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

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

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

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

Store Address
Empire Kosher 529 Empire Boulevard

Post mark it 383 Kingston Avenue

Kol Tuv Grocery 409 Kingston Avenue 

Hamafitz 361 Kingston Avenue

Albany bakery 337 Albany Ave

Store Address
Judaica  world 329 Kingston Avenue

kahan superette 317 Kingston Avenue

Kingston Bake Shop 380 Kingston Avenue 

Merkaz Stam 309 Kingston Avenue 

Dvar Malchus 717 empire blvd

Brooklyn, NY: 

ביאורי פסוקים מתוך פירוש רש"י נדפס בעמ' קסד



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

  מפתח  כללי

 ב.......................................תפילין נחת סדר ה  )א
 ג.............................א"קי י"ק ליםמזמורי תה  )ב
   בהמצאו' דרשו הויה "מאמר ד  )ג

 ח ..............י"חשת'ה, שבת תשובה, האזינושבת פרשת 
 כ................מ"תשד' הק נצבים וילך"מוצשמכתב כללי   )ד
  האזינו רשתפשבת שיחת   )ה

 כד.....................................י"חתש' ה,שבת תשובה
   פרשת האזינו–לקוטי שיחות   )ו

  כט ...................................................טירך כ )ק"בלה( 
 ח"רהג ה"ק הרה"כל קוטים מתורת לוי יצחקיל  )ז

 לה................ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר
 לו............האזינו פרשת - ילקוט גאולה ומשיח  )ח
 לז.........האזינולשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט
 נח.............האזינולשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא
 נט...................................האזינולשבוע פרשת  

 אע..........האזינולשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יב
 עג.........................ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יג

 :מהדורת וגשל –ם "שיעורי רמב
 עו ..........האזינולשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )יד
  הק ........האזינולשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )טו
  יבק..........האזינולשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )טז

  נביאים וכתובים   )יז
  יזק....................... לג פרק יםתהל, בי פרק ב-מואלש

 טיק........................................יומאמסכת  עקבעין י  )יח
   עם ביאורים חוליןמסכת   )יט

  כק.......................................... זצ עד דף צאף מד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )כ

 נק...................................................ר הזקן"אדמו
   הלכות שבתשולחן ערוך  )כא

 נק...................................................ר הזקן"אדמו
    תורהלקוטי   )כב

 נאק.................................................ר הזקן"ואדמ
   שערי אורה  )כג

 דנק.............................................ר האמצעי"אדמו
  ותצוספר המ –תיך צוך מדר  )כד

 הנק......................................."צמח צדק"ר ה"אדמו
   ב"תרל תורת שמואל  )כה

 ונק..............................................ש"ר מוהר"אדמו
   עץ החייםס קונטר  )כו

 ונק.............................................ב"ר מוהרש"אדמו
  חלק א קונטרסים –המאמרים ספר   )כז

 זנק.............................................צ''ר מוהריי''אדמו
   בוריםילקוטי ד  )כח

 חנק............................................צ''ר מוהריי''אדמו
  ט"תרצרשימת   )כט

 טנק........................................... צ''ר מוהריי''אדמו
  ת קודש אגרו  )ל

 סק.....................................................צ"ר מוהריי"אדמו

  

 

 סאק...............................חומש לקריאה בציבור  )לא

 הסק...................האזינולשבוע פרשת לוח זמנים   )לב
 קסו...........................................עירוב תבשילין   )לג
 זסק...שבת קודשראש השנה וסדר הדלקת נרות ל  )לד
  



ח

,daeyz zay ,epif`d zyxt zay .c"qa

i"gyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

eL¯cקרֹוב ּבהיֹותֹו קראּוהּו ּבהּמצאֹו ּובגמרא1הוי' ,2 ƒ¿ְְְְְֲִִִָָָָָָָ
ּׁשּכתּוב מה על מּזה אליו,3ּפרי קראנּו ּבכל ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבכל מצּוי ׁשאינֹו (מׁשמע ּבהּמצאֹו הוי' ּדרׁשּו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָוהּכתיב
(ּבכל ּבצּבּור הא (ּבהּמצאֹו), ּביחיד הא ּומּׁשני, ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָעת).
ׁשּבין ימים עׂשרה אּלּו לֹו), (מצּוי אימת ּביחיד ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָקראנּו),

מׁשמע ּומּזה הּכּפּורים. ליֹום הּׁשנה ׁשּמעלת4ראׁש , ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָֹ
הּוא הּיחיד הּנה אּלּו ׁשּבימים היא ּתׁשּובה ימי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָעׂשרת
צּבּור ׁשּגזרת ׁשּמצינּו מה ּגם הּנה ולכן הּצּבּור. ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכמֹו
ׁשּנחּתם ּולאחרי הּדין ׁשּנגזר לאחרי ּגם להתּבּטל ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָיכֹולה

יחיד5הּדין ּגזרת מהּֿׁשאיןּֿכן רק4, הּוא זה חּלּוק הרי , ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
ּגם ׁשאז ּתׁשּובה, ימי ּבעׂשרת מהּֿׁשאיןּֿכן הּׁשנה, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבכל
יכֹולה יחיד ּגזרת ּגם הּנה הּצּבּור, ּכמֹו הּוא ְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּיחיד
ׁשּנחּתם ּולאחרי הּדין ׁשּנגזר לאחרי אפּלּו ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַלהתּבּטל

מפרׁשים' ּכ'יׁש ּודלא ימי6הּדין. ׁשּבעׂשרת לפי ׁשּזהּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
היא החתימה (ׁשהרי החתימה עדין היתה לא ְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹּתׁשּובה

ׁשאֹומרים ּכמֹו הּכּפּורים, יּכתבּון7ּביֹום הּׁשנה ּבראׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ
ּגם להתּבּטל אז יכֹולה ולכן יחתמּון), ּכּפּור צֹום ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָּוביֹום
ימי עׂשרת מעלת מּצד אינֹו זה ענין ׁשהרי יחיד, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּגזרת
ּגזרת ּגם להתּבּטל יכֹולה הּׁשנה ּבכל ׁשּגם ּכיון ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּתׁשּובה,

צריך ּכן ועל הּדין, ׁשּנחּתם קדם ׁשּמעלתיחיד לֹומר, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
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ו.1) נה, (ובפרש"י).2)ישעי' א קה, ב. מט, יבמות א. יח, ז.3)ר"ה ד, לשבת4)ואתחנן דרושים אוה"ת ראה – לקמן בהבא

א'תע. ע' שם.5)שובה ליבמות מהרש"א חדא"ג וראה שם. ויבמות שם.6)ר"ה מהרש"א בתפלת7)חדא"ג תוקף" "ונתנה פיוט

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ישראל: לבני אומר ישעיהו הנביא

·B¯˜ B˙BÈ‰a e‰e‡¯˜ B‡ˆn‰a 'ÈÂ‰ eL¯c1את בקשו כלומר, ƒ¿¬»»¿ƒ»¿¿»ƒ¿»
ועדיין מארצכם תגלּו לא ("עד ביניכם מצוי שהוא בשעה ְִהקדושֿברוךֿהוא

דוד). מצודת - עמכם" שורה fÓ‰[=מקשים]Ó‚·e2CÈ¯t¯‡השכינה ƒ¿»»»ƒƒ∆
וגו'", "דרשּו זה, ÏÚמפסוק ְִ«

·e˙kM ‰Ó3'כה מי בתורה «∆»
‡ÂÈÏאלוקינו e�‡¯˜ ÏÎa¿»»¿≈≈»

מצוי שהקדושֿברוךֿהוא כלומר

ולהתפלל לקרוא יכולים ואנו לנו

קראנו" "בכל תמיד, אליו

הדבר שלכאורה שואלת והגמרא

זה, לפסוק והריÈ˙k‰Â·סותר ¿»¿ƒ
B‡ˆn‰aכתוב 'ÈÂ‰ eL¯cƒ¿¬»»¿ƒ»¿

לה' לקרוא שיש שכתוב (ומזה

ו'קרוב' 'מצוי' הוא כאשר

ÏÎa ÈeˆÓ B�È‡L ÚÓLÓ«¿«∆≈»¿»
˙Ú.(מיוחדים בזמנים רק אלא ≈

È�MÓe,זה‰‡ומתרצים ¿«ƒ»
רק אלא עת ּבכל מצּוי ְֵֵֶָָׁשאינֹו

מיוחדים מדוברבזמנים

aתפילת„ÈÁÈביחיד התפילה ¿»ƒ
התפילה מאשר פחות מקובלת

לבקש היחיד על לכן, בציבור,

לו ולקרוא הקדושֿברוךֿהוא את

‰‡במיוחד ,(B‡ˆn‰a)זה ¿ƒ»¿»
לנו מצוי שהקדושֿברוךֿהוא

ולהתפלל לקרוא יכולים ואנו

מדובר, עת, ובכל תמיד אליו

כיווןeaˆa¯בתפילה ¿ƒ
מקובלת, יותר בציבור שהתפילה

להקדושֿ להתפלל יכול הציבור

תמיד «¿(ÏÎaברוךֿהוא
(e�‡¯˜דווקא ולאו »¿≈

ושואלת: ממשיכה והגמרא קרוב", ו"בהיותו ‡ÓÈ˙"בהימצאו" „ÈÁÈaמתי ¿»ƒ≈«
,(BÏ ÈeˆÓ)גם הקדושֿברוךֿהוא "מצוי" שבו הזמן הוא מתי כלומר »

הגמרא: עונה ÌBÈÏליחיד? ‰�M‰ L‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ ‰¯NÚ el‡≈¬»»»ƒ∆≈…«»»¿
ÌÈ¯etk‰.ליחיד גם וקרוב מצוי שהקדושֿברוךֿהוא הכתוב אומר שעליהם «ƒƒ

‰fÓeהאלו הגמרא ÚÓLÓ4‰·eLzמדברי ÈÓÈ ˙¯NÚ ˙ÏÚnL , ƒ∆«¿«∆«¬«¬∆∆¿≈¿»
¯eav‰ BÓk ‡e‰ „ÈÁi‰ ‰p‰ el‡ ÌÈÓÈaL ‡È‰שמעלת היינו ƒ∆¿»ƒ≈ƒ≈«»ƒ¿«ƒ

השנה. ימות בכל הציבור למעלת שווה תשובה ימי בעשרת ≈«¿ÔÎÏÂהיחיד
È¯Á‡Ï Ìb Ïha˙‰Ï ‰ÏBÎÈ ¯eaˆ ˙¯ÊbL e�ÈˆnL ‰Ó Ìb ‰p‰ƒ≈««∆»ƒ∆¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿«≈«¿«¬≈

ÔÈc‰ ÌzÁpL È¯Á‡Ïe ÔÈc‰ ¯Ê‚pL5˙¯Êb ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó , ∆ƒ¿««ƒ¿«¬≈∆∆¿««ƒ«∆≈≈¿≈«
„ÈÁÈ4דין לגזר "מניין נאמר: יבמות) (במסכת שם בגמרא העניין בתחילת »ƒ

כה' "מי הפסוק בגמרא מובא כך ועל מתקרע...", נחתם שאפילו ציבור... של

והתשובה "דרשו" מהפסוק זה על שואלת הגמרא אליו", קראנו בכל אלוקינו

- בציבור" הא ביחיד "הא כנ"ל: Ê‰היא, ˜elÁ È¯‰לציבור היחיד בין ¬≈ƒ∆
וחתימת הדין גזר לאחר אפילו ו'להקרע' להיבטל יכולה הציבור על גזרה שרק

היחיד, על גזרה ואילו הדין,

להיבטל יכולה אינה חלילה,

והחתימה הגזירה ‰e‡לאחר
Œ‰Ó ,‰�M‰ ÏÎa ˜«̄¿»«»»«
ÈÓÈ ˙¯NÚa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«¬∆∆¿≈
„ÈÁi‰ Ìb Ê‡L ,‰·eLz¿»∆»««»ƒ
Ìb ‰p‰ ,¯eav‰ BÓk ‡e‰¿«ƒƒ≈«
‰ÏBÎÈ „ÈÁÈ ˙¯Êb¿≈«»ƒ¿»
È¯Á‡Ï elÙ‡ Ïha˙‰Ï¿ƒ¿«≈¬ƒ¿«¬≈
È¯Á‡Ïe ÔÈc‰ ¯Ê‚pL∆ƒ¿««ƒ¿«¬≈

.ÔÈc‰ ÌzÁpLיש כלומר, ∆∆¿««ƒ
כך: הגמרא דברי את לפרש

היחיד הרי תשובה ימי בעשרת

ואם לציבור במעלתו שווהֿערך

הציבור על שגזירה כשם כן,

אחרי גם להתבטל יכולה

גם כך השנה) ימות (כל החתימה

להתבטל יכולה היחיד על גזירה

ימי (בעשרת החתימה אחרי גם

בדברי זה ופירוש תשובה).

- אחר מפירוש שונה הגמרא

'ÌÈL¯ÙÓ LÈ'k ‡Ï„e6 ¿»¿≈¿»¿ƒ
e‰fLלכך [=שהסיבה ∆∆

גזירה גם תשובה ימי שבעשרת

היא להתבטל יכולה היחיד על

ÈÓÈ ˙¯NÚaL ÈÙÏ¿ƒ∆«¬∆∆¿≈
ÔÈ„Ú ‰˙È‰ ‡Ï ‰·eLz¿»…»¿»¬«ƒ

‰ÓÈ˙Á‰ויום השנה ראש «¬ƒ»
והמשפט הדין ימי הם הכיפורים

התוצאה נחתמה לא עדיין הכיפורים יום ‰È‡ועד ‰ÓÈ˙Á‰ È¯‰L)∆¬≈«¬ƒ»ƒ
ÌÈ¯ÓB‡L BÓk ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa7הכפורים ויום השנה ראש בתפילות ¿«ƒƒ¿∆¿ƒ

ÔÎÏÂ ,(ÔeÓ˙ÁÈ ¯etk ÌBˆ ÌBÈ·e Ôe·˙kÈ ‰�M‰ L‡¯aכיוון ¿…«»»ƒ»≈¿ƒ≈»≈¿»≈
חתום אינו עדיין אך הדין כתוב רק הכיפורים יום ‡Êשעד ‰ÏBÎÈבמהלך ¿»»

תשובה ימי ÈÁÈ„,עשרת ˙¯Êb Ìb Ïha˙‰Ï'מפרשים ה'יש אומרים כך ¿ƒ¿«≈«¿≈«»ƒ
אחרת מתפרשת הגמרא האמור לפי Ê‰אבל ÔÈ�Ú È¯‰Lיכול שהדין ∆¬≈ƒ¿»∆

נחתם שלא עוד כל eLz·‰,להתבטל ÈÓÈ ˙¯NÚ ˙ÏÚÓ „vÓ B�È‡≈ƒ««¬«¬∆∆¿≈¿»
‰�M‰ ÏÎa ÌbL ÔÂÈkתשובה ימי בעשרת רק Ïha˙‰Ïולא ‰ÏBÎÈ ≈»∆«¿»«»»¿»¿ƒ¿«≈

CÈ¯ˆ Ôk ÏÚÂ ,ÔÈc‰ ÌzÁpL Ì„˜ „ÈÁÈ ˙¯Êb Ìbדברי את לפרש «¿≈«»ƒ…∆∆∆¿««ƒ¿«≈»ƒ
ו- לעיל שנזכר כפי אחרת, eLz·‰הגמרא ÈÓÈ ˙¯NÚ ˙ÏÚnL ,¯ÓBÏ«∆«¬«¬∆∆¿≈¿»
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יכֹולה ּדינּה ׁשּנחּתם ּגזרה ׁשּגם היא ּתׁשּובה ימי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעׂשרת
הרמּב"ם מּדברי וכדמׁשמע ּביחיד, ּגם 8להתּבּטל ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ

ׁשם ימי9ּובּמפרׁשים ׁשּבעׂשרת זה ׁשענין מּובן, ּומּזה . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשּנחּתם אחרי ּגם יחיד ּגזרת ּגם להתּבּטל יכֹולה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּתׁשּובה
ּבּגזרה ּכי, ּדוקא, זֹו ּבׁשנה ׁשּנגזרה ּבּגזרה זה אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּדין,
ׁשּיכֹולה ׁשהּטעם לֹומר אפׁשר זֹו ּבׁשנה ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנגזרה
ּגם אּלא החתימה, היתה לא ׁשעדין לפי הּוא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלהתּבּטל
ּתׁשּובה ימי ּבעׂשרת הּנה ׁשעברּו, ּבׁשנים ׁשּנגזרה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבּגזרה
הּדין, ׁשּנחּתם אחרי ּגם יחיד, ּגזרת ּגם להתּבּטל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָיכֹולה
הּצּבּור. ּכמֹו הּוא הּיחיד ּתׁשּובה ימי ׁשּבעׂשרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָלפי
ולּמה הּיחיד, על מעלה יׁש ּבצּבּור הרי להבין, ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוצרי
הּצּבּור. ּכמֹו הּוא הּיחיד ּגם הּנה ּתׁשּובה ימי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּבעׂשרת

ּתחּלהÔ·eÈÂב) ּבהקּדים רּבֹותינּו10זה ּׁשאמרּו מה ¿»ְְְְִִֵֶֶַַַָָ
הּפסּוק11ז"ל אלי,12על ּפניו הוי' יּׂשא ֲִֵֶַַַָָָָָָ

יׁש ּפנים מּׂשֹוא וכי הּקּב"ה לפני הּׁשרת מלאכי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָאמרּו
ליׂשראל, ּפנים אּׂשא לא ואי הּקּב"ה להם אמר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹּבּדבר,

וגֹו' וׂשבעּת ואכלּת ּבתֹורתי מדקּדקין13ׁשּכתבּתי והם , ְְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ
הּוא והענין ּכביצה. ועד ּכזית עד עצמן ּדהּנה,14על , ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ

ּבׁשלמּות, ׂשביעה ׁשעּור יׁשנֹו ּכאׁשר הּוא הּברכה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָחּיּוב
הּברכה המׁשכת ענין ׁשהּוא ּוברכּת ׁשּיהיה ׁשּבכדי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהינּו,
אפן לפי ּדלתּתא אתערּותא להיֹות צרי ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹמּלמעלה,

ע ענין ׁשהּוא וׂשבעּת, ואכלּת וזהּו בֹודתההמׁשכה, ְְְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּדעהּו ּדרכי ּבכל ׁשהרי ּובׁשתּיתֹו15הּברּורים, ּבאכילתֹו , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
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נוראים. דימים ה"ו.8)מוסף פ"ב תשובה יג.9)הל' דרוש דרכים תמג).10)פרשת ע' תרכ"ז (סה"מ כמוך אֿל מי ד"ה גם ראה

ב.11) כ, כו.12)ברכות ו, י.13)נשא ח, ואילך.14)עקב סע"ב כז, נשא לקו"ת ו.15)ראה ג, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

,„ÈÁÈa Ìb Ïha˙‰Ï ‰ÏBÎÈ d�Èc ÌzÁpL ‰¯Êb ÌbL ‡È‰ƒ∆«¿≈»∆∆¿«ƒ»¿»¿ƒ¿«≈«¿»ƒ
Ì"aÓ¯‰ È¯·cÓ ÚÓLÓ„ÎÂ8ÌL ÌÈL¯Ùn·e9.לשון וזה ¿ƒ¿«¿»ƒƒ¿≈»«¿««¿»¿ƒ»

של שייחודם משמע מזה שגם ו') הלכה ב' פרק תשובה (בהלכות הרמב"ם

שהתשובה פי על "אף לציבור: שווה היחיד שבהם הוא אלה ימים עשרה

בעשרה לעולם, יפה והצעקה

ויום השנה ראש שבין הימים

הי ביותרהכפורים יפה א

שנאמר מיד, היא ומתקבלת

דברים במה בהמצאו. ה' דרשו

כל ציבור אבל ביחיד, אמורים

וצועקים תשובה שעושים זמן

כה' שנאמר נענים הם שלם בלב

אליו". קראנו בכל אלוקינו

‰fÓeשבעשרת שהוכח לאחר ƒ∆
לציבור שווה היחיד תשובה ימי

‰Ê ÔÈ�ÚL ,Ô·eÓ»∆ƒ¿»∆
‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚaL∆«¬∆∆¿≈¿»
˙¯Êb Ìb Ïha˙‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿ƒ¿«≈«¿≈«
ÌzÁpL È¯Á‡ Ìb „ÈÁÈ»ƒ««¬≈∆∆¿«
‰¯Êba ‰Ê ÔÈ‡ ,ÔÈc‰«ƒ≈∆«¿≈»

‰¯Ê‚pLהשנה La�‰בראש ∆ƒ¿¿»¿»»
‰¯Êba ,Èk ,‡˜Âc BÊ«¿»ƒ«¿≈»
¯LÙ‡ BÊ ‰�La ‰¯Ê‚pL∆ƒ¿¿»¿»»∆¿»
‰ÏBÎiL ÌÚh‰L ¯ÓBÏ«∆«««∆¿»
ÔÈ„ÚL ÈÙÏ ‡e‰ Ïha˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ∆¬«ƒ

,‰ÓÈ˙Á‰ ‰˙È‰ ‡Ïכדברי …»¿»«¬ƒ»
הנ"ל מפרשים' Ìbה'יש ‡l‡∆»«

ÌÈ�La ‰¯Ê‚pL ‰¯Êba«¿≈»∆ƒ¿¿»¿»ƒ
e¯·ÚL,החתימה הייתה וכבר ∆»¿

‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚa ‰p‰ƒ≈«¬∆∆¿≈¿»
˙¯Êb Ìb Ïha˙‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿ƒ¿«≈«¿≈«
ÌzÁpL È¯Á‡ Ìb ,„ÈÁÈ»ƒ««¬≈∆∆¿«
ÈÓÈ ˙¯NÚaL ÈÙÏ ,ÔÈc‰«ƒ¿ƒ∆«¬∆∆¿≈

.¯eav‰ BÓk ‡e‰ „ÈÁi‰ ‰·eLz¿»«»ƒ¿«ƒ
‰nÏÂ ,„ÈÁi‰ ÏÚ ‰ÏÚÓ LÈ ¯eaˆa È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¬≈¿ƒ≈«¬»««»ƒ¿»»

.¯eav‰ BÓk ‡e‰ „ÈÁi‰ Ìb ‰p‰ ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚa,כלומר «¬∆∆¿≈¿»ƒ≈««»ƒ¿«ƒ
תשובה ימי בעשרת למה מהיחיד, נעלה שהציבור ספק אין סוף שסוף כיוון

לציבור היחיד בין הבדל להיות צריך היה לכאורה והרי לציבור שווה היחיד

היחיד? לגבי יתרון יש מהותו מעצם לציבור שהרי אלה בימים גם

‰lÁz ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (·10Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó11ÏÚ ¿»∆¿«¿ƒ¿ƒ»«∆»¿«≈««
˜eÒt‰12- ישראל בני את המברכים כהנים ÂÈ�tבברכת 'ÈÂ‰ ‡OÈ «»ƒ»¬»»»»
EÈÏ‡("כעסו "יכבוש רש"י: È�ÙÏ(ופירש ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡ , ≈∆»¿«¿¬≈«»≈ƒ¿≈

¯·ca LÈ ÌÈ�t ‡BOÓ ÈÎÂ ‰"aw‰:(ברכות (במסכת הגמרא ובלשון «»»¿ƒ«»ƒ≈«»»
בתורתך כתוב עולם, של ריבונו הוא: ברוך הקדוש לפני השרת מלאכי "אמרו

ישא דכתיב לישראל פנים נושא אתה והלא שחד, יקח ולא פנים ישא לא אשר

אליך?", פניו ÌÈ�tה' ‡O‡ ‡Ï CÈ‡Â ‰"aw‰ Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆«»»¿≈…∆»»ƒ
Èz·˙kL ,Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈∆»«¿ƒ
zÚ·NÂ zÏÎ‡Â È˙¯B˙a¿»ƒ¿»«¿»¿»»¿»

'Â‚Â[אלוקיך ה' את 13[וברכת

היא המזון ברכת שחובת היינו

שביעה בשיעור אכילה לאחר רק

[בני והם ושבעת") ְֵ("ואכלת

ÏÚישראל] ÔÈ˜c˜„Ó¿«¿¿ƒ«
ÔÓˆÚגם המזון ברכת ומברכים «¿»

מזה פחות בשיעור אכילה לאחר

˙ÈÊk „Ú(אחת ÚÂ„(לדעה «¿«ƒ¿«
‰ˆÈ·k.(אחרת (לדעה ¿≈»
ÔÈ�Ú‰Âבמאמר הרוחני הפנימי ¿»ƒ¿»

זה ז"ל ,e‰14‡חכמינו
‰Î¯a‰ ·eiÁ ,‰p‰cמן ¿ƒ≈ƒ«¿»»

B�LÈהתורה ¯L‡k ‡e‰«¬∆∆¿
,˙eÓÏLa ‰ÚÈ·N ¯eÚLƒ¿ƒ»ƒ¿≈
‰È‰iL È„ÎaL ,e�È‰Â¿«¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆
ÔÈ�Ú ‡e‰L zÎ¯·e≈«¿»∆ƒ¿»
‰Î¯a‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««¿»»

‰ÏÚÓlÓבחסידות כמבואר ƒ¿«¿»
את 'המבריך מלשון היא שברכה

ומכופף 'מושך' שפירושו הגפן'

ברכה אמירת וכך הגפן ענפי את

אלוקית והתגלות המשכה פועלת

אתמלמעלה לפעול וכדי למטה

למטה, הברכה CÈ¯»̂ƒהמשכת
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
היינו המטה, של התעוררות -ַַָ

האדם ‡ÔÙשל ÈÙÏ¿ƒ…∆
,‰ÎLÓ‰‰המתאימה למטה האדם של רוחנית והתעוררות פעולה היינו ««¿»»

והמשכת לגילוי להמשיךבמיוחד שרוצים המסויימת הרוחנית ∆¿e‰ÊÂהברכה
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú ÔÈ�Ú ‡e‰L ,zÚ·NÂ zÏÎ‡Âבקבלה מבואר ¿»«¿»¿»»¿»∆ƒ¿«¬««≈ƒ

בא יהודי וכאשר יחד ורע מטוב מעורבים הזה העולם ענייני שכל וחסידות

בלימוד רק ולא חול בדברי עוסק הוא כאשר אפילו גשמיים, דברים עם במגע

הטוב בין מבדיל היינו העולם, ענייני את 'מברר' הוא המצוות וקיום התורה

ומעלה שבדבר,והרע האלוקיים הקדושה ניצוצות EÈÎ¯cאת ÏÎa È¯‰L∆¬≈¿»¿»∆
e‰Úc15של=] שלך הדרכים "דרכיך", הנקראים חולין בענייני שגם היינו »≈

- אלוקות בהם ולהחדיר ה' את לדעת האדם צריך «B˙ÏÈÎ‡a«¬ƒהאדם],
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יכֹולה ּדינּה ׁשּנחּתם ּגזרה ׁשּגם היא ּתׁשּובה ימי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעׂשרת
הרמּב"ם מּדברי וכדמׁשמע ּביחיד, ּגם 8להתּבּטל ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ

ׁשם ימי9ּובּמפרׁשים ׁשּבעׂשרת זה ׁשענין מּובן, ּומּזה . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשּנחּתם אחרי ּגם יחיד ּגזרת ּגם להתּבּטל יכֹולה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּתׁשּובה
ּבּגזרה ּכי, ּדוקא, זֹו ּבׁשנה ׁשּנגזרה ּבּגזרה זה אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּדין,
ׁשּיכֹולה ׁשהּטעם לֹומר אפׁשר זֹו ּבׁשנה ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנגזרה
ּגם אּלא החתימה, היתה לא ׁשעדין לפי הּוא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלהתּבּטל
ּתׁשּובה ימי ּבעׂשרת הּנה ׁשעברּו, ּבׁשנים ׁשּנגזרה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבּגזרה
הּדין, ׁשּנחּתם אחרי ּגם יחיד, ּגזרת ּגם להתּבּטל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָיכֹולה
הּצּבּור. ּכמֹו הּוא הּיחיד ּתׁשּובה ימי ׁשּבעׂשרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָלפי
ולּמה הּיחיד, על מעלה יׁש ּבצּבּור הרי להבין, ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוצרי
הּצּבּור. ּכמֹו הּוא הּיחיד ּגם הּנה ּתׁשּובה ימי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּבעׂשרת

ּתחּלהÔ·eÈÂב) ּבהקּדים רּבֹותינּו10זה ּׁשאמרּו מה ¿»ְְְְִִֵֶֶַַַָָ
הּפסּוק11ז"ל אלי,12על ּפניו הוי' יּׂשא ֲִֵֶַַַָָָָָָ

יׁש ּפנים מּׂשֹוא וכי הּקּב"ה לפני הּׁשרת מלאכי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָאמרּו
ליׂשראל, ּפנים אּׂשא לא ואי הּקּב"ה להם אמר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹּבּדבר,

וגֹו' וׂשבעּת ואכלּת ּבתֹורתי מדקּדקין13ׁשּכתבּתי והם , ְְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ
הּוא והענין ּכביצה. ועד ּכזית עד עצמן ּדהּנה,14על , ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ

ּבׁשלמּות, ׂשביעה ׁשעּור יׁשנֹו ּכאׁשר הּוא הּברכה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָחּיּוב
הּברכה המׁשכת ענין ׁשהּוא ּוברכּת ׁשּיהיה ׁשּבכדי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהינּו,
אפן לפי ּדלתּתא אתערּותא להיֹות צרי ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹמּלמעלה,

ע ענין ׁשהּוא וׂשבעּת, ואכלּת וזהּו בֹודתההמׁשכה, ְְְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּדעהּו ּדרכי ּבכל ׁשהרי ּובׁשתּיתֹו15הּברּורים, ּבאכילתֹו , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
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,„ÈÁÈa Ìb Ïha˙‰Ï ‰ÏBÎÈ d�Èc ÌzÁpL ‰¯Êb ÌbL ‡È‰ƒ∆«¿≈»∆∆¿«ƒ»¿»¿ƒ¿«≈«¿»ƒ
Ì"aÓ¯‰ È¯·cÓ ÚÓLÓ„ÎÂ8ÌL ÌÈL¯Ùn·e9.לשון וזה ¿ƒ¿«¿»ƒƒ¿≈»«¿««¿»¿ƒ»

של שייחודם משמע מזה שגם ו') הלכה ב' פרק תשובה (בהלכות הרמב"ם

שהתשובה פי על "אף לציבור: שווה היחיד שבהם הוא אלה ימים עשרה

בעשרה לעולם, יפה והצעקה

ויום השנה ראש שבין הימים

הי ביותרהכפורים יפה א

שנאמר מיד, היא ומתקבלת

דברים במה בהמצאו. ה' דרשו

כל ציבור אבל ביחיד, אמורים

וצועקים תשובה שעושים זמן

כה' שנאמר נענים הם שלם בלב

אליו". קראנו בכל אלוקינו

‰fÓeשבעשרת שהוכח לאחר ƒ∆
לציבור שווה היחיד תשובה ימי

‰Ê ÔÈ�ÚL ,Ô·eÓ»∆ƒ¿»∆
‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚaL∆«¬∆∆¿≈¿»
˙¯Êb Ìb Ïha˙‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿ƒ¿«≈«¿≈«
ÌzÁpL È¯Á‡ Ìb „ÈÁÈ»ƒ««¬≈∆∆¿«
‰¯Êba ‰Ê ÔÈ‡ ,ÔÈc‰«ƒ≈∆«¿≈»

‰¯Ê‚pLהשנה La�‰בראש ∆ƒ¿¿»¿»»
‰¯Êba ,Èk ,‡˜Âc BÊ«¿»ƒ«¿≈»
¯LÙ‡ BÊ ‰�La ‰¯Ê‚pL∆ƒ¿¿»¿»»∆¿»
‰ÏBÎiL ÌÚh‰L ¯ÓBÏ«∆«««∆¿»
ÔÈ„ÚL ÈÙÏ ‡e‰ Ïha˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ∆¬«ƒ

,‰ÓÈ˙Á‰ ‰˙È‰ ‡Ïכדברי …»¿»«¬ƒ»
הנ"ל מפרשים' Ìbה'יש ‡l‡∆»«

ÌÈ�La ‰¯Ê‚pL ‰¯Êba«¿≈»∆ƒ¿¿»¿»ƒ
e¯·ÚL,החתימה הייתה וכבר ∆»¿

‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚa ‰p‰ƒ≈«¬∆∆¿≈¿»
˙¯Êb Ìb Ïha˙‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿ƒ¿«≈«¿≈«
ÌzÁpL È¯Á‡ Ìb ,„ÈÁÈ»ƒ««¬≈∆∆¿«
ÈÓÈ ˙¯NÚaL ÈÙÏ ,ÔÈc‰«ƒ¿ƒ∆«¬∆∆¿≈

.¯eav‰ BÓk ‡e‰ „ÈÁi‰ ‰·eLz¿»«»ƒ¿«ƒ
‰nÏÂ ,„ÈÁi‰ ÏÚ ‰ÏÚÓ LÈ ¯eaˆa È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¬≈¿ƒ≈«¬»««»ƒ¿»»

.¯eav‰ BÓk ‡e‰ „ÈÁi‰ Ìb ‰p‰ ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚa,כלומר «¬∆∆¿≈¿»ƒ≈««»ƒ¿«ƒ
תשובה ימי בעשרת למה מהיחיד, נעלה שהציבור ספק אין סוף שסוף כיוון

לציבור היחיד בין הבדל להיות צריך היה לכאורה והרי לציבור שווה היחיד

היחיד? לגבי יתרון יש מהותו מעצם לציבור שהרי אלה בימים גם

‰lÁz ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (·10Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó11ÏÚ ¿»∆¿«¿ƒ¿ƒ»«∆»¿«≈««
˜eÒt‰12- ישראל בני את המברכים כהנים ÂÈ�tבברכת 'ÈÂ‰ ‡OÈ «»ƒ»¬»»»»
EÈÏ‡("כעסו "יכבוש רש"י: È�ÙÏ(ופירש ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡ , ≈∆»¿«¿¬≈«»≈ƒ¿≈

¯·ca LÈ ÌÈ�t ‡BOÓ ÈÎÂ ‰"aw‰:(ברכות (במסכת הגמרא ובלשון «»»¿ƒ«»ƒ≈«»»
בתורתך כתוב עולם, של ריבונו הוא: ברוך הקדוש לפני השרת מלאכי "אמרו

ישא דכתיב לישראל פנים נושא אתה והלא שחד, יקח ולא פנים ישא לא אשר

אליך?", פניו ÌÈ�tה' ‡O‡ ‡Ï CÈ‡Â ‰"aw‰ Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆«»»¿≈…∆»»ƒ
Èz·˙kL ,Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈∆»«¿ƒ
zÚ·NÂ zÏÎ‡Â È˙¯B˙a¿»ƒ¿»«¿»¿»»¿»

'Â‚Â[אלוקיך ה' את 13[וברכת

היא המזון ברכת שחובת היינו

שביעה בשיעור אכילה לאחר רק

[בני והם ושבעת") ְֵ("ואכלת

ÏÚישראל] ÔÈ˜c˜„Ó¿«¿¿ƒ«
ÔÓˆÚגם המזון ברכת ומברכים «¿»

מזה פחות בשיעור אכילה לאחר

˙ÈÊk „Ú(אחת ÚÂ„(לדעה «¿«ƒ¿«
‰ˆÈ·k.(אחרת (לדעה ¿≈»
ÔÈ�Ú‰Âבמאמר הרוחני הפנימי ¿»ƒ¿»

זה ז"ל ,e‰14‡חכמינו
‰Î¯a‰ ·eiÁ ,‰p‰cמן ¿ƒ≈ƒ«¿»»

B�LÈהתורה ¯L‡k ‡e‰«¬∆∆¿
,˙eÓÏLa ‰ÚÈ·N ¯eÚLƒ¿ƒ»ƒ¿≈
‰È‰iL È„ÎaL ,e�È‰Â¿«¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆
ÔÈ�Ú ‡e‰L zÎ¯·e≈«¿»∆ƒ¿»
‰Î¯a‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««¿»»

‰ÏÚÓlÓבחסידות כמבואר ƒ¿«¿»
את 'המבריך מלשון היא שברכה

ומכופף 'מושך' שפירושו הגפן'

ברכה אמירת וכך הגפן ענפי את

אלוקית והתגלות המשכה פועלת

אתמלמעלה לפעול וכדי למטה

למטה, הברכה CÈ¯»̂ƒהמשכת
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
היינו המטה, של התעוררות -ַַָ

האדם ‡ÔÙשל ÈÙÏ¿ƒ…∆
,‰ÎLÓ‰‰המתאימה למטה האדם של רוחנית והתעוררות פעולה היינו ««¿»»

והמשכת לגילוי להמשיךבמיוחד שרוצים המסויימת הרוחנית ∆¿e‰ÊÂהברכה
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú ÔÈ�Ú ‡e‰L ,zÚ·NÂ zÏÎ‡Âבקבלה מבואר ¿»«¿»¿»»¿»∆ƒ¿«¬««≈ƒ

בא יהודי וכאשר יחד ורע מטוב מעורבים הזה העולם ענייני שכל וחסידות

בלימוד רק ולא חול בדברי עוסק הוא כאשר אפילו גשמיים, דברים עם במגע

הטוב בין מבדיל היינו העולם, ענייני את 'מברר' הוא המצוות וקיום התורה

ומעלה שבדבר,והרע האלוקיים הקדושה ניצוצות EÈÎ¯cאת ÏÎa È¯‰L∆¬≈¿»¿»∆
e‰Úc15של=] שלך הדרכים "דרכיך", הנקראים חולין בענייני שגם היינו »≈

- אלוקות בהם ולהחדיר ה' את לדעת האדם צריך «B˙ÏÈÎ‡a«¬ƒהאדם],
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צרכיו את16ּובכל האדם מברר האכילה ׁשעלֿידי והינּו , ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ׁשּכתּוב מה ּבענין ּכּידּוע ׁשּבּמאכל, האלקי לא17הּנּצֹוץ ְְֱֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

הוי' ּפי מֹוצא ּכל על ּכי האדם יחיה לבּדֹו הּלחם ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָעל
עליו הּמּטלת עבֹודתֹו ּכל את עֹוׂשה וכאׁשר האדם, ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻיחיה
וׂשבעּת, אזי אליו, הּׁשּייכים הּנּצֹוצֹות ּכל את ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּומברר
ּגם ׂשבע הּוא אזי הּנּצֹוצֹות, ּכל את ּברר ׁשּכבר ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּדכיון
הרי ּבגּופֹו, ּבגׁשמּיּות רעב ּׁשהאדם מה ּדהּנה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבגׁשמּיּות.
זה וענין נּצֹוצֹות, עֹוד לברר צריכה ׁשהּנׁשמה לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָזה

הּגּוף רעבֹון הרי18ּפֹועל ּבגּופֹו, ׂשבע הּוא ּכאׁשר אמנם , ְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַָָָ
נּצֹוצֹות. עֹוד לברר צרי אינֹו הּנׁשמה ׁשּמּצד הֹוראה ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָזֹו
ּבאפן עבֹודתֹו ּכל עבד ׁשּכאׁשר וׂשבעּת, ואכלּת ְְְְְְֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹוזהּו
(ּדעם הּׁשעּור ּבׁשלמּות ׂשביעה ׁשעּור אצלֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשּנעׂשה
אצלֹו מּכלֿמקֹום, אחד, לכל ׁשוה ׁשעּור זה ׁשאין ְְֱִִֵֶֶֶֶֶָָָָָהיֹות
הּמּטלת עבֹודתֹו ּכל את ׁשעבד ׁשלם, ׁשעּור זה ֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻהרי
'מייןֿנּוקבין' העלאת עבֹודתֹו נעׂשית אזי ְֲֲֲֲִִֵַַַַַָָָָעליו),
'מייןּֿדכּורין' המׁשכת לעֹורר ּדלתּתא ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָואתערּותא
ׁשּנעׂשית ּוברכּת, ענין ׁשּזהּו ּדלעילא, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואתערּותא
ׁשהּוא ּכמֹו הּוא זה ּכל אמנם למּטה. מּלמעלה ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָההמׁשכה
ּפניו הוי' יּׂשא ּבחינת מּצד אבל הׁשּתלׁשלּות. סדר ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמּצד
מּסדר למעלה עצמֹו את מגּביּה ׁשהּוא ,ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאלי
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ÂÈÎ¯ˆ ÏÎ·e B˙i˙L·e16¯¯·Ó ‰ÏÈÎ‡‰ È„ÈŒÏÚL e�È‰Â , ƒ¿ƒ»¿»¿»»¿«¿∆«¿≈»¬ƒ»¿»≈
Ì„‡‰ּומעלה‰Ó ÔÈ�Úa Úe„ik ,ÏÎ‡naL È˜Ï‡‰ ıBvp‰ ˙‡ »»»ֲֶַ∆«ƒ»¡…ƒ∆««¬»«»«¿ƒ¿««
·e˙kL17את "ויאכילך במדבר: ישראל בני שאכלו המן אודות בתורה ∆»

כי הודיעך למען ÏÚהמן... Èk Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ Bc·Ï ÌÁl‰ ÏÚ ‡Ï…««∆∆¿«ƒ¿∆»»»ƒ«
‰ÈÁÈ 'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBÓ Ïk»»ƒ¬»»ƒ¿∆

,"Ì„‡‰כך על ומוסבר »»»
שהדברים החסידות בתורת

לחם שהיה במן רק לא אמורים

מן בלחם גם אלא השמים מן

את משביע שהלחם הארץ

לו ומעניק האדם של רעבונו

הלחם של כוחו בגלל לא חיות

הניצוצות בכוח אלא לבדו

שבאו בו שקיימים הקדושה

ה'" פי "מוצא – ה' מדבר לתוכו

והוא העולם נברא שבו -

כל את ולקיים להוות הממשיך

תמיד האדםL‡ÎÂ¯הנבראים ¿«¬∆
B˙„B·Ú Ïk ˙‡ ‰NBÚ∆∆»¬»
˙‡ ¯¯·Óe ÂÈÏÚ ˙Ïhn‰«À∆∆»»¿»≈∆
ÌÈÎÈiM‰ ˙BˆBvp‰ Ïk»«ƒ««»ƒ

ÂÈÏ‡שלכל בחסידות כמבואר ≈»
קדושה ניצוצות ישנם ואחד אחד

והם ולהעלות לברר שעליו

ולאחר שלו" "הבירורים נקראים

'עבודת כל את שהשלים

שלו, zÚ·NÂ,הבירורים' ÈÊ‡¬«¿»»¿»
Ïk ˙‡ ¯¯a ¯·kL ÔÂÈÎc¿≈»∆¿»≈≈∆»

˙eiÓL‚a Ìb Ú·N ‡e‰ ÈÊ‡ ,˙BˆBvp‰הפנימית שהמשמעות ונמצא «ƒ¬«»≈««¿«¿ƒ
הניצוצות כל של ושלם מלא בירור היא בגשמיות שביעה כדי אכילה של

לברר. אדם אותו על eiÓL‚a˙שמוטל ·Ú¯ Ì„‡‰M ‰Ó ,‰p‰c¿ƒ≈«∆»»»»≈¿«¿ƒ
‰Ê È¯‰ ,BÙe‚aגשמי גופני צורך עקב לעיניים, נראה שהדבר כפי רק לא ¿¬≈∆

רוחנית סיבה לכך יש אלא BÚ„לאכול ¯¯·Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÓLp‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«¿»»¿ƒ»¿»≈
˙BˆBv�,בירר שכבר בניצוצות די Ê‰ולא ÔÈ�ÚÂניצוצות בבירור הצורך ƒ¿ƒ¿»∆
‰Ûebנוספים ÔB·Ú¯ ÏÚBt18,בתורת (המובא טוב שם הבעל כפירוש ≈«¬«

בהם נפשם צמאים גם "רעבים (בתהלים) הפסוק על נשיאינו) ְִֵרבותינו

מכך נובעים משקה או מאכל לדבר הגוף של והצמא הרעב אשר תתעטף",

שבמאכל הקדושה ניצוצות את לברר מעוניינת הנפש – תתעטף בהם ש"נפשם

– הבעלֿשםֿטוב תורת ובלשון לאליו, שייכים הניצוצות כי המשקה או

לתקן" צריך (דווקא) ‰¯È"שהוא ,BÙe‚a Ú·N ‡e‰ ¯L‡k Ì�Ó‡»¿»«¬∆»≈«¿¬≈
‰‡¯B‰ BÊוהוכחה BÚ„סימן ¯¯·Ï CÈ¯ˆ B�È‡ ‰ÓLp‰ „vnL »»∆ƒ««¿»»≈»ƒ¿»≈

.˙BˆBv�ƒ

ÔÙ‡a B˙„B·Ú Ïk „·Ú ¯L‡kL ,zÚ·NÂ zÏÎ‡Â e‰ÊÂ¿∆¿»«¿»¿»»¿»∆«¬∆»«»¬»¿…∆
˙BÈ‰ ÌÚc) ¯eÚM‰ ˙eÓÏLa ‰ÚÈ·N ¯eÚL BÏˆ‡ ‰NÚpL∆«¬»∆¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¡

„Á‡ ÏÎÏ ‰ÂL ¯eÚL ‰Ê ÔÈ‡Lלהגיע אפשר איך לכאורה כן ואם ∆≈∆ƒ»∆¿»∆»
קבוע? ואיננו ידוע שאיננו שיעור ‡ˆBÏלשלמות ,ÌB˜ÓŒÏkÓאדם אצל ƒ»»∆¿

בפרט eÚL¯זה ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ
ÌÏLאדם אותו של מבחינתו »≈
Ïkבפרט, ˙‡ „·ÚL∆»«∆»

,(ÂÈÏÚ ˙Ïhn‰ B˙„B·Ú¬»«À∆∆»»
B˙„B·Ú ˙ÈNÚ� ÈÊ‡¬««¬≈¬»
'ÔÈ·˜e�ŒÔÈÈÓ' ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒ¿ƒ
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡Â¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
ŒÔÈÈÓ' ˙ÎLÓ‰ ¯¯BÚÏ¿≈«¿»««ƒ
‡˙e¯Ú˙‡Â 'ÔÈ¯eÎc¿ƒ¿ƒ¿¬»

,‡ÏÈÚÏcהאדםעל עבודת ƒ¿≈»
– הקדוש בזוהר כתוב בוראו את

אתערותא דלתתא "באתערותא

ההתעוררות כלומר, דלעילא".

ה' אל להתקרב למטה האדם של

מעוררת למעלה], [=מלמטה

אלוקית השפעה וגורמת

ההתעוררות סוגי ושני מלמעלה.

האריז"ל בכתבי נקראים הללו

[מים נוקבין" מיין "העלאת

'נקבה' הנקראים למטה הנמצאים

(אתערותא מקבל] בבחינת שהם

דכורין" מיין ו"המשכת דלתתא)

שהם למעלה הנמצאים [מים

זכר] הנקראים משפיע בבחינת

בחינת הוא הזכר הרי הזה בעולם ואשה שבאיש כשם דלעילא), (אתערותא

איש נקרא הקדושֿברוךֿהוא למעלה כך מקבל, בחינת היא והנקבה משפיע

ב של שעבודתם היא נוקבין" מיין ו"העלאת אשה נקראת ישראל ניוכנסת

כאשר היא דכורין" מיין ו"המשכת למעלה, רוח נחת וגורמת עולה ישראל

וכאמור, ישראל. לבני מהקדושֿברוךֿהוא מושפעים הרוחניים הכוחות

- דלעילא' 'אתערותא וגורמת מעוררת דלתתא' ÔÈ�Úה'אתערותא e‰fL∆∆ƒ¿«
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈNÚpL ,zÎ¯·eשעניין וכאמור ≈«¿»∆«¬≈««¿»»ƒ¿«¿»¿«»

השפעה ולגלות להמשיך הוא למטה.הברכה מלמעלה רוחנית

‡e‰L BÓk ‡e‰ ‰Ê Ïk Ì�Ó‡הרגיל והאופן Ò„¯הסדר „vÓ »¿»»∆¿∆ƒ«≈∆
˙eÏLÏzL‰מדרגה יורד בהיותו למטה, מלמעלה והשפע האור ירידת של ƒ¿«¿¿

שלה שהחוליות (שרשרת) שלשלת כמו בזולדרגה זו vÓ„אחוזות Ï·‡¬»ƒ«
,EÈÏ‡ ÂÈ�t 'ÈÂ‰ ‡OÈ ˙�ÈÁaשל פנים לנשיאת זוכה האדם כאשר ¿ƒ«ƒ»¬»»»»≈∆

לפי שלא כוחות לו משפיע והקדושֿברוךֿהוא כביכול, הקדושֿברוךֿהוא,

הרגיל כךהסדר כדי ÏÚÓÏ‰האדםe‰L‡עד BÓˆÚ ˙‡ dÈa‚Ó ∆«¿ƒ«∆«¿¿«¿»
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ּכזית עלֿידי ּגם ההמׁשכה נעׂשית אזי ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָהׁשּתלׁשלּות,
מּמעל אלקה חלק היא ׁשהּנׁשמה לפי והינּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּוכביצה.

למעלה19מּמׁש הּוא מּמעל ׁשאלקה ּכׁשם ולכן, , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
חלק ׁשהיא הּׁשנית ּבּנפׁש ּגם ּכ והגּבלֹות, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּמדידֹות
למעלה ׁשהּוא העצם, ּכמֹו הּוא החלק הּנה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאלקה,
עצמֹו את מגּביּה ּכאׁשר ולכן, והגּבלֹות, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָמּמדידֹות
את עדין ּברר לא ּכאׁשר ּגם אזי מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹלמעלה
מעּוט ּדהינּו ּוכביצה, ּכזית רק אּלא הּנּצֹוצֹות, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָּכל
ּדויחּונּך ההמׁשכה נעׂשית מּכלֿמקֹום, ּבלבד, .20נּצֹוצֹות ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ,ּתׁשּובה ימי עׂשרת ּבענין ּכן ּגם יּובן ¿«∆∆∆ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָ
אל ּבקרּוב הּוא הּמאֹור אּלּו ְְִֵֵֶֶַָָׁשּבימים

האבּוקה21הּנּצֹוץ ׁשּכאׁשר ּבגׁשמּיּות ׁשהּוא ּכמֹו הּנה , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָ
ּבּנּצֹוצֹות ּפֹועל זה הרי לניצֹוצֹות, ּבקרּוב ְְֲִִִֵֵֵֶַהיא
מּמקֹומם יֹוצאים הם ולכן האבּוקה, את ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּמרּגיׁשים
אל הּמאֹור קרּוב ּגם הּוא עלּֿדרֿזה ּבאבּוקה, ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָונכללים
אחד ּבכל ּפֹועל זה ׁשענין ּתׁשּובה, ימי ּבעׂשרת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּנּצֹוץ
כּו', מּמקֹומֹו ויֹוצא עצמֹו את ׁשּמגּביּה מּיׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָואחד
זה ּומּׁשּום ּכלל, והגּבלֹות מדידֹות אין אּלּו ּבימים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָולכן
מעלת ּגדלה ּבאמת והּנה הּצּבּור. ּכמֹו הּוא הּיחיד ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָּגם
,אלי ּפניו הוי' יּׂשא מּבחינת יֹותר ּתׁשּובה ימי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָעׂשרת
ׁשּנמׁשכת הגם הּנה ,אלי ּפניו הוי' יּׂשא ּבענין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכי,
מּכלֿמקֹום, הּנּצֹוצֹות, ּכל את ּברר ּכׁשּלא ּגם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹההׁשּפעה
ּכן ּגם ׁשהּוא עלּֿכל-ּפנים, ּוכביצה ּכּזית להיֹות ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָצרי
מהּֿׁשאיןּֿכן ׁשלם, ׁשעּור זה ׁשאין אּלא ׁשעּור, ִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאיזה
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כו. ע' שם ב. ע' תרח"ץ קצב. ע' תרפ"ח סה"מ פ"ה. העבודה קונטרס נג. ע' תרנ"א סה"מ
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‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈNÚ� ÈÊ‡ ,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓלקבלת זוכה והאדם ƒ≈∆ƒ¿«¿¿¬««¬≈««¿»»
מלמעלה והשפע È·Îeˆ‰הכוחות ˙ÈÊk È„ÈŒÏÚ Ìbבירור ידי על היינו ««¿≈¿«ƒ¿≈»

הבירורים עבודת כל את השלים לא אם אף לברר שעליו מהניצוצות חלק

עליו. ÓLp‰L‰המוטלת ÈÙÏ e�È‰Âיהודי כל ‡Ï˜‰של ˜ÏÁ ‡È‰ ¿«¿¿ƒ∆«¿»»ƒ≈∆∆…«
LnÓ ÏÚnÓ19,ÔÎÏÂ , ƒ«««»¿»≈

ÏÚnÓ ‰˜Ï‡L ÌLk¿≈∆∆…«ƒ««
בעצמו ‰e‡הקדושֿברוךֿהוא

˙B„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ
LÙpa Ìb Ck ,˙BÏa‚‰Â¿«¿»»««∆∆
˜ÏÁ ‡È‰L ˙È�M‰«≈ƒ∆ƒ≈∆

˜ÏÁ‰ ‰p‰ ,‰˜Ï‡היהודי ∆…«ƒ≈«≈∆
ÌˆÚ‰ BÓk ‡e‰ֿהקדוש ¿»∆∆

הבעלֿשםֿ (כפתגם ברוךֿהוא

רבותינו בדברי שהובא טוב

תופס כשאתה "העצם נשיאינו:

בכולו") תופס אתה במקצתו,

˙B„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»ƒ¿ƒ
¯L‡k ,ÔÎÏÂ ,˙BÏa‚‰Â¿«¿»¿»≈«¬∆

BÓˆÚהאדם ˙‡ dÈa‚Ó«¿ƒ«∆«¿
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
¯¯a ‡Ï ¯L‡k Ìb ÈÊ‡¬«««¬∆…≈≈
,˙BˆBvp‰ Ïk ˙‡ ÔÈ„Ú¬«ƒ∆»«ƒ
,‰ˆÈ·Îe ˙ÈÊk ˜¯ ‡l‡∆»«¿«ƒ¿≈»
˙BˆBv� ËeÚÓ e�È‰c¿«¿ƒƒ
,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,„·Ïaƒ¿«ƒ»»
‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈNÚ�«¬≈««¿»»

j�eÁÈÂc20ֿהקדושֿברוך – ¿ƒ∆»
[=לאדם] אליו פניו נושא הוא

של להמשכה זוכה והאדם

לך "יתן רש"י: (ופירש "ויחנך"

שלמעלה המשכה היינו חן"),

רגיל. במצב מהשפעה

Ôk Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»«≈
,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ ÔÈ�Úa¿ƒ¿«¬∆∆¿≈¿»

¯B‡n‰ el‡ ÌÈÓÈaLהקדושֿברוךֿהואıBvp‰ Ï‡ ·e¯˜a ‡e‰ ∆¿»ƒ≈«»¿≈∆«ƒ
התקרבות,21היהודי שעיקרה אלול בחודש האדם לעבודת ובהמשך (בעקבות

(התקרבות לדודי "אני בפסוק שמרומז כפי הקדושֿברוךֿהוא אל האדם מצד

לאדם)), הקדושֿברוךֿהוא (התקרבות לי" ודודי הקדושֿברוךֿהוא) אל האדם

·e¯˜a ‡È‰ ‰˜e·‡‰ ¯L‡kL ˙eiÓL‚a ‡e‰L BÓk ‰p‰ƒ≈¿∆¿«¿ƒ∆«¬∆»¬»ƒ¿≈
˙BˆBˆÈ�Ïו ממנה, הניתזים BˆBvpa˙האש ÏÚBt ‰Ê È¯‰ ¿ƒ¬≈∆≈«ƒ

ÌÓB˜nÓ ÌÈ‡ˆBÈ Ì‰ ÔÎÏÂ ,‰˜e·‡‰ ˙‡ ÌÈLÈb¯nLומאבדים ∆«¿ƒƒ∆»¬»¿»≈≈¿ƒƒ¿»
העצמית מציאותם e·‡a˜‰את ÌÈÏÏÎ�Â,שלהם המקור בעצם שהיא ¿ƒ¿»ƒ»¬»

ÏÚ-ÈÓÈ ˙¯NÚa ıBvp‰ Ï‡ ¯B‡n‰ ·e¯˜ Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯c «∆∆∆«≈«»∆«ƒ«¬∆∆¿≈
‰Ê ÔÈ�ÚL ,‰·eLzבעשרת ישראל לבני הקדושֿברוךֿהוא התקרבות של ¿»∆ƒ¿»∆

תשובה BÓˆÚימי ˙‡ dÈa‚nL Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa ÏÚBt≈¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈∆«¿ƒ«∆«¿
'eÎ BÓB˜nÓ ‡ˆBÈÂ,שלו המציאות ומגדרי ומצבו ÔÎÏÂממעמדו ¿≈ƒ¿¿»≈

˙B„È„Ó ÔÈ‡ el‡ ÌÈÓÈa¿»ƒ≈≈¿ƒ
ÏÏk ˙BÏa‚‰Â,מלמעלה גם ¿«¿»¿»

„ÈÁi‰ Ìb ‰Ê ÌeMÓeƒ∆««»ƒ
,¯eav‰ BÓk ‡e‰כפי ¿«ƒ

הכתוב שמשמעות לעיל שנתבאר

היא קרוב" ו"בהיותו "בהימצאו"

מצוי תשובה ימי שבעשרת

לכל וקרוב הקדושֿברוךֿהוא

ימות בכל קרוב שהוא כפי יחיד

לציבור. השנה

˙ÏÚÓ ‰Ï„b ˙Ó‡a ‰p‰Â¿ƒ≈∆¡∆»¿»«¬«
¯˙BÈ ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ¬∆∆¿≈¿»≈
ÂÈ�t 'ÈÂ‰ ‡OÈ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ»¬»»»»

,EÈÏ‡ייחודם כי לעיל הוסבר ≈∆
בכך היא תשובה ימי עשרת של

למעלת שווה היחיד שמעלת

פנים לנשיאת ודומה הציבור

שמשמעותה כביכול, מלמעלה,

והשפעה המשכה היא הרוחנית

והגבלה למדידה מעבר מלמעלה

כך ועל כלל בדרך שקיימת

הדמיון למרות כי ומבאר מוסיף

– הנושאים שני בין הכללי

תשובה ימי בעשרת ההשפעה

יותר בפרטיות – הפנים ונשיאת

ימי עשרת של מעלתם ו'באמת'

נשיאת מבחינת גדולה תשובה

‰ÈÂ'הפנים ‡OÈ ÔÈ�Úa ,Èkƒ¿ƒ¿«ƒ»¬»»
Ì‚‰ ‰p‰ ,EÈÏ‡ ÂÈ�t»»≈∆ƒ≈¬«
Ìb ‰ÚtL‰‰ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆««¿»»«

˙BˆBvp‰ Ïk ˙‡ ¯¯a ‡lLkההשפעה בו הרגיל מהמצב בשונה ¿∆…≈≈∆»«ƒ
הבירורים', 'עבודת השלמת לאחר רק BÈ‰Ï˙נמשכת CÈ¯ˆ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»ƒƒ¿

של הניצוצות Ôkבירור Ìb ‡e‰L ,ÌÈ�tŒÏkŒÏÚ ‰ˆÈ·Îe ˙Èfk««ƒ¿≈»«»»ƒ∆«≈
ÌÏL ¯eÚL ‰Ê ÔÈ‡L ‡l‡ ,¯eÚL ‰ÊÈ‡שיעור שהיא שביעה (כמו ≈∆ƒ∆»∆≈∆ƒ»≈

בעבודת שלימות היא הרוחנית ומשמעותה הרעב האדם צרכי כדי שלם

בשיעור או כזית בשיעור בירור של הרוחנית שהעבודה וכיוון הבירורים)

הרי מסוים בשיעור קשורה מלמעלה הפנים נשיאת את הגורמת שהיא כביצה

והגבלה, למדידה מסוים קשר שיש בעבודה שמדובר הוכחה ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óזו
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ּכזית עלֿידי ּגם ההמׁשכה נעׂשית אזי ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָהׁשּתלׁשלּות,
מּמעל אלקה חלק היא ׁשהּנׁשמה לפי והינּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּוכביצה.

למעלה19מּמׁש הּוא מּמעל ׁשאלקה ּכׁשם ולכן, , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
חלק ׁשהיא הּׁשנית ּבּנפׁש ּגם ּכ והגּבלֹות, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּמדידֹות
למעלה ׁשהּוא העצם, ּכמֹו הּוא החלק הּנה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאלקה,
עצמֹו את מגּביּה ּכאׁשר ולכן, והגּבלֹות, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָמּמדידֹות
את עדין ּברר לא ּכאׁשר ּגם אזי מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹלמעלה
מעּוט ּדהינּו ּוכביצה, ּכזית רק אּלא הּנּצֹוצֹות, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָּכל
ּדויחּונּך ההמׁשכה נעׂשית מּכלֿמקֹום, ּבלבד, .20נּצֹוצֹות ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ,ּתׁשּובה ימי עׂשרת ּבענין ּכן ּגם יּובן ¿«∆∆∆ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָ
אל ּבקרּוב הּוא הּמאֹור אּלּו ְְִֵֵֶֶַָָׁשּבימים

האבּוקה21הּנּצֹוץ ׁשּכאׁשר ּבגׁשמּיּות ׁשהּוא ּכמֹו הּנה , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָ
ּבּנּצֹוצֹות ּפֹועל זה הרי לניצֹוצֹות, ּבקרּוב ְְֲִִִֵֵֵֶַהיא
מּמקֹומם יֹוצאים הם ולכן האבּוקה, את ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּמרּגיׁשים
אל הּמאֹור קרּוב ּגם הּוא עלּֿדרֿזה ּבאבּוקה, ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָונכללים
אחד ּבכל ּפֹועל זה ׁשענין ּתׁשּובה, ימי ּבעׂשרת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּנּצֹוץ
כּו', מּמקֹומֹו ויֹוצא עצמֹו את ׁשּמגּביּה מּיׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָואחד
זה ּומּׁשּום ּכלל, והגּבלֹות מדידֹות אין אּלּו ּבימים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָולכן
מעלת ּגדלה ּבאמת והּנה הּצּבּור. ּכמֹו הּוא הּיחיד ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָּגם
,אלי ּפניו הוי' יּׂשא מּבחינת יֹותר ּתׁשּובה ימי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָעׂשרת
ׁשּנמׁשכת הגם הּנה ,אלי ּפניו הוי' יּׂשא ּבענין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכי,
מּכלֿמקֹום, הּנּצֹוצֹות, ּכל את ּברר ּכׁשּלא ּגם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹההׁשּפעה
ּכן ּגם ׁשהּוא עלּֿכל-ּפנים, ּוכביצה ּכּזית להיֹות ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָצרי
מהּֿׁשאיןּֿכן ׁשלם, ׁשעּור זה ׁשאין אּלא ׁשעּור, ִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאיזה
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‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈNÚ� ÈÊ‡ ,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓלקבלת זוכה והאדם ƒ≈∆ƒ¿«¿¿¬««¬≈««¿»»
מלמעלה והשפע È·Îeˆ‰הכוחות ˙ÈÊk È„ÈŒÏÚ Ìbבירור ידי על היינו ««¿≈¿«ƒ¿≈»

הבירורים עבודת כל את השלים לא אם אף לברר שעליו מהניצוצות חלק

עליו. ÓLp‰L‰המוטלת ÈÙÏ e�È‰Âיהודי כל ‡Ï˜‰של ˜ÏÁ ‡È‰ ¿«¿¿ƒ∆«¿»»ƒ≈∆∆…«
LnÓ ÏÚnÓ19,ÔÎÏÂ , ƒ«««»¿»≈

ÏÚnÓ ‰˜Ï‡L ÌLk¿≈∆∆…«ƒ««
בעצמו ‰e‡הקדושֿברוךֿהוא

˙B„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ
LÙpa Ìb Ck ,˙BÏa‚‰Â¿«¿»»««∆∆
˜ÏÁ ‡È‰L ˙È�M‰«≈ƒ∆ƒ≈∆

˜ÏÁ‰ ‰p‰ ,‰˜Ï‡היהודי ∆…«ƒ≈«≈∆
ÌˆÚ‰ BÓk ‡e‰ֿהקדוש ¿»∆∆

הבעלֿשםֿ (כפתגם ברוךֿהוא

רבותינו בדברי שהובא טוב

תופס כשאתה "העצם נשיאינו:

בכולו") תופס אתה במקצתו,

˙B„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»ƒ¿ƒ
¯L‡k ,ÔÎÏÂ ,˙BÏa‚‰Â¿«¿»¿»≈«¬∆

BÓˆÚהאדם ˙‡ dÈa‚Ó«¿ƒ«∆«¿
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
¯¯a ‡Ï ¯L‡k Ìb ÈÊ‡¬«««¬∆…≈≈
,˙BˆBvp‰ Ïk ˙‡ ÔÈ„Ú¬«ƒ∆»«ƒ
,‰ˆÈ·Îe ˙ÈÊk ˜¯ ‡l‡∆»«¿«ƒ¿≈»
˙BˆBv� ËeÚÓ e�È‰c¿«¿ƒƒ
,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,„·Ïaƒ¿«ƒ»»
‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈNÚ�«¬≈««¿»»

j�eÁÈÂc20ֿהקדושֿברוך – ¿ƒ∆»
[=לאדם] אליו פניו נושא הוא

של להמשכה זוכה והאדם

לך "יתן רש"י: (ופירש "ויחנך"

שלמעלה המשכה היינו חן"),

רגיל. במצב מהשפעה

Ôk Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»«≈
,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ ÔÈ�Úa¿ƒ¿«¬∆∆¿≈¿»

¯B‡n‰ el‡ ÌÈÓÈaLהקדושֿברוךֿהואıBvp‰ Ï‡ ·e¯˜a ‡e‰ ∆¿»ƒ≈«»¿≈∆«ƒ
התקרבות,21היהודי שעיקרה אלול בחודש האדם לעבודת ובהמשך (בעקבות

(התקרבות לדודי "אני בפסוק שמרומז כפי הקדושֿברוךֿהוא אל האדם מצד

לאדם)), הקדושֿברוךֿהוא (התקרבות לי" ודודי הקדושֿברוךֿהוא) אל האדם

·e¯˜a ‡È‰ ‰˜e·‡‰ ¯L‡kL ˙eiÓL‚a ‡e‰L BÓk ‰p‰ƒ≈¿∆¿«¿ƒ∆«¬∆»¬»ƒ¿≈
˙BˆBˆÈ�Ïו ממנה, הניתזים BˆBvpa˙האש ÏÚBt ‰Ê È¯‰ ¿ƒ¬≈∆≈«ƒ

ÌÓB˜nÓ ÌÈ‡ˆBÈ Ì‰ ÔÎÏÂ ,‰˜e·‡‰ ˙‡ ÌÈLÈb¯nLומאבדים ∆«¿ƒƒ∆»¬»¿»≈≈¿ƒƒ¿»
העצמית מציאותם e·‡a˜‰את ÌÈÏÏÎ�Â,שלהם המקור בעצם שהיא ¿ƒ¿»ƒ»¬»

ÏÚ-ÈÓÈ ˙¯NÚa ıBvp‰ Ï‡ ¯B‡n‰ ·e¯˜ Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯c «∆∆∆«≈«»∆«ƒ«¬∆∆¿≈
‰Ê ÔÈ�ÚL ,‰·eLzבעשרת ישראל לבני הקדושֿברוךֿהוא התקרבות של ¿»∆ƒ¿»∆

תשובה BÓˆÚימי ˙‡ dÈa‚nL Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa ÏÚBt≈¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈∆«¿ƒ«∆«¿
'eÎ BÓB˜nÓ ‡ˆBÈÂ,שלו המציאות ומגדרי ומצבו ÔÎÏÂממעמדו ¿≈ƒ¿¿»≈

˙B„È„Ó ÔÈ‡ el‡ ÌÈÓÈa¿»ƒ≈≈¿ƒ
ÏÏk ˙BÏa‚‰Â,מלמעלה גם ¿«¿»¿»

„ÈÁi‰ Ìb ‰Ê ÌeMÓeƒ∆««»ƒ
,¯eav‰ BÓk ‡e‰כפי ¿«ƒ

הכתוב שמשמעות לעיל שנתבאר

היא קרוב" ו"בהיותו "בהימצאו"

מצוי תשובה ימי שבעשרת

לכל וקרוב הקדושֿברוךֿהוא

ימות בכל קרוב שהוא כפי יחיד

לציבור. השנה

˙ÏÚÓ ‰Ï„b ˙Ó‡a ‰p‰Â¿ƒ≈∆¡∆»¿»«¬«
¯˙BÈ ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ¬∆∆¿≈¿»≈
ÂÈ�t 'ÈÂ‰ ‡OÈ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ»¬»»»»

,EÈÏ‡ייחודם כי לעיל הוסבר ≈∆
בכך היא תשובה ימי עשרת של

למעלת שווה היחיד שמעלת

פנים לנשיאת ודומה הציבור

שמשמעותה כביכול, מלמעלה,

והשפעה המשכה היא הרוחנית

והגבלה למדידה מעבר מלמעלה

כך ועל כלל בדרך שקיימת

הדמיון למרות כי ומבאר מוסיף

– הנושאים שני בין הכללי

תשובה ימי בעשרת ההשפעה

יותר בפרטיות – הפנים ונשיאת

ימי עשרת של מעלתם ו'באמת'

נשיאת מבחינת גדולה תשובה

‰ÈÂ'הפנים ‡OÈ ÔÈ�Úa ,Èkƒ¿ƒ¿«ƒ»¬»»
Ì‚‰ ‰p‰ ,EÈÏ‡ ÂÈ�t»»≈∆ƒ≈¬«
Ìb ‰ÚtL‰‰ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆««¿»»«

˙BˆBvp‰ Ïk ˙‡ ¯¯a ‡lLkההשפעה בו הרגיל מהמצב בשונה ¿∆…≈≈∆»«ƒ
הבירורים', 'עבודת השלמת לאחר רק BÈ‰Ï˙נמשכת CÈ¯ˆ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»ƒƒ¿

של הניצוצות Ôkבירור Ìb ‡e‰L ,ÌÈ�tŒÏkŒÏÚ ‰ˆÈ·Îe ˙Èfk««ƒ¿≈»«»»ƒ∆«≈
ÌÏL ¯eÚL ‰Ê ÔÈ‡L ‡l‡ ,¯eÚL ‰ÊÈ‡שיעור שהיא שביעה (כמו ≈∆ƒ∆»∆≈∆ƒ»≈

בעבודת שלימות היא הרוחנית ומשמעותה הרעב האדם צרכי כדי שלם

בשיעור או כזית בשיעור בירור של הרוחנית שהעבודה וכיוון הבירורים)

הרי מסוים בשיעור קשורה מלמעלה הפנים נשיאת את הגורמת שהיא כביצה

והגבלה, למדידה מסוים קשר שיש בעבודה שמדובר הוכחה ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óזו
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ּכמֹו הּוא ׁשהּיחיד הענין הרי ּתׁשּובה, ימי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבעׂשרת
הּבאּור לֹומר ויׁש ּכלל. והגּבלֹות מדידֹות ּבֹו אין ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָהּצּבּור

ּדהּנה אפׁשר, ּבדר עצמם22ּבזה על ּדמדקּדקים הענין , ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּדברי עלי ּדחביבים סֹופרים, ּדברי ׁשּמּצד העּלּוי ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָהּוא

ּתֹורה מּדברי יֹותר ּדברי23סֹופרים ׁשּמּצד אף ולכן, , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
ּדוׂשב ההגּבלה יׁשנּה סֹופריםּתֹורה ּדברי מּצד הּנה עּת, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

למעלה הגּבהה נעׂשית ּתֹורה, מּדברי למעלה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשהם
אמנם ּוכביצה. ּכּזית ּגם מסּפיק ולכן הׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמּסדר
ענין ּבכלל הּוא סֹופרים ּדברי ּגם הרי ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָמּכלֿמקֹום
ׁשעלֿידיֿ הּצּדיקים, עבֹודת ענין הּוא ּובכללּות ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָהּתֹורה,
ּגם ולכן ּבלבד, וגּלּויים אֹורֹות ּבבחינת רק מּגיעים ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָזה
וכּביצה. ּדכּזית עלּֿכלּֿפנים הגּבלה איזֹו יׁש ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּבזה
ליֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ימים עׂשרה ּבענין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמהּֿׁשאיןּֿכן
נתּבאר הרי הּתׁשּובה, עבֹודת ענין ׁשהּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָהּכּפּורים

הּצּדיקים24לעיל על ּבעליּֿתׁשּובה מעלת ּבענין ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָ
אין ׁשּׁשם מּמׁש, יתּבר ּבעצמּותֹו מּגעת ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהּתׁשּובה
ּתׁשּובה ימי ׁשּבעׂשרת הענין ּגם ולכן ּכלל, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהגּבלֹות

ּכלל. הגּבלֹות ּבֹו אין הּצּבּור ּכמֹו הּוא ְְְִִֵַַַָָָהּיחיד
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תסד.22) ע' ח"ב שה"ש אוה"ת ה"ד.23)ראה פי"א סנהדרין ה"ד. פ"א ברכות ירושלמי פ"ז24)ראה דר"ה ב' דיום תקעו ד"ה
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¯eav‰ BÓk ‡e‰ „ÈÁi‰L ÔÈ�Ú‰ È¯‰ ,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚa Ôk≈«¬∆∆¿≈¿»¬≈»ƒ¿»∆«»ƒ¿«ƒ
.ÏÏk ˙BÏa‚‰Â ˙B„È„Ó Ba ÔÈ‡≈¿ƒ¿«¿»¿»

‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂהנשיאת עניין על תשובה ימי עשרת במעלת ¿≈««≈»∆
p‰c‰פנים ,¯LÙ‡ C¯„a22ÌÓˆÚ ÏÚ ÌÈ˜c˜„Óc ÔÈ�Ú‰ , ¿∆∆∆¿»¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ««¿»

הנ"ל ז"ל חכמינו כדברי

פנים נושא שהקדושֿברוךֿהוא

יש התורה מן כי ישראל לבני

שביעה על רק המזון ברכת לברך

על מדקדקים ישראל בני אבל

כזית שיעור על גם לברך עצמם

בלבדא כביצה ‰ÈelÚו ‡e‰»ƒ
,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c „vnL∆ƒ«ƒ¿≈¿ƒ
È¯·c ÈÏÚ ÌÈ·È·Ác«¬ƒƒ»«ƒ¿≈
È¯·cÓ ¯˙BÈ ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ≈ƒƒ¿≈

‰¯Bz23ז"ל חכמינו אמרו »
"חביבין ירושלמי): (בתלמוד

תורה מדברי סופרים דברי

'כי השירים) (בשיר שנאמר

כנסת אמרה מיין'. דודיך טובים

הקדושֿברוךֿהוא: לפני ישראל

עלי ערבים עולם, של ִֵַריבונו

יותר (החכמים) דודיך דברי

כך על ומוסבר תורה" של מיינה

חכמים שדברי בחסידות

לאיסורים בעיקר (והכוונה

איסורי על שנוספו ולסייגים

העליון הרוחני בשורשם כי תורה מדברי יותר וחביבים ערבים מדרבנן) התורה

התורה, דברי מאשר יותר גבוה ממקור È¯·cהם „vnL Û‡ ,ÔÎÏÂ¿»≈«∆ƒ«ƒ¿≈
zÚ·NÂc ‰Ïa‚‰‰ d�LÈ ‰¯Bzחייבת לא שביעה מכדי פחות ואכילה »∆¿»««¿»»ƒ¿»»¿»

לא שביעה משיעור פחות שאכילה היא לכך הרוחנית והסיבה המזון בברכת

שבמאכל, הקדושה ניצוצות העלאת ואת הבירורים את vÓ„פועלת ‰p‰ƒ≈ƒ«
‰‰a‚‰ ˙ÈNÚ� ,‰¯Bz È¯·cÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰L ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cƒ¿≈¿ƒ∆≈¿«¿»ƒƒ¿≈»«¬≈«¿»»

ÔÎÏÂ ,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓÏהמזון בברכת להתחייב כדי ¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿¿»≈
‰ˆÈ·Îe ˙Èfk Ìb ˜ÈtÒÓיש סופרים דברי של והחביבות העריבות כי «¿ƒ«««ƒ¿≈»

בירור לפעול ובכוחה התורה פי שעל וההגבלה ממדידה למעלה שהוא כוח בה

שאינה הבירורים בעבודת היינו קטן, יותר שיעור באמצעות גם והעלאה

וממשיך הפנים. נשיאת מכוח עבודה של המעלה אפוא, זו, השלימות. בתכלית

גדול תשובה ימי עשרת של כוחם שבדבר, הגדולה המעלה שלמרות לבאר

כדלהלן. יותר, עוד

ÔÈ�Ú ÏÏÎa ‡e‰ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c Ìb È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ Ì�Ó‡»¿»ƒ»»¬≈«ƒ¿≈¿ƒƒ¿»ƒ¿«
,‰¯Bz‰חלק הם מדרבנן שנוספו והגדרים והסייגים המצוות גם שהרי «»
‰ÌÈ˜Ècvמהתורה ˙„B·Ú ÔÈ�Ú ‡e‰ ˙eÏÏÎ·eעבודה אמנם שהיא ƒ¿»ƒ¿«¬«««ƒƒ

והדרגה, סדר של ועליה בעבודה מדובר סוף סוף אבל מאד נעלית

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLוהגבלה במדידה עבודה ידי ÈÁ·a�˙על ˜¯ ÌÈÚÈbÓ ∆«¿≈∆«ƒƒ«ƒ¿ƒ«

„·Ïa ÌÈÈel‚Â ˙B¯B‡למעלה גבוהות בדרגות 'נוגעת' אמנם זו עבודה ¿ƒƒƒ¿«
נפעלת תורה לדברי שביחס לדרגות מגיעים סופרים דברי ידי שעל (וכאמור

והדרגה בסדר בעבודה שמדובר כיון אבל השתלשלות) מסדר למעלה הגבהה

ומתגלה שמתפשט האלוקי האור היינו וגילוים, אורות בבחינת 'נוגעת' היא

אבל מהקדושֿברוךֿהוא ומאיר

שלמעלה ועצמותו במהותו לא

Êa‰מגילוי Ìb ÔÎÏÂשזו אף ¿»≈«»∆
מנשיאת הנובעת נעלית עבודה

הקדושֿברוךֿהוא, של פניו

ŒÏÚכנ"ל, ‰Ïa‚‰ BÊÈ‡ LÈ≈≈«¿»»«
.‰ˆÈaÎÂ ˙ÈfÎc ÌÈ�tŒÏk»»ƒ¿««ƒ¿«≈»
העובדה אחד מצד כלומר,

בפחות גם נפעל שהבירור

בתורה האמור ׂשביעה ְִָמשיעור

נעלית בעבודה שמדובר מוכיחה

מסדר למעלה המגעת

כיוון שני מצד אך השתלשלות

בשיעור צורך יש מדרבנן שגם

מובן כביצה) או (כזית מסויים

מוחלטת עליה על מדובר שלא

והגבלה מדידה לכל ומעבר מעל

שמצד הצדיקים עבודת (והיא

שני ומצד מאד נעלית היא אחד

ממש) גבול בלי »Œ‰Óאיננה
‰¯NÚ ÔÈ�Úa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿ƒ¿«¬»»
‰�M‰ L‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ»ƒ∆≈…«»»
¯‡a˙� È¯‰ ,‰·eLz‰ ˙„B·Ú ÔÈ�Ú ‡e‰L ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ¿«ƒƒ∆ƒ¿«¬««¿»¬≈ƒ¿»≈

ÏÈÚÏ24תשי"ח זו, שנה השנה בראש שנאמר 'תקעו' המתחיל דיבור במאמר ¿≈
שלו) המשך הוא זה מאמר עניינים eLzŒÈÏÚa·‰(ובכמה ˙ÏÚÓ ÔÈ�Úa¿ƒ¿««¬««¬≈¿»

,LnÓ C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙ÚbÓ ‰·eLz‰L ÌÈ˜Ècv‰ ÏÚ«««ƒƒ∆«¿»«««¿«¿ƒ¿»≈«»
,ÏÏk ˙BÏa‚‰ ÔÈ‡ ÌMLמבואר הנ"ל תקעו המתחיל דיבור במאמר ∆»≈«¿»¿»

ממדידה למעלה היא תשובה בעלי ועבודת בהגבלה היא הצדיקים עבודת כיצד

אורות של וגילוי המשכה פועל עשה מצוות קיום - הצדיקים בעבודת והגבלה:

בכלים מהתלבשות שלמעלה האורות ואילו בכלים המתלבשים מוגבלים

וההימנעות השלילה בדרך הוא שקיומן תעשה לא מצוות ידי על נמשכים

גם כזכיות להם נעשו שהזדונות לאחר - תשובה בעלי אצל אבל מעבירה,

פעולה בעקבות ידם על נעשית תעשה לא מצוות של הנעלים האורות המשכת

הפך התשובה ואחרי אסורה פעולה היה שבתחילה העבירה (מעשה חיובית

גם בכלים ו'להלביש' להמשיך ביכולתם וכך שלילה בדרך רק ולא לזכות)

(בדומ בכלים מהתלבשות למעלה הם כלל שבדרך שעלאורות לעיל לאמור ה

משום זה וכל מכלים), שלמעלה אור בכלים ממשיכים מדרבנן מצוות ידי

שום בה שאין הקב"ה של ומהותו לעצמותו עד 'נוגעת' התשובה שעבודת

והגבלות ‰ÈÁi„מדידות ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚaL ÔÈ�Ú‰ Ìb ÔÎÏÂ¿»≈«»ƒ¿»∆«¬∆∆¿≈¿»«»ƒ
.ÏÏk ˙BÏa‚‰ Ba ÔÈ‡ ¯eav‰ BÓk ‡e‰¿«ƒ≈«¿»¿»
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מעין‡Ì�Óג) להיֹות צריכה ׁשהעבֹודה ידּוע »¿»ְְֲִִֵֵֶַָָָָ
ימי ּבעׂשרת ׁשּתהיה ּוכדי ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָההמׁשכה,
למעלה (ׁשהיא ׁשלֹום ל ויׂשם ּבחינת המׁשכת ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּתׁשּובה
להיֹות צריכה ,(אלי ּפניו הוי' יּׂשא ּבחינת לאחרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּובאה
ב' התּכּללּות ענין ׁשהּוא ׁשלֹום, ׁשל ּבאפן העבֹודה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹּגם
ּבאתר ׁשריא קּודׁשאּֿבריֿהּוא נאמר ועלֿזה ְְְְֱֲֲִִֶֶַַַַַָָָהפכים,

אֹור25ׁשלים נמׁש הפכים ב' התּכּללּות ׁשעלֿידי היינּו , ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבזה, והענין מּׁשניהם. ׁשּלמעלה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָנעלה

מ"ה26לעיל התּכּללּות ואלקים, הוי' התּכּללּות ּבענין ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָֹ
ׁשּבכל ּומקּבל, מׁשּפיע יחּוד ענין הּוא ׁשּבכללּות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּוב"ן,

הּמּגיד ׁשּכתב ּוכמֹו מעלה. יׁש מהם ּבענין27אחד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
וכּי ּכׁשמׁש מאירֹות מעלה28רחועינינּו איזֹו ּדלכאֹורה , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּׁשמׁש. מאֹור אֹורֹו מקּבל הּירח הרי ּבּירח, ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָיׁשנּה
הרי ולכן ׁשּנּויים, ּבֹו אין הּׁשמׁש ׁשאֹור הּמּגיד, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּומבאר
יכֹול הּׁשמׁש ׁשאֹור והינּו, ּתענּוג. ׁשאינֹו ּתמידי ּתענּוג ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָזה
ענין ּבזה חסר אבל והּגּלּויים, האֹורֹות ּכל ּבֹו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָלהיֹות
יׁש ולכן ׁשּנּויים, ּבֹו ׁשּיׁש הּירח מעלת וזֹוהי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּתענּוג,
החּדּוׁש ׁשּמּצד הּמׂשּתּכר, העני וכמׁשל ּתענּוג, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבזה
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‰„B·Ú‰L Úe„È Ì�Ó‡ דלתתא'‚) ב'אתערותא האדם ˆ¯ÎÈ‰של »¿»»«∆»¬»¿ƒ»
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚÓ ˙BÈ‰Ï,'דלעילא ב'אתערותא לפעול נועדה שהעבודה ƒ¿≈≈««¿»»

EÏ ÌNÈÂ ˙�ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚa ‰È‰zL È„Îe¿≈∆ƒ¿∆«¬∆∆¿≈¿»«¿»«¿ƒ«¿»≈¿
ÂÈ�t 'ÈÂ‰ ‡OÈ ˙�ÈÁa È¯Á‡Ï ‰‡·e ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L) ÌBÏL»∆ƒ¿«¿»»»¿«¬≈¿ƒ«ƒ»¬»»»»

(EÈÏ‡בהרחבה לעיל כמבואר ≈∆
הנשיאת בכוח הנעלית שהעבודה

גורמת אמנם מלמעלה פנים

מסדר מלמעלה המשכה

איננה עדיין אבל השתלשלות

שום בהם שאין בדרגות מגעת

כמו גבול בלי כלל הגבלות

מוסיף וכעת התשובה, עבודת

גבול הבלי שהמשכת ומבאר

התשובה עבודת ידי שעל ממש

בברכת הפסוק בהמשך רמוזה

וכיוון שלום" לך "וישם – כהנים

מעין להיות צריכה שהעבודה

Ìbההמשכה, ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«
ÏL ÔÙ‡a ‰„B·Ú‰»¬»¿…∆∆
ÔÈ�Ú ‡e‰L ,ÌBÏL»∆ƒ¿«

ÌÈÎÙ‰ '· ˙eÏlk˙‰כאשר ƒ¿«¿¬»ƒ
לא בלבד, אחד בקו עבודה ישנה

הבליֿגבול, ענין כך כל ניכר

שני כוללת העבודה כאשר אבל

ביניהם ומחברת שונים קוים

השינויים שלמרות באופן

עבודה שזו ברור שלום, ביניהם יש הפכים, שני אפילו שהם עד וההבדלים

אהבה (למשל אחד לקו נוטה אדם כלל בדרך כי והגבלה ממדידה שלמעלה

שלו מהמגבלות יוצא הוא הרי הפכים שני ּומאחד מחבר הוא וכאשר יראה) ְֵַאו

והגבלה ממדידה למעלה הקדושֿברוךֿהוא את �‡Ó¯ועובד ‰ÊŒÏÚÂ¿«∆∆¡«
ÌÈÏL ¯˙‡a ‡È¯L ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜25שֹורה הקדושֿברוךֿהוא ¿»¿ƒ«¿»«¬«»ƒֶ

ושלום, שלימות בו שיש ·'במקום ˙eÏlk˙‰ È„ÈŒÏÚL e�ÈÈ‰ÌÈÎÙ‰ «¿∆«¿≈ƒ¿«¿¬»ƒ
Ì‰È�MÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÏÚ� ¯B‡ CLÓ�גם כיצד להלן שיבואר וכפי ƒ¿»«¬∆∆¿«¿»ƒ¿≈∆

הם נעלים הכי והגילויים ההמשכות העליונות ובספירות באלוקות למעלה

מזו. זו הפכיות ואף שונות מידות שתי של והתכללות חיבור באמצעות

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â26תקעו המתחיל דיבור במאמר ¿»ƒ¿»»∆¿∆ƒ¿»≈¿≈
ÌÈ˜Ï‡Âהנ"ל 'ÈÂ‰ ˙eÏlk˙‰ ÔÈ�Úaבאריכות מבואר הנ"ל במאמר ¿ƒ¿«ƒ¿«¿¬»»∆¡…ƒ

הדין במידת העולם את לברוא במחשבה עלה "בתחילה ז"ל חכמינו מאמר

הוי' (שם הרחמים מדת עמו שיתף מתקיים, העולם שאין ראה אלוקים) ֵֵ(שם

ומצוות תורה ישראל לבני נתן שהקדושֿברוךֿהוא ידי על וזאת [=יֿהֿוֿה])"

כדי סוף האין באור (שנעשה הצמצום שלפני אור בעולם נמשך ידם שעל

גם היא ואלוקים הוי' של זו והתכללות מוגבל) עולם של‰˙eÏlk˙לברוא ƒ¿«¿

Ô"·eהשמות ‰"Óמ"ה שם כי ואלוקים הוי' לשמות מקבילים הם שאף ««
כשם והדין הגבורה מידת הוא ב"ן ושם הוי' כשם והרחמים החסד מידת הוא

Ïa˜Óeאלוקים, ÚÈtLÓ „eÁÈ ÔÈ�Ú ‡e‰ ˙eÏÏÎaLמשמעות ∆ƒ¿»ƒ¿«ƒ«¿ƒ«¿«≈
בחינות גם זה ובכלל שונות רוחניות בחינות של חיבור היא 'יחוד' המושג

אין כלל שבדרך מזו זו הפכיות

מידות (כמו ויחוד חיבור ביניהם

ובדרך כנ"ל) והגבורה, החסד

בחינות שתי של יחוד כלל

הוא ספירות) או מידות (ובפרט

כי ומקבל משפיע של יחוד

משפיעה יותר העליונה הספירה

את המקבלת שתחתיה לזו

המשכה הוא ו'יחוד' ההשפעה,

ומיוחדת נוספת והשפעה

והתכללות המקבל אל מהמשפיע

שמדובר ואף הבחינות שתי של

יותר גבוהה דרגה של בהשפעה

הייחוד ממנה, שלמטה לזו

כיוון הבחינות, בין מחבר

LÈ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎaL∆¿»∆»≈∆≈
‰ÏÚÓהמשפיע מעלת ומלבד «¬»

בדרגה שהוא העובדה בעצם

יש למקבל גם מהמקבל, גבוהה

kL˙·מעלה. BÓÎe¿∆»«
„Èbn‰27ÔÈ�Úaשל הנוסח ««ƒ¿ƒ¿«

חי" כל "נשמת ≈≈¿e�È�ÈÚÂתפילת
Á¯iÎÂ LÓLk ˙B¯È‡Ó28,Á¯ia d�LÈ ‰ÏÚÓ BÊÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc , ¿ƒ«∆∆¿«»≈¿ƒ¿»≈«¬»∆¿»«»≈«

LÓM‰ ¯B‡Ó B¯B‡ Ïa˜Ó Á¯i‰ È¯‰ועינינו" שנאמר לאחר כן, ואם ¬≈«»≈«¿«≈≈«∆∆
שאור מאחר כי כירח, גם מאירות שהעיניים בכך נוסף מה כשמש" מאירות

בשמש? שאיננו בירח להיות יכול מה השמש מאור בא ≈«¿Óe·‡¯הירח
,ÌÈÈepL Ba ÔÈ‡ LÓM‰ ¯B‡L ,„Èbn‰וכלל 'עצמי', אור הוא כי ««ƒ∆«∆∆≈ƒƒ

משתנה לא שהעצם È„ÈÓzהוא ‚e�Úz ‰Ê È¯‰ ÔÎÏÂהזמן בכל ושווה ¿»≈¬≈∆«¬¿ƒƒ
הפסק תמידיLללא e�Úz‚תענוג B�È‡וניתן תמיד קיים הדבר אם כי ∆≈«¬

הוא האמיתי העונג כי עונג גורם לא כבר הוא הפסק ללא תמיד ממנו ליהנות

‰‡B¯B˙מהחידוש Ïk Ba ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ LÓM‰ ¯B‡L ,e�È‰Â¿«¿∆«∆∆»ƒ¿»»
ÌÈÈelb‰Âלאין נעלה השמש אור הרי האור ותוקף דרגת שמבחינת וכמובן ¿«ƒƒ

הירח, מאור ‰e�Úz‚,שיעור ÔÈ�Ú ‰Êa ¯ÒÁ Ï·‡,כנ"ל˙ÏÚÓ È‰BÊÂ ¬»»≈»∆ƒ¿«««¬¿ƒ«¬«
,ÌÈÈepL Ba LiL Á¯i‰משתנה אלא קבוע אינו הירח שאור ומאחר «»≈«∆≈ƒƒ

חודש, מדי מחדש ומתגדל ÏLÓÎÂומתמעט ,‚e�Úz ‰Êa LÈ ÔÎÏÂ¿»≈≈»∆«¬¿ƒ¿«
È�Ú‰בגשמיות,¯kzNn‰דבור המאמר בלשון המגיד, בתורת שהובא ∆»ƒ«ƒ¿«≈

יותר מתענג הוא הרי זהובים מאה משתכר העני שכאשר ..." - תקעו המתחיל

חידוש זה אין המלך שאצל לפי והיינו וזהב, כסף אוצרות לו שיש מהמלך

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



יג e`vnda 'ied eyxc

מעין‡Ì�Óג) להיֹות צריכה ׁשהעבֹודה ידּוע »¿»ְְֲִִֵֵֶַָָָָ
ימי ּבעׂשרת ׁשּתהיה ּוכדי ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָההמׁשכה,
למעלה (ׁשהיא ׁשלֹום ל ויׂשם ּבחינת המׁשכת ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּתׁשּובה
להיֹות צריכה ,(אלי ּפניו הוי' יּׂשא ּבחינת לאחרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּובאה
ב' התּכּללּות ענין ׁשהּוא ׁשלֹום, ׁשל ּבאפן העבֹודה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹּגם
ּבאתר ׁשריא קּודׁשאּֿבריֿהּוא נאמר ועלֿזה ְְְְֱֲֲִִֶֶַַַַַָָָהפכים,

אֹור25ׁשלים נמׁש הפכים ב' התּכּללּות ׁשעלֿידי היינּו , ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבזה, והענין מּׁשניהם. ׁשּלמעלה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָנעלה

מ"ה26לעיל התּכּללּות ואלקים, הוי' התּכּללּות ּבענין ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָֹ
ׁשּבכל ּומקּבל, מׁשּפיע יחּוד ענין הּוא ׁשּבכללּות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּוב"ן,

הּמּגיד ׁשּכתב ּוכמֹו מעלה. יׁש מהם ּבענין27אחד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
וכּי ּכׁשמׁש מאירֹות מעלה28רחועינינּו איזֹו ּדלכאֹורה , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּׁשמׁש. מאֹור אֹורֹו מקּבל הּירח הרי ּבּירח, ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָיׁשנּה
הרי ולכן ׁשּנּויים, ּבֹו אין הּׁשמׁש ׁשאֹור הּמּגיד, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּומבאר
יכֹול הּׁשמׁש ׁשאֹור והינּו, ּתענּוג. ׁשאינֹו ּתמידי ּתענּוג ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָזה
ענין ּבזה חסר אבל והּגּלּויים, האֹורֹות ּכל ּבֹו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָלהיֹות
יׁש ולכן ׁשּנּויים, ּבֹו ׁשּיׁש הּירח מעלת וזֹוהי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּתענּוג,
החּדּוׁש ׁשּמּצד הּמׂשּתּכר, העני וכמׁשל ּתענּוג, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבזה
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(EÈÏ‡בהרחבה לעיל כמבואר ≈∆
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גורמת אמנם מלמעלה פנים

מסדר מלמעלה המשכה

איננה עדיין אבל השתלשלות

שום בהם שאין בדרגות מגעת

כמו גבול בלי כלל הגבלות

מוסיף וכעת התשובה, עבודת

גבול הבלי שהמשכת ומבאר

התשובה עבודת ידי שעל ממש

בברכת הפסוק בהמשך רמוזה

וכיוון שלום" לך "וישם – כהנים

מעין להיות צריכה שהעבודה

Ìbההמשכה, ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«
ÏL ÔÙ‡a ‰„B·Ú‰»¬»¿…∆∆
ÔÈ�Ú ‡e‰L ,ÌBÏL»∆ƒ¿«

ÌÈÎÙ‰ '· ˙eÏlk˙‰כאשר ƒ¿«¿¬»ƒ
לא בלבד, אחד בקו עבודה ישנה

הבליֿגבול, ענין כך כל ניכר

שני כוללת העבודה כאשר אבל

ביניהם ומחברת שונים קוים

השינויים שלמרות באופן

עבודה שזו ברור שלום, ביניהם יש הפכים, שני אפילו שהם עד וההבדלים

אהבה (למשל אחד לקו נוטה אדם כלל בדרך כי והגבלה ממדידה שלמעלה

שלו מהמגבלות יוצא הוא הרי הפכים שני ּומאחד מחבר הוא וכאשר יראה) ְֵַאו

והגבלה ממדידה למעלה הקדושֿברוךֿהוא את �‡Ó¯ועובד ‰ÊŒÏÚÂ¿«∆∆¡«
ÌÈÏL ¯˙‡a ‡È¯L ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜25שֹורה הקדושֿברוךֿהוא ¿»¿ƒ«¿»«¬«»ƒֶ

ושלום, שלימות בו שיש ·'במקום ˙eÏlk˙‰ È„ÈŒÏÚL e�ÈÈ‰ÌÈÎÙ‰ «¿∆«¿≈ƒ¿«¿¬»ƒ
Ì‰È�MÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÏÚ� ¯B‡ CLÓ�גם כיצד להלן שיבואר וכפי ƒ¿»«¬∆∆¿«¿»ƒ¿≈∆

הם נעלים הכי והגילויים ההמשכות העליונות ובספירות באלוקות למעלה

מזו. זו הפכיות ואף שונות מידות שתי של והתכללות חיבור באמצעות

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â26תקעו המתחיל דיבור במאמר ¿»ƒ¿»»∆¿∆ƒ¿»≈¿≈
ÌÈ˜Ï‡Âהנ"ל 'ÈÂ‰ ˙eÏlk˙‰ ÔÈ�Úaבאריכות מבואר הנ"ל במאמר ¿ƒ¿«ƒ¿«¿¬»»∆¡…ƒ

הדין במידת העולם את לברוא במחשבה עלה "בתחילה ז"ל חכמינו מאמר

הוי' (שם הרחמים מדת עמו שיתף מתקיים, העולם שאין ראה אלוקים) ֵֵ(שם

ומצוות תורה ישראל לבני נתן שהקדושֿברוךֿהוא ידי על וזאת [=יֿהֿוֿה])"

כדי סוף האין באור (שנעשה הצמצום שלפני אור בעולם נמשך ידם שעל

גם היא ואלוקים הוי' של זו והתכללות מוגבל) עולם של‰˙eÏlk˙לברוא ƒ¿«¿

Ô"·eהשמות ‰"Óמ"ה שם כי ואלוקים הוי' לשמות מקבילים הם שאף ««
כשם והדין הגבורה מידת הוא ב"ן ושם הוי' כשם והרחמים החסד מידת הוא

Ïa˜Óeאלוקים, ÚÈtLÓ „eÁÈ ÔÈ�Ú ‡e‰ ˙eÏÏÎaLמשמעות ∆ƒ¿»ƒ¿«ƒ«¿ƒ«¿«≈
בחינות גם זה ובכלל שונות רוחניות בחינות של חיבור היא 'יחוד' המושג

אין כלל שבדרך מזו זו הפכיות

מידות (כמו ויחוד חיבור ביניהם

ובדרך כנ"ל) והגבורה, החסד

בחינות שתי של יחוד כלל

הוא ספירות) או מידות (ובפרט

כי ומקבל משפיע של יחוד

משפיעה יותר העליונה הספירה

את המקבלת שתחתיה לזו

המשכה הוא ו'יחוד' ההשפעה,

ומיוחדת נוספת והשפעה

והתכללות המקבל אל מהמשפיע

שמדובר ואף הבחינות שתי של

יותר גבוהה דרגה של בהשפעה

הייחוד ממנה, שלמטה לזו

כיוון הבחינות, בין מחבר

LÈ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎaL∆¿»∆»≈∆≈
‰ÏÚÓהמשפיע מעלת ומלבד «¬»

בדרגה שהוא העובדה בעצם

יש למקבל גם מהמקבל, גבוהה

kL˙·מעלה. BÓÎe¿∆»«
„Èbn‰27ÔÈ�Úaשל הנוסח ««ƒ¿ƒ¿«

חי" כל "נשמת ≈≈¿e�È�ÈÚÂתפילת
Á¯iÎÂ LÓLk ˙B¯È‡Ó28,Á¯ia d�LÈ ‰ÏÚÓ BÊÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc , ¿ƒ«∆∆¿«»≈¿ƒ¿»≈«¬»∆¿»«»≈«

LÓM‰ ¯B‡Ó B¯B‡ Ïa˜Ó Á¯i‰ È¯‰ועינינו" שנאמר לאחר כן, ואם ¬≈«»≈«¿«≈≈«∆∆
שאור מאחר כי כירח, גם מאירות שהעיניים בכך נוסף מה כשמש" מאירות

בשמש? שאיננו בירח להיות יכול מה השמש מאור בא ≈«¿Óe·‡¯הירח
,ÌÈÈepL Ba ÔÈ‡ LÓM‰ ¯B‡L ,„Èbn‰וכלל 'עצמי', אור הוא כי ««ƒ∆«∆∆≈ƒƒ

משתנה לא שהעצם È„ÈÓzהוא ‚e�Úz ‰Ê È¯‰ ÔÎÏÂהזמן בכל ושווה ¿»≈¬≈∆«¬¿ƒƒ
הפסק תמידיLללא e�Úz‚תענוג B�È‡וניתן תמיד קיים הדבר אם כי ∆≈«¬

הוא האמיתי העונג כי עונג גורם לא כבר הוא הפסק ללא תמיד ממנו ליהנות

‰‡B¯B˙מהחידוש Ïk Ba ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ LÓM‰ ¯B‡L ,e�È‰Â¿«¿∆«∆∆»ƒ¿»»
ÌÈÈelb‰Âלאין נעלה השמש אור הרי האור ותוקף דרגת שמבחינת וכמובן ¿«ƒƒ

הירח, מאור ‰e�Úz‚,שיעור ÔÈ�Ú ‰Êa ¯ÒÁ Ï·‡,כנ"ל˙ÏÚÓ È‰BÊÂ ¬»»≈»∆ƒ¿«««¬¿ƒ«¬«
,ÌÈÈepL Ba LiL Á¯i‰משתנה אלא קבוע אינו הירח שאור ומאחר «»≈«∆≈ƒƒ

חודש, מדי מחדש ומתגדל ÏLÓÎÂומתמעט ,‚e�Úz ‰Êa LÈ ÔÎÏÂ¿»≈≈»∆«¬¿ƒ¿«
È�Ú‰בגשמיות,¯kzNn‰דבור המאמר בלשון המגיד, בתורת שהובא ∆»ƒ«ƒ¿«≈

יותר מתענג הוא הרי זהובים מאה משתכר העני שכאשר ..." - תקעו המתחיל

חידוש זה אין המלך שאצל לפי והיינו וזהב, כסף אוצרות לו שיש מהמלך
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העני ּבענין ּגם הּוא כן ּוכמֹו מתעּנג. הּוא הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּבּדבר
מעלת ענין והּוא העׁשיר, על מעלתֹו ׁשּגדלה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָּברּוחנּיּות,
היא ׁשעבֹודתם ּדצּדיקים הּצּדיקים, על ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּבעליּֿתׁשּובה
עבֹודתם אמנם עׁשירים, הם הרי ּכסדרם ּדתמידים ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶָָָָָֹּבאפן
ּובעליּֿתׁשּובה ּבלבד, וגּלּויים אֹורֹות ּבבחינת רק ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָמּגעת
החּדּוׁש מּצד הּנה לזכּיֹות, הּזדֹונֹות את להפ ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻׁשעבֹודתם
רֹואים אנּו ולכן .יתּבר לעצמּותֹו הם מּגיעים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּבזה
ּבּה אין ּבעליּֿתׁשּובה עבֹודת ׁשעלֿידי ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשההמׁשכה
הגּבלה, ּבּה יׁש הּצּדיקים עבֹודת ּדהּנה, ּכלל, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָהגּבלֹות
לּכלים ׁשּׁשּייכים האֹורֹות נמׁשכים עׂשה מצוֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשעלֿידי
עלֿידי נמׁשכים מהּכלים ׁשּלמעלה והאֹורֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּדוקא.
לאֿתעׂשה, מצוֹות ענין ׁשהּוא ּדוקא, העׂשּיה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהעּדר

י-ה ּדבחינת האֹורֹות נמׁשכים ּבדברי29ׁשעלֿידם וגם , ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ
מהּכלים ׁשּלמעלה האֹור ׁשּנמׁש ּדרּבנן ּומצוֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָסֹופרים

הּצּדיקים,30ּבכלים עבֹודת ּבכלל הּוא זה ענין ּגם הרי , ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָ
מהּֿׁשאיןֿ הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר האֹור המׁשכת רק ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָוהּוא

ּכזכּיֹות להם נעׂשים ׁשּזדֹונֹות ּבבעליּֿתׁשּובה הרי31ּכן , ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻ
מה ּגם וזהּו מּמׁש. העצמּות המׁשכת נעׂשה ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַָָָעלֿידיֿזה

ז"ל רּבֹותינּו ּבתחּלתּה32ּׁשאמרּו ׁשרׁשה ׁשנה ּכל ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
(ּכמֹומתע הענּיּות מעלת מּצד ׁשּזהּו ּבסֹופּה, ּׁשרת ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָ

ּבארּוכה לעיל מׁשה33ׁשּנתּבאר ּגם הּנה זֹו מעלה ּומּצד .( ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
עני, ּבמדרגת עצמֹו העמיד עׁשיר, ּבבחינת ׁשהיה ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָרּבנּו
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חידוש", הוא העני caL·¯ואצל LecÁ‰ „vnLכלל שבדרך מפני - ∆ƒ««ƒ∆«»»
השתכר כן הוא נדיר באופן כאשר הרי משתכר, ולא מרוויח לא ≈¬‰¯Èהעני

.‚pÚ˙Ó ‡e‰ƒ¿«≈
ÏÚ B˙ÏÚÓ ‰Ï„bL ,˙ei�Áe¯a È�Ú‰ ÔÈ�Úa Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓÎe¿≈«¿ƒ¿«∆»ƒ¿»ƒ∆»¿»«¬»«

˙ÏÚÓ ÔÈ�Ú ‡e‰Â ,¯ÈLÚ‰∆»ƒ¿ƒ¿««¬«
ÏÚ ‰·eLzŒÈÏÚa«¬≈¿»«
ÌÈ˜Ècˆc ,ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ¿«ƒƒ
ÔÙ‡a ‡È‰ Ì˙„B·ÚL∆¬»»ƒ¿…∆

Ì¯„Òk ÌÈ„ÈÓ˙cוגם ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»
לדרגה, מדרגה עולים הם כאשר

מסודר באופן היא העלייה

מרחיקי שינויים ללא והדרגתית

ÌÈ¯ÈLÚלכת Ì‰ È¯‰וכשם ¬≈≈¬ƒƒ
המשתכר העשיר שבגשמיות

שאין מפני כך כל מתענג איננו

עבודת כך אצלו, חידוש זה

עשירים שהם הצדיקים

Ì˙„B·Úברוחניות, Ì�Ó‡»¿»¬»»
˙B¯B‡ ˙�ÈÁ·a ˜¯ ˙ÚbÓ««««ƒ¿ƒ«
ŒÈÏÚ·e ,„·Ïa ÌÈÈel‚Â¿ƒƒƒ¿««¬≈
CÙ‰Ï Ì˙„B·ÚL ‰·eLz¿»∆¬»»«¬…
‰p‰ ,˙BiÎÊÏ ˙B�B„f‰ ˙‡∆«¿ƒ¿Àƒ≈
‰ÊaL LecÁ‰ „vÓƒ««ƒ∆»∆
B˙eÓˆÚÏ Ì‰ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ≈¿«¿

,C¯a˙Èלעיל שהוסבר כפי ƒ¿»≈
בעשרת העבודה מעלת בעניין

העבודה לגבי תשובה ימי

הפנים. נשיאת שבכוח

ÌÈ‡B¯ e�‡ ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ
È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»∆«¿≈
ÔÈ‡ ‰·eLzŒÈÏÚa ˙„B·Ú¬««¬≈¿»≈

ÏÏk ˙BÏa‚‰ daלגלות שבכוחם העליונות הרוחניות הדרגות מבחינת »«¿»¿»
È„ÈŒÏÚLולהמשיך, ,‰Ïa‚‰ da LÈ ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú ,‰p‰c¿ƒ≈¬«««ƒƒ≈»«¿»»∆«¿≈

.‡˜Âc ÌÈÏkÏ ÌÈÎÈiML ˙B¯B‡‰ ÌÈÎLÓ� ‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈ƒ¿»ƒ»∆«»ƒ«≈ƒ«¿»
‰iNÚ‰ ¯cÚ‰ È„ÈŒÏÚ ÌÈÎLÓ� ÌÈÏk‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙B¯B‡‰Â¿»∆¿«¿»≈«≈ƒƒ¿»ƒ«¿≈∆¿≈»¬ƒ»

‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BÂˆÓ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,‡˜Âcשבדרך לעיל שהוסבר כפי «¿»∆ƒ¿«ƒ¿…«¬∆
המשכה לפעול יכולה לא תעשה, לא מצוות שלילה, בדרך עבודה כלל

בכלים עליונים אורות של תעשהÌ„ÈŒÏÚLוהתלבשות לא מצוות ידי על ∆«»»
‰-È ˙�ÈÁ·c ˙B¯B‡‰ ÌÈÎLÓ�29,על הזוהר בדברי בחסידות כמבואר ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ«

שס"ה, בגימטריא יֿה בתוספת "שמי" - זכרי" וזה לעולם שמי "זה הפסוק

כמספר רמ"ח בגימטריא וֿה בתוספת ו"זכרי" תעשה, לא מצוות כמספר

עליונה בדרגה הם יֿה, הוי', שם של הראשונות האותיות ושתי עשה. מצוות

גורמות תעשה לא שמצוות מכאן וֿה. האחרונות האותיות משתי יותר

יותר אלהלהמשכה אורות המשכת גם אופן ובכל עשה מצוות מאשר נעלית

והגבלה במדידה CLÓpLהיא Ô�a¯c ˙BÂˆÓe ÌÈ¯ÙBÒ È¯·„a Ì‚Â¿«¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿¿«»»∆ƒ¿«
ÌÈÏÎa ÌÈÏk‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰30בהרחבה לעיל שנתבאר וכפי »∆¿«¿»≈«≈ƒ«≈ƒ

העילוי מאשר יותר נעלה מדרבנן שהוא וכביצה כזית של והבירור העילוי שגם

והואוהבירור התורה שמן

מהכלים", "למעלה אור המשכת

והגבלה שיעור הוא גם סוף סוף

‰e‡ולכן, ‰Ê ÔÈ�Ú Ìb È¯‰¬≈«ƒ¿»∆
,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú ÏÏÎaƒ¿»¬«««ƒƒ
¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ ˜¯ ‡e‰Â¿««¿»«»
Œ‰Ó ,˙eÏLÏzL‰ ¯„Òc¿≈∆ƒ¿«¿¿«
‰·eLzŒÈÏÚ·a ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿«¬≈¿»
Ì‰Ï ÌÈNÚ� ˙B�B„fL∆¿«¬ƒ»∆

˙BiÎÊk31ŒÈ„ÈŒÏÚ È¯‰ , ƒ¿À¬≈«¿≈
˙ÎLÓ‰ ‰NÚ� ‰Ê∆«¬∆«¿»«

.LnÓ ˙eÓˆÚ‰»«¿«»
e¯Ó‡M ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿

Ï"Ê e�È˙Ba¯32הפסוק על «≈«
"עיני ישראל) ארץ על (האמור

ועד השנה מרשית בה אלוקיך ה'

פשוטו לפי - שנה" אחרית

כלומר מראשית, היינו "מרשית"

הדרשה לפי אך השנה, מתחילת

- היא הפסוק «Ïkמשמעות
‰L¯L ‰�Lמלשון) ענייה »»∆»»
ורש) ««d˙lÁ˙aƒ¿ƒעני

,dÙBÒa ˙¯MÚ˙Óƒ¿«∆∆¿»
הפנימית הרוחנית והמשמעות

שבראשית היא הדברים של

יש השנה בראש היינו השנה,

האור של והסתר) (העלם עניות

חגנו", ליום בכסה שופר בחדש "תקעו השנה ראש על ככתוב האלוקי והשפע

במילואו, הירח מאיר החודש באמצע החלים אחרים שבמועדים בעוד ִֶָהיינו

כאשר דווקא אבל ומכוסה. נעלם הוא החודש בתחילת שחל השנה בראש אך

שמבואר (וכפי בעשירות יהיה ההמשך ובעניות, בהעלם היא ההתחלה

שהיא ההתחלה לאחר מיד אלא השנה לסוף הכוונה אין "בסופה" בחסידות

גדולה השפעה תבוא - ומוסתרת ‰ei�Ú˙בעניות ˙ÏÚÓ „vÓ e‰fL∆∆ƒ««¬«»¬ƒ
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk)הנ"ל ).Îe¯‡a33‰במאמר ¿∆ƒ¿»≈¿≈«¬»

,¯ÈLÚ ˙�ÈÁ·a ‰È‰L e�a¯ ‰LÓ Ìb ‰p‰ BÊ ‰ÏÚÓ „vÓeƒ««¬»ƒ≈«…∆«≈∆»»ƒ¿ƒ«»ƒ
,È�Ú ˙‚¯„Óa BÓˆÚ „ÈÓÚ‰כתוב למשה" "תפלה (בתהלים) הכתוב על ∆¡ƒ«¿¿«¿≈«»ƒ

נאמר שבה דוד מתפילת (בשונה עשיר תפילת היא משה שתפילת בזוהר

שאינו העשיר כמשל אני) ואביון עני כי ענני אוזנך ה' הטה לדוד, ִֵַ"תפילה

זאת ובכל המדינה, בעד מבקש אלא דבר לשום זקוק איננו כי לעצמו מבקש
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ׁשּכתּוב הענין34ּכמֹו ּגם וזהּו ׁשמע. והוי' קרא עני זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ּבתיּובתא צּדיקּיא לאתבא אתא ׁשּגם35ּדמׁשיח היינּו, , ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָ

העני. מעלת הּתׁשּובה, מעלת ּתהיה צּדיקים ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָאצל

לעילÔÈ�Ú‰Âד) ׁשּנתּבאר ּכמֹו הענּיּות36ּבזה, ׁשענין ¿»ƒ¿»ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
עני ּכמֹו ּדוקא, ּפחּותֹות ּבמדרגֹות ְְְְְִֵֵַַָָאינֹו
הענּיּות ענין אּלא ּבדעת. עני ועלּֿדרֿזה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּבגׁשמּיּות
הרי הּצּדיקים, ּבעבֹודת ּוכמֹו נעלֹות, ּבמדרגֹות ּגם ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַַַָׁשּי

כּו' מלּכא קמי ּבמחֹוג ּדמחוי זה37מאן ׁשענין היינּו, , ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבעמדֹו הּנה לעבֹודה, אצלֹו נחׁשב היה ׁשּתחּלה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָעצמֹו
ּבכלל זה ׁשאין ּבלבד זֹו ׁשּלא מרּגיׁש אזי מלּכא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹקּמי
ּכללּות ׁשהרי העבֹודה, הפ ׁשּזהּו אדרּבה, אּלא ְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעבֹודה,

ׁשאֹוהב מי יׁש ּבבחינת היא עבֹודתֹו38עבֹודתֹו ּוכללּות , ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָ
ּוכמֹו למעלה, ׁשהיתה ּכמֹו נׁשמתֹו לגּבי ּבער ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָאינּה

רּבינּו הוי'39ׁשּכתב עֹובד ּגמּור צּדיק ּכׁשּיהיה ּדגם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
כּו', למעלת יּגיע לא ּבתענּוגים רּבה ואהבה ְְְְְֲֲֲִִִַַַַַַַָָָֹּביראה

ּבּתניא ּכּמבאר צּדיק, היֹותֹו ׁשעם מעלת40והינּו, ּבענין ְְְְְְֱֲִִִֶַַַַַַַַָָֹ
ויתירה ּגמּור, צּדיק ׁשהּוא מּזה, ויתירה צּדיק, ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּומדרגת

ׁשע ּבתענּוגים,מּזה, רּבה ואהבה ּביראה הוי' ֹובד ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּכמֹו נׁשמתֹו לגּבי ּבער ׁשּלא זה הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמּכלֿמקֹום,

ּבּה ּדכתיב למעלה, ולכן41ׁשהיתה לפניו. עמדּתי אׁשר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
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ז.34) לד, ב.35)תהלים קנג, ח"ג זהר וראה סע"ב. נ, א. מה, שה"ש ב. צב, שמע"צ סע"ב. עה, האזינו ד. נח, ר"ה ד"ה36)לקו"ת

ואילך). 4 ס"ע (לעיל פ"ג הנ"ל ב.37)תקעו ה, חגיגה ו38)ראה ד. קיד, פל"ז.39)עוד.תו"א פל"ה. מלכיםֿא41)פ"י.40)תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

עשיר, בבחינת הוא שמשה אף ולכן יותר ומעולה יותר מתקבלת העני תפילת

עני לבחינת עצמו את והכניס "העמיד" e˙kL·הוא BÓk34‡¯˜ È�Ú ‰Ê ¿∆»∆»ƒ»»
ÚÓL 'ÈÂ‰Âולמה קרא, עני לומר לו דהיה מיותרת היא זה תיבת "דלכאורה «¬»»»≈«

משה זה דכתיב משה... על קאי ד'זה' הוא, העניין אך קרא? עני זה נאמר

והוי' קרא עני זה וזהו האיש,

שהוא משה 'זה' דגם שמע,

שיהי' כדי אך עשיר, בחינת

העמיד שמע, הוי' שיהי' בטוח

(לשון עני" במדריגת עצמו

הנ"ל) תקעו Ìbהמאמר e‰ÊÂ¿∆«
‡˙‡ ÁÈLÓc ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿»ƒ«»»
‡i˜Ècˆ ‡·˙‡Ï¿«»»«ƒ«»

‡˙·eÈ˙a35כדי מגיע [משיח ƒ¿¿»
בתשובה], צדיקים להשיב

ÌÈ˜Ècˆ Ïˆ‡ ÌbL ,e�ÈÈ‰«¿∆«≈∆«ƒƒ
"אין שהרי עשיר בבחינת (שהם

בדעת") אלא ∆¿È‰zƒ‰עשיר
˙ÏÚÓ ,‰·eLz‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿»«¬«

,È�Ú‰רבנו משה בדוגמת ∆»ƒ
העמיד עשיר היותו שלמרות

מובן ומעתה עני בבחינת עצמו

התכללות השלום, מעלת גודל

ומידות בחינות של והייחוד

כנ"ל. שונות,

BÓk ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â („¿»ƒ¿»»∆¿
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL36ÔÈ�ÚL ∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿«

˙B‚¯„Óa B�È‡ ˙ei�Ú‰»¬ƒ≈¿«¿≈
È�Ú BÓk ,‡˜Âc ˙B˙eÁt¿«¿»¿»ƒ
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿«∆∆∆

BÓÎe ,˙BÏÚ� ˙B‚¯„Óa Ìb CiL ˙ei�Ú‰ ÔÈ�Ú ‡l‡ .˙Ú„a È�Ú»ƒ¿««∆»ƒ¿«»¬ƒ«»«¿«¿≈«¬¿
,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Úa,עשירים בבחינת היותם Ô‡Óשלמרות È¯‰ «¬«««ƒƒ¬≈»

'eÎ ‡kÏÓ ÈÓ˜ ‚BÁÓa ÈÂÁÓc37,בן יהושע רבי בגמרא: מסופר ¿«¿ƒ¿»«≈«¿»
החזיר שאדונו עם אתם (אפיקורס): מין אותו לו רמז הקיסר. אצל היה ַָחנניה

לרבי הקיסר לו אמר עלינו. נטויה ידו בתגובה: יהושע רבי לו רמז ממנו. פניו

ואני ממנו פניו החזיר שאדונו עם יהושע: רבי לו ענה לך? החווה מה יהושע:

אמר: לו? החווית מה מין: לאותו הקיסר אמר עלינו. נטויה ידו לו: החוויתי

יודע. אינני אמר: בתגובה? לך החווה ומה ממנו. פניו החזיר שאדונו עם

הוציאוהו המלך? לפני יעמוד ברמז לו מחווים מה יודע שלא מי אמרו:

גבוההו בדרגה להיות צריך האדם כמה עד מכאן למדו ובחסידות הרגוהו.

– המלך לפני בעמדו וכל מכל בטל להיות עליו כמה ועד ונעלית

- ובענייננו ‰È‰הקדושֿברוךֿהוא. ‰lÁzL BÓˆÚ ‰Ê ÔÈ�ÚL ,e�ÈÈ‰«¿∆ƒ¿»∆«¿∆¿ƒ»»»
‰„B·ÚÏ BÏˆ‡ ·LÁ�,צדיק של עבודה אלא סתם עבודה ‰p‰ולא ∆¿»∆¿«¬»ƒ≈

‡kÏÓ Èn˜ B„ÓÚa[המלך Ïa·„[לפני BÊ ‡lL LÈb¯Ó ÈÊ‡ ¿»¿«≈«¿»¬««¿ƒ∆…ƒ¿«
,‰„B·Ú‰ CÙ‰ e‰fL ,‰a¯„‡ ‡l‡ ,‰„B·Ú ÏÏÎa ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆ƒ¿«¬»∆»«¿«»∆∆≈∆»¬»

כיוון יתכן? זה ÈÓואיך LÈ ˙�ÈÁ·a ‡È‰ B˙„B·Ú ˙eÏÏk È¯‰L∆¬≈¿»¬»ƒƒ¿ƒ«≈ƒ
·‰B‡L38,איננו עדיין הנפלאה עבודתו שלמרות בכך מתבונן הצדיק כאשר ∆≈

בביטול לקדושֿברוךֿהוא בטל

את אוהב שהוא ואף מוחלט

זה הרי הקדושֿברוךֿהוא

שאוהב" מי "יש בבחינת

d�È‡ B˙„B·Ú ˙eÏÏÎe¿»¬»≈»
BÓk B˙ÓL� Èa‚Ï C¯Úa¿≈∆¿«≈ƒ¿»¿

,‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰Lובנוסף ∆»¿»¿«¿»
מלובשת שנשמתו כיוון לכך,

בעולם נמצא והוא גשמי בגוף

בין להשוות אין הגשמי, הזה

לעבודתו העכשווית, עבודתו

הייתה שנשמתו כפי בעבר

העליונים בעולמות למעלה

למטה שירדה לפני הרוחניים

e�Èa¯ ·˙kL BÓÎe39הזקן ¿∆»««≈
לז) (פרק התניא »¿Ì‚cבספר

¯eÓb ˜Ècˆ ‰È‰iLk¿∆ƒ¿∆«ƒ»
‰·‰‡Â ‰‡¯Èa 'ÈÂ‰ „·BÚ≈¬»»¿ƒ¿»¿«¬»
ÚÈbÈ ‡Ï ÌÈ‚e�Ú˙a ‰a«̄»¿«¬ƒ…«ƒ«

'eÎ ˙ÏÚÓÏ'בה [דביקותו ¿«¬«
ירידתו בטרם ורחימו בדחילו

מינה לא החומרי, הזה לעולם

ודמיון ערך ואין מקצתה ולא

בפרק זה ובמעין כלל". ביניהם

הוא אפילו האדם "נשמת לה:

בטלה אינה כן פי על אף בתענוגים, ואהבה ביראה ה' עובד גמור צדיק

ביחוד ומיוחדים לאחדים להיות ממש ה' באור וליכלל ליבטל לגמרי במציאות

ואוהבו"), ה' ירא עצמו, בפני דבר הוא רק ‰B˙BÈגמור, ÌÚL ,e�È‰Â¿«¿∆ƒ¡
‡È�za ¯‡·nk ,˜Ècˆ40,˜Ècˆ ˙‚¯„Óe ˙ÏÚÓ ÔÈ�Úaשגירש «ƒ«¿…»««¿»¿ƒ¿««¬««¿≈««ƒ

בו ואין מליבו הרע את eÓb¯רעוביער ˜Ècˆ ‡e‰L ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆«ƒ»
בתכלית, ברע מואס והוא לטוב הפך שבו BÚL·„שהרע ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆≈

ÌÈ‚e�Ú˙a ‰a¯ ‰·‰‡Â ‰‡¯Èa 'ÈÂ‰שהובא בתניא הזקן רבנו (כלשון ¬»»¿ƒ¿»¿«¬»«»¿«¬ƒ
אהבה דרגות, שתי כללי) (באופן יש ה' שבאהבת בחסידות כמבואר לעיל)

וליבו נפשו, מאהוב רחוק הנמצא כאדם לאלוקות צימאון שהיא אש כרשפי

המתענג כאדם בתענוגים אהבה הנקראת כמים ואהבה אליו, בכיסופים בוער

יותר, גבוהה דרגה היא בתענוגים ואהבה נפשו לאהוב קרוב היותו על

‰˙È‰L BÓk B˙ÓL� Èa‚Ï C¯Úa ‡lL ‰Ê È¯‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆∆…¿∆∆¿«≈ƒ¿»¿∆»¿»
da ·È˙Îc ,‰ÏÚÓÏ41ÂÈ�ÙÏ Èz„ÓÚ ¯L‡הוא הכתוב פשוטו לפי ¿«¿»ƒ¿ƒ»¬∆»«¿ƒ¿»»
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ׁשּכתּוב הענין34ּכמֹו ּגם וזהּו ׁשמע. והוי' קרא עני זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ּבתיּובתא צּדיקּיא לאתבא אתא ׁשּגם35ּדמׁשיח היינּו, , ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָ

העני. מעלת הּתׁשּובה, מעלת ּתהיה צּדיקים ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָאצל

לעילÔÈ�Ú‰Âד) ׁשּנתּבאר ּכמֹו הענּיּות36ּבזה, ׁשענין ¿»ƒ¿»ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
עני ּכמֹו ּדוקא, ּפחּותֹות ּבמדרגֹות ְְְְְִֵֵַַָָאינֹו
הענּיּות ענין אּלא ּבדעת. עני ועלּֿדרֿזה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּבגׁשמּיּות
הרי הּצּדיקים, ּבעבֹודת ּוכמֹו נעלֹות, ּבמדרגֹות ּגם ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַַַָׁשּי

כּו' מלּכא קמי ּבמחֹוג ּדמחוי זה37מאן ׁשענין היינּו, , ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבעמדֹו הּנה לעבֹודה, אצלֹו נחׁשב היה ׁשּתחּלה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָעצמֹו
ּבכלל זה ׁשאין ּבלבד זֹו ׁשּלא מרּגיׁש אזי מלּכא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹקּמי
ּכללּות ׁשהרי העבֹודה, הפ ׁשּזהּו אדרּבה, אּלא ְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעבֹודה,

ׁשאֹוהב מי יׁש ּבבחינת היא עבֹודתֹו38עבֹודתֹו ּוכללּות , ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָ
ּוכמֹו למעלה, ׁשהיתה ּכמֹו נׁשמתֹו לגּבי ּבער ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָאינּה

רּבינּו הוי'39ׁשּכתב עֹובד ּגמּור צּדיק ּכׁשּיהיה ּדגם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
כּו', למעלת יּגיע לא ּבתענּוגים רּבה ואהבה ְְְְְֲֲֲִִִַַַַַַַָָָֹּביראה

ּבּתניא ּכּמבאר צּדיק, היֹותֹו ׁשעם מעלת40והינּו, ּבענין ְְְְְְֱֲִִִֶַַַַַַַַָָֹ
ויתירה ּגמּור, צּדיק ׁשהּוא מּזה, ויתירה צּדיק, ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּומדרגת

ׁשע ּבתענּוגים,מּזה, רּבה ואהבה ּביראה הוי' ֹובד ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּכמֹו נׁשמתֹו לגּבי ּבער ׁשּלא זה הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמּכלֿמקֹום,

ּבּה ּדכתיב למעלה, ולכן41ׁשהיתה לפניו. עמדּתי אׁשר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

עשיר, בבחינת הוא שמשה אף ולכן יותר ומעולה יותר מתקבלת העני תפילת

עני לבחינת עצמו את והכניס "העמיד" e˙kL·הוא BÓk34‡¯˜ È�Ú ‰Ê ¿∆»∆»ƒ»»
ÚÓL 'ÈÂ‰Âולמה קרא, עני לומר לו דהיה מיותרת היא זה תיבת "דלכאורה «¬»»»≈«

משה זה דכתיב משה... על קאי ד'זה' הוא, העניין אך קרא? עני זה נאמר

והוי' קרא עני זה וזהו האיש,

שהוא משה 'זה' דגם שמע,

שיהי' כדי אך עשיר, בחינת

העמיד שמע, הוי' שיהי' בטוח

(לשון עני" במדריגת עצמו

הנ"ל) תקעו Ìbהמאמר e‰ÊÂ¿∆«
‡˙‡ ÁÈLÓc ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿»ƒ«»»
‡i˜Ècˆ ‡·˙‡Ï¿«»»«ƒ«»

‡˙·eÈ˙a35כדי מגיע [משיח ƒ¿¿»
בתשובה], צדיקים להשיב

ÌÈ˜Ècˆ Ïˆ‡ ÌbL ,e�ÈÈ‰«¿∆«≈∆«ƒƒ
"אין שהרי עשיר בבחינת (שהם

בדעת") אלא ∆¿È‰zƒ‰עשיר
˙ÏÚÓ ,‰·eLz‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿»«¬«

,È�Ú‰רבנו משה בדוגמת ∆»ƒ
העמיד עשיר היותו שלמרות

מובן ומעתה עני בבחינת עצמו

התכללות השלום, מעלת גודל

ומידות בחינות של והייחוד

כנ"ל. שונות,

BÓk ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â („¿»ƒ¿»»∆¿
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL36ÔÈ�ÚL ∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿«

˙B‚¯„Óa B�È‡ ˙ei�Ú‰»¬ƒ≈¿«¿≈
È�Ú BÓk ,‡˜Âc ˙B˙eÁt¿«¿»¿»ƒ
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿«∆∆∆

BÓÎe ,˙BÏÚ� ˙B‚¯„Óa Ìb CiL ˙ei�Ú‰ ÔÈ�Ú ‡l‡ .˙Ú„a È�Ú»ƒ¿««∆»ƒ¿«»¬ƒ«»«¿«¿≈«¬¿
,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Úa,עשירים בבחינת היותם Ô‡Óשלמרות È¯‰ «¬«««ƒƒ¬≈»

'eÎ ‡kÏÓ ÈÓ˜ ‚BÁÓa ÈÂÁÓc37,בן יהושע רבי בגמרא: מסופר ¿«¿ƒ¿»«≈«¿»
החזיר שאדונו עם אתם (אפיקורס): מין אותו לו רמז הקיסר. אצל היה ַָחנניה

לרבי הקיסר לו אמר עלינו. נטויה ידו בתגובה: יהושע רבי לו רמז ממנו. פניו

ואני ממנו פניו החזיר שאדונו עם יהושע: רבי לו ענה לך? החווה מה יהושע:

אמר: לו? החווית מה מין: לאותו הקיסר אמר עלינו. נטויה ידו לו: החוויתי

יודע. אינני אמר: בתגובה? לך החווה ומה ממנו. פניו החזיר שאדונו עם

הוציאוהו המלך? לפני יעמוד ברמז לו מחווים מה יודע שלא מי אמרו:

גבוההו בדרגה להיות צריך האדם כמה עד מכאן למדו ובחסידות הרגוהו.

– המלך לפני בעמדו וכל מכל בטל להיות עליו כמה ועד ונעלית

- ובענייננו ‰È‰הקדושֿברוךֿהוא. ‰lÁzL BÓˆÚ ‰Ê ÔÈ�ÚL ,e�ÈÈ‰«¿∆ƒ¿»∆«¿∆¿ƒ»»»
‰„B·ÚÏ BÏˆ‡ ·LÁ�,צדיק של עבודה אלא סתם עבודה ‰p‰ולא ∆¿»∆¿«¬»ƒ≈

‡kÏÓ Èn˜ B„ÓÚa[המלך Ïa·„[לפני BÊ ‡lL LÈb¯Ó ÈÊ‡ ¿»¿«≈«¿»¬««¿ƒ∆…ƒ¿«
,‰„B·Ú‰ CÙ‰ e‰fL ,‰a¯„‡ ‡l‡ ,‰„B·Ú ÏÏÎa ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆ƒ¿«¬»∆»«¿«»∆∆≈∆»¬»

כיוון יתכן? זה ÈÓואיך LÈ ˙�ÈÁ·a ‡È‰ B˙„B·Ú ˙eÏÏk È¯‰L∆¬≈¿»¬»ƒƒ¿ƒ«≈ƒ
·‰B‡L38,איננו עדיין הנפלאה עבודתו שלמרות בכך מתבונן הצדיק כאשר ∆≈

בביטול לקדושֿברוךֿהוא בטל

את אוהב שהוא ואף מוחלט

זה הרי הקדושֿברוךֿהוא

שאוהב" מי "יש בבחינת

d�È‡ B˙„B·Ú ˙eÏÏÎe¿»¬»≈»
BÓk B˙ÓL� Èa‚Ï C¯Úa¿≈∆¿«≈ƒ¿»¿

,‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰Lובנוסף ∆»¿»¿«¿»
מלובשת שנשמתו כיוון לכך,

בעולם נמצא והוא גשמי בגוף

בין להשוות אין הגשמי, הזה

לעבודתו העכשווית, עבודתו

הייתה שנשמתו כפי בעבר

העליונים בעולמות למעלה

למטה שירדה לפני הרוחניים

e�Èa¯ ·˙kL BÓÎe39הזקן ¿∆»««≈
לז) (פרק התניא »¿Ì‚cבספר

¯eÓb ˜Ècˆ ‰È‰iLk¿∆ƒ¿∆«ƒ»
‰·‰‡Â ‰‡¯Èa 'ÈÂ‰ „·BÚ≈¬»»¿ƒ¿»¿«¬»
ÚÈbÈ ‡Ï ÌÈ‚e�Ú˙a ‰a«̄»¿«¬ƒ…«ƒ«

'eÎ ˙ÏÚÓÏ'בה [דביקותו ¿«¬«
ירידתו בטרם ורחימו בדחילו

מינה לא החומרי, הזה לעולם

ודמיון ערך ואין מקצתה ולא

בפרק זה ובמעין כלל". ביניהם

הוא אפילו האדם "נשמת לה:

בטלה אינה כן פי על אף בתענוגים, ואהבה ביראה ה' עובד גמור צדיק

ביחוד ומיוחדים לאחדים להיות ממש ה' באור וליכלל ליבטל לגמרי במציאות

ואוהבו"), ה' ירא עצמו, בפני דבר הוא רק ‰B˙BÈגמור, ÌÚL ,e�È‰Â¿«¿∆ƒ¡
‡È�za ¯‡·nk ,˜Ècˆ40,˜Ècˆ ˙‚¯„Óe ˙ÏÚÓ ÔÈ�Úaשגירש «ƒ«¿…»««¿»¿ƒ¿««¬««¿≈««ƒ

בו ואין מליבו הרע את eÓb¯רעוביער ˜Ècˆ ‡e‰L ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆«ƒ»
בתכלית, ברע מואס והוא לטוב הפך שבו BÚL·„שהרע ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆≈

ÌÈ‚e�Ú˙a ‰a¯ ‰·‰‡Â ‰‡¯Èa 'ÈÂ‰שהובא בתניא הזקן רבנו (כלשון ¬»»¿ƒ¿»¿«¬»«»¿«¬ƒ
אהבה דרגות, שתי כללי) (באופן יש ה' שבאהבת בחסידות כמבואר לעיל)

וליבו נפשו, מאהוב רחוק הנמצא כאדם לאלוקות צימאון שהיא אש כרשפי

המתענג כאדם בתענוגים אהבה הנקראת כמים ואהבה אליו, בכיסופים בוער

יותר, גבוהה דרגה היא בתענוגים ואהבה נפשו לאהוב קרוב היותו על

‰˙È‰L BÓk B˙ÓL� Èa‚Ï C¯Úa ‡lL ‰Ê È¯‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆∆…¿∆∆¿«≈ƒ¿»¿∆»¿»
da ·È˙Îc ,‰ÏÚÓÏ41ÂÈ�ÙÏ Èz„ÓÚ ¯L‡הוא הכתוב פשוטו לפי ¿«¿»ƒ¿ƒ»¬∆»«¿ƒ¿»»
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ׁשענינּה הּתׁשּובה, ענין ׁשּי ּגמּורים ּבצּדיקים ּגם ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּנה
שּכתּוב ּכמֹו אׁשר42הּוא האלקים אל ּתׁשּוב והרּוח ְְֱֲִֶֶֶַָָָָֹ

ׁשהּוא ּבתענּוגים אהבה לֹו ּכׁשּיׁש ׁשּגם והינּו, ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָנתנּה,
ענין ּבזה ׁשּי מּכלֿמקֹום, מּלמעלה, מּתנה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּבדר
ׁשהיתה ּכמֹו לבחינה נׁשמתֹו את ׁשּיׁשיב ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָהּתׁשּובה
ׁשהּוא ּכמֹו והענּיּות הריׁשּות ענין וזהּו ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָלמעלה.

ִִַַּבּצּדיקים.

e‰ÊÂהחמֹור על ורֹוכב עני מׁשיח ּגּבי ּׁשּכתּוב ,43מה ¿∆ְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ
ּב'ראׁשית ּומבאר ענותן. עני ּבּתרּגּום, ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹואיתא

ּבארּוכה44חכמה' ּבכתר,45ּובחסידּות היא ׁשענוה ְְֲֲֲִִֶֶֶַַָָָָָ
עּלת קדם הּוא ׁשאּוכם נאמר הּכתר ּבחינת על ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּדהּנה,

ׁשּלמעלה46העילֹות ּביֹותר נעלה אֹור היֹותֹו ׁשעם והינּו, , ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָ
הּוא העּלֹות עּלת קדם מּכלֿמקֹום, הׁשּתלׁשלּות, ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָמּסדר
ּדמׁשיח ענותן, עני, ּכתיב ׁשּבּמׁשיח וזהּו אּוכם, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּבבחינת
ירּגיׁשּו הּצּדיקים ׁשּגם ּבתיּובתא, צדיקייא לאתבא ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָאתא
ּכלּום, היא עבֹודתם ּכל הּנה יתּבר עצמּותֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשּלגּבי
ּדמאן מרּגיׁש הּוא הרי מלּכא קדם ׁשּבעמדֹו ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָוכּנ"ל
ּבמׁשה ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם וזהּו כּו'. ּבמחֹוג ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹּדמחוי
ּפני על אׁשר האדם מּכל מאד עניו מׁשה ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹוהאיׁש

ּבעצמֹו47האדמה והערי ידע רּבנּו ׁשּמׁשה ּדהגם והינּו, , ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּומסרּה מּסיני ּתֹורה ׁשּקּבל זה ׁשהּוא מעלֹותיו, 48את ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

נאמר ׁשעליו הּמחּבר הּממּצע והּוא יׂשראל, אנכי49לכל ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
מּכל מאד עניו היה מּכלֿמקֹום ּוביניכם, הוי' ּבין ְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָָֹעֹומד
למיׁשהּו אּלּו ּכחֹות נֹותנים היּו ׁשאם ׁשחׁשב לפי ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹהאדם,

מּמּנּו יֹותר ּפֹועל היה מּיׂשראל, ענין50אחר ׁשּזהּו , ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
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לפניו. עמדתי אשר שבועה) (לשון ישראל אלוקי ה' "חי הנביא אליהו דברי

לנשמה הכוונה הפנימית המשמעות ולפי בתפלה" לפניו לעמוד רגיל אני "אשר

ה', לפני למעלה, עמדה כאשר הזה ובעולם בגוף להתלבש שירדה לפני

שלו הנשמה לעבודת הזה בעולם הצדיק עבודת בין להשוות אין – ולענייננו

למטה ירדה ‰p‰בטרם ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈
CiL ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆa Ìb«¿«ƒƒ¿ƒ«»
d�È�ÚL ,‰·eLz‰ ÔÈ�Úƒ¿««¿»∆ƒ¿»»

‡e‰חטאים על תשובה לא

מדובר שהרי חלילה ועוונות

גמורים צדיקים ואפילו בצדיקים

˘e˙k·אלא BÓk42Áe¯‰Â ¿∆»¿»«
¯L‡ ÌÈ˜Ï‡‰ Ï‡ ·eLz»∆»¡…ƒ¬∆

d�˙�בחסידות ומבואר ¿»»
עבודת של הפנימי שהעניין

של וחזרה שיבה הוא התשובה

כפי המקורי למצבה הנפש

למטה הירידה לפני שהייתה

הייתה כאשר בגוף, והתלבשותה

ובטלה לקדושֿברוךֿהוא דבוקה

וכל, מכל ÌbLאליו ,e�È‰Â¿«¿∆«
‰·‰‡ BÏ LiLk¿∆≈«¬»
C¯„a ‡e‰L ÌÈ‚e�Ú˙a¿«¬ƒ∆¿∆∆

‰ÏÚÓlÓ ‰�zÓכמבואר «»»ƒ¿«¿»
באהבה כאלו דרגות שיש בתניא

הגמור הצדיק שגם בתענוגים

בעבודתו לכך להגיע יכול אינו

בתור לכך זוכה אלא העצמית

כן ואם מלמעלה לכאורהמתנה

והוא כך לידי שהגיע צדיק אפילו

בקדושֿברוךֿהוא דבוק כבר

ועניין צורך לו שאין כזו במידה

התשובה, «ŒÏkÓƒבעבודת
ÔÈ�Ú ‰Êa CiL ,ÌB˜Ó»«»»∆ƒ¿«
˙‡ ·ÈLiL ‰·eLz‰«¿»∆»ƒ∆
BÓk ‰�ÈÁ·Ï B˙ÓL�ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿

‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰Lאותו להשוות שאין במצב נמצא גמור צדיק גם וכאמור, ∆»¿»¿«¿»
למטה שירדה בטרם נשמתו מצב BÓkעם ˙ei�Ú‰Â ˙eLÈ¯‰ ÔÈ�Ú e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«»ƒ¿»¬ƒ¿

ÌÈ˜Ècva ‡e‰L.כנ"ל לעשירות, כך אחר באים ומהעניות ∆««ƒƒ
¯BÓÁ‰ ÏÚ ·ÎB¯Â È�Ú ÁÈLÓ Èab ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ43,בעניין וגם ¿∆«∆»«≈»ƒ«»ƒ¿≈««¬

מביאה דבר של לאמיתו רצוי, לא דבר לכאורה שהיא עניות כיצד רואים זה

כנ"ל תשובה, בעלי למעלת בדומה גדולה, מעלה Ìeb¯za,לידי ‡˙È‡Â¿ƒ»««¿

'‰ÓÎÁ ˙ÈL‡¯'a ¯‡·Óe .Ô˙Â�Ú È�Ú44‰Îe¯‡a ˙e„ÈÒÁ·e45 »ƒ«¿¿»¿…»¿≈ƒ»¿»«¬ƒ«¬»
¯˙Îa ‡È‰ ‰Â�ÚLנעלה עניין שהיא עניות יש העניינים שבפנימיות הרי ∆¬»»ƒ¿∆∆

הוא העליונות ובספירות הראש מעל לאדם עטרה הוא שהכתר כשם מאד

הספירות, עשר שמעל ÌÎe‡Lבחינה ¯Ó‡� ¯˙k‰ ˙�ÈÁa ÏÚ ,‰p‰c¿ƒ≈«¿ƒ««∆∆∆¡«∆»
Ì„˜ ‡e‰[מול אל הוא [שחור »»

˙BÏÈÚ‰ ˙lÚ46,e�È‰Â , ƒ«»ƒ¿«¿
‰ÏÚ� ¯B‡ B˙BÈ‰ ÌÚL∆ƒ¡«¬∆
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ¯˙BÈa¿≈∆¿«¿»ƒ≈∆
,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿ƒ»»
‡e‰ ˙BlÚ‰ ˙lÚ Ì„»̃»ƒ«»ƒ

ÌÎe‡ ˙�ÈÁ·aהיינו [שחור] ƒ¿ƒ«»
מאיר, ואינו ונסתר נעלם שאורו

,È�Ú ·È˙k ÁÈLnaL e‰ÊÂ¿∆∆«»ƒ«¿ƒ»ƒ
ענווה פירושה «¿¿»Ô˙Â�Ú,והעניות

‡·˙‡Ï ‡˙‡ ÁÈLÓc¿»ƒ«»»¿«»»
,‡˙·eÈ˙a ‡ÈÈ˜È„ˆכי «ƒ«»ƒ¿¿»

את להשיב כדי מגיע משיח

בתשובה »∆ÌbLהצדיקים
Èa‚lL eLÈb¯È ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ«¿ƒ∆¿«≈
Ïk ‰p‰ C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈ƒ≈»

˙„B·Ú,ÌeÏk ‡È‰ Ì ¬»»ƒ¿
Ì„˜ B„ÓÚaL Ï"pÎÂ¿««∆¿»¿»»

‡kÏÓ[המלך ‰¯È[לפני «¿»¬≈
ÈÂÁÓc Ô‡Óc LÈb¯Ó ‡e‰«¿ƒ¿»¿«¿ƒ

'eÎ ‚BÁÓaכל לו שאין ¿»
כך כדי עד עצמית מציאות

קלה תנועה יעשה אם שאפילו

כל את יאבד כבר בלבד

מציאותו.

·e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆»
ÂÈ�Ú ‰LÓ LÈ‡‰Â ‰LÓa¿…∆¿»ƒ…∆»»
¯L‡ Ì„‡‰ ÏkÓ „‡Ó¿…ƒ…»»»¬∆

‰Ó„‡‰ È�t ÏÚ47,e�È‰Â , «¿≈»¬»»¿«¿
Ú„È e�a¯ ‰LnL Ì‚‰c«¬«∆…∆«≈»«
˙‡ BÓˆÚa CÈ¯Ú‰Â¿∆¡ƒ¿«¿∆

d¯ÒÓe È�ÈqÓ ‰¯Bz ÏawL ‰Ê ‡e‰L ,ÂÈ˙BÏÚÓ48ÏÎÏ «¬»∆∆∆ƒ≈»ƒƒ«¿»»¿»
¯aÁn‰ ÚvÓn‰ ‡e‰Â ,Ï‡¯NÈישראל לבני הקדושֿברוךֿהוא בין ƒ¿»≈¿«¿À»«¿«≈

¯Ó‡� ÂÈÏÚL49ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÎÈ�È·e 'ÈÂ‰ ÔÈa „ÓBÚ ÈÎ�‡ ∆»»∆¡«»…ƒ≈≈¬»»≈≈∆ƒ»»
ÌÈ�˙B� eÈ‰ Ì‡L ·LÁL ÈÙÏ ,Ì„‡‰ ÏkÓ „‡Ó ÂÈ�Ú ‰È‰»»»»¿…ƒ»»»»¿ƒ∆»«∆ƒ»¿ƒ
epnÓ ¯˙BÈ ÏÚBt ‰È‰ ,Ï‡¯NiÓ ¯Á‡ e‰LÈÓÏ el‡ ˙BÁk50, …≈¿ƒ∆«≈ƒƒ¿»≈»»≈≈ƒ∆

BÓÎe .Ûeb‰ „vnL Ïeha‰Â ‰Â�Ú‰ ÔÈ�Ú e‰fL∆∆ƒ¿«»¬»»¿«ƒ∆ƒ««¿
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e`vnda 'ied eyxc

היה הּנׁשמה מּצד כן ּוכמֹו הּגּוף. ׁשּמּצד והּבּטּול ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהענוה
אינּה עבֹודתֹו ׁשּכל הּנ"ל ההתּבֹוננּות מּצד ּובּטּול ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָּבענוה

למעלה. ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה לגּבי ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָּבער

ּב'לּקּוטיe‰ÊÂה) ּכדאיתא ,אלי ּפניו הוי' יּׂשא ענין ¿∆ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָ
ּדחכמה51ּתֹורה' חכמה, ּבחינת הּוא ׁשּפניו ְְְְִֶַָָָָָָָ

אֹורֹות היא ׁשהחכמה לפי הּקּבלה ּבלׁשֹון ּפנים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָנקראת
ענין הּוא ,אלי ּפניו הוי' יּׂשא ּׁשּכתּוב ּומה ּכלים. ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבלא
הּכתר ּבחינת היינּו, ּפנים, מּבחינת למעלה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָההגּבהה
ּבּכתר ׁשהיא הענוה ענין ׁשּזהּו מהחכמה, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּלמעלה

ַַ(ּכּנ"ל).

e‰ÊÂנמׁש ׁשּבהם ּתׁשּובה, ימי ּדעׂשרת הענין ּגם ¿∆ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הּכתר ּבחינת ּדהינּו ,אלי ּפניו הוי' יּׂשא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבחינת
העבֹודה עלֿידי לזה ּומּגיעים ּכדלהּלן). יֹותר, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ(ּולמעלה

לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשֹופר, צעקת52ּדקֹול ענין ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָ
ּבאֹותּיֹות זאת לגּלֹות יכֹול ׁשאינֹו לפי והינּו ְְְְְִִֵֵֶַַַָֹהּלב,
ּבלּתי ּבאֹותּיֹות לא וגם מסּדרֹות ּבאֹותּיֹות לא ְְְְְִִִִִַַָֹֹֻהּדּבּור,
יכֹול אינֹו ּפׁשּוט ּבקֹול ׁשּגם מּזה, ויתרה ְְִִֵֵֶֶַָָָָֻמסּדרֹות,
אׁשּתּמע. ּדלא ּפנימאה ּבקלא אם ּכי צעקתֹו, את ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָלגּלֹות

הּתׁשּובה זה הרי הּנפׁש ּבחינתּובמדריגֹות ׁשּמּצד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ּובפרטּיּות מּנפׁשֿרּוחֿנׁשמה, ׁשּלמעלה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָחּיהֿיחידה
מּקיף ׁשהּוא ּדוקא, ּדיחידה הּמּקיף מּצד הּוא ְִִִִִֵֶַַַַַָָיֹותר
ׁשהּוא ּד'חּיה', הּמּקיף מּצד זה ׁשאין והינּו, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהרחֹוק,
אּלא הּפנימּיים, ּבּכחֹות ונרּגׁש ׁשּפֹועל הּקרֹוב, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמּקיף
מּגיע הּוא ועלֿידיֿזה ּדוקא. ּדיחידה הּמּקיף ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָמּצד
ּבחינת ּפניו, מּבחינת למעלה ׁשהּוא יחיד, ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָלבחינת
,אלי ּפניו הוי' יּׂשא מּבחינת ּגם ּולמעלה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהחכמה,
החכמה, מּבחינת למעלה הגּבהה ׁשל ּבאפן היֹותֹו ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשעם
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Ï"p‰ ˙e��Ba˙‰‰ „vÓ Ïeh·e ‰Â�Úa ‰È‰ ‰ÓLp‰ „vÓ ÔÎ≈ƒ««¿»»»»«¬»»ƒƒ««ƒ¿¿««
‰ÏÚÓÏ ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ Èa‚Ï C¯Úa d�È‡ B˙„B·Ú ÏkL∆»¬»≈»¿∆∆¿«≈«¿»»¿∆ƒ¿«¿»
הרוחני ומצבו מעמדו שמבחינת שאף לעיל האמור של הפנימית המשמעות וזו

ובביטול עניות של במצב עצמו העמיד זאת בכל 'עשיר', רבנו משה היה

העניות מעלת גודל מפני וענוה,

וכמעלת לעני תפילה (כמעלת

כנ"ל). צדיקים, על תשובה בעלי

'ÈÂ‰ ‡OÈ ÔÈ�Ú e‰ÊÂ (‰¿∆ƒ¿«ƒ»¬»»
‡˙È‡„k ,EÈÏ‡ ÂÈ�t»»≈∆ƒ¿ƒ»

'‰¯Bz ÈËewÏ'a51ÂÈ�tL ¿ƒ≈»∆»»
,‰ÓÎÁ ˙�ÈÁa ‡e‰¿ƒ«»¿»
ÌÈ�t ˙‡¯˜� ‰ÓÎÁc¿»¿»ƒ¿≈»ƒ
ÈÙÏ ‰Ïaw‰ ÔBLÏaƒ¿««»»¿ƒ
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היה הּנׁשמה מּצד כן ּוכמֹו הּגּוף. ׁשּמּצד והּבּטּול ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהענוה
אינּה עבֹודתֹו ׁשּכל הּנ"ל ההתּבֹוננּות מּצד ּובּטּול ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָּבענוה

למעלה. ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה לגּבי ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָּבער

ּב'לּקּוטיe‰ÊÂה) ּכדאיתא ,אלי ּפניו הוי' יּׂשא ענין ¿∆ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָ
ּדחכמה51ּתֹורה' חכמה, ּבחינת הּוא ׁשּפניו ְְְְִֶַָָָָָָָ

אֹורֹות היא ׁשהחכמה לפי הּקּבלה ּבלׁשֹון ּפנים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָנקראת
ענין הּוא ,אלי ּפניו הוי' יּׂשא ּׁשּכתּוב ּומה ּכלים. ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבלא
הּכתר ּבחינת היינּו, ּפנים, מּבחינת למעלה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָההגּבהה
ּבּכתר ׁשהיא הענוה ענין ׁשּזהּו מהחכמה, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּלמעלה

ַַ(ּכּנ"ל).

e‰ÊÂנמׁש ׁשּבהם ּתׁשּובה, ימי ּדעׂשרת הענין ּגם ¿∆ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הּכתר ּבחינת ּדהינּו ,אלי ּפניו הוי' יּׂשא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבחינת
העבֹודה עלֿידי לזה ּומּגיעים ּכדלהּלן). יֹותר, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ(ּולמעלה

לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשֹופר, צעקת52ּדקֹול ענין ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָ
ּבאֹותּיֹות זאת לגּלֹות יכֹול ׁשאינֹו לפי והינּו ְְְְְִִֵֵֶַַַָֹהּלב,
ּבלּתי ּבאֹותּיֹות לא וגם מסּדרֹות ּבאֹותּיֹות לא ְְְְְִִִִִַַָֹֹֻהּדּבּור,
יכֹול אינֹו ּפׁשּוט ּבקֹול ׁשּגם מּזה, ויתרה ְְִִֵֵֶֶַָָָָֻמסּדרֹות,
אׁשּתּמע. ּדלא ּפנימאה ּבקלא אם ּכי צעקתֹו, את ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָלגּלֹות

הּתׁשּובה זה הרי הּנפׁש ּבחינתּובמדריגֹות ׁשּמּצד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ּובפרטּיּות מּנפׁשֿרּוחֿנׁשמה, ׁשּלמעלה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָחּיהֿיחידה
מּקיף ׁשהּוא ּדוקא, ּדיחידה הּמּקיף מּצד הּוא ְִִִִִֵֶַַַַַָָיֹותר
ׁשהּוא ּד'חּיה', הּמּקיף מּצד זה ׁשאין והינּו, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהרחֹוק,
אּלא הּפנימּיים, ּבּכחֹות ונרּגׁש ׁשּפֹועל הּקרֹוב, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמּקיף
מּגיע הּוא ועלֿידיֿזה ּדוקא. ּדיחידה הּמּקיף ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָמּצד
ּבחינת ּפניו, מּבחינת למעלה ׁשהּוא יחיד, ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָלבחינת
,אלי ּפניו הוי' יּׂשא מּבחינת ּגם ּולמעלה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהחכמה,
החכמה, מּבחינת למעלה הגּבהה ׁשל ּבאפן היֹותֹו ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשעם

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

ועוד. .68 ע' ה'ש"ת סה"ש .236 ע' ה'שי"ת .298 ע' תרצ"ז ג.51)סה"מ כו, פ"ז.52)נשא הנ"ל תקעו ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
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הרוחני ומצבו מעמדו שמבחינת שאף לעיל האמור של הפנימית המשמעות וזו

ובביטול עניות של במצב עצמו העמיד זאת בכל 'עשיר', רבנו משה היה

העניות מעלת גודל מפני וענוה,

וכמעלת לעני תפילה (כמעלת
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ÚnzL‡ ‡Ïcפנימי [קול ¿»∆¿««
גילוי שום לו ואין נשמע] שלא

ביטוי. או

‰Ê È¯‰ LÙp‰ ˙B‚È¯„Ó·e¿«¿≈«∆∆¬≈∆
˙�ÈÁa „vnL ‰·eLz‰«¿»∆ƒ«¿ƒ«
‰ÏÚÓlL ‰„ÈÁÈŒ‰iÁ«»¿ƒ»∆¿«¿»

,‰ÓL�ŒÁe¯ŒLÙpÓחמישה ƒ∆∆«¿»»
רוח,ש נפש, לנשמה: נקראו מות

כללי ובאופן יחידה. חיה נשמה,

נשמה רוח נפש השמות שלושת

הפנימיים הכוחות הם – נר"נ –

בגוף המלובשים הנשמה של

בצורה בו ומשפיעים ופועלים

הם ויחידה חיה והשמות ישירה,

הנשמה של ה'מקיפים' החלקים

בגוף הנשמה ירידת אחרי שגם

'מקיף' בבחינת נשארים

¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eהתשובה ƒ¿»ƒ≈
הלב בצעקת שופר, תקיעת של

כלל נשמע בלתי פנימי ובקול

‰„ÈÁÈc ÛÈwn‰ „vÓ ‡e‰ƒ«««ƒƒƒ»
ÛÈwÓ ‡e‰L ,‡˜Âc«¿»∆«ƒ

˜BÁ¯‰לחלוטין ונבדל »»
הפנימיים, ¿»¿e�È‰Â,מהכוחות

ÛÈwn‰ „vÓ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆ƒ«««ƒ
·B¯w‰ ÛÈwÓ ‡e‰L ,'‰iÁ'cמהכוחות ונעלה מקיף היותו עם אשר - ¿«»∆«ƒ«»

- מקום מכל מ'התלבשות', ולמעלה BÁka˙הפנימיים Lb¯�Â ÏÚBtL∆≈¿ƒ¿»«…
.‡˜Âc ‰„ÈÁÈc ÛÈwn‰ „vÓ ‡l‡ ,ÌÈiÓÈ�t‰«¿ƒƒƒ∆»ƒ«««ƒƒƒ»«¿»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂשבנפש ה'יחידה' בכוח התשובה עבודת ידי ÚÈbÓעל ‡e‰ ¿«¿≈∆«ƒ«
,‰ÓÎÁ‰ ˙�ÈÁa ,ÂÈ�t ˙�ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,„ÈÁÈ ˙�ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«»ƒ∆¿«¿»ƒ¿ƒ«»»¿ƒ««»¿»
ÔÙ‡a B˙BÈ‰ ÌÚL ,EÈÏ‡ ÂÈ�t 'ÈÂ‰ ‡OÈ ˙�ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏe¿«¿»«ƒ¿ƒ«ƒ»¬»»»»≈∆∆ƒ¡¿…∆
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הּוא ּובּנפׁש להחכמה, ׁשּיכּות לזה יׁש מּכלֿמקֹום ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהרי
עלֿידי אמנם הּקרֹוב, מּקיף ּד'חּיה', מּקיף ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָּבחינת
והּוא מּמׁש, יתּבר לעצמּותֹו מּגיעים ּד'יחידה' ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָהעבֹודה

ׁשלֹום ל ויׂשם יתּבר12ּבחינת עצמּותֹו מּצד ׁשּזהּו , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשלים, אתר נעׂשה זֹו המׁשכה ׁשּמּצד והינּו, ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָמּמׁש,
ׁשריא וקּודׁשאּֿבריֿהּוא הפכים, ב' התּכּללּות ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָעלֿידי

ׁשלים. ֲִַַָּבאתר

הּצּבּור,e‰ÊÂו) ּכמֹו הּוא הּיחיד ּתׁשּובה ימי ׁשּבעׂשרת ¿∆ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
ּדהּנה, ההמׁשכה. מעין היא ׁשהעבֹודה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָוהינּו

ּפרׁש הּזקן ליחיד53רּבנּו ליחיד, ּכאן הּגמרא מאמר ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ
ּבחינת הּוא ּדאחד ליחיד, אם ּכי לאחד, לא ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹּדייקא,
ּכאן וזהּו ּד'יחידה', מּקיף הּוא ויחיד ּד'חּיה', ְְְִִִִִֶַַַָָָָמּקיף
ּבבחינת היא ּתׁשּובה ימי ּדעׂשרת ׁשהעבֹודה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָליחיד,
ּומּצד ּדׁשֹופר. הּלב צעקת ּבענין וכּנ"ל ּדוקא, ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָיחידה
על ּגם ּפֹועל זה הרי יחידה ּבחינת ׁשּמּצד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּתׁשּובה
אסיפה מּלׁשֹון צעקה ּפרּוׁש ׁשּזהּו הּגלּויים, 54ּכחֹותיו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ

ׁשּנֹוגע הּלב צעקת ׁשעלֿידי והינּו הּצּבּור), ענין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַ(ׁשהּוא
ּכחֹות ּכל את ואֹוסף צֹובר הּוא אזי מּמׁש, נׁשמתֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹלעצם
ּפזּוריהם מקֹומֹות מּכל ּומעׂשה, ּדּבּור והּמחׁשבה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָנפׁשֹו

הּגּוףׁשּנתּפ ּובעניני העֹולם ּבעניני הּׁשנה ּבמׁש ּזרּו ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
למּטה ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ּבעניני וגם הּבהמית, ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָונפׁש
ּכּנ"ל. למעלה ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה לגּבי ּבער ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשאינם
היינּו וצּבּור, יחיד ענין ּבעבֹודתֹו ׁשּפֹועל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָועלֿידיֿזה
ועלֿידיֿזה ׁשּבּנפׁש, יחידה ּבבחינת היא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהּתׁשּובה
ּגם אזי ּכּנ"ל, נפׁשֹו ּכחֹות ּכל את ואֹוסף צֹובר ְְֲֵֵֶַַַַַָֹהּוא
מּבחינת ׁשּנמׁש ּכזה, ּבאפן היא מּלמעלה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹההמׁשכה
מּלׁשֹון צּבּור, נעׂשה ׁשּלמעלה יחיד ּבחינת ּומּצד ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָיחיד,
התּכּללּות נעׂשה יתּבר עצמּותֹו ׁשּמּצד והינּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָצּבּורין,
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LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓ È¯‰ ,‰ÓÎÁ‰ ˙�ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‰‰a‚‰ ÏL∆«¿»»¿«¿»ƒ¿ƒ««»¿»¬≈ƒ»»≈
,'‰iÁ'c ÛÈwÓ ˙�ÈÁa ‡e‰ LÙp·e ,‰ÓÎÁ‰Ï ˙eÎiL ‰ÊÏ¿∆«»¿«»¿»«∆∆¿ƒ««ƒ¿«»
ÌÈÚÈbÓ '‰„ÈÁÈ'c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ Ì�Ó‡ ,·B¯w‰ ÛÈwÓ«ƒ«»»¿»«¿≈»¬»ƒƒ»«ƒƒ

,LnÓ C¯a˙È B˙eÓˆÚÏ'פנים' בחינת א) בחינות: שלוש אפוא, כאן, יש ¿«¿ƒ¿»≈«»
ידה שעל החכמה מדרגת שהיא

מסדר ללמעלה מגיעים

פנים נשיאת ב) השתלשלות.

מבחינת למעלה הגבהה שהיא

לבחינת מגיעים ידה ועל החכמה

התשובה עבודת בדוגמת הכתר

עבודה ג) ד'חיה'. מקיף ידי על

- שבנפש היחידה באמצעות

EÏ ÌNÈÂ ˙�ÈÁa ‡e‰Â¿¿ƒ«¿»≈¿
ÌBÏL12„vÓ e‰fL , »∆∆ƒ«

,LnÓ C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈«»
BÊ ‰ÎLÓ‰ „vnL ,e�È‰Â¿«¿∆ƒ««¿»»

ÌÈÏL ¯˙‡ ‰NÚ�מקום] «¬∆¬«»ƒ
‰˙eÏlk˙שלם], È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«¿

ÌÈÎÙ‰ הוי'·' (יחוד ¬»ƒ
משפי יחוד –ואלוקים, ומקבל ע

e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ‡כנ"ל),
ÌÈÏL.עצמו ¯˙‡a ‡È¯L«¿»«¬«»ƒ

ÈÓÈ ˙¯NÚaL e‰ÊÂ (Â¿∆∆«¬∆∆¿≈
BÓk ‡e‰ „ÈÁi‰ ‰·eLz¿»«»ƒ¿
‰„B·Ú‰L e�È‰Â ,¯eav‰«ƒ¿«¿∆»¬»
.‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚÓ ‡È‰ƒ≈≈««¿»»
L¯t Ô˜f‰ e�a¯ ,‰p‰c53 ¿ƒ≈«≈«»≈≈≈

‡¯Ób‰ ¯Ó‡Óשהובא «¬««¿»»
המאמר ÈÁÈÏ„בתחילת Ô‡k»¿»ƒ

בהימצאו ה' "דרשו שהכתוב

מלמד קרוב" בהיותו קראוהו

מעלת תשובה ימי שבעשרת

הציבור, למעלת שווה היחיד

‡˜ÈÈc „ÈÁÈÏהספר (ובלשון ¿»ƒ»¿»
אייזיק יצחק לרבי אריאל חנה

הרבי: בשיחות הובא מהאמיל,

כאן בליאדי שמענו הלשון "בזה

תשובה בחינת הוא ליחיד

עולם...) של ליחידו ÈÁÈÏ„דיחידה Ì‡ Èk ,„Á‡Ï ‡Ïהמבואר דרך על …¿∆»ƒƒ¿»ƒ
ש"אחד" הקדושֿברוךֿהוא לגבי ונבראים העולמות ביטול לעניין בחסידות

(ד) העולם רוחות וארבע (ח) והארץ רקיעים שבעה של ביטול הוא

יותר ביטול הוא יחיד אבל (א) עולם של אלופו הנקרא להקדושֿברוךֿהוא

העולמות למציאות מקום אין שמלכתחילה ומשמעו פנימי ויותר עמוק

ובענייננו במציאות") ל"ביטול היש" "ביטול בין ההבדל (בדוגמת והנבראים

-ÛÈwÓ ‡e‰ „ÈÁÈÂ ,'‰iÁ'c ÛÈwÓ ˙�ÈÁa ‡e‰ „Á‡c¿∆»¿ƒ««ƒ¿«»¿»ƒ«ƒ
‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚc ‰„B·Ú‰L ,„ÈÁÈÏ Ô‡k e‰ÊÂ ,'‰„ÈÁÈ'cƒƒ»¿∆»¿»ƒ∆»¬»«¬∆∆¿≈¿»
‰„ÈÁÈ ˙�ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
ÔÈ�Úa Ï"pÎÂ ,‡˜Âc«¿»¿««¿ƒ¿«
.¯ÙBLc ·l‰ ˙˜Ú«̂¬««≈¿»

„vnL ‰·eLz‰ „vÓeƒ««¿»∆ƒ«
‰Ê È¯‰ ‰„ÈÁÈ ˙�ÈÁa¿ƒ«¿ƒ»¬≈∆
ÂÈ˙BÁk ÏÚ Ìb ÏÚBt≈««…»
Le¯t e‰fL ,ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ∆∆≈
‰ÙÈÒ‡ ÔBLlÓ ‰˜Úˆ54 ¿»»ƒ¿¬≈»

הפסוק על המדרש כדברי

שזעקה קיבוציך" יצילוך "בזעקך

שכתוב (כמו כינוס מלשון היא

לשון ופירושו סיסרא" "ויזעק

וכינוס ÔÈ�Úאסיפה) ‡e‰L)∆ƒ¿«
È„ÈŒÏÚL e�È‰Â ,(¯eav‰«ƒ¿«¿∆«¿≈
ÌˆÚÏ Ú‚BpL ·l‰ ˙˜Ú«̂¬««≈∆≈«¿∆∆
‡e‰ ÈÊ‡ ,LnÓ B˙ÓL�ƒ¿»«»¬«
Ïk ˙‡ ÛÒB‡Â ¯·Bˆ≈¿≈∆»
‰·LÁn‰Â BLÙ� ˙BÁk…«¿¿««¬»»

,‰NÚÓe ¯eacהזקוקים ƒ«¬∆
וקיבוץ «ÏkÓƒלאסיפה

Ì‰È¯eÊt ˙BÓB˜Ó¿¿≈∆
‰�M‰ CLÓa e¯ft˙pL∆ƒ¿«¿¿∆∆«»»
È�È�Ú·e ÌÏBÚ‰ È�È�Úa¿ƒ¿¿≈»»¿ƒ¿¿≈
Ì‚Â ,˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Â Ûeb‰«¿∆∆««¬ƒ¿«
ולבושי הנפש כחות של העיסוק

‰ÓLp‰הנפש È�È�Úa¿ƒ¿¿≈«¿»»
הם כי וקיבוץ לאסיפה זקוקים

הנשמה בעניני ¿BÓkעוסקים
Ì�È‡L ‰hÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«»∆≈»
BÓk ‰ÓLp‰ Èa‚Ï C¯Úa¿∆∆¿«≈«¿»»¿
.Ï"pk ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»««

ÏÚBtL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆∆≈
„ÈÁÈ ÔÈ�Ú B˙„B·Úa«¬»ƒ¿«»ƒ
‰·eLz‰L e�ÈÈ‰ ,¯eaˆÂ¿ƒ«¿∆«¿»
ÛÒB‡Â ¯·Bˆ ‡e‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,LÙpaL ‰„ÈÁÈ ˙�ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»∆«∆∆¿«¿≈∆≈¿≈
‡È‰ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰ Ìb ÈÊ‡ ,Ï"pk BLÙ� ˙BÁk Ïk ˙‡∆»…«¿««¬««««¿»»ƒ¿«¿»ƒ
„ÈÁÈ ˙�ÈÁa „vÓe ,„ÈÁÈ ˙�ÈÁaÓ CLÓpL ,‰Êk ÔÙ‡a¿…∆»∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ«»ƒƒ«¿ƒ«»ƒ

,ÔÈ¯eaˆ ÔBLlÓ ,¯eaˆ ‰NÚ� ‰ÏÚÓlLאסופות e�È‰Âערימות ∆¿«¿»«¬∆ƒƒ¿ƒƒ¿«¿
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ׁשההמׁשכה וכיון ׁשלֹום. ל ויׂשם ענין ׁשּזהּו הּקּוין, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכל
ּגם היא ההמׁשכה לכן ,יתּבר עצמּותֹו מּצד ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהיא
הּמצטר ּבכל ּומתּקה טֹובה ׁשנה לֹו ׁשּנמׁש ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻּבגׁשמּיּות,

והּנגלה. הּנראה ּבטֹוב ְְְְִִֶֶַַלֹו,

∑
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

e‰fL ,ÔÈew‰ Ïk ˙eÏlk˙‰ ‰NÚ� C¯a˙È B˙eÓˆÚ „vnL∆ƒ««¿ƒ¿»≈«¬∆ƒ¿«¿»««ƒ∆∆
ÌBÏL EÏ ÌNÈÂ ÔÈ�Úכי ƒ¿«¿»≈¿»

חיבור נעשה העצמות בכוח

יחד. ההפכים כל של ואיחוד

‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆««¿»»ƒ
ÔÎÏ ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ „vÓƒ««¿ƒ¿»≈»≈

BÏ CLÓpL ,˙eiÓL‚a Ìb ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰שפועל אחד לכל - ««¿»»ƒ«¿«¿ƒ∆ƒ¿«
היחיד עניין את בעבודתו

הרוחנית, משמעותו לפי והציבור

- w˙Óe‰כנ"ל ‰·BË ‰�L»»»¿À»
·BËa ,BÏ C¯Ëˆn‰ ÏÎa¿»«ƒ¿»≈¿
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cv sc oileg(iriax meil)

øzeî.ok zeyrl ¨
ziag geztl xeq`y `ziixaa epipyy dn lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .exiag iptl ipepgl dxekndéðéà,ok oicd m`d ± ¥¦
òìwéà àleò àäåoncfd ±Bì çút ,äãeäé áø éáìdcedi ax ± §¨¨¦§©§¥©§¨¨©

`lerlúBiáçoiiúBøeënäxak,éðåðçìok dcedi ax dyr ji`de ¨¦©§©¤§¨¦
dxeknd oii ziag exiag iptl geztl xeq`y `ziixaa epipy `ld
zvxzn .dxkn xaky ericed ok m` `l` ,zrc zaipb meyn ipepgl

ok` dcedi axy :`xnbddéòãBà éòeãBàxaky `lerl riced ± ¥§¥
.dzgiztn cqtp epi`e exear cgeina gzet epi`e ipepgl dxkn

àîéà úéòaéàåc ,`iyewd aeyiia xn`z dvxz m`e ±àleò éðàL §¦¨¥¥¨©¦¨
äãeäé áøì déì áéáçcax didy itl `ler ly dxwnd dpey ± §¨¦¥§©§¨

,eade` dcediénð éëä åàìácxken dcedi ax did `l m` mby ± ¦§©¨¦©¦
ipepgl ziagd z`déì çzôî éçeztcgeina dze` gzet did `ed ± ©¥¦§©¥

o`k oi` `linne ,jka cqtd el didy elit` ,eaed` `ler iptl
llk dcedi ax cqtp `l zn`ay it lr s` llk zrc zaipb

.dzgiztn
:zrc zaipb zngn xeq`d sqep xac d`ian `xnbdàì ,ïðaø eðz̈©¨¨Ÿ

ìáàä úéáì íãà CìéengplL÷L÷únä ïéâì Bãéáeyiy ohw ck ± ¥¥¨¨§¥¨¥¤§¨¨¦©¦§©§¥
oii hrn eaapby `vnpe oii `ln ilk el `iady geha la`dy iptn ,
,ezrc z`åok,eäòúnL éðtî íéî epàlîé àìxeaq la`dy itl §Ÿ§©§¤©¦¦§¥¤©§¥

.min `l` ea oi`y zn`de oii ekeza yiyøéò øáç íL Lé íàå± §¦¥¨¨¥¦
eaiygdl mgpnd oiekzne xird iyp`n zexeag my yi m` la`
lk ecakne eliaya gxeh dfy la`d aeyg dnk exn`iy ,mdipira

,jkøzeîz` apeby it lr s` ,min e` oii hrn oibla `iadl el ¨
.zeixad ceak lecby meyn ,ezrc

:dpkql yyg mda yiy zrc zaipb ly mitqep mipte`àì ,ïðaø eðz̈©¨¨Ÿ
ìcðñ Bøéáçì íãà øBkîéxern ieyrdìLy dndaäúîdil`n ¦§¨¨©£¥©§¨¤¥¨
äèeçL äiç ìL ììëaxern ieyr `edy zwfga ±d`ixa dnda ¦§¨¤©¨§¨
,dhigy ici lr dzny,eäòúnL éðtî ãçà ,íéøác éðL éðtîoky ¦§¥§¥§¨¦¤¨¦§¥¤©§¥

dzny dnda xern xzei wfg dehgyy d`ixa dnda ly xer
ieyr `edy zwfga ylg xern ieyrd lrpn el ozepyke ,dil`n

.ezrc z` apeb wfg xern,äðkqä éðtî ãçàådndad dzn `ny §¤¨¦§¥©©¨¨
qx`d qpki epyaliyke xera qpkp ely qx`de ygp zkiyp ici lr

.epwifie ea
ïéé ìL úéáç Bøéáçì íãà øbLé àìåd`lnïîLåhrenìò óö §Ÿ§©¥¨¨©£¥¨¦¤©¦§¤¤¨©

,äétn ziagd lky aeygl lawnl mxeby meynjli `ede ony d`l ¦¨
,mlek xear ony witqn el yiy gehay iptn miax migxe` onfie
zindl leki ezyea zngne ,mdipira dfazi oiia d`ln `vnzyke

.envr z`
mc`l dnxb efk dyeay micnl ep` epnny dyrn d`ian `xnbd

:wegx yyg df oi`e envr z` zindlBøéáçì øbéML ãçàa äNòîe©£¤§¤¨¤¦¥©£¥
,äét ìò óö ïîLå ïéé ìL úéáçony dleky lawnd xaqeCìäå ¨¦¤©¦§¤¤¨©¦¨§¨©

å ,ïéçøBà äéìò ïnéæåy xg`leñðëðezialïéé ìL àéäL dàöî §¦¥¨¤¨§¦§¦§§§¨¨¤¦¤©¦
Bîöò úà ÷ðçå.mlik`dl dna el did `ly itl dyea zngn §¨©¤©§

`iazy dyea mexbl lekiy meyn xeq`d sqep dxwn d`ian `xnbd
:dpkq icil mc`d z`åokL änî ïzéì ïéàLø ïéçøBàä ïéàlra ozp §¥¨§¦©¨¦¦¥¦©¤

ziad,úéaä ìòa ìL Bzáìe Bðáì ,íäéðôlyibi d`xpky daygna ¦§¥¤¦§§¦¤©©©©¦
,mdiptl milk`n dnk cerlral oi` `ny yeygl mdl yiy iptn

migxe`l yibdy dn z` d`xiyke ,mdiptl gipdy dnn xzei ziad
.dpkq icil eribi dyea zngne jka yiiazi ezia ipa iciaíà àlà¤¨¦

úéaä ìòaî úeLø eìèð ïkjkl mikqn m` f`y ,ezae epal ozil ¥¨§§¦©©©©¦
.mdipta dgipdl milk`n cer el yiy reciaïnfL ãçàa ,äNòîe©£¤§¤¨¤¦¥

ìLàlà íäéðôì çéðäì Bì äéä àìå úøBva éðLa ïéçøBà äL §Ÿ¨§¦¦§¥©¤§Ÿ¨¨§¨¦©¦§¥¤¤¨
zt zekizgkxeriyìL,íéöéa L,gxe` lkl zg` dkizgxy`ke §¨Ÿ¥¦

úéaä ìòa ìL Bða àamdiptlïëå ,Bì Bðúðe B÷ìç ïäî ãçà ìèð ¨§¤©©©©¦¨©¤¨¥¤¤§§¨§¥
d dyrïëå éðLd dyréLéìL,xac mdiptl did `ly cråéáà àa ¥¦§¥§¦¦¨¨¦

÷Bðéz ìLe÷æBòL Bàöîzt zkizg qqek ±íézLe åéôa úçà ¤¦§¨¤¥©©§¦§©¦
,Bãéayibdl dn xzei el did `ly meyn el dzidy dyea aexne §¨

mdiptlBnà äúàøL ïåék ,úîe ò÷øwa Bèáçzn dpayäúìò £¨©©§©¥¥¨¤¨£¨¦¨§¨
,äúîe äìôðå âbìepae ezy` lr xrv aexneìôðå âbì äìò àeä óà ©©§¨§¨¥¨©¨¨©©§¨©

á÷òé ïa øæòéìà éaø øîà .úîey `vnpìL eâøäð äæ øác ìòL ¥¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©¨¨¤¤¤§¨Ÿ
.ìàøNiî úBLôð§¨¦¦§¨¥
:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàîawri oa xfril` iax `a dn ± ©¨©§©¨

:`xnbd zayiin .envr dyrna yxtzpy dnn xzei ycglok`y
,xak xn`py dn lr xac sqeezd `l awri oa xfril` iax ixaca

eprinydl `a `ziixad ly `pzdy `l`dleëc`xnind lky ± §¨
ly ,`ziixaa dxen`d,àéä á÷òé ïa øæòéìà éaøycigy df `ede ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦

lr mgx`n ly ezia ipal mdiptl ozipy dnn ozil migxe`l xeq`y
.didy dyrnd it
cl zxfeg `xnbd:dpynd ixaca oeBøéáçì Cøé çìBMä ,ïðaø eðz̈©¨¨©¥©¨¥©£¥

`idyk,äîéìLgleydéøö Bðéàäpîéä ìBhiL Cz`,äLpä ãéb §¥¨¥¨¦¤¦¥¤¨¦©¨¤
lawnde dcib z` dpnn elhp `ly xkip dnily `idyky iptn

`idyk el dgley m` la` ,dlke`y iptl elhepéøö ,äëeúçC £¨¨¦
äpîéä ìBhéìz`,äLpä ãébzerhl lawnd leki ok dyri `l m`y ¦¥¤¨¦©¨¤

`vnpe ,exwpl ilan dplk`ie dcib z` exwip xaky aeygle
.'leykn ozz `l xer iptl' lr xaer gleydyíéáëBk ãáBòáe± §¥¨¦

,miakek caerl jxi gley m`eïéajxiïéáe äëeúçjxiBðéà äîéìL ¥£¨¥§¥¨¥
éøöäpîéä ìBhéì Cz`.äLpä ãéb ¨¦¦¥¤¨¦©¨¤

:`ziixaa epipy cereøîà íéøác éðL éðtîeyúBìéáð ïéøëBî ïéà ¦§¥§¥§¨¦¨§¥§¦§¥
íéáëBk ãáBòì úBôøèe,zetixhe zelap mdy ericedl ilanmrh §¥§¥¨¦
eäòúnL éðtî ãçàgeha miakek caerd oky ,ezrc z` apeby ± ¤¨¦§¥¤©§¥

zelap el glyy zn`de ,zexyk zenda el xkn l`xyidy
zetixhe.åmrhãçà[sqep-]øçà ìàøNéì äpøkîéå øBæçé ànL §¤¨¤¨©£§¦§§¤¨§¦§¨¥©¥

dtixhe dlap `idy rci `l l`xyide ,dxiyk `idy zwfga
.dplk`ie

:iyily oicéì ç÷ íéáëBk ãáBòì íãà øîàé àìågahd onøðéãa §ŸŸ©¨¨§¥¨¦©¦§¦¨
,íéøác éðL éðtî ,øNa äæ¤¨¨¦§¥§¥§¨¦
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המשך ביאור למס' חולין ליום רביעי עמ' א



כ
מכתב כללי

 ב"ה,  מוצאי שבת-קודש פ' נצבים-וילך,

 כ"א אלול,

 שבת סליחות, ה'תשד"מ,

ברוקלין, נ.י.

אל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם ה'  עליהם יחיו

שלום וברכה!

בהמשך למכתב מערב שבת ח"י אלול – לאחר הפתיחה בברכה, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה 

טובה ומתוקה – ובעמדנו קרוב יותר לראש-השנה, בשבוע של הסליחות ואשר סיומו והשלמתו בראש-

השנה,

הרי עתה הזמן המתאים להתבונן ביתר התעמקות במספר נקודות שצויינו במכתב הקודם,

מלוא  לפי  איש  איש  ויותר,  יותר  להתעמק  אחד  כל  נדרש  ביהדות  דבר  שבכל  משום  ובמיוחד 

אפשרויותיו.

* * *

הוזכר במכתב הקודם שראש-השנה קשור ביום שבו נברא האדם, וכי מיד לאחר בריאת האדם 

באה לידי ביטוי שלימותו שלו ושלימות הבריאה כולה, על-ידי כך שאדם הראשון דרש מכל הבריאה יחד 

אתו עצמו: "בואו נשתחוה ונכרעה, נברכה לפני ה' עושנו" במגמה שתחושה זו של קבלת עול מלכות שמים 

תקיף לאחר מכן את כל חייו והתנהגותו בפועל,

מוצאי שבת קודש: שאז מסדרים כדי ללוות את השבת )טושו"ע או"ח ר"ס ש. וש"נ. שו"ע אדה"ז שם(. וללוות 
– היינו שגם )הארת( השבת עם המלווים. – ובפע"ח שער השבת פכ"ד: שהוא סעודה דדוד מלכא. ובסי' האריז"ל כוונת 

הבדלה ומו"ש: ויאמר דא היא סעודתא דדוד מלכא משיחא. ובזמירות למוצ"ש כו"כ בקשות לביאת אלי' ומשיח.
ע"פ ב"ר   – )שלימות הסליחה(  להעיר אשר שבת שייך במיוחד לתשובה  . שבת סליחות:   . מוצאי שבת קודש 
ספכ"ב: כוחה של תשובה כו' מזמור שיר ליום השבת. ושבת אותיות תשב )אגה"ת ספ"י. ד"ה לך ה' הצדקה לאדה"ז. 
תורת נתן )להרנ"ש( בסופו. יפ"ת לב"ר שם. וראה כש"ט )הוצאת קה"ת( הוספות סי' קיח: תשובה איז שבת ו"ה כו'. 
ובלקו"א להה"מ )הוצאת קה"ת( סי' קכו ד"ה איתא במדרש )הנ"ל( נת' השייכות גם לתשרי(. ולהעיר מד"ה מזמור 

שיר ליום השבת לאדהאמ"צ )ברוקלין, ה'תשט"ז(.
- ולהעיר מספר לקט יושר – והוא ספר הנהגות דמחבר תרומת הדשן – חאו"ח ע' קיז: וי"ל לעולם עומדין ]התחלת 
אמירת סליחות[ ביום ראשון משום שהוא סמוך לשבת . . כי העם שמחים מחמת מצוות התורה וגם מחמת עונג שבת 

. . ולכן טוב להתחיל להתפלל מתוך שמחה של מצוה. וגם הפייט התחיל במוצאי מנוחה.
תורת  ראה   – וכו'  מברכו  בעצמו  שהקב"ה  תשרי,  חודש  מברכים"  "שבת  היא  אשר  נצבים:  פ'  קודש  שבת 
הבעש"ט בזה, קובץ מכתבים לתהלים אהל י"י ע' 193. "היום יום" כ"ה אלול. אגרות-קודש מוהריי"צ ח"ג ס"ע תל 

ואילך. כש"ט הוספות סי' לא. – נת' בלקו"ש ח"ד ע' 1139 ואילך. ח"ט ע' 184 ואילך. לקו"ש חכ"ט ע' 173 ואילך.
פ' נצבים וילך: להעיר מהרמז בפ' שבוע זה )נצבים ל, ו(: )ומל ה' אלקיך( את לבבך ואת לבב )זרעך( – ר"ת 
אלול )בעה"ט עה"פ. אבודרהם סדר תפלת ר"ה. ב"ח או"ח סתקפ"א ד"ה והעבירו( – תשובה )ומרומז בזה גם ענין 

התפלה – אגה"ק ס"ד(.
כ"ה אלול: יום ראשון לבריאת העולם – ויק"ר רפכ"ט. יל"ש עה"פ פינחס כט, א )רמז תשפב(. וראה פדר"א 

רפ"ח ובהגהות הרד"ל שם. – ושמים וארץ וכל תולדותיהם נבראו ביום ראשון )פרש"י לבראשית א, יד(.
ראה מכתב מוצש"ק, ימי הסליחות ה'תשמ"ב בהערות ד"ה "ימי הסליחות" הא' והב'. ובאוה"ת  סליחות: 

נצבים ע' א'קצז: והם )יגמה"ר( מאירים בימי הסליחות שאז הוא זמן ועת רצון למעלה.
בשבוע של הסליחות: ראה מכתב מוצש"ק, ימי הסליחות הנ"ל הערה ד"ה "הזמן מתאים יותר".

ואשר סיומו: בשנה זו וכיו"ב.
סיומו והשלמתו: והכל הולך אחר החיתום )ברכות יב, א(.

יותר ויותר: כי מעלין בקודש – ברכות כח, א. ובכלל – הליכה מחיל אל חיל )ברכות בסופה(. וש"נ.
לפי מלוא אפשרויותיו: ראה כתובות סז, רע"א.

"בואו . . עושנו": תהלים צה, ו.



כי
ביום בריאת האדם היתה באופן  ונכרעה", קבלת מלכות השם – אשר  וזאת כאשר ה"נשתחוה 

כללי – מתבצעת בפרטיות ובפועל ובתכלית השלימות.

ענין זה הופך לדוגמא ומורה-דרך לכל יהודי, שנברא הרי על-ידי הקב"ה כדי "לשמש את קונו", 

בעבודת השם שלו, המתחילה מדי יום ב"מודה אני לפניך מלך", באופן כללי, ובמשך היום הוא חדור "בכל 

ובפועל  בפרטיות  עד שהדבר מתבטא  היום-יומיים,  פרט מחייו  בכל  עול מלכות שמים  מעשיך" בקבלת 

ובתכלית השלימות,

אותו  הזנים  "מדבר"(  "חי",  "צומח",  )"דומם",  הבריאה  חלקי  כל  אל  וקשור  משפיע  והדבר 

ומשרתים אותו, וע"י זה הם נעשים "שותפים" בעבודתו – הם מתרוממים אל שלימותם, יחד עם האדם, 

ומתבצעת הכוונה של הבריאה כולה, "לעשות לו, יתברך, דירה בתחתונים".

ענין יסודי זה בבריאת העולם ובבריאת האדם, המשתקף גם במצות ביכורים שבראש פרשת "כי 

תבוא אל הארץ" כמוסבר במכתב הקודם, מודגש ביתר עומק בראש פרשת השבת הנוכחית – פ' נצבים, 

והמשכו בחלקה השני – פ' וילך.

* * *

בפשטות קשור תוכן הפרשה בכך שבני ישראל עומדים הכן להכנס לארץ הקודש: התורה מדגישה 

)כולם כאחד(, מאוחדים בהחלטה  ו"כולכם"  ובאיתנות(  )ביציבות  "נצבים  היא שיעמדו  לכך  כי ההכנה 

תקיפה של כל אחד ואחת – "לעברך" )בלשון יחיד(, לחדש את הברית ואת השבועה שהקב"ה כרת עם עם-

ישראל, שהיהודים הם "לו לעם", העם שלו, והקב"ה הוא "לך לאלוקים" – לעברך בברית בכל האמור, 

באופן כללי – אבל "נצבים", בתכלית השלימות,

וכאשר נכנסו לארץ החלו לבצע את הדברים בפועל, כל אחד מאלה שהיו "נצבים כולכם", אנשים 

ונשים וטף, במלוא המדה, בכל הפרטים של חיי היום-יום, ו"המעשה הוא העיקר", לקיים במעשה את כל 

מצוות התורה – "לעשות את כל דברי התורה הזאת", שבזה מסתיימת התחלת פרשתנו – ועד לתכלית 

השלימות.

ובקשר לראש-השנה – כפי שכבר הוזכר במכתב הקודם – "אתם נצבים היום". המלה "היום" 

מוסבת על "היום הידוע" – "היום הרת עולם" – היום בו הושלמה בריאת העולם עם בריאת האדם, יום 

ראש-השנה. הנקודה המרכזית והתוכן של ראש-השנה הוא "שתמליכוני עליכם", כאשר האדם מקבל על 

במגמה . . תקיף . . והתנהגותו בפועל . . באופן כללי: נת' בהמשך ר"ה תש"ד )בסה"מ תש"ד(.
שנברא . . "לשמש את קונו": משנה וברייתא סוף מס' קידושין.

ספ"ג.  דעות  הל'  רמב"ם  וראה  מי"ב.  פ"ב  אבות   – שמים"  לשם  יהיו  מעשיך  "כל  כמרז"ל  מעשיך":  "בכל 
טושו"ע או"ח סרל"א.

הכוונה של הבריאה כולה . . דירה בתחתונים": תניא רפל"ו.
להכנס לארץ הקודש: . . ההכנה לכך . . )כולם כאחד(: להעיר מתנחומא נצבים א )בסופו(: בזמן שתהיו כולכם 

אגודה אחת כו' וכן אין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת.
"נצבים" . . ו"כולכם": נצבים כט, ט. וראה לקו"ת ר"פ נצבים.

"נצבים" )ביציבות ובאיתנות(: נצבים הוא בבחי' תוקף יותר מענין עומדים – אוה"ת נצבים ע' א'רב.
"לעברך": נצבים שם, יא.

)בלשון יחיד(: ראה בארוכה כלי יקר עה"פ. וראה גם דעת זקנים מבעה"ת עה"פ.
"לו לעם" . . "לך לאלוקים": נצבים שם, יב.

ו"המעשה הוא העיקר": אבות פ"א מי"ז.
שבזה מסתיימת התחלת פרשתנו: נצבים שם, כח.

"היום" . . ראש-השנה: לקו"ת ר"פ נצבים. וראה גם לקו"ת ר"פ תבוא )מא, ג(, מרמ"ז לזח"ב לב, ב. וראה גם 
זח"ג רלא, א. פענח רזא ס"פ נצבים.

"היום הרת עולם": תפלת מוסף דר"ה. וראה סידור האריז"ל במקומו. ד"ה זה היום תרצ"ד בתחלתו )סה"מ 
קונטרסים ח"ב שיח, ב(.

הנקודה המרכזית . . של ראש-השנה היא "שתמליכוני עליכם": ר"ה טז, א. לד, ב. וראה לקו"ת נצבים נא, ב. ד"ה 
תקעו, תש"א. ובכ"מ. וראה מכתב עש"ק ח"י אלול ה'תשמ"ג הערה ד"ה הנקודה הראשונה וכו'.

אגרות קודש



כב
עצמו בכללות את מלכותו של הקב"ה, ויחד עם כך את הציווי לקיים "את כל דברי התורה הזאת" בכל יום 

מימי השנה, בהחלטה איתנה של "נצבים כולכם", שמחליטים במיוחד בראש-השנה, ובקבלת-עול יחד עם 

השמחה וההתלהבות של ראש-השנה, יום ההכתרה של מלך ישראל, מלך על כל הארץ, מלך העולם, שאז 

מתבצע הציווי, במשך השנה ובכל יום, בפועל )"לעשות"( בפרטיות ובתכלית השלימות.

* * *

ולהוסיף: ראש-השנה הוא הזמן שבו כל יהודי מכתיר, כביכול, את הקב"ה ומתקשר אתו כ"מלך 

מלך",   – מלך  "עבד  של  בדרגה  והוא  המלך,  של  בכוחו  הולך  שהוא  יודע  אדם  וכאשר  וגואלו",  ישראל 

מסולקים כל הקשיים וההפרעות לקיום רצונו של המלך – כולל הנסיונות והבלבולים שבזמן הגלות, כאשר 

"החושך יכסה ארץ",

כפי שהדברים מובהרים בפסוקים הבאים של הפרשה, שמאחר ש"אתם ידעתם את אשר ישבנו 

בארץ מצרים ואת אשר עברנו בקרב הגויים", כנען, אשור ועמים אחרים, העובדים ל"גילוליהם – עץ ואבן 

כסף וזהב", הרי עלול להימצא ח"ו "איש או אשה גו' אשר לבבו פונה" מיהדות ותורה ומצוות – אומרת 

פרשתנו כי ההיפוך הוא הנכון: כאשר רואים מה שנעשה עם האומות, וש"מפני חטאינו – גלינו מארצנו", 

"וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה", "ואמר ביום ההוא על כי אין אלקי בקרבי" – על שתחושת האלקות 

וחושך הגלות מעיר את התשובה האמיתית,  לא היתה בשלימות בלבי, לכן – "מצאוני הרעות האלה", 

עד השם אלוקיך ושמעת  ושבת  משם את השם אלוקיך גו'  כאמור בתורתנו בפירוט לפני כן: "ובקשתם 

בקולו" – מן )וע"י( המקומות והמצבים שאליהם הוגליתם תחפש את השם אלוקיך ותשוב אליו ותשמע 

בקולו,

לפני הכניסה לארץ הקודש, כאמור  נצבים", שעומדים  כפי התוכן הפשוט של פרשת "אתם  גם 

לעיל, והמשמעות הרוחנית של הדברים היא שעל האדם לעשות את חייו שלו "ארץ הקודש", וחיי משפחתו 

וביתו וסביבתו, כך שיהא ניכר שכאן חי יהודי וכאן הולך יהודי, וכאן משחק ילד יהודי, חיים שהם חדורים 

בקדושה ומוארים באלקות, בהתאם לבקשה והבטחה האלוקית: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם – בתוך 

כל אחד ואחת מהם".

* * *

וכו': ראה מכתב עש"ק ח"י אלול הנ"ל בתחלתו, ובהערות שם ד"ה קבלת עול  ויחד עם כך את הציווי לקיים 
מלכותו הא' והב'.

כ"מלך ישראל וגואלו": תפלת מוסף דר"ה, מישעי' מד, ו.
להעיר מאוה"ת נצבים ס"ע א'רא ואילך בפירוש "נצבים", שהוא מלשון  והוא בדרגא של "עבד מלך – מלך": 

"נצב מלך" )מ"א כב, מח(.
"עבד מלך – מלך": ב"ר פט"ז, ג. תנחומא צו יג. ספרי דברים א, ז. הובא בפרש"י עה"ת: לך טו, יח. בהעלותך 

יב, ח. דברים א, ז. ובשבועות מז, ב: עבד מלך כמלך. וראה מכתב מוצש"ק, ימי הסליחות ה'תשמ"ב.
"החושך יכסה ארץ": ישעי' ס, ב.

בפסוקים הבאים: נצבים כט, טו. שם, יז.
וש"מפני חטאינו – גלינו מארצנו": תפלת מוסף דר"ה ושאר ימים-טובים.

"וישליכם . . הזה": נצבים שם, כז.
"ואמר . . האלה":  וילך לא, יז.

"התשובה האמיתית . . ובקשתם משם": ראה לקו"ת פ' ראה לב, ב-ג.
לפני כן: ואתחנן ד, כט-ל. וראה פרשתנו ל, א.

לעשות את חייו שלו "ארץ הקודש": להעיר ממאמר רבותינו נשיאינו: "מַאך ָדא ארץ-ישראל" – אגרות-קודש 
אדמו"ר מוהריי"צ ח"א ע' תפה. לקו"ש ח"ב ע' 621. וראה לקו"ש חי"ח ע' 404 בשוה"ג להערה 48.

שונות.  ודתיהם   .  . העמים  בין  ומפורד  מפוזר  עם אחד  ישנו  ח:  ג,  להעיר מאסתר  יהודי:  ילד   .  . ניכר  שיהא 
ובאסת"ר שם.

משחק ילד יהודי: להעיר דכל עניני קטן הם הכנה וחינוך לעניניו כשיגדל.
"ועשו לי מקדש: תרומה כה, ח. – הובא ברמב"ם הל' ביהב"ח בתחלתו. – השיעור )דג"פ( רמב"ם דש"ק זה.

ושכנתי בתוכם – בתוך כל אחד ואחת מהם": של"ה סט, א. ועוד. ר"ח שער האהבה פ"ו קרוב לתחלתו. וראה ד"ה 
היושבת בגנים ה'תש"ח פ"א ואילך )סה"מ תש"ח ע' 132 ואילך(.

אגרות קודש



כג
ויהי רצון שכל ההתבוננויות האמורות יחזקו עוד יותר את ההתלהבות ומסירות-הנפש של ראש-

השנה הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, ובפרט בקשר לתקיעת-שופר, שהיא "מצות היום", עם כל כוונותיה 

ולקחיה, ובמיוחד הענין של "הכתרת המלך", ו"מלכותו ברצון קבלו עליהם", קבלת עול מלכות שמים 

בשביעת רצון ובשמחה, וגם ענין מתן-תורה, לקיים לעשות בפועל "את כל דברי התורה הזאת", ושכל זה 

יומשך בכל יום ובכל הימים של השנה הבאה,

וכל זה יוסיף עוד יותר בהכתיבה וחתימה טובה שהקב"ה – "אורי וישעי" – נותן לכל יהודי, בתוך 

כלל ישראל, "באור פני מלך חיים", שתהא שנת חיים ושלום וכל טוב בגשמיות וברוחניות,

האמיתית  הגאולה  נגאלין",  הן  "מיד  של  באופן  וגואלו  ישראל  מלך  של  ההבטחה  ושתקויים 

והשלימה על-ידי משיח צדקנו,

ועל-ידי גאולת בני ישראל מגיעים גם לגאולת העולם כולו, כלשון הכתוב: "והיתה לה' המלוכה", 

"והיה ה' למלך על כל הארץ",

ויקויים בפרטיות ובפועל ובתכלית השלימות: "אלוקים, אל דמי לך, אל תחרש ואל תשקוט" – עד 

שיהיה "ויבקשו שמך השם, וידעו )-כל העמים וכל העולם( כי אתה שמך ה' לבדך עליון על כל הארץ",

בגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו, ש"יבנה מקדש במקומו ויקבץ נדחי ישראל", 

יבנה "בית להשם כו' שנאמר: ועשו לי מקדש – )ציווי עשיית ה(משכן שעשה משה רבנו כו', בנין שבנה 

שלמה )ו"בית שני – כבנין שלמה"( כו', וכן בנין העתיד להבנות" על-ידי המשיח –

בית המקדש עליו נאמר: ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים.

 בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה

לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד בטוב הנראה והנגלה.

מנחם שניאורסאהן

לתקיעת שופר . . "מצות היום": ר"ה כו, ב )במשנה(.
לתקיעת-שופר . . "הכתרת המלך" . . מתן-תורה: רס"ג הובא באבודרהם בטעמי התקיעות )הענין הראשון והענין 
השלישי(. ולהעיר מב' המשלים בזה מהבעש"ט ומהרה"ג החסיד מהרלי"צ ז"ל מבארדיטשוב – הובא ונתבארו בהמשך 
וככה תרל"ז פרק ע' )ע' קי ואילך(. ד"ה יו"ט של ר"ה דליל ערב ר"ה ה'תשמ"ג. ד"ה אדון עולם דיום ב' דר"ה ה'תשמ"ג.
ו"מלכותו ברצון קבלו עליהם" . . בשביעת רצון ובשמחה: ראה אוה"ת ר"ה ע' א'רצה-ו. שם ע' א'שמא-ב. ד"ה מן 

המיצר תר"ס. יו"ט של ר"ה תש"ג פ"ב. ובכ"מ. מקומות שנסמנו בלקו"ש חט"ו ע' 237 הע' 60.
"אורי וישעי": תהלים כז, א. וראה אוה"ת להצ"צ לתהלים )יהל אור( עה"פ.

"באור פני מלך חיים": משלי טז, טו. וראה לקו"ת פ' ראה לב, א-ב. בלק עב, ב. מסעי צג, ב בארוכה.
"מיד הן נגאלין": רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ה.

"והיתה לה' המלוכה": עובדי' א', כא. וראה רמב"ם הל' מלכים ספי"א וספי"ג )סיום וחותם ספרו(.
"והיה ה' למלך על כל הארץ": זכרי' יב, ט.

"אלוקים, אל דמי לך: תהלים פג, ב. וראה מדרש תהלים עה"פ, הובא ונתבאר באוה"ת לתהלים להצ"צ )יהל 
אור( עה"פ )ע' רחצ(. ד"ה ויקם עדות דש"פ אחרי, שבת הגדול שנה זו.

אל דמי . . ואל תשקוט": ובהפטורת ש"ק זו )ישעי' סב, א. שם, ו-ז( ההבטחה: לא אחשה גו' לא אשקוט גו' אל 
דמי לכם ואל תתנו דמי לו.

"ויבקשו שמך השם: תהלים שם, יז.
וידעו . . הארץ": תהלים שם, יט.

ש"יבנה . . ישראל": רמב"ם הל' מלכים ספי"א. וראה שם בתחלתו.
ש"יבנה מקדש:  ואח"כ "יקבץ נדחי ישראל" – בסדר זה דוקא, שכתבו ב' פעמים )דלא כירוש' מע"ש פ"ה ה"ב. 

ועוד. ואכ"מ(. וראה גם לקו"ש ח"ח ע' 362 בהערה ד"ה "ויקבץ נדחי ישראל".
ראה זבחים סב, א. וברמב"ם הל' ביהב"ח רפ"ב )התחלת השיעור ברמב"ם – דג' פרקים ליום –  במקומו: 
דמוצש"ק זה(: המזבח מקומו מכוון ביותר ואין משנין אותו ממקומו לעולם. ומדייק ביותר – כי כללות המקדש ג"כ 
צ"ל במקומו דוקא )כנ"ל, מהל' מלכים(, וכהמשך הרמב"ם שם "לבנות את בית הוי' בירושלים בהר המורי'", אבל אינו 

מכוון ביותר שהרי הר הבית הוא ת"ק אמה על ת"ק אמה משא"כ ביהמ"ק )מדות פ"ב מ"א. רמב"ם שם פ"ה ה"א(.
בית להשם . . להבנות: רמב"ם הל' ביהב"ח בתחלתו )שיעור היומי ברמב"ם דש"ק זה(.

נאמר: ישעי' נו, ז. וראה מ"א )ח, מא-מג(: הנכרי אשר גו' בא והתפלל אל הבית הזה אתה תשמע גו' ועשית גו' 
למען ידעון כל עמי הארץ את שמך ליראה אותך.

כתיבה וחתימה טובה: ראה לקוטי לוי"צ – אגרות ע' רי. שח.

אגרות קודש
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מוגה בלתי

הענין‡ "בקשו1. הנפש, מפנימיות התשובה עבודת – הוא תשובה ימי ועשרת השנה ראש .ipt"2של

השנה, במשך שנעשו הענינים מכל חשבוןֿנפש לערוך צריכים שאז אלול, בחודש היא התשובה התחלת
דיום באופן החשבוןֿנפש להיות צריך שבהם השנה, ראש עד אלול שמח"י האחרונים הימים בי"ב ובפרט

לחודש יום .3לחודש

השנה, דראש התשובה – בתשובה יותר נעלית מדריגה מתחילה אלול, שבחודש התשובה התחלת ולאחרי
התשובה דומה אינה שהרי לסוכות), הכיפורים יום שבין הימים (וד' לנעילה עד הכיפורים יום תשובה, ימי עשרת
תשובה ימי עשרת תשובה, ימי דעשרת לתשובה השנה דראש התשובה השנה, דראש לתשובה אלול דחודש

נעילה. לתפילת הכיפורים יום וכללות הכיפורים, ליום

להתוודות· צריך השנה שבכל – השנה דראש לתשובה השנה שבכל התשובה בין רואים שאנו החילוק .

השנה, בראש מהֿשאיןֿכן וכפרה, סליחה מחילה ולבקש עליהם להתחרט כו'", "אשמנו באמירת חטאיו, על
חטא של ענין להזכיר שאסור זאת, עוד אלא בכך, צורך שאין בלבד זו יותר4לא נעלית מדריגה על מורה שזה ,

בתשובה.
אותו, לעקור צורך ויש החטא), (ענין הרע עם שעוסקים בגלל – וחרטה וידוי להיות צריך השנה בכל

צדק' ה'צמח שמבאר כפי והחרטה, הוידוי עלֿידי היא ועלֿידי5והעקירה החטא, גוף נעקר הוידוי שעלֿידי
כו'. התלבשות בדרך הרע, עם שמתעסקים באופן היא החטא שעקירת והיינו, החטא. נפש נעקר החרטה

נעלית במדריגה נעמדים – השנה בראש לאדוננו"מהֿשאיןֿכן היום קדוש "כי העמידה6יותר, ועלֿידי ,
וכפרה. סליחה מחילה במילא ונמשכת מהרע, במילא נפטרים יותר נעלית במדריגה

ובראש ממנו; לסור וצריכים הרע עם שמתעסקים היינו, מרע", ד"סור באופן היא העבודה השנה בכל כלומר:
הרע. במילא סר הטוב ריבוי ומצד טוב", ד"עשה באופן היא העבודה השנה

לתשובה7ובכללות במרירות, היא ולכן וכו', הפגם תיקון שענינה – תתאה תשובה שבין החילוק זה הרי ,

למקורה הנפש השבת הוא בכללות וענינה לפגם, מקום נתינת מלכתחילה אין שבה – היא8עילאה ולכן ,
.9בשמחה

השנה,‚ דראש התשובה תחילה מדריגות, חילוקי כמה ישנם גופא תשובה ימי שבעשרת האמור עלֿפי .

היא הכיפורים שביום מובן הרי – הכיפורים דיום התשובה ואחרֿכך תשובה ימי דעשרת התשובה אחרֿכך
גופא. עילאה בתשובה נעלית היותר המדריגה

הכיפורים שיום וזהו הכיפורים, ביום מכלֿשכן – הרע עם מתעסקים לא השנה בראש אם הרי שכן, וכיון
שבתון" "שבת .10נקרא

הכיפורים? דיום הוידוי ענין מהו יוקשה ועלֿפיֿזה

לפעול קשה לפעמים הרי ממילא, בדרך ומחילה הסליחה נעשית עילאה שבתשובה דכיון – בזה הענין אך
יום שהוא הכיפורים ביום ולכן, התלבשות, בדרך שהיא בפעולה צורך יש אלא ממילא, בדרך החטא עקירת
בכל התשובה עלֿידי החטאים את לעקור משתדלים זאת, לדחות זמן עוד ואין תשובה, ימי עשרת של האחרון
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ונדפס1) שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – זו שיחה וקיצור תוכן
ואילך. 1359 ע' ח"ד ללקו"ש בהוספות

ח.2) כז, תהלים
(3177 ע' תש"ג (סה"ש ואילך 42 ע' ה'תש"ג אלול ח"י קונטרס
ואילך).
ס"ב.4) סתקפ"ד או"ח אדה"ז שו"ע ראה

.3 הערה שם לקו"ש וראה

ב).5) לח, (דרמ"צ פ"א ותשובה וידוי מצות בסהמ"צ
נוראים.6) דימים מוסף בתפלת מעשיך" על "חמול פיוט
פרשת7) מלכות' ('דבר ס"ו תשי"ז נצו"י ש"פ שיחת גם ראה

לד). ע' נצו"י
האזינו.8) ר"פ לקו"ת ראה
פ"י.9) אגה"ת תניא ראה
ועוד.10) לא. טז, אחרי

i"gyz'd daeyz zay ,epif`d zyxt zay zgiy

תפילת גם וביניהם תפילות, כמה אומרים שאין שאף בשבת, שחל הכיפורים ליום בנוגע שמצינו ועלֿדרך
התנאים עלֿידי שנתקנה (אף מלכנו ביום11אבינו גם מלכנו" "אבינו אומרים נעילה בתפילת מכלֿמקום, ,(

אימתי" עכשיו לא ואם . . החתימה גמר הוא שעכשיו "לפי בשבת שחל .12הכיפורים

הש„ דראש שהתשובה הנ"ל עלֿפי השנה. שראש נמצא – החטא מענין שלמעלה עילאה, תשובה היא נה
בתניא. כמבואר עילאה, תשובה ענין הוא שבת גם שהרי אחד, ענינם תשובה ושבת

במדרש שכתוב מה הפסוק13ובהקדם אחרי14על ראה הראשון אדם שכאשר השבת", ליום שיר "מזמור
השבת יום שבבוא החטאים), לכל מקום נתינת נעשה ועלֿידו בעולם, הראשון החטא (שהיה הדעת עץ חטא

השבת". ליום שיר "מזמור אמירת את אצלו עורר זה הרי תשובתו, ונתקבלה החטא ענין כל נתבטל

הגהינם שולט אין השבת שביום שמצינו מה גם המזיקין15וזהו מן שמור והוא מציאות16, אין שבשבת כיון –
כלל. הרע

תשב" אותיות ש"שבת הזקן אדמו"ר שמביא וכפי תשובה, ענינו שבת שגם התשובה17ונמצא, שאופן אלא ,

נאמר השבת ליום בנוגע (שהרי וחרטה וידוי עלֿידי ברע התלבשות בדרך באופן18אינו אלא אש"), תבערו "לא
כנ"ל. עילאה, תשובה של

השנה‰ ראש מעלת על השבת מעלת וגדולה .19:

הוא ו"השטן רצון, עת שזהו כיון לסדר), סדר (בין התקיעות בשעת בלחש מתוודים – השנה בראש
חסֿושלום.20מעורבב" (קטרוג) יניקה של ענין יגרום שהוידוי חשש אין ולכן ,

כו' לקטרוג חשש אין שאז דרעוין, רעוא בזמן אפילו וידוי אומרים אין – בשבת .21מהֿשאיןֿכן

הפגם מציאות עלֿכלֿפנים) בהעלם (בלחש, ישנו השנה שבראש שכדי22ונמצא, אלא לבטלו, וצריכים ,
בדרך טוב", ד"עשה הקו עלֿידי אלא מרע", ד"סור הקו עלֿידי אינו הביטול אופן הנה יקטרג, לא שהשטן

הזד יש כאשר אףֿעלֿפיֿכן, אבל –ממילא, אריינכאּפן דאס מ'קען ("בשעת זאת עושים וידוי, של לענין ַַָמנות
התלבשות בדרך היא זאת לבטל ביותר הטובה הדרך הרי הרע, מציאות שישנה דכיון אריין"), דאס מען ַַָכאּפט

דוקא.

ולכן בהעלם, אפילו כו', לפגם מקום אין ושם הרע, ממציאות למעלה היא השבת יום מדריגת מהֿשאיןֿכן
וידוי. אומרים אין דרעוין ברעוא אפילו

Â:בזה הענין ופנימיות .
להוי'" "קודש כולו – אצילות23שבת בחינת הוא וקודש חד"24, וגרמוהי איהו חד וחיוהי "איהו ששם ,25,

רע" יגורך כלל.26ו"לא הרע למציאות מקום שם אין ולכן ,

השמחה ענין גם ישנו שבשבת זאת, לשמחה"27ועוד ניתנו ש"לא מצינו השנה לראש בנוגע – .28,

שבת" שומרי במלכותך "ישמחו אומרים בשבת שלמעלה29מהֿשאיןֿכן התענוג ענין הוא ששבת מזה, ויתירה ,
"באור30משמחה אזי – שלמעלה הפשוט ותענוג העצמי בתענוג שמגיע התענוג מצד ובפרט השמחה, ומצד .

חיים" מלך .31פני
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וש"נ.11) סי"ב. פמ"ב הכולל שער ראה
ס"ט.12) סתרכ"ג או"ח אדה"ז שו"ע
וש"נ.13) ספכ"ב. ב"ר
א.14) צב, תהלים
ו.15) אות שם בנצו"ז ובהנסמן ב. רג, זח"ב ראה
וש"נ.16) ואילך). תר"ל ס"ע ואילך. שכח (ע' עה"פ אור יהל ראה
ועוד.17) שם. לב"ר יפ"ת גם ראה
שם.18) זח"ב וראה ג. לה, ויקהל
וש"נ.19) .309 ע' ריש חי"ד תו"מ גם ראה
(20.4 שבהערה אדה"ז שו"ע
סע"ב.21) פח, זח"ב ראה
ספי"ג22) תש"ד ר"ה המשך ואילך. ב נ, ח"א לקו"ד עייג"כ

.(30 ע' תש"ד (סה"מ
טו.23) לא, תשא
תער"ב24) המשך ג. עט, פינחס לקו"ת א. יג, לך לך תו"א ראה

ובכ"מ. א'קח. ע' ח"ב
ב).25) (ג, בהקדמה תקו"ז
וש"נ.26) סע"ג. ג, במדבר לקו"ת וראה ה. ה, תהלים
וש"נ.27) .234 ע' ח"כ תו"מ גם ראה
ס"י.28) סתקפ"ב או"ח אדה"ז שו"ע
ח).29) ס"ע חט"ז (אג"ק זו שנה תשרי ו' מכתב גם ראה
ועוד.30) .130 ס"ע תש"ט סה"מ ראה
ובכ"מ.31) א. צג, מסעי לקו"ת וראה טו. טז, משלי
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תפילת גם וביניהם תפילות, כמה אומרים שאין שאף בשבת, שחל הכיפורים ליום בנוגע שמצינו ועלֿדרך
התנאים עלֿידי שנתקנה (אף מלכנו ביום11אבינו גם מלכנו" "אבינו אומרים נעילה בתפילת מכלֿמקום, ,(

אימתי" עכשיו לא ואם . . החתימה גמר הוא שעכשיו "לפי בשבת שחל .12הכיפורים

הש„ דראש שהתשובה הנ"ל עלֿפי השנה. שראש נמצא – החטא מענין שלמעלה עילאה, תשובה היא נה
בתניא. כמבואר עילאה, תשובה ענין הוא שבת גם שהרי אחד, ענינם תשובה ושבת

במדרש שכתוב מה הפסוק13ובהקדם אחרי14על ראה הראשון אדם שכאשר השבת", ליום שיר "מזמור
השבת יום שבבוא החטאים), לכל מקום נתינת נעשה ועלֿידו בעולם, הראשון החטא (שהיה הדעת עץ חטא

השבת". ליום שיר "מזמור אמירת את אצלו עורר זה הרי תשובתו, ונתקבלה החטא ענין כל נתבטל

הגהינם שולט אין השבת שביום שמצינו מה גם המזיקין15וזהו מן שמור והוא מציאות16, אין שבשבת כיון –
כלל. הרע

תשב" אותיות ש"שבת הזקן אדמו"ר שמביא וכפי תשובה, ענינו שבת שגם התשובה17ונמצא, שאופן אלא ,

נאמר השבת ליום בנוגע (שהרי וחרטה וידוי עלֿידי ברע התלבשות בדרך באופן18אינו אלא אש"), תבערו "לא
כנ"ל. עילאה, תשובה של

השנה‰ ראש מעלת על השבת מעלת וגדולה .19:

הוא ו"השטן רצון, עת שזהו כיון לסדר), סדר (בין התקיעות בשעת בלחש מתוודים – השנה בראש
חסֿושלום.20מעורבב" (קטרוג) יניקה של ענין יגרום שהוידוי חשש אין ולכן ,

כו' לקטרוג חשש אין שאז דרעוין, רעוא בזמן אפילו וידוי אומרים אין – בשבת .21מהֿשאיןֿכן

הפגם מציאות עלֿכלֿפנים) בהעלם (בלחש, ישנו השנה שבראש שכדי22ונמצא, אלא לבטלו, וצריכים ,
בדרך טוב", ד"עשה הקו עלֿידי אלא מרע", ד"סור הקו עלֿידי אינו הביטול אופן הנה יקטרג, לא שהשטן

הזד יש כאשר אףֿעלֿפיֿכן, אבל –ממילא, אריינכאּפן דאס מ'קען ("בשעת זאת עושים וידוי, של לענין ַַָמנות
התלבשות בדרך היא זאת לבטל ביותר הטובה הדרך הרי הרע, מציאות שישנה דכיון אריין"), דאס מען ַַָכאּפט

דוקא.

ולכן בהעלם, אפילו כו', לפגם מקום אין ושם הרע, ממציאות למעלה היא השבת יום מדריגת מהֿשאיןֿכן
וידוי. אומרים אין דרעוין ברעוא אפילו

Â:בזה הענין ופנימיות .
להוי'" "קודש כולו – אצילות23שבת בחינת הוא וקודש חד"24, וגרמוהי איהו חד וחיוהי "איהו ששם ,25,

רע" יגורך כלל.26ו"לא הרע למציאות מקום שם אין ולכן ,

השמחה ענין גם ישנו שבשבת זאת, לשמחה"27ועוד ניתנו ש"לא מצינו השנה לראש בנוגע – .28,

שבת" שומרי במלכותך "ישמחו אומרים בשבת שלמעלה29מהֿשאיןֿכן התענוג ענין הוא ששבת מזה, ויתירה ,
"באור30משמחה אזי – שלמעלה הפשוט ותענוג העצמי בתענוג שמגיע התענוג מצד ובפרט השמחה, ומצד .

חיים" מלך .31פני
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וש"נ.11) סי"ב. פמ"ב הכולל שער ראה
ס"ט.12) סתרכ"ג או"ח אדה"ז שו"ע
וש"נ.13) ספכ"ב. ב"ר
א.14) צב, תהלים
ו.15) אות שם בנצו"ז ובהנסמן ב. רג, זח"ב ראה
וש"נ.16) ואילך). תר"ל ס"ע ואילך. שכח (ע' עה"פ אור יהל ראה
ועוד.17) שם. לב"ר יפ"ת גם ראה
שם.18) זח"ב וראה ג. לה, ויקהל
וש"נ.19) .309 ע' ריש חי"ד תו"מ גם ראה
(20.4 שבהערה אדה"ז שו"ע
סע"ב.21) פח, זח"ב ראה
ספי"ג22) תש"ד ר"ה המשך ואילך. ב נ, ח"א לקו"ד עייג"כ

.(30 ע' תש"ד (סה"מ
טו.23) לא, תשא
תער"ב24) המשך ג. עט, פינחס לקו"ת א. יג, לך לך תו"א ראה

ובכ"מ. א'קח. ע' ח"ב
ב).25) (ג, בהקדמה תקו"ז
וש"נ.26) סע"ג. ג, במדבר לקו"ת וראה ה. ה, תהלים
וש"נ.27) .234 ע' ח"כ תו"מ גם ראה
ס"י.28) סתקפ"ב או"ח אדה"ז שו"ע
ח).29) ס"ע חט"ז (אג"ק זו שנה תשרי ו' מכתב גם ראה
ועוד.30) .130 ס"ע תש"ט סה"מ ראה
ובכ"מ.31) א. צג, מסעי לקו"ת וראה טו. טז, משלי
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למדריגה היא בזה הכוונה עילאה, תשובה הוא השבת שענין הזקן אדמו"ר שכתב שמה יובן ועלֿפיֿזה
גופא עילאה בתשובה ה'תשובה32נעלית מכלֿמקום, עילאה, תשובה ענינו השנה ראש שגם אףֿעלֿפי כי, –

יותר. נעלית במדריגה היא תשובה) שבת (ובפרט דשבת עילאה'

Êימים שלשה שבמשך כך, השבת, ליום תיכף נכנסים השנה שמראש באופן היא זו שנה שקביעות וכיון .
השנה ראש ימי (ב' ג33רצופים עילאה ובתשובה עילאה, תשובה במדריגת נמצאים תשובה) עובריםושבת ופא

הוי זימני בתלתא הרי – בפרט) תשובה ושבת בכלל (שבת יותר נעלית למדריגה השנה) (ראש אחת ממדריגה
.34חזקה

רק לא עצמו על יפעל אחד שכל – השנה כל במשך עילאה דתשובה התנועה על הכח ממשיכים ומזה
בטוב. לגמרי מושקע להיותו לחטא, כלל מקום ונתינת שייכות שום יהיה שלא אלא בפועל, החטא שלילת

חיי בבני טוב, אך שיהיה בגשמיות, גם יומשך זה הרי (ברוחניות), בטוב לגמרי שמושקעים ועלֿידיֿזה
רויחי. ומזוני

***

Áהלשון השבוע35. ישעיהו36שבפרשת אצל גם מצינו – פי" אמרי הארץ ותשמע ואדברה השמים "האזינו :
ארץ" והאזיני שמים "שמעו הפוך: באופן אבל .37הנביא,

במפרשים מקרוב38ואיתא היא והאזנה מרחוק היא ששמיעה לפי שזהו קרוב39, שהיה רבינו משה ולכן, ,
"שמעו אמר לארץ, יותר קרוב שהיה וישעיהו הארץ", ותשמע השמים "האזינו אמר לארץ, מאשר יותר לשמים

ארץ". והאזיני שמים

Ëוכמבואר האצילות. במדריגת היה למטה כאן בהיותו שגם והיינו, דאצילות, נשמה היה רבינו משה .

התפשטות40ברמב"ם להיות צריך היה הנביאים כל שאצל הנביאים, שאר נבואת על משה נבואת מעלת בענין
לא משה אצל אבל דאצילות), גילוי (שזהו להנבואה מבלבל היה הגשמי שגופם כיון נבואתם, בשעת הגשמיות
יתירה אלא לאלקות, מבלבל היה לא הגשמי שגופו בלבד זו שלא כיון הגשמיות, התפשטות להיות צריך היה

גרונו מתוך מדברת שכינה שהרי לאלקות, כלי שהיה .41מזה,

ומשה בריאהֿיצירהֿעשיה, – ב"כה" נתנבאו הנביאים שכל למשה, הנביאים כל בין ההפרש טעם גם וזהו
אצילותנתנבא – .42ב"זה"

אודות שדיבר ובשעה קירוב. לשון "האזינו", אמר (אצילות), שמים אודות דיבר רבנו שמשה בשעה ולכן,
ריחוק. לשון "ותשמע", אמר בפרט, הזה ועולם בכלל בריאהֿיצירהֿעשיה על דקאי ארץ,

זה היה מכלֿמקום, המרכבה, את שראה הגם – הנביאים שאר נבואת בכלל היתה שנבואתו ישעיהו, אבל
קירוב. לשון "האזיני", – ארץ ועל ריחוק, לשון "שמעו", אמר (אצילות) שמים על הנה – דבריאה מרכבה רק

È,בריאהֿיצירהֿעשיה עולמות אודות לדבר בכלל רבינו משה הוצרך מדוע מובן: אינו עלֿפיֿזה אבל .

האצילות? עולם אודות הנביא וישעיהו
("ערגעץ מקום שהוא באיזה אינו האצילות עולם שהרי אצילות, הוא - שרואה מה כל הרי דאצילות, נשמה

תורה' ב'לקוטי כמבואר למטה, כאן הוא האצילות עולם אלא מקום43וואו"), בגדר אינו .44שרוחניות
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קד.32) ע' תשרי סה"מ תו"מ ראה
או"ח33) אדה"ז (שו"ע אריכתא" "יומא הם דר"ה ימים שב' נזכר

) הענין המשך חסר – ואילך) ס"ג ).l"endסת"ר

וש"נ.34) ע"ב. ריש קו, ב"מ
ונדפסהשי35) (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה זו חה

ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 415 ע' ח"ב בלקו"ש
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ,

פרשתנו.36) ריש
ב.37) א, ישעי'
התוספות38) מבעלי זקנים בדעת הובא – ב פרשתנו תנחומא

פרשתנו. בריש החיים ובאור
אוזן.39) מלשון האזנה

ה"ו.40) פ"ז יסוה"ת הל'
טו.41) פ"ג, שמו"ר סע"א. רסה, א. ז, ושם א רלב, מזח"ג להעיר

א. נ, ויקרא לקו"ת יט. יח, שמות מכילתא ג. פ"ב, ויק"ר
א.42) פב, מטות לקו"ת מטות. ר"פ ספרי ראה
ב.43) מט, נצבים
הוא44) השכל משכן ש"מקום – זה על המשל א) (שם, וכמבואר

המחשבה אותיות הרהור וגם במוח, ג"כ הוא הרצון משכן וכן במוח,
התלבשות, מיני ג' יש אחד שבמוח הרי במוח, ומחשב מהרהר הוא
מתלבש והרצון ברצון, מתלבשת והחכמה בחכמה, מתלבש שמתחלה
בלתי (מהנחה המוח" הוא אחד במקום והכל המחשבה, באותיות

מוגה).
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האצילות? עולם אודות רק לדבר צריך רבינו משה היה ואםֿכן,

שמים? אודות דיבר מה לשם – בריאהֿיצירהֿעשיה דעולמות מרכבה שראה ישעיהו כן וכמו

הוא: בזה הענין אך

שני הם וארץ ששמים לפי שזהו וישעיהו, שבמשה ההפוכים הלשונות טעם מבארים נגלה שעלֿפי כשם
מכוונת45עדים עדותם להיות צריך שבעדים וכיון משה46, אמרו לכן אחד, דבר יאמרו העדים ששני היינו, ,

ושמיעה. האזנה הלשונות, ב' – וארץ שמים – העדים שני אצל יהיו שביחד בכדי הפוכים, לשונות וישעיהו

שעולם מכוונת); (עדותם בריאהֿיצירהֿעשיה עולמות עם האצילות עולם להשוות צריכים ברוחניות, גם כך
האצילות. לעולם יתעלו בריאהֿיצירהֿעשיה ועולמות בריאהֿיצירהֿעשיה, בעולמות יומשך האצילות

בעולמות האצילות עולם להמשיך כדי – בריאהֿיצירהֿעשיה עולמות אודות גם משה דיבר ולכן
בריאהֿיצירהֿעשיה עולמות להעלות כדי – האצילות עולם אודות גם דיבר וישעיהו בריאהֿיצירהֿעשיה;

האצילות. לעולם

המש ענינו שמשה לפי הנביאוהיינו וישעיהו למטה. תורה המשיך שמשה הענין שזהו למטה, מלמעלה כה
מלמטה עליה בנבראים לפעול הוא התוכחה וענין מוכיח, היה הנביא שהרי למעלה, מלמטה העלאה ענינו

מטה עם דמעלה ההתכללות לפעול בכדי הענינים, שני אודות שניהם דיברו ולכן .47למעלה.

‡Èהיא בעבודה מזה ההוראה .48:

הענינים. שני התכללות להיות וצריכה עסק. בעלי על – וארץ אוהל, יושבי על קאי – שמים

לו" אין תורה אפילו תורה אלא לי אין האומר ש"כל לידע צריכים אוהל קיום49יושבי גם להיות צריך אלא ,

מעשה לידי מביא שהתלמוד גדול תלמוד דוקא, לעשות מנת על להיות צריך הלימוד כי .50המצוות,

יום, בכל לתורה עתים קביעות להיות שמוכרחת לידע צריכים המצוות, בקיום עבודתם שעיקר עסק, ובעלי
ערבית אחד ופרק שחרית אחד פרק .51עלֿכלֿפנים

מהו אלא אינו שבקוxwirהחילוק הקויןdfענינם, שני להיות צריכים שניהם אצל אבל יותר, להדר .52צריך

בגופם הוי' ועובדי בנשמתם הוי' עובדי כן :53וכמו

המשכה – הגוף עם גם להתעסק הם צריכים הנשמה, מצד היא עבודתם שעיקר אף – בנשמתם הוי' עובדי
העלאה – הנשמה אור דערהערן") און ("הערן וקליטת בשמיעה גם להתעסק צריכים בגופם הוי' ועובדי למטה;

למעלה.

בלא כגוף כוונה בלא מצוה כי המצוה, כוונת עם המצוה מעשה להיות צריך בפרט, מצוה בכל כן וכמו
.54נשמה

***

·Èו לנגן צוה גו'.. בהמצאו הוי' דרשו המתחיל' 'דיבור מאמר אמר

***
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פרשתנו.45) ריש פרש"י
פ"אֿב.46) דעות הל' רמב"ם פ"ה. סנהדרין ראה
(לעיל47) ספ"ה תקעו ד"ה – דר"ה ב' (דיום בהמאמר וכמשנ"ת

מ"ה וכלים, האורות התכללות לפעול היא הכוונה שתכלית ((9 ע'
ירגיש שהמשפיע – ומקבל דמשפיע הקישור זה הרי ובכללות וב"ן,
(מהנחה המשפיע אל בטל יהי' והמקבל המקבל, מעלת את ויגלה

מוגה). בלתי
לה).48) ע' (שם ס"ט תשי"ז נצו"י ש"פ שיחת גם ראה

ב.49) קט, יבמות
וש"נ.50) ב. מ, קידושין
ה"ד.51) פ"ג לאדה"ז ת"ת הל' ב. צט, מנחות
א).52) (קט, ס"ה אגה"ק תניא ראה
ואילך.53) 210 ע' תש"ח סה"מ ואילך. קנז ע' תרס"ו המשך ראה
ועוד.

(רמט,54) חנוכה ענין התפלה עמוד תמיד מסכת של"ה ראה
רפל"ח. תניא סע"ב).
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האצילות? עולם אודות רק לדבר צריך רבינו משה היה ואםֿכן,

שמים? אודות דיבר מה לשם – בריאהֿיצירהֿעשיה דעולמות מרכבה שראה ישעיהו כן וכמו

הוא: בזה הענין אך

שני הם וארץ ששמים לפי שזהו וישעיהו, שבמשה ההפוכים הלשונות טעם מבארים נגלה שעלֿפי כשם
מכוונת45עדים עדותם להיות צריך שבעדים וכיון משה46, אמרו לכן אחד, דבר יאמרו העדים ששני היינו, ,

ושמיעה. האזנה הלשונות, ב' – וארץ שמים – העדים שני אצל יהיו שביחד בכדי הפוכים, לשונות וישעיהו

שעולם מכוונת); (עדותם בריאהֿיצירהֿעשיה עולמות עם האצילות עולם להשוות צריכים ברוחניות, גם כך
האצילות. לעולם יתעלו בריאהֿיצירהֿעשיה ועולמות בריאהֿיצירהֿעשיה, בעולמות יומשך האצילות

בעולמות האצילות עולם להמשיך כדי – בריאהֿיצירהֿעשיה עולמות אודות גם משה דיבר ולכן
בריאהֿיצירהֿעשיה עולמות להעלות כדי – האצילות עולם אודות גם דיבר וישעיהו בריאהֿיצירהֿעשיה;

האצילות. לעולם

המש ענינו שמשה לפי הנביאוהיינו וישעיהו למטה. תורה המשיך שמשה הענין שזהו למטה, מלמעלה כה
מלמטה עליה בנבראים לפעול הוא התוכחה וענין מוכיח, היה הנביא שהרי למעלה, מלמטה העלאה ענינו

מטה עם דמעלה ההתכללות לפעול בכדי הענינים, שני אודות שניהם דיברו ולכן .47למעלה.

‡Èהיא בעבודה מזה ההוראה .48:

הענינים. שני התכללות להיות וצריכה עסק. בעלי על – וארץ אוהל, יושבי על קאי – שמים

לו" אין תורה אפילו תורה אלא לי אין האומר ש"כל לידע צריכים אוהל קיום49יושבי גם להיות צריך אלא ,

מעשה לידי מביא שהתלמוד גדול תלמוד דוקא, לעשות מנת על להיות צריך הלימוד כי .50המצוות,

יום, בכל לתורה עתים קביעות להיות שמוכרחת לידע צריכים המצוות, בקיום עבודתם שעיקר עסק, ובעלי
ערבית אחד ופרק שחרית אחד פרק .51עלֿכלֿפנים

מהו אלא אינו שבקוxwirהחילוק הקויןdfענינם, שני להיות צריכים שניהם אצל אבל יותר, להדר .52צריך

בגופם הוי' ועובדי בנשמתם הוי' עובדי כן :53וכמו

המשכה – הגוף עם גם להתעסק הם צריכים הנשמה, מצד היא עבודתם שעיקר אף – בנשמתם הוי' עובדי
העלאה – הנשמה אור דערהערן") און ("הערן וקליטת בשמיעה גם להתעסק צריכים בגופם הוי' ועובדי למטה;

למעלה.

בלא כגוף כוונה בלא מצוה כי המצוה, כוונת עם המצוה מעשה להיות צריך בפרט, מצוה בכל כן וכמו
.54נשמה

***

·Èו לנגן צוה גו'.. בהמצאו הוי' דרשו המתחיל' 'דיבור מאמר אמר

***
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פרשתנו.45) ריש פרש"י
פ"אֿב.46) דעות הל' רמב"ם פ"ה. סנהדרין ראה
(לעיל47) ספ"ה תקעו ד"ה – דר"ה ב' (דיום בהמאמר וכמשנ"ת

מ"ה וכלים, האורות התכללות לפעול היא הכוונה שתכלית ((9 ע'
ירגיש שהמשפיע – ומקבל דמשפיע הקישור זה הרי ובכללות וב"ן,
(מהנחה המשפיע אל בטל יהי' והמקבל המקבל, מעלת את ויגלה

מוגה). בלתי
לה).48) ע' (שם ס"ט תשי"ז נצו"י ש"פ שיחת גם ראה

ב.49) קט, יבמות
וש"נ.50) ב. מ, קידושין
ה"ד.51) פ"ג לאדה"ז ת"ת הל' ב. צט, מנחות
א).52) (קט, ס"ה אגה"ק תניא ראה
ואילך.53) 210 ע' תש"ח סה"מ ואילך. קנז ע' תרס"ו המשך ראה
ועוד.

(רמט,54) חנוכה ענין התפלה עמוד תמיד מסכת של"ה ראה
רפל"ח. תניא סע"ב).
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‚È.הברכה וזאת פרשת מנחה) (בתפלת לקרוא עתה עומדים .

האחרון" היום "עד ישראל בני כל את רבינו משה שברך הברכות אודות מדובר זו הברכות55בפרשה הן ,

כאחד כולם שכללם הברכות והן בפרט, שבט כל בזה"56שברך זה ערבים ישראל ש"כל זה מצד שכן, צריכים57, ,
ישראל. בני כל של הענינים גם מישראל אחד כל אצל להיות

בגשמיות, גם העבודה נדרשת המצוות שבקיום כשם כי, בגשמיות, גם אלא ברוחניות, רק לא הם אלו וברכות
העיקר. שזהו בגשמיות, גם להיות צריך העבודה על השכר כן כמו

„È:הגשמית ישראל לארץ להכנס רצה רבינו שמשה מה יובן ועלֿפיֿזה .
בה" אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ ברוחניות, ישראל דארץ במדבר,58הענין בהיותו גם רבינו למשה היה –

ישראל דארץ הענין אצלו שהיה פשיטא כן, ואם האצילות, עולם במדריגת היה למטה שבהיותו ט) (סעיף וכנ"ל
הגשמית. ישראל בארץ היה שרצונו אלא הרוחנית,

תפילות תקט"ו והתפלל התחנן – זאת לפעול למדריגה59ובכדי אחת מדריגה בין ההפסק על מורה – ת"ק :

הגמרא מדברי כמובן המעלות60השניה, כל מספר הוא – וט"ו וכו'", שנה ת"ק מהלך לרקיע עד הארץ "מן
בכללות שהם כפי המדריגות61ומדריגות כל של ההפסקות כל את שעבר – תפילות תקט"ו התפלל שמשה וזהו .

הגשמית ישראל לארץ הכניסה את לפעול בשביל השתלשלות, מסדר למעלה והגיע ההשתלשלות .62שבסדר

הרי מאצילות, שלמעלה העולמות אפילו העולמות, שכל לפי – הגשמית ישראל ארץ של מעלתה וביאור
מציא איזו שישנה היינו, עולמות, בשם נקראים ישראלהם ארץ מהֿשאיןֿכן עצמו, איןֿסוף מלבד נוסף ודבר ות

בתניא כמבואר ממש, יתברך עצמותו הוא ענינה מ"מהותו63הגשמית היא הגשמי היש שהתהוות היומי) (בשיעור
כו'", מאין יש לברוא ויכלתו בכחו לבדו הוא . . מעצמותו הוא שמציאותו ברוךֿהוא המאציל של ועצמותו

האמיתי היש הוא הנברא שהיש בגילוי אכן יראו לבוא .64ולעתיד

זה יהיה מכלֿמקום, אלקות, גילוי הוא המשיח שענין דאף כפשוטה, בגשמיות המשיח ביאת גם תהיה ולכן
בגוף נשמה יהודי, שיבוא – כפשוטו ישראל65בגשמיות לארץ אותנו ויביא הגשמי מהגלות אותנו ויוציא ,
יתברך. עצמותו גילוי הוא בזה ודוקא הגשמית,

הגלות שבזמן העבודה היא לבוא דלעתיד להגילוי דוקא.66וההכנה בגשמיות המצוות בקיום

ÂË:לעניננו ובנוגע .
בגשמיות. להיות צריך העבודה על השכר גם הרי בגשמיות, להיות צריכה שהעבודה כיון

ומתוקה טובה שנה – כפשוטו בגשמיות תומשך השנה, בראש שניתנה טובה וחתימה שהכתיבה והיינו,
טפחים. מעשרה למטה בגשמיות,
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ופרש"י.55) ובספרי ב לד, ברכה
כח.56) מט, ויחי פרש"י ראה
וש"נ.57) סע"א. לט, שבועות
יב.58) יא, עקב
יו"ד.59) פי"א, דב"ר ראה
א.60) יג, חגיגה
רנח61) ס"ע אלול סה"מ בתו"מ הובא ז. כה, תרומה בחיי ראה

ואילך.
ישראל62) שארץ לפי והיינו, לכך, זכה לא – זה כל ולאחרי

אחדים. בזכרון (כ"ה יותר עוד נעלית היא ).l"endהגשמית

ואילך).63) סע"א (קל, ס"כ אגה"ק
ובכ"מ.64) ואילך. ג מג, בשלח לאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה
ספי"א.65) מלכים הל' רמב"ם ראה
רפל"ז.66) תניא ראה
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"שאני רש"י: מפרש השמים" "האזינו הפסוק על

אמרתי שכך בדבר, עדים אתם ותהיו בישראל, בהם מתרה

העיד ולמה הארץ. ותשמע וכן עדים, תהיו שאתם להם

אני למחר ודם, בשר אני משה: אמר וארץ? שמים בהם

בא מי – הברית עלינו קבלנו לא ישראל, יאמרו אם מת.

שהם עדים וארץ, שמים בהם העיד לפיכך ומכחישם?

נוסף פירוש רש"י אומר מכן לאחר לעולם". 1קיימים

תתן הגפן שכרם. ויתנו העדים יבואו יזכו שאם "ועוד,

יבולה תתן והארץ טלם2פריה, יתנו והשמים ואם3, .

תחילה" העדים "יד בהם תהיה ועצר4יתחייבו את5,

מטר6השמים יהיה ...".7ולא

המילים מן לכאורה, נובע, רש"י של לפירוש ההכרח

מכוון אינו הפרשה תוכן לכאורה, והרי, השמים", "האזינו

עליהם כיצד – לישראל אלא והארץ, השמים כלפי

כך יתנהגו לא הם אם התוצאות יהיו ומה –8להתנהג,

ולארץ לשמים אמר רבינו שמשה רש"י, מפרש ולפיכך

הוא ובהמשך בישראל; להתראתו "עדים" ולהיות להאזין,

וארץ...". שמים בהם העיד "ולמה מסביר

נצבים פרשת בסוף כן, לפני להבין: יש נאמר9אך ,

שם וגם הארץ", ואת השמים את היום בכם "העדותי

וכאשר לעולם, קיימים "שהם פירושים: שני רש"י מפרש

זאת. בכל בכם התרתי שאני עדים יהיו הרעה אתכם תקרה

העדות אחר: להםדבר אמר – וגו' השמים את היום בכם י

שבראתי בשמים הסתכלו לישראל: הקדושֿברוךֿהוא

ומה עלה... לא שמא מדתם, את שנו שמא אתכם, לשמש

עלֿאחתֿ זכיתם... שאם אתם, – לשכר... לא שנעשו אלו,

"למה כאן רש"י שואל מדוע א) מובן: ולא כמהֿוכמה".

על לפניֿכן למדו שכבר בשעה וארץ", שמים בהם העיד

עדים? להיותם לכך הסיבה ועל והארץ השמים עדות

גם לפרש כלשהיא, מסיבה רש"י, רצה אילו אף ב)

היה לעדים, והארץ השמים לבחירת הסיבה את זו בפרשה

בפרשה זה בענין מרחיב הוא מדוע בקצרה, זאת לכתוב עליו

efעל הראשונה, בפעם ולא השניה, בפעם כתוב הוא שבה ,

הוא ששם השמים..." את היום בכם "העדותי dxvwaהפסוק

אתכם..."? תקרה וכאשר לעולם קיימים "שהם

העובדה בפרשתנו: השני הפירוש לגבי להבין יש כן ג)

להם "אמר נצבים בפרשת השני בפירוש אומר שרש"י

שנו שמא בשמים... הסתכלו לישראל הקדושֿברוךֿהוא

בפרשתנו זאת אומר ואינו מדתם...", מובנת10את כי11, ,

רש"י פירש שכבר בכם12(כפי "העדותי המילים את (
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בהמשך1) לא הם שם אבל עה"פ, בספרי מקורם ברש"י הפירושים ב'

העיד "משה בסופו הא' פי' כו'", אומר בנאה ר' "הי' תחלה הב' (פי' אחד

פרשתנו. ריש תנחומא גם וראה ובשינויים, כו'")

(2" ובזכרי' שלפנינו. בדפוסים ראשון`zכ"ה בדפוס וכ"ה יבולה".

דרש"י.

יב.3) ח, זכרי'

את4) ונתתי יט) (כו, דבחוקותי הכתובים הביא שלא מה מובן ועפ"ז

בהנ"ל, פרש"י וראה כג). (כח, דתבוא או כנחושה, ארצכם ואת כברזל שמיכם

" אי"ז שם ב)dlgzכי להשכר, שבניגוד מה א) בהעונש מביא כי ע"ז נוסף ,"

א ג, ע"ז יעב"ץ מהגהות ולהעיר גו'. כברזל שמיכם בהכ' משא"כ ובגלוי,

בדפוסים נמצא לא אבל וגו'". שמיך והיו "כמש"ה פרש"י בהמשך שמביא

עצמו. ראיית אלא רש"י מדברי אי"ז ואולי לפנינו. ובכת"י

יז.5) יא, עקב

אחרים6) פסוקים ולא אלו פסוקים בהעונש והן בהשכר הן שהביא הטעם

בתורה) כמ"פ המפורש ולא מזכרי' פסוק הביא שבהשכר (ובפרט שבתורה

וארץ משמים בא והעונש דהשכר מפורש בהן שדוקא לפי הוא בפשטות

השמים" את "ועצר גם כ' מדוע צ"ע לכאורה ועפ"ז עצמם. (מהעדים)

דועצר ב) ג, (תענית כבגמרא דמפרש י"ל ואולי הקב"ה. על קאי שבפשוטו

יהי' מ"ולא הוא הראי' עיקר וא"כ הם, ענינים ב' מטר יהי' ולא השמים את

מטר יהי' דולא מובן שממנה השמים" את "ועצר התחלתו גם והביא מטר".

רש"י כוונת דאין בפשטות וי"ל בפשש"מ. הוא דוחק אבל בפ"ע. ענין הוא

כפשוטו אלא מצ"ע, מהן בא והעונש שהשכר מפורש שבהם כתובים להביא

"ונתתי ד) (כו, בחוקותי דר"פ הכתוב בהשכר הביא ולא וארץ. שמים ע"י שבא

שאין יד) יא, דעקב הכתוב (וכיו"ב גו'"* יבולה הארץ ונתנה בעתם גשמיכם

מן שבא בו .minydמפורש

"יתנו7) נאמר יהי'mlhבהשכר "ולא ובעונש המוכרח) מטר רק (לא "

ולהעיר כטל. תזל ד"ה ב' פסוק פרש"י ראה טל). יהי' שלא (ופשיטא מטר"

שם. מתענית

וראה8) ברא"ם. משמע כן ולכאורה מהרי"ק. פי' (ראה מפרשים בכמה

(או "ואדברה" ממ"ש הוא רש"י של שדיוקו דוד), ודברי חיים מים באר

השמים". "האזינו רק העתיק לא רש"י אבל "ואדברה"), תיבת מפרש שרש"י

" גם מעתיק ב' בדפוס הארץdxac`eאבל ותשמע "וכן מעתיק (וכן "ixn`

it.במהרי"ק הובא וכן .("

יט.9) ל,

האזינו10) עה"פ בפרשתנו בספרי כ' שם שברש"י השני שפי' ולהעיר

השמים.

כאן.11) (להט"ז) דוד בדברי כמ"ש

כח.12) לא, וילך בפ'

itl *`l .ux`d on jpbc ztq`e minyd on mkvx` xhn izzpe oke dleai ux`d dpzpe mzra mkinyb izzpe dxezae" mlh epzi zeaiz xg` dtqed yi i"yxc oey`x qetca (*

.i"yxt mipta eqipkd xrvrfd xegade oeilbd lr aezk 'idy (a"eike wizrnn) ddbdn edfy d`xpke ,"myn 'i`x `iad jkl ux`ae minya dpizp oeyl azky

."azk `ly itl" midibn yie .(xg` oeyl) "`"l" wizrd lreery z`ved i"yxae .oey`x qetc (meliv)a d"k (*
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"שאני רש"י: מפרש השמים" "האזינו הפסוק על

אמרתי שכך בדבר, עדים אתם ותהיו בישראל, בהם מתרה

העיד ולמה הארץ. ותשמע וכן עדים, תהיו שאתם להם

אני למחר ודם, בשר אני משה: אמר וארץ? שמים בהם

בא מי – הברית עלינו קבלנו לא ישראל, יאמרו אם מת.

שהם עדים וארץ, שמים בהם העיד לפיכך ומכחישם?

נוסף פירוש רש"י אומר מכן לאחר לעולם". 1קיימים

תתן הגפן שכרם. ויתנו העדים יבואו יזכו שאם "ועוד,

יבולה תתן והארץ טלם2פריה, יתנו והשמים ואם3, .

תחילה" העדים "יד בהם תהיה ועצר4יתחייבו את5,

מטר6השמים יהיה ...".7ולא

המילים מן לכאורה, נובע, רש"י של לפירוש ההכרח

מכוון אינו הפרשה תוכן לכאורה, והרי, השמים", "האזינו

עליהם כיצד – לישראל אלא והארץ, השמים כלפי

כך יתנהגו לא הם אם התוצאות יהיו ומה –8להתנהג,

ולארץ לשמים אמר רבינו שמשה רש"י, מפרש ולפיכך

הוא ובהמשך בישראל; להתראתו "עדים" ולהיות להאזין,

וארץ...". שמים בהם העיד "ולמה מסביר

נצבים פרשת בסוף כן, לפני להבין: יש נאמר9אך ,

שם וגם הארץ", ואת השמים את היום בכם "העדותי

וכאשר לעולם, קיימים "שהם פירושים: שני רש"י מפרש

זאת. בכל בכם התרתי שאני עדים יהיו הרעה אתכם תקרה

העדות אחר: להםדבר אמר – וגו' השמים את היום בכם י

שבראתי בשמים הסתכלו לישראל: הקדושֿברוךֿהוא

ומה עלה... לא שמא מדתם, את שנו שמא אתכם, לשמש

עלֿאחתֿ זכיתם... שאם אתם, – לשכר... לא שנעשו אלו,

"למה כאן רש"י שואל מדוע א) מובן: ולא כמהֿוכמה".

על לפניֿכן למדו שכבר בשעה וארץ", שמים בהם העיד

עדים? להיותם לכך הסיבה ועל והארץ השמים עדות

גם לפרש כלשהיא, מסיבה רש"י, רצה אילו אף ב)

היה לעדים, והארץ השמים לבחירת הסיבה את זו בפרשה

בפרשה זה בענין מרחיב הוא מדוע בקצרה, זאת לכתוב עליו

efעל הראשונה, בפעם ולא השניה, בפעם כתוב הוא שבה ,

הוא ששם השמים..." את היום בכם "העדותי dxvwaהפסוק

אתכם..."? תקרה וכאשר לעולם קיימים "שהם

העובדה בפרשתנו: השני הפירוש לגבי להבין יש כן ג)

להם "אמר נצבים בפרשת השני בפירוש אומר שרש"י

שנו שמא בשמים... הסתכלו לישראל הקדושֿברוךֿהוא

בפרשתנו זאת אומר ואינו מדתם...", מובנת10את כי11, ,

רש"י פירש שכבר בכם12(כפי "העדותי המילים את (

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

בהמשך1) לא הם שם אבל עה"פ, בספרי מקורם ברש"י הפירושים ב'

העיד "משה בסופו הא' פי' כו'", אומר בנאה ר' "הי' תחלה הב' (פי' אחד

פרשתנו. ריש תנחומא גם וראה ובשינויים, כו'")

(2" ובזכרי' שלפנינו. בדפוסים ראשון`zכ"ה בדפוס וכ"ה יבולה".

דרש"י.

יב.3) ח, זכרי'

את4) ונתתי יט) (כו, דבחוקותי הכתובים הביא שלא מה מובן ועפ"ז

בהנ"ל, פרש"י וראה כג). (כח, דתבוא או כנחושה, ארצכם ואת כברזל שמיכם

" אי"ז שם ב)dlgzכי להשכר, שבניגוד מה א) בהעונש מביא כי ע"ז נוסף ,"

א ג, ע"ז יעב"ץ מהגהות ולהעיר גו'. כברזל שמיכם בהכ' משא"כ ובגלוי,

בדפוסים נמצא לא אבל וגו'". שמיך והיו "כמש"ה פרש"י בהמשך שמביא

עצמו. ראיית אלא רש"י מדברי אי"ז ואולי לפנינו. ובכת"י

יז.5) יא, עקב

אחרים6) פסוקים ולא אלו פסוקים בהעונש והן בהשכר הן שהביא הטעם

בתורה) כמ"פ המפורש ולא מזכרי' פסוק הביא שבהשכר (ובפרט שבתורה

וארץ משמים בא והעונש דהשכר מפורש בהן שדוקא לפי הוא בפשטות

השמים" את "ועצר גם כ' מדוע צ"ע לכאורה ועפ"ז עצמם. (מהעדים)

דועצר ב) ג, (תענית כבגמרא דמפרש י"ל ואולי הקב"ה. על קאי שבפשוטו

יהי' מ"ולא הוא הראי' עיקר וא"כ הם, ענינים ב' מטר יהי' ולא השמים את

מטר יהי' דולא מובן שממנה השמים" את "ועצר התחלתו גם והביא מטר".

רש"י כוונת דאין בפשטות וי"ל בפשש"מ. הוא דוחק אבל בפ"ע. ענין הוא

כפשוטו אלא מצ"ע, מהן בא והעונש שהשכר מפורש שבהם כתובים להביא

"ונתתי ד) (כו, בחוקותי דר"פ הכתוב בהשכר הביא ולא וארץ. שמים ע"י שבא

שאין יד) יא, דעקב הכתוב (וכיו"ב גו'"* יבולה הארץ ונתנה בעתם גשמיכם

מן שבא בו .minydמפורש

"יתנו7) נאמר יהי'mlhבהשכר "ולא ובעונש המוכרח) מטר רק (לא "

ולהעיר כטל. תזל ד"ה ב' פסוק פרש"י ראה טל). יהי' שלא (ופשיטא מטר"

שם. מתענית

וראה8) ברא"ם. משמע כן ולכאורה מהרי"ק. פי' (ראה מפרשים בכמה

(או "ואדברה" ממ"ש הוא רש"י של שדיוקו דוד), ודברי חיים מים באר

השמים". "האזינו רק העתיק לא רש"י אבל "ואדברה"), תיבת מפרש שרש"י

" גם מעתיק ב' בדפוס הארץdxac`eאבל ותשמע "וכן מעתיק (וכן "ixn`

it.במהרי"ק הובא וכן .("

יט.9) ל,

האזינו10) עה"פ בפרשתנו בספרי כ' שם שברש"י השני שפי' ולהעיר

השמים.

כאן.11) (להט"ז) דוד בדברי כמ"ש

כח.12) לא, וילך בפ'

itl *`l .ux`d on jpbc ztq`e minyd on mkvx` xhn izzpe oke dleai ux`d dpzpe mzra mkinyb izzpe dxezae" mlh epzi zeaiz xg` dtqed yi i"yxc oey`x qetca (*

.i"yxt mipta eqipkd xrvrfd xegade oeilbd lr aezk 'idy (a"eike wizrnn) ddbdn edfy d`xpke ,"myn 'i`x `iad jkl ux`ae minya dpizp oeyl azky

."azk `ly itl" midibn yie .(xg` oeyl) "`"l" wizrd lreery z`ved i"yxae .oey`x qetc (meliv)a d"k (*
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השמים את מעיד שהוא לישראל, רבינו משה אמר היום..."

עדים, יהיו שהם ולארץ, לשמים זאת אמר לא אך והארץ,

הקדושֿברוךֿהוא להם "אמר של שהענין מובן ולכן

l`xyil,לשם רק שייך שבראתי..." בשמים הסתכלו :

נצבים, והארץ,l`xyiyבפרשת השמים מן לקחים ילמדו

לפרשתנו: מתאים הוא אין אך

יזכו "שאם בפרשתנו רש"י שאומר השני הפירוש אבל

גם לכאורה, להיאמר, מתאים שכרם..." ויתנו העדים יבואו

והארץ שהשמים לישראל, אומר שמשה נצבים, בפרשת

שכרם, את העדים יתנו ישראל, יזכו שכאשר – עדים הם

רש"י אין מדוע כך, ואם ההיפך. יקרה יזכו, לא ח"ו ואם

משה כאשר כאן, דוקא אלא הראשונה, בפעם כך מפרש

עצמם? והארץ השמים את מעיד

.·
È"˘¯ È¯·„ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ� ˙ÂÏ‡˘
רש"י: בדברי דיוקים מספר להבין יש כן

אמרתי "שכך ומפרש בדבריו רש"י מאריך מדוע א)

כאן להודיע חשוב מדוע – עדים" תהיו שאתם להם

והארץ שהשמים בישראל, התרה שהוא ולארץ, לשמים

עדים? יהיו

לומר איֿהסכמת13ואין של האפשרות נמנעת שבכך ,

אין לכאורה, כי, עדים, יהיו והארץ שהשמים לכך ישראל

לאו אם לעדותם מסכים המותרה אם העדים לגבי הבדל

כך? ובין כך בין עדים נעשים הם –

המותרה כאשר רק מועילה שהתראה בטעם, די אין וכן

עדים לכך שמעידים ישראל,14יודע לגבי אמור זה כי ,

ואין נצבים, בפרשת הנאמר מן זאת ידעו כבר הם והלוא

והארץ השמים כלפי חשיבות העדים15לכך כלפי ,16.

עלינו קבלנו לא ישראל יאמרו "אם רש"י לשון ב)

zixadמשתמש הוא אין מדוע – ומכחישם" בא מי –

ב"ספרי" הכתוב את17בביטוי עלינו קבלנו "לא :

את18התורה" להכחיש היה ניתן עדים שללא וכדומה,

בכלל? והמצוות התורה קבלת

.‚
Â‡ „Á‡ ÔÈ�Ú Y ÌÈ·ˆ� ˙˘¯Ù·Â Â�˙˘¯Ù· ˙Â„Ú‰

?Â‡Ï
על אחרת שאלה ולהציג להקדים יש זאת להבין כדי

בכללותו: הענין

רבינו משה שדברי יוצא, רש"י, מפירושי המשתמע לפי

את היום בכם "העדותי נצבים פרשת בסוף לישראל

"האזינו – שבפרשתנו והעדות הארץ", ואת השמים

כדברי הוא, היחיד ההבדל הך. היינו הם – השמים..."

אבל12רש"י אמר, לישראל נצבים) (בפרשת ש"התם ,

השמים האזינו לומר: בא ועכשיו אמר, לא וארץ לשמים

אמרתי "שכך זה: פסוק על גם רש"י שאומר וכפי וגו'",

כי כך, הדבר אין לכאורה, אבל, עדים". תהיו שאתם להם,

לישראל משה אמר שעליהם נצבים, שבפרשת הדברים

אותם אינם הארץ" ואת השמים את היום בכם "העדותי

ששמ האזינו,דברים בפרשת האמורים והארץ, השמים עו

אמירתם, על לעדים נהיו ואשר

– דברים אותם שאלה רש"י אומר איפוא, וכיצד,

היחיד ושההבדל – עדים" תהיו שאתם להם אמרתי "שכך

לשמים גם כך על הודיע הוא האזינו שבפרשת הוא

ולארץ?

.„
˙ÂÈÂ„Ú Ï˘ ÌÈ‚ÂÒ‰ È�˘

המלה של הפשוטה משמעותה הוא: הנ"ל לכל ההסבר

ענין לזכר סימן אות, היא: רבים בפסוקים "עדות"

צורות:19מסויים בכמה אפשרי וזה ,

העצם אך מסויים, לדבר סימן עדות, קובעים א)

כפי עלֿידו. המסומן לענין כלל קשור אינו סימן המהווה

ואבימלך אברהם בענין למדנו אבימלך20שכבר שאלת על :

שבע את "כי אברהם: לו ענה כבשות", שבע הנה "מה

לי תהיה בעבור מידי תקח אתdcrlכבשות חפרתי כי

הזאת". הבאר

ואינן לענין קשורות אינן כשלעצמן הכבשות שבע

שהוא אלא הבאר, את חפר שאברהם כך על מצביעות
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כאן.13) ושפ"ח מהרי"ק בפי' כמ"ש

לדוד.14) משכיל וראה כאן. גו"א

דוחק15) שפירושם מלבד לדוד. ומשכיל טוב שבדבק להפי' גם קשה וזה

epi`e.פרש"י ולשון בהמשך כלל מתיישב

"שאניה16) אתםdxznשייכות ותהיו בישראל שבכללmicrבהם אף "

פירש שכבר לבאר צריך רש"י אין התראה, על ולא עשי' על מעידים עדים

התראה שסתם התראה לשון העיד, "העד ג) (מג, מקץ בפ' כמ"פ: לפנ"ז

משפטים בהם"; התרה בהם, "העד כא) (יט, יתרו בפ' עדים"; בפני בו מתרה

[המתורגם] לקו"ש וראה כו'", בעדים התראה לשון בבעליו "והועד כט) (כא,

שם. ובהערות ואילך, 62 ע' ח"ו

ימאנו17) ח"ו ואם כו' והמצוות התורה ישראל שיקיימו תנחומא וראה

כו'.

לפנינו.18) רש"י כת"י ובב' דרש"י. שני בדפוס וכ"ה

ב'קוֿז.19) ע' ויקהל אוה"ת ראה

ואילך.20) כח כא, וירא
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אות עדות, יהוו הכבשות ששבע שניהם החליטו ואבימלך

הזאת". הבאר את ש"חפרתי לזכירה וסימן

יותר. מאוחר "קיים" להיות צריך אינו כזה dpeekdסימן

מתבטל שהסימן לאחר גם נשארת והסימן העדות ,21של

כל במשך חיו לא הכבשות ששבע בפשטות, שמובן כפי

חיי תקופת בכל לא ואפילו ב"עדה", צורך שהיה הזמן

ש למרות ואבימלך, שימשוozecrאברהם שהיוו והסימן

מכן לאחר רב .22זמן

באים שהם הענין למשמעות קשר יש ולסימן לעדות ב)

לבין בינו כ"עד" אבינו יעקב שקבע הגל לדוגמא, להזכיר.

" – אעבורcr23לבן לא אני אם המצבה ועדה הזה הגל

הזה הגל את אלי תעבור לא אתה ואם הזה הגל את עליך

לר הזאת המצבה עה".ואת

לענין בלבד סימן הוא עדות של זה סוג גם כלומר,

תוכן לבין הסימן בין קשר יש אבל ביניהם, סיכמו שהם

שני24הענין בין מחיצה על מורה אבנים של "גל" ,

.25צדדים

"העדותי הפסוק את לומדים כאשר בעניננו: מובן מכך

עדים על המדבר הארץ", ואת השמים את היום בכם

משמעות מהי השאלה מתעוררת אין בשרֿודם, שאינם

סיכמו כך כי אלו, עדים דוקא נבחרו מדוע או העדים,

אין אם גם מסויים, לענין ולסימן ל"עדות" זה דבר וקבעו

המסומן. הענין עם קשר לכך

רק מסביר dnרש"י lrוארץ שמים של הסימן נקבע

התריתי שאני עדים יהיו הרעה אתכם תקרה "וכאשר –

.26בכם"

לעולם", "קיימים שהם בעדים צורך יש שכאן אלא

הכבשות שבע כי וכדומה, הכבשות שבע של כסימן שלא

אברהם בין ורק מסויים במקום שקיים לענין סימן היו

סימן ולזכור לדעת אפשר ולכן אחריהם, וזרעם לאבימלך

לכל הוא הסימן בעניננו, ואילו ביטולו. לאחר גם זה

שהעדים בכך די אין ולכן מקום, ובכל זמן בכל היהודים

הסימן קביעת בעת רק .27קיימים

דבר על לומר אפשר לגמרי: "חלק" איננו זה פירוש אך

קשר, ביניהם שאין אחר, לדבר וזכרון סימן שהוא מסויים

למטרת במיוחד האדם עלֿידי נעשה הסימן כאשר רק

לגבי אבל הדרוש, את מזכיר הוא אז רק – סימן היותו

מצב, באותו בראשית ימי מששת הקיימים וארץ, שמים

כך לומר לכאורה, איֿאפשר, לעולם", הם28"קיימים כי ,

שום בהם נעשה לא ובכלל זו, למטרה במיוחד נוצרו לא

סימן היותם לצורך .29שינוי

להם אמר אחר... "דבר נוסף: פירוש רש"י אומר לכן

שבראתי בשמים הסתכלו לישראל: הקדושֿברוךֿהוא

אלו ומה מדתם... את שינו שמא אתכם לשמש

מהותם30שנעשו..." שעקב עדים, הם והארץ שהשמים ,

לקיום ומעורר המזכיר וסימן אות מהווים ומשמעותם

והמצוות .31התורה

סתירה אין בשמים...", "הסתכלו של כזה, עדות ולסוג

שינו ש"לא משמעותם, כי ומתמיד, מאז קיימים מהיותם

וזכרון. עדות היא מדתם...", את

המילה מובנת לא השני הפירוש לפי – שני מצד

תורה לקיים ומזכירים עדים עצמם הם אם כי "היום",
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רש"י21) אבל קכוֿז. אות שם לוירא בתו"ש שהובאו ממדרשים להעיר

ועוד. בסופו. טו יהושע יז. יב, ראה פרש"י ראה – כן כתב לא

תקלה22) שאמרו מפני פלשתים "סתמום טו) (כו, תולדות מפרש"י להעיר

היא. דשלהם עלי' שרבו ולא עלינו", הבאות הגייסות מפני לנו הם

וכן23) "הקב"ה". פרש"י מד בפסוק משא"כ מח. שם, נב. לא, ויצא

שם. נ בפסוק מפורש

לקמן24) (ראה כבאברהם ולא הקיים דבר דוקא לקחו בזה שלכן וי"ל

מה. שם, ספורנו מד. שם ויצא רמב"ן ראה כאן) ברש"י הב' לפי' בפנים

שם.25) בהכתובים דברים לשאר גם "עד" הי' שהרי ממש לא אבל

הא' כאופן הוא דיעקב העד גם נצבים) בפרש"י השני פי' (לגבי ובכללות

העד. הוא והקב"ה בעלמא וזכרון סימן שהוא

בפ'26) הארץ" ואת השמים את היום בכם "העדותי לפרש צריך וכן

הוא שג"ז בכם", שהתריתי עדים להיות מזמינם "הנני שפרש"י כו) (ד, ואתחנן

לכפול אי"צ מזמינם" "הנני בואתחנן פירש שכבר ומכיון הנ"ל. ע"ד סימן רק

פירושו על סמך ולא בנצבים לפרש שהוצרך מה לאידך, נצבים. בפ' הדברים

גו'" "העדותי אומר הוא דבר איזה על מפורש לא זה בכתוב כי בואתחנן,

שממשיך בואתחנן משא"כ כו'", תקרה "וכאשר לפרש צריך ולכן (כבפנים)

בכם. שהתריתי עדים להיות פירושו מספיק ולכן גו'". מהר תאבדון אבד "כי

שם. ואתחנן לדוד משכיל וראה

שם27) הפרשה התחלת כי י"ל ואתחנן בפ' ולא בנצבים שפירשו ומה

תוליד mzpyepeובניmipa"כי mipaבהם שהעיד מה מובן וא"כ גו'", בארץ

שהם לפי שזהו מוכרח אינו אבל ודם, מבשר יותר שקיימים וארץ, שמים

בפרש"י וראה הזמנים, בכל ולא סמוך בזמן הוא שהמדובר כיון לעולם קיימים

ונושנתם. ד"ה שם

וכו'28) וסימן עדות שהם כפשוטו הא' בפי' פרש"י לא שלכן וי"ל

ורק דיעקב והגל הכבשות בשבע ע"ד כו', הזמנים בכל ומצות התורה שיקיימו

קצת דוחק זה גם אבל מסויים, זמן על כו'", הרעה אתכם תקרה "כאשר

כבפנים.

עשה29) שעכשיו כיון וכיו"ב בכם ואעידה דהול"ל קשה זה לפי וגם:

הוא מצ"ע שענינם כיון "העדותי" ל' מתאים הב' לפי' משא"כ עדים אותם

לדוד ומשכיל רע"ב וראה בפנים. כדלקמן משה) של דבורו לפני (גם העדות

שם.

הערה30) (כנ"ל כי שם ואתחנן בפ' השני פי' גם רש"י כתב שלא מה

תאבדון אבד כי גו' השמים את היום בכם "העדותי ומפרש ממשיך שם (26

עצמם שהם מה היא שלהם שהעדתי בנצבים הב' כפי' לפרש אין א"כ גו'"

שם. ואתחנן לדוד משכיל וראה המצות. קיום על מעוררים

ענין31) (16 הערה לעיל (הובא בפרש"י כבכ"מ הוא "העדותי" פי' ועפ"ז

הא' לפי' גם הפי' דלכל וי"ל בישראל, מתרים והארץ שהשמים התראה ולשון

דלפ אלא התראה, ולשון ענין הוא בההתראה,ברש"י מסייעים רק הם זה י'

"העדותי". נאמר ולכן
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אות עדות, יהוו הכבשות ששבע שניהם החליטו ואבימלך

הזאת". הבאר את ש"חפרתי לזכירה וסימן

יותר. מאוחר "קיים" להיות צריך אינו כזה dpeekdסימן

מתבטל שהסימן לאחר גם נשארת והסימן העדות ,21של

כל במשך חיו לא הכבשות ששבע בפשטות, שמובן כפי

חיי תקופת בכל לא ואפילו ב"עדה", צורך שהיה הזמן

ש למרות ואבימלך, שימשוozecrאברהם שהיוו והסימן

מכן לאחר רב .22זמן

באים שהם הענין למשמעות קשר יש ולסימן לעדות ב)

לבין בינו כ"עד" אבינו יעקב שקבע הגל לדוגמא, להזכיר.

" – אעבורcr23לבן לא אני אם המצבה ועדה הזה הגל

הזה הגל את אלי תעבור לא אתה ואם הזה הגל את עליך

לר הזאת המצבה עה".ואת

לענין בלבד סימן הוא עדות של זה סוג גם כלומר,

תוכן לבין הסימן בין קשר יש אבל ביניהם, סיכמו שהם

שני24הענין בין מחיצה על מורה אבנים של "גל" ,

.25צדדים

"העדותי הפסוק את לומדים כאשר בעניננו: מובן מכך

עדים על המדבר הארץ", ואת השמים את היום בכם

משמעות מהי השאלה מתעוררת אין בשרֿודם, שאינם

סיכמו כך כי אלו, עדים דוקא נבחרו מדוע או העדים,

אין אם גם מסויים, לענין ולסימן ל"עדות" זה דבר וקבעו

המסומן. הענין עם קשר לכך

רק מסביר dnרש"י lrוארץ שמים של הסימן נקבע

התריתי שאני עדים יהיו הרעה אתכם תקרה "וכאשר –

.26בכם"

לעולם", "קיימים שהם בעדים צורך יש שכאן אלא

הכבשות שבע כי וכדומה, הכבשות שבע של כסימן שלא

אברהם בין ורק מסויים במקום שקיים לענין סימן היו

סימן ולזכור לדעת אפשר ולכן אחריהם, וזרעם לאבימלך

לכל הוא הסימן בעניננו, ואילו ביטולו. לאחר גם זה

שהעדים בכך די אין ולכן מקום, ובכל זמן בכל היהודים

הסימן קביעת בעת רק .27קיימים

דבר על לומר אפשר לגמרי: "חלק" איננו זה פירוש אך

קשר, ביניהם שאין אחר, לדבר וזכרון סימן שהוא מסויים

למטרת במיוחד האדם עלֿידי נעשה הסימן כאשר רק

לגבי אבל הדרוש, את מזכיר הוא אז רק – סימן היותו

מצב, באותו בראשית ימי מששת הקיימים וארץ, שמים

כך לומר לכאורה, איֿאפשר, לעולם", הם28"קיימים כי ,

שום בהם נעשה לא ובכלל זו, למטרה במיוחד נוצרו לא

סימן היותם לצורך .29שינוי

להם אמר אחר... "דבר נוסף: פירוש רש"י אומר לכן

שבראתי בשמים הסתכלו לישראל: הקדושֿברוךֿהוא

אלו ומה מדתם... את שינו שמא אתכם לשמש

מהותם30שנעשו..." שעקב עדים, הם והארץ שהשמים ,

לקיום ומעורר המזכיר וסימן אות מהווים ומשמעותם

והמצוות .31התורה

סתירה אין בשמים...", "הסתכלו של כזה, עדות ולסוג

שינו ש"לא משמעותם, כי ומתמיד, מאז קיימים מהיותם

וזכרון. עדות היא מדתם...", את

המילה מובנת לא השני הפירוש לפי – שני מצד

תורה לקיים ומזכירים עדים עצמם הם אם כי "היום",
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רש"י21) אבל קכוֿז. אות שם לוירא בתו"ש שהובאו ממדרשים להעיר

ועוד. בסופו. טו יהושע יז. יב, ראה פרש"י ראה – כן כתב לא

תקלה22) שאמרו מפני פלשתים "סתמום טו) (כו, תולדות מפרש"י להעיר

היא. דשלהם עלי' שרבו ולא עלינו", הבאות הגייסות מפני לנו הם

וכן23) "הקב"ה". פרש"י מד בפסוק משא"כ מח. שם, נב. לא, ויצא

שם. נ בפסוק מפורש

לקמן24) (ראה כבאברהם ולא הקיים דבר דוקא לקחו בזה שלכן וי"ל

מה. שם, ספורנו מד. שם ויצא רמב"ן ראה כאן) ברש"י הב' לפי' בפנים

שם.25) בהכתובים דברים לשאר גם "עד" הי' שהרי ממש לא אבל

הא' כאופן הוא דיעקב העד גם נצבים) בפרש"י השני פי' (לגבי ובכללות

העד. הוא והקב"ה בעלמא וזכרון סימן שהוא

בפ'26) הארץ" ואת השמים את היום בכם "העדותי לפרש צריך וכן

הוא שג"ז בכם", שהתריתי עדים להיות מזמינם "הנני שפרש"י כו) (ד, ואתחנן

לכפול אי"צ מזמינם" "הנני בואתחנן פירש שכבר ומכיון הנ"ל. ע"ד סימן רק

פירושו על סמך ולא בנצבים לפרש שהוצרך מה לאידך, נצבים. בפ' הדברים

גו'" "העדותי אומר הוא דבר איזה על מפורש לא זה בכתוב כי בואתחנן,

שממשיך בואתחנן משא"כ כו'", תקרה "וכאשר לפרש צריך ולכן (כבפנים)

בכם. שהתריתי עדים להיות פירושו מספיק ולכן גו'". מהר תאבדון אבד "כי

שם. ואתחנן לדוד משכיל וראה

שם27) הפרשה התחלת כי י"ל ואתחנן בפ' ולא בנצבים שפירשו ומה

תוליד mzpyepeובניmipa"כי mipaבהם שהעיד מה מובן וא"כ גו'", בארץ

שהם לפי שזהו מוכרח אינו אבל ודם, מבשר יותר שקיימים וארץ, שמים

בפרש"י וראה הזמנים, בכל ולא סמוך בזמן הוא שהמדובר כיון לעולם קיימים

ונושנתם. ד"ה שם

וכו'28) וסימן עדות שהם כפשוטו הא' בפי' פרש"י לא שלכן וי"ל

ורק דיעקב והגל הכבשות בשבע ע"ד כו', הזמנים בכל ומצות התורה שיקיימו

קצת דוחק זה גם אבל מסויים, זמן על כו'", הרעה אתכם תקרה "כאשר

כבפנים.

עשה29) שעכשיו כיון וכיו"ב בכם ואעידה דהול"ל קשה זה לפי וגם:

הוא מצ"ע שענינם כיון "העדותי" ל' מתאים הב' לפי' משא"כ עדים אותם

לדוד ומשכיל רע"ב וראה בפנים. כדלקמן משה) של דבורו לפני (גם העדות

שם.

הערה30) (כנ"ל כי שם ואתחנן בפ' השני פי' גם רש"י כתב שלא מה

תאבדון אבד כי גו' השמים את היום בכם "העדותי ומפרש ממשיך שם (26

עצמם שהם מה היא שלהם שהעדתי בנצבים הב' כפי' לפרש אין א"כ גו'"

שם. ואתחנן לדוד משכיל וראה המצות. קיום על מעוררים

ענין31) (16 הערה לעיל (הובא בפרש"י כבכ"מ הוא "העדותי" פי' ועפ"ז

הא' לפי' גם הפי' דלכל וי"ל בישראל, מתרים והארץ שהשמים התראה ולשון

דלפ אלא התראה, ולשון ענין הוא בההתראה,ברש"י מסייעים רק הם זה י'

"העדותי". נאמר ולכן
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שווה עדותם הרי בשמים...", "הסתכלו עלֿידי ומצוות

"היום". דוקא ולאו תמיד,

חשוב שהסימן למרות הראשון, הפירוש לפי ואילו

הפיכתם העדים, קביעת הרי יותר, מאוחרת לתקופה

בישראל מתרה רבינו משה כאשר "היום", נעשית לסימן,

אלו. עדים כך על ומעיד

.‰
˘ÓÓ ÌÈ„Ú Y "Â�ÈÊ‡‰"·

שאין היא, הללו העדים סוגי שני בין השווה הנקודה

ידעו שהעדים צורך ואין מדבר, באדם, דוקא כך לשם צורך

סימן. היותם על

אמרי הארץ ותשמע ואדברה השמים "האזינו בפסוק

לומר איֿאפשר ולארץ, לשמים רבינו משה שאומר פי",

כי "העדותי..."), (כבפסוק וסימן אות היא כאן שהעדות

הכרחי, זאת. וידעו ישמעו שהעדים צורך אין שכזו לעדות

או מאורע על ממשית לעדות היא שהכוונה לומר, אפוא,

בדבר" עדים אתם "ותהיו רש"י מפרש לכן מסויים. דבר

האמיתית במשמעותה עדות –32.

וארץ" שמים בהם העיד "ולמה רש"י כאן שואל ולכן

והארץ השמים דוקא נבחרו מדוע ממש, עדות זוהי אם –

התורה? כבכל אדם, בני ולא לעדים,

– וארץ" שמים בהם העיד "איך שואל אינו (רש"י

cvikמשה התראת על יעידו והארץ שהשמים ייתכן

כי – ולהבין לשמוע יכולים הם אין אשר בעוד בישראל

בראשית בפרשת כן, לפני לגבי33כבר רש"י פירש כבר ,

בדשאין למינהו נאמר שלא "אףֿעלֿפי הדשאים

כךernyבציווייהן, על האילנות xnegeÎlwשנצטוו e`ype

אצל34בעצמן..." ובודאי אצלם, שאפשרי יודעים ומכך ,

והבנה שמיעה של ענין והארץ, רק35השמים שואל רש"י .

– אנשים ולא העדים, הם והארץ השמים דוקא מדוע

libxk.(

בשרֿ אני משה: "אמר רש"י ממשיך זאת לתרץ כדי

יאמרו שישראל שייתכן כיוון – מת..." אני למחר ודם,

ב" צורך יש הברית", עלינו קבלנו miniiwשהםmicr"לא

mlerl.זו טענה להכחיש שיוכלו כדי ,"

העיקרית שהמטרה ממש, עדים הם אלה מובן: אין אך

ידי על ולפעול יותר מאוחר להעיד שיוכלו היא בקביעתם

ואם הדבור, או המאורע אודות שידעו רק ולא בענין, כך

והארץ השמים באמצעות כזו עדות אפשרית כיצד ?36כך,

אלא אחר, פירוש (לא "ועוד רש"י מוסיף לפיכך

והארץ) השמים עדות על הסבר יבואו37תוספת יזכו שאם ,

העדים יד בהם תהיה יתחייבו ואם שכרם... ויתנו העדים

הם והארץ השמים כלומר, השמים...". את ועצר תחילה

לצורך גם מושלמים הםdlertעדים שעליו בענין כעדים

בישראל, ההתראה שמיעת לצורך רק ולא מעידים,

לאו אם מקויימת היא אם .38והבדיקה
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כיוון הדיוקים: שאר גם יובנו לעיל האמור כל לפי

עדים הם והארץ שהשמים חדש, ענין נוסף זה שבפסוק

היא עדים בפני התראה של המטרות שאחת הרי ממש,

מעשיית ויימנע הדבר חומרת את ויחוש ידע שהמותרה

ולכן, אחרֿכך, אותו להעניש שיוכלו רק ולא הבלתיֿרצוי,

ותשמע השמים... "האזינו ולארץ לשמים משה אמר כאשר

כאן חסרה הן השאלה: מתעוררת לעדים, וקבעם הארץ",

התרא של העיקרית שישראלהמטרה וצריך עדים, בפני ה

"העדותי לפניֿכן אליהם משה דברי שהרי כך, על ידעו

לעדות, קשורים אינם הארץ" ואת השמים את היום בכם

בהרחבה. לעיל שהוסבר כפי ואות, סימן להיותם אלא

תהיו שאתם להם אמרתי "שכך רש"י מוסיף לפיכך

ואת השמים את בם "ואעידה לפסוק היא והכוונה – עדים"

וילך פרשת בסוף אשר משה39הארץ" אמר ששם ,
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לשו"א32) אבל אמר לישראל "התם כח) (לא, בוילך שפרש"י מה ועפ"ז

העדות שאותה רק לא הכוונה וגו'", השמים האזינו לומר בא ועכשיו אמר לא

לקמן וראה דעדים. גדר חדש, גדר כאן שנתחדש אלא להם אמר לא עדיין

ראשון. מדפוס 39 הערה

יב.33) א,

שר34) ענין מצינו לא לכאורה בפשש"מ אבל .180 ע' ח"י לקו"ש וראה

ומזל.

(35– השמים לצבא בנוגע טז) (א, שם בפרש"י הוא דמפורש ולהעיר

להפיס כו' ואמרה שקטרגה על הלבנה (שם,dzrc"נתמעטה מרש"י ולהעיר ."

על היא גם נפקדה .. כן עשתה לא "והיא "בזוdperיא) יא) (ד, שם פרש"י ."

לחטוא". הוסיפה

פרשתנו.36) ריש יקר מכלי להעיר

וראה37) כו'". יזכו שאם אלא עוד "ולא הלשון דרש"י ראשון בדפוס

כאן. תנחומא

תשכח38) לא כי לעד לפניו הזאת השירה ד"וענתה מובן כהנ"ל עפ"י

אלא גמורה עדות אי"ז כו) (שם, לעד" בך שם "והי' וכן כא) לא, (וילך גו'"

כא) (שם, שפירש"י וזהו נצבים). דפרש"י הב' אופן (ע"ד וזכרון לאות

לדרך צידה שם. רא"ם וראה אותו". המוצאות כל על בתוכה בו "שהתריתי

פרשתנו. ריש

"לישראל39) לשון: בשינוי הוא וילך בפרש"י ראשון שבדפוס ולהעיר

אמר לא וארץ לשמים אבל הארץ ואת השמים את עליכם מעיד שאני אמר

צריך עדים בפני חבירו על שמתרה למי "למדנו ומוסיף: עדים" תהיו עדיין

סמוך השמים האזינו לומר שבא עתה לפיכך עדי אתם לעדים שיאמר

בעיקר הוא הארץ" ואת השמים את בם "ואעידה לפרש"י ולפי"ז להקהילם".

אינו. הדפוסים ובכל וארץ, לשמים אמירה

epif`d zyxt - zegiyÎihewl

כעדים40לישראל הארץ ואת השמים את מעיד שהוא ,

השמים...", את היום בכם "העדותי לפסוק (ולא ממש

נצבים"), פרשת בסוף אשר

עדים והארץ השמים של בהיותם התועלת מובנת וכך

ישראל. לידיעת הובא הדבר כי להתראה,

.Ê
˙Â„Ú Y Â�ÈÊ‡‰ ˙˘¯Ù ÏÚ ;ÔÓÈÒ Y ÌÈ·ˆ� ˙˘¯Ù ÏÚ

˘ÓÓ
לפי ג': בסעיף דלעיל השאלה מתגברת זה לפי אך

על רק ממש עדים הם והארץ שהשמים יוצא, האמור

משה דברי על ואילו האזינו, בפרשת שנאמרו הדברים

עדים ולא בלבד, סימן הם נצבים בפרשת לישראל רבינו

ממשיים.

"העדותי משה אומר נצבים בפרשת הוא: לכך ההסבר

ובחרת והמוות... החיים הארץ ואת השמים את היום בכם

היא שם העדות כלומר, וזרעך". אתה תחיה למען בחיים

והעונש השכר ולגבי בכלל, והמצוות התורה קיום לגבי

חשש אין בודאי כי בעדים, צורך אין כך ועל עליהם,

התורה מתן של הענין כל את איֿפעם יכחישו שישראל

מדור ועבר לכולם הידוע מפורסם ענין זהו – והמצוות

לדור.

שיזכרו וסימן, אות שהיא עדות אפוא, מספקת, לכך

איֿקיומם, על העונש ואת והמצוות התורה את תמיד

רש"י. פירושי שבשני האופנים לשני בהתאם

אודות רק איננו בפרשתנו השירה תוכן זאת, לעומת

את כוללת היא אלא והמצוות, התורה קיום חובת עצם

בפרשה, כמפורט רבים פרטים שבהם הברית, דברי

עלינו קבלנו "לא הכחשה של אפשרות קיימת א) ולפיכך:

zixadהשני באופן (ואפילו ואות בסימן די אין לכך ב) ;"

את מזכיר רק סימן שכן נצבים), בפרשת רש"י שבפירוש

פרטים על מדובר כאשר בו די אין אך בכללותו, הענין

להכחישם. לגמרי אפשר אשר רבים,

שומעיםל אשר זה, ענין על ממש בעדים צורך יש פיכך

את לבצע יכולים ואף כך, על ומעידים ההתראה פרטי את

למעשה. עדותם

.Á
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רש"י בפירוש אשר המפולאים ההלכתיים הענינים מן

זה:

הם הארץ והן השמים שהן מפרש רש"י אם לכאורה,

פירושו, בתחילת הפסוק, מן מצטט הוא אין מדוע עדים,

הארץ"? "ותשמע המילים את גם

הם והארץ השמים אחרת: שאלה לפי יובן זה דבר

נאמר שעליהם ממש, "עלֿפי41עדים ,ipyיקום עדים...

ואם אופן. באותו ביחד, להיות צריכים העדים ששני דבר",

"האזינו", משה אמר לשמים השאלה: מתעוררת כך,

שעדותם אפוא, ויוצא "ותשמע", – ועניןdpeyולארץ ,

כראוי. קיים אינו העדות

"כשהעדים בספרי נאמר – וההלכה הדרוש בדרך

קיימת, עדותם כאחד, מכוונים דבריהם נמצאו אם מעידים,

האזינו משה: אמר אילו כך קיימת, עדותם אין – לאו ואם

אלא שמענו לא אומרים: שמים היו – ושותק השמים,

שמעתי לא אומרת: הארץ היתה – הארץ ותשמע בהאזנה.

ישעיהו בא בשמיעה. שמים42אלא שמעו לדבר: וסמך

והאזנה לשמים, ושמיעה האזנה ליתן – ארץ והאזיני

בפירושו, זאת מביא אינו רש"י אך לארץ". ושמיעה

לתקופת שעד יוצא, זה שלפי מפני מובנת, לכך והסיבה

מכוונת והארץ השמים של עדותם היתה לא ישעיהו

נעשו43כנדרש שהם נראה הפסוקים מפשט אשר בעוד ,

כראוי לעדים .44מיד

השמים" "האזינו המילים את רק רש"י כאן מצטט לכן

"ותהיו שהשמים`mzואומר: רבים, בלשון בדבר", עדים

רבים בלשון עדים הם מספר45בעצמם למדנו שכבר כפי ,

לפ רש"יפעמים בפירוש כן מ"שמים"46ני יותר שיש ,

" מוסיף הוא ואחרֿכך שגםokeיחידים. הארץ", ותשמע

היא כשלעצמה שהארץ47עדיםzveawהארץ כידוע, ,

ארצות עשרות מכוונת48כוללת עדות כאן קיימת כך, ואם .

הם והארץ השמים –izyעדים .49קבוצות
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ארון40) נשאי "הלוים אל הי' גו'" בם "ואעידה בפועל, שהדיבור אף

כה). (לא, ה'" ברית

טו.41) יט, שופטים

ב.42) א, ישעי'

ד.43) יז, שופטים פרש"י ראה

רש"י.44) בשם הנ"ל דרש הובא פרשתנו ריש התוס' בעלי ברבותינו

בדיוק אינו לנ"ך בפירושו דרש"י ידוע אבל שם. ישעי' לפרש"י והכוונה

87 ע' חי"ד לקו"ש ראה בזה הטעם עה"ת. בפירושו כמו פשוטו ע"פ בתכלית

.10 להערה שוה"ג

כאן.45) טוב ודבק לדוד משכיל ראה

יט.46) כ, שם ותחתונים". עליונים שמים שהרכין "מלמד כ יט, יתרו

ועוד. רקיעים. שבעה לה: ד, ואתחנן

ובנדו"ז47) ופשוט. יחיד, ל' ארץ כי יחיד, לשון הארץ" "ותשמע ונאמר

שנים שבתורה עד כל טו) יט, (שופטים לפנ"ז רש"י שפירש מה ע"פ יומתק

מדבר". הכתוב בשנים עד שנאמר מקום "כל יח) (שם, אחד. בו לך פרט אא"כ

ואילך.48) ה י, נח

ותשמע49) רש"י העתיק שלא מה פשש"מ ע"פ הביאור גם שזהו וי"ל

לא אבל הארץ" ותשמע "וכן פירושו בתוך כתב רק פירושו בתחלת הארץ
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כעדים40לישראל הארץ ואת השמים את מעיד שהוא ,

השמים...", את היום בכם "העדותי לפסוק (ולא ממש

נצבים"), פרשת בסוף אשר

עדים והארץ השמים של בהיותם התועלת מובנת וכך

ישראל. לידיעת הובא הדבר כי להתראה,
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˘ÓÓ
לפי ג': בסעיף דלעיל השאלה מתגברת זה לפי אך

על רק ממש עדים הם והארץ שהשמים יוצא, האמור

משה דברי על ואילו האזינו, בפרשת שנאמרו הדברים

עדים ולא בלבד, סימן הם נצבים בפרשת לישראל רבינו

ממשיים.

"העדותי משה אומר נצבים בפרשת הוא: לכך ההסבר

ובחרת והמוות... החיים הארץ ואת השמים את היום בכם

היא שם העדות כלומר, וזרעך". אתה תחיה למען בחיים

והעונש השכר ולגבי בכלל, והמצוות התורה קיום לגבי

חשש אין בודאי כי בעדים, צורך אין כך ועל עליהם,

התורה מתן של הענין כל את איֿפעם יכחישו שישראל

מדור ועבר לכולם הידוע מפורסם ענין זהו – והמצוות

לדור.

שיזכרו וסימן, אות שהיא עדות אפוא, מספקת, לכך

איֿקיומם, על העונש ואת והמצוות התורה את תמיד

רש"י. פירושי שבשני האופנים לשני בהתאם

אודות רק איננו בפרשתנו השירה תוכן זאת, לעומת

את כוללת היא אלא והמצוות, התורה קיום חובת עצם

בפרשה, כמפורט רבים פרטים שבהם הברית, דברי

עלינו קבלנו "לא הכחשה של אפשרות קיימת א) ולפיכך:

zixadהשני באופן (ואפילו ואות בסימן די אין לכך ב) ;"

את מזכיר רק סימן שכן נצבים), בפרשת רש"י שבפירוש

פרטים על מדובר כאשר בו די אין אך בכללותו, הענין

להכחישם. לגמרי אפשר אשר רבים,

שומעיםל אשר זה, ענין על ממש בעדים צורך יש פיכך

את לבצע יכולים ואף כך, על ומעידים ההתראה פרטי את

למעשה. עדותם
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רש"י בפירוש אשר המפולאים ההלכתיים הענינים מן

זה:

הם הארץ והן השמים שהן מפרש רש"י אם לכאורה,

פירושו, בתחילת הפסוק, מן מצטט הוא אין מדוע עדים,

הארץ"? "ותשמע המילים את גם

הם והארץ השמים אחרת: שאלה לפי יובן זה דבר

נאמר שעליהם ממש, "עלֿפי41עדים ,ipyיקום עדים...

ואם אופן. באותו ביחד, להיות צריכים העדים ששני דבר",

"האזינו", משה אמר לשמים השאלה: מתעוררת כך,

שעדותם אפוא, ויוצא "ותשמע", – ועניןdpeyולארץ ,

כראוי. קיים אינו העדות

"כשהעדים בספרי נאמר – וההלכה הדרוש בדרך

קיימת, עדותם כאחד, מכוונים דבריהם נמצאו אם מעידים,

האזינו משה: אמר אילו כך קיימת, עדותם אין – לאו ואם

אלא שמענו לא אומרים: שמים היו – ושותק השמים,

שמעתי לא אומרת: הארץ היתה – הארץ ותשמע בהאזנה.

ישעיהו בא בשמיעה. שמים42אלא שמעו לדבר: וסמך

והאזנה לשמים, ושמיעה האזנה ליתן – ארץ והאזיני

בפירושו, זאת מביא אינו רש"י אך לארץ". ושמיעה

לתקופת שעד יוצא, זה שלפי מפני מובנת, לכך והסיבה

מכוונת והארץ השמים של עדותם היתה לא ישעיהו

נעשו43כנדרש שהם נראה הפסוקים מפשט אשר בעוד ,

כראוי לעדים .44מיד

השמים" "האזינו המילים את רק רש"י כאן מצטט לכן

"ותהיו שהשמים`mzואומר: רבים, בלשון בדבר", עדים

רבים בלשון עדים הם מספר45בעצמם למדנו שכבר כפי ,

לפ רש"יפעמים בפירוש כן מ"שמים"46ני יותר שיש ,

" מוסיף הוא ואחרֿכך שגםokeיחידים. הארץ", ותשמע

היא כשלעצמה שהארץ47עדיםzveawהארץ כידוע, ,

ארצות עשרות מכוונת48כוללת עדות כאן קיימת כך, ואם .

הם והארץ השמים –izyעדים .49קבוצות
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ארון40) נשאי "הלוים אל הי' גו'" בם "ואעידה בפועל, שהדיבור אף

כה). (לא, ה'" ברית

טו.41) יט, שופטים

ב.42) א, ישעי'

ד.43) יז, שופטים פרש"י ראה

רש"י.44) בשם הנ"ל דרש הובא פרשתנו ריש התוס' בעלי ברבותינו

בדיוק אינו לנ"ך בפירושו דרש"י ידוע אבל שם. ישעי' לפרש"י והכוונה

87 ע' חי"ד לקו"ש ראה בזה הטעם עה"ת. בפירושו כמו פשוטו ע"פ בתכלית

.10 להערה שוה"ג

כאן.45) טוב ודבק לדוד משכיל ראה

יט.46) כ, שם ותחתונים". עליונים שמים שהרכין "מלמד כ יט, יתרו

ועוד. רקיעים. שבעה לה: ד, ואתחנן

ובנדו"ז47) ופשוט. יחיד, ל' ארץ כי יחיד, לשון הארץ" "ותשמע ונאמר

שנים שבתורה עד כל טו) יט, (שופטים לפנ"ז רש"י שפירש מה ע"פ יומתק

מדבר". הכתוב בשנים עד שנאמר מקום "כל יח) (שם, אחד. בו לך פרט אא"כ

ואילך.48) ה י, נח

ותשמע49) רש"י העתיק שלא מה פשש"מ ע"פ הביאור גם שזהו וי"ל

לא אבל הארץ" ותשמע "וכן פירושו בתוך כתב רק פירושו בתחלת הארץ
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ÔÈ„Œ˙È· È"Ú ÌÈ„ÚÏ ÂÎÙ‰ ı¯‡‰Â ÌÈÓ˘‰

נוסף: הלכתי ענין יש רש"י בדברי

"האזינו רבינו משה אומר כיצד להבין: יש לכאורה,

עלֿידי והופכם פי" אמרי הארץ ותשמע ואדברה השמים

לישראל, עדים להיות רוצים שהם מנין – לעדים כך

יחטאו? אם ולהענישם

שאתם להם אמרתי "שכך באומרו רש"י רומז כך על

ולציין, להקדים יש זאת להסביר וכדי – עדים" תהיו

מיוחדת הקהלה מוזכרת אין נצבים פרשת שבסוף שבעדות

ישראל נאמר50של כאשר וילך, פרשת בסוף זאת, ולעומת .

לעדים קביעתם – הארץ" ואת השמים את בם "ואעידה

שבטיכם זקני כל את אלי "הקהילו כתוב – ממש

ואעידה..." האלה הדברים את באזניהם ואדברה ושוטריכם

ביניהם? ההבדל מהו ולכאורה, –

"האזינו לומר רצה רבינו משה הסיבה: שזוהי אלא

עדים אתם ותהיו בישראל בהם מתרה "שאני השמים",

– ושטריכם" שבטיכם "זקני את הקהיל הוא ולכן בדבר",

הסמכות נתונה ביתֿדין ובידי וביתֿהדין, הסנהדרין אנשי

עדים להיות והארץ השמים את .51לחייב

ההתראה שמיעת על היתה לא העדות יתרֿעלֿכן:

ואף הכחשה, של במקרה עדות מתן על גם אלא בלבד,

שאומר כפי תחלה", העדים יד בהם "תהיה של הדין ביצוע

שאתם להם אמרתי "שכך רש"י אומר ולכן בהמשך, רש"י

ממש, לעדים הפכו הם כך עלֿידי דוקא – עדים" תהיו

ביתֿדין. באמצעות

.È
˙Â„Ú· Í¯Âˆ ˘È ˘Ù� ˙Â¯ÈÒÓ ˙ÂÏ‚Ï È„Î

רש"י: בפירוש אשר תורה של מיינה

שבפרשת לכך הענינים בפנימיות שהסיבה לומר, יש

די בכלל, והמצוות התורה קיום על כשמדובר נצבים,

יש הברית, לגבי בפרשתנו, ואילו וזכרון, כסימן בעדות

והמצוות התורה קיום לגבי היא: ממש, בעדות צורך

יקיים לא ובמזיד יכחיש, ח"ו, שיהודי, ייתכן לא למעשה

לו" ו"נדמה שטות רוח בו שנכנסה ייתכן רק ומצוות. תורה

ביהדותו" בסימן52ש"עודנו כך לשם די ולכן, .zxekfze.

הרעה אתכם תקרה "כאשר צורות: בשתי היא זו ועדות

העדים כלומר, זאת". בכל בכם התריתי שאני עדים יהיו

וכך ומצוות, תורה איֿקיום עקב באה שהרעה מזכירים

מאלקות. כך עלֿידי מתנתק שהוא היהודי נזכר

מעוררים עצמן" וארץ ש"שמים היא, השניה והדרך

miiwlוהמצוות התורה .53את

על מדובר בפרשתנו זאת עלzixaלעומת רק שאיננה ,

בקיום התחזקות יתר על בעיקר אלא למעשה, התורה קיום

בסימן די אין כך ולשם פרטיהן, לכל והמצוות התורה

ממש. בעדות צורך יש אלא ואות,

התורה בקיום להתחזקות הברית היא: לכך והסיבה

הקיים הנפש מסירות כח גילוי עלֿידי מתבצעת והמצוות

העדות: ענין באמצעות נעשה זה וגילוי ישראל. אצל

הזקן אדמו"ר בהרחבה שמבאר כפי על54העדות, היא ,

על וגם בעדות, צורך אין גלוי דבר על ואילו נסתר, דבר

על רק גמורה". ב"עדות צורך אין להתגלות שעשוי דבר

הוא ידם על שרק בעדים, צורך יש לחלוטין נסתר דבר

מתגלה.

הנובע הנפש מסירות כח את לגלות כדי ולפיכך,

מעל ביותר, נסתרת שהיא שבנפש, ה"יחידה" מדרגת

ממש. בעדות צורך יש לגילויים,

(e"kyz epif`d t"y zgiyn)
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שבספרי. הנ"ל קושיא מטעם

היום50) נצבים "אתם להתחלתה בהמשך היא הפרשה שכל שי"ל אף

ואילך. 278 ע' לעיל ראה גו'". כולכם

עצמו51) הוא הרי שבטיכם, לזקני משה הוצרך למה להקשות יש לכאורה

כבר אך כב"ד. ושווה מומחה יחיד שהוא כיון וכו', וארץ לשמים לצוות בכחו

ולשלוט לדון בכחו הי' ולא המות" ביום שלטון "ואין שם וילך בפ' רש"י ביאר

נוס בעצמו. ולבאבזה לצאת עוד) אוכל "(לא וילך ר"פ בפרש"י מפורש לזה ף

החכמה". ומעיינות מסורות ממנו שנסתמו מלמד התורה בדברי

פכ"ד.52) שם וראה פי"ד. תניא

(53c"reמשנים שאינן קה"ט לג' בנוגע שם) (פכ"ד בתניא המבואר

תפקידם.

השייכת התבוננות להדגיש צריך מתחלה כי הפירושים, לסדר הטעם

והתבוננות, להסתכלות ושייכים מרגישים שאינם פחותה, למדרי' גם לכ"א

ההסתכלות ואח"כ מאלקות. נפרד שנעשה – הרעה אתכם תקרה שעי"ז

המצות. לקיום שמעורר ובארץ בשמים ההתבוננות

פ"א.54) ה'ש"ת עדות ויקם ד"ה גם וראה ואילך. סע"א ד, פקודי לקו"ת

ואילך. 204 ע' לעיל בארוכה וראה ועוד.



לה

אביב

האבות והשבטים הם המקור של כל נשמות ישראל. 
וזה נרמז בחודש ניסן, חודש האבי"ב, שהוא א"ב י"ב.

א"ב — שמספרו ג', רומז לשלשה אבות. וא"ב הן 
האות הראשונה של אברהם, הראשון, והאות האחרונה 
של יעקב, האחרון. והוא א' בפני עצמו וב' בפני עצמו, 
כי אברהם הוא האדם הגדול בענקים1, והוא המשקוף, 

ויצחק ויעקב הם שתי המזוזות2.
לעשרת השבטים  הנחלקים  י"ב השבטים,   — י"ב 

ושני השבטים של יהודה ובנימין.
ויהודה ובנימין עצמם כוללים את כל י"ב השבטים, 
ותעמוד  כתיב3  לאה, שאחריו  בני  סוף  הוא  יהודה  כי 

מלדת, ובנימין הוא סוף בני רחל.
בנימי"ן  ויהוד"ה  מיעקב,  נולדו  השבטים  וי"ב 
האות  הן  שלהם  תיבות  והראשי  יעק"ב.  מספר   —

הראשונה והאחרונה של תיבת יעקב.
ובית המקדש, ששייך לכל השבטים, נבנה בחלקם 
של יהודה ובנימין, כי השש מאות שקלים ששילם דוד 
מכל  חמשים  השבטים,  מכל  היו  המקדש  מקום  בעד 

שבט4.
וי"ב ראשי תיבות יהודה בנימין.

)ליקוטים ואגרות עמ' תיד, עמ' תיט(

אדמו"ר הזקן

חג הגאולה י"ט כסלו

כתיב5 טוב לחסות בהוי' מבטוח באדם. 
הוי' – היינו אור מקיף, שבו יכול להיות רק חסיון, 

1( יהושע יד, טו. במדבר רבה פי"ג, ג.
2( שמות רבה פי"ז, ג.

3( ויצא כט, לה.
4( זבחים קטז, ב.

5( שם קיח, ט.

בחינת מקיף, שאי אפשר להשיגה, וכמו החסיון והצל 
פנימי,  אור  היינו  העליון,  אדם   – אדם  מרחוק.  שהם 
ויש מעלה  וקירוב6.  יכול להיות בטחון, דביקות  שבו 

בכל אחת מהן, ולכן צריכים שתיהן7.
יכול  עצמו  הוי'  בשם  כי  הוי',  אמר  בחסיון  והנה, 
להיות רק חסיון. ובבטחון אמר באד"ם, שמספרו מ"ה, 
היינו שנתוסף המילוי דשם הוי' דמ"ה, שהפשוט הוא 
המשכה  שהוא  ובמילוי,  י"ט,  עוד  הוא  והמילוי  כ"ו 
זהו  ודביקות.  להיות בטחון  יכול  הגילוי,  אל  מהעלם 
רק  להיות  יכול  שבטחון  להורות  י"ט,  עולה  שבט"ח 

במילוי.
אשר  מלשון  וחסיון,  בטחון  פירושו  כסלו  והנה, 
מוכח,  זה  ומפסוק  מבטחו8.  עכביש  ובית  כסלו  יקוט 
כסלו  לשנים,  חלקם  שהרי  ממש,  בטחון  כמו  שאינו 
ומבטחו. אלא כסלו הוא כמו חסיון, ומבטחו הוא כמו 
לו,  כיסוי  רק  היינו שהוא  לו,  כס   - זהו כסלו  בטחון. 

בחינת מקיף. 
וחסיון,  בטחון  התחברות  הוא  כסלו  י"ט  כן,  אם 
באור  המאיר  לאיש  הגאולה  היתה  ואז  ומקיף.  פנימי 
הוא  אור  והשני  שניאור.  שזהו  פנימי,  ובאור  מקיף 
הוא  שאז  כסלו,  די"ט  בהזמן  היינו  ממש,  לזמ"ן 

התחברות שתי הבחינות.
ונגלה,  קבלה  הן   - בתורה  אלו  בחינות  שתי 
והתחברותם יחד הוא ענין גילוי אור החסידות, שהוא 
גבוה משתיהן, ולכן בכוחה לחבר את שתיהן. והיינו, 
כמו  אנושי,  בשכל  יושגו  ביותר  העמוקים  שהסודות 
ההשגה דנגלה דתורה )מה שאין כן קבלה אינה מושגת 

לשכל אנושי, כי היא רק בדרך קבלה ואמונה בלבד(. 
)ליקוטים ואגרות עמ' רכב(

6( לקוטי תורה דרושים לשמיני עצרת צ, ב.
7( לקוטי תורה שם.

8( איוב ח, יד.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



לו

לב, יב – ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר

א. )דברים לב, יב( ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר. והענין 
שעתה השם הוי' בהעלם ולכך יש שליטה להסטרא אחרא 
לעתיד  אך  אחרים,  אלהים  ג"כ  נאחזים  אלקים  בשם  כי 
נ(  )פסחים  שנכתב  כמו  ויקרא  הוי'  התגלות  שיהי'  לבא 
ינחנו  בדד  ה'  וז"ש  אחרא,  להסטרא  שליטה  עוד  יהי'  לא 
אין  בו  כי  נכר  אל  עמו  ואין  אותנו  ינהג  לבד  הוי'  שהשם 
כי  הארץ  מן  הטומאה  רוח  יבער  ולזה  להסט"א  אחיזה 

יתגלה שם הוי'.
קול יעקב1

ואין  הוא  אני  אני  כי  עתה  ראו   – לט  ב, 
ואני  מחצתי  ואחיה  אמית  אני  עמדי  אלקים 

ארפא ואין מידי מציל

ב. ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלקים עמדי אני אמית 
ואחי' מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל. כ' בעל הטורים 
א(  א,  )יחזקאל  ע"ד  גליות  ג'  נגד  בפסוק  אני  פעמים  ד' 
ומדי שהיו תכופים  נגד בבל  והנה  ואני בתוך הגולה ע"ש, 
וסמוכים בלי הפסק ביניהם על כן ב' אני סמוכים אני אני 
הוא, ונגד יון אשר כמעט אבדה תקוה ר"ל אמר אני אמית 
ואחי', אמנם נגד אדום אמר מחצתי ואני ארפא, ולא אמר 
אני מחצתי וארפא, מפני ב' טעמים כי להיות כי אנ"י הוא 
שהשכינה  הגולה  בתוך  ואני  וע"ד  אני  הנקראת  השכינה 
כבר  הזה  הארוך  ובגלות  מה(  סוכה  )כתוס'  בגלות  עמנו 
ירדנו עד עפר לא ניכר כלל היות השכינה עמנו כ"א בתכלית 
ההסתר כדכתיב ואני הסתר אסתיר, לכן לא כתיב אני גבי 
יותר שלימה,  מחצתי, אמנם להיות הגאולה הבאה אח"כ 
על כן כתיב אח"כ ואני בוי"ו משא"כ באחרות, כי ואני בוי"ו 

באה לרמז על יחוד קב"ה ושכינתי'. ]תקס"א[.
* * *

ראו עתה כי אני אני הוא וגו' מחצתי ואני ארפא, על דרך 
ג,  )שמות  ישראל  צמיחת  בתחלת  שאמר  דרך  על  פשטות, 
עתה  ואמר  שם,  כפירש"י  אחר  בגלות  אהי'  אשר  אהי'  יד( 
הגיע אותו הזמן אשר אני אני הוא, אלא אז בגאולת מצרים 
עמכם,  לעתיד  אהי'  אמר  לכן  זמן  לאחר  עתיד  הדבר  הי' 
בהוה  אמר  הזמן  אותו  הגיע  שכבר  אחרונה  בגאולה  ועכשיו 

אני אני הוא וק"ל.
חתם סופר

ליום הכיפורים

ג. בזאת2 יבא אהרן אל הקדש. א( פ"ק דיומא דף ד' ע"א 

1( ר' יעקב צבי יאליש ז"ל, בעל מחבר ספר מלא הרועים על הש"ס ועוד.

2( בזאת: וראה אור התורה ויקרא כרך א עמוד רפו.

תניא כוותי' דר' יוחנן )דיליף ממילואים( בזאת יבא אהרן 
אל הקדש, במה שאמור בענין מאי היא בענין המילואים, 
ומה אמור בענין המילואים אהרן פירש שבעה ושימש יום 
אחד כו' ואף לדורות כה"ג פורש שבעה ומשמש יום אחד 
בי'  למידרש  כדלקמן  הוא  יתירא  קרא  בזאת  ופרש"י  כו', 
ודרוש בי' הכי בזאת התורה3 בענין במקום אחר יבא אהרן 
עליו  הוטלה  שמיני  עבודת  אחד  יום  ושימש  הקדש,  אל 

שנאמר )ויקרא ט( קרב אתה אל המזבח.
והנה בכלי יקר הקשה מה יום מיומיים, ופירש לפי שאומר 
במדרש4 שכל קלוסו של משה הי' באז, אז ישיר משה5 ומאז 
באתי אל פרעה6, כי אז היינו אחד רוכב על זיי"ן כו' ומה שיום 
זה נוטל עשרה עטרות רמז למה שאמרו רז"ל7 כנור של ימות 
המשיח יהי' של שמונת נימין ושל העולם הבא עשרה נימין 

כו' עיין שם.
והנה בענין אז מבואר בזח"ב פרשת בשלח דף נ"ד ע"א כד 
אתנהיר נהירו דעתיקא קדישא בעטרוי גליפין רשימין באז, 
מקבלת  כשהמלכות  גם  וז"ל  נ"ג  סעיף  א'  אות  במא"א  ופי' 
גם  זיין הוא אז,  ומאיר א' ע"ק למלכות הנקרא  השפע א"א 

הארת בינה בז"ת דאצי' זו"ן הוא אז עכ"ל.
דאצילות  ז"ת  הם  המילואים  ימי  שבעה  לפרש  יש  עד"ז 
וכן שבעה  ז"ת,  זהו הבינה8 שרוכב על  ביום השמיני  דאח"כ 
ימים קודם יום הכפורים שמפרישין כהן גדול מביתו ללשכת 
הכפורים  יום  ואח"כ  דאצילות,  ז"ת  עליו  שיאירו  פלהדרין 
מאיר עליהן הבינה, וזהו ענין יום הכפורים כמ"ש בפרדס ערך 
יום הכפורים וז"ל ובזהר פרשת אמור פירש כי יום הכפורים 
מנהרא אימא עילאה במטרוניתא דאתגלייא ע"ק והיינו יום 
העולם  כי  ושתי'  אכילה  בו  אין  ולכן  רבים  בלשון  הכפורים 

הבא בינה אין בו אכילה עכ"ל.
ולכן ביום השמיני למילואים נטל עשר עטרות רמז לכנור 
כהן  לפרישת  שמיני  יום  הוא  הכפורים  יום  כן  כמו  כנ"ל,  כו' 
גדול מביתו זהו רמז לכנור של ימות המשיח שיהי' של שמונה 
נימין והוא עצמו יום העשור רמז לכנור של העולם הבא שיהי' 
ביום  הרב"י  של  מישרים  המגיד  פירש  וכן  נימין.  עשרה  של 
ולכן היו ההזאות גם כן אחת למעלה  השמיני רומז לבינה... 

ושבע למטה, על דרך אז, א' רוכב על זיין.
אור התורה ויקרא חלק ג – עמוד תתכה

3( התורה: כן הוא בגוף כתב יד קודש. בפירוש רש"י שם: התורה האמורה.

4( ראה ילקוט שמעוני בשלח רמז רמא. קהלת יעקב מע' אז.

5( שמות טו, א.

6( שם ה, כג.

7( ערכין יג, ב. במדבר רבה פט"ז.

8( לכללות הענין ראה אור התורה יום הכיפורים עמוד א'תקנו ואילך.
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i"yx£ÌÈÓM‰ e�ÈÊ‡‰∑להם אמרּתי ׁשּכ ּבּדבר עדים אּתם וּתהיּו ּביׂשראל, ּבהם מתרה עדים,ׁשאני ּתהיּו ׁשאּתם «¬ƒ«»«ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

יׂשראל: יאמרּו אם מת, אני למחר ודם, ּבׂשר 'אני מׁשה: אמר וארץ? ׁשמים ּבהם העיד ולּמה הארץ". "ותׁשמע ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹוכן
ׁשאם ועֹוד, לעֹולם. קּימים ׁשהם עדים וארץ, ׁשמים ּבהם העיד לפיכ ּומכחיׁשם'? ּבא מי הּברית, עלינּו קּבלנּו ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹלא
ּבהם ּתהיה יתחּיבּו ואם טּלם, יּתנּו והּׁשמים יבּולּה, ּתּתן והארץ ּפריּה ּתּתן הּגפן ׂשכרם: ויּתנּו העדים יבֹואּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָיזּכּו,

ּתחּלה: העדים יא)יד "ואבדּתם(לעיל :ּכ ואחר יבּולּה", את תּתן לא והאדמה מטר יהיה ולא הּׁשמים את "ועצר ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ּכֹוכבים העֹובדי ידי על החיים.מהרה", אור ְְְִֵֵֵַָָָ
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e�ÈÊ‡‰.'B‚Âא) ÌÈÓM‰להעיר יׁש «¬ƒ«»«ƒ¿ְִֵָ
ולא ואדּברה אמר לּמה ְֲִֵַַַָָָָָֹראׁשֹונה
ּדברי, הּׁשמים האזינּו הּדר זה על ְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָאמר
וּיאמר יחד אֹותם ּכלל לא לּמה ַַַַַָָָָֹֹב'
ׁשמים ׁשמעּו אֹו והארץ הּׁשמים ְְֲִִִִֶַַַַָָָָהאזינּו
האזנה לׁשֹון אמר לּׁשמים לּמה ג' ְֲִֶַַַַָָָָָָָָוארץ,
רביעית ׁשמיעה, לׁשֹון אמר ְְְְִִִֶַָָָָולארץ
האזינּו צּוּוי לׁשֹון אמר לּׁשמים ְֲִִִַַַַָָָָלּמה
לֹו ׁשהיה ותׁשמע אמר ולארץ ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָלנֹוכח
לּׁשמים לּמה ה' הארץ, וׁשמעי ְְִִִֶַַַָָָָָלֹומר
אמר ולארץ קׁשה ּדּבּור ואדּברה ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָאמר
ּדקּדק לּמה ו' רּכה, אמירה פי ְְֲִִִִֵֵַָָָָאמרי
אמרי: אמר ולא פי אמרי ְְֲִִֵַַַָָֹלֹומר

È˙È‡¯Âז"ל ׁשאמרּו(ספרי)לרּבֹותינּו ¿»ƒƒְְְִִֵֶַָ
אמר לּׁשמים קרֹוב ׁשהיה ִֶֶַַַָָָָָמׁשה
רחֹוק ׁשהיה יׁשעיה וגֹו' הּׁשמים ְְְֲִִֶַַַַָָָָָהאזינּו

אמרמן ב')הּׁשמים ׁשמים(א' ׁשמעּו ְִִִִַַַַָָָ
קצת נתיּׁשבּו ּולדבריהם ְְְְְִִֵֶַָע"כ,
מּדרּכם וחּוץ ּכּלם, לא ְְְִִִֵַַָָֹֻמהּדקּדּוקים
ּדבר על נׂשּכיל וקדם לֹומר, ְְְְִִֶֶַַַַֹנראה
היא והּנה האזינּו, ּתבת ְְֲִִִֵֵַַַָמׁשמעּות
אזן, הּטה אחד ּדרכים, ׁשני ְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹסֹובלת
יּגיד הראׁשֹון לּדר ,אזנ ּתאזין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָוהּׁשני
אזנֹו להּטֹות וצרי רחֹוק ְְְִֵֶַַַָָָׁשהּׁשֹומע
אזנֹו הּטית ׁשּבלא לׁשמע ׁשּיּוכל ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹּכדי
יּגיד הּׁשני ולּדר לׁשמע, יכֹול ְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹאינֹו
לּמׁשמיע קרֹובה הּׁשֹומע אזן ּכ ְְִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּכל
ּבחרּו ּבֹו זה ודר האזן, אמר ְֲֲֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּלזה
ּכן ּגם סֹובלת ׁשהּמּלה וכיון ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָחז"ל,
ּבֹו נל אנּו הכרע ואין ראׁשֹון ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָּדר
נכֹון, על הּדקּדּוקים ּכל יתיּׁשבּו ְְְִִִֶַַַָָָּובזה
ּכבר אחר, ּדר ּבחרּו ׁשּקדמֹונינּו ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָוהגם
ּובענין לּתֹורה, ּפנים ׁשע' ְְְִִֶַַַָָָאמרנּו
ׁשּיהיה הגם לפרׁש יכֹולים ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָהאּגדה
הּנּגּוד ׁשאין ּכל לדבריהם מנגד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָהּפרּוׁש
להסּביל לנּו ׁשּיׁש ּגם ּומה הלכה, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָּבדבר

אבאר ּכאׁשר ּבּפסּוק הּדרכים ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָׁשני
ּבֹו מיּׁשבים ׁשאנּו הּדר הּנה ,ְְְִִֵֶֶֶַַָָּבסמּו
לפי ,הּדר זה על הּוא הּדקּדּוקים ְְִִִֶֶֶַַַָּכל
הענין ּכפׁשט עליֹונים הם ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשהּׁשמים
ואמר אזנם ׁשּיּטּו מׁשה להם קרא ְְֶֶֶֶַַָָָָָָָלזה
לׁשמע אזנכם הּטּו ּפרּוׁש האזינּו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹלהם
ּפרּוׁש ותׁשמע אמר ולארץ ְְְְִֵֶַַַָָָָּדברי,
היא לפניו ּכי אזן הּטית ּבלא ְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹמעצמּה
הּמאמר חּתּו לׁשמע ויכֹולה ְֲִִִֶֶַַַָָֹעֹומדת
פי אמרי אֹומרֹו והּוא מּפיו, ְְְִִִִֵֵַהּיֹוצא

אצלֹו: קרֹובה ּכ ּכל ְְְִֶָָָָלהיֹותּה
C¯„Ïeהּדקּדּוקים ּכל יּׁשּוב הרוחנּו זה ¿∆∆ְְְִִִִֶַַָ

קרֹוב ואחד רחֹוק ׁשאחד לפי ְְִִֶֶֶָָָָּכי
הראּוי ּכפי א' לכל ההערה חּלק ְְִִֵֶֶַָָָָָָלזה
והתנה אזנֹו ׁשּיּטה קרא לרחֹוק ְְְִֶֶַָָָָָָלֹו,
אֹומרֹו והּוא ּגדֹול ּבקֹול לקרא עצמֹו ְְְְְִַַָֹעל
העירֹו לֹו, הראּוי ּכפי ולּקרֹוב ְְֲִִֵֵַַַָָָָואדּברה,
צרי ׁשאינֹו אּלא ידּבר אליו ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּגם
ׁשּלא הגם יׁשמע מעצמֹו ּכי ְְְֲִִִֵֶַַַַָֹלּקריאה
אֹותּיֹות ּבחּתּו אּלא ּגדֹול ּבקֹול ְְְִִִֶָָָיקרא

ּבֹו: ּתּׁשמע ִִִַָמּפיו
C¯„Ïeיׁש ּדברי יתיּׁשבּו ׁשאמרזה עיה ¿∆∆ְְְְְִִֵֶֶַַַָָ

ׁשּנתן ארץ והאזיני ׁשמים ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָׁשמעּו
לּׁשמים רחֹוקיםׁשמיעה ׁשהם הגם ְְֲִִִֵֶַַַָָ

קרֹובה, ׁשהיא הגם לארץ והאזנה ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָמּמּנּו
יׁשעיה אמר ׁשּגמר ּכמֹו הּוא ְְְֶֶַַַַַָָֹהּטעם
טעם ּפרּוׁש ּדּבר ה' ּכי ואמר ְְִִֵֵַַַַָעצמֹו
ּדּבר ה' ּכי להם זה ּבסדר ְִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשאמר
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהּוא המדּבר ְְֵֵֶֶַַַָָּובער
ּדכתיב הּׁשמים קרֹובים הם יֹותר ְְִִִִֵֵַַָהּוא

קט"ו) ּוכתיב(ּתהּלים לה' ׁשמים הּׁשמים ְְִִִִִַַַַָָ
ס"ו) הדם(יׁשעי' והארץ ּכסאי הּׁשמים ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

מה ׁשמים ׁשמעּו אמר ולזה ְְְִִֶַַַַָָָָרגלי,
אזן, הּטית צריכים אינם ּכי ה' ְִִִִֵֵֶֶַַָָֹּׁשּדּבר
צריכה רחֹוקה להיֹותּה ארץ ְְְְֲִִִִֶֶַָָָוהאזיני

לׁשמע: אזנּה ְְְִַַַָָָֹלהּטית

ÈÏe‡Âׁשּתבתe�ÈÊ‡‰ׁשני ּבּה יצּדקּו ¿«ֵֶַ«¬ƒְְְֵָֻ
ּבער הּדר זה על ְְִֵֶֶֶֶַַַָהּדרכים
ּתהיה האֹותּיֹות המחּת מׁשה ּפה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָּבחינת
ׁשהיא נׁשמתֹו ּובער ּכדברינּו, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָהּכּונה
רּבֹותינּו ּכדברי הּכּונה ּתהיה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָהרּוחנּיּות
נׁשמתֹו ׁשעל ּכן מֹוכיחים והּדברים ְְְִִִִֵֶַַָָז"ל,
ׁשהיה לפי חז"ל ׁשאמרּו הּוא מׁשה ְְֲִֶֶֶֶַָָָׁשל
ידּבר ּבארץ עצמּותֹו ּכי לּׁשמים ְְִִֵֶַַַַָָָָקרֹוב

הּמּוחׁש: להכחיׁש ְְְִֵַַָואין
„BÚהרּכבֹות ׁשני עם ׁשּדּבר ְְְִִִֵֵֵֶַַָנתּכּון

חלק אחד האדם, ּבנּוי ֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּמהם
ואחד הּׁשמים, ּבׁשם ׁשּיתיחס ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרּוחני
הארץ, ּבׁשם ׁשּיתיחס הּגּופני ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָחלק

ז"ל רּבֹותינּו ׁשרמזּו סנהדריןּוכדר) ְְְְִֵֶֶֶֶַַָ

נ')ּבּפסּוקצ"א:) אל(ּתהּלים יקרא ְְִִִֶַָָ
לרּוחנּיּות ּוכׁשּדּבר וגֹו', מעל ְְִִִֵֵֶַַָָָָהּׁשמים

ואמר אליו קרא ‰‡e�ÈÊׁשּבאדם ְֵֶַָָָָָָָ«¬ƒ
ÌÈÓM‰ׁשּלהיֹותם הּׁשמים חלקי ּפרּוׁש «»«ƒְְִִֵֵֶֶַַָָ

להאזין, קראם לזה ּבּנסּתר ְְְְֲִִִֶַַָָָָטמּונים
ּתסּבל הּנפׁש ּכי קׁשה ּדּבּור ּכנגּדֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹואמר
חּיּובּה, ּתּכיר ּכי הּבֹורא ּבעניני ְְְִִִִֵֵַַָָמרּות

אמר ּבּנגלה ׁשהּוא הּגּוף ÚÓL˙Âּוכנגד ְְִֶֶֶֶַַַָ¿ƒ¿«
ı¯‡‰ּכי פי אמרי הארץ חלקי ּפרּוׁש »»∆ְְִִִֵֵֵֶֶָָ

מהּמׂשּכלֹות רחֹוק טבעֹו להיֹות ְְְִִֵַַָָֻהּגּוף
לׁשמע: רּכה אמירה ְֲִִִַַָָָֹצרי

„BÚהּנמצאים הּדרגֹות עם לדּבר ְְְְִִִִֵֵַַַַָָנתּכּון
ּגדֹוליהם הם אחד ְְְִֵֵֵֶֶָָּביׂשראל,
ׁשאין העם המֹון הּמה ב' ְֲֵֵֵֶֶָָָָוראׁשיהם,
ּבׁשם לּגדֹולים וכּנה ּבעם, ׁשם ְְְִִֵֵֶַָָָָלהם
והקּדימם, ּגדֹולה, ּבמדרגה ׁשהם ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָׁשמים
ואחר הּׁשמים, האזינּו ּבצּוּוי להם ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָודּבר
מעצמם ּפרּוׁש הארץ ותׁשמע אמר ְְְִֵֵֶַַַָָָָָּכ
ּכׁשּיראּו לארץ הּנמׁשלים ההמֹון ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָיׁשמעּו
ּוכאֹומרם נכֹון, ּבדר הֹולכים ְְְְְִֵֶֶֶָָּגדֹוליהם

לו:)ז"ל ח"ב ריׁשא(זהר אי לׁשֹונם וזה ְְִֵֶַָָֹ
אתּתּקן: ּכּולא אתּתּקן ְְְִִֵֵַַַָָּדעּמא
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ß lel` e"k oey`x mei ß

áì(à)eðéæàä:éô-éøîà õøàä òîLúå äøaãàå íéîMä ©«£¦¬©¨©−¦©«£©¥®¨§¦§©¬¨−̈¤¦§¥¦«
i"yx£ÌÈÓM‰ e�ÈÊ‡‰∑להם אמרּתי ׁשּכ ּבּדבר עדים אּתם וּתהיּו ּביׂשראל, ּבהם מתרה עדים,ׁשאני ּתהיּו ׁשאּתם «¬ƒ«»«ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

יׂשראל: יאמרּו אם מת, אני למחר ודם, ּבׂשר 'אני מׁשה: אמר וארץ? ׁשמים ּבהם העיד ולּמה הארץ". "ותׁשמע ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹוכן
ׁשאם ועֹוד, לעֹולם. קּימים ׁשהם עדים וארץ, ׁשמים ּבהם העיד לפיכ ּומכחיׁשם'? ּבא מי הּברית, עלינּו קּבלנּו ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹלא
ּבהם ּתהיה יתחּיבּו ואם טּלם, יּתנּו והּׁשמים יבּולּה, ּתּתן והארץ ּפריּה ּתּתן הּגפן ׂשכרם: ויּתנּו העדים יבֹואּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָיזּכּו,

ּתחּלה: העדים יא)יד "ואבדּתם(לעיל :ּכ ואחר יבּולּה", את תּתן לא והאדמה מטר יהיה ולא הּׁשמים את "ועצר ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ּכֹוכבים העֹובדי ידי על החיים.מהרה", אור ְְְִֵֵֵַָָָ

‡È¯Óא ‡Ú¯‡ ÚÓL˙Â ÏÏÓ‡Â ‡ÈÓL e˙Èˆ‡«ƒ¿«»∆¡«≈¿ƒ¿««¿»ƒ¿≈
:ÈÓÙÀƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

e�ÈÊ‡‰.'B‚Âא) ÌÈÓM‰להעיר יׁש «¬ƒ«»«ƒ¿ְִֵָ
ולא ואדּברה אמר לּמה ְֲִֵַַַָָָָָֹראׁשֹונה
ּדברי, הּׁשמים האזינּו הּדר זה על ְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָאמר
וּיאמר יחד אֹותם ּכלל לא לּמה ַַַַַָָָָֹֹב'
ׁשמים ׁשמעּו אֹו והארץ הּׁשמים ְְֲִִִִֶַַַַָָָָהאזינּו
האזנה לׁשֹון אמר לּׁשמים לּמה ג' ְֲִֶַַַַָָָָָָָָוארץ,
רביעית ׁשמיעה, לׁשֹון אמר ְְְְִִִֶַָָָָולארץ
האזינּו צּוּוי לׁשֹון אמר לּׁשמים ְֲִִִַַַַָָָָלּמה
לֹו ׁשהיה ותׁשמע אמר ולארץ ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָלנֹוכח
לּׁשמים לּמה ה' הארץ, וׁשמעי ְְִִִֶַַַָָָָָלֹומר
אמר ולארץ קׁשה ּדּבּור ואדּברה ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָאמר
ּדקּדק לּמה ו' רּכה, אמירה פי ְְֲִִִִֵֵַָָָָאמרי
אמרי: אמר ולא פי אמרי ְְֲִִֵַַַָָֹלֹומר

È˙È‡¯Âז"ל ׁשאמרּו(ספרי)לרּבֹותינּו ¿»ƒƒְְְִִֵֶַָ
אמר לּׁשמים קרֹוב ׁשהיה ִֶֶַַַָָָָָמׁשה
רחֹוק ׁשהיה יׁשעיה וגֹו' הּׁשמים ְְְֲִִֶַַַַָָָָָהאזינּו

אמרמן ב')הּׁשמים ׁשמים(א' ׁשמעּו ְִִִִַַַַָָָ
קצת נתיּׁשבּו ּולדבריהם ְְְְְִִֵֶַָע"כ,
מּדרּכם וחּוץ ּכּלם, לא ְְְִִִֵַַָָֹֻמהּדקּדּוקים
ּדבר על נׂשּכיל וקדם לֹומר, ְְְְִִֶֶַַַַֹנראה
היא והּנה האזינּו, ּתבת ְְֲִִִֵֵַַַָמׁשמעּות
אזן, הּטה אחד ּדרכים, ׁשני ְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹסֹובלת
יּגיד הראׁשֹון לּדר ,אזנ ּתאזין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָוהּׁשני
אזנֹו להּטֹות וצרי רחֹוק ְְְִֵֶַַַָָָׁשהּׁשֹומע
אזנֹו הּטית ׁשּבלא לׁשמע ׁשּיּוכל ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹּכדי
יּגיד הּׁשני ולּדר לׁשמע, יכֹול ְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹאינֹו
לּמׁשמיע קרֹובה הּׁשֹומע אזן ּכ ְְִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּכל
ּבחרּו ּבֹו זה ודר האזן, אמר ְֲֲֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּלזה
ּכן ּגם סֹובלת ׁשהּמּלה וכיון ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָחז"ל,
ּבֹו נל אנּו הכרע ואין ראׁשֹון ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָּדר
נכֹון, על הּדקּדּוקים ּכל יתיּׁשבּו ְְְִִִֶַַַָָָּובזה
ּכבר אחר, ּדר ּבחרּו ׁשּקדמֹונינּו ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָוהגם
ּובענין לּתֹורה, ּפנים ׁשע' ְְְִִֶַַַָָָאמרנּו
ׁשּיהיה הגם לפרׁש יכֹולים ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָהאּגדה
הּנּגּוד ׁשאין ּכל לדבריהם מנגד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָהּפרּוׁש
להסּביל לנּו ׁשּיׁש ּגם ּומה הלכה, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָּבדבר

אבאר ּכאׁשר ּבּפסּוק הּדרכים ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָׁשני
ּבֹו מיּׁשבים ׁשאנּו הּדר הּנה ,ְְְִִֵֶֶֶַַָָּבסמּו
לפי ,הּדר זה על הּוא הּדקּדּוקים ְְִִִֶֶֶַַַָּכל
הענין ּכפׁשט עליֹונים הם ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשהּׁשמים
ואמר אזנם ׁשּיּטּו מׁשה להם קרא ְְֶֶֶֶַַָָָָָָָלזה
לׁשמע אזנכם הּטּו ּפרּוׁש האזינּו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹלהם
ּפרּוׁש ותׁשמע אמר ולארץ ְְְְִֵֶַַַָָָָּדברי,
היא לפניו ּכי אזן הּטית ּבלא ְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹמעצמּה
הּמאמר חּתּו לׁשמע ויכֹולה ְֲִִִֶֶַַַָָֹעֹומדת
פי אמרי אֹומרֹו והּוא מּפיו, ְְְִִִִֵֵַהּיֹוצא

אצלֹו: קרֹובה ּכ ּכל ְְְִֶָָָָלהיֹותּה
C¯„Ïeהּדקּדּוקים ּכל יּׁשּוב הרוחנּו זה ¿∆∆ְְְִִִִֶַַָ

קרֹוב ואחד רחֹוק ׁשאחד לפי ְְִִֶֶֶָָָָּכי
הראּוי ּכפי א' לכל ההערה חּלק ְְִִֵֶֶַָָָָָָלזה
והתנה אזנֹו ׁשּיּטה קרא לרחֹוק ְְְִֶֶַָָָָָָלֹו,
אֹומרֹו והּוא ּגדֹול ּבקֹול לקרא עצמֹו ְְְְְִַַָֹעל
העירֹו לֹו, הראּוי ּכפי ולּקרֹוב ְְֲִִֵֵַַַָָָָואדּברה,
צרי ׁשאינֹו אּלא ידּבר אליו ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּגם
ׁשּלא הגם יׁשמע מעצמֹו ּכי ְְְֲִִִֵֶַַַַָֹלּקריאה
אֹותּיֹות ּבחּתּו אּלא ּגדֹול ּבקֹול ְְְִִִֶָָָיקרא

ּבֹו: ּתּׁשמע ִִִַָמּפיו
C¯„Ïeיׁש ּדברי יתיּׁשבּו ׁשאמרזה עיה ¿∆∆ְְְְְִִֵֶֶַַַָָ

ׁשּנתן ארץ והאזיני ׁשמים ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָׁשמעּו
לּׁשמים רחֹוקיםׁשמיעה ׁשהם הגם ְְֲִִִֵֶַַַָָ

קרֹובה, ׁשהיא הגם לארץ והאזנה ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָמּמּנּו
יׁשעיה אמר ׁשּגמר ּכמֹו הּוא ְְְֶֶַַַַַָָֹהּטעם
טעם ּפרּוׁש ּדּבר ה' ּכי ואמר ְְִִֵֵַַַַָעצמֹו
ּדּבר ה' ּכי להם זה ּבסדר ְִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשאמר
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהּוא המדּבר ְְֵֵֶֶַַַָָּובער
ּדכתיב הּׁשמים קרֹובים הם יֹותר ְְִִִִֵֵַַָהּוא

קט"ו) ּוכתיב(ּתהּלים לה' ׁשמים הּׁשמים ְְִִִִִַַַַָָ
ס"ו) הדם(יׁשעי' והארץ ּכסאי הּׁשמים ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

מה ׁשמים ׁשמעּו אמר ולזה ְְְִִֶַַַַָָָָרגלי,
אזן, הּטית צריכים אינם ּכי ה' ְִִִִֵֵֶֶַַָָֹּׁשּדּבר
צריכה רחֹוקה להיֹותּה ארץ ְְְְֲִִִִֶֶַָָָוהאזיני

לׁשמע: אזנּה ְְְִַַַָָָֹלהּטית

ÈÏe‡Âׁשּתבתe�ÈÊ‡‰ׁשני ּבּה יצּדקּו ¿«ֵֶַ«¬ƒְְְֵָֻ
ּבער הּדר זה על ְְִֵֶֶֶֶַַַָהּדרכים
ּתהיה האֹותּיֹות המחּת מׁשה ּפה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָּבחינת
ׁשהיא נׁשמתֹו ּובער ּכדברינּו, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָהּכּונה
רּבֹותינּו ּכדברי הּכּונה ּתהיה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָהרּוחנּיּות
נׁשמתֹו ׁשעל ּכן מֹוכיחים והּדברים ְְְִִִִֵֶַַָָז"ל,
ׁשהיה לפי חז"ל ׁשאמרּו הּוא מׁשה ְְֲִֶֶֶֶַָָָׁשל
ידּבר ּבארץ עצמּותֹו ּכי לּׁשמים ְְִִֵֶַַַַָָָָקרֹוב

הּמּוחׁש: להכחיׁש ְְְִֵַַָואין
„BÚהרּכבֹות ׁשני עם ׁשּדּבר ְְְִִִֵֵֵֶַַָנתּכּון

חלק אחד האדם, ּבנּוי ֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּמהם
ואחד הּׁשמים, ּבׁשם ׁשּיתיחס ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרּוחני
הארץ, ּבׁשם ׁשּיתיחס הּגּופני ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָחלק

ז"ל רּבֹותינּו ׁשרמזּו סנהדריןּוכדר) ְְְְִֵֶֶֶֶַַָ

נ')ּבּפסּוקצ"א:) אל(ּתהּלים יקרא ְְִִִֶַָָ
לרּוחנּיּות ּוכׁשּדּבר וגֹו', מעל ְְִִִֵֵֶַַָָָָהּׁשמים

ואמר אליו קרא ‰‡e�ÈÊׁשּבאדם ְֵֶַָָָָָָָ«¬ƒ
ÌÈÓM‰ׁשּלהיֹותם הּׁשמים חלקי ּפרּוׁש «»«ƒְְִִֵֵֶֶַַָָ

להאזין, קראם לזה ּבּנסּתר ְְְְֲִִִֶַַָָָָטמּונים
ּתסּבל הּנפׁש ּכי קׁשה ּדּבּור ּכנגּדֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹואמר
חּיּובּה, ּתּכיר ּכי הּבֹורא ּבעניני ְְְִִִִֵֵַַָָמרּות

אמר ּבּנגלה ׁשהּוא הּגּוף ÚÓL˙Âּוכנגד ְְִֶֶֶֶַַַָ¿ƒ¿«
ı¯‡‰ּכי פי אמרי הארץ חלקי ּפרּוׁש »»∆ְְִִִֵֵֵֶֶָָ

מהּמׂשּכלֹות רחֹוק טבעֹו להיֹות ְְְִִֵַַָָֻהּגּוף
לׁשמע: רּכה אמירה ְֲִִִַַָָָֹצרי

„BÚהּנמצאים הּדרגֹות עם לדּבר ְְְְִִִִֵֵַַַַָָנתּכּון
ּגדֹוליהם הם אחד ְְְִֵֵֵֶֶָָּביׂשראל,
ׁשאין העם המֹון הּמה ב' ְֲֵֵֵֶֶָָָָוראׁשיהם,
ּבׁשם לּגדֹולים וכּנה ּבעם, ׁשם ְְְִִֵֵֶַָָָָלהם
והקּדימם, ּגדֹולה, ּבמדרגה ׁשהם ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָׁשמים
ואחר הּׁשמים, האזינּו ּבצּוּוי להם ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָודּבר
מעצמם ּפרּוׁש הארץ ותׁשמע אמר ְְְִֵֵֶַַַָָָָָּכ
ּכׁשּיראּו לארץ הּנמׁשלים ההמֹון ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָיׁשמעּו
ּוכאֹומרם נכֹון, ּבדר הֹולכים ְְְְְִֵֶֶֶָָּגדֹוליהם

לו:)ז"ל ח"ב ריׁשא(זהר אי לׁשֹונם וזה ְְִֵֶַָָֹ
אתּתּקן: ּכּולא אתּתּקן ְְְִִֵֵַַַָָּדעּמא
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i"yx£¯Ënk Û¯ÚÈ∑ליׂשראל ׁשּנתּתי ּתֹורה ּבפניכם, אֹומר ׁשאני ׁשּתעידּו, העדּות היא לעֹולם,זֹו חּיים ּכּמטרׁשהיא «¬…«»»ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
לעֹולם חּיים ׁשהּוא ּומטר,(ספרי)הּזה טל הּׁשמים יערפּו וכן∑Û¯ÚÈ.ּכאׁשר יּטיף, סה)לׁשֹון ּדׁשן",(תהלים (לקמן"ירעפּון ְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ«¬…ְְְֲִִֵֶַָ

טל"לג) Ïhk."יערפּו Ïfz∑(ספרי)ׂשמחים עצביםׁשהּכל יׁש אחרים: (ספרים לּברּיֹות עצבים ּבֹו יׁש ׁשהּמטר לפי ּבֹו, ְַַָƒ«««ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
יין מלא ּבֹורֹו ׁשהיה ּומי ּדרכים הֹולכי ּכגֹון סערה,∑Ì¯ÈÚNk.ּבֹו), רּוח הרּוחֹותלׁשֹון מה מטרא', 'ּכרּוחי ּכתרּגּומֹו: ְְְִִִֵֵֶַָָָָƒ¿ƒƒְְְְְְִֵַַַָָָָ

לֹומדיהן את מגּדלין ּתֹורה ּדברי אף אֹותם, ּומגּדלין העׂשבים את מחזיקין לי∑ÌÈ·È·¯ÎÂ.הּללּו ונראה מטר. טּפי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ¿ƒ¿ƒƒְְִִִֵָָָ
אמר: ּדאּת ּכמה רביב, נקרא ּכחץ ׁשּיֹורה ׁשם כא)על קּׁשת"(בראשית ע(גראזגוויכס)ארברי"ץ∑„L‡."רֹובה הארץ, טיפת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ∆∆ֲִֶַָָ

ּבירק עׂשב∑NÚ·.מכּסה קרּוי לעצמֹו ּומין מין וכל עׂשב, קרּוי אחד החיים.קלח אור ְְֶֶָֻ≈∆ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ÏËk‡ב Ïa˜˙È È�ÙÏe‡ ‡¯ËÓk Ìq·È¿««¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿««¿«»
‰‡˙„ ÏÚ ÔÈ·L�„ ‡¯ËÓ ÈÁe¯k È¯ÓÈÓ≈¿ƒ¿≈ƒ¿»¿»¿ƒ«ƒ¿»

:‡aNÚ ÏÚ È„ ‡LB˜ÏÓ ÈÒÈÒ¯Îeƒ¿ƒ≈«¿»ƒ«ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

„BÚאז ּתֹורה ּדברי יאזינּו אם ְְֲִִִִֵַָָֹירמז
אֹומרֹו והּוא ׁשמים, נקראים ְְְְִִִִַָָיהיּו
על ׁשמים, נחׁשבים אּתם ּבזה ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָהאזינּו

אֹומרֹו פ"ב)ּדר אמרּתי(ּתהּלים אני ְְְֲִִִִֶֶַָ
ּבפרׁשת ׁשהארכנּו ּוכמֹו אּתם, ְְְֱֱִֶֶֶַַַָָֹאלהים

ג')ּבראׁשית מעׂשה(י' ידי ׁשעל ְְֲִֵֵֵֶַַ
אֹותֹו מהּפכים החמר ּגם ְְִִִֶַַַַַֹהּצּדיקים
מעׂשה ידי ועל צּורה, אֹותֹו ְְְֲִֵֵַַָועֹוׂשים
ּוכבר לחמר, הּצּורה מהּפכים ְְְְִִֶַַַָָָָֹהרׁשעים
ׁשמים ּבׁשם ּתתיחס הּצּורה ּכי ְְְִִִֵֵַַַַָָָאמרנּו
ואֹומרֹו ארץ, ּבׁשם יתיחס ְְְְְִֵֵֶֶֶַַֹוהחמר

‰¯a„‡Âלבד הּטֹובה ּבׁשעת לא ּפרּוׁש «¬«≈»ְְִֵַַַָֹ
קׁשֹות ׁשּידּבר ּבׁשעה אפּלּו אּלא ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָּתאזינּו
להאזין: צריכין עֹון על ְְְֲִִִֵַַָּבתֹוכחֹות

B¯ÓB‡Â.ı¯‡‰ ÚÓL˙Âׁשאפּלּו ּפרּוׁש וגֹו' ¿¿¿ƒ¿«»»∆ְֲִֵֶ
מהּגּוף הּנפׁש ּפרדת ְֵֵֶֶַַַַַאחר

הארץ ּבחי' ּפיותּׁשאר על אף לבּדּה ְְְִִִֵֶַַַָָָָ
על ּפרּוׁש פי, אמרי הארץ ּתׁשמע ְְִִִֵֵֵֶַַָָכן

הּזהר ּבספר אֹומרם ּבראׁשיתּדר (ז"ח ְְְִֵֵֶֶֶַַָֹ

וגֹו'כ') ּוראינּה צאינה לׁשֹונֹו ְְְְְֶֶֶָָוזה
צּיּונא ּבכל לאתערא קֹול ּבת ְְְֲִִִַָָָָָעתידה
צאינה ואֹומרת קברים ּבבּתי ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָוצּיּונא
ּדעפרא ּבלאּותא מּתחֹות ּפּוקּו ְְְְְִֶַָָָָּוראינה
ּדאּת ּכמא צּיֹון ּבנֹות מׁשנּתכֹון ְְְְְְְְִִִַַָָואתערּו
הּמאמר הּוא ע"כ, הּלז הּצּיּון מה ֲִַַַַַַָָָאמר
ּגּופם ׁשּיׁשמע לּצּדיקים ה' ְְִִִִֶֶַַַַַָׁשּמבטיח
אֹומרֹו והּוא ּבארץ, ׁשּיהיה ְְְִֶֶֶַַָָאחר

,ÈÙ È¯Ó‡ ı¯‡‰ ÚÓL˙Âּדבר ּומּמֹוצא ¿ƒ¿«»»∆ƒ¿≈ƒִָָָ
ה' דבר יאזין ׁשּלא ׁשּמי למד ְֲִִֵֶֶַַַָָֹאּתה
קֹול את ּבארץ הּׁשֹוכן ּגּופֹו יׁשמע ְִֵֶֶַַָָֹלא
ננער: עפרֹו יהיה ולא ההּוא ְְְְֲִִֶַַָָֹהּכרּוז

Û¯ÚÈ.ÈÁ˜Ïב) ¯ËÓkּדר על ּפרּוׁש «¬…«»»ƒ¿ƒֵֶֶַ
ז"ל פ"ג)אֹומרם קמח(אבֹות אין אם ְִֵֶַָָ

ּבמאמר הּכתּוב יכּון וכּו', ּתֹורה ְְְֲֵֵַַַָָָאין
ּולפרנס לזּון מטר נֹותן ׁשה' ּכמֹו ּכי ְְְִֵֵֶֶַָָָזה

וזה ּתֹורה, ללמד הם צריכין כן ְְְְִִִֵֵֶָֹּכמֹו
מּטיף ׁשאני ּכמֹו יּטיף הּכתּוב ְֲִִִִֶַַַָׁשעּור
לקחי יערף אמר ּוכאּלּו לקחי, ְְְֲִִִִִַַַָָָֹהּמטר
ׁשֹואל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין ְֵֵֶַָָָָּכמטר,
לֹו ׁשּמכין עד ּתֹורה ללמד ְִִֵֵֶַָָָָֹמהאדם
למד אּתה ּדבר ּומּמֹוצא ּפרנסתֹו, ְְִֵֵַַָָָָָָָּכדי
אין ּתֹורה טּפי מּפיהם יּטיפּו לא ִִִִִֵֵֶֶַָֹׁשאם
ּׁשּפרׁשנּו מה והּוא מטר, לתת ה' ְְֵֵֵֶֶַַָָָחפץ
ּתֹורה אין קמח אין אם הּתּנא ְֲִֵֵֶַַַַַָָּבמאמר
ׁשאין ּדע קמח ׁשאין ראית אם ִִֵֵֵֶֶֶַַָָּפרּוׁש
לׁשֹון ּתֹורה ללּמּוד ׁשּכּנה וטעם ְְִִֶַַָָָָּתֹורה,
ׁשהּוא הּמטר למעׂשה לדמֹות יערף, ְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹזה

ִַמּטיף:
„BÚמניעתֹו ׁשהּמטר ּכדר ּכי ְְְִִִֶֶֶַָָָֹירמז

כן ּכמֹו להאדם מיתה ְְְִֵֵָָָָּתסֹובב
אֹומרֹו ּדר על ּתערפּנּו, הּתֹורה ְְְִֶֶֶַַַַַָמניעת

א') ּתמאנּו(יׁשעי' ואם וגֹו' ּתאבּו אם ְְְְְֲִִַָָֹ
ּבמּלֹות לֹומר וכפל וגֹו', חרב ְְְְִֶֶַַָוגֹו'

‡È˙¯Ó,ׁשֹונֹות ÈÁ˜Ïּתֹורֹות ׁשני ּכנגד ƒ¿ƒƒ¿»ƒְְֵֶֶ
ּכנגד ּפה, ׁשּבעל ותֹורה ׁשּבכתב ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָּתֹורה

אמר ׁשּבכתב נתנּהÈÁ˜Ïּתֹורה ׁשה' ְִֶַָָָƒ¿ƒְֶָָ
אלהים, ּבאצּבע ּכתּובה מׁשה ליד ְְְְֱִִֶֶַַָָֹמּידֹו

הּד עׂשרת אּלא נתן ׁשּלא ּברֹות,והגם ְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבספר ּׁשּכתּוב מה ּכל ּכלּולים ְְִֵֶֶֶַָָָּבהם

ז"ל ּכמאמרם פי"ג):הּתֹורה (במד"ר ְֲַַָָָ
„‚�Îeאמר ּפה ׁשּבעל ‡È˙¯Óּתֹורה ¿∆∆ְֶֶַַָָƒ¿»ƒ

ּבמאמר ׁשּנמסרּו ּדברים ְְְְֲִִֵֶֶַָָׁשהם
מטר ׁשּבכתב לּתֹורה וכּנה ּפה, אל ְְִִֶֶֶֶַָָָָָּפה
ׁשהּתֹורה לפי טל, ּפה ׁשּבעל ְְְִֶֶֶַַַַָָולּתֹורה
ּדבר, ּכל ויסֹוד העּקר היא ְִִִִֶָָָָָָׁשּבכתב
ודקּדּוקים ּתּקּונים הם ּפה ׁשּבעל ְְְְִִִִֵֶֶַָותֹורה
והּוא נרמזים, אּלא ּבּה מפרׁשים ְְְִִִֵֶֶָָָָָֹׁשאינם
ׁשּדּמה ּבדמיֹונּה הּכתּוב ׁשּלקח ְְְִִִֶֶַַָָָָָענין
ועּקר יסֹוד ׁשהּוא למטר ׁשּבכתב ְְְְִִֶֶַָָָָּתֹורה
ׁשהּוא לטל ּפה ׁשּבעל ותֹורה ְְְֶֶֶַַַָֹהּכל,

ּכמֹו הּמטר ּׁשעׂשה מה והעמדה ְְֲִֶַַַָָָָָָּתּקּון
ׁשּבכתב: לתֹורה ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ְְְִִֶֶֶֶַָָָׁשהיא

„BÚאמת אנׁשי אֹומרם ּדר על ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָירצה
האריז"ל) ּבׁשם רל"ח סי' או"ח היטב ְִֵֵֵֵָ(ּבאר

אינּה ׁשּבכתב ּתֹורה עסק מצות ְְִִִֵֵֶֶַָָָּכי
אמרּו וכן ּבּלילה, ולא ּבּיֹום ְְְְֵֶַַַָָָֹאּלא

ּתהּלים)ּבּבריתא ּבאֹותן(מדרׁש ׁשּמׁשה ְְְְִִִֶֶַַַָָָ
ּבין מּכיר היה ה' אצל ׁשהיה יֹום ִֵֵֶֶַָָָָמ'
מלּמדֹו ה' ׁשהיה מהּלּמּוד לּלילה ְְְִֵֶַַַַַָָָהּיֹום
ׁשהּוא יֹודע היה מׁשנה מלּמדֹו ְְְְִֵֶֶַַָָָָָּכׁשהיה
לּמּוד ׁשאין ּבּדבר טעם ויׁש ְְִֵֵֶַַַַָָָלילה,

ּבּלילה: ְְִַַָָמקרא
‰ÊÏÂׁשאינֹו למטר ׁשּבכתב ּתֹורה ּכּנה ¿»∆ְְִִֵֶֶָָָָָ

אבל הּגׁשמים ּבימֹות אּלא ְֲִִִֶַָָָָּתמיד
ּׁשארע מה ּולמד וצא החּמה, ּבימֹות ְְִֵֵֶַַַַַָֹלא

כ"ד:)לרבא להֹוריד(ּתענית ׁשהטריח על ְְְֲִִִִֶַַַָָ
הּמקרא כן ּכמֹו ּבעּתם, ׁשּלא ְְְְִִִֵֶַָָָֹּגׁשמים
ולא יֹום לֹו הּמגּבל ּבזמּנֹו ּדוקא ְְְְִַַַָָֹֻהּוא
לטל ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ודּמה ְְְְִֶֶַַַָָָלילה,
יֹומם וחרף קיץ מפסיק לא ׁשהּטל ְְִִֶֶַַַַָָֹֹּכמֹו
אין ּפה ׁשּבעל ּתֹורה כן ּכמֹו ְְְֵֵֶֶַַָָָולילה
ׁשהּטל ּתקׁשה ואל זמּנּה, ׁשאינֹו זמן ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָל
מּצד הּמניעה אין ּכי הּׁשמׁש ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָיפריחּנּו

ַַהּטל:
Ì¯ÈÚNk.'B‚Âאֹומרם ּדר על יתּבאר ƒ¿ƒƒ¿ְְִֵֶֶַָָ

י')ּבּבריתא מׁשלי אמר(מדרׁש ְְְִִֵַַַַָָָ
האדם את ּכׁשּמעמידין יׁשמעאל ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָרּבי
מּמּנּו ׁשֹואלין מקרא ּבידֹו יׁש אם ְְֲִִִִִֵֶַָָּבּדין
מׁשנה ּבידֹו יׁש ואם ׁשנה לא ְְְִִֵָָָָָָֹלּמה
,הּדר זה על וכן ּתלמּוד מּמּנּו ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַׁשֹואלין
מֹוכיחים הּבריתא ּדברי מעמק ְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹהּנה
אין מקרא ּבידֹו ׁשּיׁש ׁשּמי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָהּדברים
אּלא מרּכבה מעׂשה מּמּנּו ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָׁשֹואלין
מּמה יֹותר יכלּתֹו ּכפי אחת ְְְְִִֵֵַַַַָָמדרגה

היה ׁשעליו למעלהּׁשּטרח ּגדר לטרח ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"k oey`x meil inei xeriy

(â):eðéäìàì ìãâ eáä àø÷à äåäé íL ék¦²¥¬§Ÿ̈−¤§¨®¨¬−Ÿ¤¥«Ÿ¥«

i"yx£‡¯˜‡ '‰ ÌL Èk∑ּכמֹו 'ּכאׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' כג)הרי ׁשם:(ויקרא ואזּכר ּכׁשאקרא הארץ", אל תבֹואּו "ּכי ƒ≈∆¿»ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּבּמקּדׁש ּברכה אחר מלכּותֹו", ּכבֹוד ׁשם ּברּו" ׁשעֹונין: אמרּו מּכאן ׁשמֹו. ּוברכּו לאלהינּו ּגדל הבּו אּתם (תעניתה', ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

החיים.טז) אור

(ã)äðeîà ìà ètLî åéëøc-ìë ék Bìòt íéîz øevä©Æ¨¦´¨«¢½¦¬¨§¨−̈¦§¨®¥³¡¨Æ
:àeä øLéå ÷écö ìåò ïéàå§¥´½̈¤©¦¬§¨−̈«

i"yx£BÏÚt ÌÈÓz ¯ev‰∑,חזק ׁשהּוא ּפי על אםאף ּכי מביא הּוא ּבׁשטף לא רצֹונֹו, עֹוברי על ּפרענּות ּכׁשּמביא «»ƒ»√ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּפעלֹו ּתמים ּכי ‡eÓ�‰.ּבדין, Ï‡∑,הּבא לעֹולם צדקתם לּצּדיקים סֹופֹולׁשּלם ּתגמּולם, את ׁשּמאחר ּפי על ואף ְֳִִִָָ≈¡»ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ּדבריו את ÏÂÚ.לאּמן ÔÈ‡Â∑הּזה ּבעֹולם צדקתם ׂשכר מׁשּלם לרׁשעים ‰e‡.אף ¯LÈÂ ˜Ècˆ∑מצּדיקים הּכל ְְֵֶַָָ¿≈»∆ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ«ƒ¿»»ְִִַַֹ
ּדינֹו, את להצּדיקֹועליהם וראּוי הּוא ויׁשר הּברּיֹות, מּפי צּדיק להם. ויׁשר ראּוי החיים.וכ אור ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

¯·e˙‡ג e·‰ ÈÏˆÓ ‡�‡ ÈÈ„ ‡ÓLa È¯‡¬≈ƒ¿»«¿»«»¿«≈»¿»
:‡�‰Ï‡ Ì„»̃»¡»»»

‡¯d˙Áד Ïk È¯‡ È‰B„·BÚ ÔÈÓÏL„ ‡ÙÈ˜z«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¬≈»…¿»≈
‡Ï ‰ÏÂÚ È‰BÓ„˜ ÔÓ„ ‡�ÓÈ‰Ó ‡‰Ï‡ ‡�È„ƒ»¡»»¿≈¿»¿ƒ»»ƒ«¿»»

:‡e‰ ËÈL˜Â ÈkÊ Ì„˜ ÔÓc ˜Ù�»≈¿ƒ√»««¿«ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹומר והּוא ÌÈ·È·¯ÎÂוגֹו'Ì¯ÈÚNkמּזֹו, ְִֵƒ¿ƒƒְ¿ƒ¿ƒƒ
טּפין ה' ׁשּימטיר ּכׁשעּור ּפרּוׁש ְְְִִִִֵֶַוגֹו'
וכרביבים קטן ׁשהּוא הּדׁשא על ְְְִִִִֶֶֶַַַָָקטּנים
עׂשב עלי ועבים ּגדֹולים טּפין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָׁשהם
זה ּכדמיֹון לסּבל ׁשּיכֹול ּגדֹול ְְְִִֶֶֶָָֹׁשהּוא
ׁשּיכֹול ּכח ּכפי אחד ּכל הּתֹורה ְְִִֶֶַַָָָָֹמצוֹות
להקל ּולהחמיר להקל ּבזה ויׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָלהּׂשיג,
יֹותר, להּׂשיג יכֹול ׁשאינֹו מי ְִִֵֵֶַַָעל
הרּבה ׁשּיכֹול מי על ְְֲִִֵֶַַַָּולהחמיר
מעׂשה ואפּלּו הּכל מּמּנּו ֲֲֲִִִֵֶֶַַַֹׁשּׁשֹואלין

ְֶָָמרּכבה:
‡˜¯‡.Èkג) '‰ ÌLהּדבר ּכי הּכּונה ƒ≈∆¿»ִַַַָָָָ

ׁשם הּוא ּבמאמריו יכּון אליו ְְֲֲֵֵֵֶַַָָָאׁשר
ז"ל אֹומרם ּדר על צ"ח:)ה' ח"ג (זהר ְֶֶַַָֹ

הקב"ה, ׁשל ׁשמֹותיו ּכּלּה הּתֹורה ְֶַָָָָֻּכל
לקחי ּכמטר יערף אֹומר הּוא ְְֲִִֵֶַַָָָָֹועליה
ּופרׁש יתּבר ׁשמֹו ׁשהיא הּתֹורה ְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשהיא

יקר: מּלׁשֹון ְְְִֶָָאקרא
„BÚעסק להם ׁשּתלה ׁשהגם ֲֵֶֶֶֶַַָָָָרמז

ּתהיה לא ּומטר ּבטל ְְִֶַַָָָֹהּתֹורה
לקרֹות אּלא זה, על ּבּלּמּוד ְִִֶֶַַַַָָָהּכּונה

אֹומרֹו והּוא ה', ּתֹורת ּפרּוׁשÈkּבספר ְְְֵֶַƒֵ
לקרֹות ּפרּוׁש אקרא ה' ׁשם טעם ְְְִִֵֵֶֶַַָיהיה
ׁשּיּתן ּכדי יתּבר ׁשמֹו ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֶֶַָָּבתֹורתֹו
לׁשמּה ּתֹורה ּתּקרא וזֹו לאלהינּו, ְְִִֵֵֵֶָָָֹֹּגדל

ואֹומרֹו ּכבֹודֹו, ׁשם ּולפאר ‡˜¯‡לגּדל ְְְְְֵֵֵַָ∆¿»
אֹו מהם, אחד ּכל ּׁשּיעׂשה מה ֲֵֶֶֶֶַַָָהּוא

ז"ל אֹומרם ּדר רע"ג)על ח"ג (זהר ְֶֶַַָֹ

ניצֹוצי הם ּתֹורה עֹוסקי ּכל ְְִֵֵֵֶַָָׁשּנפׁשֹות
עד אּלא לבד הּמדּבר ּדֹור ולא ְְְִֶֶַַַָָֹמׁשה
ּבּתֹורה העֹוסק ּכל הּדֹורֹות ּכל ֵַַָָָָסֹוף
עסק ּכּנה ולזה ּבמׁשה, הּוא ְְִֵֶֶֶָָָּכרּו

אקרא ואמר אליו יׂשראל ׁשל ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָהּתֹורה
ְֵָוהבן:

„BÚאֹומרֹו ‰'ירצה ÌL Èkנתינת וגֹו' ְְִֶƒ≈ְְִַ
הבּו ׁשהּוא ּכ אחר להּנאמר ְֱֶֶַַַַַַָָטעם
ּׁשאמרּו מה ּדר על והּוא לאלהינּו, ְְֵֵֶֶֶֶַַָֹֹגדל

ס"ב)ז"ל נח כ"ב)ּבּפסּוק(ילקּוט (ּתהּלים ְְִִַַַָֹ

על ה' יׁשב ׁשּלא יׂשראל ּתהּלֹות ְְִִֵֵֶַַָָֹיׁשב
הּׁשמים צבא ׁשאמרּו עד הּתהּלֹות ְְְִִִֵֶַַַַָָָּכּסא
לֹו היה ולא יׂשראל אלהי ה' ְְֱִֵֵָָָָֹֹּברּו
ׁשמים אלהי לֹו ּכׁשאמרּו רּוח ְְֱִֵֶַַַַָָֹנחת
ּדברֹו ּבא ולזה הּמלאכים, ואלהי ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוארץ
ּומעלה גדל הבּו ואמר ּכאן ְֲֶַַַָָָָֹהּטֹוב
אּלא לּקרא חפץ ׁשאינֹו זה ְִֵֵֵֶֶֶָָָָָלדבר

אֹומרֹו והּוא ּכיe�È‰Ï‡Ïאלהינּו, ְְֱֵֹ≈…≈ִ
ׁשם ׁשהּוא ּבּתֹורה ׁשּקֹוראים ְְְִֵֶֶֶַָָּבאמצעּות

אֹומרֹו והּוא ‡˜¯‡ה', '‰ ÌL Èkּבזה ְְƒ≈∆¿»ֶָ
ּברּו ואֹומרים העליֹונים ְְְְְְִִִֶֶַָָּכׁשּמׁשּבחין
ּגדּלה ּבֹו יׁש זה ׁשבח יׂשראל אלהי ְְֱִֵֵֵֶֶַָָֹֻה'
יׂשראל ּכׁשאין ּכן ּׁשאין מה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָוׁשבח,
הּמלאכים ואֹומרים ּבּתֹורה ְְְְִִִַַַָָעֹוסקים
ּגרּוע זה ׁשבח יׂשראל אלהי ה' ְֱִֵֵֶֶַַָָָֹּברּו
ׁשהרי הּדבר ויׁשּתּקע מּטה מּטה ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹמאד
ּכׁשאין וׁשלֹום חס מכחיׁשים ְְְִִֵֵֶַַָהם
יחס ׁשּבאמצעּותּה ּבתֹורתֹו ְְְְִִֵֶֶָָָעֹוסקין
ּדרׁשּו ז"ל ורּבֹותינּו עלינּו, ְְֱֵֵַָָֹאלהּותֹו

ּדרׁשֹות וגֹו':(ספרי)הרּבה ּוכפּטיׁש ְְְְְִִִֵַַָ
ev‰.BÏÚt¯ד) ÌÈÓzׁשּקדם לפי ּפרּוׁש «»ƒ»√ְִֵֶַָ

טל יסֹובב הּתֹורה ׁשעסק ְְֵֵֶֶַַַָָואמר
עסק האדם ׁשאם העיר לזה ִִֵֶֶַָָָָָָָּומטר,
אֹו אין, ולחם קׁשים ּומזֹונֹותיו ְְִִֶֶַַָָָּבּתֹורה
ּתֹורה על עליו ׁשאין אדם ֵֶֶֶָָָָָֹׁשרֹואה
ּבמּדה לֹו ּומֹודדין ּבלֹומדיה ְְְְִִֵֶָָּומֹואס

ּכיעּודים והֹותר וׂשבֹוע אכֹול ְְְִֵַַַָָָּגּסה
הּוא, ונהפ ּתֹורה ללֹומדי ְְְְֲֵֶֶֶַָֹׁשּנאמרּו
ח"ו ּבֹו ותּולד יבעט זה מּפני ְְְִִִֵֵֶַָֹלא
ויאמר עליו הּדין יצּדיק אּלא ְְִִִֶַַַָָָֹמינּות

ּדין ודינֹו אמת אֹומרֹוה' והּוא אמת, ְְְֱֱִִֶֶ
¯ev‰יּגיד וזה וחזק ּתקף לׁשֹון ּפרּוׁש «ְְְִֵֶֶֶַֹֹ

כן ּפי על אף ּבאדם הרֹודה ה' יד ִֵֶֶַַַָָָָאל
ּכנגד זה ּפעלֹו, ּתמים ותאמר ְְְֳִִֶֶֶַַָָֹּתצּדיק
ּבגּסה למּדד ׁשּדרּכֹו את ּׁשרֹואה ְְְִֶֶֶֶַַַָֹמה
אמר וגמר ּבדּקה, ּומדדֹו טֹובה ְְְֶֶַַָָָָֹׁשל

ËtLÓ ÂÈÎ¯c Ïk Èkאת ּגם ּבזה ּכלל ƒ»¿»»ƒ¿»ֶֶַַָָ
לֹו ּומדדּו ּבדּקה טֹובה למּדד ְְְְִֶַַָָָֹׁשּדרּכֹו
לא ּכי מׁשּפט ּדרכיו ּכל ּכי ְְְִִִַָָָָָֹּבגּסה,
ׁשּנתחּיב עד הּצּדיק על יּסּורין ְִִִִִֵֵֶַַַַַהביא
הרׁשעים על טֹובה הביא ולא ְְִִֵֶַָָָָֹּבהם
מעׂשיהם: ּכפי לּה זכּו אם ְֲִִֵֶֶַָָָאּלא

¯Ó‚Âאמר‰�eÓ‡ Ï‡ואמרּו וגֹו' ¿»«ֶֹ≈¡»ְְְָ
ז"ל אמּונה(ספרי)רּבֹותינּו אל ְֱִִֵֵַָ

הּבא לעֹולם צדקתם לּצּדיקים ְְִִִֵַַַַָָָָָלׁשּלם
צדקתם לרׁשעים לׁשלם עול ְְְְִִֵֵֶַָָָָָואין
על זה ּבמאמר והּכּונה הּזה, ְְֲֶֶַַַַַָָָָָּבעֹולם

ׁשאמרּו ּדבריהם ד')ּפי ּתהּלים (מדרׁש ְְְְִִִִִֵֶֶַָ

ּדגנם מעת ּבלּבי ׂשמחה נתּת ְְְִִִֵֵַַָָָָָָּבּפסּוק
מעת ּכי ּדוד ׁשאמר רּבּו ְִִִֵֵֶַָָָָותירֹוׁשם
וחמר קל נׂשא הרׁשעים ׁשלות ְְִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשראה
רצֹונֹו עֹוברי ׁשהם ּלאּלּו ּומה ְְְְְֵֵֵֶַַּבעצמֹו

אֹומרֹו והּוא וכּו', ּכ‰�eÓ‡ Ï‡ּפרּוׁש ְְְָ≈¡»ֵ
ּבה' ׂשכרֹו אמּונת הּצּדיק ְְֱִִַַַַַָיצּדיק
ׂשכר ׁשהּוא עול ואין מּדת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָּכׁשּיראה
מעּוט על הּזה ׁשּבעֹולם ְִִֶֶַַָָָָהרׁשעים

ְָזכּותם:
˜Ècˆ.‡e‰ ¯LÈÂ'ה האדֹון ּכי ּפרּוׁש «ƒ¿»»ִֵָָ
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(â):eðéäìàì ìãâ eáä àø÷à äåäé íL ék¦²¥¬§Ÿ̈−¤§¨®¨¬−Ÿ¤¥«Ÿ¥«

i"yx£‡¯˜‡ '‰ ÌL Èk∑ּכמֹו 'ּכאׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' כג)הרי ׁשם:(ויקרא ואזּכר ּכׁשאקרא הארץ", אל תבֹואּו "ּכי ƒ≈∆¿»ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּבּמקּדׁש ּברכה אחר מלכּותֹו", ּכבֹוד ׁשם ּברּו" ׁשעֹונין: אמרּו מּכאן ׁשמֹו. ּוברכּו לאלהינּו ּגדל הבּו אּתם (תעניתה', ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

החיים.טז) אור

(ã)äðeîà ìà ètLî åéëøc-ìë ék Bìòt íéîz øevä©Æ¨¦´¨«¢½¦¬¨§¨−̈¦§¨®¥³¡¨Æ
:àeä øLéå ÷écö ìåò ïéàå§¥´½̈¤©¦¬§¨−̈«

i"yx£BÏÚt ÌÈÓz ¯ev‰∑,חזק ׁשהּוא ּפי על אםאף ּכי מביא הּוא ּבׁשטף לא רצֹונֹו, עֹוברי על ּפרענּות ּכׁשּמביא «»ƒ»√ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּפעלֹו ּתמים ּכי ‡eÓ�‰.ּבדין, Ï‡∑,הּבא לעֹולם צדקתם לּצּדיקים סֹופֹולׁשּלם ּתגמּולם, את ׁשּמאחר ּפי על ואף ְֳִִִָָ≈¡»ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ּדבריו את ÏÂÚ.לאּמן ÔÈ‡Â∑הּזה ּבעֹולם צדקתם ׂשכר מׁשּלם לרׁשעים ‰e‡.אף ¯LÈÂ ˜Ècˆ∑מצּדיקים הּכל ְְֵֶַָָ¿≈»∆ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ«ƒ¿»»ְִִַַֹ
ּדינֹו, את להצּדיקֹועליהם וראּוי הּוא ויׁשר הּברּיֹות, מּפי צּדיק להם. ויׁשר ראּוי החיים.וכ אור ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

¯·e˙‡ג e·‰ ÈÏˆÓ ‡�‡ ÈÈ„ ‡ÓLa È¯‡¬≈ƒ¿»«¿»«»¿«≈»¿»
:‡�‰Ï‡ Ì„»̃»¡»»»

‡¯d˙Áד Ïk È¯‡ È‰B„·BÚ ÔÈÓÏL„ ‡ÙÈ˜z«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¬≈»…¿»≈
‡Ï ‰ÏÂÚ È‰BÓ„˜ ÔÓ„ ‡�ÓÈ‰Ó ‡‰Ï‡ ‡�È„ƒ»¡»»¿≈¿»¿ƒ»»ƒ«¿»»

:‡e‰ ËÈL˜Â ÈkÊ Ì„˜ ÔÓc ˜Ù�»≈¿ƒ√»««¿«ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹומר והּוא ÌÈ·È·¯ÎÂוגֹו'Ì¯ÈÚNkמּזֹו, ְִֵƒ¿ƒƒְ¿ƒ¿ƒƒ
טּפין ה' ׁשּימטיר ּכׁשעּור ּפרּוׁש ְְְִִִִֵֶַוגֹו'
וכרביבים קטן ׁשהּוא הּדׁשא על ְְְִִִִֶֶֶַַַָָקטּנים
עׂשב עלי ועבים ּגדֹולים טּפין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָׁשהם
זה ּכדמיֹון לסּבל ׁשּיכֹול ּגדֹול ְְְִִֶֶֶָָֹׁשהּוא
ׁשּיכֹול ּכח ּכפי אחד ּכל הּתֹורה ְְִִֶֶַַָָָָֹמצוֹות
להקל ּולהחמיר להקל ּבזה ויׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָלהּׂשיג,
יֹותר, להּׂשיג יכֹול ׁשאינֹו מי ְִִֵֵֶַַָעל
הרּבה ׁשּיכֹול מי על ְְֲִִֵֶַַַָּולהחמיר
מעׂשה ואפּלּו הּכל מּמּנּו ֲֲֲִִִֵֶֶַַַֹׁשּׁשֹואלין

ְֶָָמרּכבה:
‡˜¯‡.Èkג) '‰ ÌLהּדבר ּכי הּכּונה ƒ≈∆¿»ִַַַָָָָ

ׁשם הּוא ּבמאמריו יכּון אליו ְְֲֲֵֵֵֶַַָָָאׁשר
ז"ל אֹומרם ּדר על צ"ח:)ה' ח"ג (זהר ְֶֶַַָֹ

הקב"ה, ׁשל ׁשמֹותיו ּכּלּה הּתֹורה ְֶַָָָָֻּכל
לקחי ּכמטר יערף אֹומר הּוא ְְֲִִֵֶַַָָָָֹועליה
ּופרׁש יתּבר ׁשמֹו ׁשהיא הּתֹורה ְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשהיא

יקר: מּלׁשֹון ְְְִֶָָאקרא
„BÚעסק להם ׁשּתלה ׁשהגם ֲֵֶֶֶֶַַָָָָרמז

ּתהיה לא ּומטר ּבטל ְְִֶַַָָָֹהּתֹורה
לקרֹות אּלא זה, על ּבּלּמּוד ְִִֶֶַַַַָָָהּכּונה

אֹומרֹו והּוא ה', ּתֹורת ּפרּוׁשÈkּבספר ְְְֵֶַƒֵ
לקרֹות ּפרּוׁש אקרא ה' ׁשם טעם ְְְִִֵֵֶֶַַָיהיה
ׁשּיּתן ּכדי יתּבר ׁשמֹו ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֶֶַָָּבתֹורתֹו
לׁשמּה ּתֹורה ּתּקרא וזֹו לאלהינּו, ְְִִֵֵֵֶָָָֹֹּגדל

ואֹומרֹו ּכבֹודֹו, ׁשם ּולפאר ‡˜¯‡לגּדל ְְְְְֵֵֵַָ∆¿»
אֹו מהם, אחד ּכל ּׁשּיעׂשה מה ֲֵֶֶֶֶַַָָהּוא

ז"ל אֹומרם ּדר רע"ג)על ח"ג (זהר ְֶֶַַָֹ

ניצֹוצי הם ּתֹורה עֹוסקי ּכל ְְִֵֵֵֶַָָׁשּנפׁשֹות
עד אּלא לבד הּמדּבר ּדֹור ולא ְְְִֶֶַַַָָֹמׁשה
ּבּתֹורה העֹוסק ּכל הּדֹורֹות ּכל ֵַַָָָָסֹוף
עסק ּכּנה ולזה ּבמׁשה, הּוא ְְִֵֶֶֶָָָּכרּו

אקרא ואמר אליו יׂשראל ׁשל ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָהּתֹורה
ְֵָוהבן:

„BÚאֹומרֹו ‰'ירצה ÌL Èkנתינת וגֹו' ְְִֶƒ≈ְְִַ
הבּו ׁשהּוא ּכ אחר להּנאמר ְֱֶֶַַַַַַָָטעם
ּׁשאמרּו מה ּדר על והּוא לאלהינּו, ְְֵֵֶֶֶֶַַָֹֹגדל

ס"ב)ז"ל נח כ"ב)ּבּפסּוק(ילקּוט (ּתהּלים ְְִִַַַָֹ

על ה' יׁשב ׁשּלא יׂשראל ּתהּלֹות ְְִִֵֵֶַַָָֹיׁשב
הּׁשמים צבא ׁשאמרּו עד הּתהּלֹות ְְְִִִֵֶַַַַָָָּכּסא
לֹו היה ולא יׂשראל אלהי ה' ְְֱִֵֵָָָָֹֹּברּו
ׁשמים אלהי לֹו ּכׁשאמרּו רּוח ְְֱִֵֶַַַַָָֹנחת
ּדברֹו ּבא ולזה הּמלאכים, ואלהי ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוארץ
ּומעלה גדל הבּו ואמר ּכאן ְֲֶַַַָָָָֹהּטֹוב
אּלא לּקרא חפץ ׁשאינֹו זה ְִֵֵֵֶֶֶָָָָָלדבר

אֹומרֹו והּוא ּכיe�È‰Ï‡Ïאלהינּו, ְְֱֵֹ≈…≈ִ
ׁשם ׁשהּוא ּבּתֹורה ׁשּקֹוראים ְְְִֵֶֶֶַָָּבאמצעּות

אֹומרֹו והּוא ‡˜¯‡ה', '‰ ÌL Èkּבזה ְְƒ≈∆¿»ֶָ
ּברּו ואֹומרים העליֹונים ְְְְְְִִִֶֶַָָּכׁשּמׁשּבחין
ּגדּלה ּבֹו יׁש זה ׁשבח יׂשראל אלהי ְְֱִֵֵֵֶֶַָָֹֻה'
יׂשראל ּכׁשאין ּכן ּׁשאין מה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָוׁשבח,
הּמלאכים ואֹומרים ּבּתֹורה ְְְְִִִַַַָָעֹוסקים
ּגרּוע זה ׁשבח יׂשראל אלהי ה' ְֱִֵֵֶֶַַָָָֹּברּו
ׁשהרי הּדבר ויׁשּתּקע מּטה מּטה ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹמאד
ּכׁשאין וׁשלֹום חס מכחיׁשים ְְְִִֵֵֶַַָהם
יחס ׁשּבאמצעּותּה ּבתֹורתֹו ְְְְִִֵֶֶָָָעֹוסקין
ּדרׁשּו ז"ל ורּבֹותינּו עלינּו, ְְֱֵֵַָָֹאלהּותֹו

ּדרׁשֹות וגֹו':(ספרי)הרּבה ּוכפּטיׁש ְְְְְִִִֵַַָ
ev‰.BÏÚt¯ד) ÌÈÓzׁשּקדם לפי ּפרּוׁש «»ƒ»√ְִֵֶַָ

טל יסֹובב הּתֹורה ׁשעסק ְְֵֵֶֶַַַָָואמר
עסק האדם ׁשאם העיר לזה ִִֵֶֶַָָָָָָָּומטר,
אֹו אין, ולחם קׁשים ּומזֹונֹותיו ְְִִֶֶַַָָָּבּתֹורה
ּתֹורה על עליו ׁשאין אדם ֵֶֶֶָָָָָֹׁשרֹואה
ּבמּדה לֹו ּומֹודדין ּבלֹומדיה ְְְְִִֵֶָָּומֹואס

ּכיעּודים והֹותר וׂשבֹוע אכֹול ְְְִֵַַַָָָּגּסה
הּוא, ונהפ ּתֹורה ללֹומדי ְְְְֲֵֶֶֶַָֹׁשּנאמרּו
ח"ו ּבֹו ותּולד יבעט זה מּפני ְְְִִִֵֵֶַָֹלא
ויאמר עליו הּדין יצּדיק אּלא ְְִִִֶַַַָָָֹמינּות

ּדין ודינֹו אמת אֹומרֹוה' והּוא אמת, ְְְֱֱִִֶֶ
¯ev‰יּגיד וזה וחזק ּתקף לׁשֹון ּפרּוׁש «ְְְִֵֶֶֶַֹֹ

כן ּפי על אף ּבאדם הרֹודה ה' יד ִֵֶֶַַַָָָָאל
ּכנגד זה ּפעלֹו, ּתמים ותאמר ְְְֳִִֶֶֶַַָָֹּתצּדיק
ּבגּסה למּדד ׁשּדרּכֹו את ּׁשרֹואה ְְְִֶֶֶֶַַַָֹמה
אמר וגמר ּבדּקה, ּומדדֹו טֹובה ְְְֶֶַַָָָָֹׁשל

ËtLÓ ÂÈÎ¯c Ïk Èkאת ּגם ּבזה ּכלל ƒ»¿»»ƒ¿»ֶֶַַָָ
לֹו ּומדדּו ּבדּקה טֹובה למּדד ְְְְִֶַַָָָֹׁשּדרּכֹו
לא ּכי מׁשּפט ּדרכיו ּכל ּכי ְְְִִִַָָָָָֹּבגּסה,
ׁשּנתחּיב עד הּצּדיק על יּסּורין ְִִִִִֵֵֶַַַַַהביא
הרׁשעים על טֹובה הביא ולא ְְִִֵֶַָָָָֹּבהם
מעׂשיהם: ּכפי לּה זכּו אם ְֲִִֵֶֶַָָָאּלא

¯Ó‚Âאמר‰�eÓ‡ Ï‡ואמרּו וגֹו' ¿»«ֶֹ≈¡»ְְְָ
ז"ל אמּונה(ספרי)רּבֹותינּו אל ְֱִִֵֵַָ

הּבא לעֹולם צדקתם לּצּדיקים ְְִִִֵַַַַָָָָָלׁשּלם
צדקתם לרׁשעים לׁשלם עול ְְְְִִֵֵֶַָָָָָואין
על זה ּבמאמר והּכּונה הּזה, ְְֲֶֶַַַַַָָָָָּבעֹולם

ׁשאמרּו ּדבריהם ד')ּפי ּתהּלים (מדרׁש ְְְְִִִִִֵֶֶַָ

ּדגנם מעת ּבלּבי ׂשמחה נתּת ְְְִִִֵֵַַָָָָָָּבּפסּוק
מעת ּכי ּדוד ׁשאמר רּבּו ְִִִֵֵֶַָָָָותירֹוׁשם
וחמר קל נׂשא הרׁשעים ׁשלות ְְִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשראה
רצֹונֹו עֹוברי ׁשהם ּלאּלּו ּומה ְְְְְֵֵֵֶַַּבעצמֹו

אֹומרֹו והּוא וכּו', ּכ‰�eÓ‡ Ï‡ּפרּוׁש ְְְָ≈¡»ֵ
ּבה' ׂשכרֹו אמּונת הּצּדיק ְְֱִִַַַַַָיצּדיק
ׂשכר ׁשהּוא עול ואין מּדת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָּכׁשּיראה
מעּוט על הּזה ׁשּבעֹולם ְִִֶֶַַָָָָהרׁשעים

ְָזכּותם:
˜Ècˆ.‡e‰ ¯LÈÂ'ה האדֹון ּכי ּפרּוׁש «ƒ¿»»ִֵָָ
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(ä):ìzìúôe Lwò øBc íîeî åéða àl Bì úçL¦¥¬²−Ÿ¨¨´¨®¬¦¥−§©§«Ÿ

i"yx£'B‚Â BÏ ˙ÁL∑להֹון חּבילּו ליּהּכתרּגּומֹו: ÌÓeÓ.ולא ÂÈ�a∑ ƒ≈¿ְְְְִֵַַָ»»»
מּומם היא ׁשהׁשחיתּו והׁשחתה היּו, ÌÓeÓ.ּבניו ÂÈ�a∑מּומֹו ולא היה ּבניו ׁשל LwÚ.מּומם ¯Bc∑,ּומעּקל עקּום ְְְִִִֶַָָָָָָ»»»ְֶָָָָָֹƒ≈ְָָֻ

ג)ֹו:ּכמ ועקּוׁשֹות'(מיכה עקּומֹות ׁשּׁשּניה 'חלּדה מׁשנה: ּובלׁשֹון יעּקׁשּו", היׁשרה ּכל אנטורטיליי"ׁש∑ÏzÏ˙Ùe."ואת ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ¿«¿…
פערוויקקעלט) ּכ(פערדרעהט, סביבֹות, אֹותֹו ּומּקיפין אֹותֹו ׁשּגֹודלין הּזה ּכמֹו:∑ÏzÏ˙t.הּגדילּפתיל הּכפּולֹות, הּתבֹות מן ְְְְִִִִִִֶֶַַַַ¿«¿…ְְִֵַַ

סגלּגל סחרחר, אדמּדם, החיים.ירקרק, אור ְְְְְְְֲַַַַַַַָ

(å)äàeä-àBìä íëç àìå ìáð íò úàæ-eìîâz äåäéì ©§§Ÿ̈Æ¦§§½Ÿ©¬¨−̈§´Ÿ¨¨®£Æ
éáàðw Eððëéå ENò àeä E:E ¨¦´¨¤½¬¨«§−©§«Ÿ§¤«

i"yx£˙‡ÊŒeÏÓ‚z '‰Ï‰∑ּבכל לכם וׁשהטיב מּכם, ליּפרע ּבידֹו ׁשּיׁש מעציבין, אּתם לפניו וכי ּתימּה, לׁשֹון «¿ƒ¿¿…ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
�·Ï.הּטֹובֹות? ÌÚ∑להם העׂשּוי את ÌÎÁ.ׁשּׁשכחּו ‡ÏÂ∑ּולהרע להטיב ּבידֹו ׁשּיׁש הּנֹולדֹות, את .להבין ַ«»»ְֶֶֶֶָָָ¿…»»ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

E�w EÈ·‡ ‡e‰Œ‡BÏ‰∑ׁשּקּננ ,ּתּקנהׁשּקנא מיני ּבכל ׁשּתּקנ חזקה, ּובארץ הּסלעים ENÚ.ּבקן ‡e‰∑אּמה ¬»ƒ»∆ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ»¿ָֻ
ּבֹו∑E��ÎÈÂ.ּבאּמֹות ּתלּוי ׁשהּכל ּכר מלכים, ּומּכם נביאים מּכם ּכהנים, מּכם וכן, ּבסיס מיני ּבכל כן .אחרי ָֻ«¿…¿∆ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

זאת ּתגמלּו ו)הלה' ּבהקׁשר(לב, מֹופיעה זֹו ואֹות אחדּות. על מֹורה אחת, אֹות ׁשל ּתבה ׁשהיא הלה', ּתבת ׁשל ה"א האֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ּבריאת ׁשל הּכּונה ׁשּתכלית וכּידּוע, ּדוקא. התחּלקּות ׁשל ּבמקֹום אחדּות לפעל היא הּכּונה ּכי חכם), ולא נבל (עם ּדוקא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשלילי

לעליֹונים) ׁשּמתעּלים ּכפי (לא ּתחּתֹונים ׁשל ּבמּצב ׁשהם ּכפי ּׁשהּתחּתֹונים ּכלֹומר: ּבּתחּתֹונים, ּדירה יתּברְך לֹו לעׂשֹות היא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהעֹולם

יתּברְך. לֹו ּדירה החייםיהיּו אור ְְִִִֵָָ

eÁÏÙה È„ ‡È�· dÏ ‡Ï ÔB‰Ï eÏÈaÁ¬ƒ¿»≈¿«»ƒ¿»
:eÈ�zL‡Â È‰B„·BÚ eÈ�L‡„ ‡¯„ ‡˙ÂÚËÏ¿«¬»»»»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ

„˜eÏÈaו ‡ÓÚ ‡c ÔÈÏÓb Ôez‡ ÈÈ Ì„˜ ‡‰»√»¿»«»¿ƒ»«»¿«ƒ
È„ z‡Â Ce·‡ ‡e‰ ‡Ï‰ eÓÈkÁ ‡ÏÂ ‡˙È¯B‡«¿»¿»«ƒ¬»¬¿«¿ƒ

:C�˜˙‡Â C„·Ú ‡e‰ dÏ≈»¿»¿«¿¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּדכתיב ּבמׁשּפט העֹולם ּברא ְְְְִִִָָָָָָצבאֹות
כ"ט) ואמרּו(מׁשלי ארץ, יעמיד ּבמׁשּפט ְְְְְֲִִִֵֶַָָָ

ׁשֹופטים)ז"ל ׁשּיעמד(ּתנחּומא ה' ׁשּנׁשּבע ְְְֲִִֶֶַַַָֹ
לֹו מצינּו אבל הּמׁשּפט, על ְֲִִַַָָָָָהעֹולם
נׁשּבע ואם רחמים, ׁשּכּלם מּדֹות ְְֲִִִִֶַַָֻי"ג
אכן לרחמים, ּמקֹום מה הּמׁשּפט ְְֲִִֵַַַַָָָעל
מּתחּלה ּכי הּדר זה על הּוא ְִִִֵֶֶֶֶַַַָהּסדר
מעמיד הּוא הּמׁשּפט על ְְֲִִֵֶַַַָּכׁשּיֹוׁשב
להׁשּתּלם ּוכׁשּבא ּתּלֹו על ְְְְִִִֵֶַַַָָהּמׁשּפט
ּבתחנּונים, ּומתּפּיס ּברחמים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַמתרּצה

אֹומרֹו ּדר על קמ"ה)והּוא צּדיק(ּתהּלים ְְְִִִֶֶַַ
מעׂשיו ּבכל וחסיד ּדרכיו ּבכל ְְְְֲִַָָָָָָה'
הּוא ּדבר להדרי ּבא ּכׁשהּוא ְְְִֵֶַָָָּפרּוׁש
ּבמעׂשיו אבל הּדין, קו על ְְֲֲִִַַַַַָָמדריכֹו
אדם ּכׁשּבא מעׂשה ּבׁשעת ְְֲִֵֶֶַַָָָּפרּוׁש
והּוא ירחמהּו, וחּנּון רחּום אל ְְְְֲִֵֵֵַַַַּומתחּנן

‰e‡אֹומרֹו ¯LÈÂ ˜Ècˆצּדיק ּפרּוׁש ְ«ƒ¿»»ִֵַ
ּבּמה רׁש"י ּוכפרּוׁש הּדין, קו ְִִֵֶַַַַַעל

ּבּגמרא ו'.)ּׁשאמרּו נח(ע"ז ודלמא ְְְְִֶַַָָָָֹ
ּביה ּכתיב ּתמים ּומתרץ הּוה ְְְִִֵֵֵֵַָָָטרפה
ּתמים ּבדרכיו צּדיק ודלמא ְְְְִִִִַַָָָָּומקׁשּו

ּופירׁש ּבדרכיו(רׁש"י)ּבמעׂשיו צּדיק ְְֲִִִֵֵַַַָָָ
אבל ּבתחּלה וזה וכּו', הּדין ּפי ְְְֲִִִִֶַַָָעל

ּכ מּׁשּורתLÈÂ¯אחר לפנים יׁשר ּפרּוׁש ַַָ¿»»ְִִִֵַָָ
ז"ל ּכאֹומרם ט"ז:)הּדין ּבפרּוׁש(ב"מ ְְְִֵַָ

והּטֹוב הּיׁשר ועׂשית י"ח):ּפסּוק ו' (לעיל ְְְִֵַַָָָָָ

ÁL.ÂÈ�a˙ה) ‡Ï BÏּכׁשּמׁשחיתים ּפרּוׁש ƒ≈…»»ְְִִֵֶַ
ּומה לעצמם, רעה ּגֹורמים ְְְְִַַָָָָָּדרּכם

ּגֹורמים ÂÈ�aרעה ‡Ïׁשאינם ּפרּוׁש ְִָָ…»»ֵֵֶָ
ז"ל ּכאֹומרם חי אל ּבני (ב"בנקראים ְְְְִִֵֵַָָ

מקֹוםי'.) ׁשל ּבדרּכֹו הֹולכים ְְְְְִִֵֶֶַָָּכׁשּיׂשראל
וכּו' הֹולכים ּוכׁשאין ּבנים ְְְְִִִִֵֶָָנקראים

אֹומרֹו והּוא עבדים, BÏנקראים ˙ÁL ְְְֲִִִָָƒ≈
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבניו יּקראּו ְִֶֶַָָָָָֹׁשּלא

ואֹומרֹו מקֹוםÌÓeÓהּוא, ׁשּיׁש לפי ְְ»ְִֵֶָ
מּום לאב הּדבר יּגיע סֹוף סֹוף ִַַַַָָָָלֹומר
ּפרּוׁש מּומם אמר לזה ח"ו, ִֵֶַַָָָָהּבנים
הּוא ּכי מאבינּו לא ּבא מהם ִִֵֵֶַָָֹהּמּום
הּנביא ּוכמאמר יׁשר, האדם את ְֲִֶַַַָָָָָָָָּברא

ה') ויעּזקהּו(יׁשעי' וגֹו' היה ּכרם ְְְְְֵֶֶַַַָָָ
לעׂשֹות ויקו וגֹו' ׂשרק וּיּטעהּו ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָויסּקלהּו

אֹומרֹו והּוא וגֹו', ּפרּוׁשÓÌÓeענבים ְְְֲִָ»ֵ
ּדר על מּום ּופרּוׁש ּבא, מהם ֵֵֶֶֶַַָהּמּום

ז"ל ג')אֹומרם עֹובר(סֹוטה אדם אין ְֵֵָָָָ
רּוח ּבֹו נכנסה ּכן אם אּלא ְְֲִִֵֵֶַָָָעברה
ּתּקרא והיא רעה רּוח ׁשהּוא ְְִִֵֶַָָָׁשטּות,

אֹומרֹו ּבסֹוד ט"ו)מּום רע,(לעיל מּום ְְְֵָ
מּצד אּלא אינֹו הרע זה חלק ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהמׁשכת

האדם: ֲֵַָָָמעׂשה
¯Bc.'B‚Â ÏzÏ˙Ùe LwÚעּקׁש יהיה ׁשאם ƒ≈¿«¿…¿ְִִִֵֶֶ

הּמעקּׁשים ּתׂשים הּתֹורה ּדברי ְְֲִִִֵַַַַַָָלבד,
היֹותֹו ׁשּנׁשחת לזה ּגרם ּומי ְְֱִִִֶֶַַָָלמיׁשֹור,
ּבעקׁשּותֹו, מתחּזק ּפרּוׁש ּופתלּתל ְְְְְִִִֵֵֵַַֹעּקׁש
מיני הּללּו ּבּדֹורֹות רֹואֹות עינינּו ֲִֵֵֵֶַַַָּכאׁשר
מיּׁשר ּוכׁשאדם עּקׁש ּדר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָאּפיקֹורסּות
ּבארחֹות מתחּזקים הם ְְְְְִִִֵֵֶַָעקׁשֹותיהם
ּבית: מֹולדת אבּדן וזה קׁשים, ְְְִִִִֶֶֶַַָָעּקׁשים

Ï‰.˙‡Ê‰'ו) eÏÓ‚zּגמּול לׁשֹון אמר «¿ƒ¿¿…ְְַָ
טֹובֹות ׁשּיגמלּוהּו ׁשּבמקֹום ְְְְִִִֶֶָלהעיר
מׁשּלמים הם הּנה ּגמלם אׁשר ּכל ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָּכעל

ואֹומרֹו טֹובה, ּתחת �·Ïרעה ÌÚולא ְְַַָָָ«»»ְֹ
לֹומר הּנבל, הפּכּיּות חכם ואין ְְִֵַַַָָָָָָחכם
היּו אם מּטבעם נבל עם ׁשּיהיּו ְְֲִִִִֶֶַַָָָָׁשהגם
הּנבל ּכי ה', עם נבלים היּו לא ְֲִִִַַָָָָָֹחכמים
ולא למחסֹור א מּיׁשר ׁשחֹוׂש ְְְִִֵֶֶַַַֹיּכיר

נבל: ְִֶָָיהיה
‡e‰Âהלֹוא אמר ּׁשּגמר ‡·EÈמה ‡e‰ ¿ֲֶֶַַָֹ»ƒ

ׁשהּוא א' חלּקֹות, ד' סּדר ְֲִֵֶֻוגֹו',
אמר זה ּוכנגד האדם את ‰e‡ּברא ְֶֶֶֶַָָָָָָ

,EÈ·‡ּבּמה לעבדים אֹותנּו ׁשּקנה ׁשנית »ƒֲִִֵֶֶַַָָָָ
אֹותנּו והחיה ּפרעה מּיד ְְֱִִֶֶַַָָָֹּׁשהֹוציאנּו
ּכל מלאה לארץ אֹותנּו והביא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָּבּמדּבר

אמר זה ּוכנגד ׁשּתּקןE�w,טֹוב ג' ְֶֶֶַָ»∆ִֵֶ
ׁשכינתֹו ּבתת ורם מעּלה ּתּקּון ְְְְִִֵֶָָָֻאֹותנּו
ּגדֹול ּתּקּון וזה אֹותנּו, ונּבא ְְְִִֵֶָָָּבתֹוכנּו

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"k ipy meil inei xeriy

ß lel` f"k ipy mei ß

(æ)éáà ìàL øãå øc úBðL eðéa íìBò úBîé øëæEãbéå E §ŸÆ§´½̈¦−§´«Ÿ¨®Ÿ§©³¨¦̧Æ§©¥½§
éð÷æ:Cì-eøîàéå E §¥¤−§«Ÿ§¨«

i"yx£ÌÏBÚ ˙BÓÈ ¯ÎÊ∑לפניו ׁשהכעיסּו ּבראׁשֹונים עׂשה ÂŒ¯c„¯.מה ˙B�L e�Èa∑מי עליהם ׁשהציף אנֹוׁש, ּדֹור ¿…¿»ְְִִִִֶֶָָָָָƒ¿…»…ֱֲִֵֵֵֶֶ
ׁשעבר על לבבכם נתּתם לא אחר: ּדבר ׁשּׁשטפם. הּמּבּול ודֹור cÂŒ¯c¯.אֹוקינֹוס, ˙B�L e�Èa∑ׁשּיׁש להּבא, להּכיר ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹƒ¿…»…ְְִֵֶַַָ

הּבא והעֹולם הּמׁשיח ימֹות לכם ּולהנחיל לכם להטיב ‡·EÈ.ּבידֹו Ï‡L∑ׁשּנאמר ּכמֹו אבֹות, ׁשּנקראּו הּנביאים אּלּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ¿«»ƒְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ
ב)ּבאלּיהּו: יׂשראל"(מלכים רכב אבי לב)∑EÈ�˜Ê."אבי החכמים(קידושין החיים.הראׁשֹונֹות∑CÏŒe¯Ó‡ÈÂ.אּלּו אור ְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָ¿≈∆ֲִֵַָ¿…¿»ִָ

(ç)íénò úìáb ávé íãà éða Bãéøôäa íéBb ïBéìò ìçðäa§©§¥³¤§Æ¦½§©§¦−§¥´¨¨®©¥Æ§ª´Ÿ©¦½
é éða øtñîì:ìàøN §¦§©−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈBb ÔBÈÏÚ ÏÁ�‰a∑,נחלתם חלק את למכעיסיו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּוׁשטפםּכׁשהנחיל È�a.הציפם B„È¯Ù‰a ¿«¿≈∆¿ƒְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ¿«¿ƒ¿≈
Ì„‡∑ולא קּימם עּמים", ּגבּולֹות "יּצב אּלא כן, עׂשה ולא העֹולם מן להעבירם ּבידֹו היה הּפּלגה ּדֹור ּכׁשהפיץ »»ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
Ï‡¯NÈ.אּבדם È�a ¯tÒÓÏ∑ּבני ׁשל נפׁש ׁשבעים ּולמסּפר ׁשם, מּבני לצאת ׁשעתידין יׂשראל, ּבני מסּפר ּבׁשביל ְִָ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

למצרים, ׁשּירדּו לׁשֹוןיׂשראל ׁשבעים עּמים ּגבּולֹות .הּציב ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(83 'nr bi zeiecreezd mgpn zxez - e"hyz dxez zgny zgiy)

יׂשראל ּבני למסּפר עּמים ּגבּולֹות ח)יּצב ארצֹות(לב, את לברר יׂשראל ּבני ׁשעל הּוא, עּמים לגבּולֹות יׂשראל ּבני ּבין הּקׁשר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

זהּו ּכּלכם". ׁשּגליתם ּכמי ּדֹומה . . לברּבריא ּגֹולה מּכם ׁש"אחד זה ידי על - זאת? עֹוׂשים ּכיצד העֹולם. ּכל את הינּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻהעּמים,

ּדי אּלא ּבעֹולם, מקֹום לכל יּגיעּו יׂשראל ּבני ׁשּכל צרְך אין האּמֹות": לבין ׁשּפּזרן יׂשראל עם הקּב"ה עׂשה "צדקה רז"ל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻׁשאמרּו

ּומׁשה האבֹות נׁשמֹות ואפילּו צּדיק, נׁשמת ּבֹו מתעּברת ׁשֹוממה, ּבפּנה נמצא יהּודי ּכאׁשר ולפעמים, מּכם"). ("אחד אחד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּביהּודי

ההּוא. הּמקֹום את לברר ׁשּיּוכל ּכדי החייםרּבנּו, אור ְְֵֵֵֶֶַַַַָָ

c¯ז È�La ÏkzÒ‡ ‡ÓÏÚ ÔÓ„ ÔÈÓBÈ ¯k„‡ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿««ƒ¿≈«
CÏ ÈÂÁÈÂ Ce·‡ Ï‡L ¯„ÂCÈ·ÒÔe¯ÓÈÈÂ:CÏ ¿»¿«¬ƒ«ƒ»»»¿≈¿»

È�aח d˙eL¯Ùa ‡ÈÓÓÚ ‰‡ÏÚ ‡�ÒÁ‡a¿«¬»»ƒ»»«¿«»¿»»≈¿≈
È�a ÔÈ�ÓÏ ‡ÈÓÓÚ ÈÓeÁz ÌÈÈ˜ ‡L�‡¬»»«ƒ¿≈«¿«»¿ƒ¿«¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּנבּואה, לקּבל ראּוי ּכלי אֹותנּו ְְְִֵֶַַָָָָָׁשעׂשה
אמר זה חדׁשENÚּוכנגד מעׂשה ּפרּוׁש ְֶֶֶַָ»¿ֲֵֶַָָ

,אבי ּבּמאמר הרמּוזה הּבריאה ְְְֲִִִַַַַַָָָָמּלבד
לזּכֹות הּנצחי התּכֹוננּות אֹותנּו ׁשּתּכן ְְְְִִִִִֵֶַָד'
והּכּונה העּקר, ׁשהּוא הּבא עֹולם חּיי ְִֵֶַַַַָָָָָָּבֹו
נבלה עֹוׂשה הּנבל ׁשאין הּוא זה ְְֵֶֶֶַָָָָָּבכל
סכל היֹותֹו לצד לא אם זה ּגדר ְֱִִֵֶַָָָֹעם

חכם: ולא נבל אֹומרֹו ְְְָָָָֹוהּוא
ÎÊ.ÌÏBÚ¯ז) ˙BÓÈּכנגד חלּקֹות ד' אמר ¿…¿»ְֲֶֶַָֻ

זה, ׁשּלפני ּבּפסּוק ׁשאמר ּדברים ְְִִֵֶֶֶַַָָָד'
אֹומרֹו ‡·EÈּכנגד ‡e‰ ‡BÏ‰ׁשרמז ְְֶֶ¬»ƒֶַָ

עֹולם ימֹות זכר אמר הּבֹורא ׁשהּוא ְְֵֶַַָָֹּבֹו
יּמצא ׁשם ּבראׁשית ימי ׁשׁשת ְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָׁשהם
ּוכנגד הּבֹורא, הּוא הּיֹוצר הּוא ְִֵֵֶֶַַּכי
ּוׁשאר מצרים ליציאת ׁשרמז ּקנ ְְְִִִִֶֶַַַָָָאֹומרֹו
ּבינּו אמר אֹותנּו קנה ׁשּבהם ִֶֶַַָָָָָהּטֹובֹות
ה' ּׁשּפעל ּבּמה ׁשּיתּבֹונן ודר ּדר ְְִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשנֹות
הּיֹוצא ּדֹור ׁשהם ּדֹורֹות ב' ׁשל ִֵֵֶֶַַָּבּׁשנים
לארץ הּנכנס רביעי ודֹור ְְְְִִִִִִֶַַָָָמּמצרים
יׂשראל לעם יתּבר מעׂשיו יּכיר ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּובהם

אֹומרֹו ּוכנגד ,ּקנ ׁשהּואENÚׁשּבהם ְְֶֶֶֶֶָָ»¿ֶ

ׁשכינתֹו ׁשּנתן ּבֹו ׁשּפרׁשנּו עליֹון ְְְִִֵֶֶֶַַָָּתּקּון
אבי ׁשאל אמר אֹותנּו ונּבא ְְְִִֵַַָָָָּבתֹוכנּו
ּפרׁשּוה וכן הּנביאים, הם אבי ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָויּגד

ז"ל ּוכנגד(ספרי)רּבֹותינּו ,E��ÎÈÂ ְְִִֵֶֶַ«¿…¬∆
אמר הּבא עֹולם הכנֹות על ְֲֵֶַַַַָָָָָׁשּפרׁשנּוה
חכמי הם ּפרּוׁש ל ויאמרּו ְְְְֵֵֵֵֶַָֹזקני
והּמּׂשג הּדבר ּבהכנת הּמּכירים ְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָֻיׂשראל

:ל יאמרּו הם הּבא ְֵַָָָָֹלעֹולם
ÏÁ�‰a.ÌÈBbח) ÔBÈÏÚּכׁשהנחיל ּפרּוׁש ¿«¿≈∆¿ƒְְִִֵֶ

זה מעלה לׂשרי הּגֹוים את ב"ה ְְִֵֶֶַַָָה'
לא אׁשר אצלֹו ּפחּותים הם אׁשר ְְֲֲִִֵֶֶֶַֹיּגיד
מעלה: לׂשרי ּונתנם לׁשמֹו ׁשּיתּכּנּו ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָרצה

B„È¯Ù‰a.Ì„‡ È�a'ה מסר ׁשּלא ּפרּוׁש ¿«¿ƒ¿≈»»ֵֶַָֹ
אּלא אחד ׂשר ּביד האּמֹות ְֶֶַַָָָָֻּכל
ואפן וׂשר, ׂשר לכל חלק ונתן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹהפרידם

ּב ׁשעׂשה ּגבּולםהחלּקה ּכׁשּיּצב הם ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֻ
יׁש ּפרּוׁש יׂשראל, ּבני למסּפר ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָהיתה
זה עׂשה ה' מעׂשה ּכל ּכי לדעת ְֲִֵֶַַַָָָָל
נפׁשֹות וכל ורע וטֹוב זה ְְְְְֶַַָָֻלעּמת
אילן אילנֹות מּב' ה' נטעם ְְִִִִִֶַָָָָָׁשּבּנבראים
אדם הּוא הּטֹוב אילן רע, וא' טֹוב ְִַַָָָא'

אדם ס"מ הּוא הרע אילן ִִַָָָָָהראׁשֹון,
ונתערב הראׁשֹון אדם ּוכׁשחטא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּבלּיעל,
מהּלדת יֹוצאים להיֹות חזרּו ּבּטֹוב ְְְִֵֶֶַַָֻרע
עד רעֹות נפׁשֹות ּגם הראׁשֹון ְִַַָָָָָאדם
ּכלּולֹות ׁשּבּה טהֹורה אחת נפׁש ְְְֶֶֶֶַַָָָָׁשּיצאה
האילן ונתּברר הּקדֹוׁשֹות הּנׁשמֹות ְְְְִִֵַַָָָָָּכל
אבינּו יעקב הּוא וזה מחדׁש ְֲִֵֶַַָָָֹהּטֹוב

אמרּו ולזה הּׁשלֹום, פ"ד.)עליו (ב"מ ְְֶַָָָָָ
ׁשפריה מעין אבינּו ּדיעקב ְְְֲִֵֵֵֵַָֹֻֻׁשפריה

הּדברים: והבן קדמאה ְְְְִֵַַָָָָָָּדאדם
ÔÏÈ‡Â'ע והם ענפים ע' ּבֹו יׁש זה ¿ƒ»ְֲִֵֵֶָ

על ואׁשר למצרים, ׁשּירדּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָנפׁש
הּציב האּמֹות ה' הפריד ּכאׁשר ְֲִִִִֵֶַָֻּכן
מהם עׂשה יׂשראל ּבני למסּפר ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָּגבּולם

הּקדּׁשה: ענפי ע' ּכנגד ְְְֵֶֶַַָֻע'
‰�ek‰Âּבחינה ּכל ׁשּתהיה ּכדי ּבזה ¿««»»ְְְִִֵֶֶֶָָָ

מענפי ענף ּכל ׁשל ְְִֵֵֶַָָָָּובחינה
ּבחלק ׁשּכנגּדּה על מֹוׁשלת ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָֻהּקדּׁשה

סֹוד וזה ה')הרע, ירדֹות(מׁשלי רגליה ְְְְִֵֶֶַַָָֹ
על ּדֹורכים הּקדּׁשה ׁשל ׁשרגלים ְְְִִֶֶֶַַַַָָֻמות,
יעקב ענפי ונמצאים הּקלּפה, ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹראׁשי
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(æ)éáà ìàL øãå øc úBðL eðéa íìBò úBîé øëæEãbéå E §ŸÆ§´½̈¦−§´«Ÿ¨®Ÿ§©³¨¦̧Æ§©¥½§
éð÷æ:Cì-eøîàéå E §¥¤−§«Ÿ§¨«

i"yx£ÌÏBÚ ˙BÓÈ ¯ÎÊ∑לפניו ׁשהכעיסּו ּבראׁשֹונים עׂשה ÂŒ¯c„¯.מה ˙B�L e�Èa∑מי עליהם ׁשהציף אנֹוׁש, ּדֹור ¿…¿»ְְִִִִֶֶָָָָָƒ¿…»…ֱֲִֵֵֵֶֶ
ׁשעבר על לבבכם נתּתם לא אחר: ּדבר ׁשּׁשטפם. הּמּבּול ודֹור cÂŒ¯c¯.אֹוקינֹוס, ˙B�L e�Èa∑ׁשּיׁש להּבא, להּכיר ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹƒ¿…»…ְְִֵֶַַָ

הּבא והעֹולם הּמׁשיח ימֹות לכם ּולהנחיל לכם להטיב ‡·EÈ.ּבידֹו Ï‡L∑ׁשּנאמר ּכמֹו אבֹות, ׁשּנקראּו הּנביאים אּלּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ¿«»ƒְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ
ב)ּבאלּיהּו: יׂשראל"(מלכים רכב אבי לב)∑EÈ�˜Ê."אבי החכמים(קידושין החיים.הראׁשֹונֹות∑CÏŒe¯Ó‡ÈÂ.אּלּו אור ְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָ¿≈∆ֲִֵַָ¿…¿»ִָ

(ç)íénò úìáb ávé íãà éða Bãéøôäa íéBb ïBéìò ìçðäa§©§¥³¤§Æ¦½§©§¦−§¥´¨¨®©¥Æ§ª´Ÿ©¦½
é éða øtñîì:ìàøN §¦§©−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈBb ÔBÈÏÚ ÏÁ�‰a∑,נחלתם חלק את למכעיסיו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּוׁשטפםּכׁשהנחיל È�a.הציפם B„È¯Ù‰a ¿«¿≈∆¿ƒְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ¿«¿ƒ¿≈
Ì„‡∑ולא קּימם עּמים", ּגבּולֹות "יּצב אּלא כן, עׂשה ולא העֹולם מן להעבירם ּבידֹו היה הּפּלגה ּדֹור ּכׁשהפיץ »»ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
Ï‡¯NÈ.אּבדם È�a ¯tÒÓÏ∑ּבני ׁשל נפׁש ׁשבעים ּולמסּפר ׁשם, מּבני לצאת ׁשעתידין יׂשראל, ּבני מסּפר ּבׁשביל ְִָ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

למצרים, ׁשּירדּו לׁשֹוןיׂשראל ׁשבעים עּמים ּגבּולֹות .הּציב ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(83 'nr bi zeiecreezd mgpn zxez - e"hyz dxez zgny zgiy)

יׂשראל ּבני למסּפר עּמים ּגבּולֹות ח)יּצב ארצֹות(לב, את לברר יׂשראל ּבני ׁשעל הּוא, עּמים לגבּולֹות יׂשראל ּבני ּבין הּקׁשר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

זהּו ּכּלכם". ׁשּגליתם ּכמי ּדֹומה . . לברּבריא ּגֹולה מּכם ׁש"אחד זה ידי על - זאת? עֹוׂשים ּכיצד העֹולם. ּכל את הינּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻהעּמים,

ּדי אּלא ּבעֹולם, מקֹום לכל יּגיעּו יׂשראל ּבני ׁשּכל צרְך אין האּמֹות": לבין ׁשּפּזרן יׂשראל עם הקּב"ה עׂשה "צדקה רז"ל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻׁשאמרּו

ּומׁשה האבֹות נׁשמֹות ואפילּו צּדיק, נׁשמת ּבֹו מתעּברת ׁשֹוממה, ּבפּנה נמצא יהּודי ּכאׁשר ולפעמים, מּכם"). ("אחד אחד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּביהּודי

ההּוא. הּמקֹום את לברר ׁשּיּוכל ּכדי החייםרּבנּו, אור ְְֵֵֵֶֶַַַַָָ

c¯ז È�La ÏkzÒ‡ ‡ÓÏÚ ÔÓ„ ÔÈÓBÈ ¯k„‡ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿««ƒ¿≈«
CÏ ÈÂÁÈÂ Ce·‡ Ï‡L ¯„ÂCÈ·ÒÔe¯ÓÈÈÂ:CÏ ¿»¿«¬ƒ«ƒ»»»¿≈¿»

È�aח d˙eL¯Ùa ‡ÈÓÓÚ ‰‡ÏÚ ‡�ÒÁ‡a¿«¬»»ƒ»»«¿«»¿»»≈¿≈
È�a ÔÈ�ÓÏ ‡ÈÓÓÚ ÈÓeÁz ÌÈÈ˜ ‡L�‡¬»»«ƒ¿≈«¿«»¿ƒ¿«¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּנבּואה, לקּבל ראּוי ּכלי אֹותנּו ְְְִֵֶַַָָָָָׁשעׂשה
אמר זה חדׁשENÚּוכנגד מעׂשה ּפרּוׁש ְֶֶֶַָ»¿ֲֵֶַָָ

,אבי ּבּמאמר הרמּוזה הּבריאה ְְְֲִִִַַַַַָָָָמּלבד
לזּכֹות הּנצחי התּכֹוננּות אֹותנּו ׁשּתּכן ְְְְִִִִִֵֶַָד'
והּכּונה העּקר, ׁשהּוא הּבא עֹולם חּיי ְִֵֶַַַַָָָָָָּבֹו
נבלה עֹוׂשה הּנבל ׁשאין הּוא זה ְְֵֶֶֶַָָָָָּבכל
סכל היֹותֹו לצד לא אם זה ּגדר ְֱִִֵֶַָָָֹעם

חכם: ולא נבל אֹומרֹו ְְְָָָָֹוהּוא
ÎÊ.ÌÏBÚ¯ז) ˙BÓÈּכנגד חלּקֹות ד' אמר ¿…¿»ְֲֶֶַָֻ

זה, ׁשּלפני ּבּפסּוק ׁשאמר ּדברים ְְִִֵֶֶֶַַָָָד'
אֹומרֹו ‡·EÈּכנגד ‡e‰ ‡BÏ‰ׁשרמז ְְֶֶ¬»ƒֶַָ

עֹולם ימֹות זכר אמר הּבֹורא ׁשהּוא ְְֵֶַַָָֹּבֹו
יּמצא ׁשם ּבראׁשית ימי ׁשׁשת ְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָׁשהם
ּוכנגד הּבֹורא, הּוא הּיֹוצר הּוא ְִֵֵֶֶַַּכי
ּוׁשאר מצרים ליציאת ׁשרמז ּקנ ְְְִִִִֶֶַַַָָָאֹומרֹו
ּבינּו אמר אֹותנּו קנה ׁשּבהם ִֶֶַַָָָָָהּטֹובֹות
ה' ּׁשּפעל ּבּמה ׁשּיתּבֹונן ודר ּדר ְְִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשנֹות
הּיֹוצא ּדֹור ׁשהם ּדֹורֹות ב' ׁשל ִֵֵֶֶַַָּבּׁשנים
לארץ הּנכנס רביעי ודֹור ְְְְִִִִִִֶַַָָָמּמצרים
יׂשראל לעם יתּבר מעׂשיו יּכיר ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּובהם

אֹומרֹו ּוכנגד ,ּקנ ׁשהּואENÚׁשּבהם ְְֶֶֶֶֶָָ»¿ֶ

ׁשכינתֹו ׁשּנתן ּבֹו ׁשּפרׁשנּו עליֹון ְְְִִֵֶֶֶַַָָּתּקּון
אבי ׁשאל אמר אֹותנּו ונּבא ְְְִִֵַַָָָָּבתֹוכנּו
ּפרׁשּוה וכן הּנביאים, הם אבי ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָויּגד

ז"ל ּוכנגד(ספרי)רּבֹותינּו ,E��ÎÈÂ ְְִִֵֶֶַ«¿…¬∆
אמר הּבא עֹולם הכנֹות על ְֲֵֶַַַַָָָָָׁשּפרׁשנּוה
חכמי הם ּפרּוׁש ל ויאמרּו ְְְְֵֵֵֵֶַָֹזקני
והּמּׂשג הּדבר ּבהכנת הּמּכירים ְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָֻיׂשראל

:ל יאמרּו הם הּבא ְֵַָָָָֹלעֹולם
ÏÁ�‰a.ÌÈBbח) ÔBÈÏÚּכׁשהנחיל ּפרּוׁש ¿«¿≈∆¿ƒְְִִֵֶ

זה מעלה לׂשרי הּגֹוים את ב"ה ְְִֵֶֶַַָָה'
לא אׁשר אצלֹו ּפחּותים הם אׁשר ְְֲֲִִֵֶֶֶַֹיּגיד
מעלה: לׂשרי ּונתנם לׁשמֹו ׁשּיתּכּנּו ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָרצה

B„È¯Ù‰a.Ì„‡ È�a'ה מסר ׁשּלא ּפרּוׁש ¿«¿ƒ¿≈»»ֵֶַָֹ
אּלא אחד ׂשר ּביד האּמֹות ְֶֶַַָָָָֻּכל
ואפן וׂשר, ׂשר לכל חלק ונתן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹהפרידם

ּב ׁשעׂשה ּגבּולםהחלּקה ּכׁשּיּצב הם ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֻ
יׁש ּפרּוׁש יׂשראל, ּבני למסּפר ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָהיתה
זה עׂשה ה' מעׂשה ּכל ּכי לדעת ְֲִֵֶַַַָָָָל
נפׁשֹות וכל ורע וטֹוב זה ְְְְְֶַַָָֻלעּמת
אילן אילנֹות מּב' ה' נטעם ְְִִִִִֶַָָָָָׁשּבּנבראים
אדם הּוא הּטֹוב אילן רע, וא' טֹוב ְִַַָָָא'

אדם ס"מ הּוא הרע אילן ִִַָָָָָהראׁשֹון,
ונתערב הראׁשֹון אדם ּוכׁשחטא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּבלּיעל,
מהּלדת יֹוצאים להיֹות חזרּו ּבּטֹוב ְְְִֵֶֶַַָֻרע
עד רעֹות נפׁשֹות ּגם הראׁשֹון ְִַַָָָָָאדם
ּכלּולֹות ׁשּבּה טהֹורה אחת נפׁש ְְְֶֶֶֶַַָָָָׁשּיצאה
האילן ונתּברר הּקדֹוׁשֹות הּנׁשמֹות ְְְְִִֵַַָָָָָּכל
אבינּו יעקב הּוא וזה מחדׁש ְֲִֵֶַַָָָֹהּטֹוב

אמרּו ולזה הּׁשלֹום, פ"ד.)עליו (ב"מ ְְֶַָָָָָ
ׁשפריה מעין אבינּו ּדיעקב ְְְֲִֵֵֵֵַָֹֻֻׁשפריה

הּדברים: והבן קדמאה ְְְְִֵַַָָָָָָּדאדם
ÔÏÈ‡Â'ע והם ענפים ע' ּבֹו יׁש זה ¿ƒ»ְֲִֵֵֶָ

על ואׁשר למצרים, ׁשּירדּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָנפׁש
הּציב האּמֹות ה' הפריד ּכאׁשר ְֲִִִִֵֶַָֻּכן
מהם עׂשה יׂשראל ּבני למסּפר ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָּגבּולם

הּקדּׁשה: ענפי ע' ּכנגד ְְְֵֶֶַַָֻע'
‰�ek‰Âּבחינה ּכל ׁשּתהיה ּכדי ּבזה ¿««»»ְְְִִֵֶֶֶָָָ

מענפי ענף ּכל ׁשל ְְִֵֵֶַָָָָּובחינה
ּבחלק ׁשּכנגּדּה על מֹוׁשלת ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָֻהּקדּׁשה

סֹוד וזה ה')הרע, ירדֹות(מׁשלי רגליה ְְְְִֵֶֶַַָָֹ
על ּדֹורכים הּקדּׁשה ׁשל ׁשרגלים ְְְִִֶֶֶַַַַָָֻמות,
יעקב ענפי ונמצאים הּקלּפה, ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹראׁשי



epif`dמב zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"k ipy meil inei xeriy

(è):Búìçð ìáç á÷òé Bnò äåäé ÷ìç ék¦²¥¬¤§Ÿ̈−©®©«£−Ÿ¤¬¤©«£¨«

i"yx£BnÚ '‰ ˜ÏÁ Èk∑הּוא ּומי עּמֹו, חלקֹו? הּוא ּומי לצאת. ועתיד ּביניהם ּכבּוׁש חלקֹו ׁשהיה לפי זאת? ּכל לּמה ƒ≈∆«ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
�B˙ÏÁ.עּמֹו? Ï·Á ·˜ÚÈ•ּבׁשל הּמׁשּלׁש ּבאבֹות, הּׁשליׁשי ּוזכּותֹו,והּוא אביו, ּוזכּות אביו, אבי זכּות זכּיֹות: ׁש ַ«¬…∆∆«¬»ְְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָֹֻֻ

ׁשל לנחלה,הרי לֹו היּו ּובניו והּוא ּגדילים. ּבג' עׂשּוי ׁשהּוא הּזה ּכחבל ּבנֹוׁש, עׂשו ולא אברהם, ּבן יׁשמעאל ולא ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
יצחק .ׁשל ְִֶָ

(é)eäðááñé ïîLé ììé eäúáe øaãî õøàa eäàöîé¦§¨¥̧Æ§¤´¤¦§½̈§−Ÿ§¥´§¦®Ÿ§«Ÿ§¤̧§Æ
:Bðéò ïBLéàk eäðøvé eäððBáé§´§¥½¦§¤−§§¦¬¥«

i"yx£¯a„Ó ı¯‡a e‰‡ˆÓÈ∑,מדּבר ּבארץ נאמנים לֹו מצא אֹותם ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»ְְֱִִֶֶֶָָָָָ
ׁשּנאמר: ועׂשו, יׁשמעאל עׂשּו ּׁשּלא מה ועּלֹו, ּומלכּותֹו ּתֹורתֹו עליהם לג)ׁשּקּבלּו מהר(לקמן הֹופיע למֹו, מּׂשעיר "וזרח ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

ÔÓLÈ.ּפארן" ÏÏÈ e‰˙·e∑ולא האמּונה, אחר נמׁשכּו ׁשם אף יענה, ּובנֹות ּתּנינים יללת מקֹום ּוׁשממה, צּיה ארץ ָָ¿…¿≈¿ƒ…ְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: ּכענין ּוׁשממֹון'? צּיה מקֹום לּמדּברֹות, נצא היא' למׁשה: ב)אמרּו ּבּמדּבר"(ירמיה אחרי לכּת".e‰�··ÒÈ∑ ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ¿…¿∆¿

ּכגיגית עליהם ׁשּכפהּו ההר, ּבתחּתית וסּבבם רּוחֹות, לארּבע ּבדגלים וסּבבם ּבעננים והּקיפם סּבבם ∑e‰��B·È.ׁשם ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ¿¿≈
ּובינה ּבתֹורה ּכֹוכבים∑e‰�¯vÈ.ׁשם, העֹובדי ּומן ועקרב ׂשרף, B�ÈÚ.מּנחׁש, ÔBLÈ‡k∑ׁשּבעין הּׁשחר הּוא ְִָָָƒ¿∆¿ְְְִִִֵַָָָָָָָ¿ƒ≈ִֶַַָָֹ

ּכמֹו: ּבּמדּבר', צרּכֹו ּכל 'יסּפיקהּו "ימצאהּו", ּתרּגם: ואּונקלֹוס הימּנּו. יֹוצא יא)ׁשהּמאֹור להם",(במדבר יז)"ּומצא (יהושע ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ההר" לנּו יּמצא לׁשכנּתּה∑e‰�··ÒÈ."לא סחֹור סחֹור לד''אׁשרנּון ּדגלים וארּבעה ּבאמצע מֹועד אהל ,' ִֵָָָָֹ¿…¿∆¿ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

החיים.רּוחֹות אור

‡dz�ÒÁ:ט ·„Ú ·˜ÚÈ dÓÚ ÈÈ„ ‡˜ÏÁ È¯‡¬≈√»»«¿»«≈«¬…¬««¬«¿≈

È·e˙י ‡¯a„Ó ‡Ú¯‡a ÔB‰Èk¯ˆ ˜ÈtÒ«ƒ»¿≈¿«¿»«¿¿»≈
¯BÁÒ Ôe�¯L‡ ‡ÈÓ ˙ÈÏ È„ ¯˙‡ ‡�ÂÁ«̂¬»»¬«ƒ≈«»«¿ƒ¿
‡˙È¯B‡ ÈÓ‚˙t Ôe�ÙÏ‡ dz�ÎLÏ ¯BÁÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«≈ƒƒ¿»≈«¿»

:ÔB‰È�ÈÚ ˙··k Ôe�¯Ë�¿»ƒ¿»«≈≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ואמר האּמֹות, על ּומֹולכים ְְְִִַַָָֻׁשֹולטים
BnÚ '‰ ˜ÏÁ Èk,לזה טעם ּפרּוׁש ƒ≈∆«ֵֶַַָ

ׁשּיהיה ה' לֹו ּבחר אׁשר ׁשהאּמה ְְֲִִֶֶֶֶַָָָֻלהיֹות
לזה יׂשראל הם עליה הּמֹוׁשל ְִֵֵֵֶֶַָָָָהּוא
יׂשראל ּבני את ונּׂשא והמלי ה' ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָנתּכּון
מֹול הּוא ּכאׁשר ּובזה האּמֹות ּכל ֲֵֶֶַַָָָֻעל
ּכל על מֹול הּוא הּנה יׂשראל ְִִֵֵֵַַָָעל

ואֹומרֹו ּכּלֹו, BnÚהעֹולם '‰ ˜ÏÁיכּון ְְָָֻ≈∆«ְֵַ
ׁשאז הּתֹורה ׁשּקּבלּו אחר יׂשראל ְְִִֵֶֶֶַַַָָָאל
חבל יעקב ואֹומרֹו ה', עם ּבׁשם ְְְְֲִֵֶֶַַָֹיּקראּו
והּוא הּנחלה, ראׁש ׁשהּוא החבל ְֲֵֶֶֶַַַָֹּפרּוׁש

ּברמז אליו ּׁשהעירֹותי אֹומרםמה ְְֲִִֵֶֶֶַָָ
כּו': ּדיעקב ׁשפריה ְְֲֵַֹֻז"ל

„BÚּבחינֹות ב' ׁשּיׁש להיֹות לֹומר ְְְִִֵֵֶַַיכּון
עליֹון מעֹולם ׁשּבאה יׁש ְְֵֵֶֶַָָָָּבּנׁשמֹות,

יאמר ‰'ולזה ˜ÏÁ'מה חלק ּפרּוׁש ְֵֵֶָָ≈∆ֵֵֵֶ
ׁשּבאֹות נפׁשֹות ויׁש ּכביכֹול, ְְְִֵֶָָָב"ה
יּקרא ולזה ׁשּדי נחלת הּנקרא ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָמּמקֹום

לֹומר ודקּדק נחלתֹו, חבל Ï·Áיעקב ְְֲֲִֵֶֶַַַָֹ∆∆
חן יֹודעי ּגּלּו אׁשר ּגדֹול ענין ְְְֲִִִֵֵֶָָֹלרמז
לּה יׁש ׁשּבאדם החּיּוני נפׁש ּכל ִִִֵֶֶֶַָָָָָּכי
יֹוצא והּוא ׁשרׁשּה עם ּדבּוק א' ְְִֵָָָחּוט
למעלה ּבׁשרׁשֹו ודבּוק ְְְְְְִִֵַַַָָָמהּנחירים
נפׁש ועל לחּיֹות, הּנפׁש יֹונקת ְִִֶֶֶֶֶֶַַַָּומּׁשם

הּכתּוב אמר ט"ו)הרׁשע הּכרת(ּבּמדּבר ְִִֵַַַָָָָָָָ
הּדבּוק הּׁשרׁש ׁשאֹותֹו ּפרּוׁש וגֹו' ְִֵֵֶֶַַָָֹּתּכרת

יכריּתּנּו חּצבה ׁשּמּמּנּו למקֹום ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֻמהּנפׁש
מיתה היא וזֹו יניקה לּה אין וׁשּוב ְְְִִִֵָָָה'

נאמר ּובצּדיקים ד')רח"ל, ואּתם(ּדברים ְְְֱִִִֶֶַַַָ
והּוא וגֹו', חּיים אלהיכם ּבה' ְְְֱִִֵֵֶַַַֹהּדבקים

והבן: נחלתֹו חבל ְְֲֵֶֶַָָאֹומרֹו
e‰‡ˆÓÈ.'B‚Âי) e‰˙·e ¯a„Ó ı¯‡aנראה ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»¿…¿ְִֶ

ז"ל אֹומרם ּדר על הּכתּוב יכּון ְְִֵֶֶַַַָָּכי
קי"ט.) מּמצרים(ּפסחים יׂשראל יצאּו לא ְְְְִִִִִֵַָָָֹ

ּדגים ּבּה ׁשאין ּכמצּלה ׁשעׂשאּוה ְֲִִֵֶֶַָָָָָֻעד
עֹוד, ואמרּו וּירא)כּו', ּתֹורה ׁשאם(לּקּוטי ְְִִֵֵֶַָָָ

היּו ּבמצרים מתעּכבין יׂשראל ְְְְְִִִִִֵַַָָָהיּו
נכנסים היּו ּכי לעֹולם לעד ׁשם ְְְִִִִִַָָָָָָנטמעים

אמר לזה טמאה, ׁשערי e‰‡ˆÓÈּבנ' ְְֲֵֶַַָָָֻƒ¿»≈
ı¯‡aואין חרבה ּפרּוׁש מדּבר ׁשהיא ¿∆∆ְְֲִִֵֵֵֶָָ

ימצאהּו אמר לא ולזה מּמׁש, ְְִֵֶַַָָָָָֹּבּה
והבן: מדּבר ּבארץ אּלא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָּבּמדּבר

¯Ó‡Âמּבלי מדּבר ׁשהארץ ׁשּמּלבד עֹוד ¿»«ְְְִִִִֶֶֶַָָָ
ׁשהּוא אּלא קדּׁשה e‰zניצֹוץ ְִֶֶָָֻ…

ÔÓLÈ ÏÏÈ,וטמאה טּנפת מלאה ּפרּוׁש ¿≈¿ƒ…ְְְִֵֵֶָָֹֻ
ּבּזהר ׁשאמרּו ט"ז.)ותמצא ּכי(ח"א ְְְִִֶַַָָֹ

ּבח הּוא כןּתהּו ּוכמֹו אחת ּקלּפה ינת ְְְִִֵַַַָֹ
הרע, ּבחינת ׁשהם יׁשימֹון ְְְִִֵֵֶַַָילל
מהרע, ּומכלל מהּטֹוב מׁשלל ְְֵֵֶַַַָָָָֻֻׁשהּמקֹום
ׁשמירה, לׁשֹון ּפרּוׁש סּבבֹו ה' ְְְְִִֵֶָָולזה
ׁשמירה ׁשאֹותּה לֹומר עתיד לׁשֹון ְְְִִֶַַָָָָואמר
ּתהיה ועֹודּנה נעדרה לא לֹו ְְְִֶֶֶֶֶָָָָֹׁשעׂשה

מּמקֹום ׁשהֹוציאם ּבזה והּכּונה ְִִִֶֶַַָָָָָָּתמיד,
עֹוד ׁשם נטמעּו ׁשּלא ההּוא ְְִֶַַָָֹהרע
ה' מביא ּכׁשהיה עצמֹו מקֹום ְְְִֵֶֶַָָָׁשּבאֹותֹו
אֹותם, ׁשֹומר היה מצרים על ְִִֵַַַַָָָהּמּכֹות

אֹומרֹו ּדר ו')על ט' ּומּמקנה(ׁשמֹות ְְְִִֵֶֶַ
וגֹו' ּגׁשן ּבארץ וגֹו', כ"ו)יׂשראל (ׁשם ְְְְִֵֶֶֶָָ

וגֹו' אֹור היה יׂשראל ּבני י'ּולכל (ׁשם ְְְְִֵֵָָָָָ

וגֹו'כ"ג) הּמׁשחית יּתן י"בולא (ׁשם ְְְִִֵַַָֹ

יסבבהּו:כ"ג) אֹומרֹו ְְְְֶֹוהּוא
B¯ÓB‡Âe‰��B·Èלהם ׁשּנתן ידי על ּפרּוׁש ¿¿¿¿≈ְֵֵֶֶַַָָ

ׁשּבזה הּבינה מקֹור ׁשהיא ְִִֶֶֶַָָָּתֹורה
אֹומרֹו עלּדר עינֹו ּכאיׁשֹון (מׁשלייּצרנהּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַ

ואֹומרֹוב') ּתנצרּכה, B�ÈÚּתבּונה ÔBLÈ‡k ְְְְְִֶָָ¿ƒ≈
הּנביא ב')ּכמאמר ּבכם(זכרי' הּנֹוגע ּכל ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָ

ּכדר ּבזה והּכּונה עינֹו ּבבבת ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכנֹוגע
האדם אצּבע נגיעת סֹובלת העין ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאין
עכּור האצּבע גּוף ּכי לצד והּטעם ְְְִֶַַַַַָָָּבּה,
הּגׁשמי, סֹובל הרּוחני ואין זּכה ְְְִִִֵֵַַַַָָָָוהעין

הרׁשּב"י מאמר סֹוד ריא:)והּוא ח"ב (זהר ְְֲִַַַַָֹ

אּׁשא ּדסבלא לנׁשמתא לּה וי ְְְְְִֶֶַַַָָָָָׁשאמר
נכנסת ׁשּבֹו האׁש ּפרּוׁש ְְְִֵֵֶֶֶָָָנכראה,
אׁש ּבער נכרּיה אׁש היא ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָלהעניׁשּה
הּצּדיק ׁשּנפׁש ׁשם ּתמצא ולזה ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּנׁשמה,
ּפרּוׁש ּדינּור נהר הּנקרא ּבאׁש ְְְִִִֵֵַָָָֹּתטּבל
נגׁשם ולא האׁש נתרחק ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶַָָֹֹּבעֹוד
ּדברים: ׁשל סֹודן והבן יצטערּו לא ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּבזה

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"k ipy meil inei xeriy

(àé)eäçwé åéôðk Nøôé óçøé åéìæBb-ìò Bp÷ øéòé øLðk§¤̧¤Æ¨¦´¦½©«¨−̈§©¥®¦§³Ÿ§¨¨Æ¦¨¥½
:Búøáà-ìò eäàOé¦¨¥−©¤§¨«

i"yx£Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯L�k∑ּובחמלה ּברחמים ׁשהּואנהגם עד ּפתאם, לקּנֹו נכנס ואינֹו ּבניו, על רחמני הּזה ּכּנׁשר ¿∆∆»ƒƒְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ׂשּוכה ּבין לאילן, אילן ּבין ּבכנפיו ּבניו על ּומטרף לקּבלֹומקׁשקׁש ּכח ּבהן ויהא ּבניו ׁשּיעֹורּו ּכדי ÈÚÈ¯.לחברּתּה, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ»ƒ

Bp˜∑ּבניו ÛÁ¯È.יעֹורר ÂÈÏÊBbŒÏÚ∑ּברּו הּקדֹוׁש אף נֹוגע, ואינֹו נֹוגע מחפף, אּלא עליהם, עצמֹו מכּביד אינֹו ƒְֵָָ«»»¿«≈ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
לז)הּוא, ׁשּנאמר:(איוב רּוחֹות, מארּבע אּלא אחת מרּוח עליהם נגלה לא ּתֹורה, ליּתן ּכׁשּבא ּכח, ׂשּגיא מצאנּוהּו לא ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשּדי

לג) ּבא(להלן מּסיני קדׁש","ה' מרבבֹות ואתה ּפארן, מהר הֹופיע למֹו, מּׂשעיר ג)וזרח רּוח(חבקוק זֹו יבא", מּתימן "אלּה ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
e‰ÁwÈ.רביעית ÂÈÙ�k N¯ÙÈ∑עֹופֹות ׁשּׁשאר לפי עֹופֹות, ּכׁשאר ּברגליו נֹוטלן אינֹו למקֹום, מּמקֹום ליּטלן ּכׁשּבא ְִִƒ¿…¿»»ƒ»≈ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ

מן אּלא ירא אינֹו הּנׁשר אבל הּנׁשר, מּפני ּברגליו נֹוׂשאן לפיכ עליהם, ּופֹורח לעּוף מגּביּה ׁשהּוא הּנׁשר, מן ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָיראים
יּכנס ולא ּבי החץ ׁשּיּכנס 'מּוטב אֹומר: ּכנפיו, על נֹוׂשאן לפיכ הּוא:החץ, ּברּו הּקדֹוׁש אף יט)ּבבני', "ואּׂשא(שמות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

והּׂשיגּום אחריהם מצרים ּכׁשּנסעּו נׁשרים", ּכנפי על ּבליסטראֹות,(חֹונים)אתכם ואבני חּצים ּבהם זֹורקים היּו הּים, על ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
יד)מּיד: וגֹו'(שמות מצרים מחנה ּבין וּיבא וגֹו', האלהים מלא החיים.""וּיּסע אור ְְְְֱֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹֹ

(áé):øëð ìà Bnò ïéàå epçðé ããa äåäé§Ÿ̈−¨¨´©§¤®§¥¬¦−¥¬¥¨«
i"yx£„„a לבטח∑‰' ּבדד – ּבּמדּברה' �Î¯.נהגם Ï‡ BnÚ ÔÈ‡Â∑ »»ְְִֶַַָָָָָָ¿≈ƒ≈≈»

ּבאחד ּכח היה ּולהּלחםלא ּכחֹו להראֹות ּכֹוכבים העֹובדי אלהי מּכל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֹֹ
על ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו הםעּמהם. ּתֹוכחה ּדברי אֹומר ואני אּונקלֹוס. ּתרּגם וכן ּותהאהעתיד, והארץ, הּׁשמים להעיד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

לפיכ להם, לעׂשֹות עתיד ׁשהּוא הּנֹולדֹות ולא להם, ׁשעׂשה הראׁשֹונֹות יזּכרּו ולא לבּגד ׁשּסֹופן לעד, להם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹהּׁשירה
הּדבר ליּׁשב עתידצרי וכן להם, עׂשה ּכן ּדרֿודר", ׁשנֹות ּבינּו עֹולם, ימֹות "זכר על מּוסב הענין וכל ּולכאן, לכאן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

לזּכר להם היה זה ּכל החיים.לעׂשֹות, אור ְֲִֶֶַָָָָֹ

ÛÙBÁ˙Óיא È‰B�· ÏÚ d�˜Ï LÈÁÓ„ ‡¯L�k¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒƒ¿≈
ÛB˜z ÏÚ ÔB‰ÏË�Ó ÔB‰Ïa˜Ó È‰Bt„b ÒÈ¯t»ƒ«¿ƒ¿«∆¿¿«∆¿«¿

:È‰B¯·‡¡»ƒ

ÓÏÚa‡יב ÔB‰˙eÈ¯L‡Ï „È˙Ú È‰B„BÁÏa ÈÈ¿»ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿»¿¿»¿»
È‰BÓ„˜ ÌÈ˜˙È ‡ÏÂ ‡˙„Á˙‡Ï „È˙Ú ‡e‰„¿»ƒ¿ƒ¿«»»¿»ƒ¿««»»ƒ

:ÔÂÚË ÔÁÏÙ»¿««¬»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‡e‰Âּכאן B�ÈÚאֹומרֹו ÔBLÈ‡kהם ּכי ¿ְָ¿ƒ≈ִֵ
ּגׁשמירּו מהם חּוץ וכל ְְִִִֵֶַָָחנּיים

נגיעת אפּלּו ּבהם ויׁשחיתּו ירעּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָולזה
ּבאיׁשֹון יד נגיעת ׁשּירע ּכמֹו ְְְִִֶֶַַָָָהעכּור
הּתֹורה, ׁשהנחילם אחר היה וזה ְְִִִֶֶַַַַָָָָעין,

לֹומר קדם אמרe‰��B·Èולזה ּכ ואחר ְֶַַָָ¿¿≈ְַַַָָ
e‰�¯vÈמצוֹות טעם והּוא עינֹו, ּכאיׁשֹון ƒ¿∆¿ְְְִִֵַַ

והבן: ּתעׂשה ְֲֵֶַָֹלא
„BÚאֹומרֹו e‰�¯vÈ.ירצה e‰��B·Èעל ְְִֶ¿∆≈ƒ¿∆¿ַ

ׁשּבת ּבמּסכת ז"ל אֹומרם ְְֶֶֶֶַַָָּדר
נ"ד:) מהם(ּברכֹות וא' ׁשמירה צריכין ג' ְְְְִִִֵֶָָ

לפי והּטעם חכם, ּתלמיד ְְְִִַַַַָָהּוא
ּתֹורה ּבן מּמעלת מתקּנאים ְְֲִִִִִֶֶַַַַַָׁשהּמּזיקין
ּפרּוׁש יבֹוננהּו אמר לזה ּבֹו, ְְֲִִֵֵֶַָָָּומתּגרים
לזה ּתבּונה ׁשּנקראת הּתֹורה לֹו ְְִִֵֵֶֶַָָָיּתן
וגֹו': יּצרנהּו ּכאֹומרֹו לׁשמרֹו עליו ְְְְְְְִֶָָָָחל

˜L�k.Bp¯יא) ¯ÈÚÈּדרׁשּו(ספרי)רז"ל ¿∆∆»ƒƒְְִִַַָ
מּדבריהם וחּוץ ּבֹו, ּׁשּדרׁשּו ְְְִִֵֶֶַָמה

ז"ל אֹומרם ּדר על פי"ז)יתּבאר (וּיק"ר ְְְִִֵֶֶַַָָ

ּבעל אין רצֹונֹו עֹוברים ּכׁשּיׂשראל ְְְְִִִֵֵֶַַָּכי
מתחיל אּלא ּתחּלה ּבּנפׁשֹות נֹוגע ְְְִִִֵֶַַַַָָָהּדין
ּבנגעי ּכ אחר ּבּתים ּבנגעי ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָלהעירֹו

מאמר והּוא וכּו', ÈÚÈ¯ּבגדים ¯L�k ְְְֲִַַָ¿∆∆»ƒ
Bp˜מעֹוררם ּגם ּבניו, מעֹורר ה' כן ּכמֹו ƒְְְְֵֵַָָָ

ּכאֹומרם ּבֹו עמֹוד ׁשּיּוכלּו היכלת ְְְְְִֶֶַָָֹּכפי
נ"ה)ז"ל האדם(ב"ר מנּסה ה' ְֵֶֶַָָָׁשאין

לסּבל: ׁשּיּוכל ּבׁשעּור ְְִִֶֶַָֹאּלא
B¯ÓB‡ÂÂÈÙ�k N¯ÙÈאֹומרם ּדר על וגֹו'. ¿¿ƒ¿…¿»»ְְֶֶַָ

כ"ט) ג' ּדברים ּפׁשּוטה(ספרי ימינֹו ְְְְִִִִָָ
הערה ידי על ׁשאם ׁשבים, ְְִִֵֵֶֶַַָָָלקּבל
לׁשּוב יתעֹוררּו ליׂשראל ה' ְְְְִִֵֶָָָׁשּיעיר
ואמר ּפׁשּוטה, ימינֹו ּתכף ְְְְִִֵֶַָָָּבתׁשּובה
ׁשּיפרׂש טעם ׁשעּורּה זה לעתיד ְְְִִִִֶֶַַָָֹֹיפרׂש
ׁשּיּקחהּו ּבׁשביל הּוא מעּקרא ְְִִִִֵֵֶָָָָָּכנפיו
ׁשּזּולת ּבתׁשּובה, החֹוזר יׂשראל ְְְִִִֵֵֶַַָָלאיׁש

ואֹומרֹוזה ּכנפיו, ּפֹורׂש היה e‰‡OÈלא ְְְֵֶָָָָֹƒ»≈
ז"ל אֹומרם ּדר על צ"ב)וגֹו' ח"א (זהר ְְֶֶַַָֹ

י')ּבּפסּוק ּדבר,(קהלת יּגיד ּכנפים ּובעל ְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּנקראים מלאכים ׁשל אחת ּכת יׁש ְְִִִִֵֶֶַַַַָָּכי
ּדּבּור ׁשּכל היא וׁשרּותם ּכנפים ְְֲִִִֵֵֶַַָָָּבעלי
יהּודי איׁש מּפי הּיֹוצאת ה' ּוברּכת ְְִִִִִֵַַטֹוב
יּׂשאהּו אֹומרֹו והּוא ּכנפיהם, ְְְִִֵֵֶַָָָיּׂשאּוה
מּמּנּו הּבא יּׂשא ּפרּוׁש אברתֹו ְִִֵֶֶַַָָָעל

ֵַמהּטֹוב:

epÁ�È‰'יב) „„aּדר על יתּבאר . »»«¿∆ְִֵֶֶַָ
ז"ל פל"ח)אֹומרם ּבּפסּוק(ב"ר ְַָָ

ד') לֹו,(הֹוׁשע הּנח אפרים עצּבים חבּור ְֲֲִִֵֶַַַַָ
אפּלּו אחּדּות ּביניהם יׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָּכׁשּיׂשראל
על ּפרּוׁש לֹו, הּנח זרה עבֹודה ְֲֵֵַַַָָָעֹובדי

ב')ּדר עׂשה,(אסּתר לּמדינֹות והנחה ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ
אֹומרֹו a„„והּוא ּכׁשהעם‰' ּפרּוׁש ְְ»»ְֵֶָָ

ואֹומרֹו ינחּנּו, ה' ּבד לׁשֹון ÔÈ‡Âּבדד ְְְְֶַַָָ¿≈
¯Î� Ï‡ BnÚעֹובדי ׁשהם הגם ּפרּוׁש ƒ≈≈»ְֲֵֵֵֶַ

זה, עֹון לֹו מחׁשיב ה' אין זרה ֲֲִֵֶַָָָָעבֹודה
BÓÚּומאמר ÔÈ‡ּדר על ּתתּפרׁש ֲַַ≈ƒְִֵֶֶַָ

ז"ל ל:)ׁשּדרׁשּו (ירמי'ּבּפסּוק(ר"ה ְְְִֶַָָָ

לּה,ל') ׁשּיׁש מּכלל לּה, אין ְִֵֵֵֶַָָֹּדרׁש
עּמֹו אין אמר ּׁשּלפנינּו ּבּמה כן ְְִֵֵֵֶֶַַָָּכמֹו
ה' ׁשאין אּלא עּמֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֶֶֶַָמּכלל

זה: על ְְֶַַמיּסרֹו
„BÚּבדד ה' אימתי הּדר זה על ְִֵֶֶֶֶַַַָָָירצה

מּיׂשראל, הרע חלק ּכׁשּנגמר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָינחּנּו
אֹומרֹו �Î¯והּוא Ï‡ BnÚ ÔÈ‡Âׁשהּוא ְְ¿≈ƒ≈≈»ֶ

האדם מחטא ּבאדם הּדבּוק הרע ְֵֵֵֶַַָָָָָָָָחלק
יבין: ְְִִַַָוהּמׂשּכיל
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(àé)eäçwé åéôðk Nøôé óçøé åéìæBb-ìò Bp÷ øéòé øLðk§¤̧¤Æ¨¦´¦½©«¨−̈§©¥®¦§³Ÿ§¨¨Æ¦¨¥½
:Búøáà-ìò eäàOé¦¨¥−©¤§¨«

i"yx£Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯L�k∑ּובחמלה ּברחמים ׁשהּואנהגם עד ּפתאם, לקּנֹו נכנס ואינֹו ּבניו, על רחמני הּזה ּכּנׁשר ¿∆∆»ƒƒְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ׂשּוכה ּבין לאילן, אילן ּבין ּבכנפיו ּבניו על ּומטרף לקּבלֹומקׁשקׁש ּכח ּבהן ויהא ּבניו ׁשּיעֹורּו ּכדי ÈÚÈ¯.לחברּתּה, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ»ƒ

Bp˜∑ּבניו ÛÁ¯È.יעֹורר ÂÈÏÊBbŒÏÚ∑ּברּו הּקדֹוׁש אף נֹוגע, ואינֹו נֹוגע מחפף, אּלא עליהם, עצמֹו מכּביד אינֹו ƒְֵָָ«»»¿«≈ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
לז)הּוא, ׁשּנאמר:(איוב רּוחֹות, מארּבע אּלא אחת מרּוח עליהם נגלה לא ּתֹורה, ליּתן ּכׁשּבא ּכח, ׂשּגיא מצאנּוהּו לא ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשּדי

לג) ּבא(להלן מּסיני קדׁש","ה' מרבבֹות ואתה ּפארן, מהר הֹופיע למֹו, מּׂשעיר ג)וזרח רּוח(חבקוק זֹו יבא", מּתימן "אלּה ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
e‰ÁwÈ.רביעית ÂÈÙ�k N¯ÙÈ∑עֹופֹות ׁשּׁשאר לפי עֹופֹות, ּכׁשאר ּברגליו נֹוטלן אינֹו למקֹום, מּמקֹום ליּטלן ּכׁשּבא ְִִƒ¿…¿»»ƒ»≈ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ

מן אּלא ירא אינֹו הּנׁשר אבל הּנׁשר, מּפני ּברגליו נֹוׂשאן לפיכ עליהם, ּופֹורח לעּוף מגּביּה ׁשהּוא הּנׁשר, מן ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָיראים
יּכנס ולא ּבי החץ ׁשּיּכנס 'מּוטב אֹומר: ּכנפיו, על נֹוׂשאן לפיכ הּוא:החץ, ּברּו הּקדֹוׁש אף יט)ּבבני', "ואּׂשא(שמות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

והּׂשיגּום אחריהם מצרים ּכׁשּנסעּו נׁשרים", ּכנפי על ּבליסטראֹות,(חֹונים)אתכם ואבני חּצים ּבהם זֹורקים היּו הּים, על ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
יד)מּיד: וגֹו'(שמות מצרים מחנה ּבין וּיבא וגֹו', האלהים מלא החיים.""וּיּסע אור ְְְְֱֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹֹ

(áé):øëð ìà Bnò ïéàå epçðé ããa äåäé§Ÿ̈−¨¨´©§¤®§¥¬¦−¥¬¥¨«
i"yx£„„a לבטח∑‰' ּבדד – ּבּמדּברה' �Î¯.נהגם Ï‡ BnÚ ÔÈ‡Â∑ »»ְְִֶַַָָָָָָ¿≈ƒ≈≈»

ּבאחד ּכח היה ּולהּלחםלא ּכחֹו להראֹות ּכֹוכבים העֹובדי אלהי מּכל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֹֹ
על ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו הםעּמהם. ּתֹוכחה ּדברי אֹומר ואני אּונקלֹוס. ּתרּגם וכן ּותהאהעתיד, והארץ, הּׁשמים להעיד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

לפיכ להם, לעׂשֹות עתיד ׁשהּוא הּנֹולדֹות ולא להם, ׁשעׂשה הראׁשֹונֹות יזּכרּו ולא לבּגד ׁשּסֹופן לעד, להם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹהּׁשירה
הּדבר ליּׁשב עתידצרי וכן להם, עׂשה ּכן ּדרֿודר", ׁשנֹות ּבינּו עֹולם, ימֹות "זכר על מּוסב הענין וכל ּולכאן, לכאן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

לזּכר להם היה זה ּכל החיים.לעׂשֹות, אור ְֲִֶֶַָָָָֹ

ÛÙBÁ˙Óיא È‰B�· ÏÚ d�˜Ï LÈÁÓ„ ‡¯L�k¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒƒ¿≈
ÛB˜z ÏÚ ÔB‰ÏË�Ó ÔB‰Ïa˜Ó È‰Bt„b ÒÈ¯t»ƒ«¿ƒ¿«∆¿¿«∆¿«¿

:È‰B¯·‡¡»ƒ

ÓÏÚa‡יב ÔB‰˙eÈ¯L‡Ï „È˙Ú È‰B„BÁÏa ÈÈ¿»ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿»¿¿»¿»
È‰BÓ„˜ ÌÈ˜˙È ‡ÏÂ ‡˙„Á˙‡Ï „È˙Ú ‡e‰„¿»ƒ¿ƒ¿«»»¿»ƒ¿««»»ƒ

:ÔÂÚË ÔÁÏÙ»¿««¬»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‡e‰Âּכאן B�ÈÚאֹומרֹו ÔBLÈ‡kהם ּכי ¿ְָ¿ƒ≈ִֵ
ּגׁשמירּו מהם חּוץ וכל ְְִִִֵֶַָָחנּיים

נגיעת אפּלּו ּבהם ויׁשחיתּו ירעּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָולזה
ּבאיׁשֹון יד נגיעת ׁשּירע ּכמֹו ְְְִִֶֶַַָָָהעכּור
הּתֹורה, ׁשהנחילם אחר היה וזה ְְִִִֶֶַַַַָָָָעין,

לֹומר קדם אמרe‰��B·Èולזה ּכ ואחר ְֶַַָָ¿¿≈ְַַַָָ
e‰�¯vÈמצוֹות טעם והּוא עינֹו, ּכאיׁשֹון ƒ¿∆¿ְְְִִֵַַ

והבן: ּתעׂשה ְֲֵֶַָֹלא
„BÚאֹומרֹו e‰�¯vÈ.ירצה e‰��B·Èעל ְְִֶ¿∆≈ƒ¿∆¿ַ

ׁשּבת ּבמּסכת ז"ל אֹומרם ְְֶֶֶֶַַָָּדר
נ"ד:) מהם(ּברכֹות וא' ׁשמירה צריכין ג' ְְְְִִִֵֶָָ

לפי והּטעם חכם, ּתלמיד ְְְִִַַַַָָהּוא
ּתֹורה ּבן מּמעלת מתקּנאים ְְֲִִִִִֶֶַַַַַָׁשהּמּזיקין
ּפרּוׁש יבֹוננהּו אמר לזה ּבֹו, ְְֲִִֵֵֶַָָָּומתּגרים
לזה ּתבּונה ׁשּנקראת הּתֹורה לֹו ְְִִֵֵֶֶַָָָיּתן
וגֹו': יּצרנהּו ּכאֹומרֹו לׁשמרֹו עליו ְְְְְְְִֶָָָָחל

˜L�k.Bp¯יא) ¯ÈÚÈּדרׁשּו(ספרי)רז"ל ¿∆∆»ƒƒְְִִַַָ
מּדבריהם וחּוץ ּבֹו, ּׁשּדרׁשּו ְְְִִֵֶֶַָמה

ז"ל אֹומרם ּדר על פי"ז)יתּבאר (וּיק"ר ְְְִִֵֶֶַַָָ

ּבעל אין רצֹונֹו עֹוברים ּכׁשּיׂשראל ְְְְִִִֵֵֶַַָּכי
מתחיל אּלא ּתחּלה ּבּנפׁשֹות נֹוגע ְְְִִִֵֶַַַַָָָהּדין
ּבנגעי ּכ אחר ּבּתים ּבנגעי ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָלהעירֹו

מאמר והּוא וכּו', ÈÚÈ¯ּבגדים ¯L�k ְְְֲִַַָ¿∆∆»ƒ
Bp˜מעֹוררם ּגם ּבניו, מעֹורר ה' כן ּכמֹו ƒְְְְֵֵַָָָ

ּכאֹומרם ּבֹו עמֹוד ׁשּיּוכלּו היכלת ְְְְְִֶֶַָָֹּכפי
נ"ה)ז"ל האדם(ב"ר מנּסה ה' ְֵֶֶַָָָׁשאין

לסּבל: ׁשּיּוכל ּבׁשעּור ְְִִֶֶַָֹאּלא
B¯ÓB‡ÂÂÈÙ�k N¯ÙÈאֹומרם ּדר על וגֹו'. ¿¿ƒ¿…¿»»ְְֶֶַָ

כ"ט) ג' ּדברים ּפׁשּוטה(ספרי ימינֹו ְְְְִִִִָָ
הערה ידי על ׁשאם ׁשבים, ְְִִֵֵֶֶַַָָָלקּבל
לׁשּוב יתעֹוררּו ליׂשראל ה' ְְְְִִֵֶָָָׁשּיעיר
ואמר ּפׁשּוטה, ימינֹו ּתכף ְְְְִִֵֶַָָָּבתׁשּובה
ׁשּיפרׂש טעם ׁשעּורּה זה לעתיד ְְְִִִִֶֶַַָָֹֹיפרׂש
ׁשּיּקחהּו ּבׁשביל הּוא מעּקרא ְְִִִִֵֵֶָָָָָּכנפיו
ׁשּזּולת ּבתׁשּובה, החֹוזר יׂשראל ְְְִִִֵֵֶַַָָלאיׁש

ואֹומרֹוזה ּכנפיו, ּפֹורׂש היה e‰‡OÈלא ְְְֵֶָָָָֹƒ»≈
ז"ל אֹומרם ּדר על צ"ב)וגֹו' ח"א (זהר ְְֶֶַַָֹ

י')ּבּפסּוק ּדבר,(קהלת יּגיד ּכנפים ּובעל ְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּנקראים מלאכים ׁשל אחת ּכת יׁש ְְִִִִֵֶֶַַַַָָּכי
ּדּבּור ׁשּכל היא וׁשרּותם ּכנפים ְְֲִִִֵֵֶַַָָָּבעלי
יהּודי איׁש מּפי הּיֹוצאת ה' ּוברּכת ְְִִִִִֵַַטֹוב
יּׂשאהּו אֹומרֹו והּוא ּכנפיהם, ְְְִִֵֵֶַָָָיּׂשאּוה
מּמּנּו הּבא יּׂשא ּפרּוׁש אברתֹו ְִִֵֶֶַַָָָעל

ֵַמהּטֹוב:

epÁ�È‰'יב) „„aּדר על יתּבאר . »»«¿∆ְִֵֶֶַָ
ז"ל פל"ח)אֹומרם ּבּפסּוק(ב"ר ְַָָ

ד') לֹו,(הֹוׁשע הּנח אפרים עצּבים חבּור ְֲֲִִֵֶַַַַָ
אפּלּו אחּדּות ּביניהם יׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָּכׁשּיׂשראל
על ּפרּוׁש לֹו, הּנח זרה עבֹודה ְֲֵֵַַַָָָעֹובדי

ב')ּדר עׂשה,(אסּתר לּמדינֹות והנחה ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ
אֹומרֹו a„„והּוא ּכׁשהעם‰' ּפרּוׁש ְְ»»ְֵֶָָ

ואֹומרֹו ינחּנּו, ה' ּבד לׁשֹון ÔÈ‡Âּבדד ְְְְֶַַָָ¿≈
¯Î� Ï‡ BnÚעֹובדי ׁשהם הגם ּפרּוׁש ƒ≈≈»ְֲֵֵֵֶַ

זה, עֹון לֹו מחׁשיב ה' אין זרה ֲֲִֵֶַָָָָעבֹודה
BÓÚּומאמר ÔÈ‡ּדר על ּתתּפרׁש ֲַַ≈ƒְִֵֶֶַָ

ז"ל ל:)ׁשּדרׁשּו (ירמי'ּבּפסּוק(ר"ה ְְְִֶַָָָ

לּה,ל') ׁשּיׁש מּכלל לּה, אין ְִֵֵֵֶַָָֹּדרׁש
עּמֹו אין אמר ּׁשּלפנינּו ּבּמה כן ְְִֵֵֵֶֶַַָָּכמֹו
ה' ׁשאין אּלא עּמֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֶֶֶַָמּכלל

זה: על ְְֶַַמיּסרֹו
„BÚּבדד ה' אימתי הּדר זה על ְִֵֶֶֶֶַַַָָָירצה

מּיׂשראל, הרע חלק ּכׁשּנגמר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָינחּנּו
אֹומרֹו �Î¯והּוא Ï‡ BnÚ ÔÈ‡Âׁשהּוא ְְ¿≈ƒ≈≈»ֶ

האדם מחטא ּבאדם הּדבּוק הרע ְֵֵֵֶַַָָָָָָָָחלק
יבין: ְְִִַַָוהּמׂשּכיל



epif`dמד zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"k iyily meil inei xeriy

ß lel` g"k iyily mei ß

(âé)eä÷ðiå éãN úáeðz ìëàiå õøà éúîa-ìò eäákøé©§¦¥̧Æ©¨´¢¥½̈¤©Ÿ©−§´Ÿ¨¨®©¥«¦¥³
:øeö Léîìçî ïîLå òìqî Láã§©Æ¦¤½©§¤−¤¥«©§¦¬«

i"yx£ı¯‡ È˙ÓaŒÏÚ e‰·k¯È∑הּמקרא B‚Â'.ּכתרּגּומֹוּכל e‰·k¯È∑הארצֹות מּכל ּגבֹוה יׂשראל ׁשארץ ׁשם .על «¿ƒ≈«»√≈»∆ְְְִַַָָ«¿ƒ≈¿ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
È„N ˙·e�z ÏÎ‡iÂ∑הארצֹות ּפרֹות מּכל ּולהתּבּׁשל לנּוב ׁשּקּלים יׂשראל ארץ ּפרֹות ÚÏqÓ.אּלּו L·„ e‰˜�iÂ∑ «…«¿…»»ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ«≈ƒ≈¿«ƒ∆«

ּבסיכני: לבנֹו ׁשאמר ּבאחד ּפיה,מעׂשה על צף הּדבׁש ּומצא הל החבית'. מן קציעֹות לי ׁשל'הבא 'זֹו לֹו: אמר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
היא' מּתֹוכּה'ּדבׁש קציעֹות מעלה ואּתה לתֹוכּה יד 'הׁשקע לֹו: אמר ˆe¯.(ספרי), LÈÓÏÁÓ ÔÓLÂ∑(פה אּלּו(מנחות ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָ¿∆∆≈«¿ƒֵ

ּגּוׁש ׁשל ‡¯ı.חלבזיתים È˙Óa∑ּגבּה ׂשדה∑È„N.לׁשֹון ˆe¯.לׁשֹון LÈÓÏÁ∑ּכׁשאינֹו סלע. ׁשל וחזקֹו ּתקּפֹו ִֵֶָָ»√≈»∆ְַֹ»»ְֶָ«¿ƒְְְְֵֶֶֶַָָ
'חלמיׁש' נקּוד ּדבּוק ּוכׁשהּוא 'חלמיׁש', נקּוד ׁשּלאחריו לּתבה .ּדבּוק ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fhw 'nr fk ycw zexb`)

ארץ ּבמתי על יג)ירּכיבהּו הארצֹות(לב, מּכל ּגבֹוּה יׂשראל ׁשארץ ׁשם מר(רש"י)על ׁשל מּׁשּובֹו . . ידיעה קּבלּתי עּתה זה ְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשּׁשּובֹו אֹומרת זאת הארצֹות, מּכל ּגבֹוּה יׂשראל ארץ . . הרי ׁשאמרּו, ּכמֹו ּוגבעֹות, הרים מארץ ׁשּבא ּפי על ואף הּקדֹוׁשה. ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹלארצנּו

ּבנֹוגע וכּמה ּכּמה אחת ועל לּיהּודים, ּבנֹוגע ּובפרט ּתלּוי. ּבזה ׁשּזה ּברּוח, והן ּבגׁשם הן הּמּובנים, ּבכל עלּיה ּבזה יׁש ּבוּדאי . .ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

החמר על הּצּורה הגּברת היא האדם עבֹודת ּכל ּתכלית אׁשר החסידּות, ּתֹורת ּפי על ׂשאת ּוביתר הּקדׁש. ּבארץ הּיֹוׁשב קדֹוׁש ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹלגֹוי

הּגׁשמּיּות. על החייםוהרּוחנּיּות אור ְְִִַַַָָ

(ãé)-éða íéìéàå íéøk áìç-íò ïàö áìçå ø÷a úàîç¤§©̧¨¹̈©«£¥´ÀŸ¦¥̧¤¨¦¹§¥¦³§¥«
-äzLz áðò-íãå ähç úBéìk áìç-íò íéãezòå ïLá̈¨Æ§©¦½¦¥−¤¦§´¦¨®§©¥−̈¦§¤

:øîç̈«¤
i"yx£Ô‡ˆ ·ÏÁÂ ¯˜a ˙‡ÓÁ∑:ׁשּנאמר ׁשלמה, ּבימי היה ד)זה א ּומאה(מלכים רעי ּבקר ועׂשרים ּבריאים ּבקר "עׂשרה ∆¿«»»«¬≈…ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ

ÌÈ¯k.צאן" ·ÏÁŒÌÚ∑:ׁשּנאמר הּׁשבטים, עׂשרת ּבימי היה ו)זה מּצאן"(עמוס ּכרים BÈÏk˙."ואֹוכלים ·ÏÁ ֹƒ≈∆»ƒְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ≈∆ƒ¿
‰hÁ∑:ׁשּנאמר ׁשלמה, ּבימי היה ד)זה א וגֹו'"(מלכים ׁשלמה לחם ÓÁŒ‰zLz¯."ויהי ·�ÚŒÌ„Â∑עׂשרת ּבימי ƒ»ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹ¿«≈»ƒ¿∆»∆ֲִֵֶֶ

ו)הּׁשבטים יין(עמוס ּבמזרקי a˜¯.""הּׁשֹותים ˙‡ÓÁ∑החלב ּגּבי מעל הּנקלט ׁשּומן ˆ‡Ô.הּוא ·ÏÁÂ∑ׁשל חלב ְְְְִִִִֵַַַָ∆¿«»»ְִֵֵֶַַַָָָָ«¬≈…ֶָָ
ּדבּוק ּוכׁשהּוא ּכמֹוצאן, ּפּתח, ּבחטף 'חלב' כג)נקּוד אּמֹו"(שמות .ּכמׁשמעֹו∑ÌÈÏÈ‡Â.ּכבׂשים∑ÌÈ¯k."ּבחלב ְְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹ»ƒְִָ¿≈ƒְְַָ

ÔL·ŒÈ�a∑היּו hÁ‰.ׁשמנים ˙BÈÏk∑ּככּוליא וגּסין ּכליֹות, ּכחלב ׁשמנים ענב∑ÚŒÌ„Â�·.חּטים ׁשֹותה היה ¿≈»»ְִֵָƒ¿ƒ»ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָ¿«≈»ֵֶָָָ
חׁשּוב יין ארּמי∑ÓÁ¯.וטֹועם ּבלׁשֹון ּבלע"ז∑ÓÁ¯.יין ווינו"ש ּבּטעם, מׁשּבח לׁשֹון אּלא ּדבר, ׁשם זה אין ְִֵַָ»∆ְֲִִַַָ»∆ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

וגֹו'''(ווייניכט) ארעא ּתקּפי על 'אׁשרינּון אּונקלֹוס: ׁשל ּתרּגּום אחר הּללּו מקראֹות ׁשני לפרׁש יׁש ועֹוד .. ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

(åè)dBìà Lhiå úéNk úéáò zðîL èòáiå ïeøLé ïîLiå©¦§©³§ªÆ©¦§½̈¨©−§¨¨¦´¨¨¦®¨©¦Æ¡´©
:BúòLé øeö ìaðéå eäNò̈½̈©§©¥−¬§ª«¨«

i"yx£˙È·Ú∑עבי לׁשֹון:∑ÈNk˙.לׁשֹון "ּכּסית", טז)ּכמֹו ּוכסליו(איוב מּבפנים ׁשּׁשמן ּכאדם ּבחלּבֹו", ּפניו ּכּסה "ּכי »ƒ»ְֳִ»ƒ»ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָָָָָָ
אֹומר: הּוא וכן מּבחּוץ, כסל"(שם)נכּפלים עלי ּפימה קל∑ÈNk˙."וּיעׂש לׁשֹון ּכמֹו:יׁש 'ּכּסּוי', יב)ּבלׁשֹון (משלי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ»ƒ»ְְִִֵַָ

ּכמֹו: אחרים, את ּכּסית נׁשמע היה ּדגּוׁש, 'ּכׂשית' ּכתב ואם ערּום", קלֹון טו)"וכסה ּפניו"(איוב ּכּסה Ïa�ÈÂ."ּכי ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ«¿«≈
B˙ÚLÈ ¯eˆ∑ׁשּנ ּכמֹו ּובּזהּו, ח)אמר:ּגּנהּו מּזה"אחֹוריהם(יחזקאל ּגדֹול נּבּול אין וגֹו'", ה' היכל .אל ¿À»ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

Êa˙יג Ôe�ÏÎB‡Â ‡Ú¯‡ Èt˜z ÏÚ Ôe�¯L‡«¿ƒ«»¿≈«¿»¿»ƒƒ«
ÈÒÎ�Â ÔÈÂ¯˜ ÈËÈÏL ˙Êa ÔB‰Ï ·‰ÈÂ ÔB‰È‡�Ò»¿≈ƒ«¿ƒ««ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:ÔÈÙÈ˜z ÔÈk¯k È·˙È»¿≈¿«ƒ«ƒƒ

ÌÚיד ÔB‰ÈËÈÏLÂ ÔB‰ÈÎÏÓ ˙Êa ÔB‰Ï ·‰È¿«¿ƒ««¿≈¿«ƒ≈ƒ
ÔB‰Ú¯‡„ ‡ÓÚ ÔB‰ÈÙ˜˙Â ÔB‰È·¯·¯ ¯˙Ú…««¿¿≈¿«ƒ≈«»¿«¿¬
ÔB‰˙È¯LÓe ÔB‰ÈÏÈÁ ˙Êa ÌÚ ÔB‰z�ÒÁ‡Â¿«¬«¿¿ƒƒ«≈≈«ƒ¿»¿

:‡ÈÓk „LzÈ‡ ÔB‰È¯ab Ì„Â¿«ƒ»≈ƒ»«¿«»

˜�‡טו ÛB˜z ÁÏˆ‡ ËÚ·e Ï‡¯NÈ ¯zÚÂ¿««ƒ¿»≈¿««¿«¿¿»
Ê‚¯‡Â d„·Ú„ ‡‰Ï‡ ÔÁÏt ˜·Le ÔÈÒÎ�ƒ¿ƒ¿«»¿«¡»»¿»¿≈¿«¿≈

:d˜¯Ù„ ‡ÙÈ˜z Ì„√̃»«ƒ»¿»¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

e‰·k¯È.'B‚Âיג) È˙Óa ÏÚא למעלה האמּור עם נמׁש זה וּיׁשמןאין הּוא הּדברים ּוגזרת למּטה, ונמׁש ענין התחלת ּלא «¿ƒ≈«»√≈¿ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
וגֹו': ְְֻיׁשרּון

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"k iriax meil inei xeriy

(æè):eäñéòëé úáòBúa íéøæa eäàð÷é©§¦ª−§¨¦®§«¥−Ÿ©§¦ª«

i"yx£e‰‡�˜È∑חמתֹו ּבהם∑ÚB˙a·˙.וקנאתֹוהבעירּו ׁשּנאמר ּוכׁשפים, זכּור מׁשּכב ּכגֹון ּתעּובים ּבמעׂשים «¿ƒÀְְְֲִִִָָ¿≈…ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָ
.""ּתֹועבה ֵָ

(æé)íéLãç íeòãé àì íéäìà dìà àì íéãMì eçaæé¦§§À©¥¦Æ´Ÿ¡½Ÿ©¡Ÿ¦−´Ÿ§¨®£¨¦Æ
:íëéúáà íeøòN àì eàa áøwî¦¨´Ÿ½̈¬Ÿ§¨−£«Ÿ¥¤«

i"yx£dÏ‡ ‡Ï∑עכׁשו ּכמֹו ּכפּולה קנאה היתה לא צרֹו ּבהם היה אּלּו ,'צרֹו ּבהֹון 'ּדלית ÌÈL„Á.ּכתרּגּומֹו: …¡…«ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ¬»ƒ
e‡a ·¯wÓ∑(ספרי)'יהּודי צלם 'זה אֹומר: היה אֹותם, רֹואה ׁשהיה נכרי ּבהם, רגילים היּו לא האּומֹות Ï‡.אפּלּו ƒ»…»ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ…

ÌÎÈ˙·‡ Ìe¯ÚN∑ל האדם ׂשערֹות ּדר מּפניהם. ׂשערתם עמדה לא מהם, יראּו נדרׁשלא ּכ יראה, מחמת עמד ¿»¬…≈∆ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
לׁשֹון "ׂשערּום", עֹוד לפרׁש ויׁש יג)ּבּספרי. הם(ישעיה ׂשעירים ׁשם", ירּקדּו ׂשעירים"ּוׂשעירים אבֹותיכם עׂשּו לא ׁשדים, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

החיים.הּללּו אור ַָ

(çé)Lz Eãìé øeöé:Eììçî ìà çkLzå ¬§¨«§−¤®¦©¦§©−¥¬§«Ÿ§¤«
i"yx£ÈLz∑ּכחֹו ּומּתיׁשים לפניו מכעיסין אּתם לכם, להטיב ּכׁשּבא ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו לכםּתׁשּכח. ‡Ï.מּלהטיב ∆ƒְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ≈

EÏÏÁÓ∑לׁשֹון מרחם, כט)מֹוציא אּילֹות",(תהלים מח)"יחלל ּכּיֹולדה(שם החיים.""חיל אור ¿…¿∆ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ß lel` h"k iriax mei ß

(èé):åéúðáe åéða ñòkî õàðiå äåäé àøiå©©¬§§Ÿ̈−©¦§¨®¦©¬©¨−̈§Ÿ¨«

(ë)øBã ék íúéøçà äî äàøà íäî éðô äøézñà øîàiå©ÀŸ¤©§¦³¨¨©Æ¥¤½¤§¤−¨´©«£¦¨®¦´³
:ía ïîà-àì íéða änä úëtäz©§ªŸÆ¥½¨¨¦−«Ÿ¥ª¬¨«

i"yx£Ì˙È¯Á‡ ‰Ó∑ּבסֹופם ּבהם ּתעלה ‰n‰.מה ˙Ît‰z ¯B„ Èk∑רצֹונֹו Ìa.לכעסמהּפכין ÔÓ‡Œ‡Ï∑אין »«¬ƒ»ְֲֶֶַַָָƒ«¿À…≈»ְְְְִַַַ…≈À»ֵ
נּכרים מּמּנהּגּדּולי וסרּו טֹובה ּדר הֹוריתים ּכי ב)לׁשֹון∑‡ÔÓ.ּבהם, ּבלע"ז(אסתר נודריטור"ה אֹומן", .(ערציהען)"ויהי ְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ≈Àְְְִֵַַַ

ועׂשּו הבטחתם ּבּטלּו קּלה ּולׁשעה ונׁשמע", "נעׂשה ּבסיני אמרּו ּכתרּגּומֹו, אמּונה לׁשֹון "אמן", אחר: ְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻּדבר
החיים.העגל אור ֵֶָ

ÚB˙a·˙‡טז ÔÂÚË ÔÁÏÙa È‰BÓ„˜ e‡È�˜‡«¿ƒ»»ƒ¿»¿»«¬»¿∆¿»
:È‰BÓ„˜ eÊÈ‚¯‡«¿ƒ»»ƒ

„Ï‡יז ÔÏÁc CB¯ˆ ÔB‰a ˙ÈÏc ÔÈ„LÏ eÁa„«»¿≈ƒƒ≈¿¿«¬»ƒ»
‡Ï ‡„È·Ú˙‡ ·È¯˜Ó È„ ‡z„Á Ôe�Ú„È¿»À«¿»ƒƒ»ƒƒ¿¬ƒ»»

:ÔBÎ˙‰·‡ ÔB‰· e˜qÚ˙‡ƒ¿«»¿¬»»¿

z˜·L‡יח ‡˙L�˙‡ C‡¯·„ ‡ÙÈ˜˙ ‡ÏÁ„«¬»«ƒ»ƒ¿»»ƒ¿¿≈»¿«¿»
:C„·Ú„ ‡‰Ï‡ ÔÁÏÙ»¿«¡»»¿»¿»

eÊÈ‚¯‡„Óיט dÊ‚¯ Û˜˙e ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚e¡ƒ√»¿»¿≈»¿≈ƒ¿«¿ƒ
:Ô�·e ÔÈ�a È‰BÓ„»̃»ƒ¿ƒ¿»

Ó‡כ ÈÓ„˜ ÈÏ‚ ÔB‰�Ó Èz�ÎL ˜ÏÒ‡ ¯Ó‡Â«¬«¡«≈¿ƒ¿ƒƒ¿¡ƒ√»«»
‡È�a Ôe�‡ eÈ�L‡„ ‡¯„ È¯‡ ÔB‰ÈÙBÒ· È‰È¿≈¿≈¬≈»»¿«¿ƒƒ¿«»

:e�ÓÈ‰ ÔB‰a ˙ÈÏ„ƒ≈¿≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

זֹובחים‡Ï.dÏ‡יז) אינם הם ּגם ּפרּוׁש …¡…«ְִֵֵֵַָ
לעׂשֹות אּלא אלּה היֹותם לצד ְֱֱֲֶֶַַַָָָֹלהם
מה ּוכנגד ּומבּקׁשם, צרכיהם ְְְֵֶֶֶֶַָָָָֻלהם

אמר אלילים לעבֹודת ‡ÌÈ‰Ïּׁשעֹוׂשים ֱֲִִִֶַַַָ¡…ƒ
ÌeÚ„È ‡Ïיֹודעים ׁשאינם הגם ּפרּוׁש …¿»ְֲִֵֵֶַָ

הם האלילים ׁשל ּטיבם מה ֱִִִֵֶַָָָאֹותם
ואֹומרֹו אֹותם, wÓ¯·עֹובדים ÌÈL„Á ְְְִָ¬»ƒƒ»…

ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה עּין וגֹו', ְְִֵֵֶַַַַָָּבאּו
ז') י"ג וגֹו':(לעיל אחי יסית ּכי ְְְְִִִֵָ

eˆ.ÈLz¯יח) E„ÏÈּדר על יתּבאר ¿»¿∆ƒְִֵֶֶַָ
ז"ל ל"ח:)אֹומרם ּבׁשעה(סנהדרין ְְְְִֶַָָָ

את לברא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְִֶֶַָָָָֹׁשרצה
לפניו ואמרּו ּבּמלאכים נמל ְְְְְִִַַַָָָָָָָהאדם

ּדבר נגד ה' ונתעּצם וגֹו' אנֹוׁש ְְְְֱִֵֶֶַַָמה
המנּגדים והעניׁש ּובראֹו ְְְְְֱִִִֶַַַַָָהּמלאכים
רצֹונֹו עֹוברים ּכׁשּיׂשראל ולזה ְְְְְִִֵֶֶָָע"כ,
והּוא אדם, ׁשל לדתֹו טעם ְֲִִֵֶַַַָָָמחליׁשים

ּתׁשי: ילד ְְְִֶָאֹומרֹו
ÁkLzÂ.EÏÏÁÓ Ï‡לׁשֹון ּתתּפרׁש «ƒ¿«≈¿…¬∆ְְִֵָ

אֹומרֹו ּכדר ב')עדי (הֹוׁשע ְְֲִֵֶֶַ

וחליתּה, נזמּה ׁשעׂשאוּתעד והּכּונה ְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָ
אפּלּו הּנבראים ּכל על עדי ְֲֲִִִִַַָָָמחֹול

ּכאֹומרֹו הּמלאכים ס"ו)על (ּתהּלים ְְְְִִִַַַָ

ּדר על אֹו לראׁשינּו, אנֹוׁש ְְְֱִֵֶֶַַָֹהרּכבּת
מ"ט)אֹומרֹו ּב(יׁשעי' אׁשר יׂשראל ְְְְְֲִֵֶַָָ

יתּבר לֹו עדי ׁשעׂשא ְְֲֲֲִִֶֶַָָָָאתּפאר,

אמרּו ּוכפּטיׁש(ספרי)ורז"ל ּדרׁשֹות ְְְְְִִִַַַָָ
ְוגֹו':

Èk.'B‚Âכ) ˙Ît‰z ¯B„ׁשאמר לפי ּפרּוׁש ƒ«¿À…¿ְִֵֶַָ
וגֹו' פני אסּתירה ּבסמּו ְְְִַַַָָָָהּכתּוב

וירא יׁשקיף לא ׁשּיעׂשּוּובזה הגם ה ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָֹ
ואין קֹולם ויחּננּו הּנכֹוןּתׁשּובה מן זה ְְְִִֵֶַַָָָ

הּטעם אמר ּגמר לזה ּכן, Èkלעׂשֹות ֲֵֶֶַַַַַָָֹƒ
˙Ît‰z ¯B„מּטֹובה מתהּפכים ּפרּוׁש «¿À…ְְִִִֵַָ

ואֹומרֹו אפּלּוÌÈ�aלרעה, ּפרּוׁש , ְְְָָ»ƒֲִֵ
ׁשּיהיּו ּגדר אל לבֹוא להיטיב ְְְְִִֵֵֶֶַָָיחׁשבּו
יׁשּובּו ּכי ּבם אמן לא ּבנים ְִִִֵֶָָָָֹֻנחׁשבים
על ואׁשר ׁשלמה חזרתם ואין ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָלהרׁשיע

וגֹו': להסּתיר הּוא ראּוי ְְְִֵַָּכן



מה epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"k iriax meil inei xeriy

(æè):eäñéòëé úáòBúa íéøæa eäàð÷é©§¦ª−§¨¦®§«¥−Ÿ©§¦ª«

i"yx£e‰‡�˜È∑חמתֹו ּבהם∑ÚB˙a·˙.וקנאתֹוהבעירּו ׁשּנאמר ּוכׁשפים, זכּור מׁשּכב ּכגֹון ּתעּובים ּבמעׂשים «¿ƒÀְְְֲִִִָָ¿≈…ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָ
.""ּתֹועבה ֵָ

(æé)íéLãç íeòãé àì íéäìà dìà àì íéãMì eçaæé¦§§À©¥¦Æ´Ÿ¡½Ÿ©¡Ÿ¦−´Ÿ§¨®£¨¦Æ
:íëéúáà íeøòN àì eàa áøwî¦¨´Ÿ½̈¬Ÿ§¨−£«Ÿ¥¤«

i"yx£dÏ‡ ‡Ï∑עכׁשו ּכמֹו ּכפּולה קנאה היתה לא צרֹו ּבהם היה אּלּו ,'צרֹו ּבהֹון 'ּדלית ÌÈL„Á.ּכתרּגּומֹו: …¡…«ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ¬»ƒ
e‡a ·¯wÓ∑(ספרי)'יהּודי צלם 'זה אֹומר: היה אֹותם, רֹואה ׁשהיה נכרי ּבהם, רגילים היּו לא האּומֹות Ï‡.אפּלּו ƒ»…»ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ…

ÌÎÈ˙·‡ Ìe¯ÚN∑ל האדם ׂשערֹות ּדר מּפניהם. ׂשערתם עמדה לא מהם, יראּו נדרׁשלא ּכ יראה, מחמת עמד ¿»¬…≈∆ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
לׁשֹון "ׂשערּום", עֹוד לפרׁש ויׁש יג)ּבּספרי. הם(ישעיה ׂשעירים ׁשם", ירּקדּו ׂשעירים"ּוׂשעירים אבֹותיכם עׂשּו לא ׁשדים, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

החיים.הּללּו אור ַָ

(çé)Lz Eãìé øeöé:Eììçî ìà çkLzå ¬§¨«§−¤®¦©¦§©−¥¬§«Ÿ§¤«
i"yx£ÈLz∑ּכחֹו ּומּתיׁשים לפניו מכעיסין אּתם לכם, להטיב ּכׁשּבא ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו לכםּתׁשּכח. ‡Ï.מּלהטיב ∆ƒְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ≈

EÏÏÁÓ∑לׁשֹון מרחם, כט)מֹוציא אּילֹות",(תהלים מח)"יחלל ּכּיֹולדה(שם החיים.""חיל אור ¿…¿∆ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ß lel` h"k iriax mei ß

(èé):åéúðáe åéða ñòkî õàðiå äåäé àøiå©©¬§§Ÿ̈−©¦§¨®¦©¬©¨−̈§Ÿ¨«

(ë)øBã ék íúéøçà äî äàøà íäî éðô äøézñà øîàiå©ÀŸ¤©§¦³¨¨©Æ¥¤½¤§¤−¨´©«£¦¨®¦´³
:ía ïîà-àì íéða änä úëtäz©§ªŸÆ¥½¨¨¦−«Ÿ¥ª¬¨«

i"yx£Ì˙È¯Á‡ ‰Ó∑ּבסֹופם ּבהם ּתעלה ‰n‰.מה ˙Ît‰z ¯B„ Èk∑רצֹונֹו Ìa.לכעסמהּפכין ÔÓ‡Œ‡Ï∑אין »«¬ƒ»ְֲֶֶַַָָƒ«¿À…≈»ְְְְִַַַ…≈À»ֵ
נּכרים מּמּנהּגּדּולי וסרּו טֹובה ּדר הֹוריתים ּכי ב)לׁשֹון∑‡ÔÓ.ּבהם, ּבלע"ז(אסתר נודריטור"ה אֹומן", .(ערציהען)"ויהי ְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ≈Àְְְִֵַַַ

ועׂשּו הבטחתם ּבּטלּו קּלה ּולׁשעה ונׁשמע", "נעׂשה ּבסיני אמרּו ּכתרּגּומֹו, אמּונה לׁשֹון "אמן", אחר: ְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻּדבר
החיים.העגל אור ֵֶָ

ÚB˙a·˙‡טז ÔÂÚË ÔÁÏÙa È‰BÓ„˜ e‡È�˜‡«¿ƒ»»ƒ¿»¿»«¬»¿∆¿»
:È‰BÓ„˜ eÊÈ‚¯‡«¿ƒ»»ƒ

„Ï‡יז ÔÏÁc CB¯ˆ ÔB‰a ˙ÈÏc ÔÈ„LÏ eÁa„«»¿≈ƒƒ≈¿¿«¬»ƒ»
‡Ï ‡„È·Ú˙‡ ·È¯˜Ó È„ ‡z„Á Ôe�Ú„È¿»À«¿»ƒƒ»ƒƒ¿¬ƒ»»

:ÔBÎ˙‰·‡ ÔB‰· e˜qÚ˙‡ƒ¿«»¿¬»»¿

z˜·L‡יח ‡˙L�˙‡ C‡¯·„ ‡ÙÈ˜˙ ‡ÏÁ„«¬»«ƒ»ƒ¿»»ƒ¿¿≈»¿«¿»
:C„·Ú„ ‡‰Ï‡ ÔÁÏÙ»¿«¡»»¿»¿»

eÊÈ‚¯‡„Óיט dÊ‚¯ Û˜˙e ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚e¡ƒ√»¿»¿≈»¿≈ƒ¿«¿ƒ
:Ô�·e ÔÈ�a È‰BÓ„»̃»ƒ¿ƒ¿»

Ó‡כ ÈÓ„˜ ÈÏ‚ ÔB‰�Ó Èz�ÎL ˜ÏÒ‡ ¯Ó‡Â«¬«¡«≈¿ƒ¿ƒƒ¿¡ƒ√»«»
‡È�a Ôe�‡ eÈ�L‡„ ‡¯„ È¯‡ ÔB‰ÈÙBÒ· È‰È¿≈¿≈¬≈»»¿«¿ƒƒ¿«»

:e�ÓÈ‰ ÔB‰a ˙ÈÏ„ƒ≈¿≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

זֹובחים‡Ï.dÏ‡יז) אינם הם ּגם ּפרּוׁש …¡…«ְִֵֵֵַָ
לעׂשֹות אּלא אלּה היֹותם לצד ְֱֱֲֶֶַַַָָָֹלהם
מה ּוכנגד ּומבּקׁשם, צרכיהם ְְְֵֶֶֶֶַָָָָֻלהם

אמר אלילים לעבֹודת ‡ÌÈ‰Ïּׁשעֹוׂשים ֱֲִִִֶַַַָ¡…ƒ
ÌeÚ„È ‡Ïיֹודעים ׁשאינם הגם ּפרּוׁש …¿»ְֲִֵֵֶַָ

הם האלילים ׁשל ּטיבם מה ֱִִִֵֶַָָָאֹותם
ואֹומרֹו אֹותם, wÓ¯·עֹובדים ÌÈL„Á ְְְִָ¬»ƒƒ»…

ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה עּין וגֹו', ְְִֵֵֶַַַַָָּבאּו
ז') י"ג וגֹו':(לעיל אחי יסית ּכי ְְְְִִִֵָ

eˆ.ÈLz¯יח) E„ÏÈּדר על יתּבאר ¿»¿∆ƒְִֵֶֶַָ
ז"ל ל"ח:)אֹומרם ּבׁשעה(סנהדרין ְְְְִֶַָָָ

את לברא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְִֶֶַָָָָֹׁשרצה
לפניו ואמרּו ּבּמלאכים נמל ְְְְְִִַַַָָָָָָָהאדם

ּדבר נגד ה' ונתעּצם וגֹו' אנֹוׁש ְְְְֱִֵֶֶַַָמה
המנּגדים והעניׁש ּובראֹו ְְְְְֱִִִֶַַַַָָהּמלאכים
רצֹונֹו עֹוברים ּכׁשּיׂשראל ולזה ְְְְְִִֵֶֶָָע"כ,
והּוא אדם, ׁשל לדתֹו טעם ְֲִִֵֶַַַָָָמחליׁשים

ּתׁשי: ילד ְְְִֶָאֹומרֹו
ÁkLzÂ.EÏÏÁÓ Ï‡לׁשֹון ּתתּפרׁש «ƒ¿«≈¿…¬∆ְְִֵָ

אֹומרֹו ּכדר ב')עדי (הֹוׁשע ְְֲִֵֶֶַ

וחליתּה, נזמּה ׁשעׂשאוּתעד והּכּונה ְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָ
אפּלּו הּנבראים ּכל על עדי ְֲֲִִִִַַָָָמחֹול

ּכאֹומרֹו הּמלאכים ס"ו)על (ּתהּלים ְְְְִִִַַַָ

ּדר על אֹו לראׁשינּו, אנֹוׁש ְְְֱִֵֶֶַַָֹהרּכבּת
מ"ט)אֹומרֹו ּב(יׁשעי' אׁשר יׂשראל ְְְְְֲִֵֶַָָ

יתּבר לֹו עדי ׁשעׂשא ְְֲֲֲִִֶֶַָָָָאתּפאר,

אמרּו ּוכפּטיׁש(ספרי)ורז"ל ּדרׁשֹות ְְְְְִִִַַַָָ
ְוגֹו':

Èk.'B‚Âכ) ˙Ît‰z ¯B„ׁשאמר לפי ּפרּוׁש ƒ«¿À…¿ְִֵֶַָ
וגֹו' פני אסּתירה ּבסמּו ְְְִַַַָָָָהּכתּוב

וירא יׁשקיף לא ׁשּיעׂשּוּובזה הגם ה ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָֹ
ואין קֹולם ויחּננּו הּנכֹוןּתׁשּובה מן זה ְְְִִֵֶַַָָָ

הּטעם אמר ּגמר לזה ּכן, Èkלעׂשֹות ֲֵֶֶַַַַַָָֹƒ
˙Ît‰z ¯B„מּטֹובה מתהּפכים ּפרּוׁש «¿À…ְְִִִֵַָ

ואֹומרֹו אפּלּוÌÈ�aלרעה, ּפרּוׁש , ְְְָָ»ƒֲִֵ
ׁשּיהיּו ּגדר אל לבֹוא להיטיב ְְְְִִֵֵֶֶַָָיחׁשבּו
יׁשּובּו ּכי ּבם אמן לא ּבנים ְִִִֵֶָָָָֹֻנחׁשבים
על ואׁשר ׁשלמה חזרתם ואין ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָלהרׁשיע

וגֹו': להסּתיר הּוא ראּוי ְְְִֵַָּכן
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(àë)íàéð÷à éðàå íäéìáäa éðeñòk ìà-àìá éðeàð÷ íä¥µ¦§´¦§Ÿ¥½¦«£−¦§©§¥¤®©«£¦Æ©§¦¥´
:íñéòëà ìáð éBâa íò-àìa§Ÿ½̈§¬¨−̈©§¦¥«

i"yx£È�e‡�˜∑חמתי אלּה∑·Ï‡Œ‡Ï.הבעירּו ׁשאינֹו ּכמֹו∑ÌÚŒ‡Ïa.ּבדבר ׁשם, להם ׁשאין ּכֹוכבים ּבעֹובדי ƒ¿ƒְֲִִִָ¿…≈ְֱֵֶַָָֹ¿…»ְְְִֵֵֵֶֶָָ
כג)ׁשּנאמר: אֹומר:(ישעיה הּוא ּובעׂשו היה", לא העם זה ּכׂשּדים ארץ א)"הן מאד"(עובדיה אּתה �·Ï."ּבזּוי ÈB‚a ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ¿»»

ÌÒÈÚÎ‡∑:אֹומר הּוא וכן הּכֹופרים, יד)אּלּו אלהים(תהלים אין ּבלּבֹו נבל .""אמר «¿ƒ≈ְְְֱִִִֵֵֵֵַַָָָֹ

(áë)ã÷ézå étàá äçã÷ Là-ékúézçz ìBàL-ãò ¦«¥Æ¨«§¨´§©¦½©¦©−©§´©§¦®
:íéøä éãñBî èäìzå dìáéå õøà ìëàzå©³Ÿ©¤̧¤Æ¦«ª½̈©§©¥−«§¥¬¨¦«

i"yx£‰Á„˜∑ּבערה.„˜ÈzÂ∑היסֹוד עד dÏ·ÈÂ.ּבכם ı¯‡ ÏÎ‡zÂ∑ויבּולּה ירּוׁשלים∑Ë‰ÏzÂ.ארצכם »¿»ֲָָ«ƒ«ְֶַַָ«…«∆∆ƒÀ»ְְִֶַָ«¿«≈ְִַָ
ׁשּנאמר: ההרים, על קכה)הּמיּסדת לּה(שם סביב הרים .""ירּוׁשלים ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

(âë):ía-älëà évç úBòø Bîéìò ätñà©§¤¬¨¥−¨®¦©−£©¤¨«
i"yx£˙BÚ¯ BÓÈÏÚ ‰tÒ‡∑לׁשֹון רעה, על רעה כט)אחּבר ׁשנה",(ישעיה על ׁשנה כט)"ספּו הרוה",(לעיל (ירמיה"ספֹות «¿∆»≈»ְְְֲֵַַַָָָָָָָָָָָ

אחרז) ּדבר זבחיכם". על ספּו ּכמֹו"עֹולֹותיכם אכּלה, יט)"אסּפה", ּתספה"(בראשית ‡ÌaŒ‰lÎ."ּפן ÈvÁ∑חּצי ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָƒ«¬«∆»ִַָ
ּכלים אינם והם ּכלים חּצי היא: לברכה הּפרענּות לפי זֹו ּוקללה ּבהם, .אׁשלים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(430 'nr c f"nyz zeiecreezd - f"nyz dpyd y`x axr zgiy)

ּבם אכּלה כג)חּצי ּכלים(לב, אינם והם ּכלים ויראה.חּצי(רש"י)חּצי אהבה הינּו - ּכלים(למּוטב) אינם הּנפׁשוהם ּבכלֹות - ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּבאני יהּודי מתּבֹונן איְך להתּפּלא: ׁשּיׁש כּליתם, לא יעקב ּבני ואּתם ׁשּניתי לא הוי' אני הּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר ְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ(ּבתמיהה)?

אחר חי נׁשאר ׁשאדם מה' חסד ׁשּזה טֹוב, ׁשם הּבעל ּתֹורת ּדרְך ועל הּנפׁש? לכלֹות מּגיע ולא הּתפּלה ּבעת ׁשּניתי לא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹהוי'

מֹוסיפֹות ה' ויראת ה' אהבת ואדרּבה, ּדוקא. ּבגּוף נׁשמה היא הּכונה ּתכלית ׁשהרי לטֹובה, הּוא הּנפׁש ּכלֹות העּדר אמנם, ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָהּתפּלה.

ּבגּוף. ּבּנׁשמה ְְַַָָחּיּות

(ãë)úîäa-ïLå éøéøî áè÷å óLø éîçìe áòø éæî§¥¬¨¨²§ª¬¥¤−¤§¤´¤§¦¦®§¤§¥ŸÆ
:øôò éìçæ úîç-íò ía-çlLà£©©½̈¦£©−«Ÿ£¥¬¨¨«

i"yx£·Ú¯ ÈÊÓ∑מּטּולֹוׁש"א הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּומּׁשמֹו עליו. מֹוכיח עד לי ואין כפן', 'נפיחי ּתרּגם: אּונקלֹוס ¿≈»»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבׂשרֹו על ׂשער מגּדל ּכחּוׁש אדם רעב, ׂשעירי א∑ÈÊÓ.ׁשמעּתי: ּדהוהלׁשֹון מזיא, ׂשער, ּבמזיארּמי מהּפ. ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָָ¿≈ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

ÛL¯ ÈÓÁÏe∑:ׁשּנאמר ּבהם, נלחמּו ה)הּׁשדים ׁשדים(איוב והם עּוף", יגּביהּו רׁשף È¯È¯Ó."ּובני ·Ë˜Â∑ּוכריתּות ¿À≈∆∆ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ¿∆∆¿ƒƒְִ
מרירי. ׁשּׁשמֹו –ׁשד ּכמֹוקטב יג)ּכריתה, ׁשאֹול"(הושע קטב הרחלים(ספרי)∑Ó‰aŒÔLÂ˙."אהי והיּו היה מעׂשה ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָ¿∆¿≈…ְְֲִֵֶַָָָָ
ּוממיתין ÙÚ¯.נֹוׁשכין ÈÏÁÊ ˙ÓÁ∑.הארץ על הּזֹוחלים ּכּמים העפר, על ּגחֹונם על המתהּלכים נחׁשים ארס ְְִִִ¬«…¬≈»»ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

והֹול העפר על הּמׁשפׁשף ּדבר מרּוצת ּכל וכן העפר, על הּמים מרּוצת לׁשֹון .זחילה, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

(äë)-íb øeça-íb äîéà íéøãçîe áøç-ìkLz õeçî¦Æ§©¤¤½¤¥«£¨¦−¥¨®©¨Æ©
:äáéN Léà-íò ÷ðBé äìeúa§½̈¥−¦¦¬¥¨«

i"yx£·¯ÁŒÏkLz ıeÁÓ∑ּגיסֹות חרב ּתׁשּכלם לעיר ‡ÓÈ‰.מחּוץ ÌÈ¯„ÁÓe∑חדרי החרב, מן ונמלט ּכׁשּבֹורח ƒ¿«∆∆∆ְְְִִֵֶֶַָָ≈¬»ƒ≈»ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
ּדבלּבֹו ּבּה. והֹול מת והּוא אימה, מחמת עליו ּדבר,נֹוקפים אימת ּתהיה ׁשּבּבית אימה", "ּומחדרים אחר: ר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּׁשּנאמר: ט)ּכמֹו אּונקלֹוס.(ירמיה ּתרּגם וכן ּבחּלֹונינּו", מות עלה מה(ספרי)"ּכי על ּתׁשּכלֿחרב", "מחּוץ אחר: ּדבר ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבחּוצֹות, יא)ּׁשעׂשּו לּבׁשת"(ירמיה מזּבחֹות ׂשמּתם ירּוׁשלים חּוצֹות ‡ÓÈ‰."ּומסּפר ÌÈ¯„ÁÓe∑מה על ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ≈¬»ƒ≈»ַַ

ׁשּנאמר: חדרים, ּבחדרי ח)ּׁשעׂשּו מׂשּכיתֹו(יחזקאל ּבחדרי איׁש ּבחׁש עֹוׂשים יׂשראל ּבית זקני .""אׁשר ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

‡¯‚eÊÈכא ‡ÏÁ„ ‡Ïa ÈÓ„˜ e‡È�˜‡ Ôe�‡ƒ«¿ƒ√»«¿»«¬»«¿ƒ
ÌÚ ‡Ïa Ôe��˜‡ ‡�‡Â ÔÂÚË ÔÁÏÙa ÈÓ„√̃»«¿»¿««¬»«¬»«¿ƒ¿»«

:Ôe�Ê‚¯‡ ‡LÙË ‡ÓÚa¿«»«¿»«¿≈ƒ

Ê‚¯aכב ÈÓ„˜Ó ˜Ù� ‡L‡k ÛÈ˜z Ìe„˜ È¯‡¬≈ƒ«ƒ¿∆»¿«ƒ√»«ƒ¿«
‡Ú¯‡ ÛÒ‡Â ˙È‡¯Ú ÏB‡L „Ú ÈˆLÂ¿≈≈«¿¬»ƒ¿»≈«¿»

:‡È¯eË ÈÙÈÒ „Ú ˙ÈˆLÂ dzÏÏÚÂ«¬«¿«¿≈ƒ««¿»≈«»

·‰ÔB:כג ÈˆL‡ ÈLzÎÓ ÔÈLÈa ÔB‰ÈÏÚ ÛÒ‡»≈¬≈ƒƒ¿«»«¡≈≈¿

¯ÔÈÁeכד ÈLÈ˙Îe ÛeÚ ÈÏeÎ‡Â ÔÙÎ ÈÁÈÙ�¿ƒ≈»»«¬≈¿ƒ≈ƒ
˙ÓÁ ÌÚ ÔB‰· È¯‚‡ ‡¯a ˙ÂÈÁ ÔLÂ ÔLÈaƒ»¿≈≈«»»¡»≈¿ƒ¬«

:‡¯ÙÚa ÔÈÏÁÊ„ ‡È�È�z«ƒ«»¿»¬ƒ¿«¿»

BÓ˙‡כה ˙‚¯Á ‡È�ÂzÓe ‡a¯Á Ïk˙z ‡¯aÓƒ»»¿«≈«¿»ƒ¿»«»«¿«»
ÌÚ ÔB‰È˜�È ÔB‰˙ÓÏBÚ Û‡ ÔB‰ÈÓÏeÚ Û‡«≈≈«≈»¿»¿≈ƒ

:ÔB‰È·Ò L�‡¡«»≈
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(åë):íøëæ LBðàî äúéaLà íäéàôà ézøîà̈©−§¦©§¥¤®©§¦¬¨¥«¡−¦§¨«

i"yx£Ì‰È‡Ù‡ Èz¯Ó‡∑לפרׁש ויׁש אֹותם. אפאה ּבלּבי אמרּתי »«¿ƒ«¿≈∆ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
ּבעזרא: מצינּו ודגמתֹו הפקר, מעלי להׁשליכם ּפאה, אׁשיתם ט)"אפאיהם", ועממים(נחמיה ממלכֹות להם "וּתּתן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ

ּכן ׁשאם יּתכן, ולא עליהֹון', רגזי 'יחּול ּכתרּגּומֹו: אֹותֹו ּפֹותרים ויׁש מנחם. חּברֹו וכן להפקר, לפאה", ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּותחּלקם
ּכמֹו: ליסֹוד, ואחת לׁשּמּוׁש, אחת א' 'אאפאיהם', לכּתב: לֹו מה)היה טז)"אאּזר",(ישעיה פי",(איוב ּבמֹו "אאּמצכם ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

לׁשל זֹו ּתבה החֹולקת ּבּספרי הּׁשנּויה הּבריתא לׁשֹון אחר ּתרּגם ואּונקלֹוס ּכלל. ּבֹו ראּויה אינּה הּתיכֹונה ׁשהוהא' ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֽ
הם'? אּיה עליהם: רֹואיהם ׁשּיאמרּו אינם, ּכאּלּו 'אּתנם ּבאּפי: אמרּתי הם, אי אף אמרּתי החיים.ּתבֹות: אור ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

(æë)eðãé eøîàé-ït Bîéøö eøkðé-ït øeâà áéBà ñòk éìeì¥À©³©¥Æ¨½¤§©§−¨¥®¤«Ÿ§Æ¨¥´
:úàæ-ìk ìòt äåäé àìå äîøהחיים אור ½̈¨§¬Ÿ§Ÿ̈−¨©¬¨«Ÿ

(çë):äðeáz íäa ïéàå änä úBöò ãáà éBâ-ék¦²Ÿ©¬¥−¥®¨§¥¬¨¤−§¨«
[gk-fk] i"yxit£¯e‚‡ ·ÈB‡ ÒÚk ÈÏeÏ∑עליהם ּכנּוס האֹויב ׁשּכעס לא ויׁשחיתם,אם להם יּוכל ואם להׁשחיתם, ≈««≈»ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּגבּורתם לתלֹות הּדבר ינּכרּו צרימֹו", ינּכרּו "ּפן ׁשּנאמר: וזהּו ּבי, הּגדּלה יתלה ולא ּובאלהיו, ּבֹו, הּגדּלה ְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻיתלה
ּכֹוכ ׁשּלֹוּבעבֹודת הּגדּלה ׁשאין B‚Â',.בים, ‰Ó¯ e�„È e¯Ó‡ÈŒÔtÈk∑ּגֹוי Ì‰a.אֹותֹו ÔÈ‡Â ‰n‰ ˙BˆÚ „·‡ ְֲִֵֶֶַַַָָֻ∆…¿»≈»»¿ƒ…«≈≈»¿≈»∆

‰�e·z∑חכמים היּו וגֹו'ׁשאּלּו ירּדף "איכה זאת: החיים."יׂשּכילּו אור ¿»ְְְֲִִִִֵֶַָָָֹֹ

ß ixyz '` iying mei ß

(èë):íúéøçàì eðéáé úàæ eìékNé eîëç eì¬¨«§−©§¦´®Ÿ¨¦−§©«£¦¨«
i"yx£Ì˙È¯Á‡Ï e�È·È∑יׂשראל ׁשל ּפרענּותם לסֹוף להתּבֹונן לב .יּתנּו »ƒ¿«¬ƒ»ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָֻ

(ì)àì-íà äááø eñéðé íéðLe óìà ãçà ócøé äëéà¥º̈¦§³Ÿ¤¨Æ¤½¤§©−¦¨¦´§¨¨®¦ŸÆ
:íøébñä äåäéå íøëî íøeö-ék¦«¨´§¨½̈©«Ÿ̈−¦§¦¨«

i"yx£„Á‡ Ûc¯È ‰ÎÈ‡∑מּיׂשראל אלף ‰Ì¯ÈbÒ.מּמּנּו '‰Â Ì¯ÎÓ Ì¯eˆŒÈk ‡ÏŒÌ‡∑,ּבידנּו ּומסרם מכרם ≈»ƒ¿…∆»ְִִִֵֶֶֶָƒ…ƒ»¿»»«ƒ¿ƒ»ְְְֵָָָָָ
ּבלע"ז .(איבערגעבען)דילבר"ר ְַַ

Ôe�ˆL‡Âכו ÔB‰ÈÏÚ ÈÊ‚¯ ÏeÁ‡ ˙È¯Ó‡¬»ƒ≈»¿ƒ¬≈∆¡≈ƒ
:ÔB‰È�¯Îe„ ‡L�‡ È�aÓ ÏË·‡¡««ƒ¿≈¡»»¿»≈

„ÓÏÈ‡כז LÈ�k ‰‡�Ò„ ‡Ê‚¯ ÔBÙÏeÏ‡ƒ»»¿»¿»¿»¿ƒƒ¿»
‡�„È Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏÈ„ ‡··„ ÏÚa ·¯·¯˙Èƒ¿«¿«¿≈¿»»ƒ¿»≈¿¿»»
:‡„ Ïk ˙Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÏÂ ‡�Ï ˙ÙÈ˜¿̇ƒ«»»¿»ƒ√»¿»¬«»»

ÔB‰aכח ˙ÈÏÂ Ôe�‡ ‰ˆÚ È„a‡Ó ÌÚ È¯‡¬≈«¿«¿≈≈»ƒ¿≈¿
:e�˙ÏÎeÒ¿¿»

È‰Èכט ‡Ó e¯·Ò ‡„· eÏkzÒ‡ eÓÈkÁ eÏ‡ƒ«ƒƒ¿«»¿»¿»»¿≈
:ÔB‰ÈÙBÒ·¿≈

Ôe˜¯ÚÈל ÔÈ¯˙e ‡ÙÏ‡ „Á ÛB„¯È ÔÈ„Î‡∆¿≈ƒ¿««¿»¿≈∆∆¿
ÈÈÂ Ôe�¯ÒÓ ÔB‰tÈ˜z È¯‡ Ô‰Ï‡ ‡˙Ba¯Ï¿ƒ»∆»≈¬≈«ƒ¿¿»ƒ«¿»

:Ôe�ÓÏL‡¬¿≈ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אפאיהם‡Èz¯Ó‡.Ì‰È‡Ùכו) ּפרּוׁש »«¿ƒ«¿≈∆ְֵֵֶַ
ׁשּיּׁשבתּו עד עּמהם אּפי ְְִִִִֶֶַַַָָאסמי

ֱֶמאנֹוׁש:
ÈÏeÏ.'B‚Âכז) ·ÈB‡ ÒÚkׁשּכּמה ּפרּוׁש ≈««≈¿ֵֶַָ

אֹויביהם הכעיסּוני הכעסֹות ְְְְִִִֵֶַַָָוכּמה
אֹומרֹו ו')מּלׁשֹון‡‚e¯והּוא (מׁשלי ְְ»ְְִִֵ

ׁשל ּכעסֹו הּוא ׁשאגּור בּקציר ְֲִֶֶַַָָָָאגרה
ּוכׁשּיראּו לכּליֹון, הם ועֹומדים ְְְְְִִִֵֵֶָאֹויב
צרימּו ינּכרּו ח"ו יׂשראל ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָׁשהׁשּבּתי
נכרּיה אמּונתם יׂשראל ּכי יחׁשבּו ְְְְֱִִִֵֵַָָָָָּפרּוׁש
לׁשקר אמת ּדבר ויתחּזק צּדיק ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹולא

חֹוׁשׁש ועֹוד ¯Ó‰ח"ו, e�È„È e¯Ó‡È Ôt ְֵ∆…¿»≈»»
יׂשראל אמּונת ׁשּיכחיׁשּו מּלבד ְְְֱִִִֵֵֶַַַָּפרּוׁש

ׁשאמּונתם לֹומר לחטא יֹוסיפּו ְֱֲִֶַַָָָָֹודתם
יאמרּו ּפן אֹומרֹו והּוא ראּויה, ְְְְֱֶָָֹאמּונה
מה' לא וׁשלותם וטֹובתם רמה ְְְֵֵַָָָָָָָֹידינּו
הם אׁשר זרה מעבֹודה אּלא ֲֲִֵֵֶֶָָָָהיא

ְִעֹובדים:
‡e‰Âזאת ּכל ּפעל ה' ולא אֹומרֹו ¿ְְַָָֹֹ

והצלחתם, טֹובתם ּכל ְְֵַָָָָָָּפרּוׁש
רע ּדבר יׂשראל עׂשּו ׁשּלא ְְְִֵֶַָָָָָָָֹוהראיה
מהּמה ויֹותר עֹוׂשים אינם ּׁשהם ְִֵֵֵֵֵֶַָָמה

ויאּבד ּבהם מׁשלּו ּום:והם ְְְְֵֶַַָָ
B‡ׁשעׂשּו הּזאת הּפעּלה ׁשּכל ְְִֶֶֶַַָָָֹֻירצה

והׁשּביתּו ּביׂשראל גדֹולה ְְְְְְִִִֵַָָָָהׁשחתה
זה ּכל עׂשה ׁשּלא יאמרּו זכרם ְְֱִֵֶֶָָָָֹֹמאנֹוׁש

ע"ז עבֹודת ּורצֹון ּכח ּבצרּוף אּלא ְְֲֵֶַַָֹה'
עליהם: הׁשליטתם ְֲִִִֵֶֶָָׁשהיא

Èk.˙BˆÚכח) „·‡ ÈB‚חׁשׁש ׁשאין ּפרּוׁש ƒ…«≈ֲֵֵֶָ
ּומה ויאמר מּוסר ויּקח יראה ְְְִִֶֶַַַָָֹׁשהּגֹוי
עלתה מה ראה מעט ׁשהכעיסּו על ְְְְִִֵֵֶֶַַָָאּלּו
אֹומרֹו והּוא מעׂשיו, וייטיב וכּו' ְְְְְֲִֵַָָָּבידם

˙BˆÚ „·‡ ÈB‚ Èkּבטבעֹו אין ּפרּוׁש ƒ…«≈ְְִֵֵ
ּכאּלּו, מעצֹות הּוא ואבּוד זה ÔÈ‡Âּדבר ְֵֵֵֶָָָָ¿≈

‰�e·z Ì‰aּכמֹו ּדבר מּתֹו ּדבר להבין »∆¿»ְְִִָָָָָ
ּפרּוׁש זאת יׂשּכילּו חכמּו לּו ְְְִֵֶַַָָֹׁשאמרנּו
יבינּו ּומּזה יׂשראל על הּבא האף ְֳִִִִֵֶַַַָָָָחרי
מעלם: על ּתהיה מה ְְֲֲִִֶַַַַָָלאחריתם



מז epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz '` iying meil inei xeriy

(åë):íøëæ LBðàî äúéaLà íäéàôà ézøîà̈©−§¦©§¥¤®©§¦¬¨¥«¡−¦§¨«

i"yx£Ì‰È‡Ù‡ Èz¯Ó‡∑לפרׁש ויׁש אֹותם. אפאה ּבלּבי אמרּתי »«¿ƒ«¿≈∆ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
ּבעזרא: מצינּו ודגמתֹו הפקר, מעלי להׁשליכם ּפאה, אׁשיתם ט)"אפאיהם", ועממים(נחמיה ממלכֹות להם "וּתּתן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ

ּכן ׁשאם יּתכן, ולא עליהֹון', רגזי 'יחּול ּכתרּגּומֹו: אֹותֹו ּפֹותרים ויׁש מנחם. חּברֹו וכן להפקר, לפאה", ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּותחּלקם
ּכמֹו: ליסֹוד, ואחת לׁשּמּוׁש, אחת א' 'אאפאיהם', לכּתב: לֹו מה)היה טז)"אאּזר",(ישעיה פי",(איוב ּבמֹו "אאּמצכם ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

לׁשל זֹו ּתבה החֹולקת ּבּספרי הּׁשנּויה הּבריתא לׁשֹון אחר ּתרּגם ואּונקלֹוס ּכלל. ּבֹו ראּויה אינּה הּתיכֹונה ׁשהוהא' ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֽ
הם'? אּיה עליהם: רֹואיהם ׁשּיאמרּו אינם, ּכאּלּו 'אּתנם ּבאּפי: אמרּתי הם, אי אף אמרּתי החיים.ּתבֹות: אור ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

(æë)eðãé eøîàé-ït Bîéøö eøkðé-ït øeâà áéBà ñòk éìeì¥À©³©¥Æ¨½¤§©§−¨¥®¤«Ÿ§Æ¨¥´
:úàæ-ìk ìòt äåäé àìå äîøהחיים אור ½̈¨§¬Ÿ§Ÿ̈−¨©¬¨«Ÿ

(çë):äðeáz íäa ïéàå änä úBöò ãáà éBâ-ék¦²Ÿ©¬¥−¥®¨§¥¬¨¤−§¨«
[gk-fk] i"yxit£¯e‚‡ ·ÈB‡ ÒÚk ÈÏeÏ∑עליהם ּכנּוס האֹויב ׁשּכעס לא ויׁשחיתם,אם להם יּוכל ואם להׁשחיתם, ≈««≈»ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּגבּורתם לתלֹות הּדבר ינּכרּו צרימֹו", ינּכרּו "ּפן ׁשּנאמר: וזהּו ּבי, הּגדּלה יתלה ולא ּובאלהיו, ּבֹו, הּגדּלה ְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻיתלה
ּכֹוכ ׁשּלֹוּבעבֹודת הּגדּלה ׁשאין B‚Â',.בים, ‰Ó¯ e�„È e¯Ó‡ÈŒÔtÈk∑ּגֹוי Ì‰a.אֹותֹו ÔÈ‡Â ‰n‰ ˙BˆÚ „·‡ ְֲִֵֶֶַַַָָֻ∆…¿»≈»»¿ƒ…«≈≈»¿≈»∆

‰�e·z∑חכמים היּו וגֹו'ׁשאּלּו ירּדף "איכה זאת: החיים."יׂשּכילּו אור ¿»ְְְֲִִִִֵֶַָָָֹֹ

ß ixyz '` iying mei ß

(èë):íúéøçàì eðéáé úàæ eìékNé eîëç eì¬¨«§−©§¦´®Ÿ¨¦−§©«£¦¨«
i"yx£Ì˙È¯Á‡Ï e�È·È∑יׂשראל ׁשל ּפרענּותם לסֹוף להתּבֹונן לב .יּתנּו »ƒ¿«¬ƒ»ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָֻ

(ì)àì-íà äááø eñéðé íéðLe óìà ãçà ócøé äëéà¥º̈¦§³Ÿ¤¨Æ¤½¤§©−¦¨¦´§¨¨®¦ŸÆ
:íøébñä äåäéå íøëî íøeö-ék¦«¨´§¨½̈©«Ÿ̈−¦§¦¨«

i"yx£„Á‡ Ûc¯È ‰ÎÈ‡∑מּיׂשראל אלף ‰Ì¯ÈbÒ.מּמּנּו '‰Â Ì¯ÎÓ Ì¯eˆŒÈk ‡ÏŒÌ‡∑,ּבידנּו ּומסרם מכרם ≈»ƒ¿…∆»ְִִִֵֶֶֶָƒ…ƒ»¿»»«ƒ¿ƒ»ְְְֵָָָָָ
ּבלע"ז .(איבערגעבען)דילבר"ר ְַַ

Ôe�ˆL‡Âכו ÔB‰ÈÏÚ ÈÊ‚¯ ÏeÁ‡ ˙È¯Ó‡¬»ƒ≈»¿ƒ¬≈∆¡≈ƒ
:ÔB‰È�¯Îe„ ‡L�‡ È�aÓ ÏË·‡¡««ƒ¿≈¡»»¿»≈

„ÓÏÈ‡כז LÈ�k ‰‡�Ò„ ‡Ê‚¯ ÔBÙÏeÏ‡ƒ»»¿»¿»¿»¿ƒƒ¿»
‡�„È Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏÈ„ ‡··„ ÏÚa ·¯·¯˙Èƒ¿«¿«¿≈¿»»ƒ¿»≈¿¿»»
:‡„ Ïk ˙Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÏÂ ‡�Ï ˙ÙÈ˜¿̇ƒ«»»¿»ƒ√»¿»¬«»»

ÔB‰aכח ˙ÈÏÂ Ôe�‡ ‰ˆÚ È„a‡Ó ÌÚ È¯‡¬≈«¿«¿≈≈»ƒ¿≈¿
:e�˙ÏÎeÒ¿¿»

È‰Èכט ‡Ó e¯·Ò ‡„· eÏkzÒ‡ eÓÈkÁ eÏ‡ƒ«ƒƒ¿«»¿»¿»»¿≈
:ÔB‰ÈÙBÒ·¿≈

Ôe˜¯ÚÈל ÔÈ¯˙e ‡ÙÏ‡ „Á ÛB„¯È ÔÈ„Î‡∆¿≈ƒ¿««¿»¿≈∆∆¿
ÈÈÂ Ôe�¯ÒÓ ÔB‰tÈ˜z È¯‡ Ô‰Ï‡ ‡˙Ba¯Ï¿ƒ»∆»≈¬≈«ƒ¿¿»ƒ«¿»

:Ôe�ÓÏL‡¬¿≈ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אפאיהם‡Èz¯Ó‡.Ì‰È‡Ùכו) ּפרּוׁש »«¿ƒ«¿≈∆ְֵֵֶַ
ׁשּיּׁשבתּו עד עּמהם אּפי ְְִִִִֶֶַַַָָאסמי

ֱֶמאנֹוׁש:
ÈÏeÏ.'B‚Âכז) ·ÈB‡ ÒÚkׁשּכּמה ּפרּוׁש ≈««≈¿ֵֶַָ

אֹויביהם הכעיסּוני הכעסֹות ְְְְִִִֵֶַַָָוכּמה
אֹומרֹו ו')מּלׁשֹון‡‚e¯והּוא (מׁשלי ְְ»ְְִִֵ

ׁשל ּכעסֹו הּוא ׁשאגּור בּקציר ְֲִֶֶַַָָָָאגרה
ּוכׁשּיראּו לכּליֹון, הם ועֹומדים ְְְְְִִִֵֵֶָאֹויב
צרימּו ינּכרּו ח"ו יׂשראל ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָׁשהׁשּבּתי
נכרּיה אמּונתם יׂשראל ּכי יחׁשבּו ְְְְֱִִִֵֵַָָָָָּפרּוׁש
לׁשקר אמת ּדבר ויתחּזק צּדיק ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹולא

חֹוׁשׁש ועֹוד ¯Ó‰ח"ו, e�È„È e¯Ó‡È Ôt ְֵ∆…¿»≈»»
יׂשראל אמּונת ׁשּיכחיׁשּו מּלבד ְְְֱִִִֵֵֶַַַָּפרּוׁש

ׁשאמּונתם לֹומר לחטא יֹוסיפּו ְֱֲִֶַַָָָָֹודתם
יאמרּו ּפן אֹומרֹו והּוא ראּויה, ְְְְֱֶָָֹאמּונה
מה' לא וׁשלותם וטֹובתם רמה ְְְֵֵַָָָָָָָֹידינּו
הם אׁשר זרה מעבֹודה אּלא ֲֲִֵֵֶֶָָָָהיא

ְִעֹובדים:
‡e‰Âזאת ּכל ּפעל ה' ולא אֹומרֹו ¿ְְַָָֹֹ

והצלחתם, טֹובתם ּכל ְְֵַָָָָָָּפרּוׁש
רע ּדבר יׂשראל עׂשּו ׁשּלא ְְְִֵֶַָָָָָָָֹוהראיה
מהּמה ויֹותר עֹוׂשים אינם ּׁשהם ְִֵֵֵֵֵֶַָָמה

ויאּבד ּבהם מׁשלּו ּום:והם ְְְְֵֶַַָָ
B‡ׁשעׂשּו הּזאת הּפעּלה ׁשּכל ְְִֶֶֶַַָָָֹֻירצה

והׁשּביתּו ּביׂשראל גדֹולה ְְְְְְִִִֵַָָָָהׁשחתה
זה ּכל עׂשה ׁשּלא יאמרּו זכרם ְְֱִֵֶֶָָָָֹֹמאנֹוׁש

ע"ז עבֹודת ּורצֹון ּכח ּבצרּוף אּלא ְְֲֵֶַַָֹה'
עליהם: הׁשליטתם ְֲִִִֵֶֶָָׁשהיא

Èk.˙BˆÚכח) „·‡ ÈB‚חׁשׁש ׁשאין ּפרּוׁש ƒ…«≈ֲֵֵֶָ
ּומה ויאמר מּוסר ויּקח יראה ְְְִִֶֶַַַָָֹׁשהּגֹוי
עלתה מה ראה מעט ׁשהכעיסּו על ְְְְִִֵֵֶֶַַָָאּלּו
אֹומרֹו והּוא מעׂשיו, וייטיב וכּו' ְְְְְֲִֵַָָָּבידם

˙BˆÚ „·‡ ÈB‚ Èkּבטבעֹו אין ּפרּוׁש ƒ…«≈ְְִֵֵ
ּכאּלּו, מעצֹות הּוא ואבּוד זה ÔÈ‡Âּדבר ְֵֵֵֶָָָָ¿≈

‰�e·z Ì‰aּכמֹו ּדבר מּתֹו ּדבר להבין »∆¿»ְְִִָָָָָ
ּפרּוׁש זאת יׂשּכילּו חכמּו לּו ְְְִֵֶַַָָֹׁשאמרנּו
יבינּו ּומּזה יׂשראל על הּבא האף ְֳִִִִֵֶַַַָָָָחרי
מעלם: על ּתהיה מה ְְֲֲִִֶַַַַָָלאחריתם
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הסּגירם וה' מכרם צּורם ל)ּכי ׁשליטה(לב, לגֹוי אין ׁשהרי העֹולם, אּמֹות ׁשל ּכחם מּצד היּו לא - ּבדֹורנּו ׁשהיּו ל"ע הּׁשמדֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

טּבעּו ּכּכתּוב האֹויב, ׁשלט לא ואבניו הּגׁשמי הּמקּדׁש ּבעצי אם ּבעצמָך: והּגע מּמׁש. מּמעל אלקה חלק היא ׁשּנׁשמתֹו יהּודי, ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹעל

אּלא ואחד). אחד ּכל ּבתֹוְך ּבתֹוכם, (וׁשכנּתי רּוחני ּבמקּדׁש ׁשליטה לֹו ׁשאין וחמר וקל ׁשּכן ּכל - ׁשעריה וה'צּורםּבארץ מכרם ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

. . מּדאי יֹותר ה' את להצּדיק ׁשאין ּפעם, אמר אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדׁשת ּכבֹוד והּנה ּבראׁשית. ליֹוצר הּידּוע מּטעם - ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֻהסּגירם

ה"אנפּת". על לה' יֹודּו ׁשּלעתיד הינּו ּבי", אנפּת ּכי ה' "אֹודָך ּכתיב אבל החיים. אור ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָ

(àì):íéìéìt eðéáéàå íøeö eðøeöë àì ék¦²¬Ÿ§¥−¨®§«Ÿ§¥−§¦¦«

i"yx£Ì¯eˆ e�¯eˆÎ ‡Ï Èk∑,הּנּצחֹון ולאלהיהם להם ולא הסּגירם, ׁשהּׁשם להבין לאֹויבים להם היה זה ּכל ƒ…¿≈»ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ
סלע לׁשֹון ׁשּבּמקרא צּור ּכל סלעם, ּכסלענּו לא ּכי צּורנּו, ּכנגד אלהיהם ּכלּום יכלּו לא הּנה עד e�È·ÈB‡Â.ׁשהרי ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ¿¿≈

ÌÈÏÈÏt∑להם מכרנּו צּורנּו ׁשהרי אֹותנּו, ׁשֹופטים אֹויבינּו להם)ועכׁשו מכרנּו ׁשּצּורנּו הרי אחרים: החיים.(ספרים אור ¿ƒƒְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

(áì)-éápò Bîáðò äøîò úîãMîe íðôb íãñ ïôbî-ék¦«¦¤³¤§ŸÆ©§½̈¦©§−Ÿ£Ÿ̈®£¨¥̧Æ¦§¥
:Bîì úøøî úìkLà LBø½©§§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ¨«

i"yx£Ì�Ùb Ì„Ò ÔÙbÓŒÈk∑סדם מעׂשה ׁשּמעׂשיהם לפי – זכרם ואׁשּבית אפאיהם ּבלּבי אמרּתי למעלה: מּוסב ƒƒ∆∆¿…«¿»ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּכמֹו:∑Ó„L˙.ועמֹורה ּתבּואה, ג)ׂשדה אכל",(חבקוק עׂשה לא כג)"וׁשדמֹות ב קדרֹון"(מלכים ∑LB¯ŒÈ·pÚ."ּבׁשדמֹות ֲַָ«¿…ְְְְְְְְִֵֶַַָָָֹֹƒ¿≈
מר BÓÏ.עׂשב ˙¯¯Ó ˙ÏkL‡∑ותׁשלמת' אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ּפרענּותם, מעׂשיהם לפי להם, ראּוי מר מׁשקה ֵֶַ«¿¿…¿……»ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ

ּכמררּותהֹון' החיים.עֹובדיהֹון אור ְְִֵָָ

(âì):øæëà íéðút Làøå íðéé íðépz úîç£©¬©¦¦−¥¨®§¬Ÿ§¨¦−©§¨«
i"yx£Ì�ÈÈ Ì�Èpz ˙ÓÁ∑מׁשּתה ּכֹוס נחׁשים ּכמרירּות הּנה ּפרענּותהֹון', ּכס ּתּנינּיא כמרת 'הא ּכתרּגּומֹו: ¬««ƒƒ≈»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֻ

ÌÈ�˙t.ּפרענּותם L‡¯Â∑אכזרי אֹויב .לּנׁשּו אכזר ׁשהּוא מהםּכֹוסם, ויּפרע .יבא ְָָֻ¿…¿»ƒְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

„··�‡לא ÈÏÚ·e ÔB‰t˜z ‡�t˜˙Î ‡Ï È¯‡¬≈»¿»¿»»»¿¿«¬≈¿»»»
:‡��È„ BÂ‰¬«»»»

ÔB‰˙e�Ú¯tלב ÌB„Ò„ ‡ÓÚ ˙e�Ú¯ÙÎ È¯‡¬≈¿À¿¬«»ƒ¿À¿¬¿
ÈL¯k ÔÈLÈa ÔB‰˙ÁÓ ‰¯ÓÚ ÌÚk ÔB‰˙e˜ÏÂ¿»¿¿«¬…»»»¿ƒƒ¿≈≈
:ÔB‰˙e¯¯Ók ÔB‰È„·BÚ ˙ÓÏL˙Â ÔÈÂÁ∆¿»¿À¿»«»≈ƒ¿»¿

LÈ¯Îeלג ÔB‰˙e�Ú¯t Òk ‡i�Èpz ˙¯ÓÎ ‡‰»¿»««ƒ«»…À¿¬¿¿≈
:ÔÈ‡¯ÊÎ‡ ÔÈÂÁ È�˙t¿»≈∆¿»«¿¿»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לּגֹויÎÈ‡.Ûc¯È‰ל) הערה לפרׁשֹו יׁש ≈»ƒ¿…ְְֵֶַָָָ
נרּגׁשת ּבהערה מתעֹורר ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָׁשאינֹו
ּפרּוׁש וגֹו' אחד ירּדף איכה ְְִִֵֵֶֶָָֹׁשהיא
ּפרּוׁש מּיׂשראל, אלף מהאּמֹות ְִִֵֵֵֶֶֶָָָֻאחד
האּמֹות ּבין הרגילים מלחמֹות ּבכל ְְְִִִִֵָָָָֻּכי
מּׂשיג ׂשֹונא ׁשאין ּכזה ּדבר יּמצא ִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלא

העּמים: ּבין ּכזֹו ּוגבּורה ְִֵַַָָָֹּכח
‰ÎÈ‡.ÛÏ‡ „Á‡ Ûc¯Èהמיחד א' ּפרּוׁש ≈»ƒ¿…∆»∆∆ְֵַָֻ

ועּין וכּו', מּיׂשראל אלף ְְְִִֵֵֵֶֶַָָֻמהאּמֹות
ּבּפסּוק ּבחּקתי ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי ְְְִֵֶַַַַַָָָֹֻמה

ח') וגֹו':(כ"ו מאה חמּׁשה מּכם ְְְֲִִֵֶָָָורדפּו
Ì‡.Ì¯eˆ Èk ‡Ï,הּדין מּדת ּפרּוׁש ƒ…ƒ»ִִֵַַ

ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי הּצּור(ד')ּוכמֹו ְְִֵֶַַַָ
ואֹומרֹו וגֹו', ‰Ì¯ÈbÒּתמים '‰Âּפרּוׁש ְְְִָ«ƒ¿ƒ»ֵ

זה ׁשּזּולת הּדין מּדת עם רחמים ֲִִִִִֶֶַַַַַמּדת
ׁשּיּפלּו ליׂשראל ירידה ּכ ּכל היה ְְְְִִִֵֶָָָָָָֹלא

אחד: לפני ְִֵֶֶֶָאלף
Èk.'B‚Âלא) e�¯eˆÎ ‡Ïהּטעם ּפרּוׁש ƒ…¿≈¿ֵַַַ

צּורם ּכי אלף אחד טעם ְִִֶֶֶֶַַָָׁשּיתלּו
לֹומר יתלּו ולא הסּגירם וה' ְְְְִִִַַָָָֹמכרם
ּוכמאמר ח"ו וגֹו' ה' יכלת ְְְְְֲִִֶַַֹמּבלּתי

הּתקף ּכי המרּגלים, ּבמעׂשה לה' ְְְֲִִֵֶֶַַַַַֹמׁשה
אי יׂשראל האּמֹות,ׁשל ׁשל ּכתקּפם נם ְְְִֵֵֶֶָָָָָֻ

ימים ׁשעמדה זרה עבֹודה ל ְְֲִֵֶֶָָָָָָׁשאין
ּבסֹוד י"ב)רּבים, ארּגיעה(מׁשלי ועד ְְְְִִִֵַַַָ

זרה מעבֹודה ּולמד וצא ׁשקר, ְְְֲֵֵֶַָָָָלׁשֹון
האּמֹות רב אחריה ּתעּו אׁשר ּכמֹוׁש ְֲֲֶֶֶַָָָֹֻׁשל
ּבדברי ּכּכתּוב עׂשֹות הפליאה ְְְְֲִִִֵַַָָָוכּמה
והיה כן ּפי על ואף ּגאֹון סעדיה ְְְְִֵֵַַַַָָָָרּבנּו
צּורנּו אבל ּכאּלה, ורּבֹות היה ְְֲֵֵֶַָָָָֹּכלא
הּגֹוים ואפּלּו ּבּקדׁש מעלין ּכח ֲֲִִִִֶַַַַַַֹֹׂשּגיא
הּנביא ּבדברי ּכאמּור זה על ְְְִִִֵֶַַַָָָיסּכימּו

א') ּוכׁשּיראּו(מלאכי בּגֹוים, ׁשמי ּגדֹול ּכי ְְְְִִִִִֶַַָָ
יׁשּפטּו הם ּגם זה ּבדר יׂשראל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹמּפלת

אֹומרֹו והּוא ÌÈÏÈÏtּכן, e�È·È‡Âלׁשֹון ְְֵ¿…¿≈¿ƒƒְ
ּכאֹומרֹו כ"ב)ּדּינים כ"א ונתן(ׁשמֹות ְְְְִַַָָ

ׁשּלא הם ּגם יׁשּפטּו ּפרּוׁש ְְִִִִֵֵֶַֹֹּבפללים
הׁשחתת ּכׁשרֹואים אּלא צּורם, ְְְִֵֶֶַַָָָכצּורנּו
ׁשּכתּוב ּכמֹו האמת את ינּכרּו ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָיׂשראל

וגֹו': יאמרּו ּפן וגֹו' ינּכרּו ְְְְְֶֶַֹּפן
Èk.'B‚Âלב) ÔÙbÓטעם נֹותן ּפרּוׁש ƒƒ∆∆¿ֵֵַַ

אמרּתי לּה ּולהּקֹודם ְְְִִִֵַַָָָָלמכירתם

ואֹומרֹו ּכיÔÙbÓאפאיהם, הֹודעּתי ּכבר ְְְֵֶַƒ∆∆ְְִִַָ
אחרא ּבּסטרא ּכנגּדֹו יׁש ׁשּבּקדּׁשה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻּדבר

ז')ּכאֹומרֹו זה(קהלת לעּמת זה את ּגם ְְְֶֶֶֶֶַַֹֻ
ּדכתיב לגפן נמׁשלּו ויׂשראל וגֹו', ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָעׂשה

פ') ּוכנגּדם(ּתהּלים ּתּסיע, מּמצרים ּגפן ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָ
היא וגפן סדם, מּגפן אמר ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָֹּכׁשהרׁשיעּו
ּכמֹו הרׁשעים אחיזת ׁשל הרע ְְֲִִִֶַַָָָָאילן

אמר ¯LBׁשּגמר È·pÚ BÓ·�Úּולפי וגֹו', ֶֶַָֹ¬»≈ƒ¿≈ְְִ
ענפם ּכל ואין ּבּה אֹוחזים אּלא ְֲֲִֵֵֶֶָָָָָָׁשאינם

אמר לזה ּגפןÔÙbÓמּמּנה, ּכי אמר ולא ִֶֶַָָָƒ∆∆ְִֶֶַָֹ
הרע ּדֹומה מּכל ּובחר ּגפנם, ְְִֶַַַָָָָסדֹום
ּכסדֹום: סאתם ׁשּנתמּלאה לפי ְְְְְְִִִֶַָָָסדֹום,

B¯ÓB‡Â‰¯ÓÚ ˙Ó„MÓeׁשּבענפי ּכמֹו ּכי ¿¿ƒ«¿…¬…»ְְְִֵֶַ
למעלה ּגדר יׁש הּקדֹוׁש ְְִֵֵַַָָָָאילן
זכר ׁשם אליו יתיחס והעליֹון ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָמּגדר
אליו יתיחס והּתחּתֹון מׁשּפיע ְְְְְִִִֵֵַַַַַָלהיֹותֹו
המׁשיל כן ּכמֹו נׁשּפע להיֹותֹו נקבה ְְְְְִִִִֵֵֵָָׁשם
ּגדר ּגדרים, לב' הרע ּבׁשרׁשֹו ְְְְֲִִֵַָָָָאחיזּות
נקרא ב' וגדר ּגפן, יּקרא ְְִִִֵֵֶֶָָָָהראׁשֹון
ּבּקדּׁשה ּבדגמתם יבין והּמׂשּכיל ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻֻׂשדה,

עיניו: ְֵָָויאֹורּו

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz '` iying meil inei xeriy

(ãì):éúøöBàa íeúç éãnò ñîk àeä-àìä£Ÿ−¨ª´¦¨¦®¨−§«§Ÿ¨«

i"yx£È„nÚ ÒÓk ‡e‰Œ‡Ï‰∑,לפניּכתרּגּומֹו ּוׁשמּורים ּגנּוזים ּכּלם מעׂשיהם? ׁשּׁשכחּתי הם .ּכסבּורים ¬…»Àƒ»ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
‡e‰Œ‡Ï‰∑עּמדי ּכמּוס ׁשדמֹותם ּותבּואת ּגפנם החיים.ּפרי אור ¬…ְְְְִִִַַַָָָָ

(äì)íãéà íBé áBø÷ ék íìâø èeîz úòì ílLå í÷ð éì¦³¨¨Æ§¦¥½§¥−¨´©§¨®¦³¨Æ´¥½̈
:Bîì úãúò Lçå§¨−£¦¬Ÿ¨«

i"yx£ÌlLÂ Ì˜� ÈÏ∑מפרׁשים ויׁש ּגמּולם. להם יׁשּלם הּנקם ּכמעׂשיהם. להם וׁשּלם נקם ּפרענּות ּומזּמן נכֹון עּמי ƒ»»¿ƒ≈ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻֻ
מּגזרת והּוא 'וׁשלֹום', ּכמֹו ּדבר ׁשם ה)"וׁשּלם", –(ירמיה להם? אׁשּלם ואימתי והּדּבּור. ּכמֹו ּבהם", אין "והּדּבר : ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ÌÏ‚¯ ËeÓz ˙ÚÏ∑עליו סמּוכים ׁשהן אבֹותם, זכּות ‡Ì„È.ּכׁשּתּתֹום ÌBÈ ·B¯˜ Èk∑עליהם להביא ּכׁשארצה ¿≈»«¿»ְְְֲִִֵֶֶָָָƒ»≈»ְְְֲִֵֶֶֶֶָ
הרּבה ׁשלּוחים ידי על להביא לפני ּומזּמן קרֹוב אידם, BÓÏ.יֹום ˙„˙Ú LÁÂ∑להם העתידֹות יבאּו .ּומהר ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֻ¿»¬ƒ…»ֲִֵֶַָָָֹ

LÁÂ∑ה)ּכמֹו ּכׁשּתבא(ישעיה לעד, הּזאת הּׁשירה להיֹות ּתֹוכחה ּדברי מׁשה עליהם העיד ּכאן עד יחיׁשה". "ימהר ¿»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
ּככלֹות עליהם ׁשּיבאּו ּתנחּומין ּדברי עליהם העיד ואיל מּכאן מראׁש, הֹודעּתים ׁשאני ידעּו הּפרענּות ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻעליהם

למעלה: אמר אׁשר ּככל ל)הּפרענּות, הדברים(לעיל ּכל עלי יבֹואּו כי ה'"והיה וׁשב וגֹו' והּקללה הּברכה האלה ְְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻ
וגֹו' ׁשבּות את החיים."אלהי אור ְְְֱֶֶֹ

(åì)äàøé ék íçðúé åéãáò-ìòå Bnò äåäé ïéãé-ék¦«¨¦³§Ÿ̈Æ©½§©£¨¨−¦§¤¨®¦³¦§¤Æ
:áeæòå øeöò ñôàå ãé úìæà-ék¦¨´§©½̈§¤−¤¨¬§¨«

i"yx£BnÚ '‰ ÔÈ„ÈŒÈk∑האמּורים הּללּו ּביּסּורין אֹותם ּכׁשּיׁשּפט ƒ»ƒ«ְְְֲִִִִֶַָָָֹ
ּכמֹו לו)עליהם, ׁשל(איוב לּדברים טעם לתת 'ּדהא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש אינֹו זה 'ּכי' עּמים. ייּסר עּמים", ידין ּבם "ּכי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ּכמֹו ּדּבּור, ּתחּלת לׁשֹון אּלא כה)מעלה, הּקדֹוׁש(ויקרא ויתנחם הּללּו מׁשּפטים עליהם ּכׁשּיבאּו הארץ", אל תבאּו "ּכי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
עבדיו על הּוא עליהםּברּו ּולרחם להרע∑ÌÁ�˙È.לׁשּוב אֹו להטיב מחׁשבה הפ ÏÊ‡ŒÈk˙.לׁשֹון ‰‡¯È Èk ְֲֲֵֵֶַַָָָָƒ¿∆»ְְְֲִֵֵֶַַָָָƒƒ¿∆ƒ»¿«

„È∑יד ּכי ועזּובּכׁשּיראה עצּור ּבהם ואפס עליהם מאד וחֹוזקת הֹולכת עֹוצר∑eˆÚ¯.האֹויב ידי על נֹוׁשע »ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ»ְֵֵַַ
ּבהם ׁשּיעצר לּצבא∑eÊÚ·.ּומֹוׁשל ּבצאתם מפּזרים ילכּו ׁשּלא ּבעם העֹוצר הּמֹוׁשל הּוא ועֹוצר עֹוזב. ידי על ֲֵֶֶַָֹ»ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ

מיינטינדו"ר לע"ז ּבלׁשֹון האֹויב, הּמֹוׁשל∑eˆÚ¯.על ּבמעצֹור הּנֹוׁשע ּכמֹו∑eÊÚ·.הּוא ג)מחּזק, "וּיעזבּו(נחמיה ְִֵַַַָ»ְֲֵַַַָ»ְְְַַַָֻ
החֹומה", עד ירּוׁשלים מט)את ּתהּלה(ירמיה עיר עּזבה לא החיים.""אי אור ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻ

ÌBÈÏלד ÔÈÊÈ�‚ ÈÓ„˜ ÔÏ‚ ÔB‰È„·BÚ ÏÎ ‡Ï‰¬»»»≈¿»√»«¿ƒƒ¿
:È¯ˆB‡a ‡�Ècƒ»¿¿»

Ô„ÚÏלה ÌÏL‡ ‡�‡Â ‡˙e�Ú¯t ÈÓ„√̃»«À¿¬»«¬»¬«≈¿ƒ»
ÔB‰¯·z ÌBÈ ·È¯˜ È¯‡ ÔB‰Ú¯‡Ó ÔeÏ‚È„¿ƒ¿≈«¿¬¬≈»ƒ¿»¿

:ÔB‰Ï „È˙Ú„ ÚaÓe««¿»ƒ¿

È‰B„·Úלו ˙e�Ú¯Ùe dÓÚ„ ‡�È„ ÈÈ ÔÈ„È È¯‡¬≈¿ƒ¿»ƒ»¿«≈À¿¬«¿ƒ
ÔcÚ·„ È‰BÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ Ú¯Ù˙È ‡È˜È„«̂ƒ«»ƒ¿¿«¬≈¡ƒ»»ƒƒ¿ƒ»
ÔÈÏËÏhÓ ÔB‰È ‰‡�Ò ˙ÁÓ ÔB‰ÈÏÚ Û˜˙˙„ƒƒ¿≈¬≈»«»¿»¿ƒ«¿¿ƒ

:ÔÈ˜È·Le¿ƒƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ï‰.'B‚Â‡לד) È„nÚ ÒÓk ‡e‰ּפרּוׁש ¬…»Àƒ»ƒ¿ֵ
נמנעּתי אֹויב ּכעס ׁשּבׁשביל ְְְֲִִִִֵֶַַַַהגם

מׁשּפט ּבהם עלמעׂשֹות להם הּמתחּיב ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
מענׁש יּפטרּו זה מּפני לא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹמעׂשיהם
חתּום עּמדי ּכמּוס הּוא הלא להם ֲִִִֶַַַָָָָֹהּמּגיע
אמר זה ועל הּדין, ליֹום ְְְְִֶַַַַָּבאֹוצרֹותי

י')הּנביא ּפקּדה,(יׁשעי' ליֹום ּתעׂשּו ּומה ְְְְֲִַַַַָָָֻ
מּפחד ׁשמּואל ּׁשחרד מה ּולמד ְְְִֵֵֶַַַַַָוצא

ז"ל ּכאֹומרם הּדין דיֹום ':)(חגיגה ְְֲִִַָָ

לֹומר וכפל אֹוב, ּבעלת ÒÓkּבמעׂשה ְְֲֲֵַַַַַָ»À
Ìe˙Á È„nÚאֹומרֹו ּדר על (ׁשמֹותוגֹו', ƒ»ƒ»ְְְֶֶַ

ז') ׁשּיאמרל"ד לגדר ּוכׁשּיּגיע עֹון, ְְִֵֵֶֶַַַָָֹֹנׂשא
וינקם ּבאֹוצרֹות יחּתמהּו נׂשֹוא ְְְְְְִִִֵֵַָָֹנלאתי
ׁשמׁש ּבהֹוצאת רׁשעה מעֹוׂשי ְְִֵֵֶֶַָָהּוא

ח':)מּנרּתיקּה יֹום(נדרים אֹותם ולהט ְְְִִִִַַָָָ
אֹומרֹו והּוא �˜Ìה', ÈÏׁשּינקם ּפרּוׁש ְְƒ»»ְִֵֶֹ

ּכביכֹול: ּבעצמֹו ְְְִַָהּוא

ÈÏ.ÌlLÂלה) Ì˜�ּדר על יתּבאר ƒ»»¿ƒ≈ְִֵֶֶַָ
ז"ל ג':)אֹומרם ׁשּלעתיד(ע"ז ְְִֶָָ

הרׁשעים מּנרּתיקּה חּמה ה' יֹוציא ְְִִִִַַָָָָָלבֹוא
והּצּדיקים אֹותם ולהטה ּבּה ְְֲִִִִִַַָָָנּדֹונים

אֹומרֹו והּוא ּבּה, �˜Ìמתרּפאין ÈÏ ְְְְִִַָƒ»»
ÌlLÂׂשכר וׁשּלם לרׁשעים נקם ּפרּוׁש ¿ƒ≈ְְִִֵֵָָָָָָ

ואֹומרֹו לּצּדיקים, ¯‚ÌÏטֹוב ËeÓz ˙ÚÏ ְְִִַַ¿≈»«¿»
מאמר סֹוד מ"ט)הּוא עקבֹות(סֹוטה ְֲִַַָ

ס"מ רגלי ניצֹוצי ּברּורי והּוא ְְְִִֵֵֵֵַָמׁשיחא,
ותּגמר רׁשעה עֹוׂשי ׁשל רגלם ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָּכׁשּתמּוט
ּכּידּוע הּמעמיד מּדבר ּבּה ּׁשּנגע ֲִִִֶַַַַַַָָָָָמּמה

ואֹומרֹו חן, ÌBÈליֹודעי ·B¯˜ Èk,'וגֹו ְְְְֵֵƒ»ְ
הּנביא מאמר א')הּוא קרֹוב(צפניה ּכי ִִַַַַָָ
ואֹומרֹו ה'. BÓÏ,יֹום ˙„˙Ú LÁÂהם ְְ¿»¬ƒ…»ֵ

עֹוׂשי ּכׁשּיׁשּתּלמּו העתידֹות ְְְֲִִֵֶֶַַָָהּנחמֹות
הבטחֹות לקּים ימהר ּתכף ְְְְִֵֵֵֶַַַָָרׁשעה

לּצּדיקים: ֲִִִַַָהעתידֹות

Èk.'B‚Âלו) BnÚ '‰ ÔÈ„Èׁשּגמר אחר ƒ»ƒ«¿ֶַַַָ
מכעיסי חזרענין סֹופם עד אל ְְִִֵֵַַַַָָ

לעֹולם ׁשּלא יׂשראל לכללּות ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹלהבטיח
אּתם, BnÚיריב '‰ ÔÈ„È Èkּפרּוׁש ִִָָƒ»ƒ«ֵ

אׁשר הּתרעלה ּכֹוסֹות ּבּמׁשּפט ְְֲֲִִֵֶַַַַָָיעמיד
על ׁשעברּו צרֹות ויראה ְְְֲִֶֶַַָָעברּום
מהם ׂשרפּו מהם הרגּו מהם ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּצּדיקים
אׁשר הּצּדיקים ּובׁשביל ְְֲִִִִִִֶַַהפׁשיטּום

אֹומרֹו והּוא יתנחם, ÂÈ„·Úנצטערּו ÏÚÂ ְְְְֲִִֵַַ¿«¬»»
ÌÁ�˙Èּדי לֹומר יתנחם ּבׁשבילם ּפרּוׁש ƒ¿∆»ְְִִִֵֵַַַָ

ׁשאין ה' ּכׁשּיראה ועֹוד הּגלּות, ְְְִֵֶֶֶַָָצרֹות
מהּגלּות, עצמן להּציל ּביׂשראל ְְְְִִֵֵַַַַָָָֹּכח
מּוסר ּבׁשבט ליּסר ּבּצּדיקים אין ְְְִִֵֵֵֶַַַַָֹוכח
ּביׂשראל יּׁשארּו לא ּגם אל, ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָֹלמרּגיזי
ּבעלי חֹוזים ּונביאים ּגדֹולים ְְֲֲִִִִִֵַָאנׁשים

וגֹו' אׁשּכֹול ואין הּקדׁש ז')רּוח ,(מיכה ְְְִֵֶֶַַָֹ

אֹומרֹו È„,והּוא ˙ÏÊ‡ Èkאפס ּובזה ְְƒ»¿«»ֶֶֶָ



מט epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz '` iying meil inei xeriy

(ãì):éúøöBàa íeúç éãnò ñîk àeä-àìä£Ÿ−¨ª´¦¨¦®¨−§«§Ÿ¨«

i"yx£È„nÚ ÒÓk ‡e‰Œ‡Ï‰∑,לפניּכתרּגּומֹו ּוׁשמּורים ּגנּוזים ּכּלם מעׂשיהם? ׁשּׁשכחּתי הם .ּכסבּורים ¬…»Àƒ»ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
‡e‰Œ‡Ï‰∑עּמדי ּכמּוס ׁשדמֹותם ּותבּואת ּגפנם החיים.ּפרי אור ¬…ְְְְִִִַַַָָָָ

(äì)íãéà íBé áBø÷ ék íìâø èeîz úòì ílLå í÷ð éì¦³¨¨Æ§¦¥½§¥−¨´©§¨®¦³¨Æ´¥½̈
:Bîì úãúò Lçå§¨−£¦¬Ÿ¨«

i"yx£ÌlLÂ Ì˜� ÈÏ∑מפרׁשים ויׁש ּגמּולם. להם יׁשּלם הּנקם ּכמעׂשיהם. להם וׁשּלם נקם ּפרענּות ּומזּמן נכֹון עּמי ƒ»»¿ƒ≈ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻֻ
מּגזרת והּוא 'וׁשלֹום', ּכמֹו ּדבר ׁשם ה)"וׁשּלם", –(ירמיה להם? אׁשּלם ואימתי והּדּבּור. ּכמֹו ּבהם", אין "והּדּבר : ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ÌÏ‚¯ ËeÓz ˙ÚÏ∑עליו סמּוכים ׁשהן אבֹותם, זכּות ‡Ì„È.ּכׁשּתּתֹום ÌBÈ ·B¯˜ Èk∑עליהם להביא ּכׁשארצה ¿≈»«¿»ְְְֲִִֵֶֶָָָƒ»≈»ְְְֲִֵֶֶֶֶָ
הרּבה ׁשלּוחים ידי על להביא לפני ּומזּמן קרֹוב אידם, BÓÏ.יֹום ˙„˙Ú LÁÂ∑להם העתידֹות יבאּו .ּומהר ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֻ¿»¬ƒ…»ֲִֵֶַָָָֹ

LÁÂ∑ה)ּכמֹו ּכׁשּתבא(ישעיה לעד, הּזאת הּׁשירה להיֹות ּתֹוכחה ּדברי מׁשה עליהם העיד ּכאן עד יחיׁשה". "ימהר ¿»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
ּככלֹות עליהם ׁשּיבאּו ּתנחּומין ּדברי עליהם העיד ואיל מּכאן מראׁש, הֹודעּתים ׁשאני ידעּו הּפרענּות ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻעליהם

למעלה: אמר אׁשר ּככל ל)הּפרענּות, הדברים(לעיל ּכל עלי יבֹואּו כי ה'"והיה וׁשב וגֹו' והּקללה הּברכה האלה ְְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻ
וגֹו' ׁשבּות את החיים."אלהי אור ְְְֱֶֶֹ

(åì)äàøé ék íçðúé åéãáò-ìòå Bnò äåäé ïéãé-ék¦«¨¦³§Ÿ̈Æ©½§©£¨¨−¦§¤¨®¦³¦§¤Æ
:áeæòå øeöò ñôàå ãé úìæà-ék¦¨´§©½̈§¤−¤¨¬§¨«

i"yx£BnÚ '‰ ÔÈ„ÈŒÈk∑האמּורים הּללּו ּביּסּורין אֹותם ּכׁשּיׁשּפט ƒ»ƒ«ְְְֲִִִִֶַָָָֹ
ּכמֹו לו)עליהם, ׁשל(איוב לּדברים טעם לתת 'ּדהא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש אינֹו זה 'ּכי' עּמים. ייּסר עּמים", ידין ּבם "ּכי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ּכמֹו ּדּבּור, ּתחּלת לׁשֹון אּלא כה)מעלה, הּקדֹוׁש(ויקרא ויתנחם הּללּו מׁשּפטים עליהם ּכׁשּיבאּו הארץ", אל תבאּו "ּכי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
עבדיו על הּוא עליהםּברּו ּולרחם להרע∑ÌÁ�˙È.לׁשּוב אֹו להטיב מחׁשבה הפ ÏÊ‡ŒÈk˙.לׁשֹון ‰‡¯È Èk ְֲֲֵֵֶַַָָָָƒ¿∆»ְְְֲִֵֵֶַַָָָƒƒ¿∆ƒ»¿«

„È∑יד ּכי ועזּובּכׁשּיראה עצּור ּבהם ואפס עליהם מאד וחֹוזקת הֹולכת עֹוצר∑eˆÚ¯.האֹויב ידי על נֹוׁשע »ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ»ְֵֵַַ
ּבהם ׁשּיעצר לּצבא∑eÊÚ·.ּומֹוׁשל ּבצאתם מפּזרים ילכּו ׁשּלא ּבעם העֹוצר הּמֹוׁשל הּוא ועֹוצר עֹוזב. ידי על ֲֵֶֶַָֹ»ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ

מיינטינדו"ר לע"ז ּבלׁשֹון האֹויב, הּמֹוׁשל∑eˆÚ¯.על ּבמעצֹור הּנֹוׁשע ּכמֹו∑eÊÚ·.הּוא ג)מחּזק, "וּיעזבּו(נחמיה ְִֵַַַָ»ְֲֵַַַָ»ְְְַַַָֻ
החֹומה", עד ירּוׁשלים מט)את ּתהּלה(ירמיה עיר עּזבה לא החיים.""אי אור ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻ

ÌBÈÏלד ÔÈÊÈ�‚ ÈÓ„˜ ÔÏ‚ ÔB‰È„·BÚ ÏÎ ‡Ï‰¬»»»≈¿»√»«¿ƒƒ¿
:È¯ˆB‡a ‡�Ècƒ»¿¿»

Ô„ÚÏלה ÌÏL‡ ‡�‡Â ‡˙e�Ú¯t ÈÓ„√̃»«À¿¬»«¬»¬«≈¿ƒ»
ÔB‰¯·z ÌBÈ ·È¯˜ È¯‡ ÔB‰Ú¯‡Ó ÔeÏ‚È„¿ƒ¿≈«¿¬¬≈»ƒ¿»¿

:ÔB‰Ï „È˙Ú„ ÚaÓe««¿»ƒ¿

È‰B„·Úלו ˙e�Ú¯Ùe dÓÚ„ ‡�È„ ÈÈ ÔÈ„È È¯‡¬≈¿ƒ¿»ƒ»¿«≈À¿¬«¿ƒ
ÔcÚ·„ È‰BÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ Ú¯Ù˙È ‡È˜È„«̂ƒ«»ƒ¿¿«¬≈¡ƒ»»ƒƒ¿ƒ»
ÔÈÏËÏhÓ ÔB‰È ‰‡�Ò ˙ÁÓ ÔB‰ÈÏÚ Û˜˙˙„ƒƒ¿≈¬≈»«»¿»¿ƒ«¿¿ƒ

:ÔÈ˜È·Le¿ƒƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ï‰.'B‚Â‡לד) È„nÚ ÒÓk ‡e‰ּפרּוׁש ¬…»Àƒ»ƒ¿ֵ
נמנעּתי אֹויב ּכעס ׁשּבׁשביל ְְְֲִִִִֵֶַַַַהגם

מׁשּפט ּבהם עלמעׂשֹות להם הּמתחּיב ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
מענׁש יּפטרּו זה מּפני לא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹמעׂשיהם
חתּום עּמדי ּכמּוס הּוא הלא להם ֲִִִֶַַַָָָָֹהּמּגיע
אמר זה ועל הּדין, ליֹום ְְְְִֶַַַַָּבאֹוצרֹותי

י')הּנביא ּפקּדה,(יׁשעי' ליֹום ּתעׂשּו ּומה ְְְְֲִַַַַָָָֻ
מּפחד ׁשמּואל ּׁשחרד מה ּולמד ְְְִֵֵֶַַַַַָוצא

ז"ל ּכאֹומרם הּדין דיֹום ':)(חגיגה ְְֲִִַָָ

לֹומר וכפל אֹוב, ּבעלת ÒÓkּבמעׂשה ְְֲֲֵַַַַַָ»À
Ìe˙Á È„nÚאֹומרֹו ּדר על (ׁשמֹותוגֹו', ƒ»ƒ»ְְְֶֶַ

ז') ׁשּיאמרל"ד לגדר ּוכׁשּיּגיע עֹון, ְְִֵֵֶֶַַַָָֹֹנׂשא
וינקם ּבאֹוצרֹות יחּתמהּו נׂשֹוא ְְְְְְִִִֵֵַָָֹנלאתי
ׁשמׁש ּבהֹוצאת רׁשעה מעֹוׂשי ְְִֵֵֶֶַָָהּוא

ח':)מּנרּתיקּה יֹום(נדרים אֹותם ולהט ְְְִִִִַַָָָ
אֹומרֹו והּוא �˜Ìה', ÈÏׁשּינקם ּפרּוׁש ְְƒ»»ְִֵֶֹ

ּכביכֹול: ּבעצמֹו ְְְִַָהּוא

ÈÏ.ÌlLÂלה) Ì˜�ּדר על יתּבאר ƒ»»¿ƒ≈ְִֵֶֶַָ
ז"ל ג':)אֹומרם ׁשּלעתיד(ע"ז ְְִֶָָ

הרׁשעים מּנרּתיקּה חּמה ה' יֹוציא ְְִִִִַַָָָָָלבֹוא
והּצּדיקים אֹותם ולהטה ּבּה ְְֲִִִִִַַָָָנּדֹונים

אֹומרֹו והּוא ּבּה, �˜Ìמתרּפאין ÈÏ ְְְְִִַָƒ»»
ÌlLÂׂשכר וׁשּלם לרׁשעים נקם ּפרּוׁש ¿ƒ≈ְְִִֵֵָָָָָָ

ואֹומרֹו לּצּדיקים, ¯‚ÌÏטֹוב ËeÓz ˙ÚÏ ְְִִַַ¿≈»«¿»
מאמר סֹוד מ"ט)הּוא עקבֹות(סֹוטה ְֲִַַָ

ס"מ רגלי ניצֹוצי ּברּורי והּוא ְְְִִֵֵֵֵַָמׁשיחא,
ותּגמר רׁשעה עֹוׂשי ׁשל רגלם ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָּכׁשּתמּוט
ּכּידּוע הּמעמיד מּדבר ּבּה ּׁשּנגע ֲִִִֶַַַַַַָָָָָמּמה

ואֹומרֹו חן, ÌBÈליֹודעי ·B¯˜ Èk,'וגֹו ְְְְֵֵƒ»ְ
הּנביא מאמר א')הּוא קרֹוב(צפניה ּכי ִִַַַַָָ
ואֹומרֹו ה'. BÓÏ,יֹום ˙„˙Ú LÁÂהם ְְ¿»¬ƒ…»ֵ

עֹוׂשי ּכׁשּיׁשּתּלמּו העתידֹות ְְְֲִִֵֶֶַַָָהּנחמֹות
הבטחֹות לקּים ימהר ּתכף ְְְְִֵֵֵֶַַַָָרׁשעה

לּצּדיקים: ֲִִִַַָהעתידֹות

Èk.'B‚Âלו) BnÚ '‰ ÔÈ„Èׁשּגמר אחר ƒ»ƒ«¿ֶַַַָ
מכעיסי חזרענין סֹופם עד אל ְְִִֵֵַַַַָָ

לעֹולם ׁשּלא יׂשראל לכללּות ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹלהבטיח
אּתם, BnÚיריב '‰ ÔÈ„È Èkּפרּוׁש ִִָָƒ»ƒ«ֵ

אׁשר הּתרעלה ּכֹוסֹות ּבּמׁשּפט ְְֲֲִִֵֶַַַַָָיעמיד
על ׁשעברּו צרֹות ויראה ְְְֲִֶֶַַָָעברּום
מהם ׂשרפּו מהם הרגּו מהם ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּצּדיקים
אׁשר הּצּדיקים ּובׁשביל ְְֲִִִִִִֶַַהפׁשיטּום

אֹומרֹו והּוא יתנחם, ÂÈ„·Úנצטערּו ÏÚÂ ְְְְֲִִֵַַ¿«¬»»
ÌÁ�˙Èּדי לֹומר יתנחם ּבׁשבילם ּפרּוׁש ƒ¿∆»ְְִִִֵֵַַַָ

ׁשאין ה' ּכׁשּיראה ועֹוד הּגלּות, ְְְִֵֶֶֶַָָצרֹות
מהּגלּות, עצמן להּציל ּביׂשראל ְְְְִִֵֵַַַַָָָֹּכח
מּוסר ּבׁשבט ליּסר ּבּצּדיקים אין ְְְִִֵֵֵֶַַַַָֹוכח
ּביׂשראל יּׁשארּו לא ּגם אל, ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָֹלמרּגיזי
ּבעלי חֹוזים ּונביאים ּגדֹולים ְְֲֲִִִִִֵַָאנׁשים

וגֹו' אׁשּכֹול ואין הּקדׁש ז')רּוח ,(מיכה ְְְִֵֶֶַַָֹ

אֹומרֹו È„,והּוא ˙ÏÊ‡ Èkאפס ּובזה ְְƒ»¿«»ֶֶֶָ



epif`dנ zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz '` iying meil inei xeriy

(æì):Bá eéñç øeö Bîéäìà éà øîàå§¨©−¥´¡Ÿ¥®−¨¨¬«

i"yx£¯Ó‡Â∑עליהם הּוא ּברּו ‡BÓÈ‰Ï.הּקדֹוׁש È‡∑ׁשעבדּו ּכֹוכבים ·B.עבֹודת eÈÒÁ ¯eˆ∑ׁשהיּו הּסלע ¿»«ֲֵֶַָָ≈¡…≈ְֲִֶַָָ»»ֶֶַַָ
הרעה מן עליהם להגן ּבֹו ּבטּוחין ׁשהיּו ּכלֹומר והּצּנה, החּמה מּפני ּבֹו .מתּכּסין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

(çì)eîe÷é íëéñð ïéé ezLé eìëàé Bîéçáæ áìç øLà£¤̧¥³¤§¨¥̧ÆŸ¥½¦§−¥´§¦¨®¨¸Æ
:äøúñ íëéìò éäé íëøæòéå§©§§ª¤½§¦¬£¥¤−¦§¨«

i"yx£BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡∑נסיכם יין וׁשֹותים לפניהם מקריבים ׁשהיּו אֹוכלים, אלהּות אֹותן ÌÎÈÏÚ.היּו È‰È ¬∆≈∆¿»≈ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ¿ƒ¬≈∆
‰¯˙Ò∑ּומסּתֹור מחסה לכם יהיה הּצּור החיים.אֹותֹו אור ƒ¿»ְְֲִִֶֶֶַַָ

(èì)eàø|éðà éãnò íéäìà ïéàå àeä éðà éðà ék äzò §´©À̈¦´£¦³£¦Æ½§¥¬¡Ÿ¦−¦¨¦®£¦¯
:ìévî éãiî ïéàå àtøà éðàå ézöçî äiçàå úéîà̈¦´©«£©¤À¨©̧§¦Æ©«£¦´¤§½̈§¥¬¦¨¦−©¦«

i"yx£‰zÚ e‡¯∑מֹוחה ואין ׁשאֹוׁשיעכם הּתׁשּועה ּומן מֹוׁשיע, לכם ואין עליכם ׁשהבאתי הּפרענּות מן הבינּו ¿«»ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
‰e‡.ּבידי È�‡ È�‡∑להׁשּפיל להריםאני È„nÚ.ואני ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡Â∑למחֹות ּכנגּדי ּדגמתי∑È„nÚ.עֹומד ְִָ¬ƒ¬ƒְְְֲֲִִִִַַָ¿≈¡…ƒƒ»ƒְְְִִֵֶƒ»ƒְִָֻ

ÏÈvÓ.וכמֹוני È„iÓ ÔÈ‡Â∑ּבי החיים.הּפֹוׁשעים אור ְִָ¿≈ƒ»ƒ«ƒְִִַ

¯ÔÈˆÈÁלז BÂ‰„ ‡ÙÈ˜z ÔB‰˙ÏÁ„ Ô‡ ¯ÓÈÈÂ¿≈«»«¬»¿«ƒ»«¬¿ƒƒ
:da≈

ÓÁ¯לח Ô˙L ÔÈÏÎ‡ BÂ‰ ÔB‰˙ÒÎ� ·¯˙ È„ƒ¿«ƒ¿»¿¬»¿ƒ»»¬«
ÔB‰È ÔBÎ�e„ÚÒÈÂ ÔÚk ÔeÓe˜È ÔB‰ÈkÒ�ƒ¿≈¿¿«ƒ«¬¿¿

:Ô‚Ó ÔBÎÈÏÚ¬≈»≈

‡dÏלט ˙ÈÏÂ ‡e‰ ‡�‡ ‡�‡ È¯‡ ÔÚk BÊÁ¬¿«¬≈¬»¬»¿≈¡»
Û‡Â ‡�ÈÁÓ ‰ÁÓe ˙ÈÓÓ ‡�‡ È�Ó ¯a«ƒƒ¬»≈ƒ»≈»≈»¿«

:·ÊLÓ È„È ÔÓ ˙ÈÏÂ ‡�ÈÒÓ«≈»¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ

eycga yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"

cigiay ,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb

dxhtda oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi -

."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind
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äðùä ùàø ìù ïåùàø íåéì äøèôäà ÷øô à ìàåîù

ààeçz-ïa àeäéìà-ïa íçøé-ïa äð÷ìà BîLe íéøôà øäî íéôBö íéúîøä-ïî ãçà Léà éäéå©§¦Á¦̧¤¹̈¦¨¨¨©²¦¦−¥©´¤§¨®¦§¿¤Â§¨Â̈¤§Ÿ¨¯¤¡¦²¤¬Ÿ

:éúøôà óeö-ïááäpçìe íéãìé äpðôì éäéå äpðt úéðMä íLå äpç úçà íL íéLð ézL Bìå ¤−¤§¨¦«§¸§¥´¨¦½¥³©©¸©½̈§¥¬©¥¦−§¦¨®©§¦³¦§¦¨¸§¨¦½§©−̈
dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּדר על ּפרּוׁש ט')עצּור א' יעצר(ׁשמּואל ְֲֵֵֶֶַַָֹ
ּבדרכי לּמדריכים ּכח ׁשאין ּפרּוׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַֹּבעּמי

להדריכם, זהeÊÚÂ·ה' ּומּצד ּפרּוׁש ְְִַָ¿»ִֵֶַ
יׂשראל ואמר עזּוב, העם ‡Èנׁשאר ְְְִִֵַַָָָָָ≈

eÓÈ‰Ï‡מהּגנים מעׂשיהם ׁשאין הגם ¡…≈ְֲֲִֵֵֶֶַַָֻ
לפני ּבטענה יבֹוא כן ּפי על ְְֲִִֵֵַַַָָאף

והּוא צּור, ּבתבת הרמּוז eÈÒÁהאלהים ְְֱִֵַָָָֹ»»
B·ויעברּו ׁשּירׁשיעּו הגם יׂשראל ְְְְֲִִִֵֶַַַַָּכי

כן ּפי על אף ה' מּמצוֹות חלק ְִִִֵֵֶַַַעל
ּדּלּות סֹובלים ועליו ּבה', מחסיהם ְְֲִֵֶַַַָָָּכל
ׁשמֹו, קדּׁשת על ונהרגים ְְְְְֱִִֶַַָֻוׁשפלּות,
והּוא ּגֹואלם לצּור ּומצּפים ְְְְְֲִִַָועֹומדים

בֹו: חסיּו ְָָאֹומרֹו
B¯ÓB‡Â'B‚Â BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡מאמר הּוא ¿¿¬∆≈∆¿»≈¿ֲַַ

והרּדפת ּדבריהם, נגד ְְְִֵֶֶֶַַָה'
וגֹו' ידין ּכי הּדר זה על הּוא ְְִִִֶֶֶַַַָָהּדברים
ּכי ועֹוד עבדיו ּׁשּסבלּו מה על ְְְְֲִִֶֶַַָָָָויתנחם

והׁשיב וגֹו', ואמר וגֹו' יד אזלת ּכי ְְְְְְִִִֵֶַַָָָיראה
הּדבר ּומּובן יקּומּו, וגֹו' חלב אׁשר ְֲֵֶֶַָָָָה'
ּכי זבחימֹו אֹוכלי ׁשל הּכרתם ְְְִֵֵֵֶַַָָָָמעצמֹו
הּוא ה' ּכי ויּכירּו יּצילּו, ולא יֹועילּו ְְִִִִַַֹֹלא
ראּו אמר ּׁשּגמר מה והּוא מֹוׁשיע, ְְְִֶֶַַַַָֹלבּדֹו

וגֹו': אני ּכי ְֲִִַָעּתה
eÓe˜È.'B‚Âלח) ÌÎ¯ÊÚÈÂ'ב ׁשּיׁש לפי »¿«¿¿À∆¿ְִֵֶ

ׁשעֹובד יׁש זרה, עבֹודה עֹובדי ְֲִֵֵֵֵֶָָָמיני
ׁשעֹובד ויׁש ּגמּור, לאלּה זרה ְֲֵֵֵֶַָָָָֹעבֹודה
צּוה ׁשניהם ואל לאמצעי, זרה ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָעבֹודה

ּבמקֹומֹו ׁשּפרׁשנּוהּו ּכמֹו כ'ה' (ׁשמֹות ְְְְִֵֶַ

זרהד') עבֹודה העֹובד ּכנגד אמר לזה ,ְֲֵֶֶֶַָָָָָָ
עזר ויעזרכם יקּומּו אמר ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֻלאמצעי
לעזר עׂשאּוה זֹו לסּבה ּכי ְְְֲֲִִַָָָָָֹּבעלמא
ּוכנגד עֹולם, אלהי ּובין ּביניהם ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶָֹלהֹועיל

אמר ּגמר לאלּה זרה עבֹודה È‰Èהעֹובד ֲֵֵֶַַָָָָָֹֹ¿ƒ
:‰¯˙Ò ÌÎÈÏÚ¬≈∆ƒ¿»

e‡¯.'B‚Âלט) ‡e‰ È�‡ È�‡ Èk ‰zÚּכפל ¿«»ƒ¬ƒ¬ƒ¿ַָ
ּפעמים ב' ‡�Èלֹומר È�‡ׁשּתי ּכנגד ְִַָ¬ƒ¬ƒְְֵֶֶ

ּבּפסּוק ׁשרמזנּו זרה עבֹודה ׁשל ְֲֶֶַַָָָָָָֻטעּיֹות
אחר ולא ּפרּוׁש אני אמר לזה זה, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּלפני
ּוכנגד ּגמּור, לאלּה ּבֹו חֹוׁשבים ְְִֵֶֶֶֶַַָֹׁשאּתם
אני אמר לאמצעי ׁשעֹוׂשים זרה ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָעבֹודה

אמר וגמר לבּדי, ּפרּוׁש ‡ÌÈ‰Ïהּוא ÔÈ‡Â ְְִֵֶַַָֹ¿≈¡…ƒ
È„nÚ:הּנבראים לבין ּביני אמצעי ƒ»ƒְְְִִִִֵֵֶַָָ

È�‡.‰iÁ‡Â ˙ÈÓ‡האֹומרים ּכת ּכנגד זה ¬ƒ»ƒ«¬«∆ְְִֶֶֶַָ
ּוב' הּטֹוב ּפֹועל אינֹו הרע ֵֵֵֶַַָׁשּפֹועל
ואחּיה, אמית אני אמר לזה יׁש, ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָיכֹולֹות

ּבלבד זה ּבפרט ּבפרטיולא אפּלּו אּלא ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹ
ארּפא, ואני מחצּתי אני הרע ְְֲֲֳִִִֵֶַַַָָָָּפעלי

ּדרׁשּו יעש"ד:(ספרי)ורז"ל ְְְִִַַָ

ÔÈ‡Â.ÏÈvÓ È„iÓהּנבראים ׁשּכל ּפרּוׁש ¿≈ƒ»ƒ«ƒְִִֵֶַָָ
מּידי ואין לֹומר ּדּיק ולזה ְְִִִֵֵֶַָָָימּותּו,

מּידי: מּציל ואין אמר ְְִִִֵַַָָֹולא

:íéãìé ïéàâäìLa úBàáö ýåýéì çaæìå úBçzLäì äîéîé íéîiî Bøérî àeää Léàä äìrå ¥¬§¨¦«§¨¨Á¨¦̧©³¥¦¸¦¨¦´¨¦½¨§¦§©£¯§¦§²Ÿ©©Ÿ̈¬§¨−§¦®Ÿ

:ýåýéì íéðäk ñçðôe éðôç éìr-éðá éðL íLåãBzLà äpðôì ïúðå äð÷ìà çaæiå íBiä éäéå §º̈§¥´§¥¥¦À¨§¦¸¦´§½̈«Ÿ£¦−©Ÿ̈«©§¦´©½©¦§©−¤§¨¨®§¨©º¦§¦¨´¦§À

:úBðî äéúBðáe äéða-ìëìeä:dîçø øâñ ýåýéå áäà äpç-úà ék íétà úçà äðî ïzé äpçìe §¨¨¤²¨§¤−¨¨«§©¾̈¦¥²¨¨¬©©−©¨®¦¦³¤©¨¸¨¥½©Ÿ̈−¨©¬©§¨«

å:dîçø ãra ýåýé øâñ-ék dîrøä øeára ñrk-íb dúøö äzñrëåæäðLá äðL äNré ïëå §¦£©³¨¨¨¨¸©©½©©£−©§¦¨®¦¨©¬§Ÿ̈−§©¬©§¨«§¥̧©£¤¹¨¨´§¨À̈

:ìëàú àìå äkázå äpñrëz ïk ýåýé úéáa dúìr écîçäîì äpç dLéà äð÷ìà dì øîàiå ¦¥³£Ÿ¨¸§¥´§Ÿ̈½¥−©§¦¤®¨©¦§¤−§¬ŸŸ©«©¸Ÿ¤¹̈¤§¨¨´¦À̈©¨¸¨´¤

:íéða äøNrî Cì áBè éëðà àBìä Cááì òøé äîìå éìëàú àì äîìå ékáúèéøçà äpç í÷zå ¦§¦À§¨̧¤¸´Ÿ«Ÿ§¦½§−̈¤¥©´§¨¥®£³¨Ÿ¦¸´½̈¥£¨−̈¨¦«©¨´¨©½̈©£¥²

å äúL éøçàå äìLá äìëà:ýåýé ìëéä úæeæî-ìr àqkä-ìr áLé ïäkä éìréLôð úøî àéäå ¨§¨¬§¦−Ÿ§©£¥´¨®Ÿ§¥¦´©Ÿ¥ÀŸ¥¸©©¦¥½©§©−¥©¬§Ÿ̈«§¦−¨´©¨®¤

:äkáú äëáe ýåýé-ìr ìltúzåàéEúîà éðra äàøú äàø-íà úBàáö ýåýé øîàzå øãð øczå ©¦§©¥¬©§Ÿ̈−¨¬Ÿ¦§¤«©¦¸Ÿ¤¹¤©Ÿ©À§Ÿ̈¸§¨¹¦¨¬Ÿ¦§¤´¨¢¦´£¨¤À

äøBîe åéiç éîé-ìk ýåýéì åézúðe íéLðà òøæ Eúîàì äzúðå Eúîà-úà çkLú-àìå éðzøëæe§©§©̧¦¸§«Ÿ¦§©´¤£¨¤½§¨©¨¬©£¨§−¤©́£¨¦®§©¦³©Ÿ̈¸¨§¥´©½̈−̈

:BLàø-ìr äìré-àìáé:äét-úà øîL éìrå ýåýé éðôì ìltúäì äúaøä ék äéäåâéàéä äpçå Ÿ©£¤¬©Ÿ«§¨¨¸¦´¦§§½̈§¦§©¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¥¦−Ÿ¥¬¤¦«¨§©À̈¦µ

ì éìr äáLçiå rîMé àì dìB÷å úBòp äéúôN ÷ø daì-ìr úøaãî:äøkLãééìr äéìà øîàiå §©¤¤́©¦½̈©µ§¨¤´¨¨½§−̈´Ÿ¦¨¥®©©©§§¤¬¨¥¦−§¦Ÿ̈«©³Ÿ¤¥¤̧¨̧¥¦½

ðéé-úà éøéñä ïéøkzLz éúî-ãréìrî C:Cåèéëðà çeø-úL÷ äMà éðãà àì øîàzå äpç ïrzå ©¨©−¦§©¨¦®¨¦¬¦¤¥¥−¥¨¨«¦©©̧©©¨³©¸Ÿ¤¸´Ÿ£Ÿ¦½¦¨³§©¸©̧¨½Ÿ¦

:ýåýé éðôì éLôð-úà CtLàå éúéúL àì øëLå ïééåæèìriìa-úa éðôì Eúîà-úà ïzz-ìà §©¬¦§¥−̈´Ÿ¨¦®¦¨¤§¬Ÿ¤©§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«©¦¥¸¤£¨´§½¦§¥−©§¦¨®©

:äpä-ãr ézøac éñrëå éçéN áøî-ékæéì éëì øîàiå éìr ïriåïzé ìûøNé éýìûå íBìL ¦¥¬Ÿ¦¦²§©§¦−¦©¬§¦©¥«¨©©©̄¥¦²©−Ÿ¤§¦´§¨®¥Ÿ¥´¦§¨¥À¦¥¸

:Bnrî zìàL øLà CúìL-úàçééðéra ïç EúçôL àöîz øîàzådkøãì äMàä Cìzå E ¤¥´¨¥½£¤¬¨©−§§¥¦«©¾Ÿ¤¦§¨¯¦§¨«§²¥−§¥¤®©¥̧¤¨¦¨³§©§¨¸

:ãBr dì-eéä-àì äéðôe ìëàzåèéíúéa-ìà eàáiå eáLiå ýåýé éðôì eåçzLiå ø÷aá eîkLiå ©Ÿ©½¨¤¬¨Ÿ¨−̈«©©§¦´©ÀŸ¤©¦§©£¸¦§¥´§Ÿ̈½©¨ª²©¨¬Ÿ¤¥−̈

:ýåýé äøkæiå BzLà äpç-úà äð÷ìà òãiå äúîøäëïa ãìzå äpç øäzå íéîiä úBô÷úì éäéå ¨¨¨®¨©¥³©¤§¨¨¸¤©¨´¦§½©¦§§¤−¨§Ÿ̈«©§¦¸¦§ª´©¨¦½©©¬©©−̈©¥´¤¥®

:åézìàL ýåýéî ék ìàeîL BîL-úà àø÷zåàëýåýéì çaæì Búéa-ìëå äð÷ìà Léàä ìriå ©¦§¨³¤§¸§¥½¦¬¥Ÿ̈−§¦§¦«©©²©¨¦¬¤§¨−̈§¨¥®¦§¯Ÿ©©Ÿ̈²

:Bøãð-úàå íéîiä çáæ-úàáëäàøðå åéúàáäå ørpä ìîbé ãr dLéàì äøîà-ék äúìr àì äpçå ¤¤¬©©¨¦−§¤¦§«§©−̈´Ÿ¨¨®¨¦¨§¨´§¦À̈©´¦¨¥³©©̧©¸©£¦Ÿ¦À§¦§¨¸

ýåýé éðt-úà:íìBò-ãr íL áLéåâëéðéra áBhä éNr dLéà äð÷ìà dì øîàiåCìîb-ãr éáL C ¤§¥´§Ÿ̈½§¨¬©−̈©¨«©Ÿ́¤¨Á¤§¨¨̧¦¹̈£¦¯©´§¥©À¦§¦¸©¨§¥´

:Búà dìîb-ãr dða-úà ÷ðézå äMàä áLzå Bøác-úà ýåýé í÷é Cà Búàãëdnr eäìrzå Ÿ½©²¥̈¬§Ÿ̈−¤§¨®©¥³¤¨¦¨¸©¥´¤¤§½̈©¨§−̈Ÿ«©©£¥̧¦¹̈

ìL íéøôa ezìîb øLàk:ørð ørpäå BìL ýåýé-úéá eäàázå ïéé ìáðå çî÷ úçà äôéàå äL ©£¤´§¨©À§¨¦³§Ÿ¨¸§¥¨̧©©¬¤̧©¸§¥´¤©½¦©§¦¥¬¥§Ÿ̈−¦®§©©−©¨«©

äë:éìr-ìà ørpä-úà eàáiå øtä-úà eèçLiååëäMàä éðà éðãà ELôð éç éðãà éa øîàzå ©¦§£−¤©¨®©¨¦¬¤©©−©¤¥¦«©¸Ÿ¤¸¦´£Ÿ¦½¥¬©§§−£Ÿ¦®£¦´¨¦À̈

:ýåýé-ìà ìltúäì äæa äënr úávpäæëéúìàL-úà éì ýåýé ïziå ézìltúä äfä ørpä-ìà ©¦¤³¤¦§¨¸¨¤½§¦§©¥−¤§Ÿ̈«¤©©¬©©¤−¦§©¨®§¦©¦¥̧§Ÿ̈¬¦¸¤§¥´¨¦½

:Bnrî ézìàL øLàçëýåýéì ìeàL àeä äéä øLà íéîiä-ìk ýåýéì eäézìàLä éëðà íâå £¤¬¨©−§¦¥¦«§©´¨Ÿ¦À¦§¦§¦̧¸©Ÿ̈½¨©¨¦¸£¤´¨½̈¬¨−©Ÿ̈®

:ýåýéì íL eçzLiåáàét áçø ýåýéa éðø÷ äîø ýåýéa éaì õìr øîàzå äpç ìltúzå ©¦§©¬−̈©Ÿ̈«©¦§©¥³©¨¸©Ÿ©½¨©³¦¦¸©Ÿ̈½¨¬¨©§¦−©Ÿ̈®¨³©¦̧

:EúreLéa ézçîN ék éáéBà-ìrá:eðéäìàk øeö ïéàå Ezìa ïéà-ék ýåýék LBã÷-ïéàâeaøz-ìà ©´§©½¦¬¨©−§¦¦«¨¤«¥¨¬©Ÿ̈−¦¥´¦§¤®§¥¬−¥Ÿ¥«©©§³

:úBììr eðkúð Bìå ýåýé úBòc ìû ék íëétî ÷úr àöé ääáâ ääáb eøaãúãíézç íéøab úL÷ §©§¸§Ÿ¨´§Ÿ½̈¥¥¬¨−̈¦¦¤®¦´¥³¥¸§Ÿ̈½§¬¦§§−£¦«¤¬¤¦Ÿ¦−©¦®

:ìéç eøæà íéìLëðåäíéða úaøå äráL äãìé äø÷r-ãr elãç íéárøe eøkNð íçla íéráN §¦§¨¦−¨¬§¨«¦§¥¦³©¤̧¤¸¦§½̈§¥¦−¨¥®©£¨¨¸¨§¨´¦§½̈§©©¬¨¦−



ני
:íéãìé ïéàâäìLa úBàáö ýåýéì çaæìå úBçzLäì äîéîé íéîiî Bøérî àeää Léàä äìrå ¥¬§¨¦«§¨¨Á¨¦̧©³¥¦¸¦¨¦´¨¦½¨§¦§©£¯§¦§²Ÿ©©Ÿ̈¬§¨−§¦®Ÿ

:ýåýéì íéðäk ñçðôe éðôç éìr-éðá éðL íLåãBzLà äpðôì ïúðå äð÷ìà çaæiå íBiä éäéå §º̈§¥´§¥¥¦À¨§¦¸¦´§½̈«Ÿ£¦−©Ÿ̈«©§¦´©½©¦§©−¤§¨¨®§¨©º¦§¦¨´¦§À

:úBðî äéúBðáe äéða-ìëìeä:dîçø øâñ ýåýéå áäà äpç-úà ék íétà úçà äðî ïzé äpçìe §¨¨¤²¨§¤−¨¨«§©¾̈¦¥²¨¨¬©©−©¨®¦¦³¤©¨¸¨¥½©Ÿ̈−¨©¬©§¨«

å:dîçø ãra ýåýé øâñ-ék dîrøä øeára ñrk-íb dúøö äzñrëåæäðLá äðL äNré ïëå §¦£©³¨¨¨¨¸©©½©©£−©§¦¨®¦¨©¬§Ÿ̈−§©¬©§¨«§¥̧©£¤¹¨¨´§¨À̈

:ìëàú àìå äkázå äpñrëz ïk ýåýé úéáa dúìr écîçäîì äpç dLéà äð÷ìà dì øîàiå ¦¥³£Ÿ¨¸§¥´§Ÿ̈½¥−©§¦¤®¨©¦§¤−§¬ŸŸ©«©¸Ÿ¤¹̈¤§¨¨´¦À̈©¨¸¨´¤

:íéða äøNrî Cì áBè éëðà àBìä Cááì òøé äîìå éìëàú àì äîìå ékáúèéøçà äpç í÷zå ¦§¦À§¨̧¤¸´Ÿ«Ÿ§¦½§−̈¤¥©´§¨¥®£³¨Ÿ¦¸´½̈¥£¨−̈¨¦«©¨´¨©½̈©£¥²

å äúL éøçàå äìLá äìëà:ýåýé ìëéä úæeæî-ìr àqkä-ìr áLé ïäkä éìréLôð úøî àéäå ¨§¨¬§¦−Ÿ§©£¥´¨®Ÿ§¥¦´©Ÿ¥ÀŸ¥¸©©¦¥½©§©−¥©¬§Ÿ̈«§¦−¨´©¨®¤

:äkáú äëáe ýåýé-ìr ìltúzåàéEúîà éðra äàøú äàø-íà úBàáö ýåýé øîàzå øãð øczå ©¦§©¥¬©§Ÿ̈−¨¬Ÿ¦§¤«©¦¸Ÿ¤¹¤©Ÿ©À§Ÿ̈¸§¨¹¦¨¬Ÿ¦§¤´¨¢¦´£¨¤À

äøBîe åéiç éîé-ìk ýåýéì åézúðe íéLðà òøæ Eúîàì äzúðå Eúîà-úà çkLú-àìå éðzøëæe§©§©̧¦¸§«Ÿ¦§©´¤£¨¤½§¨©¨¬©£¨§−¤©́£¨¦®§©¦³©Ÿ̈¸¨§¥´©½̈−̈

:BLàø-ìr äìré-àìáé:äét-úà øîL éìrå ýåýé éðôì ìltúäì äúaøä ék äéäåâéàéä äpçå Ÿ©£¤¬©Ÿ«§¨¨¸¦´¦§§½̈§¦§©¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¥¦−Ÿ¥¬¤¦«¨§©À̈¦µ

ì éìr äáLçiå rîMé àì dìB÷å úBòp äéúôN ÷ø daì-ìr úøaãî:äøkLãééìr äéìà øîàiå §©¤¤́©¦½̈©µ§¨¤´¨¨½§−̈´Ÿ¦¨¥®©©©§§¤¬¨¥¦−§¦Ÿ̈«©³Ÿ¤¥¤̧¨̧¥¦½

ðéé-úà éøéñä ïéøkzLz éúî-ãréìrî C:Cåèéëðà çeø-úL÷ äMà éðãà àì øîàzå äpç ïrzå ©¨©−¦§©¨¦®¨¦¬¦¤¥¥−¥¨¨«¦©©̧©©¨³©¸Ÿ¤¸´Ÿ£Ÿ¦½¦¨³§©¸©̧¨½Ÿ¦

:ýåýé éðôì éLôð-úà CtLàå éúéúL àì øëLå ïééåæèìriìa-úa éðôì Eúîà-úà ïzz-ìà §©¬¦§¥−̈´Ÿ¨¦®¦¨¤§¬Ÿ¤©§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«©¦¥¸¤£¨´§½¦§¥−©§¦¨®©

:äpä-ãr ézøac éñrëå éçéN áøî-ékæéì éëì øîàiå éìr ïriåïzé ìûøNé éýìûå íBìL ¦¥¬Ÿ¦¦²§©§¦−¦©¬§¦©¥«¨©©©̄¥¦²©−Ÿ¤§¦´§¨®¥Ÿ¥´¦§¨¥À¦¥¸

:Bnrî zìàL øLà CúìL-úàçééðéra ïç EúçôL àöîz øîàzådkøãì äMàä Cìzå E ¤¥´¨¥½£¤¬¨©−§§¥¦«©¾Ÿ¤¦§¨¯¦§¨«§²¥−§¥¤®©¥̧¤¨¦¨³§©§¨¸

:ãBr dì-eéä-àì äéðôe ìëàzåèéíúéa-ìà eàáiå eáLiå ýåýé éðôì eåçzLiå ø÷aá eîkLiå ©Ÿ©½¨¤¬¨Ÿ¨−̈«©©§¦´©ÀŸ¤©¦§©£¸¦§¥´§Ÿ̈½©¨ª²©¨¬Ÿ¤¥−̈

:ýåýé äøkæiå BzLà äpç-úà äð÷ìà òãiå äúîøäëïa ãìzå äpç øäzå íéîiä úBô÷úì éäéå ¨¨¨®¨©¥³©¤§¨¨¸¤©¨´¦§½©¦§§¤−¨§Ÿ̈«©§¦¸¦§ª´©¨¦½©©¬©©−̈©¥´¤¥®

:åézìàL ýåýéî ék ìàeîL BîL-úà àø÷zåàëýåýéì çaæì Búéa-ìëå äð÷ìà Léàä ìriå ©¦§¨³¤§¸§¥½¦¬¥Ÿ̈−§¦§¦«©©²©¨¦¬¤§¨−̈§¨¥®¦§¯Ÿ©©Ÿ̈²

:Bøãð-úàå íéîiä çáæ-úàáëäàøðå åéúàáäå ørpä ìîbé ãr dLéàì äøîà-ék äúìr àì äpçå ¤¤¬©©¨¦−§¤¦§«§©−̈´Ÿ¨¨®¨¦¨§¨´§¦À̈©´¦¨¥³©©̧©¸©£¦Ÿ¦À§¦§¨¸

ýåýé éðt-úà:íìBò-ãr íL áLéåâëéðéra áBhä éNr dLéà äð÷ìà dì øîàiåCìîb-ãr éáL C ¤§¥´§Ÿ̈½§¨¬©−̈©¨«©Ÿ́¤¨Á¤§¨¨̧¦¹̈£¦¯©´§¥©À¦§¦¸©¨§¥´

:Búà dìîb-ãr dða-úà ÷ðézå äMàä áLzå Bøác-úà ýåýé í÷é Cà Búàãëdnr eäìrzå Ÿ½©²¥̈¬§Ÿ̈−¤§¨®©¥³¤¨¦¨¸©¥´¤¤§½̈©¨§−̈Ÿ«©©£¥̧¦¹̈

ìL íéøôa ezìîb øLàk:ørð ørpäå BìL ýåýé-úéá eäàázå ïéé ìáðå çî÷ úçà äôéàå äL ©£¤´§¨©À§¨¦³§Ÿ¨¸§¥¨̧©©¬¤̧©¸§¥´¤©½¦©§¦¥¬¥§Ÿ̈−¦®§©©−©¨«©

äë:éìr-ìà ørpä-úà eàáiå øtä-úà eèçLiååëäMàä éðà éðãà ELôð éç éðãà éa øîàzå ©¦§£−¤©¨®©¨¦¬¤©©−©¤¥¦«©¸Ÿ¤¸¦´£Ÿ¦½¥¬©§§−£Ÿ¦®£¦´¨¦À̈

:ýåýé-ìà ìltúäì äæa äënr úávpäæëéúìàL-úà éì ýåýé ïziå ézìltúä äfä ørpä-ìà ©¦¤³¤¦§¨¸¨¤½§¦§©¥−¤§Ÿ̈«¤©©¬©©¤−¦§©¨®§¦©¦¥̧§Ÿ̈¬¦¸¤§¥´¨¦½

:Bnrî ézìàL øLàçëýåýéì ìeàL àeä äéä øLà íéîiä-ìk ýåýéì eäézìàLä éëðà íâå £¤¬¨©−§¦¥¦«§©´¨Ÿ¦À¦§¦§¦̧¸©Ÿ̈½¨©¨¦¸£¤´¨½̈¬¨−©Ÿ̈®

:ýåýéì íL eçzLiåáàét áçø ýåýéa éðø÷ äîø ýåýéa éaì õìr øîàzå äpç ìltúzå ©¦§©¬−̈©Ÿ̈«©¦§©¥³©¨¸©Ÿ©½¨©³¦¦¸©Ÿ̈½¨¬¨©§¦−©Ÿ̈®¨³©¦̧

:EúreLéa ézçîN ék éáéBà-ìrá:eðéäìàk øeö ïéàå Ezìa ïéà-ék ýåýék LBã÷-ïéàâeaøz-ìà ©´§©½¦¬¨©−§¦¦«¨¤«¥¨¬©Ÿ̈−¦¥´¦§¤®§¥¬−¥Ÿ¥«©©§³

:úBììr eðkúð Bìå ýåýé úBòc ìû ék íëétî ÷úr àöé ääáâ ääáb eøaãúãíézç íéøab úL÷ §©§¸§Ÿ¨´§Ÿ½̈¥¥¬¨−̈¦¦¤®¦´¥³¥¸§Ÿ̈½§¬¦§§−£¦«¤¬¤¦Ÿ¦−©¦®

:ìéç eøæà íéìLëðåäíéða úaøå äráL äãìé äø÷r-ãr elãç íéárøe eøkNð íçla íéráN §¦§¨¦−¨¬§¨«¦§¥¦³©¤̧¤¸¦§½̈§¥¦−¨¥®©£¨¨¸¨§¨´¦§½̈§©©¬¨¦−



epif`dנב zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'a iyiy meil inei xeriy

ß ixyz 'a iyiy mei ß

(î):íìòì éëðà éç ézøîàå éãé íéîL-ìà àOà-ék¦«¤¨¬¤¨©−¦¨¦®§¨©¾§¦©¬¨«Ÿ¦−§Ÿ¨«
i"yx£È„È ÌÈÓLŒÏ‡ ‡O‡ Èk∑עצמי אל ידי אּׂשא אּפי ּבחרֹון ‡�ÈÎ.ּבׁשבּועהּכי ÈÁ Èz¯Ó‡Â∑,הּוא ׁשבּועה לׁשֹון ƒ∆»∆»«ƒ»ƒְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ¿»«¿ƒ«»…ƒְְָ

באזני דּברּתם ּכאׁשר לא אם ה' נאם אני חי יח)[ּכמֹו יד אנכי(במדבר "חי נׁשּבע אני ּכאן] החיים."אף אור ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻ

(àî)í÷ð áéLà éãé ètLîa æçàúå éaøç ÷øa éúBpL-íà¦©¦Æ§©´©§¦½§Ÿ¥¬§¦§¨−¨¦®¨¦³¨¨Æ
:ílLà éàðNîìå éøöì§¨½̈§¦§©§©−£©¥«

i"yx£Èa¯Á ˜¯a È˙BpLŒÌ‡∑אׁשּנן ּכמֹואם חרּבי, להב כא)את (יחזקאל ƒ«ƒ¿««¿ƒְְֲִִֵֶַַַַ
פלנדו"ר" ּברק", לּה היֹות È„È.(גלאנץ)למען ËtLÓa ÊÁ‡˙Â∑ּבאֹויבי רחמים מּדת אנילהּניח אׁשר לכם, ׁשהרעּו ְֱַַָָָ¿…≈¿ƒ¿»»ƒְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

ּדבר לרעה. עזרּו והּמה מעט נקםקצפּתי ולנקם ּבּה להחזיק הּמׁשּפט מּדת את ידי", "ותאחז �˜Ì.אחר: ·ÈL‡ ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ»ƒ»»
'B‚Â∑הּקדֹוׁש מּדת ודם ּבׂשר ּכמּדת לא ידי", ּבמׁשּפט "ותאחז ׁשאמר הּמקרא, לׁשֹון מּתֹו ּבאּגדה, רּבֹותינּו למדּו ¿ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

אֹוחזן ּכאּלּו להׁשיבן ּבידֹו ויׁש חּציו זֹורק הּוא ּברּו והּקדֹוׁש להׁשיבֹו, יכל ואינֹו חץ זֹורק ודם ּבׂשר מּדת הּוא: ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹּברּו
ּפרענּות לׁשֹון הּזה והּמׁשּפט ידי", ּבמׁשּפט ותאחז חרּבי, "ּברק ּכאן ׁשּנאמר חּצֹו, הּוא ּברק ׁשהרי ּבלע"זּבידֹו, הּוא, ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

.יושטיצא"ה

(áî)ììç ícî øNa ìëàz éaøçå ícî évç øékLà©§¦³¦©Æ¦½̈§©§¦−Ÿ©´¨¨®¦©³¨¨Æ
:áéBà úBòøt Làøî äéáLå§¦§½̈¥−Ÿ©§¬¥«

i"yx£ÌcÓ ÈvÁ ¯ÈkL‡∑האֹויב.¯Na ÏÎ‡z Èa¯ÁÂ∑ּבׂשרם.‰È·LÂ ÏÏÁ ÌcÓ∑ּדם מעון להם ּתהיה זאת «¿ƒƒ«ƒ»ֵָ¿«¿ƒ…«»»ְָָƒ«»»¿ƒ¿»ְֲִֵֶֶַָֹֹ
ּדם)חללי חללי אחרים: וׁשביה(ספרים מהםיׂשראל ‡ÈB·.ׁשּׁשבּו ˙BÚ¯t L‡¯Ó∑ּכׁשהּקדֹוׁש ּכי האֹויב, ּפרצת ּתחּלת מּפׁשע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ≈…«¿≈ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

ּביׂשראל ׁשּפרצּו ּפרצה מראׁשית אבֹותיהם ועונֹות עונם עליהם ּפֹוקד הּוא ּכֹוכבים, מהעֹובדי נפרע הּוא ּברּו. ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֹ

(âî)åéøöì áéLé í÷ðå íBwé åéãáò-íã ék Bnò íéBâ eðéðøä©§¦³¦Æ©½¦¬©£¨−̈¦®§¨¨Æ¨¦´§¨½̈
ô :Bnò Búîãà øtëå§¦¤¬©§¨−©«

i"yx£BnÚ ÌÈB‚ e�È�¯‰∑ׁשּדבקּו זֹו אּמה ׁשל ּׁשבחּה מה 'ראּו יׂשראל: את ּכֹוכבים העֹובדי יׁשּבחּו הּזמן לאֹותֹו «¿ƒƒ«ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
ּובׁשבחֹו' ּבטּובֹו היּו יֹודעים עזבּוהּו, ולא עליהם ׁשעברּו הּתלאֹות ּבכל הּוא ּברּו ÌBwÈ.ּבהּקדֹוׁש ÂÈ„·ÚŒÌ„ Èk∑ ְְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹƒ«¬»»ƒ

ּכמׁשמעֹו ּדמיהם, ÂÈ¯ˆÏ.ׁשפיכּות ·ÈLÈ Ì˜�Â∑הּגזל ׁשּנאמר:על ּכענין החמס, ד)ועל ּתהיה,(יואל לׁשּמה "מצרים ְְְְִֵֶַָ¿»»»ƒ¿»»ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ואֹומר יהּודה", ּבני מחמס ּתהיה ׁשממה למדּבר א)ואדֹום וגֹו'"(עובדיה יעקב אחי BnÚ."מחמס B˙Ó„‡ ¯tÎÂ∑ ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ¿ƒ∆«¿»«

È¯Ó‡Â˙מ Èz�ÎL ˙Èa ‡ÈÓL· ˙È�˜˙‡ È¯‡¬≈«¿≈ƒƒ¿«»≈¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ
:ÔÈÓÏÚÏ ‡�‡ ÌÈ«̃»¬»¿»¿ƒ

ÛBÒÓמא ‡˜¯· eÊÁÎ ÔÈ¯z „Á ÏÚ Ì‡ƒ««¿≈¿≈«¿»ƒ
Û˜˙˙Â Èa¯Á ÈÏ‚˙z ‡ÈÓL ÛBÒ „ÚÂ ‡ÈÓL¿«»¿«¿«»ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈
ÈÏÚ·Ïe È‡�ÒÏ ‡˙e�Ú¯Ù ·È˙‡ È„È ‡�È„·¿ƒ»¿ƒ»≈À¿¬»¿»¿«¿«¬≈

:ÌÏL‡ È··„¿»«¡«≈

ÈÓÓÚa‡מב ÏBË˜z Èa¯ÁÂ ‡Ó„Ó È¯È‚ ÈÂ¯‡¡«≈ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿¿«¿«»
LÈ¯Ó ÔÈ¯˙Î ‰‡cÚ‡Ï ÔÈ·LÂ ÔÏÈË˜ ÌcÓƒ«¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿»»ƒ¿ƒ≈≈

:‡··„ ÏÚ·e ‰‡�Ò»¿»¿≈¿»»

È‰B„·Úמג ˙e�Ú¯Ù È¯‡ dÓÚ ‡ÈÓÓÚ eÁaL«»«¿«»«≈¬≈À¿¬«¿ƒ
È‰B‡�ÒÏ ·È˙È ˙e�Ú¯Ùe Ú¯t˙È ‡i˜Èc«̂ƒ«»ƒ¿¿«À¿¬»≈¿»¿ƒ

:dnÚ ÏÚÂ dÚ¯‡ ÏÚ ¯tÎÈÂƒ««««¿≈¿««≈

:äììîàå:ìriå ìBàL ãéøBî äiçîe úéîî ýåýéæ:íîBøî-óà ìétLî øéLrîe LéøBî ýåýé ª§¨«¨§Ÿ̈−¥¦´§©¤®¦¬§−©¨«©§Ÿ̈−¦´©«£¦®©§¦−©§¥«

çé÷öî ýåýéì ék íìçðé ãBáë àqëå íéáéãð-ír áéLBäì ïBéáà íéøé útLàî ìc øôrî íé÷î¥¦̧¥¨¹̈À̈¥©§Ÿ¸¨¦´¤§½§¦¸¦§¦¦½§¦¥¬¨−©§¦¥®¦³©Ÿ̈¸§ª´¥

:ìáz íäéìr úLiå õøàè:Léà-øaâé çëá àì-ék encé CLça íérLøe øîLé åéãéñç éìâø ¤½¤©¨¬¤£¥¤−¥¥«©§¥³£¦¨¸¦§½Ÿ§¨¦−©´Ÿ¤¦¨®¦¬Ÿ§−Ÿ©¦§©¦«

é:BçéLî ïø÷ íøéå Bkìîì æò-ïzéå õøà-éñôà ïéãé ýåýé írøé íéîMa åéìr åéáéøî ezçé ýåýé§Ÿ̈º¥©´§¦À̈¨¨¸©¨©´¦©§¥½§Ÿ̈−¨¦´©§¥¨®¤§¦¤´Ÿ§©§½§¨¥−¤¬¤§¦«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Èk.'B‚Âמ) ÌÈÓL Ï‡ ‡O‡ּפרּוׁש ƒ∆»∆»«ƒ¿ֵ
ּבנׂשיאּות ׁשּנׁשּבע ׁשבּועה, ְְְְִִִֶַָלׁשֹון
והּוא מּצריו, לנקם חרּבֹו לׁשּנן ְְְְִִֵַַָָָָֹידיו

a¯˜אֹומרֹו È˙BpL Ì‡ואֹומרֹו וגֹו', ְƒ«ƒ¿«ְְְ

ּבמּדתËtLÓaותאחז יתקף ּפרּוׁש ְֵֹ¿ƒ¿»ְְִִֵַֹ
ִַהּדין:

B‡הרחמים מּדת ּגם ׁשּתסּכים ְְֲִִִִֶֶַַַַָירצה
לצרי נקם להׁשיב ּבּמׁשּפט ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָותתחּזק

ׂשֹונאים ׁשאינם יׂשראל אֹויבי ׁשהם ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָה'
ואֹומרֹו ּבה', ּדבקּותנּו על אּלא ְְְֵֵֶַַָָאֹותנּו

È‡�NÓÏÂעל יׂשראל הּמעברת ּכת הם ¿ƒ¿«¿«ְֲִֵֵֶֶַַַַָ
ַּדת:
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ועּמֹו אדמתֹו האֹויבויפּיס להם וׁשעׂשה עליהם, ׁשעברּו הּצרֹות ּכמֹו∑tÎÂ¯.על ּופּיּוס, רּצּוי לב)לׁשֹון "אכּפרה(בראשית ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ¿ƒ∆ְְְֲִִַָ
לרגזּה' 'אנחינּה ‡„B˙Ó.פניו", ¯tÎÂ∑:אֹומר הּוא וכן מתנחמת, ארצֹו מתנחמים, ּכׁשעּמֹו עּמֹו. אדמתֹו? היא ּומה ְְְִֵֵַָָֻ¿ƒ∆«¿»ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

פה) יעקב"(תהלים ׁשבּות "ׁשבּת ?ארצ רצית ּבמה ,"ארצ ה' נ."רצית היא אחרים ּבּהּבפנים ונחלקּו ּבּספרי, דרׁשת ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
יהּודה רּבי ּכֹוכבים. העֹובדי ּכנגד ּכּלּה ּדֹורׁש נחמיה ורּבי יׂשראל, ּכנגד ּכּלּה ּדֹורׁש יהּודה רּבי נחמיה, ורּבי יהּודה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻרּבי
– הּמה" עצֹות אבד גֹוי "ּכי זאת". ּכל ּפעל ה' "ולא עד ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו אפאיהם", "אמרּתי יׂשראל: ּכלּפי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּדֹורׁשּה
מהם, "אלף" האּמֹות מן אחד" ירּדף "איכה להתּבֹונן – ּתבּונה" ּבהם "ואין נכֹונה. עצה להם ׁשהיא ּתֹורתי, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹֻאּבדּו
העֹובדי ּכלּפי ּדֹורׁשּה נחמיה ורּבי ּתכליתֹו. עד ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּכל צּורם", ּכצּורנּו לא "ּכי מכרם, צּורם ּכי לא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹאם

ּפלילים "ואֹויבינּו עד ּתחּלה, ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּמה", עצֹות אבד גֹוי "ּכי Ì�Ùb":ּכֹוכבים: Ì„Ò ÔÙbÓ Èk∑העֹובדי ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹƒƒ∆∆¿…«¿»ְֵֶָ
B‚Â'.ּכֹוכבים ‰¯BÓÚ ˙BÓ„MÓe∑ּבי הּגדּלה לתלֹות לּבם יׂשימּו LB¯ŒÈ·pÚ.ולא BÓ·�Ú∑לּולי" ׁשאמר: הּוא ִָƒ«¿¬»¿ְְְִִִִַָָָֹֻ¬»≈ƒ¿≈ֵֶַָ

לבני: ּׁשעׂשּו מה על אֹותם להלעיט למֹו", מררת "אׁשּכלת לפיכ ּולהמרירם. להרעילם יׂשראל על אגּור", אֹויב ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּכעס
Ì�ÈÈ Ì�Èpz ˙ÓÁ∑:להם ּׁשעֹוׂשין מה על להׁשקֹותם È„nÚמּוכן ÒÓk∑:ׁשּנאמר הּכֹוס, עה)אֹותֹו ּביד(תהלים כֹוס "ּכי ¬««ƒƒ≈»ְְִֶֶַַַָָָ»Àƒ»ƒְֱִֶֶַַַ

וגֹו' ¯‚ÌÏ":ה' ËeÓz ˙ÚÏ∑:ׁשּנאמר כו)ּכענין רגל(ישעיה BnÚ":"ּתרמסּנה '‰ ÔÈ„ÈŒÈk∑,"ידין "ּכי מׁשּמׁש זה ּבלׁשֹון ְ¿≈»«¿»ְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָƒ»ƒ«ְְִִֵֶַָָ
וגֹו'': יד אזלת ּכי יראה ּכי עֹוׁשקיהם, מּיד ריבם את יריב 'ּכי ּכמֹו: אּלא יּסּורין, לׁשֹון ידין ואין 'ּדהא', Ó‡Â¯ּבלׁשֹון ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ¿»«

BÓÈ‰Ï‡ È‡∑ׁשּנאמר:ו ּכענין הּפרכת, את ּכׁשּגּדר הרׁשע טיטּוס ׁשאמר ּכמֹו יׂשראל, ׁשל אלהימֹו", "אי יאמר: האֹויב ≈¡…≈ְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
ז) אלהי(מיכה ה' אּיֹו אלי האֹומרה ּבּוׁשה, ּותכּסה אֹויבּתי B‚Â'":"ותרא È�‡ Èk ‰zÚ e‡¯∑ּברּו הּקדֹוׁש יגּלה אז ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ¿«»ƒ¬ƒ¿ְֶַַָָָ

עליהם ּתבא ּומאּתי הרעה, עליהם ּבאת מאּתי הּוא", אני אני ּכי עּתה "ראּו ויאמר: יׁשּועתֹו È„iÓ.הּטֹובההּוא ÔÈ‡Â ְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ¿≈ƒ»ƒ
ÏÈvÓ∑:עליכם אביא אׁשר הרעה מן אתכם ׁשּיּציל È„Èמי ÌÈÓL Ï‡ ‡O‡ Èk∑מׁשרה אני ּתמיד נׂשאתי', 'ּכי ּכמֹו «ƒְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָƒ∆»∆»«ƒ»ƒְְֲִִִִֶַָָָ

ׁשּגּבֹור ׁשּכן וכל הּתחּתֹון, על העליֹון אימת למּטה, וגּבֹור למעלה חּלׁש אפּלּו ּכתרּגּומֹו. ּבּׁשמים, ׁשכינתי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָמקֹום
מּלמּטה וחּלׁש ּכמֹו∑È„È.מלמעלה ׁשכינתי, ב)מקֹום ׁשחי(במדבר אמרּתי אבל מּכם, להּפרע ּבידי והיה ידֹו", על "איׁש ְְְְִִַַַָָָ»ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

מהם, נפרע אני אחרֹונים ּובדֹורֹות לעֹולם, חי אני ּכי ּבּדבר, ׁשהּות לי ׁשּיׁש לפי לפרע, ממהר איני לעֹולם, ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹאנכי
ׁשּמא ּכי ּבחּייו, ליּפרע נקמתֹו ממהר למּות, הֹול ׁשהּוא ודם ּבׂשר מל החּיים. ּומן הּמתים מן ליּפרע ּבידי ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוהיכלת

נקמת ראה ׁשּלא ונמצא אֹויבֹו, אֹו הּוא אּפרעימּות ּבחּייהם, נפרע ואיני הם ימּותּו ואם לעֹולם חי אני אבל מּמּנּו, ֹו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
Èa¯Áּבמֹותם: ˜¯a È˙BpL Ì‡∑ּכמֹו וכּו', ידי ּבמׁשּפט ותאחז חרּבי ּברק ּכׁשאׁשּנן ּתלּויים, ׁשאינם יׁש 'אם' הרּבה ְָƒ«ƒ¿««¿ƒְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

למעלה החיים.ׁשּפרׁשּתי אור ְְְִֵֶַַָ

eycga yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"

cigiay ,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb

dxhtda oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi -

."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind
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äðùä ùàø ìù éðù íåéì äøèôäàì ÷øô äéîøé

à:ìàøNé Bòébøäì CBìä áøç éãéøN ír øaãna ïç àöî ýåýé øîà äkáäàøð ýåýé ÷Bçøî µŸ¨©´§Ÿ̈½¨¨¬¥¸©¦§½̈©−§¦´¥¨®¤¨¬§©§¦−¦§¨¥«¥¨¾§Ÿ̈−¦§¨´

ézáäà íìBò úáäàå éìézëLî ïk-ìr C:ãñç Câðáà ãBòécrz ãBò ìûøNé úìeúa úéðáðå C ¦®§©£©³¨¸£©§¦½©¥−§©§¦¬¨«¤³¤§¥¸§¦§¥½§©−¦§¨¥®µ©§¦´

étú:íé÷çNî ìBçîa úàöéå Cã:eìlçå íérèð eòèð ïBøîL éøäa íéîøë érhz ãBòäíBé-Lé ék ª©½¦§¨−̈¦§¬§©£¦«µ¦§¦´§¨¦½§¨¥−«Ÿ§®¨§¬«Ÿ§¦−§¦¥«¦´¤½

:eðéýìû ýåýé-ìà ïBiö äìrðå eîe÷ íéøôà øäa íéøöð eàø÷åá÷réì epø ýåýé øîà äë-ék ¨§¬«Ÿ§¦−§©´¤§¨®¦µ§©£¤´¦½¤§Ÿ̈−¡Ÿ¥«¦´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¨³§©£Ÿ¸

øàL úà Enr-úà ýåýé òLBä eøîàå eììä eòéîLä íéBbä Làøa eìäöå äçîN:ìàøNé úé ¦§½̈§©£−§´Ÿ©¦®©§¦³©§¸§¦§½©³§Ÿ̈¸¤©§½¥−§¥¦¬¦§¨¥«
dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

e�È�¯‰.'B‚Âמג) ÌÈB‚ּבעׂשֹות ּכי ּפרּוׁש «¿ƒƒ¿ֲִֵַ
וירֹומם יׂשראל ּבאֹויבי נקמה ְְְְִִֵֵֵָָָה'

ירּננּו יׂשראל עּמֹומדרגת על הּגֹוים ְְְְִִֵֵַַַַַַָ
ּכאֹומרֹו ּולרֹוממם לׁשּבחם ְְְְְְְִֵַָָָיׂשראל

קמ"ד) ואֹומרֹו(ּתהּלים וגֹו', העם אׁשרי ְְְְְִִֵַָָ

Ìc Èk'וגֹוÌ˜�Âּדם ׁשּלא ּפרּוׁש וגֹו' ƒ«ְ¿»»ְֵֶָֹ
לֹו און חרׁשּו אׁשר צריו ּגם אּלא ְְֲֶֶֶַַָָָָָלבד
על לעׂשֹות, ׁשחׁשבּו נקם להם ה' ְֲִֶֶַַָָָָָיׁשיב

אֹומרֹו ז')ּדר בראׁשֹו,(ׁשם עמלֹו יׁשּוב ְְֲֶֶָָָֹ
BnÚואֹומרֹו B˙Ó„‡ ¯tÎÂּגמר הּוא ְְ¿ƒ∆«¿»«ְַ

עּמֹו ה' ידין ּכי לֹומר ׁשהתחיל ְְִִִִִֶַַַָָהּדברים
עדין הּנמצא ּכי אמר וגמר ְְְֲִִִֶַַַָָֹוגֹו'

ּת יׂשראל על עליהםמהחטאים כּפר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ׁשנים ּולחרּפה לׁשּמה היתה אׁשר ְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָהארץ
ה': עם עֹון לכּפרת יהיה זה ְְֲִֶֶַַַַָרּבֹות
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ועּמֹו אדמתֹו האֹויבויפּיס להם וׁשעׂשה עליהם, ׁשעברּו הּצרֹות ּכמֹו∑tÎÂ¯.על ּופּיּוס, רּצּוי לב)לׁשֹון "אכּפרה(בראשית ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ¿ƒ∆ְְְֲִִַָ
לרגזּה' 'אנחינּה ‡„B˙Ó.פניו", ¯tÎÂ∑:אֹומר הּוא וכן מתנחמת, ארצֹו מתנחמים, ּכׁשעּמֹו עּמֹו. אדמתֹו? היא ּומה ְְְִֵֵַָָֻ¿ƒ∆«¿»ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

פה) יעקב"(תהלים ׁשבּות "ׁשבּת ?ארצ רצית ּבמה ,"ארצ ה' נ."רצית היא אחרים ּבּהּבפנים ונחלקּו ּבּספרי, דרׁשת ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
יהּודה רּבי ּכֹוכבים. העֹובדי ּכנגד ּכּלּה ּדֹורׁש נחמיה ורּבי יׂשראל, ּכנגד ּכּלּה ּדֹורׁש יהּודה רּבי נחמיה, ורּבי יהּודה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻרּבי
– הּמה" עצֹות אבד גֹוי "ּכי זאת". ּכל ּפעל ה' "ולא עד ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו אפאיהם", "אמרּתי יׂשראל: ּכלּפי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּדֹורׁשּה
מהם, "אלף" האּמֹות מן אחד" ירּדף "איכה להתּבֹונן – ּתבּונה" ּבהם "ואין נכֹונה. עצה להם ׁשהיא ּתֹורתי, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹֻאּבדּו
העֹובדי ּכלּפי ּדֹורׁשּה נחמיה ורּבי ּתכליתֹו. עד ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּכל צּורם", ּכצּורנּו לא "ּכי מכרם, צּורם ּכי לא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹאם

ּפלילים "ואֹויבינּו עד ּתחּלה, ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּמה", עצֹות אבד גֹוי "ּכי Ì�Ùb":ּכֹוכבים: Ì„Ò ÔÙbÓ Èk∑העֹובדי ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹƒƒ∆∆¿…«¿»ְֵֶָ
B‚Â'.ּכֹוכבים ‰¯BÓÚ ˙BÓ„MÓe∑ּבי הּגדּלה לתלֹות לּבם יׂשימּו LB¯ŒÈ·pÚ.ולא BÓ·�Ú∑לּולי" ׁשאמר: הּוא ִָƒ«¿¬»¿ְְְִִִִַָָָֹֻ¬»≈ƒ¿≈ֵֶַָ

לבני: ּׁשעׂשּו מה על אֹותם להלעיט למֹו", מררת "אׁשּכלת לפיכ ּולהמרירם. להרעילם יׂשראל על אגּור", אֹויב ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּכעס
Ì�ÈÈ Ì�Èpz ˙ÓÁ∑:להם ּׁשעֹוׂשין מה על להׁשקֹותם È„nÚמּוכן ÒÓk∑:ׁשּנאמר הּכֹוס, עה)אֹותֹו ּביד(תהלים כֹוס "ּכי ¬««ƒƒ≈»ְְִֶֶַַַָָָ»Àƒ»ƒְֱִֶֶַַַ

וגֹו' ¯‚ÌÏ":ה' ËeÓz ˙ÚÏ∑:ׁשּנאמר כו)ּכענין רגל(ישעיה BnÚ":"ּתרמסּנה '‰ ÔÈ„ÈŒÈk∑,"ידין "ּכי מׁשּמׁש זה ּבלׁשֹון ְ¿≈»«¿»ְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָƒ»ƒ«ְְִִֵֶַָָ
וגֹו'': יד אזלת ּכי יראה ּכי עֹוׁשקיהם, מּיד ריבם את יריב 'ּכי ּכמֹו: אּלא יּסּורין, לׁשֹון ידין ואין 'ּדהא', Ó‡Â¯ּבלׁשֹון ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ¿»«

BÓÈ‰Ï‡ È‡∑ׁשּנאמר:ו ּכענין הּפרכת, את ּכׁשּגּדר הרׁשע טיטּוס ׁשאמר ּכמֹו יׂשראל, ׁשל אלהימֹו", "אי יאמר: האֹויב ≈¡…≈ְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
ז) אלהי(מיכה ה' אּיֹו אלי האֹומרה ּבּוׁשה, ּותכּסה אֹויבּתי B‚Â'":"ותרא È�‡ Èk ‰zÚ e‡¯∑ּברּו הּקדֹוׁש יגּלה אז ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ¿«»ƒ¬ƒ¿ְֶַַָָָ

עליהם ּתבא ּומאּתי הרעה, עליהם ּבאת מאּתי הּוא", אני אני ּכי עּתה "ראּו ויאמר: יׁשּועתֹו È„iÓ.הּטֹובההּוא ÔÈ‡Â ְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ¿≈ƒ»ƒ
ÏÈvÓ∑:עליכם אביא אׁשר הרעה מן אתכם ׁשּיּציל È„Èמי ÌÈÓL Ï‡ ‡O‡ Èk∑מׁשרה אני ּתמיד נׂשאתי', 'ּכי ּכמֹו «ƒְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָƒ∆»∆»«ƒ»ƒְְֲִִִִֶַָָָ

ׁשּגּבֹור ׁשּכן וכל הּתחּתֹון, על העליֹון אימת למּטה, וגּבֹור למעלה חּלׁש אפּלּו ּכתרּגּומֹו. ּבּׁשמים, ׁשכינתי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָמקֹום
מּלמּטה וחּלׁש ּכמֹו∑È„È.מלמעלה ׁשכינתי, ב)מקֹום ׁשחי(במדבר אמרּתי אבל מּכם, להּפרע ּבידי והיה ידֹו", על "איׁש ְְְְִִַַַָָָ»ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

מהם, נפרע אני אחרֹונים ּובדֹורֹות לעֹולם, חי אני ּכי ּבּדבר, ׁשהּות לי ׁשּיׁש לפי לפרע, ממהר איני לעֹולם, ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹאנכי
ׁשּמא ּכי ּבחּייו, ליּפרע נקמתֹו ממהר למּות, הֹול ׁשהּוא ודם ּבׂשר מל החּיים. ּומן הּמתים מן ליּפרע ּבידי ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוהיכלת

נקמת ראה ׁשּלא ונמצא אֹויבֹו, אֹו הּוא אּפרעימּות ּבחּייהם, נפרע ואיני הם ימּותּו ואם לעֹולם חי אני אבל מּמּנּו, ֹו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
Èa¯Áּבמֹותם: ˜¯a È˙BpL Ì‡∑ּכמֹו וכּו', ידי ּבמׁשּפט ותאחז חרּבי ּברק ּכׁשאׁשּנן ּתלּויים, ׁשאינם יׁש 'אם' הרּבה ְָƒ«ƒ¿««¿ƒְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

למעלה החיים.ׁשּפרׁשּתי אור ְְְִֵֶַַָ

eycga yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"

cigiay ,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb

dxhtda oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi -

."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind
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äðùä ùàø ìù éðù íåéì äøèôäàì ÷øô äéîøé

à:ìàøNé Bòébøäì CBìä áøç éãéøN ír øaãna ïç àöî ýåýé øîà äkáäàøð ýåýé ÷Bçøî µŸ¨©´§Ÿ̈½¨¨¬¥¸©¦§½̈©−§¦´¥¨®¤¨¬§©§¦−¦§¨¥«¥¨¾§Ÿ̈−¦§¨´

ézáäà íìBò úáäàå éìézëLî ïk-ìr C:ãñç Câðáà ãBòécrz ãBò ìûøNé úìeúa úéðáðå C ¦®§©£©³¨¸£©§¦½©¥−§©§¦¬¨«¤³¤§¥¸§¦§¥½§©−¦§¨¥®µ©§¦´

étú:íé÷çNî ìBçîa úàöéå Cã:eìlçå íérèð eòèð ïBøîL éøäa íéîøë érhz ãBòäíBé-Lé ék ª©½¦§¨−̈¦§¬§©£¦«µ¦§¦´§¨¦½§¨¥−«Ÿ§®¨§¬«Ÿ§¦−§¦¥«¦´¤½

:eðéýìû ýåýé-ìà ïBiö äìrðå eîe÷ íéøôà øäa íéøöð eàø÷åá÷réì epø ýåýé øîà äë-ék ¨§¬«Ÿ§¦−§©´¤§¨®¦µ§©£¤´¦½¤§Ÿ̈−¡Ÿ¥«¦´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¨³§©£Ÿ¸

øàL úà Enr-úà ýåýé òLBä eøîàå eììä eòéîLä íéBbä Làøa eìäöå äçîN:ìàøNé úé ¦§½̈§©£−§´Ÿ©¦®©§¦³©§¸§¦§½©³§Ÿ̈¸¤©§½¥−§¥¦¬¦§¨¥«
dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

e�È�¯‰.'B‚Âמג) ÌÈB‚ּבעׂשֹות ּכי ּפרּוׁש «¿ƒƒ¿ֲִֵַ
וירֹומם יׂשראל ּבאֹויבי נקמה ְְְְִִֵֵֵָָָה'

ירּננּו יׂשראל עּמֹומדרגת על הּגֹוים ְְְְִִֵֵַַַַַַָ
ּכאֹומרֹו ּולרֹוממם לׁשּבחם ְְְְְְְִֵַָָָיׂשראל

קמ"ד) ואֹומרֹו(ּתהּלים וגֹו', העם אׁשרי ְְְְְִִֵַָָ

Ìc Èk'וגֹוÌ˜�Âּדם ׁשּלא ּפרּוׁש וגֹו' ƒ«ְ¿»»ְֵֶָֹ
לֹו און חרׁשּו אׁשר צריו ּגם אּלא ְְֲֶֶֶַַָָָָָלבד
על לעׂשֹות, ׁשחׁשבּו נקם להם ה' ְֲִֶֶַַָָָָָיׁשיב

אֹומרֹו ז')ּדר בראׁשֹו,(ׁשם עמלֹו יׁשּוב ְְֲֶֶָָָֹ
BnÚואֹומרֹו B˙Ó„‡ ¯tÎÂּגמר הּוא ְְ¿ƒ∆«¿»«ְַ

עּמֹו ה' ידין ּכי לֹומר ׁשהתחיל ְְִִִִִֶַַַָָהּדברים
עדין הּנמצא ּכי אמר וגמר ְְְֲִִִֶַַַָָֹוגֹו'

ּת יׂשראל על עליהםמהחטאים כּפר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ׁשנים ּולחרּפה לׁשּמה היתה אׁשר ְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָהארץ
ה': עם עֹון לכּפרת יהיה זה ְְֲִֶֶַַַַָרּבֹות



נד
epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'b ycew zayl inei xeriy

ß ixyz 'b ycew zay ß

(ãî)éðæàa úàfä-äøéMä éøác-ìk-úà øaãéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥²¤¨¦§¥¬©¦¨«©−Ÿ§¨§¥´
:ïeð-ïa òLBäå àeä íòä̈¨®−§¥¬©¦«

i"yx£Ôe�ŒÔa ÚLB‰Â ‡e‰∑(יג ּדיּוזגי(סוטה ׁשל מתרּגמןׁשּבת מׁשה לֹו העמיד לזה. ונּתנה מּזה רׁשּות נּטלה היתה, ¿≈«ƒְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ
ּכאן קֹוראהּו ולּמה ראׁש'. להרים ל היה לא רּב 'ּבחּיי יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא ּכדי ּבחּייו, ּדֹורׁש ׁשּיהא ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻליהֹוׁשע,

עליו, ּדעּתֹו זחה ׁשּלא לֹומר מּתחּלתֹו'הֹוׁשע'? ּכאׁשר עצמֹו הׁשּפיל ּגדּלה, לֹו ׁשּנּתנה ּפי על .(ספרי)ׁשאף ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr hk zegiy ihewl)

נּון ּבן והֹוׁשע מד)הּוא מּתחּלתֹו(לב, ּכאׁשר עצמֹו הׁשּפיל ּגדּלה לֹו ׁשּנּתנה ּפי על ׁשאף . . הֹוׁשע ּכאן קֹוראהּו ולּמה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
לחׁשב,(רש"י) עלּול הּוא - הּׁשמים מן נעלֹות לברכֹות ׁשּזֹוכה אחר, ּבענין ּגדלּות אֹו ׂשררה ׁשל ּגדלּות לגדּלה, זֹוכה יהּודי ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻּכאׁשר

אנּו לֹומדים ורֹוממּות. הּדעת הרחבת ׁשל ּתנּועה אצלֹו ּתהיה מּכְך ּוכתֹוצאה לּדבר, ראּוי ׁשהּוא סימן לכְך, זכה ׁשהּוא ּגּופא ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָׁשּמּזה

ּתתקּים ׁשהּגדּלה לכְך הּכלי ּגם וזהּו ּבתחּלתֹו. ּכאׁשר עצמֹו את להׁשּפיל צריְך לגדּלה ׁשּזֹוכה מי ּדוקא ׁשאּדרּבה: ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻֻמיהֹוׁשע,

החייםּבידֹו. אור ְָ

(äî)-ìà älàä íéøácä-ìk-úà øaãì äLî ìëéå-ìk ©§©´¤½§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤¤¨
:ìàøNé¦§¨¥«

ÈÓ‚˙tמד Ïk ˙È ÏÈÏÓe ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆«ƒ»»ƒ¿»≈
¯a ÚLB‰Â ‡e‰ ‡ÓÚ Ì„˜ ‡„‰ ‡zÁaLÀ̇¿«¿»»»√»«»¿≈««

:Ôe�

iÓ‚˙Ù‡מה Ïk ˙È ‡ÏlÓÏ ‰LÓ ÈˆLÂ¿≈≈…∆¿«»»»»ƒ¿»«»
:Ï‡¯NÈ Ïk ÌÚ ÔÈÏ‡‰»ƒ≈ƒ»ƒ¿»≈

æìä÷ åcçé úãìéå äøä çqôe øer ía õøà-éúkøiî íézöa÷å ïBôö õøàî íúBà àéáî éððä¦§¦Á¥¦̧¹̈¥¤´¤¨À§¦©§¦»¦©§§¥¼̈¤¼¨µ¦¥´¦¥½©¨¨¬§Ÿ¤−¤©§¨®¨¨¬

:äpä eáeLé ìBãbçeìLké àì øLé Cøãa íéî éìçð-ìà íëéìBà íìéáBà íéðeðçúáe eàáé éëáa −̈¨¬¥¨¦§¦´¨ÀŸ«§©«£¦»«¦¥¼«¦¥¸¤©´£¥©½¦§¤´¤¨½̈¬Ÿ¦¨§−

:àeä éøëa íéøôàå áàì ìàøNéì éúééä-ék daè÷çønî íéiàá eãébäå íéBb ýåýé-øáã eòîL ¨®¦¨¦³¦§¦§¨¥¸§½̈§¤§©−¦§¬Ÿ¦«¦§³§©§Ÿ̈¸¦½§©¦¬¨¦¦−¦¤§¨®

:Bøãr ärøk BøîLe epöa÷é ìàøNé äøæî eøîàåé:epnî ÷æç ãiî Bìàâe á÷ré-úà ýåýé äãô-ék §¦§À§¨¥³¦§¨¥¸§©§¤½§¨−§Ÿ¤¬¤§«¦¨¨¬§Ÿ̈−¤©£®Ÿ§¨¾¦©−¨¨¬¦¤«

àéø÷áe ïàö-éða-ìrå øäöé-ìrå Løéz-ìrå ïâc-ìr ýåýé áeè-ìà eøäðå ïBiö-íBøîá eðpøå eàáe»̈»§¦§´¦§«¦¼§¨£º¤´§Ÿ̈À©¨¨¸§©¦´Ÿ§©¦§½̈§©§¥−Ÿ¨®̈
:ãBr äáàãì eôéñBé-àìå äåø ïâk íLôð äúéäåáéåcçé íéð÷æe íéøçáe ìBçîa äìeúa çîNz æà §¨§¨³©§¨¸§©´¨¤½§«Ÿ¦¬§©£−̈«¨´¦§©³§¨¸§¨½©ª¦¬§¥¦−©§¨®

:íðBâéî íézçnNå íézîçðå ïBNNì íìáà ézëôäåâééáeè-úà énrå ïLc íéðäkä Lôð éúéeøå §¨©§¦̧¤§¨³§¨¸§¦´©§¦½§¦©§¦−¦¨§¦¥¦²¤¬¤©«Ÿ£¦−¨®¤§©¦²¤¦¬

:ýåýé-íàð eòaNéãéäéða-ìr äkáî ìçø íéøeøîú éëa éäð òîLð äîøa ìB÷ ýåýé øîà äk ¦§−̈§ª§Ÿ̈´Ÿ¨©´§Ÿ̈À´§¨¨³¦§¨¸§¦¸§¦´©§¦½¨¥−§©¨´©¨¤®¨

:epðéà ék äéða-ìr íçpäì äðàîåèéðérå éëaî CìB÷ érðî ýåýé øîà äkøëN Lé ék ärîcî C ¥£¨²§¦¨¥¬©¨¤−¨¦¬¥¤«´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¦§¦³¥¸¦¤½¦§¥©−¦¦¦§¨®¦Á¥̧¨¨³

:áéBà õøàî eáLå ýåýé-íàð Cúlrôìæè:íìeáâì íéðá eáLå ýåýé-íàð Cúéøçàì äå÷z-Léå ¦§ª¨¥¸§ª§Ÿ̈½§−̈¥¤¬¤¥§¥¦§¨¬§©£¦¥−§ª§Ÿ̈®§¨¬¨¦−¦§¨

æéýåýé äzà ék äáeLàå éðáLä ãnì àì ìârk øñeàå éðzøqé ããBðúî íéøôà ézrîL rBîL̈´©¨©À§¦¤§©¸¦¸¦§¥½¦©§©̧¦¸¨¦¨¥½§¥−¤´Ÿª¨®£¦¥´¦§¨½¨¦¬©−̈§Ÿ̈¬

:éäìàçééúàNð ék ézîìëð-íâå ézLa Cøé-ìr éz÷ôñ érãeä éøçàå ézîçð éáeL éøçà-ék ¡Ÿ¨¦©£¥³¦¸¦©½§¦§©£¥¸¦¨´§¦½¨©−§¦©¨¥®µŸ§¦§©¦§©½§¦¦¬¨−̈¦

:éøeòð útøçèéïk-ìr ãBò epøkæà øëæ Ba éøaã écî-ék íéreLrL ãìé íà íéøôà éì øéwé ïáä ¤§©¬§¨£¥Á©¦̧¦¹¤§©À¦¦ µ¤¤́©£¦½¦¦¥³©§¦¸½¨¬Ÿ¤§§¤−®©¥À

:ýåýé-íàð epîçøà íçø Bì érî eîä̈³¥©¸½©¥¬£©£¤−§ª§Ÿ̈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

�e‰.Ôe‡מד) Ôa ÚLB‰Âהיה ּפרּוׁש ¿≈«ƒֵָָ
ּדּבר לא הּדּבּור אבל עּמֹו ֲִִִֵֵַָֹעֹומד
אמר וכן וידּבר, ּכאֹומרֹו מׁשה ְְְְֵֵֶֶַַַָָאּלא
ּבפיהם ׂשימּה יׂשראל ּבני את ולּמדּה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָה'

ואֹומרֹו מׁשה, אל יחיד ÚLB‰Âלׁשֹון ְְְִֶֶָ¿≈«
מׁשה, לֹו ׁשּקרא ּכמֹו ויהֹוׁשע אמר ְְִֶֶַַָָָֹֻולא
ּוגדּלה ליקר היא הּיּו"ד ׁשּתֹוספת ְְִִִֶֶֶַָָֻלפי

ּבמאמר ט"ז)ּכרמּוז י"ג וּיקרא(ּבּמדּבר ְְְֲִִַַַַָָָָ

הּכתּוב ּוכׁשהׁשום וגֹו' להֹוׁשע ְְְְִֵֶֶַַָָמׁשה
הּיּו"ד, הסיר נּון ּבן והֹוׁשע הּוא ְְִִֵֵַַַָואמר

אֹומרֹו ּדר י')על הּגרזן(יׁשעי' היתּפאר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָ
ְוגֹו':

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'b ycew zayl inei xeriy

(åî)éëðà øLà íéøácä-ìëì íëááì eîéN íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¦´§©§¤½§¨̧©§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²
ì íëéða-úà íeöz øLà íBiä íëa ãéòîúBNòì øîL ¥¦¬¨¤−©®£¤³§©ªÆ¤§¥¤½¦§´Ÿ©«£½
:úàfä äøBzä éøác-ìk-úà¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ

i"yx£ÌÎ··Ï eÓÈN∑:אֹומר הּוא וכן ּתֹורה, לדברי מכּונים ולּבֹו ואזניו עיניו, ׁשּיהיּו אדם מ)צרי אדם(יחזקאל "ּבן ƒ¿«¿∆ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָֻ
ונמּדד לעינים נראה ׁשהּוא הּבית, ּתבנית ּומה וחמר, קל ּדברים והרי וגֹו'", לּב וׂשים ׁשמע ּובאזני ּבעיני ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹראה

ּבׂשערה, הּתלּוין ּכהררין ׁשהן ּתֹורה, ּדברי – להבין מכּוונים ולּבֹו ואזניו עיניו ׁשּיהיּו אדם צרי ּכּמהּבקנה, אחת על ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
.וכּמה ְַָ

(æî)äfä øácáe íëéiç àeä-ék íkî àeä ÷ø øáã-àì ékÂ¦«Ÿ¨¨̧¥¬Æ¦¤½¦−©¥¤®©¨¨´©¤À
ïcøiä-úà íéøáò ízà øLà äîãàä-ìò íéîé eëéøàz©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²

ô :dzLøì änL̈−¨§¦§¨«

i"yx£ÌkÓ ‡e‰ ˜¯ ¯·cŒ‡Ï Èk∑,ּבּה ּתלּוי ׂשכר הרּבה ּכי ּבּה, יגעים אּתם לחּנם אחר:לא ּדבר חּייכם". הּוא "ּכי ƒ…»»≈ƒ∆ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
חז"ל: אמרּו ׁשּכן ל ּתדע ׂשכר, מּתן ּבֹו ׁשאין ּתדרׁשּנּו ׁשאם ּבּתֹורה ריקן ּדבר ל לו)אין ּתמנע,(בראשית לֹוטן "ואחֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

להֹודיע לּמה? ּכ וכל ּפילגׁשֹו', ואהיה הלואי לאּׁשה, לֹו להיֹות ּכדאי 'איני ׁשאמרה: לפי וגֹו'", ּפילגׁש היתה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָותמנע
ּבזרעֹוׁשבחֹו ליּדבק מתאּוים ּומלכים ׁשלטֹונים ׁשהיּו אברהם, .ׁשל ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr al zeiecreezd mgpn zxez - a"kyz dxez zgny zgiy)

ימים ּתאריכּו הּזה מז)ּובּדבר ּפֹוסק(לב, ּובא, קֹורא היה אם . . ׁשמע קריאת יקרא לא הּמטּנפֹות ּבּמבֹואֹות מהּלְך היה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
ימים ּתאריכּו הּזה ּובּדבר אֹומר הּכתּוב עליו . ב). כד, ּדּבּור(ברכות ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּבּפסּוק. זֹו הלכה נרמזה היכן לתמּה, יׁש ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

על מֹורה רּבים), לׁשֹון הּדברים", לכל לבבכם ל"ׂשימּו (ּבנּגּוד יחיד לׁשֹון ׁש"ּדבר" ּומּזה, לפרטים. והתחּלקּות הסּברה - רּבּוי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָענינֹו

את להפסיק ׁשּיׁש מצינּו והיכן הּדּבּור. ּבאמצע הפסקה אּלא ּכלל, ּדּבּור זה אין ׁשאז מחלטת, ׁשלילה לא אבל הּדּבּור, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻׁשלילת

נקי. ׁשאינֹו למבֹוא ּובא ּבּדרְך ׁשּלֹומד ּבמי - ּבּתֹורה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּדּבּור

(çî):øîàì äfä íBiä íöòa äLî-ìà äåäé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¤²¤©¬©¤−¥«Ÿ

i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑הּזהּבׁשל הּיֹום "ּבעצם נאמר מקֹומֹות ּבנח":ׁשה ז)נאמר "ּבעצם(שם «¿«≈∆…∆¿∆∆««∆ְְְְְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
אנּו אין ּבֹו, מרּגיׁשין אנּו אם ,וכ ּבכ' אֹומרים: ּדֹורֹו ּבני ׁשהיּו לפי יֹום, ׁשל אֹורֹו ּבמראית וגֹו'", נח ּבא הּזה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּיֹום
הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר הּתבה'. את ּומבּקעין וקרדּמֹות ּכּׁשילין נֹוטלין אנּו אּלא עֹוד ולא ּבּתבה, ליּכנס אֹותֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻמּניחין

נאמר: ּבמצרים וימחה'. יבא למחֹות, ּכח ּבידֹו ׁשּיׁש מי וכל הּיֹום, ּבחצי מכניסֹו יב)'הריני הּזה(שמות הּיֹום "ּבעצם ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ
עֹוד ולא לצאת, אֹותם מּניחין אנּו אין ּבהם, מרּגיׁשין אנּו אם וכ ּבכ' אֹומרים: מצרּיים ׁשהיּו לפי ה'", ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהֹוציא
ּבֹו ׁשּיׁש מי וכל הּיֹום, ּבחצי מֹוציאן 'הריני הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר להם'. והֹורגין זין ּוכלי סיפֹות נֹוטלין אנּו ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאּלא
ּבכ' אֹומרים: יׂשראל ׁשהיּו לפי הּזה", הּיֹום "ּבעצם נאמר: מׁשה ׁשל ּבמיתתֹו ּכאן אף וימחה'. יבא למחֹות, ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹּכח
הּמן, את לנּו והֹוריד הּים, את לנּו וקרע מּמצרים, ׁשהֹוציאנּו אדם אֹותֹו, מּניחין אנּו אין ּבֹו, מרּגיׁשין אנּו אם ְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָוכ
הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר אֹותֹו'. מּניחין אנּו אין הּתֹורה, את לנּו ונתן הּבאר, את לנּו והעלה הּׂשלו, את לנּו ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָוהגיז

וכּו'' הּיֹום ּבחצי מכניסֹו החיים.'הריני אור ְְֲֲִִִֵַַַ

(èî)õøàa øLà Báð-øä äfä íéøáòä øä-ìà äìò£¥¿¤©Á¨«£¨¦¸©¤¹©§À£¤Æ§¤´¤
éðà øLà ïòðk õøà-úà äàøe Bçøé éðt-ìò øLà áàBî½̈£¤−©§¥´§¥®§¥Æ¤¤´¤§©½©£¤̧£¦¬

:äfçàì ìàøNé éðáì ïúðŸ¥²¦§¥¬¦§¨¥−©«£ª¨«

„Èמו ‡ÈÓ‚˙t ÏÎÏ ÔBÎaÏ BeL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«ƒ¿¿»ƒ¿»«»ƒ
˙È Ôe�„˜Ù˙ È„ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa „‰ÒÓ ‡�‡¬»«¿≈¿»≈ƒ¿«¿ƒ»
‡˙È¯B‡ ÈÓ‚˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ ÔBÎÈ�a¿≈¿ƒ«¿∆¿«»»ƒ¿»≈«¿»

:‡„‰»»

‰e‡מז È¯‡ ÔBÎ�Ó ‡e‰ ‡˜¯ Ì‚˙Ù ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿»≈»ƒ¿¬≈
ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯Bz ÔÈ„‰ ‡Ó‚˙Ù·e ÔBÎÈÈÁ«≈¿ƒ¿»»»≈¿ƒ«
ÔÓz ‡�„¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡ È„ ‡Ú¯‡«¿»ƒ«»¿ƒ»«¿¿»«»

:d˙¯ÈÓÏ¿≈¿«

‰„ÔÈמח ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈÏÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ¿«»»≈
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

„Èמט B·�„ ‡¯eË ÔÈ„‰ È‡¯·Ú„ ‡¯eËÏ ˜Ò«¿»«¬»»≈»≈»ƒ¿ƒ
˙È ÈÊÁÂ BÁ¯È Èt‡ ÏÚ È„ ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿»ƒ««≈¿≈«¬≈»
Ï‡¯NÈ È�·Ï ·‰È ‡�‡ È„ ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿««ƒ¬»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

:‡�ÒÁ‡Ï¿«¬»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌˆÚa.¯Ó‡Ïמח) ‰f‰ ÌBi‰אֹומרֹו ¿∆∆««∆≈…ְ
,¯Ó‡Ïליׂשראל להם ׁשּיאמר ≈…ְְִֵֶֶַָָֹ

לדבריהם מכּון וזה למּות, עֹולה ְְְְִֵֶֶֶֶָָֻׁשהּוא
ׁשּדרׁשּו הּיֹום(ספרי)ז"ל ּבעצם ּבאֹומרֹו ְְְְְִִֶֶֶַָ

וכּו' אֹומרים יׂשראל ׁשהיּו לפי ְְְְִִִֵֶֶַָָהּזה
יעש"ד:



נה epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'b ycew zayl inei xeriy

(åî)éëðà øLà íéøácä-ìëì íëááì eîéN íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¦´§©§¤½§¨̧©§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²
ì íëéða-úà íeöz øLà íBiä íëa ãéòîúBNòì øîL ¥¦¬¨¤−©®£¤³§©ªÆ¤§¥¤½¦§´Ÿ©«£½
:úàfä äøBzä éøác-ìk-úà¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ

i"yx£ÌÎ··Ï eÓÈN∑:אֹומר הּוא וכן ּתֹורה, לדברי מכּונים ולּבֹו ואזניו עיניו, ׁשּיהיּו אדם מ)צרי אדם(יחזקאל "ּבן ƒ¿«¿∆ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָֻ
ונמּדד לעינים נראה ׁשהּוא הּבית, ּתבנית ּומה וחמר, קל ּדברים והרי וגֹו'", לּב וׂשים ׁשמע ּובאזני ּבעיני ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹראה

ּבׂשערה, הּתלּוין ּכהררין ׁשהן ּתֹורה, ּדברי – להבין מכּוונים ולּבֹו ואזניו עיניו ׁשּיהיּו אדם צרי ּכּמהּבקנה, אחת על ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
.וכּמה ְַָ

(æî)äfä øácáe íëéiç àeä-ék íkî àeä ÷ø øáã-àì ékÂ¦«Ÿ¨¨̧¥¬Æ¦¤½¦−©¥¤®©¨¨´©¤À
ïcøiä-úà íéøáò ízà øLà äîãàä-ìò íéîé eëéøàz©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²

ô :dzLøì änL̈−¨§¦§¨«

i"yx£ÌkÓ ‡e‰ ˜¯ ¯·cŒ‡Ï Èk∑,ּבּה ּתלּוי ׂשכר הרּבה ּכי ּבּה, יגעים אּתם לחּנם אחר:לא ּדבר חּייכם". הּוא "ּכי ƒ…»»≈ƒ∆ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
חז"ל: אמרּו ׁשּכן ל ּתדע ׂשכר, מּתן ּבֹו ׁשאין ּתדרׁשּנּו ׁשאם ּבּתֹורה ריקן ּדבר ל לו)אין ּתמנע,(בראשית לֹוטן "ואחֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

להֹודיע לּמה? ּכ וכל ּפילגׁשֹו', ואהיה הלואי לאּׁשה, לֹו להיֹות ּכדאי 'איני ׁשאמרה: לפי וגֹו'", ּפילגׁש היתה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָותמנע
ּבזרעֹוׁשבחֹו ליּדבק מתאּוים ּומלכים ׁשלטֹונים ׁשהיּו אברהם, .ׁשל ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr al zeiecreezd mgpn zxez - a"kyz dxez zgny zgiy)

ימים ּתאריכּו הּזה מז)ּובּדבר ּפֹוסק(לב, ּובא, קֹורא היה אם . . ׁשמע קריאת יקרא לא הּמטּנפֹות ּבּמבֹואֹות מהּלְך היה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
ימים ּתאריכּו הּזה ּובּדבר אֹומר הּכתּוב עליו . ב). כד, ּדּבּור(ברכות ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּבּפסּוק. זֹו הלכה נרמזה היכן לתמּה, יׁש ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

על מֹורה רּבים), לׁשֹון הּדברים", לכל לבבכם ל"ׂשימּו (ּבנּגּוד יחיד לׁשֹון ׁש"ּדבר" ּומּזה, לפרטים. והתחּלקּות הסּברה - רּבּוי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָענינֹו

את להפסיק ׁשּיׁש מצינּו והיכן הּדּבּור. ּבאמצע הפסקה אּלא ּכלל, ּדּבּור זה אין ׁשאז מחלטת, ׁשלילה לא אבל הּדּבּור, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻׁשלילת

נקי. ׁשאינֹו למבֹוא ּובא ּבּדרְך ׁשּלֹומד ּבמי - ּבּתֹורה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּדּבּור

(çî):øîàì äfä íBiä íöòa äLî-ìà äåäé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¤²¤©¬©¤−¥«Ÿ

i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑הּזהּבׁשל הּיֹום "ּבעצם נאמר מקֹומֹות ּבנח":ׁשה ז)נאמר "ּבעצם(שם «¿«≈∆…∆¿∆∆««∆ְְְְְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
אנּו אין ּבֹו, מרּגיׁשין אנּו אם ,וכ ּבכ' אֹומרים: ּדֹורֹו ּבני ׁשהיּו לפי יֹום, ׁשל אֹורֹו ּבמראית וגֹו'", נח ּבא הּזה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּיֹום
הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר הּתבה'. את ּומבּקעין וקרדּמֹות ּכּׁשילין נֹוטלין אנּו אּלא עֹוד ולא ּבּתבה, ליּכנס אֹותֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻמּניחין

נאמר: ּבמצרים וימחה'. יבא למחֹות, ּכח ּבידֹו ׁשּיׁש מי וכל הּיֹום, ּבחצי מכניסֹו יב)'הריני הּזה(שמות הּיֹום "ּבעצם ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ
עֹוד ולא לצאת, אֹותם מּניחין אנּו אין ּבהם, מרּגיׁשין אנּו אם וכ ּבכ' אֹומרים: מצרּיים ׁשהיּו לפי ה'", ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהֹוציא
ּבֹו ׁשּיׁש מי וכל הּיֹום, ּבחצי מֹוציאן 'הריני הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר להם'. והֹורגין זין ּוכלי סיפֹות נֹוטלין אנּו ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאּלא
ּבכ' אֹומרים: יׂשראל ׁשהיּו לפי הּזה", הּיֹום "ּבעצם נאמר: מׁשה ׁשל ּבמיתתֹו ּכאן אף וימחה'. יבא למחֹות, ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹּכח
הּמן, את לנּו והֹוריד הּים, את לנּו וקרע מּמצרים, ׁשהֹוציאנּו אדם אֹותֹו, מּניחין אנּו אין ּבֹו, מרּגיׁשין אנּו אם ְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָוכ
הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר אֹותֹו'. מּניחין אנּו אין הּתֹורה, את לנּו ונתן הּבאר, את לנּו והעלה הּׂשלו, את לנּו ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָוהגיז

וכּו'' הּיֹום ּבחצי מכניסֹו החיים.'הריני אור ְְֲֲִִִֵַַַ

(èî)õøàa øLà Báð-øä äfä íéøáòä øä-ìà äìò£¥¿¤©Á¨«£¨¦¸©¤¹©§À£¤Æ§¤´¤
éðà øLà ïòðk õøà-úà äàøe Bçøé éðt-ìò øLà áàBî½̈£¤−©§¥´§¥®§¥Æ¤¤´¤§©½©£¤̧£¦¬

:äfçàì ìàøNé éðáì ïúðŸ¥²¦§¥¬¦§¨¥−©«£ª¨«

„Èמו ‡ÈÓ‚˙t ÏÎÏ ÔBÎaÏ BeL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«ƒ¿¿»ƒ¿»«»ƒ
˙È Ôe�„˜Ù˙ È„ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa „‰ÒÓ ‡�‡¬»«¿≈¿»≈ƒ¿«¿ƒ»
‡˙È¯B‡ ÈÓ‚˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ ÔBÎÈ�a¿≈¿ƒ«¿∆¿«»»ƒ¿»≈«¿»

:‡„‰»»

‰e‡מז È¯‡ ÔBÎ�Ó ‡e‰ ‡˜¯ Ì‚˙Ù ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿»≈»ƒ¿¬≈
ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯Bz ÔÈ„‰ ‡Ó‚˙Ù·e ÔBÎÈÈÁ«≈¿ƒ¿»»»≈¿ƒ«
ÔÓz ‡�„¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡ È„ ‡Ú¯‡«¿»ƒ«»¿ƒ»«¿¿»«»

:d˙¯ÈÓÏ¿≈¿«

‰„ÔÈמח ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈÏÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ¿«»»≈
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

„Èמט B·�„ ‡¯eË ÔÈ„‰ È‡¯·Ú„ ‡¯eËÏ ˜Ò«¿»«¬»»≈»≈»ƒ¿ƒ
˙È ÈÊÁÂ BÁ¯È Èt‡ ÏÚ È„ ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿»ƒ««≈¿≈«¬≈»
Ï‡¯NÈ È�·Ï ·‰È ‡�‡ È„ ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿««ƒ¬»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

:‡�ÒÁ‡Ï¿«¬»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌˆÚa.¯Ó‡Ïמח) ‰f‰ ÌBi‰אֹומרֹו ¿∆∆««∆≈…ְ
,¯Ó‡Ïליׂשראל להם ׁשּיאמר ≈…ְְִֵֶֶַָָֹ

לדבריהם מכּון וזה למּות, עֹולה ְְְְִֵֶֶֶֶָָֻׁשהּוא
ׁשּדרׁשּו הּיֹום(ספרי)ז"ל ּבעצם ּבאֹומרֹו ְְְְְִִֶֶֶַָ

וכּו' אֹומרים יׂשראל ׁשהיּו לפי ְְְְִִִֵֶֶַָָהּזה
יעש"ד:



epif`dנו zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'b ycew zayl inei xeriy

(ð)énò-ìà óñàäå änL äìò äzà øLà øäa úîeE ªÀ¨¨Æ£¤³©¨ÆŸ¤´½̈¨§¥«¨¥−¤©¤®
éçà ïøäà úî-øLàk:åénò-ìà óñàiå øää øäa E ©«£¤¥º©«£³Ÿ¨¦̧Æ§´Ÿ¨½̈©¥−̈¤¤©¨«

i"yx£EÈÁ‡ Ô¯‰‡ ˙ÓŒ¯L‡k∑והלּביׁשֹו ראׁשֹון ּבגד אהרן את מׁשה ׁשהפׁשיט אֹותּה, וחמדּת ׁשראית מיתה ּבאֹותּה «¬∆≈«¬…»ƒְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
ידי'!לאלעז 'ּפׁשט ועלה, לּמּטה'! עלה אחי, 'אהרן מׁשה: לֹו אמר ּבכבֹודֹו. ּבנֹו וראה ׁשליׁשי, וכן ׁשני וכן ר, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּבמיתה ׁשּמת מי אׁשרי מׁשה אמר לֹו. והל וקמץ, !'ּפי 'קמץ ועצם, !'עיני 'עצם ּופׁשט, !'רגלי 'ּפׁשט ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹּופׁשט,
החיים.זֹו אור

(àð)-éîa ìàøNé éða CBúa éa ízìòî øLà ìòúáéøî ©Á£¤̧§©§¤¹¦À§Æ§¥´¦§¨¥½§¥«§¦©¬
éða CBúa éúBà ízLc÷-àì øLà ìò ïö-øaãî Lã÷̈¥−¦§©¦®©´£¤³«Ÿ¦©§¤Æ¦½§−§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£Èa ÌzÏÚÓ ¯L‡ ÏÚ∑ּבי למעל ‡È˙B.ּגרמּתם ÌzLc˜Œ‡Ï ¯L‡ ÏÚ∑אמרּתי אתקּדׁש, ׁשּלא לי ּגרמּתם «¬∆¿«¿∆ƒְְְִִֶַֹ«¬∆…ƒ«¿∆ƒְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹ

כ)לכם: הּכאה,(במדבר ּבלא מימיו ונתן עּמֹו ּדּברּו ואּלּו ּפעמים, להּכֹותֹו והצרכּו הּכּוהּו, והם הּסלע", אל "ודּברּתם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ
מּתן לֹו אין זכה אם לפרענּות, ולא לׂשכר ׁשאינֹו הּזה הּסלע 'ּומה אֹומרים: יׂשראל ׁשהיּו ׁשמים, ׁשם מתקּדׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻהיה

ׁשּכן'? ּכל לא אנּו ּבֹוראֹו, מצות מקּים ּכ לֹוקה, אינֹו חטא ואם החיים.ׂשכר, אור ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

(áð)-ìà àBáú àì änLå õøàä-úà äàøz ãâpî ék¦¬¦¤−¤¦§¤´¤¨¨®¤§¨̧¨Æ´Ÿ¨½¤
:ìàøNé éðáì ïúð éðà-øLà õøàä̈¾̈¤£¤£¦¬Ÿ¥−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£„‚pÓ Èk∑מרחֹוק.'B‚Â ‰‡¯z∑ּבחּיי עֹוד ּתראּנה לא עכׁשו, ּתראּנה לא אם ˙·B‡.ּכי ‡Ï ‰nLÂ∑ּכי ƒƒ∆∆ֵָƒ¿∆¿ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ¿»»…»ִ
ּוראה': 'עלה :ל אֹומר אני ּכן על ,ל היא חביבה ּכי החייםידעּתי אור ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָ

סימן. כל"ב פסוקים, האזינונ"ב פרשת חסלת

L�k˙‡Âנ ÔÓ˙Ï ˜ÏÒ z‡ È„ ‡¯eËa ˙eÓe¿»ƒ«¿»≈¿«»¿ƒ¿¿≈
‡¯eË ¯B‰· CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙ÈÓ„ ‡Ók CÓÚÏ¿«»¿»¿ƒ«¬…¬¿»

:dÓÚÏ LÈ�k˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

Ï‡¯NÈנא È�a B‚a È¯ÓÈÓa Ôez¯˜L È„ ÏÚ«ƒ««¿¿≈¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
‡Ï È„ ÏÚ Ôˆ„ ‡¯a„Ó Ì˜¯ ˙eˆÓ ÈÓa¿≈«¿»«¿¿»¿ƒ«ƒ»

:Ï‡¯NÈ È�a B‚a È˙È ÔezLc«̃ƒ¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

Ï‡נב ÔÓ˙Ïe ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁz Ï·˜Ó È¯‡¬≈ƒ√≈∆¡≈»«¿»¿«»»
Ù :Ï‡¯NÈ È�·Ï ·‰È ‡�‡ È„ ‡Ú¯‡Ï ÏeÚ≈̇¿«¿»ƒ¬»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ù Ù

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשאיןÓe.¯‰a˙נ) למּות התרצה ּפרּוׁש À»»ְְִֵֵֶֶַָ
נפׁשֹות לֹוקח הּוא ּברּו ְֵַַַָָהּקדֹוׁש
והאסף ואֹומרֹו לרצֹונם, אּלא ְְְְֲִִֵֵֶָָָָחסידיו

אֹומרם ּדר על עּמי ק"ד.)אל (ּכתבֹות ְְֶֶֶֶַַָֻ

צּדיק, ּפני להקּביל הּצּדיקים ְְְְִִִִִֵֶַַַַׁשּיֹוצאים
עּמיו אל ׁשּיאסף אליו ה' אמר ְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָולזה

לקראתֹו: ְִִַָָהּבאים
„BÚלתת ּבא ּכי הּדר זה על ְִִֵֵֶֶֶַַָָָיתּבאר

איׁש למיתת טעמים ְְְִִִַָָֹׁשלׁשה
הּכתּוב ׁשעּור וזה Óe˙,האלהים, ְֱִִֶַָָֹÀ

ז"לa‰¯והּטעם אֹומרם ּדר על ּפרּוׁש ְַַַ»»ְֵֶֶַָ
י"ד.) נבֹו(סֹוטה ּבהר מׁשה נקּבר לּמה ְְְִֶַַָָָ
ׁשּיזקףּבׁשביל זמן ּבכל ּכי ּפעֹור עֹון ְְְְְֲִִִִֶָָֹ

ונכנע, מׁשה ּכנגּדֹו ימצא ּפעֹור ְְְְְְִִֶֶָָֹראׁשֹו
ו')ּוכאֹומרֹו ל"ד ּבּגיא(לקּמן אֹותֹו וּיקּבר ְְְְְִַַַַָֹ

ב' טעם ּפעֹור, ּבית ‡z‰מּול ¯L‡ ְֵַַ¬∆«»
‰nL ‰ÏÚלהּׂשיג ׁשּיּוכל ּכדי ּפרּוׁש …∆»»ְְִֵֵֶַַ

מעׂשים ּבאמצעּות ׁשהּׂשיג ְְֲִִִֶֶֶַָָהאׁשר

להּׂשיג יכֹול ּׁשאין מה הּנֹוראים ְִִִֵֶַַַָָטֹובים
יכֹול ׁשאינֹו הּגּוף עם מׁשּתף ְְִֵֶַָָֻּבעֹודֹו
אֹומרֹו והּוא ההיא, הּמעלה ְְְֲִִַַַַָלהּׂשיג
ּבעֹולם ּפרּוׁש ׁשּמה עלה אּתה ֲֵֶֶַָָָָָֹאׁשר

ג' EÈnÚהעליֹון, Ï‡ ÛÒ‡‰Âּדר על ְֶָ¿≈»≈∆«∆ֶֶַ
ז"ל פי"ט)אֹומרם ּבּפסּוק(במ"ר (לקּמן, ְְַַָָָ

כ"א) וגֹו'ל"ג עם ראׁשי ְֵֵֶַָָוּיתא
הּמדּבר, ּדֹור יזּכּו מׁשה ְְְְִִֶֶֶַָָׁשּבאמצעּות

ּכאֹומרֹו אליו מתיחסים ל"בוהם (ׁשמֹות ְְְְְֲִִֵֵַָ

אֹומרֹוז') והּוא ,עּמ ׁשחת ּכי ְְְִִֵֵַרד
Ï‡ ÛÒ‡‰Âלהביאם עּמי לסּבת ּפרּוׁש ¿≈»≈∆ְֲִִֵֶַַַָ

מצינּו ׁשּבאהרן והגם הּבא, ְֲֲִֶַַַַָָָָֹלעֹולם
ּכן ּגם ּכן עּמיו(ּכאן)ׁשאמר אל וּיאסף ֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּדֹורׁשין: לדרׁש ׁשּיׁש ְְְִִֵֶָּבמקֹום
ÏÚ'B‚Âנא) ÌzÏÚÓ ¯L‡לא אׁשר על «¬∆¿«¿∆¿ֲֶַֹ

ּׁשּפרׁשּתי מה עּין וגֹו'. ְְְִִֵֵֶֶַַַַקּדׁשּתם
:ּבאר זה ּבענין חּקת ְְְְִֶֶַַָָָֹֻּבפרׁשת

Èk.'B‚Âנב) ‰‡¯z „‚pÓּדר על ּפרּוׁש ƒƒ∆∆ƒ¿∆¿ֵֶֶַ

א')אֹומרֹו ל"ד ּכל(לקּמן את ה' וּיראהּו ְְְֵֶַַַָָ
ׁשם: ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין ְְִֵֵֶֶַַַָָָהארץ,

‰nLÂ.'B‚Â ı¯‡‰ Ï‡ ‡B·˙ ‡Ïאחר קׁשה ¿»»…»∆»»∆¿ֶַַָ
ּמקֹום מה תבֹוא לא וׁשּמה ְֶַַָָָָָֹׁשאמר
ויתּבאר וגֹו', הארץ אל ולֹומר ְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹלחזר

ז"ל אֹומרם ּדר פ"ב)על ׁשעתיד(דב"ר ְִֶֶֶַָָ
לעתיד האבֹות עם לארץ לּכנס ְִִִֵֶֶָָָָָָמׁשה

ּבּזהר ואמרּו קכ.)לבֹוא, הּוא(ח"ב ּכי ְְִַַָָֹ
ּבבֹוא הארץ אל יׂשראל את ְְִִֵֶֶֶָָָָיביא
לא וׁשּמה ה' ּכׁשאמר ולזה ְְְְֶֶַָָָָָָֹֻּגאּלתם,
נׁשמעים הּדברים ׁשּיהיּו חׁש ְְְִִִִֶַָָָָתבֹוא
ועד, לעֹולם הארץ ּביאת לֹו ְֲִִֶֶֶַַָָָָׁשּמחליט

אמר �˙Ôלזה È�‡ ¯L‡ ı¯‡‰ Ï‡'וגֹו ֶַָָ∆»»∆¬∆¬ƒ…≈ְ
לעתיד, יּתן אׁשר אל ולא עּתה ְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹּפרּוׁש

ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה כ"ה)ועּין ג' (לעיל ְְְִֵֵֵֶַַַַָ

ּנא: ְְֶָָאעּברה
e�ÈÊ‡‰ ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»««¬ƒ
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לשבוע פרשת האזינו תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ו אלול
פרק קיט מפסוק צז  

עד סוף הפרק 
ופרקים עו-עח

יום רביעי - כ"ט אלול
מפרק קמ 

עד סוף פרק קנ  
ופרקים פה-פז

יום שני - כ"ז אלול
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עד סוף פרק קלד
ופרקים עט-פא
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מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 
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שצ"ל:ÂÈÏ‡.17.לפנ"ז: כאן הגי' הצ"צ אדמו"ר כ"ק אשר מביא ותיקונים" ב"ה").ב"הערות "הנעלם תיבות (בלי בבחי' א.18.הוי' יב, ב"ב

.19:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כנ"ל בהשגתם, "משא"כ
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אגרתיט ,254 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...èåùô àåä ïéðòä êà,gkw 'nr cr.úåéúåàä

éðòä CàúâOä ïéa ìBãb Løôä LiL ,ìkì ïáeîe èeLt àeä ï ©¨¦§¨¨¨©Ÿ¤¥¤§¥¨¥©¨©
,úòãå äîëç úâOä àéäL ,ì"æ é"øàäå é"aLøk úîàä éîëç©§¥¨¡¤§©§¦§¨£¦©¤¦©¨©¨§¨¨©©

íéàéápä øàLe íBìMä åéìò eðaø äLî úâOä ïéáe,ebiydy - ¥©¨©Ÿ¤©¥¨¨©¨§¨©§¦¦
äàeáða12:Lnî "äiàø" íLa áeúka äpëîä ,ici lry - ¦§¨©§ª¨©¨§¥§¦¨©¨

"zedn" mi`ex "di`x"

ly dbyda eli`e ,xacd

z` wx mipian zrce dnkg

`le) xacd "ze`ivn"

d`eapy ,jk lr .(ezedn

epax `ian ,"di`x" z`xwp

aezky dnn zei`x owfd

:epax dynaúà úéàøå"§¨¦¨¤
,"éøçàdyna wx `le - £Ÿ̈

d`eapd zbixcny) epax

(xzeia ddeabd dzid ely

`l` ,"di`x" oeyld aezk

aezk `iapd diryia mb13:

,"'ä úà äàøàå"elit`e - ¨¤§¤¤
mdxa`a ,dxez ozn iptl

ok mb aezk xak ,epia`

:ez`eapa "di`x" oeyld

"'ä åéìà àøiå"14.aezk - ©¥¨¥¨
`idy ,"di`x" oeyl ixd

.ynn zednd zii`xL óàå§©¤
oipra "di`x" oeyld -

d`eapd,ìLî Cøc eäf- ¤¤¤¨¨
df "di`x"lyn,d`eap lr

øNa ïéò úiàø dðéàå§¥¨§¦©¥¨¨
éøö ìLîpä ,íB÷î ìkî ,Lnî éîLb,ìLnì äîBc úBéäì C- ©§¦©¨¦¨¨©¦§¨¨¦¦§¤©¨¨

oira mi`exy itk ,xacd zedn zii`x `id dpeekd lynay oeeike

beq ,dpeekd zeidl dkixv (d`eapd zii`x) lynpa mb jk ,zinybd

ziwl`d dbixcnd ly zednd z` "zgwel"d zipgex di`x ly dfk

,d`eapa mi`exydéì àéìbúàå" ¯ "'ä åéìà àøiå" :íebøúëe§©§©¥¨¥¨§¦§©§¨¥
åéìà äìâpL ,úelbúä úðéça àeäL ,"'eëå15àeä-Ceøa íìòpä §¤§¦©¦§©¤¦§¨¥¨©¤§¨¨

,zelbzdn dlrnl ,xzqpe mlrp -.úelbúä úðéçáa"zelbzd" - ¦§¦©¦§©
di`xa enk jxc lr ,xzei dkenpd dbxca mb hlwp dfy ,dzernyn

epi` ipgexdy ,ipgex xac wx zhlewd drinya enk `ly ,zinyb

x`yp `ed ,di`x ly xzei dpezgzd dbixcna hlwidl leki

iabl zelbzda df oi`y xacd zernyne ,cala zipgex dricia

mb hlwp dfy - dyexit "zelbzd" eli`e ,xzei dpezgzd dbxcd

,zelbzda `ed xacd ,oky ,xzei dpezgzd dbxcaïk ïéàM äî©¤¥¥
,úîàä éîëç úâOäa,milaewnd -íäéìà äìâð àlL16ä"éåä §©¨©©§¥¨¡¤¤Ÿ¦§¨£¥¤£¨¨

àeä-Ceøa íìòpä17íéâéOî íäL ÷ø ,úelbúä úðéçáa ©¤§¨¨¦§¦©¦§©©¤¥©¦¦
] íìòpä äîëç úBîeìòz:xg` gQp[íìòpa"driny" jxc lr - ©£¨§¨©¤§¨ª¨©¥©¤§¨

,ipgex xac zhlewd

f` x`yp "ipgex"dy

drinyde ezeipgexa

eze` "zgwel" dbydde

mihlew md jk ,ezeipgexa

`edy oiprd z` mzbyda

oiprdy `l j` ,`ltpe mlrp

mdil` dlbzn mlrpd

dcixi ly zelbzda

.mzbixcnl.íäî àìôîeª§¨¥¤
:eøîà ïëìål"f epinkg -18: §¨¥¨§
éãò íëç","àéápî ó ¨¨¨¦¦¨¦

ìBëiL,mkgd -âéOäì ¤¨§©¦
äìòî äìòîì Búîëça§¨§¨§©§¨©§¨
ãøéì eìëeiL úBâøãnî¦©§¥¤§¥¥
úelbúä úðéçáa ähîì§©¨¦§¦©¦§©
äàøîa íéàéáðì¦§¦¦§©§¥

íúàeáð19,oeeik ,oky - §¨¨
xacd jixv ,mi`iapd l`y

ote`a dhnl zcxlly

zebixcnd ixd ,di`x

jxc lr - xzeia zedeabd

ly zeiniptd ,lirl xkfpy

- (dpeilr) "d`lir dnkg"

,zelbzda dhnl zcxl odl xyt` i`ãøéì eìëeé àì ék¦Ÿ§¥¥
,íäéìà úBlbúäìe,"d`eapd d`xn"a mi`iapl -úBâøãî ÷ø §¦§©£¥¤©©§¥
:ïäL ,úBðBzçzäzexitq -ïä ïäL ,úeëìî-ãBñé-ãBä-çöð ©©§¤¥¥©§©§¤¥¥

ïéçî úðéçáa ìa÷îäì òétLnäî úBlbúîe ãéîz úBãøBiä©§¨¦¦§©¥©©§¦©§©§©¥¦§¦©Ÿ¦
,ïç éòãBéì òeãik ,úeiçå,dlawd zxez icnell recik --çöpäL §©©¨©§§¥¥¤©¥©

ïBéìòä ìL úeëìî-ãBñé-ãBäefy ,xzei dpeilrd dbixcnd ly - §©§¤¨¤§
,dpeilrd dbixcnd ly xzeia dpezgzd dbixcndíéLaìúî¦§©§¦

ïBzçza,xzei dpezgzd dbixcna -éìk ïä ïäL ,BúBéçäì ©©§§©£¤¥¥§¥
ïBzçzì ïBéìòäî úeiçä úãøBäå äòtLäädbixcndn - ©©§¨¨§¨©©©¥¨¤§©©§

,xzei dpezgzd dbixcnl xzei dpeilrdúBîìBòä ìëa§¨¨¨
úðéçáa íéàéápì úBlbúnä ïä ïä ïk íb ïëìå ,úBâøãnäå§©©§¥§¨¥©¥¥¥©¦§©©§¦¦¦§¦©

,Lnî úelbúädfy ,lirl xkfpk ,d`eapd oipra xacdy itk - ¦§©©¨
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ùã÷ä úøâà
ùøôä ùéù ìëì ïáåîå èåùô àåä ïéðòä êà
àéäù ì"æéøàäå é"áùøë úîàä éîëç úâùä ïéá ìåãâ
íéàéáðä øàùå ä"òøî úâùä ïéáå úòãå äîëç úâùä
úà úéàøå ùîî äéàø íùá áåúëá äðåëîä äàåáðá
êøã åäæù óàå 'ä åéìà àøéå 'ä úà äàøàå éøåçà
ìùîðä î"î .ùîî éîùâ øùá ïéò úééàø äðéàå ìùî
äéì àéìâúàå 'ä åéìà àøéå íåâøúëå ìùîì äîåã ì"ö
ä"á íìòðä åéìà äìâðù úåìâúä 'éçá àåäù 'åëå
àìù úîàä éîëç úâùäá ë"àùî úåìâúä 'éçáá
÷ø úåìâúä 'éçáá ä"á íìòðä 'éåä íäéìà äìâð

] íìòðä äîëç úåîåìòú íéâéùî íäùà"ð[íìòðá
éãò íëç åøîà ïëìå íäî àìôåîåìåëéù àéáðî ó

åìëåéù úåâøãîî äìòî äìòîì åúîëçá âéùäì
íúàåáð äàøîá íéàéáðì úåìâúä 'éçáá äèîì ãøéì
úåâøãî ÷ø íäéìà úåìâúäìå ãøéì åìëåé àì éë
úåìâúîå ãéîú úåãøåéä ïä ïäù î"éäð ïäù úåðåúçúä
ç"éì òåãéë úåéçå ïéçåî 'éçáá ìá÷îäì òéôùîäî
ïäù åúåéçäì ïåúçúá íéùáìúî ïåéìòä ìù î"éäðäù
ìëá ïåúçúì ïåéìòäî úåéçä úãøåäå äòôùää éìë ïä
íéàéáðì úåìâúîä ïä ïä ë"â ïëìå úåâøãîäå úåîìåòä
àéäù äðéáä øåà ùáåìî ïëåúáå ùîî úåìâúä 'éçáá
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.12:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'וכו בכתר השיגו ודעת" חכ' ב"השגת השגתם יא.13."משא"כ ו, א.14.ישעי' יח, ב"הערות15.וירא

הנעלם". הוי' "אליו שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן עליהם,16.ותיקונים" שצ"ל: כאן הגי' הצ"צ אדמו"ר כ"ק אשר מביא ותיקונים" ב"הערות

וצ"ל: טעה ואולי אינו). הצ"צ כתי"ק (גוף המעתיק בכת"י הוא כן וז"ל: שם בהערות שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"ז באגה"ק‡Ì‰ÈÏ.ומעיר וכמו"ש

שצ"ל:ÂÈÏ‡.17.לפנ"ז: כאן הגי' הצ"צ אדמו"ר כ"ק אשר מביא ותיקונים" ב"ה").ב"הערות "הנעלם תיבות (בלי בבחי' א.18.הוי' יב, ב"ב
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`lelס e"k oey`x mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.zelbzd ly ote`a mdil` cxeiïëBúáeÎceqiÎcedÎgvp zexitqa - §¨
,zeklnøBà Laìîzxitq -úðáä úðéça àéäL ,äðéaä §ª¨©¦¨¤¦§¦©£¨©

] øBàî úeäìàä:xg` gQp,àeä-Ceøa óBñ ïéà [øBàåitl e` - ¨¡Ÿ¥ª¨©¥§¥¨
jexa seq oi` xe`e zewl`d zpad - reaix i`vga ,ipyd gqepd

"seq oi` xe`" mby ,`ed

,ef dpada cxei `ed jexa

dëBúáe,"dpia"a - §¨
,äîëçc íéøBçà íéLaìî§ª¨¦£©¦§¨§¨

àéäL,`id "dnkg" - ¤¦
ìëOäî äìòîlL äâøãî©§¥¨¤§©§¨¥©¥¤
-Ceøa úeäìàa äðáääå§©£¨¨¨¡Ÿ¨

L ék ,àeä"äîëç" í ¦¥¨§¨
ìëOä øB÷î ìò äøBî¤©§©¥¤

.äðáääåg"i wxta xkfpk - §©£¨¨
xtq ly oey`xd wlga

"dnkg" dlndy ,"`ipz"d

"dn gk" `id20epi`y xac ,

,lkya dbyde dpad xa

,øäfa eøîà ïëìå§¨¥¨§©Ÿ©
äîëçî àúéøBà"c§©§¨¥¨§¨

,"ú÷ôðd`a dxez - ¨§¨
,aq) glya xdefa ,dnkgn

(dxez) `ziixe`y xn`p (`

(` ,atw) zweg xdefa mb jke ,(dpeilr) "d`lir dnkg"n d`a

,zenewn cerae (` ,`qx) opgz`e,elbúð àì úBöî éîòè ék- ¦©£¥¦§Ÿ¦§©
,dpad lye lky ly oiprk,äðáääå ìëOäî äìòîì íäå- §¥§©§¨¥©¥¤§©£¨¨

."dnkg"n dlrnläæéà Løtúðå älbúpL ïîB÷î eäæéàa íâå§©§¥¤§¨¤¦§©¨§¦§¨¥¥¤
Bcáì eðì ïáenä íòhä äæ ïéà ¯ äøBàëì eðì ïáenä íòè©©©¨¨¦§¨¥¤©©©©¨¨§©

úéìëz,seq -íòhä,devnd ly -,Bìeáâeo`ky xn`py - ©§¦©©©§
,xzei wner el oi`e mrhd miizqnBëBúa àlà,mrhd jeza - ¤¨§

.äðáääå ìëOäî äìòîlL äîëç úBîeìòúå úeiîéðt Laìî§ª¨§¦¦§©£¨§¨¤§©§¨¥©¥¤§©£¨¨
dyecw dgiya -21oeyla wiicn owfd epaxy ,iaxd mrt xiaqd

d seq df oi` ,"mrhd zilkz" df oi`ymrh,xnelk ,devnd ly

,dnvr devnd zilkz df oi`y cala ef `ly`l elit` df `l`

d zilkzmrhoevxd `ed devn ly izin`d dpipr oky ,devnd ly

`ed zeevnd meiw xwir ixd okly ,mrhn ixnbl dlrnly oeilrd

"wcv gnv"d x"enc` w"ky itke .`ed jexa yecwd oevx miiwl ick

xtq" mb `xwpd) "jizevn jxc" extqa azekinrh`ed ik ,zeevnd

ly xtqminrhzeevn lrdpey`xd devna cin (22dpeekd xwiry ,

`xea epeeiv jky devnd ziiyra oeekl ,`id devn meiwa zyxcpd

eieeiv miiwn `ed dyrn eze`ay mc`d rciye ,zeyrl mlerd

oeeknd z` rcei `ed oi`y zexnl ,`ed jexa yecwd ly epevxe

mrhn edyn oaeny dny oldl my xne` `ede ,devnd ly dxhnde

df oi` (yexcde dxiwgd ,zeciqgde dlawd jxc lr enk) devnd

oi`a efn dxizie ,qepiiwe`d min dtihke ,oiprd ly fnx wx zn`a

biydl el xyt` i` (sebd) xnega yealy mc`d oky ,ynn jexr

ocr oba dpy mitl` zylyn dlrnl xaky epax dyne ,zeipgex

dl` lk lre ,zeevnd inrh zbyd wnera lig l` lign cinz jlede

(biyn epax dyny dn)

aezk23izi`x dlkz lkl"

ly oeilkle dbydly) "uw

eli`e ,(leabe uw yi ocr ob

dagx" dnvr devnd

,"dagx" `id "c`n jzevn

deab da yi oky ,leab ila

xzei deabe24`edy dn .

" wxy xne`onewn edfi`a"

,devnd mrh dlbzp

daxd ixd opyi dxe`kly

"mihtyn" ly zeevn

,ielb mrh oda yiy ,"zecr"e

,cvik ,zeevnd aex ode

a wxy xne` `ed ,`eti`i`

dl`?onrh dlbzp zeevn

ihewl"a jk lr `aen

axdl) "`ipz" lr "mixe`ia

mby ,iaxd mya ('iy sx`w

oze`adevnl wx mrh yi zeevnllkaly miaexnd dihxt eli`e ,

devndy ,oilitz zevn ,lynl ,enk ,mnrh dlbzp `l - devnd

"jci lr ze`l" didiy ,mrh dl yi llka25ly miaxd dihxt eli`e ,

"miza" drax`a zeiyxt rax` ,zeraexn dpiidzy :oilitz zevn

- dnecke ,zexegy zerevx ,cala cg` "zia" ci lyae ,y`x lya

.ielba mrh mdl oi` dl` lkétî àöiL øeaãå øeac ìëa ïëå§¥§¨¦§¦¤¨¨¦¦
,C"ðza íéáeúkä ,íéàéápì àeä-Ceøa-LBãwäly xeaic lky - ©¨¨©§¦¦©§¦©§©

d lkl d`eap `ed j"pzayd`eapd`eapdy onf eze`l wx `l ,zexec

ea dxn`p26,äçëBz éøác ïäl`xyi ipa z` egiked mi`iapy - ¥¦§¥¥¨
giken `iapdy df oi` ixd f`y ,mdil` dlbzpy d`eap ly 'd xaca

ici lr l`xyi ipa z` giken `ed jexa yecwd m` ik ,l`xyi ipa z`

,`iapdúBiNòî éøetñ ïäåmi`iapa e` dxeza riten xetiqd m` - §¥¦¥©£¦
dfy oeeik j` ,rxi` jky ,eheytk dfy xacd zn` ixd ,miaezka e`

,mipnfd lkl igvp oipr `ed ezernyn ,dxeza rawpíéLaìî§ª¨¦
íëBúa,zeiyrnd ixetiqae dgkezd ixaca -úîëç úðéça §¨§¦©¨§©

"éøw"ä ïéðòî Leça äàøpk ,äðáääå ìëOäî äìòîlL úeäìà¡Ÿ¤§©§¨¥©¥¤§©£¨¨©¦§¤§¥¦§©©§¦
,"áéúk"äåoial oze` miazeky ji` oia lcad yiy j"pza milin - §©§¦

,oze` mi`xewy ji`"éøw"ä ék,dlnd z` mi`xewy ji` -éôì àeä ¦©§¦§¦
"áéúk"äå ,eðì úéìâpä äðáää,dlnd z` miazeky ji` -àeä ©£¨¨©¦§¥¨§©§¦

dúáéúëk Bæ äázL ,äðáääå ìëOäî äìòîì,dazkpy itk - §©§¨¥©¥¤§©£¨¨¤¥¨¦§¦¨¨
.Leáì dì Lé ¯ äta dúàéø÷áe ,äðáää úðéçáa Leáì dì ïéà¥¨§¦§¦©©£¨¨¦§¦¨¨©¤¥¨§
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ùã÷ä úøâà
] øåàî úåäìàä úðáä 'éçáà"ðäëåúáå ä"á ñ"à [øåàå

äìòîìù äâøãî àéäù äîëçã íééøåçà íéùáåìî
äøåî äîëç íù éë ä"á úåäìàá äðáääå ìëùäî
àúééøåàã øäæá åøîà ïëìå äðáääå ìëùä øå÷î ìò
äìòîì íäå åìâúð àì úåöî éîòè éë ú÷ôð äîëçî
äìâúðù ïîå÷î åäæéàá íâå .äðáääå ìëùäî
íòèä äæ ïéà äøåàëì åðì ïáåîä íòè äæéà ùøôúðå
åëåúá àìà åìåáâå íòèä úéìëú åãáì åðì ïáåîä
ìëùäî äìòîìù äîëç úåîåìòúå úåéîéðô ùáåìî
ä"á÷ä éôî àöéù øåáéãå øåáéã ìëá ïëå äðáääå
éøåôéñ ïäå äçëåú éøáã ïä ê"ðúá íéáåúëä íéàéáðì
äìòîìù úåäìà úîëç úðéçá íëåúá ùáåìî úåéùòî
áéúëäå éø÷ä ïéðòî ùåçá äàøðë äðáääå ìëùäî
àåä áéúëäå åðì úéìâðä äðáää éôì àåä éø÷ä éë
äì ïéà äúáéúëë åæ äáéúù äðáääå ìëùäî äìòîì
ùåáì äì ùé äôá äúàéø÷áå äðáää úðéçáá ùåáì
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א.20. כח, ה'תשכ"ד.21.זח"ג וישב ב.22.ש"פ יז.23.ד, סימן לעיל נתבאר צו. קיט, ˘ËÈÏ"‡:24.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰להעיר"

עצמו הרמב"ם כ' ובפיה"מ לקבוע... כדי הקן] [דשילוח דשה"ק המצוה טעם פי' פמ"ח ח"ג במו"נ אשר האומר... ב): לג (ברכות מהמשנה

טעם'!". לו ש'אין מצוה ח.25.שהיא ו, א.26.ואתחנן יד, מגילה ראה

lel` f"k ipy mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול כ"ז שני יום

,gkw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úîëç 'éçá äðäå,256 'nr cr.ìëùå

enk .oiprd ly heytd epkez itl dlnd z` mipiany ,dpad ly -
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xeaic daygn" cbpk

`id daygn ,ixd ,"dyrne

- xeaic ,"d`ixa" zpiga -

- dyrne ,"dxivi" zpiga

ok m`e ."diyr" zpiga

zpiga - ixd `id "daygn"

`edyk eli`e ,"d`ixa"

zeize` daygna xdxdn

df ixd ,xeaic lyxeaic

.(d`ixaay "dxivi" zpiga - daygnayäáLçnä úBiúBàå§¦©©£¨¨
äáLçî" àø÷ð ¯ øeacä úBiúBà øeäøä éìa dcáì§©¨§¦¦§¦©¦¦§¨©£¨¨
,Lnî øeacä úBiúBà ,äpäå ."äàéøa" úðéça ,"äáLçnaL- ¤©©£¨¨§¦©§¦¨§¦¥¦©¦©¨

,ynn xeaic m` ik ,daygnay xeaic `lúBìa÷îe úBeäúî ïä¥¦§©§©§
øaãî íéîòôlL óàå .äáLçnaL ïîöò elà úBiúBàî ïúeiç©¨¥¦¥©§¨¤©©£¨¨§©¤¦§¨¦§©¥

øäøäîe íãà,dyrn zrya -øçà øáãazeize` oi` dxe`kle - ¨¨§©§¥§¨¨©¥
epi` ixd `ed ,oky ,daygnd zeize`n zeig f` zelawn xeaicd

,xacn `edy oipra xdxdnøaãì ìBëé Bðéà éøä`ed oi`yk - £¥¥¨§©¥
,xacn `edy dna xdxdníéôeøöå íéøeac ïúBà íà ékly - ¦¦¨¦¦§¥¦

,milnøàLðå ,ãàî úBaø íéîòt BzáLçîa eéäå íøac øákL¤§¨¦§¨§¨§©£©§§¨¦©§Ÿ§¦§©
eîéLøä elà íéôeøöå íéøeaãa,myexd -äñðëpL äáLçnäî §¦¦§¥¦¥¨§¦¥©©£¨¨¤¦§§¨
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ùã÷ä úøâà
úåéúåàä.äáùçîå øåáã äùòîá ïä åðì úåìâðä

áúëáù úåéúåàä úðåîú ïä äùòîã
ìå÷å ìáäá úå÷÷çð øåáãä úåéúåàå .ú"ñáù éøåùà
àéäù .ïúøåöá äæî äæ íéðåù íé÷ìç á"ëì ÷ìçúîä
ùøôä ïéà éë .ïåùì ìëá úåéúåà á"ëä àèáîå úøáä
úåéúåàä úøáä úåäîá úåðåùì øàù ïéáå ÷"äì ïéá
ïåùì ìëá ë"â ïä äáùçîä úåéúåàå .ïôåøéöá à"ë
.ãáì á"ë ïäù ïåùìä úåéúåàå úåáéú áùçî íãàù
éøäù .úåéúåà 'éçá éðéî 'â äá ùé äáùçîáù ÷ø
åúáùçîá úåøééèöî ïä úåéúåàä úðåîú ú"ñá äàåøùë
òîåù øùàë ïëå .äáùçîáù 'éùò úðéçá àø÷ð äæå
ïäá øäøäîå åúáùçîá úåîùøð ïä øåáãä úåéúåà
úåéúåàå .äøéöé 'éçáå 'çîáù øåáã úðéçá àø÷ð äæå
'çî '÷ð øåáãä úåéúåà øåäøä éìá äãáì äáùçîä
ùîî øåáãä úåéúåà äðäå .äàéøá 'éçá .äáùçîáù
ïîöò åìà úåéúåàî ïúåéç úåìá÷îå úååäúî ïä
øáãá øäøäîå íãà øáãî íéîòôìù óàå .'çîáù
íéôåøéöå íéøåáã ïúåà à"ë øáãì ìåëé åðéà éøä .øçà
øàùðå ãàî úåáø íéîòô åúáùçîá åéäå íøáã øáëù
äñðëðù äáùçîäî åîéùøä åìà íéôåøéöå íéøåáéãá
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ixyzסד '` iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי א' חמישי יום
אגרתכ ,hkw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éäåéçå åäéà .ë,258 'nr cr.÷"äìá

.úBaø íéîòt íäaixd - ¨¤§¨¦©
zeize` oze` ly myexdy

ly zeigd `ed ,daygnd

xeaic zeize`el`.eäæå- §¤
,"zexitq"a xacdy itk

úeiðBöéçå íéøBçà úðéça§¦©£©¦§¦¦

óeöøt"î ãBñé-ãBä-çöð¤©§¦©§
,ïBzçza ñðëpL "ïBéìòä̈¤§¤¦§©©©§
dbixcnd sevxtn -

dbixcna qpkpy dpeilrd

,dpezgzdúðéça Bì úBéäì¦§§¦©
:òãBpk ,úeiçå ïéçîŸ¦§©©©

.k,zeciqga xzeia miwenrd mipiprd cg` `ed (k oniq) ef ycew zxb` okez

."`ipz"d xtqa xaqed mxh dzr cry zeciqg ly oipra ceqi da `hazne

lka ytgl ie`x - g"i oniql dncwda hexhexta xaqed xaky itk ,mxa

zeevnd meiwa lreta dcearl rbepa zxb` dze`a sqeezn dn ycewd zxb`

zexedl" ick eazkp ixd ycewd zexb` ,oky) cgeina dwcvd zevnae llka

da ekli jxcd 'd mrldyrnde'd ikxc l`xyi ipa z` cnll ,"oeyri xy`

aedyrn,(xagnd ipa mipe`bd mipaxd mzncwda miazeky itk) lreta

dxeza miwqery dl` xear dwcvl xywa eazkp zexb`d aexy oeeike

zeig xzi mitiqend mipipr el` ycew zexb`a yi - l`xyi ux`a dceare

.(dwcvd zevna ielire

owfd epaxy ,jkn mb ze`xl mileki ,ef zxb` ly zcgeind dzeaiyg

azek "wcv gnv"d iaxdy itk) dze` azk1ezewlzqd iptly minia" (

."`priit xtka

iceqi oipr `hazn ,ef zxb`a mixaqend miwenrd mipipra mby ,ok` mi`ex

zeevn meiw ly ielira ixnbl xg` byen ozepy ycgzeiyrnzeevn) llka

,inyb slwa oilitz ,inyb xnva ziviv enk ,miinyb mixaca zeyrpd

.cgeina dwcvd zevne ,(dnecke

`wec `id "zeinybd zeedzd"y - `ed ,ef ycewÎzxb`a xaqend ceqid

jexa yecwdn `wec `id miinybd mixacd ly mzeedzd ,"seq oi` zenvr"n

`edenvrmieedzn mdny miielibde zexe`dn dlrnl ixnbl `edy

,`wec "seq oi` zenvr" ,oky ,miipgexd mipiprde mipeilrd zenlerd

,"melye qg el zncewd daiqe dlir mey ila ezenvrn eze`ivn"y

da jiiy `ly ze`ivn m` ik ,dxvepy ze`ivn `l) zizenvr `id eze`ivny

- ("ze`ivnd aiiegn" `edy ze`ivn ly ote` df ixd ,"ze`ivn `l" ly oipr

mi`xpd miinybd mi`xapd ly enk efk ze`ivn `exal egeka yi `ed `wec

mixeywe miielz mdy llk mda d`xp `l xya ipirle ,mnvrl ze`ivnk

`edy ea d`xpy "xe`"a lynl xacdy itk) mze` deednd zxg` ze`ivna

(daiq) "dlir"a xeywe `a `edy d`xp (aaeqn) "lelr"a ,"xe`n"n zehytzd

`a `edy llk d`xp `l inybd xaca eli`e ,elyonlhael,epnn deab edyn

.(ezenvrn eli`k `id eze`ivny xac dfy d`xp `l`

xewnd oky ,d`a `id epnny xewnl ixnbl jexr oi`a `idy ,efk ze`ivn

" `xwp dfy cr ,zinyb ze`ivn - `ide ,iwl` gek ,ipgex `edoi`n yi- "

`ed jexa yecwdn ,seq oi` zenvr ici lr wx zeedzdl dleki efk ze`ivn

`edy ,envrseq oi``wecy ,`vei jkn .zeipgexn mbe zeinybn mb dlrnle

mixacd zeedzdmiinybddlrnl `edy ,envr `ed jexa yecwdn `id

.miipgexd mipiprd mieedzn mdny miielibde zexe`d lkn

ceqidfici lr zeiyrn zeevn meiwa ixnbl mixg` ielire d`ltd ozep

."seq oi` zenvr"n `wec `id mzeedzdy miinyb mixac

xaqedy dnl sqepae ,ycg oipr `ed ,zeiyrnd zeevnd meiw oipra df ielir

,"ezeyrl"a dlrnd (jli`e d"l wxtn) "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga

:xeaice daygna miniiwny zeevnd iabl ,dyrna miniiwny zeevna

jexa yecwd ly dpeekde oevxd cvn wx "dyrn" ly dlrnd lr xaecn my

,"mipezgza dxic jxazi el zeidl" `id d`ixad zilkz lke zeid :`ed

zewl` jyneiy ,oezgzd inybd mlera dxic `ed jexa yecwdl didzy

oipr ,zewl` lr xzqdde jyegd mewna ,dfd mlera dhnl o`k zelbzdadf

zewl` mikiynn `wec df ici lr ,oky ,zeiyrn zeevn ici lr xwira rvean

oiprn dhnl mdy mlerd ly miinybd mipipra ,zinybd "diyr"l cr

.xeaicde daygnd

ytpd ly dzektdzde dkekif ,zindad ytpd jekifle xexial rbepa mb jk

owzl ick df oi`y ,dnypd zcixi zilkz ixd efy) dyecwle aehl zindad

zeevn ici lr xzei rvazn df ixd (zindad ytpd z` owzl ick `l` ,dze`

ziviv zyial ,oilitz zgpd ,devn ly zinyb dlert ziiyr ,oky ,zeiyrn

.zindad zipeigd ytpd geka `wec df ixd -

d cvn wx `id "dyrn" ly dlrnd lk ,xen`l m`zda ixdoevxdedpeek

ixd ,ziyrp devnd eay ,xacd mvr cvn j` ,`ed jexa yecwd ly

zewl` zpade zrici zevn enk ,miipgex zegeka ziyrpy devn dxe`kl

`id - ald ly ipgexd ybxa 'd zad` zevn e` ,gend zbydae lkya

miinyb mixacae zeinybd micia ziyrpd zinyb dlertn dlrnl dxe`kl

ixd ,`ed jexa yecwd oevx mirvan da mbe devn `id ef mby oeeik)

,`ed jexa yecwd mr `ian dfy xywde oeilrd oevxd meiw ly oiprdy

jexa yecwd oevx mirvany dna xacd mvr cvne ,zipgex devna mb epyi

dcear `ed - ald ybxe gend zbyd enk - ipgex xac ,dxe`kl ixd - `ed

.(ziyrn devn miyer day zinybd dlertd xy`n xzei dwenre dpeilr

iptn zeiyrn zeevn ly dlrnd ef ycewÎzxb`a xiaqny dn cvn ,j`

cvn mby ,jkn `vei ,seqÎoi`Îzenvrn `wec mi`a minybd mixacdymvr

xacdoi`y dn zeiyrn zeevna zelrzde ielir epyi ,ziyrp devnd eay

mlrp gek miinybd mixaca yi ,oky ,miipgex mipipr ici lr zeyrpd zeevna

.dpeilrd dpeekd z` inybd xaca mirvany drya dlbznd

ely ycewd zegiyn zg`a `ian r"p v"iixd x"enc` w"k2dlbzp xy`ky ,

ycew zxb`a dfd ceqidefzeedzdy ,"zeiniinyd dnypdÎzeln xtqn" ,

zepiirn miciqg lv` egztp - seq oi` zenvrn `wec `id miinybd mixacd

.zeiyrn zeevn meiwa zeig ly miycg
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ùã÷ä úøâà
é"äð úåéðåöéçå íééøåçà 'éçá åäæå .úåáø íéîòô íäá
ïéçåî 'éçá åì úåéäì ïåúçúá ñðëðù ïåéìòä óåöøôî

:òãåðë úåéçå

1

2

3

א.1. קע, מצותיך תרצ"ד.2.דרך אחש"פ

ixyz '` iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zehyta dxen iaxdy ji` xikfdl `vi cer ,zxb`d mipta oiprd epcnla

milna oic wqte dkld oeyla `aen ef zxb` ly ceqidy d`lten zipe`b

."dxezd iceqi" zekld ly zepey`xd zeklda m"anxa zexetq

,ãç éäBiçå eäéà"mdy zexe`d) epnn mi`ad zeigd ipipre `ed - ¦§©¦©
zeige dnyp ly oipr

md ("zexitq"d ly milkl

zexe`d ,xnelk) cg` xac

wx `l md "zexitq"d ly

(seq oi` mr) ez` micgein

md `l`cg` xacÎoi` mr

,(seqãç éäBîøâe eäéà¦§¨¦©
"ïBäa3milkde `ed - §

milkd mdy) epnn mi`ad

enke zexitqd ly zexe`l

zenypl miteb4xac md (

.(zexitqa) oda cg`

Leøt)5úBøéôñ øNò , ¥¤¤§¦
ïä ¯ "éäBiç" .úeìéöàc©£¦©¦¥

,úBøBàäody) zexitqd ly -(xe`e zeig ly oipr¯ "éäBîøâ"e ¨§¨¦
,íéìkä ïä,zexe`le zeigl milke mitebk mdy zexitqd ly - ¥©¥¦

ïlkL" mr cg` xac mlek mdy itk -mdy iptn ,"seq oi` xe` ¤ª¨
,úe÷ìà,zewl` md zexitqd ly milkd mby -ïk ïéàM äî ¡Ÿ©¤¥¥

.('eë äiNò-äøéöé-äàéøáawlg oke zexitqd ly milkd my - ¦§¦¨§¦¨£¦¨
md `l` ,zewl` mpi` - zexitqd ly zexe`dn miieqnmi`xap

.zewl`n eedzpyéøöåéà ,áèéä ïéáäì Cãç "óBñ-ïéà"ä C- §¨¦§¨¦¥¥¥¨¥©
,cg` xac,íéìkä ïä "éäBîøb" íò,zexitqd ly -íéìkä éøä ¦§¨¦¥©¥¦£¥©¥¦

,úéìëúå ìeáb úðéçáa ïäoipr `id dxitq lky cala ef `l - ¥¦§¦©§§©§¦
cgeine` dnkgd `l` ,dxeab `l `ed cqg ,dpia `l `id dnkg ,

heyt ixd `ed "seq oi`" eli`e ,zilkze leab ilra ok mb md cqgd

dnkg enk xcben oipr lkne xeiv lkn dlrnle ,zehiytd zilkza

`ede ,cqg e`seq oi`milkd mileki ,`eti` ,cvik ,leabe uw ila ,

?seq oi` mr cg` xac zeidlíéiç õòa áeúkL Bîk6.milkdy - §¤¨§¥©¦
"dxezd xe`"a xiaqn "wcv gnv"d .zilkze leab ly dpigaa md7,

mdy dnl dpeekd ,dcne leab ly dpigaa md milky dnygek

jyneiy ote`a xi`dl seqÎoi`a epyiy gekd ,seqÎoi` ly leabd

"ycewd zcear"a xne` `ed ixd ,oky ,dcnae leaba epnn8:

ÎlraÎizlaa gk el yiy myk ,`lekc `zenily `ed seqÎoi`d"

leabÎlraÎizlaa gk el yiy xn`z m`y ,leaba gk el yi ok leab

enily xqgn dz` ixd leaba gk el oi`e`ed seqÎoi` - "ez

zenilydgek el yi jk ,leab ilaa gek el yiy myk ,lkd ly

gek el oi`e leab ilaa wx gek el yiy xn`z m` ,oky ,leaba

mb xac ly ezin`l ,xnelk ,ely zenilya xqgn dz` - leaba

dpyi m`e ,leab `le leab ila wx `edy ,"dlabd" `ed "leab ila"

"leab" `le "leab ila" wx `edy gek ,ixd ,"leab"d oipra zenily

zenilyd ixd `ed "seqÎoi`" eli`e ,"leab" ly zenilyd ea xqg

lylkdel yi jk leab ilaa gek el yiy myky ixd gxkdd on ,

miiqn `ede .leaba mb gek

epnn `ad leabdy ,my

"zexitq"d md ,dpey`xl

ly milkd xnelk)

ly dpigaa mdy (zexitqd

gekxi`dl gek ,leabd

leaba mipipr jiyndle

drtyddy ,dcnae

yalznd xe`dn jynezy

ly dpigaa didz ,ilka

drtyddy zexnl ,leab

Îilae seq oi` xe`n `id

ixd ,mipt lk lr .leab

leab ly dpigaa md milkd

,"seq oi`" mr (cg` xac) "cg" md ,`eti` ,cvik ,zilkz lye

?dcnne leabn ixnbl dlrnl `edyäðekä íðîà`edy dna - ¨§¨©©¨¨
,cg` xac md milke seqÎoi`y xne`àéä:epiax w"k ztqed - ¦

,zexitqd ly milkd mr cg` xac `ed 'seq oi`'y ,xnel `ly

dlekiy dlert - dlertl rbepa micg`zn mdy ,`id dpeekd `l`

dlerte ,seqÎoi` mr micg`znyk e` seqÎoi` ici lr wx zeyridl

:owfd epax oeylae .mci lre mda seqÎoi` ici lr ziyrp ef,øîBì©
úe÷ìà ïäLly oipra -,"óBñ-ïéà"ä Bîk ïéàî Lé àøáì- ¤¥¡Ÿ¦§Ÿ¥¥©¦§¨¥

`ed jexa yecwd geka wx `ed "oi`"n "yi" zeedzd9wiga" wx df ,

mixne` l"f epinkgy enk ,"`xead10lk (mitq`zn) oiypkzn m`" :

,"dnyp ea lihdle cg` yezi spk `exal mileki oi` mler i`a

lre ."`xead wiga" wx `ed "oi`"n "yi" zeedzd ly oiprd ,oky

zexitq xyr ly milkd mr cg` xac `ed "seq oi`"y ,mixne` jk

i`"n "yi" deedzi mci lry :"zeliv`"cmdny zewl` mdy ixd ,"o

."oi`"n "yi" mieedzn mci lreìzLä úðéçáa àìåälò úeìL §Ÿ¦§¦©¦§©§§¦¨
ìeìòå,aaeqne daiq -÷"îøä áúkM äîe .ãáì11dyn iax - §¨§©©¤¨©¨§©

,"zexitq" oipra xne` exiacxewìzLä ïéðò,ìeìòå älò úeìL- ¦§©¦§©§§¦¨§¨
,lelre dlir ly ote`a jynp zexitqdnyLBãwä øäfa àeä ïëå§¥©Ÿ©©¨

úéLàøa úLøt12ìzLäa eðéä ,úBøéôqa úBøéôqä úeìL ¨¨©§¥¦©§§¦§©§§©§¦©§¦
ïîöòenk ,dipy dxitqn zlylzyne d`a zg` dxitqy itk - ©§¨

,'eke "dnkg"n d`a "dpia"y itk lynl,(íéìkä úðéçáa)ly - ¦§¦©©¥¦
,zexitqdäøéöé øôña "äî éìa" úBàø÷pL13,ila" ze`xwpd - ¤¦§¨§¦¨§¥¤§¦¨

xtqa "dndxivi14xyr ozcn dn ila zexitq xyr" oeyla - ,

- dpeekd "dn ila"e ,"'ekeLé úðéçáa ïðéàL15,âOî úeäîe- ¤¥¨¦§¦©¥¨ª¨
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סה ixyz '` iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zehyta dxen iaxdy ji` xikfdl `vi cer ,zxb`d mipta oiprd epcnla

milna oic wqte dkld oeyla `aen ef zxb` ly ceqidy d`lten zipe`b

."dxezd iceqi" zekld ly zepey`xd zeklda m"anxa zexetq

,ãç éäBiçå eäéà"mdy zexe`d) epnn mi`ad zeigd ipipre `ed - ¦§©¦©
zeige dnyp ly oipr

md ("zexitq"d ly milkl

zexe`d ,xnelk) cg` xac

wx `l md "zexitq"d ly

(seq oi` mr) ez` micgein

md `l`cg` xacÎoi` mr

,(seqãç éäBîøâe eäéà¦§¨¦©
"ïBäa3milkde `ed - §

milkd mdy) epnn mi`ad

enke zexitqd ly zexe`l

zenypl miteb4xac md (

.(zexitqa) oda cg`

Leøt)5úBøéôñ øNò , ¥¤¤§¦
ïä ¯ "éäBiç" .úeìéöàc©£¦©¦¥

,úBøBàäody) zexitqd ly -(xe`e zeig ly oipr¯ "éäBîøâ"e ¨§¨¦
,íéìkä ïä,zexe`le zeigl milke mitebk mdy zexitqd ly - ¥©¥¦

ïlkL" mr cg` xac mlek mdy itk -mdy iptn ,"seq oi` xe` ¤ª¨
,úe÷ìà,zewl` md zexitqd ly milkd mby -ïk ïéàM äî ¡Ÿ©¤¥¥

.('eë äiNò-äøéöé-äàéøáawlg oke zexitqd ly milkd my - ¦§¦¨§¦¨£¦¨
md `l` ,zewl` mpi` - zexitqd ly zexe`dn miieqnmi`xap

.zewl`n eedzpyéøöåéà ,áèéä ïéáäì Cãç "óBñ-ïéà"ä C- §¨¦§¨¦¥¥¥¨¥©
,cg` xac,íéìkä ïä "éäBîøb" íò,zexitqd ly -íéìkä éøä ¦§¨¦¥©¥¦£¥©¥¦

,úéìëúå ìeáb úðéçáa ïäoipr `id dxitq lky cala ef `l - ¥¦§¦©§§©§¦
cgeine` dnkgd `l` ,dxeab `l `ed cqg ,dpia `l `id dnkg ,

heyt ixd `ed "seq oi`" eli`e ,zilkze leab ilra ok mb md cqgd

dnkg enk xcben oipr lkne xeiv lkn dlrnle ,zehiytd zilkza

`ede ,cqg e`seq oi`milkd mileki ,`eti` ,cvik ,leabe uw ila ,

?seq oi` mr cg` xac zeidlíéiç õòa áeúkL Bîk6.milkdy - §¤¨§¥©¦
"dxezd xe`"a xiaqn "wcv gnv"d .zilkze leab ly dpigaa md7,

mdy dnl dpeekd ,dcne leab ly dpigaa md milky dnygek

jyneiy ote`a xi`dl seqÎoi`a epyiy gekd ,seqÎoi` ly leabd

"ycewd zcear"a xne` `ed ixd ,oky ,dcnae leaba epnn8:

ÎlraÎizlaa gk el yiy myk ,`lekc `zenily `ed seqÎoi`d"

leabÎlraÎizlaa gk el yiy xn`z m`y ,leaba gk el yi ok leab

enily xqgn dz` ixd leaba gk el oi`e`ed seqÎoi` - "ez

zenilydgek el yi jk ,leab ilaa gek el yiy myk ,lkd ly

gek el oi`e leab ilaa wx gek el yiy xn`z m` ,oky ,leaba

mb xac ly ezin`l ,xnelk ,ely zenilya xqgn dz` - leaba

dpyi m`e ,leab `le leab ila wx `edy ,"dlabd" `ed "leab ila"

"leab" `le "leab ila" wx `edy gek ,ixd ,"leab"d oipra zenily

zenilyd ixd `ed "seqÎoi`" eli`e ,"leab" ly zenilyd ea xqg

lylkdel yi jk leab ilaa gek el yiy myky ixd gxkdd on ,

miiqn `ede .leaba mb gek

epnn `ad leabdy ,my

"zexitq"d md ,dpey`xl

ly milkd xnelk)

ly dpigaa mdy (zexitqd

gekxi`dl gek ,leabd

leaba mipipr jiyndle

drtyddy ,dcnae

yalznd xe`dn jynezy

ly dpigaa didz ,ilka

drtyddy zexnl ,leab

Îilae seq oi` xe`n `id

ixd ,mipt lk lr .leab

leab ly dpigaa md milkd

,"seq oi`" mr (cg` xac) "cg" md ,`eti` ,cvik ,zilkz lye

?dcnne leabn ixnbl dlrnl `edyäðekä íðîà`edy dna - ¨§¨©©¨¨
,cg` xac md milke seqÎoi`y xne`àéä:epiax w"k ztqed - ¦

,zexitqd ly milkd mr cg` xac `ed 'seq oi`'y ,xnel `ly

dlekiy dlert - dlertl rbepa micg`zn mdy ,`id dpeekd `l`

dlerte ,seqÎoi` mr micg`znyk e` seqÎoi` ici lr wx zeyridl

:owfd epax oeylae .mci lre mda seqÎoi` ici lr ziyrp ef,øîBì©
úe÷ìà ïäLly oipra -,"óBñ-ïéà"ä Bîk ïéàî Lé àøáì- ¤¥¡Ÿ¦§Ÿ¥¥©¦§¨¥

`ed jexa yecwd geka wx `ed "oi`"n "yi" zeedzd9wiga" wx df ,

mixne` l"f epinkgy enk ,"`xead10lk (mitq`zn) oiypkzn m`" :

,"dnyp ea lihdle cg` yezi spk `exal mileki oi` mler i`a

lre ."`xead wiga" wx `ed "oi`"n "yi" zeedzd ly oiprd ,oky

zexitq xyr ly milkd mr cg` xac `ed "seq oi`"y ,mixne` jk

i`"n "yi" deedzi mci lry :"zeliv`"cmdny zewl` mdy ixd ,"o

."oi`"n "yi" mieedzn mci lreìzLä úðéçáa àìåälò úeìL §Ÿ¦§¦©¦§©§§¦¨
ìeìòå,aaeqne daiq -÷"îøä áúkM äîe .ãáì11dyn iax - §¨§©©¤¨©¨§©

,"zexitq" oipra xne` exiacxewìzLä ïéðò,ìeìòå älò úeìL- ¦§©¦§©§§¦¨§¨
,lelre dlir ly ote`a jynp zexitqdnyLBãwä øäfa àeä ïëå§¥©Ÿ©©¨

úéLàøa úLøt12ìzLäa eðéä ,úBøéôqa úBøéôqä úeìL ¨¨©§¥¦©§§¦§©§§©§¦©§¦
ïîöòenk ,dipy dxitqn zlylzyne d`a zg` dxitqy itk - ©§¨

,'eke "dnkg"n d`a "dpia"y itk lynl,(íéìkä úðéçáa)ly - ¦§¦©©¥¦
,zexitqdäøéöé øôña "äî éìa" úBàø÷pL13,ila" ze`xwpd - ¤¦§¨§¦¨§¥¤§¦¨

xtqa "dndxivi14xyr ozcn dn ila zexitq xyr" oeyla - ,
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ixyzסו '` iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,mi`xaplììk déa àñéôz äáLçî úéìc "óBñ-ïéà"ä Bîëe16, §¨¥§¥©£¨¨§¦¨¥§¨
ly milkd mb jk ,ea dqitz dl didzy xyt` i` daygn mey -

`idy zedn mey df oi`y ,zedn ila ,"dn ila" mi`xwp zexitqd

lkyl dbydÎzxaoipr mixne` jk lr ixd ,mi`xapd

,"zexitq"a zelylzydd

deedzn zg` dxitq oi`y

ly ote`a dipy dxitqn

ixd ,oky ,"oi`n yi" d`ixa

zedn didiy "yi" df oi`

"dn ila" `ed `l` ,zbyen

ly ote`a `a df ixd -

,jk lr ."lelre dlir"

mpi` zexitqd ly milkdy

epax `ian - zbyen zedn

:di`x owfdBîëe§
áeúkL17éðôe" :,ily zeiniptd -."eàøé àìiabl elit`y - ¤¨¨©Ÿ¥¨

mb dpeekd o`k ,zeiniptd ,"ipt"y ,zbyen zedn df oi` epax dyn

d zeiniptlmilkly dbydde di`xdn elit` dlrnl md mby ,

,epax dynäúéä ,BúâOäå íBìMä åéìò eðaø äLî úàeáðe- §©Ÿ¤©¥¨¨©¨§©¨¨¨§¨
,wx."ïétðà øéòæ"c çöðc ïBéìò ÷øtîly oeilrd wlgdn - ¦¤¤¤§§¤©¦§¥©§¦

zxb`a xkfpy itky ,zecnd ray - "oitp` xirf" ly "gvp" zpiga

drtydd ilk wx od ceqiÎcedÎgvp zexitqd ,(h"i oniq) zncewd

`le zexitqd zeipevig wx ody ixd ,lawnd l` dcixide

.zeiniptdìzLäáeìeìòä úeìL,"dlir"dn lylzynd -àeä §¦§©§§¤¨
,älòäî ówî`l` ,"dlir"dn lylzyn "lelr"dy iptl dfy - ª¨¥¨¦¨

,ely "dlir"a "lelr"d swen f`y ,ezlira lelk oiicr `edìèáe¨¥
Bìöà úeàéöna,ely "dlir"l lha `ed -LîMä åéækitk - ©§¦¤§§¦©¤¤
lha ynyd eify,LîMalylzyn "lelr"dy ixg` mb xak df - ©¤¤

."dlir"l ze`ivna lha "lelr"d z`f lka ,"dlir"dn dlbzne

lha dlbzne jynpy dny ,onvr zexitqd zkynda xacd jky

,zlylzyn `id dpnny dpeilrd dxitql ,"dlir"l ze`ivna

ñcøta áeúkL Bîk18.÷"îøäîote`a ixd -`l dfk dkynd §¤¨©©§¥¥¨§©
envr yibxny ,ezybxda ze`ivn `edy "yi" zeedzdl leki did

:epiax w"k ztqed .exewnl lha epi`e ze`ivnl'iyrc yia f"cre

-ãàî íéaø íéîeöîö íb óàåxe`dy ,xe`d z` minvnvnd - §©©¦§¦©¦§Ÿ
ixd - mevnvd iptly xe`l llk jxra epi` mevnvd ixg`y

,dl` minevnv elit`,øôòk áò íLb úBéäì eìéòBé àìŸ¦¦§¤¤¨§¨¨
ìzLäîelôà íéìcáð íéìëOî úeiðçeøä úeìLw"k ztqed - ¥¦§©§§¨£¦¦§¨¦¦§¨¦£¦

:epiaxmilcap milkyn,,íéëàìnä ìLilra ixd md mik`ln - ¤©©§¨¦
zeceqin ixd `ed mdly xnegdy oeeik z`f lka ,dxeve xneg

miipgex`a dfyk elit` - xtr enk "ar" myb dfn deedzi `l -

enk ,zelylzyd ly oipr oiicr df ixd ,oky ,miax minevnv ixg`

`ide jxr dl yi xzeia dpezgzd zrahdy (zxyxy) zlyly

,xzeia dpeilrd zrahl dxeywàlàdleki zelylzydd - ¤¨

,ritydl,"øBL éðt"î "äîäaä çeø" úBéäìdakxnay - ¦§©©§¥¨¦§¥
ixnbl dwegx dndad seb z` dignd gexdy zexnly ,dlrnly

geka yi z`f lka ,dpeilrd dakxnay "xey ipt"l jxra dpi`e

mby oeeik ,dndad ly gexd lylzyzy ritydl zelylzydd

xac `id dndad ly gexd

dhnl `idy `l` ,ipgex

"xey ipt"n dbixcna dhn

geka oi` j` ;dakxnay

ritydl zelylzydd

oi`"n "inyb yi" deedziy

`edy xac - "ipgex

.ixnbl dycg ze`ivnBîk§
,øçà íB÷îa øàaúpL¤¦§¨¥§¨©¥

.íL ïiòåoiivn iaxd - §©¥¨
zpeeky xnel yiy ,o`k

"zekln yeal e`iai" d"c xe` dxezl - `id owfd epax19.cere ,

d`lir dnkg elit`y ,owfd epax xiaqn ,my "xe` dxez"a

df ixd ,"dnkg" mya z`xwp `idy oeeik ,"zeliv`"c (dpeilr)

ly ote`a zeedzdl leki epi` df mb `lina ,"oi`" `le ,"dn xac"

"n zelylzydenk ,"oi`n yi" ly ote`a m` ik ,"seq oi`

aezky20dnkgde" :oi`ndnkgn dlrnl iabl dnkgy ,"`vnz

,"oi`n yi" ly oipr `idìa "äàéøa" àø÷ð "ïéàî Lé"åïBL §¥¥©¦¦§¨§¦¨¦§
Lãwä21.iptl miiw did `ly ycg xac didpy ,epiid "d`ixa" - ©Ÿ¤

ote`a `l` df iptl mb miiw lelrdy "lelre dlir"a enk `ly) df

f` ,oky ,"yi" lelk didiy xyt` i` "oi`"ay lirl xkfpke .(xg`

oeyla z`xwp dycg zeedzd ."yi" m` ik "oi`" did `l ixd df

ziy`xa zyxta xne` o"anxdy itk ,"d`ixa" mya ycewd22,

yi" ly zeedzdd z` oiivl xg` iehia ycewd oeyla epl oi`y

yi"a mby zexnl ,owfd epax oiivi oldl ."`xa" dlna `l` "oi`n

eify itk cr ,eze` deednd iwl`d gekl zn`a "yi"d lha "oi`n

lkd - "aiyg `lk 'inw `lek" ixd ,oky ,ynn ynya lha ynyd

,`eti` ,mixne` cvik - melk `lk aygp `ed jexa yecwd iabl

dlir" zelylzyd ly ote`a "oi`n yi" deedziy xyt` i`y

enk lha did (`l` ,ze`ivne "yi" did `l `ed) f` oky ,"lelre

mby ,ixd `id zn`dy drya ,ely "dlir"d iabl lha "lelr"dy

eze` deednd iwl`d gekd ,exewn iabl lha `ed "yi" ezeida

xen` dfy ,oldl owfd epax xiaqi ?ycgn e`xal cinz ea `vnpe

dricia `ed jexa yecwd iptl xacdy itk ,"'inw" iabl wxely

yid mbe jxazi eiabl lha lkdy ,`id zn`dy itk df ixd)

yid ly ezybxdae ezricia j` ;(ynya ynyd eifk lha `xapd

dzid zeedzdd m` eli`e ,"yi ze`ivn"k ybxp `ed ,envr `xapd

ezybxda mb ,zeidl `xapd leki did `l "lelre dlir" ly ote`a

ezriciaezinvrdybxda mb `l` ,"yi ze`ivn" ,elylha did

.ze`ivna
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àì éðôå ù"îëå ììë äéá àñéôú äáùçî úéìã ñ"àä
÷øôî äúéä åúâùäå ä"ò åðéáø äùî úàåáðå åàøé
ó÷åî àåä ìåìòä úåìùìúùäáå à"æã çöðã ïåéìò
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,eze` deednd xewn el yiy

leki `ed ,`eti` ,cvik

,`l` ?"oi`" el `exwl

ipy cvn df ,xen`k

oaen `ed oi`y :mipiprd

oi`e ,`xapd yil byene

ze`ivnd beqa `vnp `ed

.`xapd yid ly

xiaqd owfd epaxy ixg`

zeedzdy ,llk jxca lirl

,zeipgexn "yi" ze`ivn

dlir" ly ote`a `le) "oi`n yi" d`ixa ly ote`a wx zeidl dleki

yid ly dlgzdde ziy`xdy oldl owfd epax xiaqi ("lelre

`xapdÎdxiviÎd`ixa zenlerd ly zexitqd xyr ly milkd od

od mnvr zenlerd jxray "zexitq" ly oipr dfy zexnly .diyr

ly oipr xak md zexitqd ly milkd z`f lka - mleray zewl`d

,"yi" ly oipr epyi "zeliv`"d mlera elit`y ,oke ,"yi" ze`ivn

yi" dfy `l`lv`pdyi" `le "`xapd.(cxtp xace "yi" `edy) "

`ed ,cxtp xac `edy "yi"d zeedzd xwiry ,mkqi owfd epaxe

zeedl "seq oi`" ly gekd `hazn da `wecy "zeliv`c zekln"n

."oi`n yi"

:owfd epax oeylaeíéìkä ïä ,Búlçúe àøápä Liä úéLàø ,äpäå§¦¥¥¦©¥©¦§¨§¦¨¥©¥¦
;çeø-Lôð úBøBàä íâå ,äiNò-äøéöé-äàéøác úBøéôñ 'éc- §§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨§©¨¤¤©

opyi mday - milkl zeig ly oipr mde milka miyalznd zexe`d

od gexe ytp zepigad izy ixd ,dnype gex ,ytp zepigad yly ixd

,"yi" ly oipr ok mb-äàéøáã úBøéôñ 'éc äîLpä úðéçaî eàøáðå§¦§§¦§¦©©§¨¨§§¦¦§¦¨
,úe÷ìà àeäL äiNò-äøéöéz` deedn zexitqd ly zewl`de - §¦¨£¦¨¤¡Ÿ

,mdly gexde ytpd mbe zexitqd ly milkd ly "yi"d oiprïäå- §¥

dpigaef-zexe`dod - zexitqd lyúeëìîc íéìk ã"îlä©¨¤¥¦§©§
.úeìéöàcly milkd zeipevig elit`e milkd mb ixd "zeliv`"a - ©£¦

ae ,zewl` md "zeliv`c zekln"zekln" ly milkd zeipevig

mdl zeidl diyrÎdxiviÎd`ixa zenlera miyalznd "zeliv`c

cg` lka yi - zeige dnyp

,inipt :zepigad yly mdn

itk e` ,oevige irvn`

oeyld minrtl aezky
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zexitqd xyr lky ixd
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,"zeliv`"c zexitqd lyáeúkL Bîëe26íéNé åéëàìîáe" : §¤¨§©§¨¨¨¦
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enk ipgex oipr `a dfny ,zexitqd ly ipgex cegie beeif `ed

dzenyp,mik`lnd lyâeefî eàöiL íãàä úBîLð ïëå,cegie - §¥¦§¨¨¨¤¨§¦¦
àá÷eðå ïétðà-øéòæcly - ¦§¥©§¦§§¨

(zecn) oitp`Îxirf zexitqd
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ly beeifl d`eeyday

,"ipteb beeif" `xwp df oiwiyp

ly dcled dyrp dfne

miteba zeyalznd zenyp

,miinybäiNò-äøéöé-äàéøáì eãøiL íã÷oiicr od `l` - Ÿ¤¤¥§¦§¦¨§¦¨£¦¨
- my ody itk zenypd ixd ,"zeliv`"aøáãå "Lé" ììëa ïðéà¥¨¦§©¥§¨¨

úe÷ìà úðéça ïéòî ïä àlà ,ïîöò éðôa ãøôð`a dfy itk - ¦§¨¦§¥©§¨¤¨¥¥¥§¦©¡Ÿ
,íeöò íeöîöamevnva - §¦§¨

,dnyp ly dpiga zeidl ly

úBøéôñ 'éc íéìkä ïéòëe§¥©¥¦§§¦
úðéçáa ïäL ,úeìéöàc©£¦¤¥¦§¦©

ìeáb-,zewl` ody zexnl §
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,íälL äîLð-çeøax mevnva `ed oda yaelnd ewdy cvny - ©§¨¨¤¨¤

m` ik ,"ew"d z` oiit`nd "leab ila"e "seq oi`"d oipr oda xi`n `le

ly "leab ila"de "seq oi`"d da ybxp `ly "ew"dn cala dx`d

mileki df cvn - "ew"d

zeidl zexitqd ly milkd
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xkfpk ,"zewl`" ly oipr md

`ed jkl dnec .lirl

"zeliv`"c zenypaitk

,`l` ."zeliv`"a oiicr ody
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lr ixd `ed mda yaelnd

,owfd epax xne` (mevnv ici

xe`a cala herin df oi`y
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äîLð-çeø-Lôpädbixcna ody -äfä íìBòì úeìéöàc ©¤¤©§¨¨©£¦¨¨©¤

øLôà ¯ íéðBLàøä íé÷écvì27ïúeäî äpzLð àlLji` iabl - ©©¦¦¨¦¦¤§¨¤Ÿ¦§©¨¨¨
,"zeliv`"a ozeida eid ody,úe÷ìàî ãøôð øác úBéäìzeidl - ¦§¨¨¦§¨¥¡Ÿ

itk dpiga dze`a zex`yp od `l` ,zewl`n cxtpd "yi" ze`ivn

,"zeliv`"a eid odyúB÷lzñî eéä ïëìå,sebdn -àèçì eöøLk §¨¥¨¦§©§§¤¨©£Ÿ
.eàèçé íøèaitke - §¤¤¤§§

xdef ipewiza xne`y28,

,"zeliv`c dnyp" zpigay

ziiyr iptl sebdn zwlzqn

z` jka my yxtne ,`hgd

eid mkizepeer" weqtd

oial mkipia milican

"mkiwl`29zepeerdy ,

dnypd oia milican

dnypd ly zewl`de

zpiga cvn dnypd)

oipr `idy day zeliv`d

ef dpiga ,oky ,(zewl` ly

,zwlzqn - "zeliv`" cvny dnypd lyíbL ,øîBì áBø÷å30 §¨©¤©
éøà"c "àzìbìâ"a àáúéc ïéîìò úBááøå íéôìàä"ïétðà C ¨£¨¦§¦§¨§¦§¨§¦§ª§©§¨©£¦©§¦

"ïétðà øéòæ"ely lblba mi`vnpd zenler zeaaxe mitl`d mby - §¥©§¦
(dlawa aezky itk) "oitp` xirf"e "oitp` jix`"31,"ïéîìò" ïðéà- ¥¨¨§¦

zenleràlà ,"Lé" úðéçáe úeìéöàc úBìëéää ïéòk Lnî,md - ©¨§¥©¥¨©£¦§¦©¥¤¨
,"ïé÷éLpä âeef"î eàöiL íéëàìnä úBîLð ïéòk,lirl xkfpk - §¥¦§©©§¨¦¤¨§¦¦©§¦¦

,mik`lnd ly mitebd e` zelkidd enk "yi" ly oipr od oi`y
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.27:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰אברהם משא"כ טעמי' פסיק לא משה דמשה הענין עם לקשרו יש אפשר - הענין וכללות "אפשר" "אומרו

ובכ"מ)". משפטים ר"פ ותו"ח סע"א).28.(תו"א (קכד, ע' ב.29.תיקון מט, ה"צמח30.ישעי' שמבאר מה לפי זאת להסביר שאפשר מעיר, הרבי

מספרים כמה עוד וכן כנ"ל עלמין אלף י"ג באד"ר הנז' העולמות ריבוי ענין ...יובן צדק": ה"צמח כותב שם קצט. ע' שמות התורה" ב"אור צדק"

בשם שנק' ומה גבוה מעל גבוה אותיות בחי' כמה שיש א' בהקדמה שנת' ע"ד מאד רוחני' עליונים אותיות בחי' הן אלא ממש עלמין ר"ל דאינו

ש עד מדריגה אחר מדריגה המדריגות בהשתלשלות למטה ונמשכים משתלשלים היו שאלו משום היינו הי'עלמין בעשיה להתלבש מתגשמים היו

בחי' עיקר אדרבה והרי עלמין אלף י"ג בחי' של והחיות הכח בהם יש מ"מ הרי למטה נתגשמו שלא אף וא"כ עלמין אלף תליסר התהוות מהן

המלובשים מע"מ האותיות בחי' הוא הנברא מציאות עיקר והרי ית' פיו ורוח הוי' מדבר בו המלובשים אותיות בחי' ג"כ הוא וקיומו וחיותו עוה"ז

משל אלפים ג' כענין ירידה אחר ירידה המדריגות בהשתלשלות שירדו אלא העוה"ז עיקר הן הן מע"מ האותיות א"כ הי' כלא הי' ובהסתלקותם בו

כחם יותר וגדל קץ לאין יותר נעלים הן ומקורם בשרשן אלו אותיות ובעוד כו' שנתלבשו ע"י להכילן שיוכל הגשמי בעוה"ז להתלבש שיוכלו עד

אותיות בחי' וא"כ הב' בהקדמה וכנ"ל כו' עליון חסד שבבחינת אלו אותיות לגבי גשמי' במים המלובשים מים אותיות בחי' ערוך שאין אז ומעלתם

מדריגה אחר מדריגה שירדו אלו מאותיות קץ לאין יותר נעלים הם אדרבא הרי ערכן נגרע בהשתלשלות ירדו שלא מפני וכי בגולגלתא דיתבין הנ"ל

יותר שיעור לאין ונפלא רם בחיות ממש עלמין אלף תליסר של וחיות כח הן שהן ממש עלמין בשם בגולגלתא דיתבין הנ"ל אותיות נק' לכן

וז"ל וחיוהי איהו ד"ה באגה"ק מ"ש יובן (ובזה כו' בי"ע בעולמות המלובש ·‚Ï‚ÏÂ˙‡מהחיות ÔÈ·˙È„ ÔÈÓÏÚ ˙Â··¯Â ÌÈÙÏ‡‰ Ì‚˘ ¯ÓÂÏ ·Â¯˜Â

'ÂÎ ˘È 'ÈÁ·Â 'Èˆ‡„ ˙ÂÏÎÈ‰ ÔÈÚÎ ˘ÓÓ ÔÈÓÏÚ Ô�È‡ ‡"ÊÂ האותיות„‡"‡ משא"כ נפרד ודבר יש הוא מהאותיות שנתהווה הנברא כי ור"ל עכ"ל.

אש בחי' כמו עלמין להתהוות ושרש מקור להיות נמשכו שכבר אותיות בחי' שהן ור"ל גולגלתא לגבי עלמין שנק' רק אלקות בחי' הן עצמן

הוא היש התהוות עיקר כי ר"ל מאין יש לברוא ממש אלקות שאינן ומש"ש כו', גלגלתא בחי' משא"כ הגשמי לאש ושרש מקור שהוא שלמעלה

אחת, כוונה שניהם הם רגליו ועמדו מ"ש עם הנ"ל באגה"ק שדבריו לומר באנו אם כצ"ל כו' אלו אותיות ע"י שהוא רק הסוכ"ע ב"ה א"ס מבחי'

יש בחי' שאינן אחד בקנה עולה מקומות שני מ"מ אבל ע"ש. דאצילות נשמות בחי' ע"ד שהם אחר בענין פי' באגה"ק דהתם ג"כ לומר יש אמנם

דבי"ע). העולמות כאשר נפרד ב.31.ודבר קכח, זח"ג ראה
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`ed jkl dnec .lirl

"zeliv`"c zenypaitk

,`l` ."zeliv`"a oiicr ody
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.27:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰אברהם משא"כ טעמי' פסיק לא משה דמשה הענין עם לקשרו יש אפשר - הענין וכללות "אפשר" "אומרו

ובכ"מ)". משפטים ר"פ ותו"ח סע"א).28.(תו"א (קכד, ע' ב.29.תיקון מט, ה"צמח30.ישעי' שמבאר מה לפי זאת להסביר שאפשר מעיר, הרבי

מספרים כמה עוד וכן כנ"ל עלמין אלף י"ג באד"ר הנז' העולמות ריבוי ענין ...יובן צדק": ה"צמח כותב שם קצט. ע' שמות התורה" ב"אור צדק"

בשם שנק' ומה גבוה מעל גבוה אותיות בחי' כמה שיש א' בהקדמה שנת' ע"ד מאד רוחני' עליונים אותיות בחי' הן אלא ממש עלמין ר"ל דאינו

ש עד מדריגה אחר מדריגה המדריגות בהשתלשלות למטה ונמשכים משתלשלים היו שאלו משום היינו הי'עלמין בעשיה להתלבש מתגשמים היו

בחי' עיקר אדרבה והרי עלמין אלף י"ג בחי' של והחיות הכח בהם יש מ"מ הרי למטה נתגשמו שלא אף וא"כ עלמין אלף תליסר התהוות מהן

המלובשים מע"מ האותיות בחי' הוא הנברא מציאות עיקר והרי ית' פיו ורוח הוי' מדבר בו המלובשים אותיות בחי' ג"כ הוא וקיומו וחיותו עוה"ז

משל אלפים ג' כענין ירידה אחר ירידה המדריגות בהשתלשלות שירדו אלא העוה"ז עיקר הן הן מע"מ האותיות א"כ הי' כלא הי' ובהסתלקותם בו

כחם יותר וגדל קץ לאין יותר נעלים הן ומקורם בשרשן אלו אותיות ובעוד כו' שנתלבשו ע"י להכילן שיוכל הגשמי בעוה"ז להתלבש שיוכלו עד

אותיות בחי' וא"כ הב' בהקדמה וכנ"ל כו' עליון חסד שבבחינת אלו אותיות לגבי גשמי' במים המלובשים מים אותיות בחי' ערוך שאין אז ומעלתם

מדריגה אחר מדריגה שירדו אלו מאותיות קץ לאין יותר נעלים הם אדרבא הרי ערכן נגרע בהשתלשלות ירדו שלא מפני וכי בגולגלתא דיתבין הנ"ל

יותר שיעור לאין ונפלא רם בחיות ממש עלמין אלף תליסר של וחיות כח הן שהן ממש עלמין בשם בגולגלתא דיתבין הנ"ל אותיות נק' לכן

וז"ל וחיוהי איהו ד"ה באגה"ק מ"ש יובן (ובזה כו' בי"ע בעולמות המלובש ·‚Ï‚ÏÂ˙‡מהחיות ÔÈ·˙È„ ÔÈÓÏÚ ˙Â··¯Â ÌÈÙÏ‡‰ Ì‚˘ ¯ÓÂÏ ·Â¯˜Â

'ÂÎ ˘È 'ÈÁ·Â 'Èˆ‡„ ˙ÂÏÎÈ‰ ÔÈÚÎ ˘ÓÓ ÔÈÓÏÚ Ô�È‡ ‡"ÊÂ האותיות„‡"‡ משא"כ נפרד ודבר יש הוא מהאותיות שנתהווה הנברא כי ור"ל עכ"ל.

אש בחי' כמו עלמין להתהוות ושרש מקור להיות נמשכו שכבר אותיות בחי' שהן ור"ל גולגלתא לגבי עלמין שנק' רק אלקות בחי' הן עצמן

הוא היש התהוות עיקר כי ר"ל מאין יש לברוא ממש אלקות שאינן ומש"ש כו', גלגלתא בחי' משא"כ הגשמי לאש ושרש מקור שהוא שלמעלה

אחת, כוונה שניהם הם רגליו ועמדו מ"ש עם הנ"ל באגה"ק שדבריו לומר באנו אם כצ"ל כו' אלו אותיות ע"י שהוא רק הסוכ"ע ב"ה א"ס מבחי'

יש בחי' שאינן אחד בקנה עולה מקומות שני מ"מ אבל ע"ש. דאצילות נשמות בחי' ע"ד שהם אחר בענין פי' באגה"ק דהתם ג"כ לומר יש אמנם

דבי"ע). העולמות כאשר נפרד ב.31.ודבר קכח, זח"ג ראה
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פ"ז.32. והאמונה היחוד שער ובכ"מ. ל. לח, וישב בחיי
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המשך ביאור למס' חולין ליום שני עמ' ב



עי היום יום . . . 

ה'תש"גכו אלוליום ראשון

חומש: האזינו, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי. עו־עח.

תניא: אך הענין . . . ־קכח־ האותיות.

סדר הכשר בשר לאכילה להוציא ממנו דם האסור הוא: שרי', מליחה, הדחה. ענינם 
בעבודה: שרי' - ווייקען זיך אין  דברי הרב, מליחה - יחידות, הדחה - ניגון.

ִעְנָיָנם  ֲהָדָחה.  ְמִליָחה,  ה,  ִרּיָ ׁשְ הּוא:  ָהָאסּור  ם  ּדַ ּנּו  ִמּמֶ ְלהֹוִציא  ַלֲאִכיָלה  ר  ׂשָ ּבָ ר  ֶהְכׁשֵ ֵסֶדר 
ְבֵרי ָהַרב, ְמִליָחה – ְיִחידּות, ֲהָדָחה – ִנּגּון. רֹות ַעְצמֹו ּדִ ה – ְלַהׁשְ ִרּיָ ֲעבֹוָדה: ׁשְ ּבַ

ה'תש"גכז אלוליום שני

חומש: האזינו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד. עט־פא.

תניא: והנה בחי' . . . ־256־ ושכל.

מדברי קודש רבינו הזקן: ישראל גוי אחד בארץ, דער עם ישראל אויך אין דער 
ערדישער וועלט איז פארבונדען מיט ה' אחד, השי"ת מַאכט פון רוחניות גשמיות, און 

דער עם ישראל מַאכט פון גשמיות רוחניות.

ַאְרִצּיּות ָהעֹוָלם, ָקׁשּור  ם ּבְ ָרֵאל, ּגַ ָאֶרץ". ַעם ִיׂשְ ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ֵקן: "ִיׂשְ נּו ַהּזָ ְבֵרי ֹקֶדׁש ַרּבֵ ִמּדִ
ִמּיּות רּוָחִנּיּות. ׁשְ ה ֵמַהּגַ ָרֵאל עֹוׂשֶ ִמּיּות, ְוַעם ִיׂשְ ׁשְ ה ֵמָהרּוָחִנּיּות ּגַ ֵרְך עֹוׂשֶ הּוא ִעם ה' ֶאָחד. ה' ִיְתּבָ

ה'תש"גכח אלוליום שלישי

חומש: האזינו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט. פב־פד.

תניא: כן עד"ז . . . .־256־ מהאריז"ל.

ברכת ד' היא תעשיר, בכלל ובפרט להנותן מעתו ומזמנו לעסוק בצרכי צבור בעניני 
צדקה וחזוק היהדות, וכמאמר: דער אויבערשטער ב"ה בלייבט ניט קיין בעל חוב, פאר 

יעדער גוטער זאך ווָאס א איד טוט, צָאלט ער במיטב מיט בני חיי ומזוני רויחי.

ִעְנְיֵני  ּבְ ִצּבּור  ָצְרֵכי  ּבְ ַלֲעֹסק  ַמּנֹו  ּוִמּזְ ֵמִעּתֹו  ְלַהּנֹוֵתן  ּוִבְפָרט  ְכָלל  ּבִ יר",  ֲעׁשִ ּתַ ִהיא  ת ה'  ְרּכַ "ּבִ
ָדָבר טֹוב  ל  ּכָ ֲעבּור  ַעל חֹוב.  ּבַ ַאר  ִנׁשְ רּוְך הּוא ֹלא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּוְכַמֲאָמר:  ֲהדּות,  ַהּיַ ְוִחּזּוק  ְצָדָקה 

ֶרַוח[. ים, ּוַפְרָנָסה ּבְ ָבִנים, ַחּיִ י ּוְמזֹוֵני ְרִויֵחי ]=ּבְ ָבֵני ַחּיֵ 'ֵמיַטב', ּבְ ם הּוא ּבְ ּלֵ ה, ְמׁשַ הּוִדי עֹוׂשֶ ּיְ ׁשֶ

ה'תש"גכט אלול, ערב ר"היום רביעי
יִלין.  ְבׁשִ ָרה. ֵערּוב ּתַ ַרת ְנָדִרים, ּוַבֲעׂשָ ִים. ַהּתָ ֹמֶרת ַהּבֶֹקר, ְוֵאין ְנִפיַלת ַאּפַ ַאׁשְ ְסִליחֹות ּבְ

חומש: האזינו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ. פה־פז.

תניא: האותיות הנגלות . . . כנודע.

יום הולדת את הצ"צ - שנת תקמ"ט.
מפתגמי רבינו הזקן: מען הָאט גָאר קיין השגה ניט, ווי עס איז טייער בא השי"ת 

דער גוף פון א אידען.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . עב

ַנת תקמ"ט. ַמח ֶצֶדק" – ׁשְ ֶדת ֶאת ַה"ּצֶ יֹום ֻהּלֶ
ל ְיהּוִדי. רּוְך הּוא ּגּופֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ה ָיָקר ֵאֶצל ַהּקָ ּמָ ג, ַעד ּכַ ֵקן: ֵאין ָלנּו ׁשּום ֻמּשָׂ נּו ַהּזָ ֵמי ַרּבֵ ְתּגָ ִמּפִ

ה'תש"דא תשרי, א דר"היום חמישי

חומש: האזינו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט. פח־צ.

תניא: כ. איהו . . . ־258־ בלה"ק.

ִעיָלה. ְלָדִוד גו' ָהָאֶרץ  יׁש, ְלַבד ִמּנְ ּדִ ּקַ א" ּבַ ֶהֱחָינּו. ֵאין ּכֹוְפִלין "ְלֵעּלָ רֹון. ׁשֶ ּכָ ל יֹום ַהּזִ רֹות: ׁשֶ ת ַהְדָלַקת ַהּנֵ ְרּכַ ּבִ
ִליְך:  ה מֹוֲעֵדי", ְו"ַאְתִקינּו". ְלַתׁשְ י ֹחק. ְוֵאין אֹוְמִרים "ֵאּלֶ ְקעּו, ּכִ ִקּדּוׁש ַהּיֹום: ּתִ ּוְמלֹוָאּה גו' - ֹקֶדם ָעֵלינּו. ּבְ

ית ָקָטן. ּלִ ְמַנֲעִרים ׁשּוֵלי ַהּטַ
י  ָרָכה ְוֹקֶדם ָהֲאִכיָלה. אֹוְכִלים ֹראׁש ַאִיל, ֲאָבל ֵאין אֹוְמִרים "ְיִהי ָרצֹון" ּכִ ּפּוַח - ַאַחר ַהּבְ ַעל ַהּתַ "ְיִהי ָרצֹון" ׁשֶ

ּפּוַח. ִאם ַעל ַהּתַ

ה'תש"דב תשרי, ב דר"היום ששי
ת מּוָסף. ְתִפּלַ ין - ּבִ ְלֵאל עֹוֵרְך ּדִ

חומש: האזינו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז. צא־צג.

תניא: והגם שהיש . . . . ־קל־ עילתו.

הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ּבְ

א(,  ַעּמּוד  )ע"ד  ַהֶהְפֵרׁש"  "ְלָהִבין  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ ַמע  ׁשְ ִריַאת  ַהּקְ ַער  ׁשַ ּדּור  ּסִ ּבַ תּוב  ּכָ ּשֶׁ ַמה 
י  ָראׁשֵ סּוִקים ׁשֶ נֹות ֵמַהּפְ ּוָ ָלל ֵהם ַהּכַ ֶדֶרְך ּכְ רּוׁשֹו: ּבְ ֹכַח", ּפֵ א ּבְ ִקיַעת ׁשֹוָפר אֹוְמִרים "ָאּנָ ּקֶֹדם ּתְ ׁשֶ
ָבה, ֲאָבל  ַמֲחׁשָ ֹכַח כּו'" ּבְ א ּבְ בֹות "ָאּנָ ִנים ַהּתֵ ַכּוְ ּמְ ם מ"ב, ָאְמָנם ֵיׁש ׁשֶ ִני ִמּשֵׁ ם ׁשֵ ֶהם ׁשֵ ּלָ בֹות ׁשֶ ּתֵ
ִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל,  ּבְ רּור  ּבָ ָהִעְנָיִנים  נֹות ָצִריְך ִלְלֹמד  ַכּוָ ּבְ ְוָהעֹוֵסק  בֹות.  ְוַהּתֵ ֵאין אֹוְמִרים ָהאֹוִתּיֹות 

ָנתֹו ְרצּוָיה. ּוָ ְוָאז ּכַ

ה'תש"דג תשרי ש"תשבת
ת מֹוָצֵאי יֹום טֹוב.  ּבָ ָכל ׁשַ ָנה", ְוֵכן ּבְ ַמְתִחיִלין "ִמְזמֹור ְלָדִוד" ְוֹלא "ְלכּו ְנַרּנְ

מֹוָך - ִמיֵמי ֶקֶדם. לּו ָבם. ִמי ֵאל ּכָ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ׁשּוָבה - ִיּכָ
חומש: האזינו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: יחכב. צדצו.
תניא: אך נשמת . . . 260 בבי"ע.

ת  ּבָ נּו: ׁשַ ר לֹו ַרּבֵ ֱאלּול תקס"ד ִסּפֵ י ּבֶ ּשִׁ ׁשִ ֵצא ּבְ ֵקן ב ּתֵ נּו ַהּזָ ַמח ֶצֶדק" ֵאֶצל ַרּבֵ יִחידּות ַה"ּצֶ ּבִ
ְבּתָ ַעד ֲהָוָי'  יד ִמּמֶעְזִריְטׁש( – ּתֹוָרה, ְוַהְתָחָלָתּה "ְוׁשַ ּגִ י )ָהַרב ַהּמַ בֹוא תקכ"ח ָאַמר מֹוִרי ְוַרּבִ ת ּתָ ָרׁשַ ּפָ
הּוא ְלַמְעָלה ֵמָהעֹוָלמֹות, ִיְהֶיה  ר ֲהָוָי', ׁשֶ ׁשּוָבה ְצִריָכה ִלְהיֹות ַעד ֲאׁשֶ י ֲעבֹוַדת ַהּתְ ֱאֹלֶקיָך", ּוֵבֵאר ּכִ
ִהְתעֹוְררּות  א ָהיּו ּבְ יׁשָ א ַקּדִ ל ַהֶחְבַרּיָ ָרא ֱאֹלִקים. ּכָ ית ּבָ ֵראׁשִ ַבע, ּבְ א ַהּטֶ ִגיַמְטִרּיָ ֱאֹלֶהיָך, ֱאֹלִקים ּבְ
יַע  י הּוא ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהּגִ יּפָאִלי ָאַמר, ּכִ יק ר' ְמׁשּוָלם זּוְסָיא ֵמַאּנִ ּדִ דֹוָלה ִמּתֹוָרה ַהִהיא. ָהַרב ַהּצַ ּגְ
ִמים  בֹות: ת, ּתָ י ּתֵ ׁשּוָבה ָראׁשֵ י ּתְ ׁשּוָבה ַלֲחָלִקים, ּכִ ק ֶאת ַהּתְ ן ְיַחּלֵ זֹו, ְוַעל ּכֵ ׁשּוָבה ּכָ ְלַמֲעַלת ּתְ
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ה'תשע"א אלול כ"ו ראשון יום מצוה של טרחה
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כגון הליכה, במרחק התלויות בהלכות האחרונים: דנו

להתפלל כדי מיל ארבעה עד ללכת החייב בדרך, הנמצא

למידת הכוונה האם אלאwgxndבציבור, רגלי ילך לא אם וגם

חייב אינו קצר בזמן המרחק את ויעבור תחבורה באמצעי יסע

לשיעור שהכוונה או שנקבע, מהשיעור יותר וגםonfdלטרוח ,

זה. זמן בשיעור חייב יהיה בנסיעה

פחות לעיר בינו היה שאם זו, מהלכה ראיה שהביאו יש

להגיע שיכול משום רחוקה' 'דרך נחשב אינו מיל עשר מחמשה

'דרך זו הרי מכך ביותר אך בנחת", ברגליו "כשיהלך לירושלים

בתוך כשעומד - ומאידך בהמה, גבי על לרכב שיכול אף רחוקה'

'דרך זו אין מלהיכנס הבהמות שעיכבוהו אלא מיל עשר חמשה

ואין המקום, מרחק רק הוא שהקובע מכאן אונס. אלא רחוקה'

בקשיי או במהירות הדרך את לגמוע באפשרויות מתחשבים

וראההדרך לה. סי' יעקב בית ואילך(שו"ת שלב ע' תורה' ושיעורי ).'מדות

וכאן ההליכה, זמן הוא הקובע מקום בכל כי הסוברים יש אך

של מיקומו לפי לקבוע היה") לא ("ובדרך היא הכתוב גזירת

בפועל ההגעה אפשרות לפי ולא לירושלים ביחס (שו"תהאדם

כ') סי' חיים .מקור

הליכה זמן לפי נקבע בפסח רחוקה' 'דרך דין מחלקים: ויש

ויסוד המקדש. את שרואים ממקום לרכב רגילות אין כי רגלית

ולפנים" הצופים מן ראשו את אדם יקל "לא חז"ל מדברי לכך

ב) סא, ברגל,(ברכות משם ללכת יש מצוה חיבוב משום ולכן .

חז"ל א)כדברי ג, נאין(חגיגה כמה בנעלים... פעמייך יפו "מה

ההלכות בשאר אך לרגל", שהולכים בשעה ישראל של רגליהן

המרחק ולא הקובע הוא ס"א)הזמן רמ"ט סי' חיה .(נפש

לתפילה, הליכה לחיוב שלנו זה דין בין לחלק יתכן ועוד

לפי נקבע לתפילה הליכה חיוב המרחק, הוא הקובע שכאן שאף

עד ללכת הטריחוהו וחז"ל בטרחה תלוי זה שיעור כי הזמן,

גדול יותר הדרך ואורך טרחה אין ברכיבה אך פרסאות, ארבע

(20 הע' שם תורה ושעורי מדות .(ראה

ה'תשע"א אלול כ"ז שני יום הפסח אכילת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰ìëàì øçánä ïî äåöî¦§¨¦©ª§¨¤¡Ÿ
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.BúáBç¨

ולכן השובע, על נאכלים מצוה שאכילתם קדשים שאר גם

כדי ותרומה חולין עמה אוכלין מועטת, אכילה "היתה אם

השובע" עם נאכלת מעשהשתהיה הי"א)(הל' פ"י אלאהקרבנות ,

שביעה כדי לאכול מצוה ב)שבפסח מט, ברכות – מהפסח(כביצה

בלבד, מהקדשים שביעה להיות צריכה לא קדשים ובשאר עצמו

לשביעה. המצטרפים ותרומה" חולין עמה ו"אוכלין

אריה' ה'שאגת לדעת צו)והנה בשר(סי' כל את לאכול מצוה

ה'מ לדעת ואילו חינוך'הפסח, קל"ד)נחת לאכול(מצוה היא המצווה

כולו). את לאכול יש להותיר האיסור מפני כי (אם בלבד כזית

אינם חובתו, ידי יצא כזית שבאכילת כאן הרמב"ם ודברי

החיובית המצווה כי אריה', ה'שאגת שיטת את לדחות הוכחה

הפסח על רבים מנויים לעשות וניתן לפחות, כזית לאכול היא

כביצה). – המובחר מן (ולמצווה כזית אחד לכל שיגיע ובלבד

הפסח. כל את לאכול עליהם מוטל מועטים המנויים אם אבל

ארבע של בגד ללבוש חיובית מצוה שאין ציצית למצוות בדומה

ציצית. בו להטיל חייב כזה בגד עשה אם אבל כנפות,

וה'מנחת אריה' ה'שאגת שיטות בין להלכה מינה' ו'נפקא

חינוך':

שנאכל מת) טמאי הקהל רוב (אם בטומאה הבא פסח

פ"ז)בטומאה כי(לעיל כולו, לאכלו צריך אריה' ה'שאגת לדעת –

את דוחה בטומאה הבא פסח הרי חיובית מצוה שאינה אף

לאכול רק היא שהמצווה חינוך', ה'מנחת לדעת ואילו הטומאה.

לאכול אסור יהיה הפסח, כל את לאכול מצוה אין אבל כזית

קדשים באכילת אסור טמא כי מכזית, פי"חיותר המוקדשין פסולי (הל'

אתהי"ג) דוחה אינו תותירו") ב"לא לעבור (שלא והאיסור ,

הטומאה.

(`l ,gk 'iq ,`"g gqt ycew i`xwn)

ה'תשע"א אלול כ"ח שלישי יום הראיה וקרבן לרגל העליה
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כל יראה בשנה פעמים "שלש נאמר: לרגל העלייה חובת על

ה'" האדון פני אל יז)זכורך כג, פעמים(שמות "שלוש נאמר: ועוד .

ה' פני את יראה ולא אלקיך... ה' פני את זכורך כל יראה בשנה

טז)ריקם" טז, 'ריקם',(דברים תהיה לא ברגל ה' פני ראיית כלומר, .

קרבן. להביא יש אלא

בראיה חייבים "הכל שנינו: חגיגה מסכת בתחילת והנה,

התוספות אך לרגל. עליה במצוות שמדובר רש"י ופירש וכו'".

'קרבן', היא מקומות בכמה 'ראיה' הביטוי שמשמעות מוכיחים

ורש"י הראיה, קרבן הבאת בחובת עוסקת שהמשנה ומסקנתם

המקדש לבית לבוא החובה על מדברת המשנה כי שפירש

הקרבן. להבאת והן לרגל לעליה הן התכוון

והבאת לרגל עליה - מצוות שתי כאן אין הרמב"ם ולדעת

אחת מצוה זו אלא בנפרד, מהן אחת כל לקיים שניתן - הקרבן
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חינוך':

שנאכל מת) טמאי הקהל רוב (אם בטומאה הבא פסח

פ"ז)בטומאה כי(לעיל כולו, לאכלו צריך אריה' ה'שאגת לדעת –

את דוחה בטומאה הבא פסח הרי חיובית מצוה שאינה אף

לאכול רק היא שהמצווה חינוך', ה'מנחת לדעת ואילו הטומאה.

לאכול אסור יהיה הפסח, כל את לאכול מצוה אין אבל כזית

קדשים באכילת אסור טמא כי מכזית, פי"חיותר המוקדשין פסולי (הל'

אתהי"ג) דוחה אינו תותירו") ב"לא לעבור (שלא והאיסור ,

הטומאה.

(`l ,gk 'iq ,`"g gqt ycew i`xwn)

ה'תשע"א אלול כ"ח שלישי יום הראיה וקרבן לרגל העליה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰‚È‚Á ˙ÂÎÏ‰äøBza äøeîàä äiàøä̈§¦¨¨£¨©¨

ïaø÷ Bnò àéáéå ,âç ìL ïBLàøä áBè íBéa äøæòa åéðt äàøpL :àéä¦¤¦§¤¨¨¨£¨¨§¨¦¤©§¨¦¦¨§©

Biã àì Z äìBò àéáä àìå ïBLàø íBéa äøæòì àaL éîe ...äìBò¨¦¤¨¨£¨¨§¦§Ÿ¥¦¨Ÿ©

eàøé àì :øîàpL ,äOòú àì ìò øáBò àlà ,äOò úåöî äOò àlL¤Ÿ¨¨¦§©£¥¤¨¥©Ÿ©£¤¤¤¡©Ÿ¥¨

.í÷éø éðô̈©¥¨

כל יראה בשנה פעמים "שלש נאמר: לרגל העלייה חובת על

ה'" האדון פני אל יז)זכורך כג, פעמים(שמות "שלוש נאמר: ועוד .

ה' פני את יראה ולא אלקיך... ה' פני את זכורך כל יראה בשנה

טז)ריקם" טז, 'ריקם',(דברים תהיה לא ברגל ה' פני ראיית כלומר, .

קרבן. להביא יש אלא

בראיה חייבים "הכל שנינו: חגיגה מסכת בתחילת והנה,

התוספות אך לרגל. עליה במצוות שמדובר רש"י ופירש וכו'".

'קרבן', היא מקומות בכמה 'ראיה' הביטוי שמשמעות מוכיחים

ורש"י הראיה, קרבן הבאת בחובת עוסקת שהמשנה ומסקנתם

המקדש לבית לבוא החובה על מדברת המשנה כי שפירש

הקרבן. להבאת והן לרגל לעליה הן התכוון

והבאת לרגל עליה - מצוות שתי כאן אין הרמב"ם ולדעת

אחת מצוה זו אלא בנפרד, מהן אחת כל לקיים שניתן - הקרבן
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על עבר אף בשלמותה אותה קיים שלא ומי חלקים שני בעלת

עשה. מצוות

אבן' ב'טורי א)וגם ב, המצוה(חגיגה קיום שללא מבואר

במקור שהסתפק אלא לרגל, בעליה תועלת אין קרבן להביא

נזכר) לא הקרבן (בהם משפטים בפרשת מהפסוקים שכן הדין,

לומר אפשר והיה נפרדות, מצוות בשתי שמדובר משמע

הלאו על והעבירה מצוה קיים קרבן הביא ולא לרגל שהעולה

שהבעיה ומעיר מוסיף אבן' וה'טורי העשה. בקיום פוגמת לא

לפסוקים מתייחס הרמב"ם עצמם: בפסוקים כבר מתעוררת

יראו ולא זכורך... כל יראה בשנה פעמים ("שלוש דברים בספר

והקרבן לרגל שהעליה ברור שמות שבספר בעוד ריקם"), פני

שונים. עניינים שני הם

ה'תשע"א אלול כ"ט רביעי יום מארצות־הברית לרגל עליה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰‚È‚Á ˙ÂÎÏ‰,ïéøeèt øOò ãçàä elà ìk̈¥¨©©¨¨§¦

.äiàøa ïéáiç íéLðàä ìk øàLe§¨¨¨£¨¦©¨¦¨§¦¨

כאשר לרגל לעלות יתחייב בארצותֿהברית שגר מי האם

המקדש? בית ייבנה

מחד ב) (ח, פסחים במסכת לווהנה, שאין מי כי אמי רב ש

את איש יחמוד "ולא שנאמר לרגל, מלעלות פטור בארץ קרקע

פטור 'ארץ' לו שאין ומי ה'", פני את לראות בעלותך ארצך

בחוץ שהדר ב) ג, (שם התוספות כותב זאת לאור מלעלות.

לרגל. לעלות חייב אינו לארץ

בנושא, דבר וחצי דבר מזכיר אינו זאת, לעומת הרמב"ם,

ואינו לרגל, מעליה שפטורים אלו כל את מונה הוא – ואדרבה

בארץ. קרקע לו שאין זה של דינו מה כותב

הצל"ח שם)מסביר :(פסחים

חייב ישראל בארץ קרקע לו שאין מי שגם סבור הרמב"ם

ולדעת הכל. על מוסכם אינו אמי רב של דינו שכן לרגל, בעליה

ולא אחר, ללימוד נועד ארצך" את איש יחמוד "ולא הפסוק רב,

קרקע. לו שאין מי את לפטור

שאין מי אמי, רב שלדעת מבאר א) ב, (חגיגה אמת' וה'שפת

נמצא כבר הוא אם אבל לירושלים, מלעלות פטור אכן קרקע לו

להביא וחייב עליו, גם חל זכורך" כל "יראה הציווי בירושלים,

הרגל. קרבנות את

דייק א) תכט, (או"ח זו הלכה בהביאו הזקן אדמו"ר אמנם,

ג' ברגל להביא חייב ישראל בארץ הדר ואחד אחד "כל וכתב:

רק לא פטור בחו"ל שהדר מכאן, וכו'". ראיה עולת – קרבנות

הרגל. מקרבנות אף אלא לרגל, מלעלות

ה'תשע"ב תשרי א' חמישי יום בבכורה? חייבת הפקר בהמת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰úáiç ïéôzMä úîäa¤¡©©ª¨¦©¤¤

ðàöå Eø÷a' øîàð àì .äøBëaa.éøëpä úeôzL èòîì àlà 'E ©§¨Ÿ¤¡©§¨§§Ÿ¤¤¨§©¥ª¨©¨§¦

בתוספתא ה"ב)שנינו פ"ב ואין(בכורות שמת וגר המדבר בהמת :

אלגאזי מהרי"ט ומבאר מהבכורה, פטורים – יורשים (הל'לו

ו) אות פ"א להרמב"ן הפקרבכורות הבהמה היתה אם בין דהיינו

היו ובין המדבר, כבהמת מעולם, בעלים לה היו ולא מתחילה

קודם בכור וילדה יורשים לו ואין ומת גר של שהיתה בעלים לה

לא בעלים לו היו לא שנולד שבשעה כיון – אדם בה שיזכה

בכור. קדושת עליו חלה

בפה הקדישוהו לא אם אף מאליה באה בכור שקדושת ואף

א) כט, קדוש(ערכין ואז להקדישו שיוכלו בעלים לו שיהיו צריך ,

בו" מעכבת בילה אין לבילה "הראוי כי ב)מאליו, קג, אבל(מנחות

הקדושה עליו חלה לא לקדשו שיוכלו בעלים לו שאין הפקר

מאליה.

אבן' ה'טורי לדעת קצירכם)אך ד"ה א יג, חייבת(ר"ה הפקר בהמת

מהמסופר ומוכיח ב)בבכורה ג, שהיה(בכורות רחל בר מרי רב על

להפקיעם כדי לגוי העוברים אזני את והקנה בהמות עדר לו

את לפטור יכול היה מבכורה פוטר הפקר ואם בכור. מקדושת

שהפקר אלא לגוי? למכור טרח ולמה הפקר, ידי על בהמותיו

הבכורה. מן פוטר אינו

חינוך' ה'מנחת דעת גם יח)וכך בתוספתא(מצוה שנאמר ומה ,

תנאים מחלוקת שהיא לומר יש מבכורה, פטורה הפקר שבהמת

א)(חולין מבכורה,קלו, פטורה השותפין בהמת אלעאי רבי לדעת :

ובצאנך" "בבקרך נאמר בבכור יט)כי טו, סברא(דברים ומאותה

התוספתא. דעת וזו 'שלך', אינה כי הפקר בהמת גם למעט יש

חכמים לדעת שם)אבל בבכורה,(חולין חייבת שותפים בהמת

כאן פסק וכן הגוי. שותפות אלא ממעט אינו ו'צאנך' ו'בקרך'

בבכורה. חייבת הפקר בהמת גם – זו שיטה ולפי הרמב"ם.

התשע"ב תשרי ב' שישי יום בהמה מעשר מכירת

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰øOòî øëBnäL ,éì äàøéå§¥¨¤¦¤©¥©£¥

.ä÷Bì Bðéà Cëéôìe ,ç÷Bì äð÷ àìå íeìk äOò àì ZŸ¨¨§§Ÿ¨¨¥©§¦¨¥¤

אמוראים ב)נחלקו ה, מהתורה.(תמורה האסור קנין בעושה

על במלקות שמתחייב והראיה חל, המעשה אביי לדעת

רבא לדעת אך יענש? מדוע הועילו לא מעשיו ואם העבירה,

עצם על הוא והעונש התורה, ציווי כנגד לפעול האדם בכוח אין

כלום). פעל שלא (אף המעשה עשיית

לא והקנין שמאחר הרמב"ם כתב בהמה מעשר במוכר והנה,

שהרי ורבא אביי במחלוקת תלוי זה דין ולכאורה לוקה. אינו חל

עשיית עצם על נענש מקום מכל חל, אינו הקנין אם רבא לדעת

המעשה.

להעניש שאין כאביי, פוסק שהרמב"ם מכאן שהוכיחו ויש

חל הקנין האיסורים בכל ולדעתו מאומה, פעל שלא מעשה על

אינו המעשה שבו הכלל מן יוצא זה ודין לוקה, הוא כך ועל

לוקה אינו ולכן רפ"אחל, סי' החושן קצות משנה. ).סק"א(לחם

המעשה אין האיסורים שבכל כרבא שהלכה אומרים יש אך
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כי לוקה, אינו דידן בנידון מקום ומכל לוקה. זאת ולמרות חל

מכוח רק ובטל לחול יכול עצמו מצד המעשה האיסורים, בשאר

קיום בהמה מעשר במכירת אך עליו, נענשים ולכן האיסור

שהאדם משום אלא שבדבר האיסור מצד רק לא נמנע המעשה

אלא ממונו נחשב אינו הקרבן כי המכירה, על כלל בעלים אינו

לולי אפילו כלל מכירה פעולת כאן שאין ונמצא גבוה', 'ממון

מלקות חיוב כך על אין מכירה זו שאין וכיון חינוךהאיסור, (מנחת

.שס"א)

ה'תשע"ב תשרי ג' קודש שבת 'ברשות' עבירה

:È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰íBéa áìelä úà àéöBnä©¦¤©¨§

Bøéáòäå Ba úàöì éãk úaLa úBéäì ìçL âç ìL ïBLàøä áBè¨¦¤¨¤¨¦§§©¨§¥¨¥§¤¡¦

.àéöBä úeLøa éøäL ,øeèt Z ââBLa íéaøä úeLøa úBnà òaøà©§©©¦§¨©¦§¥¨¤£¥¦§¦

ההלכה: ביאור

סוכות של הראשון ביו"ט הרבים לרשות הלולב את המוציא

שבית (בזמן לולב נטילת מצוות בו לקיים כדי בשבת שחל

ניטל לולב שאין הזה בזמן כן שאין מה קיים, היה המקדש

"ברשות כי חטאת מקרבן פטור – שבת שהיום ושכח בשבת),

טעה כך ומתוך במצוה... "טרוד בהיותו נעשתה השגגה הוציא",

שבת" שהיא ב)(רש"יושכח מא, .סוכה

בגמרא א)ומבואר מב, את(שם נטל כבר זו הוצאה קודם שאם

טרוד היה לא ההוצאה שבעת נמצא חובה, ידי ויצא הלולב

יתחייב ולכן ברשות שלא היא וההוצאה המצווה, את לקיים

חטאת.

הגמרא: שואלת

חובה ידי יצא כבר לרה"ר לולב המוציא מקרה בכל והרי

שלא היא הלולב הוצאת מצב בכל כך, ואם משהגביהו,

'ברשות'?

הגבהה בלי הוצאה תתכן שבהם אופנים שני יש כי ומתרצת

מטה, כלפי כשראשו לולב המגביה א. חובה: ידי בה שיוצאים

נטילה זו אין בכלי, לולב המוציא ב. גדילתן". כדרך "שלא

בעת במצווה טרוד עדיין אלה באופנים והמוציא כשרה.

'ברשות'. מוציא ונחשב ההוצאה,

באחד רק אמורה זו שהלכה הרמב"ם ציין לא כן, אם מדוע,

אלו? מקרים משני

כוונה צריכות שמצוות היא הרמב"ם שיטת פ"בכי שופר (הל'

אתה"ד) לקיים בכוונתו אין הרבים לרשות הלולב את והמוציא

קיים לא גידולו בדרך יוציאו אם שגם כך זו, בהגבהה המצוה

'ברשות'. שהוציא ונמצא המצווה, את

(c"i b"t dkeq ,aeh mei zetqez)
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כי לוקה, אינו דידן בנידון מקום ומכל לוקה. זאת ולמרות חל

מכוח רק ובטל לחול יכול עצמו מצד המעשה האיסורים, בשאר

קיום בהמה מעשר במכירת אך עליו, נענשים ולכן האיסור

שהאדם משום אלא שבדבר האיסור מצד רק לא נמנע המעשה

אלא ממונו נחשב אינו הקרבן כי המכירה, על כלל בעלים אינו

לולי אפילו כלל מכירה פעולת כאן שאין ונמצא גבוה', 'ממון

מלקות חיוב כך על אין מכירה זו שאין וכיון חינוךהאיסור, (מנחת

.שס"א)

ה'תשע"ב תשרי ג' קודש שבת 'ברשות' עבירה

:È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰íBéa áìelä úà àéöBnä©¦¤©¨§

Bøéáòäå Ba úàöì éãk úaLa úBéäì ìçL âç ìL ïBLàøä áBè¨¦¤¨¤¨¦§§©¨§¥¨¥§¤¡¦

.àéöBä úeLøa éøäL ,øeèt Z ââBLa íéaøä úeLøa úBnà òaøà©§©©¦§¨©¦§¥¨¤£¥¦§¦

ההלכה: ביאור

סוכות של הראשון ביו"ט הרבים לרשות הלולב את המוציא

שבית (בזמן לולב נטילת מצוות בו לקיים כדי בשבת שחל

ניטל לולב שאין הזה בזמן כן שאין מה קיים, היה המקדש

"ברשות כי חטאת מקרבן פטור – שבת שהיום ושכח בשבת),

טעה כך ומתוך במצוה... "טרוד בהיותו נעשתה השגגה הוציא",

שבת" שהיא ב)(רש"יושכח מא, .סוכה

בגמרא א)ומבואר מב, את(שם נטל כבר זו הוצאה קודם שאם

טרוד היה לא ההוצאה שבעת נמצא חובה, ידי ויצא הלולב

יתחייב ולכן ברשות שלא היא וההוצאה המצווה, את לקיים

חטאת.

הגמרא: שואלת

חובה ידי יצא כבר לרה"ר לולב המוציא מקרה בכל והרי

שלא היא הלולב הוצאת מצב בכל כך, ואם משהגביהו,

'ברשות'?

הגבהה בלי הוצאה תתכן שבהם אופנים שני יש כי ומתרצת

מטה, כלפי כשראשו לולב המגביה א. חובה: ידי בה שיוצאים

נטילה זו אין בכלי, לולב המוציא ב. גדילתן". כדרך "שלא

בעת במצווה טרוד עדיין אלה באופנים והמוציא כשרה.

'ברשות'. מוציא ונחשב ההוצאה,

באחד רק אמורה זו שהלכה הרמב"ם ציין לא כן, אם מדוע,

אלו? מקרים משני

כוונה צריכות שמצוות היא הרמב"ם שיטת פ"בכי שופר (הל'

אתה"ד) לקיים בכוונתו אין הרבים לרשות הלולב את והמוציא

קיים לא גידולו בדרך יוציאו אם שגם כך זו, בהגבהה המצוה

'ברשות'. שהוציא ונמצא המצווה, את

(c"i b"t dkeq ,aeh mei zetqez)
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ה'תשע"א אלול כ"ו ראשון יום

gqR oAxw zFkld¦§¨§©¤©
ׁשליׁשי 1ּפרק

¤¤§¦¦

ּפי‡. על אף הּפסח, את עלי ּוׁשחֹוט צא לעבּדֹו: ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָהאֹומר
אֹו ּגדי, עליו וׁשחט והל ׁשנה ּבכל טלה לׁשחט רּבֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּדר
זה הרי - טלה עליו וׁשחט והל ּגדי לׁשחט דרּכֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהיה
ּפלֹוני. מּמין לי ׁשחֹוט לֹו ואמר ּפרׁש לא ׁשהרי מּמּנּו; ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹיאכל

וטלה ּגדי וׁשחט יצאּו2הל אּלא מּׁשניהן, אֹוכל אינֹו - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּפסחים ׁשני על נמנין ׁשאין הּׂשרפה; מל3לבית היה ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

יאכל - וטלה ּגדי וׁשחט עליו לׁשחט לעבּדֹו ואמר מלּכה ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹֹאֹו
מלכּות ׁשלֹום מּׁשּום הראׁשֹון, .4מן ְְִִִַָ

לֹו·. וקבע הּפסח, את עלי ּוׁשחֹוט צא לׁשלּוחֹו: ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָהאֹומר
ּגדי ׁשֹוחט זה הרי - רּבֹו לֹו אמר מה וׁשכח טלה, אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָגדי
ואם ׁשּלי, וטלה ׁשּלֹו ּגדי - לי אמר ּגדי אם ואֹומר: ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָוטלה

הּׁשֹולח ׁשכח ׁשּלי. ּוגדי ׁשּלֹו טלה - לי אמר אמר5טלה מה ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
הּׂשרפה לבית יצאּו ׁשניהן - קדם6לֹו הּׁשֹולח ׁשכח ואם . ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

הּדם ׁשני7ׁשּיּזרק ּפסח לעּׂשֹות חּיבין ׁשּנזרק8- אחר ׁשכח ; ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ׁשני9הּדם ּפסח מּלעּׂשֹות ּפטּור ּבאֹומר10- הּדין וכן . ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

אמר11לעבּדֹו מה העבד וׁשכח לֹו, וקבע עלי, ּוׁשחֹוט צא : ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָ

לֹו: ויאמר וטלה ּגדי רּבֹו ׁשל רֹועה לֹו ׁשּיּתן והּוא רּבֹו. ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹלֹו
רּב ל ׁשאמר ּכמֹו ׁשּתׁשחֹוט ּכדי ׁשניהן, אחדׁשחֹוט והרי , ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּכלּום ּבֹו לרּב יהיה ׁשּלא מנת על ׁשּל עּׂשה12מהן אם . ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּכמֹו להתנֹות לעבד אפׁשר יהיה ּכ אחר ,ּכ ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהרֹועה
.13ׁשּבארנּו ְֵֶַ

הּפסח,‚. את לנּו ּוׁשחֹוט צא לאחד: ׁשאמרּו חבּורה ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבני
הּוא וׁשחט הם וׁשחטּו עלי, ׁשחטּו ואּתם להן: הּוא ְְְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָָואמר
לבית יצא והאחרֹון ראׁשֹון, ׁשּנׁשחט מּזה אֹוכלין ּכּלם -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

.14הּׂשרפה ְֵַָ
לאחד„. ואמרּו ּפסחּה, ׁשאבד ּובּקׁש15חבּורה צא :16 ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

עלינּו לקחּו17ּוׁשחֹוט והם ּוׁשחטֹו, ׁשאבד ּפסח ּומצא הל , ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
אֹוכל הּוא - ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלֹו אם ּוׁשחטּוהּו: אחר ְְִִִֵֵֶֶַַַָּפסח

יּׂשרף והּׁשני עּמֹו, אֹוכלין והן נׁשחט18מּׁשּלֹו, ׁשּלהן ואם ; ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
מּׁשּלהן אֹוכלין הן - מּׁשּלֹו19ראׁשֹון אֹוכל והּוא ידּוע20, אין . ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּכאחת ׁשניהן ׁשּׁשחטּו אֹו ראׁשֹון נׁשחט מהן זה הּוא21אי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
מּׁשּלֹו עּמֹו22אֹוכל אֹוכלין אינן והן לבית23, יצא וׁשּלהן , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָ

ׁשני24הּׂשרפה ּפסח מּלעּׂשֹות ּופטּורין ,25. ְְֲִִִֵֵֶַַַָ
ּולׁשחטֹו‰. ׁשאבד ּפסח לבּקׁש ׁשּׁשלחּוהּו זה להם :26אמר ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

לקחּו והם וׁשחט, ּומצא הל עלי, אּתם ׁשחטּו - אחרּתי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָאם
מּׁשּלהם, אֹוכלין הם - ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלהן אם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָוׁשחטּו:
- ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלֹו ואם יּׂשרף; והּׁשני עּמהם, אֹוכל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָוהּוא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טלה.1) או גדי קבע ואם הפסח, את עלי לך ושחוט לך לעבדו האומר שיבחר.2)יבאר מהם מאיזה יאכל לאכול3)שרבו כדי
שם) (רש"י זה. על דעתו הייתה לא שחיטה בשעת ושמא ברירה" ש"אין לפי אכילה, בשעת שירצה מהם נמנהמאיזה אם אבל .

ראשון. הנשחט מן אוכל - משניהם לאכול כדי פסחים שני שדעתם4)על מפני בה הקלו מלכות שלום שמשום רבינו ומפרש
חכמים, מגזירת אלא התורה, מן זה אין - ברירה" "אין שאמרו שמה רבינו לדעת לומר וצריך משנה.) וכסף (מאירי לכעוס קלה

גזרו. לא מלכות שלום הדם.5)ומשום שנזרק אחר ששכח ובין הדם שנזרק קודם ששכח בין (רש"י). השניים ששחט אחר
למנוייו.6) אלא נאכל הפסח אין כי לאכלם, יכולים ואינם השליח, של ואיזהו השולח של הוא איזה ידוע אינו שבשעת7)שהרי

לאכילה. ראויין שניהם היו לא חזי8)הזריקה הוה לא דם איזריק דכי זריקה לפני (רבו) "שכח אביי: של מימרא בגמרא שם
זריקה) בשעת לאכילה ראוי הקרבן היה לא (אם שאכילה עח:) (פסחים נתן ר' של וכחכמים שני". פסח לעשות חייבין לאכילה

הקרבן. כשרות את לאכילה.9)מעכבת ראויים היו הזריקה מלעשות10)שבשעת "ופטורין בגמרא: אביי של ומימרא שם משנה
זה אין מעכבת", "אכילה הסוברים לרבנן ואף לאכילה". חזי הוה דם דאיזריק (בשעה) דבעידנא זריקה אחר ששכח - שני פסח
יש אם אחר פסח מלעשות שפטורים הדין והוא ד. הלכה להלן משנה לחם וראה זריקה. בשעת לאכילה ראוי שאינו באופן אלא

בניסן. בי"ד שהות כנעני.11)עוד עבד שם).12)כלומר, (גמרא רבו קנה כנעני עבד שקנה מה הרי כן, לו אמר לא שאם
הפסח. אתה שתאכל מנת על לו: שאמר כגון רבו, יקנה שלא המועיל בלשון לו שאמר רבינו וטלה13)וכוונת גדי ששוחט

שלי. וגדי שלו טלה - לי אמר טלה ואם שלי, וטלה שלו גדי - לי אמר גדי אם ממה14)ואומר: ונלמדים הם, פשוטים דברים
משנה). (כסף שבסמוך בהלכות מא:).15)שמתבאר בקידושין (רש"י חבורתם האבוד.16)מבני הפסח את כלומר:17)חפש

בשבילנו. תשחטנו למשוך18)כשתמצאנו, יכולין אין כבר שנשחט וכיוון הזה הקרבן על נמנו הרי עלינו, שחוט לו שאמרו כיוון
שם. רש"י ראה בעלים, בלא פסח שהוא יישרף השני כך ומשום הקרבן, מן ידיהן האבוד19)את הקרבן מן ידיהם משכו שהרי

שנשחט. השני.20)לפני הקרבן על איתם נמנה לא הוא תחילה.21)שהרי נשחט מהם ואחד לצמצם אפשר שהרי22)שאי
אופן. בכל משלו אוכל הפסח23)הוא כי לאכלו, ואסורים השליח ששחט מזה ידם שמשכו ונמצא ראשון, נשחט שלהם שמא

למנוייו. אלא נאכל בשריפה.24)אינו - בעלים לו שאין פסח ודין שלהן, על ולא שלו על נמנו והם ראשון נשחט שלו שמא
כמו25) שני, פסח מלעשות פטור הזריקה לאחר שכח אם שרק ב, בהלכה למעלה שכתב מה על שסמך לומר יש רבינו [ובדברי

שידעו אלא ידעו, לא זריקה שבעת הכוונה אין כאחת" שניהן ששחטו או ראשון נשחט מהן איזה ידוע "אין שאמר מה כאן כן
ידוע היה הזריקה שבעת ומכיוון משלהם. ולא משלו לא לאכול יכולים אינם החבורה שבני באופן ידעו, לא ושוב נשכח ולבסוף

שני.] פסח מלעשות הם פטורים רק26)- אלא בשבילם שישחוט לו שאמרו אליהםלא יביאנו וכשימצאנו הפסח את שיחפש

gqt oaxw zekld - lel` e"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּׁשּלהן אֹוכלין והן מּׁשּלֹו, אֹוכל זה27הּוא אי ידּוע אין . ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּכאחד ׁשניהם ׁשּׁשחטּו אֹו ראׁשֹון נׁשחט אֹוכלין28מהן הן - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

עּמהן אֹוכל אינֹו והּוא לבית29מּׁשּלהן, יצא וׁשּלֹו , ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָ
ׁשני.30הּׂשרפה ּפסח מּלעּׂשֹות ּופטּור , ְֲִִֵֵֶַַַָָ

.Âּובּקׁשּו צאּו להן: ואמר ּפסחֹו, לֹו ואבד ּפסחם, להן ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָאבד
עלי והל31וׁשחטּו עלינּו, ּוׁשחֹוט ּובּקׁש צא לֹו: ואמרּו , ְְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָ

מן אֹוכלין ּכּלם - וׁשחטּו הם ּומצאּו וׁשחט, ְְְְֲִִֵַָָָָָָֻּומצא
יּׂשרף32הראׁשֹון והּׁשני נׁשחט33, זה אי ידּוע אין ואם . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ּכאחד ׁשניהן ׁשּׁשחטּו אֹו יּׂשרפּו34ּתחּלה ׁשניהן -35, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָ
הם והלכּו לבּקׁש הּוא הל ׁשני. ּפסח מּלעּׂשֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָּופטּורין
ּבלּבם ׁשהיה ּפי על אף ּכלּום, לזה זה אמרּו ולא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלבּקׁש
רמיזֹות ׁשם ׁשהיּו אֹו חברֹו, על מהן אחד ּכל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיׁשחֹוט
על יׁשחֹוט ׁשּימצא אחד ׁשּכל ּבהן הּדעת ׁשאמּדן ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻּודברים

אינן36חברֹו - ּכלּום לזה זה אמרּו ולא ּפרׁשּו ולא הֹואיל , ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָֹֹ
לזה זה .37אחראין ֲִֶֶַָָ

.Êׁשּיּׁשחטּו קדם ּפסחיהן ׁשּנתערבּו חבּורֹות -38ׁשּתי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹ
לֹוקחין והּׁשנּיה הּתערֹובֹות מן אחד ּכבּׂש לֹוקחין זֹו ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָחבּורה

אּלּו אצל ּבא זֹו חבּורה מּבני ואחד מּבני39הּׁשני, ואחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
לזה אֹומרת מהן חבּורה וכל הראׁשֹונה, אצל ּבא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשנּיה
ידי - הּזה הּפסח הּוא ׁשּלנּו אם אצלם: ׁשּבא ְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהאחד
הּזה הּפסח הּוא ׁשּל ואם ׁשּלנּו, על ונמנית מּׁשּל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָמׁשּוכֹות
חבּורֹות חמׁש וכן .ׁשּל על ונמנינּו מּׁשּלנּו מׁשּוכֹות ידינּו -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ

חמּׁשה חמּׁשה עּׂשרה40ׁשל ׁשל חבּורֹות עּׂשר אֹו אדם, ּבני ְֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
האחרת לחבּורה חבּורה מּכל אחד להן מֹוׁשכין - ,41עּׂשרה ְֲֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

ואֹומרים מתנים הם ׁשֹוחטין.42וכ ּכ ואחר , ְְְְְֲִִִֵַַַָָ
.Áמן אחד ּפסח לֹוקח זה - ּפסחיהן ׁשּנתערבּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשנים

מן אחד ּפסחֹו על ממּנה וזה אחד, לֹו לֹוקח וזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּתערֹובֹות
הּׁשּוק מן אחד עּמֹו ממּנה והאחר ׁשּתי43הּׁשּוק ׁשּיהיּו ּכדי , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

אחד ויבֹוא אּלּו אצל מּׁשניהם אחד יבֹוא ּכ ואחר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחבּורֹות,
האחר אצל אצלֹו44מאּלּו ׁשּבא חברֹו עם אחד ּכל ּומתנה , ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ידי - זה ּפסח הּוא ׁשּלי אם ואֹומר: ׁשנּיה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָמחבּורה
ׁשּלי על ונמנית מּׁשּל ידי45מׁשּוכֹות - הּוא ׁשּל ואם , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ

הפסידּו ׁשּלא ונמצא .ׁשּל על ונמניתי ׁשּלי מּפסח ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמׁשּוכה
.46ּכלּום ְ

.Ëיּבלת47חמּׁשה ונמצאת ּפסחיהן עֹורֹות 48ׁשּנתערבּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
הּׂשרפה לבית יצאּו ּכּלם - מהן אחד נתערבּו49ּבעֹור ואם . ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ

ּדמן זריקת ׁשני50קדם ּבפסח חּיבין זריקה51- אחר נתערבּו ; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשני ּפסח מּלעּׂשֹות ּפטּורין -52- ׁשני ּפסח הקריבּו ׁשאם . ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַ

לעזרה חּלין מביא ּכׁשר קרּבן ּבראׁשֹון ׁשּקרב זה .53נמצא ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻ
אחד ּפסח על ּכּלן נמנּו ׁשּלא54ואם נׁשחט נמצא - ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻ

למנּוייו55למחּיב ׁשּלא ׁשּנׁשחט ּכמי וזה ּכל56, התנה ואם . ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָֹֻ
הּפסח ּדם - ׁשלמים יהיה ּפסח אינֹו אם ואמר: מהן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאחד
יּתנם אל ּבזריקה והּנּתנין ּבזריקה, הּׁשלמים ודם ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָּבׁשפיכה

לכּתחּלה ׁשני.57ּבׁשפיכה מּפסח ּפטּורין לפיכ . ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָ
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משנה). (כסף ישחטוהו שלו.27)והם מהקרבן ידם שמשכו ונמצא להם. שישחוט לו אמרו לא ואחד28)שהם לצמצם אפשר שאי
תחילה. נשחט שלהן.29)מהם על כלל נמנה ולא ראשון נשחט שלו שמא עמהם,30)כי נמנה והוא ראשון נשחט שלהם שמא

לשריפה. שהוא בעלים, לו שאין פסח הוא בשבילי.31)ושלו גם אותו ושחטו לכם שאבד הפסח את נמנו32)חפשו כולם שהרי
ממנו. ידיהם את למשוך אין ומשנשחט בעלים.33)עליו, לו שאין פסח תחילה.34)כדין נשחט מהם אחד משום35)שוודאי

עליו. שנמנו הוא מהם איזה ידוע כן,36)שלא לא שאם רמיזות, שם שהיו רבינו ומפרש לו", אמרו ולא להן אמר "לא שם: במשנה
משנה). (כסף זאת לנו להשמיע למשנה ואין פשוט אף37)הדבר משלו אוכל זה אלא ראשון, נשחט מהן איזה לחשוש להם ואין

שם). (רש"י ראשון נשחט שלו אם אף משלהם, אוכלים הם וכן ראשון, נשחט שלהן למשוך38)אם עדיין אפשר שאז מפני והיינו
כדלהלן. עושים לכן נמנו, איזה על יודעים אינם ואלו למנוייו, אלא נאכל הפסח שאין ומכיוון הפסח. מן שם.39)ידיהם במשנה

(אנשי והולכין "שמתמעטין צט.) (פסחים יהודה ר' למד ומזה משה", הבית ימעט "ואם ד) יב, (שמות שכתוב משום לכך והוצרך
(נשאר)". קיים החבורה מבני אחד שיהיה ובלבד הקרבן) מן ידיהן את מושכין ש"חמשה40)חבורה אמרו שם פסחים בגמרא

אחד אף בלי החמישי הפסח יישאר חבורות, לארבע אלו הארבעה יתפזרו אם שהרי לא, וארבעה חמשה של אבל הוא, דווקא חמשה"
שלו. החבורה פסח41)מבני אף יישאר שלא באופן הפסחים, לחמשת מתפזרים וחבורה חבורה שבכל האנשים חמשת שכל כלומר,

הראשונים. החבורה מבני אחד בו יהיה שלא ארבעתנו42)אחד ידי זה פסח הוא שלך אם לחמישי: החדשה שבחבורה הארבעה
וכן שבחבורה אחד לכל הארבעה וכן לשני ואומרים חוזרין הן וכן עמך, נמנים ואנו שהם מקום בכל שלנו הפסחים מארבעת משוכות

שם). (רש"י וחבורה חבורה ידי43)כל מושך אני הזה הפסח הוא שלך אם לו ולומר השני עם אחד להתנות יוכל לא כן, לא שאם
אי משלהן ידיהן את שימשכו לפני שלו על וחבירו חבירו של על עצמו ולמנות בעלים, בלא פסחו את מניח הוא כך ידי על כי משלי

שם). (רש"י כאחד פסחים שני על נמנים שאין לפי לפסח44)אפשר, אחד כל ללכת יכולים הראשונים המנויין שני שאפילו משמע
השוק. מן שמינו זה את פסחם על ולהשאיר השני זמן45)של שכל משלך, משוכות וידיך שלי על נמנית להיפך: יאמר לא אבל

כאחד. פסחים שני על נמנים שאין אחר, פסח על להימנות יכול אינו משלו, ידו משך יוצא46)שלא אינו הקרבנות מן אחד שאף
השריפה. וליותר.47)לבית לפחות הדין והוא חמישה ונקט פח: שם בקרבן.48)ברייתא הפוסלים המומין מן אחד היא

הבעלֿמום.49) הוא שמא בספק, מהם ואחד אחד הדםוכל50)שכל את ששפכו לפני עורותיהן את והפשיטו הסדר, מן כששינו זה
אותו". מפשיטין דמו ששופכים ש"אחר הוא הסדר שהרי המזבח, יסוד לאכילה51)על ראויין הקרבנות היו לא זריקה בשעת שהרי

פסולים. שכולם ונמצא מום, בעל ספק פסול,52)מצד הוא אחד ורק הזריקה, בשעת לאכילה ראויין היו הקרבנות ארבעת שהרי
מספק. כולם לחייב וכו'53)ואין ומצאנך מבקרך "וזבחת כא) יב, (דברים שנאמר משום נז:), (קדושין לעזרה חולין מביאין ואין
שם). (רש"י הפסח.54)בשעריך" בקרבן מחוייב בוודאי מהם אחד שהרי בעזרה חולין כך ידי על מביא הדין55)ואין מן שהרי

פטורים. למנוייו".56)כולם אלא הפסח את שוחטין ש"אין א הלכה ב פרק למעלה יצא.57)וראה שבדיעבד פי על אף
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מּׁשּלהן אֹוכלין והן מּׁשּלֹו, אֹוכל זה27הּוא אי ידּוע אין . ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּכאחד ׁשניהם ׁשּׁשחטּו אֹו ראׁשֹון נׁשחט אֹוכלין28מהן הן - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

עּמהן אֹוכל אינֹו והּוא לבית29מּׁשּלהן, יצא וׁשּלֹו , ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָ
ׁשני.30הּׂשרפה ּפסח מּלעּׂשֹות ּופטּור , ְֲִִֵֵֶַַַָָ

.Âּובּקׁשּו צאּו להן: ואמר ּפסחֹו, לֹו ואבד ּפסחם, להן ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָאבד
עלי והל31וׁשחטּו עלינּו, ּוׁשחֹוט ּובּקׁש צא לֹו: ואמרּו , ְְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָ

מן אֹוכלין ּכּלם - וׁשחטּו הם ּומצאּו וׁשחט, ְְְְֲִִֵַָָָָָָֻּומצא
יּׂשרף32הראׁשֹון והּׁשני נׁשחט33, זה אי ידּוע אין ואם . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ּכאחד ׁשניהן ׁשּׁשחטּו אֹו יּׂשרפּו34ּתחּלה ׁשניהן -35, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָ
הם והלכּו לבּקׁש הּוא הל ׁשני. ּפסח מּלעּׂשֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָּופטּורין
ּבלּבם ׁשהיה ּפי על אף ּכלּום, לזה זה אמרּו ולא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלבּקׁש
רמיזֹות ׁשם ׁשהיּו אֹו חברֹו, על מהן אחד ּכל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיׁשחֹוט
על יׁשחֹוט ׁשּימצא אחד ׁשּכל ּבהן הּדעת ׁשאמּדן ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻּודברים

אינן36חברֹו - ּכלּום לזה זה אמרּו ולא ּפרׁשּו ולא הֹואיל , ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָֹֹ
לזה זה .37אחראין ֲִֶֶַָָ

.Êׁשּיּׁשחטּו קדם ּפסחיהן ׁשּנתערבּו חבּורֹות -38ׁשּתי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹ
לֹוקחין והּׁשנּיה הּתערֹובֹות מן אחד ּכבּׂש לֹוקחין זֹו ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָחבּורה

אּלּו אצל ּבא זֹו חבּורה מּבני ואחד מּבני39הּׁשני, ואחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
לזה אֹומרת מהן חבּורה וכל הראׁשֹונה, אצל ּבא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשנּיה
ידי - הּזה הּפסח הּוא ׁשּלנּו אם אצלם: ׁשּבא ְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהאחד
הּזה הּפסח הּוא ׁשּל ואם ׁשּלנּו, על ונמנית מּׁשּל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָמׁשּוכֹות
חבּורֹות חמׁש וכן .ׁשּל על ונמנינּו מּׁשּלנּו מׁשּוכֹות ידינּו -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ

חמּׁשה חמּׁשה עּׂשרה40ׁשל ׁשל חבּורֹות עּׂשר אֹו אדם, ּבני ְֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
האחרת לחבּורה חבּורה מּכל אחד להן מֹוׁשכין - ,41עּׂשרה ְֲֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

ואֹומרים מתנים הם ׁשֹוחטין.42וכ ּכ ואחר , ְְְְְֲִִִֵַַַָָ
.Áמן אחד ּפסח לֹוקח זה - ּפסחיהן ׁשּנתערבּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשנים

מן אחד ּפסחֹו על ממּנה וזה אחד, לֹו לֹוקח וזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּתערֹובֹות
הּׁשּוק מן אחד עּמֹו ממּנה והאחר ׁשּתי43הּׁשּוק ׁשּיהיּו ּכדי , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

אחד ויבֹוא אּלּו אצל מּׁשניהם אחד יבֹוא ּכ ואחר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחבּורֹות,
האחר אצל אצלֹו44מאּלּו ׁשּבא חברֹו עם אחד ּכל ּומתנה , ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ידי - זה ּפסח הּוא ׁשּלי אם ואֹומר: ׁשנּיה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָמחבּורה
ׁשּלי על ונמנית מּׁשּל ידי45מׁשּוכֹות - הּוא ׁשּל ואם , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ

הפסידּו ׁשּלא ונמצא .ׁשּל על ונמניתי ׁשּלי מּפסח ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמׁשּוכה
.46ּכלּום ְ

.Ëיּבלת47חמּׁשה ונמצאת ּפסחיהן עֹורֹות 48ׁשּנתערבּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
הּׂשרפה לבית יצאּו ּכּלם - מהן אחד נתערבּו49ּבעֹור ואם . ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ

ּדמן זריקת ׁשני50קדם ּבפסח חּיבין זריקה51- אחר נתערבּו ; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשני ּפסח מּלעּׂשֹות ּפטּורין -52- ׁשני ּפסח הקריבּו ׁשאם . ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַ

לעזרה חּלין מביא ּכׁשר קרּבן ּבראׁשֹון ׁשּקרב זה .53נמצא ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻ
אחד ּפסח על ּכּלן נמנּו ׁשּלא54ואם נׁשחט נמצא - ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻ

למנּוייו55למחּיב ׁשּלא ׁשּנׁשחט ּכמי וזה ּכל56, התנה ואם . ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָֹֻ
הּפסח ּדם - ׁשלמים יהיה ּפסח אינֹו אם ואמר: מהן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאחד
יּתנם אל ּבזריקה והּנּתנין ּבזריקה, הּׁשלמים ודם ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָּבׁשפיכה

לכּתחּלה ׁשני.57ּבׁשפיכה מּפסח ּפטּורין לפיכ . ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָ
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משנה). (כסף ישחטוהו שלו.27)והם מהקרבן ידם שמשכו ונמצא להם. שישחוט לו אמרו לא ואחד28)שהם לצמצם אפשר שאי
תחילה. נשחט שלהן.29)מהם על כלל נמנה ולא ראשון נשחט שלו שמא עמהם,30)כי נמנה והוא ראשון נשחט שלהם שמא

לשריפה. שהוא בעלים, לו שאין פסח הוא בשבילי.31)ושלו גם אותו ושחטו לכם שאבד הפסח את נמנו32)חפשו כולם שהרי
ממנו. ידיהם את למשוך אין ומשנשחט בעלים.33)עליו, לו שאין פסח תחילה.34)כדין נשחט מהם אחד משום35)שוודאי

עליו. שנמנו הוא מהם איזה ידוע כן,36)שלא לא שאם רמיזות, שם שהיו רבינו ומפרש לו", אמרו ולא להן אמר "לא שם: במשנה
משנה). (כסף זאת לנו להשמיע למשנה ואין פשוט אף37)הדבר משלו אוכל זה אלא ראשון, נשחט מהן איזה לחשוש להם ואין

שם). (רש"י ראשון נשחט שלו אם אף משלהם, אוכלים הם וכן ראשון, נשחט שלהן למשוך38)אם עדיין אפשר שאז מפני והיינו
כדלהלן. עושים לכן נמנו, איזה על יודעים אינם ואלו למנוייו, אלא נאכל הפסח שאין ומכיוון הפסח. מן שם.39)ידיהם במשנה

(אנשי והולכין "שמתמעטין צט.) (פסחים יהודה ר' למד ומזה משה", הבית ימעט "ואם ד) יב, (שמות שכתוב משום לכך והוצרך
(נשאר)". קיים החבורה מבני אחד שיהיה ובלבד הקרבן) מן ידיהן את מושכין ש"חמשה40)חבורה אמרו שם פסחים בגמרא

אחד אף בלי החמישי הפסח יישאר חבורות, לארבע אלו הארבעה יתפזרו אם שהרי לא, וארבעה חמשה של אבל הוא, דווקא חמשה"
שלו. החבורה פסח41)מבני אף יישאר שלא באופן הפסחים, לחמשת מתפזרים וחבורה חבורה שבכל האנשים חמשת שכל כלומר,

הראשונים. החבורה מבני אחד בו יהיה שלא ארבעתנו42)אחד ידי זה פסח הוא שלך אם לחמישי: החדשה שבחבורה הארבעה
וכן שבחבורה אחד לכל הארבעה וכן לשני ואומרים חוזרין הן וכן עמך, נמנים ואנו שהם מקום בכל שלנו הפסחים מארבעת משוכות

שם). (רש"י וחבורה חבורה ידי43)כל מושך אני הזה הפסח הוא שלך אם לו ולומר השני עם אחד להתנות יוכל לא כן, לא שאם
אי משלהן ידיהן את שימשכו לפני שלו על וחבירו חבירו של על עצמו ולמנות בעלים, בלא פסחו את מניח הוא כך ידי על כי משלי

שם). (רש"י כאחד פסחים שני על נמנים שאין לפי לפסח44)אפשר, אחד כל ללכת יכולים הראשונים המנויין שני שאפילו משמע
השוק. מן שמינו זה את פסחם על ולהשאיר השני זמן45)של שכל משלך, משוכות וידיך שלי על נמנית להיפך: יאמר לא אבל

כאחד. פסחים שני על נמנים שאין אחר, פסח על להימנות יכול אינו משלו, ידו משך יוצא46)שלא אינו הקרבנות מן אחד שאף
השריפה. וליותר.47)לבית לפחות הדין והוא חמישה ונקט פח: שם בקרבן.48)ברייתא הפוסלים המומין מן אחד היא

הבעלֿמום.49) הוא שמא בספק, מהם ואחד אחד הדםוכל50)שכל את ששפכו לפני עורותיהן את והפשיטו הסדר, מן כששינו זה
אותו". מפשיטין דמו ששופכים ש"אחר הוא הסדר שהרי המזבח, יסוד לאכילה51)על ראויין הקרבנות היו לא זריקה בשעת שהרי

פסולים. שכולם ונמצא מום, בעל ספק פסול,52)מצד הוא אחד ורק הזריקה, בשעת לאכילה ראויין היו הקרבנות ארבעת שהרי
מספק. כולם לחייב וכו'53)ואין ומצאנך מבקרך "וזבחת כא) יב, (דברים שנאמר משום נז:), (קדושין לעזרה חולין מביאין ואין
שם). (רש"י הפסח.54)בשעריך" בקרבן מחוייב בוודאי מהם אחד שהרי בעזרה חולין כך ידי על מביא הדין55)ואין מן שהרי

פטורים. למנוייו".56)כולם אלא הפסח את שוחטין ש"אין א הלכה ב פרק למעלה יצא.57)וראה שבדיעבד פי על אף
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אינֹו‡. ׁשהּפסח הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבהלכֹות נתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּכבר
ּבמחׁשבת ׁשחטֹו ואם ּבעליו; ּולׁשם ּפסח לׁשם אּלא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנׁשחט
ואמר חבּורה, ּבני על הּפסח את הּׁשֹוחט ּפסּול. - הּׁשם ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּנּוי
ׁשּלא - עליכם ׁשּׁשחטּתי הּפסח אֹותֹו זמן: לאחר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלהם
ּדבריו, על סֹומכין - להן נאמן היה אם ׁשחטּתיו, ְְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָלׁשמֹו

להחמי והרֹוצה נאמן. ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת - לאו עלואם ר ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשני. ּפסח ויביא מׁשּבח, זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֻעצמֹו

ּפי·. על אף זריקה, קדם לֹו ונֹודע ׁשּנטמא הּפסח ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹּבּׂשר
ּבא הּפסח ׁשאין הּדם; את יזרק לא - טהֹורין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשהאמּורין
עד לֹו נֹודע לא ואם הרצה. לא - זרק ואם לאכילה. ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹֹֻאּלא
הּבּׂשר ׁשגגת על מרּצה ׁשהּציץ הרצה; - הּדם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשּנזרק
- האיברים מקצת נטמאּו הּזדֹון. על מרּצה ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנטמא,
האמּורים נטמאּו הּטהֹורים. את ואֹוכל הּטמאים את ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּׂשֹורף
נטמאּו לערב. נאכל והּבּׂשר הּדם את זֹורק - קּים ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהּבּׂשר
לא - זרק ואם הּדם. את יזרק לא - ׁשּנׁשחט אחר ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהּבעלים
על מרּצה הּציץ ׁשאין ׁשני. ּבפסח חּיבין לפיכ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהרצה.
ׁשּבארנּו ּכמֹו הּתהֹום, ּבטמאת נטמא אם אּלא הּגּוף ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻֻטמאת

הּמקּדׁש. ּביאת ְְְִִִַַָּבהלכֹות
.‚- עּׂשר ּבארּבעה ׁשּנטמא אֹו מירּוׁשלים ׁשּיצא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּפסח

ידיהם, את מׁשכּו אֹו מתּו אֹו הּבעלים נטמאּו מּיד. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָיּׂשרף
עד אֹותֹו מּניחין - הּדם זריקת קדם מתּו אֹו נטמאּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹאפּלּו
ׁשּפּסּולֹו ּכל הּכלל: זה יּׂשרף. ּכ ואחר צּורתֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּתעּבר
ואחר צּורתֹו ּתעּבר - ּבּבעלים אֹו ּבּדם מּיד; יּׂשרף - ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֻּבגּופֹו
הּבעלים ׁשּמׁשכּו ׁשּנֹודע אחר ׁשחטֹו אם ,לפיכ יּׂשרף. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכ
זה הרי - ׁשני לפסח ונדחּו נטמאּו אֹו מתּו אֹו ידיהם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַאת
נטמאּו אם ׁשּיּׂשרף אמּורים ּדברים ּבּמה מּיד. ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָיּׂשרף
נטמאּו אם אבל החבּורה; ּבני ּכל ּכׁשּנטמאּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָהּבעלים?
ּפי על אף טמאים. ׁשל ּבחלקם טהֹורים זכּו - ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמקצתן
הּטהֹורים זכּו - לאכל ׁשהתחילּו אחר מקצתן ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּנטמאּו
מקצתן ונטמאּו ּכּלן התחילּו אם אבל התחילּו. לא ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַָָָָֹֻׁשעדין
הּטהֹורים אּלא טמאים; ׁשל ּבחלקן טהֹורים זכּו לא -ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ
מתּו אם הּדין והּוא יּׂשרף. הּטמאים וחלק חלקם, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאֹוכלין
הּבירה לפני אֹותֹו ּׂשֹורפים - רּבֹו אֹו ׁשלם נטמא ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻמקצתן.
מעצי אֹותֹו וּׂשֹורפין ּבֹו. ׁשּיּזהרּו עד לבּיׁשן ּכדי הּכל, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבפני
הּמערכה מעצי ויאמרּו אֹותן יחׁשדּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹהּמערכה,
מּׁשל לּׂשרף ורצּו ּובקנים ּבקׁש יּׂשרפּוהּו אם ,לפיכ ְְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹגנבּו.
אֹותֹו ּׂשֹורפין - הּנֹותר וכן מעּוטֹו נטמא ּׂשֹורפין. - ְְְְְִִִִֵַַָָָעצמן
ׁשּלא הּמערכה, מעצי לא אבל עצמן, מעצי ְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבחצרֹותיהן

ּבהן. וימעלּו אצלם מהן ְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָיּׁשארּו
עד„. ירעה - ׁשנים ׁשּתי ּבן זכר אֹו לפסחֹו נקבה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמפריׁש

ּבֹו נפל לא ואם ּפסח. ּבדמיו ויביא ויּמכר מּום, ּבֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיּפל
ׁשלמים. ּבדמיו יביא - ּפסחֹו ׁשהקריב עד ְְְְִִִִִֶַָָָָמּום

הּפסח,‰. לׁשם אחריו ּבנֹו יביאּנּו לא - ומת ּפסחֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהפריׁש

יביאּנּו - עליו אביו עם ממּנה היה ואם ׁשלמים. לׁשם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֻאּלא
חצֹות אחר אביו ּכׁשּמת אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפסח. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלׁשם
ׁשני, לפסח נדחה זה הרי - חצֹות קדם אבל עּׂשר; ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹארּבעה
ּבּׁשני. זה ּפסחֹו ויביא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו אֹונן, ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמּפני

.Âוהרי אחר ּפסח ׁשהפריׁש אחר ּומצאֹו ּפסחֹו ׁשאבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמי
והּׁשני ּפסח, לׁשם ׁשּירצה מהן זה אי יקריב - עֹומדין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשניהן
יקרב זה הרי - ּפסחֹו ׁשּׁשחט אחר מצאֹו ׁשלמים. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָיקרב
הרי - ׁשחיטה אחר הּנמצא ּבזה המיר אם וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשלמים.
זה ׁשחיטת קדם מצאֹו אם אבל ׁשלמים. ּתקרב זֹו ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹּתמּורה
וראּוי ּפסח להקריבֹו ראּוי הּנמצא וזה הֹואיל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשהפריׁש,
ּבין הּנמצא, ּבזה המיר אם ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשלמים, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלהקריבֹו

ּתחּתיו הּמפרׁש ׁשחיטת איןקדם - ׁשחיטה אחר ּבין ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻ
ּבדמיה ויביא מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּתמּורתֹו

ְִָׁשלמים.
.Êהרי - הּפסח מחמת הּבאים ּוׁשלמים ׁשנתֹו ׁשעברה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּפסח

חזה ּותנּופת ּונסכים סמיכה טעּונין ּדבר: לכל ּכׁשלמים ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָהם
ּבפסח. ּכן ּׁשאין מה ְֵֵֶֶַַָוׁשֹוק,

.Áנתערב ׁשלמים. ּכּלן יקרבּו - ּבׁשלמים ׁשּנתערב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּפסח
ּבדמי ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו - אחרים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבזבחים
ויפסיד ׁשלמים, ׁשּבהן הּיפה ּובדמי זה מּמין ׁשּבהן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּיפה
נתערב הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו מּביתֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּמֹותר
ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד הּכל ירעּו - ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹּבבכֹורֹות
ׁשּבּתערֹובֹות ּכּיפה יפה ׁשהיא ּבהמה ויביא מּום; ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבעל
זֹו. על ּתחּול קדּׁשתֹו - הּפסח ׁשהּוא מקֹום ּכל ְְֶֶַַַַָָָָֹֻויאמר:

ּפסחֹו. קרב אם ׁשלמים, ְְְְִִִִֶַַָָָויקריבּנה
.Ëׁשּלא עד ונתּגּיר, נתּגּיר ׁשּלא עד ּפסחֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹהּמפריׁש

- והביא ּׂשערֹות ׁשּתי הביא ׁשּלא עד ונׁשּתחרר, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹנׁשּתחרר
ּכמֹו נדחין, חּיים ּבעלי ׁשאין ּפסח; לׁשם מקריבֹו זה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַהרי

הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ְְְִִֵֵֶַַָֻׁשּבארנּו
.È.ׁשלמים הּמֹותר יביא - והֹותירּו לפסחֹו מעֹות ְְְְְִִִִִַַַָָָָהּמפריׁש

ׁשּיּקח הּמעֹות הרי - חגיגתֹו ועל ּפסחֹו על אחרים ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהממּנה
וזה לפסחֹו טלה הפריׁש ׁשּזה ּפי על אף חּלין. ּבחלקם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻמהן
ּפסחֹו על ּומּנהּו הּמעֹות מּמּנּו ולקח לפסחֹו, מעֹות ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָהפריׁש
את יּׂשראל הקּדיׁשּו ּכן מנת ׁשעל חּלין; הּמעֹות הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ

חגי ואת וחגיגתן.ּפסחיהן ּפסחיהן מעֹות ואת גתן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
.‡Èהֹואיל ּומרֹור, מּצה וכן ּכּפסח. - הּפסח צלּית ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעצים

מּמעֹות לקח ואם ּכּפסח. הם הרי - הּפסח מכׁשירי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָוהן
ּומרֹור ּבמצה עּמֹו למּנֹותֹו ּכדי עּמֹו אֹותֹו ׁשּמנה מּמי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּפסח
חּלין. הּמעֹות הרי - ּבהן ׁשּצֹולה ּבעצים חלק לֹו להיֹות ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻאֹו

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ׁשֹוחטין‡. ׁשאין הּפסח, ׁשחיטת ּבׁשעת טמא ׁשהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמי
אֹו אחר, ּבאנס נאנס אֹו רחֹוקה, ּבדר ׁשהיה אֹו ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעליו,
ּבארּבעה ּפסח מביא זה הרי - ּבראׁשֹון הקריב ולא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּׁשגג
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

היה.1) לשמו שלא ששחטתי הפסח ואמר: חבורה, בני על והשוחט השם שינוי במחשבת הנשחט פסח קרבן1)יבאר יבאר
הפסח. מעכבים עבדיו ומילת הקטנים בניו מילת ואם שבת, דוחה ואם להביאו חייב ומי פסחֿשני

gqt oaxw zekld - lel` f"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מצות זה ּפסח ּוׁשחיטת הערּבים. ּבין הּׁשני לחדׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹעּׂשר
ּתׁשלּומין הּׁשני ׁשאין הּׁשּבת; את ודֹוחה עצמּה, ּבפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעּׂשה
ּכרת. עליו חּיבין לפיכ עצמֹו. ּבפני רגל אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלראׁשֹון,

הזיד·. אם ּבראׁשֹון, הקריב ולא נאנס אֹו ׁשּׁשגג מי ְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכיצד?
ּבּׁשני אף נאנס אֹו ׁשגג ואם ּכרת; חּיב - ּבּׁשני הקריב ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹולא
ּבּׁשני; מקריב זה הרי - ּבראׁשֹון הקריב ולא הזיד ּפטּור. -ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
ּכרת, חּיב זה הרי - ׁשּׁשגג ּפי על אף ּבּׁשני, הקריב לא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹואם
מי אבל מזיד. והיה ּבמֹועדֹו ה' קרּבן הקריב לא ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשהרי
אף הראׁשֹון, את עּׂשה ולא רחֹוקה ּבדר אֹו טמא ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשהיה
ּבפסח נפטר ׁשּכבר ּכרת, חּיב אינֹו - ּבּׁשני ׁשהזיד ּפי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל

הּכרת. מן ִִֵַָראׁשֹון
הּדם,‚. את עליו וזרקּו וׁשחטּו רחֹוקה ּבדר ׁשהיה ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָָּומי

ׁשני. ּבפסח וחּיב הרצה, לא - לערב ׁשּבא ּפי על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻאף
יׁשב„. אּלא טבל ׁשּלא ראׁשֹון ּבפסח לּטהר ׁשּיכֹול ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹטמא

ׁשעבר עד מל ׁשּלא ערל וכן הּקרּבן, זמן ׁשעבר עד ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻּבטמאתֹו
עּׂשה לא אם ,לפיכ ּבראׁשֹון. מזיד זה הרי - הּקרּבן ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹזמן

ּכרת. חּיב - ּבׁשגגה אפּלּו הּׁשני ְֲִִִֵֵֶַַָָָָאת
מילת‰. ּכ ּפסח, מּלעּׂשֹות מעּכבּתּו עצמֹו ׁשּמילת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָּכׁשם

קטּנים, ּבין ּגדֹולים ּבין עבדיו, ּכל ּומילת הּקטּנים ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָּבניו
לעּׂשתֹו. יקרב ואז זכר כל לֹו הּמֹול ׁשּנאמר: אֹותֹו; ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָמעּכבת
טבילת וכן ּפסּול. הּפסח - אֹותם ׁשּיּמֹול קדם ׁשחט ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואם
הּקּבלה, מּפי זה ודבר מעּכבּתּו. עבדּות לׁשם ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָאמהֹותיו

לעבדים. ּכּמילה לׁשפחֹות ְְֲִִִִֶַַַָָָָׁשהּטבילה
.Âמעּכבּתּו ׁשפחֹותיו ּוטבילת עבדיו מילת אין - ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָהּקטן

את להֹוציא - איׁש עבד וכל ׁשּנאמר: הּפסח; על ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָמּלהּמנֹות
ַָָהּקטן.

.Êׁשהגּדיל קטן וכן ׁשני, לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ׁשּנתּגּיר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּגר
עליו ׁשחטּו ואם ׁשני. ּפסח לעּׂשֹות חּיבין - ּפסחים ׁשני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבין

ּפטּור. - ִָָּבראׁשֹון
.Áמּפני ּבין והּׁשגגה האנס מּפני ּבין לּׁשני, ׁשּנדחּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנׁשים

רצּו רׁשּות: להם ׁשני ּפסח הרי - רחֹוקה ודר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהּטמאה
ּבפני עליהן ׁשֹוחטין אין לפיכ ׁשֹוחטין. אין רצּו ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָׁשֹוחטין,
מּבני אחת האּׁשה היתה אם אבל ׁשני. ּבפסח ּבׁשּבת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָעצמן

מיל עּׂשר חמּׁשה רחֹוקה? דר היא זֹו ואי מּתר. - ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָֻחבּורה
ירּוׁשלים. לחֹומת ְְִַַָחּוץ

.Ëעלּית עם עּׂשר ארּבעה יֹום ירּוׁשלים ּובין ּבינֹו ׁשהיה ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָמי
היה רחֹוקה. דר זה הרי - יתר אֹו מיל עּׂשר חמּׁשה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהּׁשמׁש
יכֹול ׁשהּוא מּפני רחֹוקה, בדר אינֹו - מּזה ּפחֹות ּובינּה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּבינֹו
הל ּבנחת. ּברגליו ּכׁשּיהּל חצֹות אחר לירּוׁשלים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָלהּגיע
ׁשהיה אֹו ּבדחקם, הּבהמֹות ׁשעּכבּוהּו מּפני הּגיע ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹולא
ׁשעבר עד לעזרה הּגיע ולא ּברגליו חֹולה והיה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּבירּוׁשלים
ׁשהיה מי רחֹוקה. ּבדר ואינֹו אנּוס זה הרי - הּקרּבן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָזמן
- לערב לצאת והבטיחּוהּו ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָחבּוׁש
אמּורים? ּדברים ּבּמה יאכל. - לערב ּוכׁשּיצא עליו, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשֹוחטין
עֹובדי ּביד חבּוׁש היה אם אבל יּׂשראל; ּביד חבּוׁש ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָּכׁשהיה
ויצא עליו ׁשחטּו ואם ׁשּיצא. עד עליו ׁשֹוחטין אין - ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָּכֹוכבים
ׁשני, ּפסח מּלעּׂשֹות ּפטּור - יצא לא ואם אֹוכל; זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
יכֹולים ׁשהם והּזקן והחֹולה האֹונן וכן עליו. נׁשחט ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהרי
והרי ּבמת נטמאּו הּדם ׁשּנזרק ואחר עליהן, ׁשּׁשחטּו ְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלאכל
ׁשני. ּפסח מּלעּׂשֹות ּפטּורין אּלּו הרי - לאכל יכֹולין ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹאינן

ה'תשע"א אלול כ"ז שני יום

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

יכֹול‡. ׁשאינֹו מי ּכל ׁשני? לפסח ׁשּנדחה טמא זהּו ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאי
טמאתֹו, מּפני ּבניסן עּׂשר חמּׁשה ּבלילי הּפסח את ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻלאכל

זבים ויֹולדֹות3וזבֹות2ּכגֹון נּדֹות נּדֹות4, הּנֹוגע5ּובֹועלי אבל . ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָ
עּׂשר ארּבעה ּביֹום ּבהן וכּיֹוצא וׁשרץ זה6ּבנבלה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשּיטּבל אחר עליו וׁשֹוחטין ו7טֹובל, ׁשמׁשֹו, ּכׁשּיעריב לערב ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּפסח. את ֵֶֶַַאֹוכל

מת·. אף8טמא עּׂשר, ּבארּבעה להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
עליו והּזה ׁשּטבל ּפי קדׁשים9על לאכל ראּוי הּוא והרי ְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

עליו10לערב ׁשֹוחטין אין ׁשני.11- לפסח נדחה אּלא , ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
יכלּו ולא אדם לנפׁש טמאים היּו אׁשר אנׁשים ויהי ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשּׁשביעי למדּו, הּׁשמּועה מּפי ההּוא. ּבּיֹום הּפסח ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָלעּׂשֹות

היה ׁשאלּו12ׁשּלהן זה ועל יאכלּו13, והם עליהן יּׁשחט אם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בשבת.1) להיות שלו שביעי שחל ומי שני, לפסח שנדחה טמא זהו אי הוא2)יבאר בתורה האמור "הזב צג. בפסחים ברייתא
הנאה ולא תאווה ביציאתו ואין זרע כשכבת בקושי יוצא אינו הזוב וכשיוצא בהן מתקבצת שהיא החללים מחליי הבא זרע שכבת

המוזרת". ביצה כלובן כהה שעורים של בצק כמו ויוצא נגרר זה3)אלא אחר זה ימים שלושה דמה שזב זו זבה? היא זו "אי
נדתה". עת רשות.4)בלא שני בפסח נשים האומר יהודה כרבי שכוב5)והיא "ואם כד) טו, (ויקרא שכתוב כמו כנידות, שהן

- ערב טומאת אינה טומאתם (=כלומר, ארוכה בטומאה טמאין אלו וכל ימים". שבעת וטמא עליו נידתה ותהי אותה איש ישכב
יו לפני או י"ד ביום שנטמאו וכגון שם). לטומאתם.רש"י האחרון יום אינו י"ד ויום י"ד ואינו6)ם ערב, טומאת רק טמא שהוא

קרבן). להביא צריך (=אינו כיפורים מעשה7)מחוסר מחוסר ואינו מאליו שוקע הרי - שמשו שיעריב עד טהור שאינו פי על ואף
צ:): צ. (פסחים שאמר רב אמר יהודה כרב והוא הטבילה, מעשה מחוסר הוא שהרי עליו, שוחטין אין הטבילה לפני אבל טהרה,

שרץ". טמא על וזורקין שוחטין ואין יום טבול על וזורקין אדם8)"שוחטין נפש לכל במת "הנוגע יא) יט, (במדבר נאמר שעליו
ימים". שבעת וביום9)וטמא השלישי ביום הטמא על הטהור "והזה יט) (שם, שנאמר כמו חטאת, מי עליו והוזה במקווה טבל

בערב". וטהר במים ורחץ בגדיו וכיבס השביעי ביום וחטאו בערב".10)השביעי "וטהר (שם): נאמר פי11)שהרי על אף
יותר. חמור זה יום טבול - אחר יום טבול על וזורקין הפסח12)ששוחטין לעשות יכלו "ולא בהעלותך: פרשת במדבר ספרי

ערב להיות שלהם ז' שחל למדים נמצינו שלאחריו. ביום לעשות יכולים היו אבל ביום בו לעשות יכולין היו לא ההוא, ביום
רבינו.13)הפסח". למשה
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מצות זה ּפסח ּוׁשחיטת הערּבים. ּבין הּׁשני לחדׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹעּׂשר
ּתׁשלּומין הּׁשני ׁשאין הּׁשּבת; את ודֹוחה עצמּה, ּבפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעּׂשה
ּכרת. עליו חּיבין לפיכ עצמֹו. ּבפני רגל אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלראׁשֹון,

הזיד·. אם ּבראׁשֹון, הקריב ולא נאנס אֹו ׁשּׁשגג מי ְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכיצד?
ּבּׁשני אף נאנס אֹו ׁשגג ואם ּכרת; חּיב - ּבּׁשני הקריב ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹולא
ּבּׁשני; מקריב זה הרי - ּבראׁשֹון הקריב ולא הזיד ּפטּור. -ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
ּכרת, חּיב זה הרי - ׁשּׁשגג ּפי על אף ּבּׁשני, הקריב לא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹואם
מי אבל מזיד. והיה ּבמֹועדֹו ה' קרּבן הקריב לא ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשהרי
אף הראׁשֹון, את עּׂשה ולא רחֹוקה ּבדר אֹו טמא ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשהיה
ּבפסח נפטר ׁשּכבר ּכרת, חּיב אינֹו - ּבּׁשני ׁשהזיד ּפי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל

הּכרת. מן ִִֵַָראׁשֹון
הּדם,‚. את עליו וזרקּו וׁשחטּו רחֹוקה ּבדר ׁשהיה ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָָּומי

ׁשני. ּבפסח וחּיב הרצה, לא - לערב ׁשּבא ּפי על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻאף
יׁשב„. אּלא טבל ׁשּלא ראׁשֹון ּבפסח לּטהר ׁשּיכֹול ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹטמא

ׁשעבר עד מל ׁשּלא ערל וכן הּקרּבן, זמן ׁשעבר עד ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻּבטמאתֹו
עּׂשה לא אם ,לפיכ ּבראׁשֹון. מזיד זה הרי - הּקרּבן ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹזמן

ּכרת. חּיב - ּבׁשגגה אפּלּו הּׁשני ְֲִִִֵֵֶַַָָָָאת
מילת‰. ּכ ּפסח, מּלעּׂשֹות מעּכבּתּו עצמֹו ׁשּמילת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָּכׁשם

קטּנים, ּבין ּגדֹולים ּבין עבדיו, ּכל ּומילת הּקטּנים ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָּבניו
לעּׂשתֹו. יקרב ואז זכר כל לֹו הּמֹול ׁשּנאמר: אֹותֹו; ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָמעּכבת
טבילת וכן ּפסּול. הּפסח - אֹותם ׁשּיּמֹול קדם ׁשחט ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואם
הּקּבלה, מּפי זה ודבר מעּכבּתּו. עבדּות לׁשם ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָאמהֹותיו

לעבדים. ּכּמילה לׁשפחֹות ְְֲִִִִֶַַַָָָָׁשהּטבילה
.Âמעּכבּתּו ׁשפחֹותיו ּוטבילת עבדיו מילת אין - ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָהּקטן

את להֹוציא - איׁש עבד וכל ׁשּנאמר: הּפסח; על ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָמּלהּמנֹות
ַָָהּקטן.

.Êׁשהגּדיל קטן וכן ׁשני, לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ׁשּנתּגּיר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּגר
עליו ׁשחטּו ואם ׁשני. ּפסח לעּׂשֹות חּיבין - ּפסחים ׁשני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבין

ּפטּור. - ִָָּבראׁשֹון
.Áמּפני ּבין והּׁשגגה האנס מּפני ּבין לּׁשני, ׁשּנדחּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנׁשים

רצּו רׁשּות: להם ׁשני ּפסח הרי - רחֹוקה ודר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהּטמאה
ּבפני עליהן ׁשֹוחטין אין לפיכ ׁשֹוחטין. אין רצּו ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָׁשֹוחטין,
מּבני אחת האּׁשה היתה אם אבל ׁשני. ּבפסח ּבׁשּבת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָעצמן

מיל עּׂשר חמּׁשה רחֹוקה? דר היא זֹו ואי מּתר. - ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָֻחבּורה
ירּוׁשלים. לחֹומת ְְִַַָחּוץ

.Ëעלּית עם עּׂשר ארּבעה יֹום ירּוׁשלים ּובין ּבינֹו ׁשהיה ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָמי
היה רחֹוקה. דר זה הרי - יתר אֹו מיל עּׂשר חמּׁשה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהּׁשמׁש
יכֹול ׁשהּוא מּפני רחֹוקה, בדר אינֹו - מּזה ּפחֹות ּובינּה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּבינֹו
הל ּבנחת. ּברגליו ּכׁשּיהּל חצֹות אחר לירּוׁשלים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָלהּגיע
ׁשהיה אֹו ּבדחקם, הּבהמֹות ׁשעּכבּוהּו מּפני הּגיע ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹולא
ׁשעבר עד לעזרה הּגיע ולא ּברגליו חֹולה והיה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּבירּוׁשלים
ׁשהיה מי רחֹוקה. ּבדר ואינֹו אנּוס זה הרי - הּקרּבן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָזמן
- לערב לצאת והבטיחּוהּו ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָחבּוׁש
אמּורים? ּדברים ּבּמה יאכל. - לערב ּוכׁשּיצא עליו, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשֹוחטין
עֹובדי ּביד חבּוׁש היה אם אבל יּׂשראל; ּביד חבּוׁש ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָּכׁשהיה
ויצא עליו ׁשחטּו ואם ׁשּיצא. עד עליו ׁשֹוחטין אין - ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָּכֹוכבים
ׁשני, ּפסח מּלעּׂשֹות ּפטּור - יצא לא ואם אֹוכל; זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
יכֹולים ׁשהם והּזקן והחֹולה האֹונן וכן עליו. נׁשחט ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהרי
והרי ּבמת נטמאּו הּדם ׁשּנזרק ואחר עליהן, ׁשּׁשחטּו ְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלאכל
ׁשני. ּפסח מּלעּׂשֹות ּפטּורין אּלּו הרי - לאכל יכֹולין ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹאינן

ה'תשע"א אלול כ"ז שני יום

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

יכֹול‡. ׁשאינֹו מי ּכל ׁשני? לפסח ׁשּנדחה טמא זהּו ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאי
טמאתֹו, מּפני ּבניסן עּׂשר חמּׁשה ּבלילי הּפסח את ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻלאכל

זבים ויֹולדֹות3וזבֹות2ּכגֹון נּדֹות נּדֹות4, הּנֹוגע5ּובֹועלי אבל . ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָ
עּׂשר ארּבעה ּביֹום ּבהן וכּיֹוצא וׁשרץ זה6ּבנבלה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשּיטּבל אחר עליו וׁשֹוחטין ו7טֹובל, ׁשמׁשֹו, ּכׁשּיעריב לערב ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּפסח. את ֵֶֶַַאֹוכל

מת·. אף8טמא עּׂשר, ּבארּבעה להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
עליו והּזה ׁשּטבל ּפי קדׁשים9על לאכל ראּוי הּוא והרי ְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

עליו10לערב ׁשֹוחטין אין ׁשני.11- לפסח נדחה אּלא , ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
יכלּו ולא אדם לנפׁש טמאים היּו אׁשר אנׁשים ויהי ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשּׁשביעי למדּו, הּׁשמּועה מּפי ההּוא. ּבּיֹום הּפסח ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָלעּׂשֹות

היה ׁשאלּו12ׁשּלהן זה ועל יאכלּו13, והם עליהן יּׁשחט אם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בשבת.1) להיות שלו שביעי שחל ומי שני, לפסח שנדחה טמא זהו אי הוא2)יבאר בתורה האמור "הזב צג. בפסחים ברייתא
הנאה ולא תאווה ביציאתו ואין זרע כשכבת בקושי יוצא אינו הזוב וכשיוצא בהן מתקבצת שהיא החללים מחליי הבא זרע שכבת

המוזרת". ביצה כלובן כהה שעורים של בצק כמו ויוצא נגרר זה3)אלא אחר זה ימים שלושה דמה שזב זו זבה? היא זו "אי
נדתה". עת רשות.4)בלא שני בפסח נשים האומר יהודה כרבי שכוב5)והיא "ואם כד) טו, (ויקרא שכתוב כמו כנידות, שהן

- ערב טומאת אינה טומאתם (=כלומר, ארוכה בטומאה טמאין אלו וכל ימים". שבעת וטמא עליו נידתה ותהי אותה איש ישכב
יו לפני או י"ד ביום שנטמאו וכגון שם). לטומאתם.רש"י האחרון יום אינו י"ד ויום י"ד ואינו6)ם ערב, טומאת רק טמא שהוא

קרבן). להביא צריך (=אינו כיפורים מעשה7)מחוסר מחוסר ואינו מאליו שוקע הרי - שמשו שיעריב עד טהור שאינו פי על ואף
צ:): צ. (פסחים שאמר רב אמר יהודה כרב והוא הטבילה, מעשה מחוסר הוא שהרי עליו, שוחטין אין הטבילה לפני אבל טהרה,

שרץ". טמא על וזורקין שוחטין ואין יום טבול על וזורקין אדם8)"שוחטין נפש לכל במת "הנוגע יא) יט, (במדבר נאמר שעליו
ימים". שבעת וביום9)וטמא השלישי ביום הטמא על הטהור "והזה יט) (שם, שנאמר כמו חטאת, מי עליו והוזה במקווה טבל

בערב". וטהר במים ורחץ בגדיו וכיבס השביעי ביום וחטאו בערב".10)השביעי "וטהר (שם): נאמר פי11)שהרי על אף
יותר. חמור זה יום טבול - אחר יום טבול על וזורקין הפסח12)ששוחטין לעשות יכלו "ולא בהעלותך: פרשת במדבר ספרי

ערב להיות שלהם ז' שחל למדים נמצינו שלאחריו. ביום לעשות יכולים היו אבל ביום בו לעשות יכולין היו לא ההוא, ביום
רבינו.13)הפסח". למשה



gqtפ oaxw zekld - lel` f"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עליהן ׁשֹוחטין ׁשאין להן ּופרׁש ּדברים14לערב, ּבּמה . ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
מגּלח ׁשהּנזיר הּמת מן ּבטמאֹות ּבׁשּנטמא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻאמּורים?

ׁשאין15עליהן הּמת מן טמאֹות ּבׁשאר טמא היה אם אבל ; ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
אחר ׁשּלֹו ּבּׁשביעי עליו ׁשֹוחטין - עליהן מגּלח ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּנזיר

ּפסחֹו. אֹוכל ׁשמׁשֹו ּוכׁשּיעריב עליו, ויּזה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹֻׁשּיטּבל
ראּיֹות‚. ׁשּתי ׁשראה ימים16זב ׁשבעה וספר וטבל17, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ

זֹוב18ּבּׁשביעי ראה ואם לערב. אֹוכל והּוא עליו ׁשֹוחטין -19 ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ
ׁשני ּפסח מּלעּׂשֹות ּפטּור זה הרי - הּדם ׁשּנזרק וכן20אחר . ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

יֹום ּכנגד יֹום הּׁשּמּור21ׁשֹומרת ּביֹום טֹובלת ּכמֹו22- , ְְְִֶֶֶֶֶֶַ
עליה וׁשֹוחטין אסּורֹות, ּבביאֹות אֹוכלת23ׁשּבארנּו והיא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָ

ּפטּורה - הּפסח ּדם ׁשּנזרק אחר ּדם ראתה ואם ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלערב.

ׁשני ּפסח ּבּׁשביעי24מּלעּׂשֹות הּנּדה על ׁשֹוחטין ואין . ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָ
ׁשמיני25ׁשּלּה ליל עד טֹובלת אינּה ׁשהרי ראּויה26, ואינּה , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּתׁשיעי ליל עד קדׁשים .27לאכל ְֱִִִֵֶַָָֹ
ּכּפּורים„. ּבארּבעה28מחּסרי קרּבנֹותיהן הבאת יֹום ׁשחל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

עּׂשר ּבארּבעה קרּבנֹותיהן ּומקריבין עליהן, ׁשֹוחטין - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעּׂשר
ׁשחיטתֹו אחר ּבין הּפסח ׁשחיטת קדם ּבין ואֹוכלין29ּבניסן , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

לערב ׁשּימסרּו30ּפסחיהן עד עליהן ׁשֹוחטין ואין . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ
ּדין ּבית ּביד אֹותם.31קרּבנֹותיהם יקריבּו ולא יפׁשעּו ׁשּמא , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּלֹו‰. ׁשמיני ׁשחל וראה32מצרע עּׂשר ּבארּבעה להיֹות ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹ
ּומביא33קרי נׁשים לעזרת ונכנס טֹובל זה הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

נׁשים, לעזרת להּכנס אסּור יֹום ׁשּטבּול ּפי על ואף ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָקרּבנֹותיו.
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יום14) טבול על וזורקין שוחטין טבילה לאחר אבל הטבילה, לפני היה שכאן לומר שאין עליהם. והוזה טבלו שכבר פי על אף
שחל). המתחיל דיבור צ: פסחים בתוספות (ראה עליהם? וישחטו ביום בו יטבלו שני, פסח שיעשו משה להם אמר למה - זה,
וטבילה הזאה לאחר אבל למשה. ושאלו באו השחיטה זמן שעבר ואחר הטבילה לפני עליהם ששחטו מדובר שכאן הראב"ד ודעת
לנפש" טמא יהיה כי איש "איש סז.) (פסחים שאמרו ממה רבינו לדעת הוכחה [ויש אחר. יום טבול כל כעל עליהם וזורקין שוחטין

נ "איש אמרו איך והזאה, טבילה לפני מדבר הפסוק ואם שני", לפסח נדחה צבור ואין שני לפסח נדחה "איש צבור- ואין דחה
ביאת מהלכות ד (פרק בטהרה לעשות מחזרים בטהרה לעשות אפשר שאם בצבור", דחוייה "טומאה היא הלכה הלא נדחים",
יום, טבול כשהוא וזורקין שוחטין יחיד על שגם נדחה, איש אין ואז ולהזות, לטבול צריך כאן גם כן ואם ידֿטז), הלכות מקדש
אין אז וגם והזאה טבילה לאחרי שהמדובר כרחנו על אלא כב:), בזבחים (ראה בטומאה עושים הציבור אין נדחה היחיד וכשאין

היחיד]. על בפרק15)שוחטין וראה וגו'. ראשו" וגלח נזרו ראש וטמא פתאום בפתע עליו מת ימות "וכי ט) ו, (במדבר שנאמר
מגלח. הנזיר הטומאות מן אלו על נזירות מהלכות זיבה16)ז של ראייה בהם יראה שלא ימים שבעה לספור שצריך זיבה, של

קרבן. להביא צריך ואינו ניסן.17)ולטבול, בי"ד חל השביעי שאמר18)ויום רב אמר יהודה וכרב שטבל, לפני לא אבל
כמותו. פוסק ורבינו שרץ, טמא על וזורקין שוחטין ואין יום טבול על וזורקין ראייה19)שוחטין ראה הראיות שתי בעל הזב

זוב. של זה.20)שלישית בפסח חובתו ידי ויצא טהור היה הדם את שזרקו שבעת פא. בפסחים קטנה21)ברייתא זבה היא
כנגד יום שומרת ונקראת הנידה. ימי שבעת שלאחרי יום עשר אחד שהם הזיבה, בימי ימים שני או בלבד אחד יום דם שראתה
אחר וטובלת למחר משכמת בלילה דם ראתה לא ואם הלילה, כל ומשמרת טמא, כולו דם, בו שראתה היום שאותו מפני יום,
לערב. לבעלה מותרת היא והרי הטמא, היום כנגד טהור אחד יום זה הרי כלום ראתה לא אם היום, כל ומשמרת החמה שתנץ

לערב.22) לטבול לחכות צריכה עליה.23)ואינה שוחטין אין בקרבן חייבת שהיא גדולה זבה אבל שטבלה. משום24)אחר
הדם את שזרקו שבעת ומכיוון ככולו, היום שמקצת מקצתו, אם כי כולו, טהור השימור, יום שהוא השני, יום שיהיה צריך שאינו

זה. בפסח חובתה ידי יצאה טהורה אין25)הייתה זאת בכל קרבן, להביא עליה שאין כיפורים, מחוסרת אינה כי אף צ: שם
כדלהלן. כל26)שוחטין, בנידתה "תהא שם פסחים בברייתא ודרשו בנידתה", תהיה ימים "שבעת יט) טו, (ויקרא שנאמר כמו

עליה. שוחטין ואין טבילה מחוסרת עתה היא והרי למי27)שבעה", שאפילו נוסף, טעם עוד יש הנ"ל מהטעם חוץ כלומר,
תשיעי, ליל עד לערב, לאכול ראוייה אינה זו אבל לערב, לאכול ראוי הוא אם אלא זה אין שרץ, טמא על וזורקין שוחטין שסובר

שם. בגמרא הוא פי28)וכן על שאף כפרה, מחוסרי ונקראו והמצורע. זב) של ראיות שלוש (=שראה הזב והיולדת, הזבה הן
(למחר). קרבנם שיביאו עד בקדשים לאכול טהרתם גמרה לא שמשם, והעריב וטבלו מטומאתם הפסח.29)שטהרו שחיטת אחר

(=על עליה "והקטיר ה) ו, (ויקרא שנאמר משום הערביים בין של תמיד אחר קרבן שום לשחוט שאסור פי על שאף ומשמיענו
עשה באה - כולם" הקרבנות כל השלם שחר) של (על עליה "השלמים, נח:) (פסחים חז"ל ודרשו השלמים" חלבי שחר) של תמיד
קרבנותיו יקריב לא שאם ד) הלכה שם ומוספין תמידין והלכות נט. (שם "השלמה" של עשה ודוחה כרת בה שיש פסח הקרבת של
הפסח" שחיטת קודם - ומקריבין "שוחטין [ובדין כרת. בה שיש בעשה עבר והרי כשר, הפסח אין הפסח לאכול ראוי יהיה ולא
אלא זה אין אותם, יקריבו ולא יפשעו שמא דין בית ביד קרבנותיהן שימסרו עד הפסח שוחטין שאין פי על שאף משמיענו,
קרבנותיהם יקריבו שלא פי על אף כרת עליהם אין שוב פסח, קרבן עליהם שחטו שכבר שכיוון לחשוב שיטעו קרבנותיו, בהקרבת
שחיטת לפני קרבנותיהם להקריב מותר אבל הזריקה), לאחר פסול לו (כשאירע מעכבת אינה פסחים אכילת שהרי הפסח, יאכלו ולא

חששו ולא כרתהפסח, בה שיש פסח של עשה שיקיים מבלי "השלמה" של עשה על עבר ונמצא הפסח, יקריבו ולא יפשעו שמא
יפשע" "שמא של זה חשש בגמרא נזכר שלא לכך, וראיה פשיעה. לידי יבואו ולא אדם בני בעיני הוא חמור כרת, בו שיש שפסח -

בפסח]. ולא בקרבנותיהם אוכל".30)אלא כך ואחר וטובל עליו "שוחטין רבינו: כתב באונן ט) (הלכה אין31)להלן "חזקה
שבשופרות". מעות שיכלו עד משם עומדים כהנים של דין (ויקרא32)בית שנאמר כמו שלו, השביעי ביום לטבול המצורע דין

"וביום י) יד, (שם שנאמר כמו קרבנותיו, מביא שלו השמיני וביום וטהר". במים בשרו את ורחץ וגו' השביעי ביום "והיה ט) יד,
מועד". אהל פתח ה' לפני ואותם המיטהר האיש את המטהר הכהן והעמיד וגו' תמימים כבשים שני יקח שהוא33)השמיני

היא. לוי מחנה נשים ועזרת לויה ומחנה שכינה מחנה מחנות: לשתי חוץ משתלח

gqt oaxw zekld - lel` f"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם, ׁשם להּכנס ואּסּורֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָהֹואיל
ּבמֹועדֹו הּפסח הקרבת יֹום הּוא זה ויֹום מקּדׁש, -34ּביאת ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָ

עּׂשה ּדבריהם35יבֹוא ׁשל אּסּור וידחה ּכרת ּבֹו .36ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ
.Âמת ּבׁשּבת37טמא להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי מּזין38ׁשחל אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

למחר39עליו להיֹות40אּלא ׁשּלֹו ׁשביעי חל ואפּלּו . ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָ
ארּבעה ליֹום יּדחה - ׁשּבת והּוא ּבניסן עּׂשר ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָּבׁשלׁשה

עליו41עּׂשר ׁשֹוחטין ואין עליו, ּומּזין ׁשּבארנּו42; ּכמֹו ,43, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ
מּׁשּום ּבׁשּבת הּזיה אּסּור והלֹוא ׁשני. לפסח יּדחה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
ּבמקֹום דבריהם יעמידּו והיא ּבכרת, והּפסח ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשבּות,

ׁשבּות44ּכרת מּׁשּום ּבהּזיה אסּור ׁשהּוא ׁשּבּיֹום מּפני ?45 ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
הּקרּבן זמן העמידּו46אינֹו לפיכ ּכרת, עליו ׁשחּיבין ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

לבֹוא לעתיד ּגֹורם ׁשהּדבר ּפי על אף ּבמקֹומן, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָדבריהן
ּכרת. ּבמקֹום ְֲִֵַָֹלעמד

.Êערל אחר47יּׂשראל עליו ׁשֹוחטין - הּפסח ּבערב ׁשּמל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
-48ׁשּמל וטבל ּומל עּׂשר ארּבעה ּביֹום ׁשּנתּגּיר ּגר אבל . ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

מן ּכפֹורׁש הּוא והרי לערב, אֹוכל ׁשאינֹו עליו; ׁשֹוחטין ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאין

ׁשּמא49הּקבר ּגזרה יטהר. ּכ ואחר ימים ׁשבעה ׁשּצרי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּבאה לּׁשנה למת זה גר ויטּבל50יטמא עּׂשר ארּבעה ּביֹום ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹ

ּכׁשּמלּתי יּׂשראל, לי עּׂשּו ּכ אׁשּתקד ויאמר: לערב, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹויאכל
ּופסח מּדבריהם, זֹו גזרה והלֹוא לערב. ואכלּתי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָטבלּתי
הּקרּבן ּביֹום ּכרת ּבמקֹום דבריהם העמידּו והיא ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבכרת,

עּׂשר ארּבעה יֹום ּבּמצֹות51ׁשהּוא מתחּיב הּגר ׁשאין מּפני ? ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ויטּבל ׁשּיּמֹול ּכמֹו52עד הּמילה, מן ׁשּירפא עד טֹובל ואינֹו , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

זה, ּבמקֹום דבריהם העמידּו לפיכ הּגרּות, ּבענין ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּבארנּו
יבֹוא ולא ׁשּיבריא עד לטּבל ׁשּלא לֹו יׁש הּמל זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשהרי

ּכלל. חּיּוב ְִִֵָלידי
.Áהּפרס ּבבית ׁשּבא והֹול53מי מנּפח זה הרי ואם54- , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

עצם מצא ּפסחֹו55לא ואֹוכל ׁשֹוחט - נטמא על56ולא ואף ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ּכמֹו מּדבריהן, הּפרס ּבית ׁשּטמאת הּפרס. ּבבית ׁשהל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּפי
ּבמקֹום דבריהם העמידּו ולא מת, טמא ּבהלכֹות ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹׁשּבארנּו

ׁשּבארנּו57ּכרת ּכמֹו ׁשּנדֹוׁש58, הּפרס ּבית וכן טהֹור59. - ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּפסח .60לעֹוּׂשה ְֵֶַ
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הפסח.34) את להקריב יוכל לא קרבנותיו, להקריב נשים לעזרת להיכנס יוכל לא הפסח.35)ואם הקרבת כניסתו36)של איסור
נשים. לעזרת הטבולֿיום שבעת37)של וטמא אדם נפש לכל במת "הנוגע יא) יט, (במדבר שנאמר כמו ימים, שבעת שטמא

שלו. ובשביעי בשלישי חטאת מי עליו להזות וצריך ביום.38)ימים" בו עליו להזות וכרבי39)וצריך סה: בפסחים משנה
השבת. את דוחה אינה שהזאה רבא פסק וכן סט.). (שם הרבים ברשות אמות ארבע ויעבירנה יטלנה שמא יום40)עקיבא שהוא

שהוזה "מי ב: הלכה אדומה פרה מהלכות י"א בפרק כתב וכן דווקא. השביעי ביום להזות צריך שאין רבינו וסובר שלו. שמיני
בין ביום ומזין בלילה, בין ביום בין השביעי אחר שירצה עת בכל טובל ימים, כמה ושהה בשביעי עליו הוזה ולא בשלישי עליו
עליו חולק והראב"ד החמה". הנץ אחר למחר עליו מזין עשירי בליל או תשיעי בליל טבל אפילו טבילה, אחר בין טבילה קודם

משנה). (כסף שם וגם כאן משום41)גם והיא מצוה משום שהיא תוכיח הזאה ואמר עקיבא רבי "השיב סה: בפסחים במשנה
יעשה לא יזה לא שאם פסח ערב בשבת להיות שלו שביעי שחל מת בטמא מצוה, שהיא תוכיח "הזאה רש"י ומפרש שבות",
על הכתוב, מגזירת עליו שוחטין אין הפסח בערב שלו שביעי שחל מת שטמא ב הלכה למעלה שפוסק רבינו לדעת אבל פסחו".
עיון, צריך [אבל שם. המשניות בפירוש רבינו כתב וכן ניסן, י"ג בשבת להיות חל שלו כששביעי מתפרשים המשנה שדברי כרחנו
עליו ויזה שיטבול אחר שלו בשביעי עליו שוחטין - עליה מגלח הנזיר שאין המת מן בטומאה נטמא אם רבינו לדעת גם שהרי
הכרת. חיוב זמן גם הוא ההזאה שביום הנ"ל באופן שגם ומשמע שבת דוחה אינה שהזאה סתם אמרו וכאן ב) הלכה (למעלה

משנה]. כסף ועיין רבינו, על בהשגתו הראב"ד כוונת שזוהי שביעי43)הפסח.42)ונראה שחל מת שטמא ב, הלכה למעלה
עליו. שוחטין אין בי"ד במצורע44)שלו כן שעשו כשם כרת בו שיש עשה מחמת ביטלום ולא דבריהם קיימו למה כלומר,

ט). הלכה (להלן ובאונן ח) הלכה (להלן הפרס בבית ה), הלכה ניסן.45)(למעלה בי"ג שחל השבת למחר46)יום זמנו שהרי
י"ד. יאכל47)ביום לא ערל "וכל מח) יב, (שמות שנאמר כמו הפסח, מן לאכול לו ואסור סיבה איזה מחמת מלמול שנמנע

ד48)בו". וכו' יוחנן רב אמר חנא בר בר רבה "אמר צב. בתוספותבפסחים ותמהו לערב". פסחו את ואוכל טובל ישראל הכל ברי
"שנטמא פירש עא: ביבמות המאירי אבל מדרבנן, אפילו שמל בישראל טבילה מקום בשום מצינו דלא אבל, המתחיל דיבור שם
שנעשית שהזאתו אומרים שאין - לטומאתו וטבל הפסח בערב מל שביעי הזאת ואחר שימול קודם ושביעי שלישי והזה במת

הזאה". אינה ערל ובית49)כשהוא לערב פסחו את ואוכל טובל אומרים שמאי בית פסח בערב שנתגייר "גר צב. פסחים משנה
הלל. כבית ופוסק הקבר". מן כפורש הערלה מן הפורש אומרים יוחנן50)הלל רבי אמר חנא בר בר רבה אמר בגמרא: שם

אטבול נמי עכשיו ואכלתי, טבלתי לא מי אשתקד ויאמר: הבאה לשנה יטמא שמא גזירה סברי הלל שבית נכרי, בערל מחלוקת
טומאה. ומקבל הוא ישראל ועכשיו טומאה, קיבל ולא גוי היה שאשתקד ידע ולא למעלה51)ואוכל, שכתב למה מקום אין וכאן

בניסן. י"ד שהוא הקרבן, את להקריב שעליו יום לאותו היא הגזירה כאן כי הקרבן", זמן אינו בהזייה אסור שהוא "שביום ו הלכה
ויטבול".52) שימול עד גר אינו מל ולא טבל או טבל ולא שמל "גר ו הלכה ביאה איסורי מהלכות י"ג בפרק הוא "איזהו53)כן

השדה כל על טומאה וגזרו השדה בכל ונתפרסו העפר בתוך המת עצמות נתדקדקו שהרי קבר בו שנחרש המקום זה הפרס בית
הקבר". בה וינפחהו.54)שנחרש עליו שהלך העפר את ובמשא.55)יקח במגע מטמא שהוא שעורה, משנה56)בגודל

אמר יהודה רב אמר בודקין "מאי צב: ובפסחים פסח". לעושה שבודקין הלל לבית שמאי בית "ומודים ד הלכה י"ח פרק אהלות
והולך". הפרס בית מנפח כרת".57)שמואל במקום דבריהם העמידו לא הפרס ובית ומצורע אונן וכו' רבא "אמר צב. פסחים

מצורע.58) לעניין ה הלכה צב:).59)למעלה פסחים (רש"י העבירתן הרגליים שדריסת בר60)ברגל, יהודה "ר' שם, פסחים
ברגל". נידש שלא כשעורה לעצם אפשר אי - טעמא? "מאי כח: ובכתובות טהור". שנידש הפרס בית אמר יהודה דרב משמיה אביי



פי gqt oaxw zekld - lel` f"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם, ׁשם להּכנס ואּסּורֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָהֹואיל
ּבמֹועדֹו הּפסח הקרבת יֹום הּוא זה ויֹום מקּדׁש, -34ּביאת ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָ

עּׂשה ּדבריהם35יבֹוא ׁשל אּסּור וידחה ּכרת ּבֹו .36ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ
.Âמת ּבׁשּבת37טמא להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי מּזין38ׁשחל אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

למחר39עליו להיֹות40אּלא ׁשּלֹו ׁשביעי חל ואפּלּו . ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָ
ארּבעה ליֹום יּדחה - ׁשּבת והּוא ּבניסן עּׂשר ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָּבׁשלׁשה

עליו41עּׂשר ׁשֹוחטין ואין עליו, ּומּזין ׁשּבארנּו42; ּכמֹו ,43, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ
מּׁשּום ּבׁשּבת הּזיה אּסּור והלֹוא ׁשני. לפסח יּדחה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
ּבמקֹום דבריהם יעמידּו והיא ּבכרת, והּפסח ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשבּות,

ׁשבּות44ּכרת מּׁשּום ּבהּזיה אסּור ׁשהּוא ׁשּבּיֹום מּפני ?45 ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
הּקרּבן זמן העמידּו46אינֹו לפיכ ּכרת, עליו ׁשחּיבין ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

לבֹוא לעתיד ּגֹורם ׁשהּדבר ּפי על אף ּבמקֹומן, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָדבריהן
ּכרת. ּבמקֹום ְֲִֵַָֹלעמד

.Êערל אחר47יּׂשראל עליו ׁשֹוחטין - הּפסח ּבערב ׁשּמל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
-48ׁשּמל וטבל ּומל עּׂשר ארּבעה ּביֹום ׁשּנתּגּיר ּגר אבל . ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

מן ּכפֹורׁש הּוא והרי לערב, אֹוכל ׁשאינֹו עליו; ׁשֹוחטין ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאין

ׁשּמא49הּקבר ּגזרה יטהר. ּכ ואחר ימים ׁשבעה ׁשּצרי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּבאה לּׁשנה למת זה גר ויטּבל50יטמא עּׂשר ארּבעה ּביֹום ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹ

ּכׁשּמלּתי יּׂשראל, לי עּׂשּו ּכ אׁשּתקד ויאמר: לערב, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹויאכל
ּופסח מּדבריהם, זֹו גזרה והלֹוא לערב. ואכלּתי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָטבלּתי
הּקרּבן ּביֹום ּכרת ּבמקֹום דבריהם העמידּו והיא ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבכרת,

עּׂשר ארּבעה יֹום ּבּמצֹות51ׁשהּוא מתחּיב הּגר ׁשאין מּפני ? ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ויטּבל ׁשּיּמֹול ּכמֹו52עד הּמילה, מן ׁשּירפא עד טֹובל ואינֹו , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

זה, ּבמקֹום דבריהם העמידּו לפיכ הּגרּות, ּבענין ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּבארנּו
יבֹוא ולא ׁשּיבריא עד לטּבל ׁשּלא לֹו יׁש הּמל זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשהרי

ּכלל. חּיּוב ְִִֵָלידי
.Áהּפרס ּבבית ׁשּבא והֹול53מי מנּפח זה הרי ואם54- , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

עצם מצא ּפסחֹו55לא ואֹוכל ׁשֹוחט - נטמא על56ולא ואף ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ּכמֹו מּדבריהן, הּפרס ּבית ׁשּטמאת הּפרס. ּבבית ׁשהל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּפי
ּבמקֹום דבריהם העמידּו ולא מת, טמא ּבהלכֹות ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹׁשּבארנּו

ׁשּבארנּו57ּכרת ּכמֹו ׁשּנדֹוׁש58, הּפרס ּבית וכן טהֹור59. - ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּפסח .60לעֹוּׂשה ְֵֶַ
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הפסח.34) את להקריב יוכל לא קרבנותיו, להקריב נשים לעזרת להיכנס יוכל לא הפסח.35)ואם הקרבת כניסתו36)של איסור
נשים. לעזרת הטבולֿיום שבעת37)של וטמא אדם נפש לכל במת "הנוגע יא) יט, (במדבר שנאמר כמו ימים, שבעת שטמא

שלו. ובשביעי בשלישי חטאת מי עליו להזות וצריך ביום.38)ימים" בו עליו להזות וכרבי39)וצריך סה: בפסחים משנה
השבת. את דוחה אינה שהזאה רבא פסק וכן סט.). (שם הרבים ברשות אמות ארבע ויעבירנה יטלנה שמא יום40)עקיבא שהוא

שהוזה "מי ב: הלכה אדומה פרה מהלכות י"א בפרק כתב וכן דווקא. השביעי ביום להזות צריך שאין רבינו וסובר שלו. שמיני
בין ביום ומזין בלילה, בין ביום בין השביעי אחר שירצה עת בכל טובל ימים, כמה ושהה בשביעי עליו הוזה ולא בשלישי עליו
עליו חולק והראב"ד החמה". הנץ אחר למחר עליו מזין עשירי בליל או תשיעי בליל טבל אפילו טבילה, אחר בין טבילה קודם

משנה). (כסף שם וגם כאן משום41)גם והיא מצוה משום שהיא תוכיח הזאה ואמר עקיבא רבי "השיב סה: בפסחים במשנה
יעשה לא יזה לא שאם פסח ערב בשבת להיות שלו שביעי שחל מת בטמא מצוה, שהיא תוכיח "הזאה רש"י ומפרש שבות",
על הכתוב, מגזירת עליו שוחטין אין הפסח בערב שלו שביעי שחל מת שטמא ב הלכה למעלה שפוסק רבינו לדעת אבל פסחו".
עיון, צריך [אבל שם. המשניות בפירוש רבינו כתב וכן ניסן, י"ג בשבת להיות חל שלו כששביעי מתפרשים המשנה שדברי כרחנו
עליו ויזה שיטבול אחר שלו בשביעי עליו שוחטין - עליה מגלח הנזיר שאין המת מן בטומאה נטמא אם רבינו לדעת גם שהרי
הכרת. חיוב זמן גם הוא ההזאה שביום הנ"ל באופן שגם ומשמע שבת דוחה אינה שהזאה סתם אמרו וכאן ב) הלכה (למעלה

משנה]. כסף ועיין רבינו, על בהשגתו הראב"ד כוונת שזוהי שביעי43)הפסח.42)ונראה שחל מת שטמא ב, הלכה למעלה
עליו. שוחטין אין בי"ד במצורע44)שלו כן שעשו כשם כרת בו שיש עשה מחמת ביטלום ולא דבריהם קיימו למה כלומר,

ט). הלכה (להלן ובאונן ח) הלכה (להלן הפרס בבית ה), הלכה ניסן.45)(למעלה בי"ג שחל השבת למחר46)יום זמנו שהרי
י"ד. יאכל47)ביום לא ערל "וכל מח) יב, (שמות שנאמר כמו הפסח, מן לאכול לו ואסור סיבה איזה מחמת מלמול שנמנע

ד48)בו". וכו' יוחנן רב אמר חנא בר בר רבה "אמר צב. בתוספותבפסחים ותמהו לערב". פסחו את ואוכל טובל ישראל הכל ברי
"שנטמא פירש עא: ביבמות המאירי אבל מדרבנן, אפילו שמל בישראל טבילה מקום בשום מצינו דלא אבל, המתחיל דיבור שם
שנעשית שהזאתו אומרים שאין - לטומאתו וטבל הפסח בערב מל שביעי הזאת ואחר שימול קודם ושביעי שלישי והזה במת

הזאה". אינה ערל ובית49)כשהוא לערב פסחו את ואוכל טובל אומרים שמאי בית פסח בערב שנתגייר "גר צב. פסחים משנה
הלל. כבית ופוסק הקבר". מן כפורש הערלה מן הפורש אומרים יוחנן50)הלל רבי אמר חנא בר בר רבה אמר בגמרא: שם

אטבול נמי עכשיו ואכלתי, טבלתי לא מי אשתקד ויאמר: הבאה לשנה יטמא שמא גזירה סברי הלל שבית נכרי, בערל מחלוקת
טומאה. ומקבל הוא ישראל ועכשיו טומאה, קיבל ולא גוי היה שאשתקד ידע ולא למעלה51)ואוכל, שכתב למה מקום אין וכאן

בניסן. י"ד שהוא הקרבן, את להקריב שעליו יום לאותו היא הגזירה כאן כי הקרבן", זמן אינו בהזייה אסור שהוא "שביום ו הלכה
ויטבול".52) שימול עד גר אינו מל ולא טבל או טבל ולא שמל "גר ו הלכה ביאה איסורי מהלכות י"ג בפרק הוא "איזהו53)כן

השדה כל על טומאה וגזרו השדה בכל ונתפרסו העפר בתוך המת עצמות נתדקדקו שהרי קבר בו שנחרש המקום זה הפרס בית
הקבר". בה וינפחהו.54)שנחרש עליו שהלך העפר את ובמשא.55)יקח במגע מטמא שהוא שעורה, משנה56)בגודל

אמר יהודה רב אמר בודקין "מאי צב: ובפסחים פסח". לעושה שבודקין הלל לבית שמאי בית "ומודים ד הלכה י"ח פרק אהלות
והולך". הפרס בית מנפח כרת".57)שמואל במקום דבריהם העמידו לא הפרס ובית ומצורע אונן וכו' רבא "אמר צב. פסחים

מצורע.58) לעניין ה הלכה צב:).59)למעלה פסחים (רש"י העבירתן הרגליים שדריסת בר60)ברגל, יהודה "ר' שם, פסחים
ברגל". נידש שלא כשעורה לעצם אפשר אי - טעמא? "מאי כח: ובכתובות טהור". שנידש הפרס בית אמר יהודה דרב משמיה אביי



gqtפב oaxw zekld - lel` f"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ëלערב61האֹונן הּפסח לאכל לילה.62ראּוי ׁשאנינּות מּפני ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
זה63מּדבריהם ּבדבר ּכרת ּבמקֹום דבריהם העמידּו לא ,64; ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ

אֹוכל ּכ ואחר וטֹובל עליו ׁשֹוחטין ׁשּיפרׁש65אּלא ּכדי , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּדעּתֹו יּסיח ולא לֹו66מאנינּותֹו ׁשּמת אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

ּפסח ּבקרּבן נתחּיב ׁשּכבר חצֹות, אחר מת67הּמת אם אבל ; ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
חצֹות קדם הּמת עליו68לֹו ׁשֹוחטין אין יּדחה69- אּלא , ֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

לערב70לּׁשני ואֹוכל טֹובל - הּדם וזרקּו עליו ׁשחטּו ואם .71. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
הּוא הרי - עּׂשר ּבארּבעה ּוקברֹו עּׂשר ּבׁשלׁשה מת לֹו ְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָָמת

מּדבריהם אֹונן קבּורה מּדבריהם72ּביֹום לילֹו ּתֹופס ואינֹו ,73. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָ
ּבׁשאר אף לערב ואֹוכל וטֹובל עליו ׁשֹוחטין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלפיכ

ׁשמּועה74הּקדׁשים ויֹום עצמֹות75. לּקּוט הּוא76ויֹום הרי - ְְְֲֲֳִִֵַָָָ
קבּורה מתֹו77ּכיֹום עצמֹות ׁשּלּקט מי ,לפיכ ּביֹום78. ְְְְְִִִֵֵֶַָָ
עּׂשר עליו79ארּבעה ׁשֹוחטין - מת לֹו ׁשּמת ׁשּׁשמע 80אֹו ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

לערב.81וטֹובל ּבּקדׁשים ואֹוכל ְְֳִֵֵֶֶַָָ
.Èּבגל ׁשחֹופר הּמת82מי על עליו83לבּקׁש ׁשֹוחטין אין -84, ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

ּבּגל הּמת ׁשם יּמצא ּבׁשעת85ׁשּמא טמא הּוא והרי ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
עליו86ׁשחיטה ׁשחטּו אֹוכל87. זה הרי - מת ׁשם נמצא ולא ְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָֹ

ּבוּדאי לֹו נֹודע אם הּדם: ׁשּנזרק אחר מת ׁשם נמצא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלערב.
עגל גל ׁשהיה ּכגֹון הּדם, זריקת ּבׁשעת טמא הרי88ׁשהיה - ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

הּדבר ספק ואם ׁשני; ּבפסח חּיב עֹומד89זה היה לא וׁשּמא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
הרי - זריקה אחר אּלא נטמא ולא זריקה ּבעת הּטמאה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻעל

ׁשני מּפסח ּפטּור .90זה ִִֵֶֶַָ
.‡Èמת ּומצאּו ,ּבּדר ׁשעבר ּדר,91מי ׁשל לרחּבּה מׁשּכב ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ

הּתהֹום טמאת הּמת היה ׁשהּוא92אם ּפי על אף טמא93, ְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻ
ּפסחֹו ואֹוכל וׁשֹוחט לפסח טהֹור זה הרי - ואף94לּתרּומה . ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ

טהֹור - הּתהֹום טמאת והיא הֹואיל ׁשּנגע, ׁשאפׁשר ּפי ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻעל
ׁשלם95לפסח ׁשהּמת ּפי על ואף אל96. הּקצה מן והּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּנטמא97הּקצה ּבוּדאי ׁשּידע עד ּפסחֹו, עֹוּׂשה זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ּברגליו מהּל ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשהרי98ּבֹו. , ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מּׂשא טעּון אֹו רֹוכב היה אם אבל יּגע; ׁשּלא הרי99אפׁשר - ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
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עליהן,61) להתאבל חייב שהוא הקרובים מן מת לו שמת זה אונן? זהו "אי רבינו: כתב ט הלכה מקדש ביאת מהלכות ב בפרק
(דברים שכתוב כמו בקדשים לאכול אסור ואונן סופרים". מדברי אונן הוא ולילה תורה דין אונן הנקרא הוא בלבד המיתה ביום

ממנו". באוני אכלתי "לא יד) לערב".62)כו, פסחו את ואוכל טובל "אונן צא: בפסחים "הן63)משנה יט) י, (ויקרא שנאמר
ק:). (זבחים מותר ולילה אסור היום - היום" חטאת ואכלתי וכו' הקריבו דרבנן64)היום דלילה אנינות "קסבר בגמרא: צב. שם

כרת". במקום דבריהם העמידו לא פסח לערב".65)וגבי פסחו את ואוכל טובל "אונן צא: שם מהלכות66)משנה י"ב בפרק
לאכול אסורין היו עתה עד שהרי לקודש, טבילה כיפורים) ומחוסר (=לאונן הצריכום מה "ומפני כתב: טו הלכה הטומאה אבות

ידעו". ולא הם נטמאו ושמא דעתן והסיחו הקודש מכבר.67)את שנתחייב חיובו מלשלם אותו דוחה אינה והאנינות
פסח.68) קרבן חיוב עליו חל לא צט:)69)שעדיין (זבחים חכמים ודרשו ואכלת" שלמים "וזבחת ז) כז, (דברים שנאמר ממה

כשהוא מביא ואינו מביא, שלם כשהוא מעשר"שלמים בכור אני מרבה מביאן) אין (שאונן ופסח מעשר בכור לרבות ומנין אונן,
שלמים)". (כמו חטא על באין אינן שכן אייר.70)ופסח בי"ד שני חצות71)לפסח אחר ואידי "אידי ק:) (זבחים רבא אמר כן

משנה). (כסף כשר - וזרקו ושחטו עברו אם כלומר, עליו", וזרקו ששחטו לאחר כאן עליו, וזרקו ששחטו קודם כאן בזבחים72)-
גופו קבורת שיום רש"י ופירש מדרבנן". לילו תפיס לא קבורה יום בי"ד, וקברו בי"ג מת לו שמת כאן וכו' אמר אסי "רב צט:

מדרבנן. אפילו תפיס לא ולילו וכו' מדרבנן.73)מדרבנן אף אונן אינו ט"ו בליל ואילו74)כלומר, שם. אסי דרב כאוקימתא
דבריהם, העמידו לא בכרת שהוא בפסח ורק מדרבנן, אונן הוא שבלילה הפסח, מן חוץ קדשים, שאר לערב אוכל אינו י"ד ביום מת

צב.) (פסחים עשה במקום דבריהם העמידו - בלבד עשה אלא שם שאין בקדשים קרוב,75)אבל לו שמת שמועה לו שבאה
מותו. מיום יום שלושים בתוך ששמע הוא (רש"י76)והמדובר אבותם בקברות לקוברן אחר למקום ומוליכן ואמו אביו של

אבילות. נוהג זה שביום ח.), צא:).77)מועדֿקטן פסחים (רש"י מדרבנן אונן את78)והוא ללקוט לאחר שציווה פירוש
בגמרא. צב. פסחים - ימים שבעת טמא הוא הרי בעצמו, לקט אם אבל נטמא, לא בעצמו והוא לכלול79)העצמות בכדי כן כתב

פסח. קרבן בקדשים".80)גם ואוכל טובל עצמות לו והמלקט מתו על "השומע שם: שטובל.81)משנה אונן של82)כדין
אדם. על שנפלו להוציאו.83)אבנים כדי מת שם למצוא ומותר.84)מחפש - חשש אין אחרים עם ביחד אבל עצמו, בפני

הטומאה.85) על האהיל שחפר שבעת שני.86)ונמצא לפסח נדחה הוא אלא עליו, שוחטין ושחטו.87)ואין עברו כלומר,
עליו.88) האהיל שבוודאי יותר, ולא המת את רק מכסה מזה.89)שהגל יותר וגם המת את שמכסה ארוך, גל שהיה כגון
בשעת90) היה טהור אימא שני, פסח מלעשות פטור ארוך גל אבל עגול, גל אלא שנו לא חנא בר בר רבה "אמר בגמרא: שם

מספק. להקריב ואין (וזריקה)", מת.91)שחיטה שם מצאו שעבר לאחר הכיר92)פירוש, שלא כל התהום? טומאת זהו "אי
"ונקראת שם). בפסחים (ברייתא וכו'" התהום, טומאת זה אין העולם בסוף אחד בה הכיר העולם. בסוף אחד בה) (=יודע בה

בתהום". הייתה כאילו הכל מן נעלמת היא שהטומאה תהום בדרך.93)טומאת שעבר (פסחים94)זה אשי רב של שני כלשון
שהוא פסח, קרבן שוחט לכתחילה שאפילו לרבינו לו ומשמע מרצה, הציץ שם) (שהמת זריקה לפני לו נודע אם שאפילו שם),
הורצה. בדיעבד זרק אם ורק לכתחילה יזרוק לא זריקה קודם לו נודע אם קרבנות, בשאר אבל עוברת, מצוה והיא חובה קרבן

הלכ95) התהום שטומאת אמרו פא: פסחים לה.בגמרא גמירא בין96)תא שעבר לתלות מקום היה ומפורק משובר היה שאילו
פסח. לעניין טהור הוא זאת ובכל לתרומה, טמא והוא כן לומר אין שלם שהוא כיוון אבל שם:97)החלקים, הברייתא לשון

לעבור". מקום לו שטהור98)"שאין דרך של לרחבו מושכב שאם שאמרו שם, הרישא על מוסב שזה רבינו ומפרש שם. ברייתא
שאפשר ברגליו, במהלך רק שזהו אמרו זה ועל שלם, והוא הקצה אל הקצה מן הדרך לרוחב מושכב שהמת פי על אף פסח, לעושה
לתרומה. טהור שהוא משובר כשמצאו הסיפא, על מוסב זה שם ולרש"י האהיל. ולא הסיט ולא נגע ולא הדרך מן קצת שנטה

שם).99) (רש"י צדדיו" על ומאהיל ולכאן לכאן ונד נע הוא הולך כרחו "ועל

gqt oaxw zekld - lel` f"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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אפׁשר ׁשאי לפי הּתהֹום, טמאת ׁשהיא ּפי על אף טמא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻזה
יסיט וׁשּלא יּגע טמאת100ׁשּלא ּבארנּו ּוכבר יאהיל. וׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֻ

נזירּות. ּבהלכֹות ְְְְִִַהּתהֹום
.·Èלֹו נֹודע ּכ ואחר טהֹור ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ׁשעּׂשה ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָמי

ׁשני ּבפסח חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת טמא ודבר101ׁשהיה . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
הּקּבלה מּפי הלכה טמא102זה ׁשהיה לֹו נֹודע אם אבל . ֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשני ּבפסח חּיב - ידּועה .103ּבטמאה ְְְְִֵֶַַָָָֻ
.‚Èּובּׁשביעי ּוׁשביעי, ׁשליׁשי עליו והּזה ּבמת ׁשּנטמא ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָֻמי

ּפסח ועּׂשה ידע, ולא הּתהֹום ּבקבר נטמא ּבחזקת104ׁשּלֹו ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּתהֹום ּבטמאת טמא ׁשהּוא לֹו נֹודע ּכ ואחר טהֹור ְְְְֵֶֶַַַַַָָָֻׁשהּוא
טמאה ּפסקה ּבּׁשביעי ׁשּטבל ׁשּכיון ׁשני; ּבפסח חּיב אינֹו -ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

ּבּׁשּׁשי105הראׁשֹונה הּתהֹום ּבטמאת נטמא אם אבל . ְְְְֲִִִִִַַַָָָָֻ
ּבפסח106לטמאתֹו חּיב זה הרי - הּפסח ׁשעּׂשה עד ידע ולא ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

וּדאי, טהֹור ׁשּיהיה עד טמא, - הּטמא ׁשחזקת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשני;
לּדבר .107ׁשרגלים ְִֶַַַָָ

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

מעּוט‡. היּו אם ראׁשֹון: ּבפסח מת טמאי ׁשהיּו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָרּבים
אבל הּטמאים; ּכׁשאר ׁשני לפסח נדחין אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּקהל
ּכלי אֹו הּכהנים ׁשהיּו אֹו מת, טמאי הּקהל רב היּו ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹאם
כּלן יקריבּו אּלא נדחין, אינן - מת טמאת טמאים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻׁשרת
אנׁשים ויהי ׁשּנאמר: טהֹורים. עם הּטמאים ּבטמאה, ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻהּפסח
הּצּבּור ואין נדחים, יחידים - אדם לנפׁש טמאים היּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָאׁשר
ּבביאת ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבלבד, הּמת ּבטמאת זה ודבר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻנדחה.

ְִַָהמקּדׁש.
עֹוּׂשין·. ּכּלן - מת טמאי ּומחצה טהֹורים מחצה הּקהל ְְֱֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהיּו

עֹוּׂשין והּטמאים ּבטהרה, לעצמן עֹוּׂשין והּטהֹורים ְְְְְְְֳִִִִִֵַַַָָָָּבראׁשֹון,
הּמת טמאי היּו ואם ּבטמאה. אֹותֹו ואֹוכלין ּבטמאה ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֻֻלעצמן
ּבטמאה. ּכּלן יעּׂשּו - אחד אפּלּו הּטהֹורים על ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָֻֻעֹודפין

ּובזמן‚. טהֹורים, ּומחצה מת טמאי מחצה האנׁשים ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהיּו
- טהֹורים הרב יהיּו האנׁשים ּבכלל הּנׁשים מֹונה ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָֹׁשאּתה
את לא עֹוּׂשין אינן והּטמאין הראׁשֹון, את עֹוּׂשים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּטהֹורים
ׁשהן מּפני - ראׁשֹון עֹוּׂשין אין הּׁשני. את ולא ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהראׁשֹון
רׁשּות, ּבּׁשני ׁשהּנׁשים מּפני - הּׁשני את עֹוּׂשין ואין ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמעּוט;
הּׁשני. את עֹוּׂשין מחצה ואין מחצה, הּטמאים ְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָונמצאּו

ּומעּוטן„. נּדֹות, ּובֹועלי ּומצרעים זבים הּקהל רב ְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹהיּו

ׁשהן לפי ּבראׁשֹון, עֹוּׂשין אינן מת טמאי אֹותן - מת ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָטמאי
הּׁשני את עֹוּׂשין היחידים ׁשאין הּׁשני, עֹוּׂשין ואין ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַמעּוט;
ולא הֹואיל וכאן, הראׁשֹון, את הּקהל רב ׁשעּׂשּו ּבזמן ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹאּלא
הּטמאים הּמעּוט אּלּו יעּׂשּו לא - ּבראׁשֹון הּקהל רב ְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹעּׂשה

הּׁשני. את ְִֵֵֶַלמת
.‰- ּבהן וכּיֹוצא זבים ּומעּוטן מת טמאי הּקהל רב ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהיּו

אינן ּבהן וכּיֹוצא והּזבין הראׁשֹון, את עֹוּׂשין מת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטמאי
- ּבראׁשֹון עֹוּׂשין אינן הּׁשני. את ולא הראׁשֹון את ְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹעֹוּׂשין
עֹוּׂשין ואינן ּבלבד; הּמת טמאת אּלא ּבצּבּור נדחית ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻׁשאין
הראׁשֹון ּבא אם אּלא ׁשני ּפסח עֹוּׂשין ׁשאין - ִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבּׁשני
ּפסח ׁשם אין - ּבטמאה ראׁשֹון נעּׂשה אם אבל ְְְֲֲֳִִֵֶַַָָָָָָֻּבטהרה,

ִֵׁשני.
.Â,ּבהם וכּיֹוצא זבים ּוׁשליׁש טהֹורים, הּקהל ׁשליׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהיּו

הראׁשֹון את עֹוּׂשין אין מת טמאי אֹותן - מת טמאי ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָּוׁשליׁש
לגּבי מּועטים הן ׁשהרי - ראׁשֹון עֹוּׂשין אינן הּׁשני. את ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹולא
עּׂשּו מעּוט ׁשהרי - יעּׂשּו לא ּובּׁשני הּזבים; עם ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹטהֹורים
רב אם לידע הּפסח מׁשערים ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּבראׁשֹון,
האֹוכלין, ּבכל מׁשערין אין טהֹורים? אֹו טמאים ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָהּקהל
אֹותֹו ּומׁשּלחין אחד ּפסח על נמנין עּׂשרים ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשאפׁשר
לעזרה. הּנכנסים ּבכל מׁשערין אּלא עליהן, לׁשחט אחד ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּביד
אֹותן. מׁשערין הראׁשֹונה ּכת ׁשּתּכנס קדם מּבחּוץ ׁשהן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹועד

.Ê,ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּיחיד, רׁשּות ּבספק ׁשּנטמא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָיחיד
ׁשּנטמא וצּבּור מת. טמאי ּכׁשאר ׁשני לפסח יּדחה זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהרי

ּבטמאה. ּכּלן יעּׂשּו - הּיחיד רׁשּות ְְְְֲִִֵַַָָָֻֻּבספק
.Á,ּבטמאה נאכל זה הרי - ּבטמאה ׁשהקריבּוהּו ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָֻֻּפסח

טמא, לכל נאכל ואינֹו לאכילה. אּלא ּבא לא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּמּתחּלתֹו
ּולכּיֹוצא הּזאת, הּטמאה להם ׁשּנדחית מת, לטמאי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻאּלא
יֹוצאה ׁשהּטמאה הּטמאים אבל טמאֹות. מּגע מּטמאי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻּבהן

-על ּומצרעים ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות, זבים ּכגֹון מּגּופן, יהן ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָֹ
הּׁשמּועה מּפי ּפטּורין. - אכלּו ואם מּמּנּו. יאכלּו ְְְְְִִִִִֶַָָֹֹלא
טמאה, מּׁשּום עליו חּיבין - לטהֹורים ׁשהּנאכל ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָֻלמדּו,
אפּלּו טמאה. מּׁשּום עליו חּיבין אין - לטמאין ְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻוהּנאכל
ּדברים ּבּמה ּפטּורין. - ׁשּלֹו מהאמּורים הּמת טמאי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאכלּו
קדם הּצּבּור ּכׁשּנטמאּו ּבטמאה? יאכל ׁשהּפסח ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻאמּורים
לא - הּדם זריקת לאחר נטמאּו אם אבל הּדם; ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָֹזריקת

ֵֵָיאכל.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הוא.100) נושא בכלל שמסיט ז הלכה מת טומאת מהלכות א בפרק וראה המת, את יניד ו:101)שלא פרק פסחים תוספתא
פסח לעשות צריך אינו פסחו משהביא וכו' לו ונודע וכו' בבית עמך היה התהום קבר לו אמרו וכו' פסחו לשחוט הולך "היה

משנה).102)שני". (כסף בעלמא אסמכתא וקרא לה גמירא הלכתא התהום פא: (סג.103)שם נזיר של בתרא בפרק דתנן
כדתניא פסח, ועושה נזיר שווים התהום דבטומאת וכיוון הכל את סותר ידועה טומאה אם טמא שהוא לו ונודע שגלח נזיר במשנה)
שני. בפסח וחייב פסח, בעושה כן גם שסותר לעניין ידועה בטומאה גם הם שווים נמי הכי סב.) ונזיר פא: (פסחים בברייתא

כרחנו104) על הטומאות, בכל המדובר ואם עליה, מגלח הנזיר שאין בטומאה שנטמא כרחנו על הפסח, בערב כשהזה המדובר אם
ניסן. בי"ג היה שלו והוזה105)שביעי שטבל אחרי טהרתו את סותרת אינה התהום שטומאת סד: בנזיר המנונא רב של מימרא

טמא. שהיה כך אחר לו נודע אם שני בפסח מחייבתו אינה גופא התהום וטומאת המת106)עליו, מטומאת נטהר לא שעדיין
משנה). (כסף וטבל שהוזה לפני בשביעי התהום בטומאת נטמא אם הדין והוא שהוחזק107)הידועה. כיוון נטמא, שוודאי

נדחים.1)בטומאה. אם שרת, כלי או הכהנים או טמאים הצבור רוב היו אם יבאר
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אפׁשר ׁשאי לפי הּתהֹום, טמאת ׁשהיא ּפי על אף טמא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻזה
יסיט וׁשּלא יּגע טמאת100ׁשּלא ּבארנּו ּוכבר יאהיל. וׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֻ

נזירּות. ּבהלכֹות ְְְְִִַהּתהֹום
.·Èלֹו נֹודע ּכ ואחר טהֹור ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ׁשעּׂשה ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָמי

ׁשני ּבפסח חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת טמא ודבר101ׁשהיה . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
הּקּבלה מּפי הלכה טמא102זה ׁשהיה לֹו נֹודע אם אבל . ֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשני ּבפסח חּיב - ידּועה .103ּבטמאה ְְְְִֵֶַַָָָֻ
.‚Èּובּׁשביעי ּוׁשביעי, ׁשליׁשי עליו והּזה ּבמת ׁשּנטמא ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָֻמי

ּפסח ועּׂשה ידע, ולא הּתהֹום ּבקבר נטמא ּבחזקת104ׁשּלֹו ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּתהֹום ּבטמאת טמא ׁשהּוא לֹו נֹודע ּכ ואחר טהֹור ְְְְֵֶֶַַַַַָָָֻׁשהּוא
טמאה ּפסקה ּבּׁשביעי ׁשּטבל ׁשּכיון ׁשני; ּבפסח חּיב אינֹו -ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

ּבּׁשּׁשי105הראׁשֹונה הּתהֹום ּבטמאת נטמא אם אבל . ְְְְֲִִִִִַַַָָָָֻ
ּבפסח106לטמאתֹו חּיב זה הרי - הּפסח ׁשעּׂשה עד ידע ולא ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

וּדאי, טהֹור ׁשּיהיה עד טמא, - הּטמא ׁשחזקת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשני;
לּדבר .107ׁשרגלים ְִֶַַַָָ

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

מעּוט‡. היּו אם ראׁשֹון: ּבפסח מת טמאי ׁשהיּו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָרּבים
אבל הּטמאים; ּכׁשאר ׁשני לפסח נדחין אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּקהל
ּכלי אֹו הּכהנים ׁשהיּו אֹו מת, טמאי הּקהל רב היּו ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹאם
כּלן יקריבּו אּלא נדחין, אינן - מת טמאת טמאים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻׁשרת
אנׁשים ויהי ׁשּנאמר: טהֹורים. עם הּטמאים ּבטמאה, ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻהּפסח
הּצּבּור ואין נדחים, יחידים - אדם לנפׁש טמאים היּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָאׁשר
ּבביאת ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבלבד, הּמת ּבטמאת זה ודבר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻנדחה.

ְִַָהמקּדׁש.
עֹוּׂשין·. ּכּלן - מת טמאי ּומחצה טהֹורים מחצה הּקהל ְְֱֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהיּו

עֹוּׂשין והּטמאים ּבטהרה, לעצמן עֹוּׂשין והּטהֹורים ְְְְְְְֳִִִִִֵַַַָָָָּבראׁשֹון,
הּמת טמאי היּו ואם ּבטמאה. אֹותֹו ואֹוכלין ּבטמאה ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֻֻלעצמן
ּבטמאה. ּכּלן יעּׂשּו - אחד אפּלּו הּטהֹורים על ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָֻֻעֹודפין

ּובזמן‚. טהֹורים, ּומחצה מת טמאי מחצה האנׁשים ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהיּו
- טהֹורים הרב יהיּו האנׁשים ּבכלל הּנׁשים מֹונה ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָֹׁשאּתה
את לא עֹוּׂשין אינן והּטמאין הראׁשֹון, את עֹוּׂשים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּטהֹורים
ׁשהן מּפני - ראׁשֹון עֹוּׂשין אין הּׁשני. את ולא ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהראׁשֹון
רׁשּות, ּבּׁשני ׁשהּנׁשים מּפני - הּׁשני את עֹוּׂשין ואין ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמעּוט;
הּׁשני. את עֹוּׂשין מחצה ואין מחצה, הּטמאים ְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָונמצאּו

ּומעּוטן„. נּדֹות, ּובֹועלי ּומצרעים זבים הּקהל רב ְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹהיּו

ׁשהן לפי ּבראׁשֹון, עֹוּׂשין אינן מת טמאי אֹותן - מת ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָטמאי
הּׁשני את עֹוּׂשין היחידים ׁשאין הּׁשני, עֹוּׂשין ואין ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַמעּוט;
ולא הֹואיל וכאן, הראׁשֹון, את הּקהל רב ׁשעּׂשּו ּבזמן ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹאּלא
הּטמאים הּמעּוט אּלּו יעּׂשּו לא - ּבראׁשֹון הּקהל רב ְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹעּׂשה

הּׁשני. את ְִֵֵֶַלמת
.‰- ּבהן וכּיֹוצא זבים ּומעּוטן מת טמאי הּקהל רב ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהיּו

אינן ּבהן וכּיֹוצא והּזבין הראׁשֹון, את עֹוּׂשין מת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטמאי
- ּבראׁשֹון עֹוּׂשין אינן הּׁשני. את ולא הראׁשֹון את ְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹעֹוּׂשין
עֹוּׂשין ואינן ּבלבד; הּמת טמאת אּלא ּבצּבּור נדחית ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻׁשאין
הראׁשֹון ּבא אם אּלא ׁשני ּפסח עֹוּׂשין ׁשאין - ִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבּׁשני
ּפסח ׁשם אין - ּבטמאה ראׁשֹון נעּׂשה אם אבל ְְְֲֲֳִִֵֶַַָָָָָָֻּבטהרה,

ִֵׁשני.
.Â,ּבהם וכּיֹוצא זבים ּוׁשליׁש טהֹורים, הּקהל ׁשליׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהיּו

הראׁשֹון את עֹוּׂשין אין מת טמאי אֹותן - מת טמאי ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָּוׁשליׁש
לגּבי מּועטים הן ׁשהרי - ראׁשֹון עֹוּׂשין אינן הּׁשני. את ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹולא
עּׂשּו מעּוט ׁשהרי - יעּׂשּו לא ּובּׁשני הּזבים; עם ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹטהֹורים
רב אם לידע הּפסח מׁשערים ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּבראׁשֹון,
האֹוכלין, ּבכל מׁשערין אין טהֹורים? אֹו טמאים ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָהּקהל
אֹותֹו ּומׁשּלחין אחד ּפסח על נמנין עּׂשרים ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשאפׁשר
לעזרה. הּנכנסים ּבכל מׁשערין אּלא עליהן, לׁשחט אחד ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּביד
אֹותן. מׁשערין הראׁשֹונה ּכת ׁשּתּכנס קדם מּבחּוץ ׁשהן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹועד

.Ê,ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּיחיד, רׁשּות ּבספק ׁשּנטמא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָיחיד
ׁשּנטמא וצּבּור מת. טמאי ּכׁשאר ׁשני לפסח יּדחה זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהרי

ּבטמאה. ּכּלן יעּׂשּו - הּיחיד רׁשּות ְְְְֲִִֵַַָָָֻֻּבספק
.Á,ּבטמאה נאכל זה הרי - ּבטמאה ׁשהקריבּוהּו ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָֻֻּפסח

טמא, לכל נאכל ואינֹו לאכילה. אּלא ּבא לא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּמּתחּלתֹו
ּולכּיֹוצא הּזאת, הּטמאה להם ׁשּנדחית מת, לטמאי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻאּלא
יֹוצאה ׁשהּטמאה הּטמאים אבל טמאֹות. מּגע מּטמאי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻּבהן

-על ּומצרעים ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות, זבים ּכגֹון מּגּופן, יהן ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָֹ
הּׁשמּועה מּפי ּפטּורין. - אכלּו ואם מּמּנּו. יאכלּו ְְְְְִִִִִֶַָָֹֹלא
טמאה, מּׁשּום עליו חּיבין - לטהֹורים ׁשהּנאכל ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָֻלמדּו,
אפּלּו טמאה. מּׁשּום עליו חּיבין אין - לטמאין ְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻוהּנאכל
ּדברים ּבּמה ּפטּורין. - ׁשּלֹו מהאמּורים הּמת טמאי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאכלּו
קדם הּצּבּור ּכׁשּנטמאּו ּבטמאה? יאכל ׁשהּפסח ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻאמּורים
לא - הּדם זריקת לאחר נטמאּו אם אבל הּדם; ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָֹזריקת

ֵֵָיאכל.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הוא.100) נושא בכלל שמסיט ז הלכה מת טומאת מהלכות א בפרק וראה המת, את יניד ו:101)שלא פרק פסחים תוספתא
פסח לעשות צריך אינו פסחו משהביא וכו' לו ונודע וכו' בבית עמך היה התהום קבר לו אמרו וכו' פסחו לשחוט הולך "היה

משנה).102)שני". (כסף בעלמא אסמכתא וקרא לה גמירא הלכתא התהום פא: (סג.103)שם נזיר של בתרא בפרק דתנן
כדתניא פסח, ועושה נזיר שווים התהום דבטומאת וכיוון הכל את סותר ידועה טומאה אם טמא שהוא לו ונודע שגלח נזיר במשנה)
שני. בפסח וחייב פסח, בעושה כן גם שסותר לעניין ידועה בטומאה גם הם שווים נמי הכי סב.) ונזיר פא: (פסחים בברייתא

כרחנו104) על הטומאות, בכל המדובר ואם עליה, מגלח הנזיר שאין בטומאה שנטמא כרחנו על הפסח, בערב כשהזה המדובר אם
ניסן. בי"ג היה שלו והוזה105)שביעי שטבל אחרי טהרתו את סותרת אינה התהום שטומאת סד: בנזיר המנונא רב של מימרא

טמא. שהיה כך אחר לו נודע אם שני בפסח מחייבתו אינה גופא התהום וטומאת המת106)עליו, מטומאת נטהר לא שעדיין
משנה). (כסף וטבל שהוזה לפני בשביעי התהום בטומאת נטמא אם הדין והוא שהוחזק107)הידועה. כיוון נטמא, שוודאי

נדחים.1)בטומאה. אם שרת, כלי או הכהנים או טמאים הצבור רוב היו אם יבאר
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.Ëזֹורק - זריקה קדם הּצּבּור רב ונטמאּו ּבטהרה ְְְְְְֳִִִֵֶַָָָָֹֹׁשחטּוהּו
זריקה אחר יטמאּו ׁשּמא ּגזרה יאכל. לא והּפסח הּדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאת
טמאים ׁשרת ּכלי היּו ּבטמאה. ויאכלּוהּו אחרת ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻּבׁשנה
ּכמֹו האדם את מטּמאין ואינן הֹואיל ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבׁשרץ
לא - הּבּׂשר את ׁשּמטּמאין ּפי על אף ּבמקֹומֹו, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיתּבאר
טמא. ׁשהּוא ּפי על אף ויאכל הּטהֹורים, אּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָיעּׂשּוהּו
יאכלּוהּו ולא ּבלאו, ׁשהיא ּבּׂשר ּבטמאת ׁשּיאכל ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹֹֻמּוטב
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבכרת, ׁשהם הּגּוף ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֻטמאי
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עּׂשה,‡. מצות - עּׂשר חמּׁשה ּבליל הּפסח ּבּׂשר ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָאכילת
על ּומּצֹות אׁש צלי הּזה ּבּלילה הּבּׂשר את ואכלּו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנאמר:

יאכלהּו. ְְִֹֹֻמררים
.·- ּומרֹור מּצה מצאּו לא אם מעּכבין. ּומרֹור מּצה ְְְְִִֵַַַָָָָָֹואין

מרֹור אבל לבּדֹו. הּפסח ּבּׂשר ּבאכילת חֹובתן ידי ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָיֹוצאין
יאכלהּו. ּומררים מּצֹות על ׁשּנאמר: מצוה, אינֹו ּפסח ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֻּבלא

ּׂשבע.‚. אכילת הּפסח ּבּׂשר לאכל הּמבחר מן ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָֹֻמצוה
ּב חגיגה ׁשלמי הקריב אם ,מהןלפיכ אֹוכל - עּׂשר ארּבעה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

ואם מּמּנּו. לּׂשּבע ּכדי הּפסח, ּבּׂשר אֹוכל ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּתחּלה
ּפסח ּבּׂשר אכילת וכן חֹובתֹו. ידי יצא - ּכזית אּלא אכל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלא
ׁשּנאמר עּׂשה, מצות - אּיר לחדׁש עּׂשר חמּׁשה ּבלילי ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשני

יאכלּוהּו. ּומרֹורים מּצֹות על ְְִַַֹּבֹו:
ּכזית„. מהן והאֹוכל אׁש. צלי אּלא נאכלין אינן ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּוׁשניהן

ּתאכלּו אל ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּפסחים ּבלילי מבּׁשל אֹו ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻנא
אינֹו - ּכאחת ּומבּׁשל נא אכל ּבּמים. מבּׁשל ּובׁשל נא ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻמּמּנּו
אכל אחד. ּבלאו נכללֹות ׁשּׁשניהן לפי אחת, אּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלֹוקה
ּכי ׁשּנאמר: לֹוקה. אינֹו - יֹום מּבעֹוד מבּׁשל אֹו נא ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָֻמּמּנּו
אכילת על חּיב - צלי לאכלֹו ׁשּמצוה ּבׁשעה אׁש; צלי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָאם

ּפטּור. - יֹום מּבעֹוד אבל ּומבּׁשל, ְְֲִָָָָֻנא
עּׂשה;‰. מצות על עבר - יֹום מּבעֹוד צלי ּכזית מּמּנּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָאכל

ּבּיֹום, ולא ּבּלילה - הּזה ּבּלילה הּבּׂשר את ואכלּו ְְְְְֱֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
הּוא. עּׂשה - עּׂשה מּכלל הּבא ְְֲֲִֵֵַַָָולאו

.Âמעּׂשה ּבֹו ׁשהתחיל הּבּׂשר הּוא ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָנא
אם אבל עדין. אדם לאכילת ראּוי ואינֹו מעט ונצלה ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָהאּור
עּׂשה; מצות ּובּטל לֹוקה, אינֹו - חי ּבּׂשר מּמּנּו ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאכל
צרּכֹו ּכל צלהּו אסּור. - צלי ׁשאינֹו הא אׁש, צלי ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּנאמר:

ּפטּור. - ואכלֹו ׁשּנתחר ְֲִֵֶַַָָָעד
.Êּבין ּבמים ׁשּנתּבּׁשל ּבין - ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמבּׁשל

ּובׁשל ׁשּנאמר: ּפרֹות; ּבמי אֹו מׁשקין ּבׁשאר ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנתּבּׁשל
הּכל. רּבה - ְִַָָֹֻמבּׁשל

.Áאֹו צלהּו, ּכ ואחר ׁשּבּׁשלֹו אֹו ּבּׁשלֹו, ּכ ואחר ְְְְִִֶַַַַָָָָָָצלהּו
ּביין אֹותֹו לסּו מּתר אבל חּיב. - ואכלֹו קדרה צלי ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֻׁשעּׂשהּו
ּומּתר הּמים. מן חּוץ ּפרֹות ּומי מׁשקין ּובׁשאר ּודבׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻוׁשמן

ּפרֹות. ּובמי ּבמׁשקים ׁשּנצלה אחר הּבּׂשר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָלטּבל
.Ë;מּתכֹות ּכלי אֹו אבן ּכלי ּגּבי על הּפסח את צֹולין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאין

ּכלי היה אם ,לפיכ אחר. דבר צלי לא - אׁש צלי ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
אֹותֹו צֹולין ואין עליו. צֹולין - האּור ּבֹו ׁשּתׁשלט ּכדי ְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֻמנּקב
מקֹומֹו. וצֹולה חם ּכּלֹו הּׁשּפּוד ׁשהרי מּתכת, ׁשל ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַֻּבׁשּפּוד

.Èוצלהּו ּבּתּנּור ותלהּו האׁש ּכל את וגרף הּתּנּור את ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּסיק
ּגּבי על ותלהּו חתכֹו אׁש. צלי זה ׁשאין אסּור, זה הרי -ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
אֹו חרסית אֹו סיד ּגּבי על צלהּו אׁש. צלי זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָגחלים
צֹולין ּכיצד אׁש. צלי זה ׁשאין אסּור, זה הרי - טבריה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָחּמי
עץ ׁשל ּבׁשּפּוד נקּובתֹו ּבית עד ּפיו מּתֹו ּתֹוחבֹו ְְֲִִֵֵֶַַָאֹותֹו?
מעיו ּובני ּכרעיו ותֹולה למּטה. והאׁש הּתּנּור לתֹו ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָותֹולהּו
הּוא. ּבּׁשּול ּכמין ׁשּזה ּבתֹוכֹו, יּתנם ולא לֹו. חּוצה ְְְְִִִֵֶֶַַָֹּבּתּנּור
את יזרק ׁשּלא ּכדי לצלּיתֹו, ּבֹוררין היּו רּמֹון ׁשל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹוׁשּפּוד

ויבּׁשלהּו. ְִֵֵַָמימיו
.‡Èמּפני מקֹומֹו, את יקלף - ּתּנּור ׁשל ּבחרסֹו הּבּׂשר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹנגע

החרס. צלי ְִֶֶֶַׁשהּוא
.·È;מקֹומֹו את יּטל - עליו וחזר החרס על מרטּבֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנטף

ׁשהרי אסּורה, ּכׁשּיּצלה מּמּנּו ׁשּתפרׁש והּלחה הּמרק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל
צלי. ּבּׂשר ִֵָָָָאינּה

.‚È.ויׁשליכּנּו מקֹומֹו את יקלף - הּסלת על מרטּבֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹנטף
.„È;יאכלּו - הּכהנים חבּורת אם ּתרּומה: ׁשל ּבׁשמן ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹֹסכֹו

- צלי ואם וינּגב, ידיחּנּו - הּוא חי אם יּׂשראל: ׁשל ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָואם
יעּׂשּנּו לא - ׁשני מעּׂשר ׁשל ּבׁשמן סכֹו החיצֹון. את ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹיקלף
ּבירּוׁשלים, ׁשני מעּׂשר ּפֹודין ׁשאין חבּורה; ּבני על ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָדמים
מּפני ּכאחת, ּפסחים ׁשני צֹולין ואין ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָּכמֹו

וטלה. גדי אפּלּו ְְֲֲִִֶַַָהּתערֹובֹות.
.ÂËאּלא נאכל הּפסח ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ּבארנּו ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכבר

ּכל ׁשּיאכל ּתֹורה ודין העברה, מן להרחיק ּכדי חצֹות, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָעד
ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַַָָהּלילה
ּבני וׁשאין אכילתֹו, ּבׁשעת הּלל טעּון ׁשהּוא ּומּצה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחמץ
ּבתחּלת אפּלּו ּבׁשנה, ׁשּנרּדמּו אחר ואֹוכלין חֹוזרין ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָחבּורה

ְַַָהּלילה.

ה'תשע"א אלול כ"ח שלישי יום
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אחת‡. ּבחבּורה אּלא אֹוכל אינֹו הּפסח מן האֹוכל .2ּכל ֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מעכבין.1) ומרור מצה ואם עשה, מצות עשר, חמשה בליל פסח בשר באכילת בחבורה,1)יבאר אלא נאכל אינו שהפסח יבאר
לחבורה. מחבורה מוציאין בשתי2)ואם נאכל שהפסח מלמד ז) יב, (שמות בהם אותו יאכלו אשר הבתים על "תניא פו. בפסחים

רש"י - שניים - "בתים" אחד. פסח - "אותו" שניים. - "יאכלו" שנאמר: בתים, בשני אחד פסח אוכלים אדם בני (שני חבורות
פניהם, את ההופכות חבורות בשתי או חדרים בשני כגון מקומות בשני אוכל אחד (אדם מקומות בשתי אוכל האוכל יהא יכול שם).
כתיב, "יאכל" - למסורת אם יש סובר: יהודה (ר' יהודה ר' דברי וכו' מו) שם, (שמות יאכל אחד בבית לומר תלמוד שם) רש"י
הבתים על אומר שמעון ר' רש"י). - הרבה בתים כתיב הרבה אוכלים גבי אבל בתים, בשני ולא אחד בבית אוכלו אחד אדם משמע
כר' ולא מהאוכלים ואחד אחד כל יאכלו סובר: שמעון (ר' מקומות בשתי אוכל שהאוכל בלבד, בהם אותו יאכלו אשר

gqt oaxw zekld - lel` g"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

החבּורה מן מּמּנּו מֹוציאין ּבּה3ואין והּמֹוציא4ׁשּיאכל . ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּכזית עּׂשר5מּמּנּו חמּׁשה ּבליל לחבּורה מחבּורה 6ּבּׂשר ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

תֹוצ לא ׁשּנאמר: לֹוקה; חּוצה.- הּבּׂשר מן הּבית מן יא ֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
לפיכ ּכׁשּבת, ּבֹו ּכתּובה ׁשהֹוצאה ּבחּוץ; ׁשּיּניחּנּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָוהּוא
אחר מֹוציא ואין ׁשּבת. ּכהֹוצאת והּנחה עקירה ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָצרי

ּבּפסח האגף7מֹוציא מן נפסל. הראׁשֹון ׁשהֹוציאֹו ׁשּכיון ,8 ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּכלפנים - ּכלחּוץ9ולפנים - ולחּוץ האגף מן והאגף10; ; ְְְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָ

ּכלחּוץ - הּפתח עבי ׁשהּוא החּלֹונֹות11עצמֹו, ועבי12. ְְֳֳִִֶֶַַַַַַָ
הּבית ּבכלל אינן - והעלּיֹות הּגּגים ּכלפנים. - .13הּכתלים ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָ

ּבׁשגגה·. ּבין ּבזדֹון ּבין לחבּורתֹו, חּוץ ׁשּיצא הּפסח ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבּׂשר
חּוץ ׁשּיצא קדׁשים קדׁשי ּכבּׂשר הּוא והרי ּבאכילה, נאסר -ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ירּוׁשלים, לחֹומֹות חּוץ ׁשּיצא קּלים קדׁשים ּבּׂשר אֹו ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָלעזרה

ּכטרפה אכילתֹו14ׁשהּכל על ּבמעּׂשה15ולֹוקין ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
הּבּׂשר16הּקרּבנֹות חֹות - מקצתֹו ׁשּיצא אבר עד17. ויֹורד ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

הּבּׂשר את וקֹולף לעצם, וכל18ׁשּמּגיע יאכל, - ׁשּבפנים ּכל ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבקֹופיץ חֹות - לעצם מּגיע ּכׁשהּוא יּׂשרף. - אם19ׁשּבחּוץ , ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

עצם ּבֹו לׁשּבר ׁשאסּור ּפסח, היה ואם קדׁשים; ׁשאר 20היה ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

קֹולף הּפרק21- הּפרק22עד מן מקצתֹו ׁשּיצא האבר ּומפרק , ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
לחּוץ .23ּומׁשליכֹו ְִַַ

חבּורֹות‚. ּכל24ׁשּתי צריכה - אחד ּבבית אֹוכלֹות ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָ
חּוצה. הּבּׂשר מן ׁשּנאמר: הּקף; לּה לעּׂשֹות מהן ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָחבּורה
למקֹום חּוצה לֹו לּתן ׁשּצרי למדּו, הּׁשמּועה ְְְִִִִִֵֶַָָָָמּפי

איל25אכילתֹו ּפניהן את הֹופכין ואּלּו ואּלּו26. ואֹוכלין, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָ
מערבים יראּו ׁשּלא ּכדי ואֹוכלין, איל ּפניהן את .27הֹופכין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ

הּבית„. ּבאמצע יינם ּבֹו ׁשּמֹוזגים הּמים ׁשּתי28היּו ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
למזג עֹומד ּכׁשהּׁשּמׁש - ּפיו29החבּורֹות את קֹופץ ּומחזיר30, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

ּפניו מה31את אֹוכל ּכ ואחר חבּורתֹו אצל ׁשּמּגיע עד ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
לּכּלה ּומּתר חבּורֹות. ּבׁשּתי לאכל לאֹוכל ׁשאסּור ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּׁשּבפיו;

ואֹוכלת חבּורתּה מּבני ּפניה ּבֹוׁשה32להחזיר ׁשהיא מּפני , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּבפניהם. ְֱִֵֶֶֹלאכל

חבּורֹות‰. אינן33ׁשּתי - מּביניהן מחיצה ׁשּנפרצה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ּביניהן34אֹוכלין מחיצה ונעּׂשית אחת חבּורה היתה אם וכן . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבׁשּתי נאכל הּפסח ׁשאין ׁשּתסּתּלק. עד אֹוכלין אינן -ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
לחבּורה35חבּורֹות מחבּורה נעקרין ואינן ,36. ְֱֲֲֲִֵֵֶַָָָָ
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אם יש שמעון ר' (סבר יאכל" אחד בבית לומר תלמוד חבורות בשתי נאכל יהא יכול רש"י). פי על - שניים - ש"יאכלו" יהודה
בשתי ליאכל נחלק הפסח ואין להחמיר שניהם כדברי הלכה פסק "לעניין (שם): המאירי וכתב הפסח). היינו יאכל, וקרינן ֵֵָלמקרא

מקומם". לשנות רשאין אין משהסבו חבורה אותה וכן לבד, אחת בחבורה אלא מן3)חבורות תוציא לא "תניא פה: בפסחים
לאכילתו". חוץ חוצה, לומר תלמוד מנין? לחבורה מחבורה לבית, מבית אלא לי אין חוצה, הבשר מן במכילתא4)הבית הוא כן

אכילה". בשעת שלא חייב ואינו חייב אכילה בשעת חוצה, הבשר מן הבית מן תוציא לא "יאכל, מו): יב, (שמות שם דרשב"י
ל5) "יאכל, שם: דרשב"י ובמכילתא פה. שם ובבבלי שם בירושלמי ושם, שם בתוספתא הוא כדיכן על חוצה הבית מן תוציא א

מכזית". פחות על חייב ואינו חייב הוא אכילה.6)אכילה הוציאוהו.7)בשעת ושוב והכניסוהו חזרו שהוציאוהו לאחר כלומר,
החיצון8) נבדל הדלתות אותן כשסוגרין הדלתות מקום הוא ו"אגף הבית. מן הפסח בשר במוציא רבינו ופירשה שם. בפסחים משנה

הפנימי". מן המזוזה) לחוץ.9)(של הפסח את מוציא נקרא אינו הפסח מן כזית שם הניח ואם הבית הניח10)של ואם
ונפסל. לאו, על עובר הפסח את מירושלים.11)שם הוצאה לעניין שם בגמרא אמרו הבית.12)כן כזית13)של והמוציא

קרבן שם אוכלים ואין נתקדשו. לא ועליות שגגים ז הלכה הבחירה בית מהלכות ו בפרק וראה ונפסל. לוקה - לשם הפסח מבשר
פו). פה: (פסחים שיצא14)פסח בשר שכל הכתוב זה עניין כי סח:) (חולין וקבלנו כב) (שמות טריפה בשדה ובשר אמר "והשם

הקדשים קדשי מבשר אדם כשיוציא ולפיכך היא, טרפה לשדה, שיצא ובשר אמר וכאילו טרפה והיא בשדה שהיא למחיצתו חוץ
אסור והוא שיצא הבשר אותו נאסר לבית, חוץ הפסח מבשר כלום או לירושלים חוץ קלים קדשים מבשר כלום או לעזרה חוץ

כזית.15)באכילה". ממנו אכל אם והיינו תאכלו", לא טרפה בשדה ובשר משום נמי "ולילקי יח. שם16)במכות וכתב שם.
לאוכלו. אסור למקומו הבשר שחזר פי על שיצא.17)שאף מקום בפסח,18)עד אלא הבשר" את "קולף הוזכר לא שם במשנה

שריפה הטעון הבשר בין להבדיל כדי אלא בקליפה צורך אין בקופיץ, לחתוך שאפשר קדשים בשאר אבל עצם, בו לשבור שאסור
שריפה. טעונים שאינם העצמות גדול".19)לבין בו".20)"סכין תשברו לא "ועצם מו) יב, (שמות הבשר.21)שנאמר את

העצמות.22) שמתחברים פג.).23)מקום (פסחים משליכם אלא שריפה, טעונים אינם והעמידוה24)שעצמות פו. שם משנה
צריך ה), הלכה (להלן חבורות בשתי נאכל הפסח שאין ההלכה ולפי חבורות. בשתי נאכל הפסח שאמר: יהודה כר' שם בגמרא

פסחה. את אחת כל האוכלות חבורות בשתי זו משנה לבית,25)לפרש מבית אלא לי אין חוצה, הבשר מן הבית מן תוציא "לא
לאכילתו". חוצה תן חוצה, לומר תלמוד מנין? לחבורה כן.26)מחבורה לעשות רשאים שהם שם רש"י ופירש במשנה. פו. שם

לן. איכפת לא - חבורות כשתי שנראים פי על נראה27)ואף יהא שלא בזו, זו מעורבות שאינן שיפרסמו שצריך אחת. כחבורה
לדרום. ואלו לצפון אלו או למערב ואלו למזרח פניהם הופכין אלו אלא חברתה, משל כאוכלת "והמיחם28)זו פו. שם משנה

בבית חבורות הרבה כשהיו רגילים, "והיו היין". בו שמוזגין חמין בו "שמחממין רש"י ומפרש וכו'". עומד כשהשמש באמצע
אחד". ובשמש אחת במדורה לכולם להספיק מצמצמים להיות האחרת.29)אחד החבורה אוכל.30)לבני ואינו פיו את סוגר

האחרת.31) החבורה לצד פניו להחזיר לו מותר פיו שקופץ כיון כלומר, האחרת, החבורה לכיוון על32)מחבורתו אף כלומר,
פיה. קופצת שאינה אכלו33)פי החבורות ששתי כאן לפרש צריך חבורות, בשתי נאכל הפסח שאין להלן רבינו שפסק מאחר

שלה. פסח ואחת אחת בשני34)כל אוכל האוכל שמעון) (ר' האומר לדברי מביניהם מחיצה ונסתלקה יושבין "היו פו: בפסחים
יהודה. כר' רבינו ופסק אוכלין". אין - מקומות בשני אוכל האוכל אין יהודה) (ר' האומר לדברי אוכלין, - בגמרא35)מקומות

שמעון) (ר' האומר לדברי אוכלין, - חבורות בשתי נאכל פסח יהודה) (ר' האומר לדברי ביניהם מחיצה ונפרסה יושבין "היו שם:
אחת חבורה הייתה אם "וכן של השני הדין על מוסב וזה שמעון. כר' רבינו ופסק אוכלין". אין חבורות, בשתי נאכל הפסח אין

ביניהן". מחיצה "שתי36)ונעשית של הראשון הדין על מוסב וזה שם. יהודה וכר' חבורות, בשתי אוכל האוכל אין כלומר,
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החבּורה מן מּמּנּו מֹוציאין ּבּה3ואין והּמֹוציא4ׁשּיאכל . ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּכזית עּׂשר5מּמּנּו חמּׁשה ּבליל לחבּורה מחבּורה 6ּבּׂשר ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

תֹוצ לא ׁשּנאמר: לֹוקה; חּוצה.- הּבּׂשר מן הּבית מן יא ֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
לפיכ ּכׁשּבת, ּבֹו ּכתּובה ׁשהֹוצאה ּבחּוץ; ׁשּיּניחּנּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָוהּוא
אחר מֹוציא ואין ׁשּבת. ּכהֹוצאת והּנחה עקירה ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָצרי

ּבּפסח האגף7מֹוציא מן נפסל. הראׁשֹון ׁשהֹוציאֹו ׁשּכיון ,8 ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּכלפנים - ּכלחּוץ9ולפנים - ולחּוץ האגף מן והאגף10; ; ְְְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָ

ּכלחּוץ - הּפתח עבי ׁשהּוא החּלֹונֹות11עצמֹו, ועבי12. ְְֳֳִִֶֶַַַַַַָ
הּבית ּבכלל אינן - והעלּיֹות הּגּגים ּכלפנים. - .13הּכתלים ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָ

ּבׁשגגה·. ּבין ּבזדֹון ּבין לחבּורתֹו, חּוץ ׁשּיצא הּפסח ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבּׂשר
חּוץ ׁשּיצא קדׁשים קדׁשי ּכבּׂשר הּוא והרי ּבאכילה, נאסר -ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ירּוׁשלים, לחֹומֹות חּוץ ׁשּיצא קּלים קדׁשים ּבּׂשר אֹו ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָלעזרה

ּכטרפה אכילתֹו14ׁשהּכל על ּבמעּׂשה15ולֹוקין ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
הּבּׂשר16הּקרּבנֹות חֹות - מקצתֹו ׁשּיצא אבר עד17. ויֹורד ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

הּבּׂשר את וקֹולף לעצם, וכל18ׁשּמּגיע יאכל, - ׁשּבפנים ּכל ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבקֹופיץ חֹות - לעצם מּגיע ּכׁשהּוא יּׂשרף. - אם19ׁשּבחּוץ , ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

עצם ּבֹו לׁשּבר ׁשאסּור ּפסח, היה ואם קדׁשים; ׁשאר 20היה ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

קֹולף הּפרק21- הּפרק22עד מן מקצתֹו ׁשּיצא האבר ּומפרק , ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
לחּוץ .23ּומׁשליכֹו ְִַַ

חבּורֹות‚. ּכל24ׁשּתי צריכה - אחד ּבבית אֹוכלֹות ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָ
חּוצה. הּבּׂשר מן ׁשּנאמר: הּקף; לּה לעּׂשֹות מהן ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָחבּורה
למקֹום חּוצה לֹו לּתן ׁשּצרי למדּו, הּׁשמּועה ְְְִִִִִֵֶַָָָָמּפי

איל25אכילתֹו ּפניהן את הֹופכין ואּלּו ואּלּו26. ואֹוכלין, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָ
מערבים יראּו ׁשּלא ּכדי ואֹוכלין, איל ּפניהן את .27הֹופכין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ

הּבית„. ּבאמצע יינם ּבֹו ׁשּמֹוזגים הּמים ׁשּתי28היּו ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
למזג עֹומד ּכׁשהּׁשּמׁש - ּפיו29החבּורֹות את קֹופץ ּומחזיר30, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

ּפניו מה31את אֹוכל ּכ ואחר חבּורתֹו אצל ׁשּמּגיע עד ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
לּכּלה ּומּתר חבּורֹות. ּבׁשּתי לאכל לאֹוכל ׁשאסּור ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּׁשּבפיו;

ואֹוכלת חבּורתּה מּבני ּפניה ּבֹוׁשה32להחזיר ׁשהיא מּפני , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּבפניהם. ְֱִֵֶֶֹלאכל

חבּורֹות‰. אינן33ׁשּתי - מּביניהן מחיצה ׁשּנפרצה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ּביניהן34אֹוכלין מחיצה ונעּׂשית אחת חבּורה היתה אם וכן . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבׁשּתי נאכל הּפסח ׁשאין ׁשּתסּתּלק. עד אֹוכלין אינן -ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
לחבּורה35חבּורֹות מחבּורה נעקרין ואינן ,36. ְֱֲֲֲִֵֵֶַָָָָ
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אם יש שמעון ר' (סבר יאכל" אחד בבית לומר תלמוד חבורות בשתי נאכל יהא יכול רש"י). פי על - שניים - ש"יאכלו" יהודה
בשתי ליאכל נחלק הפסח ואין להחמיר שניהם כדברי הלכה פסק "לעניין (שם): המאירי וכתב הפסח). היינו יאכל, וקרינן ֵֵָלמקרא

מקומם". לשנות רשאין אין משהסבו חבורה אותה וכן לבד, אחת בחבורה אלא מן3)חבורות תוציא לא "תניא פה: בפסחים
לאכילתו". חוץ חוצה, לומר תלמוד מנין? לחבורה מחבורה לבית, מבית אלא לי אין חוצה, הבשר מן במכילתא4)הבית הוא כן

אכילה". בשעת שלא חייב ואינו חייב אכילה בשעת חוצה, הבשר מן הבית מן תוציא לא "יאכל, מו): יב, (שמות שם דרשב"י
ל5) "יאכל, שם: דרשב"י ובמכילתא פה. שם ובבבלי שם בירושלמי ושם, שם בתוספתא הוא כדיכן על חוצה הבית מן תוציא א

מכזית". פחות על חייב ואינו חייב הוא אכילה.6)אכילה הוציאוהו.7)בשעת ושוב והכניסוהו חזרו שהוציאוהו לאחר כלומר,
החיצון8) נבדל הדלתות אותן כשסוגרין הדלתות מקום הוא ו"אגף הבית. מן הפסח בשר במוציא רבינו ופירשה שם. בפסחים משנה

הפנימי". מן המזוזה) לחוץ.9)(של הפסח את מוציא נקרא אינו הפסח מן כזית שם הניח ואם הבית הניח10)של ואם
ונפסל. לאו, על עובר הפסח את מירושלים.11)שם הוצאה לעניין שם בגמרא אמרו הבית.12)כן כזית13)של והמוציא

קרבן שם אוכלים ואין נתקדשו. לא ועליות שגגים ז הלכה הבחירה בית מהלכות ו בפרק וראה ונפסל. לוקה - לשם הפסח מבשר
פו). פה: (פסחים שיצא14)פסח בשר שכל הכתוב זה עניין כי סח:) (חולין וקבלנו כב) (שמות טריפה בשדה ובשר אמר "והשם

הקדשים קדשי מבשר אדם כשיוציא ולפיכך היא, טרפה לשדה, שיצא ובשר אמר וכאילו טרפה והיא בשדה שהיא למחיצתו חוץ
אסור והוא שיצא הבשר אותו נאסר לבית, חוץ הפסח מבשר כלום או לירושלים חוץ קלים קדשים מבשר כלום או לעזרה חוץ

כזית.15)באכילה". ממנו אכל אם והיינו תאכלו", לא טרפה בשדה ובשר משום נמי "ולילקי יח. שם16)במכות וכתב שם.
לאוכלו. אסור למקומו הבשר שחזר פי על שיצא.17)שאף מקום בפסח,18)עד אלא הבשר" את "קולף הוזכר לא שם במשנה

שריפה הטעון הבשר בין להבדיל כדי אלא בקליפה צורך אין בקופיץ, לחתוך שאפשר קדשים בשאר אבל עצם, בו לשבור שאסור
שריפה. טעונים שאינם העצמות גדול".19)לבין בו".20)"סכין תשברו לא "ועצם מו) יב, (שמות הבשר.21)שנאמר את

העצמות.22) שמתחברים פג.).23)מקום (פסחים משליכם אלא שריפה, טעונים אינם והעמידוה24)שעצמות פו. שם משנה
צריך ה), הלכה (להלן חבורות בשתי נאכל הפסח שאין ההלכה ולפי חבורות. בשתי נאכל הפסח שאמר: יהודה כר' שם בגמרא

פסחה. את אחת כל האוכלות חבורות בשתי זו משנה לבית,25)לפרש מבית אלא לי אין חוצה, הבשר מן הבית מן תוציא "לא
לאכילתו". חוצה תן חוצה, לומר תלמוד מנין? לחבורה כן.26)מחבורה לעשות רשאים שהם שם רש"י ופירש במשנה. פו. שם

לן. איכפת לא - חבורות כשתי שנראים פי על נראה27)ואף יהא שלא בזו, זו מעורבות שאינן שיפרסמו שצריך אחת. כחבורה
לדרום. ואלו לצפון אלו או למערב ואלו למזרח פניהם הופכין אלו אלא חברתה, משל כאוכלת "והמיחם28)זו פו. שם משנה

בבית חבורות הרבה כשהיו רגילים, "והיו היין". בו שמוזגין חמין בו "שמחממין רש"י ומפרש וכו'". עומד כשהשמש באמצע
אחד". ובשמש אחת במדורה לכולם להספיק מצמצמים להיות האחרת.29)אחד החבורה אוכל.30)לבני ואינו פיו את סוגר

האחרת.31) החבורה לצד פניו להחזיר לו מותר פיו שקופץ כיון כלומר, האחרת, החבורה לכיוון על32)מחבורתו אף כלומר,
פיה. קופצת שאינה אכלו33)פי החבורות ששתי כאן לפרש צריך חבורות, בשתי נאכל הפסח שאין להלן רבינו שפסק מאחר

שלה. פסח ואחת אחת בשני34)כל אוכל האוכל שמעון) (ר' האומר לדברי מביניהם מחיצה ונסתלקה יושבין "היו פו: בפסחים
יהודה. כר' רבינו ופסק אוכלין". אין - מקומות בשני אוכל האוכל אין יהודה) (ר' האומר לדברי אוכלין, - בגמרא35)מקומות

שמעון) (ר' האומר לדברי אוכלין, - חבורות בשתי נאכל פסח יהודה) (ר' האומר לדברי ביניהם מחיצה ונפרסה יושבין "היו שם:
אחת חבורה הייתה אם "וכן של השני הדין על מוסב וזה שמעון. כר' רבינו ופסק אוכלין". אין חבורות, בשתי נאכל הפסח אין

ביניהן". מחיצה "שתי36)ונעשית של הראשון הדין על מוסב וזה שם. יהודה וכר' חבורות, בשתי אוכל האוכל אין כלומר,



gqtפו oaxw zekld - lel` g"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Âּפסחיהן לאכל יתר אֹו מהן ׁשלׁשה ׁשּנכנסּו חבּורה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּבני
חבּורה ּבני ׁשאר ּבאּו ּבני37ולא ׁשּדר ּבׁשעה נכנסּו אם , ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

הּפסחים לאכל הּׁשאר38אדם על לכּלן המעֹורר וחזר ולא39, ְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ
ממּתינים ואין ׁשּיּׂשּבעּו עד אֹוכלין ׁשּנכנסּו אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבאּו
הּׁשלׁשה אּלּו ּומצאּו ּכ אחר הּמתאחרין ּבאּו ואפּלּו ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָלּׁשאר.

חלקם ּכדי להן מׁשּלמים אין - הּכל אם40ׁשאכלּו אבל . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ממּתינים אּלּו הרי - ּבלבד ׁשנים ּדברים41נכנסּו ּבּמה . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָ

ׁשּנפטרין ּבעת אבל לאכל; ּכניסתן ּבׁשעת אין42אמּורים? - ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
מּלאכל ּבלבד אחד גמר אפּלּו לחברֹו. להמּתין צרי ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹאדם

להמּתין צרי ואינֹו יצא -43. ְְְִִֵֵֵַָ
.Êמּפסח ּבין ראׁשֹון מּפסח ּבין הּפסח, מן ּכזית ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמאכיל
זרה44ׁשני לעבֹודה למּומר ּתֹוׁשב45, לגר לּׂשכיר46אֹו 47אֹו ְְְֲִִֵֵַָָָָָָ

לֹוקה ואינֹו תעּׂשה. ּבלא עֹובר זה הרי אֹותֹו48- מּכין אבל , ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
נכר אל העֹובד זה - ּבּתֹורה האמּור נכר ּובן מרּדּות. .49מּכת ְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּׂשכיר; אֹו ּתֹוׁשב גר אפּלּו לנכרי, מּמּנּו מאכילין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָואין
ּבֹו יאכל לא וּׂשכיר ּתֹוׁשב .50ׁשּנאמר: ְֱִֶֶַַָָֹֹ

.Áהּפסח51ערל מּבּׂשר ּכזית ּכל52ׁשאכל ׁשּנאמר: לֹוקה; - ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
הּוא אֹוכל אבל אֹוכל, ׁשאינֹו הּוא ּבֹו ּבֹו. יאכל לא ֲֵֵֵֵֶַָָֹֹערל

ּומרֹור ּתֹוׁשב53מּצה לגר ּומרֹור מּצה להאכיל מּתר וכן . ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָֻ
.54ּולּׂשכיר ְִָ

.Ëהּפסח מּלׁשחט מעּכבּתּו ועבדיו ּבניו ׁשּמילת ,55ּכׁשם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּנאמר מּלאכל; מעּכבתּו ּבֹו56ּכ יאכל אז אתֹו ּומלּתה :57. ְְְֱֱִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

ּבן58ּכיצד לֹו ׁשהיה אֹו הּפסח, ׁשּנׁשחט אחר עבד קנה ? ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
זה הרי - הּפסח ׁשחיטת אחר אּלא להּמֹול זמּנֹו הּגיע ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹׁשּלא
למילה ראּוי הּבן יהיה וכיצד אֹותן. ׁשּימּול עד לאכל ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאסּור
ּכגֹון ׁשחיטה? קדם ראּוי יהיה ולא הּפסח ׁשחיטת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹאחר

חּמה מּיֹום59ׁשחלצּתּו לעת מעת ימים ׁשבעת ׁשּצרי , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשחיטה60הבראתֹו אחר ונרּפאת עינֹו ׁשּכאבה ּוכגֹון אֹו61; ; ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ

זכר. ונמצא הּפסח ׁשחיטת אחר ונקרע טמטּום ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשהיה

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ׁשּנאמר:‡. לֹוקה; זה הרי - טהֹור ּבפסח עצם ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָהּׁשֹובר
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מביניהם". מחיצה שנפרצה באחד.37)חבורות אפילו ויוצאין בשלושה נכנסין חבורה בני הונא: רב "אמר שם: בפסחים
למיעל".38) דרגילי בעידנא דעייל "והוא רבינו39)שם: בדברי ומשמע שיבואו, לזרזן השאר אצל הלך החבורה של השמש

לאכול. לבוא לעוררן השמש ששלחו כלומר דילא", בהו דשגרו "והוא גרס דיילא" בהו דרגש "והוא שבמקום שם, חננאל
אחד".40) לכל כזית להם להשאיר פנים כל על שצריכים וכו' לי נראה מקום שמכל השלישי.41)"אלא שיבוא יוצאין.42)עד
להמתין43) אחד יצטרך תיתי שמהיכא דחוקים, אלו דברים ואמנם טעם. בו אין דבריו בסוף רבינו שכתב שמה הראב"ד, כתב

שלא בעלמא לצוותא הסוף עד להמתין הוא צריך ונתחברו, שנשתתפו שכיוון לסברא מקום היה כי וייתכן חבירו, על ביציאתו
יחידי. כבפסח44)יישאר בו נוהגות שבגופו, המצוות וכל אותו", יעשו הפסח חוקת "ככל יב) ט, (במדבר בו שנאמר משום

טו). הלכה י פרק ולהלן צו. (פסחים לישראל45)ראשון הפסח את מלהאכיל "שהוזהרנו קכח) (לאֿתעשה המצוות בספר כתב כן
זרה.46)שנשתמד". עבודה עובד ואינו נח בני שנצטוו מצוות, שבע עליו שקבל הגוי".47)גוי "תושב48)"זה הפסוק שהרי

ובין מומר בישראל בין המדבר בו" יאכל לא נכר בן "כל הפסוק וגם לגוי, יאכיל שלא לישראל נאמר וודאי בו" יאכל לא ושכיר
תאכילום" "לא בלשון הזהירה שלא ומכיוון התורה, ציוותה לא גוי שעל לישראל, כרחך, על נאמר, הוא גם - שם) (מכילתא בגוי
ומצוה יג מצוה החינוך כתב וכן מעשה" הוא עשה שלא אחר לוקה, "שאינו כתב ע: ביבמות והמאירי משנה). (כסף לוקה אינו
וזה לוקה, אותה ומהנה מהנאה אשתו שהמדיר יג, הלכה נדרים מהלכות י בפרק וראה ב). אות יג מצוה חינוך במנחת (וראה יד
והיה כלאיים, חבירו שהמלביש לא, הלכה כלאיים מהלכות י בפרק עוד ועיין איגר), עקיבא ר' (הגאון כאן שכתב למה סותר
לוקין שאין מכשול" תיתן לא עיוור "לפני משום הוא כאן האיסור שכל כתב עג.) (פסחים והצל"ח לוקה. המלביש - שוגג הלובש

רלב. מצוה בחינוך ראה וכן49)עליו, דישתמד". ישראל בר "כל שם: אונקלוס בתרגום והמקור זרה. לעבודה משומד כלומר,
נכרי ואחד מומר ישראל "אחד דר"י: ובמכילתא זרה". עבודה שעבד משומד ישראל זה נכר בן "כל שם: דרשב"י במכילתא

שם),50)במשמע". (מכילתא מהול וגבעוני מהול בערבי והמדובר הגוי". זה שכיר תושב, גר זה "תושב שם: במכילתא הוא כן
עבדים כלומר ישראל, ושכיר בתושב זה פסוק פירש והראב"ד משנה. כסף ראה בו, יאכל לא ערל בכלל הוא הרי כן לא שאם

מדעתם. שלא פסחם על הבעלים עם ממונים שאינם שנים, קניין או עולם קניין הקנויים משום51)עבריים נימול שלא ישראל
כח:). פסחים (רש"י מילה מחמת אחיו "אכילה".52)שמתו נחשבת אינה מכזית פחות ערל53)כי כל "דתניא קכ. פסחים

בהן שחייב מפרשים ויש ובמרור. במצה הוא "מותר ע (יבמות המאירי וכתב ומרור", במצה אוכל אבל אוכל אינו בו בו, יאכל לא
תושב". לגר ומרור מצה להאכיל שמותר כתבו ז"ל רבינו) (הוא המחברים וגדולי "תושב54)- מה: יב, שמות דרשב"י מכילתא

קדושה מצה האם העירו: כל, המתחיל דיבור כח: פסחים ובתוספות ומרור". במצה הוא אוכל אוכל, אינו בו בו, יאכל לא ושכיר
בה? לט,55)יש יב, (שמות שנאמר אותו, מעכבים וכו' עבדיו כל ומילת הקטנים בניו "מילת ה: הלכה ה פרק למעלה ראה

מלעשותו, אותו מעכבים מלו שלא עבדיו שגם למדו עא. וביבמות (בא) ובמכילתא לעשותו". יקרב ואז זכר כל לו המול בניו) אצל
כסף מקנת איש עבד "וכל מד) (שם, בעבדיו וכתב לעשותו" יקרב "ואז בבניו כתב אז": "אז שווה מגזירה מלהקריבו, כלומר,

בו". יאכל אז אותו עבדיו.56)ומלתה זכריו57)אצל מילת האכילה), את (שמעכבת עבדיו מילת אלא לי "אין בא: במכילתא
כאן אף הפסח) את מלהקריב (מעכבת זכרים מילת להלן מה "אז" זכריו) (אצל להלן ונאמר "אז" כאן נאמר דן: אתה הרי מנין?

הפסח)". את לאכול (מעכבת זכרים נימולו,58)מילת שלא ועבדיו, בניו מעכבים אכילה שבשעת אפשרות ישנה אופן באיזה
עכבוהו. לא השחיטה ובשעת הפסח, את ממנו.59)מלאכול ונחלץ חום לתינוק השחיטה60)שהיה שבשעת ייתכן זה ולפי

הוא מעכב ואז לעת, מעת ימים שבעה לו מלאו ששחטו אחר ורק למולו, הזמן הגיע ולא לעת מעת ימים שבעה עוד לו מלאו לא
הפסח. את לאכול אביו אלא61)את ימים שבעה לחכות צורך ואין השחיטה. בשעת למולו יכלו לא זה שמפני שם, יבמות

(קלז.). שבת ראה חום, של הבוקר.1)במקרה עד מהבשר ישאיר ושלא חייב, עצם איזה ועל טהור, בפסח עצם השובר יבאר

dbibg zekld - lel` g"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

יׁשּברּו לא ועצם ׁשני: ּבפסח נאמר וכן בֹו. תׁשּברּו לא ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹועצם
לֹוקה. אינֹו - עצם ּבֹו ׁשבר אם ּבטמאה, ׁשּבא ּפסח אבל ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻבֹו.
ּבטמא. ולא ּבטהֹור - בֹו תׁשּברּו לא למדּו: הּׁשמּועה ְְְְְְְִִִֵַָָָָֹֹמּפי
ּבֹו ׁשּׁשבר אֹו עּׂשר, חמּׁשה ּבלילי העצם את הּׁשֹובר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
לֹוקה. זה הרי - ימים ּכּמה אחר ׁשּׁשבר אֹו יֹום, מּבעֹוד ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעצם

ּכדי·. מּבּׂשרֹו, הּנֹותר ּבכלל הּפסח עצמֹות ּׂשֹורפין ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָלפיכ
תּקלה. לידי ּבהן יבֹואּו ִֵֶֶַָָָָֹׁשּלא

ּבּׂשר‚. ּכזית עליו ׁשּיׁש עצם ׁשבירת על אּלא חּיבין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאין
ּכזית עליו וׁשאין מח ּבֹו ׁשאין עצם אבל מח; ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאֹו
וׁשבר ּבּׂשר ּכזית עליו היה ׁשבירתֹו. על חּיב אינֹו - ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָָּבּׂשר
ׁשהּמקֹום ּפי על אף חּיב, - הּבּׂשר ּבמקֹום ׁשּלא ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעצם

מּבּׂשרֹו. ּפנּוי ְִֶַָָָׁשּׁשבר
לֹוקה.„. - אחד ּבעצם הּׁשֹובר אחר ְֵֵֶֶֶֶַַַַָהּׁשֹובר
מּׁשּום‰. חּיב אינֹו - ּגידים והמחּת עצמֹות ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָהּׂשֹורף

עצם. ְִֶֶַׁשבירת
.Â.לֹוקה - העצם את ּבֹו וׁשבר מבּׁשל אֹו נא ׁשהּוא ְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻּפסח

אּסּור ּבֹו יׁש - ּבהם וכּיֹוצא ויציאה ּבטמאה נפסל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻאפּלּו
ׁשעת לֹו ּכׁשהיתה אמּורים? ּדברים ּבּמה העצם. ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשבירת
ּכגֹון הּכׁשר, ׁשעת לֹו היתה לא אם אבל ונפסל; ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹהּכׁשר
- הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת אֹו זמן ּבמחׁשבת נעּׂשה אֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּנתּפּגל

העצם. ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו ְִִֵֶֶַָאין
.Êׁשהרי לֹוקה, אינֹו - האליה עצם ראּויׁשבר אינֹו ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ֲִַָלאכילה.
.Áמּתרין אּלּו הרי - רּכים עצמים ּכמֹו ׁשהם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֻהּסחּוסים,

ְְָָלאכלן.
.Ë,אֹותן יאכל לא - רּכים ׁשעצמֹותיו ור קטן גדי ְְִִֶַַַַָָָָָָָֹֹהיה

עצם הּׁשֹובר ׁשאחד לֹוקה; - אכל ואם עצם. ׁשֹובר ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּזה
אחר הּגדֹול ּבּׁשֹור ׁשּנאכל ּכל הּכלל: זה .ר עצם אֹו ְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹקׁשה
אחר הר הּגדי מן ּכנגּדֹו לאכל ׁשּמּתר הּוא - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשּיתּבּׁשל

והּסחּוסים. ּכנפים ראׁשי ּכגֹון ְְְְְִִִֵַַָָָצלּיתֹו,
.Èראּויין ׁשהן ּפי על אף להקׁשֹות, ׁשּסֹופן הרּכין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּגידין

על ונמנין עליהן. נמנין אין - ּבּפסח ונאכלין עּתה ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלאכילה
ואין עצם; ׁשבירת ּבלא להֹוציאֹו ׁשּיכֹול מּפני ׁשּבראׁש, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹמח
ראׁשיו, מּׁשני הּסתּום העצם והּוא ׁשּבּקּולית, מח על ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹנמנין

עצם. ּבׁשבירת אּלא להֹוציאֹו יכֹול אינֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהרי
.‡Èוחֹות ואֹוכל, הּבּׂשר חֹות - הּפסח את אֹוכל ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשאדם

הּנׁשה לגיד ּוכׁשּיּגיע רצה. אם ּומפרקן הּפרק מן ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהעצמֹות
והּקרּומֹות והעצמֹות הּגידים ׁשאר עם ּומּניחֹו מֹוציאֹו -ְְְְֲִִִִִַַַָָָ
הּבּׂשר ּכׁשאר אֹותֹו מנּקין ׁשאין אכילה. ּבׁשעת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיֹוצאין
חתכֹו ואם ׁשלם. אֹותֹו צֹולין אּלא אֹותֹו, מחּתכין ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָואין
אדם צרי אבר. יחסר ׁשּלא והּוא ּכׁשר. - חתיכֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹחתיכֹות
לא ׁשּנאמר: ּבקר, עד הּפסח מּבּׂשר יׁשאיר ׁשּלא ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹֹלהׁשּתּדל
מּמּנּו יׁשאירּו לא ׁשּנאמר: ּבּׁשני, וכן ּבקר. עד מּמּנּו ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹתֹותירּו
עבר - ּבּׁשני ּבין ּבראׁשֹון ּבין מּמּנּו, הׁשאיר ואם ּבקר. ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹעד
לעּׂשה, נּתק ׁשהרי זה, לאו על לֹוקה ואינֹו תעּׂשה. ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּבלא

ּתּׂשרפּו. ּבאׁש מּמּנּו והּנתר ְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּנאמר:

.·Èׁשלמים עּמֹו מקריבין - ּבראׁשֹון הּפסח את ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָּכׁשּמקריבין
אֹו ּגדֹולים הּצאן, מן אֹו הּבקר מן עּׂשר ארּבעה ְְְִִִַַַָָָָָָֹּביֹום
היא וזֹו הּׁשלמים. זבחי ּככל נקבֹות, אֹו זכרים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָקטּנים,
וזבחּת ּבּתֹורה: נאמר זה ועל עּׂשר, ארּבעה חגיגת ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּנקראת
זֹו? חגיגה עּמֹו מביאין אימתי ּובקר. צאן אלהי לה' ְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּפסח
יֹום חל אם אבל ּובמּועט; ּובטהרה ּבחל ּבא ׁשהּוא ְְְְֲֳִִֶַָָָָָָֹּבזמן
אֹו ּבטמאה, הּפסח ׁשּבא אֹו ּבׁשּבת, להיֹות עּׂשר ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֻארּבעה
ואין חגיגה, עּמֹו מביאין אין - מרּבים הּפסחים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֻׁשהיּו

ּבלבד. הּפסחים אּלא ְְְִִִִֶַַַָָמקריבין
.‚Èלׁשני ונאכלת חֹובה. ואינּה רׁשּות - עּׂשר ארּבעה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָחגיגת

מּבּׂשר להּניח ואסּור ׁשלמים. זבחי ּככל אחד, ולילה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָימים
מן ילין ולא ׁשּנאמר: הּׁשליׁשי, לּיֹום עּׂשר ארּבעה ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹחגיגת
הּׁשמּועה מּפי לּבקר. הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח אׁשר ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּבּׂשר
ליֹום עּׂשר ארּבעה חגיגת ּבּׂשר למּניח אזהרה ׁשּזה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָלמדּו,
הּׁשני. יֹום ׁשל ּבקר עד - לּבקר ׁשּנאמר: עּׂשר; ֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּׁשה
ּכׁשאר מּמּנה, הּנֹותר יּׂשרף אּלא לֹוקה; אינֹו - ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהּמֹותיר

ִַָהּנֹותרים.
.„Èוכל הּׁשלחן על הּפסח עם ׁשעלה חגיגה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻּבּׂשר

ואינן עּמֹו, מתּבערין הּׁשלחן על עּמֹו העֹולים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָֻהּתבׁשילין
הּתערבת. מּפני ּגזרה עצמֹו. ּכּפסח חצֹות עד אּלא ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹנאכלים

.ÂËּבחמץ אסּור הראׁשֹון ׁשני? לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמה
חמץ, על נׁשחט ואינֹו יּמצא, ּובל יראה מֹוציאיןּבבל ואין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

עּמֹו ּומביאין ּבאכילתֹו, הּלל וטעּון לחבּורה, חּוץ ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָמּמּנּו
טמאת הּקהל רב נטמא אם ּבטמאה, ׁשּיבא ואפׁשר ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹֻֻחגיגה,
ּבּבית, עּמֹו ּומּצה חמץ - ׁשני ּפסח אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמת,
לחבּורתֹו, חּוץ אֹותֹו ּומֹוציאין ּבאכילתֹו, הּלל טעּון ְֲֲִִִֵֵַַַָָָואינֹו
ּדֹוחין ּוׁשניהם ּבטמאה. ּבא ואינֹו חגיגה, עּמֹו מביאין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָֻואין
אחד ּבבית צלי ונאכלין ּבעּׂשּיתן, הּלל ּוטעּונין הּׁשּבת, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
את ּבהן ׁשֹוברין ואין מהן, מֹותירין ואין ּומרֹור, מּצה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעל
מאחר הּדברים, לכל לראׁשֹון הּׁשני יׁשוה לא ולּמה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהעצם.
חּקת מקצת ּבֹו ׁשּפרׁש לפי יעּׂשּו? הּפסח חּקת ּככל ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻֻׁשּנאמר:
ׁשּנתּפרׁשּו ּבּדברים אּלא לראׁשֹון ׁשוה ׁשאינֹו ללּמד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּפסח,
זה ׁשּכלל הּפסח' 'חּקת והם ׁשּבגּופֹו, הּמצֹות והן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻּבֹו,
טעּון וׁשהּוא מּבעּׂשֹור, הּפסח ׁשּיּלקח ּבמצרים ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר
וׁשּיאכל הּמזּוזֹות, ולׁשּתי לּמׁשקֹוף אזֹוב ּבאגּדת ּדם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻהּגעת
אּלא נעּׂשּו ולא לדֹורֹות, נֹוהגים הּדברים אֹותן אין - ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹּבחּפזֹון

ּבלבד. מצרים ְְְִִִֶַַַּבפסח
דׁשמּיאסליקּו ּבסּיעּתא ּפסח קרּבן הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָ

zFklddbibg ¦§£¦¨
לאיׁש מצֹות ּוׁשּתים עּׂשה, מצֹות ארּבע מצֹות. ׁשׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹ

ּבׁשלׁש לחג ב) ה'. ּפני להראֹות א) פרטן: הּוא וזה ְְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָֹתעּׂשה,
ׁשּלא ה) ריקם. יראה ׁשּלא ד) ּברגלים. לּׂשמח ג) ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹרגלים.
להקהיל ו) ּברגלים. מּתנֹותיו לֹו ולּתן מּלּׂשּמחֹו לוי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹיעזב

ׁשמּטה. ּבמֹוצאי הּסּכֹות ּבחג העם ְְְִֵֶַַָָָָֻאת
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור
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יׁשּברּו לא ועצם ׁשני: ּבפסח נאמר וכן בֹו. תׁשּברּו לא ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹועצם
לֹוקה. אינֹו - עצם ּבֹו ׁשבר אם ּבטמאה, ׁשּבא ּפסח אבל ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻבֹו.
ּבטמא. ולא ּבטהֹור - בֹו תׁשּברּו לא למדּו: הּׁשמּועה ְְְְְְְִִִֵַָָָָֹֹמּפי
ּבֹו ׁשּׁשבר אֹו עּׂשר, חמּׁשה ּבלילי העצם את הּׁשֹובר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
לֹוקה. זה הרי - ימים ּכּמה אחר ׁשּׁשבר אֹו יֹום, מּבעֹוד ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעצם

ּכדי·. מּבּׂשרֹו, הּנֹותר ּבכלל הּפסח עצמֹות ּׂשֹורפין ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָלפיכ
תּקלה. לידי ּבהן יבֹואּו ִֵֶֶַָָָָֹׁשּלא

ּבּׂשר‚. ּכזית עליו ׁשּיׁש עצם ׁשבירת על אּלא חּיבין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאין
ּכזית עליו וׁשאין מח ּבֹו ׁשאין עצם אבל מח; ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאֹו
וׁשבר ּבּׂשר ּכזית עליו היה ׁשבירתֹו. על חּיב אינֹו - ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָָּבּׂשר
ׁשהּמקֹום ּפי על אף חּיב, - הּבּׂשר ּבמקֹום ׁשּלא ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעצם

מּבּׂשרֹו. ּפנּוי ְִֶַָָָׁשּׁשבר
לֹוקה.„. - אחד ּבעצם הּׁשֹובר אחר ְֵֵֶֶֶֶַַַַָהּׁשֹובר
מּׁשּום‰. חּיב אינֹו - ּגידים והמחּת עצמֹות ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָהּׂשֹורף

עצם. ְִֶֶַׁשבירת
.Â.לֹוקה - העצם את ּבֹו וׁשבר מבּׁשל אֹו נא ׁשהּוא ְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻּפסח

אּסּור ּבֹו יׁש - ּבהם וכּיֹוצא ויציאה ּבטמאה נפסל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻאפּלּו
ׁשעת לֹו ּכׁשהיתה אמּורים? ּדברים ּבּמה העצם. ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשבירת
ּכגֹון הּכׁשר, ׁשעת לֹו היתה לא אם אבל ונפסל; ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹהּכׁשר
- הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת אֹו זמן ּבמחׁשבת נעּׂשה אֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּנתּפּגל

העצם. ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו ְִִֵֶֶַָאין
.Êׁשהרי לֹוקה, אינֹו - האליה עצם ראּויׁשבר אינֹו ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ֲִַָלאכילה.
.Áמּתרין אּלּו הרי - רּכים עצמים ּכמֹו ׁשהם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֻהּסחּוסים,

ְְָָלאכלן.
.Ë,אֹותן יאכל לא - רּכים ׁשעצמֹותיו ור קטן גדי ְְִִֶַַַַָָָָָָָֹֹהיה

עצם הּׁשֹובר ׁשאחד לֹוקה; - אכל ואם עצם. ׁשֹובר ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּזה
אחר הּגדֹול ּבּׁשֹור ׁשּנאכל ּכל הּכלל: זה .ר עצם אֹו ְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹקׁשה
אחר הר הּגדי מן ּכנגּדֹו לאכל ׁשּמּתר הּוא - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשּיתּבּׁשל

והּסחּוסים. ּכנפים ראׁשי ּכגֹון ְְְְְִִִֵַַָָָצלּיתֹו,
.Èראּויין ׁשהן ּפי על אף להקׁשֹות, ׁשּסֹופן הרּכין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּגידין

על ונמנין עליהן. נמנין אין - ּבּפסח ונאכלין עּתה ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלאכילה
ואין עצם; ׁשבירת ּבלא להֹוציאֹו ׁשּיכֹול מּפני ׁשּבראׁש, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹמח
ראׁשיו, מּׁשני הּסתּום העצם והּוא ׁשּבּקּולית, מח על ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹנמנין

עצם. ּבׁשבירת אּלא להֹוציאֹו יכֹול אינֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהרי
.‡Èוחֹות ואֹוכל, הּבּׂשר חֹות - הּפסח את אֹוכל ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשאדם

הּנׁשה לגיד ּוכׁשּיּגיע רצה. אם ּומפרקן הּפרק מן ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהעצמֹות
והּקרּומֹות והעצמֹות הּגידים ׁשאר עם ּומּניחֹו מֹוציאֹו -ְְְְֲִִִִִַַַָָָ
הּבּׂשר ּכׁשאר אֹותֹו מנּקין ׁשאין אכילה. ּבׁשעת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיֹוצאין
חתכֹו ואם ׁשלם. אֹותֹו צֹולין אּלא אֹותֹו, מחּתכין ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָואין
אדם צרי אבר. יחסר ׁשּלא והּוא ּכׁשר. - חתיכֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹחתיכֹות
לא ׁשּנאמר: ּבקר, עד הּפסח מּבּׂשר יׁשאיר ׁשּלא ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹֹלהׁשּתּדל
מּמּנּו יׁשאירּו לא ׁשּנאמר: ּבּׁשני, וכן ּבקר. עד מּמּנּו ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹתֹותירּו
עבר - ּבּׁשני ּבין ּבראׁשֹון ּבין מּמּנּו, הׁשאיר ואם ּבקר. ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹעד
לעּׂשה, נּתק ׁשהרי זה, לאו על לֹוקה ואינֹו תעּׂשה. ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּבלא

ּתּׂשרפּו. ּבאׁש מּמּנּו והּנתר ְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּנאמר:

.·Èׁשלמים עּמֹו מקריבין - ּבראׁשֹון הּפסח את ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָּכׁשּמקריבין
אֹו ּגדֹולים הּצאן, מן אֹו הּבקר מן עּׂשר ארּבעה ְְְִִִַַַָָָָָָֹּביֹום
היא וזֹו הּׁשלמים. זבחי ּככל נקבֹות, אֹו זכרים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָקטּנים,
וזבחּת ּבּתֹורה: נאמר זה ועל עּׂשר, ארּבעה חגיגת ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּנקראת
זֹו? חגיגה עּמֹו מביאין אימתי ּובקר. צאן אלהי לה' ְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּפסח
יֹום חל אם אבל ּובמּועט; ּובטהרה ּבחל ּבא ׁשהּוא ְְְְֲֳִִֶַָָָָָָֹּבזמן
אֹו ּבטמאה, הּפסח ׁשּבא אֹו ּבׁשּבת, להיֹות עּׂשר ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֻארּבעה
ואין חגיגה, עּמֹו מביאין אין - מרּבים הּפסחים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֻׁשהיּו

ּבלבד. הּפסחים אּלא ְְְִִִִֶַַַָָמקריבין
.‚Èלׁשני ונאכלת חֹובה. ואינּה רׁשּות - עּׂשר ארּבעה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָחגיגת

מּבּׂשר להּניח ואסּור ׁשלמים. זבחי ּככל אחד, ולילה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָימים
מן ילין ולא ׁשּנאמר: הּׁשליׁשי, לּיֹום עּׂשר ארּבעה ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹחגיגת
הּׁשמּועה מּפי לּבקר. הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח אׁשר ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּבּׂשר
ליֹום עּׂשר ארּבעה חגיגת ּבּׂשר למּניח אזהרה ׁשּזה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָלמדּו,
הּׁשני. יֹום ׁשל ּבקר עד - לּבקר ׁשּנאמר: עּׂשר; ֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּׁשה
ּכׁשאר מּמּנה, הּנֹותר יּׂשרף אּלא לֹוקה; אינֹו - ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהּמֹותיר

ִַָהּנֹותרים.
.„Èוכל הּׁשלחן על הּפסח עם ׁשעלה חגיגה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻּבּׂשר

ואינן עּמֹו, מתּבערין הּׁשלחן על עּמֹו העֹולים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָֻהּתבׁשילין
הּתערבת. מּפני ּגזרה עצמֹו. ּכּפסח חצֹות עד אּלא ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹנאכלים

.ÂËּבחמץ אסּור הראׁשֹון ׁשני? לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמה
חמץ, על נׁשחט ואינֹו יּמצא, ּובל יראה מֹוציאיןּבבל ואין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

עּמֹו ּומביאין ּבאכילתֹו, הּלל וטעּון לחבּורה, חּוץ ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָמּמּנּו
טמאת הּקהל רב נטמא אם ּבטמאה, ׁשּיבא ואפׁשר ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹֻֻחגיגה,
ּבּבית, עּמֹו ּומּצה חמץ - ׁשני ּפסח אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמת,
לחבּורתֹו, חּוץ אֹותֹו ּומֹוציאין ּבאכילתֹו, הּלל טעּון ְֲֲִִִֵֵַַַָָָואינֹו
ּדֹוחין ּוׁשניהם ּבטמאה. ּבא ואינֹו חגיגה, עּמֹו מביאין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָֻואין
אחד ּבבית צלי ונאכלין ּבעּׂשּיתן, הּלל ּוטעּונין הּׁשּבת, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
את ּבהן ׁשֹוברין ואין מהן, מֹותירין ואין ּומרֹור, מּצה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעל
מאחר הּדברים, לכל לראׁשֹון הּׁשני יׁשוה לא ולּמה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהעצם.
חּקת מקצת ּבֹו ׁשּפרׁש לפי יעּׂשּו? הּפסח חּקת ּככל ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻֻׁשּנאמר:
ׁשּנתּפרׁשּו ּבּדברים אּלא לראׁשֹון ׁשוה ׁשאינֹו ללּמד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּפסח,
זה ׁשּכלל הּפסח' 'חּקת והם ׁשּבגּופֹו, הּמצֹות והן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻּבֹו,
טעּון וׁשהּוא מּבעּׂשֹור, הּפסח ׁשּיּלקח ּבמצרים ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר
וׁשּיאכל הּמזּוזֹות, ולׁשּתי לּמׁשקֹוף אזֹוב ּבאגּדת ּדם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻהּגעת
אּלא נעּׂשּו ולא לדֹורֹות, נֹוהגים הּדברים אֹותן אין - ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹּבחּפזֹון

ּבלבד. מצרים ְְְִִִֶַַַּבפסח
דׁשמּיאסליקּו ּבסּיעּתא ּפסח קרּבן הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָ

zFklddbibg ¦§£¦¨
לאיׁש מצֹות ּוׁשּתים עּׂשה, מצֹות ארּבע מצֹות. ׁשׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹ

ּבׁשלׁש לחג ב) ה'. ּפני להראֹות א) פרטן: הּוא וזה ְְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָֹתעּׂשה,
ׁשּלא ה) ריקם. יראה ׁשּלא ד) ּברגלים. לּׂשמח ג) ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹרגלים.
להקהיל ו) ּברגלים. מּתנֹותיו לֹו ולּתן מּלּׂשּמחֹו לוי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹיעזב

ׁשמּטה. ּבמֹוצאי הּסּכֹות ּבחג העם ְְְִֵֶַַָָָָֻאת
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור
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רגלים,‡. מּׁשלׁש רגל ּבכל יּׂשראל נצטּוּו עּׂשה מצֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשלׁש
והחגיגה, ;זכּור ּכל יראה ׁשּנאמר: הראּיה, הן: ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָואּלּו
וּׂשמחּת ׁשּנאמר: והּׂשמחה, ;אלהי לה' ּתחג ְְְְֱֱֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּבעזרה ּפניו ׁשּנראה היא: ּבּתֹורה האמּורה הראּיה .ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבחּג
מן ּבין עֹולה, קרּבן עּמֹו ויביא חג, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְִִִִֵֶַַָָָָּביֹום
ולא ראׁשֹון ּביֹום לעזרה ׁשּבא ּומי הּבהמה. מן ּבין ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹהעֹוף
עֹובר אּלא עּׂשה, מצות עּׂשה ׁשּלא דּיֹו לא - עֹולה ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהביא
על לֹוקה ואינֹו ריקם. פני יראּו לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹעל
ּבּתֹורה האמּורה החגיגה מעּׂשה. עּׂשה לא ׁשהרי זה, ֲֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלאו
ּבבֹואֹו חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ׁשלמים ׁשּיקריב ְְְְִִִִֶֶַָָָהיא:
מן אּלא ּבאים הּׁשלמים ׁשאין ידּוע, והּדבר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלהראֹות.
אין והחגיגה, הראּיה ׁשהן אּלּו, מצוֹות ּוׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּבהמה.
היא: ברגלים האמּורה והּׂשמחה ּבהן. חּיבֹות ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָהּנׁשים
הּנקראים הם ואּלּו חגיגה, ׁשלמי על יתר ׁשלמים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּיקריב
ּׁשם ואכלּת ׁשלמים וזבחּת ׁשּנאמר: חגיגה; ּׂשמחת ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשלמי

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות ונׁשים .אלהי ה' לפני ְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָָֹוּׂשמחּת
ׁשּנאמר:·. הּתֹורה, מן ׁשעּור להן אין והחגיגה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהראּיה

יהא ׁשּלא סֹופרים, מּדברי אבל וגֹומר. ידֹו ּכמּתנת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹאיׁש
חגיגה ׁשלמי ולא כסף, מעה מּׁשוה ּפחֹות ראּיה עֹולת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹקרּבן
ׁשּנאמר: עׁשרֹו, ּכפי להביא ּומצוה ּכסף. ׁשּתי מּׁשוה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּפחֹות

ידֹו. ְְַַָּכמּתנת
ׁשּיעלה‚. ּבעת ׁשעּור. חכמים ּבהן נתנּו לא ּׂשמחה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלמי

יביאם, - הראּיה קרּבנֹות ּבידֹו היּו אם לחג, לירּוׁשלים ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָָֹאדם
- ּכסף ּבידֹו אין ואם הּקרּבן. ּבֹו לקנֹות ּכסף עּמֹו יעלה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאֹו
- זהּובים ּכּמה ׁשוה ּבידֹו היה אפּלּו כסף. ׁשוה יביא ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹלא
אסרּו ולמה קרּבן. ולא ּכסף ּבלא ריקם לעלֹות לֹו ְְְְְֲֵֶֶַָָָָָָָֹֹאסּור
אֹו למּכר, ימצא לא ׁשּמא ּגזרה ּכסף? ׁשוה ּבידֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּיעלה

סיגים. הּמעֹות יּמצאּו ְִִִֶַָָָׁשּמא
וׁשלמי„. ראּיתֹו עֹולת הראׁשֹון טֹוב ּביֹום הקריב ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹמי

ׁשּנאמר: הרגל; ימֹות ּבׁשאר מקריבן זה הרי - ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָחגיגתֹו
לחגיגה. ראּויין ׁשּכּלן מלּמד - אלהי לה' ּתחג ימים ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשבעת

הם. ראׁשֹון ּתׁשלּומי ְְִֵֵַָֻוכּלן
ּבראׁשֹון,‰. הקריב לא ּבראׁשֹון. ּולהקריב להקּדים ְְְְְְִִִִִִִַַָָָֹּומצוה

זה הרי - המאחר וכל ּבּׁשני. יקריב - מזיד ּבין ׁשֹוגג ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּבין
אספּתי. מּמֹועד נּוגי נאמר: ועליו ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֻמגּנה,

.Âוכּיֹוצא זה ועל ּבאחריּותֹו. חּיב אינֹו - חג ולא הרגל ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹעבר
לתקן. יּוכל לא מעּות נאמר: ְְֱִֶַַָֹֹֻּבֹו

.Êחֹוגג - הּסּכֹות חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום חג ׁשּלא ְִִֵֶֶַַַָֹֻמי

הּׁשמיני ואף ׁשמיני. ׁשהּוא האחרֹון טֹוב ּוביֹום הרגל ּכל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָאת
הּׁשבּועֹות חג ּביֹום חג ׁשּלא מי וכן הּוא. ראׁשֹון ְְְִִֵֵֶַַַַָֹּתׁשלּומי
ׁשּלאחר ימים ׁשׁשת ּכל ּתׁשלּומין לֹו ויׁש ׁשבעה, ּכל חֹוגג -ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
הּׁשבּועֹות ׁשחג נאמר, הּׁשמּועה מּפי זה ודבר הּׁשבּועֹות. ְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָָחג

לתׁשלּומין. הּמּצֹות ְְְִַַַַּכחג
.Áהּׁשּבת את לא ּדֹוחין אינן חגיגה וׁשלמי ראּיה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעֹולת

ּכקרּבנֹות קבּוע זמן להן ׁשאין לפי הּטמאה, את ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻולא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו למחר, חֹוגג - הּיֹום חֹוגג אינֹו ׁשאם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּצּבּור;
ּביֹום מקריבין ׁשאין ּפי על ואף טֹוב. יֹום את ּדֹוחין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָאבל

נדר חגיגהטֹוב וׁשלמי ראּיה עֹולת מקריבין - ּונדבֹות ים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָ
חֹובֹות. אּלא ּונדבֹות, נדרים אּלּו ׁשאין ּׂשמחה; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָוׁשלמי

.Ëוּׂשמחתֹו חגיגתֹו וׁשלמי ראּיתֹו עֹולת הּמקריב ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּכׁשּמקריב
ּבׁשאר ׁשעֹוּׂשה ּכדר ּכחֹו, ּבכל עליהן סֹומ - טֹוב ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָֹּביֹום
ׁשּבארנּו ּכמֹו מעּכבת, אינּה ׁשּסמיכה ּפי על אף ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּימים.

ׁשבּות. מּׁשּום עליה גזרּו לא הּקרּבנֹות, ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹּבמעּׂשה
.È.להביאּה חּיבין הּיֹורׁשין - ומת ראּיתֹו עֹולת ְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָהּמפריׁש

אּלה ׁשּנאמר: ּונדבֹות; נדרים מֹועד ׁשל ּבחּלֹו להקריב ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻֻמּתר
מּכלל ונדבתיכם, מּנדריכם לבד ּבמֹועדיכם לה' ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּתעּׂשּו
יֹולדת. ועֹולת מצרע עֹולת ּכמֹו - לעלתיכם ּברגל. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּקרבין
קנאֹות. ּומנחת חֹוטא מנחת להביא - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּולמנחתיכם
ואין ּבּמֹועד, קרבין הּכל נזיר. ׁשלמי לרּבֹות - ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹּולׁשלמיכם

טֹוב. ּביֹום ְְִֵקרבין
.‡Èמביא - מּועטין ּונכסים מרּבים אֹוכלים לֹו ׁשהיה ְְְִִִִִִֵֶָָָָֻּומי

אֹוכלין לֹו היּו מּועטין. ראּיה ועֹולֹות מרּבין חגיגה ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָֻׁשלמי
וׁשלמי מרּבֹות ראּיה עֹולֹות מביא - מרּבין ּונכסים ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֻֻמּועטין
יפחת לא אמרּו: זה על - מּועט וזה זה היּו מּועטֹות. ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹחגיגה
זה על - מרּבה וזה זה לׁשלמים. ּכסף ּוׁשּתי לעֹולה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻמּמעה

.ל נתן אׁשר אלהי ה' ּכברּכת ְְֱֱֲִֶֶֶַַַָָֹנאמר:

ה'תשע"א אלול כ"ט רביעי יום

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

חּיבים‡. האנׁשים וכל הראּיה. מן ּפטּורין ועבדים ְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָָָָָנׁשים
וחּגר וסּומא וקטן, וׁשֹוטה ואּלם, מחרׁש חּוץ ,2ּבראּיה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָ

והר והחֹולה הּזקן וכן וערל, מאד3וטמא ׁשאינם4והענג ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּפטּורין, עּׂשר האחד אּלּו ּכל רגליהן. על לעלֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָיכֹולים
ׁשהּוא ּפי על אף החרׁש, ּבראּיה. חּיבין האנׁשים ּכל ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּוׁשאר

אחת5מדּבר ּבאזנֹו חרׁש אפּלּו וכן6, הראּיה. מן ּפטּור - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
אף האּלם, ּפטּור. - אחת ּברגלֹו חּגר אֹו אחת ּבעינֹו ְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָהּסּומא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בהן.1) חייבות הנשים ואם הן, ומה רגלים, משלש רגל בכל ישראל נצטוו מצות ששלש חייבים1)יבאר האנשים כל אם יבאר
בחגיגה. חייב בראיה ושהחייב (פרק2)בראיה, הדברים" מן בדבר תמיד משובשת דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה "מי הוא שוטה

שאינו זה, הוא וקטן שוטה. הוא הרי הדברים מן באחד שוטה שאפילו ג:), (חגיגה יוחנן ר' וכדעת ט) הלכה עדות מהלכות ט
לחנכו כדי להעלותו אביו חייב אביו, של בידו לאחוז יכול הוא אם אבל הבית, להר מירושלים ולעלות אביו של בידו לאחוז יכול

ברגליו.3)במצוות. לעלות יכול לעלות4)שאינו יכול שאינו "ומי שם: ובמשנה ברכיבה. אלא ברגליו הולך שאינו מפונק,
מפונקים. לאנשים גם שהכוונה שם, בגמרא ופירשו (ד.) בברייתא וכן (חגיגה5)ברגליו" מהראייה פטור שומע שאינו מכיוון

הראייה.6)ב:). מן פטור אחת באזנו שחרש "באזניהם", יא) לא, (דברים שנאמר ממה כן ולמד תנחום, ר' דברי ג. שם

dbibg zekld - lel` h"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

טמטּום ּפטּור. - ׁשֹומע ׁשהּוא ּפי -8ואנּדרֹוגינֹוס7על ְְְְִִֵֶַַַָֻ
אּׁשה ספק ׁשהן מּפני ּבן9ּפטּורין, וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָ

ׁשּבֹו10חֹורין עבדּות צד מּפני ּפטּור אּלּו11- ׁשּכל ּומּנין . ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
זכּור כל יראה אֹומר: הּוא הרי הראּיה? מן -12ּפטּורין ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָ

ּבּה חּיבֹות הּנׁשים ׁשאין עּׂשה ּומצות הּנׁשים. את ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלהֹוציא
ּבּה חּיבים העבדים אין כל13- ּבבֹוא נאמר: הרי ועֹוד, . ְְֱֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ

יּׂשראל כל ּבבֹוא ונאמר: העבדים. להֹוציא - ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָָָיּׂשראל
ה' לפני להראֹות ּבאין ׁשהן ּכׁשם - ּבאים14לראֹות הם ּכ , ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָ

ׁשאינֹו סּומא, להֹוציא ׁשכינתֹו. ּובית קדׁשֹו הדר ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָלראֹות
ראּיתֹו15רֹואה אין ׁשהרי אחת, עינֹו נסמית אפּלּו . ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
ׁשאין16ׁשלמה מי להֹוציא - יׁשמעּו למען נאמר: וׁשם . ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָ

גמּורה ׁשמיעה ׁשאינֹו17לֹו מי להֹוציא - ילמדּו ּולמען . ְְְְְְִִִִֵֶַַָָ
ללּמד18מדּבר מצּוה - ללמד המצּוה ׁשּכל ונאמר:19; . ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻֻ

ּברגליו, לעלֹות ׁשּיכֹול מי - ה' ּפני את לראֹות ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹּבעלת
וענג וזקן וחֹולה חּגר ּבהלכֹות20להֹוציא ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ

לביאה ראּוי הּטמא ׁשאין הּמקּדׁש, הערל21ּביאת וכן , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּכּטמא .22מאּוס ֵַָָ

וכּיֹוצא·. ּכלבים צֹואת לקּבץ ׁשּמלאכּתֹו והּוא ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָהמקּמץ,
העֹורֹות לעּבד נחׁשת23ּבהן המצרף וכן לרפּואה, אֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּלֹו מּפני25והעּבדנין24ּבמחצב מאּוסין ׁשהן ּפי על אף , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבכלל ועֹולין ּומלּבּוׁשן ּגּופן מטהרין אּלּו הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָמלאכּתן

לראֹות .26יּׂשראל ְִֵֵָָ
מירּוׁשלים‚. ולעלֹות אביו ׁשל ּבידֹו לאחז ׁשּיכֹול קטן ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּכל

הּבית לחּנכֹו27להר ּכדי ּבֹו, ּולהראֹות להעלֹותֹו חּיב אביו - ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָ
זכּור כל יראה ׁשּנאמר: ה28ּבּמצֹות; היה ואם אֹו. חּגר ּקטן ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּפי על אף לחּנכֹו, חּיב אינֹו - ּבאחת אפּלּו חרׁש, אֹו ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָסּומא
לרפּואה ראּוי ּכ29ׁשהּוא והּוא גדֹול היה ׁשאּלּו היה30; - ְְִִֶֶָָָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָּפטּור,
.„- הראּיה מן הּפטּור וכל ּבחגיגה, חּיב - ּבראּיה החּיב ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָָָּכל

ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ ּבּׂשמחה, חּיבין וכּלן החגיגה. מן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּפטּור
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אטום.7) הוא אלא נקבות, אבר ולא זכרות אבר לא לו אם8)שאין זכר הוא אם הוא וספק נקבות ואבר זכרות אבר לו "שיש
שאסור9)נקבה". ט הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י ופרק עב. ביבמות (ראה זכר ערל ספק ומטעם הראיה. מן פטורה ואשה

וטומטום שם), עיין ההלכה, בסוף (להלן מאוס שהוא משום אלא אינו ערל של פטורו כל שהרי אסור, אינו זה) מטעם בתרומה
ובגמרא למלך. במשנה וראה התם. המתחיל דיבור עב: ביבמות התוספות שכתבו כמו מאוס, אינו למולו, אפשר ואי אטום שהוא
רבינו ומדברי הראיה, מן הכתוב מיעטו זאת ובכל זכר שהוא וניכר בחוץ כשביציו אפילו הוא טומטום שפטור פירשו ד.) (חגיגה

כן. נראה ע10)לא היה דמיו"אם קצת (מהעבד) ממנו וקבל אחד אדון לו היה אם או מהן, אחד ושחררו שותפין שני של בד
כלום אינו זה הרי שטר, ידי על חציו האדון אותו שחרר אם אבל חורין, בן וחצי עבד לחצי נחשב הדמים, באלו מקצתו ושחרר

בשטר". וזהו קנה לא עבדו חצי המשחרר אצלנו שעיקר ה'",11)לפי האדון פני אל זכורך כל "יראה יז) כג, (שמות שנאמר
עבד שחציו למי אלא זו דרשה נצרכה ולא אחר". אדון לו שיש (עבד) זה יצא אחד, אדון אלא לו שאין "מי ד.) (בחגיגה ודרשו

שם). (חגיגה פטור שהוא מאשה "לה" "לה" של היקש יש שלם עבד אבל חורין, בן עשה12)וחציו מצות כי ואף ד. חגיגה
שווה בגזירה נלמד שלא כדי זכורך כל של זה במיעוט צורך יש - גרמא שהזמן עשה ממצוות פטורות ונשים היא גרמא שהזמן

בה. חייבות שנשים הקהל ממצוות ראיה" "ראיה של הלימוד (ויקרא13)את לה" ניתן לא חופשה "או נאמר: שבשפחה לפי
מצוה שכל מאשה, "לה" "לה" שווה בגזירה ושפחה עבד ולמדו א) כד, (דברים כריתות" ספר לה "וכתב נאמר: ובאשה כ) יט,

ד.). (חגיגה בה חייב העבד אין בה חייבת אותם.14)שהאשה רואה שהקב"ה כמו סומא15)כלומר, ממעטים שם בגמרא
וכו'". ולסומא ולחולה לחיגר פרט "רגלים יד) שם (שמות רגלים" "שלוש הפסוק מן ראיה כשם16)ממצות לראות בא הוא ואין

ממה כן למדו (שם) בגמרא אבל ב.) (חגיגה אחת בעין אלא רואה אינו והוא עיניו בשתי רואהו שהקב"ה להיראות, בא שהוא
עיניו. בשתי ליראות אף עיניו בשתי לראות מה יראה יראה ולומדים "יראה", יז) שם, (שמות מפסוק17)שנאמר למדו ג. בחגיגה

בלחם וראה אחת. באזנו חרש ולא "באזניהם" יא) לא, (דברים שנאמר ממה למדו אחת באזנו חרש ואילו שומע. ואינו למדבר זה
לעצמו.18)משנה. ללמוד ויכול שומע הוא אם "קרי19)אף אמרו: בגמרא ושם לאחרים. ללמד יכול איננו מדבר שאינו וזה

ילמדּו". למען ולזקן20)ביה ולסומא ולחולה לחיגר פרט - "רגלים יד) כג, (שמות שנאמר ממה אלו דברים למדו ד. שם בגמרא ְְַ
ברגליו". לעלות יכול יב,21)שאינו (דברים שנאמר ממה הראיה מן פטור שטמא למדו ד: ושם למקדש. להיכנס לטמא שאסור

אינו בביאה שאינו וכל קרבן) (הבאת בהבאה ישנו למקדש) (בכניסה בביאה שישנו "כל - שמה" והבאתם שמה "ובאת הֿו)
פירשה22)בהבאה". עב: ביבמות אבל (כטמא)". הערל את לרבות ד) כב, (ויקרא איש איש אומר עקיבא "רבי שם: בחגיגה

לעניין דווקא אלא וכל, מכל לטמא השווהו שלא וללמדנו מאוס, שהוא מפני אלא הכתוב מריבוי לא כלומר דמאיס, משום יוסף רב
ולהזות. לקדש ערל כשר חטאת, למי אבל קרבנות. ועבודת מקדש ובביאת בראייה כגון הבגדים23)גבוה בהן ששורין "ראיתי

הכובסין. נברכת המתחיל דיבור יז. בתרא בבא רש"י וראה יומיים", או יום כיבוסן מוצאו24)לפני ממקום נחושת כורה כלומר
שם. בכתובות חנה בר בר וכרבה הארץ, עורות.25)מן נחושת26)מעבדי והמצרף המקמץ אומרים "אחרים ז: ד. בחגיגה

כל עם לעלות ראויין שאינן אלו יצאו זכורך כל עם לעלות שיכול מי זכורך" "כל כג) (שמות שנאמר הראיה, מן פטורין והבורסי
ומלבושם גופם ויטהרו למעט, ולא הוא לרבות "כל ואדרבה כאחרים הלכה שאין שכתב (שם) במאירי וראה רע)". (שריחן זכורך
כשאר הם הרי כשיטהרו אבל במאיסותם, בעודם אלא ממעטים אינם ש"אחרים" קורקוס הר"י בשם שם כתב והכסףֿמשנה ויעלו".

אדם. קטן27)כל שהוא אביו, של כתיפיו על לרכוב יכול אם גם שמחייבים שמאי, כבית ולא ב. חגיגה במשנה הלל כבית
ורבינו28)ביותר. בעלמא. אסמכתא אלא אינו זכורך" "כל והפסוק מדרבנן אלא אינו הקטן שחינוך אמרו, ובגמרא שם ברייתא

משנה). (לחם הברייתא לשון אחר עכשיו.29)נמשך לחנכו אביו על חיוב אין זאת בכל חייב, יהיה לא30)וכשיתרפא לפיכך
לחנכו. אביו את חייבו



פט dbibg zekld - lel` h"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

טמטּום ּפטּור. - ׁשֹומע ׁשהּוא ּפי -8ואנּדרֹוגינֹוס7על ְְְְִִֵֶַַַָֻ
אּׁשה ספק ׁשהן מּפני ּבן9ּפטּורין, וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָ

ׁשּבֹו10חֹורין עבדּות צד מּפני ּפטּור אּלּו11- ׁשּכל ּומּנין . ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
זכּור כל יראה אֹומר: הּוא הרי הראּיה? מן -12ּפטּורין ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָ

ּבּה חּיבֹות הּנׁשים ׁשאין עּׂשה ּומצות הּנׁשים. את ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלהֹוציא
ּבּה חּיבים העבדים אין כל13- ּבבֹוא נאמר: הרי ועֹוד, . ְְֱֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ

יּׂשראל כל ּבבֹוא ונאמר: העבדים. להֹוציא - ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָָָיּׂשראל
ה' לפני להראֹות ּבאין ׁשהן ּכׁשם - ּבאים14לראֹות הם ּכ , ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָ

ׁשאינֹו סּומא, להֹוציא ׁשכינתֹו. ּובית קדׁשֹו הדר ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָלראֹות
ראּיתֹו15רֹואה אין ׁשהרי אחת, עינֹו נסמית אפּלּו . ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
ׁשאין16ׁשלמה מי להֹוציא - יׁשמעּו למען נאמר: וׁשם . ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָ

גמּורה ׁשמיעה ׁשאינֹו17לֹו מי להֹוציא - ילמדּו ּולמען . ְְְְְְִִִִֵֶַַָָ
ללּמד18מדּבר מצּוה - ללמד המצּוה ׁשּכל ונאמר:19; . ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻֻ

ּברגליו, לעלֹות ׁשּיכֹול מי - ה' ּפני את לראֹות ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹּבעלת
וענג וזקן וחֹולה חּגר ּבהלכֹות20להֹוציא ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ

לביאה ראּוי הּטמא ׁשאין הּמקּדׁש, הערל21ּביאת וכן , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּכּטמא .22מאּוס ֵַָָ

וכּיֹוצא·. ּכלבים צֹואת לקּבץ ׁשּמלאכּתֹו והּוא ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָהמקּמץ,
העֹורֹות לעּבד נחׁשת23ּבהן המצרף וכן לרפּואה, אֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּלֹו מּפני25והעּבדנין24ּבמחצב מאּוסין ׁשהן ּפי על אף , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבכלל ועֹולין ּומלּבּוׁשן ּגּופן מטהרין אּלּו הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָמלאכּתן

לראֹות .26יּׂשראל ְִֵֵָָ
מירּוׁשלים‚. ולעלֹות אביו ׁשל ּבידֹו לאחז ׁשּיכֹול קטן ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּכל

הּבית לחּנכֹו27להר ּכדי ּבֹו, ּולהראֹות להעלֹותֹו חּיב אביו - ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָ
זכּור כל יראה ׁשּנאמר: ה28ּבּמצֹות; היה ואם אֹו. חּגר ּקטן ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּפי על אף לחּנכֹו, חּיב אינֹו - ּבאחת אפּלּו חרׁש, אֹו ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָסּומא
לרפּואה ראּוי ּכ29ׁשהּוא והּוא גדֹול היה ׁשאּלּו היה30; - ְְִִֶֶָָָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָּפטּור,
.„- הראּיה מן הּפטּור וכל ּבחגיגה, חּיב - ּבראּיה החּיב ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָָָּכל

ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ ּבּׂשמחה, חּיבין וכּלן החגיגה. מן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּפטּור
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אטום.7) הוא אלא נקבות, אבר ולא זכרות אבר לא לו אם8)שאין זכר הוא אם הוא וספק נקבות ואבר זכרות אבר לו "שיש
שאסור9)נקבה". ט הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י ופרק עב. ביבמות (ראה זכר ערל ספק ומטעם הראיה. מן פטורה ואשה

וטומטום שם), עיין ההלכה, בסוף (להלן מאוס שהוא משום אלא אינו ערל של פטורו כל שהרי אסור, אינו זה) מטעם בתרומה
ובגמרא למלך. במשנה וראה התם. המתחיל דיבור עב: ביבמות התוספות שכתבו כמו מאוס, אינו למולו, אפשר ואי אטום שהוא
רבינו ומדברי הראיה, מן הכתוב מיעטו זאת ובכל זכר שהוא וניכר בחוץ כשביציו אפילו הוא טומטום שפטור פירשו ד.) (חגיגה

כן. נראה ע10)לא היה דמיו"אם קצת (מהעבד) ממנו וקבל אחד אדון לו היה אם או מהן, אחד ושחררו שותפין שני של בד
כלום אינו זה הרי שטר, ידי על חציו האדון אותו שחרר אם אבל חורין, בן וחצי עבד לחצי נחשב הדמים, באלו מקצתו ושחרר

בשטר". וזהו קנה לא עבדו חצי המשחרר אצלנו שעיקר ה'",11)לפי האדון פני אל זכורך כל "יראה יז) כג, (שמות שנאמר
עבד שחציו למי אלא זו דרשה נצרכה ולא אחר". אדון לו שיש (עבד) זה יצא אחד, אדון אלא לו שאין "מי ד.) (בחגיגה ודרשו

שם). (חגיגה פטור שהוא מאשה "לה" "לה" של היקש יש שלם עבד אבל חורין, בן עשה12)וחציו מצות כי ואף ד. חגיגה
שווה בגזירה נלמד שלא כדי זכורך כל של זה במיעוט צורך יש - גרמא שהזמן עשה ממצוות פטורות ונשים היא גרמא שהזמן

בה. חייבות שנשים הקהל ממצוות ראיה" "ראיה של הלימוד (ויקרא13)את לה" ניתן לא חופשה "או נאמר: שבשפחה לפי
מצוה שכל מאשה, "לה" "לה" שווה בגזירה ושפחה עבד ולמדו א) כד, (דברים כריתות" ספר לה "וכתב נאמר: ובאשה כ) יט,

ד.). (חגיגה בה חייב העבד אין בה חייבת אותם.14)שהאשה רואה שהקב"ה כמו סומא15)כלומר, ממעטים שם בגמרא
וכו'". ולסומא ולחולה לחיגר פרט "רגלים יד) שם (שמות רגלים" "שלוש הפסוק מן ראיה כשם16)ממצות לראות בא הוא ואין

ממה כן למדו (שם) בגמרא אבל ב.) (חגיגה אחת בעין אלא רואה אינו והוא עיניו בשתי רואהו שהקב"ה להיראות, בא שהוא
עיניו. בשתי ליראות אף עיניו בשתי לראות מה יראה יראה ולומדים "יראה", יז) שם, (שמות מפסוק17)שנאמר למדו ג. בחגיגה

בלחם וראה אחת. באזנו חרש ולא "באזניהם" יא) לא, (דברים שנאמר ממה למדו אחת באזנו חרש ואילו שומע. ואינו למדבר זה
לעצמו.18)משנה. ללמוד ויכול שומע הוא אם "קרי19)אף אמרו: בגמרא ושם לאחרים. ללמד יכול איננו מדבר שאינו וזה

ילמדּו". למען ולזקן20)ביה ולסומא ולחולה לחיגר פרט - "רגלים יד) כג, (שמות שנאמר ממה אלו דברים למדו ד. שם בגמרא ְְַ
ברגליו". לעלות יכול יב,21)שאינו (דברים שנאמר ממה הראיה מן פטור שטמא למדו ד: ושם למקדש. להיכנס לטמא שאסור

אינו בביאה שאינו וכל קרבן) (הבאת בהבאה ישנו למקדש) (בכניסה בביאה שישנו "כל - שמה" והבאתם שמה "ובאת הֿו)
פירשה22)בהבאה". עב: ביבמות אבל (כטמא)". הערל את לרבות ד) כב, (ויקרא איש איש אומר עקיבא "רבי שם: בחגיגה

לעניין דווקא אלא וכל, מכל לטמא השווהו שלא וללמדנו מאוס, שהוא מפני אלא הכתוב מריבוי לא כלומר דמאיס, משום יוסף רב
ולהזות. לקדש ערל כשר חטאת, למי אבל קרבנות. ועבודת מקדש ובביאת בראייה כגון הבגדים23)גבוה בהן ששורין "ראיתי

הכובסין. נברכת המתחיל דיבור יז. בתרא בבא רש"י וראה יומיים", או יום כיבוסן מוצאו24)לפני ממקום נחושת כורה כלומר
שם. בכתובות חנה בר בר וכרבה הארץ, עורות.25)מן נחושת26)מעבדי והמצרף המקמץ אומרים "אחרים ז: ד. בחגיגה

כל עם לעלות ראויין שאינן אלו יצאו זכורך כל עם לעלות שיכול מי זכורך" "כל כג) (שמות שנאמר הראיה, מן פטורין והבורסי
ומלבושם גופם ויטהרו למעט, ולא הוא לרבות "כל ואדרבה כאחרים הלכה שאין שכתב (שם) במאירי וראה רע)". (שריחן זכורך
כשאר הם הרי כשיטהרו אבל במאיסותם, בעודם אלא ממעטים אינם ש"אחרים" קורקוס הר"י בשם שם כתב והכסףֿמשנה ויעלו".

אדם. קטן27)כל שהוא אביו, של כתיפיו על לרכוב יכול אם גם שמחייבים שמאי, כבית ולא ב. חגיגה במשנה הלל כבית
ורבינו28)ביותר. בעלמא. אסמכתא אלא אינו זכורך" "כל והפסוק מדרבנן אלא אינו הקטן שחינוך אמרו, ובגמרא שם ברייתא

משנה). (לחם הברייתא לשון אחר עכשיו.29)נמשך לחנכו אביו על חיוב אין זאת בכל חייב, יהיה לא30)וכשיתרפא לפיכך
לחנכו. אביו את חייבו



dbibgצ zekld - lel` h"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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חּיּוב31וקטן ּבני ׁשאינן מּפני - וקטן ׁשֹוטה חרׁש וטמא. וערל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ
- וטמא וערל ּבּתֹורה; האמּורֹות מצֹות מּכל ּפטּורין הן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָהרי
ּכמֹו לביאה, ראּויין ואינן ּבּקדׁשים אֹוכלים ׁשאינן ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַָָָָמּפני

הּמקּדׁש ּביאת ּבהלכֹות הּקרּבנֹות.32ׁשּבארנּו מעּׂשה ּובהלכֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ּבּׁשני‰. ונתרּפא ראׁשֹון ּביֹום סּומא אֹו חּגר ׁשהיה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָמי

ּפטּור; היה חֹובתֹו ׁשּביֹום החגיגה, ּומן הראּיה מן ּפטּור -ְְֲִִִִֶַָָָָָָָָ
החג ימֹות הן33ׁשּכל ראׁשֹון וכן34ּתׁשלּומי ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּטהר ּפי על אף הראׁשֹון, טֹוב יֹום ּבלילי נטמא ְְִִִִֵֵֶַַַָָָאם
ּפטּור35למחר ראׁשֹון36- ּביֹום נטמא אם אבל הרי37. - ְְְֲֲִִִֵָָָָָ

ּכׁשּיטהר. הרגל ימי ּבתֹו ּוראּיתֹו חגיגתֹו להביא חּיב ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָזה
.Âהחג ימי ּבתֹו לעזרה ׁשּבא עֹולה38מי להביא חּיב אינֹו - ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

ׁשּיּכנס עת ּבכל -39ּבידֹו ריקם פני יראּו ולא ׁשּנאמר: ׁשּזה . ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּתׁשלּומי אֹו ראׁשֹון יֹום ׁשהּוא ּבלבד, הרגל ּבעּקר אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאינֹו

מּמּנּו40ראׁשֹון מקּבלין - ׁשּיביא עת ּבכל הביא ואם . ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָ
ׁשעּור. לּה אין ׁשהראּיה ראּיה, עֹולת לׁשם אֹותּה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָּומקריבין

.Êמקצתן41הפריׁש מהן והקריב לחגיגתֹו ּבהמֹות עּׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ּופסק הּׁשאר42ּבראׁשֹון ּומקריב חֹוזר אינֹו ׁשּוב ׁשהרי43- , ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

אֹותם יכֹול44ׁשּיר ולא הּיֹום דחקֹו אּלא ּפסק, לא ואם . ְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹ
הּיֹום למחר45להקריב הּׁשאר מקריב -46. ְְְְְִִַַַַָָָ

.Áהחּלין מן אּלא ּבאה אינּה ראּיה ּכׁשאר47עֹולת , ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֻ
ּבהן חּיב ׁשאדם ּבאֹות48הּקרּבנֹות חגיגה ׁשלמי אבל . ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

חּלין מעֹות עם המערבֹות ׁשני מעּׂשר לֹוקח49מּמעֹות , ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹֻ
חגיגה ׁשלמי ּומקריבּה ּבהמה הּתערבת והּוא50מן . ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

החּלין מן ראׁשֹונה אכילה ׁשעּור ׁשּׁשלמי51ׁשּיהיה מּפני . ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻ
מן אּלא ּבא אינֹו חֹובה ׁשהּוא וכל חֹובה, ְֲִִֵֶֶָָָָָֹחגיגה

.52החּלין ִַֻ
.Ëּבהמה ּבמעּׂשר חגיגה ׁשלמי חֹובת ידי אדם .53ויֹוצא ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָ

טֹוב ּביֹום יעּׂשר ׁשּמא ּגזרה טֹוב, ּביֹום אֹותֹו מביאין .54ואין ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָ
.Èּונדבֹות ּבנדרים ּׂשמחה ׁשלמי חֹובת ידי יּׂשראל 55יֹוצאין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ

ּבהמה והּכהנים56ּובמעּׂשר ּבחּטאת57, 59ּובאׁשם58- ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָֹ
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(שם).31) בשמחה חייב מדבר ואינו שומע או שומע ואינו מדבר אבל מדבר, ואינו שומע שאינו הוא וחרש ב: בדף בפרק32)שם
לעזרה). בא אינו עצמו הוא אבל קרבנותיו, (שמשלח ערל לעניין יב הלכה ב ובפרק טמא. לעניין החג.33)ג ימי שאר כלומר

הימים.34) בשאר להשלים חיוב עליו אין חיוב, בר היה לא הראשון שביום וכיוון שם. יוחנן חג.35)כר' של שני ביום
ביום,36) חיוב של רגע אף לו היה לא הראשון ביום שנפטר וכיוון א, הלכה למעלה ראה והחגיגה, הראיה מן פטור טמא שהרי

משנה). ולחם שם (מאירי יוחנן ר' של רבו שהוא (שם) חזקיה וכדעת הימים. בשאר להשלים חייב אינו שוב - בלילה, נטמא שהרי
הימים.37) בשאר תשלומין חיוב עליו יש שוב שנטמא, לפני ביום חיוב של רגע לו יוחנן38)שהיה רבי כדעת היא זו הלכה כל

לעניין ובין פנים לראיית בין שיעור, ראיה למצות שאין הסובר ז. חגיגה שבגמרא הראשון הלשון ולפי לקיש, ריש על החולק
אחרון. כלשון פוסקין אנו התלמוד בכל כי אף ראשון כלשון פוסקין שאנו הטעם שם במאירי וראה קרבן, שכבר39)הבאת כיוון

אחת. פעם בי40)הקריב חג לא הימים.אם בשאר בתשלומין שחייב הראשון ראשון.41)ום ליום שמפריש פירש ולא סתם
אוכלין.42) לו היו כן וכמו ביום, להקריב שהות עוד לו והיה השאר, את הקריב ולא לקיש43)הפסיק ריש "אמר ח: בחגיגה

שוב שפסק כיוון אמר יוחנן ר' שני, טוב ביום חמש ומקריב חוזר ראשון טוב ביום חמש והקריב לחגיגתו בהמות עשר הפריש
וכאן סתם) הבהמות את (הפריש בסתם מיירי) יוחנן, (ר' כאן לקיש) בן שמעון ור' יוחנן (ר' פליגי ולא אבא ר' אמר מקריב, אינו
ראשון תשלומי אלא שאינו ומקריבן חוזר ראשון, ליום כולן את מפריש שהוא מפורש (שאמר במפרש מיירי) לקיש בן שמעון (רבי

שם). רש"י ראשון.44)- ליום שיהיו רצונו שאין כך, ידי על את45)ומגלה להקריב הספיק ולא דחוק היה שהזמן פירוש,
שם). (גמרא מספקת במדה אוכלין לו היו לא אם כן וכמו ראשון,46)הכל, ליום שיהיו רצונו שאין גילוי שום כאן אין שהרי

לראשון. תשלומין אלא זה שאין כך, אחר מקריב שבוודאי ראשון, ליום כמפרש זה במעות47)והרי אלא אותה קונים אין כלומר,
שם). וגמרא ז: חגיגה (משנה הקדש במעות ולא זאת48)חולין ולמדו חולין. של ממעות להביאו צריך חובה של דבר שכל

מן חובתו מביא שאדם מלמד "מסת, - תיתן" אשר ידך נדבת מסת אלוקיך לה' שבועות חג "ועשית י) טז, (דברים שנאמר ממה
ח.). (חגיגה הארץ" על מס אחשורוש המלך "וישם א) י, (אסתר שנאמר כמו חולין, הוא "מסת" - הלל49)החולין", כבית

(שם). תערובת גם התורה ריבתה ובזה אלוקיך", ה' יברכך "כאשר שם) (דברים שנאמר ממה זאת ולמדו ח.) כר'50)(חגיגה
ועיין להיפך, הסובר כחזקיה ולא לבהמה בהמה טופלין ואין למעות מעות (מחברין) טופלין שסובר שם, חזקיה, על החולק יוחנן
בלבד. החולין מן אלא באה אינה ראיה עולת אבל למעלה). (ראה בתורה ריבוי בה שמצינו בחגיגה אלא אינו זה וכל משנה. כסף

וסובר51) חזקיה של וברייתא שם בחגיגה הוא כן הראשונה. אכילה של בשיעור חולין של מעות החגיגה של במעות שיהיה צריך
משנה). (כסף יוחנן לר' הדין שהוא החולין.52)רבינו מן ראשונה אכילה שיעור שיהיה צריך "תניא53)לפיכך ח. חגיגה

החולין. מן חובתו מביא שאדם מלמד טז) (דברים "מסת" למעות) מעות טופלין ואין לבהמה בהמה טופלין (שסובר דחזקיה כוותיה
מן ואילך מכאן החולין, מן ראשונה אכילה אומרים הלל ובית המעשר. מן ואילך מכאן החולין, מן ראשון יום אומרים שמאי בית
שמחה, לעניין הוא הפסח ימות בשאר שהמדובר רש"י ומפרש בהמה", במעשר חובתו ידי יוצא אדם הפסח ימות כל ושאר המעשר

בהמה. במעשר חגיגה שלמי חובת ידי שיוצאין חגיגה שלמי לעניין הוא שהמדובר מפרש רבינו לעשר54)אבל אפשר "ואי
כנדרים זה ואין להקריב, מותר זה ולולא המעשר. את שצובע האדום הצבע משום כלומר שם). (חגיגה סקרתא" משום טוב ביום
על אף טוב ביום להקדישו מותר זה ולולא חגיגה, לשם שמקריבו לפי ח), הלכה א פרק (למעלה טוב ביום קרבים שאינם ונדבות

להקדישו. התורה מן שחייב לפי טוב, ביום מקדישים שאין זה55)פי הרי (=שאמר שנדב או שלמים) עלי הרי (=שאמר שנדר
שמחה. שלמי לשם טוב ביום קריבין ונדבות נדרים ושלמי לרגל, כשעלה והביאן לבעלים נאכלים ושלמים השנה, כל שלמים)

ט).56) הלכה (למעלה חגיגה שלמי לעניין שכתב כמו יעשר, שמא גזירה טוב, ביום אותו מביאין אין שמחה בשלמי שגם נראה
חובתן.57) ידי א.58)יוצאין הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ז בפרק ראה בעזרה, כהונה לזכרי נאכל שבשרו59)שבשרה

dbibg zekld - lel` h"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

וׁשֹוק60ּובבכֹור זֹו61ּובחזה ׁשּמצוה ּבאכילת62; לּׂשמח היא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹ
ה' לפני אכלּו63ּבּׂשר והרי לא64, חֹובתן ידי יֹוצאין אין אבל . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָָֹ

המּׂשּמח ּבּׂשר ׁשאינן ּבמנחֹות, ולא ּבארנּו65ּבעֹופֹות ּכבר . ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
עּׂשר ארּבעה ׁשחגיגת לפיכ66ּבפסחים, אדם67רׁשּות. אין ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

חגיגה חֹובת ידי ּבּה ּׂשמחה68יֹוצא חֹובת ּבּה יֹוצא אּלא ,69. ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ
.‡Èנדבה אֹו נדר ׁשלמי לֹו ׁשהיּו יֹום70מי מערב ּוׁשחטן ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ידי71טֹוב ּבּה יֹוצא אינֹו - טֹוב ּביֹום ׁשאכלן ּפי על אף ,ְְֲִֵֵֵֶַַָָָ

ּבּה יצא אבל החּלין, מן אּלא ּבאה ׁשאינּה חגיגה, ֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻחֹובת
ּׂשמחה. חֹובת ְְִֵַָידי

.·Èּברגל מהן ואֹוכל הֹואיל הרגל, קדם ׁשּׁשחטן ּפי על ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאף
ּבׁשעת ּׂשמחה ׁשלמי לׁשחט צרי ׁשאינֹו חֹובתֹו; ידי יצא -ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ְִָּׂשמחה.
.‚Èּתֹודה אדם יביא עּׂשר72לא ארּבעה החמץ73ּביֹום מּפני , ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹ
הּפסּול74ׁשּבּה לבית קדׁשים מביאין ׁשאין הביא75, ואם .76 ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּׂשמחה חֹובת ידי ּבּה יֹוצא ׁשּבארנּו77- ּכמֹו ,78. ְְְְִֵֵֵֶַַָָ
.„Èלׁשם חֹובתי ידי ּבּה ׁשאצא ּתֹודה עלי הרי : ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר

ּתֹודה79חגיגה להביא חּיב חגיגה;80- ידי ּבּה יֹוצא ואינֹו , ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָ
החּלין מן אּלא ּבאה חגיגה ׁשלמי81ׁשאין אדם ּכׁשּיזּבח . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ואׁשּתֹו ּובניו הּוא אֹוכל יהיה לא - ּׂשמחה וׁשלמי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹחגיגה
לּׂשּמח חּיב אּלא גמּורה, מצוה ׁשּיעּׂשה וידּמה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבלבד

ׁשּנאמר והאמללים, והּיתֹום82הענּיים והּגר והּלוי : ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשאכל83והאלמנה ּומי עׁשרֹו. ּכפי ּומׁשקן הּכל מאכיל . ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹ

זבחיה נאמר: עליו - עּמֹו אּלּו ּׂשּמח ולא ּכלחםזבחיו ם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּומצוה לנפׁשם. לחמם ּכי יּטּמאּו, אכליו ּכל להם, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹאֹונים

הּכל מן יֹותר נחלה84בּלוי ולא חלק לא לֹו ׁשאין לפי ,85, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹ
ׁשלחנֹו על לוּיים לזּמן צרי לפיכ ּבּבּׂשר. מּתנֹות לֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֻואין

ׁשּלהם מעּׂשר עם ּבּׂשר מּתנֹות להם יּתן אֹו ּכדי86ּולּׂשּמחם, , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
וׁשֹוהה מּלּׂשּמחֹו הּלוי את העֹוזב וכל צרכיהם. ּבֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּימצאּו

ּברגלים מעּׂשרֹותיו ׁשּנאמר:87מּמּנּו תעּׂשה, ּבלא עֹובר - ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּלוי את ּתעזב ּפן ל .88הּׁשמר ְֲִִֵֶֶֶַַָֹ

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

וטף,‡. ונׁשים אנׁשים יּׂשראל, ּכל להקהיל עּׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָמצות
מן ּבאזניהם ולקרֹות לרגל ּבעלֹותם ׁשמּטה מֹוצאי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבכל
ידיהם ּומחּזקֹות ּבמצֹות אֹותן מזרזֹות ׁשהן ּפרׁשּיֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָהּתֹורה
הּׁשמּטה ׁשנת ּבמעד ׁשנים ׁשבע מּקץ ׁשּנאמר: האמת. ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבדת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כחטאת. בעזרה כהונה לזכרי כה).60)נאכל הלכה (שם לכהנים נאכל נאכלים61)שבשרו והם לרגל, העולים משלמי שהורמו
שמחה.62)לכהנים. ז,63)של (דברים בחגך" "ושמחת מהכתוב ח. בחגיגה ודרשינן ט.) ק (פסחים בבשר אלא שמחה ואין

לשמחה". שמחות מיני כל "לרבות אלא64)יד) המצוה, היא ההקרבה שלא שמחה, שלמי מיוחד באופן להקריב צורך ואין
אכלו. והרי הקרבנות, בשר שמחה".65)אכילת בהן שאין אלו יצאו נפקא, מ"ושמחת" אמר אשי "רב ח: שם בגמרא

ניסן.66) שמחה,67)בחודש משום בה יוצאין היו לא חובה, הייתה שאם שמחה, חובת ידי בה יוצא רשות, שהיא משום כלומר,
חגיגת הייתה אם כן לחג, נצטוו מצוות שלוש שהרי שמחה, שלמי חובת בחגיגה יוצא שאינו וכמו לפסח, מצוה היא שגם כיוון

שמח). (אור שמחה חובת ידי בה יוצא היה לא חובה שאינה68)י"ד ח) (הלכה למעלה כמבואר עשר. חמשה חגיגת כלומר,
החולין. מן אלא שאינה69)באה שאמר במה אלא עליו, חולקים אינם שחכמים רבינו וסובר תימא. בן של ברייתא ע. פסחים

עליו. חולקים אינם - חגיגה" חובת ידי בה יוצא ואינו שמחה חובת ידי בה "יוצא שאמר במה אבל ולילה, ליום אלא נאכלת
משום70) בה יוצא ואין שמחה משום בהן יוצא טוב יום מערב ששחטן שלמים אלעזר רבי אמר רבין אתא "כי עא. בפסחים

חגיגה, ידי בה יוצא אינו חגיגה לשם מתחילה הקדישן אם שאפילו כתבו שלמים, המתחיל דיבור ע:) (שם ובתוספות חגיגה".
יוצא חגיגה, לשם הקדישם שאם נראה נדבה", או נדר שלמי לו שהיו "מי שכתב רבינו מדברי אבל טוב, יום מערב ששחטן כיוון

טוב. ביום דווקא לשחוט צריך ואין חגיגה, ידי פי71)בה על שאף להשמיענו הסיפא, משום כן ונאמר שם. בגמרא הוא כן
טוב. ביום שחטן אם אף בהם, יוצא אינו חגיגה לעניין אבל שמחה. שלמי משום בהם יוצא טוב יום מערב קרבן72)ששחטם

לו. שנעשה הנס על יג).74)בניסן.73)הודאה ז, (ויקרא חמץ לחם מקריב תודה קרבן שאינו75)שעל משום לשריפה.
שם). וברש"י יט: (ביצה נותר לידי בא שבה חמץ כך ומתוך שעות ארבע עד אלא פסח בערב חמץ לאכול כלומר76)יכול

כנ"ל. עשר, פי77)בארבעה על ואף משנה) ולחם משנה בכסף וראה בלינה. נפסלת היא למחר, (שאילו הפסח בליל כלומר,
חג, של ראשון טוב יום בליל ולא לפניו, שמחה שיש חג, של אחרון טוב יום בליל אלא שמחה חובת שאין עא.) (פסחים שאמרו
אוכלים שהרי שמחה, בעצמו בו שיש פסח, של ראשון טוב יום בליל אבל טובים, ימים בשאר אלא אינו זה - לפניו שמחה שאין

שמחה. חובת גם בו יש בהמה, ובמעשר בבכור שיוצאים כמו שמחה, חובת ידי בו ויוצאים הפסח י,78)בו בהלכה למעלה
שמחה. בשעת שמחה שלמי לשחוט צריך שאינו יב ובהלכה ונדבות, בנדרים שמחה שלמי חובת ידי מפריש79)שיוצאין כלומר,

החגיגה. חובת ידי בו לצאת שיוכל בתנאי, תודה לשם אותו מפריש שהוא ומתנה תודה תודה.80)קרבן בהבאת מיד נתחייב
שכבר81) כיוון כלום, זה אין החגיגה, חובת ידי בו לצאת מנת על כך אחר וכשמתנה להביאה, נתחייב תודה עלי הרי שאמר שמיד

החולין. מן אלא באה החגיגה ואין בתודה, החג.82)נתחייב שמחת אתה83)בעניין בפסיקתא, סימן בר' יהודה רב "כדדרש
כולם. את לשמח אתה וחייב והאלמנה, היתום הגר, הלוי, ד', לי יש אני אף ואמתך, עבדך בתך, בנך, בית, בני ד' לך שהרי84)יש

והאלמנה והיתום והגר והלוי ואמתך עבדך ובתך ובנך "אתה יד) טז, לדברים ראה (פרשת בספרי הוא וכן לכולם. הכתוב הקדימו
קודם". חביב "חביב - בשעריך", עמך".85)אשר ונחלה חלק לו אין כי תעזבנו לא בשעריך אשר "והלוי שנאמר: כמו

א).86) הלכה מעשרות מהלכות א (פרק ללוי לתת שצריך ראשון וחגיגה,87)מעשר שמחה בשלמי מלשמחו אותו שעוזב כלומר,
ברגלים. מעשרותיו שמשהה תעשה.88)או לא אלא אינו ואל, פן השמר, שנאמר מקום להקהיל1)שכל עשה שמצות יבאר ַ

לרגל. בעלותם שמיטה מוצאי בכל ישראל כל



צי dbibg zekld - lel` h"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

וׁשֹוק60ּובבכֹור זֹו61ּובחזה ׁשּמצוה ּבאכילת62; לּׂשמח היא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹ
ה' לפני אכלּו63ּבּׂשר והרי לא64, חֹובתן ידי יֹוצאין אין אבל . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָָֹ

המּׂשּמח ּבּׂשר ׁשאינן ּבמנחֹות, ולא ּבארנּו65ּבעֹופֹות ּכבר . ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
עּׂשר ארּבעה ׁשחגיגת לפיכ66ּבפסחים, אדם67רׁשּות. אין ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

חגיגה חֹובת ידי ּבּה ּׂשמחה68יֹוצא חֹובת ּבּה יֹוצא אּלא ,69. ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ
.‡Èנדבה אֹו נדר ׁשלמי לֹו ׁשהיּו יֹום70מי מערב ּוׁשחטן ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ידי71טֹוב ּבּה יֹוצא אינֹו - טֹוב ּביֹום ׁשאכלן ּפי על אף ,ְְֲִֵֵֵֶַַָָָ

ּבּה יצא אבל החּלין, מן אּלא ּבאה ׁשאינּה חגיגה, ֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻחֹובת
ּׂשמחה. חֹובת ְְִֵַָידי

.·Èּברגל מהן ואֹוכל הֹואיל הרגל, קדם ׁשּׁשחטן ּפי על ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאף
ּבׁשעת ּׂשמחה ׁשלמי לׁשחט צרי ׁשאינֹו חֹובתֹו; ידי יצא -ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ְִָּׂשמחה.
.‚Èּתֹודה אדם יביא עּׂשר72לא ארּבעה החמץ73ּביֹום מּפני , ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹ
הּפסּול74ׁשּבּה לבית קדׁשים מביאין ׁשאין הביא75, ואם .76 ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּׂשמחה חֹובת ידי ּבּה יֹוצא ׁשּבארנּו77- ּכמֹו ,78. ְְְְִֵֵֵֶַַָָ
.„Èלׁשם חֹובתי ידי ּבּה ׁשאצא ּתֹודה עלי הרי : ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר

ּתֹודה79חגיגה להביא חּיב חגיגה;80- ידי ּבּה יֹוצא ואינֹו , ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָ
החּלין מן אּלא ּבאה חגיגה ׁשלמי81ׁשאין אדם ּכׁשּיזּבח . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ואׁשּתֹו ּובניו הּוא אֹוכל יהיה לא - ּׂשמחה וׁשלמי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹחגיגה
לּׂשּמח חּיב אּלא גמּורה, מצוה ׁשּיעּׂשה וידּמה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבלבד

ׁשּנאמר והאמללים, והּיתֹום82הענּיים והּגר והּלוי : ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשאכל83והאלמנה ּומי עׁשרֹו. ּכפי ּומׁשקן הּכל מאכיל . ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹ

זבחיה נאמר: עליו - עּמֹו אּלּו ּׂשּמח ולא ּכלחםזבחיו ם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּומצוה לנפׁשם. לחמם ּכי יּטּמאּו, אכליו ּכל להם, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹאֹונים

הּכל מן יֹותר נחלה84בּלוי ולא חלק לא לֹו ׁשאין לפי ,85, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹ
ׁשלחנֹו על לוּיים לזּמן צרי לפיכ ּבּבּׂשר. מּתנֹות לֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֻואין

ׁשּלהם מעּׂשר עם ּבּׂשר מּתנֹות להם יּתן אֹו ּכדי86ּולּׂשּמחם, , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
וׁשֹוהה מּלּׂשּמחֹו הּלוי את העֹוזב וכל צרכיהם. ּבֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּימצאּו

ּברגלים מעּׂשרֹותיו ׁשּנאמר:87מּמּנּו תעּׂשה, ּבלא עֹובר - ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּלוי את ּתעזב ּפן ל .88הּׁשמר ְֲִִֵֶֶֶַַָֹ

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

וטף,‡. ונׁשים אנׁשים יּׂשראל, ּכל להקהיל עּׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָמצות
מן ּבאזניהם ולקרֹות לרגל ּבעלֹותם ׁשמּטה מֹוצאי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבכל
ידיהם ּומחּזקֹות ּבמצֹות אֹותן מזרזֹות ׁשהן ּפרׁשּיֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָהּתֹורה
הּׁשמּטה ׁשנת ּבמעד ׁשנים ׁשבע מּקץ ׁשּנאמר: האמת. ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבדת
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כחטאת. בעזרה כהונה לזכרי כה).60)נאכל הלכה (שם לכהנים נאכל נאכלים61)שבשרו והם לרגל, העולים משלמי שהורמו
שמחה.62)לכהנים. ז,63)של (דברים בחגך" "ושמחת מהכתוב ח. בחגיגה ודרשינן ט.) ק (פסחים בבשר אלא שמחה ואין

לשמחה". שמחות מיני כל "לרבות אלא64)יד) המצוה, היא ההקרבה שלא שמחה, שלמי מיוחד באופן להקריב צורך ואין
אכלו. והרי הקרבנות, בשר שמחה".65)אכילת בהן שאין אלו יצאו נפקא, מ"ושמחת" אמר אשי "רב ח: שם בגמרא

ניסן.66) שמחה,67)בחודש משום בה יוצאין היו לא חובה, הייתה שאם שמחה, חובת ידי בה יוצא רשות, שהיא משום כלומר,
חגיגת הייתה אם כן לחג, נצטוו מצוות שלוש שהרי שמחה, שלמי חובת בחגיגה יוצא שאינו וכמו לפסח, מצוה היא שגם כיוון

שמח). (אור שמחה חובת ידי בה יוצא היה לא חובה שאינה68)י"ד ח) (הלכה למעלה כמבואר עשר. חמשה חגיגת כלומר,
החולין. מן אלא שאינה69)באה שאמר במה אלא עליו, חולקים אינם שחכמים רבינו וסובר תימא. בן של ברייתא ע. פסחים

עליו. חולקים אינם - חגיגה" חובת ידי בה יוצא ואינו שמחה חובת ידי בה "יוצא שאמר במה אבל ולילה, ליום אלא נאכלת
משום70) בה יוצא ואין שמחה משום בהן יוצא טוב יום מערב ששחטן שלמים אלעזר רבי אמר רבין אתא "כי עא. בפסחים

חגיגה, ידי בה יוצא אינו חגיגה לשם מתחילה הקדישן אם שאפילו כתבו שלמים, המתחיל דיבור ע:) (שם ובתוספות חגיגה".
יוצא חגיגה, לשם הקדישם שאם נראה נדבה", או נדר שלמי לו שהיו "מי שכתב רבינו מדברי אבל טוב, יום מערב ששחטן כיוון

טוב. ביום דווקא לשחוט צריך ואין חגיגה, ידי פי71)בה על שאף להשמיענו הסיפא, משום כן ונאמר שם. בגמרא הוא כן
טוב. ביום שחטן אם אף בהם, יוצא אינו חגיגה לעניין אבל שמחה. שלמי משום בהם יוצא טוב יום מערב קרבן72)ששחטם

לו. שנעשה הנס על יג).74)בניסן.73)הודאה ז, (ויקרא חמץ לחם מקריב תודה קרבן שאינו75)שעל משום לשריפה.
שם). וברש"י יט: (ביצה נותר לידי בא שבה חמץ כך ומתוך שעות ארבע עד אלא פסח בערב חמץ לאכול כלומר76)יכול

כנ"ל. עשר, פי77)בארבעה על ואף משנה) ולחם משנה בכסף וראה בלינה. נפסלת היא למחר, (שאילו הפסח בליל כלומר,
חג, של ראשון טוב יום בליל ולא לפניו, שמחה שיש חג, של אחרון טוב יום בליל אלא שמחה חובת שאין עא.) (פסחים שאמרו
אוכלים שהרי שמחה, בעצמו בו שיש פסח, של ראשון טוב יום בליל אבל טובים, ימים בשאר אלא אינו זה - לפניו שמחה שאין

שמחה. חובת גם בו יש בהמה, ובמעשר בבכור שיוצאים כמו שמחה, חובת ידי בו ויוצאים הפסח י,78)בו בהלכה למעלה
שמחה. בשעת שמחה שלמי לשחוט צריך שאינו יב ובהלכה ונדבות, בנדרים שמחה שלמי חובת ידי מפריש79)שיוצאין כלומר,

החגיגה. חובת ידי בו לצאת שיוכל בתנאי, תודה לשם אותו מפריש שהוא ומתנה תודה תודה.80)קרבן בהבאת מיד נתחייב
שכבר81) כיוון כלום, זה אין החגיגה, חובת ידי בו לצאת מנת על כך אחר וכשמתנה להביאה, נתחייב תודה עלי הרי שאמר שמיד

החולין. מן אלא באה החגיגה ואין בתודה, החג.82)נתחייב שמחת אתה83)בעניין בפסיקתא, סימן בר' יהודה רב "כדדרש
כולם. את לשמח אתה וחייב והאלמנה, היתום הגר, הלוי, ד', לי יש אני אף ואמתך, עבדך בתך, בנך, בית, בני ד' לך שהרי84)יש

והאלמנה והיתום והגר והלוי ואמתך עבדך ובתך ובנך "אתה יד) טז, לדברים ראה (פרשת בספרי הוא וכן לכולם. הכתוב הקדימו
קודם". חביב "חביב - בשעריך", עמך".85)אשר ונחלה חלק לו אין כי תעזבנו לא בשעריך אשר "והלוי שנאמר: כמו

א).86) הלכה מעשרות מהלכות א (פרק ללוי לתת שצריך ראשון וחגיגה,87)מעשר שמחה בשלמי מלשמחו אותו שעוזב כלומר,
ברגלים. מעשרותיו שמשהה תעשה.88)או לא אלא אינו ואל, פן השמר, שנאמר מקום להקהיל1)שכל עשה שמצות יבאר ַ

לרגל. בעלותם שמיטה מוצאי בכל ישראל כל



zexekaצב zekld - lel` h"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

את הקהל וגֹומר. לראֹות יּׂשראל כל ּבבֹוא הּסּכֹות. ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֻּבחג
וגֹומר. ּבׁשערי אׁשר וגר והּטף והּנׁשים האנׁשים ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהעם

מן·. חּוץ הקהל, מּמצות ּפטּור - הראּיה מן הּפטּור ְְְִִִִִֵַַַָָָָָּכל
הקהל; מּמצות ּפטּור הּטמא אבל והערל. והּטף ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנׁשים
והּדבר לביאה. ראּוי אינֹו וזה יּׂשראל, כל ּבבֹוא ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
חּיבֹות. הּנׁשים ׁשהרי חּיבין, והאנּדרֹוגינֹוס ׁשהּטמטּום ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻּברּור

חג‚. ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבמֹוצאי קֹורין? היּו ְִִֵֵֶַַָָָָאימתי
ׁשמינית. ׁשנה ׁשל מֹועד ׁשל חּלֹו ימי ּתחּלת ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻֻהּסּכֹות,
קֹורין. היּו הּנׁשים ּובעזרת ּבאזניהם. ׁשּיקרא הּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהּמל
מׁשּבח. זה הרי - מעמד קרא ואם יֹוׁשב. ּכׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֻוקֹורא
סֹוף עד הּדברים אּלה חּמׁש מּתחּלת קֹורא? הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻמהיכן
ּומדּלג וגֹומר, ׁשמע' אם ל'והיה ּומדּלג 'ׁשמע', ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹּפרׁשת
סֹוף עד הּסדר על ּתעּׂשר' מ'עּׂשר וקֹורא ּתעּׂשר', ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַל'עּׂשר
ּבחרב', אּתם ּכרת אׁשר הּברית 'מּלבד עד ּוקללֹות, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּברכֹות

ֵּופֹוסק.
ּכדי„. ירּוׁשלים, ּבכל ּבחצֹוצרֹות ּתֹוקעין קֹורא? הּוא ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָּכיצד

היתה, עץ וׁשל גדֹולה, ּבימה ּומביאין העם. את ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָלהקהיל
ויֹוׁשב עֹולה והּמל נׁשים, עזרת ּבאמצע אֹותּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומעמידין
לחג העֹולים יּׂשראל וכל קריאתֹו, ׁשּיׁשמעּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָעליה,
ונֹותנֹו ּתֹורה ספר נֹוטל הּכנסת וחּזן סביביו. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמתקּבצין
ּגדֹול, לכהן ּוסגן לּסגן, נֹותנֹו הּכנסת וראׁש הּכנסת, ְְְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלראׁש
מקּבלֹו והּמל אדם. ּבני ּברב להּדרֹו ּכדי ,לּמל ּגדֹול ְְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוכהן
ּכדר ּומבר ורֹואה ּופֹותח יׁשב. - רצה ואם עֹומד. ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכׁשהּוא
הּפרׁשּיֹות וקֹורא הּכנסת, ּבבית ּבּתֹורה קֹורא ּכל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמבר
ּכדר לאחריה ּומבר וגֹולל גֹומר, ׁשהּוא עד ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאמרנּו
הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע ּומֹוסיף ּכנסּיֹות. ּבבּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּמברכין
וכּו'. ל אנחנּו מֹודים וכּו'. יּׂשראל ּבעּמ אלהינּו ה' ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵַַָָֹרצה
והּזמּנים, יּׂשראל מקּדׁש עד וכּו' העּמים מּכל בחרּתנּו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָאּתה
רביעית ּכמטּבען. ּברכֹות ׁשלׁש הרי ּבּתפּלה. ׁשּמברכין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכדר
יי אּתה ּברּו ּבּה: וחֹותם ׁשּיעמד, הּמקּדׁש על ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹמתּפּלל
ׁשּתעמד יּׂשראל על מתּפּלל חמיׁשית ּבצּיֹון. ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹהּׁשֹוכן
על מתּפּלל ׁשּׁשית ּביּׂשראל. הּבֹוחר ּבּה: וחֹותם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמלכּותם,
יי אּתה ּברּו ּבּה: וחֹותם עבֹודתם, האל ׁשּירצה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהּכהנים
ּׁשהּוא מה ּכפי ּבּה ּומתּפּלל מתחּנן ׁשביעית הּכהנים. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמקּדׁש

צריכיןיכֹול ׁשעּמ יּׂשראל, עּמ את יי הֹוׁשע ּבּה: וחֹותם , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּתפּלה. ׁשֹומע יי, אּתה ּברּו ְְְִִֵֵַַַָָָָָלהּוׁשע.

את‰. ּתקרא ׁשּנאמר: הּקדׁש; ּבלׁשֹון - והּברכֹות ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּקריאה
לֹועזֹות. ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף ּבלׁשֹונּה. - הּזאת ְֲִִֵֶַַַַָָָֹהּתֹורה

.Âאזנם ּולהקׁשיב לּבם להכין חּיבין מּכירין ׁשאינן ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָוגרים
ּבסיני. ּבֹו ׁשּנּתנה ּכּיֹום ּברעדה וגילה ויראה ּבאימה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלׁשמע
חּיבין ּכּלּה, הּתֹורה ּכל ׁשּיֹודעים ּגדֹולים, חכמים ְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָֻאפּלּו
מכּון - לׁשמע יכֹול ׁשאינֹו ּומי יתרה. גדֹולה ּבכּונה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹלׁשמע
האמת. ּדת לחּזק אּלא הּכתּוב קבעּה ׁשּלא זֹו; לקריאה ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלּבֹו

ׁשֹומעּה, הּגבּורה ּומּפי ּבּה נצטּוה עּתה ּכאּלּו עצמֹו ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָויראה
האל. ּדברי להׁשמיע הּוא ׁשליח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהּמל

.Êלאחר אֹותֹו מאחרין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הקהל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָיֹום
את ּדֹוחין ׁשאינן והּתחּנֹות החצֹוצרֹות ּתקיעת מּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשּבת,

ַַָהּׁשּבת.
דׁשמּיא ּבסּיעּתא חגיגה הלכֹות להֹו ְְְְְְֲִִִִִַַָָָסליקּו
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לא מצֹות וׁשלׁש עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש
ׁשּלא ב) ּבכֹורֹות. להפריׁש א) פרטן: הּוא וזה ְְְְְֲִֶֶֶַַָָֹתעּׂשה,
הּבכֹור. יּפדה ׁשּלא ג) לירּוׁשלים. חּוץ ּתמים ּבכֹור ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיאכל
ּבהמה. מעּׂשר יּגאל ׁשּלא ה) ּבהמה. מעּׂשר להפריׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹד)
אחד, ׁשניהם ׁשּמעּׂשה לפי הּבכֹור, עם הּמעּׂשר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוכללּתי
מּפי ּתזרק. ּדמם ואת ׁשּנאמר: עּמֹו, ּכללֹו ְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָֹוהּכתּוב

ּבכֹור. ודם מעּׂשר דם ׁשּזה למדּו, ְְְְֲֵֶֶַַַַָָהּׁשמּועה
מצֹו אּלּו:ּובאּור ּבפרקים אּלּו ת ְְִִִֵֵֵָ

ראׁשֹון 1ּפרק
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ּבאדם‡. ּבין הּזכרים, רחם ּפטר ּכל להפריׁש עּׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמצות
ּבין ׁשלמים ׁשהיּו ּבין החמֹור, מּמין ּבין טהֹורה ּבבהמה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבין
ּבבני רחם ּכל ּפטר ּבכֹור כל לי קּדׁש ׁשּנאמר: טרפֹות. ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהיּו

לּכהנים. וכּלן ּובּבהמה. ּבאדם ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹֻיּׂשראל
ּובכֹור·. לּכהנים, ּופדיֹונם נפּדים חמֹור ּובכֹור אדם ְְְְְֲֲִִִִַָָָֹּבכֹור

זֹורקין קּלים; קדׁשים ּכׁשאר ּבעזרה נׁשחט טהֹורה ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָָָּבהמה
ּוׁשאר הּקרּבנֹות, ּבמעּׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו אמּוריו, ּומקטיר ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָּדמֹו
ּבכֹור את תפּדה ּפדה א ׁשּנאמר: לּכהנים. נאכל ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּבּׂשר
ׁשֹור ּבכֹור א ּתפּדה. הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ואת ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָהאדם,

.ּל יהיה ּובּׂשרם הם. קדׁש תפּדה ְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹלא
ּבמּומֹו‚. ׁשּנֹולד ּבין מּום, ּבעל ׁשהּוא טהֹורה ּבהמה ְְְְֵֵֶֶַַַָָּבכֹור

אם לּכהן. הּוא הרי - תמים ׁשהיה אחר מּום ּבֹו ׁשּנפל ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבין
ׁשּירצה, למי מאכילֹו אֹו מֹוכרֹו אֹו מקֹום ּבכל אֹוכלֹו ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָרצה,
מּום בֹו יהיה וכי ׁשּנאמר: חּלין. ׁשהּוא מּפני לנכרי, ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָֻאפּלּו
ּכּצבי יאכלּנּו יחּדו והּטהֹור הּטמא וגֹומר, עּור אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּפּסח

כהן. נכסי הּוא והרי ְְֲִֵֵֵַַָָֹוכאּיל.
זה„. הרי ויאמר: טהֹורה, ּבהמה ּבכֹור להקּדיׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמצוה

הרי - הקּדיׁשֹו לא ואם .אלהי לה' ּתקּדיׁש ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹקדׁש.
היא. מרחם ּוקדּׁשתֹו מאליו, מתקּדׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻזה

לא‰. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת טהֹורה ּבהמה ּבכֹור רץ.מצות ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
ואכלּת ׁשּנאמר: לארץ. לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות מביאין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָואין
ּבקר ּובכרת ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעּׂשר אלהי ה' ְְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹלפני
ּבכֹור מביא אּתה - ּדגן מעּׂשר מביא ׁשאּתה מּמקֹום ;ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוצאנ
אּתה אי - ּדגן מעּׂשר מביא אּתה ׁשאין ּומּמקֹום וצאן, ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹּבקר
ּבמּומֹו. ויאכל ּכחּלין הּוא הרי אּלא וצאן, ּבקר ּבכֹור ְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֻמביא

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ובחמור.1) טהורה ובבהמה באדם הזכרים, רחם פטר כל להפריש עשה שמצות יבאר
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יאכל אּלא יקרב ולא מּמּנּו, מקּבלין אין - הביא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹואם
ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין נֹוהגת זֹו ּומצוה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹּבמּומֹו.
ּכׁשהן ּבמקּדׁשין נֹוהגת ואינּה ּדגן. מעּׂשר ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּבית,
ּבדק קדׁשי ּבין מזּבח קדׁשי ּבין ׁשּיּפדּו, קדם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבקדּׁשתן

ִַַהּבית.
.Êלוּיים ּכהנים טהֹורה: ּבהמה ּבבכֹור חּיבין ְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹהּכל

- ּבכֹור לֹו נֹולד אם לּכהן, ׁשהּבכֹור ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַֹויּׂשראלים.
הּבּׂשר ׁשאר ואֹוכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ואמּוריו ּדמֹו ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָמקריב
ּובצאנ ּבבקר יּולד אׁשר הּבכֹור ּכל ׁשּנאמר: ּבכֹור. ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבתֹורת
ּולוּיים ּכהנים - טמאה ּבהמה ּובכֹור אדם ּבכֹור אבל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָֹוגֹומר.

ּכהּנה. מּתנֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֶַַָֻּפטּורין,
.Á.מּום ּבעל ּבין ּתמים ּבין ׁשנתֹו ּבתֹו נאכל ְְְֱִֵֵֶַַַָָָהּבכֹור

בֹו יהיה וכי בׁשנה. ׁשנה תאכלּנּו אלהי ה' לפני ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנאמר:
- הּוא ּתם אם לֹו? מֹונה ּומאימתי ּתאכלּנּו. ּבׁשערי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹמּום,
ּבעל נֹולד ואם להקרבה; ראּוי ׁשהּוא ׁשמיני, מּיֹום לֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָמֹונה
ׁשהרי חדׁשיו, לֹו ׁשּכלּו והּוא ׁשּנֹולד. מּיֹום לֹו מֹונה - ְֲֳִֵֶֶֶֶָָָָמּום
ׁשּכלּו ּבוּדאי ידע לא אם אבל לדתֹו; ּביֹום לאכילה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹנראה

ׁשמיני. מּיֹום לֹו מֹונה - חדׁשיו ְֳִִִֶָָלֹו
.Ëעּׂשר ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי - ׁשנתֹו ּבתֹו מּום לֹו ְְְְְֵַַַַָָָָנֹולד

יֹום ׁשלׁשים לקּימֹו מּתר - ׁשנתֹו ּבסֹוף מּום לֹו נֹולד ְְְְְִֶַַָָֹֻחדׁש.
לאחר מתאחר ׁשהּוא ּפי על ואף הּמּום, ּבֹו ׁשּנפל ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָמּיֹום
גמר לפני יֹום עּׂשר ּבחמּׁשה מּום ּבֹו ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשנתֹו.
מּום לֹו נֹולד ׁשנתֹו. אחר עּׂשר חמּׁשה לֹו מׁשלימין - ְְְֲִִִַַַַָָָָָׁשנתֹו
ויאכל. יֹום ׁשלׁשים עד אּלא לקּימֹו רּׁשאי אינֹו - ׁשנתֹו ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָאחר

.È.ויאכל מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד מּניחֹו - הּזה ּבּזמן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּבכֹור
.‡Èׁשּתים לקּימֹו רּׁשאי לחכם להראֹותֹו נראה ׁשּלא ְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָֹועד

מּום ּבֹו נֹולד אם לחכם: להראֹותֹו ּומּׁשּנראה ׁשנים. ְְְְְִִִִֶַַָָָָָוׁשלׁש
אחר נֹולד חדׁש; עּׂשר ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי - ׁשנתֹו ְְְְְֵֶַַַַַַָָָָֹּבתֹו

יֹום. ׁשלׁשים מקּימֹו - ְְְְִַָׁשנתֹו
.·Èעּׂשר ׁשנים ּתמימה, לבנה ׁשנת היא ּבכֹור ׁשל ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָׁשנה

לֹו, נתעּברה - מעּברת ׁשנה היתה ואם ליֹום. מּיֹום ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֻחדׁש
אחד טלאים, ׁשני לֹו נֹולדּו חדׁש. עּׂשר ׁשלׁשה לֹו ְְְְִֵֶֶֶָָָָָֹּומֹונה
אדר חדׁש ּבראׁש ואחד הראׁשֹון אדר ׁשל עּׂשר ְְֲֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹּבחמּׁשה
יֹום ׁשהּגיע ּכיון - ׁשני אדר חדׁש ּבראׁש ׁשּנֹולד זה ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשני:
ׁשּנֹולד וזה ׁשנה, לֹו עלתה הּבאה ׁשנה ׁשל ּבאדר ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָראׁשֹון
ׁשל אדר חצי עד ׁשנה לֹו עלתה לא - ראׁשֹון אדר ְֲֲֲֲִִִֶַַָָָָָָֹּבחצי
לֹו. אֹותֹו מֹונין העּבּור, ּבחדׁש ונֹולד הֹואיל הּבאה. ְְִִִֶַַָָָָָֹׁשנה

.‚Èעֹובר ׁשהּוא ּפי על אף ׁשנתֹו, לאחר הּבכֹור ואחר ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָעבר
מקריבֹו; אּלא נפסל, לא זה הרי - ּתם היה אם תעּׂשה, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבלא
מעּׂשר ׁשּנאמר: מקֹום. ּבכל ׁשֹוחטֹו - מּום ּבעל היה ְְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָואם
ּבכֹור מּקיׁש - וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ּתירׁש ְְְְְְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹֹּדגנ

ּמעּׂש מה ּבכֹורלמעּׂשר: אף לחברּתּה, מּׁשנה נפסל אינֹו ר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
לחברּתּה. מּׁשנה נפסל ְְֲִִֵֶַָָָָאינֹו

.„Èגדּלה זֹו ׁשאין ּכׁשּיּולד, לּכהן הּבכֹור את נֹותנין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻאין
לּכהן. ויּתנּנּו מעט ׁשּיגּדיל עד ּבעליו ּבֹו יטּפל אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלּכהן;
- דּקה ּבהמה ּבּבכֹור? להּטּפל חּיבין יּׂשראל ּכּמה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָועד
הּכהן: לֹו אמר ואם יֹום. חמּׁשים - ּובגּסה יֹום, ְְְֲִִִִֵַַַָָֹׁשלׁשים
רּׁשאי אינֹו - לעצמי אטּפל ואני זה זמן ּבתֹו לי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַּתנהּו
ּבארנּו ּוכבר מּתנֹותיו, על מסּיע ּכמֹו ׁשּזה לֹו; ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָלּתנֹו
ּובבית הּגרנֹות ּבבית המסּיעין ׁשהּכהנים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹּבתרּומֹות,
מּתנֹותיהן להם נֹותנין אין - הרֹועים ּובתֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמטּבחים

ְִָָּבּׂשכרן.
.ÂËלי ּתנהּו זה: זמן ּבתֹו לֹו ואמר מּום ּבעל הּבכֹור ְְְְְִֵֶַַַַַָָָהיה

ּבתֹו לי ּתנהּו לֹו: ואמר ּתמים ׁשהיה אֹו עּתה, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשאֹוכלּנּו
לי, ויראה לֹו. נֹותנֹו זה הרי - עּתה ׁשאקריבּנּו זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָזמן

ׁשּירצה. ּכהן לכל נֹותן ְְְִֵֵֶֶֶַָֹׁשהּבכֹור
.ÊËלֹוקה - לירּוׁשלים חּוץ ּתמים מּבכֹור ּכזית ׁשאכל ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכהן

ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמן
ּכזית ׁשאכל זר וכן .וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹותירׁש
מּפי לֹוקה. - זריקה לאחר ּבין זריקה לפני ּבין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָמּבכֹור,
לפני ּבין ּבכֹור ׁשאכל לזר אף אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשמּועה

זריקה. לאחר ּבין ְְְִִֵַַָָזריקה
.ÊÈבכֹור אֹו ׁשֹור ּבכֹור א ׁשּנאמר: אֹותֹו, ּפֹודין אין ְְְֱִֵֶֶַַַהּבכֹור

ּכׁשהּוא אֹותֹו מֹוכרין אין וכן תפּדה. לא עז בכֹור אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֹּכּׂשב
ּכדי זכּות ּבֹו לּכהן אין לקרּבן עֹומד ׁשהּוא ׁשּכיון ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּתם,
לאכילה עֹומד והּוא הֹואיל ּבית, ׁשאין הּזה, ּובּזמן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָלמכרֹו.

ׁשהּוא ּפי על ואף למכרֹו מּתר הּוא הרי לכהן- ּבין ּתמים, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ
ליּׂשראל. ְְִֵֵָּבין

.ÁÈלפני ּבין זמן, ּבכל למכרֹו לּכהן יׁש - מּום ּבעל ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֹּבכֹור
ּוכׁשהּוא ׁשחּוט. ּבין חי ּבין הּבית, לפני ׁשּלא ּבין ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּבית
ּבּׁשּוק, לא אבל ּבּבית מֹוכרֹו - מּום ּבעל ּבכֹור ּבּׂשר ְְְֲִֵַַַַַַָֹמֹוכר
ּתמים ּבכֹור ּבּׂשר אבל מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּכמֹו
על ׁשּנמנּו וכהנים קדׁש. ּבּׂשר ׁשהּוא מּפני נמּכר, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹאינֹו

מנה. ּכנגד מנה לׁשקֹול מּתרין - ְְְִִֶֶַָָָָָֻהּבכֹור
.ËÈּבאי להפׁשיטֹו מּתר זה הרי - מּום ּבעל ּבכֹור ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֻהּמפׁשיט

ּפסּולי ׁשאר וכן מרּגיל. - להרּגיל רצה אם ׁשּירצה. דר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזה
מפׁשיט. - הרגל מן להפׁשיט רצה אם ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֻהּמקּדׁשין,

ה'תשע"ב תשרי א' חמישי יום
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

רחם.1) פטר ושצריך שירעה, או עליו נשחט שהבכור המום אבר2)יבאר חתיכת כגון עוברים. ואינם לעולם קבועים כלומר,
למזבח.3)וכדומה. המוקדשין.4)להקריבם פסולי לפדות כחולין.5)שמצוה מקום בכל ואוכלו שוחטו שמספר6)כלומר,

להיו הראויים משנה).המומין (לחם הזרע שבאברי מומין בי"ב נקבה אצל מאשר יותר הוא זכר, שהוא בבכור ב7)ת בפרק
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יאכל אּלא יקרב ולא מּמּנּו, מקּבלין אין - הביא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹואם
ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין נֹוהגת זֹו ּומצוה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹּבמּומֹו.
ּכׁשהן ּבמקּדׁשין נֹוהגת ואינּה ּדגן. מעּׂשר ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּבית,
ּבדק קדׁשי ּבין מזּבח קדׁשי ּבין ׁשּיּפדּו, קדם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבקדּׁשתן

ִַַהּבית.
.Êלוּיים ּכהנים טהֹורה: ּבהמה ּבבכֹור חּיבין ְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹהּכל

- ּבכֹור לֹו נֹולד אם לּכהן, ׁשהּבכֹור ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַֹויּׂשראלים.
הּבּׂשר ׁשאר ואֹוכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ואמּוריו ּדמֹו ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָמקריב
ּובצאנ ּבבקר יּולד אׁשר הּבכֹור ּכל ׁשּנאמר: ּבכֹור. ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבתֹורת
ּולוּיים ּכהנים - טמאה ּבהמה ּובכֹור אדם ּבכֹור אבל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָֹוגֹומר.

ּכהּנה. מּתנֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֶַַָֻּפטּורין,
.Á.מּום ּבעל ּבין ּתמים ּבין ׁשנתֹו ּבתֹו נאכל ְְְֱִֵֵֶַַַָָָהּבכֹור

בֹו יהיה וכי בׁשנה. ׁשנה תאכלּנּו אלהי ה' לפני ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנאמר:
- הּוא ּתם אם לֹו? מֹונה ּומאימתי ּתאכלּנּו. ּבׁשערי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹמּום,
ּבעל נֹולד ואם להקרבה; ראּוי ׁשהּוא ׁשמיני, מּיֹום לֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָמֹונה
ׁשהרי חדׁשיו, לֹו ׁשּכלּו והּוא ׁשּנֹולד. מּיֹום לֹו מֹונה - ְֲֳִֵֶֶֶֶָָָָמּום
ׁשּכלּו ּבוּדאי ידע לא אם אבל לדתֹו; ּביֹום לאכילה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹנראה

ׁשמיני. מּיֹום לֹו מֹונה - חדׁשיו ְֳִִִֶָָלֹו
.Ëעּׂשר ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי - ׁשנתֹו ּבתֹו מּום לֹו ְְְְְֵַַַַָָָָנֹולד

יֹום ׁשלׁשים לקּימֹו מּתר - ׁשנתֹו ּבסֹוף מּום לֹו נֹולד ְְְְְִֶַַָָֹֻחדׁש.
לאחר מתאחר ׁשהּוא ּפי על ואף הּמּום, ּבֹו ׁשּנפל ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָמּיֹום
גמר לפני יֹום עּׂשר ּבחמּׁשה מּום ּבֹו ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשנתֹו.
מּום לֹו נֹולד ׁשנתֹו. אחר עּׂשר חמּׁשה לֹו מׁשלימין - ְְְֲִִִַַַַָָָָָׁשנתֹו
ויאכל. יֹום ׁשלׁשים עד אּלא לקּימֹו רּׁשאי אינֹו - ׁשנתֹו ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָאחר

.È.ויאכל מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד מּניחֹו - הּזה ּבּזמן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּבכֹור
.‡Èׁשּתים לקּימֹו רּׁשאי לחכם להראֹותֹו נראה ׁשּלא ְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָֹועד

מּום ּבֹו נֹולד אם לחכם: להראֹותֹו ּומּׁשּנראה ׁשנים. ְְְְְִִִִֶַַָָָָָוׁשלׁש
אחר נֹולד חדׁש; עּׂשר ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי - ׁשנתֹו ְְְְְֵֶַַַַַַָָָָֹּבתֹו

יֹום. ׁשלׁשים מקּימֹו - ְְְְִַָׁשנתֹו
.·Èעּׂשר ׁשנים ּתמימה, לבנה ׁשנת היא ּבכֹור ׁשל ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָׁשנה

לֹו, נתעּברה - מעּברת ׁשנה היתה ואם ליֹום. מּיֹום ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֻחדׁש
אחד טלאים, ׁשני לֹו נֹולדּו חדׁש. עּׂשר ׁשלׁשה לֹו ְְְְִֵֶֶֶָָָָָֹּומֹונה
אדר חדׁש ּבראׁש ואחד הראׁשֹון אדר ׁשל עּׂשר ְְֲֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹּבחמּׁשה
יֹום ׁשהּגיע ּכיון - ׁשני אדר חדׁש ּבראׁש ׁשּנֹולד זה ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשני:
ׁשּנֹולד וזה ׁשנה, לֹו עלתה הּבאה ׁשנה ׁשל ּבאדר ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָראׁשֹון
ׁשל אדר חצי עד ׁשנה לֹו עלתה לא - ראׁשֹון אדר ְֲֲֲֲִִִֶַַָָָָָָֹּבחצי
לֹו. אֹותֹו מֹונין העּבּור, ּבחדׁש ונֹולד הֹואיל הּבאה. ְְִִִֶַַָָָָָֹׁשנה

.‚Èעֹובר ׁשהּוא ּפי על אף ׁשנתֹו, לאחר הּבכֹור ואחר ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָעבר
מקריבֹו; אּלא נפסל, לא זה הרי - ּתם היה אם תעּׂשה, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבלא
מעּׂשר ׁשּנאמר: מקֹום. ּבכל ׁשֹוחטֹו - מּום ּבעל היה ְְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָואם
ּבכֹור מּקיׁש - וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ּתירׁש ְְְְְְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹֹּדגנ

ּמעּׂש מה ּבכֹורלמעּׂשר: אף לחברּתּה, מּׁשנה נפסל אינֹו ר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
לחברּתּה. מּׁשנה נפסל ְְֲִִֵֶַָָָָאינֹו

.„Èגדּלה זֹו ׁשאין ּכׁשּיּולד, לּכהן הּבכֹור את נֹותנין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻאין
לּכהן. ויּתנּנּו מעט ׁשּיגּדיל עד ּבעליו ּבֹו יטּפל אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלּכהן;
- דּקה ּבהמה ּבּבכֹור? להּטּפל חּיבין יּׂשראל ּכּמה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָועד
הּכהן: לֹו אמר ואם יֹום. חמּׁשים - ּובגּסה יֹום, ְְְֲִִִִֵַַַָָֹׁשלׁשים
רּׁשאי אינֹו - לעצמי אטּפל ואני זה זמן ּבתֹו לי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַּתנהּו
ּבארנּו ּוכבר מּתנֹותיו, על מסּיע ּכמֹו ׁשּזה לֹו; ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָלּתנֹו
ּובבית הּגרנֹות ּבבית המסּיעין ׁשהּכהנים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹּבתרּומֹות,
מּתנֹותיהן להם נֹותנין אין - הרֹועים ּובתֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמטּבחים

ְִָָּבּׂשכרן.
.ÂËלי ּתנהּו זה: זמן ּבתֹו לֹו ואמר מּום ּבעל הּבכֹור ְְְְְִֵֶַַַַַָָָהיה

ּבתֹו לי ּתנהּו לֹו: ואמר ּתמים ׁשהיה אֹו עּתה, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשאֹוכלּנּו
לי, ויראה לֹו. נֹותנֹו זה הרי - עּתה ׁשאקריבּנּו זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָזמן

ׁשּירצה. ּכהן לכל נֹותן ְְְִֵֵֶֶֶַָֹׁשהּבכֹור
.ÊËלֹוקה - לירּוׁשלים חּוץ ּתמים מּבכֹור ּכזית ׁשאכל ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכהן

ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמן
ּכזית ׁשאכל זר וכן .וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹותירׁש
מּפי לֹוקה. - זריקה לאחר ּבין זריקה לפני ּבין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָמּבכֹור,
לפני ּבין ּבכֹור ׁשאכל לזר אף אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשמּועה

זריקה. לאחר ּבין ְְְִִֵַַָָזריקה
.ÊÈבכֹור אֹו ׁשֹור ּבכֹור א ׁשּנאמר: אֹותֹו, ּפֹודין אין ְְְֱִֵֶֶַַַהּבכֹור

ּכׁשהּוא אֹותֹו מֹוכרין אין וכן תפּדה. לא עז בכֹור אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֹּכּׂשב
ּכדי זכּות ּבֹו לּכהן אין לקרּבן עֹומד ׁשהּוא ׁשּכיון ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּתם,
לאכילה עֹומד והּוא הֹואיל ּבית, ׁשאין הּזה, ּובּזמן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָלמכרֹו.

ׁשהּוא ּפי על ואף למכרֹו מּתר הּוא הרי לכהן- ּבין ּתמים, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ
ליּׂשראל. ְְִֵֵָּבין

.ÁÈלפני ּבין זמן, ּבכל למכרֹו לּכהן יׁש - מּום ּבעל ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֹּבכֹור
ּוכׁשהּוא ׁשחּוט. ּבין חי ּבין הּבית, לפני ׁשּלא ּבין ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּבית
ּבּׁשּוק, לא אבל ּבּבית מֹוכרֹו - מּום ּבעל ּבכֹור ּבּׂשר ְְְֲִֵַַַַַַָֹמֹוכר
ּתמים ּבכֹור ּבּׂשר אבל מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּכמֹו
על ׁשּנמנּו וכהנים קדׁש. ּבּׂשר ׁשהּוא מּפני נמּכר, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹאינֹו

מנה. ּכנגד מנה לׁשקֹול מּתרין - ְְְִִֶֶַָָָָָֻהּבכֹור
.ËÈּבאי להפׁשיטֹו מּתר זה הרי - מּום ּבעל ּבכֹור ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֻהּמפׁשיט

ּפסּולי ׁשאר וכן מרּגיל. - להרּגיל רצה אם ׁשּירצה. דר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזה
מפׁשיט. - הרגל מן להפׁשיט רצה אם ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֻהּמקּדׁשין,

ה'תשע"ב תשרי א' חמישי יום

ׁשני 1ּפרק
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הּקבּועים‡. הּמּומים הּקדׁשים2ּכל את 3הּפֹוסלין ְְֳִִִִֶַַַַָָ
עליהן זה4ונפּדים הרי - בּבכֹור מהן אחד נפל אם , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

מקֹום ּבכל עליו הּמּומין5נׁשחט אֹותן ּבארנּו ּוכבר . ְְְְִִֵַַָָָָָָָ
ּבזכר להיֹות מהן ׁשהראּוי מזּבח, אּסּורי ׁשּׁשים6ּבהלכֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

רחם.1) פטר ושצריך שירעה, או עליו נשחט שהבכור המום אבר2)יבאר חתיכת כגון עוברים. ואינם לעולם קבועים כלומר,
למזבח.3)וכדומה. המוקדשין.4)להקריבם פסולי לפדות כחולין.5)שמצוה מקום בכל ואוכלו שוחטו שמספר6)כלומר,

להיו הראויים משנה).המומין (לחם הזרע שבאברי מומין בי"ב נקבה אצל מאשר יותר הוא זכר, שהוא בבכור ב7)ת בפרק
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הּמבחר·. מן הּקרּבן ׁשאין ׁשם ׁשּמנינּו הּדברים ואין8וכל , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
עליהן נפּדין ולא ּבהן קרבין הּבכֹור9הּקדׁשים אין ּכ , ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

קרב ולא עליהן לֹו10נׁשחט ׁשּיּולד עד עֹומד יהיה אּלא , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
אינֹו זה הרי - עֹובר מּום בּבכֹור נֹולד אם וכן קבּוע. ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָמּום
ּבֹו ׁשּיּפל עד רֹועה יהיה אּלא קרב, ולא מקֹום ּבכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹנׁשחט

עליו. ויּׁשחט קבּוע ְִֵַָָָָמּום
עברה‚. ּבֹו נעבדה אם ׁשהרג11וכן אֹו אחד12, אֹו13ּבעד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

הּבעלים ּפי ׁשהקצה14על אֹו נעבד15, ׁשּיּפל16אֹו עד ירעה - ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּום, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַּבֹו

דפן„. אחריו17יֹוצא ּבכֹור18והּבא אינן ׁשניהן -19. ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָֹ
רחם ּפטר ׁשאינֹו מּפני - ׁשּקדמֹו20הראׁשֹון מּפני - והאחרֹון , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

רחם21אחר ּדר וזכר ּדפן דר נקבה יצאה אפּלּו אינֹו22. - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
.23ּבכֹור ְ

אנּדרֹוגינֹוס‰. ׁשהּוא והרי24ּבכֹור ּכלל, קדּׁשה ּבֹו אין - ְְְְְֲִֵֵֶַַָָֻ
ּכלּום לּכהן ּבֹו ׁשאין ּכנקבה ּבֹו25הּוא ועֹובדים וגֹוזזים26, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָֹ

טמטּום27אֹותֹו נֹולד החּלין. ּבכֹור28ּכׁשאר ספק זה הרי -29, ְְְְֲִִֵֵֶַַָֻֻ
לבעליו ּבמּומֹו מים30ויאכל ׁשהטיל ּבין זכרּות31. 32מּמקֹום ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

נקבּות. מּמקֹום ׁשהטיל ְְִִֵֵֶַּבין
.Âּפטּור33רחל - רחל ּכמין ׁשּילדה עז אֹו עז ּכמין ׁשּילדה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ

הּבכֹורה ׁשֹור34מן ּבכֹור א ׁשּנאמר: הּוא35; ׁשּיהיה עד - ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָ
ׁשֹור ּובכֹורֹו זה36ׁשֹור הרי - אּמֹו סימני מקצת ּבֹו היה ואם . ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָ

קבּוע37ּבכֹור מּום ּבעל והּוא מּׁשּנּוי38. ּגדֹול מּום ל ׁשאין , ְְְִִֵֶַַַָָ
חמֹור ּכמין ׁשּילדה ּפרה אפּלּו סימני39ּברּיתֹו. מקצת ּבֹו ויׁש ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶָָָָָָָ

דין ּבֹו יׁש החמֹור ּומין הֹואיל לּכהן, ּבכֹור זה הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָֹּפרה
סּוס40ּבכֹור מין ילדה אם אבל ׁשּיׁש41. ּפי על אף גמל, אֹו ְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

ּפרה סימני מקצת יאכל42ּבֹו לפיכ ּבכֹור. ספק הּוא הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵָָָָָָ
ּתפסֹו43לּבעלים ואם מּידֹו, מֹוציאין אין - .44ּכהן ְְְִִִִִֵֵַָָָֹ

.Êבּבכֹור מּום עברה45הּמטיל ועּׂשה הֹואיל קֹונסין46, - ְְְֲִִִֵַַַָָָ
אחר מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד זה, מּום על נׁשחט ואינֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָֹאֹותֹו

מּום47מאליו על לׁשחטֹו לבנֹו מּתר - החֹוטא זה מת ואם . ְְְֳִִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
אחריו. ּבנֹו קנסּו ׁשּלא אביו; ְְֲִֶֶַָָָָָֹׁשעּׂשה

.Áּדבלה48הרּגיל ׁשּנתן ּכגֹון מּום, ּבֹו ׁשּיּפל על49לבכֹור ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
ׁשהל אֹו אזנֹו, וחת ּונטלּה ּכלב ׁשּבא עד ּברזל50אזנֹו ּבין ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

זכּוכית ׁשל ונקטעה51ועׁשׁשּיֹות ידֹו ׁשּתּקטע אֹו52ּכדי , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
זה עליו. יׁשחֹוט לא זה הרי - מּום ּבֹו להטיל לנכרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאמר

לדעּתֹו ׁשּנעּׂשה מּום ּכל עליו,53הּכלל: לׁשחט לֹו אסּור - ְְְְֲִֶַַַָָָָָָֹ
עליו. ׁשֹוחט זה הרי - לדעּתֹו ׁשּלא נעּׂשה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹואם

.Ëוׁשמע ׁשֹוחטֹו, הייתי מּום זה ּבבכֹור נפל אּלּו ְְֲִִִִֶַַַָָָָאמר:
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וטומטום ובטלה בגדי ובנקבות בזכרים אלא אינו זה אבל מומים. ושבעים שלושה שיש כתב ו הלכה מזבח איסורי מהלכות
מומים. ששה חסרים זכר שור בבכור אבל מום.8)ואנדרוגינוס. אינו אבל משהו, בו שחסר שבלובן9)כלומר, מי הן "ואלו

נפדין". ולא קרבין לא וכו' הפנימיות חיטיו נפגמו אם וכו' קרניו נגממו אם שער בו שאין יבלת משום10)עינו הוא, והטעם
מומין שאינם לפי מקום) (=בכל במדינה עליהן ישחט לא וכן השלימות בתכלית שלם אלא במקדש להקריב ואין חסר שהוא

אלה13)אדם.12)שנרבע.11)קבועין. היו שאילו אחד. עד בפני אדם שהרג או אחד עד בפני עבירה בו נעבדה כלומר,
אותו. הורגין - עדים שני עדים.14)בפני שני פי על אלא נהרג אינו עוד.15)שלעולם נעבד ולא זרה לעבודה שהוזמן

זרה.16) בעבודה לו יצא17)שעבדו שלא כלומר, משם". העובר ויצא הלידה, עליה תקשה אם האשה, חלצי שישוסע "והוא
הדופן. דרך אלא הרחם דרך הרחם.18)הוולד ללידה.19)דרך ובכור לרחם בכור שיהא עד בכור שאינו עקיבא כרבי

פטרֿרחם.20) הוא שבכור א הלכה א פרק למעלה לרחם.21)וראה ראשון שהוא פי על אף ללידה, ראשון שהוא22)ואינו
לרחם. ראשון וגם לזכרים לנולדים,23)ראשון ראשון להיות צריך שבכור בכור, אינו אחד לדבר ובכור לנולדים, ראשון שאינו
לרחם. וראשון לזכרים נקבות.24)ראשון אבר וגם זכרות אבר גם לו בפני25)שיש ברייה שהוא מפני כלל, קדוש שאינו

זכר. ואינו עבודות.26)עצמה מיני שערו27)כל לגזוז אסור מום בעל שהוא ובין תם שהוא בין הבכור, ואילו שערו. את

בו. לעבוד נקבה.28)ואסור ספק זכר ספק והוא אטום. הוא אלא נקבות אבר ולא זכרות אבר לא לו שוחטין29)שאין ואין
המזבח. על להקריבו וצריך הוא זכר שמא במדינה ולא קדושה, ואינה היא נקבה שמא במקדש, לא תם כשהוא וכשנפל30)אותו

מחבירו והמוציא קדושה ואינה היא נקבה שמא משום לכהן לתיתו חייב ואינו אותו אוכלים ובעליו מקום בכל שוחטו מום בו
הראיה. משנה).31)עליו (כסף כלל קדוש אינו שהוא לאנדרוגינוס ולא טומטום לעניין הוא זה וכל רגלים. על32)מי ואף

(לחם הוא ספק שלעולם נז. שם כהסוגיא רבינו פסק - זכר הוא הכל לדברי זכרות, ממקום משתין שאם מפורש מב: שבבכורות פי
בבכורה.34)כבשה.33)משנה). חייב האלו המינים משני אחד שכל פי על עז".35)ואף בכור או כשב בכור "או וגומר:

עז.36) ובכורו עז הוא שיהא כשב, ובכורו כשב הוא שיהא עד כן לכהן.37)וכמו ליתנו ליקרב38)וחייב ופסול בחוץ ונשחט
הטמא.39)למזבח. ממין הוא והחמור טהור ממין היא שהפרה לומר40)אף תמצי "ואם שם: ואמרו ו.) (שם בגמרא בעיא

משנה). (כסף לבעיא פשיטות זוהי רבינו ולדעת קדוש" - בבכורה מיקדש ואידי דאידי חמור41)כיון אבל סוס, מין ילדה הפרה
בבכורה. חייב חמור סימני מקצת בו ויש סוס מין בזה42)שילדה כמו בבכורה אותו יחייבו הסימנים שמקצת לומר מקום שהיה

מום43)שלמעלה. הוא ברייתו שינוי שהרי מיד ואוכלו בכור, דין עליו שיש להוכיח הכהן ועל הראיה, עליו מחבירו שהמוציא
טהור. - הטהור מן שהנולד וגמל, כסוס שהוא מפני באכילה אסור ואינו שם44)כנ"ל. כרבה ולא ו: מציעא בבבא המנונא כרב

מידו. שמוציאין אם45)הסובר שגם נראה בכור, אוזן הצורם המשנה על לד. לבכורות לרבינו המשנה בפירוש ראה ישראל, אף
בכהן. פירשה שם רש"י אבל חכמים, קנסו מום הטיל לוקה,46)הישראל בקדשים מום והמטיל בקדשים, מום להטיל שאסור

מום. בו יטיל שלא לג:) (שם בו ודרשו בו" יהיה לא מום "כל כא) כב, (ויקרא נאמר בקדשים47)שהרי מום שמטיל פי על [ואף
קנס]. משום אלא אסור ואינו המוקדשין, פסולי בכלל אינו בכור - תועבה" כל תאכל "לא משום לאכלם גרם.48)אסור

הבכור.50)תאנה.49) את שהוליך זכוכית.51)כלומר, של עבות שנתן52)חתיכות לו.) (שם צדוק ר' של ממעשהו זה למד
בקוצים. מסורג דחוק במקום שעורים הבכור.53)לו בעל של

zexeka zekld - ixyz '` iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

נעּׂשה לא ׁשהרי עליו, ׁשֹוחט זה הרי - מּום ּבֹו ועּׂשה ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּנכרי
.54ּבדעּתֹו ְְַ

.Èונפל55ראינּוהּו מּום, ּבֹו להטיל הּמרּגיל מעּׂשה ׁשעּׂשה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ
נתּכּון לא אֹו זה למּום נתּכּון אם יֹודעין אנּו ואין מּום, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹּבֹו

עליו יׁשחֹוט לא זה הרי ּׂשעֹורים56- לֹו ׁשּנתן ּכגֹון ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבקֹוצים מסרג ּדחּוק ּׂשפתֹו57ּבמקֹום נחלק ׁשאכל וכיון ,58, ְְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָָֹ

חבר היה עליו59אפּלּו יׁשחֹוט לא זה הרי ּכּיֹוצא60- ּכל וכן . ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹ
ֶָּבזה.

.‡Èלטרדֹו ּכדי ּובעטֹו האדם את רֹודף ּבכֹור ואפּלּו61היה , ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָ
מּקדם ׁשרדפֹו מּפני ּבֹו זֹו62ּבעט ּבבעיטה מּום ּבֹו ונעּׂשה , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

עליו. יּׁשחט זה הרי -ֲִֵֵֶָָָ
.·Èהּנכרי וכן ּׂשחֹוק, ּדר ּבבכֹור מּום ׁשהטילּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָקטּנים

לדעּתֹו עליו63ׁשעּׂשה יׁשחֹוט זה הרי ּכדי64- עּׂשּו ואם . ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
עליו. יׁשחֹוט לא - ְְִִַָָֹלהּתירֹו

.‚Èדם ׁשאחזֹו יּקיז65ּבכֹור לעּׂשֹות66- יתּכּון ׁשּלא ּובלבד , ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹ
מּום נׁשחט67ּבֹו זה הרי - זֹו ּבהּקזה מּום ּבֹו נעּׂשה ואם .ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָ

.68עליו ָָ
.„Èּבּב מּום להטיל העֹולםמּתר לאויר ׁשּיצא קדם ,69כֹור ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻ

עליו ׁשם70ויּׁשחט ׁשאין הּזה, ּבּזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבמּומֹו71ּבית להאכל ׁשּסֹופֹו מּפני ׁשּבית72, ּבזמן אבל ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

קּים אסּור73הּמקּדׁש -74. ְִַַָָָ
.ÂËלדעת ׁשּלא נפל זה ׁשּמּום אחר עד מּפי ׁשהעיד 75עד ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

נאמן אּׁשה76- אפּלּו זה77. מּום נפל ּבפני לֹומר: נאמנת ְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ
עליו. ויּׁשחט ְִֵֵֵָָָָמאליו,

.ÊËאדם ּבידי לבא הראּויין הּמּומין הרֹועה78ּכל נאמן - ְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ

עליהן. ויּׁשחט בכּונה, נעּׂשּו ולא נפלּו מאליהן לֹומר ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעליהן
ּביד והּבכֹור יּׂשראל הרֹועה ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבּמה

ּביד79הּכהן הּוא עדין והּבכֹור ּכהן הרֹועה היה אם אבל ; ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
הּיּׂשראלי ׁשּמא80ּבעליו אֹותֹו וחֹוׁשדין נאמן, אינֹו זה הרי - ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

לֹו. ׁשּיּתנּנּו ּכדי מּום ּבֹו הּטיל ְְִִִֵֶֶהּוא
.ÊÈנאמן - נפל מאליו זה ׁשּמּום אחר לכהן ׁשהעיד ,81ּכהן ְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ּגֹומל הם ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין זהואין את זה ׁשּכל82ים . ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ
ּבחּוץ לאכלֹו ּכדי ּבּבכֹור מּום להּטיל חׁשּודין ,83הּכהנים ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָֹ

לֹו, מעיד חברֹו אבל עצמן; ידי על נאמנין אין ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּולפיכ
ּכהן ׁשל ּביתֹו ּובני בניו אפּלּו לאחר. חֹוטא אדם ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשאין
ּכגּופֹו. ׁשהיא מּפני אׁשּתֹו, לא אבל הּבכֹור; על לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָֹמעידין

.ÁÈעד עליו והעיד מּום, ּבֹו ונפל ּכהן ּביד ׁשהיה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבכֹור
נפל מאליו הּמּום ׁשּזה זה84אחד מּום אם יֹודעים אנּו ואין , ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

הּכהן ּובא עליו, ׁשֹוחטין אין אֹו הּבכֹור את עליו ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשֹוחטין
לממחה זה מּום הראיתי ואמר: ּבידֹו והּתירֹו85ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֻ

הראהּו לא ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין נאמן. זה הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹלׁשחיטה
ּבחּוץ, קדׁשים לׁשחט נחׁשדּו ׁשּלא הּוא, ּתם ּבכֹור ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹוׁשּמא

ּכרת עֹון ׁשהּוא ׁשּבארנּו.86מּפני ּכמֹו , ְְְֲִֵֵֵֶֶַָ
.ËÈזה ּבכֹור מּום: ּבעל ּבכֹור על לֹומר הּכהן נאמן ְְְֱֵֵֶֶַַַַַָֹוכן

ּבמּומֹו יּׂשראל לי לֹו87נתנֹו לחּוׁש ּכדי ּברׁשּותי, נפל ולא ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹ
הטילֹו הּוא מתירא88ׁשּמא והּוא להּגלֹות, עּׂשּוי ׁשהּדבר ; ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָ

לֹו. ׁשּנתנּוהּו ּבעת היה ּתמים ויאמרּו: ּבעליו יּׁשאלּו ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹׁשּמא

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

לֹו‡. ׁשּנתן ממחה ּפי על אּלא הּבכֹור את ׁשֹוחטין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֻאין

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בעליו.54) בידיעת שלא המום את עשה בבכור.56)לכהן.55)שהנכרי מום להטיל הכהנים דפנות57)שנחשדו כלומר,
בקוצים. קלועים היו הזה הדחוק מום.58)המקום שזהו חכם.59)לשניים, בין60)תלמיד חילקו שלא שם, גמליאל כרבן

בבכור. מום הטלת של זה חשד לעניין חכם תלמיד כהן לבין הארץ עם נתכוון61)כהן לא שוודאי אחריו ירדוף שלא לבלבלו
מום. בו ובכל62)להטיל עתה, רודפו אינו שהרי מום, בו להטיל שנתכוון לחשוב היה שאפשר רדיפה, לאחר בו בעט כלומר,

מום. בו להטיל ולא לטרדו וכוונתו הרדיפה, של והצער הרושם תחת שעודנו אנו אומרים הגוי.63)זאת שלא64)של כיוון
להתירו. סכנה.65)נתכוון בזה ויש דם ריבוי ידי על מגופו.66)שחלה דם להוציא זו67)מותר בהקזה היה שלא וכגון

מום. בו שייעשה מותר,68)הכרח מתכוון שאין דבר שסובר שמעון כר' ופסק לג: בכורות ובברייתא במשנה תנאים מחלוקת
ימות". ולא רישיה בפסיק שמעון ר' ש"מודה אוסר, שמעון ר' גם מום, בו שיפול בהכרח היה זו הקזה ידי על אם שכל69)אבל

(רש"י). בכור קדושת עליו אין נולד, שלא מום.70)זמן בו להטיל מותר מקדש.71)שהרי להקרבה.72)בית עומד ואינו
להקרבה.73) מקדושתו.74)ועומד מורידו הוא המום הטלת ידי אינו75)שעל לעצמו הכהן אבל הכהן. של לדעתו שלא

הבכורות. על נחשדו הכהנים כי נאמן.76)נאמן, הוא בבכור - נאמן עד מפי עד אין העדויות שבכל פי על שהיא77)שאף
מקום. בכל לעדות פי78)פסולה על ואף זה, מום בו הטיל שאדם לחשוש שאפשר אזנו, נסדקה ידו, נקטעה עינו, נסמית כגון

הרועה. נאמן כהן.79)כן של בכורו רועה הישראל שהיה לדקה.80)כלומר, ושלושים לגסה יום חמשים בתוך כלומר,
שמא81) שלו, בבכור אלא אינו מאליו, נפל שהמום לומר נאמן אינו שהכהן שאמרו שמה שם במשנה גמליאל בן שמעון כרבן

זה. חשש אין שלו אינו הבכור אם אבל בחוץ, לאכלו שיוכל כדי בכוונה המום את שהמום82)הטיל חבירו על מעיד הוא כלומר,
חוששין. אין לזאת - שלו לבכור נוגע הדבר כשיהיה כן, עליו יעיד חבירו שגם כדי מאליו, נראה83)נפל רבינו דברי ומסתימת

מקום בריחוק שגר מפני או האימורין הקרבת בגלל במקדש לשוחטו רוצים שאינם משום והיינו הכהנים, נחשדו המקדש בזמן שגם
כדי לאו, איסור אלא שאינו מום בו להטיל חשוד הוא ולכך למקדש מחוץ לשחטו ורוצה למקדש, להביאו עליו וטורח מירושלים
רש"י מדברי הוכיח מז) אות חמישי פרק בכורות (הלכות אלגזי ובמהרי"ט בכרת. שהוא בחוץ קדשים שחיטת מאיסור להינצל

הזה. בזמן רק הוא נאמן.84)שהחשד משנה.85)שהוא בלחם וראה המומחה, בשם לנקוב צריך שנחשדו86)ואין פי על אף
בלאו. אלא בכרת שאינו בבכור מום פלוני".87)להטיל ישראל לי "נתנו לומר צורך אין כאן בא88)ואף כך משום כלומר,

המום. את בו הטיל שהוא בו לחשוד יבואו שלא ברשותו, נפל לא שזה מומחה,1)לומר פי על אלא הבכור שוחטין שאין יבאר
כהן. בלא לישראל בכור רואין ושאין
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נעּׂשה לא ׁשהרי עליו, ׁשֹוחט זה הרי - מּום ּבֹו ועּׂשה ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּנכרי
.54ּבדעּתֹו ְְַ

.Èונפל55ראינּוהּו מּום, ּבֹו להטיל הּמרּגיל מעּׂשה ׁשעּׂשה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ
נתּכּון לא אֹו זה למּום נתּכּון אם יֹודעין אנּו ואין מּום, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹּבֹו

עליו יׁשחֹוט לא זה הרי ּׂשעֹורים56- לֹו ׁשּנתן ּכגֹון ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבקֹוצים מסרג ּדחּוק ּׂשפתֹו57ּבמקֹום נחלק ׁשאכל וכיון ,58, ְְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָָֹ

חבר היה עליו59אפּלּו יׁשחֹוט לא זה הרי ּכּיֹוצא60- ּכל וכן . ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹ
ֶָּבזה.

.‡Èלטרדֹו ּכדי ּובעטֹו האדם את רֹודף ּבכֹור ואפּלּו61היה , ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָ
מּקדם ׁשרדפֹו מּפני ּבֹו זֹו62ּבעט ּבבעיטה מּום ּבֹו ונעּׂשה , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

עליו. יּׁשחט זה הרי -ֲִֵֵֶָָָ
.·Èהּנכרי וכן ּׂשחֹוק, ּדר ּבבכֹור מּום ׁשהטילּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָקטּנים

לדעּתֹו עליו63ׁשעּׂשה יׁשחֹוט זה הרי ּכדי64- עּׂשּו ואם . ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
עליו. יׁשחֹוט לא - ְְִִַָָֹלהּתירֹו

.‚Èדם ׁשאחזֹו יּקיז65ּבכֹור לעּׂשֹות66- יתּכּון ׁשּלא ּובלבד , ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹ
מּום נׁשחט67ּבֹו זה הרי - זֹו ּבהּקזה מּום ּבֹו נעּׂשה ואם .ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָ

.68עליו ָָ
.„Èּבּב מּום להטיל העֹולםמּתר לאויר ׁשּיצא קדם ,69כֹור ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻ

עליו ׁשם70ויּׁשחט ׁשאין הּזה, ּבּזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבמּומֹו71ּבית להאכל ׁשּסֹופֹו מּפני ׁשּבית72, ּבזמן אבל ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

קּים אסּור73הּמקּדׁש -74. ְִַַָָָ
.ÂËלדעת ׁשּלא נפל זה ׁשּמּום אחר עד מּפי ׁשהעיד 75עד ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

נאמן אּׁשה76- אפּלּו זה77. מּום נפל ּבפני לֹומר: נאמנת ְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ
עליו. ויּׁשחט ְִֵֵֵָָָָמאליו,

.ÊËאדם ּבידי לבא הראּויין הּמּומין הרֹועה78ּכל נאמן - ְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ

עליהן. ויּׁשחט בכּונה, נעּׂשּו ולא נפלּו מאליהן לֹומר ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעליהן
ּביד והּבכֹור יּׂשראל הרֹועה ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבּמה

ּביד79הּכהן הּוא עדין והּבכֹור ּכהן הרֹועה היה אם אבל ; ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
הּיּׂשראלי ׁשּמא80ּבעליו אֹותֹו וחֹוׁשדין נאמן, אינֹו זה הרי - ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

לֹו. ׁשּיּתנּנּו ּכדי מּום ּבֹו הּטיל ְְִִִֵֶֶהּוא
.ÊÈנאמן - נפל מאליו זה ׁשּמּום אחר לכהן ׁשהעיד ,81ּכהן ְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ּגֹומל הם ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין זהואין את זה ׁשּכל82ים . ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ
ּבחּוץ לאכלֹו ּכדי ּבּבכֹור מּום להּטיל חׁשּודין ,83הּכהנים ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָֹ

לֹו, מעיד חברֹו אבל עצמן; ידי על נאמנין אין ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּולפיכ
ּכהן ׁשל ּביתֹו ּובני בניו אפּלּו לאחר. חֹוטא אדם ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשאין
ּכגּופֹו. ׁשהיא מּפני אׁשּתֹו, לא אבל הּבכֹור; על לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָֹמעידין

.ÁÈעד עליו והעיד מּום, ּבֹו ונפל ּכהן ּביד ׁשהיה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבכֹור
נפל מאליו הּמּום ׁשּזה זה84אחד מּום אם יֹודעים אנּו ואין , ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

הּכהן ּובא עליו, ׁשֹוחטין אין אֹו הּבכֹור את עליו ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשֹוחטין
לממחה זה מּום הראיתי ואמר: ּבידֹו והּתירֹו85ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֻ

הראהּו לא ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין נאמן. זה הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹלׁשחיטה
ּבחּוץ, קדׁשים לׁשחט נחׁשדּו ׁשּלא הּוא, ּתם ּבכֹור ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹוׁשּמא

ּכרת עֹון ׁשהּוא ׁשּבארנּו.86מּפני ּכמֹו , ְְְֲִֵֵֵֶֶַָ
.ËÈזה ּבכֹור מּום: ּבעל ּבכֹור על לֹומר הּכהן נאמן ְְְֱֵֵֶֶַַַַַָֹוכן

ּבמּומֹו יּׂשראל לי לֹו87נתנֹו לחּוׁש ּכדי ּברׁשּותי, נפל ולא ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹ
הטילֹו הּוא מתירא88ׁשּמא והּוא להּגלֹות, עּׂשּוי ׁשהּדבר ; ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָ

לֹו. ׁשּנתנּוהּו ּבעת היה ּתמים ויאמרּו: ּבעליו יּׁשאלּו ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹׁשּמא
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בעליו.54) בידיעת שלא המום את עשה בבכור.56)לכהן.55)שהנכרי מום להטיל הכהנים דפנות57)שנחשדו כלומר,
בקוצים. קלועים היו הזה הדחוק מום.58)המקום שזהו חכם.59)לשניים, בין60)תלמיד חילקו שלא שם, גמליאל כרבן

בבכור. מום הטלת של זה חשד לעניין חכם תלמיד כהן לבין הארץ עם נתכוון61)כהן לא שוודאי אחריו ירדוף שלא לבלבלו
מום. בו ובכל62)להטיל עתה, רודפו אינו שהרי מום, בו להטיל שנתכוון לחשוב היה שאפשר רדיפה, לאחר בו בעט כלומר,

מום. בו להטיל ולא לטרדו וכוונתו הרדיפה, של והצער הרושם תחת שעודנו אנו אומרים הגוי.63)זאת שלא64)של כיוון
להתירו. סכנה.65)נתכוון בזה ויש דם ריבוי ידי על מגופו.66)שחלה דם להוציא זו67)מותר בהקזה היה שלא וכגון

מום. בו שייעשה מותר,68)הכרח מתכוון שאין דבר שסובר שמעון כר' ופסק לג: בכורות ובברייתא במשנה תנאים מחלוקת
ימות". ולא רישיה בפסיק שמעון ר' ש"מודה אוסר, שמעון ר' גם מום, בו שיפול בהכרח היה זו הקזה ידי על אם שכל69)אבל

(רש"י). בכור קדושת עליו אין נולד, שלא מום.70)זמן בו להטיל מותר מקדש.71)שהרי להקרבה.72)בית עומד ואינו
להקרבה.73) מקדושתו.74)ועומד מורידו הוא המום הטלת ידי אינו75)שעל לעצמו הכהן אבל הכהן. של לדעתו שלא

הבכורות. על נחשדו הכהנים כי נאמן.76)נאמן, הוא בבכור - נאמן עד מפי עד אין העדויות שבכל פי על שהיא77)שאף
מקום. בכל לעדות פי78)פסולה על ואף זה, מום בו הטיל שאדם לחשוש שאפשר אזנו, נסדקה ידו, נקטעה עינו, נסמית כגון

הרועה. נאמן כהן.79)כן של בכורו רועה הישראל שהיה לדקה.80)כלומר, ושלושים לגסה יום חמשים בתוך כלומר,
שמא81) שלו, בבכור אלא אינו מאליו, נפל שהמום לומר נאמן אינו שהכהן שאמרו שמה שם במשנה גמליאל בן שמעון כרבן

זה. חשש אין שלו אינו הבכור אם אבל בחוץ, לאכלו שיוכל כדי בכוונה המום את שהמום82)הטיל חבירו על מעיד הוא כלומר,
חוששין. אין לזאת - שלו לבכור נוגע הדבר כשיהיה כן, עליו יעיד חבירו שגם כדי מאליו, נראה83)נפל רבינו דברי ומסתימת

מקום בריחוק שגר מפני או האימורין הקרבת בגלל במקדש לשוחטו רוצים שאינם משום והיינו הכהנים, נחשדו המקדש בזמן שגם
כדי לאו, איסור אלא שאינו מום בו להטיל חשוד הוא ולכך למקדש מחוץ לשחטו ורוצה למקדש, להביאו עליו וטורח מירושלים
רש"י מדברי הוכיח מז) אות חמישי פרק בכורות (הלכות אלגזי ובמהרי"ט בכרת. שהוא בחוץ קדשים שחיטת מאיסור להינצל

הזה. בזמן רק הוא נאמן.84)שהחשד משנה.85)שהוא בלחם וראה המומחה, בשם לנקוב צריך שנחשדו86)ואין פי על אף
בלאו. אלא בכרת שאינו בבכור מום פלוני".87)להטיל ישראל לי "נתנו לומר צורך אין כאן בא88)ואף כך משום כלומר,

המום. את בו הטיל שהוא בו לחשוד יבואו שלא ברשותו, נפל לא שזה מומחה,1)לומר פי על אלא הבכור שוחטין שאין יבאר
כהן. בלא לישראל בכור רואין ושאין
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ּבמּומן. ּבכֹורֹות הּתר לֹו: ואמר רׁשּות יּׂשראל ׁשּבארץ ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּנּׂשיא
ממחה אּלא יּתירֹו לא - לּכל וגלּוי ּגדֹול מּום היה ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֹֻאפּלּו

רׁש עצמֹו.ׁשּנטל מּבכֹורי חּוץ רֹואה, אדם הּבכֹורֹות וכל ּות. ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
הּגלּויין·. הּמּומין מן הּמּום והיה ממחה ׁשם אין ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻאם

נׁשּברה אֹו ידֹו נקטעה אֹו עינֹו ׁשּנסמית ּכגֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻהּמבהקין,
ּבכֹור וכן הּכנסת. ּבני ׁשלׁשה ּפי על יּׁשחט זה הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָרגלֹו
על יּתר זה הרי - מבהק מּום ּבֹו ונפל לארץ לחּוצה ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻׁשּיצא

הּכנסת. ּבני ׁשלׁשה ְְְִֵֶֶַָּפי
עּמֹו;‚. ּכהן ׁשּיהיה עד ליּׂשראל הּבכֹור את רֹואין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹאין

ויל עליו, לׁשחט ּומּתר הּוא מּום הּממחה: לֹו יאמר ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻֻׁשּמא
חׁשּוד ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף לכהן. יּתנּנּו ולא לעצמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹויׁשחטּנּו
,לפיכ ּכהּנה. מּתנֹות לגזל הּוא חׁשּוד ּבחּוץ, קדׁשים ְְְְֱִִִֶַַָָָָָֹֹֻלאכל
לֹו. רֹואין - עצמֹו על מדקּדק ׁשהּוא וידּוע חכם היה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָאם
הֹואיל רגלֹו, אֹו ידֹו ׁשּנקטעה ּכגֹון לּכל, ּגלּוי הּמּום ְְְְִִֶַַַָָָָָֹהיה
עצמֹו, על מדקּדק ּבחזקת זה הרי - הּממחה לחכם ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻוהביאֹו

ּכהן. עּמֹו ׁשאין ּפי על אף לֹו רֹואין ְִִִִֵֵֶַַָֹלפיכ
על„. אף מּומֹו, את הראה ּכ ואחר הּבכֹור את ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָהּׁשֹוחט

ׁשּנחּתכה ּכגֹון בּׁשחיטה, מׁשּתּנה ׁשאינֹו ּגלּוי מּום ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּפי
זה הרי - ממחה ּפי על ׁשּלא ונׁשחט הֹואיל רגלֹו, אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֻידֹו

ׁשּמת. ּכבכֹור ויּקבר ְְִִֵֵֶָָאסּור,
הּממחה‰. ּובדקֹו ּכיסים, ּוׁשני אחת ּביצה לֹו ׁשהיתה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבכֹור

והּתירֹו ׁשנּיה, ּביצה יצאת ולא ּומעכֹו הרּגּוזֹו על ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹוהֹוׁשיבּוהּו
זה הרי - ּבּכסלים דבּוקה הּׁשנּיה ונמצאת ונׁשחט ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּממחה
ׁשּנׁשחט ּפי על אף ,נמע לא אם אבל ּומעכֹו. הֹואיל ְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָֹֻמּתר,

יּקבר. זה הרי - ממחה ּפי ְֲִִֵֵֶֶַָֻעל
.Âהרי - ּפיו על ונׁשחט הּבכֹור את וראה ממחה ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמי

ּומחצה לדּקה רביע מׁשּלם? וכּמה מּביתֹו. ויׁשּלם יּקבר, ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָזה
ּבעל את ׁשּקנסּו מּפני ּדמיו? ּכל יׁשּלם לא מה ּומּפני ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹלגּסה.
ּבארץ דּקה ּבהמה יגּדל ולא יׁשהּנה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּבהמה,

ְִֵָיּׂשראל.
.Ê;ּפיו על ׁשֹוחטין אין - ּבכֹורֹות רֹואה להיֹות ּׂשכרֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַָהּנֹוטל

ּכמֹותֹו ׁשאין חכמים ּבֹו וידעּו גדֹול ממחה היה ּכן אם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻאּלא
ּבין מּום ּבֹו ׁשּנמצא ּבין והּבּקּור הראּיה על ּׂשכר לֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּופסקּו
אחת, מּפעם חּוץ זֹו ּבהמה על ּׂשכר יּטל ולא ּתמים. ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּנמצא
יבֹוא ׁשּלא ּכדי אֹותּה, ׁשּמביאין זמן ּכל לעֹולם אֹותּה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹורֹואה

חׁשד. ֲִֵָלידי
.Áלֹוקחין אין - חּלין לׁשם למכרן הּבכֹורֹות על ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֻהחׁשּוד

עגל. לבּׂשר דֹומה ׁשהּוא מּפני צבאים, ּבּׂשר אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָמּמּנּו
נקבה; ׁשל אפּלּו עבּודים, ׁשאינן עֹורֹות מּמּנּו לֹוקחים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָואין
לֹוקחין ואין הּוא. נקבה עֹור ויאמר: זכרּותֹו יחּת ְְְְְְִֵֵֶַַַָָֹֹׁשּמא
לֹוקחין אבל צֹואי. לֹומר צרי ואין מלּבן, אפּלּו צמר, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֻמּמּנּו
ּבכֹור עֹור מעּבד ׁשאינֹו עבּודים; ועֹורֹות ּולבדין טוּוי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָמּמּנּו
יׁשמעּו ׁשּמא אצלֹו, לׁשהֹותֹו מפחד ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּתמים,

רׁשעֹו. ּכפי ויקנסּוהּו ְְְְְִִִִַַָהּדּינים
.Ë:לממחה הראהּו ׁשּלא ונֹודע ּומכרֹו הּבכֹור את ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָֹֻהּׁשֹוחט

ּׁשּלא ּומה הּדמים; את להם ויחזיר אכלּו, - ּׁשאכלּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹמה
את ּבמאכיל הּדין וכן הּדמים. את ויחזיר יּקבר, - ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנאכל

ּוממּכר. מּקח ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָהּטרפה,
.Èאחר טרפה ונמצא הּוא ּתמים אם טרפה: ׁשּנמצא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּבכֹור

ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו יּׂשרף, העֹור - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻׁשהפׁשט
יּקבר, הּבּׂשר - נׁשחט ּבמּומֹו ואם יּקבר; והּבּׂשר ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻהּמקּדׁשין,

ממחה. ּפי על ׁשּנׁשחט והּוא ּבעֹורֹו. הּכהנים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֻויהנּו
.‡Èמּום ּבעל ּבין ּתמים ּבין ּכהלכה, ּבּׂשרֹו ׁשּנאכל ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבכֹור

ּכל אבל ּבגּזֹותיו. נהנין ּכ ּבעֹורֹו, להנֹות ׁשּמּתר ּכׁשם -ְְְֱֲִִֵֵֶֶָָָָָָֻ
אסּור הּוא הרי - נׁשר אפּלּו חי, ּכׁשהּוא מּמּנּו ׁשּנגזז ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָצמר
אחר ואפּלּו מּום. ּבֹו ׁשּנפל אחר מּמּנּו נׁשר ואפּלּו ֲֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָּבהנאה,
הּצמר אֹותֹו ׁשהרי מיתתֹו; אחר לֹומר צרי ואין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשחיטתֹו,
ּוכבר ּבהמה. ּבמעּׂשר וכן עֹומד. ּבאּסּורֹו מחּיים מּמּנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנׁשר
הּבכֹור על אּלא זֹו גזרה גזרּו ׁשּלא מעילה, ּבהלכֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבארנּו
יׁשהם ׁשּמא לכּפרה, ּבאין ׁשאינן מּפני ּבלבד, הּמעּׂשר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָועל
ּבארנּו, ּוכבר מהם. ׁשּינׁשר הּצמר ּכל לּקח ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאצלֹו

מּום. ּבעל ּבין ּתמים ּבין ׁשנתֹו, ּתֹו לאכלֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָׁשּמצוה
.·Èעּמֹו נראה ׁשהּוא את ּוׁשחטֹו: מדבלל צמר ּבֹו ׁשהיה ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָֻּבכֹור

הּצמר והּוא עּמֹו, נראה ׁשאינֹו ואת ּבהנאה; מּתר - הּגּזה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻמן
מחּיים. ׁשּנׁשר ּכמֹו ׁשּזה אסּור, - ראׁשֹו ּכלּפי הפּו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשעּקרֹו

.‚Èאפּלּו חּלין, ּבגּזי ׁשּנתערבה מּום, ּבעל אפּלּו ּבכֹור, ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֻּגּזת
חׁשּוב דבר הּוא הרי אסּורים. הּכל - אלפים ּבכּמה ְֲֲֲִִֵַַַַָָָָָֹאחת
ּבבגד הּבכֹור מּצמר הּסיט מלא האֹורג ׁשהּוא. ּבכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּומקּדׁש

ׁשהּוא. ּבכל מקּדׁש - הּמקּדׁשין מּצמר יּדלק; -ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

.‡'וצאנ ּבקר' נאמר לא ּבּבכֹורה. חּיבת הּׁשּתפין ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻּבהמת
ּבעּבר, אֹו ּבּפרה ׁשּתף היה ׁשאם הּנכרי, ׁשּתפּות למעט ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֻֻֻאּלא
ּפטּור זה הרי - ּבּולד אֹו ּבאם מאלף אחד לּנכרי היה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאפּלּו
אֹו יד ּכגֹון אחד, אבר מּׁשניהם ּבאחד לֹו היה הּבכֹורה. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמן
זה הרי - מּום ּבעל והיה יחת ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹרגל
זה הרי - יּפסל ולא הּנכרי אבר ׁשּיחת אפׁשר ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּפטּור;

ּבּבכֹורה. ְַַָָחּיב
לנכרי,·. ּפרתֹו עּבר הּמֹוכר אֹו נכרי, ׁשל ּפרתֹו עּבר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻֻהּלֹוקח

ואין הּבכֹורה, מן ּפטּור זה הרי - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאף
זה. ּדבר על אֹותֹו ְִֶַָָקֹונסין

והּולדֹות‚. ּבּה מּטּפל להיֹות הּנכרי מן ּבהמה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהמקּבל
ּפטּורים אּלּו הרי - ּכזה מּיּׂשראל ׁשּקּבל נכרי אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָּביניהם,
עד - יּׂשראל ּבבני רחם ּכל ּפטר ׁשּנאמר: הּבכֹורה; ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמן

מּיּׂשראל. הּכל ְְִִִֵֶֶַָֹׁשּיהיה
ׁשּיהיה„. עּמֹו ּופסק קצּוב, ּבממֹון הּנכרי מן צאן ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהמקּבל

ּפי על אף ליּׂשראל, ּפחתּו - ּפחתּו ואם ּביניהם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּׂשכר
ימצא לא ואם הֹואיל ּכקנינֹו, הם והרי הם יּׂשראל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹׁשּברׁשּות
הּבהמֹות מן יגּבה - מּמּנּו לגּבֹות אחר ממֹון אצלֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּנכרי
ועל עליהן אחריּות לֹו ׁשּיׁש ּכמֹו נעּׂשה ּומּולדֹותיהן, ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהאּלּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בה.1) חלק לגוי יש ואם השותפין, בהמת יבאר

zexeka zekld - ixyz 'a iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הם הּבכֹורה מן ּופטּורין ּבאמצע, הּנכרי יד והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָולדֹותיהן,
הם, יּׂשראל ׁשל ׁשהרי חּיבין, - ולדֹות ולדי אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּוולדֹותיהן.

עליהן. רׁשּות לּנכרי ְְְֲִֵֵֶַָואין
מּנכרי‰. ּבהמה ּבהן לֹו וקנה לנכרי מעֹות ׁשּנתן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָיּׂשראל

וכן ּבּבכֹורה. וחּיבת קנה, - מׁש ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבדיניהן,
ּפי על אף מעֹות, ונתן ּבדיניהם מּיּׂשראל הּנכרי קנה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאם

מּבכֹורה. ּופטּורה קנה, - מׁש ְְִֶַָָָָָֹׁשּלא
.Âּפרתֹו ילדה נתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּיר, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּגר

מּספק. ּבכֹור זה הרי - ׁשּנתּגּיר אחר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָאֹו
.Êלא אֹו ּבּכרה אם ידּוע ואין הּנכרי, מן ּבהמה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּלֹוקח

ּבמּומֹו ויאכל ּבכֹור. ספק זה הרי - אצלֹו וילדה ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָּבּכרה,
הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא לּכהן, ואינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹלּבעלים,

.Áּבנּה ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - הּנכרי מן מניקה ּבהמה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָלקח
ואפּלּו ׁשּילדה. ּבחזקת זֹו הרי אּלא מניקה, היא אחרת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל
זֹו הרי - חזיר ּכמין ואפּלּו אחר, מין ּכמֹו ׁשּמניקה זה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָהיה
מן ּפטּורה - חֹולבת ׁשהיא ּבהמה וכן הּבכֹורה. מן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּפטּורה
ילדּו. ּכבר ּכן אם אּלא חֹולבֹות אינן הּבהמֹות ׁשרב ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּבכֹורה,

.Ëעד ׁשּבּכרה, ּבחזקת זֹו הרי - מּיּׂשראל ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלֹוקח
ׁשֹותק הּיּׂשראל ׁשאין ילדה; לא ׁשעדין הּמֹוכר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּיֹודיעֹו
ּולפיכ ׁשּבּכרה ּווּדאי ּבחּוץ, קדׁשים לאכל לֹו ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹוגֹורם

סתם. ְְָָָמכרּה
.Èהרּבה צּורתֹו נתּבאר לא ׁשעדין עּבר ׁשהּפילה דּקה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּבהמה

הּוא עּבר הרֹועים: אמרּו אם טּנּוף, הּנקרא וזהּו לּכל, ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻונּכרת
וצרי הּבכֹורה. מן ּפטּורה זֹו הרי - צּורתֹו ׁשּנפסדה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָאּלא
הּנכרי, מן ּבהמה הּלֹוקח ,לפיכ חכם. לרֹועה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלהראֹותֹו
ספק זה הרי - ׁשנתּה ּבתֹו אצלֹו וילדה קטּנה היתה ְְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָאפּלּו
גּסה ּבהמה וכן הּנכרי. ּברׁשּות הּפילה טּנּוף ׁשּמא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָּבכֹור,
ולד, ּבלא ׁשליא ׁשאין ולד, סימן זֹו הרי - ׁשליא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשהּפילה
לּכלבים. הּׁשליא אֹותּה להׁשלי ּומּתר הּבכֹורה. מן ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָֻונפטרה
מחצה הּנֹולדים וחזקת זכר, אּלא ּבּבכֹורה מתקּדׁש ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאין
מקצת ּבֹו ׁשאין ׁשהּזכר ּבארנּו ּוכבר נקבֹות, ּומחצה ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָזכרים
הן הּנֹולדים מעּוט ונמצא ּבּבכֹורה, מתקּדׁש אינֹו אּמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָסימני
ּבהמת אבל למעּוט. חֹוׁשׁשין ואין ּבּבכֹורה, ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָהּמתקּדׁשין
ּכּזכרים]. ּבּה [ׁשהּנקבֹות ּתּקבר, - ׁשליא ׁשהּפילה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָקדׁשים

.‡Èמן נפטרה זֹו הרי - ּדם חררת ׁשהּפילה גּסה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבהמה
הּדם עליו ורבה ּבתֹוכּה, ׁשהּולד ׁשחזקתּה ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָהּבכֹורה;
על אף מבּכרת, נפל ּכמֹו זֹו חררה וקֹוברין ּובּטלֹו. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָוהפסידֹו
לפרסם ּכדי אֹותּה? קֹוברין ולּמה קדֹוׁשה. זֹו חררה ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָּפי

הּבכֹורה. מן ׁשּנפטרה ְְְִִֶַַָָָָהּדבר
.·Èלארּבעים נגמר ּבאדם ׁשהּולד נּדה, ּבענין ּבארנּו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָּכבר

ּבהמה ולד אבל ולד. אינֹו - מארּבעים לפחֹות והּמּפלת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיֹום,

אמרּו, אבל ּבֹו; ׁשּיּגמר הּימים מנין על חכמים עמדּו לא -ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ולד מקּבלת ולא אחריו מתעּברת אינּה - טּנּוף ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּמּפלת

יֹום. מּׁשלׁשים לפחֹות ְְִִֵַָאחר
.‚Èּכן אחר הּבא - ריקנית ּובאה מלאה ׁשּיצאה ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבהמה

ואין הּפילה. ּבּבכֹורה ּפֹוטר ׁשאינֹו דבר ׁשּמא מּספק, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּבכֹור
ׁשּיעּגילּו עד רחם ּפטירת ּבהמה ערב.לנפלי ׁשל ּכפּקה ראׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

.„Èּומׁשלי אבר אבר מחּת - לילד המקּׁשה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמבּכרת
יּקבר, זה הרי - רּבֹו יצא ּבכֹור. אחריו והּבא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻלּכלבים,
והּניחֹו, אבר והּניחֹו, אבר חת ואם הּבכֹורה. מן ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָונפטרה
קבּורה, צריכין האיברים ּכל הרי - רּבֹו ׁשהׁשלים ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻעד
,מחּת ּבין ׁשלם ּבין רּבֹו, ׁשּיצא ּכיון הּבכֹורה; מן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻֻונפטרה

למפרע. נתקּדׁש - לפנינּו הּוא ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָוהרי
.ÂË- אחר ׁשליׁש ויצא וחזר לנכרי, ּומכרֹו ׁשליׁש ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָיצא

ּדפן ּדר ׁשליׁש יצא הּבכֹורה. מן ונפטרה למפרע ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתקּדׁש
לא הראׁשֹון ׁשהרב קדֹוׁש; אינֹו - רחם ּדר ׁשליׁשים ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹּוׁשני

מתקּדׁש. הּוא ּולמפרע רחם, דר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָיצא
.ÊË- עּבר ׁשל רּבֹו הּיֹוצא זה והרי ּגדֹול, אבר מעּוט ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻיצא

רּבֹו והּוא העּבר חצי יצא הּיֹוצא. ויּקבר הּבכֹורה, מן ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֻֻנפטרה
אֹו הּבכֹורה מן נפטרה אם ספק זה הרי - הּיֹוצא אבר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשל

ּבכֹור. ספק אחריו הּבא לפיכ נפטרה. ְְְְְֲִִֵַַָָָָֹלא
.ÊÈׁשּכרכֹו אֹו ּברחם, נגע ולא והֹוציאֹו ּבסיב ׁשּכרכֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹּבכֹור

הֹואיל ויצא, אחֹותֹו עליו ׁשּנכרכה אֹו אחרת, ּבהמה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשלית
ּבכֹור. ספק זה הרי - מקֹום מּכל ּברחם נגע ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹולא

.ÁÈהרי - לזה ונכנס מּזה ויצא לזה זה רחמים ׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהדּביק
הּבכֹור, ּבּה ׁשּנכנס הּבהמה הּבכֹורה מן נפטרה אם ספק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָזה
ולדּה. רחמּה ׁשּיפטר עד נפטרה לא אֹו רחם; ּפטר ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשהרי

.ËÈנגיעת אם ספק זה הרי - ויצא הרחם ּבית ּכתלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָנפּתחּו
אוירֹו. אֹו מקּדׁשת ְֲִֶֶֶֶַרחם

.Îספק זה הרי - ּבצּוארֹו [ונתלּו] הרחם ּבית ּכתלי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָנעקרּו
למקֹומֹו. חּוץ אף מקּדׁש אֹו מקּדׁש ּבמקֹומֹו ְְְְִִִֵֵַַַאם

.‡Îמקצתֹו נפרץ קדֹוׁש. אינֹו - הרחם ּבית ּכתלי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָנגממּו
הּפרּוץ ׁשהיה אֹו הּפרּוץ, דר ויצא הּפרּוץ על מרּבה ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻועֹומד
ּבכֹור. ספק זה הרי - העֹומד דר ויצא העֹומד על ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמרּבה

ה'תשע"ב תשרי ב' שישי יום

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ּבּכרה‡. ׁשּלא זכרים2רחל ׁשני ׁשני3וילדה יצאּו אפּלּו , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָֹ
אחד קדם ׁשּלא אפׁשר אי - ּכאחד ואין4ראׁשיהן הֹואיל . ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

הּכחּוׁש את נֹוטל הּכהן - ראׁשֹון יצא מהם זה אי ,5ידּוע ִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבכֹור ספק ׁשּזה6והּׁשני ּכלּום; לּכהן אין - מהן אחד מת . ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ראשון.1) יצא מהם איזה ידוע ואין זכרים שני וילדה בכרה שלא רחל הנוכחי2)יבאר והעיבור זה, לפני נתעברה לא כלומר,
אצלה. הראשון אחת.3)הוא ושיהיו4)בבת כאחת שניהם שיצאו לצמצם אפשר שאי הסוברים יז.) (בכורות במשנה כחכמים

שקדם. זהו אי ידוע לא ולנו במשהו, השני את הקדים האחד אלא בכורים, אומר5)שניהם היפה שעל שם, במשנה עקיבא כרבי
בגמרא). יח. (שם לך ואתננו הבכור שהוא ראיה הבא לכהן לבעליו.6)הישראל ויאכל מום, בו שיפול עד וירעה
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lybe zxecdn jezn

הם הּבכֹורה מן ּופטּורין ּבאמצע, הּנכרי יד והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָולדֹותיהן,
הם, יּׂשראל ׁשל ׁשהרי חּיבין, - ולדֹות ולדי אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּוולדֹותיהן.

עליהן. רׁשּות לּנכרי ְְְֲִֵֵֶַָואין
מּנכרי‰. ּבהמה ּבהן לֹו וקנה לנכרי מעֹות ׁשּנתן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָיּׂשראל

וכן ּבּבכֹורה. וחּיבת קנה, - מׁש ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבדיניהן,
ּפי על אף מעֹות, ונתן ּבדיניהם מּיּׂשראל הּנכרי קנה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאם

מּבכֹורה. ּופטּורה קנה, - מׁש ְְִֶַָָָָָֹׁשּלא
.Âּפרתֹו ילדה נתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּיר, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּגר

מּספק. ּבכֹור זה הרי - ׁשּנתּגּיר אחר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָאֹו
.Êלא אֹו ּבּכרה אם ידּוע ואין הּנכרי, מן ּבהמה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּלֹוקח

ּבמּומֹו ויאכל ּבכֹור. ספק זה הרי - אצלֹו וילדה ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָּבּכרה,
הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא לּכהן, ואינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹלּבעלים,

.Áּבנּה ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - הּנכרי מן מניקה ּבהמה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָלקח
ואפּלּו ׁשּילדה. ּבחזקת זֹו הרי אּלא מניקה, היא אחרת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל
זֹו הרי - חזיר ּכמין ואפּלּו אחר, מין ּכמֹו ׁשּמניקה זה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָהיה
מן ּפטּורה - חֹולבת ׁשהיא ּבהמה וכן הּבכֹורה. מן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּפטּורה
ילדּו. ּכבר ּכן אם אּלא חֹולבֹות אינן הּבהמֹות ׁשרב ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּבכֹורה,

.Ëעד ׁשּבּכרה, ּבחזקת זֹו הרי - מּיּׂשראל ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלֹוקח
ׁשֹותק הּיּׂשראל ׁשאין ילדה; לא ׁשעדין הּמֹוכר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּיֹודיעֹו
ּולפיכ ׁשּבּכרה ּווּדאי ּבחּוץ, קדׁשים לאכל לֹו ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹוגֹורם

סתם. ְְָָָמכרּה
.Èהרּבה צּורתֹו נתּבאר לא ׁשעדין עּבר ׁשהּפילה דּקה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּבהמה

הּוא עּבר הרֹועים: אמרּו אם טּנּוף, הּנקרא וזהּו לּכל, ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻונּכרת
וצרי הּבכֹורה. מן ּפטּורה זֹו הרי - צּורתֹו ׁשּנפסדה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָאּלא
הּנכרי, מן ּבהמה הּלֹוקח ,לפיכ חכם. לרֹועה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלהראֹותֹו
ספק זה הרי - ׁשנתּה ּבתֹו אצלֹו וילדה קטּנה היתה ְְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָאפּלּו
גּסה ּבהמה וכן הּנכרי. ּברׁשּות הּפילה טּנּוף ׁשּמא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָּבכֹור,
ולד, ּבלא ׁשליא ׁשאין ולד, סימן זֹו הרי - ׁשליא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשהּפילה
לּכלבים. הּׁשליא אֹותּה להׁשלי ּומּתר הּבכֹורה. מן ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָֻונפטרה
מחצה הּנֹולדים וחזקת זכר, אּלא ּבּבכֹורה מתקּדׁש ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאין
מקצת ּבֹו ׁשאין ׁשהּזכר ּבארנּו ּוכבר נקבֹות, ּומחצה ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָזכרים
הן הּנֹולדים מעּוט ונמצא ּבּבכֹורה, מתקּדׁש אינֹו אּמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָסימני
ּבהמת אבל למעּוט. חֹוׁשׁשין ואין ּבּבכֹורה, ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָהּמתקּדׁשין
ּכּזכרים]. ּבּה [ׁשהּנקבֹות ּתּקבר, - ׁשליא ׁשהּפילה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָקדׁשים

.‡Èמן נפטרה זֹו הרי - ּדם חררת ׁשהּפילה גּסה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבהמה
הּדם עליו ורבה ּבתֹוכּה, ׁשהּולד ׁשחזקתּה ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָהּבכֹורה;
על אף מבּכרת, נפל ּכמֹו זֹו חררה וקֹוברין ּובּטלֹו. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָוהפסידֹו
לפרסם ּכדי אֹותּה? קֹוברין ולּמה קדֹוׁשה. זֹו חררה ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָּפי

הּבכֹורה. מן ׁשּנפטרה ְְְִִֶַַָָָָהּדבר
.·Èלארּבעים נגמר ּבאדם ׁשהּולד נּדה, ּבענין ּבארנּו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָּכבר

ּבהמה ולד אבל ולד. אינֹו - מארּבעים לפחֹות והּמּפלת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיֹום,

אמרּו, אבל ּבֹו; ׁשּיּגמר הּימים מנין על חכמים עמדּו לא -ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ולד מקּבלת ולא אחריו מתעּברת אינּה - טּנּוף ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּמּפלת

יֹום. מּׁשלׁשים לפחֹות ְְִִֵַָאחר
.‚Èּכן אחר הּבא - ריקנית ּובאה מלאה ׁשּיצאה ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבהמה

ואין הּפילה. ּבּבכֹורה ּפֹוטר ׁשאינֹו דבר ׁשּמא מּספק, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּבכֹור
ׁשּיעּגילּו עד רחם ּפטירת ּבהמה ערב.לנפלי ׁשל ּכפּקה ראׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

.„Èּומׁשלי אבר אבר מחּת - לילד המקּׁשה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמבּכרת
יּקבר, זה הרי - רּבֹו יצא ּבכֹור. אחריו והּבא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻלּכלבים,
והּניחֹו, אבר והּניחֹו, אבר חת ואם הּבכֹורה. מן ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָונפטרה
קבּורה, צריכין האיברים ּכל הרי - רּבֹו ׁשהׁשלים ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻעד
,מחּת ּבין ׁשלם ּבין רּבֹו, ׁשּיצא ּכיון הּבכֹורה; מן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻֻונפטרה

למפרע. נתקּדׁש - לפנינּו הּוא ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָוהרי
.ÂË- אחר ׁשליׁש ויצא וחזר לנכרי, ּומכרֹו ׁשליׁש ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָיצא

ּדפן ּדר ׁשליׁש יצא הּבכֹורה. מן ונפטרה למפרע ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתקּדׁש
לא הראׁשֹון ׁשהרב קדֹוׁש; אינֹו - רחם ּדר ׁשליׁשים ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹּוׁשני

מתקּדׁש. הּוא ּולמפרע רחם, דר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָיצא
.ÊË- עּבר ׁשל רּבֹו הּיֹוצא זה והרי ּגדֹול, אבר מעּוט ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻיצא

רּבֹו והּוא העּבר חצי יצא הּיֹוצא. ויּקבר הּבכֹורה, מן ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֻֻנפטרה
אֹו הּבכֹורה מן נפטרה אם ספק זה הרי - הּיֹוצא אבר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשל

ּבכֹור. ספק אחריו הּבא לפיכ נפטרה. ְְְְְֲִִֵַַָָָָֹלא
.ÊÈׁשּכרכֹו אֹו ּברחם, נגע ולא והֹוציאֹו ּבסיב ׁשּכרכֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹּבכֹור

הֹואיל ויצא, אחֹותֹו עליו ׁשּנכרכה אֹו אחרת, ּבהמה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשלית
ּבכֹור. ספק זה הרי - מקֹום מּכל ּברחם נגע ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹולא

.ÁÈהרי - לזה ונכנס מּזה ויצא לזה זה רחמים ׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהדּביק
הּבכֹור, ּבּה ׁשּנכנס הּבהמה הּבכֹורה מן נפטרה אם ספק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָזה
ולדּה. רחמּה ׁשּיפטר עד נפטרה לא אֹו רחם; ּפטר ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשהרי

.ËÈנגיעת אם ספק זה הרי - ויצא הרחם ּבית ּכתלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָנפּתחּו
אוירֹו. אֹו מקּדׁשת ְֲִֶֶֶֶַרחם

.Îספק זה הרי - ּבצּוארֹו [ונתלּו] הרחם ּבית ּכתלי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָנעקרּו
למקֹומֹו. חּוץ אף מקּדׁש אֹו מקּדׁש ּבמקֹומֹו ְְְְִִִֵֵַַַאם

.‡Îמקצתֹו נפרץ קדֹוׁש. אינֹו - הרחם ּבית ּכתלי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָנגממּו
הּפרּוץ ׁשהיה אֹו הּפרּוץ, דר ויצא הּפרּוץ על מרּבה ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻועֹומד
ּבכֹור. ספק זה הרי - העֹומד דר ויצא העֹומד על ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמרּבה

ה'תשע"ב תשרי ב' שישי יום

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ּבּכרה‡. ׁשּלא זכרים2רחל ׁשני ׁשני3וילדה יצאּו אפּלּו , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָֹ
אחד קדם ׁשּלא אפׁשר אי - ּכאחד ואין4ראׁשיהן הֹואיל . ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

הּכחּוׁש את נֹוטל הּכהן - ראׁשֹון יצא מהם זה אי ,5ידּוע ִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבכֹור ספק ׁשּזה6והּׁשני ּכלּום; לּכהן אין - מהן אחד מת . ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ראשון.1) יצא מהם איזה ידוע ואין זכרים שני וילדה בכרה שלא רחל הנוכחי2)יבאר והעיבור זה, לפני נתעברה לא כלומר,
אצלה. הראשון אחת.3)הוא ושיהיו4)בבת כאחת שניהם שיצאו לצמצם אפשר שאי הסוברים יז.) (בכורות במשנה כחכמים

שקדם. זהו אי ידוע לא ולנו במשהו, השני את הקדים האחד אלא בכורים, אומר5)שניהם היפה שעל שם, במשנה עקיבא כרבי
בגמרא). יח. (שם לך ואתננו הבכור שהוא ראיה הבא לכהן לבעליו.6)הישראל ויאכל מום, בו שיפול עד וירעה



zexekaצח zekld - ixyz 'a iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּוא ספק ילדה7החי אם וכן הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא , ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָ
ּתחּלה. יצאת הּנקבה ׁשּמא ספק, הּזכר הרי - ּונקבה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָזכר
הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּכלּום, לּכהן אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹלפיכ

וילדּו·. ּבּכרּו ׁשּלא רחלֹות לּכהןׁשּתי ׁשניהן - זכרים .8ׁשני ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ
לּכהן הּזכר - ּונקבה ּונקבה9זכר זכרים ׁשני נֹוטל10. הּכהן - ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹֹ

הּכחּוׁש ּבכֹור11את ספק והּׁשני אין12, - מהן אחד מת ואם . ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
הּוא ּבכֹור ספק החי הּזכר ׁשּזה ּכלּום; והּמֹוציא13לּכהן , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

זכרים ׁשני אֹו וזכר נקבֹות ׁשּתי ילדּו הראיה. עליו ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵָָָָָָָָָמחברֹו
נקבֹות ׁשּמא14ּוׁשּתי אֹומר: ׁשאני ּבכֹור, ספק הּזכרים הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ

לּכהן ּכאן אין לפיכ הּזכר. ּכ ואחר ּתחּלה נֹולדה ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֹהּנקבה
ׁשּלא ואחת ּבּכרה אחת הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּכלּום,

זכרים15ּבּכרה ׁשני לּכהן16וילדּו ואחד לֹו אחד אחד17- וכל , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
הּכחּוׁש את נֹוטל והּכהן ּבכֹור, ספק -18מהן מהן אחד מת . ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

זכר ילדּו אם וכן הּוא. ספק החי ׁשּזה ּכלּום, לּכהן ּכאן ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאין
הּוא19ּונקבה ּבכֹור ספק הּזכר ׁשּזה ּכלּום, לּכהן ּכאן אין -20. ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

מּום‚. ּבֹו ׁשּיּפל עד ׁשּירעה ּדינֹו - ספק ׁשהּוא ּבכֹור ְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹּכל
מּידֹו, אֹותֹו מֹוציאין אין - הּכהן ּתפּׂשֹו ואם לבעליו. ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹויאכל

אֹותֹו מקריב21ואֹוכל ׁשאין מקריבֹו; אינֹו אבל ּבמּומֹו. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָ
ּבעזרה חּלין יׁשחֹוט ׁשּמא וּדאי, ּבכֹור אּלא .22לעֹולם ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֻ

וילדּו„. מבּכרֹות, וׁשאינן מבּכרֹות ּבעדרֹו ׁשהיה 23מי ְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ

אדם ׁשם מניקֹות24ואין המבּכרֹות את ּומצא ונכנס , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
חֹוׁשׁש אינֹו - זכרים מניקֹות מבּכרֹות ׁשאינן ואת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָנקבֹות
לֹו ּבא זֹו ׁשל ּובנּה זֹו אצל לֹו ּבא זֹו ׁשל בנּה ְְֵֶֶֶֶָָָָָׁשּמא
מניקה אחת ׁשּכל ּבחזקתֹו הּדבר הרי אּלא זֹו, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאצל

.25ּבנּה ְָ
הרֹועה‰. אצל זכרים ׁשני ׁשהפקידּו ּבכֹור26ׁשנים האחד , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

מהן אחד ּומת ּפׁשּוט, ּביניהן27והּׁשני הּׁשני הרֹועה מּניח - ְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשאין אֹותֹו, חֹולקין ּוׁשניהן ּבכֹור, ספק הּוא והרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַּומסּתּלק,

ׁשּלֹו. את מּכיר מהן ִֵֶֶֶֶַָאחד
.Âעם הּבית ּבעל והּניחֹו הּבית, ּבעל אצל ּבכֹור ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַהפקיד

ׁשּלֹו הּמֹוציא28ּפׁשּוט - איזהּו ידּוע ואין מהן אחד ּומת , ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
הראיה עליו רֹועה29מחברֹו ואפּלּו ּבכֹור. ספק הּוא והרי , ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ּבעל ׁשל ּפׁשּוט עם הּבית ּבעל ּבחצר ּבכֹורֹו ׁשהּניח ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹּכהן
ואין30הּבית הראיה, עליו מחברֹו הּמֹוציא - מהן אחד ּומת , ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבעל מּדעת ׁשהרי ּבראיה; אּלא הּבית ּבעל מחצר ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָמֹוציאין
הּבית ּבעל ׁשל הּפׁשּוט עּמֹו הּניחּו .31הּבכֹור ְִִִִֶַַַַַַָ

.Êהּבכֹורֹות על יּׂשראל נחׁשדּו הּיּׂשראל32לא נאמן לפיכ . ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הּוא ּבכֹור ספק זה מּומֹו33לֹומר: לֹו ורֹואין אֹותֹו34, ואֹוכל ְְְְִֵֵֶַ

ְּבמּומֹו.
.Áלהקּדׁשן קבּוע מּום להם ׁשּקדם הּקדׁשים -35ּכל ונפּדּו ְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
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כלל.7) בכור איננו והחי תחילה יצא המת אחת8)שמא שמא חוששים אנו אין הלידות, את ראינו לא כי ואף יח: שם משנה
אחד. בכור אלא לכהן יהיה ולא טנפה, אלא ילדה לא והשנייה הזכרים שני את שניהם9)ילדה את ילדה שאחת אומרים ואין

את וזו הזכר את זו ילדה: מהן אחת שכל אומרים אנו אלא הראיה, עליו מחבירו והמוציא ספק הוא והזכר טנפה רק והשנייה
וודאי. בכור הוא הזכר כן, ואם הזכרים10)הנקבה. שני אם ספק כאן ויש - אחד רק והשנייה תאומים ילדה שאחת ונמצא

שנולד הוא ואיזה מהתאומים הוא הזכרים מן איזה ידוע ולא מהתאומים היא הנקבה אם בין בכור, מהם אחד שרק או בכורות,
הוא שהדין כאחת שניהם שיצאו באופן אפילו או ראשון יצא איזה ידוע ולא תאומים והזכרים יחידה נולדה הנקבה אם ובין יחיד

ספק. והשני בכור בוודאי הוא הזכרים מן אחד ורק במשהו חבירו את קדם מהן ואחד לצמצם אפשר אומר11)שאי שהישראל
הבכור. הוא שהיפה ראיה לי הבא הבעלים.12)לו ויאכלוהו מום בו שיפול עד בכור13)וירעה הוא מהן אחד רק שאולי

שמת. שזהו תחילה.14)ואפשר יצאה והיא הנקבה, עם בתאומים הזכר נולד שמא בכור: כאן יש אם הוא לו15)וספק יש
הראשון. העיבור לה שזו ואחת בכור, אינו זכר עכשיו וכשיולדת אחת פעם מעוברת כבר הייתה אחת בהמות, ידוע16)שתי ולא

ביכרה. שלא הבהמה מן נולד מהן מום.17)איזה בהם שיפול עד ירעו מחבירו18)ושניהם שהמוציא שם, במשנה עקיבא כרבי
ה שהיפה הראיה הבכור.עליו הזכר.19)וא את ילדה מהן איזה ידוע ואין ונקבה זכר ילדו ביכרה שלא והאחת שביכרה האחת

עוד.20) ביכרה שלא מזו או כבר, ביכרה שלא מזו או כבר, שביכרה הבהמה מן נולד שתפס.21)ספק הוא22)הכהן פשוט
משנה). וזכרים.23)(כסף הנקבות.24)נקבות ילדו מהן ומי הזכרים את ילדו מהן מי יונקים25)שיראה שהזכרים ומכיוון

בכורות. ולא פשוטים, בוודאי הם הרי מבכרות, שאינן הרועה26)מבהמות של מדעתו שלא שהניחו "אמרו לו: מציעא בבבא
לדייק. לו שהיה משום הרועה חייב כן לא שאם פטור, הרועה מת.27)ולכך הפשוט או שמת, הוא הבכור אם ידוע ולא

המפקיד.28) שם).29)בידיעת (בכורות שלו הבכור הוא שהחי ראיה להביא המפקיד על שבעל30)כלומר אומרים אנו אין
הבית שבעל עקיבא כרבי אלא שם). טרפון רבי (כדעת ויחלוקו שניהם ברשות עומד הוא והרי בחצירו, לכהן מקום לו מקנה הבית

ראיה. להביא ועליו המוציא, הוא והרועה המוחזק הבכור,31)הוא יד על שלו הפשוט את הבית בעל הניח המפקיד שמדעת
עירבם. שהוא - הבית בעל חייב וודאי המפקיד, של בידיעתו שלא הניחו אילו לכהנים32)אבל בניגוד בבכורות מום להטיל

כך. על ביד33)החשודים וודאי בכור שאילו הספק, זהו לומר הוא ונאמן ונתערבו ספק ובכור וודאי בכור לו כשיש [והמדובר
בספק אבל מעצמו. המום בו שנפל הישראל עליו שיעיד עד בידים, המום בו הוטל שמא חוששים וגם מומו, רואין אין - ישראל
איסור, אין בספק - קנס משום מדרבנן אלא אינו מום בו שהטילו בכור איסור שכל מאיליו, המום שנפל עדות צריך אין בכור,
ולפיכך לקולא דרבנן ספק בו אומרים ואין האיסור כהוקבע זה הרי בכור, וודאי בתערובות כאן שיש מפני אבל להקל, דרבנן שספק
ואילו לקולא. דרבנן שספק מפני מאיליו, נפל שהמום להעיד צריך אינו אבל בכור, ספק שזהו הישראל של לעדותו אנו צריכים
יקבלו שלא הוא שיודע ומכיון מום, בו והטיל הוא וודאי בכור שמא בזה, גם נאמנים אינם בבכור, מום להטיל החשודים הכהנים

ספק]. מחמת שיתירוהו בכדי בכור, ספק שהוא ואומר משקר מומו.34)עדותו, לו רואין אין בכור שבוודאי היה35)כנ"ל אם
מדמיהם ולהביא למכרם דמים, קדושת אותם הקדיש כך ואחר הגוף, מן ונפרש מהאיברים אחד להם שנחתך כגון קבוע, מום להם

למזבח. קרבן

zexeka zekld - ixyz 'a iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבּבכֹורה להקּדׁשן36חּיבין עֹובר מּום קדם ואם אֹו37. ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
- ונפּדּו קבּוע מּום להם נֹולד ּכ ואחר ּתמימים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָׁשהקּדיׁשן
מּפני ּדבר, לכל לחּלין יצאּו לא ׁשהרי הּבכֹורה; מן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹֻּפטּורין

ועבֹודה ּבגּזה אסּורין מעילה.38ׁשהן ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
.Ëחּיבת - ּבירּוׁשלים ׁשני מעּׂשר מּמעֹות ּבהמה ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח

ׁשביעית39ּבּבכֹורה מּפרֹות ּבהמה הּלֹוקח אבל זֹו40. הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ
הּבכֹורה מן סחֹורה41ּפטּורה לעּׂשֹות רּׁשאי ׁשאינֹו לפי . ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָ

ולא - לאכלה לאכלה, ּבּה: נאמר ׁשהרי ׁשביעית, ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבפרֹות
מּׂשּתּכר זה הרי - ּבּבכֹורה חּיבת ּתהיה ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלסחֹורה;

ׁשביעית ּפרֹות מּתֹורת יצא ׁשהרי ּבארנּו42ּבּבכֹור, ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּבדברים סחֹורה לעּׂשֹות ׁשאסּור אסּורֹות, מאכלֹות ְְְְֲֲֲִִִֶַַָָָָּבהלכֹות

ּבאכי לעּׂשֹותהאסּורים ׁשאסּור ּבתרּומֹות, ּבארנּו וכן לה. ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ
ּבּבכֹורֹות סחֹורה לעּׂשֹות אסּור וכן ּבּתרּומֹות. אף43סחֹורה , ְְְְְֲֵַַַַָָָ

למכרן ׁשּמּתר ּפי ׁשּבארנּו44על ּדר .45על ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
.Èלרגל47ּבכֹור46לקח אֹו ּבנֹו -48למׁשּתה לֹו צרי ולא ְְְְְִִֵֶֶַָָָֹ

למכרֹו .49מּתר ְְָָֻ
.‡Èׁשמין ליּׂשראל50אין ּתמימים להן51ּבכֹורֹות ׁשמין אבל , ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָ

ּבזמן לכהנים ּתמימים ּבכֹורֹות וׁשמין מּומין. ּבעלי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָֹּבכֹורֹות
לֹומר52הּזה צרי ואין ּבמּומן; להאכל עֹומדין ׁשהן , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

מּומים. ּבעלי להן ֲִִֵֶֶַָָׁשּׁשמין

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

טהֹורֹות‡. ּבהמֹות מּכל מעּׂשרה אחד להפריׁש עּׂשה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָמצות
אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ואין וׁשנה. ׁשנה ּבכל לאדם ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָׁשּיּולדּו
וגֹומר. וצאן ּבקר מעּׂשר וכל ׁשּנאמר: ּבלבד, וצאן ְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבבקר

ונֹוהג·. ּבמקּדׁשין. לא אבל ּבחּלין, נֹוהג ּבהמה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֹֻֻמעּׂשר
אבל הּבית. ּבפני וׁשּלא הּבית ּבפני לארץ, ּובחּוצה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבארץ
מעּׂשרין ׁשאין ותּקנּו הּזה, ּבּזמן ּבהמה לעּׂשר אסרּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָחכמים
לידי ּבא ונמצא ּתמים יאכלהּו ׁשּמא ּגזרה הּבית. ּבפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאּלא

ׁשחיטת ׁשהּוא ּכרת, ועּׂשהאּסּור עבר ואם ּבחּוץ. קדׁשים ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּבמּומֹו. ויאכל מעּׂשר זה הרי - הּזה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָּבזמן

ויּׂשראלים.‚. לוּיים ּכהנים ּבהמה: ּבמעּׂשר חּיבין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹהּכל
את„. וזֹורקין ּבעזרה, נׁשחט ׁשּיהיה ּבהמה מעּׂשר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָודין

ּוׁשאר אמּוריו, ּומקטירין היסֹוד, ּכנגד אחת זריקה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּדמֹו
ואין קּלים. קדׁשים ּכׁשאר ּבירּוׁשלים לּבעלים נאכל ְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּבּׂשר
ּבעל היה ואם ּכפסח. לּבעלים ּכּלֹו אּלא ּכלּום, ּבֹו ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֻלּכהנים
הרי - ּבמּומֹו בּתחּלה ׁשהפריׁשֹו ּבין מּום ּבֹו ׁשּנפל ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָמּום,

מקֹום. ּבכל נאכל ְֱֶֶָָָזה
ּבֹו:‰. ׁשּנאמר ּתמים, ּכׁשהּוא למכרֹו אסּור ּבהמה ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָמעּׂשר

- יּגאל' 'לא ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי יּגאל. ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלא
ּכלל. נמּכר ואינֹו נגאל ׁשאין ּבּמׁשמע, מכירה אּסּור ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָאף
לֹוקח, קנה ולא ּכלּום עּׂשה לא - מעּׂשר ׁשהּמֹוכר לי, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹויראה
לֹוקח, קנה ׁשּלא ּכהנים חרמי ּכמֹוכר לֹוקה. אינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹּולפיכ

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּתאר, יפת ְְְְְִִֵֵֶַַָֹּוכמֹוכר
.Â,ׁשחּוט ואפּלּו מּום ּבעל למכרֹו ׁשאסּור סֹופרים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָמּדברי

מנה ּכנגד מנה ׁשֹוקלין אין לפיכ חי. ימּכרּנּו ׁשּמא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּגזרה
ּכמֹוכר. נראה ׁשהּוא מּפני ּבּבכֹור, ׁשּׁשֹוקלין ּכדר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַּבמעּׂשר

.Êלמכרֹו מּתר - ּבמּומֹו ׁשּנׁשחט יתֹומים ׁשל ּבהמה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻּומעּׂשר
עליו. גזרּו לא ליתֹומים אבדה הׁשבת מּפני ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹּכדרּכֹו.

.Áוגידיו חלּבֹו למּכר מּתר - ּבמּומֹו ׁשּנׁשחט ּבהמה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמעּׂשר
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ודווקא36) בבכורה, חייבת חולין ובהמת לחולין, לגמרי יוצאים אותם כשפודים חמורה, קדושה עליהם חלה לא שהוקדשו שבשעה
מבכורה. פוטרתם שבהם דמים קדושת פדיונם, קודם ילדו אם אבל פדיונם, קודם שנתעברו פי על אף שנפדו, אחר ילדו אם

קדושה37) עליו חלה למזבח וכשהקדישו כלל שאיננו כמו וזה להירפא". שאפשר והשבורה הפרק והשמטת והגרב החזזית "כגון
בבכורות38)חמורה. ואמרו וכאייל", כצבי יאכלנו וכו' בשר ואכלת תזבח נפשך אוות בכל "רק טו) יב, (דברים שנאמר כמו

מה מצבי, המוקדשין פסולי שם ולמדו חלב", ולא בשר, גיזה, ולא "תזבח, שם ודרשו מום בהם שנפל בקדשים מדובר שזה טו.
שהוקדשו המוקדשין פסולי אף הצבי, מן ולא וצאנך", בקרך "בכורות יז) יב, (דברים בכור אצל כתוב שהרי הבכורה מן פטור צבי

שעדיין מום, בהם נפל כן הבכורה.ואחרי מן שפטורים בהן, ולעבוד ליגזז שאסור קדושה להם שני39)יש שמעשר פי על ואף
לעניין כחולין הוא הרי אכילה לצורך בירושלים לקוח שהוא כיוון - למעלה שאמרנו כמו במוקדשין נוהג אינו ובכור גבוה, ממון

הדיוט. ממון הוא שבירושלים ד, הלכה ביכורים מהלכות ו בפרק הכסףֿמשנה כתב וכן פירות40)בכורה, בעד ליקח שמותר
סחורה. חשוב זה ואין לאכילה היא הבהמה שהרי טהורה בהמה ילדה.41)שביעית בזמן42)אם לבערו יצטרך שלא ומרוויח

שביעית דפירות הרמב"ם שדעת "ונראה הנאה. טובת מזה לו ויש לכהן ונותנו שביעית), דיני חלו לא בוודאי בכור (שעל הביעור
בבכור משתכר הוא והרי שביעית מדמי בהמה לוקח ואם אחר, לדבר ולא לאכילה אלא זכות בהם התורה נתנה לא הפקר שהם
דבכורות ב פרק בתוספתא כמפורש הבכורה מן פטורה היא לפיכך הבהמה, וכן הפקר הם הדמים - לסחורה" ולא "לאכלה על ועובר

הבכורה". מן פטורה יורשים לו ואין שמת הגר ובהמת כו' הפקר) (של המדבר בהמת עושין43)- "שאין להרוויח. כדי כלומר,
וכו'. בבכורות" ולא שביעית בפירות ריווח.44)סחורה בין45)בלא מום ובעל הזה בזמן תם יזֿיח: הלכות א בפרק למעלה

הבית. בזמן ובין הזה מום.47)קנה.46)בזמן בו שיפול עד לאכלו אסור הרי תם אבל מום בחג.48)בעל ואף49)לאכול
ירוויח שלא שקנאו בדמים כלומר לדמיו, אלא ימכרנו לא אני אומר אומר, ר' קתני ובתוספתא בזה. סוחר שהוא שנראה פי על

סחורה. עשיית שזוהי אסור, - ירוויח לא אם אף למכור, מנת על לקנות אבל בסכום50)בהן". הבהמה את שמוכר היא שומא
ביניהם. יתחלק הקצוב הסכום מן יותר שירוויחו ומה הבהמה ימכרו כן ואחרי ידוע זמן עד במזונותיה יטפל שהקונה בתנאי קצוב

לישראל.51) חי תם למכור ואסור מכירה, כמו שזוהי לומר52)משום צריך ואין לכהנים תמימין בכורות "שמין שם: בתוספתא
שם שאינו הדין והוא למכור זכות בו לכהן אין קיים המקדש שבית בזמן שאילו הזה, בזמן שהמדובר רבינו וסובר מומין". בעלי

בו. להיזהר יידע שלא לישראל לא אבל מום בו שיפול עד בו להיזהר שיידעו לכהנים אלא הותר לא הזה בזמן וגם יבאר1)אותו.
למכרו. ושאסור נשחט ואנה בו חייב ומי נוהג במה בהמה מעשר
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ּבּבכֹורה להקּדׁשן36חּיבין עֹובר מּום קדם ואם אֹו37. ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
- ונפּדּו קבּוע מּום להם נֹולד ּכ ואחר ּתמימים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָׁשהקּדיׁשן
מּפני ּדבר, לכל לחּלין יצאּו לא ׁשהרי הּבכֹורה; מן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹֻּפטּורין

ועבֹודה ּבגּזה אסּורין מעילה.38ׁשהן ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
.Ëחּיבת - ּבירּוׁשלים ׁשני מעּׂשר מּמעֹות ּבהמה ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח

ׁשביעית39ּבּבכֹורה מּפרֹות ּבהמה הּלֹוקח אבל זֹו40. הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ
הּבכֹורה מן סחֹורה41ּפטּורה לעּׂשֹות רּׁשאי ׁשאינֹו לפי . ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָ

ולא - לאכלה לאכלה, ּבּה: נאמר ׁשהרי ׁשביעית, ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבפרֹות
מּׂשּתּכר זה הרי - ּבּבכֹורה חּיבת ּתהיה ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלסחֹורה;

ׁשביעית ּפרֹות מּתֹורת יצא ׁשהרי ּבארנּו42ּבּבכֹור, ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּבדברים סחֹורה לעּׂשֹות ׁשאסּור אסּורֹות, מאכלֹות ְְְְֲֲֲִִִֶַַָָָָּבהלכֹות

ּבאכי לעּׂשֹותהאסּורים ׁשאסּור ּבתרּומֹות, ּבארנּו וכן לה. ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ
ּבּבכֹורֹות סחֹורה לעּׂשֹות אסּור וכן ּבּתרּומֹות. אף43סחֹורה , ְְְְְֲֵַַַַָָָ

למכרן ׁשּמּתר ּפי ׁשּבארנּו44על ּדר .45על ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
.Èלרגל47ּבכֹור46לקח אֹו ּבנֹו -48למׁשּתה לֹו צרי ולא ְְְְְִִֵֶֶַָָָֹ

למכרֹו .49מּתר ְְָָֻ
.‡Èׁשמין ליּׂשראל50אין ּתמימים להן51ּבכֹורֹות ׁשמין אבל , ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָ

ּבזמן לכהנים ּתמימים ּבכֹורֹות וׁשמין מּומין. ּבעלי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָֹּבכֹורֹות
לֹומר52הּזה צרי ואין ּבמּומן; להאכל עֹומדין ׁשהן , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

מּומים. ּבעלי להן ֲִִֵֶֶַָָׁשּׁשמין

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

טהֹורֹות‡. ּבהמֹות מּכל מעּׂשרה אחד להפריׁש עּׂשה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָמצות
אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ואין וׁשנה. ׁשנה ּבכל לאדם ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָׁשּיּולדּו
וגֹומר. וצאן ּבקר מעּׂשר וכל ׁשּנאמר: ּבלבד, וצאן ְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבבקר

ונֹוהג·. ּבמקּדׁשין. לא אבל ּבחּלין, נֹוהג ּבהמה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֹֻֻמעּׂשר
אבל הּבית. ּבפני וׁשּלא הּבית ּבפני לארץ, ּובחּוצה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבארץ
מעּׂשרין ׁשאין ותּקנּו הּזה, ּבּזמן ּבהמה לעּׂשר אסרּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָחכמים
לידי ּבא ונמצא ּתמים יאכלהּו ׁשּמא ּגזרה הּבית. ּבפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאּלא

ׁשחיטת ׁשהּוא ּכרת, ועּׂשהאּסּור עבר ואם ּבחּוץ. קדׁשים ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּבמּומֹו. ויאכל מעּׂשר זה הרי - הּזה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָּבזמן

ויּׂשראלים.‚. לוּיים ּכהנים ּבהמה: ּבמעּׂשר חּיבין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹהּכל
את„. וזֹורקין ּבעזרה, נׁשחט ׁשּיהיה ּבהמה מעּׂשר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָודין

ּוׁשאר אמּוריו, ּומקטירין היסֹוד, ּכנגד אחת זריקה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּדמֹו
ואין קּלים. קדׁשים ּכׁשאר ּבירּוׁשלים לּבעלים נאכל ְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּבּׂשר
ּבעל היה ואם ּכפסח. לּבעלים ּכּלֹו אּלא ּכלּום, ּבֹו ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֻלּכהנים
הרי - ּבמּומֹו בּתחּלה ׁשהפריׁשֹו ּבין מּום ּבֹו ׁשּנפל ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָמּום,

מקֹום. ּבכל נאכל ְֱֶֶָָָזה
ּבֹו:‰. ׁשּנאמר ּתמים, ּכׁשהּוא למכרֹו אסּור ּבהמה ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָמעּׂשר

- יּגאל' 'לא ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי יּגאל. ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלא
ּכלל. נמּכר ואינֹו נגאל ׁשאין ּבּמׁשמע, מכירה אּסּור ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָאף
לֹוקח, קנה ולא ּכלּום עּׂשה לא - מעּׂשר ׁשהּמֹוכר לי, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹויראה
לֹוקח, קנה ׁשּלא ּכהנים חרמי ּכמֹוכר לֹוקה. אינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹּולפיכ

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּתאר, יפת ְְְְְִִֵֵֶַַָֹּוכמֹוכר
.Â,ׁשחּוט ואפּלּו מּום ּבעל למכרֹו ׁשאסּור סֹופרים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָמּדברי

מנה ּכנגד מנה ׁשֹוקלין אין לפיכ חי. ימּכרּנּו ׁשּמא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּגזרה
ּכמֹוכר. נראה ׁשהּוא מּפני ּבּבכֹור, ׁשּׁשֹוקלין ּכדר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַּבמעּׂשר

.Êלמכרֹו מּתר - ּבמּומֹו ׁשּנׁשחט יתֹומים ׁשל ּבהמה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻּומעּׂשר
עליו. גזרּו לא ליתֹומים אבדה הׁשבת מּפני ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹּכדרּכֹו.

.Áוגידיו חלּבֹו למּכר מּתר - ּבמּומֹו ׁשּנׁשחט ּבהמה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמעּׂשר
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ודווקא36) בבכורה, חייבת חולין ובהמת לחולין, לגמרי יוצאים אותם כשפודים חמורה, קדושה עליהם חלה לא שהוקדשו שבשעה
מבכורה. פוטרתם שבהם דמים קדושת פדיונם, קודם ילדו אם אבל פדיונם, קודם שנתעברו פי על אף שנפדו, אחר ילדו אם

קדושה37) עליו חלה למזבח וכשהקדישו כלל שאיננו כמו וזה להירפא". שאפשר והשבורה הפרק והשמטת והגרב החזזית "כגון
בבכורות38)חמורה. ואמרו וכאייל", כצבי יאכלנו וכו' בשר ואכלת תזבח נפשך אוות בכל "רק טו) יב, (דברים שנאמר כמו

מה מצבי, המוקדשין פסולי שם ולמדו חלב", ולא בשר, גיזה, ולא "תזבח, שם ודרשו מום בהם שנפל בקדשים מדובר שזה טו.
שהוקדשו המוקדשין פסולי אף הצבי, מן ולא וצאנך", בקרך "בכורות יז) יב, (דברים בכור אצל כתוב שהרי הבכורה מן פטור צבי

שעדיין מום, בהם נפל כן הבכורה.ואחרי מן שפטורים בהן, ולעבוד ליגזז שאסור קדושה להם שני39)יש שמעשר פי על ואף
לעניין כחולין הוא הרי אכילה לצורך בירושלים לקוח שהוא כיוון - למעלה שאמרנו כמו במוקדשין נוהג אינו ובכור גבוה, ממון

הדיוט. ממון הוא שבירושלים ד, הלכה ביכורים מהלכות ו בפרק הכסףֿמשנה כתב וכן פירות40)בכורה, בעד ליקח שמותר
סחורה. חשוב זה ואין לאכילה היא הבהמה שהרי טהורה בהמה ילדה.41)שביעית בזמן42)אם לבערו יצטרך שלא ומרוויח

שביעית דפירות הרמב"ם שדעת "ונראה הנאה. טובת מזה לו ויש לכהן ונותנו שביעית), דיני חלו לא בוודאי בכור (שעל הביעור
בבכור משתכר הוא והרי שביעית מדמי בהמה לוקח ואם אחר, לדבר ולא לאכילה אלא זכות בהם התורה נתנה לא הפקר שהם
דבכורות ב פרק בתוספתא כמפורש הבכורה מן פטורה היא לפיכך הבהמה, וכן הפקר הם הדמים - לסחורה" ולא "לאכלה על ועובר

הבכורה". מן פטורה יורשים לו ואין שמת הגר ובהמת כו' הפקר) (של המדבר בהמת עושין43)- "שאין להרוויח. כדי כלומר,
וכו'. בבכורות" ולא שביעית בפירות ריווח.44)סחורה בין45)בלא מום ובעל הזה בזמן תם יזֿיח: הלכות א בפרק למעלה

הבית. בזמן ובין הזה מום.47)קנה.46)בזמן בו שיפול עד לאכלו אסור הרי תם אבל מום בחג.48)בעל ואף49)לאכול
ירוויח שלא שקנאו בדמים כלומר לדמיו, אלא ימכרנו לא אני אומר אומר, ר' קתני ובתוספתא בזה. סוחר שהוא שנראה פי על

סחורה. עשיית שזוהי אסור, - ירוויח לא אם אף למכור, מנת על לקנות אבל בסכום50)בהן". הבהמה את שמוכר היא שומא
ביניהם. יתחלק הקצוב הסכום מן יותר שירוויחו ומה הבהמה ימכרו כן ואחרי ידוע זמן עד במזונותיה יטפל שהקונה בתנאי קצוב

לישראל.51) חי תם למכור ואסור מכירה, כמו שזוהי לומר52)משום צריך ואין לכהנים תמימין בכורות "שמין שם: בתוספתא
שם שאינו הדין והוא למכור זכות בו לכהן אין קיים המקדש שבית בזמן שאילו הזה, בזמן שהמדובר רבינו וסובר מומין". בעלי

בו. להיזהר יידע שלא לישראל לא אבל מום בו שיפול עד בו להיזהר שיידעו לכהנים אלא הותר לא הזה בזמן וגם יבאר1)אותו.
למכרו. ושאסור נשחט ואנה בו חייב ומי נוהג במה בהמה מעשר
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ואם ּבלבד. ּבּׂשרֹו אּלא למּכר אסרּו ולא ועצמֹותיו, ְְְְְְְְְִִִֶַַָָָָֹֹועֹורֹו
הּכל ּומכר והּגידין והחלב העֹור ּבדמי הּבּׂשר ּדמי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהבליע
ּדמי והבליע יקרים, העצמֹות דמי היּו ואם מּתר. - ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֻּבהבלעה

מּתר. - העצמֹות ּבדמי ְֲִֵַָָָָָֻהּבּׂשר
.Ëּבא מאליו זה מּום לֹומר: מעּׂשר מּומי על נאמנים ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּכל

- הּבכֹור על נאמנים ׁשאינן אּלּו ואפּלּו לדעת. נעּׂשה ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹולא
ּומּתירֹו, ׁשּלֹו מעּׂשר מּומי אדם ורֹואה הּמעּׂשר. על ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָנאמנים
ּכ ואחר עדרֹו ּבכל מּום יּטיל ירצה, ׁשאם ממחה. היה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻאם

מּתחּלתֹו. מּום ּבעל הּמעּׂשר ונמצא ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָיעּׂשר,
.Èהרי - ּבמּתנה לֹו ׁשּנּתנּו אֹו זֹו ּבׁשנה ׁשּנֹולדּו טלאים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח

הּׁשּתפין ,לפיכ ּברׁשּותֹו. ׁשּיּולדּו עד הּמעּׂשר, מן ּפטּורים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻהם
טלאים מאה וזה טלאים מאה זה והביא בּבהמֹות, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנׁשּתּתפּו
הּמעּׂשר, מן ּפטּורים הּמאתים הרי - ּבהן ונׁשּתּתפּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָוערבּום
- מאביהם טלאים ׁשּירׁשּו האחים וכן ּכמכּור. מהן טלה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּכל
ּבׁשּתפּות להם הּנֹולדים אבל הּמעּׂשר. מן ּפטּורין הן ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהרי
חּיבין - לאחים ּבין לּׁשּתפין ּבין הּבהמֹות, מאּלּו מּכאן ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָֻלאחר
מּמעֹות ּבהמֹות וקנּו ּבמעֹות ׁשּתפין היּו אם וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֻּבּמעּׂשר.
הרי - הירּׁשה מּמעֹות ּבהמֹות ׁשּקנּו והאחים ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻהּׁשּתפּות,
ּברׁשּותן ׁשהרי ּבמעּׂשר. חּיבין מּכאן לאחר מהם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנֹולדים
אחר והּׁשּתפין האחים חלקּו אחד. ּכאיׁש הן והרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻנֹולדּו,
אּלּו הרי - ונׁשּתּתפּו וחזרּו ּברׁשּותן הּבהמֹות להן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּנֹולדּו
לקּוחין הּכל נעּׂשּו ׁשחלקּו ׁשּבׁשעה הּמעּׂשר. מן ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹּפטּורין

ונׁשּתּת ּוכׁשחזרּו ּפטּור, ּבּבהמֹות,והּלקּוח נׁשּתּתפּו הרי - פּו ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ
ּפי על ואף הּׁשני. זה ׁשּתּוף אחר ּברׁשּותן להן ילדּו לא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹועדין
ּכנגד ועּׂשרה טלאים ּכנגד ּוטלאים ּגדיים ּכנגד גדיים ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשחלקּו

ּכלקּוחין. הן והרי הּמעּׂשר מן ּפטּורין הּכל - ְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹעּׂשרה
.‡È- ּבּבהמה חלקּו ולא ּבּכספים ׁשחלקּו והּׁשּתפין ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻהאחין

אם אבל לקּוחין. הּבהמֹות נעּׂשּו לא ׁשעדין ּבּמעּׂשר, ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹחּיבין
הרי - הּכספים חלקּו לא ׁשעדין ּפי על אף הּבהמֹות, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹחלקּו

ּפטּורין. ְִֵאּלּו
.·Èלּדיר נכנסין ּכּלן - אּמן ּבמעי עּברים עּׂשרה ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻהּלֹוקח

נֹולדּו. ּברׁשּותֹו ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶַלהתעּׂשר,
.‚Èמן ּפטּורים - הּגר ּבגזל ּבהמֹות עּׂשר לֹו ׁשּנפלּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹּכהן

ׁשהּנֹותן ּבארנּו ּוכבר הם, מּתנֹות ּכהּנה ׁשּמּתנֹות ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻהּמעּׂשר;
הּמעּׂשר. מן ּפטּור ֲִֵַַַָָָמּתנה

.„Èּבעלי ּבין ּתמימים ּבין להתעּׂשר: לּדיר נכנסין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָֹהּכל
ויֹוצא והּטרפה הּכלאים מן חּוץ מזּבח; אּסּורי וכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמּומין,
הּיתֹום וכן הּמעּׂשר. מן ּפטּורין אּלּו ׁשּכל זמן, ּומחּסר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻדפן
ּודברים מתעּׂשר. אינֹו - לדתֹו עם נׁשחטה אֹו אּמֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשּמתה

הם. הּׁשמּועה מּפי ְִִֵֵַָאּלּו
.ÂËׁשּנראה אחר נלקח ּכן אם אּלא ּפטּור הּלֹוקח ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאין

- הּלדה ימי ׁשבעת ּבתֹו טלאים הּלֹוקח ,לפיכ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלהתעּׂשר.
ׁש ׁשּכיון לעּׂשרן; חּיב זמּנם ראּויּכׁשּיּגיע זמן מחּסר אין ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

ּברׁשּותֹו. ונֹולדּו עּברים ׁשּלקח ּכמי זה הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻלהתעּׂשר,
.ÊËּבת אינּה אֹו היא מעּׂשר ּבת אם ספק ׁשהיא ּבהמה ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכל

טלאים ,לפיכ הּמעּׂשר. מן ּפטּורה היא הרי - ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָמעּׂשר
ּפטּורין ּכּלן הרי - ּבהן וכּיֹוצא לקּוח אֹו יתֹום ּבהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּנתערב

הּוא. ספק מהן אחד ׁשּכל הּמעּׂשר, ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָמן
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לֹו‡. היּו מעּׂשרה, אחד והפריׁש טלאים עּׂשרה לֹו ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָמי
ּכיצד אּלא מעּׂשר. אּלּו אין - למעּׂשר עּׂשרה והפריׁש ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָמאה
לֹו ועֹוּׂשה לּדיר, העגלים ּכל אֹו הּטלאים ּכל ּכֹונס ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָעֹוּׂשה?
מעמיד ואּמֹותיהן ּכאחד. ׁשנים יצאּו ׁשּלא ּכדי קטן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפתח
הּדיר מן ויצאּו קֹולן הּטלאים ׁשּיׁשמעּו ּגֹועֹות, והן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמּבחּוץ
ׁשּיעבר - הּׁשבט ּתחת יעבר אׁשר ּכל ׁשּנאמר: ְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹלקראתן;
זה, אחר זה הּדיר מן ּוכׁשּיצאּו ּבידֹו. ׁשּיֹוציאֹו ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹמעצמֹו,
והּיֹוצא ט'; ח' ז' ו' ה' ד' ג' ב' א' ּבׁשבט: אֹותן ּומֹונה ְְְִֵֵֶֶַַָמתחיל
סֹוקרֹו - מּום ּבעל ּבין ּתמים ּבין נקבה, ּבין זכר ּבין - ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָעּׂשירי
מנאן ולא ּבסקרא סקרֹו לא מעּׂשר. זה הרי ואֹומר: ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹּבסקרא
מעּׂשר; אּלּו הרי - עֹומדים אֹו רבּוצים ׁשּמנאן אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָּבׁשבט,
מעּׂשר. זה הרי - עּׂשירי וקּדׁש עּׂשרה עּׂשרה ּומנאם ְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָהֹואיל

אּלא·. אחד, לדיר ּברׁשּותֹו ׁשּנֹולדה ּבהמה ּכל לצרף צרי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאין
ּבירּוׁשלים טלאים חמּׁשה לֹו היּו לבּדֹו. ועדר עדר ּכל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמצרף
מן ּפטּורין וכּלן מצטרפין, אין - ּבעּכֹו טלאים ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָֻוחמּׁשה
מיל. עּׂשר ׁשּׁשה ויצטרפּו? לאּלּו אּלּו ּבין יהיה וכּמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהּמעּׂשר.

מילה‚. עּׂשר ׁשּׁשה ואחד אחד ּכל ּבין עדרים, ׁשלׁשה יּו ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָ
ותׁשעה מּכאן ּתׁשעה היה ּכיצד? מצטרפין. ׁשלׁשּתן הרי -ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָָ
להתעּׂשר. לּדיר נכנסין ׁשלׁשּתן הרי - ּבאמצע ואחד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמּכאן

הּצאן.„. על הּבקר מן ולא הּבקר על הּצאן מן מעּׂשרין ְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹֹֹאין
על העּזים ּומן העּזים על הּכבּׂשים מן מעּׂשרין ְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָאבל
צאן ּכל מׁשמע - וצאן ּבקר מעּׂשר וכל ׁשּנאמר: ְְְְֱִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹהּכבּׂשים;

אחד. ּכמין הם והרי ּׂשה נקראים ׁשּׁשניהם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאחד,
ּבׁשנה‰. הּנֹולדים על זֹו ּבׁשנה הּנֹולדים מן מעּׂשרים ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָאין

הּיׁשן על החדׁש מן הארץ ּבזרע מעּׂשרין ׁשאין ּכׁשם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאחרת,
ׁשנה. ׁשנה הּׂשדה הּיצא ׁשּנאמר: החדׁש; על הּיׁשן מן ְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹולא
זה הרי - ׁשנה על מּׁשנה ּבהמה עּׂשר ׁשאם לי, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָויראה
על ּתֹורה הקּפידה לא ׁשהרי הּקדׁשים, חמרת מּפני ְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻמעּׂשר,

ׁשנה. ׁשנה ׁשּיהיה ּבפרּוׁש ּבהמה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָמעּׂשר
.Â- ּבאלּול ותׁשעה עּׂשרים עד ּבתׁשרי ּבאחד הּנֹולדים ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכל

טלאים חמּׁשה נֹולדּו אּלּו. על מאּלּו ּומעּׂשרין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָמצטרפין
אין - ּבתׁשרי ּבאחד וחמּׁשה ּבאלּול ותׁשעה ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבעּׂשרים
ּובּתּה היא הרי - ׁשנתן ּבתֹו ּתֹולדֹות ילדּו ְְְְְֲִִִִֵָָָָָָמצטרפין.

להתעּׂשר. לּדיר ְְְִִִִֵַַָנכנסים
.Êמּמּנּו לאכל ׁשאסּור הּטבל ּכמֹו הּנֹולדים הּטלאים ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאין

ולׁשחט למּכר מּתר אּלא ּבמקֹומֹו, ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּיעּׂשר, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻעד
ויאכל קדׁש הּמעּׂשר ויהיה ׁשּיעּׂשר, עד ּׁשּירצה מה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּכל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִֵֶַָּכהלכתֹו,
.Á,ּבהמה למעּׂשר ּבּׁשנה זמּנים ׁשלׁשה חכמים ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָקבעּו

ׁשּיעּׂשר. עד לׁשחט אֹו למּכר לֹו אסּור מהן זמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּומּׁשּיּגיע
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מצטרפין.1) אם בעכו וחמשה בירושלים טלאים חמשה לו היו ואם בהמה, מעשר מפרישין כיצד יבאר

zexeka zekld - ixyz 'b ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּביֹום זמּנים: הּׁשלׁשה הן ואּלּו מּתר. זה הרי - ׁשחט ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻואם
עצרת, קדם עּׂשר חמּׁשה ּוביֹום הּפסח, קדם עּׂשר ְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹחמּׁשה
גרן נקרא מאּלּו זמן וכל החג. קדם עּׂשר חמׁשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹּוביֹום
ּבהמה מעּׂשר ׁשל ׁשהּגרנֹות אֹומר, נמצאת ּבהמה. ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמעּׂשר
מּספירת וחמּׁשה ׁשלׁשים ּוביֹום אדר מחדׁש אחרֹון ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָֹּביֹום
הּגרנֹות קבעּו ולּמה אלּול. מחדׁש אחרֹון ּוביֹום ְְְְֱֲֵֶֶַַָָָָָֹֹהעמר
רגלים. לעֹולי מצּויֹות הּבהמֹות ׁשּתהיינה ּכדי אּלּו? ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבימים
היּו ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשּיעּׂשר, קדם למּכר ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשאף

הּמצוה. ויעּׂשּו ׁשּיעּׂשרּו עד למּכר ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָֹנמנעים
.Ëּולקּדׁש למנֹות והתחיל לּדיר הּבקר אֹו הּצאן ּכל ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹהכניס

זה הרי - מעּׂשרה ּפחֹות הּדיר ּבתֹו ׁשּנׁשארּו עד ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָעּׂשירי
ויתעּׂשרּו ׁשּיּולדּו, לאּלּו מצטרפין והן אחר, לגרן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּניחן
ּבּמנין יּׁשארּו ׁשאּלּו יֹודע ׁשהּוא ּפי על ואף אחד. ּבגרן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּכל

יּׁשאר. והּנׁשאר לּדיר, הּכל להכניס חּיב -ְְְְִִִִֵַַַַַָָָֹ

ה'תשע"ב תשרי ג' קודש שבת יום

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

לּדיר‡. צאן והּוא2הּמכניס אחת אחת לצאת והתחילּו ְְְְִִִִֵַַַַַַַָֹ
לׁשּלמּטה אֹו לּׁשמיני וקרא ּבּמנין וטעה ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמֹונה

מּמּנּו3מּמּנּו ׁשּלמעלה אֹו עּׂשר לּׁשנים ׁשּקרא אֹו 4עּׂשירי, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
נתקּדׁשּו לא - לאחד5עּׂשירי אֹו לּתׁשיעי קרא אם אבל . ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָֹ

הּקּבלה6עּׂשר מּפי הלכה זה ודבר נתקּדׁשּו. - עּׂשירי ְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָ

מּמּנּו7נׁשמע ׁשּלמעלה למעּׂשר מתקּדׁשֹות ׁשהּטעּות , ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
קרא אפּלּו וׁשּלאחריהם. ׁשּלפניהם לא אבל מּמּנּו, ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹוׁשּלמּטה

עּׂשירי עּׂשר ולאחד ּתׁשיעי ולעּׂשירי עּׂשירי ּבין8לּתׁשיעי , ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵַַַָָָָ
מקּדׁשים. ׁשלׁשּתן - ּבכּונה ּבין ְְְְְִֵַָָָָָָֻּבטעּות

ּבמּומֹו,·. נאכל אּלא קרב, אינֹו הּתׁשיעי ּדינם? ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהיא
מעּׂשר ׁשלמים9והעּׂשירי יקרב עּׂשר והאחד נסכים10, וטעּון . ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָ

ּתמּורה11ּכׁשלמים עֹוּׂשה ואינֹו עצמֹו12, ׁשהּוא מּפני , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָ
ּבעל13ּכתמּורה הּוא הּמֹונה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָ

ּבּתׁשיעי ּבין וטעה, לֹו לעּׂשר ׁשליח העֹוּׂשה אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּבהמֹות;
ּבלבד; הּוּדאי העּׂשירי אּלא מקּדׁש אין עּׂשר, ּבאחד ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבין

ּולהפסיד לטעֹות ׁשליח עּׂשאהּו לקּדׁש14ׁשּלא אּלא , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
.15ּכראּוי ָָ

.‚- נתקּדׁש עּׂשירי עּׂשר לאחד קרא ׁשאם ׁשאמרנּו, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָזה
וקרא עּׂשירי לעּׂשירי קרא אם אבל ּתׁשיעי; לעּׂשירי ְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֶָָָָָָָָָּכׁשּקרא
ׁשהרי עּׂשר, אחד נתקּדׁש לא - עּׂשירי עּׂשר לאחד ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹאחריו

מעליו עּׂשירי ׁשם עקר לא הּוּדאי יצא16העּׂשירי ואפּלּו . ֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ
ׁשתק, אּלא עּׂשר אחד ולא עּׂשירי לא קראהּו ולא ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָֹֹֹהעּׂשירי
נתקּדׁש, לא - עּׂשירי ּוקראהּו עּׂשר אחד יצא ּכ ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָֹואחר
עּׂשירי, קראהּו ׁשּלא ּפי על ואף נתקּדׁש; מעצמֹו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהעּׂשירי
מקּדׁש עּׂשר אחד אין - מעליו עּׂשירי ׁשם עקר ולא .17הֹואיל ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹֻ

עּׂשירי„. ׁשניהם ׁשּקרא ּבין ּכאחד, ועּׂשירי ּתׁשיעי 18יצאּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
מקּדׁשין ׁשניהם - ּתׁשיעי ׁשּקראם ּבמּומן19ּבין ויאכלּו , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ

קרבין אם20ואינן ּכאחד: עּׂשר ואחד עּׂשירי יצא אם וכן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
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וטעה.1) שליח והעושה נתקדש, אם במנין, וטעה המונה בהמה.2)יבאר מעשר להפריש וכו'.3)כדי והשישי השביעי כלומר,
וכו'.4) והארבעהֿעשר השלושהֿעשר בהמה.5)כלומר, מעשר ג6)בקדושת הלכה להלן וראה לעשירי. סמוכים שהם

קדוש. שאינו - עשירי לי"א קרא אם תשיעי7)שלפעמים ולעשירי עשירי לתשיעי קרא שאם מנין רבנן "תנו ס: בבכורות
העשירי השבט, תחת יעבור אשר כל וצאן בקר מעשר וכל לב) כז, (ויקרא לומר תלמוד מקודשים? ששלשתן עשירי ולאחדֿעשר
שמיני אף מרבה שאני יכול רש"י), - עשירי קראו ולא למנין עשירי שהיה בין עשירי, הוא שקראו בין (משמע לה' קודש יהיה
שאין עצמו, הוא (כלומר, לו בסמוך אלא מקודש אינו הוא מה מתקדשת וטעותו קדוש והוא הואיל אמרת עשירי, שקראם וי"ב
ומלאחריו). מלפניו לעשירי, סמוכים שהם עשר ואחד תשיעי (כגון בסמוך אלא מתקדשת אינה טעות אף מגופו), יותר סמוך לך

שהו8) לבדו, לתשיעי "עשירי" קרא אם רק לא לעשיריכלומר, שקרא כיוון - "עשירי" עשר לאחד גם קרא אם אפילו אלא קדוש, א
תשיעי. שקראו אף קדוש, מאיליו והעשירי עשירי, שקראם מפני האחדֿעשר, וגם התשיעי גם קדושים - עשירי ולא "תשיעי",

מעשר.9) של דינו מה ד, הלכה שישי פרק למעלה אם10)ראה קרבנו שלמים זבח "ואם א) ג, (ויקרא שנאמר ממה כן למדו
את להוציא הבקר "מן ושם: ד). הלכה טז פרק (ויקרא כהנים בתורת הוא וכן לשלמים". עשר אחד "לרבות - וגו'" הוא הבקר מן

במומו). יאכל אלא שלמים קרב (שאינו על11)התשיעי" תעשה ההין רביעית לנסך "ויין ה) טו, (במדבר שנאמר ממה נלמד
שלמים. שקרב מעשר של עשר אחד זה ו"האחד" האחד", לכבש לזבח או שתהא12)העולה אחרת בהמה על אמר אם כלומר,

כלום. אינו - זו תמורה.13)תמורת עושה תמורה והשוק,14)ואין החזה את הוא מפסיד שלמים, שמקריב בהאחדֿעשר,
רש"י כפירוש בו ולעבוד לגזזו שאסור ועוד מום, בו שיפול עד להמתין שצריך בזה מפסיד הוא ובתשיעי לכהן, ליתנם שצריך

לקלקל).15)שם. ולא שלחתיך (=לתקן לעוותי" ולא שדרתיך "לתיקוני סא. שם בגמרא הוא כן העשירי. שם16)את משנה
מקודש". עשר אחד אין ממנו, עשירי שם נעקר שלא כל הכלל הכלל17)"זה "זה במשנה: (=הנאמר הכלל "זה ס:) (שם בגמרא

אין עשירי, ואמר י"א ויצא דיבר, ולא עשירי יצא לאתויי מאי, לאתויי מקודש") עשר אחד אין ממנו עשירי שם נעקר שלא כל
מקודש". למעלה18)י"א וראה עשירי, לשניהם קרא שהרי קדושים ושניהם בזה זה מעורבים ועשירי שתשיעי ס: שם רבא דברי

קדוש. הוא - "עשירי" לתשיעי: קרא שאם א בזה19)הלכה זה מעורבין וחולין עשירי תשיעי, קראן - רבא "אמר שם: בגמרא
- הנ"ל, הבבות שתי על מוסב וזה מוקדשין", "שניהם רבינו שכתב מה כן ואם בזה". זה מעורבים ותשיעי עשירי עשירי, קראן -

קראם אבל קרב), ואינו קודש והתשיעי מעשר (העשירי וודאי מוקדשים שניהם עשירי קראם שהרי שווה, הכל שאין כרחנו על
כלל. נתקדש לא עשירי, קראו שלא התשיעי שהרי מספק, אלא קדושים אינם קדוש20)תשיעי הוא אם גם התשיעי שהרי

ונאכלים קרבים, אינם שניהם לכן התשיעי איזהו ידוע שלא ומשום ב), הלכה (למעלה במומו נאכל אלא קרב אינו עשירי), (כשקראו
במומם.



קי zexeka zekld - ixyz 'b ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּביֹום זמּנים: הּׁשלׁשה הן ואּלּו מּתר. זה הרי - ׁשחט ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻואם
עצרת, קדם עּׂשר חמּׁשה ּוביֹום הּפסח, קדם עּׂשר ְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹחמּׁשה
גרן נקרא מאּלּו זמן וכל החג. קדם עּׂשר חמׁשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹּוביֹום
ּבהמה מעּׂשר ׁשל ׁשהּגרנֹות אֹומר, נמצאת ּבהמה. ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמעּׂשר
מּספירת וחמּׁשה ׁשלׁשים ּוביֹום אדר מחדׁש אחרֹון ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָֹּביֹום
הּגרנֹות קבעּו ולּמה אלּול. מחדׁש אחרֹון ּוביֹום ְְְְֱֲֵֶֶַַָָָָָֹֹהעמר
רגלים. לעֹולי מצּויֹות הּבהמֹות ׁשּתהיינה ּכדי אּלּו? ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבימים
היּו ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשּיעּׂשר, קדם למּכר ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשאף

הּמצוה. ויעּׂשּו ׁשּיעּׂשרּו עד למּכר ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָֹנמנעים
.Ëּולקּדׁש למנֹות והתחיל לּדיר הּבקר אֹו הּצאן ּכל ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹהכניס

זה הרי - מעּׂשרה ּפחֹות הּדיר ּבתֹו ׁשּנׁשארּו עד ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָעּׂשירי
ויתעּׂשרּו ׁשּיּולדּו, לאּלּו מצטרפין והן אחר, לגרן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּניחן
ּבּמנין יּׁשארּו ׁשאּלּו יֹודע ׁשהּוא ּפי על ואף אחד. ּבגרן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּכל

יּׁשאר. והּנׁשאר לּדיר, הּכל להכניס חּיב -ְְְְִִִִֵַַַַַָָָֹ

ה'תשע"ב תשרי ג' קודש שבת יום

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

לּדיר‡. צאן והּוא2הּמכניס אחת אחת לצאת והתחילּו ְְְְִִִִֵַַַַַַַָֹ
לׁשּלמּטה אֹו לּׁשמיני וקרא ּבּמנין וטעה ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמֹונה

מּמּנּו3מּמּנּו ׁשּלמעלה אֹו עּׂשר לּׁשנים ׁשּקרא אֹו 4עּׂשירי, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
נתקּדׁשּו לא - לאחד5עּׂשירי אֹו לּתׁשיעי קרא אם אבל . ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָֹ

הּקּבלה6עּׂשר מּפי הלכה זה ודבר נתקּדׁשּו. - עּׂשירי ְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָ

מּמּנּו7נׁשמע ׁשּלמעלה למעּׂשר מתקּדׁשֹות ׁשהּטעּות , ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
קרא אפּלּו וׁשּלאחריהם. ׁשּלפניהם לא אבל מּמּנּו, ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹוׁשּלמּטה

עּׂשירי עּׂשר ולאחד ּתׁשיעי ולעּׂשירי עּׂשירי ּבין8לּתׁשיעי , ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵַַַָָָָ
מקּדׁשים. ׁשלׁשּתן - ּבכּונה ּבין ְְְְְִֵַָָָָָָֻּבטעּות

ּבמּומֹו,·. נאכל אּלא קרב, אינֹו הּתׁשיעי ּדינם? ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהיא
מעּׂשר ׁשלמים9והעּׂשירי יקרב עּׂשר והאחד נסכים10, וטעּון . ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָ

ּתמּורה11ּכׁשלמים עֹוּׂשה ואינֹו עצמֹו12, ׁשהּוא מּפני , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָ
ּבעל13ּכתמּורה הּוא הּמֹונה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָ

ּבּתׁשיעי ּבין וטעה, לֹו לעּׂשר ׁשליח העֹוּׂשה אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּבהמֹות;
ּבלבד; הּוּדאי העּׂשירי אּלא מקּדׁש אין עּׂשר, ּבאחד ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבין

ּולהפסיד לטעֹות ׁשליח עּׂשאהּו לקּדׁש14ׁשּלא אּלא , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
.15ּכראּוי ָָ

.‚- נתקּדׁש עּׂשירי עּׂשר לאחד קרא ׁשאם ׁשאמרנּו, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָזה
וקרא עּׂשירי לעּׂשירי קרא אם אבל ּתׁשיעי; לעּׂשירי ְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֶָָָָָָָָָּכׁשּקרא
ׁשהרי עּׂשר, אחד נתקּדׁש לא - עּׂשירי עּׂשר לאחד ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹאחריו

מעליו עּׂשירי ׁשם עקר לא הּוּדאי יצא16העּׂשירי ואפּלּו . ֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ
ׁשתק, אּלא עּׂשר אחד ולא עּׂשירי לא קראהּו ולא ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָֹֹֹהעּׂשירי
נתקּדׁש, לא - עּׂשירי ּוקראהּו עּׂשר אחד יצא ּכ ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָֹואחר
עּׂשירי, קראהּו ׁשּלא ּפי על ואף נתקּדׁש; מעצמֹו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהעּׂשירי
מקּדׁש עּׂשר אחד אין - מעליו עּׂשירי ׁשם עקר ולא .17הֹואיל ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹֻ

עּׂשירי„. ׁשניהם ׁשּקרא ּבין ּכאחד, ועּׂשירי ּתׁשיעי 18יצאּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
מקּדׁשין ׁשניהם - ּתׁשיעי ׁשּקראם ּבמּומן19ּבין ויאכלּו , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ

קרבין אם20ואינן ּכאחד: עּׂשר ואחד עּׂשירי יצא אם וכן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וטעה.1) שליח והעושה נתקדש, אם במנין, וטעה המונה בהמה.2)יבאר מעשר להפריש וכו'.3)כדי והשישי השביעי כלומר,
וכו'.4) והארבעהֿעשר השלושהֿעשר בהמה.5)כלומר, מעשר ג6)בקדושת הלכה להלן וראה לעשירי. סמוכים שהם

קדוש. שאינו - עשירי לי"א קרא אם תשיעי7)שלפעמים ולעשירי עשירי לתשיעי קרא שאם מנין רבנן "תנו ס: בבכורות
העשירי השבט, תחת יעבור אשר כל וצאן בקר מעשר וכל לב) כז, (ויקרא לומר תלמוד מקודשים? ששלשתן עשירי ולאחדֿעשר
שמיני אף מרבה שאני יכול רש"י), - עשירי קראו ולא למנין עשירי שהיה בין עשירי, הוא שקראו בין (משמע לה' קודש יהיה
שאין עצמו, הוא (כלומר, לו בסמוך אלא מקודש אינו הוא מה מתקדשת וטעותו קדוש והוא הואיל אמרת עשירי, שקראם וי"ב
ומלאחריו). מלפניו לעשירי, סמוכים שהם עשר ואחד תשיעי (כגון בסמוך אלא מתקדשת אינה טעות אף מגופו), יותר סמוך לך

שהו8) לבדו, לתשיעי "עשירי" קרא אם רק לא לעשיריכלומר, שקרא כיוון - "עשירי" עשר לאחד גם קרא אם אפילו אלא קדוש, א
תשיעי. שקראו אף קדוש, מאיליו והעשירי עשירי, שקראם מפני האחדֿעשר, וגם התשיעי גם קדושים - עשירי ולא "תשיעי",

מעשר.9) של דינו מה ד, הלכה שישי פרק למעלה אם10)ראה קרבנו שלמים זבח "ואם א) ג, (ויקרא שנאמר ממה כן למדו
את להוציא הבקר "מן ושם: ד). הלכה טז פרק (ויקרא כהנים בתורת הוא וכן לשלמים". עשר אחד "לרבות - וגו'" הוא הבקר מן

במומו). יאכל אלא שלמים קרב (שאינו על11)התשיעי" תעשה ההין רביעית לנסך "ויין ה) טו, (במדבר שנאמר ממה נלמד
שלמים. שקרב מעשר של עשר אחד זה ו"האחד" האחד", לכבש לזבח או שתהא12)העולה אחרת בהמה על אמר אם כלומר,

כלום. אינו - זו תמורה.13)תמורת עושה תמורה והשוק,14)ואין החזה את הוא מפסיד שלמים, שמקריב בהאחדֿעשר,
רש"י כפירוש בו ולעבוד לגזזו שאסור ועוד מום, בו שיפול עד להמתין שצריך בזה מפסיד הוא ובתשיעי לכהן, ליתנם שצריך

לקלקל).15)שם. ולא שלחתיך (=לתקן לעוותי" ולא שדרתיך "לתיקוני סא. שם בגמרא הוא כן העשירי. שם16)את משנה
מקודש". עשר אחד אין ממנו, עשירי שם נעקר שלא כל הכלל הכלל17)"זה "זה במשנה: (=הנאמר הכלל "זה ס:) (שם בגמרא

אין עשירי, ואמר י"א ויצא דיבר, ולא עשירי יצא לאתויי מאי, לאתויי מקודש") עשר אחד אין ממנו עשירי שם נעקר שלא כל
מקודש". למעלה18)י"א וראה עשירי, לשניהם קרא שהרי קדושים ושניהם בזה זה מעורבים ועשירי שתשיעי ס: שם רבא דברי

קדוש. הוא - "עשירי" לתשיעי: קרא שאם א בזה19)הלכה זה מעורבין וחולין עשירי תשיעי, קראן - רבא "אמר שם: בגמרא
- הנ"ל, הבבות שתי על מוסב וזה מוקדשין", "שניהם רבינו שכתב מה כן ואם בזה". זה מעורבים ותשיעי עשירי עשירי, קראן -

קראם אבל קרב), ואינו קודש והתשיעי מעשר (העשירי וודאי מוקדשים שניהם עשירי קראם שהרי שווה, הכל שאין כרחנו על
כלל. נתקדש לא עשירי, קראו שלא התשיעי שהרי מספק, אלא קדושים אינם קדוש20)תשיעי הוא אם גם התשיעי שהרי

ונאכלים קרבים, אינם שניהם לכן התשיעי איזהו ידוע שלא ומשום ב), הלכה (למעלה במומו נאכל אלא קרב אינו עשירי), (כשקראו
במומם.
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ּבזה זה מערבים עּׂשר ואחד עּׂשירי הרי - עּׂשירי ,21קראן ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּבׁשלמים ׁשּנתערב מעּׂשר ּכמֹו ּבמּומן22והם ּכמֹו23ׁשּיאכלּו , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

קראן ואם הּמקּדׁשין; ּפסּולי ּבהלכֹות עּׂשר24ׁשּבארנּו אחד ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ
ּבזה זה מערבין והחּלין העּׂשירי הרי ּבמּומן25- ויאכלּו ,26. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻ

.‰- וׁשני ראׁשֹון ׁשהן ׁשנים ּתחּלה ויצאּו למנֹות ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָהתחיל
עּׂשירי זּוג ּומקּדׁש זּוג זּוג הּכל מֹונה זה מנאן27הרי אם וכן . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

מקּדׁש - חמּׁשה חמּׁשה אֹו ופעם ּפעם ּבכל ׁשלׁשה ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָׁשלׁשה
העּׂשירית .28הּכת ֲִִַַָ

.Âּבּתחּל אחדיצאּו ּומנאן ׁשנים ׁשּיצא29ה הּׁשליׁשי וקרא , ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָ
הּתׁשיעי הרי - אחד אחד ּכדרּכֹו ּומנה ׁשני, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאחריהן

ּבמּומן ויאכלּו מקּדׁשין, ׁשהּוא30והעּׂשירי מּפני - הּתׁשיעי . ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֻ
ׁשּקראֹו וזה ּבּתחּלה; יצאּו ׁשנים ׁשהרי הּוּדאי, ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהעּׂשירי
- עּׂשירי עּׂשר לאחד והּקֹורא עּׂשר, אחד הּוא ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָעּׂשירי

ׁשּבארנּו31נתקּדׁש ּכמֹו ,32. ְְְִֵֵֶַַ
.Êׁשני ויצא עּׂשירי, ואמר ראׁשֹון ׁשּיצא ּכגֹון למפרע, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָמנאן

קדׁש, זה הרי - אחת ּומנה העּׂשירי ׁשּיצא עד ּתׁשיעי, ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹואמר
נתקּדׁש. מאליו ְֲִִִֵֵֵֶַָָׁשהעּׂשירי

.Áהּתׁשיעי - ּבּדיר העּׂשירי ונׁשאר עּׂשירי לּתׁשיעי ְְְְֲֲִִִִִִִִִִַַַַָָָקרא
ּבמּומֹו ׁשּלא33יאכל ּפי על אף מעּׂשר, ּבּדיר ׁשּנׁשאר וזה , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

בררֹו ולא העּׂשירי34יצא מת נתקּדׁש. מאליו ׁשהעּׂשירי , ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ
ונמנּו ׁשּיצאּו הּׁשמֹונה וכל ּבמּומֹו, יאכל הּתׁשיעי - ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּבּדיר
אּלא לּקרב ׁשּלהן עּׂשירי נתקּדׁש ׁשּלא ּפי על ואף ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפטּורין,

ּפֹוטר. הראּוי ׁשהּמנין ׁשּיצא, קדם ְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹמת

.Ëאחד מת ,והֹול מֹונה והיה לּדיר טלאים עּׂשרה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהכניס
הּמנּויין על35מן אף עּׂשירי, ּומקּדׁש ּכדרּכֹו ּומׁשלים מֹונה - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַ

ּתׁשעה אּלא חּיים עּתה ׁשם ׁשאין .36ּפי ְִִִֵֶֶַַָָָָ
.Èהּדיר ׁשּבתֹו מאּלּו אחד ׁשּנמנּו37מת אּלּו ּפטּורין,38- ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ

הפריׁש ׁשּלא ּפי על אף ּפֹוטר למעּׂשר הראּוי ׁשהּמנין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמּפני
הּדיר ׁשּבתֹו ואּלּו ׁשּבארנּו, ּכמֹו אחר39עליהן, לגרן מּניחן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

לאחרים ׁשּיצטרפּו עּׂשר40עד ארּבעה לֹו ׁשהיּו מי וכן . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ארּבעה ויצאּו לּדיר, והכניסן זה,41טלאים ּבפתח ּומנאן ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשּׁשה ּבתֹו42ויצאּו ארּבעה ׁשם ונׁשארּו אחר, ּבפתח ּומנאן ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּבֹו ׁשּיצאּו הּפתח מן הּנׁשארים הארּבעה יצאּו אם ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּדיר:

אחד מהן נֹוטל - ּפטּורין43הּׁשּׁשה הארּבעה44וכּלן ׁשאֹותן ; ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ
ּפטרן הראּוי מנין ראׁשֹון מּפתח ּתחּלה יצאּו45ׁשּיצאּו ואם . ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָ

הארּבעה ּבֹו ׁשּיצאּו הּפתח מן הּנׁשארים הארּבעה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאּלּו
הּׁשּׁשה ואֹותן ּבּתחּלה ׁשּיצאּו הארּבעה אֹותם הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּתחּלה
נמנה מהן אחד ׁשּכל ּפטּורין, ׁשני ּבפתח אחריהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיצאּו
אחרים ּבּדיר ׁשם נׁשארּו ׁשהרי למעּׂשר, הראּוי ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָמנין
אף ׁשּנׁשארּו, הארּבעה אּלּו אבל ּולעּׂשר; הּמנין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלהׁשלים
הראּוי מנין אינֹו - הראׁשֹון מּפתח ונמנּו ׁשּיצאּו ּפי ,46על ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

זה מּפתח ארּבעה יצאּו אחר. לגרן מצטרפין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפיכ
הּׁשּׁשה יצאּו אם ׁשּׁשה: ׁשם ונׁשארּו ׁשני מּפתח ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָוארּבעה
וכּלן מעּׂשר אחד מהן נֹוטל - הּפתחים מּׁשני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻמאחד

הּׁשּׁשה47ּפטּורין יצאּו ואם הּפתחים; הּׁשּׁשה48ּבׁשני הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָ
ּומּכאן מּכאן ּתחּלה ׁשּיצאּו והּׁשמֹונה אחר, לגרן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמצטרפין
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שם).21) (רש"י ארבעים לוקה משניהם באחד אף והעובד והגוזז בוודאי קדושים עשירי)22)ושניהם (שקראו האחדֿעשר שהרי
שלמים. כשלא23)קרב להקרבה ראויים האחדֿעשר וגם העשירי גם כי אף קרבים, ואינם המוקדשין. פסולי כדין פדיון, וצריך

טעונים שלמים אבל לבעלים, נאכל וכולו ושוק חזה הרמת טעון אינו בהמה מעשר שהרי להקריבם, אסור נתערבו אם - נתערבו
וקיימא נותר, לידי ויבוא מצויים כהנים יהיו לא שמא הן מועטים שהכהנים ומכיוון לכהנים אלא נאכלים ואינם ושוק חזה הרמת

הפסול. לבית קדשים מביאים אין כאחד.24)לן שיצאו ולאחדֿעשר עשר25)לעשירי והאחד מאיליו קדוש העשירי שהרי
עשירי. קראו לא שהרי גמור חולין שתי26)הוא רבינו כלל לא ולפיכך מום, בו שנפל בהמה מעשר כדין פדיון, צריך אין וכאן

פדיון. לעניין שוות" אינן האחרונות "שאלה - הראשונות ההלכות שתי את שכלל כשם ביחד, האחרונות ושניהם27)ההלכות
מו כאחת שניים "יצאו ס. שם משנה מונהמעשר. שם גורסים יש אבל שם. המשנה בפירוש רבינו כתב וכן שניים", שניים אותם נה

כשניים. אלא אחת כיחידה זה זוג מונה שאינו להיפך, פירושו זה ולפי שניים", "שניים ולא "שניים" הכת28)אותם כלומר,
וכו'. חמישה של או שלושה של אחת.29)העשירית יחידה בתור אותם מנה תשיעי30)כלומר, אחד, "מנאן במשנה שם

שיפול עד עומדים אלא נאכלים ואינם קריבים שאינם מקולקלין המשניות) בפירוש פירש (וכן רבינו ומפרש מקולקלין" ועשירי
לבעלים. במומן ויאכלו מום ממנו.31)בהם עשירי שם כך ידי על ועקר תשיעי, לעשירי שקרא בֿג,32)באופן הלכות למעלה

שינה אם אלא זה אין - שלמים קרב עשר והאחד מעשר קרב העשירי עשירי, עשר ולאחד תשיעי לעשירי קרא שאם פי על ואף
במומם. נאכלים אלא קרבים, אינם שניהם הסוף, ועד מהתחלה המניין כל את ששינה שלנו בדין אבל ואילך, מתשיעי

במומו.33) ייאכל כך ומשום העשירית. מהבהמה עשירי שם נעקר לא אם אף בטעות. נתקדש עם34)שהתשיעי יצא לא פירוש
לעשירי. בעליו קבעו לא וגם להימנות.35)המניין הדיר מן שיצאו אלה עשרה36)כלומר, הדיר בתוך היו שמקודם כיוון

להימנות.37)חיים. מהדיר יצאו שטרם אלה במניין.38)כלומר, יצאו.39)שיצאו לא מן40)שעדיין נפטרו לא שעדיין
עשרה. ביחד ויהיו ונשארו42)בראשונה.41)המעשר השני, בפתח הארבעה ואחריהם בראשונה השישה יצאו אם אבל בשנייה,

לגורן מצטרפים הראשונים והארבעה פטורים, והשישה הם השישה, בהם שיצאו הפתח דרך שנשארו אלו יצאו אם בדיר, ארבעה
מצטרפים האחרונים הארבעה וכן הראשונים והארבעה פטורים השישה הרי אחר, פתח דרך יצאו או בדיר נשארו אם אבל אחר,

אחר. הארבעהֿעשר.44)למעשר.43)לגורן למניין,45)כל מספיק מספר בדיר נשארו הראשונים הארבעה שיצאו אחר שהרי
כדין. מניין והם אחד בפתח יצאו הם הרי השישה וכן הארבעה זה46)ושאר לפני יצאו השישה שהרי עשרה, שם היו שלא

שני. הראוי,47)מפתח מניין משום פטורין השני מהפתח שיצאו והארבעה למעשר, אחד הופרש אחד שבפתח מהעשרה שהרי
מהן. לעשר שיוכל כדי מספיק מספר בדיר עוד נשארו שיצאו מהששה,48)שבעת הראשונים שני ויצאו לשניים השישה שנחלקו

השני. מפתח והשני אחד מפתח זה אחת בבת
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עליו להׁשלים הראּוי מנין נמנּו מהן ארּבעה ׁשּכל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּפטּורין;
הּדיר. ּבתֹו נׁשארים ׁשם היּו ׁשּׁשה ׁשהרי ּולעּׂשר, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָעּׂשרה

.‡Èּתׁשעה ויצאּו הּדיר, ּבתֹו טלאים עּׂשר ּתׁשעה לֹו ְְְְְְִִִִַָָָָָָָהיּו
מעּׂשר לׁשם האחרֹון נֹוטל - ׁשני ּבפתח ותׁשעה זה 49ּבפתח ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

הּתׁשעה ׁשאֹותן ּפטּורין; הראּוי50וכּלן מנין .51נמנּו ְְְְְִִִִֶַָָָָָָֻ
.·È- וחזר הּדיר מן ורּבֹו ראׁשֹו הּטלה והֹוציא מֹונה ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻהיה

ּדבר. לכל ּכמנּוי הּוא ְְֲֵָָָָהרי
.‚Èאֹו עּמֹו ׁשּדּבר חברֹו מּפני הּמנין והפסיק מֹונה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָהיה

ׁשּבת ליל ּכ.52ׁשחׁשכה אחר מנינֹו ּומׁשלים חֹוזר זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
.„Èוקפץ עּׂשירי, ּומקּדׁש אחד אחד הּיֹוצאין מֹונה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה

הּמנּויין מן נמנּו53אחד לא ׁשעדין אּלּו לתֹו הּדיר, לתֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹ
הּוא אם ספק מהן אחד ׁשּכל הּכל; נפטרּו - נתעּׂשרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹולא

ׁשּקפץ ּפטּורין.54הּמנּוי הּמנּויין ׁשּכל ּבארנּו ּוכבר אחר, אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
.ÂËהעּׂשירּיים מן אחד עד55קפץ ירעּו ּכּלן - הּדיר לתֹו ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֻ

מּום ּבהן ּבמּומן56ׁשּיּפל .57ויאכלּו ְְְִֵֶֶָָָֹ
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּבכֹורֹות הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִַַָָסליקּו
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ׁשּיקריב א) פרטן: הּוא וזה עּׂשה, מצֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיׁש
אׁשם ׁשּיקריב ב) ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת קרּבן ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָהּיחיד
לֹו ׁשּיּודע עד חטא, לא אם חטא אם לֹו נֹודע ׁשּלא ִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמי
החֹוטא ׁשּיקריב ג) ּתלּוי. אׁשם הּנקרא וזהּו חּטאתֹו. ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָויביא
ד) וּדאי. אׁשם הּנקרא וזהּו ידּועֹות. עברֹות על ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָאׁשם
עׁשיר היה אם ידּועֹות. עברֹות על קרּבן החֹוטא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּיקריב
וזהּו האיפה. עּׂשירית אֹו עֹוף - עני היה ואם ּבהמה, -ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָ
אם קרּבן הּסנהדרין ׁשּיקריבּו ה) ויֹורד. עֹולה קרּבן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנקרא

החמּורֹות. מן ּבאחת ּכהלכה ׁשּלא והֹורּו ְְֲֲִֶַַַַָָָֹטעּו
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ּבּה‡. ׁשּיׁש תעּׂשה לא מּמצֹות אחת על ּבׁשגגה העֹובר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכל
קרּבן להקריב חּיב זה הרי - ּכרת עליה ׁשחּיבין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמעּׂשה

ׁשגגתֹו. על חּטאתֹו ׁשּיקריב עּׂשה ּומצות ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָחּטאת.
ּכ·. זדֹונּה על ׁשחּיבין עברה ׁשגגתּהוכל על חּיבין - רת ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

וקרּבן מילה ּומבּטל מגּדף עברֹות: מּׁשלׁש חּוץ ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָחּטאת,
אין וחּטאת עּׂשה, מצֹות ׁשהן מּפני - והּמילה הּפסח ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּפסח.
מצֹות מּכל אחת ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא ׁשגגת על אּלא ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹמביאין

מעּׂשה, ּבֹו ׁשאין מּפני - והמגּדף תעּׂשינה; לא אׁשר ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹיי
,לפיכ מעּׂשה. ּבֹו ׁשאין מגּדף יצא - ּבׁשגגה לעּׂשה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹונאמר:
ּכרת, חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּבאלֹוּה, זרה עבֹודה ְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהמקּבל
הּקרּבן, מן ּפטּור - ּבׁשגגה קּבל אם נסקל, - מזיד היה ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָָָָואם

אחת. ּבעּׂשתּה ונאמר: מעּׂשה, עּׂשה ׁשּלא ְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַָָָֹלפי
אם‚. ׁשּבארנּו, ּכרתֹות מּׁשלׁש חּוץ ׁשּבּתֹורה ּכרתֹות ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּכל

קבּועה. חּטאת מביא - ּבׁשגגה מהן אחת על הּיחיד ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָעבר
אין ׁשּׁשניהם לּמקּדׁש, ׁשּנכנס וטמא קדׁש ׁשאכל מּטמא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹחּוץ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן אּלא קבּועה חּטאת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמביאין

וקרּבן„. ּבלבד, הּבהמה מן הּבאה היא קבּועה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָחּטאת
- עׁשיר היה אם אּלא קבּוע, ׁשאינֹו קרּבן הּוא ויֹורד ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָעֹולה
עּׂשירית אֹו עֹוף מביא - עני היה ואם ּבהמה, חּטאת ְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָמביא
ׁשהּיחיד העברֹות ׁשּכל למד, נמצאת ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהאיפה,
הן: ואּלּו וׁשלׁש. ארּבעים קבּועה חּטאת ׁשגגתן על ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָמביא
אם על הּבא ג) אׁשּתֹו. אם על הּבא ב) אּמֹו. על הּבא ְִִֵֵַַַַַַָָָא)
על הּבא ו) ּבּתֹו. על הּבא ה) אביה. אם על הּבא ד) ִִִֵַַַַַַָָָָָָאּמּה.
ט) אׁשּתֹו. ּבת על הּבא ח) ּבנֹו. ּבת על הּבא ז) ּבּתֹו. ְְִִַַַַַַַָָּבת
אחֹותֹו. על הּבא יא) ּבנּה. ּבת על הּבא י) ּבּתּה. ּבת על ְֲִַַַַַַַַָָָָָהּבא
על הּבא יג) אביו. אׁשת בת ׁשהיא אחֹותֹו על הּבא ֲִִֵֶֶַַַַַָָָיב)
אחֹות על הּבא טו) אּמֹו. אחֹות על הּבא יד) אביו. ֲֲֲִִַַַַָָָאחֹות
אחי אׁשת על הּבא יז) אביו. אׁשת על הּבא טז) ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשּתֹו.
כ) אחיו. אׁשת על הּבא יט) ּבנֹו. אׁשת על הּבא יח) ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָאביו.
עם הּׁשֹוכב כב) הּנּדה. על הּבא כא) איׁש. אׁשת על ִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּבא
כה) אביו. אחי על הּבא כד) אביו. על הּבא כג) ֲִִִַַַַָָָָָָזכר.
הּבהמה. את עליה ׁשּמביאה האּׁשה כו) ּבהמה. עם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּׁשֹוכב
ּובׁשאר וׁשלׁש. עּׂשרים ׁשּבעריֹות ּכרתֹות ּכל ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָנמצאּו
זרה עבֹודה העֹובד א) הן: ואּלּו עּׂשרה, ׁשבע ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַָָָָָהעברֹות
ּבעל ד) אֹוב. ּבעל ג) .לּמל מּזרעֹו הּנֹותן ב) ְְֲִֵֶֶַַַַַַַַֹּבמעּׂשה.
מלאכה העֹוּׂשה ו) הּׁשּבת. את המחּלל ה) ּבמעּׂשה. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָיּדעֹוני
ח) הּכּפּורים. ּביֹום וׁשֹותה האֹוכל ז) הּכּפּורים. ְְְִִִִֵֶַַָּביֹום
יא) חלב. האֹוכל י) ּבפסח. חמץ האֹוכל ט) נֹותר. ְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָהאֹוכל
חּוץ קדׁשים הּׁשֹוחט יג) ּפּגּול. האֹוכל יב) ּדם. ִִֵֵֵַָָָָָהאֹוכל
את המפּטם טו) לעזרה. חּוץ קרּבן הּמעלה יד) ְְֲֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָלעזרה.
ּבׁשמן הּס יז) הּקטרת. את המפּטם טז) הּמׁשחה. ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשמן

ְִַָהּמׁשחה.
חּטאת ׁשגגתן על ׁשּמביאין עברֹות וׁשלׁש ארּבעים אּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהרי
אם מאּלּו? ּבאחת הּׁשֹוגג ׁשּמביא הּקרּבן הּוא ּומה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָקבּועה.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מעשר.49) והוא שהוא, פתח מאיזה מוציאו מפתחם.50)כלומר, יצא לא שהעשירי אותן נשארו51)כלומר, התשעה שכשיצאו
לעשרה. לצרף המניין.52)בדיר בעת אותו שסוקרין (=הצבע) הסקרא משום טוב ויום בשבת בהמה מעשר לעשר שאסור

העשירי53) וקידש עשרה כבר שמנה הוא שהמדובר רבינו ומפרש פטורים". אלו הרי לתוכן המנויין מן אחד "קפץ נח: שם משנה
ה מן אחד קפץ כך עשיריואחר שקדש לפני המנויין מן אחד כשקפץ גם שהמדובר מפורש שלפנינו ברש"י אבל הדיר. לתוך תשעה
הראוי. במניין יהיה54)שנפטרו שהעשירי יקרה אם ואפילו החיוב. על הפטור מן מפריש ונמצא הקודם במניין נפטר שכבר

נאמר שהרי התורה, חייבתו לא בדבר ספק שיש ומכיוון עשירי אינו והעשירי התשעה, בין הוא המנוי זה שמא - החייבים מן אחד
ספק". עשירי ולא וודאי "עשירי - קודש" יהיה "העשירי לב) כז, בהמה.55)(ויקרא מעשר בקדושת שנתקדשו מאלו אחד

המעשר.56) הוא שמא ספק יש ואחד אחד כל כלום.57)שעל בו לכהן שאין בהמה מעשר כדין העובר1)לבעלים יבאר
ויורד. עולה וקרבן קבועה חטאת היא ומה כרת, עליה שחייבין מצוה על בשגגה
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עליו להׁשלים הראּוי מנין נמנּו מהן ארּבעה ׁשּכל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּפטּורין;
הּדיר. ּבתֹו נׁשארים ׁשם היּו ׁשּׁשה ׁשהרי ּולעּׂשר, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָעּׂשרה

.‡Èּתׁשעה ויצאּו הּדיר, ּבתֹו טלאים עּׂשר ּתׁשעה לֹו ְְְְְְִִִִַָָָָָָָהיּו
מעּׂשר לׁשם האחרֹון נֹוטל - ׁשני ּבפתח ותׁשעה זה 49ּבפתח ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

הּתׁשעה ׁשאֹותן ּפטּורין; הראּוי50וכּלן מנין .51נמנּו ְְְְְִִִִֶַָָָָָָֻ
.·È- וחזר הּדיר מן ורּבֹו ראׁשֹו הּטלה והֹוציא מֹונה ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻהיה

ּדבר. לכל ּכמנּוי הּוא ְְֲֵָָָָהרי
.‚Èאֹו עּמֹו ׁשּדּבר חברֹו מּפני הּמנין והפסיק מֹונה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָהיה

ׁשּבת ליל ּכ.52ׁשחׁשכה אחר מנינֹו ּומׁשלים חֹוזר זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
.„Èוקפץ עּׂשירי, ּומקּדׁש אחד אחד הּיֹוצאין מֹונה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה

הּמנּויין מן נמנּו53אחד לא ׁשעדין אּלּו לתֹו הּדיר, לתֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹ
הּוא אם ספק מהן אחד ׁשּכל הּכל; נפטרּו - נתעּׂשרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹולא

ׁשּקפץ ּפטּורין.54הּמנּוי הּמנּויין ׁשּכל ּבארנּו ּוכבר אחר, אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
.ÂËהעּׂשירּיים מן אחד עד55קפץ ירעּו ּכּלן - הּדיר לתֹו ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֻ

מּום ּבהן ּבמּומן56ׁשּיּפל .57ויאכלּו ְְְִֵֶֶָָָֹ
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּבכֹורֹות הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִַַָָסליקּו

zFkldzFbbW ¦§§¨
ׁשּיקריב א) פרטן: הּוא וזה עּׂשה, מצֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיׁש
אׁשם ׁשּיקריב ב) ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת קרּבן ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָהּיחיד
לֹו ׁשּיּודע עד חטא, לא אם חטא אם לֹו נֹודע ׁשּלא ִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמי
החֹוטא ׁשּיקריב ג) ּתלּוי. אׁשם הּנקרא וזהּו חּטאתֹו. ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָויביא
ד) וּדאי. אׁשם הּנקרא וזהּו ידּועֹות. עברֹות על ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָאׁשם
עׁשיר היה אם ידּועֹות. עברֹות על קרּבן החֹוטא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּיקריב
וזהּו האיפה. עּׂשירית אֹו עֹוף - עני היה ואם ּבהמה, -ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָ
אם קרּבן הּסנהדרין ׁשּיקריבּו ה) ויֹורד. עֹולה קרּבן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנקרא

החמּורֹות. מן ּבאחת ּכהלכה ׁשּלא והֹורּו ְְֲֲִֶַַַַָָָֹטעּו
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ּבּה‡. ׁשּיׁש תעּׂשה לא מּמצֹות אחת על ּבׁשגגה העֹובר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכל
קרּבן להקריב חּיב זה הרי - ּכרת עליה ׁשחּיבין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמעּׂשה

ׁשגגתֹו. על חּטאתֹו ׁשּיקריב עּׂשה ּומצות ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָחּטאת.
ּכ·. זדֹונּה על ׁשחּיבין עברה ׁשגגתּהוכל על חּיבין - רת ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

וקרּבן מילה ּומבּטל מגּדף עברֹות: מּׁשלׁש חּוץ ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָחּטאת,
אין וחּטאת עּׂשה, מצֹות ׁשהן מּפני - והּמילה הּפסח ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּפסח.
מצֹות מּכל אחת ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא ׁשגגת על אּלא ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹמביאין

מעּׂשה, ּבֹו ׁשאין מּפני - והמגּדף תעּׂשינה; לא אׁשר ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹיי
,לפיכ מעּׂשה. ּבֹו ׁשאין מגּדף יצא - ּבׁשגגה לעּׂשה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹונאמר:
ּכרת, חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּבאלֹוּה, זרה עבֹודה ְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהמקּבל
הּקרּבן, מן ּפטּור - ּבׁשגגה קּבל אם נסקל, - מזיד היה ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָָָָואם

אחת. ּבעּׂשתּה ונאמר: מעּׂשה, עּׂשה ׁשּלא ְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַָָָֹלפי
אם‚. ׁשּבארנּו, ּכרתֹות מּׁשלׁש חּוץ ׁשּבּתֹורה ּכרתֹות ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּכל

קבּועה. חּטאת מביא - ּבׁשגגה מהן אחת על הּיחיד ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָעבר
אין ׁשּׁשניהם לּמקּדׁש, ׁשּנכנס וטמא קדׁש ׁשאכל מּטמא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹחּוץ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן אּלא קבּועה חּטאת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמביאין

וקרּבן„. ּבלבד, הּבהמה מן הּבאה היא קבּועה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָחּטאת
- עׁשיר היה אם אּלא קבּוע, ׁשאינֹו קרּבן הּוא ויֹורד ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָעֹולה
עּׂשירית אֹו עֹוף מביא - עני היה ואם ּבהמה, חּטאת ְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָמביא
ׁשהּיחיד העברֹות ׁשּכל למד, נמצאת ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהאיפה,
הן: ואּלּו וׁשלׁש. ארּבעים קבּועה חּטאת ׁשגגתן על ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָמביא
אם על הּבא ג) אׁשּתֹו. אם על הּבא ב) אּמֹו. על הּבא ְִִֵֵַַַַַַָָָא)
על הּבא ו) ּבּתֹו. על הּבא ה) אביה. אם על הּבא ד) ִִִֵַַַַַַָָָָָָאּמּה.
ט) אׁשּתֹו. ּבת על הּבא ח) ּבנֹו. ּבת על הּבא ז) ּבּתֹו. ְְִִַַַַַַַָָּבת
אחֹותֹו. על הּבא יא) ּבנּה. ּבת על הּבא י) ּבּתּה. ּבת על ְֲִַַַַַַַַָָָָָהּבא
על הּבא יג) אביו. אׁשת בת ׁשהיא אחֹותֹו על הּבא ֲִִֵֶֶַַַַַָָָיב)
אחֹות על הּבא טו) אּמֹו. אחֹות על הּבא יד) אביו. ֲֲֲִִַַַַָָָאחֹות
אחי אׁשת על הּבא יז) אביו. אׁשת על הּבא טז) ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשּתֹו.
כ) אחיו. אׁשת על הּבא יט) ּבנֹו. אׁשת על הּבא יח) ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָאביו.
עם הּׁשֹוכב כב) הּנּדה. על הּבא כא) איׁש. אׁשת על ִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּבא
כה) אביו. אחי על הּבא כד) אביו. על הּבא כג) ֲִִִַַַַָָָָָָזכר.
הּבהמה. את עליה ׁשּמביאה האּׁשה כו) ּבהמה. עם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּׁשֹוכב
ּובׁשאר וׁשלׁש. עּׂשרים ׁשּבעריֹות ּכרתֹות ּכל ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָנמצאּו
זרה עבֹודה העֹובד א) הן: ואּלּו עּׂשרה, ׁשבע ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַָָָָָהעברֹות
ּבעל ד) אֹוב. ּבעל ג) .לּמל מּזרעֹו הּנֹותן ב) ְְֲִֵֶֶַַַַַַַַֹּבמעּׂשה.
מלאכה העֹוּׂשה ו) הּׁשּבת. את המחּלל ה) ּבמעּׂשה. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָיּדעֹוני
ח) הּכּפּורים. ּביֹום וׁשֹותה האֹוכל ז) הּכּפּורים. ְְְִִִִֵֶַַָּביֹום
יא) חלב. האֹוכל י) ּבפסח. חמץ האֹוכל ט) נֹותר. ְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָהאֹוכל
חּוץ קדׁשים הּׁשֹוחט יג) ּפּגּול. האֹוכל יב) ּדם. ִִֵֵֵַָָָָָהאֹוכל
את המפּטם טו) לעזרה. חּוץ קרּבן הּמעלה יד) ְְֲֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָלעזרה.
ּבׁשמן הּס יז) הּקטרת. את המפּטם טז) הּמׁשחה. ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשמן

ְִַָהּמׁשחה.
חּטאת ׁשגגתן על ׁשּמביאין עברֹות וׁשלׁש ארּבעים אּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהרי
אם מאּלּו? ּבאחת הּׁשֹוגג ׁשּמביא הּקרּבן הּוא ּומה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָקבּועה.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מעשר.49) והוא שהוא, פתח מאיזה מוציאו מפתחם.50)כלומר, יצא לא שהעשירי אותן נשארו51)כלומר, התשעה שכשיצאו
לעשרה. לצרף המניין.52)בדיר בעת אותו שסוקרין (=הצבע) הסקרא משום טוב ויום בשבת בהמה מעשר לעשר שאסור

העשירי53) וקידש עשרה כבר שמנה הוא שהמדובר רבינו ומפרש פטורים". אלו הרי לתוכן המנויין מן אחד "קפץ נח: שם משנה
ה מן אחד קפץ כך עשיריואחר שקדש לפני המנויין מן אחד כשקפץ גם שהמדובר מפורש שלפנינו ברש"י אבל הדיר. לתוך תשעה
הראוי. במניין יהיה54)שנפטרו שהעשירי יקרה אם ואפילו החיוב. על הפטור מן מפריש ונמצא הקודם במניין נפטר שכבר

נאמר שהרי התורה, חייבתו לא בדבר ספק שיש ומכיוון עשירי אינו והעשירי התשעה, בין הוא המנוי זה שמא - החייבים מן אחד
ספק". עשירי ולא וודאי "עשירי - קודש" יהיה "העשירי לב) כז, בהמה.55)(ויקרא מעשר בקדושת שנתקדשו מאלו אחד

המעשר.56) הוא שמא ספק יש ואחד אחד כל כלום.57)שעל בו לכהן שאין בהמה מעשר כדין העובר1)לבעלים יבאר
ויורד. עולה וקרבן קבועה חטאת היא ומה כרת, עליה שחייבין מצוה על בשגגה
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והיא לחּטאת, ׁשנתּה ּבת עז מביא - זרה ּבעבֹודה ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָׁשגג
אֹו הדיֹוט החֹוטא ׁשהיה ּבין .ל ׁשלח ּבפרׁשת ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָהאמּורה
ּבׁשגגת ׁשוין הּכל - מלחמה מׁשּוח אֹו ּגדֹול ּכהן אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמל
ּוׁשּתים: ארּבעים מּׁשאר ּבאחת ׁשגג אם אבל זרה. ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָָעבֹודה
הּכבּׂשים, מן נקבה אֹו עּזים ּׂשעירת מביא - הדיֹוט היה ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָאם
ּבפרׁשת האמּורה הארץ מעם אחד ׁשל חּטאת היא ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוזֹו
ּׂשעירת מביא - מהן ּבאחת ׁשּׁשגג הּוא הּמל ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָוּיקרא;
ּבקר ּבן ּפר מביא - הּוא מׁשּוח ּכהן ואם לחּטאת; ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹעּזים

ׁשם. ׁשּנתּפרׁש ּכמֹו נּׂשרף, והּוא ְְְְְִִֵֶַָָָָלחּטאת,
מרּב‰. אֹו מאּלּו ּבאחת ׁשּׁשגג יחיד ּתֹורהאחד ׁשּנאמר: ין, ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ׁשּׁשגגּו מדינה אנׁשי ּכיצד? ּבׁשגגה. לעּׂשה לכם ּתהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאחת
ועּׂשּו אכלּו וכּלן הּכּפּורים, יֹום הּוא והרי חל ׁשהּיֹום ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֻודּמּו
אֹו ּכבּׂשֹות חּטאֹות, ׁשּתי מביא מהן אחד ּכל - ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָמלאכה
אחד ּכל - זרה לעבֹודה והקטירּו ּכּלן ׁשגגּו אם וכן ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֻּׂשעירֹות.

לחּטאת. ׁשנתּה ּבת עז מביא העֹובדים מן ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָואחד
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ׁשֹוגג‡. ׁשּיהיה עד ׁשגגתֹו על חּטאת חּיב אדם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאין
אֹו ּבּסֹוף והזיד ּבּתחּלה ׁשגג אם אבל סֹוף; ועד ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָמּתחּלה
ּכגֹון ּכיצד? חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - ּבּסֹוף וׁשגג ּבּתחּלה ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָהזיד
והּניח ּבזדֹון עקר ּבׁשּבת, לרׁשּות מרׁשּות חפץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהֹוציא
ׁשּיעקר עד ּפטּור, - ּבזדֹון והּניח ּבׁשגגה ׁשעקר אֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּבׁשגגה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשגגה. ויּניח ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבׁשגגה
יֹודע·. אינֹו אבל תעּׂשה ּבלא ׁשהיא ויֹודע עברה ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעבר

אם אבל חּטאת. ּומביא ׁשגגה זֹו הרי - ּכרת עליה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשחּיבין
עליה חּיבין אם ידע ולא ּבּקרּבן וׁשגג ּבכרת ׁשהיא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹידע
ׁשגגה אינּה קרּבן ׁשּׁשגגת מזיד; זה הרי - לאו אם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָקרּבן

ּכרת. עליהן ׁשחּיבין אּלּו ֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָּבעברֹות
ּפי‚. על אף ׁשחטא, חטא ׁשל עצמֹו לֹו נֹודע ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹמי

זה הרי - ּכרת ּבֹו ׁשּיׁש תעּׂשה לא על ׁשעבר ּבוּדאי ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּידע
ׁשּידע עד - ּבּה חטא אׁשר ׁשּנאמר: חּטאת; מּקרּבן ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּפטּור

ונֹות חלב ּכיצד? ּבֹו. ׁשחטא אחדהחטא את ואכל לפניו, ר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
וׁשגג ּבּבית, ואחֹותֹו נּדה אׁשּתֹו אכל; זה אי ידּוע ואין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמהם
ויֹום ׁשּבת ּבעל; מהן זֹו אי ידּוע ואין מהן אחת על ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּובא
ּבאי ידּוע ואין מהן ּבאחד מלאכה ועּׂשה לפניו, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָהּכּפּורים

חּטאת. מּקרּבן ּפטּור זה הרי - עּׂשה מהן ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָזה
מביא„. זה הרי - ּוׁשכחֹו וחזר חּטאתֹו לֹו ונֹודע ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָחטא

הּנאכלֹות. חּטאֹות ּכׁשאר ותאכל ּׁשהּוא, מה לׁשם ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחּטאת
נּדֹות‰. ׁשּתי ּכיצד? חּיב. - גּופין ׁשני והם אחד ּבׁשם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָׁשגג

וׁשגג אחיֹות ׁשּתי היא, זֹו אי ידּוע ואין מהן ּבאחת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוׁשגג
ידע ׁשהרי חּטאת, חּיב - היא זֹו אי ידּוע ואין מהן ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבאחת
ׁשּכּבה ּדֹולקֹות נרֹות לׁשּתי דֹומה? זה למה חטא. ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָעצמֹו
ׁשל ּתמחּויין לׁשני אֹו היא, נר זֹו אי ידּוע ואין מהן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָאחת

אכל מהן ּתמחּוי זה מאי ידּוע ואין מהן מאחד ׁשאכל ְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחלב
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. ׁשהּוא -ְֵֵֶֶַַָָֹ

.Âונֹודע ּבׁשגגה ועּׂשה ׁשגגתֹו על קבּועה חּטאת המחּיב ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָֻּכל
ּבּתחּלה ידיעה לֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף ׁשחטא, אחר ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹלֹו
ׁשּנׁשּבה ּתינֹוק ּכיצד? חּטאת. חּיב זה הרי - הּוא חטא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּזה
יּׂשראל הם מה יֹודע אינֹו והּוא וגדל ּכֹוכבים העֹובדי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָלבין
וכּיֹוצא ודם חלב ואכל ּבׁשּבת מלאכה ועּׂשה דתם, ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹולא
חּיב - אּלּו ּכל על ּומצּוה יּׂשראל ׁשהּוא לֹו ּכׁשּיּודע ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבהן,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ועברה. עברה ּכל על חּטאת ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלהביא

.Êחּיב - אסּורֹות ּבמאכלֹות אֹו ּבעריֹות ּכּונה ּבלא ְְֲֲֲֵַַַַַָָָָָֹהּׁשֹוגג
עם מתעּסק היה ּכיצד? מחּטאת. ּפטּור - ּבׁשּבת ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָחּטאת;
עליו; ערוה היא והרי לבעילה, ּכּונה ּבלא ּובעלּה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹאּׁשה
אכילה לׁשם ּכּונה ּבלא ּובלעֹו הּוא רק ׁשּבפיו ׁשּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּדּמה

להגּביּהּבעֹולם נתּכּון חּטאת. חּיב זה הרי - חלב הּוא והרי , ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּפטּור; - לחתיכתֹו ּכּונה ּבלא המחּבר את וחת הּתלּוׁש ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻאת
ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתֹורה, אסרה מחׁשבת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָמלאכת

.Áנעּׂשית עּׂשּיתּה ּובכלל הּמצֹות מן מצוה העֹוּׂשה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל
מחּטאת, ּפטּור זה הרי - ּבׁשגגה ּכרת עליה ׁשחּיבין ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָעברה
נּדה היא והרי יבמּתֹו על הּבא ּכיצד? ּברׁשּות. ׁשעּׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּפני
ּברׁשּות. עּׂשאּה ׁשהרי מחּטאת, ּפטּור זה הרי - ידע לא ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוהּוא
מּפני חּטאת, חּיב - נּדה היא והרי אׁשּתֹו על ּבא אם ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָאבל
ּבּה רגיל אינֹו - יבמּתֹו אבל יבעל. ּכ ואחר ׁשאלּה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּלא
למּול אחד ּתינֹוקֹות, ׁשני לֹו ׁשהיּו מי וכן לּה. ׁשּיׁשאל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכדי
ּומל וׁשכח ּבׁשּבת, ּבאחד אֹו ׁשּבת ּבערב למּול ואחד ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבׁשּבת
למּול רׁשּות לֹו יׁש ׁשהרי מחּטאת; ּפטּור - ּבׁשּבת ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשניהן
עּׂשה; ּומצוה אצלֹו, היא ּדחּויה וׁשּבת ּבׁשּבת, מהן ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד
מדקּדק. אינֹו ּבהּול ּוזמּנֹו הֹואיל גּופין, ׁשני ׁשהם ּפי על ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָאף
ּומל וׁשכח ּבׁשּבת, למּול ראּוי מהן אחד היה לא אם ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹאבל

חּטאת. חּיב - ּבׁשּבת למּול ראּוי ׁשאינֹו מי ְְִֵֶַַַַָָָָָָּבׁשּבת
.Ëלא לֹו: ואמרּו הּׁשּבת, ּביֹום הּיֹום לפנֹות למּול ׁשּבא ְְְְִֶַַַָָָָָֹֻאּמן

לא - למּול ּתתחיל ואם ׁשּתמּול, ּכדי ּביֹום ּפנאי ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹנׁשאר
עֹוּׂשה ולא ּבׁשּבת חֹובל ונמצאת הּׁשּבת, יציאת עד ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּתׁשלים
הׁשלים לא אם אמּול, ּובמהרה וזריז אני רגיל ואמר: ְְְְְֲִִִִִִִִֵַָָָָָָֹמצוה,
ּבֹו. התרּו ׁשהרי חּטאת, חּיב זה הרי - הּׁשּבת יציאת עד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאּלא

.Èׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום הּלּולב את ְִִֶֶֶַַָָָָהּמֹוציא
ּברׁשּות אּמֹות ארּבע והעבירֹו ּבֹו לצאת ּכדי ּבׁשּבת ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָלהיֹות
הּׁשֹוחט וכן הֹוציא. ּברׁשּות ׁשהרי ּפטּור, - ּבׁשֹוגג ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהרּבים
לֹו ונֹודע ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל עּׂשר ארּבעה ּביֹום הּפסח ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
נטמאּו אֹו ׁשּמתּו אֹו ידיהם את הּבעלים ׁשּמׁשכּו ּכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאחר
אֹו מעים נקּוב ּכגֹון ּבּסתר, טרפה ׁשּנמצא אֹו ׁשחיטה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹקדם
ּבעל נמצא אבל ּברׁשּות. ׁשּׁשחט מּפני ּפטּור, זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָראה
מּפני חּטאת, חּיב זה הרי - גלּויה טרפה ׁשהיתה אֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּום
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יׁשחֹוט. ּכ ואחר לבּדק לֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשהיה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וחזר1) לו נודע ואם בו שחטא חטא של עצמו לו נודע שלא ומי סוף, ועד מתחילה שוגג שיהא עד חטאת חייב אדם שאין יבאר
ושכחו.
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.‡È,ּפטּור - ּבטעּות לׁשמֹו ׁשּלא ּבׁשּבת הּפסח את ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשחט
עקירה, אינּה - ּבטעּות ׁשמֹו ׁשעקירת ּכׁשר; ׁשהּזבח ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמּפני

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֶַַָֻּכמֹו
.·Èהם ראּויין אם ּבטעּות: ּפסח לׁשם אחרים זבחים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשחט

ּברׁשּות; ׁשּׁשחט מּפני חּטאת, מּקרּבן ּפטּור - ּפסח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלקרּבן
חּיב - ׁשּתים ּבן אֹו נקבה ׁשהיתה ּכגֹון ראּויין, אינן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָאם
ּוׁשחטֹו ׁשגג אם וכן ּפסח. לקרּבן ראּוי אינֹו ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחּטאת,
אֹו לערלים אֹו למנּוייו ׁשּלא אֹו לאֹוכליו ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹּבׁשּבת
לאֹוכליו, וׁשּלא לאֹוכליו ׁשחטֹו חּטאת. חּיב - ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹלטמאים
לטמאים ולערלים, למּולים למנּוייו, וׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹלמנּוייו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכׁשר. הּפסח ׁשהרי ּפטּור, - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹולטהֹורים

.‚Èחּיב זה הרי - לׁשמֹו ׁשּלא צּבּור קרּבן ּבׁשּבת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשֹוחט
חֹובת על יתר ׁשחט אם וכן לערב. אמּורים ויקטיר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחּטאת,

הּתֹוספת. על חּטאת חּיב - ֶֶַַַַַָָהּיֹום
.„Èּבׁשּבת הּׁשּבת את ּדֹוחים ׁשאין יחיד קרּבנֹות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשחט

חּטאת, חּיב - אתּבׁשגגה זֹורקין ואין ּבהנאה, מּתר והּבּׂשר ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻ
- ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין לׁשמן, ּדמם וזרק עבר ואם ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּדם.
והּבּׂשר לערב, אמּורין ויקטיר חֹובה, לׁשם לּבעלים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעלּו

ׁשגגתֹו. על חּטאת הּׁשֹוחט ויביא ְְִִֵֵֵַַַָָָָיאכל,

.ÂËואחת ּכחּוׁשה אחת צּבּור, ׁשל ּבהמֹות ׁשּתי לפניו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהיּו
עֹולה, ּבין חּטאת ּבין ּבאחת, הּיֹום חֹובת והיתה ְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָׁשמנה,
ּכ ואחר ּבּתחּלה ּכחּוׁשה ׁשחט אם הׁשּתים: וׁשחט ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָוׁשגג
אּלא עֹוד, ולא חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - הּׁשמנה ְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹׁשחט
ׁשחט אם אבל לכּתחּלה. ּוׁשחֹוט ׁשמנה הבא לֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָׁשאֹומרים
על חּטאת חּיב - הּכחּוׁשה ּכ ואחר ּתחּלה ְְְְִֵַַַַַַַָָָָָָהּׁשמנה
אף מעים, ּבבני טרפה הּׁשמנה הראׁשֹונה נמצאת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּתֹוספת.
ולא הּכחּוׁשה ׁשּׁשחט ּבעת טרפה ׁשהיא ידע ׁשּלא ּפי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹעל
זה הרי - ּכמצותּה האחרֹונה ונׁשחטה הֹואיל נתּכּון, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלזה
הּים מן ּדגים להעלֹות מצּודה הּפֹורס וכן מחּטאת. ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָּפטּור
ּתינֹוק ׁשּטבע ׁשּׁשמע ּבין הּדגים, עם תינֹוק והעלה ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשגגה,
ּפטּור זה הרי - תינֹוק והעלה הֹואיל ׁשמע, ׁשּלא ְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבין
מּפני לצּוד, אּלא ּכּונתֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמחּטאת,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹוגג. ְֵֵֵֶֶַָָָֹׁשהיה
.ÊËמן ונֹותר ּפסח ׁשל צלי הּפסח ּבלילי לפניו ׁשהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמי

הּנֹותר ואכל וׁשגג מצוה ׁשהּוא צלי לאכל ונתּכּון ְְְְְֱֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּקדׁשים,
זֹו. ּבאכילה מצוה עּׂשה לא ׁשהרי חּטאת, חּיב זה הרי -ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

�
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אחר,‡. ידי על ּבֹו לֹו וזּכה לעבּדֹו, ׁשחרּור ּגט ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָהּכֹותב
ּפי על אף לחרּות, יצא - עבּדי לפלֹוני זה ּבגט זכה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָואמר:
אם אבל ּבפניו. ׁשּלא לאדם ׁשּזכין לידֹו; ּגט הּגיע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּלא
יצא ולא ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - לעבּדי זה גט ּתנּו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹאמר:

לפ לידֹו. הּגט ׁשּיּגיע עד לחרּות גטהעבד ּתנּו האֹומר: ,יכ ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מיתה. לאחר יּתנּו לא - ומת לעבּדי, ְְְְִִִֵֶַַַָָֹזה

נעּׂשה·. אֹו חֹורין, ּבן עבּדי ּפלֹוני עּׂשיתי ּבׁשטר: ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָהּכֹותב
יצא זה הרי - חֹורין ּבן הּוא הרי אֹו חֹורין, ּבן עבּדי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָּפלֹוני
לחרּות. יצא לא - חֹורין ּבן אעּׂשּנּו ּבׁשטר: ּכתב ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלחרּות.

לא‚. אֹומר: והּוא חֹורין, ּבן עבּדי ּפלֹוני עּׂשיתי ְְְִִִִִֵֵֶַָָֹהאֹומר:
ּכתבּתי אמר: אחר. ידי על לֹו זּכה ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעּׂשאני
הֹודאת - נתן ולא ּכתב לא אמר: והּוא לֹו, ונתּתי ׁשחרּור ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹגט
ּבפנינּו. ׁשּיׁשחררּנּו עד עבד זה והרי עדים, ּכמאה ּדין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבעל

יׁשּתעּבדּו„. אל ׁשפחתי ּפלֹונית מיתתֹו: ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָמי
לּיֹורׁשים ואסּור ּכׁשהיתה, ׁשפחה זֹו הרי - יֹורׁשי ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָּבּה
אם וכן הּמת. ּדברי לקּים ׁשּמצוה מּפני ּבּה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָלהׁשּתעּבד
ואין הּיֹורׁשין את ּכֹופין - רּוח קרת לּה עּׂשּו ְְֲִִֵֶַַַַָָֹאמר:

ואמר: צּוה ּבּה. רֹוצה ׁשהיא ּבמלאכה אּלא ּבּה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָמׁשּתעּבדין
אֹותּה. לׁשחרר הּיֹורׁשין את ּכֹופין - ְְְְְִִֵֶַַַָָׁשחררּוה

ּובׁשאר‰. נׁשים, לגּטי עבדים ׁשחרּורי ׁשוין דברים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵָָָָָָּבׁשּׁשה
הּׁשּׁשה: הן ואּלּו הּׁשטרֹות. ּכל ּכׁשאר הן הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָּדברים
ּכּותי. ּבעד ּוכׁשרין ּכֹוכבים. עֹובדי ׁשל ּבערּכאֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָּפסּולים
ּבמחּבר. נכּתבין ואין עצמֹו. המׁשחרר לׁשם ּכתיבה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֻֻּוצריכין
ואחד נׁשים ּגּטי אחד זה. ּבפני זה אּלא עדיהם חֹותמין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָואין
הּׁשטרֹות ּכל ּכיצד? ּולמביא. למֹולי ׁשוין עבדים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָׁשחרּורי
ּבכל ּכׁשרים, - ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ּבערּכאֹות ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָהעֹולים
נׁשים מּגּטי חּוץ הלואה, ּבהלכֹות מבארים ׁשאנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָהּתנאים

עבדים. ְְֲִִֵָוׁשחרּורי
.Âחּוץ ּפסּול, - ּכּותי אחד עד אפּלּו עליו ׁשּיׁש ׁשטר ְֲִִֵֵֶֶָָָָָָּכל

יּׂשראל אחד ּבעד ּכׁשרין ׁשהן עבדים, וׁשחרּורי נׁשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָמּגּטי
הּזה, ּובּזמן חבר. ּכּותי ׁשּיהיה והּוא ּכּותי. אחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָועד
מהן למדין אנּו ּדבריהם, לכל ּכֹוכבים ּכעֹובדי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשהּכּותים
הּזמן, ּבאֹותֹו ּכּותים ּכמֹו הּזה ּבּזמן ׁשהּצדֹוקים ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַלּצדֹוקים.
ּדבריהם. לכל ּכֹוכבים ּכעֹובדי ׁשּיהיּו עליהם ׁשּגזרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹקדם
ׁשחרּור ּובגט לׁשמּה; - לּה וכתב אֹומר: הּוא אּׁשה ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָּבגט
ּבגט לׁשמּה. ׁשּיכּתב עד - לּה נּתן לא חפׁשה אֹו אֹומר: ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻהּוא
נתינה, אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי - ונתן וכתב אֹומר: הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻאּׁשה
קציצה מחּסר ׁשהרי קצץ, ּכ ואחר ּבמחּבר הּכֹותב ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻיצא
מחּסר יהיה לא - לּה נּתן אֹומר: הּוא ׁשחרּור ּובגט ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֻּונתינה;
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.‡È,ּפטּור - ּבטעּות לׁשמֹו ׁשּלא ּבׁשּבת הּפסח את ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשחט
עקירה, אינּה - ּבטעּות ׁשמֹו ׁשעקירת ּכׁשר; ׁשהּזבח ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמּפני

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֶַַָֻּכמֹו
.·Èהם ראּויין אם ּבטעּות: ּפסח לׁשם אחרים זבחים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשחט

ּברׁשּות; ׁשּׁשחט מּפני חּטאת, מּקרּבן ּפטּור - ּפסח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלקרּבן
חּיב - ׁשּתים ּבן אֹו נקבה ׁשהיתה ּכגֹון ראּויין, אינן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָאם
ּוׁשחטֹו ׁשגג אם וכן ּפסח. לקרּבן ראּוי אינֹו ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחּטאת,
אֹו לערלים אֹו למנּוייו ׁשּלא אֹו לאֹוכליו ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹּבׁשּבת
לאֹוכליו, וׁשּלא לאֹוכליו ׁשחטֹו חּטאת. חּיב - ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹלטמאים
לטמאים ולערלים, למּולים למנּוייו, וׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹלמנּוייו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכׁשר. הּפסח ׁשהרי ּפטּור, - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹולטהֹורים

.‚Èחּיב זה הרי - לׁשמֹו ׁשּלא צּבּור קרּבן ּבׁשּבת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשֹוחט
חֹובת על יתר ׁשחט אם וכן לערב. אמּורים ויקטיר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחּטאת,

הּתֹוספת. על חּטאת חּיב - ֶֶַַַַַָָהּיֹום
.„Èּבׁשּבת הּׁשּבת את ּדֹוחים ׁשאין יחיד קרּבנֹות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשחט

חּטאת, חּיב - אתּבׁשגגה זֹורקין ואין ּבהנאה, מּתר והּבּׂשר ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻ
- ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין לׁשמן, ּדמם וזרק עבר ואם ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּדם.
והּבּׂשר לערב, אמּורין ויקטיר חֹובה, לׁשם לּבעלים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעלּו

ׁשגגתֹו. על חּטאת הּׁשֹוחט ויביא ְְִִֵֵֵַַַָָָָיאכל,

.ÂËואחת ּכחּוׁשה אחת צּבּור, ׁשל ּבהמֹות ׁשּתי לפניו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהיּו
עֹולה, ּבין חּטאת ּבין ּבאחת, הּיֹום חֹובת והיתה ְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָׁשמנה,
ּכ ואחר ּבּתחּלה ּכחּוׁשה ׁשחט אם הׁשּתים: וׁשחט ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָוׁשגג
אּלא עֹוד, ולא חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - הּׁשמנה ְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹׁשחט
ׁשחט אם אבל לכּתחּלה. ּוׁשחֹוט ׁשמנה הבא לֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָׁשאֹומרים
על חּטאת חּיב - הּכחּוׁשה ּכ ואחר ּתחּלה ְְְְִֵַַַַַַַָָָָָָהּׁשמנה
אף מעים, ּבבני טרפה הּׁשמנה הראׁשֹונה נמצאת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּתֹוספת.
ולא הּכחּוׁשה ׁשּׁשחט ּבעת טרפה ׁשהיא ידע ׁשּלא ּפי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹעל
זה הרי - ּכמצותּה האחרֹונה ונׁשחטה הֹואיל נתּכּון, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלזה
הּים מן ּדגים להעלֹות מצּודה הּפֹורס וכן מחּטאת. ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָּפטּור
ּתינֹוק ׁשּטבע ׁשּׁשמע ּבין הּדגים, עם תינֹוק והעלה ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשגגה,
ּפטּור זה הרי - תינֹוק והעלה הֹואיל ׁשמע, ׁשּלא ְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבין
מּפני לצּוד, אּלא ּכּונתֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמחּטאת,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹוגג. ְֵֵֵֶֶַָָָֹׁשהיה
.ÊËמן ונֹותר ּפסח ׁשל צלי הּפסח ּבלילי לפניו ׁשהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמי

הּנֹותר ואכל וׁשגג מצוה ׁשהּוא צלי לאכל ונתּכּון ְְְְְֱֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּקדׁשים,
זֹו. ּבאכילה מצוה עּׂשה לא ׁשהרי חּטאת, חּיב זה הרי -ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

�
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אחר,‡. ידי על ּבֹו לֹו וזּכה לעבּדֹו, ׁשחרּור ּגט ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָהּכֹותב
ּפי על אף לחרּות, יצא - עבּדי לפלֹוני זה ּבגט זכה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָואמר:
אם אבל ּבפניו. ׁשּלא לאדם ׁשּזכין לידֹו; ּגט הּגיע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּלא
יצא ולא ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - לעבּדי זה גט ּתנּו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹאמר:

לפ לידֹו. הּגט ׁשּיּגיע עד לחרּות גטהעבד ּתנּו האֹומר: ,יכ ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מיתה. לאחר יּתנּו לא - ומת לעבּדי, ְְְְִִִֵֶַַַָָֹזה

נעּׂשה·. אֹו חֹורין, ּבן עבּדי ּפלֹוני עּׂשיתי ּבׁשטר: ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָהּכֹותב
יצא זה הרי - חֹורין ּבן הּוא הרי אֹו חֹורין, ּבן עבּדי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָּפלֹוני
לחרּות. יצא לא - חֹורין ּבן אעּׂשּנּו ּבׁשטר: ּכתב ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלחרּות.

לא‚. אֹומר: והּוא חֹורין, ּבן עבּדי ּפלֹוני עּׂשיתי ְְְִִִִִֵֵֶַָָֹהאֹומר:
ּכתבּתי אמר: אחר. ידי על לֹו זּכה ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעּׂשאני
הֹודאת - נתן ולא ּכתב לא אמר: והּוא לֹו, ונתּתי ׁשחרּור ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹגט
ּבפנינּו. ׁשּיׁשחררּנּו עד עבד זה והרי עדים, ּכמאה ּדין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבעל

יׁשּתעּבדּו„. אל ׁשפחתי ּפלֹונית מיתתֹו: ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָמי
לּיֹורׁשים ואסּור ּכׁשהיתה, ׁשפחה זֹו הרי - יֹורׁשי ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָּבּה
אם וכן הּמת. ּדברי לקּים ׁשּמצוה מּפני ּבּה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָלהׁשּתעּבד
ואין הּיֹורׁשין את ּכֹופין - רּוח קרת לּה עּׂשּו ְְֲִִֵֶַַַַָָֹאמר:

ואמר: צּוה ּבּה. רֹוצה ׁשהיא ּבמלאכה אּלא ּבּה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָמׁשּתעּבדין
אֹותּה. לׁשחרר הּיֹורׁשין את ּכֹופין - ְְְְְִִֵֶַַַָָׁשחררּוה

ּובׁשאר‰. נׁשים, לגּטי עבדים ׁשחרּורי ׁשוין דברים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵָָָָָָּבׁשּׁשה
הּׁשּׁשה: הן ואּלּו הּׁשטרֹות. ּכל ּכׁשאר הן הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָּדברים
ּכּותי. ּבעד ּוכׁשרין ּכֹוכבים. עֹובדי ׁשל ּבערּכאֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָּפסּולים
ּבמחּבר. נכּתבין ואין עצמֹו. המׁשחרר לׁשם ּכתיבה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֻֻּוצריכין
ואחד נׁשים ּגּטי אחד זה. ּבפני זה אּלא עדיהם חֹותמין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָואין
הּׁשטרֹות ּכל ּכיצד? ּולמביא. למֹולי ׁשוין עבדים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָׁשחרּורי
ּבכל ּכׁשרים, - ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ּבערּכאֹות ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָהעֹולים
נׁשים מּגּטי חּוץ הלואה, ּבהלכֹות מבארים ׁשאנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָהּתנאים

עבדים. ְְֲִִֵָוׁשחרּורי
.Âחּוץ ּפסּול, - ּכּותי אחד עד אפּלּו עליו ׁשּיׁש ׁשטר ְֲִִֵֵֶֶָָָָָָּכל

יּׂשראל אחד ּבעד ּכׁשרין ׁשהן עבדים, וׁשחרּורי נׁשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָמּגּטי
הּזה, ּובּזמן חבר. ּכּותי ׁשּיהיה והּוא ּכּותי. אחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָועד
מהן למדין אנּו ּדבריהם, לכל ּכֹוכבים ּכעֹובדי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשהּכּותים
הּזמן, ּבאֹותֹו ּכּותים ּכמֹו הּזה ּבּזמן ׁשהּצדֹוקים ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַלּצדֹוקים.
ּדבריהם. לכל ּכֹוכבים ּכעֹובדי ׁשּיהיּו עליהם ׁשּגזרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹקדם
ׁשחרּור ּובגט לׁשמּה; - לּה וכתב אֹומר: הּוא אּׁשה ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָּבגט
ּבגט לׁשמּה. ׁשּיכּתב עד - לּה נּתן לא חפׁשה אֹו אֹומר: ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻהּוא
נתינה, אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי - ונתן וכתב אֹומר: הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻאּׁשה
קציצה מחּסר ׁשהרי קצץ, ּכ ואחר ּבמחּבר הּכֹותב ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻיצא
מחּסר יהיה לא - לּה נּתן אֹומר: הּוא ׁשחרּור ּובגט ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֻּונתינה;
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חֹותמין אינן עבדים וׁשחרּורי נׁשים ּגּטי אחד נתינה. ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאּלא
ּבהלכֹות הּדבר טעם ּבארנּו ּוכבר זה. ּבפני זה אּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעדיהם

ִֵּגרּוׁשין.
.Êּבארץ ׁשחרּור גט ׁשהּמביא ּומביא? ּבמֹולי ׁשוין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָוכיצד

ּובחּוצה נחּתם. ּובפני נכּתב ּבפני לֹומר: צרי אין - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָיּׂשראל
ּבפני הּׁשליח: ואמר לקּימֹו, מצּויין עדים אין אם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלארץ,
אחר וערער האדֹון ּבא ואם קּיּומֹו; זהּו - נחּתם ּובפני ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָנכּתב
ּכׁשם נׁשים. ּבגּטי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבֹו, מׁשּגיחין אין - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָּכ
הֹואיל לקּימֹו, צריכה ואינּה גּטּה מביאה עצמּה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשהאּׁשה
יֹוצא ׁשחרּור ׁשּׁשטר העבד ּכ ידּה; מּתחת יֹוצא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהּגט
אֹומרת: ׁשהאּׁשה ּוכׁשם לקּימֹו. צרי אינֹו - ידֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּתחת
ׁשּבארנּו ּכמֹו עליה, התנה אם נחּתם, ּובפני נכּתב ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבפני

נ ּבפני ואמר: גט ׁשהביא העבד ּכ ּובפניּבמקֹומֹו; כּתב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
קּיּום. צרי ואין ,הּדר אֹותֹו על נאמן - ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָנחּתם

.Á.העבד גט להביא ּכׁשר - האּׁשה גט להביא הּכׁשר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּכל
מּיד לא אבל חברֹו, ׁשל רּבֹו מּיד לחברֹו ּגט מקּבל ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוהעבד
ּפי על אף לׁשפחתֹו, ארּוסין ׁשטר הּכֹותב מקּבל. ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָרּבֹו
הּזה ּבּלׁשֹון אין - ּבֹו והתקּדׁשי לחרּות ּבֹו צאי לּה: ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאמר

מׁשחררת. ולא מקּדׁשת ואינּה ׁשחרּור, ְְְְְְְִֵֶֶֶֶָֹֻֻלׁשֹון

ה'תשע"א אלול כ"ז שני יום
יוםשנֿישלישיכ"זֿכ"חאלול

ׁשביעי ¦¦§¤¤ּפרק

לבין‡. ּבינֹו הּכֹורת ּדבר ענינֹו ׁשּיהיה צרי ׁשחרּור ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּגט
לעבּדֹו: הּכֹותב ,לפיכ זכּות. ּבֹו לאדֹון יּׁשאר ולא ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹאדֹוניו,
חּוץ אֹו ּפלֹוני, מּמקֹום חּוץ ,ל קנּויין נכסי וכל ְְְְְִִִַַָָָָָעצמ
ׁשאינֹו ּומּתֹו ּבטל; והּגט ּכֹורת, זה אין - ּפלֹונית ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמּטּלית
וכן ּכלּום. הּנכסים מן קנה ולא מׁשחרר, העבד אין - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻגט

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.·- ל קנּויין ּונכסי עצמ ּבֹו: וכתּוב גט, ׁשהביא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָעבד

עד קנה לא הּנכסים אבל חֹורין; ּבן הּוא והרי קנה, ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹעצמֹו
ּכתּוב היה אם וכן הּׁשטרֹות. ּכׁשאר ּבחֹותמיו, הּגט ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשּיתקּים
עד הּנכסים קנה ולא עצמֹו, קנה - ל קנּויין נכסי ּכל ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֹּבֹו:

ואֹומרים הּדּבּור ׁשחֹולקים ּבחֹותמיו. הּגט עצמֹוׁשּיתקּים : ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ
צרי ואינֹו ׁשחרּורֹו גט להביא נאמן ׁשהּוא מּפני ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶָָָָָקנה,
ּבראיה אּלא אֹותם קֹונה אדם ׁשאין הּנכסים, אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלקּימֹו;

הּׁשטר. ׁשּיתקּים עד אֹותם יקנה לא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹּברּורה,
אּלא‚. עצמן, קנּו לא - אחד ּבׁשטר עבדים ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהמׁשחרר

נכסיו ּכל הּכֹותב ,לפיכ ואחד. אחד לכל ׁשטר ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָּכֹותבין
ּכתב ואם קנּו. לא עצמן אף - אחד ּבׁשטר עבדיו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹלׁשני
ּדברים ּבּמה זה. את זה ּומׁשחררין קנּו, - ׁשטרֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבׁשני
נתּונים נכסי ּכל מּׁשניהם: ׁשטר ּבכל ּבׁשּכתב ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאמּורים?
לפלֹוני נכסי חצי ּכתב: אם אבל עבדי; ּופלֹוני ְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַָָָָלפלֹוני
קנּו לא ׁשטרֹות ּבׁשני אף - עבּדי לפלֹוני נכסי וחצי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָֹעבּדי,
זה ואין חציֹו, ּבֹו ׁשּיר והרי נכסים, מּכלל ׁשהעבד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכלּום.
ּכלּום. הּנכסים מן קנה לא נׁשּתחרר, ׁשּלא וכיון ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹׁשחרּור;

והרי„. חציֹו, העבד קנה לא - ּבׁשטר עבּדֹו חצי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהמׁשחרר

ׁשּלקח ּכגֹון ּבכסף, חציֹו ׁשחרר אם אבל ּכׁשהיה. עבד ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָהּוא
עבד חציֹו ונמצא קנה, - חציֹו לׁשחרר מנת על דמיו ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָחצי
חציֹו ּבׁשּׁשחרר אמּורים? ּדברים ּבּמה חֹורין. ּבן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָוחציֹו
אֹו חציֹו, ּומכר חציֹו ׁשחרר אם אבל חציֹו; והּניח ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבׁשטר
ּכּלֹו העבד ויצא הֹואיל ּבמּתנה, חציֹו ונתן חציֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּׁשחרר
ּבן וחציֹו עבד חציֹו זה והרי חציֹו, העבד קנה - ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָמרׁשּותֹו
חלקֹו, מהן אחד וׁשחרר ׁשּתפין, ׁשני ׁשל עבד וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻחֹורין.
חציֹו הּוא והרי חציֹו, העבד קנה - ּבׁשטר ּבין ּבכסף ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּבין

חֹורין. ּבן וחציֹו ְְִֶֶֶֶעבד
עבד‰. ּוולד חֹורין ּבת אּת הרי מעּברת: לׁשפחתֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהּכֹותב

אמר לא - חֹורין ּבן ּוולד ׁשפחה אּת הרי קּימין. ּדבריו -ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
חציּה. ׁשּמׁשחרר ּכמי ׁשּזה ְְְְְִֵֶֶֶֶַָּכלּום,

.Âותעּׂשה הּנׁשאר חציּה לׁשחרר רצה אם חרּופה, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשפחה
ּבׁשטר, ּבין ּבכסף ּבין מׁשחרר זה הרי - ּגמּורה איׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאׁשת

ׁשחרּור ּגֹומר הּכסף ּה.ׁשאף ְִֵֶֶֶַַָ
.Êלא מּתר ואינֹו הֹואיל חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָֹֻמי

ּבן אֹותֹו ועֹוּׂשה רּבֹו את ּכֹופין - חֹורין ּבבת ולא ְְְְְִִִֶֶֶַַָֹּבׁשפחה
אמּורים? ּדברים ּבּמה דמיו. ּבחצי עליו ׁשטר וכֹותב ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָחֹורין,
הּׁשפחה אבל ּורבּיה; ּפרּיה על מצּוה ׁשהאיׁש מּפני ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבעבד,
עצמּה ואת אחד יֹום רּבּה את ועֹובדת ׁשהיא, ּכמֹות ּתּׁשאר -ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
את ּכֹופין - הפקר מנהג החֹוטאים ּבּה נהגּו ואם אחד. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָיֹום

דמיה. ּבחצי ׁשטר עליה וכֹותב לׁשחרר, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָרּבּה
.Áחציֹו והקנה רּבֹו ׁשעמד חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָמי

- לׁשחררֹו ּדין ּבית אֹותֹו יכּפּו ׁשּלא ּכדי הּקטן, ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹלבנֹו
האּפֹוטרֹוּפֹוס לֹו וכֹותב אּפֹוטרֹוּפֹוס, לּקטן ּדין ּבית ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָמעמידין
נצטר ואם דמיו. ּבחצי חֹוב ׁשטר לֹו וכֹותב ׁשחרּור, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָּגט
מּמּנּו אֹותֹו מפליגין - עליו געּגּועין לֹו ויׁש ּבעבד, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּקטן

מעֹות. אצל קרֹוב קטן ׁשל ׁשּדעּתֹו ְְֵֶֶֶַָָָָָּבמעֹות,
.Ëחֹוזר - ועמד לעבּדֹו, נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָׁשכיב

חֹורין. ּבן ׁשם עליו יצא ׁשהרי ּבעבד; חֹוזר ואינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבּנכסים,
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עבּדֹו‡. את וכֹופיןהּמֹוכר חֹורין; ּבן יצא - ּכֹוכבים לעֹובד ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּבדמיו, עּׂשרה עד ּכֹוכבים העֹובד מן ולקנֹותֹו לחזר רּבֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹאת
ּכֹוכבים העֹובד רצה לא ואם ויֹוצא. ׁשחרּור גט לֹו ְְְְִִִֵֵֵֵָָָָֹוכֹותב
ּוקנס יתר. אֹותֹו מחּיבין אין - ּבדמיו ּבעּׂשרה אפּלּו ְְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָלמכרֹו
ואם ממחין. ּדין ּבבית אּלא אֹותֹו ודנין אֹותֹו ּגֹובין אין ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָֻזה
העבד את להחזיר הּיֹורׁש את קֹונסין אין - הּמֹוכר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָמת

ְְִלׁשחרּור.
ואמר·. זמן לֹו קבע אם ּכֹוכבים: העֹובד מן עבּדֹו על ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָלוה

זה עבד גּוף ּתקנה ,ל אׁשּלם ולא ּפלֹוני זמן הּגיע אם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַֹלֹו:
ידיו מעּׂשה ּתקנה לֹו: אמר ואם מּיד; לחרּות יצא זה הרי -ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
על ׁשּבאּו אֹו ּבחֹובֹו, ּכֹוכבים עֹובד ּגבאֹו לחרּות. יצא לא -ְְִֵֵֶַַָָָָָֹ
לא - ּבעבּדֹו מּידן עצמֹו ּופדה להרגֹו, ּובקׁשּו מצרים ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹהאדֹון

ּברצֹונֹו. ׁשּלא מּמּנּו ׁשּנלקח מּפני לחרּות, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹיצא
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ּפי‚. על אף מּגדֹוליו, אֹו הּמל מעבדי לאחד עבּדֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמכר
יכֹול ׁשהיה מּפני לחרּות, העבד יצא - מהם מתירא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהּוא

אחר. ּבממֹון ְְְֵַַָלפּיסֹו
חּוץ„. מכרֹו יֹום, לׁשלׁשים ּכֹוכבים לעֹובד ְְְְִִִֵָָָמכרֹו

- טֹובים וימים מּׁשּבתֹות חּוץ הּמצֹות, מן חּוץ ְְְְִִִִִִַַַָָמּמלאכּתֹו,
ּתפס אם ,לפיכ נׁשּתחרר. לא אֹו נׁשּתחרר אם ספק זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהרי
העֹובד מּיד לחרּות ּבהן ׁשּיצא ּכדי לרּבֹו, דמיו ּכדי ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהעבד

מּידֹו. מֹוציאין אין - ִִִִֵָָּכֹוכבים
אֹו‰. זרה, עבֹודה עֹובד ּכֹוכבים לעֹובד עבּדֹו מֹוכר ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָאחד

מכרֹו לחרּות. יצא זה הרי - לכּותי אפּלּו ּתֹוׁשב, לגר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּמכרֹו
דמיו ּכדי ּתפס אם ,לפיכ ספק. זה הרי - מּומר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָליּׂשראל
מֹוציאין אין - הּמּומר מּיד ּבהן לצאת ּכדי ראׁשֹון, ְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמרּבֹו

ִָמּידֹו.
.Âאת וכֹופין חֹורין; ּבן יצא - לארץ לחּוצה עבּדֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָהּמֹוכר

מה ּומּפני הּדמים. ואבדּו ׁשחרּור, גט לֹו לכּתב הּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹרּבֹו
ּכ העבדקנסּו יצא לא זה, לקח לא ׁשאּלּו לבּדֹו? הּלֹוקח אן ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ּכמֹוכר - לעּכֹו ואפּלּו לסּוריא, עבּדֹו הּמֹוכר לארץ. ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָלחּוצה
לארץ. ְֶָָָלחּוצה

.Ê,לחזר ודעּתֹו יּׂשראל, ּבארץ אּׁשה ׁשּנּׂשא ּבבל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבן
הם אם ספק, אּלּו הרי - ּוׁשפחֹות עבדים אׁשּתֹו לֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵָָָָוהכניסה
אֹו הּפרֹות, לֹו ויׁש הֹואיל לארץ, לחּוצה אֹותם ׁשּמכרה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָּכמי

ׁשּלּה. הּגּוף ׁשהרי לֹו, ּכמכּורין ְֲִִֵֵֶֶַָָאינן
.Áאת אּבד - ׁשם ּומכרֹו לסּוריא, רּבֹו אחר ׁשּיצא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעבד

ׁשּלא מנת על רּבֹו ּכׁשּיצא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹזכּותֹו.
אחריו, ויצא לחזר, רּבֹו ּדעת אם אבל יּׂשראל; לארץ ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלחזר
לׁשחררֹו. הּלֹוקח את וכֹופין לחרּות, יצא - ׁשם ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָּומכרֹו

.Ëרּבֹו את ּכֹופין - יּׂשראל לארץ לעלֹות ׁשאמר ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעבד
האדֹון רצה לׁשם. ׁשּיעלּוהּו למי אֹותֹו ימּכר אֹו עּמֹו, ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹלעלֹות
עד עבּדֹו, את להֹוציא יכֹול אינֹו - לארץ לחּוצה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָלצאת
ּביד ׁשהארץ הּזה ּבּזמן אפּלּו זמן, ּבכל - זה ודין ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּירצה.

ּכֹוכבים. ְִֵָעֹובדי
.Èלֹו מחזירין אין - לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח ֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעבד

ואֹומר אדניו. אל עבד תסּגיר לא נאמר: ועליו ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלעבדּות.
ּבדמיו, חֹוב ׁשטר לֹו ויכּתב ׁשחרּור, גט לֹו ׁשּיכּתב ְְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹלרּבֹו,
- לׁשחררֹו האדֹון רצה לא ואם לֹו. ויּתן ידֹו ׁשּתּׂשיג ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹעד

לֹו. ויל מעליו ׁשעּבּודֹו ּדין ּבית ְְְִִִִֵֵֵֵַָָמפקיעין
.‡Èלֹו והֹוסיף צדק. גר הּוא הרי - לארץ ׁשּברח זה ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָעבד

ׁשפל ׁשהּוא מּפני אֹותֹו, ׁשּמאּנה למי אחרת אזהרה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּכתּוב
יׁשב עּמ ׁשּנאמר: הּכתּוב עליו וצּוה הּגר, מן יֹותר ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָרּוח
הֹונית אף זֹו - ּתֹונּנּו לא לֹו, ּבּטֹוב ׁשערי ּבאחד ְְְְְִֶֶַַַַַָָֹּבקרּב
עֹובר - הּזה הּגר את ׁשהמאּנה למד, נמצאת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדברים.
ּומּׁשּום עמיתֹו, את איׁש תֹונּו ולא מּׁשּום לאוין: ְְֲִִִִִִֶָָֹּבׁשלׁשה
ולא מּׁשּום עֹובר וכן ּתֹונּנּו. לא ּומּׁשּום תֹונה, לא ְְְִִֵֵֵֶֶֹֹֹוגר

הֹוניה. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָתלחצּנּו,
.·Èלמּול רצה ולא סתם, ּכֹוכבים העֹובד מן עבד ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהּקֹונה

חדׁש, עּׂשר ׁשנים ּכל עּמֹו מגלּגלין - העבדים מצֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּולקּבל

לחּוצה אֹו ּכֹוכבים לעֹובד ּומֹוכרֹו חֹוזר - רצה לא ְְְְִִֵֵָָָָֹואם
זה הרי - יּמֹול ׁשּלא ּתחּלה עליו העבד התנה ואם ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹלארץ.
ּכֹוכבים לעֹובד ּומֹוכרֹו ּבגּיּותֹו, ׁשּירצה זמן ּכל לקּימֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻמּתר
ואחר עבדּות, לׁשם וטבל ׁשּמל עבד וכן לארץ. לחּוצה ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאֹו
ּבדיני לא להֹוציאֹו יכֹול רּבֹו ואין לּגיסֹות, עצמֹו הּפיל ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹּכ
ּדמיו לּטל לֹו מּתר זה הרי - העֹולם אּמֹות ּבדיני ולא ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹֻֻיּׂשראל
עֹובדי ׁשל ּבערּכאֹות ּומעלה וכֹותב ּכֹוכבים, העֹובד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָמן

מּידם. ּכמּציל ׁשהּוא מּפני ְְִִִִֵֶַָָָּכֹוכבים,
.‚Èואם ׁשחרּור. ּגט וצרי לחרּות, יצא - עבּדֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּמפקיר

ׁשחרּור. גט לֹו ּכֹותב הּיֹורׁש - ׁשהפקירֹו האדֹון ְְִִִֵֵֵֵֶַָָמת
.„È- רּבֹו מּמּנּו נתיאׁש אם האסּורין, מּבית ׁשּברח ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעבד

ׁשחרּור. גט לֹו וכֹותב רּבֹו את וכֹופין לחרּות; ְְְִִֵֵֵֶַַָָיצא
.ÂËּכל - ראׁשֹון רּבֹו מּמּנּו נתיאׁש אם ׁשּנׁשּבה: ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָעבד

יׁשּתעּב עבד לׁשם אֹותֹו ואםהּפֹודה ׁשּלֹו; הּוא והרי ּבֹו, ד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַ
נתיאׁש לא ואם חֹורין. ּבן זה הרי - חֹורין ּבן לׁשם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּפדהּו
ּפדיֹונֹו נֹוטל עבד לׁשם אֹותֹו הּפֹודה - ראׁשֹון רּבֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַמּמּנּו
לרּבֹו חֹוזר - חֹורין ּבן לׁשם ּפדהּו ואם לרּבֹו; וחֹוזר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָמרּבֹו,

ּכלּום. ּבלא ְְִָֹהראׁשֹון
.ÊËהרי - וׁשחררֹו חֹובֹו, לבעל אּפֹותיקי רּבֹו ׁשעּׂשאֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָעבד

מּפני זה ּגם לׁשחררֹו. חֹובֹו ּבעל את וכֹופין מׁשחרר, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֻזה
עבּדי לֹו: ויאמר זמן לאחר ּבֹו יפּגע ׁשּלא העֹולם, ְְְְְִִִֶַַַַַַָָֹֹּתּקּון

ַָאּתה.
.ÊÈּתפּלין רּבֹו לֹו ׁשהּניח אֹו חֹורין, ּבת רּבֹו ׁשהּׂשיאֹו ְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַעבד

ּבספר ּפסּוקין ׁשלׁשה לקרֹות רּבֹו לֹו ׁשאמר אֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹּבראׁשֹו,
חּיב ׁשאינֹו הּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן צּבּור, ּבפני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹּתֹורה
לֹו לכּתב רּבֹו את וכֹופין לחרּות, יצא - חֹורין ּבן אּלא ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבהן
ּכמֹו העבדים, את עליו ׁשּכֹופין נדר נדר אם וכן ׁשחרּור. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָגט
לחרּות; יצא - ל מּופר רּבֹו: לֹו ואמר ּבנדרים, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו
דעּתֹו ּגּלה לכּפֹותֹו, לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום אֹותֹו ּכפה ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּכיון
ּבכל עבּדֹו ׁשהמׁשחרר אֹומר: אני מּכאן ׁשעּבּודֹו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהפקיע
עליו לֹו נׁשאר ׁשּלא ׁשּמׁשמען מּפיו דברים והֹוציא ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹלׁשֹון,
ּבֹו, לחזר יכֹול ׁשאינֹו - זה לדבר ּבלּבֹו וׁשּגמר ּכלל, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשעּבּוד
לא ׁשעדין ּפי על אף ׁשחרּור, גט לֹו לכּתב אֹותֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַֹֹוכֹופין
אֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס, ׁשעּׂשהּו אֹו מעבּדֹו, לוה אם אבל ְְֲִֵֶַַַָָָָָָּכתב.
ּבבית ּפסּוקים ׁשלׁשה ׁשּקרא אֹו רּבֹו ּבפני ּתפּלין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהּניח

לחרּות. יצא לא - ּבֹו מחה ולא רּבֹו ּבפני ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּכנסת
.ÁÈלא - לּמדֹו ואם ּתֹורה. עבּדֹו את ללּמד לאדם ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹואסּור

לחרּות. ֵַָָיצא
.ËÈו העבד וקדם ּכֹוכבים, העֹובד מן עבד טבלהּלֹוקח ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

- רּבֹו ּבפני ׁשּלא לחרּות; יצא - חֹורין ּבן לׁשם רּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּבפני
ּבּמים. לתקפֹו רּבֹו צרי לפיכ לפרׁש. ְְְְִִִִֵַַַָָָָָצרי

.Îעֹובד ּתינֹוק מצא אֹו קטן, ּכֹוכבים עֹובד ׁשּתקף ְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָיּׂשראל
הרי - עבד לׁשם גר; זה הרי - ּגר לׁשם והטּבילֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָּכֹוכבים,

חֹורין. ּבן זה הרי - חֹורין ּבן לׁשם עבד; ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶזה
.‡Îעצמן קנּו - לפניו וטבלּו וׁשפחֹותיו עבדיו ׁשּקדמּו ְְְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָּגר

חֹורין. ְִֵּבני
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ּפי‚. על אף מּגדֹוליו, אֹו הּמל מעבדי לאחד עבּדֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמכר
יכֹול ׁשהיה מּפני לחרּות, העבד יצא - מהם מתירא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהּוא

אחר. ּבממֹון ְְְֵַַָלפּיסֹו
חּוץ„. מכרֹו יֹום, לׁשלׁשים ּכֹוכבים לעֹובד ְְְְִִִֵָָָמכרֹו

- טֹובים וימים מּׁשּבתֹות חּוץ הּמצֹות, מן חּוץ ְְְְִִִִִִַַַָָמּמלאכּתֹו,
ּתפס אם ,לפיכ נׁשּתחרר. לא אֹו נׁשּתחרר אם ספק זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהרי
העֹובד מּיד לחרּות ּבהן ׁשּיצא ּכדי לרּבֹו, דמיו ּכדי ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהעבד

מּידֹו. מֹוציאין אין - ִִִִֵָָּכֹוכבים
אֹו‰. זרה, עבֹודה עֹובד ּכֹוכבים לעֹובד עבּדֹו מֹוכר ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָאחד

מכרֹו לחרּות. יצא זה הרי - לכּותי אפּלּו ּתֹוׁשב, לגר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּמכרֹו
דמיו ּכדי ּתפס אם ,לפיכ ספק. זה הרי - מּומר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָליּׂשראל
מֹוציאין אין - הּמּומר מּיד ּבהן לצאת ּכדי ראׁשֹון, ְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמרּבֹו

ִָמּידֹו.
.Âאת וכֹופין חֹורין; ּבן יצא - לארץ לחּוצה עבּדֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָהּמֹוכר

מה ּומּפני הּדמים. ואבדּו ׁשחרּור, גט לֹו לכּתב הּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹרּבֹו
ּכ העבדקנסּו יצא לא זה, לקח לא ׁשאּלּו לבּדֹו? הּלֹוקח אן ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ּכמֹוכר - לעּכֹו ואפּלּו לסּוריא, עבּדֹו הּמֹוכר לארץ. ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָלחּוצה
לארץ. ְֶָָָלחּוצה

.Ê,לחזר ודעּתֹו יּׂשראל, ּבארץ אּׁשה ׁשּנּׂשא ּבבל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבן
הם אם ספק, אּלּו הרי - ּוׁשפחֹות עבדים אׁשּתֹו לֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵָָָָוהכניסה
אֹו הּפרֹות, לֹו ויׁש הֹואיל לארץ, לחּוצה אֹותם ׁשּמכרה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָּכמי

ׁשּלּה. הּגּוף ׁשהרי לֹו, ּכמכּורין ְֲִִֵֵֶֶַָָאינן
.Áאת אּבד - ׁשם ּומכרֹו לסּוריא, רּבֹו אחר ׁשּיצא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעבד

ׁשּלא מנת על רּבֹו ּכׁשּיצא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹזכּותֹו.
אחריו, ויצא לחזר, רּבֹו ּדעת אם אבל יּׂשראל; לארץ ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלחזר
לׁשחררֹו. הּלֹוקח את וכֹופין לחרּות, יצא - ׁשם ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָּומכרֹו

.Ëרּבֹו את ּכֹופין - יּׂשראל לארץ לעלֹות ׁשאמר ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעבד
האדֹון רצה לׁשם. ׁשּיעלּוהּו למי אֹותֹו ימּכר אֹו עּמֹו, ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹלעלֹות
עד עבּדֹו, את להֹוציא יכֹול אינֹו - לארץ לחּוצה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָלצאת
ּביד ׁשהארץ הּזה ּבּזמן אפּלּו זמן, ּבכל - זה ודין ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּירצה.

ּכֹוכבים. ְִֵָעֹובדי
.Èלֹו מחזירין אין - לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח ֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעבד

ואֹומר אדניו. אל עבד תסּגיר לא נאמר: ועליו ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלעבדּות.
ּבדמיו, חֹוב ׁשטר לֹו ויכּתב ׁשחרּור, גט לֹו ׁשּיכּתב ְְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹלרּבֹו,
- לׁשחררֹו האדֹון רצה לא ואם לֹו. ויּתן ידֹו ׁשּתּׂשיג ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹעד

לֹו. ויל מעליו ׁשעּבּודֹו ּדין ּבית ְְְִִִִֵֵֵֵַָָמפקיעין
.‡Èלֹו והֹוסיף צדק. גר הּוא הרי - לארץ ׁשּברח זה ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָעבד

ׁשפל ׁשהּוא מּפני אֹותֹו, ׁשּמאּנה למי אחרת אזהרה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּכתּוב
יׁשב עּמ ׁשּנאמר: הּכתּוב עליו וצּוה הּגר, מן יֹותר ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָרּוח
הֹונית אף זֹו - ּתֹונּנּו לא לֹו, ּבּטֹוב ׁשערי ּבאחד ְְְְְִֶֶַַַַַָָֹּבקרּב
עֹובר - הּזה הּגר את ׁשהמאּנה למד, נמצאת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדברים.
ּומּׁשּום עמיתֹו, את איׁש תֹונּו ולא מּׁשּום לאוין: ְְֲִִִִִִֶָָֹּבׁשלׁשה
ולא מּׁשּום עֹובר וכן ּתֹונּנּו. לא ּומּׁשּום תֹונה, לא ְְְִִֵֵֵֶֶֹֹֹוגר

הֹוניה. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָתלחצּנּו,
.·Èלמּול רצה ולא סתם, ּכֹוכבים העֹובד מן עבד ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהּקֹונה

חדׁש, עּׂשר ׁשנים ּכל עּמֹו מגלּגלין - העבדים מצֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּולקּבל

לחּוצה אֹו ּכֹוכבים לעֹובד ּומֹוכרֹו חֹוזר - רצה לא ְְְְִִֵֵָָָָֹואם
זה הרי - יּמֹול ׁשּלא ּתחּלה עליו העבד התנה ואם ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹלארץ.
ּכֹוכבים לעֹובד ּומֹוכרֹו ּבגּיּותֹו, ׁשּירצה זמן ּכל לקּימֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻמּתר
ואחר עבדּות, לׁשם וטבל ׁשּמל עבד וכן לארץ. לחּוצה ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאֹו
ּבדיני לא להֹוציאֹו יכֹול רּבֹו ואין לּגיסֹות, עצמֹו הּפיל ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹּכ
ּדמיו לּטל לֹו מּתר זה הרי - העֹולם אּמֹות ּבדיני ולא ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹֻֻיּׂשראל
עֹובדי ׁשל ּבערּכאֹות ּומעלה וכֹותב ּכֹוכבים, העֹובד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָמן

מּידם. ּכמּציל ׁשהּוא מּפני ְְִִִִֵֶַָָָּכֹוכבים,
.‚Èואם ׁשחרּור. ּגט וצרי לחרּות, יצא - עבּדֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּמפקיר

ׁשחרּור. גט לֹו ּכֹותב הּיֹורׁש - ׁשהפקירֹו האדֹון ְְִִִֵֵֵֵֶַָָמת
.„È- רּבֹו מּמּנּו נתיאׁש אם האסּורין, מּבית ׁשּברח ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעבד

ׁשחרּור. גט לֹו וכֹותב רּבֹו את וכֹופין לחרּות; ְְְִִֵֵֵֶַַָָיצא
.ÂËּכל - ראׁשֹון רּבֹו מּמּנּו נתיאׁש אם ׁשּנׁשּבה: ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָעבד

יׁשּתעּב עבד לׁשם אֹותֹו ואםהּפֹודה ׁשּלֹו; הּוא והרי ּבֹו, ד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַ
נתיאׁש לא ואם חֹורין. ּבן זה הרי - חֹורין ּבן לׁשם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּפדהּו
ּפדיֹונֹו נֹוטל עבד לׁשם אֹותֹו הּפֹודה - ראׁשֹון רּבֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַמּמּנּו
לרּבֹו חֹוזר - חֹורין ּבן לׁשם ּפדהּו ואם לרּבֹו; וחֹוזר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָמרּבֹו,

ּכלּום. ּבלא ְְִָֹהראׁשֹון
.ÊËהרי - וׁשחררֹו חֹובֹו, לבעל אּפֹותיקי רּבֹו ׁשעּׂשאֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָעבד

מּפני זה ּגם לׁשחררֹו. חֹובֹו ּבעל את וכֹופין מׁשחרר, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֻזה
עבּדי לֹו: ויאמר זמן לאחר ּבֹו יפּגע ׁשּלא העֹולם, ְְְְְִִִֶַַַַַַָָֹֹּתּקּון

ַָאּתה.
.ÊÈּתפּלין רּבֹו לֹו ׁשהּניח אֹו חֹורין, ּבת רּבֹו ׁשהּׂשיאֹו ְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַעבד

ּבספר ּפסּוקין ׁשלׁשה לקרֹות רּבֹו לֹו ׁשאמר אֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹּבראׁשֹו,
חּיב ׁשאינֹו הּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן צּבּור, ּבפני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹּתֹורה
לֹו לכּתב רּבֹו את וכֹופין לחרּות, יצא - חֹורין ּבן אּלא ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבהן
ּכמֹו העבדים, את עליו ׁשּכֹופין נדר נדר אם וכן ׁשחרּור. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָגט
לחרּות; יצא - ל מּופר רּבֹו: לֹו ואמר ּבנדרים, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו
דעּתֹו ּגּלה לכּפֹותֹו, לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום אֹותֹו ּכפה ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּכיון
ּבכל עבּדֹו ׁשהמׁשחרר אֹומר: אני מּכאן ׁשעּבּודֹו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהפקיע
עליו לֹו נׁשאר ׁשּלא ׁשּמׁשמען מּפיו דברים והֹוציא ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹלׁשֹון,
ּבֹו, לחזר יכֹול ׁשאינֹו - זה לדבר ּבלּבֹו וׁשּגמר ּכלל, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשעּבּוד
לא ׁשעדין ּפי על אף ׁשחרּור, גט לֹו לכּתב אֹותֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַֹֹוכֹופין
אֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס, ׁשעּׂשהּו אֹו מעבּדֹו, לוה אם אבל ְְֲִֵֶַַַָָָָָָּכתב.
ּבבית ּפסּוקים ׁשלׁשה ׁשּקרא אֹו רּבֹו ּבפני ּתפּלין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהּניח

לחרּות. יצא לא - ּבֹו מחה ולא רּבֹו ּבפני ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּכנסת
.ÁÈלא - לּמדֹו ואם ּתֹורה. עבּדֹו את ללּמד לאדם ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹואסּור

לחרּות. ֵַָָיצא
.ËÈו העבד וקדם ּכֹוכבים, העֹובד מן עבד טבלהּלֹוקח ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

- רּבֹו ּבפני ׁשּלא לחרּות; יצא - חֹורין ּבן לׁשם רּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּבפני
ּבּמים. לתקפֹו רּבֹו צרי לפיכ לפרׁש. ְְְְִִִִֵַַַָָָָָצרי

.Îעֹובד ּתינֹוק מצא אֹו קטן, ּכֹוכבים עֹובד ׁשּתקף ְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָיּׂשראל
הרי - עבד לׁשם גר; זה הרי - ּגר לׁשם והטּבילֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָּכֹוכבים,

חֹורין. ּבן זה הרי - חֹורין ּבן לׁשם עבד; ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶזה
.‡Îעצמן קנּו - לפניו וטבלּו וׁשפחֹותיו עבדיו ׁשּקדמּו ְְְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָּגר

חֹורין. ְִֵּבני
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ׁשהיא‡. ּפי על אף ּכנענית, ׁשפחה על ׁשּבא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָיּׂשראל
ונקנה, ונמּכר ּדבר; לכל ּכנעני הּולד זה הרי - ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשפחתֹו

העבדים. ּכׁשאר לעֹולם, ּבֹו ְְְְֲִִִִַָָָָּומׁשּתּמׁשים
אֹו·. ּתֹוׁשב, ּגר מן אֹו מּיּׂשראל, ּכנעני עבד הּקֹונה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאחד

מּׁשאר מאחד אֹו ידנּו, ּתחת ּכבּוׁש ׁשהּוא ּכֹוכבים עֹובד ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמן
הּוא והרי לעבד, ליּׂשראל עצמֹו את למּכר לֹו יׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻהאּמֹות,
מהם ׁשּנאמר: ּובנֹותיו; ּבניו מֹוכר וכן ּדבר. לכל ּכנעני ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעבד
וכל ּבארצכם. הֹולידּו אׁשר עּמכם אׁשר ּומּמׁשּפחּתם ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָּתקנּו

ּדבר. לכל ּכנעני ּכעבד הּוא הרי מאּלּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָאחד
הרי‚. - ׁשּלנּו ּכנענית ׁשפחה על ׁשּבא האּמֹות מן ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻאחד

אבל ּבארצכם. הֹולידּו אׁשר ׁשּנאמר: ּכנעני; עבד ְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהּבן
אין - האּמֹות מן אחת על ׁשּבא ׁשּלנּו עבד;העבד הּבן ִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

יחס. לֹו אין ועבד ּבארצכם, הֹולידּו אׁשר ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּנאמר:
ׁשביה„. והביא מלחמה, ׁשעּׂשה ּכֹוכבים עֹובד ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָמל

מאּמה ויגנב ׁשּיל ׁשּירצה, מי לכל הרׁשה אם וכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻּומכרּה;
אם וכן לעצמֹו; וימּכר ׁשּיביא מלחמה, עּמֹו עֹוּׂשה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָֹׁשהיא
ׁשעּׂשה מי אֹו יּמכר, - הּמס יּתן ׁשּלא מי ׁשּכל דיניו, ִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיּו
הּנלקח ועבד ּדין, דיניו הרי יּמכר; - יעּׂשה לא אֹו וכ ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכ

ּדבר. לכל ּכנעני ּכעבד הּוא הרי - אּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָּבדינין
קנה‰. לא - לעבדּות ּכֹוכבים עֹובד ׁשּקנה ּכֹוכבים ְְִִֵֵֶַָָָָָָֹעֹובד

מכרֹו אם כן, ּפי על אף ידיו. מעּׂשה אּלא ּבֹו לֹו ואין ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָגּופֹו,
ליּׂשראל. קנּוי גּופֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵָָָליּׂשראל

.Â,קטּנים אפּלּו עבדים, קֹונה ואינּה ׁשפחֹות, קֹונה ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָהאּׁשה
כאיׁש. גּופם קנתה זֹו הרי - אֹותם קנתה ואם החׁשד. ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָָמּפני
ׁשנים ּתׁשע ּבן עבד אּלא לקנֹות אסּורה ׁשאינּה לי, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָויראה
וכל ּכנעני, עבד לׁשחרר לאדם אסּור וכן ּולמעלה. ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּומּתׁשע
ואם ּתעבדּו; ּבהם לעלם ׁשּנאמר: ּבעּׂשה, עֹובר - ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהמׁשחררֹו
ּגט לכּתב אֹותֹו וכֹופין ׁשּבארנּו, ּכמֹו מׁשחרר, - ְְְְְְְְִִִֵֵֶַָֹֻׁשחררֹו
מצוה, לדבר לׁשחררֹו ּומּתר ׁשּבארנּו. הּדרכים ּבכל ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻׁשחרּור
ּבבית עּׂשרה היּו ׁשּלא ּכגֹון ּדבריהם. ׁשל למצוה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאפּלּו
ּכל וכן הּמנין. ּבֹו ּומׁשלים עבּדֹו מׁשחרר זה הרי - ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּכנסת
והרי הפקר, מנהג העם ּבּה ׁשּנֹוהגין ׁשפחה וכן ּבזה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכּיֹוצא
ּכדי ּומׁשחררּה, רּבּה את ּכֹופין - לחֹוטאים מכׁשֹול ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָהיא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמכׁשֹול. ויסּור ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּתּנּׂשא
.Êאּלא ,זנ ואיני עּמי עּׂשה ּכנעני: לעבּדֹו לֹומר הרב ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיכֹול

ׁשּיּׂשראל הּצדקה; מן ויתּפרנס הּפתחים על ויׁשאל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָיל
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּביניהם. העבדים להחיֹות ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמצּוין
ואם ממֹונם, לׁשמר לגדֹולים נזקקין ּדין ּבית ׁשאין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹּבעבדיו;
ימּותּו, אֹו יברחּו הם - ּכראּוי ויׁשקם לעבדיו יאכיל ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹלא
עבדים אבל אדם. מּכל יתר עצמֹו ממֹון על חס ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָָָואדם
ּבמזֹונֹותיהן, חּיב - מלֹוג נכסי ּבתֹורת אׁשּתֹו לֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשהכניסה
ימּותּו - אֹותם יזּון לא ׁשאם אֹותם; הכניס ּכן מנת ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשעל

ּבאחריּותן. חּיב אינֹו והרי ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָויברחּו,

.Á,ּכ ׁשהּדין ּפי על ואף .ּבפר ּכנעני ּבעבד לעבד ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻמּתר
צדק, ורֹודף רחמן אדם ׁשּיהיה חכמה, ודרכי חסידּות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּדת
ויׁשקהּו ויאכילהּו לֹו, יצר ולא עבּדֹו, על עּלֹו יכּביד ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָֹֹֻולא
נֹותנין היּו הראׁשֹונים חכמים מׁשּתה. ּומּכל מאכל ְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָָָמּכל
מזֹון ּומקּדימין אֹוכלין, ׁשהיּו ותבׁשיל ּתבׁשיל מּכל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָלעבד
ּכעיני אֹומר: הּוא הרי עצמן. לסעּדת והעבדים ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָֻהּבהמֹות
וכן ּגברּתּה. יד אל ׁשפחה ּכעיני אדֹוניהם, יד אל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעבדים
לא הּכתּוב, מסרן לעבדּות ּבדברים; ולא ּבּיד, יבּזהּו ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֹֹֹלא
ּבנחת עּמֹו ידּבר אּלא וכעס, צעקה עליו ירּבה ולא ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלבּוׁשה.
ׁשהׁשּתּבח הּטֹובים אּיֹוב ּבדרכי מפרׁש וכן טענֹותיו. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹויׁשמע
הלא עּמדי. ּברבם ואמתי עבּדי מׁשּפט אמאס אם ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹּבהן:
האכזרּיּות ואין אחד. ּברחם ויכּונּנּו עּׂשהּו, עּׂשני ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹבּבטן
זרה; עבֹודה עֹובדי ּכֹוכבים ּבעֹובדי אּלא מצּויה ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָוהעּזּות
להם ׁשהׁשּפיע יּׂשראל, והם אבינּו, אברהם ׁשל זרעֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאבל
ּבחּקים אֹותם וצּוה הּתֹורה, טֹובת הּוא ּברּו ְְִִַַַָָָָָֻהּקדֹוׁש
ׁשל ּבמּדֹותיו וכן הּכל. על הם רחמנים - צּדיקים ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּומׁשּפטים

אֹומר:הּק הּוא ּבהם, להּדּמֹות ׁשּצּונּו הּוא, ּברּו דֹוׁש ְִִֵֶֶַַָָָָ
עליו; מרחמין - המרחם וכל מעּׂשיו. ּכל על ְְְְֲֲֲִֵַַַַַַָָָָָָורחמיו

.והרּב ורחמ רחמים ל ונתן ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:
עבדים הלכֹות להּו ְְְֲִִִָסליקּו
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ּפרקים. עּׂשר ׁשנים - ּומּתנה זכּיה ְְְְִִִֵַָָָָָָהלכֹות
ּפרקים. עּׂשר ארּבעה - ׁשכנים ְְְְִִִֵַָָָָָהלכֹות
ּפרקים. עּׂשרה - וׁשּתפין ׁשלּוחין ְְְְִִִִָָָָָֻהלכֹות

ּפרקים. ּתׁשעה - עבדים ְְְֲִִִִָָָהלכֹות

ה'תשע"ב תשרי א' חמישי יום

אֹודצדק מׁשּפטי ּבלמדי לבב, ּביׁשר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָ
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הלכֹות ב. ּׂשכירּות. הלכֹות א. סּדּורן: וזהּו חמׁש. ְְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
טֹוען הלכֹות ד. ולוה. מלוה הלכֹות ג. ּופּקדֹון. ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹׁשאלה

נחלֹות. הלכֹות ה. ְְְְִִָָונטען.
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מצֹות וארּבע עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות. ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָיׁש
לּתן ב) ּׂשכר. וׁשֹומר ּׂשכיר ּדין א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלא
ד) זמּנֹו. אחר ּׂשכיר ּׂשכר יאחר ׁשּלא ג) ּביֹומֹו. ּׂשכיר ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹּׂשכר
יאכל ׁשּלא ה) ּבֹו. ׁשעֹוּׂשה המחּבר מן הּׂשכיר ְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֻׁשּיאכל
הּׂשכיר יֹולי ׁשּלא ו) מלאכה. ּבׁשעת המחּבר מן ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹֻהּׂשכיר
ּבדיׁשֹו. ׁשֹור יחסם ׁשּלא ז) ּׁשּיאכל. מה על יתר ְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹֹּבידֹו

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

להם.‡. יׁש דינין ּוׁשלׁשה ּבּתֹורה, נאמרּו ׁשֹומרים ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָארּבעה
ונֹוּׂשא והּׁשֹואל, חּנם, ׁשֹומר ׁשֹומרין: הארּבעה הן ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָואּלּו

והּׂשֹוכר. ְֵַָָּׂשכר,
הּפּקדֹון·. ׁשּנגנב חּנם, ׁשֹומר ׁשּלהן: דינין ׁשלׁשה הן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואּלּו

ּגדֹול, אנס הּפּקדֹון נאנס אם לֹומר צרי ואין אבד, אֹו ְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו
ׁשּׁשמר נׁשּבע זה הרי - נׁשּבית אֹו ּומתה ּבהמה ׁשהיתה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכגֹון
וגֹו', האיׁש מּבית וגּנב ׁשּנאמר: ּופטּור; הּׁשֹומרין, ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻּכדר
ּבין הּכל, מׁשּלם - הּׁשֹואל האלהים. אל הּבית ּבעל ְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹֹונקרב
מּזה, ּגדֹול אנס ׁשארעֹו ּבין נגנב אֹו הּׁשאּול הּדבר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשאבד
ׁשּכ נׁשּבית; אֹו נׁשּברה אֹו הּׁשאּולה הּבהמה ׁשּמתה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכגֹון
יׁשּלם. ׁשּלם עּמֹו אין ּבעליו מת, אֹו ונׁשּבר ּבׁשֹואל: ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָּכתּוב
נגנב אם להן: יׁש אחד ּדין ׁשניהם - הּׂשֹוכר אֹו ּׂשכר ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָנֹוּׂשא
הרי - ׁשמירתֹו על ּׂשכר ׁשּנטל אֹו הּׂשכּור הּדבר אבד ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָאֹו
ׁשהיתה ּכגֹון מּזה, ּגדֹול אנס ארעֹו ואם מׁשּלמים; ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאּלּו
אּלּו הרי - נטרפה אֹו נׁשּבית אֹו נׁשּברה אֹו ּומתה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵָָָָּבהמה
נׁשּבה אֹו נׁשּבר אֹו ּומת ׁשּנאמר: ּופטּורין. ׁשּנאנסה, ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָנׁשּבעין
יׁשּלם מעּמֹו, יּגנב ּגנב אם ּוכתיב: וגֹו'; יי ׁשבּועת ראה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹאין
הּכל. על נׁשּבע - חּנם ׁשֹומר אֹומר: נמצאת וגֹו'. ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹלבעליו
מלאכה, ּבׁשעת הּמתה מן חּוץ הּכל, את מׁשּלם - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹוהּׁשֹואל
האבדה את מׁשּלמין - והּׂשֹוכר ּׂשכר נֹוּׂשא ׁשּיתּבאר. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכמֹו
ׁשבּורה ּכגֹון הּגדֹולים, האנסין על ונׁשּבעין הּגנבה, ְְְְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָָואת
ׁשּטבעה ּבספינה הּדבר ׁשאבד אֹו ּוטרפה, ּומתה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּוׁשבּויה

אנסין מּׁשאר ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל מזּין, ּבלסטים נלקח אֹו ְְְְְְֳִִִִִֵֵַַַָָָָָֹֻּבּים,
ְִַהּגדֹולים.

הׁשאילֹו‚. אֹו ּבּׂשכר, ּבין ּבחּנם ּבין חברֹו, אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהּמפקיד
ׁשּלהן הּדבר אם הּבעלים את הּׁשֹומר ׁשאל אם הּׂשּכירֹו, ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹו
ּבּדבר ּפׁשע אפּלּו מּכלּום. ּפטּור הּׁשֹומר הרי - ּׂשכרן ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָאֹו
אם ׁשּנאמר: ּפטּור. זה הרי - הּפׁשיעה מחמת ואבד ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּׁשמר
ּבּמה ּבּׂשכרֹו. ּבא הּוא ּׂשכיר אם יׁשּלם, לא עּמֹו ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹּבעליו
ׁשּנטל ּבעת ּׂשכרן אֹו הּבעלים ּכׁשּׁשאל אמּורים? ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּדברים
הּגנבה ּבעת עּמֹו ׁשם הּבעלים ׁשאין ּפי על אף ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהחפץ,
עליו ונעּׂשה החפץ נטל אבל ׁשּנאנס. ּבעת אֹו ְְְֱֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָוהאבדה
ּפי על אף ׁשאלן, אֹו הּבעלים ּׂשכר ּכ ואחר ּתחּלה, ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָׁשֹומר
הרי - הּׁשמּור הּדבר ׁשּנאנס ּבעת ׁשם עֹומדין הּבעלים ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהיּו
מּפי יׁשּלם. ׁשּלם עּמֹו אין ּבעליו ׁשּנאמר: מׁשּלם; ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָזה

ּפ על אף הּׁשאלה, ּבׁשעת עּמֹו היה למדּו: ׁשאינֹוהּׁשמּועה י ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
הּׁשאלה, ּבׁשעת עּמֹו היה לא ּפטּור; - והּמיתה הּגנבה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹּבעת
והּוא חּיב. - הּׁשבּיה אֹו הּמיתה ּבעת עּמֹו ׁשהיה ּפי על ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָאף
ּפׁשיעה אפּלּו ּפטּורין. ּבּבעלים ׁשּכּלן הּׁשֹומרין, לׁשאר ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָֻהּדין

ּפטּור. - ְִַָָּבּבעלים
.„- ּבסֹופֹו ׁשּנאנס ּפי על אף ּבתחּלתֹו, ׁשּפׁשע ׁשֹומר ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכל

אפּלּו להׁשאיל. רּׁשאי הּׁשֹואל ואין ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָחּיב,
לא - מצוה עֹוּׂשה בֹו ׁשּקֹורא ׁשּכל ּתֹורה, ספר ְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשאל
אפּלּו להּׂשּכיר. רּׁשאי הּׂשֹוכר אין וכן לאחר. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַיׁשאילּנּו
אֹומר זה ׁשהרי לאחר. יּׂשּכירּנּו לא - ּתֹורה ספר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹהּׂשּכירֹו
ּומסר הּׁשֹומר עבר אחר. ּביד ּפקדֹוני ׁשּיהיה רצֹוני אין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלֹו:
ּכדר הּׁשני הּׁשֹומר ׁשּׁשמרּה עדים יׁש אם ׁשני: ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָלׁשֹומר
עדים יׁש ׁשהרי הראׁשֹון, הּׁשֹומר ּפטּור - ונאנס ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּׁשֹומרין
לׁשּלם הראׁשֹון הּׁשֹומר חּיב - עדים ׁשם אין ואם ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנאנס;
עם דין הּוא ויעּׂשה אחר, לׁשֹומר ׁשּמסר מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלּבעלים,
לׁשֹומר ּומסר חּנם, ׁשֹומר הראׁשֹון היה אפּלּו הּׁשני. ְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָהּׁשֹומר
נאמן אּתה לֹו: לֹומר החפץ לבעל יׁש ׁשהרי חּיב; - ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּׂשכר
הּבעלים דר היה אם ,לפיכ נאמן. אינֹו וזה להּׁשבע, ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאצלי
הּׁשֹומר זה הרי - הּׁשני הּׁשֹומר אצל זה ּדבר ּתמיד ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלהפקיד
זה לּבעלים: אֹומר הּוא ׁשהרי מּלׁשּלם; ּפטּור ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהראׁשֹון
מפקידין הייתם אמׁש הׁשאלּתם, אֹו אצלי ׁשהפקדּתם ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּדבר
ימעט ׁשּלא והּוא אצלֹו. אני ׁשהפקדּתי זה אצל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹאֹותֹו
אצלֹו מפקד ׁשהיה ּכגֹון ׁשמירתֹו? ימעט ּכיצד ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשמירתֹו.
ׁשאּול ׁשהיה אֹו ּבחּנם; הּׁשני אֹותֹו אצל והפקידֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּבּׂשכר,
ּומעט הֹואיל ּבּׂשכר. הּׁשני אֹותֹו אצל והפקידֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָאצלֹו,
ׁשּׂשכר אֹו ׁשּׁשאל ּפי על אף ּומׁשּלם. הּוא ּפֹוׁשע - ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשמירתֹו
ׁשֹומר ליד מּידֹו הּׁשמּור הּדבר הֹוציא הּוא הרי - ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָּבּבעלים

ֵַאחר.
הב‰. ׁשֹומרואם ּבּה ׁשּיּפטר הראיה הּׁשני הּׁשֹומר יא ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ּׂשכר ׁשֹומר ּכיצד? ּפטּור. זה הרי - ׁשמירתֹו ּכדין ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָראׁשֹון
הביא אם חּנם, לׁשֹומר אצלֹו הּׁשמּורה הּבהמה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנתן
הּׁשֹומר הרי - ּכדרּכּה הּבהמה ׁשּמתה עדים הּׁשני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּׁשֹומר

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. ְִֵֵֶַָָָֹהראׁשֹון
.Â- ומתה ּבׁשמירתֹו, והֹוסיף אחר, לׁשֹומר ׁשּמסר ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשֹומר
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ּפרקים. עּׂשר ׁשנים - ּומּתנה זכּיה ְְְְִִִֵַָָָָָָהלכֹות
ּפרקים. עּׂשר ארּבעה - ׁשכנים ְְְְִִִֵַָָָָָהלכֹות
ּפרקים. עּׂשרה - וׁשּתפין ׁשלּוחין ְְְְִִִִָָָָָֻהלכֹות

ּפרקים. ּתׁשעה - עבדים ְְְֲִִִִָָָהלכֹות

ה'תשע"ב תשרי א' חמישי יום

אֹודצדק מׁשּפטי ּבלמדי לבב, ּביׁשר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָ
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הלכֹות ב. ּׂשכירּות. הלכֹות א. סּדּורן: וזהּו חמׁש. ְְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
טֹוען הלכֹות ד. ולוה. מלוה הלכֹות ג. ּופּקדֹון. ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹׁשאלה

נחלֹות. הלכֹות ה. ְְְְִִָָונטען.

zExikV zFkld¦§§¦
מצֹות וארּבע עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות. ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָיׁש
לּתן ב) ּׂשכר. וׁשֹומר ּׂשכיר ּדין א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלא
ד) זמּנֹו. אחר ּׂשכיר ּׂשכר יאחר ׁשּלא ג) ּביֹומֹו. ּׂשכיר ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹּׂשכר
יאכל ׁשּלא ה) ּבֹו. ׁשעֹוּׂשה המחּבר מן הּׂשכיר ְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֻׁשּיאכל
הּׂשכיר יֹולי ׁשּלא ו) מלאכה. ּבׁשעת המחּבר מן ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹֻהּׂשכיר
ּבדיׁשֹו. ׁשֹור יחסם ׁשּלא ז) ּׁשּיאכל. מה על יתר ְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹֹּבידֹו

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

להם.‡. יׁש דינין ּוׁשלׁשה ּבּתֹורה, נאמרּו ׁשֹומרים ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָארּבעה
ונֹוּׂשא והּׁשֹואל, חּנם, ׁשֹומר ׁשֹומרין: הארּבעה הן ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָואּלּו

והּׂשֹוכר. ְֵַָָּׂשכר,
הּפּקדֹון·. ׁשּנגנב חּנם, ׁשֹומר ׁשּלהן: דינין ׁשלׁשה הן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואּלּו

ּגדֹול, אנס הּפּקדֹון נאנס אם לֹומר צרי ואין אבד, אֹו ְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו
ׁשּׁשמר נׁשּבע זה הרי - נׁשּבית אֹו ּומתה ּבהמה ׁשהיתה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכגֹון
וגֹו', האיׁש מּבית וגּנב ׁשּנאמר: ּופטּור; הּׁשֹומרין, ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻּכדר
ּבין הּכל, מׁשּלם - הּׁשֹואל האלהים. אל הּבית ּבעל ְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹֹונקרב
מּזה, ּגדֹול אנס ׁשארעֹו ּבין נגנב אֹו הּׁשאּול הּדבר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשאבד
ׁשּכ נׁשּבית; אֹו נׁשּברה אֹו הּׁשאּולה הּבהמה ׁשּמתה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכגֹון
יׁשּלם. ׁשּלם עּמֹו אין ּבעליו מת, אֹו ונׁשּבר ּבׁשֹואל: ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָּכתּוב
נגנב אם להן: יׁש אחד ּדין ׁשניהם - הּׂשֹוכר אֹו ּׂשכר ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָנֹוּׂשא
הרי - ׁשמירתֹו על ּׂשכר ׁשּנטל אֹו הּׂשכּור הּדבר אבד ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָאֹו
ׁשהיתה ּכגֹון מּזה, ּגדֹול אנס ארעֹו ואם מׁשּלמים; ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאּלּו
אּלּו הרי - נטרפה אֹו נׁשּבית אֹו נׁשּברה אֹו ּומתה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵָָָָּבהמה
נׁשּבה אֹו נׁשּבר אֹו ּומת ׁשּנאמר: ּופטּורין. ׁשּנאנסה, ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָנׁשּבעין
יׁשּלם מעּמֹו, יּגנב ּגנב אם ּוכתיב: וגֹו'; יי ׁשבּועת ראה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹאין
הּכל. על נׁשּבע - חּנם ׁשֹומר אֹומר: נמצאת וגֹו'. ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹלבעליו
מלאכה, ּבׁשעת הּמתה מן חּוץ הּכל, את מׁשּלם - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹוהּׁשֹואל
האבדה את מׁשּלמין - והּׂשֹוכר ּׂשכר נֹוּׂשא ׁשּיתּבאר. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכמֹו
ׁשבּורה ּכגֹון הּגדֹולים, האנסין על ונׁשּבעין הּגנבה, ְְְְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָָואת
ׁשּטבעה ּבספינה הּדבר ׁשאבד אֹו ּוטרפה, ּומתה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּוׁשבּויה

אנסין מּׁשאר ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל מזּין, ּבלסטים נלקח אֹו ְְְְְְֳִִִִִֵֵַַַָָָָָֹֻּבּים,
ְִַהּגדֹולים.

הׁשאילֹו‚. אֹו ּבּׂשכר, ּבין ּבחּנם ּבין חברֹו, אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהּמפקיד
ׁשּלהן הּדבר אם הּבעלים את הּׁשֹומר ׁשאל אם הּׂשּכירֹו, ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹו
ּבּדבר ּפׁשע אפּלּו מּכלּום. ּפטּור הּׁשֹומר הרי - ּׂשכרן ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָאֹו
אם ׁשּנאמר: ּפטּור. זה הרי - הּפׁשיעה מחמת ואבד ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּׁשמר
ּבּמה ּבּׂשכרֹו. ּבא הּוא ּׂשכיר אם יׁשּלם, לא עּמֹו ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹּבעליו
ׁשּנטל ּבעת ּׂשכרן אֹו הּבעלים ּכׁשּׁשאל אמּורים? ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּדברים
הּגנבה ּבעת עּמֹו ׁשם הּבעלים ׁשאין ּפי על אף ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהחפץ,
עליו ונעּׂשה החפץ נטל אבל ׁשּנאנס. ּבעת אֹו ְְְֱֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָוהאבדה
ּפי על אף ׁשאלן, אֹו הּבעלים ּׂשכר ּכ ואחר ּתחּלה, ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָׁשֹומר
הרי - הּׁשמּור הּדבר ׁשּנאנס ּבעת ׁשם עֹומדין הּבעלים ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהיּו
מּפי יׁשּלם. ׁשּלם עּמֹו אין ּבעליו ׁשּנאמר: מׁשּלם; ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָזה

ּפ על אף הּׁשאלה, ּבׁשעת עּמֹו היה למדּו: ׁשאינֹוהּׁשמּועה י ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
הּׁשאלה, ּבׁשעת עּמֹו היה לא ּפטּור; - והּמיתה הּגנבה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹּבעת
והּוא חּיב. - הּׁשבּיה אֹו הּמיתה ּבעת עּמֹו ׁשהיה ּפי על ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָאף
ּפׁשיעה אפּלּו ּפטּורין. ּבּבעלים ׁשּכּלן הּׁשֹומרין, לׁשאר ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָֻהּדין

ּפטּור. - ְִַָָּבּבעלים
.„- ּבסֹופֹו ׁשּנאנס ּפי על אף ּבתחּלתֹו, ׁשּפׁשע ׁשֹומר ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכל

אפּלּו להׁשאיל. רּׁשאי הּׁשֹואל ואין ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָחּיב,
לא - מצוה עֹוּׂשה בֹו ׁשּקֹורא ׁשּכל ּתֹורה, ספר ְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשאל
אפּלּו להּׂשּכיר. רּׁשאי הּׂשֹוכר אין וכן לאחר. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַיׁשאילּנּו
אֹומר זה ׁשהרי לאחר. יּׂשּכירּנּו לא - ּתֹורה ספר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹהּׂשּכירֹו
ּומסר הּׁשֹומר עבר אחר. ּביד ּפקדֹוני ׁשּיהיה רצֹוני אין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלֹו:
ּכדר הּׁשני הּׁשֹומר ׁשּׁשמרּה עדים יׁש אם ׁשני: ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָלׁשֹומר
עדים יׁש ׁשהרי הראׁשֹון, הּׁשֹומר ּפטּור - ונאנס ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּׁשֹומרין
לׁשּלם הראׁשֹון הּׁשֹומר חּיב - עדים ׁשם אין ואם ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנאנס;
עם דין הּוא ויעּׂשה אחר, לׁשֹומר ׁשּמסר מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלּבעלים,
לׁשֹומר ּומסר חּנם, ׁשֹומר הראׁשֹון היה אפּלּו הּׁשני. ְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָהּׁשֹומר
נאמן אּתה לֹו: לֹומר החפץ לבעל יׁש ׁשהרי חּיב; - ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּׂשכר
הּבעלים דר היה אם ,לפיכ נאמן. אינֹו וזה להּׁשבע, ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאצלי
הּׁשֹומר זה הרי - הּׁשני הּׁשֹומר אצל זה ּדבר ּתמיד ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלהפקיד
זה לּבעלים: אֹומר הּוא ׁשהרי מּלׁשּלם; ּפטּור ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהראׁשֹון
מפקידין הייתם אמׁש הׁשאלּתם, אֹו אצלי ׁשהפקדּתם ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּדבר
ימעט ׁשּלא והּוא אצלֹו. אני ׁשהפקדּתי זה אצל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹאֹותֹו
אצלֹו מפקד ׁשהיה ּכגֹון ׁשמירתֹו? ימעט ּכיצד ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשמירתֹו.
ׁשאּול ׁשהיה אֹו ּבחּנם; הּׁשני אֹותֹו אצל והפקידֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּבּׂשכר,
ּומעט הֹואיל ּבּׂשכר. הּׁשני אֹותֹו אצל והפקידֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָאצלֹו,
ׁשּׂשכר אֹו ׁשּׁשאל ּפי על אף ּומׁשּלם. הּוא ּפֹוׁשע - ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשמירתֹו
ׁשֹומר ליד מּידֹו הּׁשמּור הּדבר הֹוציא הּוא הרי - ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָּבּבעלים

ֵַאחר.
הב‰. ׁשֹומרואם ּבּה ׁשּיּפטר הראיה הּׁשני הּׁשֹומר יא ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ּׂשכר ׁשֹומר ּכיצד? ּפטּור. זה הרי - ׁשמירתֹו ּכדין ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָראׁשֹון
הביא אם חּנם, לׁשֹומר אצלֹו הּׁשמּורה הּבהמה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנתן
הּׁשֹומר הרי - ּכדרּכּה הּבהמה ׁשּמתה עדים הּׁשני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּׁשֹומר

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. ְִֵֵֶַָָָֹהראׁשֹון
.Â- ומתה ּבׁשמירתֹו, והֹוסיף אחר, לׁשֹומר ׁשּמסר ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשֹומר
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והׁשאילּה מחברֹו ּפרה הּׂשֹוכר ּכיצד? לּבעלים. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָההנאה
ּבּכל חּיב והּׁשֹואל הֹואיל הּׁשֹואל, ּביד ּכדרּכּה ּומתה ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹלאחר,
סחֹורה עֹוּׂשה הּׂשֹוכר זה ׁשאין לּבעלים; הּפרה דמי יחזרּו -ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּפּקדֹון, ּבידֹו היה בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חברֹו. ׁשל ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבפרתֹו
חּיב הראׁשֹון והּׁשֹומר הֹואיל לבעליו, אחר ּביד ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָוׁשּלחֹו
ּולהחזיר לחזר ּבא אם הּבעלים, ליד ׁשּיּגיע עד ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַַַַָָָֹּבאחריּותֹו
הּׁשֹומר החזק ואם מחזיר. - הּׁשני הּׁשֹומר מּיד ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָֻהּפּקדֹון
הּׁשֹומר מּיד הּפּקדֹון להחזיר יכֹול אינֹו - ּכפרן ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָהראׁשֹון
ראׁשֹון. ׁשל ּבאחריּותֹו הּפּקדֹון ׁשעדין ּפי על אף ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּׁשני,

ה'תשע"ב תשרי ב' שישי יום

ׁשני ¦¥¤¤ּפרק

אינן‡. הּׁשֹומרין, ּבארּבעה ּבּתֹורה האמּורין דינין ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָׁשלׁשה
אֹו ּכסף ׁשּנאמר: הדיֹוט. וׁשל יּׂשראל ׁשל ּבמּטלטלין ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָאּלא
ׁשהּקׁשּו העבדים, ויצאּו קרקעֹות. יצאּו - ּבהמה וכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֻכלים
ויצאּו ממֹון. ּגּופן ׁשאין הּׁשטרֹות, ויצאּו ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָלקרקעֹות.
עֹובדי נכסי ויצאּו רעהּו. אל איׁש יּתן ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָהקּדׁשֹות,
והּקרקעֹות והּׁשטרֹות העבדים חכמים: אמרּו מּכאן ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָָּכֹוכבים.
אֹו ּׂשכר ונֹוּׂשא נׁשּבע, אינֹו ׁשּלהן חּנם ׁשֹומר - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוההקּדׁשֹות

ּבאחריּותן. חּיב - מּידֹו קנּו ואם מׁשּלם. אינֹו ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָּׂשֹוכר
ׁשבּועת·. ההקּדׁשֹות על ׁשּנׁשּבעין חכמים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָותּקנּו

ּבהקּדׁשֹות. יזלזלּו ׁשּלא ּכדי ּתֹורה, ׁשל ּכעין ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּׁשֹומרין
חּיב‚. - בהן וכּיֹוצא ּבעבדים הּׁשֹומר ּפׁשע ׁשאם לי, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָיראה

מּדין אּלא ּוׁשטרֹות וקרקעֹות ּבעבדים ּפטּור ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלׁשּלם.
על חּנם ׁשֹומר היה ׁשאם ּבהן, וכּיֹוצא ּומתה ואבדה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּגנבה
וקרקעֹות ּובעבדים יּׁשבע, - אבדּו אֹו ונגנבּו ְְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָמּטלטלין
ּׂשכר, ׁשֹומר היה אם וכן מּׁשבּועה; ּפטּור - ְְְִִֵֵָָָָָָָּוׁשטרֹות
ּבאּלּו; מּלׁשּלם ּפטּור ּבמּטלטלין, ואבדה ּגנבה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשּמׁשּלם
הּוא, מּזיק - הּפֹוׁשע ׁשּכל לׁשּלם. חּיב - ּבּה ּפׁשע אם ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאבל
מּטלטלין. הּמּזיק לדין קרקע הּמּזיק ּדין ּבין הפרׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַואין
רּבֹותי: הֹורּו וכן לדּון. ראּוי וכן לּמבינים, זה הּוא אמת ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָודין
חּנם, ּבׁשמירּות ּבין ּבאריסּות ּבין לׁשֹומר, ּכרמֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָׁשהּמֹוסר
ולא ּופׁשע מּׁשּלֹו, יאּבק אֹו יזמר אֹו ׁשּיחּפר עּמֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹוהתנה
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּידים. ׁשהפסיד ּכמי חּיב - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעּׂשה

ּפנים. ּכל על חּיב - ּבּידים ְִִִִֶַַַַָָָָׁשהפסיד
היּו„. אפּלּו לׁשמר, לּקרקע המחּבר דבר לחברֹו ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹֻהּמֹוסר

הּׁשֹומרין. ּבדין ּכקרקע הן הרי - להּבצר העֹומדֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָענבים
ּבעת‰. חּלין הּוא והרי ּפדהּו, ּכ ואחר הקּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֻהפקיד

הקּדיׁש ּכ ואחר חּלין, ׁשהׁשאילֹו אֹו הּׁשֹומר; מּיד ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻׁשּנטלֹו
ּכ ואחר ׁשהפקיד ּכֹוכבים עֹובד וכן הּׁשֹואל; ּביד ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָוהּוא
ׁשּתהיה עד הּׁשֹומרין, ּדיני ּכל ּבהן אין אּלּו ּכל - ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָנתּגּיר

יּׂשראל. ונכסי הדיֹוט נכסי וסֹופן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָּתחּלתן
.Âׁשהיה ּבין הּׁשֹומרין, ּבדין האּׁשה ואחד האיׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאחד

האּׁשה. ּביד ׁשהיה אֹו אּׁשה ׁשל הּׁשמּור ְִִֶֶַַַָָָָָָָָהּדבר
.Êהּגדֹול זה הרי - הׁשאילֹו אֹו ּגדֹול ּביד ׁשהפקיד ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָקטן

נׁשּבע זה ׁשאין רּבֹותי, הֹורּו לּקטן. הּׁשֹומרים ׁשבּועת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָנׁשּבע
ׁשּכל קטן; טענת על נׁשּבעין אין ׁשּנאמר: ּכדי הּקטן ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבטענת

היא. ׁשּמא ׁשבּועת ׁשבּועתן - ְְְִִֶַַָָָהּׁשֹומרין
.Áּתּקנּו ּכ ּבלקֹוחֹות, מׁשיכה חכמים ׁשּתּקנּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָּכדר

לֹו: ואמר זה, לי ׁשמר לחברֹו: האֹומר ּבׁשֹומרין. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹמׁשיכה
אֹו ,לפני הּנח לֹו: אמר חּנם. ׁשֹומר זה הרי - לפני ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּנח
ׁשֹומר לא אינֹו - לפני הּבית הרי לֹו: ׁשאמר אֹו סתם, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּנח
מחרים אבל ּכלל; ׁשבּועה חּיב ואינֹו ּׂשכר, ׁשֹומר ולא ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָֹחּנם
ּכל וכן לבעליו. יחזירֹו ולא ׁשּלֹו הּפּקדֹון ׁשּלקח מי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹעל
את הּמּׂשּכיר אֹו הּמׁשאיל אֹו הּמפקיד אחד בזה. ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּכּיֹוצא
ּכיון להן. יׁש אחד ּדין - ּבעדים ׁשּלא אֹו ּבעדים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹחברֹו
זה הרי - מּמּנּו ׁשּׁשאל אֹו לֹו ׁשּׁשמר עצמֹו מּפי זה ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהֹודה
לפטרֹו 'מּגֹו' אֹומרים ׁשאין הּׁשֹומרין; ׁשבּועת ְְְְְְִִִִֵֶַַָָנׁשּבע
הּׁשאּול הּדבר היה אפּלּו מּלׁשּלם. לפטרֹו אּלא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָמּׁשבּועה,
נׁשּבע הּׁשֹומר זה הרי - ּפרּוטה ׁשוה הּמּׂשּכר אֹו הּמפקד ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻאֹו
ּבמקצת. להֹודיה צרי הּׁשֹומרים מן אחד ואין ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָעליו,

.Ë- והּׁשֹואל מּׁשבּועה, ּפטּור להיֹות חּנם ׁשֹומר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָמתנה
חּנם ׁשֹומר על הּפּקדֹון ּבעל מתנה וכן מּלׁשּלם. ּפטּור ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלהיֹות
ּתנאי ׁשּכל ּכׁשֹואל. ּבּכל חּיבין להיֹות וּׂשֹוכר ּׂשכר נֹוּׂשא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאֹו

צ ואין קּים, - ממֹון ׁשל ּבׁשבּועֹות אֹו ולאּבממֹון קנין רי ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ
ִֵעדים.

.Èׁשם היה לא אֹומר: והּׁשֹומר ּתנאי, ׁשם ׁשהיה זה: ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹטען
ׁשּלא ּבּה ּומגלּגל הּׁשֹומרין, ׁשבּועת הּׁשֹומר נׁשּבע - ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹּתנאי

ּתנאי. ׁשם ְַָָָהיה
.‡Èהּנח אּלא אמרּתי לא אֹומר: וזה אצלֹו, ׁשהפקיד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹטען

אּלא קּבלֹו ׁשּלא הּסת נׁשּבע - ׁשֹומר לֹו נעּׂשיתי ולא ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹלפני
אּבדֹו ולא יד, ּבֹו ׁשלח ׁשּלא ּבׁשבּועתֹו: וכֹולל זֹו, ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹּבדר

לׁשּלם. חּיב ׁשּיהיה לֹו ׁשּגרם ּבגרם ולא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּידים,
.·È,הפקדּתי אֹו ,הּׂשּכרּתי אֹו ,הׁשאלּתי אֹומר: ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַזה

היה, ּכן ׁשאמר: אֹו מעֹולם, דברים היּו לא אֹומר: ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹוהּלה
ּבינינּו נׁשארה ולא הּׁשמירה, ונסּתּלקה ,ל החזרּתי ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאבל
ּבּמה ונפטר. הּסת ׁשבּועת נׁשּבע הּנתּבע הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתביעה
אֹו הפקיד אם אבל ׁשטר; ׁשם היה ּכׁשּלא אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִֶָָָָָָֹּדברים
הרי - ל החזרּתי לֹו: ואמר ּבׁשטר, הׁשאיל אֹו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַָָָהּׂשּכיר
חּנם ׁשֹומר לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו חפץ. ּבנקיטת נׁשּבע ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּׁשֹומר
לֹומר נאמן מלאכה, ּבׁשעת מתה - והּׁשֹואל אבד, אֹו ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּנגנב
הּתֹורה מן נׁשּבע - ׁשּנאנס טען ׁשאם ּוכׁשם ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהחזרּתי;
ּתֹורה, ׁשל ּכעין יּׁשבע - החזרּתי טען אם ּכ חפץ, ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבנקיטת
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּתֹובע. ּביד ׁשטר ׁשם ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהֹואיל
אֹותֹו נצרי ולא נאנסּו, ולֹומר לטען יכֹול הּׁשֹומר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכׁשהיה
ראיה להביא חּיב היה אם אבל טענתֹו; על ראיה ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָָָלהביא
אּלא החזרּתי, לֹומר נאמן אינֹו - ׁשּיתּבאר ּכמֹו טענתֹו, ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל
אין ויׁשּלם. לֹו, החזיר ׁשּלא חפץ ּבנקיטת הּׁשטר ּבעל ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹיּׁשבע
ּבנקיטת ויּׁשבע וכ ּכ לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו ׁשּנׁשּבע מי ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָל

הּׁשֹומר זה אּלא ּכלחפץ, ׁשאר אבל ׁשטר; עליו ׁשּיׁש ּבלבד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
הּסת. אּלא נׁשּבעין אינן - לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו ּבדין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּנׁשּבעין
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ׁשליׁשי ¦¦§¤¤ּפרק

אם‡. ּומתה: ׁשבּורה ּכגֹון ּגדֹול, אנס ׁשּנאנס ׁשּטען ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשֹומר
על ראיה אֹותֹו מצריכין - ׁשם מצּויין ׁשהעדים ּבמקֹום ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָנאנס
הביא לא ואם ׁשֹומרים; מּׁשבּועת אף ויּפטר ׁשּנאנס, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹטענתֹו
ּבין ּתהיה יי ׁשבּועת ראה, אין ׁשּנאמר: יׁשּלם. - ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹראיה
ׁשם אין - ראיה להביא ׁשאפׁשר ּבמקֹום הא ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָׁשניהם.
ׁשּנאנס טען אם אבל יׁשּלם. אֹו ראיה יביא אֹו אּלא ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשבּועה,
ראיה, אֹותֹו מצריכין אין - ׁשם מצּויין העדים ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבמקֹום
ּבּה ּפׁשע ׁשּלא עדים הביא ואם ויּפטר. ׁשּנאנס יּׁשבע ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
ׁשל חבית ׁשהביא ּבאחד, מעּׂשה הּׁשבּועה. מן אף נפטר -ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
חכמים, לפני ּובאּו מחֹוזא. ׁשל ּבּׁשּוק וׁשּברּה ּבּׂשכר, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָיין
אדם ּבני - החבית ּבֹו ׁשּנׁשּברה ׁשּטענּת זה, ׁשּוק ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָואמרּו:
נתקלּת אּלא ּפׁשעּת, ׁשּלא ראיה ּתביא אֹו ׁשם; ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֹמצּויין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדמיה. ּתׁשּלם אֹו ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹונפלּת,
ּדין·. - ונׁשּברה ּבּׂשכר, למקֹום מּמקֹום חבית ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָהּמעביר

הּׁשבירה והרי ּגדֹול, אנס זה ׁשאין ׁשּיׁשּלם, הּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּתֹורה
ׁשּיהיה חכמים, ּתּקנּו אבל ּבהן; חּיב ׁשהּוא ואבדה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכגנבה
אין - יׁשּלם אֹומר אּתה ׁשאם ּבּה. ּפׁשע ׁשּלא ׁשבּועה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחּיב
ׁשבירת ּבֹו עּׂשּו לפיכ לחברֹו, חבית ׁשּיעביר אדם ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָל
זה: ּבדבר ּתּקנּו ועֹוד ּוׁשבירתּה. הּבהמה ּכמיתת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהחבית
חצי מׁשּלמין - ונׁשּברה ּבמֹוט, ׁשנים אֹותּה נּׂשאּו ְְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָׁשאם
- ׁשנים לגּבי וקל אחד לגּבי ּגדֹול זה ּומּׂשֹוי הֹואיל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָדמיה.

ּומׁשּלמין אנס, ואינֹו ּכאנס הּוא עדיםהרי יׁש אם מחצה, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹ
- מצּויין העדים ׁשאין ּבמקֹום נׁשּברה ּבּה. ּפׁשעּו ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשּלא
ׁשהרי דמיה. חצי ּומׁשּלמין ּבפׁשיעה, ׁשּברּוה ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹנׁשּבעין
ּבפני להעבירֹו ׁשּיכֹול מּׂשֹוי אּלא להעביר אחד לכל היה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלא
ּגדֹולה, חבית ׁשהעביר ׁשהאחד למד, אּתה מּכאן ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָעצמֹו.
ואם ּפֹוׁשע; ׁשהּוא - להעבירּה הּסּבלים ּכל ּדר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשאין

הּכל. מׁשּלם - ּבידֹו ְְְְִֵַַָָֹנׁשּברה
והרי‚. לׁשּלם, ונתחּיב לחנוני, יין ׁשל חבית ׁשּׁשּבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּסּבל

אם ׁשלׁשה: הּימים ּובׁשאר ארּבעה, הּׁשּוק ּביֹום ׁשוה ְְְְִִִִַַַָָָָָָָהיא
אֹו יין, ׁשל חבית להחזיר חּיבין - הּׁשּוק ּביֹום ְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָהחזירּו
ּביֹום למּכר יין לֹו היה ׁשּלא והּוא ארּבעה. לֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹֹיׁשּלמּו
החזירּו ׁשלׁשה. לֹו מחזירין - יין לֹו היה אם אבל ְֱֲֲִִִִִֶַַַָָָָהּׁשּוק;
זמן, ּבכל לֹו ּומנּכין ׁשלׁשה. לֹו מחזירין - הּימים ּבׁשאר ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָלֹו
נֹוקב ׁשהיה הּנקב ּופגם ּבמכירתּה, טֹורח ׁשהיה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹטרח

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶֶַָָֹהחבית.
.„- אחד זאב היה אם מּמּנּו: וטרפּו זאבים ׁשּבאּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָרֹועה,

ׁשני היּו ואם זאבים; מׁשלחת ּבׁשעת אפּלּו אנס, זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאין
ּבאּו אפּלּו אנס, אינן - ּכלבים ׁשני אנס. זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹזאבים
מזּין לסטים אנס. זה הרי - ׁשנים על יתר היּו רּוחֹות; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻמּׁשתי
לסטים לֹו ּובא מזּין, הרֹועה היה ואפּלּו אנס. הּוא הרי -ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ

ּכּלסטים. נפׁשֹו מֹוסר הרֹועה ׁשאין אנס; זה הרי - מזּין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻאחר

אנסין. אּלּו הרי - והּנחׁש והּברּדלס והּנמר והּדב ְְְְְְֲֲֳִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹהארי
למקֹום הֹוליכם אם אבל מאליהן; ׁשּבאּו ּבזמן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאימתי?

לׁשּלם. וחּיב אנסין, אּלּו אין - ולסטים חּיֹות ְְְְְֳִִִֵֵֵֵַַַָָּגדּודי
ּולהראֹותֹו‰. ּבֹו להתּגרֹות והתחיל גּנב, ׁשּמצא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָרֹועה

וכ ּפלֹוני, ּבמקֹום אנּו הרי לֹו: ואמר מּמּנּו, חֹוׁשׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשאינֹו
אֹותֹו ּובא לנּו, יׁש מלחמה ּכלי וכ וכ אנחנּו, רֹועים ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָוכ
ׁשאחד חּיב; הרֹועה הרי - מהן ולקח ונּצחֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּלסטים
מביא אֹו ולסטים, חּיֹות ּגדּודי למקֹום הּבהמה את ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָהּמֹולי

הּבהמה. למקֹום ּבהתּגרּותֹו הּלסטים ְְְְְִִִִֵֶַַָָאת
.Âּברֹועים הּׁשבּויה אֹו הּטרפה להּציל לֹו ׁשהיה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָרֹועה

מקלֹות הביא ולא אחרים רֹועים קרא ולא ּובמקלֹות, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָֹֹאחרים
ּׂשכר. ׁשֹומר ואחד חּנם ׁשֹומר אחד חּיב. זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלהּציל
ואם ּבחּנם; מקלֹות ּומביא רֹועים קֹורא - חּנם ׁשּׁשֹומר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָאּלא
הרֹועים לּׂשּכר חּיב - ּׂשכר ׁשֹומר אבל ּפטּור. - מצא ְֲִִֵַָָָָָָָָֹֹלא
ולֹוקח וחֹוזר להּציל, ּכדי הּבהמה, דמי ּכדי עד ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָוהּמקלֹות
ולא לּׂשּכר לֹו והיה ּכן, עּׂשה לא ואם הּבית; מּבעל ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹֹּׂשכרן

וחּיב. ּפֹוׁשע, זה הרי - ְֲֵֵֶַַַָָּׂשכר
.Êנׁשּבע - ּבּׂשכר רֹועים ידי על ׁשהּצלּתי ׁשּטען: ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָרֹועה

דמיהן, ּכדי עד אּלא לטען יכֹול ׁשאינֹו ּׁשּטען. מה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹונֹוטל
ּכל ּכדין חפץ, ּבנקיטת ויּׁשבע נטרפה. לֹומר היה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָויכֹול

ונֹוטלין. ְְְִִִַָהּנׁשּבעין
.Áהרֹועים ׁשּדר ּבעת ּבין לעיר, ּובא עדרֹו ׁשהּניח ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָרֹועה

זאבים ּובאּו להּכנס, הרֹועים ּדר ׁשאין ּבעת ּובין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָלהּכנס
מּציל; היה ׁשם היה אּלּו אֹומרים: אין - ודרס ארי ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָוטרפּו,
ּומקלֹות רֹועים ידי על להּציל יכל אם אֹותֹו: אֹומדין ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹאּלא
לׁשּלם. חּיב - ידּוע הּדבר אין ואם ּפטּור. - לאו ואם חּיב, -ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

.Ë.ּפטּור והרֹועה אנס, זה הרי - ּכדרּכּה הּבהמה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמתה
צּוקין, לראׁשי ועלתה ּתקפּתּו אנס. אינֹו - ומתה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹסּגפּה
אֹו צּוקין, לראׁשי העלּה אנס. זה הרי - ונפלה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּותקפּתּו
ּפי על אף מנעּה, ולא למנעּה יכל והּוא מאליה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹׁשעלתה
ׁשּתחּלתֹו ׁשּכל חּיב; - נׁשּברה אֹו ּומתה ונפלה, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּתקפּתּו
הּבהמֹות ׁשהעביר רֹועה וכן חּיב. - ּבאנס וסֹופֹו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבפׁשיעה
הּנהר לׁשּבלת ונפלה לחברּתּה, מהן אחת ודחפה הּגׁשר, ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹעל
הּׁשֹומר ׁשאין אחת. אחת להעבירן לֹו ׁשהיה חּיב; זה הרי -ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ּופׁשע והֹואיל מעּלה, ׁשמירה לׁשמר אּלא ּׂשכר ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֻנֹוטל
ּבעת ּבּסֹוף ׁשּנאנס ּפי על אף ּכאחת, והעבירן ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּבּתחּלה

חּיב. הּוא הרי - ְֲִֵַַָָהּנפילה
.Èׁשאין ּפטּור; - ּכדרּכּה ׁשם ּומתה לאּגם, ויצאה ּבּה ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָּפׁשע

ּוכדרּכּה הֹואיל זה. אנס לידי ׁשּתבֹוא לּה ּגרמה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹיציאתּה
ּגנבּה אם אבל ּבאּגם? ּלי מה ׁשֹומר, ּבבית ּלי מה - ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָמתה
חּיב, הּׁשֹומר הרי - הּגּנב ּבבית ּכדרּכּה ּומתה מהאּגם, ְְְֲֲֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָּגּנב
היא הרי מתה, לא ׁשאפּלּו חּנם; ׁשֹומר ׁשהּוא ּפי על ֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאף
ּכּיֹוצא ּכל וכן להּגנב. לּה ּגרמה ויציאתּה הּגּנב, ּביד ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָֹאבדה

ֶָבזה.
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אם‡. ּומתה: ׁשבּורה ּכגֹון ּגדֹול, אנס ׁשּנאנס ׁשּטען ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשֹומר
על ראיה אֹותֹו מצריכין - ׁשם מצּויין ׁשהעדים ּבמקֹום ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָנאנס
הביא לא ואם ׁשֹומרים; מּׁשבּועת אף ויּפטר ׁשּנאנס, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹטענתֹו
ּבין ּתהיה יי ׁשבּועת ראה, אין ׁשּנאמר: יׁשּלם. - ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹראיה
ׁשם אין - ראיה להביא ׁשאפׁשר ּבמקֹום הא ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָׁשניהם.
ׁשּנאנס טען אם אבל יׁשּלם. אֹו ראיה יביא אֹו אּלא ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשבּועה,
ראיה, אֹותֹו מצריכין אין - ׁשם מצּויין העדים ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבמקֹום
ּבּה ּפׁשע ׁשּלא עדים הביא ואם ויּפטר. ׁשּנאנס יּׁשבע ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
ׁשל חבית ׁשהביא ּבאחד, מעּׂשה הּׁשבּועה. מן אף נפטר -ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
חכמים, לפני ּובאּו מחֹוזא. ׁשל ּבּׁשּוק וׁשּברּה ּבּׂשכר, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָיין
אדם ּבני - החבית ּבֹו ׁשּנׁשּברה ׁשּטענּת זה, ׁשּוק ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָואמרּו:
נתקלּת אּלא ּפׁשעּת, ׁשּלא ראיה ּתביא אֹו ׁשם; ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֹמצּויין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדמיה. ּתׁשּלם אֹו ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹונפלּת,
ּדין·. - ונׁשּברה ּבּׂשכר, למקֹום מּמקֹום חבית ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָהּמעביר

הּׁשבירה והרי ּגדֹול, אנס זה ׁשאין ׁשּיׁשּלם, הּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּתֹורה
ׁשּיהיה חכמים, ּתּקנּו אבל ּבהן; חּיב ׁשהּוא ואבדה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכגנבה
אין - יׁשּלם אֹומר אּתה ׁשאם ּבּה. ּפׁשע ׁשּלא ׁשבּועה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחּיב
ׁשבירת ּבֹו עּׂשּו לפיכ לחברֹו, חבית ׁשּיעביר אדם ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָל
זה: ּבדבר ּתּקנּו ועֹוד ּוׁשבירתּה. הּבהמה ּכמיתת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהחבית
חצי מׁשּלמין - ונׁשּברה ּבמֹוט, ׁשנים אֹותּה נּׂשאּו ְְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָׁשאם
- ׁשנים לגּבי וקל אחד לגּבי ּגדֹול זה ּומּׂשֹוי הֹואיל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָדמיה.

ּומׁשּלמין אנס, ואינֹו ּכאנס הּוא עדיםהרי יׁש אם מחצה, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹ
- מצּויין העדים ׁשאין ּבמקֹום נׁשּברה ּבּה. ּפׁשעּו ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשּלא
ׁשהרי דמיה. חצי ּומׁשּלמין ּבפׁשיעה, ׁשּברּוה ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹנׁשּבעין
ּבפני להעבירֹו ׁשּיכֹול מּׂשֹוי אּלא להעביר אחד לכל היה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלא
ּגדֹולה, חבית ׁשהעביר ׁשהאחד למד, אּתה מּכאן ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָעצמֹו.
ואם ּפֹוׁשע; ׁשהּוא - להעבירּה הּסּבלים ּכל ּדר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשאין

הּכל. מׁשּלם - ּבידֹו ְְְְִֵַַָָֹנׁשּברה
והרי‚. לׁשּלם, ונתחּיב לחנוני, יין ׁשל חבית ׁשּׁשּבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּסּבל

אם ׁשלׁשה: הּימים ּובׁשאר ארּבעה, הּׁשּוק ּביֹום ׁשוה ְְְְִִִִַַַָָָָָָָהיא
אֹו יין, ׁשל חבית להחזיר חּיבין - הּׁשּוק ּביֹום ְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָהחזירּו
ּביֹום למּכר יין לֹו היה ׁשּלא והּוא ארּבעה. לֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹֹיׁשּלמּו
החזירּו ׁשלׁשה. לֹו מחזירין - יין לֹו היה אם אבל ְֱֲֲִִִִִֶַַַָָָָהּׁשּוק;
זמן, ּבכל לֹו ּומנּכין ׁשלׁשה. לֹו מחזירין - הּימים ּבׁשאר ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָלֹו
נֹוקב ׁשהיה הּנקב ּופגם ּבמכירתּה, טֹורח ׁשהיה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹטרח

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶֶַָָֹהחבית.
.„- אחד זאב היה אם מּמּנּו: וטרפּו זאבים ׁשּבאּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָרֹועה,

ׁשני היּו ואם זאבים; מׁשלחת ּבׁשעת אפּלּו אנס, זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאין
ּבאּו אפּלּו אנס, אינן - ּכלבים ׁשני אנס. זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹזאבים
מזּין לסטים אנס. זה הרי - ׁשנים על יתר היּו רּוחֹות; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻמּׁשתי
לסטים לֹו ּובא מזּין, הרֹועה היה ואפּלּו אנס. הּוא הרי -ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ

ּכּלסטים. נפׁשֹו מֹוסר הרֹועה ׁשאין אנס; זה הרי - מזּין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻאחר

אנסין. אּלּו הרי - והּנחׁש והּברּדלס והּנמר והּדב ְְְְְְֲֲֳִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹהארי
למקֹום הֹוליכם אם אבל מאליהן; ׁשּבאּו ּבזמן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאימתי?

לׁשּלם. וחּיב אנסין, אּלּו אין - ולסטים חּיֹות ְְְְְֳִִִֵֵֵֵַַַָָּגדּודי
ּולהראֹותֹו‰. ּבֹו להתּגרֹות והתחיל גּנב, ׁשּמצא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָרֹועה

וכ ּפלֹוני, ּבמקֹום אנּו הרי לֹו: ואמר מּמּנּו, חֹוׁשׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשאינֹו
אֹותֹו ּובא לנּו, יׁש מלחמה ּכלי וכ וכ אנחנּו, רֹועים ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָוכ
ׁשאחד חּיב; הרֹועה הרי - מהן ולקח ונּצחֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּלסטים
מביא אֹו ולסטים, חּיֹות ּגדּודי למקֹום הּבהמה את ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָהּמֹולי

הּבהמה. למקֹום ּבהתּגרּותֹו הּלסטים ְְְְְִִִִֵֶַַָָאת
.Âּברֹועים הּׁשבּויה אֹו הּטרפה להּציל לֹו ׁשהיה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָרֹועה

מקלֹות הביא ולא אחרים רֹועים קרא ולא ּובמקלֹות, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָֹֹאחרים
ּׂשכר. ׁשֹומר ואחד חּנם ׁשֹומר אחד חּיב. זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלהּציל
ואם ּבחּנם; מקלֹות ּומביא רֹועים קֹורא - חּנם ׁשּׁשֹומר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָאּלא
הרֹועים לּׂשּכר חּיב - ּׂשכר ׁשֹומר אבל ּפטּור. - מצא ְֲִִֵַָָָָָָָָֹֹלא
ולֹוקח וחֹוזר להּציל, ּכדי הּבהמה, דמי ּכדי עד ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָוהּמקלֹות
ולא לּׂשּכר לֹו והיה ּכן, עּׂשה לא ואם הּבית; מּבעל ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹֹּׂשכרן

וחּיב. ּפֹוׁשע, זה הרי - ְֲֵֵֶַַַָָּׂשכר
.Êנׁשּבע - ּבּׂשכר רֹועים ידי על ׁשהּצלּתי ׁשּטען: ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָרֹועה

דמיהן, ּכדי עד אּלא לטען יכֹול ׁשאינֹו ּׁשּטען. מה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹונֹוטל
ּכל ּכדין חפץ, ּבנקיטת ויּׁשבע נטרפה. לֹומר היה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָויכֹול

ונֹוטלין. ְְְִִִַָהּנׁשּבעין
.Áהרֹועים ׁשּדר ּבעת ּבין לעיר, ּובא עדרֹו ׁשהּניח ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָרֹועה

זאבים ּובאּו להּכנס, הרֹועים ּדר ׁשאין ּבעת ּובין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָלהּכנס
מּציל; היה ׁשם היה אּלּו אֹומרים: אין - ודרס ארי ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָוטרפּו,
ּומקלֹות רֹועים ידי על להּציל יכל אם אֹותֹו: אֹומדין ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹאּלא
לׁשּלם. חּיב - ידּוע הּדבר אין ואם ּפטּור. - לאו ואם חּיב, -ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

.Ë.ּפטּור והרֹועה אנס, זה הרי - ּכדרּכּה הּבהמה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמתה
צּוקין, לראׁשי ועלתה ּתקפּתּו אנס. אינֹו - ומתה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹסּגפּה
אֹו צּוקין, לראׁשי העלּה אנס. זה הרי - ונפלה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּותקפּתּו
ּפי על אף מנעּה, ולא למנעּה יכל והּוא מאליה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹׁשעלתה
ׁשּתחּלתֹו ׁשּכל חּיב; - נׁשּברה אֹו ּומתה ונפלה, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּתקפּתּו
הּבהמֹות ׁשהעביר רֹועה וכן חּיב. - ּבאנס וסֹופֹו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבפׁשיעה
הּנהר לׁשּבלת ונפלה לחברּתּה, מהן אחת ודחפה הּגׁשר, ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹעל
הּׁשֹומר ׁשאין אחת. אחת להעבירן לֹו ׁשהיה חּיב; זה הרי -ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ּופׁשע והֹואיל מעּלה, ׁשמירה לׁשמר אּלא ּׂשכר ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֻנֹוטל
ּבעת ּבּסֹוף ׁשּנאנס ּפי על אף ּכאחת, והעבירן ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּבּתחּלה

חּיב. הּוא הרי - ְֲִֵַַָָהּנפילה
.Èׁשאין ּפטּור; - ּכדרּכּה ׁשם ּומתה לאּגם, ויצאה ּבּה ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָּפׁשע

ּוכדרּכּה הֹואיל זה. אנס לידי ׁשּתבֹוא לּה ּגרמה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹיציאתּה
ּגנבּה אם אבל ּבאּגם? ּלי מה ׁשֹומר, ּבבית ּלי מה - ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָמתה
חּיב, הּׁשֹומר הרי - הּגּנב ּבבית ּכדרּכּה ּומתה מהאּגם, ְְְֲֲֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָּגּנב
היא הרי מתה, לא ׁשאפּלּו חּנם; ׁשֹומר ׁשהּוא ּפי על ֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאף
ּכּיֹוצא ּכל וכן להּגנב. לּה ּגרמה ויציאתּה הּגּנב, ּביד ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָֹאבדה

ֶָבזה.
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zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd ixyz 'bÎ`"ryz'd lel` e"k -

ה'תשע"א אלול כ"ו ראשון יום

.Á� .Â� .Ê� ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הנ"ז ׁשחיטתהּמצוה על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶַַַַַַָ

ׁשני `xii)ּפסח c"ia),ראׁשֹון ּפסח מּמּנּו ׁשּנמנע למי ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַ

עׂשר ּבארּבעה הּׁשני "ּבחדׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוהּוא

אתֹו" יעׂשּו הערּבים ּבין i`)יֹום ,h xacna)ּכאן ּגם . ְֲִֵַַַַָָֹ

מּדּוע לי: ויאמר ּבדברי ׁשּיקׁשה לּמקׁשה ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָֹראּוי

ּבּכלל מהּֿׁשהקּדמּת סֹותר וזה ׁשני ּפסח ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתמנה

ּבפני נמנֹות אינן הּמצוה ׁשהלכֹות ,ּבאמר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָהּׁשביעי

חכמים נחלקּו ׁשּכבר זֹו, קׁשיא הּמקׁשה ידע ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֻעצמן?

ׁשהּוא אֹו הראׁשֹון ּדיני המׁש הּוא אם ׁשני, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָּבפסח

מיחד ּצּוּוי ׁשהּוא ההלכה, ּופסק ּבעצמֹו. מיחד ְְְְְֲִִֶַַַָָָָֻֻצּוּוי

עצמֹו. ּבפני למנֹותֹו ראּוי ּולפיכ ― ְְְְְְִִִֵַַָָּבעצמֹו

ּפסחים הראׁשֹון(bv.)ּובגמרא על ּכרת "חּיב אמרּו: ְְְִִִֵַַָָָָָָָ

אֹומר: נתן רּבי רּבי; ּדברי ― הּׁשני על ּכרת ְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָוחּיב

חנניה רּבי הּׁשני; על ּופטּור הראׁשֹון על ּכרת ְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָחּיב

ּכרת חּיב אינֹו הראׁשֹון על אף אֹומר: ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּבןֿעקביא

הּתלמּוד ׁשאל אחרּֿכ ׁשני". עׂשה לא ְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאּלאֿאםּֿכן

ּבפני רגל ׁשני סבר: רּבי מּפלּגי? קא "ּבמאי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָואמר:

לראׁשֹון ּתׁשלּומין ׁשני סבר: נתן ורּבי הּוא, ְְְְִִִִֵַַַַָָָעצמֹו

נאמר: וׁשם עליו. מהּֿׁשרמזנּו נתּבאר הּנה ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּוא".

ּפסח הקריב לא ּכלֹומר ― ּובזה ּבזה הזיד הלּכ"ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

חּיב; הּכל ּדברי ― ּבזדֹון ׁשני ּפסח ולא ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹראׁשֹון

ּבראׁשֹון הזיד ּפטּור; הּכל ּדברי ― ּובזה ּבזה ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשגג

חנניה ּולרּבי חּיב, נתן ורּבי לרּבי ― ּבּׁשני ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָוׁשגג

ּבראׁשֹון הזיד אם ּכן ּגם וכ ּפטּור". ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּבןֿעקביא

ׁשאין לפי רּבי, לדעת חּיב הּוא ― ּבּׁשני ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָוהקריב

ּבכלֿזה וההלכה לראׁשֹון; ּתׁשלּומין הּׁשני ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָאצלֹו

לפי ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ּומצוה ְְְִִִִֵַַַָָָָּכרּבי.

ׁשם v`:)ׁשּנתּבאר migqt).רׁשּות ּבּׁשני ׁשאּׁשה ְְִִִֵֵֶֶַָָָ

ּפסחים ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָּוכבר

(.av).

― הנ"ו ּכבׂשהּמצוה לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָ

והם: הּנזּכרים, ּתנאיו ּכפי ּבניסן ט"ו ּבליל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהּפסח

מּצה עם וׁשּיאכל אחד, ּבבית וׁשּיאכל צלי, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיהא

אתֿהּבׂשר "ואכלּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֶֶַַָָָָָּומרֹור,

יאכלהּו" עלֿמררים ּומּצֹות צליֿאׁש הּזה ְְְְִִֵֶַַַַַָֹֹֻּבּלילה

(g ,ai zeny):ויאמר מקׁשה עלי יקׁשה ואּולי .ְְְְֶֶַַַַַָֹ

ּכמצוה ּומרֹור ּומּצה ּפסח אכילת מֹונה אּתה ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָמּדּוע

ׁשאכילת מאחר ּכׁשלׁש, אֹותן מֹונה ואינ ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹאחת,

הּפסח ּבׂשר ואכילת מצוה מרֹור ואכילת מצוה ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַַָָָָמּצה

ּבפני מצוה מּצה ׁשאכילת זה אמר: אז ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמצוה?

ׁשּנבאר ּכמֹו נכֹון הריהּו ― dyrעצמּה zevn) ְְְֲֵֵֶַָָָ

(gpwּכמֹו מצוה הּפסח ּבׂשר ׁשאכילת נכֹון וכן ;ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

לאכילת טפל הּוא הרי הּמרֹור אבל ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשהזּכרנּו;

:לכ הראיה עצמּה. ּבפני מצוה למנֹותֹו ואין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּפסח

מרֹור ׁשּיׁש ּבין הּמצוה, לקּיּום נאכל הּפסח ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבׂשר

עם אּלא נאכל אינֹו הּמרֹור אבל מרֹור; ׁשאין ֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּובין

הּפ "עלֿמּצֹותּבׂשר יתעּלה: אֹומר הּוא ׁשּכן סח, ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַ

יאכלהּו" i`)ּומררים ,h xacna)מרֹור אכל ואּלּו . ְְְִִַָָֹֹֻ

נאמר ולא ּבהחלט, ּכלּום עׂשה לא ― ּבׂשר ְְְְְִֵֶַָָָָֹֹֹּבלי

ּולׁשֹון מרֹור. אכילת היא אחת, מצוה ְְֲִִִִֵֶַַַָָׁשּקּים

a`)הּמכלּתא zyxt)עלֿמררים ּומּצֹות "צליֿאׁש : ְְְְִִִֵַַַָֹ

מּצה צלי, ּפסח ׁשּמצות הּכתּוב, מּגיד ― ְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֻיאכלהּו"

נאמר: וׁשם ּכללּותם. היא ׁשהּמצוה ּכלֹומר: ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָּומרֹור.

הם ּומרֹור מּצה להם אין ׁשאם אֹומר, אּתה ִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ"מּנין

יאכלהּו", לֹומר ּתלמּוד ּבּפסח? חֹובתם ידי ְְְְִֵֶַַַַָָֹֻיֹוצאין

להם אין ׁשאם ּכׁשם "יכֹול לבּדֹו. הּבׂשר ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָּכלֹומר

אם ּכ ּבּפסח, חֹובתן ידי יֹוצאין הם ּומרֹור ְְִִֵֵֶַַַָָָָָמּצה

ּומרֹור? ּבמּצה חֹובתם ידי יֹוצאין ּפסח, להם ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָאין

ּומּצה עׂשה מצות והּפסח הֹואיל דן: אּתה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָהרי

מּצה להם אין ׁשאם למדּת אם עׂשה, מצות ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּומרֹור

אין אם ּכ ּבּפסח, חֹובתם ידי יֹוצאין הם ְְִִֵֵֵֶַַָָָָּומרֹור

ּתלמּוד ּומרֹור? ּבמּצה חֹובתם ידי יֹוצאין ּפסח ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָלהם

מּכאן ― "יאכלהּו נאמר: וׁשם יאכלהּו". ְְְֱִֶַַָָֹֹֻֻלֹומר:

ׂשבע אכילת נאכל הּפסח m`eאמרּו: ,epnn rayiy) ְֱֲִֶֶַַַַָָֹ

xyan df iptl lk`i driay ickl witqn epi`

(dbibgd,"ׂשבע אכילת נאכלים ּומרֹור מּצה ואין ,ְֱֲִִֵֶַַַָָָֹ

raeyd lr zeidl jixv gqtd xya lr `weec recne)

(Ð:ׁשאמר ּכמֹו הּבׂשר, אכילת הּמצוה ׁשעּקר ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָלפי

מּטפלי והּמרֹור הּזה"; ּבּלילה אתֿהּבׂשר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ"ואכלּו

אּלּו מאמרֹות ׁשּמתּבאר ּכמֹו וחֹובֹותיו, הּפסח ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָּבׂשר

היסֹוד הּוא ּבזה הּברּורה והראיה ׁשהבינן ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָלמי
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אמרם והּוא הּתלמּוד, kw.)ׁשאמר migqt)מרֹור" : ְְְֶַַַָָָָ

חֹובה אין ׁשּמןֿהּתֹורה לפי ּדרּבנן", הּזה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָּבּזמן

וזֹו הּפסח. ּבׂשר עם נאכל אּלא עצמֹו ּבפני ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָלאכלֹו

לא הּמצוה, מּטפלי ׁשהּוא ּומפרׁשת, ּברּורה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹראיה

זֹו מצוה ּדיני וגם עצמּה. ּבפני מצוה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשאכילתֹו

ּפסחים. ּבמּסכת ְְְִִֶֶַָָֹמבארים

― הנ"ח ּבׂשרהּמצוה לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֶֶַַַַַָ

וה ּומרֹור, מּצה על ּבאּיר ט"ו ּבליל ׁשני ּואּפסח ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ּומררים "עלֿמּצֹות זה: על ּגם יתעּלה ְְְִִֶֶַַַַַָֹאמרֹו

ּבפסחים(my)יאכלהּו" נתּבארּו זֹו מצוה ּדיני וגם . ְְְְְֲִִִִִֵַָָָֹֻ

(.dv)ּכׁשם ּכי לּנׁשים, חֹובה ׁשאינֹו ּוברּור, .ְִִֵֵֶַָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ― להן חֹובה אינּה (zevnׁשּׁשחיטתֹו ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ

(fp dyr.ספק ּבלי אכילתֹו לא] [ּגם ּכ ―ְֲִִֵַָָָֹ

ה'תשע"א אלול כ"ז שני יום

.ÁÎ˜ .‚Î˜ .‰Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·Î˜ .‡Î˜ .ÊÎ˜ .ÂÎ˜

― הקכ"ה מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

נא אֹו מבּׁשל הּפסח oi`vgl)קרּבן lyean)אּלא , ְְֶֶַַַָָָָֻ

מּמּנּו "אלּֿתאכלּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹצלי

מבּׁשל" ּובׁשל h)נא ,ai zeny)ל נתּבאר ּוכבר . ְְְְִֵֵָָָָָֻ

― זה לאו על ׁשהעֹובר זה, מּמאמר הּתׁשיעי ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּכלל

ֶלֹוקה.

― הקכ"ג מּלהֹוציאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

החבּורה ׁשּנתקּבצּו מןֿהּמקֹום הּפסח מּבׂשר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָּכלּום

("gqt"d lr mipnpd mixagd)אמרֹו והּוא ְְְְָָלאכלֹו,

חּוצה" מןֿהּבׂשר מןֿהּבית "לאֿתֹוציא ְִִִִִֶַַַַָָָֹיתעּלה:

(fn ,my)למקֹום חּוץ ― "חּוצה" הּמכלּתא: ּולׁשֹון .ְְְְִִַָָ

והּוא לאכלֹו אסּור מּמּנּו הּיֹוצא והּדבר ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָאכילתֹו.

טרפה zexzi)ּבמדרגת zexneg zlra `idy). ְְְֵֵַַָ

ּפסחים הּפסח(dt.)ּובגמרא ּבׂשר "הּמֹוציא אמרּו: ְְְְִִִֶַַַַָָָָ

ּבלאֿתעׂשה ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לחבּורה, ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָֹמחבּורה

טהֹור ―enk miycw ileqt lr exfb opaxy s`) ָ

(micid z` e`nhiy xzepe lebitזה הרי והאֹוכלֹו ,ְְֲֵֶָ

וׁשם ּבׂשר(dt:)ּבלאֿתעׂשה". "הּמֹוציא אמרּו: ְְְְֲִֶַַַָָֹ

ׁשּיּניח עד חּיב אינֹו ― לחבּורה מחבּורה ֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָּפסח

,zial uegn e` dipyd dxeagd z`vnpy mewna)

(ixdy ,cala dxiwr dwitqn dpi`eּכתּובה ְָָָ'הֹוצאה'

oeylּבֹו aezky sqep mewnl deey epice ."gqt"a)

(;dfּוכבר מלקּות. יתחּיב אז הּניח ואם ְְְְִִִִֵַַַַַָָָּכּׁשּבת";

מּפסחים. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָנתּבארּו

― הקכ"ח מּלהאכילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנׁשּתּמד, ליׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאתֿהּפסח
ּבֹו" לאֿיאכל bn)"ּכלּֿבןֿנכר ,my)המתרּגם אמר . ְְֵֵֶַַַַָָָֹֹ

("qelwpe`")יׂשראל ּכלּֿבר הּקּבלה: ְִִֵַַַַָָָָעלּֿפי

זה ― "ּכלּֿבןֿנכר הּמכלּתא: ּולׁשֹון ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָּדיׁשּתּמד.

זרה". עבֹודה ׁשעבד מׁשּמד ְְֲִֵֶַָָָָָָֻיׂשראל

― הקכ"ו מּלהאכילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ

ּתֹוׁשב zeevnd)לגר 'f envrÎlr laiwy gp oa) ְֵָ
וׂשכיר "ּתֹוׁשב יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֶֶַַַָָָמןֿהּפסח,

ּבֹו" dn)לאֿיאכל ,my). ַֹֹ

― הקכ"ז מּלאכֹולהּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ּבֹו" לאֿיאכל "וכלֿערל אמרֹו: והּוא (my,הּפסח, ְְְֵֶַַַָָָֹֹ

(gn.לֹוקה ― ערל והאֹוכלֹו ;ְְֵֶָָ

― הקכ"א מּלׁשּבֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
"ועצם אמרֹו: והּוא ּפסח, קרּבן מעצמֹות ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָעצם

en)לאֿתׁשּברּוֿבֹו" ,my)מעצמיו עצם והּׁשֹובר ; ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹ

אמרּו ּובפרּוׁש לֹוקה. ―(.ct migqt)הּׁשֹובר" : ְְֵֵֶַָ

לֹוקה". זה הרי ― טהֹור ּבפסח ְֲֵֶֶֶֶֶֶַָָאתֿהעצם

― הקכ"ב מּלׁשּבֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

יתעּלה אמרֹו והּוא ּכן, ּגם ׁשני ּפסח מעצמֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָעצם
בֹו" תׁשּברּו לא "ועצם ai)ּבֹו: ,h xacna)והּׁשֹובר ; ְְְְִֵֶֶַֹ

ּפסחים ּובגמרא מלקּות. חּיב הּוא ּגם ― (dt.)ּבֹו ְְְִִַַַָָָָ

ּבפסח בֹו" לאֿתׁשּברּו "ועצם אֹומר "ּכׁשהּוא ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָֹאמרּו:

לֹומר ּתלמּוד ׁשאין zernynlׁשני, wx `a epi`) ְִֵֵֶַַ

(eprci xak z`f ik dheytdנאמר ׁשּכבר ;yiy) ְֱֶֶַָ

(ipy gqta bedplהּפסח ּככלֿחּקת ,(oey`xd)(my) ְֶַַַָֻ
האוי ―(:y o`kn cenll z`f lka yiy dne)אחד ֵֶָָ

מח ּבֹו ׁשּיׁש zenvrd)עצם jezay oOyd)ואחד ֵֶֶֶַֹª¨ְֶָ

ׁשבירת ּדיני נתּבארּו ּוכבר מח". ּבֹו ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹעצם

מּפסחים ז' ּבפרק .(bt.)העצם ְְִִֶֶֶֶָָ

ה'תשע"א אלול כ"ח שלישי יום
יוםשנֿישלישיכ"זֿכ"חאלול

.ÁÈ˜ .ËÈ˜ .ÊÈ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·� .‚� ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקי"ז ּדברהּמצוה מּלהֹותיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ

חמּׁשה ליֹום ּכלֹומר הּיֹום, למחרת הּפסח ְְְְֲֳִִֶַַַַַַָָמּבׂשר
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קיג lel` g"kÎf"k iyilyÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אמרם והּוא הּתלמּוד, kw.)ׁשאמר migqt)מרֹור" : ְְְֶַַַָָָָ

חֹובה אין ׁשּמןֿהּתֹורה לפי ּדרּבנן", הּזה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָּבּזמן

וזֹו הּפסח. ּבׂשר עם נאכל אּלא עצמֹו ּבפני ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָלאכלֹו

לא הּמצוה, מּטפלי ׁשהּוא ּומפרׁשת, ּברּורה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹראיה

זֹו מצוה ּדיני וגם עצמּה. ּבפני מצוה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשאכילתֹו

ּפסחים. ּבמּסכת ְְְִִֶֶַָָֹמבארים

― הנ"ח ּבׂשרהּמצוה לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֶֶַַַַַָ

וה ּומרֹור, מּצה על ּבאּיר ט"ו ּבליל ׁשני ּואּפסח ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ּומררים "עלֿמּצֹות זה: על ּגם יתעּלה ְְְִִֶֶַַַַַָֹאמרֹו

ּבפסחים(my)יאכלהּו" נתּבארּו זֹו מצוה ּדיני וגם . ְְְְְֲִִִִִֵַָָָֹֻ

(.dv)ּכׁשם ּכי לּנׁשים, חֹובה ׁשאינֹו ּוברּור, .ְִִֵֵֶַָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ― להן חֹובה אינּה (zevnׁשּׁשחיטתֹו ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ

(fp dyr.ספק ּבלי אכילתֹו לא] [ּגם ּכ ―ְֲִִֵַָָָֹ

ה'תשע"א אלול כ"ז שני יום

.ÁÎ˜ .‚Î˜ .‰Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·Î˜ .‡Î˜ .ÊÎ˜ .ÂÎ˜

― הקכ"ה מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

נא אֹו מבּׁשל הּפסח oi`vgl)קרּבן lyean)אּלא , ְְֶֶַַַָָָָֻ

מּמּנּו "אלּֿתאכלּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹצלי

מבּׁשל" ּובׁשל h)נא ,ai zeny)ל נתּבאר ּוכבר . ְְְְִֵֵָָָָָֻ

― זה לאו על ׁשהעֹובר זה, מּמאמר הּתׁשיעי ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּכלל

ֶלֹוקה.

― הקכ"ג מּלהֹוציאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

החבּורה ׁשּנתקּבצּו מןֿהּמקֹום הּפסח מּבׂשר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָּכלּום

("gqt"d lr mipnpd mixagd)אמרֹו והּוא ְְְְָָלאכלֹו,

חּוצה" מןֿהּבׂשר מןֿהּבית "לאֿתֹוציא ְִִִִִֶַַַַָָָֹיתעּלה:

(fn ,my)למקֹום חּוץ ― "חּוצה" הּמכלּתא: ּולׁשֹון .ְְְְִִַָָ

והּוא לאכלֹו אסּור מּמּנּו הּיֹוצא והּדבר ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָאכילתֹו.

טרפה zexzi)ּבמדרגת zexneg zlra `idy). ְְְֵֵַַָ

ּפסחים הּפסח(dt.)ּובגמרא ּבׂשר "הּמֹוציא אמרּו: ְְְְִִִֶַַַַָָָָ

ּבלאֿתעׂשה ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לחבּורה, ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָֹמחבּורה

טהֹור ―enk miycw ileqt lr exfb opaxy s`) ָ

(micid z` e`nhiy xzepe lebitזה הרי והאֹוכלֹו ,ְְֲֵֶָ

וׁשם ּבׂשר(dt:)ּבלאֿתעׂשה". "הּמֹוציא אמרּו: ְְְְֲִֶַַַָָֹ

ׁשּיּניח עד חּיב אינֹו ― לחבּורה מחבּורה ֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָּפסח

,zial uegn e` dipyd dxeagd z`vnpy mewna)

(ixdy ,cala dxiwr dwitqn dpi`eּכתּובה ְָָָ'הֹוצאה'

oeylּבֹו aezky sqep mewnl deey epice ."gqt"a)

(;dfּוכבר מלקּות. יתחּיב אז הּניח ואם ְְְְִִִִֵַַַַַָָָּכּׁשּבת";

מּפסחים. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָנתּבארּו

― הקכ"ח מּלהאכילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנׁשּתּמד, ליׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאתֿהּפסח
ּבֹו" לאֿיאכל bn)"ּכלּֿבןֿנכר ,my)המתרּגם אמר . ְְֵֵֶַַַַָָָֹֹ

("qelwpe`")יׂשראל ּכלּֿבר הּקּבלה: ְִִֵַַַַָָָָעלּֿפי

זה ― "ּכלּֿבןֿנכר הּמכלּתא: ּולׁשֹון ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָּדיׁשּתּמד.

זרה". עבֹודה ׁשעבד מׁשּמד ְְֲִֵֶַָָָָָָֻיׂשראל

― הקכ"ו מּלהאכילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ

ּתֹוׁשב zeevnd)לגר 'f envrÎlr laiwy gp oa) ְֵָ
וׂשכיר "ּתֹוׁשב יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֶֶַַַָָָמןֿהּפסח,

ּבֹו" dn)לאֿיאכל ,my). ַֹֹ

― הקכ"ז מּלאכֹולהּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ּבֹו" לאֿיאכל "וכלֿערל אמרֹו: והּוא (my,הּפסח, ְְְֵֶַַַָָָֹֹ

(gn.לֹוקה ― ערל והאֹוכלֹו ;ְְֵֶָָ

― הקכ"א מּלׁשּבֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
"ועצם אמרֹו: והּוא ּפסח, קרּבן מעצמֹות ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָעצם

en)לאֿתׁשּברּוֿבֹו" ,my)מעצמיו עצם והּׁשֹובר ; ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹ

אמרּו ּובפרּוׁש לֹוקה. ―(.ct migqt)הּׁשֹובר" : ְְֵֵֶַָ

לֹוקה". זה הרי ― טהֹור ּבפסח ְֲֵֶֶֶֶֶֶַָָאתֿהעצם

― הקכ"ב מּלׁשּבֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

יתעּלה אמרֹו והּוא ּכן, ּגם ׁשני ּפסח מעצמֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָעצם
בֹו" תׁשּברּו לא "ועצם ai)ּבֹו: ,h xacna)והּׁשֹובר ; ְְְְִֵֶֶַֹ

ּפסחים ּובגמרא מלקּות. חּיב הּוא ּגם ― (dt.)ּבֹו ְְְִִַַַָָָָ

ּבפסח בֹו" לאֿתׁשּברּו "ועצם אֹומר "ּכׁשהּוא ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָֹאמרּו:

לֹומר ּתלמּוד ׁשאין zernynlׁשני, wx `a epi`) ְִֵֵֶַַ

(eprci xak z`f ik dheytdנאמר ׁשּכבר ;yiy) ְֱֶֶַָ

(ipy gqta bedplהּפסח ּככלֿחּקת ,(oey`xd)(my) ְֶַַַָֻ
האוי ―(:y o`kn cenll z`f lka yiy dne)אחד ֵֶָָ

מח ּבֹו ׁשּיׁש zenvrd)עצם jezay oOyd)ואחד ֵֶֶֶַֹª¨ְֶָ

ׁשבירת ּדיני נתּבארּו ּוכבר מח". ּבֹו ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹעצם

מּפסחים ז' ּבפרק .(bt.)העצם ְְִִֶֶֶֶָָ

ה'תשע"א אלול כ"ח שלישי יום
יוםשנֿישלישיכ"זֿכ"חאלול
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― הקי"ז ּדברהּמצוה מּלהֹותיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ

חמּׁשה ליֹום ּכלֹומר הּיֹום, למחרת הּפסח ְְְְֲֳִִֶַַַַַַָָמּבׂשר
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עדּֿבקר" מּמּנּו "ולאֿתֹותירּו אמרֹו: והּוא ְְְִִֶֶַָָָֹֹעׂשר,

(i ,ai `xwie)ּבארנּו ּוכבר .(`v dyr zevn)ׁשּלאו ְְֵֶַָָ

לעׂשה ׁשּנּתק לאו הּוא meiwזה iciÎlr lhazn) ֲִֵֶֶַַָ

(dyrdּבאׁש עדּֿבקר מּמּנּו "והּנתר ׁשאמר: לפי ,ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
―(my)ּתׂשרפּו" מּמּנּו" "והּנתר אמרּו: ּובּמכלּתא . ְְְְְִִִֶַַָָָֹֹ

ׁשאין לֹומר: לאֿתעׂשה, על עׂשה לּתן הּכתּוב ֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבא

עליו. ִָָלֹוקין

― הקי"ט ּכןהּמצוה ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ

ׁשני ּפסח מּבׂשר ּדבר xii`aמּלהׁשאיר c"ia axwpd) ְְְִִִִֵֶַַַָָ
(oey`x gqta qep` didy in iciÎlrוהּוא ּבקר, ְֶַֹעד

עליו: עדּֿבקר"אמרֹו מּמּנּו (xacna"לאֿיׁשאירּו ְְִִֶֶַַָָָֹֹ

(ai ,h.ּכראׁשֹון לעׂשה נּתק זה וגם .ְֲִִֵֶַַַָ

― הקי"ח מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

ּכמֹו עׂשר, ארּבעה ּביֹום הּקרבה החגיגה ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָמּבׂשר

מּפסחים ו' ּבפרק הּׁשליׁשי(r`.)ׁשּנתּבאר לּיֹום , ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ
(daxwdl)והּוא הּימים. ׁשני ּבמׁש ּתאכל אּלא ,ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח אׁשר מןֿהּבׂשר "ולאֿילין ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹאמרֹו:

לּבקר" c)הראׁשֹון ,fh mixac)המקּבל הּפרּוׁש ּובא . ְִֵֶַַַָָָֹֻ

― וגֹו'" מןֿהּבׂשר "לאֿילין :ּכ זה ְְִִֶַָָָָָֹּבפסּוק

ׁשּתאכל מדּבר הּכתּוב הּפסח עם הּבאה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּבחגיגה

אֹומר: ּכׁשהּוא אחד? ליֹום יכֹול ימים. ְְְִִֵֵֶֶָָָלׁשני
יתעּלה: אֹומר ועליה ׁשני. ׁשל לבקרֹו ― ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ"לּבקר"

ּובקר" צאן אלהי לה' ּפסח a)"וזבחּת ,my). ְְֱֶֶַַַָָָָֹֹ

הּׁשליׁשי לּיֹום עׂשר ארּבעה ׁשל זֹו מחגיגה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָוהּנֹותר

ּולפיכ ― נֹותר ּבכלל ׁשהּוא לפי ּבאׁש יּׂשרף ―ְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עליו. לֹוקין ְְְֲִִִִֵֵָָָָָאין

מּמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ּבלבד, י"ד חגיגת ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָּכלֹומר:
חגיגה(r`.)ּפסחים .(gÎf)ּומּסכת ְֲִִֶֶַָָ

― הנ"ג והּואהּמצוה הראּיה, על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ

ּכלֿזכּור יראה ּבּׁשנה ּפעמים "ׁשלׁש יתעּלה: ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאמרֹו

"אלהי ה' fh)אתּֿפני ,fh mixac),זֹו מצוה וענין . ְְְְֱִִֵֶֶָָֹ

לֹו ׁשאפׁשר לֹו, ׁשּיׁש זכר ּכלּֿבן עם האדם ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּיעלה
עֹולה קרּבן ויקריב לּמקּדׁש יעלהּו ― לבּדֹו ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָֹלהל

הּוא ― ּבעלֹותֹו ׁשּמקריב הּזה והּקרּבן ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָּכׁשּיעלה.

אמרם והזּכרנּו הקּדמנּו ּוכבר ראּיה. עלת ְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֹהּנקרא

(:e dbibg):ּברגל יׂשראל נצטּוּו מצות "ׁשלׁש :ְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ

מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר וׂשמחה". ראּיה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָחגיגה,

ּכ חגיגהזֹו. ּבמּסכת ראּיה, מצות זֹו(c.)לֹומר, וגם . ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָ
ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים ִֵַַָָָאין

― הנ"ב לרגלהּמצוה לעלֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשלׁש ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹלּמקּדׁש

ּבּׁשנה" לי ּתחג רגלים ci)"ׁשלׁש ,bk zeny)ּוכבר . ְְִִַָָָָָָֹֹ

עם ׁשּיעלה היא הּזאת ׁשהעלּיה ּבּכתּוב, ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנתּבאר
ּפעמים. ּכּמה זה צּוּוי נכּפל ּוכבר להקריבֹו. ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָקרּבן

ספרי i`)ּולׁשֹון ,fh mixac)נֹוהגֹות מצות "ׁשלׁש : ְְְֲִִֵָֹֹ

ּגם וכן וׂשמחה". ּוראּיה חגיגה הן: ואּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָּברגל,

חגיגה ּבגמרא יׂשראל(e:)אמרּו נצטּוּו מצות "ׁשלׁש : ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹֹ

― זֹו חגיגה וענין וׂשמחה". ראּיה חגיגה, ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָּברגל:

ּוכבר ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים ואין ׁשלמים, קרּבן ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשּיקריב
חגיגה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָנתּבארּו

ה'תשע"א אלול כ"ט רביעי יום
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― הנ"ד ּבׂשמחההּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַָָ

"ּבחּג "וׂשמחּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָּברגלים,

(ci ,fh mixac)מּׁשלׁש הּׁשליׁשית הּמצוה והיא ,ְְְִִִִִַַָָֹ

נרמז ׁשאליו הראׁשֹון והענין ּברגל. הּנֹוהגֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹמצות

עלּֿכלֿ ׁשלמים קרּבן ׁשּיקריבּו הּוא: ― זֹו ְְְְְִִִֶַַָָָָָּבמצוה

והם חגיגה, ׁשלמי על נֹוספים אּלּו ּוׁשלמים ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָּפנים,
ּבּתלמּוד f:)נקראים dbibg)ועל ׂשמחה. ׁשלמי : ְְְְְִִִֵַַַַָָ

חּיבֹות "נׁשים אֹומרים: אּלּו, ׁשלמים ְְְִִִֵַַַָָָָהקרבת

ׁשלמים "וזבחּת הּכתּוב: אמר ּוכבר ְְְְְְִִַַַָָָָָָָּבׂשמחה".

ה'" לפני וׂשמחּת ׁשם f)ואכלּת ,fk my)ּוכבר . ְְְְְְִֵַַָָָָָָ

ּוב חגיגה. ּב[מּסכת] זֹו מצוה ּדיני ּגם כללנתּבארּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ

והּוא עֹוד, מהּֿׁשאמרּו "ּבחּג "וׂשמחּת ְְְְְְֶֶַַַָָָָאמרֹו
g.)אמרם my):מּזה ׂשמחה", ּבכלֿמיני "ׂשמח : ְְְְִִִֵֶַָָָָ

ּבגדים ּולביׁשת הּיין, ּוׁשתּית ּבחּגים, הּבׂשר ְְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָָאכילת

ולּנׁשים, לּקטּנים מתיקה ּומיני ּפרֹות וחּלּוק ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָחדׁשים,

לבד ּבּמקּדׁש ּוברּקּוד זמר ּבכלי my,והּׂשחֹוק `wec) ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָ

(y`x zelw icil e`eai `ly ickׂשמחת והיא ,ְְִִַ

אמרֹו ּבכלל נכנס וכלֿזה ― ְְְְִִֵֵֶַַָָָָּביתֿהּׁשֹואבה
חּיּוב הּוא ― ׁשּבהם והחמּור ."ּבחּג ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָ"וׂשמחּת

ּולׁשֹון לׂשמחה. מיחד ׁשהּוא ּכיון ּדוקא, הּיין ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻׁשתּית

ּפסחים ּובני(hw.)ּגמרא ּבניו לׂשּמח אדם "חּיב : ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָ

אמרּו: וׁשם ּבּיין". מׂשּמחם? ּבּמה ּברגל. ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָּביתֹו

ׁשּבית ּבזמן אֹומר: ּבתירא ּבן יהּודה רּבי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ"ּתניא

ׁשּנאמר: ּבבׂשר, אּלא ׂשמחה אין קּים ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמקּדׁש
אין עכׁשו וׂשמחּת. ׁשם ואכלּת ׁשלמים ְְְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָוזבחּת
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לבבֿאנֹוׁש" יׂשּמח ויין ׁשּנאמר: ּבּיין, אּלא ְְְְֱֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָׂשמחה

(eh ,cw mildz)להם ּבראּוי "אנׁשים עֹוד: ואמרּו .ְְֲִֶָָָָָ

(cgeina ognynd xaca)ּולׁשֹון להם". ּבראּוי ְְִֶָָָָונׁשים

הענּים זֹו ּבׂשמחה לכלל ׁשּנתחּיב הּוא, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹהּתֹורה

והּיתֹום "והּגר יתעּלה: אמר והּגרים, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָוהחלּוׁשים

ci)והאלמנה" ,fh mixac). ְְַָָָ

― הקנ"ו לרגלהּמצוה מּלעלת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

אמרֹו והּוא ׁשם, להקריבֹו קרּבן עּמנּו ׁשּיהא ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָּבלי

ריקם" פני "ולאֿיראּו eh)יתעּלה: ,bk zeny)אּלא , ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ

נתּבארּו ּוכבר ּוׁשלמים. עֹולה עּמֹו יהיּו ְְְְֲִִִִִַָָָָָָעלּֿכלּֿפנים

הּנׁשים אין זה ולאו חגיגה, ּבמּסכת זֹו מצוה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדיני

ּבֹו. ַָחּיבֹות

― הרכ"ט מּלעזֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ

מּתנֹותיהם מּלתת מהם ּולהתעּלם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָאתֿהלוּים

ל "הּׁשמר אמרֹו: והּוא ּברגל, ּומּלׂשּמחם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָּבׁשלמּות

"ּכלֿימי אתֿהּלוי hi)ּפןּֿתעזב ,ai mixac)ּולׁשֹון . ְֲִֵֶֶֶַַָָֹ

my)ספרי d`x zyxt),ּבלאֿתעׂשה ― "הּׁשמר : ְְֲִִֵֶֶַָֹ

ּבלאֿתעׂשה". ― ְֲֲֶֶַַֹֹּפןּֿתעזב

― הט"ז העםהּמצוה את להקהיל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ

וׁשּיּקראּו ׁשמּטה ּכלֿמֹוצאי ׁשל סּכֹות ׁשל ּבּׁשני ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻֻּכּלֹו

אמרֹו והּוא לפניהם, ּתֹורה מּמׁשנה ּפסּוקים ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָּכּמה

והּטף והּנׁשים האנׁשים אתֿהעם "הקהל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָיתעּלה:

ai)וגֹו'" ,`l my)ּובתחּלת הקהל. מצות היא ―וזֹו ְְְְְִִִִֵַַַ

ׁשהּזמן(cl.)קּדּוׁשין עׂשה "ּכלֿמצות ּכׁשאמרּו: ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

onfd)ּגרמּה i`pza miielzy)הקׁשּו ּפטּורֹות", נׁשים ְְְִִָָָ

ׁשהּזמן עׂשה ּדמצות 'הקהל' "והרי ואמרּו: ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָּבּתלמּוד

"אין הענין: ּבסֹוף והּסק חּיבֹות?!" ונׁשים ְְְְְִִֵַַָָָָָָֻּגרמּה,

מןֿהּכללֹות" onלמדין `vei mb yi llk lka" ik) ְְִִֵַָ

.. zevn lk ly llkdn d`vi ldwd zevne llkd

("'ek onfdyלֹומר רצֹוני זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵַָָָ

מּמּסכת ז' ―ּבפרק ּומהּֿיּקרא יקרא, ּומי יּקרא, ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאי

.(n`.)סֹוטה ָ

― הע"ט ּבכֹורֹות,הּמצוה ּבקּדּוׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ

לעׂשֹות למהּֿׁשחֹובה ּולהבּדילם להפריׁשם ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָּכלֹומר

ּפטר כלּֿבכֹור "קּדׁשֿלי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָּבהם,

ּובּבהמה" ּבאדם יׂשראל ּבבני bi,ּכלֿרחם zeny) ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

(aוצאן ּבקר היא זֹו ׁשּבהמה הּוא הּתֹורה ּולׁשֹון .ְְִֵֶַָָָָָֹ

ּבהמה ּבבכֹור נכּפל זה צּוּוי ּבלבד. החמֹור ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָּומין

עּתה. ּבּה מדּברים ׁשאנחנּו הּמצוה והיא ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָטהֹורה,

ּבבקר יּולד אׁשר "ּכלֿהּבכֹור יתעּלה: ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָאמר

"אלהי לה' ּתקּדיׁש הּזכר ּובצאנ(hi ,eh mixac). ְְְֱִֶַַַָָֹֹ

ּב ׁשּיּנתןודין הּוא: טהֹורה ּבהמה ׁשל זה כֹור ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָ

ּבׂשרֹו. ׁשאר ואֹוכלים ודמֹו חלּבֹו מקריבים ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָֹלּכהנים,

ּבמּסכת ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּוכבר

חּלה מּסכת ּבסֹוף ונתּבאר dpynּבכֹורֹות. c wxt) ְְְְִֵֶֶַַָָ

ספרי`) ּולׁשֹון ּבארץ. אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ׁשאין ,ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

(bk ,ci mixac ,d`x zyxt)מעלה אדם יהא "יכֹול :ְֲֵֶַָָָ

לֹומר: ּתלמּוד ― לארץ לארץ מחּוצה ְְִֶֶַַָָָָָּבכֹורֹות

ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹואכלּת

וצאנ ּבקר bk)ּובכרת ,ci my)ׁשאּתה מּמקֹום ― ְְְְִֶַָָָָֹֹֹ

ּדגן מעׂשר cala)מביא l`xyi ux`)מביא אּתה , ְִִֵֵַַַָָָ

מעׂשר מביא אּתה ׁשאין לארץ מחּוצה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּבכֹורֹות;

,ל נתּבאר הּנה ּבכֹורֹות". מביא אּתה אי ְְְִִִִֵֵֵַָָָָּדגן,

ּבכֹור אבל ּבארץ; אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּמצוה

הּוא קדוׁש א קרב, אינֹו לארץ (xeq`yחּוצה ֵֵֶַָָָָָ

ea letiy oiznie ,daxwdl ie`xy onfÎlk elk`l

(eilr ik ,menּבמּומֹו ux`aלהאכל od ,el` mipice) ְְֵֵָ

(md ixd ,ux`l dvega ode l`xyiׁשּבית ֵֵֶּבין

ּכמֹו זה, ּבזמּננּו ּכמֹו ׁשהּוא ּובין ּבנּוי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָהּמקּדׁש

זֹו. ּבמצוה חּיבים הלוּים ואין ּדגן. ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָמעׂשר

ה'תשע"ב תשרי א' חמישי יום

.Á˜ .„Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקמ"ד מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

והּוא ּתמים, הּוא אם לירּוׁשלים חּוץ ְְִִִִֶַַָָאתֿהּבכֹור

ּובכרת וכּו' ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ְְְְֱִֶֶַָָֹֹֹֹאמרֹו:

"ּבקר(fi ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון .d`x zyxt) ְְְְִֵָ

(myללּמד הּכתּוב ּבא לא הּבכֹור, זה ― "ּובכרת" :ְְְֵֶַַַָָֹֹֹ

ׁשעֹובר ּדמים, זריקת לפני ּבין ּבכֹור ׁשאכל לזר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאּלא

ׁשני ּכֹולל זה ׁשּלאו ל נתּבאר הּנה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּבלאֿתעׂשה.

וגם ּתמים ּבכֹור יאכל ׁשּלא לּזר אזהרה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֹענינים:

ּובׁשני לירּוׁשלים. חּוץ אכילתֹו על לּכהן ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹאזהרה

לאו על והעֹובר ּתמים; ּבבכֹור ּתלּוי הּדין ְְְִִִִִֵַַָָָָָָהענינים

לֹוקה. ― ֶֶזה

― הק"ח ּבכֹורהּמצוה מּלפּדֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

ּבכֹורֿׁשֹור א" יתעּלה: אמרֹו והּוא טהֹורה, ְְְְְְִֵֶַַָָָּבהמה

הם" קדׁש תפּדה לא עז אֹוֿבכֹור ּכׂשב בכֹור ְְְִֵֵֶֶֶֶֹֹאֹו
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לבבֿאנֹוׁש" יׂשּמח ויין ׁשּנאמר: ּבּיין, אּלא ְְְְֱֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָׂשמחה

(eh ,cw mildz)להם ּבראּוי "אנׁשים עֹוד: ואמרּו .ְְֲִֶָָָָָ

(cgeina ognynd xaca)ּולׁשֹון להם". ּבראּוי ְְִֶָָָָונׁשים

הענּים זֹו ּבׂשמחה לכלל ׁשּנתחּיב הּוא, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹהּתֹורה

והּיתֹום "והּגר יתעּלה: אמר והּגרים, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָוהחלּוׁשים

ci)והאלמנה" ,fh mixac). ְְַָָָ

― הקנ"ו לרגלהּמצוה מּלעלת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

אמרֹו והּוא ׁשם, להקריבֹו קרּבן עּמנּו ׁשּיהא ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָּבלי

ריקם" פני "ולאֿיראּו eh)יתעּלה: ,bk zeny)אּלא , ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ

נתּבארּו ּוכבר ּוׁשלמים. עֹולה עּמֹו יהיּו ְְְְֲִִִִִַָָָָָָעלּֿכלּֿפנים

הּנׁשים אין זה ולאו חגיגה, ּבמּסכת זֹו מצוה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדיני

ּבֹו. ַָחּיבֹות

― הרכ"ט מּלעזֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ

מּתנֹותיהם מּלתת מהם ּולהתעּלם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָאתֿהלוּים

ל "הּׁשמר אמרֹו: והּוא ּברגל, ּומּלׂשּמחם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָּבׁשלמּות

"ּכלֿימי אתֿהּלוי hi)ּפןּֿתעזב ,ai mixac)ּולׁשֹון . ְֲִֵֶֶֶַַָָֹ

my)ספרי d`x zyxt),ּבלאֿתעׂשה ― "הּׁשמר : ְְֲִִֵֶֶַָֹ

ּבלאֿתעׂשה". ― ְֲֲֶֶַַֹֹּפןּֿתעזב

― הט"ז העםהּמצוה את להקהיל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ

וׁשּיּקראּו ׁשמּטה ּכלֿמֹוצאי ׁשל סּכֹות ׁשל ּבּׁשני ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻֻּכּלֹו

אמרֹו והּוא לפניהם, ּתֹורה מּמׁשנה ּפסּוקים ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָּכּמה

והּטף והּנׁשים האנׁשים אתֿהעם "הקהל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָיתעּלה:

ai)וגֹו'" ,`l my)ּובתחּלת הקהל. מצות היא ―וזֹו ְְְְְִִִִֵַַַ

ׁשהּזמן(cl.)קּדּוׁשין עׂשה "ּכלֿמצות ּכׁשאמרּו: ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

onfd)ּגרמּה i`pza miielzy)הקׁשּו ּפטּורֹות", נׁשים ְְְִִָָָ

ׁשהּזמן עׂשה ּדמצות 'הקהל' "והרי ואמרּו: ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָּבּתלמּוד

"אין הענין: ּבסֹוף והּסק חּיבֹות?!" ונׁשים ְְְְְִִֵַַָָָָָָֻּגרמּה,

מןֿהּכללֹות" onלמדין `vei mb yi llk lka" ik) ְְִִֵַָ

.. zevn lk ly llkdn d`vi ldwd zevne llkd

("'ek onfdyלֹומר רצֹוני זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵַָָָ

מּמּסכת ז' ―ּבפרק ּומהּֿיּקרא יקרא, ּומי יּקרא, ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאי

.(n`.)סֹוטה ָ

― הע"ט ּבכֹורֹות,הּמצוה ּבקּדּוׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ

לעׂשֹות למהּֿׁשחֹובה ּולהבּדילם להפריׁשם ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָּכלֹומר

ּפטר כלּֿבכֹור "קּדׁשֿלי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָּבהם,

ּובּבהמה" ּבאדם יׂשראל ּבבני bi,ּכלֿרחם zeny) ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

(aוצאן ּבקר היא זֹו ׁשּבהמה הּוא הּתֹורה ּולׁשֹון .ְְִֵֶַָָָָָֹ

ּבהמה ּבבכֹור נכּפל זה צּוּוי ּבלבד. החמֹור ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָּומין

עּתה. ּבּה מדּברים ׁשאנחנּו הּמצוה והיא ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָטהֹורה,

ּבבקר יּולד אׁשר "ּכלֿהּבכֹור יתעּלה: ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָאמר

"אלהי לה' ּתקּדיׁש הּזכר ּובצאנ(hi ,eh mixac). ְְְֱִֶַַַָָֹֹ

ּב ׁשּיּנתןודין הּוא: טהֹורה ּבהמה ׁשל זה כֹור ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָ

ּבׂשרֹו. ׁשאר ואֹוכלים ודמֹו חלּבֹו מקריבים ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָֹלּכהנים,

ּבמּסכת ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּוכבר

חּלה מּסכת ּבסֹוף ונתּבאר dpynּבכֹורֹות. c wxt) ְְְְִֵֶֶַַָָ

ספרי`) ּולׁשֹון ּבארץ. אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ׁשאין ,ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

(bk ,ci mixac ,d`x zyxt)מעלה אדם יהא "יכֹול :ְֲֵֶַָָָ

לֹומר: ּתלמּוד ― לארץ לארץ מחּוצה ְְִֶֶַַָָָָָּבכֹורֹות

ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹואכלּת

וצאנ ּבקר bk)ּובכרת ,ci my)ׁשאּתה מּמקֹום ― ְְְְִֶַָָָָֹֹֹ

ּדגן מעׂשר cala)מביא l`xyi ux`)מביא אּתה , ְִִֵֵַַַָָָ

מעׂשר מביא אּתה ׁשאין לארץ מחּוצה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּבכֹורֹות;

,ל נתּבאר הּנה ּבכֹורֹות". מביא אּתה אי ְְְִִִִֵֵֵַָָָָּדגן,

ּבכֹור אבל ּבארץ; אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּמצוה

הּוא קדוׁש א קרב, אינֹו לארץ (xeq`yחּוצה ֵֵֶַָָָָָ

ea letiy oiznie ,daxwdl ie`xy onfÎlk elk`l

(eilr ik ,menּבמּומֹו ux`aלהאכל od ,el` mipice) ְְֵֵָ

(md ixd ,ux`l dvega ode l`xyiׁשּבית ֵֵֶּבין

ּכמֹו זה, ּבזמּננּו ּכמֹו ׁשהּוא ּובין ּבנּוי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָהּמקּדׁש

זֹו. ּבמצוה חּיבים הלוּים ואין ּדגן. ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָמעׂשר

ה'תשע"ב תשרי א' חמישי יום

.Á˜ .„Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקמ"ד מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

והּוא ּתמים, הּוא אם לירּוׁשלים חּוץ ְְִִִִֶַַָָאתֿהּבכֹור

ּובכרת וכּו' ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ְְְְֱִֶֶַָָֹֹֹֹאמרֹו:

"ּבקר(fi ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון .d`x zyxt) ְְְְִֵָ

(myללּמד הּכתּוב ּבא לא הּבכֹור, זה ― "ּובכרת" :ְְְֵֶַַַָָֹֹֹ

ׁשעֹובר ּדמים, זריקת לפני ּבין ּבכֹור ׁשאכל לזר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאּלא

ׁשני ּכֹולל זה ׁשּלאו ל נתּבאר הּנה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּבלאֿתעׂשה.

וגם ּתמים ּבכֹור יאכל ׁשּלא לּזר אזהרה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֹענינים:

ּובׁשני לירּוׁשלים. חּוץ אכילתֹו על לּכהן ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹאזהרה

לאו על והעֹובר ּתמים; ּבבכֹור ּתלּוי הּדין ְְְִִִִִֵַַָָָָָָהענינים

לֹוקה. ― ֶֶזה

― הק"ח ּבכֹורהּמצוה מּלפּדֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

ּבכֹורֿׁשֹור א" יתעּלה: אמרֹו והּוא טהֹורה, ְְְְְְִֵֶַַָָָּבהמה

הם" קדׁש תפּדה לא עז אֹוֿבכֹור ּכׂשב בכֹור ְְְִֵֵֶֶֶֶֹֹאֹו
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ixyzקטז 'bÎ'a ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(fi ,gi xacna)ׁשּנתּבאר ּכמֹו למכרֹו מּתר אבל .ְְְְֲִֵֶָָָָֻ

ּבכֹורֹות ספרא(alÎ`l)ּבמּסכת ּולׁשֹון .zyxt seq) ְְְְִֶֶַָ

(izewegaאבל ― תפּדה" "לא אֹומר הּוא "ּבּבכֹור :ְְֲִֵֶַָֹ

הּוא". ְִָנמּכר

ה'תשע"ב תשרי ב' שישי יום
יוםשישֿישבתקודשב'ֿג'תשרי

.ÁÚ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הע"ח מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ

הּטהֹורה, מןֿהּבהמה ּבכלֿׁשנה לנּו ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָמּכלֿׁשּיּולד

ודמּה חלּבּה xyrnd)ׁשּנקריב znda ly)ונאכל ְְְְִֶֶַַָָָֹ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבירּוׁשלים. ׁשאריתּה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָאנחנּו

הּׁשבט ּתחת אׁשרֿיעבר ּכל וצאן ּבקר ְְֲֲֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ"וכלֿמעׂשר

לה'" יהיהֿקדׁש al)העׂשירי ,fk `xwie)וזהּו ― ְְֲִִִֶֶֶַָֹ

ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבהמה. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָמעׂשר

מּבכֹורֹות זֹו(bk.)אחרֹון ׁשּמצוה נתּבאר, וׁשם . ְְְְֲִִִֵֶַָָָ

וזהּו ― הּבית ּבפני וׁשּלא לארץ ּבחּוצה ּגם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹנֹוהגת

ּדרּבנן, ּבגזרה אבל ּתֹורה. elk`lּדין icky oeeiky) ְְֲִִֵַָָָָָ

eyyg men ea letiy oizndl mc`d lr dfd onfa

(l"fgׁשּמא(jkÎlk oizndl mc` lkei `ly jezn) ֶָ

מקּדׁש לנּו אין ׁשהרי ― ּבמּום ׁשּלא ְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָֹיאכל

mena `ly mb ezlik` xizdl xyt` ycwnay)

(ezaxwd iciÎlrּבפני אּלא נֹוהג "אינֹו אמרּו: ―ְְִֵֵֵֶָָ

ּבארץ נֹוהג ― ּבנּוי הּמקּדׁש ּוכׁשּיהא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּבית";

לארץ. ְֶָָָּובחּוצה

ה'תשע"ב תשרי ג' קודש שבת יום

.Ë˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÒ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ט מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

אמרֹו והּוא ׁשּיהיה, אפן ּבאיזה ּבהמה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמעׂשר

יּגאל" "לא ּבהמה: ּבמעׂשר bl)יתעּלה ,fk `xwie). ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

ספרא "לא(my)ּולׁשֹון אֹומר: הּוא "ּבּמעׂשר : ְְֲִֵֵַַָֹ

ּתמים לא ׁשחּוט, ולא חי לא נמּכר ואינֹו ― ְְְִִִֵֵַָָָָֹֹֹיּגאל"

עם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּום". ּבעל ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹולא

ּבכֹורֹות ּבמּסכת מעׂשר(l`:)ׁשּלפניה מּסכת ּובריׁש ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
a)ׁשני dpyn ` wxt). ִֵ

― הס"ט ּכלֿמיהּמצוה ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ

קרּבן הידּועים הּגדֹולים מןֿהחטאים ּבחטא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָׁשּׁשגג

ּבׁשגגה ּתחטא אחת "ואםֿנפׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָחּטאת

הארץ" fk)מעם ,c my),קבּועה חּטאת היא וזֹו . ְְִֵֶַַָָָָ
ּבארנּו, ּוכבר ּבהמה. חּטאת לעֹולם ׁשהיא ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָּכלֹומר

ׁשחּיבים הן זֹו, חּטאת ׁשגגתן על ׁשחּיבים ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהעברֹות

ויהיה לאֿתעׂשה מצות ׁשּתהיה ּבתנאי ּכרת, זדֹונן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹעל

מעׂשה zifit)ּבּה dlert)ּבתחּלת ׁשּנתּבאר ּכמֹו , ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ

ּבמּסכת נתּבארּו ּכבר ּכּלּה זֹו מצוה הלכֹות ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻּכרתֹות.

ּבׁשּבת(hi.)ּוכרתֹות(g.)הֹוריֹות מקֹומֹות ּובכּמה ְְְְֵַַָָָ
(.aw .hq)ּוׁשבּועֹות(.ck).ּוזבחים ְְִָ
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:ãàî äaøä àéöBäàììæøaä úøæâîáe ìæøaä éöøçáe äøâna íNiå àéöBä da-øLà íòä-úàå ¦−©§¥¬§Ÿ§¤¨¨̧£¤¹̈¦À©¨´¤©Â§¥¨©£¦¥̧©©§¤¹§©§§´Ÿ©©§¤À

ïkìna íúBà øéáòäå(éø÷ ïaìna)ô:íìLeøé íòä-ìëå ãåc áLiå ïBnò-éðá éøò ìëì äNòé ïëå §¤¡¦³¨Æ©©§¥½©©§¥½§¥´©£¤½§−Ÿ¨¥´§¥©®©¨¯¨¨¦²§¨¨−̈§¨¨¦

i"yx

(‰Î).'‰ ¯Â·Ú·:אהבו ‰ÎÂÏÓ‰.(ÂÎ)אשר ¯ÈÚ החיצונה,‡˙ עיר ופנימית, חיצונה בה, היו חומה חיזוקי שני

ולחוזק: למבצר והפנימית, מלוכה, ÌÎÏÓ.(Ï)עיר ˙¯ËÚ מולך:‡˙ לשון שמו, 'מלכם' עמון בני È‰˙Âתועבת
.„Â„ ˘‡¯ ÏÚבטלה הגתי א)אתי מד זרה Â¯Ê‚ÓÂ˙.(Ï‡):(עבודה ÌÈˆÈ¯ÁÂ ‰¯‚Óשקורין פים פצירה כמין

הם: יסורים מיני לזו:Ó‚¯‰.לימ"א, זו תכופות הרבה פגימות פגום חריצים,ÌÈˆÈ¯Á.סכין מלא חרוץ מורג הוא

לימ"א: שקורין פים פצירה בשוקיא:·Ô·ÏÓ.כמין יתהון וגרר יונתן: תרגם וכן חוצות, בטיט

cec zcevn
(Î).ÂÈ˙ÂÏÓ˘ ÛÏÁÈÂבעפר מעופרים והיו ארצה, שכב כי

התורה:ÂÁ˙˘ÈÂ.הארץ: כמשפט הרעה על Ï‡˘ÈÂ.לברך
וגו': וישימו האוכל, בעבור ÈÁ.(Î‡)שאל „ÏÈ‰ ¯Â·Ú·

וגו': צמת חי, עדיין כשהיה הילד בעבור לומר: רוצה
(·Î).Ú„ÂÈ ÈÓ,לא עדיין ואולי המיתה, עליו נגזרה כבר אם

הילד: וחי ה' בעת‡ÂÈÏ.(Î‚)וחנני הקבר, אל לומר: רצה
הילד:ÌÁ�ÈÂ.(Î„)אמות: מיתת ‡‰·Â.על '‰Â ‰ÓÏ˘רוצה

כי להורות שלמה, שם השמות, בשתי אותו קראה לומר:
כמשמעו: אהבו, וה' בימיו, יהיה אבלÁÏ˘ÈÂ.(Î‰)שלום

ורוצה ה', בעבור ידידיה שמו את ויקרא נתן, ביד שלח ה'
קרא אהבו', 'וה' ה' אהבת בעבור שמו היא שקראה מה לומר:

'ידידיה': ה', אהבת בעבור שמו ‰ÎÂÏÓ‰.(ÂÎ)הוא ¯ÈÚ:תחשב ואליה לרבה, הסמוך מלך היכל ‰ÌÈÓ.(ÊÎ)מקום ¯ÈÚהיא
רבה: לבני מים מספקת והיתה המלוכה, ‰ÈÚ¯.(ÁÎ)עיר ÏÚ:רבה ‡�È.היא „ÂÎÏ‡ ÔÙאת ולכד הואיל הדבר, קרוב היה כי

ודוגמתו עלי, שמי יקרא פן אני, כשאלכוד לומר: ורצה יב)המים, ח ומשפטו:(דברים וגו', לבבך ורם וגו' ושבעת תאכל פן :

לבבך: רם יהיה פן ושבעת, ÈÏÚ‰.כשתאכל ÈÓ˘ ‡¯˜�Âלכבוד להיות עליה, יקרא ששמך בעיני וטוב כבשה, יואב לאמר
È˜¯‰.(Ï)ולתפארת: Ô·‡Â:יקרה אבן „Â„.ובה ˘‡¯ ÏÚ È‰˙Âאיך כי הכסא, על יושב כשהוא תלויה היתה מראשו למעלה

ככר: של משא ראשו על ·Ó‚¯‰.(Ï‡)סבל Ì˘ÈÂ:'וגו במגרה לייסרם משפטם לומר:È·Ú‰Â¯.שם רוצה במלבן, העביר מהם
הלבנים: בו ששורפים בכבשן

oeiv zcevn
(ËÈ).ÌÈ˘ÁÏ˙Ó:ובחשאי בלחש מלשוןÔ·ÈÂ.מדברים
בשמן:ÍÒÈÂ.(Î)הבנה: תמורה:ÛÏÁÈÂ.משח ענין
(‚Î).ÏÎÂ‡‰:יכולת אהובÈ„È„È‰.(Î‰)מלשון לומר רוצה

אהבה: ענין הוא ידיד כי חניה:ÁÂ�‰.(ÁÎ)לה', מלשון
(‡Ï).‰¯‚Ó·ועל העצים, לכרות עשויה פגימות מלא כלי

וכן מגרה, קרויה בגרירה, לכרות דרכה ט)כי ז :(מלכיםֿא

במגרה: ‰·¯ÏÊ.מגוררות ÈˆÈ¯Á·Âחריצים מלאה ברזל כלי
שכתוב כמו בה, לדוש כז)עשויה כח בחרוץ(ישעיהו לא כי :

קצח: העצים,Â¯Ê‚Ó·Â˙.יודש בהם שמבקעים הגרזנים הם
כשב: כבש כמו מתהפך, לבנים:·Ô·ÏÓ.והוא מלשון
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'ידידיה': ה', אהבת בעבור שמו ‰ÎÂÏÓ‰.(ÂÎ)הוא ¯ÈÚ:תחשב ואליה לרבה, הסמוך מלך היכל ‰ÌÈÓ.(ÊÎ)מקום ¯ÈÚהיא
רבה: לבני מים מספקת והיתה המלוכה, ‰ÈÚ¯.(ÁÎ)עיר ÏÚ:רבה ‡�È.היא „ÂÎÏ‡ ÔÙאת ולכד הואיל הדבר, קרוב היה כי

ודוגמתו עלי, שמי יקרא פן אני, כשאלכוד לומר: ורצה יב)המים, ח ומשפטו:(דברים וגו', לבבך ורם וגו' ושבעת תאכל פן :

לבבך: רם יהיה פן ושבעת, ÈÏÚ‰.כשתאכל ÈÓ˘ ‡¯˜�Âלכבוד להיות עליה, יקרא ששמך בעיני וטוב כבשה, יואב לאמר
È˜¯‰.(Ï)ולתפארת: Ô·‡Â:יקרה אבן „Â„.ובה ˘‡¯ ÏÚ È‰˙Âאיך כי הכסא, על יושב כשהוא תלויה היתה מראשו למעלה

ככר: של משא ראשו על ·Ó‚¯‰.(Ï‡)סבל Ì˘ÈÂ:'וגו במגרה לייסרם משפטם לומר:È·Ú‰Â¯.שם רוצה במלבן, העביר מהם
הלבנים: בו ששורפים בכבשן

oeiv zcevn
(ËÈ).ÌÈ˘ÁÏ˙Ó:ובחשאי בלחש מלשוןÔ·ÈÂ.מדברים
בשמן:ÍÒÈÂ.(Î)הבנה: תמורה:ÛÏÁÈÂ.משח ענין
(‚Î).ÏÎÂ‡‰:יכולת אהובÈ„È„È‰.(Î‰)מלשון לומר רוצה

אהבה: ענין הוא ידיד כי חניה:ÁÂ�‰.(ÁÎ)לה', מלשון
(‡Ï).‰¯‚Ó·ועל העצים, לכרות עשויה פגימות מלא כלי

וכן מגרה, קרויה בגרירה, לכרות דרכה ט)כי ז :(מלכיםֿא

במגרה: ‰·¯ÏÊ.מגוררות ÈˆÈ¯Á·Âחריצים מלאה ברזל כלי
שכתוב כמו בה, לדוש כז)עשויה כח בחרוץ(ישעיהו לא כי :

קצח: העצים,Â¯Ê‚Ó·Â˙.יודש בהם שמבקעים הגרזנים הם
כשב: כבש כמו מתהפך, לבנים:·Ô·ÏÓ.והוא מלשון

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dv sc oileg(iying meil)

aezkd xn` dleray itl ,dler(e ` `xwie),'digzpl Dz` gYpe'§¦©Ÿ¨¦§¨¤¨
minkg eyxce(.`i lirl)jzegn did m`e ,migzpl digzp `le

jxcd oky ,mipdkl lk`pd z`hg oaxwn `edy recia zekizgl
m` la` .zephw zekizgl mixai`d mikzegy lk`pd xyaaàöîð¦§¨

xyadïéìeáâamigahd aexy mewna ,l`xyi ixr zeleaba ± ¦§¦
jzegn did m` ,l`xyilíéøáàxya `edy recia minly,úBìáð ¥¨¦§¥

e` dty`l dkilydle minly mixa`l dlap jezgl jxcd oky
jzegn did m`e ,mialkllúBëéúçod ixd zephw,úBøzeîoky £¦¨

ezzl zpn lr zephw zekizgl xyad z` jezgl migahd jxc
migahd eid `l ok m`y ,`ed dlap xya `ny yeygl oi`e ,dxcwa
on zekizgd enlrzp ozlitpay it lr s`e .zekizgl eze` mikzeg
dyw ok m`e ,xg` mewnn miaxerd me`iad `ny miyyeg oi` ,oird

.oird on mlrzpy xya xq`y axl
àîéz éëåc xn`z m`e ±,eäàBøå ãîBòa énð àëärecn ok m` §¦¥¨¨¨©¦§¥§¥

`vn m`y dpynd zxne`íéøáàmdy recia jxca milhenúBìáð ¥¨¦§¥
e ,dlik`a mixeq`e,éànàmc`d cin miltep mze` d`x ixd ©©

mwxf `le oilewnd on mgwl m`y xazqne ,oilewnd on m`ivedy

.zexyk `l` zelap md oi` eicin eltp `l` dty`l
:`xnbd zvxznàîòè àeä éãéîmrh ozil epkxved `l melk ± ¦¦©§¨
dpynd xzidlì àlàzhiyáø,oird on mlrzpy xya xqe`yàä ¤¨§©¨
dìò øîzéà,efd dpynd xe`iaa yxcnd ziaa xn`p xak ixd ± ¦§©£¨

yøîà áøfga md e`vnpy mixa`dymda rbepd jkitl ,dlap zw ©¨©
eli`e ,dlap zlik` lr dwel mlk` m`e ,`nhp mze` `yep e`

e`vnpy zekizgdúBøzeîwxíeMîz`neh,äìáðrbepdy epiidc ¨¦§¥¨
dwel epi` mlk` m` oke ,wtqn `nhp epi` mze` `yep e` mda

.oird on mlrzpy xya oicn xeq` olke`l la` ,wtqnøîà éåìå§¥¦¨©
e`vnpy zekizgdyúBøzeîs`,äìéëàaxya ezhiyle li`ed ¨©£¦¨

.xzen oird on mlrzpy
:`xnbd zxne` .epic z` ax xn` okid zxxan `xnbdc àäåepxn` §¨§

myaáø,xeq` oird on mlrzpy xyayàlà øîzà Leøéôa åàì ©©§¥¦§©¤¨
øîzà àììkîjky cenll yiy `l` ,yxetna ok xn`y `l ± ¦§¨¨¦§©

,didy dyrnn xaeqúéhzLéàc àøanà áéúé äåä áøcdid ± §©£¨¨¦©©¨¨§¦§©¦
,zihzyi` ly xdpd xaer did eay mewna ayeiàøáb àeääì àéæç©§¨§©©§¨

mc` d`x ±à÷ äåäc©£¨¨

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



blקיח wxt mildz - miaezk

mildzblakÎbi
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åè:íäéNòî-ìk-ìà ïéánä íaì ãçé øöiäæè:çk-áøa ìöpé-àì øBab ìéç-áøa òLBð Cìnä-ïéà ©Ÿ¥´©´©¦¨®©¹¥¦À¤¨©«£¥¤«¥−©¤¤¨´§¨¨®¦¦¹ÀŸ¦¨¥¬§¨«Ÿ©

æé:èlîé àì Bìéç áøáe äòeLúì ñeqä ø÷Lçé:Bcñçì íéìçéîì åéàøé-ìà ýåýé ïéò äpäèéìéväì ¤´¤−©¦§¨®§¬Ÿ¥¹À´Ÿ§©¥«¦¥³¥´−§Ÿ̈¤§¥¨®©«§©«£¦¬§©§«§©¦´
:áòøa íúBiçìe íLôð úånîë:àeä eðpâîe eðøæò ýåýéì äúkç eðLôðàëíLá ék eðaì çîNé Bá-ék ¦¨´¤©§¨®¹§©À̈¨«¨¨«−©§¥¦§¨´©«Ÿ̈®¤§¥−¨«¦¥´«¦−¦§©´¦¥®¦³§¥−
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i"yx

(„È).ÁÈ‚˘‰:הביט(ÂË).Ì·Ï „ÁÈ ¯ˆÂÈ‰כולם לב

ממכון אל הסיבוהו ורבותינו המחשבות כל ויודע יחד

שכולן מכאן ודרשו לבם, יחד היוצר השגיח שבתו

אחת: בסקירה נסקרין

cec zcevn
(‡È).„ÂÓÚ˙ ÌÏÂÚÏ:עצתו לבטל מי Â„Â¯.ואין ¯Â„Ï

הדורות: ימי בכל ‰‚ÈÂ.(È·)תתקיים È¯˘‡:להגוי אשרי
.ÌÚ‰'שה העם אשרי אמר כאילו לשנים משמשת אשרי מלת

לו: לנחלה לראותÌÈÓ˘Ó.(È‚)בחר מביט בשמים שהיא עם
אדם: בני מעשה במ"ש:ÔÂÎÓÓ.(È„)בארץ הדבר וכפל לשבתו המכון לבם‰ÂÈˆ¯.(ÂË)מהשמים היוצר הוא שהוא ולפי

הכל: על ישגיח לזאת מעשיהם כל אל מבין הוא אף נעדר לא איש כזה זה ‰ÍÏÓ.(ÊË)יחד ÔÈ‡בהשגחה שהכל ראיה מביא
בהם: נושע להיות ראוי היה הטבע לפי הכל היה ואם עמו אשר החיל רוב עם במלחמה נושע המלך שאין ראינו הלא ואמר

(ÊÈ).ÒÂÒ‰ לבעליו:˘˜¯ תשועה להביא שקר הוא הסוס ÂÏÈÁ.מרוצת ·Â¯·Â:נפשו ימלט לא כחו רוב ‰'.Ú(ÁÈ)עם ÔÈ
לחסדו: יקוו אשר יראיו על הוא ה' ינגד:ÏÈˆ‰Ï.(ËÈ)השגחת הטבע אם בעולם:·¯Ú·.ואף רעב ולזה�Â�˘Ù.(Î)בהיות
לנו: עוזר מעולם הוא כי ה' אל נפשנו ·Â.(Î‡)תחכם ÈÎ:בו להבוטחים להושיע ודרכו בטחנו בו כי לבנו ישמח בישועתו
(·Î).¯˘‡Î:החסד יהיה כן התקוה כפי

oeiv zcevn
(„È).ÔÂÎÓ:הכנה רב:‰˘‚ÁÈ.מל' בהתבוננות השגחה מל'
(ÊË).ÏÈÁ:עם ואמצות:ÂÏÈÁ.(ÊÈ)צבאות כח עניינו

(Î).‰˙ÎÁ:קותה

xe` ldi
יראיוהנהיח אל מ"ם. ר"פ לך לך רבות וגו'. יראיו אל ה' עין

כו' אתה אלקים ירא כי ידעתי עתה כי שנאמר אברהם זה
ע"ש:
כו':במדבר(ב) לוי של שבטו זה יראיו אל חמישית ר"פ
מקוםסוף(ג) של רצונו עושים שישראל בשעה רבה שה"ש

ובשעה צדיקים אל ה' עיני הה"ד עיניו בשני עליהם מביט
עליהם מביט הקב"ה רצון עושין הנהשאין שנאמר א' בעינו

כו': יראיו אל ה' עין
כו':בשלח(ד) יריאיו את ה' רוצה ע"פ א"ב. ס"ב זח"ב
יותרזח"ג(ה) גבוה ה' עין משמע ע"א וק"ל ב' קכ"ט נשא

ימין עין חו"ג יש ששם בז"א הם ה' עיני כי ה' עיני מבחי'
וב' כו' שמאלא דלית בע"ק היינו ה' עין אבל שמאל. ועין

יחיד: ל' עין נק' ולכן שוות העינים
יראיוזח"ג(ו) אל ה' עין נק' מל' משמע סע"ב דרנ"ה פינחס

הנ"ל רבה שה"ש כדברי א"ש וזה ע"ש. כו' מחסד כשמקבלת
ג': סעי'

שה"שוהנה הרבות נגד הם ה' סעי' הנ"ל נשא הזהר דברי

על קאי יראיו אל ה' דעין מ"ם ר"פ לך לך ברבות אך הנ"ל.
רש"מ. עושין אין נק' שזה לומר א"א העקידה ע"י אברהם
אם חכמה אין יראה אין אם מענין ידוע דהנה לומר נ' ע"כ
תתאה יראה הא' יראה. בחי' ב' שיש יראה אין חכמה אין
החיצוניות מפתחות ונק' התורה שהיא מהחכמה למטה והיא
אין יראה אין אם עז"א הפנימיות מפתחות שנק' התורה לגבי
אצלה נק' והתורה החכמה אחר באה עילאה יראה אך חכמה.
אין חכמה אין אם וזהו פכ"ג בתניא כמ"ש לדרתא תרעה
שובה סד"ה הנזכר ע"ד מהחכמה יותר פנימית והיא יראה.
יראו. לא ופני אחורי את וראית במשה מ"ש בענין עד ישראל
עושין אין עדיין נק' שהיראה בשה"ש ברבות מ"ש וע"כ
היא א' בעין עליהם מביט ואז תתאה יראה בחי' זהו רש"מ
ליראיו זהו ע"ק היינו יראיו אל ה' דעין בזהר ומ"ש המל'.
כנ"ל. אברהם גבי רפ"מ לך לך ברבות הנז' ע"ד עילאה יראה
אל ה' עיני מבחי' שגבוה ע"ק מבחי' עליהם מביט ואז

כו': זו"נ דהיינו צדיקים

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ב עמ' ג בתורהּתניא,דף נאמר לָך',כאשר במלואים'קח כגון ְְַַָ
לד)ובקטורת ל פירושו(שמות ו, כשכתובמּׁשּלָך, לָך'כן כגון'עׂשה ְְְֲִֵֶ

פירושו כתובמּׁשּלָך,בחצוצרות, כאשר אליָך',אבל כגון'ויּקחּו ְְְִִֵֶֶ
למנורה זית כ)בשמן כז היינו(שמות רּבי, ּדברי צּבּור, ְִִִִֵֶַמּׁשל

אליָך' 'ויּקחּו ּבין לָך' 'קח ּבין אֹומר, יֹונתן רּבי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹיאׁשּיה.
לֹומרפירושם ּתלמּוד ּומה צּבּור, נאמרמּׁשל מדוע 'קח- ְִִֶַַַַ
הואלָך', ברוך הקדוש שאומר לרמז אלא יחיד, אילוּכביכֹולבלשון - ְְִָ

אז או יחיד, של בקרבן להתכפר יכול ציבור אניהיה הייתימּׁשּלָך ְֲִִֶ
מּׁשּלהם, יֹותר רצוני,רֹוצה עושים שאינם קחלפי למעשה אבל ִֵֶֶֶָ

ציבור. קרבנות שהם לפי ציבור אליעזר,משל רּבי מּׁשּום אמר חנן בכתוביםאּבא סתירה מצינו ִִִֶֶֶַַַָָָָ
שכן ציבור, משל או משה משל אם הארון, נבנה מי של ארֹוןמממונו ּלָך 'ועׂשית אֹומר אחד ְְֲִֵֶָָָָּכתּוב

א)עץ' י ׁשּטים',(דברים עצי ארֹון 'ועׂשּו אֹומר אחד י)וּכתּוב כה ּכיצד,,(שמות ודאיהא אלא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָ
בא, לרמז הלשון ושינוי ציבור, משל נבנה נאמרּכאןהארון 'ועשו' הפסוק עֹוׂשין- ׁשּיׂשראל ּבזמן ְְִִִֵֶַָָ

מקֹום, ׁשל ואילורצֹונֹו שמם, על העבודה נקראת נאמרּכאןולפיכך לך' 'ועשית הפסוק ׁשאין- ּבזמן ְְִֵֶֶַָָ
מקֹום ׁשל רצֹונֹו למדים.עֹוׂשין אין ומדוע ציבור, משל היו המלואים קרבנות יונתן רבי שלדעת ונמצא ְִֶָ

ציבור. משל הם שגם השנה ראש קרבנות לעבודת פרישה להצריך מכך

i"yx

.êì äùòåizy jl dyr enk

:sqk zexvevg.ìåëéáëip`

leki xeaiv did m` izrny

dvex iziid cigi lya xtkzdl

`ed dyw xacy itl xne` ip`e

xne` l`xyia uw d"awdy xnel

xn`i epigxk lr xnelk lekiak

oke ok xnel xyt` (i`) eli`k ok

:q"yday lekiak lkïäù ïîæá
.íå÷î ìù åðåöø ïéùåòz`xwp

:mny lr dceard

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc oileg(iyily meil)

L`vnp,ãáìa ãcä ìòleghd z` dqknd mexwd z` wx epiidc ¤©©©¦§¨
.qxkl xaegn `ed myy ,dard ewlga

:eia`l iel dywdéðéàoicd jk m`d ±àðz ,àðeðîä áø øîàäå± ¥¦§¨¨©©©§¨¨¨
d ,`ziixaa epipyåéìò íéáéiç ïéàå øeñà ìBçhä ìòL íeø÷.zxk §¤©©§¨§¥©¨¦¨¨

oiadl jixveéîc éëéä,`ziixad zxacn mexwd on wlg dfi`a ± ¥¦¨¥
àîéìéàmexwa xaecny xn`p m` ±L`vnpãcä ìòmewn lr ± ¦¥¨¤©©©
,eiaeréànàrecn ±åéìò ïéáéiç ïéàaxwd lry algd edf ixd zxk ©©¥©¨¦¨¨

.qxkl my xaegn `ed ixdy ,ezxq` dxezdyàlàjgxk lr ¤¨
déleëc,leghd lk lr `vnpy mexwd lr zxacn `ziixady ± §¥

mexwd s`y ixd ,edexq` opax la` xzen `ed dxezd on mpn`y
.opaxcn xeq` leghd ly wcd wlgd z` dqknydéì øîàax ¨©¥

,epal `pedàéðz àéðz éàjixv if` ,`ziixaa epy jk ok` m` ± ¦©§¨©§¨
.`ziixaa epipyy dn itk bedpl

:`pepnd ax ly mixacd ixwir z` d`ian `xnbdáø øîà ,àôeb¨¨©©
àðz ,àðeðîä,`ziixaa epipy ±døeñà ìBçhä ìòL íeø÷dlik`a ©§¨¨¨§¤©©§¨

opaxcnåelk`e xar m`åéìò ïéáéiç ïéà.zxkokedéab ìòL íeø÷ §¥©¨¦¨¨§¤©©¥
dàéìekzeilkd ±øeñàdlik`aopaxcnåelk`e xar m`ïéà §¨¨§¥

åéìò ïéáéiç:`xnbd dywn .zxkàéðúäå`ziixaa epipy ixde ± ©¨¦¨¨§¨©§¨

y zxg`ïéáéiçzxkåéìòlre leghd lry mexwd zlik` lr ± ©¨¦¨¨
.zeilkd:`xnbd zvxznnàéL÷ àì ìBçhà ìBçèzxizqn ± §©§Ÿ©§¨

,dyw `l leghd lry mexwd oipra zeziixadokyàä`ziixad ± ¨
y mexwd zlik` lr dxaic zxk ezlik` lr daiigyãcä ãâðk§¤¤©©

eli`e ,dxezd on xeq` `edyàäoiaiig oi`y dxn`y `ziixad ± ¨
dhnlny mexwd lr dxaic zxk ezlik` lrãcä ãâðk àlL`edy ¤Ÿ§¤¤©©

.opaxcn wx xeq`n okeàéL÷ àì énð àéìekà àéìekzxizqne ± §¨©§¨©¦Ÿ©§¨
,dyw `l mb zeilkd lry mexwd oipra zeziixadokyàä± ¨

dxaic zxk eilr miaiigy dxn`y `ziixadäàléòawcd mexwa ± §¦¨¨
xenb alg oic el yiy dlrnln zeilkd lry algd lr weacd

,dxezd on xeq`deli`eàäeilr miaiig oi`y dxn`y `ziixad ± ¨
dxaic zxkäàzúaoia `vnpd zeilkd algl zgzny mexwa ± §©¨¨

.opaxcn `l` exeqi` oi`y zeilkl algd
:mnewnn ewzipy xkf ivia oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

àúìéLç éòéaoiicre qexiq ici lr mdicib ewzipy xkf ivia ± ¥¥£¦¨¨
mpica ewlgp .mqik jeza mixernøñà ãç ,éqà áøå énà áømze` ©©¦§©©¦©¨©

dlik`aéøL ãçå.dlik`a mze` xizd cg`e ±:`xnbd zx`an §©¨¥
øñàc ïàîxaq ©§¨©
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קיט `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ב עמ' ג בתורהּתניא,דף נאמר לָך',כאשר במלואים'קח כגון ְְַַָ
לד)ובקטורת ל פירושו(שמות ו, כשכתובמּׁשּלָך, לָך'כן כגון'עׂשה ְְְֲִֵֶ

פירושו כתובמּׁשּלָך,בחצוצרות, כאשר אליָך',אבל כגון'ויּקחּו ְְְִִֵֶֶ
למנורה זית כ)בשמן כז היינו(שמות רּבי, ּדברי צּבּור, ְִִִִֵֶַמּׁשל

אליָך' 'ויּקחּו ּבין לָך' 'קח ּבין אֹומר, יֹונתן רּבי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹיאׁשּיה.
לֹומרפירושם ּתלמּוד ּומה צּבּור, נאמרמּׁשל מדוע 'קח- ְִִֶַַַַ
הואלָך', ברוך הקדוש שאומר לרמז אלא יחיד, אילוּכביכֹולבלשון - ְְִָ

אז או יחיד, של בקרבן להתכפר יכול ציבור אניהיה הייתימּׁשּלָך ְֲִִֶ
מּׁשּלהם, יֹותר רצוני,רֹוצה עושים שאינם קחלפי למעשה אבל ִֵֶֶֶָ

ציבור. קרבנות שהם לפי ציבור אליעזר,משל רּבי מּׁשּום אמר חנן בכתוביםאּבא סתירה מצינו ִִִֶֶֶַַַָָָָ
שכן ציבור, משל או משה משל אם הארון, נבנה מי של ארֹוןמממונו ּלָך 'ועׂשית אֹומר אחד ְְֲִֵֶָָָָּכתּוב

א)עץ' י ׁשּטים',(דברים עצי ארֹון 'ועׂשּו אֹומר אחד י)וּכתּוב כה ּכיצד,,(שמות ודאיהא אלא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָ
בא, לרמז הלשון ושינוי ציבור, משל נבנה נאמרּכאןהארון 'ועשו' הפסוק עֹוׂשין- ׁשּיׂשראל ּבזמן ְְִִִֵֶַָָ

מקֹום, ׁשל ואילורצֹונֹו שמם, על העבודה נקראת נאמרּכאןולפיכך לך' 'ועשית הפסוק ׁשאין- ּבזמן ְְִֵֶֶַָָ
מקֹום ׁשל רצֹונֹו למדים.עֹוׂשין אין ומדוע ציבור, משל היו המלואים קרבנות יונתן רבי שלדעת ונמצא ְִֶָ

ציבור. משל הם שגם השנה ראש קרבנות לעבודת פרישה להצריך מכך

i"yx

.êì äùòåizy jl dyr enk

:sqk zexvevg.ìåëéáëip`

leki xeaiv did m` izrny

dvex iziid cigi lya xtkzdl

`ed dyw xacy itl xne` ip`e

xne` l`xyia uw d"awdy xnel

xn`i epigxk lr xnelk lekiak

oke ok xnel xyt` (i`) eli`k ok

:q"yday lekiak lkïäù ïîæá
.íå÷î ìù åðåöø ïéùåòz`xwp

:mny lr dceard

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc oileg(iyily meil)

L`vnp,ãáìa ãcä ìòleghd z` dqknd mexwd z` wx epiidc ¤©©©¦§¨
.qxkl xaegn `ed myy ,dard ewlga

:eia`l iel dywdéðéàoicd jk m`d ±àðz ,àðeðîä áø øîàäå± ¥¦§¨¨©©©§¨¨¨
d ,`ziixaa epipyåéìò íéáéiç ïéàå øeñà ìBçhä ìòL íeø÷.zxk §¤©©§¨§¥©¨¦¨¨

oiadl jixveéîc éëéä,`ziixad zxacn mexwd on wlg dfi`a ± ¥¦¨¥
àîéìéàmexwa xaecny xn`p m` ±L`vnpãcä ìòmewn lr ± ¦¥¨¤©©©
,eiaeréànàrecn ±åéìò ïéáéiç ïéàaxwd lry algd edf ixd zxk ©©¥©¨¦¨¨

.qxkl my xaegn `ed ixdy ,ezxq` dxezdyàlàjgxk lr ¤¨
déleëc,leghd lk lr `vnpy mexwd lr zxacn `ziixady ± §¥

mexwd s`y ixd ,edexq` opax la` xzen `ed dxezd on mpn`y
.opaxcn xeq` leghd ly wcd wlgd z` dqknydéì øîàax ¨©¥

,epal `pedàéðz àéðz éàjixv if` ,`ziixaa epy jk ok` m` ± ¦©§¨©§¨
.`ziixaa epipyy dn itk bedpl

:`pepnd ax ly mixacd ixwir z` d`ian `xnbdáø øîà ,àôeb¨¨©©
àðz ,àðeðîä,`ziixaa epipy ±døeñà ìBçhä ìòL íeø÷dlik`a ©§¨¨¨§¤©©§¨

opaxcnåelk`e xar m`åéìò ïéáéiç ïéà.zxkokedéab ìòL íeø÷ §¥©¨¦¨¨§¤©©¥
dàéìekzeilkd ±øeñàdlik`aopaxcnåelk`e xar m`ïéà §¨¨§¥

åéìò ïéáéiç:`xnbd dywn .zxkàéðúäå`ziixaa epipy ixde ± ©¨¦¨¨§¨©§¨

y zxg`ïéáéiçzxkåéìòlre leghd lry mexwd zlik` lr ± ©¨¦¨¨
.zeilkd:`xnbd zvxznnàéL÷ àì ìBçhà ìBçèzxizqn ± §©§Ÿ©§¨

,dyw `l leghd lry mexwd oipra zeziixadokyàä`ziixad ± ¨
y mexwd zlik` lr dxaic zxk ezlik` lr daiigyãcä ãâðk§¤¤©©

eli`e ,dxezd on xeq` `edyàäoiaiig oi`y dxn`y `ziixad ± ¨
dhnlny mexwd lr dxaic zxk ezlik` lrãcä ãâðk àlL`edy ¤Ÿ§¤¤©©

.opaxcn wx xeq`n okeàéL÷ àì énð àéìekà àéìekzxizqne ± §¨©§¨©¦Ÿ©§¨
,dyw `l mb zeilkd lry mexwd oipra zeziixadokyàä± ¨

dxaic zxk eilr miaiigy dxn`y `ziixadäàléòawcd mexwa ± §¦¨¨
xenb alg oic el yiy dlrnln zeilkd lry algd lr weacd

,dxezd on xeq`deli`eàäeilr miaiig oi`y dxn`y `ziixad ± ¨
dxaic zxkäàzúaoia `vnpd zeilkd algl zgzny mexwa ± §©¨¨

.opaxcn `l` exeqi` oi`y zeilkl algd
:mnewnn ewzipy xkf ivia oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

àúìéLç éòéaoiicre qexiq ici lr mdicib ewzipy xkf ivia ± ¥¥£¦¨¨
mpica ewlgp .mqik jeza mixernøñà ãç ,éqà áøå énà áømze` ©©¦§©©¦©¨©

dlik`aéøL ãçå.dlik`a mze` xizd cg`e ±:`xnbd zx`an §©¨¥
øñàc ïàîxaq ©§¨©
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xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `v sc oileg(oey`x meil)

,øîà éMà áødcedi iaxy di`x `iadl jl oi` migqta dpynd on ©©¦¨©
y meyn ,dxez dxq` jxi dfi` wteqnàëøöð àìxnel my dpynd Ÿ¦§§¨

,envr dypd cib z` sxeyyì àlàBðîLjixv cibd oney z`y ± ¤¨§©§
,sexylBðîL ,àéðúccib lyíéLBã÷ ìàøNéå ,øzeîbiiq miyerd §©§¨©§¨§¦§¨¥§¦

dxiard on mc`d z` wigxdl dxezløeqéà Ba eâäð`ly ick ¨£¦
z` xiiyn gqtd z` lke`d jk meyne ,envr cibd zlik`a elyki
oic el yi elke`l xzen dxezd ony oeike ,xeq`d cibd ly epney

.etxeyl jixve xzep
:xg` uexizàëøöð àì ,øîà àðéáø,migqta dpyndáøãëì àlà ¨¦¨¨©Ÿ¦§§¨¤¨§¦§©

ïä ïéãéb éðL ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ,ìàeîL øîà äãeäé§¨¨©§¥§¨©©§¨¨©§¥§¥¦¦¥
d cva `vnpd cibd ,jxiaéîéðtz` d`exd jxid cv-] ,jxid ly §¦¦

,[dzxiag jxiíöòì Ceîñzilewdøeñàdxezd onåéìò ïéáéiçå ¨¨¤¤¨§©¨¦¨¨
d cva `vnpd cibd la` ,zewlnïBöéçd`exd jxid cv-] jxid ly ¦

[xie`d z`øNaì Ceîñ,xyaa rlaen ±øeñàminkg ixacnïéàå ¨©¨¨¨§¥
åéìò ïéáéiçoevigd cibd z`y drinyn migqta dpynde ,zewln ©¨¦¨¨

on ixdy ,xzep meyn etxeyl jixv ,minkg ixacn dlik`l xeq`d
.elke`l xzen dxezd

:dcedi iax ixaca wtqd z` heytl ztqep di`x d`ian `xnbdàz̈
úéfk äfîe úéfk äfî ìëà ,òîLzifk oini jxi ly cibdn lk` ± §©¨©¦¤©©¦¦¤©©¦

,dlik`e dlik` lk lr ea exzde ,zifk l`ny jxi ly cibneâôBñ¥
íéðBîL,xeqi` cib zifk zlik` lk lr mirax` dwel ±äãeäé éaø §¦©¦§¨

.íéòaøà àlà âôBñ Bðéà ,øîBà:`xnbd dgikenezøîà éà ¥¥¥¤¨©§¨¦¦¨§©§
déì àèéLt èLôéî àîìLa`l` dlik`a xeq` epi`y dcedi iaxl ¦§¨¨¦§©§¦¨¥

,oini jxi ly cibøétLbteq epi`y `ziixaa dcedi iax xn` dti ± ©¦
,oini ly cib zlik` lr `l` xeqi` xar `ly meyn ,mirax` `l`

déì à÷tñî é÷etñ zøîà éà àlàdxq` cib dfi` dcedi iaxl ¤¨¦¨§©§©¥§©§¨¥
,oini ly `l` xeq` epi`y xnel dhep ezrc wxe dxezdì àéåä©§¨¨

cibd lke`a exzdy ef d`xzd,÷ôñ úàøúäepl i`ce epi` ixdy ©§¨©¨¥
,dxezd on xeq` cib dfi`åixd,øîàc äãeäé éaøì déì ïðéòîL §©§¦¨¥§©¦§¨§¨©

äàøúä dîL àì ÷ôñ úàøúämc`a miyp` ipy exzd m` ± ©§¨©¨¥Ÿ§¨©§¨¨
zrya reci oi`e ypri df dyrn dyri m`y xeq` dyrn dyerd
yprp epi`e d`xzd mz`xzd oi` ,xeq` edyrn ok` m` d`xzdd
el did `l ,mirax` dwel dcedi iax zrcl recn ok m`e ,oic ziaa

.wtq z`xzd ef ixdy llk zewll
wtq z`xzd dcedi iax zrcly `ziixan di`x d`ian `xnbd

:d`xzd dpi`àéðúcezy` z` yxiby in ,`ziixaa epipy ixdy ± §©§¨
dray xg` dclie xg` mc`l z`ype ,diyexib xg` dpiznd `le
en` ezclie oey`xd lrad ly epa `ed m` wtq cled eze`e ,miycg
en` ezclie ipyd lrad ly epa `edy e` ,xeair iycg dryz xg`

cled eze` lcbyke ,xeair iyceg dray xg`øæçå äæ úà äkä¦¨¤¤§¨©
äæ úà äkäåz` dkd ok xg`e en` ly oey`xd dlra z` dkd ± §¦¨¤¤

e` ,ipyd dlra,äæ úà ìl÷å øæçå äæ úà ìl÷e`äkäz`íäéðL ¦¥¤¤§¨©§¦¥¤¤¦¨§¥¤
ìlwL Bà ,úçà úáaz`,úçà úáa íäéðL,micrd ea exzdeáéiç §©©©¤¦¥§¥¤§©©©©¨

.dzinäãeäé éaøe wleg,øîBàmdipy z` dkd m`úçà úáa± ©¦§¨¥§©©©
cia dkdy oebk ,mdipy z` dkd zg` d`xzd ly xeaic ick jeza
lwna ohagy e` ,xg`d z` dkd dipyd eciae cg`d z` zg`

,zg` d`kda,áéiçla`äæ øçà äæaz` dkde micrd ea exzd ± ©¨¨¤©©¤
,xg`d z` dkde zipy micrd ea exzd jk xg`e cg`d,øeètmeyn ¨

wtzqdl yi cg` lkay ,`id wtq z`xzd ea exzdy d`xzd lky
wtq z`xzd ,dcedi iax zrcly opirny ef `ziixane .eia` `ed m`

.d`xzd dpi`
:`xnbd dgecàpz éàädwel zifk dfne zifk dfn lk` xn`y ©©¨

,mirax`äãeäé éaøc àpz Cãéàk dì øáñ`pzd zrck xaeq - ¨©¨§¦¨©¨§©¦§¨
,dcedi iax ixaca dpeyd ,wlegdøîàcdcedi iax÷ôñ úàøúä §¨©©§¨©¨¥

,äàøúä dîLcg` cib lk` i`ce ixdy mirax` dwel jk meyne §¨©§¨¨
.dxezdn dlik`a xeq`d

wtq z`xzd dcedi iax zrcly `ziixan di`x d`ian `xnbd
:d`xzd dny,àéðúcxizei `ly gqtd lila micrd ea exzdy in §©§¨

,zewlnd on xeht ,xwead cr xized ok it lr s`e ,gqtd xyan
gqtd oaxwa xn`py meyn(i ai zeny)'Bâå ø÷a ãò epnî eøéúBú àì'Ÿ¦¦¤©Ÿ¤§

,'EtxUY W`A xwA cr EPOn xzPdeäNò ïzéì áeúkä àasexyl ± §©Ÿ¨¦¤©Ÿ¤¨¥¦§Ÿ¨©¨¦¥£¥
,xzepd z`äNòz àì øçà,exizez `l ly ±øîBì,jlLxar m` ©©Ÿ©£¤©¤

xizedeïî àì ,øîBà á÷òé éaø .äãeäé éaø éøác ,åéìò ïé÷Bì ïéà¥¦¨¨¦§¥©¦§¨©¦©£Ÿ¥Ÿ¦
äæ àeä íMä,xeht gqtd on xizendy mrhd df oi` ±íeMî àlà ©¥¤¤¨¦

äåäc,xzep,äNòî Ba ïéàL åàìdyrn mc` eze` dyr `l ixdy ©£¨©¤¥©£¤
,ezlik`n rpnpy `l` gqtd on exizedaäNòî Ba ïéàL åàì ìëå§¨©¤¥©£¤

.åéìò ïé÷Bì ïéàxaeqy rnyn `ziixaa dcedi iax ixacne ¥¦¨¨
xaeq `ed m`y ,d`xzd dny wtq z`xzdydpi` wtq z`xzdy

xeht gqtd on xizendy xnel dcedi iaxl el did `l d`xzd
,wtq z`xzd `edy mrhn `l` ,dyrz `l xg` dyr `edy meyn
il yi xnel leki oiicr xizez l` dlild jyna ea exzdyk ixdy
cr lk`i m` rcei dxznd oi`e ,xwead cr gqtd z` lek`l zedy
dcedi iax zrcly o`kn `l` .epnn xizei e` gqtd z` xwead

.d`xzd dny wtq z`xzd
:dcedi iax ixaca wtqd z` heytl ztqep di`x d`ian `xnbdàz̈

ïéãéb éðL ìëà ,òîLdypd cib ipy ±úBëøé ézMîzeipniézMî §©¨©§¥¦¦¦§¥§¥¦§¥
.íéòaøà àlà âôBñ Bðéà ,øîBà äãeäé éaø ,íéðBîL âôBñ ,úBîäa§¥¥§¦©¦§¨¥¥¥¤¨©§¨¦

:`xnbd zwiicnúBîäa ézMî úBëøé ézMî øîà÷cîizyn `le ¦§¨¨©¦§¥§¥¦§¥§¥
c rnyn ,zg` dnda ly zekxiàøeqéàì eäééåøúc àèéLtwxy ± §¦¨§©§©§§¦¨

,aiig oini ly jxiaéøèöéà äãeäé éaøìeC`ed `ziixad yecige ± §©¦§¨¦§§¦
mewn lkn ,oini ly jxi lr xaery xaeqd dcedi iax zrcl elit`y
zg` mrt wx dwel zenda izy lyn zeipni zekxi izy lk` m`

,mirax`dpéî òîLdcedi iaxydéì àèéLt èLôéîlr dwely §©¦¨¦§©§¦¨¥
did `l mirax` zg` mrt elit` ,xaca wteqn did m`y ,oini ly
izy lk`y dna llk xeqi` xar `l `ny ,wtq `ed ixdy ,dwel

,oini ly zekxi.dpéî òîL§©¦¨
:`xnbd dywndéì àèéLt éàådxq` oini ly jxiy dcedi iaxl §¦§¦¨¥

,dxezíéðBîL é÷ìéì ,àì eúå íéòaøà âôBñ éànàmirax` ± ©©¥©§¨¦§Ÿ¦§¥§¦
.lk`y jxi lk xear zewln

:`xnbd zvxznBa úéìc ,ïBâk ïðé÷ñò éàîa àëädypd ciba ± ¨¨§©©§¦¨§§¥
mdn cg` lk lyç úéfk Ba ïéàå Bìëà ,àéðúc ,úéfkáéi,zewln ©©¦§©§¨£¨§¥©©¦©¨
,`ed dixac meyn,øîBà äãeäé éaø`l` aiig epi`Ba àäiL ãò ©¦§¨¥©¤§¤

,úéfkdkizgk `l` dnvr ipta dixa aygp `l dypd cibc meyn ©©¦
`l` dwel epi` dcedi iax zrcly `ziixaa mrhd dfe ,dndad on

.mirax`
cib `l` dxez dxq` `ly dcedi iax ly enrh z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .oini jxi ly dypdéàî àîòèåly enrh dne ± §©§¨©
.oini ly jxi `l` dxezd on xeq` epi`y dcedi iax

:`xnbd daiyn,àáø øîàcàø÷ øîà(bl al ziy`xa)sM lr xW`' ¨©¨¨¨©§¨£¤©©
azkpy jkn yexcl yie 'KxId'Cøiä'rnyn ,dricid `"da ©¨¥©¨¥

CøiaL úðneénä.oini jxi `id ,zekxiay daeygd jxid ±ïðaøå ©§¤¤¤©¨¥§©¨¨
,yexcl yi 'KxId' zaizny mixaeqy meyn dcedi iax lr miwleg©¨¥
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d cibd z` [`ivedl-]ïBöéçjxid lka hyet epi`yàìc.eilr aiig ¦§Ÿ
:xg` mrh,øîà éåì ïa òLBäé éaøåcàø÷ øîà(ek al ziy`xa)rwYe' §©¦§ª©¤¥¦¨©¨©§¨©¥©
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ly jxia `l` dxez dxq` `l jk meyne ,awri ly zipnid ekxia

.didy dyrn eze`ke oini
:xg` mrhBì äîãð íéáëBk ãáBòk ,øîà éðîçð øa ìàeîL éaø©¦§¥©©§¨¦¨©§¥¨¦¦§¨

ke ,awril j`lndíéáëBk ãáBò Bì ìtèpL ìàøNé ,øî øîàc§¨©©¦§¨¥¤¦§©¥¨¦
BìôBè ,Cøcal`xyid,Bðéîéìmiakek caerd eilr mewi m`y ick ©¤¤§¦¦

z` awri lth oke ,ea mgldl eil` daexw epini ci didz ebxedl
.oini jxi `id el dkenqd jxia j`lnd ea rbte ,epinil j`lnd
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המשך בעמוד עה

oifge` mipy` cenr `v sc ± oey`x wxtzereay

øîà éùà áø`l` ,`ed cibc `witq meyn e`l `nrhe ,heytz `l `kdn Ð

.`ziixe`cn xzenc ,xn`w cibd oneya `kde ,dil `hiyt hytiníéùåã÷ ìàøùéå
,`bdpn meyn dil xiiyn jigxk lr jklde .xeqi` ea ebdp ,dxezl biiq oiyerd Ð

.`ed dlik` xa `ziixe`cne li`ed ,ira dtxyeíöòì êåîñä éîéðôcib `ed Ð

,jex`z` oirxetyk itey ly ekx`l oezpe

g` ey`x .jxid lka hyete ,jxidxaegn c

cr iteyd jxe`l hytp myne ,dil`d mvra

`ed mye ,jxid mvre zilewd xeaig mewn

.mvrl jenqøåñà.dxezd on Ðïéáééçå
åéìò:cere ."jxid"n onwl silick ,zewln Ð

aaeqd lebr xya `ed skdy ,skd lr `edy

cva `edy my lre .da dweac zilewd z`

dzxag jxi itlky cv ,jxi ly inipt

."inipt" dl ixw ,zxaegn dndadykïåöéçå
eteqa iteyd agexl oezpd xvw cib Ð

oezp `ede ,zilewd z` zaaeqd ska rlaen

.jxi ly oevig cvaøåñà.opaxcn Ðïéàå
åéìò íéáééç`l` "skd lr" epiid e`lc Ð

xiiyne ,opiwqr oevig `eddae .skd jeza

`dc ,ira dtxye .digxk lr dil

.ifg `ziixe`cnúéæë äæîå úéæë äæîÐ

dfn lk`" hwpcne .l`ny lyne oini lyn

mizif ipy lk`" hwp `le ,"zifk dfne zifk

izye zelik` izy :dpin rny ,"mdipyn

.eed ze`xzdäéì àèéùô àîìùá úøîà éà
.zipni` iwl ikd meyn Ðäæ úà äëäÐ

.dfl dray oa wtqe dfl dryz oa wtqúáá
úçà.zg` d`kda Ðáééçz`xzdc Ð

.`id i`ce'åë áåúëä àáizyxt xak Ð

wtq z`xzd ,xizen lkc "epa z`e eze`"a

`wtqn Ð "xizez l`" dia opixzn ikc .`id

`nyc ,e`l m`e d`xzd lr xaer m` ol

.eplk`i xgyd zelr mcewúåîäá éúùîÐ

iedipc ikid ik ,"zenda izyn" hwpcn

dn Ð l`nye oini i`c .hwp zeipni ediiexz

zg` il dne zenda izy iläãåäé éáøìå !?
êéøèöéà,`xeqi`c ediiexzc ab lr s`c Ð

yxtnck `nrhe .zewln cga dil xht `w

i`e .zifk `l` mdipy oia oi`y :dinwl

`nlic ,`cg elit` iwl i`n` Ð dil `wtqn

!zeipni odizye li`ed ,`xizidc ediiexz

åìëàlk dlnp lke`k aiig Ð mly cib Ð

aiyge ,`ed dixac meyn aiig `edy ,`edy

.xeqi`éàî àîòèiaxl dil `hiyt Ð

oini lyc dcediàåää ?aizkc `d Ð

cib `eddac ,`z` opireny`l Ð "jxid"

.i`wêøé äéìåëá äéøåñéà èéùôã`ed Ð

epiide .jxid lka oihytp eiyxye eizepwepwe

zrixt zlgza `vnpd ,lecbd iniptd cib

.jxidåøéáç úà ÷áåçù.eiptln ÐåãéåÐ

exiag ly zipni jxi skl zrbn zipnid

.eixeg`nåì äîãð éåâëawri did xeaqk Ð

onefn `diy ick ,epinil elthe ,ieb `edy

.rbp el dkenqd jxiae ,eilr mewi m` efge`l

åðéîéì åìôåè.oinil exagn Ðíëç ãéîìúë
åì äîãð`ed eli`k ceak awri el wlge Ð

l`nyl awri `diy ick epinil elthe ,eax

.j`lndøåá äæ éøäjxc znkg ea oi` Ð

.ux`ïðáøå.elre mnewnn eypy cr ,mdizya edkd Ð ediiexza diiype `z` dixeg`n :ixaqw ,ediiexza ixq`e dcedi iaxc` ibiltc Ðäéá úùøã éàî å÷áàäá éàäÐ

.ea rbp miwa`pd jxckc `xninl e`l i` ,llk diazknl il dnlåîå÷îî äùð.utw Ðíúøåáâ äúùð.mzxeab dvtw Ðíéùðì åéä.miypk miylg Ðá÷òéá çìùðä øáã
ìàøùéá ìôð.l`xyi lka Ðäèéçùä úéá ïäì òøôåeid oilaewn ,dxez dpzp `ly it lr s`c .eid zevn ixney awri ipay itl .lke` ip` dxigpd xya :exn`i `ly Ð

.mdizea`nøîàã ïàîë.gp ipa mcera mdl xq`p dypd cib :(a,w oileg) oizipzna Ðíéðè÷ íéëô ìò øééúùðù,wai lgp z` oxiard xak ,dpwne miaeygd milk lkc Ð

.el dkyge xiardl witqd `ly ,miphw oikt lr x`yp `ede ."el xy` lk z` xarie" dipin lirl aizkckøçùä úåìò ãò øîà÷ãîwifnl zeyx dpzip `l :dpin rny Ð

.dxiny jxved `l jkitl ,meia wifdl'åë íëç ãéîìúì ïàëî.wfede ,icigi x`yp awri ixdy Ð
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`iz` `l ,ixy opaxcn elit` cib ly epny dcedi iaxlc onwl xn`y dn itle .dcedi

iziinc `ziixaac meyn Ð xi`n iaxc `ail` iy` ax xn`w `lc `de .xi`n iaxk `l`

iz` `l dxe`kl ,opaxcn iedc ,oevigd ciba dl iwenc `piax oke .xi`n iax da xkfed `l

hiytc "jxid"n dl witn onwlc .dcedi iaxk

dcedi iaxe .`lc oevig iwet`l ,jxi dileka dil

xn`p `l m` .jxiay zpneind Ð "jxid" yixc

onwl dil yixc ikd e`lac ,dpin zrny izxzc

witn edlekc `nipe ,izixg` dyxcl (a,ev)

.dpinàìàÐ 'ek dil `wtqn iwetq zxn` i`

,zg` zaa mdipy lk`y inewe`l ira `le

`lc ikid ik ,wtq z`xzd `ied `l `zydc

"cg` mlrda alg izif ipy lk`"c `ira heytp

.(a,at oileg) "epa z`e eze`" wxt seqc

ïàîëm`e Ð gp ipal xq`p dypd cib xn`c

ikd elit`e ,xq`p `l `nlic :xn`z

mdl rxt" dil xn`wc dhigy enk ,oiniiwn eid

Ð "okde" xn`wcn :xnel yie ?"dhigyd zia

rxt" :inp i` .ixzyn `l ikd e`lac ,rnyn

lr eehvpy ,dxigp epiid "dhigyd zia edl

.dxigpd

ïàëîÐ dlila icigi `vi `ly mkg cinlzl

cinlz" hwp `wecc :mz epiax xne`

,mda mi`pwzn oiwifnc meyn Ð "mkg

cinlze jln ,xeniy oikixv dyly :opixn`ck

:(`,a) migqt yixa oxn`c `de .ozge ,mkg

,mc` lk rnync ,'ek aeh ika mc` qpki mlerl

wegxa ixiin mzd Ð "mkg cinlz" hwp `lcn
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קכי oifge` mipy` cenr `v sc ± oey`x wxtzereay

øîà éùà áø`l` ,`ed cibc `witq meyn e`l `nrhe ,heytz `l `kdn Ð

.`ziixe`cn xzenc ,xn`w cibd oneya `kde ,dil `hiyt hytiníéùåã÷ ìàøùéå
,`bdpn meyn dil xiiyn jigxk lr jklde .xeqi` ea ebdp ,dxezl biiq oiyerd Ð

.`ed dlik` xa `ziixe`cne li`ed ,ira dtxyeíöòì êåîñä éîéðôcib `ed Ð

,jex`z` oirxetyk itey ly ekx`l oezpe

g` ey`x .jxid lka hyete ,jxidxaegn c

cr iteyd jxe`l hytp myne ,dil`d mvra

`ed mye ,jxid mvre zilewd xeaig mewn

.mvrl jenqøåñà.dxezd on Ðïéáééçå
åéìò:cere ."jxid"n onwl silick ,zewln Ð

aaeqd lebr xya `ed skdy ,skd lr `edy

cva `edy my lre .da dweac zilewd z`

dzxag jxi itlky cv ,jxi ly inipt

."inipt" dl ixw ,zxaegn dndadykïåöéçå
eteqa iteyd agexl oezpd xvw cib Ð

oezp `ede ,zilewd z` zaaeqd ska rlaen

.jxi ly oevig cvaøåñà.opaxcn Ðïéàå
åéìò íéáééç`l` "skd lr" epiid e`lc Ð

xiiyne ,opiwqr oevig `eddae .skd jeza

`dc ,ira dtxye .digxk lr dil

.ifg `ziixe`cnúéæë äæîå úéæë äæîÐ

dfn lk`" hwpcne .l`ny lyne oini lyn

mizif ipy lk`" hwp `le ,"zifk dfne zifk

izye zelik` izy :dpin rny ,"mdipyn

.eed ze`xzdäéì àèéùô àîìùá úøîà éà
.zipni` iwl ikd meyn Ðäæ úà äëäÐ

.dfl dray oa wtqe dfl dryz oa wtqúáá
úçà.zg` d`kda Ðáééçz`xzdc Ð

.`id i`ce'åë áåúëä àáizyxt xak Ð

wtq z`xzd ,xizen lkc "epa z`e eze`"a

`wtqn Ð "xizez l`" dia opixzn ikc .`id

`nyc ,e`l m`e d`xzd lr xaer m` ol

.eplk`i xgyd zelr mcewúåîäá éúùîÐ

iedipc ikid ik ,"zenda izyn" hwpcn

dn Ð l`nye oini i`c .hwp zeipni ediiexz

zg` il dne zenda izy iläãåäé éáøìå !?
êéøèöéà,`xeqi`c ediiexzc ab lr s`c Ð

yxtnck `nrhe .zewln cga dil xht `w

i`e .zifk `l` mdipy oia oi`y :dinwl

`nlic ,`cg elit` iwl i`n` Ð dil `wtqn

!zeipni odizye li`ed ,`xizidc ediiexz

åìëàlk dlnp lke`k aiig Ð mly cib Ð

aiyge ,`ed dixac meyn aiig `edy ,`edy

.xeqi`éàî àîòèiaxl dil `hiyt Ð

oini lyc dcediàåää ?aizkc `d Ð

cib `eddac ,`z` opireny`l Ð "jxid"

.i`wêøé äéìåëá äéøåñéà èéùôã`ed Ð

epiide .jxid lka oihytp eiyxye eizepwepwe

zrixt zlgza `vnpd ,lecbd iniptd cib

.jxidåøéáç úà ÷áåçù.eiptln ÐåãéåÐ

exiag ly zipni jxi skl zrbn zipnid

.eixeg`nåì äîãð éåâëawri did xeaqk Ð

onefn `diy ick ,epinil elthe ,ieb `edy

.rbp el dkenqd jxiae ,eilr mewi m` efge`l

åðéîéì åìôåè.oinil exagn Ðíëç ãéîìúë
åì äîãð`ed eli`k ceak awri el wlge Ð

l`nyl awri `diy ick epinil elthe ,eax

.j`lndøåá äæ éøäjxc znkg ea oi` Ð

.ux`ïðáøå.elre mnewnn eypy cr ,mdizya edkd Ð ediiexza diiype `z` dixeg`n :ixaqw ,ediiexza ixq`e dcedi iaxc` ibiltc Ðäéá úùøã éàî å÷áàäá éàäÐ

.ea rbp miwa`pd jxckc `xninl e`l i` ,llk diazknl il dnlåîå÷îî äùð.utw Ðíúøåáâ äúùð.mzxeab dvtw Ðíéùðì åéä.miypk miylg Ðá÷òéá çìùðä øáã
ìàøùéá ìôð.l`xyi lka Ðäèéçùä úéá ïäì òøôåeid oilaewn ,dxez dpzp `ly it lr s`c .eid zevn ixney awri ipay itl .lke` ip` dxigpd xya :exn`i `ly Ð

.mdizea`nøîàã ïàîë.gp ipa mcera mdl xq`p dypd cib :(a,w oileg) oizipzna Ðíéðè÷ íéëô ìò øééúùðù,wai lgp z` oxiard xak ,dpwne miaeygd milk lkc Ð

.el dkyge xiardl witqd `ly ,miphw oikt lr x`yp `ede ."el xy` lk z` xarie" dipin lirl aizkckøçùä úåìò ãò øîà÷ãîwifnl zeyx dpzip `l :dpin rny Ð

.dxiny jxved `l jkitl ,meia wifdl'åë íëç ãéîìúì ïàëî.wfede ,icigi x`yp awri ixdy Ð
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áøiaxk dl iwenc `cqg axc` i`w `l Ð cib ly epnyl `l` `kxvp `l xn` iy`

`iz` `l ,ixy opaxcn elit` cib ly epny dcedi iaxlc onwl xn`y dn itle .dcedi

iziinc `ziixaac meyn Ð xi`n iaxc `ail` iy` ax xn`w `lc `de .xi`n iaxk `l`

iz` `l dxe`kl ,opaxcn iedc ,oevigd ciba dl iwenc `piax oke .xi`n iax da xkfed `l

hiytc "jxid"n dl witn onwlc .dcedi iaxk

dcedi iaxe .`lc oevig iwet`l ,jxi dileka dil

xn`p `l m` .jxiay zpneind Ð "jxid" yixc

onwl dil yixc ikd e`lac ,dpin zrny izxzc

witn edlekc `nipe ,izixg` dyxcl (a,ev)

.dpinàìàÐ 'ek dil `wtqn iwetq zxn` i`

,zg` zaa mdipy lk`y inewe`l ira `le

`lc ikid ik ,wtq z`xzd `ied `l `zydc

"cg` mlrda alg izif ipy lk`"c `ira heytp

.(a,at oileg) "epa z`e eze`" wxt seqc

ïàîëm`e Ð gp ipal xq`p dypd cib xn`c

ikd elit`e ,xq`p `l `nlic :xn`z

mdl rxt" dil xn`wc dhigy enk ,oiniiwn eid

Ð "okde" xn`wcn :xnel yie ?"dhigyd zia

rxt" :inp i` .ixzyn `l ikd e`lac ,rnyn

lr eehvpy ,dxigp epiid "dhigyd zia edl

.dxigpd

ïàëîÐ dlila icigi `vi `ly mkg cinlzl

cinlz" hwp `wecc :mz epiax xne`

,mda mi`pwzn oiwifnc meyn Ð "mkg

cinlze jln ,xeniy oikixv dyly :opixn`ck

:(`,a) migqt yixa oxn`c `de .ozge ,mkg

,mc` lk rnync ,'ek aeh ika mc` qpki mlerl

wegxa ixiin mzd Ð "mkg cinlz" hwp `lcn
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`oifgeקכב mipya cenr `v sc ± oey`x wxtzereay

äøåæ àåä äðäxg`y irc :dl dxn` .'ebe "eakya idie" aizkc ,frla x"ipee* Ð

,dlila z`vl minkg icinlzl `ed i`pby ,aekyl ezial `ai `l ,zexfl xenbiy

.oxeba akyieø÷áá íëùéålke ,ded cigi e`lc ab lr s`e ,meid mcew `le Ð

.icigi okyäàø àð êì.ze`xl leki mc`y zra Ðæéìèéàea oixkeny wey Ð

.xyaíåàîéà.mewn my Ðäàáä ùîù
åøåáòá äò÷ù åøåáòá,dpnf mcew Ð

.drwy dnl lif`e yxtneäðøç êìéå áéúë
rbtie" aizk xcde ,oxgl `hnc rnync Ð

`hn `l izk`c ,l` zia epiidc "mewna

.oxgléúåáà åá åììôúäùzia" i`d Ð

,milyexi `l` ,`ed irl jenqd `l "l`

."l` zia" e`xw "midl` zia didi" my lre

`ede ,mdxa` ea lltzdy dixend xd `ede

ziy`xa) aizkc ,wgvi ea lltzdy dcy

migqta opixn` ikdc ."dcya geyl" (ck

,"awri idl` zia l`e 'd xd l`" :(`,gt)

awri `py i`n?e`xwy mdxa`k `l `l`

'd xda" aizkc ,"xd"e`xwy wgvik `le ,"

awrik `l` ,"dcya gey"l aizkc ,"dcy"

."zia" e`xwyäöô÷(eh mixac) oeyl Ð

.el dvnwzpe dxvwzp ,"jci z` uetwz `l"

íå÷îá òâôéå`ay exiaga rbetd mc`k Ð

opiyxce ,ecbpk,dltz oeyl inp dil

."ia irbtz l`" (` zex) aizkckàá ãéî
ùîùä"ynyd `a ik my olie" aizkck Ð

"ynyd `a ik" azkinl dil dnl?`l`

.dpnf mcew drwyy epcnlléðáàîÐ

!"oa`d z` gwie" aizke ,`aeh rnynåòìáð
ãçàá.zg` oa` eyrp Ðíéìåòrnyn Ð

."micxei" oke ,df xg` df `le ,iccd ikike

drax` edl eed iccda erbtagex jixv Ð

.ozrax` wifgdl mleqdùéùøúë åúéåâÐ

,yiyxz enyy mi Ð "yiyxz" l`wfgic

`ni mexk yiyxz" (` l`wfgi) opinbxznck

d`a dip`" (` dpei) aizke ,"mid d`xn

."yiyxzäìòî ìù åð÷åéãámc` sevxt Ð

.awri zenca zeig rax`ayäéðåëñì åòá
.d`pw zngn Ðåéìò áöð.exnyl Ð

éðîùåðá ìò óon elivdl ,dtipna Ð

.axydäéúåáø éàîeakyn zen` rax` Ð

eipal zzl egihadùáëéì äçåð àäúù ?
åéðáì.zen` rax`k Ðñåèñåéáå÷apeb Ð

.zeytpúåúë äùìùl` mein miycg Ð

.meiúåáéú éúù øçà'd l`xyi rny" Ð"

.'ebeíùä úà íéøéëæî ïéà íéëàìîåÐ

yecw" zeaiz yly xg`l cr mzxiya

'd yecw yecw."ø÷á éáëåël`xyi Ð

.miakekl mileyndúäéî éðú÷xg` Ð

'd yecw" zxn` z`e ,zeaiz yly"?
äåêåøá àëéà,zeaiz izy xg` xkfedc Ð

'd ceak jexa" aizkck"?"jexa" :ipyne

`qkn mdy ,dil ixn`c `ed mipte`d

.mik`lna Ð op` opixn` ike .envr ceakd
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àëäîepiidc :`iywe ,"exeng z` yeagie" aizk mixtq aexa Ð xwaa mdxa` mkyie

wgvie enr eixrp ipy eidc ,icigi did `l mye ,dcwrc `xwelit`c :cere !epa

yixa sili dcwrc `xwnc :cere !oiwefip opi` devn igelyc ,oiwifnd on yegl oi` ,cigi did

`lcn ,`xtvn ith devnl oinicwn oifixf opixn` `lc ,ung zwica iab (`,c) migqt

,mzd gken ikide .`xtvn ith mdxa` mikyd

icigi `vi `ly meyn iedc mzd ip`y `nlic

opiqxb `kdc d`xp jkl !micwd `l jkle ,dlila

ziy`xa) 'ebe "mewnd l` xwaa mdxa` mkyie"

`xw iziine ."exeng z` yeagie" opiqxb `le ,(hi

dzidy mecq zkitd lr lltzdl jldy ,mecqn

`l` .dlila lltzdl micwdl el dide ,xwaa

icigi jlde ,dlila icigi z`vl dvx `ly

enr mc` mey `diy dvx `le ,mdilr lltzdl

i`yx mc` mey did `l :inp i` .dltz zrya

`xw iziin migqtae .mecq zkitda ze`xl

jixv did `lc `l` ,icigi did `ly ,dcwrc

.`xtvn ith micwdl

áéúëyxtl yi eheyt itl Ð oa`d z` gwie

.mewnd ipa`n zg` oa` gwlyïéìåò
rnyn Ð micxeie dlrn ly epweica oilkzqne

rnyn lirle ,micxeiy md milery mze`y

ik ,ixz oicxeie ixz oiler" xn`wc ,eid mixg`y

."drax` eed iccd icda irbt

ñåèñåéáå÷.zeytp apeb :qxhpewa yxit Ð

zexekaa xn`c eyexitl dywe

oa opgei iaxl oenbd qewixhpew xn`c (`,d)

,did qehqeiaew e` ,did apb mkax dyn" :i`kf

lhpe dvgn ozp .did zepeayga iwa epi`y e`

my jiiy dne ."xifgd `l mly dvgne ,dvgn

dl`y` i`wc :miyxtn yie ?zeytp apeb

`ven dz` miel ly ohxta" xn`wc dpey`x

dz` i` ollkae ,ze`n ylye sl` mipye mixyr

ze`n yly oze` ,sl` mipye mixyr `l` `ven

Ð "qehqeiaew" dil xn` df lre ,"?ekld okidl

dl`ya dil xn` `ly dne .miel apeb ,xnelk

.eizel`y lk miiqy cr oizndc meyn ,dpey`x

"zexit xkend" wxta xn`c :dyw cer la`

:(`,`i) oiyecwc `nw wxtae (a,av `xza `aa)

Ð qehqeiaew e` apb `vnp ,`kil micara oetnq

ike ,`zyde .edpzi` ikd `aexc :yexit .eribd

enk d`xp jkl ?zeytp iapeb md micar aex

wgyn Ð qehqeiaew :l`ppg epiax yxity

ike" j`lnl awri `kd xn`wc `de .`iaewa

Ð "xgyd on `xizn dz`y ,dz` qehqeiaew

,mc` ipa dnkl aiig `iaewa wgyn jxcy itl

.edyep iptn envr oinhne

òééñîdna :yexit Ð l`ppg axl dil

i` .dxiy mixne` mik`lndy xne`y

iz`xapy mein ipnf ribd `ly" xn`wc `d :inp

ax xn`w inp ikd ,"eiykr cr dxiy xnel

:xn`wc ,dxiya zeaxdl oi`yx mpi`y l`ppg

eid `l `nzqn oke ,`l eze "yecw" xne` cg`

.zg` mrt `l` dxiy mixne`
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øîà eäaà éaø ."íéøòOä ïøb úà äøæ àeä äpä¦¥Ÿ¤¤Ÿ¤©§Ÿ¦©¦©¨£©
ïðaøå .'åâå "úà Láçiå ø÷aa íäøáà íkLiå" :àëäî¥¨¨©©§¥©§¨¨©Ÿ¤©©£¤§§©¨©

éçà íBìL úà äàø àð Cì" :àëäî éøîàúàå E ¨§¦¥¨¨¥¨§¥¤§©¤§¤
."LîMä Bì çøæiå" :àëäî øîà áø .'åâå "íBìLøîà §§©£©¥¨¨©¦§©©¤¤¨©

òLBäé éaø úàå ìàéìîb ïaø úà ézìàL :àáé÷ò éaø©¦£¦¨¨©§¦¤©¨©§¦¥§¤©¦§ª©
ìL æéìèéàaíeàîéàäzLîì äîäa çwéì eëìäL , §¦§¦¤¥¨¤¨§¦©§¥¨§¦§¥

éëå ,"LîMä Bì çøæiå" áéúk ,ìàéìîb ïaø ìL Bða§¤©¨©§¦¥§¦©¦§©©¤¤§¦
!äçøæ íìBòä ìëì àìäå ?äçøæ ãáì Bì LîL¤¤§©¨§¨©£Ÿ§¨¨¨¨§¨
,Bøeáòa äçøæ ,Bøeáòa äàaä LîL :÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¤¤©¨¨©£¨§¨©£

á÷òé àöiå" áéúëcøàaîáéúëe ,"äðøç Cìiå òáL ¦§¦©¥¥©£Ÿ¦§¥¨©©¥¤¨¨¨§¦
ézøáò øLôà :øîà ïøçì àèî ék ,"íB÷na òâôiå"©¦§©©¨¦§¨§¨¨£©¤§¨¨©§¦

íB÷î ìòeìltúäL?ézìltúä àì éðàå ,éúBáà ©¨¤¦§©§£©©£¦Ÿ¦§©©§¦
øãäéîì dézòc áéäé ãk¯,àòøà déì äöô÷ ©¨¥©§¥§¦£©¨§¨¥©§¨

ãiî¯øîà ,øãäéîì éòa éìö ãk ."íB÷na òâôiå" ¦¨©¦§©©¨©§¥¨¥§¦£©¨©
øètéå ,éðBìî úéáì àa äæ ÷écö :àeä Ceøa LBãwä©¨¨©¦¤¨§¥§¦§¦¨¥

.LîMä àa ãiî ?äðéì àìaçwiå" áéúkéðáàî §Ÿ¦¨¦¨¨©¤¤§¦©¦©¥©§¥
:÷çöé éaø øîà !"ïáàä úà çwiå" áéúëe ,"íB÷nä©¨§¦©¦©¤¨¤¤¨©©¦¦§¨

ãnìîeöa÷úpLìëå ,ãçà íB÷îì íéðáà ïúBà ìk §©¥¤¦§©§¨¨£¨¦§¨¤¨§¨
."BLàø äæ ÷écö çépé éìò" úøîBà úçàå úçà©©§©©¤¤¨©©¦©©¦¤Ÿ

.ãçàa eòìáð ïleëå :àpzíìçiå"äpäåílñ ©¨§¨¦§§§¤¨©©£Ÿ§¦¥ª¨
íleñ ìL Baçø änk :àðz ,"äöøà ávîª¨©§¨¨¨©¨¨§¤¨

¯äpäå" áéúëc ,úBàñøt íéôìà úðBîL§©£¨¦©§¨¦§¦§¦¥
íéìò íéäìà éëàìîíéãøéå"íéìò ,"Ba¯ ©§£¥¡Ÿ¦Ÿ¦§Ÿ§¦Ÿ¦

"íéãøéå" ,íéðL¯éããä éãäa eòât éëå ,íéðL §©¦§Ÿ§¦§©¦§¦¨§©£¥£¨¥
¯,äòaøà eäì eåädéa áéúëeCàìna"Búiåâe ¨§©§¨¨§¦¥©©§¨§¦¨

éøéîâe ,"LéLøúkLéLøúc:àðz .eåä éñøt éôìà éøz §©§¦§¦¦§©§¦§¥©§¥©§¥¨¨¨
ïéìBòïéìkzñîeBð÷Béãaïéìkzñîe ïéãøBéå ,äìòî ìL ¦¦§©§¦¦§§¤©§¨§§¦¦§©§¦

eòa .ähî ìL Bð÷Béãadéðekñìãiî ,¯ávð 'ä äpäå" ¦§§¤©¨¨§©¥¦¨§¦¥¦¨
,áeúk àø÷î àìîìà :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà ,"åéìò̈¨¨©©¦¦§¤¨¦¦§¨¥¦§¨¨

Bøîàì øLôà éà¯íãàkéðnLóøLà õøàä" .Bða ìò ¦¤§¨§¨§§¨¨¤¥¦©§¨¨¤£¤
'åâå "äéìò áëL äzà¯:÷çöé éaø øîà ?déúeáø éàî ©¨Ÿ¥¨¤¨§©§¥¨©©¦¦§¨

ãnìîdìtwLìàøNé õøà ìëì àeä Ceøa LBãwä §©¥¤¦§¨©¨¨§¨¤¤¦§¨¥
.åéðáì Lákéì äçBð àäzL ,eðéáà á÷òé úçz dçépäå§¦¦¨©©©£Ÿ¨¦¤§¥¨¦¨¥§¨¨

øîàiå"éðçlL,äzà ápb :Bì øîà ,"øçMä äìò ék ©Ÿ¤©§¥¦¦¨¨©¨©¨©©¨©¨
,äzà ñeèñeéáe÷ BààøééúnL:Bì øîà ?øçMä ïî §§©¨¤¦§¨¥¦©©©¨©

,éðà CàìîíBiîeäøéL øîBì épîæ òébä àì éúàøápL ©§¨£¦¦¤¦§¥¦Ÿ¦¦©§©¦©¦¨
øîàc ,áø øîà ìàððç áøì déì òéiñî .åéLëò ãò©©§¨§©©¥§©£©§¥£©©©£©

ìL :áø øîà ìàððç áøúøMä éëàìî ìL úBzk L ©£©§¥£©©¨¦¤©§£¥©¨¥
úçàå ,"LBã÷" úøîBà úçà ,íBé ìëa äøéL úBøîBà§¦¨§¨©©¤¤¨§©©

øúBé àeä Ceøa LBãwä éðôì ìàøNé ïéáéáç :éáéúéî ."úBàáö 'ä LBã÷" úøîBà úçàå ,"LBã÷" úøîBàéëàìnîúøMä ¤¤¨§©©¤¤¨§¨¥¦¦£¦¦¦§¨¥¦§¥©¨¨¥¦©§£¥©¨¥
¯úçà íòt :dì éøîàå ,íBia úçà íòt àlà äøéL íéøîBà ïéà úøMä éëàìîe ,äòL ìëa äøéL íéøîBà ìàøNiL¤¦§¨¥§¦¦¨§¨¨¨©§£¥©¨¥¥§¦¦¨¤¨©©©©©§¨§¦¨©©©©

úçà íòt :dì éøîàå ,òeáMa úçà íòt :dì éøîàå ,äðMa úçà íòt :dì éøîàå ,LãBça úçà íòt :dì éøîàå ,úaMa©©¨§¨§¦¨©©©©©¤§¨§¦¨©©©©©¨¨§¨§¦¨©©©©©¨©§¨§¦¨©©©©
úçà íòt :dì éøîàå ,ìáBia'ä ìàøNé òîL" øîàpL ,úBáéz ézL øçà íMä úà ïéøékæî ìàøNéå .íìBòaéëàìîe ,'åâå " ©¥§¨§¦¨©©©©¨¨§¦§¨¥©§¦¦¤©¥©©§¥¥¤¤¡©§©¦§¨¥§©§£¥

ìL øçàì àlà íMä úà ïéøékæî ïéà úøMäáéúëãk ,úBáéz LúøMä éëàìî ïéàå ."úBàáö 'ä LBã÷ LBã÷ LBã÷" ©¨¥¥©§¦¦¤©¥¤¨§©©¨¥§¦§¦¨¨¨§¨§¥©§£¥©¨¥
" øîàpL ,ähîì ìàøNé eøîàiL ãò ,äìòîì äøéL íéøîBàïøa" øãäå ,"ø÷á éáëBk ãçéeòéøiå!"íéäìà éða ìk §¦¦¨§©§¨©¤Ÿ§¦§¨¥§©¨¤¤¡©§¨©©§¥Ÿ¤©£©©¨¦¨§¥¡Ÿ¦

úøîBà úçà :àlà!"Ceøa" àkéàäå ."úBàáö 'ä LBã÷ LBã÷ LBã÷" úøîBà úçàå ,"LBã÷ LBã÷" úøîBà úçàå ,"LBã÷" ¤¨©©¤¤¨§©©¤¤¨¨§©©¤¤¨¨¨§¨§¨¦¨¨
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חולין. פרק שביעי - גיד הנשה דף צא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

aizk(c,a b zex)íéøòOä ïøb úà äøæ àeä äpä'idie 'ebe dliNd ¦¥Ÿ¤¤Ÿ¤©§Ÿ¦©¨§¨¦¦
xenbiy xg` oxebd l` frea l` ikl zexl dxn` inrp .'ebe 'FakWa§¨§
meyn ,akyl ezia l` aeyi `l i`ce ixdy ,mixeryd z` zexfl

.oxeba oell x`yie dlila icigi z`vl mkg cinlzl `ed i`pby
,àëäî øîà eäaà éaødcwrd zyxta aizk(b ak ziy`xa)íkLiå' ©¦©¨¨©¥¨¨©©§¥

,'Bâå úà Láçiå ø÷aa íäøáàmcew `le xweaa mikydy jkne ©§¨¨©Ÿ¤©©£Ÿ¤§
.dlila z`vl mkg cinlzl oi`y rnyn ,meid xi`iy

,àëäî éøîà ïðaøåsqeil awri ixaca aizk(ci fl ziy`xa)àð Cì' §©¨¨¨§¥¥¨¨¤¨
éçà íBìL úà äàø'Bâå íBìL úàå Eze`xl eglyy xnelke §¥¤§©¤§¤§§

wcwcl yi 'd`x' aezkd oeyln j` ,eig` melya [wecale le`yl-]§¥
.meia epiide ze`xl xyt`y drya `l` egly `ly

,àëäî øîà áøj`lna awri wa`py dlild eze` xg` aezk ©¨©¥¨¨
(al al ziy`xa),'LîMä Bì çøæiå'eïaø úà ézìàL ,àáé÷ò éaø øîà ©¦§©©¤¤¨©©¦£¦¨¨©§¦¤©¨

æéìèéàa òLBäé éaø úàå ìàéìîb[xyad wEy-]íeàîéà ìLmy-] ©§¦¥§¤©¦§ª©§¦§¦¤¦¨
drya [mewneëìäLmyïaø ìL Bða äzLîì äîäa çwéì ¤¨§¦©§¥¨§¦§¥§¤©¨
áéúk ,ìàéìîb(my),'LîMä Bì çøæiå',zeywdl yieBì LîL éëå ©§¦¥§¦©¦§©©¤¤§¦¤¤

,äçøæ íìBòä ìëì àìäå äçøæ ãáì`l`LîL ,÷çöé éaø øîà §©¨§¨©£Ÿ§¨¨¨¨§¨¨©©¦¦§¨¤¤
äàaä[drwyy-]Bøeáòal` ziaa dpnf mcewBøeáòa äçøæmcew ©¨¨©£¨§¨©£

,exeara drwy okide ,l`epta dpnfáéúëc(i gk ziy`xa)á÷òé àöiå' ¦§¦©¥¥©£Ÿ
,'äðøç Cìiå òáL øàaî,oxgl ribd xaky xnelkeáéúëexg` cin ¦§¥¨©©¥¤¨¨¨§¦

ok(`i gk my),'íB÷na òbôiå'`veid ixde ,cvikd ,l` zia epiide ©¦§©©¨
eze` did jk `l` ,oxgl ribiy mcew l` ziaa xaer ray x`an

,dyrnàèî ék[`ayk-]ïøçì,ray x`an `viy xg`øîàeala ¦¨¨§¨¨¨©
øLôàyeìltúäL íB÷î ìò ézøáòeaéúBáàl` zia epiid ± ¤§¨¨©§¦©¨¤¦§©§£©

,wgvie mdxa` ea elltzdydézòc áéäé ãk ,ézìltúä àì éðàå©£¦Ÿ¦§©©§¦©¨¦©§¥
øcäéîì,lltzdl xefgl ezrc ozpy drya ±àòøà déì äöô÷± §¤§©¨§¨¥©§¨

,jxcd el dvtw'íB÷na òbôiå' ãiîzial ribd ±,lltzde l`ãk ¦¨©¦§©©¨©
éìölltzdy xg` ±øcäéîì éòa,oxgl aeyl dvx ±LBãwä øîà ¨¥¨¥§¤§©¨©©¨

àa ãiî ,äðéì àìa øètéå éðBìî úéáì àa äæ ÷écö ,àeä Ceøä©¦¤¨§¥§¦§¦¨¥§Ÿ¦¨¦¨¨
[drwy-],LîMäxn`py enk(my)`a iM mW olIe mFwOA rBtIe' ©¤¤©¦§©©¨©¨¤¨¦¨

,ynyd `a ik my ezpill mrh ozil aezkd jxved dnl ,'WnXd©¤¤
gikedl yi o`kne ,dpnf mcew ynyd exear drwyy cnll `l`
eakr cvik ok `l m`y ,dlila icigi z`vl mkg cinlzl oi`y
ekxca jiyndl did leki `lde ,ynyd zriwya `ed jexa yecwd

.dlila ecal zkll mkg cinlzl oi`y `l` ,dlila
zpil iabl dxeza exn`py miweqtd z` yxtl dkiynn `xnbd

:awri,áéúkoell aky xy`k awria(my),'íB÷nä éðáàî çwiå' §¦©¦©¥©§¥©¨
,ey`x zgz mipa` dnk gipdy rnynáéúëexweaa ezpyn mwyk §¦

(gi gk my),'ïáàä úà çwiå',zg` oa` `l` dzid `ly rnyn ©¦©¤¨¤¤
,cvikdíB÷îì íéðáà ïúBà ìk eöa÷úpL ãnìî ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨§©¥¤¦§©§¨¨£¨¦§¨

,àðz .BLàø äæ ÷écö çéðé éìò úøîBà úçàå úçà ìëå ,ãçà¤¨§¨©©§©©¤¤¨©¨¦©©¦¤Ÿ¨¨
ãçàa eòìáð ïleëå.zg` oa` eyrp mipa`d lk ± §¨¦§§§¤¨

,aizk(ai gk my)änk ,àðz ,'äöøà ávî ílñ äpäå íìçiå'did ©©£Ÿ§¦¥ª¨ª¨©§¨¨¨©¨
ìL Baçødíleñ,awri d`xyáéúëc úBàñøt íéôìà úðBîL(my) ¨§¤¨§©£¨¦©§¨¦§¦

,'Ba íéãøBéå íéìBò íéäìà éëàìî äpäå'rnyn ,mipy miax herine §¦¥©§£¥¡Ÿ¦¦§§¦
eidyéããä éãäa eòât éëå ,íéðL íéãøBéå íéðL íéìBòeybtpyke ± ¦§©¦§§¦§©¦§¦¨§©£¥£¨¥

,jxcd rvn`aäòaøà eäì eåä,mleqd agexl mik`lndéa áéúëe £§©§¨¨§¦¥
Càìîaj`lnd zpenz xe`iza ±(e i l`ipc)'LéLøúë Búiåâe'eteb ± §©§¨§¦¨§©§¦

,yiyxz enyy mi zcnk lecbéøéîâe,minkg elawe ±éøz LéLøúc §¦¥§©§¦§¥
eåä éñøt éôìàlitkz m`e ,eagex ze`qxt mitl` ipy yiyxz mi ± ©§¥©§¥¨

.ze`qxt mitl` zpeny mleqd agex `vnp ,drax`a
äìòî ìL Bð÷Béãa ïéìkzñîe ïéìBò ,àðzmiler eidy mik`lnd ± ¨¨¦¦§©§¦¦§¨¤©§¨

ezenc zi`xp dzidy awri ly epweica milkzqne miler eid mleqa
,dakxnd zeig rax`ay mc` sevxtaïéãøBéådhnlïéìkzñîe §§¦¦§©§¦

ähî ìL Bð÷Béãa,ux`ay ezenc d`xna milkzqn eid ±eòa ¦§¨¤©¨¨
déðekñì,d`pw zngn ea rebtl mivex eide ±ãiîyecwd eilr xny §©¥¦¨

xn`py enk `ed jexa(bi gk my).'åéìò ávð 'ä äpäå'§¦¥¦¨¨¨
àø÷î àìîìà ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà'eilr aSp 'd dPde' df ¨©©¦¦§¤¨¦¦§¨¥¦§¨§¦¥¦¨¨¨

áeúk,dxeza,Bøîàì øLôà éàdf ixdyéðnL íãàkBða ìò ó ¨¦¤§¨§¨§§¨¨¤¥¦©§
.awri lr obn `ed jexa yecwd did jk ,axyd on elivdl dtipna

,aizk(my)el gihad 'dy awri melgaäéìò áëL äzà øLà õøàä'¨¨¤£¤©¨Ÿ¥¨¤¨
'Bâå:`xnbd zl`ey .'LrxflE dPpY` Lldéúeáø éàîdn ike ± §§¤§¤¨§©§¤©§¥

mda akey didy eizen` rax` z` el gihady ef dghada cgein
:`xnbd daiyn .eipal ozilLBãwä dìtwL ãnìî ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨§©¥¤¦§¨©¨

úçz dçépäå ,ìàøNé õøà ìëì àeä Ceøadidy mewnd eze` ¨§¨¤¤¦§¨¥§¦¦¨©©
my akey,eðéáà á÷òéekxal,åéðáì Lákéì äçBð àäzLrwxwk ©£Ÿ¨¦¤§¤¨¦¨¥§¨¨

.yeaikl dlw `idy zen` rax`
,xn`p :j`lnd mr awri ly wa`nd oipra weqrl zxfeg `xnbd

(fk al ziy`xa)enr wa`pyk awril j`lnd ixacaék éðçlL øîàiå'©Ÿ¤©§¥¦¦
.'øçMä äìò,yxcp `ed jkeBì øîàj`lnl awriBà äzà ápb ¨¨©¨©¨©©¨©¨
ñeèñeéáe÷[zeytp apeb±]L ,äzàdnl ok `l m`éúnàøédz`ïî §§©¨¤¦§¨¥¦

Bì øîà ,øçMä,awril j`lndàì éúàøápL íBiîe éðà Càìî ©©©¨©©§¨£¦¦¤¦§¥¦Ÿ
,åéLëò ãò äøéL øîBì épîæ òébäzevn dyr`y ick ipgly jkle ¦¦©§©¦©¦¨©©§¨

.dxiy xne`e ipew
ef `ziixaeøîà ìàððç áø øîàc ,áø øîà ìàððç áøì déì òéiñî§©©¥§©£©§¥¨©©§¨©©£©§¥¨©
ìL ,áøúBzk Lzeycgìëa äøéL úBøîBà úøMä éëàìî ìL ©¨Ÿ¦¤©§£¥©¨¥§¦¨§¨

úøîBà úçàå ,LBã÷ úøîBà úçàå ,LBã÷ úøîBà úçà ,íBé©©¤¤¨§©©¤¤¨§©©¤¤
úBàáö 'ä LBã÷mrt zexne`y zeycg zezk yely yi mei lka ± ¨§¨

lky ,`ziixaa gken oke ,zg` mrt zxne` zk lke ,dxiy dpey`x
.dxiy zg` mrt wx xne` j`ln

éáéúéîzxyd ik`lny xn`y l`ppg ax ixac lr dywn `xnbd ± ¥¦¥
ziyilyd zka xn`y enk ,zg` daiz xg` mb myd z` mixikfn

,`ziixaa epipy ok `l ixde ,'d yecw zxne`yéðôì ìàøNé ïéáéáç£¦¦¦§¨¥¦§¥
äøéL íéøîBà ìàøNiL ,úøMä éëàìnî øúBé àeä Ceøa LBãwä©¨¨¥¦©§£¥©¨¥¤¦§¨¥§¦¦¨

äòL ìëa,evxiyàlà äøéL íéøîBà ïéà úøMä éëàìîelk §¨¨¨©§£¥©¨¥¥§¦¦¨¤¨
xne` j`lndì éøîàå ,íBia úçà íòtik`ln oi`y exn`y yie ± ©©©©©§¨§¥¨

`l` dxiy mixne` zxydúaMa úçà íòt,reaya ±dì éøîàå ©©©©©©¨§¨§¥¨
íòt dì éøîàå ,äðMa úçà íòt dì éøîàå ,Lãça úçà íòt©©©©©Ÿ¤§¨§¥¨©©©©©¨¨§¨§¥¨©©

òeáMa úçà,mipy raya ±ìáBia úçà íòt dì éøîàåmiynga ± ©©©¨©§¨§¥¨©©©©©¥
,dpyíìBòa úçà íòt dì éøîàå.mdiiga zg` mrt ±å,cer §¨§¥¨©©©©¨¨§

yøçà íMä úà ïéøékæî ìàøNéexn`yøîàpL ,úBáéz ézL ¦§¨¥©§¦¦¤©¥©©§¥¥¤¤¡©
(c e mixac)'Bâå ''ä ìàøNé òîL',zeaiz izy xg` weqta 'd zaiz ± §©¦§¨¥§

íMä úà ïéøékæî ïéà úøMä éëàìîe,mzxiyaìL øçàì àlàL ©§£¥©¨¥¥©§¦¦¤©¥¤¨§©©¨Ÿ
áéúëãk ,úBáéz(b e diryi)å .'úBàáö 'ä LBã÷ LBã÷ LBã÷'cer ¥§¦§¦¨¨¨§¨§

,zxyd ik`lnn l`xyi oiaiagy di`xyúøMä éëàìî ïéà¥©§£¥©¨¥
äìòîì äøéL íéøîBà,minya ±ähîì ìàøNé eøîàiL ãò± §¦¦¨§©§¨©¤Ÿ§¦§¨¥§©¨

,ux`aøîàpL(f gl aei`)'ø÷á éáëBk ãçé ïøa'mileynd l`xyi ± ¤¤¡©§¨©©§¥Ÿ¤
,xwea zrl cgi mzpx mixne` miakekløãäåaezk ok xg` wxe ± ©£©

'íéäìà éða ìk eòéøiå'xg` wx dfe ,'dl mirixn mlek mik`lnd ± ©¨¦¨§¥¡Ÿ¦
zxyd ik`ln oi`y `ziixaa epipy mewn lkne .l`xyi ly mzpx
l`ppg ax ixack `ly dfe zeaiz 'b xg` `l` myd z` mixikfn

.zg` daiz xg` mb myd z` mixikfn zxyd ik`lny xn`y
:`xnbd zvxznàlàynn zk lky l`ppg ax ixac yexit oi`dki ¤¨

dxn`n lr zxfeg `id `l` ,dzncew dlgd eay gayd z`
,xnelke ,dtiqeneúçàdpey`x zk ±úçàå ,LBã÷ úøîBàzk ± ©©¤¤¨§©©

dipyúçàå ,LBã÷ LBã÷ úøîBàziyily zk ±LBã÷ úøîBà ¤¤¨¨§©©¤¤¨
,úBàáö 'ä LBã÷ LBã÷myd z` dxikfn ziyilyd zkd mpn`e ¨¨§¨

.zeaiz 'b xg` wx
:`xnbd dywnCeøa àkéàäåweqta ixde ±(ai b l`wfgi)cFaM KExA' §¨¦¨¨¨§

zeaiz izy xg` 'd zaiz xn`p ,mik`lnd mixne`y 'FnFwOn 'd¦§
.yly xg` `le
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קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `v sc oileg(oey`x meil)

aizk(c,a b zex)íéøòOä ïøb úà äøæ àeä äpä'idie 'ebe dliNd ¦¥Ÿ¤¤Ÿ¤©§Ÿ¦©¨§¨¦¦
xenbiy xg` oxebd l` frea l` ikl zexl dxn` inrp .'ebe 'FakWa§¨§
meyn ,akyl ezia l` aeyi `l i`ce ixdy ,mixeryd z` zexfl

.oxeba oell x`yie dlila icigi z`vl mkg cinlzl `ed i`pby
,àëäî øîà eäaà éaødcwrd zyxta aizk(b ak ziy`xa)íkLiå' ©¦©¨¨©¥¨¨©©§¥

,'Bâå úà Láçiå ø÷aa íäøáàmcew `le xweaa mikydy jkne ©§¨¨©Ÿ¤©©£Ÿ¤§
.dlila z`vl mkg cinlzl oi`y rnyn ,meid xi`iy

,àëäî éøîà ïðaøåsqeil awri ixaca aizk(ci fl ziy`xa)àð Cì' §©¨¨¨§¥¥¨¨¤¨
éçà íBìL úà äàø'Bâå íBìL úàå Eze`xl eglyy xnelke §¥¤§©¤§¤§§

wcwcl yi 'd`x' aezkd oeyln j` ,eig` melya [wecale le`yl-]§¥
.meia epiide ze`xl xyt`y drya `l` egly `ly

,àëäî øîà áøj`lna awri wa`py dlild eze` xg` aezk ©¨©¥¨¨
(al al ziy`xa),'LîMä Bì çøæiå'eïaø úà ézìàL ,àáé÷ò éaø øîà ©¦§©©¤¤¨©©¦£¦¨¨©§¦¤©¨

æéìèéàa òLBäé éaø úàå ìàéìîb[xyad wEy-]íeàîéà ìLmy-] ©§¦¥§¤©¦§ª©§¦§¦¤¦¨
drya [mewneëìäLmyïaø ìL Bða äzLîì äîäa çwéì ¤¨§¦©§¥¨§¦§¥§¤©¨
áéúk ,ìàéìîb(my),'LîMä Bì çøæiå',zeywdl yieBì LîL éëå ©§¦¥§¦©¦§©©¤¤§¦¤¤

,äçøæ íìBòä ìëì àìäå äçøæ ãáì`l`LîL ,÷çöé éaø øîà §©¨§¨©£Ÿ§¨¨¨¨§¨¨©©¦¦§¨¤¤
äàaä[drwyy-]Bøeáòal` ziaa dpnf mcewBøeáòa äçøæmcew ©¨¨©£¨§¨©£

,exeara drwy okide ,l`epta dpnfáéúëc(i gk ziy`xa)á÷òé àöiå' ¦§¦©¥¥©£Ÿ
,'äðøç Cìiå òáL øàaî,oxgl ribd xaky xnelkeáéúëexg` cin ¦§¥¨©©¥¤¨¨¨§¦

ok(`i gk my),'íB÷na òbôiå'`veid ixde ,cvikd ,l` zia epiide ©¦§©©¨
eze` did jk `l` ,oxgl ribiy mcew l` ziaa xaer ray x`an

,dyrnàèî ék[`ayk-]ïøçì,ray x`an `viy xg`øîàeala ¦¨¨§¨¨¨©
øLôàyeìltúäL íB÷î ìò ézøáòeaéúBáàl` zia epiid ± ¤§¨¨©§¦©¨¤¦§©§£©

,wgvie mdxa` ea elltzdydézòc áéäé ãk ,ézìltúä àì éðàå©£¦Ÿ¦§©©§¦©¨¦©§¥
øcäéîì,lltzdl xefgl ezrc ozpy drya ±àòøà déì äöô÷± §¤§©¨§¨¥©§¨

,jxcd el dvtw'íB÷na òbôiå' ãiîzial ribd ±,lltzde l`ãk ¦¨©¦§©©¨©
éìölltzdy xg` ±øcäéîì éòa,oxgl aeyl dvx ±LBãwä øîà ¨¥¨¥§¤§©¨©©¨

àa ãiî ,äðéì àìa øètéå éðBìî úéáì àa äæ ÷écö ,àeä Ceøä©¦¤¨§¥§¦§¦¨¥§Ÿ¦¨¦¨¨
[drwy-],LîMäxn`py enk(my)`a iM mW olIe mFwOA rBtIe' ©¤¤©¦§©©¨©¨¤¨¦¨

,ynyd `a ik my ezpill mrh ozil aezkd jxved dnl ,'WnXd©¤¤
gikedl yi o`kne ,dpnf mcew ynyd exear drwyy cnll `l`
eakr cvik ok `l m`y ,dlila icigi z`vl mkg cinlzl oi`y
ekxca jiyndl did leki `lde ,ynyd zriwya `ed jexa yecwd

.dlila ecal zkll mkg cinlzl oi`y `l` ,dlila
zpil iabl dxeza exn`py miweqtd z` yxtl dkiynn `xnbd

:awri,áéúkoell aky xy`k awria(my),'íB÷nä éðáàî çwiå' §¦©¦©¥©§¥©¨
,ey`x zgz mipa` dnk gipdy rnynáéúëexweaa ezpyn mwyk §¦

(gi gk my),'ïáàä úà çwiå',zg` oa` `l` dzid `ly rnyn ©¦©¤¨¤¤
,cvikdíB÷îì íéðáà ïúBà ìk eöa÷úpL ãnìî ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨§©¥¤¦§©§¨¨£¨¦§¨

,àðz .BLàø äæ ÷écö çéðé éìò úøîBà úçàå úçà ìëå ,ãçà¤¨§¨©©§©©¤¤¨©¨¦©©¦¤Ÿ¨¨
ãçàa eòìáð ïleëå.zg` oa` eyrp mipa`d lk ± §¨¦§§§¤¨

,aizk(ai gk my)änk ,àðz ,'äöøà ávî ílñ äpäå íìçiå'did ©©£Ÿ§¦¥ª¨ª¨©§¨¨¨©¨
ìL Baçødíleñ,awri d`xyáéúëc úBàñøt íéôìà úðBîL(my) ¨§¤¨§©£¨¦©§¨¦§¦

,'Ba íéãøBéå íéìBò íéäìà éëàìî äpäå'rnyn ,mipy miax herine §¦¥©§£¥¡Ÿ¦¦§§¦
eidyéããä éãäa eòât éëå ,íéðL íéãøBéå íéðL íéìBòeybtpyke ± ¦§©¦§§¦§©¦§¦¨§©£¥£¨¥

,jxcd rvn`aäòaøà eäì eåä,mleqd agexl mik`lndéa áéúëe £§©§¨¨§¦¥
Càìîaj`lnd zpenz xe`iza ±(e i l`ipc)'LéLøúë Búiåâe'eteb ± §©§¨§¦¨§©§¦

,yiyxz enyy mi zcnk lecbéøéîâe,minkg elawe ±éøz LéLøúc §¦¥§©§¦§¥
eåä éñøt éôìàlitkz m`e ,eagex ze`qxt mitl` ipy yiyxz mi ± ©§¥©§¥¨

.ze`qxt mitl` zpeny mleqd agex `vnp ,drax`a
äìòî ìL Bð÷Béãa ïéìkzñîe ïéìBò ,àðzmiler eidy mik`lnd ± ¨¨¦¦§©§¦¦§¨¤©§¨

ezenc zi`xp dzidy awri ly epweica milkzqne miler eid mleqa
,dakxnd zeig rax`ay mc` sevxtaïéãøBéådhnlïéìkzñîe §§¦¦§©§¦

ähî ìL Bð÷Béãa,ux`ay ezenc d`xna milkzqn eid ±eòa ¦§¨¤©¨¨
déðekñì,d`pw zngn ea rebtl mivex eide ±ãiîyecwd eilr xny §©¥¦¨

xn`py enk `ed jexa(bi gk my).'åéìò ávð 'ä äpäå'§¦¥¦¨¨¨
àø÷î àìîìà ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà'eilr aSp 'd dPde' df ¨©©¦¦§¤¨¦¦§¨¥¦§¨§¦¥¦¨¨¨

áeúk,dxeza,Bøîàì øLôà éàdf ixdyéðnL íãàkBða ìò ó ¨¦¤§¨§¨§§¨¨¤¥¦©§
.awri lr obn `ed jexa yecwd did jk ,axyd on elivdl dtipna

,aizk(my)el gihad 'dy awri melgaäéìò áëL äzà øLà õøàä'¨¨¤£¤©¨Ÿ¥¨¤¨
'Bâå:`xnbd zl`ey .'LrxflE dPpY` Lldéúeáø éàîdn ike ± §§¤§¤¨§©§¤©§¥

mda akey didy eizen` rax` z` el gihady ef dghada cgein
:`xnbd daiyn .eipal ozilLBãwä dìtwL ãnìî ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨§©¥¤¦§¨©¨

úçz dçépäå ,ìàøNé õøà ìëì àeä Ceøadidy mewnd eze` ¨§¨¤¤¦§¨¥§¦¦¨©©
my akey,eðéáà á÷òéekxal,åéðáì Lákéì äçBð àäzLrwxwk ©£Ÿ¨¦¤§¤¨¦¨¥§¨¨

.yeaikl dlw `idy zen` rax`
,xn`p :j`lnd mr awri ly wa`nd oipra weqrl zxfeg `xnbd

(fk al ziy`xa)enr wa`pyk awril j`lnd ixacaék éðçlL øîàiå'©Ÿ¤©§¥¦¦
.'øçMä äìò,yxcp `ed jkeBì øîàj`lnl awriBà äzà ápb ¨¨©¨©¨©©¨©¨
ñeèñeéáe÷[zeytp apeb±]L ,äzàdnl ok `l m`éúnàøédz`ïî §§©¨¤¦§¨¥¦

Bì øîà ,øçMä,awril j`lndàì éúàøápL íBiîe éðà Càìî ©©©¨©©§¨£¦¦¤¦§¥¦Ÿ
,åéLëò ãò äøéL øîBì épîæ òébäzevn dyr`y ick ipgly jkle ¦¦©§©¦©¦¨©©§¨

.dxiy xne`e ipew
ef `ziixaeøîà ìàððç áø øîàc ,áø øîà ìàððç áøì déì òéiñî§©©¥§©£©§¥¨©©§¨©©£©§¥¨©
ìL ,áøúBzk Lzeycgìëa äøéL úBøîBà úøMä éëàìî ìL ©¨Ÿ¦¤©§£¥©¨¥§¦¨§¨

úøîBà úçàå ,LBã÷ úøîBà úçàå ,LBã÷ úøîBà úçà ,íBé©©¤¤¨§©©¤¤¨§©©¤¤
úBàáö 'ä LBã÷mrt zexne`y zeycg zezk yely yi mei lka ± ¨§¨

lky ,`ziixaa gken oke ,zg` mrt zxne` zk lke ,dxiy dpey`x
.dxiy zg` mrt wx xne` j`ln

éáéúéîzxyd ik`lny xn`y l`ppg ax ixac lr dywn `xnbd ± ¥¦¥
ziyilyd zka xn`y enk ,zg` daiz xg` mb myd z` mixikfn

,`ziixaa epipy ok `l ixde ,'d yecw zxne`yéðôì ìàøNé ïéáéáç£¦¦¦§¨¥¦§¥
äøéL íéøîBà ìàøNiL ,úøMä éëàìnî øúBé àeä Ceøa LBãwä©¨¨¥¦©§£¥©¨¥¤¦§¨¥§¦¦¨

äòL ìëa,evxiyàlà äøéL íéøîBà ïéà úøMä éëàìîelk §¨¨¨©§£¥©¨¥¥§¦¦¨¤¨
xne` j`lndì éøîàå ,íBia úçà íòtik`ln oi`y exn`y yie ± ©©©©©§¨§¥¨

`l` dxiy mixne` zxydúaMa úçà íòt,reaya ±dì éøîàå ©©©©©©¨§¨§¥¨
íòt dì éøîàå ,äðMa úçà íòt dì éøîàå ,Lãça úçà íòt©©©©©Ÿ¤§¨§¥¨©©©©©¨¨§¨§¥¨©©

òeáMa úçà,mipy raya ±ìáBia úçà íòt dì éøîàåmiynga ± ©©©¨©§¨§¥¨©©©©©¥
,dpyíìBòa úçà íòt dì éøîàå.mdiiga zg` mrt ±å,cer §¨§¥¨©©©©¨¨§

yøçà íMä úà ïéøékæî ìàøNéexn`yøîàpL ,úBáéz ézL ¦§¨¥©§¦¦¤©¥©©§¥¥¤¤¡©
(c e mixac)'Bâå ''ä ìàøNé òîL',zeaiz izy xg` weqta 'd zaiz ± §©¦§¨¥§

íMä úà ïéøékæî ïéà úøMä éëàìîe,mzxiyaìL øçàì àlàL ©§£¥©¨¥¥©§¦¦¤©¥¤¨§©©¨Ÿ
áéúëãk ,úBáéz(b e diryi)å .'úBàáö 'ä LBã÷ LBã÷ LBã÷'cer ¥§¦§¦¨¨¨§¨§

,zxyd ik`lnn l`xyi oiaiagy di`xyúøMä éëàìî ïéà¥©§£¥©¨¥
äìòîì äøéL íéøîBà,minya ±ähîì ìàøNé eøîàiL ãò± §¦¦¨§©§¨©¤Ÿ§¦§¨¥§©¨

,ux`aøîàpL(f gl aei`)'ø÷á éáëBk ãçé ïøa'mileynd l`xyi ± ¤¤¡©§¨©©§¥Ÿ¤
,xwea zrl cgi mzpx mixne` miakekløãäåaezk ok xg` wxe ± ©£©

'íéäìà éða ìk eòéøiå'xg` wx dfe ,'dl mirixn mlek mik`lnd ± ©¨¦¨§¥¡Ÿ¦
zxyd ik`ln oi`y `ziixaa epipy mewn lkne .l`xyi ly mzpx
l`ppg ax ixack `ly dfe zeaiz 'b xg` `l` myd z` mixikfn

.zg` daiz xg` mb myd z` mixikfn zxyd ik`lny xn`y
:`xnbd zvxznàlàynn zk lky l`ppg ax ixac yexit oi`dki ¤¨

dxn`n lr zxfeg `id `l` ,dzncew dlgd eay gayd z`
,xnelke ,dtiqeneúçàdpey`x zk ±úçàå ,LBã÷ úøîBàzk ± ©©¤¤¨§©©

dipyúçàå ,LBã÷ LBã÷ úøîBàziyily zk ±LBã÷ úøîBà ¤¤¨¨§©©¤¤¨
,úBàáö 'ä LBã÷ LBã÷myd z` dxikfn ziyilyd zkd mpn`e ¨¨§¨

.zeaiz 'b xg` wx
:`xnbd dywnCeøa àkéàäåweqta ixde ±(ai b l`wfgi)cFaM KExA' §¨¦¨¨¨§

zeaiz izy xg` 'd zaiz xn`p ,mik`lnd mixne`y 'FnFwOn 'd¦§
.yly xg` `le
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr av sc oileg(ipy meil)

weqtd :`xnbd zvxznCeøa,'ebeíépôBàenvr ceakd `qkn mdy ¨©¦
,déì éøîàc àeäz` mixikfn zxyd ik`lny dxn`y `ziixade §¨§¥¥

.mik`lna zwqer zeaiz yly xg` wx 'd
:xg` uexiz,àîéà úéòaéàå,mipte`l mik`ln oia welig oi` ok`y §¦¨¥¥¨

`l`àúeLø áéäéúàc ïåékz` xikfdl mik`lnl zeyxd dpzipy ± ¥¨§¦§§¦§¨
,yecw minrt yly exn`y xg` 'dáéäéúàzeyxd mdl dpzip ± ¦§§¦

xg` 'jexa' weqta eze` mixne` jkle ,cin 'd z` xikfdl jk xg`
.zeaiz 'a

x`azi jk jezne j`lna awri wa`n oipra weqrl zxfeg `xnbd
:cg` aezkaezk(d ai ryed),'Bì ïpçúiå äëa ìëiå Càìî ìà øNiå'©¨©¤©§¨©ª¨¨¨©¦§©¤

la` ,exiagl xy didp cg`dy ,xy oeyl xUIe ±äNòð éî òãBé éðéà ©¨©¥¦¥©¦©£¨
éîì øNawri m`d ,'lkIe' xn`p in lr ,aezkd yexit rcei ipi` ± ©§¦©ª¨

ok m`e ,j`ln l` 'awri' xyie ,aezkd `xwp jke ,j`lnl xy dyrp
xy dyrp j`lndy e` ,j`lnd z` awri gvpy eyexit 'lkIe'©ª¨
'lkIe' ok m`e ,j`ln 'awri' l` xyie ,aezkd `xwp jke ,awril©ª¨

mpn` ,awri z` gvp j`lndy eyexitøîBà àeäLk(hk al ziy`xa) §¤¥
íéäìà íò úéøN ék','lkEYe miWp` mreäNòð á÷òé øîBà éåä ¦¨¦¨¦¡Ÿ¦§¦£¨¦©¨¡¥¥©£Ÿ©£¨

.Càìnì øN©©©§¨
ryeda aezkd xn` cer(my),'Bì ïpçúiå äëa'eäëa éî òãBé éðéà ¨¨©¦§©¤¥¦¥©¦¨¨

,éîìmpn`øîBà àeäLk(fk al ziy`xa)éðçlL øîàiå'dlr iM §¦§¤¥©Ÿ¤©§¥¦¦¨¨
,'ipYkxA m` iM LgNW` `l xn`Ie xgXdøîBà éåädäëa Càìî ©¨©©Ÿ¤Ÿ£©¥£¦¦¥©§¨¦¡¥¥©§¨¨¨

á÷òéì.ekxcl eze` glyiy §©£Ÿ
aezk(hk al my)'[íéLðà íòå íéäìà íò] úéøN ék'midl` zaiz ± ¦¨¦¨¦¡Ÿ¦§¦£¨¦¡Ÿ¦

oeyla zynyn miWp` zaize ,`iypl l`yen oeyla zynyn£¨¦
,dlebd y`x xnelk aeyg mc`l l`yenBì æîø æîø ,äaø øîà̈©©¨¤¤¨©

n`yk j`lnd,ef oeyl awril xepnî úàöì íéøN éðL íéãéúòL¤£¦¦§¥¨¦¨¥¦¤
mdeìáaaL äìBb Làø[miyp` zaiza fenxd-]õøàaL àéNðå Ÿ¨¤§¨¤§¨¦¤§¤¤

ìàøNée ,[midl` zaiza fenxd-]úeìb Bì æîø ïàkîel xn` ixdy ¦§¨¥¦¨¨©¨
.laaay dleb y`x eipan didiy

xy ly enelga mixn`pd miweqtd on zeyxc dnk d`ian `xnbd
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המשך בעמוד קמק

oifge` mipy` cenr av sc ± oey`x wxtzereay

àúåùø áéäéúàã ïåéëly zeaiz yly xg`l "yecw"a edexikfd xakc ,xikfdl Ð

.gayáéäéúà.`icdl dixekc`l `zeyx Ðêàìî ìà øùéåixza `ed `xwn Ð

.xyrìëåéåm` :xy dyrpe gvpy ,"lkeie" xne` `ed mdn df i` lr rcei ipi` Ð

xyie" xn`w ikd e` ."awri lkeie j`ln l` awri xyie" xn`w ikde ,j`lnl awri

eznerl xxzyp ,xnelk Ð "j`ln awri l`

egvpe j`lnd lkeie ,j`lndøîåà àåäùë ?
úéøù éëegvp awri :ied Ð "lkeze" Ð

.j`lnlíéäìà íò úéøùux`ay `iyp Ð

,"midl`" mi`xwpe ,md mikenqy ,l`xyi

.(ak zeny) "mdipy xac `ai midl`d cr"

.dlebd y`x Ð "miyp` mre"ïôâáåÐ

mixvnn otb" aizkc ,otbl elynp l`xyi

.(t mildz) "riqzíéàâ éøùmixiyr Ð

.zeklnl miaexweíéåâ éøù äùìù åìàÐ

.mik`lnäöð äúìòjk lk up aeyg oi` Ð

.miyw mitpr mdy ,mibixykéçøô åìà
äðåäë.ycwna mizxynd ÐúåðúîáÐ

.l`xyil `ed jexa yecwd ozpyåìà
íéøåëáäd`lne daeh ux`l oqipkdy Ð

xnb zgixta mixeka dpnn oi`iane ,zexit

.mleyaïðîæ òéâäzextle ,o`kn z`vl Ð

.zeaxleäöð äúìò,dvpd onf dzlr Ð

.mixvn ly ogvp mc zefdlúåñåë äùìùÐ

.'ebe "drxt qeke" melgd xetqaäòøô éîéá
äëðedinxi) aizkc ,xvpckeap daixgdy Ð

.'ebe "laa jln xvpckeap `al" (enåæ äîåà
.l`xyi Ðïôâë äìùîðmixvnn otb" Ð

."riqzíéúá éìòá åìà äáù úåøåîæÐ

,ixte milre oialel d`iven efd dxenfd dnc

,cqg ilneb :miza ilra jk .otbd xwir `ede

zeklnl mpenn mixftne ,miipr ici miwifgne

.mci lr miniiwzne mdig` liayaïéìòÐ

zeleky`d lr mipibne ,gexd oilaeq otbay

:ux`d inr jk .zegexe ynye axy mki `ly

minkg icinlzy dn oixvewe oirxefe oiyxeg

.milke`úåð÷åð÷efg `lc ,y"liicie* =

.icinléì äøëàå:xne` `ed jexa yecwd Ð

liaya ,oqipa xyr dynga l`xyi il izipw

.miwicvdéì éúéøë øùà,izipw Ð

awric (`,bi) dheqc `nw wxta opixn`ck

.eyrn dpafóñëä øåøö"wlg"a Ð

,miwicva dil opiyxtn (a,ev oixcdpq)

ernyck xvpckeapl a`ene oenr dil eglyc

.edpiaxg` `z :`paxega e`apzi`c mi`iapl

:dil egly .oeddl`n `pitzqn :edl gly

`aixwa :edl gly ."eziaa yi`d oi` ik"

gly ."wegxnl jxca jld" :dil egly .iz`

:dil egly .ingx irac iwicv `ki` :edl

mday miwicv Ð "ecia gwl sqkd xexv"

.mzindøîåç.oi`q miyly ÐêúìÐ

.oi`q xyr dyngïàë.laaa ÐåäééáåøåÐ

.l`xyi ux`c iwicvcàúôà.rivi Ð

íäéìà øîåàåiab aizk dixkf z`eapa Ð

eze` rcb`e mrep z` ilwn z` gw`e" mieb

minrd z` izxk xy` izixa z` xtdl

.'ebe "mdil` xne`eéøëù åáäil exifgd Ð

xky mdilr milawn mziidy miwicvd z`

.'ebe "elwyie"óñëä íéùìù úà ç÷àåÐ

.l`xyia zexecl miwicv mze` erawpeìà
'ä úéá.l`xyi ux`a Ðúåöî íéùìùÐ

l.sili `wc `ed `kdne ,eyxtzp `
ïéàù
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êåøámitxy" (e diryi) aizkck ,mitxy mixne` "yecw" la` Ð dil ixn`c `ed mipte`

"yecw yecw yecw xn`e df l` df `xwe" dixza aizke ,'ebe "el lrnn micner

mixne` inp zeigc ,'ek "ycwd zeige mipte`de" :"xvei" zltza mixne` ep`y dne .'eke

`xw xzac ,"jexa" mixne` mipte`e zeigc gken inp `xwe .mitxyn iticrc Ð "jexa"

dy` zewiyn zeigd itpk lewe" aizk "jexa"c

yrx lew mznerl mipte`d lewe dzeg` l`

zeig xza mipte`dc rnyn `zkec lkae ."lecb

ekli zeigd zklae" (` l`wfgi) aizkc ,ixixb

ux`d lrn zeigd `ypdae mlv` mipte`d

digd gex ik" inp aizke ,"mipte`d e`ypi

df yexitl `zyd opitlic :xn`z m`e ."mipte`a

oi`" wxtae ,cg` lkd oi` mitxye zeigc

xne` cg` weqt :xne` (a,bi dbibg) "oiyxec

rax`" xne` cg` weqte ,"cg`l mitpk yy"

yy"c `xw i`d `d ,`iyew i`ne ?"cg`l mitpk

!aizk zeiga Ð i`de ,aizk mitxya Ð "mitpk

.mditpka mipeyn oi`y dil xazqnc :xnel yie

:(a,ar `nei) "el `a" wxta jixt `peeb i`dke

oex` eyre" aizke ,"ur oex` jl ziyre" aizk
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mdipt :xn`c o`nl (`,hv `xza `aa) "zexit

,"ziad l` mdipte" aizkde ,eig` l` yi`

,jixt dyn ly miaexk` dnly ly miaexkn

.dfn df epzyp `l `nzqnc
`nili`

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

"Ceøa"¯:àîéà úéòaéàå .déì éøîàc àeä íépôBà ¨©¦§¨§¦¥§¦¨¥¥¨
ïåékáéäéúàcàúeLø¯ìëiå Càìî ìà øNiå" .áéäéúà ¥¨§¦§§¦§¨¦§§¦©¨©¤©§¨©ª¨
äëaïpçúiåàeäLk ,éîì øN äNòð éî òãBé éðéà ,"Bì ¨¨©¦§©¤¥¦¥©¦©£¨©§¦§¤

äNòð á÷òé :øîBà éåä ,"íéäìà íò úéøN ék" :øîBà¥¦¨¦¨¦¡Ÿ¦¡¥¥©£Ÿ©£¨
,éîì äëa éî òãBé éðéà ,"Bì ïpçúiå äëa" .Càìnì øN©©©§¨¨¨©¦§©¤¥¦¥©¦¨¨§¦
äëa Càìî :øîBà éåä ,"éðçlL øîàiå" :øîBà àeäLk§¤¥©Ÿ¤©§¥¦¡¥¥©§¨¨¨
:äaø øîà ,"íéLðà íòå íéäìà íò úéøN ék" .á÷òéì§©£Ÿ¦¨¦¨¦¡Ÿ¦§¦£¨¦¨©©¨

Bì æîø æîøíéãéúòLepnî úàöì íéøN éðL¯Làø ¤¤¨©¤£¦¦§¥¨¦¨¥¦¤Ÿ
,ìááaL äìBbàéNðåBì æîø ïàkî ,ìàøNé õøàaL ¨¤§¨¤§¨¦¤§¤¤¦§¨¥¦¨¨©

" .úeìbïôbáeìL,àaà øa àéiç áø øîà ,"íâéøN äL ¨©¤¤§¨¨¦¦¨©©¦¨©©¨
ìL elà :áø øîàìëa ìàøNiî íéàöBiä íéàb éøN äL ¨©©¥§¨¨¥¥¦©§¦¦¦§¨¥§¨
íéîòt ,øBãå øBcíéðML,ìàøNé õøàa ãçàå ïàk ¨§¨¦¤§©¦¨§¤¨§¤¤¦§¨¥

ïðaø eáéäé .ïàk ãçàå ìàøNé õøàa íéðML íéîòt§¨¦¤§©¦§¤¤¦§¨¥§¤¨¨§¦©¨©
eäééðéòàðaøaàá÷eòàðaøå.áøc dézøa éða äéîçð ¥©§§©¨¨§¨§©¨¨§¤§¨§¥§©¥§©

ìL elà :øîà àáøíéBb éøN äLíéãnìnLìò úeëæ ¨¨¨©¥§¨¨¥¦¤§©§¦§©
.øBãå øBc ìëa ìàøNé"ïôb" :øîBà øæòéìà éaø ,àéðz¯ ¦§¨¥§¨¨©§¨©¦¡¦¤¤¥¤¤

ìL" ,íìBòä äæ"íâéøN äL¯,á÷òéå ÷çöé íäøáà äæ ¤¨¨§¨¨¦¦¤©§¨¨¦§¨§©£Ÿ
àéäå"úçøôk"ävð äúìò¯elàúBänàäeìéLáä" ,äéúìkLà"íéáðò¯.íéèáMä elà §¦§Ÿ©©¨§¨¦¨¥¨¦¨¦§¦©§§Ÿ¤¨£¨¦¥©§¨¦

äî àlà íãàì Bì ïéàøî ïéà àìäå ?äéäM äî íãàì Bì ïéàøî éëå :òLBäé éaø Bì øîà̈©©¦§ª©§¦©§¦¨¨¨©¤¨¨©£Ÿ¥©§¦§¨¨¤¨©
"ïôb" :àlà !úBéäì ãéúòM¯ìL" ,äøBz äæ"íéâéøN äL¯àéäå" ,íéøîe ïøäàå äLî elà ¤¨¦¦§¤¨¤¤¤¨§¨¨¦¦¥¤§©£Ÿ¦§¨§¦

"dvð äúìò úçøôë¯"íéáðò äéúìkLà eìéLáä" ,ïéøãäðñ elà¯ìëaL íé÷écvä elà §Ÿ©©¨§¨¦¨¥©§¤§¦¦§¦©§§Ÿ¤¨£¨¦¥©©¦¦¤§¨
eðà ïéëéøö ïééãò :ìàéìîb ïaø øîà .øBãå øBcéòãBîìéaø .íB÷î ãça délek déì íé÷Bîc , ¨¨©©¨©§¦¥£©¦§¦¦¨§¨¦§¥¥¥§©¨©¦

"ïôb" :øîBà éòãBnä øæòìà¯ìL" ,íéìLeøé äæäL"íéâéøN¯äæ,ìBãb ïäëå ,Cìî ,Lc÷î ¤§¨¨©¨¦¥¤¤¤§¨©¦§¨¨¦¦¤¦§¨¤¤§Ÿ¥¨
"ävð äúìò úçøôk àéäå"¯"íéáðò äéúìkLà eìéLáä" ,äpeäë éçøt elà¯.íéëñð elà §¦§Ÿ©©¨§¨¦¨¥¦§¥§¨¦§¦©§§Ÿ¤¨£¨¦¥§¨¦

"ïôb" :éåì ïa òLBäé éaø øîàc ,úBðzîa dì íé÷Bî éåì ïa òLBäé éaø¯ìL" ,äøBz BæäL ©¦§ª©¤¥¦¦¨§©¨©£©©¦§ª©¤¥¦¤¤¨§¨
"íéâéøN¯"dvð äúìò úçøôë àéäå" ,ïîe ,ïðò ãenò ,øàa äæ¯elàíéøekaäeìéLáä" , ¨¦¦¤§¥©¨¨¨§¦§Ÿ©©¨§¨¦¨¥©¦¦¦§¦

"íéáðò äéúìkLà¯.íéëñð elà"ïôb" :øîà àaà øa äéîøé éaø¯àeä ïëå ,ìàøNé elà ©§§Ÿ¤¨£¨¦¥§¨¦©¦¦§§¨©©¨¨©¤¤¥¦§¨¥§¥
íéøönî ïôb" øîBàòéqzìL" ,""íéâéøN äL¯ìL elàìëa ïäa ïéìBò ìàøNiL íéìâø äL ¥¤¤¦¦§©¦©¦©§¨¨¦¦¥§¨§¨¦¤¦§¨¥¦¨¤§¨

"dvð äúìò úçøôë àéäå" ,äðLå äðL¯ìàøNé ìL ïpîæ òébäúBøôìàeä ïëå ,úBaøìå ¨¨§¨¨§¦§Ÿ©©¨§¨¦¨¦¦©§©¨¤¦§¨¥¦§§¦§§¥
"dvð äúìò" ,"eöøLiå eøt ìàøNé éðáe" øîBà¯øîBà àeä ïëå ,ìàbéì ìàøNé ìL ïîæ òébä ¥§¥¦§¨¥¨©¦§§¨§¨¦¨¦¦©§©¤¦§¨¥¦¨¥§¥¥

ìëå éãâa ìò íçöð æéå"éLeaìî"íéáðò äéúìkLà eìéLáä" ,"ézìàâà¯ìL dpîæ òébä §¥¦§¨©§¨©§¨©§©¤§¨§¦¦§¦©§§Ÿ¤¨£¨¦¦¦©§©¨¤
ì íéøöîñBk úBzLäìòøzäìL :àáø øîàc eðééäå .?änì íéøöîa úBøeîàä úBñBk äL ¦§©¦¦§©©§¥¨§©§©£©¨¨§¨¨£§¦§©¦¨¨

ãçàå ,äëð äòøt éîéa äúML ãçàå ,äLî éîéa äúML ãçàäãéúòLììk íò úBzL ¤¨¤¨¨¦¥¤§¤¨¤¨¨¦¥©§Ÿ§Ÿ§¤¨¤£¦¨¦§¦¨
àúãbàa éàø÷ éðäì áø eäì Léøc ék :àaà øa äéîøé éaøì àaà éaø déì øîà .íéBbä¯ ©¦£©¥©¦©¨§©¦¦§§¨©©¨¦¨¥§©§¨¥§¨¥§©©§¨

Bæ äneà :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà .eäì Léøc CúååkïôâkdaL úBøBîæ ,äìLîð¯éìòa elà §¨¨¨¥§¨©©¦¦§¤¨¦¨§¤¤¦§§¨§¤¨¥©£¥
daL úBìBkLà ,íéza¯daL ïéìò ,íéîëç éãéîìz elà¯daL úBð÷Bð÷ ,õøàä énò elà ¨¦¤§¤¨¥©§¦¥£¨¦¨¦¤¨¥©¥¨¨¤§¨¤¨

¯íéð÷éø elàìàøNéaLíéîçø éòaéì :ízî eçìLc eðééäå .àéìkúéàìòàéìò,àìîìéàc ¥¥¨¦¤§¦§¨¥§©§§¨§¦¨¦¨¥©£¦¦§©§¨©©§¨§¦§¨¥
àì àéìòïîéi÷úî.àéìkúéàéaø íeMî ïðçBé éaø øîà ,"óñk øNò äMîça él äøkàå" ©§¨¨¦§©§¨¦§©§¨¨¤§¤¨¦©£¦¨¨¨¨¤¨©©¦¨¨¦©¦

ì àlà äøék ïéà :÷ãöBäé ïa ïBòîLäMîça" ,"éì éúéøk øLà éøá÷a" øîàpL ,äøéëî ïBL ¦§¤§¨¨¥¦¨¤¨§§¦¨¤¤¡©§¦§¦£¤¨¦¦¦©£¦¨
"øNò¯"óñk" ,íéøönî ìàøNé eìàâð BaL ïñéða øNò äMîç äæ¯ïëå ,íé÷écö elà ¨¨¤£¦¨¨¨§¦¨¤¦§£¦§¨¥¦¦§©¦¨¤¥©¦¦§¥

íéøòN øîç" ,"Bãéa ç÷ì óñkä øBøö" øîBà àeäCúìå"íéøòN¯äMîçå íéòaøà elà ¥§©¤¤¨©§¨Ÿ¤§Ÿ¦§¤¤§Ÿ¦¥©§¨¦©£¦¨
ìL íà òãBé éðéàå ,íäa íéi÷úî íìBòäL íé÷écöìàøNé õøàa øNò äMîçå ïàk íéL ©¦¦¤¨¨¦§©¥¨¤§¥¦¥©¦§¦¨©£¦¨¨¨§¤¤¦§¨¥

ìL íàå" øîBà àeäLk ,ïàk øNò äMîçå ìàøNé õøàa íéLäç÷àåìLóñk íéLéìLàåC §¦§¦§¤¤¦§¨¥©£¦¨¨¨¨§¤¥¨¤§¨§¦¤¤¨©§¦
éåä ,"øöBiä ìà 'ä úéa BúàøîBà¯ìLøîà .ïàk øNò äMîçå ìàøNé õøàa íéL Ÿ¥¤©¥¡¥¥§¦§¤¤¦§¨¥©£¦¨¨¨¨£©

:ééaàeäééaeøåéúeúc àzLéðk éáa éçkzLîàúôàáBè íà íäéìà øîàå" áéúëc eðééäå . ©©¥§©§¦§©§¦§¥§¦§¨§¥©§¨§©§¦§¦¨Ÿ©£¥¤¦
eìãç àì íàå éøëN eáä íëéðéòaeì÷LiåìL éøëN úàìL elà :øîBà äãeäé éaø ."óñk íéL,íìBòä úBneà é÷écö íéL §¥¥¤¨§¨¦§¦Ÿ£¨©¦§§¤§¨¦§¦¨¤©¦§¨¥¥§¦©¦¥¨¨

úBneàLìL elà :øîà àleò ,íäéìò íéîéi÷úî íìBòäíéLìL àlà ïéîéi÷î ïéàå ,çð éða íäéìò eìawL úåöîúçà :äL ¤¨¨¦§©§¦£¥¤¨¨©¥§¦¦§Ÿ¤¦§£¥¤§¥Ÿ©§¥§©§¦¤¨§¨©©
ïéàù

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



קכה oifge` mipy` cenr av sc ± oey`x wxtzereay
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ux`d lrn zeigd `ypdae mlv` mipte`d

digd gex ik" inp aizke ,"mipte`d e`ypi

df yexitl `zyd opitlic :xn`z m`e ."mipte`a

oi`" wxtae ,cg` lkd oi` mitxye zeigc

xne` cg` weqt :xne` (a,bi dbibg) "oiyxec

rax`" xne` cg` weqte ,"cg`l mitpk yy"

yy"c `xw i`d `d ,`iyew i`ne ?"cg`l mitpk

!aizk zeiga Ð i`de ,aizk mitxya Ð "mitpk

.mditpka mipeyn oi`y dil xazqnc :xnel yie

:(a,ar `nei) "el `a" wxta jixt `peeb i`dke

oex` eyre" aizke ,"ur oex` jl ziyre" aizk

Ð xg` oex` didy it lr s` ,"mihy ivr

xkend"a oke .df did jk ,df didy enk `nzqn

mdipt :xn`c o`nl (`,hv `xza `aa) "zexit

,"ziad l` mdipte" aizkde ,eig` l` yi`

,jixt dyn ly miaexk` dnly ly miaexkn

.dfn df epzyp `l `nzqnc
`nili`

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

"Ceøa"¯:àîéà úéòaéàå .déì éøîàc àeä íépôBà ¨©¦§¨§¦¥§¦¨¥¥¨
ïåékáéäéúàcàúeLø¯ìëiå Càìî ìà øNiå" .áéäéúà ¥¨§¦§§¦§¨¦§§¦©¨©¤©§¨©ª¨
äëaïpçúiåàeäLk ,éîì øN äNòð éî òãBé éðéà ,"Bì ¨¨©¦§©¤¥¦¥©¦©£¨©§¦§¤

äNòð á÷òé :øîBà éåä ,"íéäìà íò úéøN ék" :øîBà¥¦¨¦¨¦¡Ÿ¦¡¥¥©£Ÿ©£¨
,éîì äëa éî òãBé éðéà ,"Bì ïpçúiå äëa" .Càìnì øN©©©§¨¨¨©¦§©¤¥¦¥©¦¨¨§¦
äëa Càìî :øîBà éåä ,"éðçlL øîàiå" :øîBà àeäLk§¤¥©Ÿ¤©§¥¦¡¥¥©§¨¨¨
:äaø øîà ,"íéLðà íòå íéäìà íò úéøN ék" .á÷òéì§©£Ÿ¦¨¦¨¦¡Ÿ¦§¦£¨¦¨©©¨

Bì æîø æîøíéãéúòLepnî úàöì íéøN éðL¯Làø ¤¤¨©¤£¦¦§¥¨¦¨¥¦¤Ÿ
,ìááaL äìBbàéNðåBì æîø ïàkî ,ìàøNé õøàaL ¨¤§¨¤§¨¦¤§¤¤¦§¨¥¦¨¨©

" .úeìbïôbáeìL,àaà øa àéiç áø øîà ,"íâéøN äL ¨©¤¤§¨¨¦¦¨©©¦¨©©¨
ìL elà :áø øîàìëa ìàøNiî íéàöBiä íéàb éøN äL ¨©©¥§¨¨¥¥¦©§¦¦¦§¨¥§¨
íéîòt ,øBãå øBcíéðML,ìàøNé õøàa ãçàå ïàk ¨§¨¦¤§©¦¨§¤¨§¤¤¦§¨¥

ïðaø eáéäé .ïàk ãçàå ìàøNé õøàa íéðML íéîòt§¨¦¤§©¦§¤¤¦§¨¥§¤¨¨§¦©¨©
eäééðéòàðaøaàá÷eòàðaøå.áøc dézøa éða äéîçð ¥©§§©¨¨§¨§©¨¨§¤§¨§¥§©¥§©

ìL elà :øîà àáøíéBb éøN äLíéãnìnLìò úeëæ ¨¨¨©¥§¨¨¥¦¤§©§¦§©
.øBãå øBc ìëa ìàøNé"ïôb" :øîBà øæòéìà éaø ,àéðz¯ ¦§¨¥§¨¨©§¨©¦¡¦¤¤¥¤¤

ìL" ,íìBòä äæ"íâéøN äL¯,á÷òéå ÷çöé íäøáà äæ ¤¨¨§¨¨¦¦¤©§¨¨¦§¨§©£Ÿ
àéäå"úçøôk"ävð äúìò¯elàúBänàäeìéLáä" ,äéúìkLà"íéáðò¯.íéèáMä elà §¦§Ÿ©©¨§¨¦¨¥¨¦¨¦§¦©§§Ÿ¤¨£¨¦¥©§¨¦

äî àlà íãàì Bì ïéàøî ïéà àìäå ?äéäM äî íãàì Bì ïéàøî éëå :òLBäé éaø Bì øîà̈©©¦§ª©§¦©§¦¨¨¨©¤¨¨©£Ÿ¥©§¦§¨¨¤¨©
"ïôb" :àlà !úBéäì ãéúòM¯ìL" ,äøBz äæ"íéâéøN äL¯àéäå" ,íéøîe ïøäàå äLî elà ¤¨¦¦§¤¨¤¤¤¨§¨¨¦¦¥¤§©£Ÿ¦§¨§¦

"dvð äúìò úçøôë¯"íéáðò äéúìkLà eìéLáä" ,ïéøãäðñ elà¯ìëaL íé÷écvä elà §Ÿ©©¨§¨¦¨¥©§¤§¦¦§¦©§§Ÿ¤¨£¨¦¥©©¦¦¤§¨
eðà ïéëéøö ïééãò :ìàéìîb ïaø øîà .øBãå øBcéòãBîìéaø .íB÷î ãça délek déì íé÷Bîc , ¨¨©©¨©§¦¥£©¦§¦¦¨§¨¦§¥¥¥§©¨©¦

"ïôb" :øîBà éòãBnä øæòìà¯ìL" ,íéìLeøé äæäL"íéâéøN¯äæ,ìBãb ïäëå ,Cìî ,Lc÷î ¤§¨¨©¨¦¥¤¤¤§¨©¦§¨¨¦¦¤¦§¨¤¤§Ÿ¥¨
"ävð äúìò úçøôk àéäå"¯"íéáðò äéúìkLà eìéLáä" ,äpeäë éçøt elà¯.íéëñð elà §¦§Ÿ©©¨§¨¦¨¥¦§¥§¨¦§¦©§§Ÿ¤¨£¨¦¥§¨¦

"ïôb" :éåì ïa òLBäé éaø øîàc ,úBðzîa dì íé÷Bî éåì ïa òLBäé éaø¯ìL" ,äøBz BæäL ©¦§ª©¤¥¦¦¨§©¨©£©©¦§ª©¤¥¦¤¤¨§¨
"íéâéøN¯"dvð äúìò úçøôë àéäå" ,ïîe ,ïðò ãenò ,øàa äæ¯elàíéøekaäeìéLáä" , ¨¦¦¤§¥©¨¨¨§¦§Ÿ©©¨§¨¦¨¥©¦¦¦§¦

"íéáðò äéúìkLà¯.íéëñð elà"ïôb" :øîà àaà øa äéîøé éaø¯àeä ïëå ,ìàøNé elà ©§§Ÿ¤¨£¨¦¥§¨¦©¦¦§§¨©©¨¨©¤¤¥¦§¨¥§¥
íéøönî ïôb" øîBàòéqzìL" ,""íéâéøN äL¯ìL elàìëa ïäa ïéìBò ìàøNiL íéìâø äL ¥¤¤¦¦§©¦©¦©§¨¨¦¦¥§¨§¨¦¤¦§¨¥¦¨¤§¨

"dvð äúìò úçøôë àéäå" ,äðLå äðL¯ìàøNé ìL ïpîæ òébäúBøôìàeä ïëå ,úBaøìå ¨¨§¨¨§¦§Ÿ©©¨§¨¦¨¦¦©§©¨¤¦§¨¥¦§§¦§§¥
"dvð äúìò" ,"eöøLiå eøt ìàøNé éðáe" øîBà¯øîBà àeä ïëå ,ìàbéì ìàøNé ìL ïîæ òébä ¥§¥¦§¨¥¨©¦§§¨§¨¦¨¦¦©§©¤¦§¨¥¦¨¥§¥¥

ìëå éãâa ìò íçöð æéå"éLeaìî"íéáðò äéúìkLà eìéLáä" ,"ézìàâà¯ìL dpîæ òébä §¥¦§¨©§¨©§¨©§©¤§¨§¦¦§¦©§§Ÿ¤¨£¨¦¦¦©§©¨¤
ì íéøöîñBk úBzLäìòøzäìL :àáø øîàc eðééäå .?änì íéøöîa úBøeîàä úBñBk äL ¦§©¦¦§©©§¥¨§©§©£©¨¨§¨¨£§¦§©¦¨¨

ãçàå ,äëð äòøt éîéa äúML ãçàå ,äLî éîéa äúML ãçàäãéúòLììk íò úBzL ¤¨¤¨¨¦¥¤§¤¨¤¨¨¦¥©§Ÿ§Ÿ§¤¨¤£¦¨¦§¦¨
àúãbàa éàø÷ éðäì áø eäì Léøc ék :àaà øa äéîøé éaøì àaà éaø déì øîà .íéBbä¯ ©¦£©¥©¦©¨§©¦¦§§¨©©¨¦¨¥§©§¨¥§¨¥§©©§¨

Bæ äneà :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà .eäì Léøc CúååkïôâkdaL úBøBîæ ,äìLîð¯éìòa elà §¨¨¨¥§¨©©¦¦§¤¨¦¨§¤¤¦§§¨§¤¨¥©£¥
daL úBìBkLà ,íéza¯daL ïéìò ,íéîëç éãéîìz elà¯daL úBð÷Bð÷ ,õøàä énò elà ¨¦¤§¤¨¥©§¦¥£¨¦¨¦¤¨¥©¥¨¨¤§¨¤¨

¯íéð÷éø elàìàøNéaLíéîçø éòaéì :ízî eçìLc eðééäå .àéìkúéàìòàéìò,àìîìéàc ¥¥¨¦¤§¦§¨¥§©§§¨§¦¨¦¨¥©£¦¦§©§¨©©§¨§¦§¨¥
àì àéìòïîéi÷úî.àéìkúéàéaø íeMî ïðçBé éaø øîà ,"óñk øNò äMîça él äøkàå" ©§¨¨¦§©§¨¦§©§¨¨¤§¤¨¦©£¦¨¨¨¨¤¨©©¦¨¨¦©¦

ì àlà äøék ïéà :÷ãöBäé ïa ïBòîLäMîça" ,"éì éúéøk øLà éøá÷a" øîàpL ,äøéëî ïBL ¦§¤§¨¨¥¦¨¤¨§§¦¨¤¤¡©§¦§¦£¤¨¦¦¦©£¦¨
"øNò¯"óñk" ,íéøönî ìàøNé eìàâð BaL ïñéða øNò äMîç äæ¯ïëå ,íé÷écö elà ¨¨¤£¦¨¨¨§¦¨¤¦§£¦§¨¥¦¦§©¦¨¤¥©¦¦§¥

íéøòN øîç" ,"Bãéa ç÷ì óñkä øBøö" øîBà àeäCúìå"íéøòN¯äMîçå íéòaøà elà ¥§©¤¤¨©§¨Ÿ¤§Ÿ¦§¤¤§Ÿ¦¥©§¨¦©£¦¨
ìL íà òãBé éðéàå ,íäa íéi÷úî íìBòäL íé÷écöìàøNé õøàa øNò äMîçå ïàk íéL ©¦¦¤¨¨¦§©¥¨¤§¥¦¥©¦§¦¨©£¦¨¨¨§¤¤¦§¨¥

ìL íàå" øîBà àeäLk ,ïàk øNò äMîçå ìàøNé õøàa íéLäç÷àåìLóñk íéLéìLàåC §¦§¦§¤¤¦§¨¥©£¦¨¨¨¨§¤¥¨¤§¨§¦¤¤¨©§¦
éåä ,"øöBiä ìà 'ä úéa BúàøîBà¯ìLøîà .ïàk øNò äMîçå ìàøNé õøàa íéL Ÿ¥¤©¥¡¥¥§¦§¤¤¦§¨¥©£¦¨¨¨¨£©

:ééaàeäééaeøåéúeúc àzLéðk éáa éçkzLîàúôàáBè íà íäéìà øîàå" áéúëc eðééäå . ©©¥§©§¦§©§¦§¥§¦§¨§¥©§¨§©§¦§¦¨Ÿ©£¥¤¦
eìãç àì íàå éøëN eáä íëéðéòaeì÷LiåìL éøëN úàìL elà :øîBà äãeäé éaø ."óñk íéL,íìBòä úBneà é÷écö íéL §¥¥¤¨§¨¦§¦Ÿ£¨©¦§§¤§¨¦§¦¨¤©¦§¨¥¥§¦©¦¥¨¨

úBneàLìL elà :øîà àleò ,íäéìò íéîéi÷úî íìBòäíéLìL àlà ïéîéi÷î ïéàå ,çð éða íäéìò eìawL úåöîúçà :äL ¤¨¨¦§©§¦£¥¤¨¨©¥§¦¦§Ÿ¤¦§£¥¤§¥Ÿ©§¥§©§¦¤¨§¨©©
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`oifgeקכו mipya cenr av sc ± oey`x wxtzereay

íéøëæì äáåúë ïéáúåë ïéàùmdl oicgiine xekf akynl oiceygy it lr s`c Ð

.daezk mdl eazkiy jk lk ef devna y`x zelw oibdep oi` ,oyinyzl xkføùá
úîä.mc` ly Ðïéìå÷îáip`e .jk lk `iqdxta eze` oilke` oi`y ,filhi`a Ð

.dnvrn dzny dnda xya Ð "znd xya" :izrnyäéì úéàãzeaiaq xya sk Ð

.dpeilrd zilewdìéâò àìåxyad Ð

xya lk .skl dnec epi`e ,mvrd zeaiaq

:(`,fn) dcpa opixn`ck ,"sk" ixw lebre deab

.zexba ipniq iab ,skd jrnzzy crøîà
øúåî åáìçå ìàåîùixac ,oizipzn ipzwc Ð

.`id lkdìéìùá âäåðlily ly ealge Ð

.xeq`éç äòùú ïááepiptl cnre igy Ð

.en` drxwpe dhgypynåúèéùìxn`c Ð

oerh :(`,cr oileg) "dywnd dnda" wxta

Ð en` zhigya ixzyn `lc oeike .dhigy

dndaa lk" dia ixwilc ,`ed lily e`l

`l` .ecibe ealg elit`e ,(`i `xwie) "elk`z

lk ly cibc ealg,oizipzn xn`w dnda

.lkd ixack l`eny dil iweneåø÷éòîÐ

.xyaa yxype rlap `edy mewn lknåîîåâ
éôåùä íòlr d`xpe deabd algd Ð

,oird zi`xn iptn ekilyne enneb ,iteyd

eyxye exwir la` .cib lke`k d`xi `ly

.oixzen Ð cib lye oney lyéôåùä íòÐ

.epkzgi iteyl deyaãéâã åáìç íìåòìÐ

.xzen lkd ixac :l`eny xn`wäãåîå
ìàåîù,xzen dxezd onc ab lr s`c Ð

.opaxcn xi`n iax dil xq`wéáø åàì éàî
àéä øéàîeli`c ."xeqi` ea ebdp" ipzwcn Ð

xn`we ,`kil `bdpn elit` Ð dcedi iaxl

.l`enyk ,`ziixe`cn xzenc xi`n iax

äèéèçdil opirnyc `ed xi`n iaxl Ð

.lirlúåð÷åð÷jxe`a oikledd oiwc oicib Ð

cibl oevigd cibn ,xyad zgzn jxid

oipzepe oikx ody itl ,oixeq`d od ode .iniptd

,iteyd y`xa `edy ,envr cib la` .mrh

.`ed `nlra ure ,`ed dywøîà àìåòÐ

.eilr daiig dxezd ,`ed ury it lr s`

áìçáù íéèåçmbe ,milqkd iheg oebk Ð

.oiwc miheg yi axwd lry algaïéøåñàÐ

.opaxcníäéìò ïéáééç ïéàå.zxk Ðïáåì
àéìåëjlede hytzne ,uixgd jezay Ð

.`ilekd jezaäéì èèøîî.eixg` yxyn Ð

äéì íéàâ.lk` `ileka la` ,ietgd Ð
áìç

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

àîéìéàlilyc ealgae ,ibilt lilyc cibac `py i`ne :xn`z m`e Ð lilyc ealg

wxta xn`ck ,axwde cenra epi`c oeik ,alg ixwn `lc meyn :xnel yie ?ecen

.lily llkn `ven my`a mixen`d zeilkd izye alg dn :(`,dr oileg) "dywnd dnda"

øîàåiaxc e`l i`c Ð xfrl` iaxc iiez`l jxved Ð 'ek `irye` iax xn` xfrl` iax

,`ziixaa ipzwc "ealg" :`pin` ded ,xfrl`

jkl .lilyc ealg `le ,`nlrc cibc ealg epiid

rnyn "mzhiyl ekld"c ,xfrl` iaxc iziin

ediiexzac .algae ciba ,xn`w `zlin dlek`c

cib` i`c :cere .mzhiyl ekld ,eda ibiltc

xfrl` iaxl dil ded ,oizipzn` i`w dicegl

oizipzna xkfed `lc ab lr s` .dizlin xninl

iaxn xi`n iax opirny mewn lkn ,xi`n iax

lk`c Ð `ziixa` dxn` ikdl `l` .dcedi

.mzhiyl ekld inp algac ,i`w ibiltc `zlin

åîîåâalg :qxhpewd yxit Ð iteyd mr

ekilyne enneb ,iteyd lr d`xpd cibe deabd

la` .cib lke`k d`xi `ly ,oird zi`xn iptn

.oixzen Ð cib lye oney ly eiyxye exwir

xi`n iaxl oiac ,ealga ibilt `l df itle

ealg ,xeq` cibdy mewn lk :dcedi iaxle

l`enyl xity ith jixtc oky lke .xeq` inp

elit` `kdc .lkd ixacl xzen ealg :xn`c

oeyld la` .ealg xq`w ,lwinc dcedi iax

bltin `de ,cibc ealg `l`" xn`wc :dyw

mewna elit` ,dcedi iaxlc rnyn Ð "!ibilt

,l`eny xn`y enk ,ixy ealg ,xeq` cibdy

Ð "enneb"c d`xp jkle .bilt xi`n iaxc `l`

irac [i`nle] .ealg` `le ,i`w dicegl cib`

,dcedi iaxk "xeqi` ea ebdp"c `ziixa inewe`l

Ð cib` `l` enneb dcedi iax xn` `ly dn

,xeng`c `kid" ,`bdpna ielz ealgc meyn

iaxc `xneg iab (`,eq dcp) xn`ck ,"xeng`

"enneb"c :xn`p inp [i`] ."miiwp dray"c `xif

xninl irac i`nl ,alg` i`w inp dcedi iaxc

`wlq xi`n iaxl la` .dcedi iaxk `ziixa jdc

ehhgl xingncn ,`ziixe`cn xeq`c jzrc

."exwirn epny jzeg" xn`wc ,eixg` yxyle

mewn lkne ,xi`n iaxk `ziixa :wiqn seqale

l`xyic `l` ,xi`n iaxl `ziixe`cn xiq` `l

`de .ixnbl ixy dcedi iaxl la` .md miyecw

mzqa epiid Ð algd lre eilr mipn`p :opzc

dcedi iaxlc oeikc .cib ly ealga `le ,alg

(a,bv) onwle .zepn`p dia jiiy `l ,ixnbl ixy

.'d zxfra yxt`àìåòdxezde `ed ur xn`

`zbelte mrh ozepa miciba yic `zbelt Ð 'ek

`l ,dhihga ibiltc dcedi iaxe xi`n iaxc

`dc ax xaqw `l` .`lere axc `zbeltk ied

zepwepwa Ð mrh ozepa oiciba yia i`pz ibiltc

.`ed ur `nlr ilekl Ð cib la` ,ibiltc `ed

.mrh ozepa oda yic xn`c o`nk xaq i`ce axe

dxez dxq` `lc dil zi`e dcedi iax` biltc `pz `edde ,dhihga ibiltc dcedi iaxe xi`n iaxc `zbelt oke ?zepwepw il dne cib il dn ,mrh ozepa oiciba oi` xn`c o`nlc

.zepwepw `le ,`pngx xn` "cib"c ,`nlr ilekl exy zepwepwc .zepwepwa `le ,envr ciba `zbelt Ð jpd lkc :xaq `lere .zepwepwa ax cinri df lk Ð cala skd lry `l`

."`ed ur" xn`wcn ,mrh ozepa oiciba oi` xn`c o`nk xaq i`ce `lereäéúååë,"`lerk `xazqn" xn`wc ab lr s`c :glyie zyxta i`g` axc zezl`ya Ð `xazqn `lerc

.ixy opaxcn elit` `lerlc :rnyn .opaxcn zepwepw opixq`øîàuegy dn `l` menbl jixv oi`e ,ixy `ilek oaelc :`zkld ikdc rnyn Ð `xazqn iq` iaxc dizeek iia`

dkld did ok m`c Ð `ax opiqxb `le ,"dil hhgn dax" qxbe .xqe`d ixac `le ,xiznd ixac e`iad glyie zyxta inp zezl`yae .ciqtd `l lwindc azk inp qxhpewae .`ilekl

Ð rpende ,xingi Ð xingnde .iia`k `zkld xnz` `lc oeik ,eixg` yxyl xingnd xg` jld `ilek oaelac qxhpewa azk edine ."dax" aizk mixtqd lkae ,iia` iabl `axk

zi` edlekc :xaeq `nye Ð xzen `diy `icda wqt `l `ilek oaelay ab lr s` .xzen `edy el heyty :qxhpewd yexit jezn rnyn ,eze` dteg xyady algae .ciqtd `l

xn` inp `kd Ð "milqkd jezay" `le ,`pngx xn` "milqkd lry" opiyxc i`c ?dfn df `py i`nc :mrh ozil jixve .xzen Ð eze` dteg xyady alg :xn`c ,l`enyc edl

iax ixac o`kn xezql yie .`ilek oaelan ,alg eh` alg ihega ith eda xefbl yi Ð opaxcn mixeq` algay oihegc ab lr s`e !"zeilkd jezay" `le ,"zeilkd lry" `pngx

il oi` Ð 'ebe "dpnn eaixwi xy` dndad on alg lke` lk ik" :mipdk zxeza `ipzcn ,eilrn mexwd lehiy xg`l s` xeq` cakd zxzei lry oneyc xne` didy u"inn xfrl`

?"dpnn eaixwi xy`" xn`p dnl ok m` ."alg lke` lk ik" xnel cenlz ?oipn oileg alg ."dndad on" xnel cenlz ?oipn oinen ilra alg .axwil mixyk mdy ,mininz alg `l`
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äaeúk ïéáúBk ïéàLíéøëæìúçàå ,¯øNa ïéì÷BL ïéàL ¤¥§¦§¨¦§¨¦§©©¤¥§¦§©
únäïéìewîaúçàå ,¯ïéãaënLBðéàå .äøBzä úà ©¥§©¦§©©¤§©§¦¤©¨§¥

àìå déì úéà !déì úéàc ïðéæç à÷ àäå .óBòa âäBð¥¨§¨¨¨¥©§¦¥¦¥§¨
ìéâòóBòì déì úéà :äéîøé éaø éòa .¯ìéâòådéì úéà , ¨¥¨¥©¦¦§§¨¦¥¨§¨¥¦¥

äîäaì¯øúa Bà ,ïðéìæà déãéc øúa ,éàî ,ìéâò àìå ©§¥¨§¨¨¥©¨©¦¥¨§¦©¨©
.e÷éz ?ïðéìæà dépéî:ìàeîL øîà ."ìéìMa âäBðå" ¦¥¨§¦©¥§¥©¨¦¨©§¥

àîéìéà ?éàîc Baìç .ìkä éøáãì øzeî Baìçå§¤§¨§¦§¥©Ÿ¤§§©¦¥¨
ìéìLc¯âäBð :àéðúc !déa éâéìt âìôéî àäå §¨¦§¨¦§©§¦¦¥§©§¨¥

äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,øeñà Baìçå ,ìéìMa©¨¦§¤§¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨
éaø øîàå .øzeî Baìçå ,ìéìMa âäBð Bðéà :øîBà¥¥¥©¨¦§¤§¨§¨©©¦
äòLz ïáa ú÷Bìçî :àéòLBà éaø øîà ,øæòìà¤§¨¨¨©©¦©£¨©£¤§¤¦§¨

ì øéàî éaø Cìäå ,éçì äãeäé éaøå BúhéL.BúhéL ©§¨©©¦¥¦§¦¨§©¦§¨§¦¨
àlàåãéâc Baìç¯:àéðúc !da éâéìt âìôéî àä §¤¨¤§§¦¨¦§©§¦¦¨§©§¨

äLpä ãéb¯,àeäL íB÷î ìëa åéøçà èhçî ¦©¨¤§©¥©£¨§¨¨¤
CúBçåäãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,Bøwéòî BðîL §¥©§¥¦¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨
:øîBàBîîBbíòéôeMä!¯,ãéâc Baìç íìBòìäãBî ¥§¦©¦§¨¤§§¦¤

øéàî éaøìc ìàeîL¯BðîLå :àéðúc .øeñà ïðaøcî §¥¦§©¦¥¦¦§©¨©¨§©§¨§©§
éaø ,åàì éàî .øeqéà Ba eâäð íéLBã÷ ìàøNéå ,øzeî¨§¦§¨¥§¦¨£¦©¨©¦

äøBzä ïî øzeî øîàc àéä øéàî¯.ïðaøcî øeñàå ¥¦¦©£©¨¦©¨§¨¦§©¨©
¯øéàî éaøì ìáà ,àéä äãeäé éaø àîìéc ?éànî¦©¦§¨©¦§¨¦£¨§©¦¥¦

!øéñà éîð àúééøBàcî¯:àéðúc ,Czòc à÷ìñ àì ¦§©§¨©¦£¦¨¨§¨©§¨§©§¨
äLpä ãéb¯BðîLå ,àeäL íB÷î ìëa åéøçà èhçî ¦©¨¤§©¥©£¨§¨¨¤§©§

,øéàî éaø ?äèéèç déì úéàc déì zòîL ïàî .øzeî¨©¨§©§¥§¦¥£¦¨©¦¥¦
øa ìàeîL øa ÷çöé áø øîà .øzeî BðîL :øîà÷å§¨¨©©§¨¨©©¦§¨©§¥©
.BaL úBð÷Bð÷ àlà äøBz äøñà àì :áø øîà ,àúøî̈§¨¨©©Ÿ¨§¨¨¤¨§¨¤
:ééaà øîà .åéìò äáéiç äøBzäå ,àeä õò :øîà àleò¨¨©¥§©¨¦§¨¨¨£©©©¥
áø øîà ,úLL áø øîàc ,àøazñî àleòc déúååk§¨¥§¨¦§©§¨©£©©¥¤£©©

ïéèeç :éñàáìçaL¯àîìà ,ïäéìò ïéáéiç ïéàå ,ïéøeñà ©¦¦¤©¥¤£¦§¥©¨¦£¥¤©§¨
¯éîð àëä .ïéèeç àìå ,àðîçø øîà "áìç"¯"ãéb" ¥¤£©©£¨¨§Ÿ¦¨¨©¦¦

.úBð÷Bð÷ àìå ,àðîçø øîà,úLL áø øîà ,àôeb £©©£¨¨§Ÿ§¨¨£©©¥¤
áìçaL ïéèeç :éñà áø øîà¯ïéáéiç ïéàå ,ïéøeñà ¨©©©¦¦¤©¥¤£¦§¥©¨¦

.ïäéìòàéìekaL¯àéìek ïáBì .ïäéìò ïéáéiç ïéàå ïéøeñà¯ãç ,àéiç éaøå éaø £¥¤¤©§¨£¦§¥©¨¦£¥¤¤§¨©¦§©¦¦¨©
äaø .éøL ãçå øñàèèøîîøîà .déì íéàb éñà éaø ,déì èèøîî ïðçBé éaø ,déì £©§©¨¥©¨§¨§¥¥©¦¨¨§¨§¥¥©¦©¦¨¥¥£©

øîà ,àaà éaø øîàc ,àøazñî éñà éaøc déúååk :ééaà:ìàeîL øîà ,äãeäé áø ©©¥§¨¥§©¦©¦¦§©§¨©£©©¦©¨£©©§¨£©§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr av sc oileg(ipy meil)

íéøëæì äaeúk ïéáúBk ïéàLxekf akyn lr md miceygy s` ± ¤¥§¦§¨¦§¨¦
zeixr zevna jk lk y`x zelw mibdep oi` oyinyzl xkf micgiine

.daezk ipyl cg` miazek mpi`eúnä øNa ïéì÷BL ïéàL ,úçàå§©©¤¥§¦§©©¥
ïéìe÷îaen `l` zny mc` xya dlik`l weya mixken oi` ±mixk §¨¦

.drpva eze`.äøBzä úà ïéãaënL ,úçàå§©©¤§©§¦¤©¨
dpyna xn`p :sera bdep epi` dypd cib xeqi` recn zx`an `xnbd

digae dndaa bdep dypd cib xeqi`y,óBòa âäBð Bðéàåiptn §¥¥§
dywn .jxiay dpeilrd zilewd mvr zeaiaq xya sk oi` serly

:`xnbddéì úéàc ïðéæç à÷ àäåsk serl yiy mi`ex ep` ixde - §¨¨£¦¨§¦¥
:`xnbd zvxzn .dpeilrd zilewd mvr zeaiaq xyaàìå déì úéà¦¥§Ÿ

ìéâòaaeqn epi` `ed j` ,zilewd mvrl aiaqn xya serl yi ok` - ¨¦
dxn` dxezde ,eagexl gehy `l` ,skk lebira mvrd z`ziy`xa)

(bl almc` ly jxid sk zxevk ezxevy sk ,'ebe 'KxId sM lr xW`'£¤©©©¨¥
.lebr `edy

:df oica zwtzqn `xnbd,äéîøé éaø éòaìéâòå óBòì déì úéà± ¨¥©¦¦§§¨¦¥§§¨¦
dnda ly skk lebira zilewd mvr z` siwn ely jxid xyay ser

,digee`ìéâò àìå äîäáì déì úéàdly jxid xyay dnda oke ± ¦¥¦§¥¨§Ÿ¨¦
,lebr epi`e eagxl gehyéàî.dypd cib xeqi` mda bdpi m`d ± ©

m`d ,md wtqd iccveïðéìæà déãéc øúalk xg` mikled m`d ± ¨©¦¥©§¦¨
,envr ipta sere ser lk xg`e dnvr ipta dndae dndaàByøúä©

ïðéìæà dépéîdidi mlerl zeige zendaae ,oind xg` mikledy e` ± ¦¥©§¦¨
`xnbd dx`ype .xeqi` didi `l mlerl zeterae ,xeqi`a.e÷éz¥

:dpyna epipy,'ìéìLa âäBðå'xaera bdep dypd cib xeqi`y epiidc §¥¦§¦
iaxe ,dzhigy xg`l dndad jeza ig `vnpy miycg dryz oa
ealgy dpyna epipy jkl jenqae .lilya bdep epi`y xne` dcedi

:dcedi iax ixac meiq `ed df oic m`d dpc `xnbd .xzenøîà̈©
,ìàeîLdpyna epipyy dn'øzeî Baìçå'ly eixac meiq df oi` §¥§¤§¨

oicd ok `l` ,dcedi iaxìkä éøáãì.dlik`a xzen algdy §¦§¥©Ÿ
:`xnbd zl`eyéàîc Baìç,xaecn alg dfi`a ±àîéìéàalga ¤§§©¦¥¨

ìéìLc,lilyd ly mixeq`d mialga zxacn dpyndy xn`z m` ± ¦§¦
,zeilkd alg oebkiaxe `nw `pz ewlgpy mbdy l`eny xn` dfae

,xzen `edy micen mlek ealga ,lilya cib xeqi` bdep m` dcedi
déa éâéìt âìôéî àäådcedi iaxe xi`n iax ewlgp `ziixaa ixde ± §¨¦§©§¦¥¥

,xeq` e` xzen `ed m` lilyd ly algd lr mb,àéðúcxeqi`cib §©§¨
dypdBaìçå ìéìLa âäBðlilyd lyøeñàdlik`aéaø éøác ¥¦§¦§¤§¨¦§¥©¦

øîBà äãeäé éaø ,øéàîdypd cib xeqi`Baìçå ìéìLa âäBð Bðéà ¥¦©¦§¨¥¥¥¦§¦§¤§
lilyd lyøzeî.dlik`aàéòLBà éaø øîà øæòìà éaø øîàå ¨§¨©©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨

,`ziixad ixac lrdyú÷Bìçî`id dcedi iaxe xi`n iax ly ©£¤
axaeräòLz ïá`vnpy miycgéç,dhgypy xg`l en` irna §¤¦§¨©

øéàî éaø Cìäåalgde cibd z` xq`yìäãeäé éaøå BúèéL §¨©©¦¥¦§¦¨§©¦§¨
algde cibd z` xizdyì,BúèéLokylirl dpyna(.cr)iax ewlgp §¦¨

en` irna ig `vnpy miycg dryz oa xaer m` dcedi iaxe xi`n
`ed eiycg xaerl e`lny oeikn xi`n iax zrcly ,dhigy oerh
ezrcle xg`ne ,en` zhigy ici lr xzed `ly iptn dhigy oerh
xeqi` ea bdepy `ziixaa xn` okl ,dnvr ipta dixa `ed df xaer
xzed eiycg el e`lny xaer mby xaq dcedi iax mle` .cibe alg
itl cibe alg xeqi` ea oi`y `ziixaa xn` okle ,en` zhigya
zrcly `vnp .dndaa `vnpy dn lk z` lek`l dxizd dxezdy
ealgy l`eny xn` ji`de xeq` lilyd ly algd mb xi`n iax

.lkd ixacl xzen
:zxg` zexyt` xnel dqpn `xnbdàlàåzxacn dpyndy xn`z §¤¨

aãéâc Baìçlre ,dige dnda lk ly dypd cib iab lry oneya ± ¤§§¦
ozip `l df ,dlik`a xzen df oneyy micen mleky l`eny xn` jk

lc ,xneda éâéìt âìôéî àämi`pzd ewlgp dfa mb ixdy ± ¨¦§©§¦¥¨
,`ziixaaàeäL íB÷î ìëa åéøçà èhçî äLpä ãéb àéðúcitl ± §©§¨¦©¨¤§©¥©£¨§¨¨¤

xya sk lr dlebn `ed ewlgae jxid jxe` lkl oezp dypd ciby
ytgl gahd jixv okl ,xyad sk jeza oenh `ed ewlgae jxid

,elek z` wnerl jezgle eixg`Bøwéòî BðîL CúBçåjixv oke ± §¥©§¥¦¨

lk z`e ,cibd z` siwnd oneyd lk z` jilydle jezgl gahd
,xyaa yxyene relad oneydøîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥

`l` ,xyad wnera epneye cibd z` jezgl jixv `lyíò BîîBb§¦
éôeMälr d`xp `edy mewna eilry oneyd z`e cibd z` jzeg ± ©¦

oney xi`n iax zrcly ixd .xyad mewnl eze` deyne xyad sk
.lkd ixacl xzen `edy l`eny xn` ji`de xeq` cibd

:`xnbd zvxzníìBòìl dpynd zpeekãéâc Baìçlry oneyl - §¨¤§§¦
,dxezd on lkd ixacl xzen `edy l`eny xn` jk lre ,cibd

øéàî éaøìc ìàeîL äãBîe,xzen oneyd dxezd ony ab lr s` ¤§¥¦§©¦¥¦
ïðaøcî`edøeñà,ixnbl e`ivedle eixg` hhgl jixve`ziixade ¦§©¨¨¨

opaxcn epiid exwirn oneyd z` jezgl jixv xi`n iaxly dxn`y
.dxezd on `le

dxezd on oneyd z` xizn xi`n iaxy jkl di`x d`ian `xnbd
:zxg` `ziixanBðîLå ,àéðúcdypd cib lyøzeîdxezd on §©§¨§©§¨
íéLBã÷ ìàøNéågdmnvr lr exineeâäðs`åàì éàî .øeqéà Ba §¦§¨¥§¦¨£¦©©

zhiyy gxken `l m`d ±àéä øéàî éaø,ef`ziixaa xn`p ixdy ©¦¥¦¦
xi`n iax zhiy efy gxkdae ,cibd oneya xeqi` ebdp l`xyi ipay
yxetny ok m` `veie ,xeq`l oi` bdpnn elit` dcedi iaxl ik

ef `ziixaaøîàcxi`n iaxcibd oneyyøeñàå äøBzä ïî øzeî §¨©¨¦©¨§¨
,ïðaøcî.l`eny ixack epiide ¦§©¨¨

:`xnbd dywnéànîiax zhiy `id efd `ziixady gxkdd dn ± ¦©
,xi`nàîìécile` ±zhiyy xn`p,àéä äãeäé éaøjixv ezrcly ¦§¨©¦§¨¦

,opaxcn oneyd z` menbløéàî éaøì ìáàcibd oneyàúééøBàcî £¨§©¦¥¦¦§©§¨
,øéñà énðmleky xn` ji`d ,l`eny lr `iyewd xefgz ok m`e ©¦¨¦

on xeq` `ed xi`n iaxl ixde ,dxezd on xzen cibd algy micen
.dxezd

:`xnbd zvxznCzòc à÷ìñ àì,ok xnel jzrc lr dlri `l ± Ÿ©§¨©§¨
àéðúcz` `ivedl `ay gah ,ztqep `ziixaa epipyy iptn ±ãéb §©§¨¦

åéøçà èhçî ,äLpäxyad wnera eze` jzeg ±ëaàeäL íB÷î ì ©¨¤§©¥©£¨§¨¨¤
.øzeî BðîLån ixdeäèéèç déì úéàc déì zòîL ïàîinn ± §©§¨©¨§©§¥§¦¥£¦¨

n ,xyad wnera cibd z` jezgl oic yiy xaeqy eprnyøéàî éaø©¦¥¦
mewn lka eixg` hhgn dypd ciby ,lirl z`aend `ziixaa xn`y
xyal eze` deyie eze` menbiy witqn dcedi iaxl la` ,`edy

,xi`n iax zhiya `id ef `ziixay gken ok m`e ,iteydåit lr s` §
okøîà÷ef `ziixaay,øzeî BðîLzexzeq zeziixad e`vnpe ¨¨©©§¨

epneyy xi`n iax xn` o`k z`aend `ziixaa ik ,efl ef dxe`kl
z` jezgl jixvy xn` `ed lirl z`aend `ziixaa eli`e ,xzen
`ziixady ,xnel jixv dxizqd z` ayiil ickae .exwirn oneyd
on zxacn o`k `ziixad la` ,opaxcn zxacn lirl z`aend
gken ok m`e .xzen oneyd xi`n iaxl s` dxezd one ,dxezd
ea ebdp miyecw l`xyie xzen cib ly epnyy dxn`y `ziixady
oneyd opaxcn mb dcedi iaxl la` ,`id xi`n iax zhiy ,xeqi`
ony micen mleky xn`y l`eny lr dyw `l dzrne .xzen

.xzen ealg dxezd
on xq`p cibd on wlg dfi` mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:dxezdäøñà àì ,áø øîà àzøî øa ìàeîL øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©§¥©©§¨¨©©Ÿ¨§¨
däøBz,dypd cib lk z`àlàd z` wx,BaL úBð÷Bð÷epiidc ¨¤¨§¨¤

,iniptd cibd cvl mikynpe oevigd cibdn mi`veid miwcd micibd
epi`e urk dyw envr cibd la` ,dlik`l miie`xe mikx mdy itl

.dxezd ezxq` `l jkitl dlik`l ie`xøîà àleòy zn`àeä õò ¨¨©¥
,dlik`l ie`x epi`eåok it lr s`åéìò äáéiç äøBzäm` zewln §©¨¦§¨¨¨

.dxezd dxq` `l zepwepwd z` la` ,elk`
àøazñî àleòc déúååk ,éiaà øîà,`ler zrck xnel xazqn ± ¨©©©¥§¨¥§¨¦§©§¨

dnn jkl di`xe,éqà áø øîà úLL áø øîàcdïéèeçoiwcd §¨©©¥¤¨©©©¦¦
Lmi`vnpáìçalry alga e` [qxkd z` dqknd-] axwd lry ¤§¥¤

milqkdïéøeñàopaxcnïäéìò ïéáéiç ïéàå.olk` m` zxkàîìà £¦§¥©¨¦£¥¤©§¨
y meyn `id xacd zaiqy gken ±ïéèeç àìå àðîçø øîà áìç- ¥¤¨©©£¨¨§Ÿ¦

dxezd dxn`yky(bk f `xwie)`id 'Elk`z `l fre aUke xFW alg lM'¨¥¤§¤¤¨¥ŸŸ¥
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr av sc oileg(ipy meil)

íéøëæì äaeúk ïéáúBk ïéàLxekf akyn lr md miceygy s` ± ¤¥§¦§¨¦§¨¦
zeixr zevna jk lk y`x zelw mibdep oi` oyinyzl xkf micgiine

.daezk ipyl cg` miazek mpi`eúnä øNa ïéì÷BL ïéàL ,úçàå§©©¤¥§¦§©©¥
ïéìe÷îaen `l` zny mc` xya dlik`l weya mixken oi` ±mixk §¨¦

.drpva eze`.äøBzä úà ïéãaënL ,úçàå§©©¤§©§¦¤©¨
dpyna xn`p :sera bdep epi` dypd cib xeqi` recn zx`an `xnbd

digae dndaa bdep dypd cib xeqi`y,óBòa âäBð Bðéàåiptn §¥¥§
dywn .jxiay dpeilrd zilewd mvr zeaiaq xya sk oi` serly

:`xnbddéì úéàc ïðéæç à÷ àäåsk serl yiy mi`ex ep` ixde - §¨¨£¦¨§¦¥
:`xnbd zvxzn .dpeilrd zilewd mvr zeaiaq xyaàìå déì úéà¦¥§Ÿ

ìéâòaaeqn epi` `ed j` ,zilewd mvrl aiaqn xya serl yi ok` - ¨¦
dxn` dxezde ,eagexl gehy `l` ,skk lebira mvrd z`ziy`xa)

(bl almc` ly jxid sk zxevk ezxevy sk ,'ebe 'KxId sM lr xW`'£¤©©©¨¥
.lebr `edy

:df oica zwtzqn `xnbd,äéîøé éaø éòaìéâòå óBòì déì úéà± ¨¥©¦¦§§¨¦¥§§¨¦
dnda ly skk lebira zilewd mvr z` siwn ely jxid xyay ser

,digee`ìéâò àìå äîäáì déì úéàdly jxid xyay dnda oke ± ¦¥¦§¥¨§Ÿ¨¦
,lebr epi`e eagxl gehyéàî.dypd cib xeqi` mda bdpi m`d ± ©

m`d ,md wtqd iccveïðéìæà déãéc øúalk xg` mikled m`d ± ¨©¦¥©§¦¨
,envr ipta sere ser lk xg`e dnvr ipta dndae dndaàByøúä©

ïðéìæà dépéîdidi mlerl zeige zendaae ,oind xg` mikledy e` ± ¦¥©§¦¨
`xnbd dx`ype .xeqi` didi `l mlerl zeterae ,xeqi`a.e÷éz¥

:dpyna epipy,'ìéìLa âäBðå'xaera bdep dypd cib xeqi`y epiidc §¥¦§¦
iaxe ,dzhigy xg`l dndad jeza ig `vnpy miycg dryz oa
ealgy dpyna epipy jkl jenqae .lilya bdep epi`y xne` dcedi

:dcedi iax ixac meiq `ed df oic m`d dpc `xnbd .xzenøîà̈©
,ìàeîLdpyna epipyy dn'øzeî Baìçå'ly eixac meiq df oi` §¥§¤§¨

oicd ok `l` ,dcedi iaxìkä éøáãì.dlik`a xzen algdy §¦§¥©Ÿ
:`xnbd zl`eyéàîc Baìç,xaecn alg dfi`a ±àîéìéàalga ¤§§©¦¥¨

ìéìLc,lilyd ly mixeq`d mialga zxacn dpyndy xn`z m` ± ¦§¦
,zeilkd alg oebkiaxe `nw `pz ewlgpy mbdy l`eny xn` dfae

,xzen `edy micen mlek ealga ,lilya cib xeqi` bdep m` dcedi
déa éâéìt âìôéî àäådcedi iaxe xi`n iax ewlgp `ziixaa ixde ± §¨¦§©§¦¥¥

,xeq` e` xzen `ed m` lilyd ly algd lr mb,àéðúcxeqi`cib §©§¨
dypdBaìçå ìéìLa âäBðlilyd lyøeñàdlik`aéaø éøác ¥¦§¦§¤§¨¦§¥©¦

øîBà äãeäé éaø ,øéàîdypd cib xeqi`Baìçå ìéìLa âäBð Bðéà ¥¦©¦§¨¥¥¥¦§¦§¤§
lilyd lyøzeî.dlik`aàéòLBà éaø øîà øæòìà éaø øîàå ¨§¨©©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨

,`ziixad ixac lrdyú÷Bìçî`id dcedi iaxe xi`n iax ly ©£¤
axaeräòLz ïá`vnpy miycgéç,dhgypy xg`l en` irna §¤¦§¨©

øéàî éaø Cìäåalgde cibd z` xq`yìäãeäé éaøå BúèéL §¨©©¦¥¦§¦¨§©¦§¨
algde cibd z` xizdyì,BúèéLokylirl dpyna(.cr)iax ewlgp §¦¨

en` irna ig `vnpy miycg dryz oa xaer m` dcedi iaxe xi`n
`ed eiycg xaerl e`lny oeikn xi`n iax zrcly ,dhigy oerh
ezrcle xg`ne ,en` zhigy ici lr xzed `ly iptn dhigy oerh
xeqi` ea bdepy `ziixaa xn` okl ,dnvr ipta dixa `ed df xaer
xzed eiycg el e`lny xaer mby xaq dcedi iax mle` .cibe alg
itl cibe alg xeqi` ea oi`y `ziixaa xn` okle ,en` zhigya
zrcly `vnp .dndaa `vnpy dn lk z` lek`l dxizd dxezdy
ealgy l`eny xn` ji`de xeq` lilyd ly algd mb xi`n iax

.lkd ixacl xzen
:zxg` zexyt` xnel dqpn `xnbdàlàåzxacn dpyndy xn`z §¤¨

aãéâc Baìçlre ,dige dnda lk ly dypd cib iab lry oneya ± ¤§§¦
ozip `l df ,dlik`a xzen df oneyy micen mleky l`eny xn` jk

lc ,xneda éâéìt âìôéî àämi`pzd ewlgp dfa mb ixdy ± ¨¦§©§¦¥¨
,`ziixaaàeäL íB÷î ìëa åéøçà èhçî äLpä ãéb àéðúcitl ± §©§¨¦©¨¤§©¥©£¨§¨¨¤

xya sk lr dlebn `ed ewlgae jxid jxe` lkl oezp dypd ciby
ytgl gahd jixv okl ,xyad sk jeza oenh `ed ewlgae jxid

,elek z` wnerl jezgle eixg`Bøwéòî BðîL CúBçåjixv oke ± §¥©§¥¦¨

lk z`e ,cibd z` siwnd oneyd lk z` jilydle jezgl gahd
,xyaa yxyene relad oneydøîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥

`l` ,xyad wnera epneye cibd z` jezgl jixv `lyíò BîîBb§¦
éôeMälr d`xp `edy mewna eilry oneyd z`e cibd z` jzeg ± ©¦

oney xi`n iax zrcly ixd .xyad mewnl eze` deyne xyad sk
.lkd ixacl xzen `edy l`eny xn` ji`de xeq` cibd

:`xnbd zvxzníìBòìl dpynd zpeekãéâc Baìçlry oneyl - §¨¤§§¦
,dxezd on lkd ixacl xzen `edy l`eny xn` jk lre ,cibd

øéàî éaøìc ìàeîL äãBîe,xzen oneyd dxezd ony ab lr s` ¤§¥¦§©¦¥¦
ïðaøcî`edøeñà,ixnbl e`ivedle eixg` hhgl jixve`ziixade ¦§©¨¨¨

opaxcn epiid exwirn oneyd z` jezgl jixv xi`n iaxly dxn`y
.dxezd on `le

dxezd on oneyd z` xizn xi`n iaxy jkl di`x d`ian `xnbd
:zxg` `ziixanBðîLå ,àéðúcdypd cib lyøzeîdxezd on §©§¨§©§¨
íéLBã÷ ìàøNéågdmnvr lr exineeâäðs`åàì éàî .øeqéà Ba §¦§¨¥§¦¨£¦©©

zhiyy gxken `l m`d ±àéä øéàî éaø,ef`ziixaa xn`p ixdy ©¦¥¦¦
xi`n iax zhiy efy gxkdae ,cibd oneya xeqi` ebdp l`xyi ipay
yxetny ok m` `veie ,xeq`l oi` bdpnn elit` dcedi iaxl ik

ef `ziixaaøîàcxi`n iaxcibd oneyyøeñàå äøBzä ïî øzeî §¨©¨¦©¨§¨
,ïðaøcî.l`eny ixack epiide ¦§©¨¨

:`xnbd dywnéànîiax zhiy `id efd `ziixady gxkdd dn ± ¦©
,xi`nàîìécile` ±zhiyy xn`p,àéä äãeäé éaøjixv ezrcly ¦§¨©¦§¨¦

,opaxcn oneyd z` menbløéàî éaøì ìáàcibd oneyàúééøBàcî £¨§©¦¥¦¦§©§¨
,øéñà énðmleky xn` ji`d ,l`eny lr `iyewd xefgz ok m`e ©¦¨¦

on xeq` `ed xi`n iaxl ixde ,dxezd on xzen cibd algy micen
.dxezd

:`xnbd zvxznCzòc à÷ìñ àì,ok xnel jzrc lr dlri `l ± Ÿ©§¨©§¨
àéðúcz` `ivedl `ay gah ,ztqep `ziixaa epipyy iptn ±ãéb §©§¨¦

åéøçà èhçî ,äLpäxyad wnera eze` jzeg ±ëaàeäL íB÷î ì ©¨¤§©¥©£¨§¨¨¤
.øzeî BðîLån ixdeäèéèç déì úéàc déì zòîL ïàîinn ± §©§¨©¨§©§¥§¦¥£¦¨

n ,xyad wnera cibd z` jezgl oic yiy xaeqy eprnyøéàî éaø©¦¥¦
mewn lka eixg` hhgn dypd ciby ,lirl z`aend `ziixaa xn`y
xyal eze` deyie eze` menbiy witqn dcedi iaxl la` ,`edy

,xi`n iax zhiya `id ef `ziixay gken ok m`e ,iteydåit lr s` §
okøîà÷ef `ziixaay,øzeî BðîLzexzeq zeziixad e`vnpe ¨¨©©§¨

epneyy xi`n iax xn` o`k z`aend `ziixaa ik ,efl ef dxe`kl
z` jezgl jixvy xn` `ed lirl z`aend `ziixaa eli`e ,xzen
`ziixady ,xnel jixv dxizqd z` ayiil ickae .exwirn oneyd
on zxacn o`k `ziixad la` ,opaxcn zxacn lirl z`aend
gken ok m`e .xzen oneyd xi`n iaxl s` dxezd one ,dxezd
ea ebdp miyecw l`xyie xzen cib ly epnyy dxn`y `ziixady
oneyd opaxcn mb dcedi iaxl la` ,`id xi`n iax zhiy ,xeqi`
ony micen mleky xn`y l`eny lr dyw `l dzrne .xzen

.xzen ealg dxezd
on xq`p cibd on wlg dfi` mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:dxezdäøñà àì ,áø øîà àzøî øa ìàeîL øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©§¥©©§¨¨©©Ÿ¨§¨
däøBz,dypd cib lk z`àlàd z` wx,BaL úBð÷Bð÷epiidc ¨¤¨§¨¤

,iniptd cibd cvl mikynpe oevigd cibdn mi`veid miwcd micibd
epi`e urk dyw envr cibd la` ,dlik`l miie`xe mikx mdy itl

.dxezd ezxq` `l jkitl dlik`l ie`xøîà àleòy zn`àeä õò ¨¨©¥
,dlik`l ie`x epi`eåok it lr s`åéìò äáéiç äøBzäm` zewln §©¨¦§¨¨¨

.dxezd dxq` `l zepwepwd z` la` ,elk`
àøazñî àleòc déúååk ,éiaà øîà,`ler zrck xnel xazqn ± ¨©©©¥§¨¥§¨¦§©§¨

dnn jkl di`xe,éqà áø øîà úLL áø øîàcdïéèeçoiwcd §¨©©¥¤¨©©©¦¦
Lmi`vnpáìçalry alga e` [qxkd z` dqknd-] axwd lry ¤§¥¤

milqkdïéøeñàopaxcnïäéìò ïéáéiç ïéàå.olk` m` zxkàîìà £¦§¥©¨¦£¥¤©§¨
y meyn `id xacd zaiqy gken ±ïéèeç àìå àðîçø øîà áìç- ¥¤¨©©£¨¨§Ÿ¦

dxezd dxn`yky(bk f `xwie)`id 'Elk`z `l fre aUke xFW alg lM'¨¥¤§¤¤¨¥ŸŸ¥
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc oileg(iyily meil)

áìçmilqkdäôBç øNaäLdqkn ±øzeî BúBà,dlik`aàîìà ¥¤¤©¨¨¤¨©§¨
xaqy gken ±àðîçø øîà íéìñkä ìòLdxezd dxn`yky ± ¤©©§¨¦¨©©£¨¨

(c b `xwie)`id ,'ebe 'milqMd lr xW` odilr xW` algd z`e'§¤©¥¤£¤£¥¤£¤©©§¨¦
ekzdlr axw `edy milqkd lry algd z` wx dlik`a xeq`l dpe

gafnd iabàìåz`algdL`vnp,íéìñkä CBúa`edyaxw epi` §Ÿ¤§©§¨¦
.dlik`a xzeneénð àëäxnel yi ,`ilekd oael oica o`k s` ±ìòL ¨¨©¦¤©

àðîçø øîà úBéìkädxezd dxn`yky -(my)zilMd iYW z`e' ©§¨¨©©£¨¨§¥§¥©§¨Ÿ
algd z` wx dlik`a xeq`l dpeekzd `id ,'odilr xW` algd z`e§¤©¥¤£¤£¥¤

zeilkd lr `vnpyàìåalgd z`L`vnp,úBéìkä CBúaoeikne §Ÿ¤§©§¨
.ehhgl jixv oi` dlik`a xzen zeilkd jezay algdy

:eixaca dxizq dywne l`eny ly eixac xwirl zxfeg `xnbd
øNaäL áìç ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà àaà éaø øîà àôeb¨¨©©¦©¨¨©©§¨¨©§¥¥¤¤©¨¨

øzeî BúBà äôBç:`xnbd dywn .dlik`aéðéàxn` jk m`d ± ¤¨¥¦
,l`enyéàä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà àaà éaø øîàäå§¨¨©©¦©¨¨©©§¨¨©§¥©

zéðúî éúeúc àaømipznd zgzy dfd algd ±øéñàxeq` ± ©§¨§¥©§¥¨¦
,dlik`a xzen edteg xyady alg l`eny zrcl m`e .dlik`a
gahdy xg`l wx `lde ,xeq` mipznd zgzy algdy xn` recn
xyaa dqekn df algy `vnp ,algd d`xp mipznd xya z` yixtn

.xzen zeidl jixv df alg l`eny zrcle
:`xnbd zvxzn,à÷øtéî é÷eøt äéiça äîäa éiaà øîàxnelk ¨©©©¥§¥¨§©¤¨¨¥¦©§¨

mipzndy minrte ,miwxtzne mirp dixai` zkldn dndadyk
zgzy algd oi` f`e ,dhnl mikynp milqkde dlrnl mikynp
zhigy xg`ly it lr s` jkitl ,mipznd xyaa dqekn mipznd
diigae li`ed ,edqkne algd lr wcdzn mipznd xya dndad

.xeq` `ed minrtl dlbzn algd
okeàðà àçaè øa åàìå àðà àçaè åàì àðà ïðçBé éaø øîà- ¨©©¦¨¨£¨©©¨¨£¨§©©©¨¨£¨

,gah oa `le gah ippi` ip`zgzy alg m` invra iwa ipi` jkitl
,dqekn e` dlebn mipzndàLøãî éa éøîà eåä éëäc àðøéäðe± §¦§¨§¨¦£¨§¥¥¦§¨¨

ip` xekf j`yxcnd ziaa exn` jkyyé÷eøt äéiça äîäa§¥¨§©¤¨¨¥
,à÷øtéî.xeq` mipznd alg jkitl ¦©§¨

:mixeq` mialg ipin cer d`ian `xnbdáø øîà àaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©
L áìç ,ìàeîL øîà äãeäé`vnpìòdññîäjtyp eil`y qikd ± §¨¨©§¥¥¤¤©¤§¥

zeqekd zian oefndúBñBkä úéáeseqa `vnpd eil` jenqd qikd ± ¥©
raekk ieyre qxkdå ïéøeñàelke`dìòL áìç' eäæå ,úøk Leðò £¦§¨¨¥§¤¥¤¤©

'áøwäxn`py itk ,dxeza xen`d(b b `xwie)lM z`e 'ebe aixwde' ©¤¤§¦§¦§¥¨
xW` algd.'axTd lr ©¥¤£¤©©¤¤

cereàaøz éàä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà àaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©§¨¨©§¥©©§¨
àzñeaéì÷czqeailwd mvr lr `vnpd alg ±øeñàdlik`a ¦§¦§¨¨

åelke`deäæå ,úøk Leðòllka'íéìñkä ìòL áìç'xen`d §¨¨¥§¤¥¤¤©©§¨¦
dxeza(c b my).

ãiaL ïéèeç ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà àaà éaø øîàå± §¨©©¦©¨¨©©§¨¨©§¥¦¤©¨
dndad ly szka mi`vnpd micixedïéøeñàdlik`axei` d`x] £¦

.[b
àøôñ áø øîà,`a` iaxläLîxne` jpid recn ,mkg cinlz ± ¨©©©§¨Ÿ¤

,oixeq` ciay oihegdyàøNéa ìeëéz àì àðîçø øîà éîike ± ¦¨©©£¨¨Ÿ¥¦§¨
xya lek`l dxq` dxezd.àáø øîà`xtq axläLîcinlz ± ¨©¨¨Ÿ¤

,mkg,`a` iax lr jl dyw dnàîc ìBëà àðîçø øîà éîike ± ¦¨©©£¨¨¡¨¨
okl ,mc lek`l dxezd dxq`y oeikne ,mc lek`l dxezd dxizd
zngn `le ,oda relad mcd zngn rexfd icib z` lek`l dxq`

.alg xeqi`m` mle`déçìîe déëúç,oicibd z` glne jzg ± ©§¥©§¥
éîc øétL énð äøéã÷ì eléôàoeik dxicwa elit` mlyal xzen ± £¦¦§¥¨©¦©¦¨¥

.dgilnde dkizgd ici lr odn af xak mcdy
:oiwcd lry algd zlihp xeriy edn zx`an `xnbdáø øîà̈©©

àiòî Léø ,ìàeîL øîà äãeäémz`ivi mewnn miirnd zligz ± §¨¨©§¥¥¥©¨
daiwd onäøéøb éòa àúnàa-ick dn` jxe`a mze` xexbl jixv §©§¨¨¥§¦¨

.mdilry algd z` xiqdleäæådïéwcä ìòL áìçeay [miirnd-] §¤¥¤¤©©©¦
`aiwr iaxe l`rnyi iax ewlgp(:hn lirl)mpi` dn` xg`l la` .

miirna-] `zpkc `xecda xak miweac mdy oeik dxixb miperh

.[c xei` d`x] dlik`a xzend oney `edy [dfa df mikexkd
:uwera mi`vnpd mihegd xeriy edn zx`an `xnbdáø øîàå§¨©©

,äãeäédõ÷BòaL ïéèeçepiidc ,uwerdn mi`veid miheg ± §¨¦¤¨¤
milqkd mexwa miqpkpe milqkd lrny dxcydnïéøeñàdlik`a £¦

.alg xeqi` meynàìôëa déa úéà éèeç àLîçmiheg dyng ± ©§¨¥¦¥§©§¨
milqkd lrny dxcyd on miqpkpy mihegd mze` mde ,milqka yi

,milqkd mexw jezlàìàîOî ézøúå àðéîéî àúìzdyly ± §¨¨¦¦¨§©§¥¦§¨¨
ly oini cva mihytzne dxcyay miawpd on mi`vei miheg
cva mihytzne dxcyay miawpd on mi`vei miheg ipye milqkd

.alg meyn mixeq` mleke ,milqkd ly il`nydéìötî àúìz§¨¨¦©§¥
éøz éøúìdndad ly oini cva mi`vnpy miheg dyly mze` ± ¦§¥§¥

,miheg ipyl mdn cg` lk milvtznàúìz àúìúì éìötî éøz± §¥¦©§¥¦§¨¨§¨¨
lk milvtzn dndad ly l`ny cva mi`vnpd miheg ipy mze`e

.miheg dylyl mdn cg`dpéî à÷ôðxtqn zricin epl `veid ± ©§¨¦¨
,dkldl mihegdéìL éàcéôlzLî éîéîçc ãò eäì ósley m`y ± §¦¨¦§©©£¦¥¦§©§¥

,ming oiicr mihegde xyady onfa milqkd on mihegd z` xwpnd
,llk mdn x`yp `le mlek etlypy reciaàì éàå`l m` la` ± §¦Ÿ

eyaizpe exxwzpy xg`l wx `l` ming mcera m`ivedéèehç éòä¥©¥
eäééøúamixaegn diawply dxcydn mdixg` ytgl jixv ± ©§©§

,mihegd lk z` `vniy cr ,dfgd zizgzay zerlvd cr mihegd
jixv ok lre .xyaa mifg`p md mixxwzn mdy xg`ly meyn

.xwpl eilry mihegd oipn dn zrcl xwpnd
zx`ane dndaa mi`vnpd mixeq`d mihegd z` dpen `xnbd

mwlge alg meyn mixeq` mwlgy:mc meynàîéúéàå éiaà øîà̈©©©¥§¦¥¨
mixne` yie ±eåä éèeç àLîç ,äãeäé áøyi zenewn dyng - ©§¨©§¨¥£

,mixeq` miheg mpyi mday dndaaàaøz íeMî àúìzdylya ± §¨¨¦©§¨
,alg xeqi` meyn mixeq` mihegd odnàîc íeMî ïéøúemipyae ± §¥¦¨¨

.mda relad mc xeqi` meyn mixeq` mihegd odnéìçècmihegd ± §©§¥
,legha mi`vnpdéìôëãe,milqka mi`vnpd mihegd ±àúéìeëãe §©§¥§§§¨

mixeq` zeilka mi`vnpd mihegde ±àaøz íeMî.alg ±àãéc ¦©§¨§¨¨
àòBìãecia mi`vnpd mihegd ±mixeq` iglaeàîc íeMîxeqi` ± §¨¦¨¨

:`xnbd zl`ey .mc zlik`dpéî à÷ôð éàîìepl `vei dn ± §©©§¨¦¨
mixeq`d mihegl alg meyn mixeq`d miheg oia weligd zricin
:`xnbd zayiin .dlik`a mixeq` md jk oiae jk oia ixd ,mc meyn

àîc íeMîc éðä,mc meyn mixeq`d mihegd el` ±eäì Czçî éà ©¥§¦¨¨¦§©¥§
éîc øétL eäì çìîemzizl xzen didi mglnie mkzgi m` ± ¨©§©¦¨¥
mle` ,mlk`le dxicwaðäCalg meyn mixeq`d mihegd ±úéì ¨¨¥

àzðwz eäì.mlerl mixeq`e dpwz mdl oi` ± §©©§¨
meyne alg meyn mixeq`d dndaay minexwd z` dpen `xnbd

:mcàîézéàå àðäk áø øîàmixne` yie ±éîø÷ àLîç ,äãeäé áø ¨©©©£¨§¦¥¨©§¨©§¨©§¥
eåä,dndaa yi minexw dyng ±àaøz íeMî àúìzmdn dyly ± £§¨¨¦©§¨

alg meyn mixeq`àîc íeMî éøúemeyn mixeq` mdn mipye ± §¥¦¨¨
.mcéìçècleghd lry mexwd ±eéìôëcmilqkd lry mexwd ± §©§¥§©§¥

àúéìeëãemixeq` zeilkd lry mexwde ±àaøz íeMî,alg ± §§§¨¦©§¨
éòéácxkfd ivia lry mexwd ±àø÷Bîãegend lry mexwde ± §¥¥§§¨

mixeq`.àîc íeMî¦¨¨
:slwl jixv leghd lry mexwd on wlg dfi` zx`an `xnbdáø©

éì÷ à÷ äåä àéòLBà øa äãeäéàìçè déì óz` slwn did ± §¨©©§¨£¨¨¨¦¥©§¨
leghd lry mexwd,àéiç øa àðeä áøc déøa éåììetliwykeäåä §¥¦§¥§©¨©¦¨£¨

éàléòî déì íéàb à÷wlgd z` dqknd mexwd z` wx slwn did ± ¨¨¦¥¥¦¨¥
.[d xei` d`x] qxkl xaegne dar leghd myy ,leghd ly oeilrd

déì øîàieldcedi axléôè déa úeçxzei mexwd z` jezge cx ± ¨©¥¥§¥
epiidc ,dhnl crl`e wcd leghd z` dqknd mexwd z` mb

.oeilrd wlgay mexwd ztilwa wtzqzdeáà àúà`ped ax `a ± ¨¨£©
iel ly eia` `iig xaedéçkLàaxl dxen `ed oky epal e`vne ± ©§§¥

,dcedidéì øîà,epal `ped ax -íeMî Cnàc deáà øîà éëä ¨©¥¨¦¨©£©§¦¨¦
áøc,ax mya jn` ia` xn` jk ±epîe,iel ly en` ia` `ed ine ± §©©

äøñà àì ,àaà øa äéîøé áødàlà äøBzleghd ly mexwd z` ©¦§§¨©©¨Ÿ¨§¨¨¤¨
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המשך בעמוד קיק

oifge` mipy` cenr bv sc ± oey`x wxtzereay

åúåà äôåç øùáäù áìçdaeba d`xpe ,zeilkd zgzy ,milqkd lry alg Ð

lka xya eze` zgz hytzne ,wc mec` xyad zgz rlap jk xg`e .milqkd

mexw epnn `vei ,xya eze` dhnl dlkyke .xzen Ð edteg xyadyne .milqkd

,alg meyn xeq`y Ð milqkd lka hytznd yelwe wc mexw cal ,oale ar

yie .alg yi ar mexw eze` zgze .onwlck

mexw eze`y itl ,alg eze`a xeqi` mibdepy

ux`a la` ,`ed wcy ,xya ietg aeyg epi`

d`xp ipira mbe .xzid ea oibdep fpky`

xg` jld Ð `ilek oaelae .`ed xenb ietgc

mwezi` `lc oeik ,eixg` yxyl ,xingnd

rpende ,xingi xingnde .iq` iaxk `zkld

.ciqtd `léðúî éúåúã àáøú éàädf Ð

mcew ,izyxity alg eze` ly edaebe epeilr

dqekn envr daeb eze`e .xyad edqkiy

* oixewy ,mipzna1aigxn oagxy ,y"liapel

gahdyke ,edqkne zephw zerlvn dhnl

.alg eze` d`xp Ð eyixtnà÷øôî é÷åøô
mipznde ,mirp dixai` ,zkled `idyk Ð

milqkde ,dlrn itlk mikynp ody minrt

.oda dqkp algd oi`e ,dhn itlk oikynp

úåñåëä úéáå ññîädf `le ,axwd seqa Ð

oixewy ,axwd z` dqknd alg xwir `ed

*2la` .slwpe mexw azez `edy ,`"liih

algl weac ,axwd z` dqknd alg eze`

.zeqekd ziae qqnd lryàáøú
àúñåáéì÷ãmvr lr gpene ,`ed ohw mvr Ð

* oixewy3dil`d zilegl xaegne ,`"wpd

,oznd y`x zgz alg yi eilre ,dlrnln

* oixewy4.l"iapelãéáù ïéèåçep`y Ð

.szkd on oilhepäùî.mkg cinlz Ðyix

`irnjixv ,dawd on oi`vei oiwcdyk Ð

.dn` jxe` odilry alg xxbláìç åäæå
ïé÷ãä ìòùiaxe l`rnyi iax ea ewlgpy Ð

.(a,hn oileg) "zetxh el`"a `aiwrõ÷åòáù
* ,iltkc iheg dyng epiid Ð.`"ywpelt

õ÷åò** Ð.`"wpdåäééøúá éèåèçì éòáÐ

xaegn cg` oy`xe ,dfd xtqna `vniy cr

,dxcyadfgd zgz oiwacp oilevtd iy`xe

.zerlvd iy`xaååä éèåç äùîçdyng Ð

.xeqi` ly miheg odae ,zenewnàìçèãÐ

.leghàãéã.ciay Ðàòåìãå.iglay Ð

`pz `l jkld ,aiygwc `ed oiwc mihege

.mc meyn md s`y ,x`evd iwxfnéòéáãÐ

.xkf ly miviaàø÷åîã.gend lry Ðúåç
éôè äéá,edaeba `l` etlew did `ly Ð

qxkl my xaegn `edy ,eiaer mewna

"!dhn cr cxe selw" el xn`e ,algleìò
ããä.eiaer mewn lry mexw ÐéàîàÐ

!`ed axwd alg `deäéìåëã åàì àìàÐ

.dilek legh lyäàìéòlry ynn alg Ð

.xenb alg `ede ,wc mexw eilr yi zeilkd

äàúú.mexw Ðàúìéùç éòéáxkf ivia Ð

.eteba mixerndøñà ãçon xa` meyn Ð

.enc oikezgk Ð dia elzc ab lr s`c ,igd
ìà
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`l Ð axwil die`x oi`y zeptc alg ,jl izxn` Ð axwil xyk edenky alg :jl xnel

alg ,ok m`e .axw epi`c meyn e`l i` zeptcd alg xqe` iziidy ,rnyn .jl izxn`

axw `edy ,`ilek oael xeq`l ol did df itle .xeq` Ð zxzeid mr axw `edy zxzeid

`xw dil hrnny ,`ilek oael ip`y :xninl `ki` edine !dil opixy `kde ,`ilekd mr

lkne .zeilkd jezay `le Ð "zeilkd lry"

axwy dil`d oney xqzil df itlc :dyw mewn

"xyad lk" wxta xn`c ab lr s`e ,dil`d mr

`nzq alg ,ixwin dil`d algc (`,fiw oileg)

jkl !axwy mrhn xqzil mewn lkn ,ixwi` `l

x`yl dnecy ,zeptc alg `wecc :il d`xp

ded Ð `ed slwpe mexw azez s` `nye ,alg

oaele zxzei alg la` .axw ded i` xqzin

Ð algl llk oinec oi`y ,dil`d oneye `ilek

ab` `l` alg zxeza oiaxw oi`c ,ixqzin `l

.dil`e `ileke zxzei

äùîÐ `xyia lk`z `l `pngx xn` in

meyne ,ekzg elit` edl xq`c :jzrc `wlqc

.algäéëúçxity dxcwl elit` diglne

ixiin ded `lc rnyn `zyd crc llkn Ð inc

,xeq`c xn`w ikd elit`e ,ilvl `l` dxcwl

`de .dkzg `ly itl`xya iab onwl xn`wc

,`nc ai`c acin Ð `cetya dicty :winq`c

`la :qxhpewa yxite .iwxfin oke ,iria oke

`l dyr `ly xninl ira `l Ð diglne dikzg

,ilvl s` ira dkizg `dc ,dgiln `le dkizg

dyr `ly :xnel dvx `l` .`kd rnynck

oeyl hwp qxhpewae .dcal dkizg `l` mdizy

oi` ilvle ,diglne dikzg :xn`wc ,`xnbd

ixiin mzdc :wlgl wgece .diglne dikzg jixv

`l jkl ,x`evl ueg `edyk onvr ipta iwxfina

dkizg ira`vi mdly jzg mewn jxcy ,ilvl

jeza oinily oihegdy ixiin `kd la` .mcd

epiid m`e .ilvl dkizg ira (`l) jkl ,cid

yxitc mz epiax yexitl dyw did ,ok mixne`

xg` dxcwa cak lyal mlerd ebdpy enky

dgiln xg` dxcwa elyal xzen ok ,dilv

`ed ixd gilnc meyn ,dgiln xeriy ddyyk

zekld ozpcn ilvc gzexk ,epiide .gzexk

.diilv xeriyk dgiln ziidyl xeriy zelecb

dkizg o`k jixv did `l m`c ,okzi `l `zyde

`dc .dgilnl ilvn di`x did `l ok m` ,ilvl

,dkizg ira `l ilvlc ,dgilnn ith hltn ilv

`ira dgilnd mre ,dxcwa elyal xzen `die

.dxcwl dkizg

äùîç:qxhpewa yxit Ð iltka `zi` iheg

zgzy zerlv iy`xa mixaegny

mipt ly wlg mipewd mze` xdfil jixve .dfgd

.dfgd cr mdixg` hhgléòáediixza ihehgl

`dc ,`cg .opaxcn `l` ied `l dhihg Ð

lry" :cere .oiheg `le ,`pngx xn` "alg"

jixv mewn lkne ,milqkd jez `le Ð "milqkd

dtegd xyal inc `le .opaxcn mdixg` hhgl

iwext diiga dnda `kdc ,ixyc algd z`

bzne ,dzkilda oihegd oikynpe ,`wxtin.mil

dn s` ,mielb oaex ikd e`lac oeik :inp i`

.opaxcn xeq` xyad jezay
`lcn
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BúBà äôBç øNaäL áìç :ìàeîL øîà¯.øzeî ¨©§¥¥¤¤©¨¨¤¨
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àðîçø øîà éî !äLî :àáø øîà !?àøNéa ìeëéz¥¦§¨£©¨¨¤¦£©©£¨¨
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ïéèeç :äãeäé áøõ÷BòaL¯úéà éèeç àLîç .ïéøeñà ©§¨¦¤¨¤£¦©§¨¥¦
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ðäC¯áø àîéúéàå àðäk áø øîà .àzðwz eäì úéì ¨¨¥§©©§¨£©©¨£¨§¦¥¨©
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déì íéàb à÷ äåä ,àéiçdéa úeç :déì øîà .éàléòî ¦¨£¨¨¨¦¥¥¦¨¥£©¥¥
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc oileg(iyily meil)

áìçmilqkdäôBç øNaäLdqkn ±øzeî BúBà,dlik`aàîìà ¥¤¤©¨¨¤¨©§¨
xaqy gken ±àðîçø øîà íéìñkä ìòLdxezd dxn`yky ± ¤©©§¨¦¨©©£¨¨

(c b `xwie)`id ,'ebe 'milqMd lr xW` odilr xW` algd z`e'§¤©¥¤£¤£¥¤£¤©©§¨¦
ekzdlr axw `edy milqkd lry algd z` wx dlik`a xeq`l dpe

gafnd iabàìåz`algdL`vnp,íéìñkä CBúa`edyaxw epi` §Ÿ¤§©§¨¦
.dlik`a xzeneénð àëäxnel yi ,`ilekd oael oica o`k s` ±ìòL ¨¨©¦¤©

àðîçø øîà úBéìkädxezd dxn`yky -(my)zilMd iYW z`e' ©§¨¨©©£¨¨§¥§¥©§¨Ÿ
algd z` wx dlik`a xeq`l dpeekzd `id ,'odilr xW` algd z`e§¤©¥¤£¤£¥¤

zeilkd lr `vnpyàìåalgd z`L`vnp,úBéìkä CBúaoeikne §Ÿ¤§©§¨
.ehhgl jixv oi` dlik`a xzen zeilkd jezay algdy

:eixaca dxizq dywne l`eny ly eixac xwirl zxfeg `xnbd
øNaäL áìç ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà àaà éaø øîà àôeb¨¨©©¦©¨¨©©§¨¨©§¥¥¤¤©¨¨

øzeî BúBà äôBç:`xnbd dywn .dlik`aéðéàxn` jk m`d ± ¤¨¥¦
,l`enyéàä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà àaà éaø øîàäå§¨¨©©¦©¨¨©©§¨¨©§¥©

zéðúî éúeúc àaømipznd zgzy dfd algd ±øéñàxeq` ± ©§¨§¥©§¥¨¦
,dlik`a xzen edteg xyady alg l`eny zrcl m`e .dlik`a
gahdy xg`l wx `lde ,xeq` mipznd zgzy algdy xn` recn
xyaa dqekn df algy `vnp ,algd d`xp mipznd xya z` yixtn

.xzen zeidl jixv df alg l`eny zrcle
:`xnbd zvxzn,à÷øtéî é÷eøt äéiça äîäa éiaà øîàxnelk ¨©©©¥§¥¨§©¤¨¨¥¦©§¨

mipzndy minrte ,miwxtzne mirp dixai` zkldn dndadyk
zgzy algd oi` f`e ,dhnl mikynp milqkde dlrnl mikynp
zhigy xg`ly it lr s` jkitl ,mipznd xyaa dqekn mipznd
diigae li`ed ,edqkne algd lr wcdzn mipznd xya dndad

.xeq` `ed minrtl dlbzn algd
okeàðà àçaè øa åàìå àðà àçaè åàì àðà ïðçBé éaø øîà- ¨©©¦¨¨£¨©©¨¨£¨§©©©¨¨£¨

,gah oa `le gah ippi` ip`zgzy alg m` invra iwa ipi` jkitl
,dqekn e` dlebn mipzndàLøãî éa éøîà eåä éëäc àðøéäðe± §¦§¨§¨¦£¨§¥¥¦§¨¨

ip` xekf j`yxcnd ziaa exn` jkyyé÷eøt äéiça äîäa§¥¨§©¤¨¨¥
,à÷øtéî.xeq` mipznd alg jkitl ¦©§¨

:mixeq` mialg ipin cer d`ian `xnbdáø øîà àaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©
L áìç ,ìàeîL øîà äãeäé`vnpìòdññîäjtyp eil`y qikd ± §¨¨©§¥¥¤¤©¤§¥

zeqekd zian oefndúBñBkä úéáeseqa `vnpd eil` jenqd qikd ± ¥©
raekk ieyre qxkdå ïéøeñàelke`dìòL áìç' eäæå ,úøk Leðò £¦§¨¨¥§¤¥¤¤©

'áøwäxn`py itk ,dxeza xen`d(b b `xwie)lM z`e 'ebe aixwde' ©¤¤§¦§¦§¥¨
xW` algd.'axTd lr ©¥¤£¤©©¤¤

cereàaøz éàä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà àaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©§¨¨©§¥©©§¨
àzñeaéì÷czqeailwd mvr lr `vnpd alg ±øeñàdlik`a ¦§¦§¨¨

åelke`deäæå ,úøk Leðòllka'íéìñkä ìòL áìç'xen`d §¨¨¥§¤¥¤¤©©§¨¦
dxeza(c b my).

ãiaL ïéèeç ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà àaà éaø øîàå± §¨©©¦©¨¨©©§¨¨©§¥¦¤©¨
dndad ly szka mi`vnpd micixedïéøeñàdlik`axei` d`x] £¦

.[b
àøôñ áø øîà,`a` iaxläLîxne` jpid recn ,mkg cinlz ± ¨©©©§¨Ÿ¤

,oixeq` ciay oihegdyàøNéa ìeëéz àì àðîçø øîà éîike ± ¦¨©©£¨¨Ÿ¥¦§¨
xya lek`l dxq` dxezd.àáø øîà`xtq axläLîcinlz ± ¨©¨¨Ÿ¤

,mkg,`a` iax lr jl dyw dnàîc ìBëà àðîçø øîà éîike ± ¦¨©©£¨¨¡¨¨
okl ,mc lek`l dxezd dxq`y oeikne ,mc lek`l dxezd dxizd
zngn `le ,oda relad mcd zngn rexfd icib z` lek`l dxq`

.alg xeqi`m` mle`déçìîe déëúç,oicibd z` glne jzg ± ©§¥©§¥
éîc øétL énð äøéã÷ì eléôàoeik dxicwa elit` mlyal xzen ± £¦¦§¥¨©¦©¦¨¥

.dgilnde dkizgd ici lr odn af xak mcdy
:oiwcd lry algd zlihp xeriy edn zx`an `xnbdáø øîà̈©©

àiòî Léø ,ìàeîL øîà äãeäémz`ivi mewnn miirnd zligz ± §¨¨©§¥¥¥©¨
daiwd onäøéøb éòa àúnàa-ick dn` jxe`a mze` xexbl jixv §©§¨¨¥§¦¨

.mdilry algd z` xiqdleäæådïéwcä ìòL áìçeay [miirnd-] §¤¥¤¤©©©¦
`aiwr iaxe l`rnyi iax ewlgp(:hn lirl)mpi` dn` xg`l la` .

miirna-] `zpkc `xecda xak miweac mdy oeik dxixb miperh

.[c xei` d`x] dlik`a xzend oney `edy [dfa df mikexkd
:uwera mi`vnpd mihegd xeriy edn zx`an `xnbdáø øîàå§¨©©

,äãeäédõ÷BòaL ïéèeçepiidc ,uwerdn mi`veid miheg ± §¨¦¤¨¤
milqkd mexwa miqpkpe milqkd lrny dxcydnïéøeñàdlik`a £¦

.alg xeqi` meynàìôëa déa úéà éèeç àLîçmiheg dyng ± ©§¨¥¦¥§©§¨
milqkd lrny dxcyd on miqpkpy mihegd mze` mde ,milqka yi

,milqkd mexw jezlàìàîOî ézøúå àðéîéî àúìzdyly ± §¨¨¦¦¨§©§¥¦§¨¨
ly oini cva mihytzne dxcyay miawpd on mi`vei miheg
cva mihytzne dxcyay miawpd on mi`vei miheg ipye milqkd

.alg meyn mixeq` mleke ,milqkd ly il`nydéìötî àúìz§¨¨¦©§¥
éøz éøúìdndad ly oini cva mi`vnpy miheg dyly mze` ± ¦§¥§¥

,miheg ipyl mdn cg` lk milvtznàúìz àúìúì éìötî éøz± §¥¦©§¥¦§¨¨§¨¨
lk milvtzn dndad ly l`ny cva mi`vnpd miheg ipy mze`e

.miheg dylyl mdn cg`dpéî à÷ôðxtqn zricin epl `veid ± ©§¨¦¨
,dkldl mihegdéìL éàcéôlzLî éîéîçc ãò eäì ósley m`y ± §¦¨¦§©©£¦¥¦§©§¥

,ming oiicr mihegde xyady onfa milqkd on mihegd z` xwpnd
,llk mdn x`yp `le mlek etlypy reciaàì éàå`l m` la` ± §¦Ÿ

eyaizpe exxwzpy xg`l wx `l` ming mcera m`ivedéèehç éòä¥©¥
eäééøúamixaegn diawply dxcydn mdixg` ytgl jixv ± ©§©§

,mihegd lk z` `vniy cr ,dfgd zizgzay zerlvd cr mihegd
jixv ok lre .xyaa mifg`p md mixxwzn mdy xg`ly meyn

.xwpl eilry mihegd oipn dn zrcl xwpnd
zx`ane dndaa mi`vnpd mixeq`d mihegd z` dpen `xnbd

mwlge alg meyn mixeq` mwlgy:mc meynàîéúéàå éiaà øîà̈©©©¥§¦¥¨
mixne` yie ±eåä éèeç àLîç ,äãeäé áøyi zenewn dyng - ©§¨©§¨¥£

,mixeq` miheg mpyi mday dndaaàaøz íeMî àúìzdylya ± §¨¨¦©§¨
,alg xeqi` meyn mixeq` mihegd odnàîc íeMî ïéøúemipyae ± §¥¦¨¨

.mda relad mc xeqi` meyn mixeq` mihegd odnéìçècmihegd ± §©§¥
,legha mi`vnpdéìôëãe,milqka mi`vnpd mihegd ±àúéìeëãe §©§¥§§§¨

mixeq` zeilka mi`vnpd mihegde ±àaøz íeMî.alg ±àãéc ¦©§¨§¨¨
àòBìãecia mi`vnpd mihegd ±mixeq` iglaeàîc íeMîxeqi` ± §¨¦¨¨

:`xnbd zl`ey .mc zlik`dpéî à÷ôð éàîìepl `vei dn ± §©©§¨¦¨
mixeq`d mihegl alg meyn mixeq`d miheg oia weligd zricin
:`xnbd zayiin .dlik`a mixeq` md jk oiae jk oia ixd ,mc meyn

àîc íeMîc éðä,mc meyn mixeq`d mihegd el` ±eäì Czçî éà ©¥§¦¨¨¦§©¥§
éîc øétL eäì çìîemzizl xzen didi mglnie mkzgi m` ± ¨©§©¦¨¥
mle` ,mlk`le dxicwaðäCalg meyn mixeq`d mihegd ±úéì ¨¨¥

àzðwz eäì.mlerl mixeq`e dpwz mdl oi` ± §©©§¨
meyne alg meyn mixeq`d dndaay minexwd z` dpen `xnbd

:mcàîézéàå àðäk áø øîàmixne` yie ±éîø÷ àLîç ,äãeäé áø ¨©©©£¨§¦¥¨©§¨©§¨©§¥
eåä,dndaa yi minexw dyng ±àaøz íeMî àúìzmdn dyly ± £§¨¨¦©§¨

alg meyn mixeq`àîc íeMî éøúemeyn mixeq` mdn mipye ± §¥¦¨¨
.mcéìçècleghd lry mexwd ±eéìôëcmilqkd lry mexwd ± §©§¥§©§¥

àúéìeëãemixeq` zeilkd lry mexwde ±àaøz íeMî,alg ± §§§¨¦©§¨
éòéácxkfd ivia lry mexwd ±àø÷Bîãegend lry mexwde ± §¥¥§§¨

mixeq`.àîc íeMî¦¨¨
:slwl jixv leghd lry mexwd on wlg dfi` zx`an `xnbdáø©

éì÷ à÷ äåä àéòLBà øa äãeäéàìçè déì óz` slwn did ± §¨©©§¨£¨¨¨¦¥©§¨
leghd lry mexwd,àéiç øa àðeä áøc déøa éåììetliwykeäåä §¥¦§¥§©¨©¦¨£¨

éàléòî déì íéàb à÷wlgd z` dqknd mexwd z` wx slwn did ± ¨¨¦¥¥¦¨¥
.[d xei` d`x] qxkl xaegne dar leghd myy ,leghd ly oeilrd

déì øîàieldcedi axléôè déa úeçxzei mexwd z` jezge cx ± ¨©¥¥§¥
epiidc ,dhnl crl`e wcd leghd z` dqknd mexwd z` mb

.oeilrd wlgay mexwd ztilwa wtzqzdeáà àúà`ped ax `a ± ¨¨£©
iel ly eia` `iig xaedéçkLàaxl dxen `ed oky epal e`vne ± ©§§¥

,dcedidéì øîà,epal `ped ax -íeMî Cnàc deáà øîà éëä ¨©¥¨¦¨©£©§¦¨¦
áøc,ax mya jn` ia` xn` jk ±epîe,iel ly en` ia` `ed ine ± §©©

äøñà àì ,àaà øa äéîøé áødàlà äøBzleghd ly mexwd z` ©¦§§¨©©¨Ÿ¨§¨¨¤¨
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oifge` mipy` cenr bv sc ± oey`x wxtzereay

åúåà äôåç øùáäù áìçdaeba d`xpe ,zeilkd zgzy ,milqkd lry alg Ð

lka xya eze` zgz hytzne ,wc mec` xyad zgz rlap jk xg`e .milqkd

mexw epnn `vei ,xya eze` dhnl dlkyke .xzen Ð edteg xyadyne .milqkd

,alg meyn xeq`y Ð milqkd lka hytznd yelwe wc mexw cal ,oale ar

yie .alg yi ar mexw eze` zgze .onwlck

mexw eze`y itl ,alg eze`a xeqi` mibdepy

ux`a la` ,`ed wcy ,xya ietg aeyg epi`

d`xp ipira mbe .xzid ea oibdep fpky`

xg` jld Ð `ilek oaelae .`ed xenb ietgc

mwezi` `lc oeik ,eixg` yxyl ,xingnd

rpende ,xingi xingnde .iq` iaxk `zkld

.ciqtd `léðúî éúåúã àáøú éàädf Ð

mcew ,izyxity alg eze` ly edaebe epeilr

dqekn envr daeb eze`e .xyad edqkiy

* oixewy ,mipzna1aigxn oagxy ,y"liapel

gahdyke ,edqkne zephw zerlvn dhnl

.alg eze` d`xp Ð eyixtnà÷øôî é÷åøô
mipznde ,mirp dixai` ,zkled `idyk Ð

milqkde ,dlrn itlk mikynp ody minrt

.oda dqkp algd oi`e ,dhn itlk oikynp

úåñåëä úéáå ññîädf `le ,axwd seqa Ð

oixewy ,axwd z` dqknd alg xwir `ed

*2la` .slwpe mexw azez `edy ,`"liih

algl weac ,axwd z` dqknd alg eze`

.zeqekd ziae qqnd lryàáøú
àúñåáéì÷ãmvr lr gpene ,`ed ohw mvr Ð

* oixewy3dil`d zilegl xaegne ,`"wpd

,oznd y`x zgz alg yi eilre ,dlrnln

* oixewy4.l"iapelãéáù ïéèåçep`y Ð

.szkd on oilhepäùî.mkg cinlz Ðyix

`irnjixv ,dawd on oi`vei oiwcdyk Ð

.dn` jxe` odilry alg xxbláìç åäæå
ïé÷ãä ìòùiaxe l`rnyi iax ea ewlgpy Ð

.(a,hn oileg) "zetxh el`"a `aiwrõ÷åòáù
* ,iltkc iheg dyng epiid Ð.`"ywpelt

õ÷åò** Ð.`"wpdåäééøúá éèåèçì éòáÐ

xaegn cg` oy`xe ,dfd xtqna `vniy cr

,dxcyadfgd zgz oiwacp oilevtd iy`xe

.zerlvd iy`xaååä éèåç äùîçdyng Ð

.xeqi` ly miheg odae ,zenewnàìçèãÐ

.leghàãéã.ciay Ðàòåìãå.iglay Ð

`pz `l jkld ,aiygwc `ed oiwc mihege

.mc meyn md s`y ,x`evd iwxfnéòéáãÐ

.xkf ly miviaàø÷åîã.gend lry Ðúåç
éôè äéá,edaeba `l` etlew did `ly Ð

qxkl my xaegn `edy ,eiaer mewna

"!dhn cr cxe selw" el xn`e ,algleìò
ããä.eiaer mewn lry mexw ÐéàîàÐ

!`ed axwd alg `deäéìåëã åàì àìàÐ

.dilek legh lyäàìéòlry ynn alg Ð

.xenb alg `ede ,wc mexw eilr yi zeilkd

äàúú.mexw Ðàúìéùç éòéáxkf ivia Ð

.eteba mixerndøñà ãçon xa` meyn Ð

.enc oikezgk Ð dia elzc ab lr s`c ,igd
ìà

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

`l Ð axwil die`x oi`y zeptc alg ,jl izxn` Ð axwil xyk edenky alg :jl xnel

alg ,ok m`e .axw epi`c meyn e`l i` zeptcd alg xqe` iziidy ,rnyn .jl izxn`

axw `edy ,`ilek oael xeq`l ol did df itle .xeq` Ð zxzeid mr axw `edy zxzeid

`xw dil hrnny ,`ilek oael ip`y :xninl `ki` edine !dil opixy `kde ,`ilekd mr

lkne .zeilkd jezay `le Ð "zeilkd lry"

axwy dil`d oney xqzil df itlc :dyw mewn

"xyad lk" wxta xn`c ab lr s`e ,dil`d mr

`nzq alg ,ixwin dil`d algc (`,fiw oileg)

jkl !axwy mrhn xqzil mewn lkn ,ixwi` `l

x`yl dnecy ,zeptc alg `wecc :il d`xp

ded Ð `ed slwpe mexw azez s` `nye ,alg

oaele zxzei alg la` .axw ded i` xqzin

Ð algl llk oinec oi`y ,dil`d oneye `ilek

ab` `l` alg zxeza oiaxw oi`c ,ixqzin `l

.dil`e `ileke zxzei

äùîÐ `xyia lk`z `l `pngx xn` in

meyne ,ekzg elit` edl xq`c :jzrc `wlqc

.algäéëúçxity dxcwl elit` diglne

ixiin ded `lc rnyn `zyd crc llkn Ð inc

,xeq`c xn`w ikd elit`e ,ilvl `l` dxcwl

`de .dkzg `ly itl`xya iab onwl xn`wc

,`nc ai`c acin Ð `cetya dicty :winq`c

`la :qxhpewa yxite .iwxfin oke ,iria oke

`l dyr `ly xninl ira `l Ð diglne dikzg

,ilvl s` ira dkizg `dc ,dgiln `le dkizg

dyr `ly :xnel dvx `l` .`kd rnynck

oeyl hwp qxhpewae .dcal dkizg `l` mdizy

oi` ilvle ,diglne dikzg :xn`wc ,`xnbd

ixiin mzdc :wlgl wgece .diglne dikzg jixv

`l jkl ,x`evl ueg `edyk onvr ipta iwxfina

dkizg ira`vi mdly jzg mewn jxcy ,ilvl

jeza oinily oihegdy ixiin `kd la` .mcd

epiid m`e .ilvl dkizg ira (`l) jkl ,cid

yxitc mz epiax yexitl dyw did ,ok mixne`

xg` dxcwa cak lyal mlerd ebdpy enky

dgiln xg` dxcwa elyal xzen ok ,dilv

`ed ixd gilnc meyn ,dgiln xeriy ddyyk

zekld ozpcn ilvc gzexk ,epiide .gzexk

.diilv xeriyk dgiln ziidyl xeriy zelecb

dkizg o`k jixv did `l m`c ,okzi `l `zyde

`dc .dgilnl ilvn di`x did `l ok m` ,ilvl

,dkizg ira `l ilvlc ,dgilnn ith hltn ilv

`ira dgilnd mre ,dxcwa elyal xzen `die

.dxcwl dkizg

äùîç:qxhpewa yxit Ð iltka `zi` iheg

zgzy zerlv iy`xa mixaegny

mipt ly wlg mipewd mze` xdfil jixve .dfgd

.dfgd cr mdixg` hhgléòáediixza ihehgl

`dc ,`cg .opaxcn `l` ied `l dhihg Ð

lry" :cere .oiheg `le ,`pngx xn` "alg"

jixv mewn lkne ,milqkd jez `le Ð "milqkd

dtegd xyal inc `le .opaxcn mdixg` hhgl

iwext diiga dnda `kdc ,ixyc algd z`

bzne ,dzkilda oihegd oikynpe ,`wxtin.mil

dn s` ,mielb oaex ikd e`lac oeik :inp i`

.opaxcn xeq` xyad jezay
`lcn
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`oifgeקל mipya cenr bv sc ± oey`x wxtzereay

êîà úøåú ùåèú ìà`dc ,`xeqi` ea oibdep mye ,laan dz`y ,jnewn bdpn Ð

.iq` axe in` ax da ebilti`ïéîåé ïéúìú ãò àéãâã éòéá éðä.clepyn Ðïééøù
.`weec e`l ,`icb .eixai`a rlail dinc yitp `l izk`c ,mexwd ztilw `la Ð

ïòøæà.mc yiy reciac ,oixeq` Ð rxf oda yi Ðé÷øæîå éòéá àöîåàdinwl Ð

.ediizbelt yxtnäìåë äøåúä ìëáax Ð

,ikd xn` cge ikd xn` cg ,`piaxe `g`

`edde ,`piax Ð lwinc `edd :edleka

.`g` ax Ð `xneglc÷éîñàãÐ

.e"`xhewpy*äëúç.daxd zekizg Ð

àãåôùá äééìú`la ,zelvl xepzd jeza Ð

xac ilv zgiln ick `l` ,dglne dkzg

.hrenàîã áéàãxity Ð ielze li`ed Ð

.incéáééù.mcd z` mia`ey Ðúîöî
úéîöepi`e xyad oiznev ,h"piixhyi`** Ð

.xeq`e ,ekeza dlvp `ede ,enc z` `iven

é÷øæéî.oicixe ,x`evd iheg Ðàùéø
àùáéëá,exry xiqdl oivexyk ,y`xd Ð

.unxa eze` oipinhne min eilr oipzepàùáë
.dpnhd Ðäèéçùä úéáà äéáúåàziay Ð

.dhnln dhigydàîã áééã,jzgd jxc Ð

.inc xityeíéããöà.eiigl lr Ðàô÷éî
éô÷.xeq`e ,ekeza `nc Ðéô÷aei`) enk Ð

."ip`itwz dpiabke" (iäéøéçðà äéáúåàÐ

.dhnl mhegd iawpäéá õãmhegd awpa Ð

.mzqi `ly ,icinéîéðô`ede ,jex`d cib Ð

.jxi ly inipt cvaïåöéçxvwd cib Ð

ly oevig cv `ede ,eagxl iteyd seqay

.jxiéîéðô àéðúäå."xyaa rlaen" ixw Ð

ãéì÷éî éãåì÷àxfeg ,jex`d cib eze` Ð

."xyal jenq" dil ixw mzde ,xyaa qpkpe

éãåì÷à.zgzeta qpkpd gztn oeyl Ð

àéðúäå."mvrl jenq" ixw oevigc Ð

.xyaa rlaen epi`e ,`ed ielb ,rnyncøîà
éçáè éòøôã àëéä äãåäé áø.dielb ied Ð

on zyxtpe zkzgpyk ,jxid jzg mewna

ly `weal xaegn cib eze` y`x ied ,dil`d

.izrny jk .`ilewáìç åéøçà àöîðù çáè
.xyad xwpl gahd jxc Ðåúå÷ìäìÐ

.zifkaåøáòì.dxeryka Ðéøã øåùëàÐ

`xwirnc llkn Ð "xnel exfg" xn`wcnc

oi` :xn`c ,xi`n iaxk ol `niiw ded

xeyk` ike ,mipn`p xnel exfge ,mipn`p

ixc?.dinzaøéàî éáøë,dhihg irac Ð

jixve ,ipnidn `l Ð `zlin edl `gixhe

.mdixg` wecaléáøë äì éøáñ àø÷éòî
äãåäé,oipn`pc minkg exn` jkitle Ð

oi` :exn`e ,dhihg irac ixaq seqale

.mipn`päãåäé éáøãì éøéëã ååäã äîëåÐ

meyn ,oipn`p oi` :exn` ,dixza ixixbe

deiyp`c dfd onfae .xi`n iaxk ol `xiaqc

,xi`n iaxk bdpnd wfgede ,dcedi iaxcl

.oipn`p :exn`øîà÷ éëäå.xi`n iax Ðïéà
áìçä ìò àìå åéìò àì íéðîàðiptn Ð

oipn`p :mixne` minkge .mdl `ed gxehy

.algd lre eilräðùîêøé íãà çìåù
'åë éåâìdpxknie xefgi `ny oiyyeg oi`e Ð

`id dnilyc oeikc .dciba dplk`ie l`xyil

hhgp m` xkip did dypd cib ly enewn Ð

.elhepe ,lhip `ly oian gwelde .dpnid

iebn xya l`xyi ipaf ikid :jixt `xnbae?
àøîâêøé.rnyn dnly Ðàì äëåúçÐ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bv sc oileg(iyily meil)

ïééøa à÷ àìcîmi`ixane mixfeg mpi` miviady mi`ex ep`y dfn ± ¦§Ÿ¨©§¨
c gkeneäðéð éçä ïî øáà éðädcera dndan ylzpy xa`k mdy ± ©¥¥¤¦©©¦§

dlik`a xeq` dig dcera dndan ylzpy xa`y myke ,digoldl)

(:awe .dlik`a mixeq` md jk ,éøLc ïàî,xaq xizdy ine ±àìcî ©§¨¥¦§Ÿ
ïçøñî à÷c gken migixqn mpi`y dfn ±eäa úéà àúeiç éðä± ¨©§§¨©¥©¨¦§

mpi` jkitl ,dndad on miwpei md dze`y zeig mivial yiy
.dlik`a mixzene igd on xa`k miaygp

zx`an .exiag zxaq lr `xen` lk aiyi dn zx`an `xnbd
:`xnbdCãéàåc xaq xqe`de ±ïçøñî à÷ àìc éàämrhdy ± §¦¨©§Ÿ¨©§§¨

meyn `l` ,zeig mdl yiy meyn epi` migixqn mpi`yà÷ àìc§Ÿ¨
àøéåà eäa èéìLqpkp xie` oi`e mqik jeza mixern oiicr mdy ± ¨¦§£¦¨

on miyelzk miaygp md zeig mdl oi`y oeikne ,myaiine mkezl
.igd on xa` ly oic mdl yie dndadCãéàåc xaq xiznde ±éàä §¦¨©

ïééøa àìcmdy meyn dpi` mi`ixane mixfeg mpi` mdy daiqdy ± §Ÿ©§¨
meyn `l` ,dndad on zeig miwpei `leäì è÷ðc àeä àúeLéçk§¦¨§¨©§

,`ixadle xefgl mileki mpi` dzngny dyleg mze` dfg`y ±
miaygp mpi` md dndad on zeig miwpei oiicry oeik mewn lkne

.igd on xa`l
:dkldl zwqet `xnbdéðä ,àaà øa ïîL áøì ïðçBé éaø déì øîà̈©¥©¦¨¨§©¤¤©©¨©¥

àúìéLç éòéamixern oiicre mdicibn ewzipy xkfd ivia el` ± ¥¥£¦¨¨
mqikaïééøLmle` ,dlik`a mixzen ±ìeëéz àì zàåxeq` jl ± ©§¨§©§Ÿ¥

,mlke`líeMî,mlke`l `ly jnewn bdpne laan `a dz`y ¦
xn`py dnne(g ` ilyn)'Enà úøBz Lhz ìàå'mc` aiigy ,epcnl §©¦Ÿ©¦¤

.enewne eizea` bdpn itk bedpl
lirl(`"r)zrk ,mc meyn xeq` miviad lry mexwdy epipy

:xq`p `ed iznn `xnbd zx`anéòéa éðä ,éMà áø øa øî øîà̈©©©©©¦©¥¥¥
àéãâcmexwa mitehrd dlhe icbk dwc dnda ly xkf ivia ± §©§¨

,mdilryïéîBé ïéúìz ãòmzcil zryn mei miyly cr ±ïééøL ©§¨¦¦©§¨
ätéì÷ àìaz` slwl ilan mlke`le dxicwa mlyal xzen ± §Ÿ§¦¨

ax dnc oi` mei miyly cr dwc dnday meyn ,mdilry mexwd
oi`e mca oiicr mexwd `lnzp `l jkitl ,dixai`a rlap epi`e

la` ,elyal xeqi`Cìéàå ïàkîd`lde miylyd mein ±ïòøæà éà ¦¨§¥¨¦©§§¨
ïéøeñàmlyal xeq`e mexwa mc yiy recia miviaa rxf yi m` ± £¦

,mdilry mexwd z` slwl ilan dxicwaïééøL ïòøæà àì éàå± §¦Ÿ©§§¨©§¨
xzene mca mexwd `lnzp `ly recia miviaa rxf oi` m` la`

:`xnbd zl`ey .mexwd z` slwl ilan dxicwa mlyalàðî§¨
ïðéòãé:`xnbd daiyn .miviad jeza rxf yi m` mircei ji`d ±éà ©§¦¨¦

eäa úéàmiviad z` siwnd mexwa yi m` ±é÷îeñ é÷ééøeL± ¦§©§¥§¥
miviaa rxf yiy recia minec` mihegeïøéñàmixeq` mde ± £¦¨

m` la` ,mexwd ztilw `la leyiaaé÷îeñ é÷ééøeL eäa úéì¥§©§¥§¥
ïééøLmiviaa rxf oi`y recia mexwa minec` miheg oi` m` la` ± ©§¨

.mexwd ztilw `la leyiaa mixzen md ixde
:mc ea xxvpy xya mixiykn cvik zx`an `xnbdéöîeàzkizg ± §¥
oke ,dkn zngn dnic`de mc da xxvpy xyaéòéaxkf ivia ± ¥¥

,enic`dyé÷øæîezyly lka ,dndad x`eva mi`vnpd micixe ± ¦§§¥
elld mixacd,àðéáøå àçà áø da éâéìtlwin cg`e xingn cg` §¦¥¨©©¨§¨¦¨

.[oldl x`eaiy itk]
,llk `xnbd epl zxne` lwind ine xingnd in yxtzp `le xg`ne

dlek äøBzä ìëaax ewlgp mday cenlzay zewelgnd lka ± §¨©¨¨
xn` cg`e `lewl xn` cg`y `xnbd dxn`e `piaxe `g`

y rc ,`xneglàðéáøwqety df `edàçà áøå àle÷ìwqetd `ed ¨¦¨§¨§©©¨
úìz éðäî øáì ,àle÷ì àðéáøk àúëìäå ,àøîeçìzylyn ueg ± §§¨§¦§§¨§¨¦¨§¨§©¥©¥§¨

iwxfne iria ivne` ,mixkfpd mixacdàçà áøcmda wqtàle÷ì §©©¨§¨
àðéáøåmda wqtàçà áøk àúëìäå ,àøîeçìwqty.àle÷ì §¨¦¨§§¨§¦§§¨§©©¨§¨

:`xnbd zx`an .`piaxe `g` ax ewlgp ote` dfi`a zyxtn `xnbd
÷éîñàc àöîeà,da xxvpy mc zngn dnic`dy xya zkizg ± §¨§©§¦

m`dëúçzekizg daxdléîc øétL énð äøã÷ì eléôà ,dçìîe £¨¨§¨¨£¦¦§¥¨©¦©¦¨¥
liyazd `die dlyale dxicw jeza okn xg`l dzizl xyt` ±

.dnc lk `vi dglne dkzgy oeiky ,dlik`a xzenénð dééìz©§¥©¦
àãetLaiab lr xepzd jeza d`lz m`e ±,enegn dlvzy ick cety §©¨

dkizgd ,zhren dgiln wx dgln `le zekizgl dkzg `l elit`
c jkl znxeb diilzdy meyn dlik`a zxzenàîc áéàcdncy ± ¨¦¨¨

dze` gipd m`e .aféøîebàdf ote`a ,dkzg `le milgb iab lr ± ©§¥
øîà ãç ,àðéáøå àçà áø da éâéìt-xaq `g` axéáéàL áàLî §¦¥¨©©¨§¨¦¨©¨©¦§©§¦¥

déì,dlik`a zxzen dkizgd jkitl ,mcd z` zea`ey milgbdy ± ¥
øîà ãçåxaq `piaxe ±déì éúîö úîöîmilgbd gka oi`y §©¨©¦§©¨§¥¥

mcl migipn mpi`e xyad z` miyaiin mdy meyn mcd z` `ivedl
.dkeza dlvp mcdy meyn dlik`a dxeq` dkizgd jkitl ,z`vl

åmic`dy xya oickïëa oicdéòéazngn enic`dy xkf iviaa ± §¥¥¥
,dknïëåa oicdé÷øæî,x`evd icixea ±zg m`yxzen mglne mk §¥¦§§¥

mgipd m`e ,dgilne dkizg `la mixzen m`lv m`e ,dxicwa mpzil
milgb lrehiltd milgbd ik ,dlik`a mixzen md `g` ax zrcl

mcd ik dlik`a mixeq` md `piax zrcle ,uegl mnc lk z`
.mkeza yaiizn

dndad y`xn zexryd z` xiqdl mivexyky mihgeyd jxc
y`xd z` mipinhn okn xg`le min eilr mipzep ,dhigyd xg`l
dfi`a zx`an `xnbd .onvrn zexryd zexyep jk ici lre ,unxa
`id ote` dfi`ae dlik`a y`xd z` zxqe` dpi` dpnhdd ote`

:`xnbd zxne` .dlik`a ezxqe`àLáéëa àLéødnda y`x ± ¥¨§¦§¨
,unxa edepinhdyäèéçMä úéaà déáúBày`xd z` egipd m` ± §¥©¥©§¦¨

,dhnl `vnp dhigyd ziay ote`aéøLå àîc áéécaf mcd ± ¨¥¨¨§¨¥
y`xd z` egipd m` la` .dlik`a xzen `ede jzgd mewnn dvegd

ïéããvà`ed ixd aefl leki epi` mcde li`ed ,eiigl lr ±àt÷éî ©§¨¦¦§¨
éô÷y`xd jeza `tew ±øeñàåm`e .dlik`adéøéçpà déáúBà± ¨¥§¨§¥©§¦¥

m` if` ,dhnl mhegd iawpy ote`a egipdéãéî déa õãmqiw urp ± ¨¥¦¦
,awpd mzqi `ly ick gend cr mhega uew e`éøLitl ,dlik`a ¨¥

,dvegd `veie mhegd jxc af mcdyàì éàåurp `l m` la` ± §¦Ÿ
y`xd ,mhega melkøéñà,dlik`amzqp mhegdy okziy meyn ¨¦

.ie`xk dvegd aefl mcl zexyt` oi`e
e :xkfpd oica zxg` drc d`ian `xnbdéøîàc àkéà,mixne` yie ± ¦¨§¨§¥

y`xd z` gipd m`ydéøéçpà,eixigp lr ±åegipd m` okúéaà ©§¦¥§©¥
,äèéçMämcdáéàc`l elit` ,dlik`a xzen y`xde dvegd af ± ©§¦¨¨¦

egipd m` la` .mhegd iawpa melk urpïéããvà,eiigl lr ±õã éà ©§¨¦¦¨
éãéî déay`xd ,miigla uew e` mqiw urp m` ±éøLitl ,dlik`a ¥¦¦¨¥

,dyry awpd jxc af mcdyøéñà àì éàåmelk urp `l m` la` ± §¦Ÿ¨¦
.`vei epi`e ekeza `tew mcdy itl ,dlik`a xeq` y`xd ,miigla
dxezd on xq`p cib dfi` zx`ane dypd cib oicl zxfeg `xnbd

:opaxcn xq`p cib dfi`eïéãéb éðL ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥§¥¦¦
,ïäcibdéîéðtä,jxid ly iniptd cva `vnpy jex` cib `ed ¥©§¦¦

,dil`d mvra xaegn oeilrd ey`x ,dipyd jxil dpety cva epiidc
lr oezpd xya lebir `edy ,jxid sk lr hytzne cxei `ed myne

ribny cr ,zilewd mvr,íöòì Ceîñzilewd xeaig mewnl epiidc ¨¨¤¤
cxeie jxid ly iniptd cvl qpkp `ed jli`e myne ,jxid mvre

,micibd znevl xagzne dpezgzd daekx`d cr ekxe`lcibd edfe
yøeñàxn`p dxezay itl ,dxezd on(bl al ziy`xa)sM lr xW`' ¨£¤©©

,jxid mvr z` siwnd skk ieyrd xyad lr gpen df cibe 'KxId©¨¥
ïéáéiçåzewlnåéìò.ezlik` lr ±d cibdeïBöéçxvw cib `ed §©¨¦¨¨¦

gpene ,ueg itlk dpety cva epiidc ,jxid ly ipevigd cva `vnpd
jxid xya agexløNaì Ceîñ,ea rlaene zilewd mvr z` aaeqd ¨©¨¨

y cibd edfeøeñàrlaen `l` jxid sk lr epi`y itl ,opaxcn wx ¨
jxid sk jezaïéáéiç ïéàåzewlnåéìò.ezlik` lr ± §¥©¨¦¨¨
:`xnbd dywnàéðúäåd cibdy `ziixaa epipy `lde ±éîéðt`ed §¨©§¨§¦¦

d cibdøNaì Ceîñ,ea rlaeneoevigd cva `vnpy cibdy gxkdae ¨©¨¨
,xyad jeza rlaeny iptn inipt cib `xwp `ed jxid lyji`de

jxid ly iniptd cva `vnpy df `ed iniptd cibdy l`eny xn`
:`xnbd zvxzn .mvrl jenqa,àðäk áø øîà àçà áø øîà̈©©©¨¨©©©£¨
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cv sc oileg(iriax meil)

jxi ok m`äëeúçdcib mrénðxzen didi mb ±déì øcLéì± £¨©¦¦©©¥
l`xyil dpxkni `ny yeygl oi`e ,miakek caerl gelylàì àäc§¨Ÿ

dépéî ïaæîì eúàyygn ,epnn zepwl mil`xyi e`eai `l ixdy ± ¨§¦§©¦¥
.dtixh ecia yi `ny
:xnel `xnbd dqpnàlàzxacn epizpyny xnel jixv gxkda ¤¨

L íB÷îamd dtixh mi`ven m`y ,mil`xyi migahd lkïéæéøën ¦§¤©§¦¦
efixkd `ly meiae ,miakek icaerl depxkne dtixh d`vnp meidy
yeygl oi` ik ,miakek caerd on xya zgwl l`xyil xzen f`y
`id `ny yeygl oi`e ,mil`xyi mihgeyd lk oky dnvr dhigyl
dnily jxi wx okle ,dtixh d`vnpy efixkd `l meid ixdy dtixh
dze` dpewy l`xyid rcei f`y iptn ,miakek caerl gelyl xzen
dcib mr dkezg jxi la` ,dlhepe dcib z` elhp `ly ixkpd on
lhipy ayeg l`xyid dpewdy iptn miakek caerl gelyl xeq`

.cibd z` `ivedl ilan dze` lke`e dcib
jxi ok m` :`xnbd dgecdéì øcLéì àì énð äîéìLglyi `l mb ± §¥¨©¦Ÿ¦©©¥

yegl yi ik ,miakek caerléúçcdéì ïéaæîe déì Cdpkzgi `ny - §¨¦¥§©¥¥
dcib z` e`ivedy dpewd xeaqie l`xyil dpxknie miakek caerd

.dypd cib zlik`a lykie
bd zvxzn:`xnàîéà úéòa éàepizpyny xn`z dvxz m` ± ¦¨¥¥¨

zxacnïéæéøënL íB÷îa,migahnd ziaa `vnpy dtixh xya lr §¨¤©§¦¦
àîéà úéòa éàåzxacn epizpyny xen` dvxz m`e ±ïéàL íB÷îa §¦¨¥¥¨§¨¤¥

ïéæéøëî.migahnd ziaa `vnpy dtixh xya lr ©§¦¦
:`xnbd zyxtnàîéà úéòaéàepizpyny xen` dvxz m` ± ¦¨¥¥¨

zxacn,ïéæéøënL íB÷îadnily jxi el gelyl xzeny daiqde §¨¤©§¦¦
caerd jezgi `ny yegl oi`e ,zxwepn dpi`y da xkipy meyn
meyn ,dcib z` `ivedl ilan l`xyil dpxknie jxid z` miakek

yòéãé òãéî íéáëBk ãáBòc àëezéçici lr jxid jezig ote` ± ¦¨§¥¨¦¥©¨¦©
dpewd rci okle ,miakek caerd ly jezigd ote`n dpey l`xyi
jixv epi` `ede ixkpl dpzpy iptl l`xyid dkzg m` oigadl
z` lehil jixv `ede miakek caerd dkzgy e` ,dcib z` lehil

.dcib
àîéà úéòaéàåzxacn epizpyny xen` dvxz m`e ±ïéàL íB÷îa §¦¨¥¥¨§¨¤¥

,ïéæéøëîmr dkezg jxi gelyl l`xyil minkg exq` ok it lr s`e ©§¦¦
zngn miakek caerl dcibBì äpðzé ànL äøéæbixkpl l`xyid - §¥¨¤¨¦§¤¨

,øçà ìàøNé éðôa`a `ed ixkpl dpzp exiagy l`xyid d`exyke ¦§¥¦§¨¥©¥
xeaq `ed dkezg `idy oeike ,dxiyk `idy zwfga epnn dgwele
l`xyi dpgwi m` mby iptn xzen dnily jxia la` ,dcib lhipy

.xkip dnewn oky dcib z` `ivei `ed ixkpd on
:dpynd z` yxtl ztqep zexyt`àîéà úéòa éàådvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

n`zmrhde ,oifixkn oi`y mewna zxacn epizpyn mlerly ,x
gwi `ny yygn epi` dkezg jxi miakek caerl gelyl xeq`y

`l` ,xg` l`xyi epnndézòãì déì áéðb à÷c íeMîz` apeby ± ¦§¨¨¦¥§©§¥
geha ixkpd dkezg jxi el ozepy xg`ny ,miakek caerd ly ezrc
gxhe dti dligza dpwizy mbdy jk ick cr ce`n eade` ozepdy
dlke`ln jk xg` jlnp ,ezlik`l die`x `dzy dcib z` `ivedl

,el dgliye envradciba dgipd `l` ok ozepd dyr `ly oeikne
s` xq`p df xace ,mpiga daeh el wifgn miakek caerdy `vnp

ixkpakBzòc eléôàå úBiøaä úòc áBðâì øeñà ,ìàeîL øîàc§¨©§¥¨¦§©©©§¦©£¦©§
.íéáëBk ãáBò ìL¤¥¨¦

:eixac z` l`eny xn` okid zxxan `xnbdìàeîLc àäåxn`y §¨¦§¥
,ixkp zrc elit` aepbl xeq`yàììkî àlà øîzéà Leøéôa åàì̈§¥¦§©¤¨¦§¨¨

øîzéàdyrn llkn `l` ,yxetna l`enyn z`f eprny `l ± ¦§©
,ezrc oky mirney ep` l`eny mr didyøáò à÷ äåä ìàeîLc¦§¥£¨¨¨©

àøáîa,dpitqa xdpd z` xaer did ±ì déì øîàdéòîLxn` ± §©§¨¨©¥§©§¥
,eynyl l`enydéøeaîì déñéit,dpitqd lral xky ozze jl ± ©§¥§©¥
ãt÷éàå déñéitl`eny eilr citwde xky el ozpe ynyd jld ± ©§¥§¦§©

`xnbd zx`any enke ,dpitqd lra ly ezrc apb ynydy meyn
.epiptl

:`xnbd zl`eyãt÷éà àîòè éàîlr l`eny citwd recn ± ©©§¨¦§©
:`xnbd dper .eynyéàåä äôøè úìBâðøz éiaà øîàynyl ± ¨©©©¥©§§¤§¥¨£©
dtixh zlebpxz dzidäèeçLc øîa déìäéð dáäéå`ed dze`y ± §©£¨¦£¥§©¦§¨

z` ynyd apby `vnp ,dhegy zlebpxz zgz dpitqd lral ozp
dxiyk zlebpxz laiwy xeaq did `edy itl ,dpitqd lra ly ezrc

.l`eny eilr citwd okle dtixh zlebpxz laiw z`f zgzeàáø̈¨
éée÷Làì déì øîà à÷tðà ,øîàoii bel ziriax ea yiy ilk ±ig ¨©©§¨¨¨©¥§©§¥

l`eny xn`,dpitqd lra z` zewydl eynylåynyddéé÷Là §©§§¥
àâéæî àøîç,dpitqd lra ly ezrc apbe befn oii eze` dwyd ± ©§¨§¦¨

.xzei gaeyn `edy ig oii el ozpy xeaq did `edy
dxn`p l`eny ly `xnind m` lcadd dn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .eixac llkn dze` epcnly e` yxetnaéëå§¦
éàî àììkîxeq`y yxetna xn` l`eny m` epl ztki` dn ± ¦§¨¨©

jk oia ixd ,didy dyrnn ok epcnly e` ixkp ly ezrc z` aepbl
`xnbd dyibcn dnle ok zeyrl xeq`y eixacn ep` micnl jk oiae
epiid m`y :`xnbd zayiin .yxetna l`enyn z`f eprny `ly
ixdy ,xaca wtwtl ozip did `l yxetna l`enyn z`f mirney
z`f eprny `ly dzr la` ,ixkp zrc aepbl xeq`y yxetna xn`
eze`n di`x oi`y xnele zegcl ozip ,didy dyrnn `l` yxetna

y meyn ,ezrc oky dyrnïàîì[iia`l-]éàåä äôøè øîàc §©§¨©§¥¨£©
aepbl xeq`y meyn dpi` l`eny citwdy daiqdy xnel xyt`

,ixkpd zrcjky `l`déì øîàeynyl l`eny ±àäLz éànà ¨©¥©©©§¥
àøeqéàxxazpy cin `ld dtixh zlebpxz jlv` dzdyd recn ± ¦¨

.dzlik`a lykz `ly ick dkilydl jl did dtixh `idy jl
eïàîì[`axle-]éée÷Làì déì øîà à÷tðà øîàcl`enyy ± §©§¨©©§¨¨¨©¥§©§¥

okly xnel ozip ,`wtp` dpitqd lra z` zewydl eynyl xn`
e `wtp` ezewydl el xn` `edy meyn ,eilr citwd `edà÷tðà©§¨¨

òîLî àéiçeixacl rny `le eceak z` dfia `ede ,rnyn ig oii ± ©¨©§©
.befn oii dpitqd lra z` dwyde

:zeixad zrc zaipb oipra mitqep mipic d`ian `xnbdàéðzepipy ± ©§¨
,`ziixaaBøéáçì íãà áäøñé ìà øîBà øéàî éaø äéäxivti l` ± ¨¨©¦¥¦¥©§©§¥¨¨©£¥

exiaga mc``eaiyãòBñ BðéàL Ba òãBéå Bìöà ãBòñìdrya - ¦§¤§§¥©¤¥¥
epi` exiagy rceiy `l` ,elv` cerql `eaiy zn`a ezpeek oi`y
mrhe .elv` `eal ea xivtn `ed ok lre mixg` lv` gx`zn
zn`ay aeygl el mxeby jka ezrc z` apeby meyn `ed xeqi`d

.mpiga daeh el wifgi dzrne ,jka utg
åokúáBø÷úa Bì äaøé àì[zepzn-]Ba òãBéå,ìa÷î BðéàLmeyn §Ÿ©§¤§¦§¤§¥©¤¥§©¥

zaexwz eiptl ozil utgy aeygl el mxeby ,ezrc z` apeby
lawi `ly rceiy meyn wxe el ozil utg epi`y `id zn`de ,daexn

.eiptl rivn `ed
åokelv` gx`zdl exiag `a m`úBiáç Bì çzôé àìoii ly §Ÿ¦§©¨¦

,éðåðçì úBøeënä`ayke mdizeiag mezql mizad ilra jxcy itl ©§©¤§¨¦
ezewydl ick ziagd z` gx`nd gzet mlv` gx`zdl aeyg mc`
`ae eziaa md oiicre ipepgl zexebq zeiag xkn m` okle ,wfg oiin
,egxe`l ozil ick oii hrn mdn lehil ziad lra dvexe gxe` eiptl
z` xkn egx`ny rcei epi` gxe`dy iptn ,ok zeyrl el xeq`
okeny jk ick cr eaiygn egx`ny xeaq `ed jk meyne zeiagd
dxqg didz `id dzrny it lr s` dycg ziag eceakl geztl
oky melk ciqtd `l gx`ndy `id zn`de ,dpii lwlwzdl lkeie
apby `vnpe ,mkezay oiid z` cin xeknl cizry ipepgl xak mxkn

,egxe` zrc z` gx`ndBòéãBä ïk íà àlàdfa il oi`y el xn`e ¤¨¦¥¦
.mze` izxkny meyn llk cqtd

åokï÷éø Ctî ïîL CBñ Bì øîàé àìony jt zgwl mc`l xeq` ± §ŸŸ©¤¤¦©¥¨
jtn jnvr jeq ,onya jeql ekxc oi`y exikny exiagl xnele wix
jtd lray eala ayege wix jtdy rcei epi` xagdy iptn ,df ony
jkl oiekzp `l `edy `id zn`de ,dkiql ony el ozil dvx ok`

,ezrc apeb `vnpe owix jt el ozp ixdy llkBãBák ìéáLa íàå± §¦¦§¦§
eilr aiag `edy zeixal ricedl icka miaxa ok dyr m` la`
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המשך בעמוד יק

oifge` mipy` cenr cv sc ± oey`x wxtzereay

øãùéì éîð äëåúç`l `dc ,l`xyil dpxkni `ny yginl `kilc .dcib mr Ð

.dtxhl opiyiigc ,dipin ipafïéæéøëîù íå÷îá àìàmy gwil xzen l`xyiy Ð

dl yegip i`nlc .efixkd `ly oeik ,iebd on mewn eze`a?,md mil`xyi migahd

.meid efixkd `l `dc Ð yginl `kil dtxhleäéì øãùéì àì éîð äîéìùcr Ð

lr s`c .dcib lehiyit`ki` ,xkip enewny

df xeaqe ,oiafne ieb dl jizg `nlc yginl

.dcib lhpyéåâã àëåúéçieyr epi` jxia Ð

cibdy jxck drxet `edy ,l`xyi lyk

exiagl jxi gleya iax jinq `c lre .gpen

`id dxykc ,mzeg da dyr `le ieb ci lr

xg` dkzeg l`xyiy jxck dkezg `id m`

ieb jezigy ,xg` xa`a la` .cibd zhihg

ea `diy cr ,xeq` Ð ea oiey l`xyi jezige

.mzegïéæéøëî ïéàù íå÷îá àîéà úéòáéàå
`l `dc ,xcyil inp dkezg :jl `iywce Ð

l`xyi dl oiaf?ipta el dppzi `ny dxifb

gwel ,el dpzp dfy d`exd eze`e ,l`xyi

.dcib lhip :xeaqke ,epnidàîéà úéòáéàåÐ

xcyil `l dkezg :xn`c oizipznc `nrh

.dcib mråúòã áðåâã íåùîxeaqk ,iebc Ð

da gxhe Dpwzy ,c`n eade` df l`xyiy

jk xg`e ,envrl zi`xpy cr dcib lehil

el wifgn `vnpe ,elhp `l `ede .el dpzp

.mpg daehäéøåáîì äéñééôoz Ðexky

.zxearnd lralàøáîdagx dpitq Ð

.xdpd z` da oixaeryäèåçùã øîáÐ

exiage .dhegy zwfga ,dhegy seliga

`axz oiafnc `gah `edd :(`,l) zexekaa

oeylc :d`xp ile .`zpkc xna `nh`c

,`wec e`l Ð dtxhc i`dc .`ed dxenz

,xnelk `l` .`tlgin `l dhegya dtxhc

.dhegy dxykc xna el ozp dhegy dtxh

àâéæî àøîç äéé÷ùàåoiidy xeaq iebde Ð

.igéàî àììëî éëåxnzi` i` epl dn Ð

xity `llk `dn `d .yexita i` llkn

e`lc `xnb opirny` i`n`e ,opirny

df llka mbnbl epl yi dne ,xnz` yexita?
éàåä äôøè øîàã ïàîì:xninl `ki` Ð

e`lcmeyn `l` ,citwi` zrc zeaipb meyn

.`zyd cr diab diidy`càééç à÷ôðà
òîùîxary ,citwi` dicic `xwi meyn Ð

.eixac lráäøñé àìli`ed ea xivti `l Ð

,ezrc apebc meyn ,dyri `ly rceie

ald ony :xeaqk ,mpga daeh el wifgdl

.ok el adxqn'åë åì çúôé àìålk Ð

aeyg mc` `ayke ,eid zetebn mdizeiag

.wfg oii ezewydl ,ziag el gzet Ð elv`

`id oiicre ,dnly ipepgl ziag xkn m`e

iptn .el `ad gxe`l dpgzti `l Ð elv`

:df xeaqk ,mpg daeh el wifgdl eal apeby

ziag x`yz ixdy ,ici lr cqtp lecb cqtd

cin dpxqni dfe ,dpii lwlwzze dxqg ef

.el dpxkniy ipepglåòéãåä ïë íà àìàÐ

."cqtp ipi`e ,ipepgl dizxkn"ïîù êåñ åì øîàéå ï÷éø êô åì àéáé àì.ony ea yiy :xeaqk ,ezrc apebe ,jq epi`y ea rceiy iptn Ðåãåáë ìéáùá íàå,gxe` ly Ð

.xzen Ð eilr `ed aiagy zeixal ricedlywywznd.`ln `edy xeaq dfy itl ,xqg Ðåäòúîù.ezrc apeb Ðøéò øáç íù ùé íàå,miax my yiy .xir zexeag Ð

!jk lk ecakn dfy ,df aeyg dnk :exn`iy ,odipira la`d z` aiygdl oiekzn dfeøúåî.zeixad ceak lecbc Ðìãðñdxer oi` ,dil`n (dig) dzny dnda xer ly Ð

.dhegy d`ixa lyk wfgäèåçù äéç.dhegy d`ixa Ðäðëñä.xera rlap qx`de ,dzn ygp zkiyp zngn `ny Ðäéô ìò óö ïîùåonfne ,ony lkdy :xeaqk Ð

.mkxvl daxd ony el yiy gehae ,migxe` eilråîöò úà ÷ðçå.mdn yeae ,mlik`dl dn el did `ly Ð÷æåòù.(d ediryi) "edwfrie" enk ,xbeq Ðêéøö ïéà äîéìù
ìåèéì.elhep dlke`de ,lhip `ly xkipy iptn Ð'åë äîéìù ïéá éåâáå.dl yxt` dinwl Ðéåâì äôøè ïéøëåî ïéà`kil ezc ,dtxh `idy ericed ok m` `l` ,mzqa Ð

.onwl `nwezn ikd .efixkdy meiae ,oifixkny mewna e` .l`xyil dpxkni `nyl yginl `kilc ,oifixkn oi`y mewnae .zrc zaipb
ãçà
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àëåúéç,l`xyi lyk ieyr epi` jxia iebc jezigc :qxhpewa yxit Ð rici rcin iebc

ieb ci lr jxi gleya iax jinq `c lre .gpen cibdy jxck drxet `edy

zhihg xg` dkzeg l`xyiy jxck dkezg m` ,`id dxykc mzeg ea dyr `le ,exiagl

Ð dil xcyil `l dkezge ,oifixkn oi`yk s` dinwel ,ok m`c :dnize .epeyl o`k cr .cib

jezigc oeikc .l`xyil ipeacfil iz` `nlc

`ad l`xyi yegi `l ,rici rcin l`xyic

dgzt dnl ,ok m`c .`id dtxh `ny dzepwl

:`niz ike !cibd lehil ick oiyery jxck dkzge

`idy el rcep jk xg` `ny l`xyi yiigc

jxi gleya xeq`p df mrhn ,ok m`c Ð dtxh

zxg` jxi iebl dpncfp `ny ,ieb ici lr exiagl

xg` cr dtxh dzidy l`xyil rcep `ly

ilekc :xnel yie !z`fa dtilgde dcib lhipy

.ieb cil jk oncfiy giky `lc ,opiyiig `l i`d

l`xyi yiig ,iebl gly l`xyic `kid la`

Ð dcib lhipy it lr s` ,oifixkn oi`y mewna

xg` el rcepy itl ,iebl dgly jklc `nlc

.`id dtxhc xewipäôøèdildip dadie i`ed

jl `ni` mlerl :xn`z m`e Ð dhegyc xna

meyn Ð ctwi`e ,ieb ly ezrc aepbl xzenc

xfbinl `ki`e ,`id dhegy iebl el xn`c`ny

:xnel yie !epnn dpwie l`xyi ipta el dppzi

aepbl xeq`c dipin wcinl `ki` mewn lknc

epnn dpwi `ny yginl `kil Ð ixy i`c .ezrc

.ok xne` ieb ly ezrc aepblc yegic ,l`xyi
xn`
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!dépéî ïaæîì eúà àì àäc ,déì øãLéì éîð äëeúç£¨©¦¦§©¥§¨¨¨§¦§©¦¥
ïéæéøënL íB÷îa àlà¯,déì øãLéì àì éîð äîéìL ¤¨§¨¤©§¦¦§¥¨©¦¨¦§©¥

éúçcC,ïéæéøënL íB÷îa àîéà úéòa éà !déì ïéaæîe déì ©£¦¥§©¥¥¦¨¥¥¨§¨¤©§¦¦
àîéà úéòaéà .ïéæéøëî ïéàL íB÷îa àîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨§¨¤¥©§¦¦¦¨¥¥¨
úéòaéàå .òéãé òãéî éBâc àëezéç :ïéæéøënL íB÷îa§¨¤©§¦¦¦¨§¥©§¦©§¦¨¥
éðôa Bì äpðzé ànL äøéæb :ïéæéøëî ïéàL íB÷îa àîéà¥¨§¨¤¥©§¦¦§¥¨¤¨¦§¤¨¦§¥
déì áéðb à÷c íeMî :àîéà úéòa éàå .øçà ìàøNé¦§¨¥©¥§¦¨¥¥¨¦§¨¨¥¥

øeñà :ìàeîL øîàc .dézòãìáBðâì,úBiøaä úòc §©§¥©£©§¥¨¦§©©©§¦
.éBb ìL Bzòc eléôàåøîzéà Leøéôa åàì ,ìàeîLc àäå ©£¦©§¤§¨¦§¥¨§¥¦§©

.àøáîa øáò à÷ äåä ìàeîLc .øîzéà àììkî àlà¤¨¦§¨¨¦§©¦§¥£¨¨£©§©§¨
ì déì øîàdéñéit :déònLdéøBáîì.ãt÷éàå ,déñéit , £©¥§©¨¥©§¥§©¥©§¥§¦§©

,éàåä äôøè úìBâðøz :ééaà øîà ?ãt÷éà àîòè éàî©©£¨¦§©£©©©¥©§§¤§¥¨£©
déìäéð dáäéåøîaøîà à÷tðà :øîà àáø .äèeçLc ¦£¨¦£¥§©¦§¨¨¨£©©§¨¨£©
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קלג oifge` mipy` cenr cv sc ± oey`x wxtzereay

øãùéì éîð äëåúç`l `dc ,l`xyil dpxkni `ny yginl `kilc .dcib mr Ð

.dtxhl opiyiigc ,dipin ipafïéæéøëîù íå÷îá àìàmy gwil xzen l`xyiy Ð

dl yegip i`nlc .efixkd `ly oeik ,iebd on mewn eze`a?,md mil`xyi migahd

.meid efixkd `l `dc Ð yginl `kil dtxhleäéì øãùéì àì éîð äîéìùcr Ð

lr s`c .dcib lehiyit`ki` ,xkip enewny

df xeaqe ,oiafne ieb dl jizg `nlc yginl

.dcib lhpyéåâã àëåúéçieyr epi` jxia Ð

cibdy jxck drxet `edy ,l`xyi lyk

exiagl jxi gleya iax jinq `c lre .gpen

`id dxykc ,mzeg da dyr `le ieb ci lr

xg` dkzeg l`xyiy jxck dkezg `id m`

ieb jezigy ,xg` xa`a la` .cibd zhihg

ea `diy cr ,xeq` Ð ea oiey l`xyi jezige

.mzegïéæéøëî ïéàù íå÷îá àîéà úéòáéàå
`l `dc ,xcyil inp dkezg :jl `iywce Ð

l`xyi dl oiaf?ipta el dppzi `ny dxifb

gwel ,el dpzp dfy d`exd eze`e ,l`xyi

.dcib lhip :xeaqke ,epnidàîéà úéòáéàåÐ

xcyil `l dkezg :xn`c oizipznc `nrh

.dcib mråúòã áðåâã íåùîxeaqk ,iebc Ð

da gxhe Dpwzy ,c`n eade` df l`xyiy

jk xg`e ,envrl zi`xpy cr dcib lehil

el wifgn `vnpe ,elhp `l `ede .el dpzp

.mpg daehäéøåáîì äéñééôoz Ðexky

.zxearnd lralàøáîdagx dpitq Ð

.xdpd z` da oixaeryäèåçùã øîáÐ

exiage .dhegy zwfga ,dhegy seliga

`axz oiafnc `gah `edd :(`,l) zexekaa

oeylc :d`xp ile .`zpkc xna `nh`c

,`wec e`l Ð dtxhc i`dc .`ed dxenz

,xnelk `l` .`tlgin `l dhegya dtxhc

.dhegy dxykc xna el ozp dhegy dtxh

àâéæî àøîç äéé÷ùàåoiidy xeaq iebde Ð

.igéàî àììëî éëåxnzi` i` epl dn Ð

xity `llk `dn `d .yexita i` llkn

e`lc `xnb opirny` i`n`e ,opirny

df llka mbnbl epl yi dne ,xnz` yexita?
éàåä äôøè øîàã ïàîì:xninl `ki` Ð

e`lcmeyn `l` ,citwi` zrc zeaipb meyn

.`zyd cr diab diidy`càééç à÷ôðà
òîùîxary ,citwi` dicic `xwi meyn Ð

.eixac lráäøñé àìli`ed ea xivti `l Ð

,ezrc apebc meyn ,dyri `ly rceie

ald ony :xeaqk ,mpga daeh el wifgdl

.ok el adxqn'åë åì çúôé àìålk Ð

aeyg mc` `ayke ,eid zetebn mdizeiag

.wfg oii ezewydl ,ziag el gzet Ð elv`

`id oiicre ,dnly ipepgl ziag xkn m`e

iptn .el `ad gxe`l dpgzti `l Ð elv`

:df xeaqk ,mpg daeh el wifgdl eal apeby

ziag x`yz ixdy ,ici lr cqtp lecb cqtd

cin dpxqni dfe ,dpii lwlwzze dxqg ef

.el dpxkniy ipepglåòéãåä ïë íà àìàÐ

."cqtp ipi`e ,ipepgl dizxkn"ïîù êåñ åì øîàéå ï÷éø êô åì àéáé àì.ony ea yiy :xeaqk ,ezrc apebe ,jq epi`y ea rceiy iptn Ðåãåáë ìéáùá íàå,gxe` ly Ð

.xzen Ð eilr `ed aiagy zeixal ricedlywywznd.`ln `edy xeaq dfy itl ,xqg Ðåäòúîù.ezrc apeb Ðøéò øáç íù ùé íàå,miax my yiy .xir zexeag Ð

!jk lk ecakn dfy ,df aeyg dnk :exn`iy ,odipira la`d z` aiygdl oiekzn dfeøúåî.zeixad ceak lecbc Ðìãðñdxer oi` ,dil`n (dig) dzny dnda xer ly Ð

.dhegy d`ixa lyk wfgäèåçù äéç.dhegy d`ixa Ðäðëñä.xera rlap qx`de ,dzn ygp zkiyp zngn `ny Ðäéô ìò óö ïîùåonfne ,ony lkdy :xeaqk Ð

.mkxvl daxd ony el yiy gehae ,migxe` eilråîöò úà ÷ðçå.mdn yeae ,mlik`dl dn el did `ly Ð÷æåòù.(d ediryi) "edwfrie" enk ,xbeq Ðêéøö ïéà äîéìù
ìåèéì.elhep dlke`de ,lhip `ly xkipy iptn Ð'åë äîéìù ïéá éåâáå.dl yxt` dinwl Ðéåâì äôøè ïéøëåî ïéà`kil ezc ,dtxh `idy ericed ok m` `l` ,mzqa Ð

.onwl `nwezn ikd .efixkdy meiae ,oifixkny mewna e` .l`xyil dpxkni `nyl yginl `kilc ,oifixkn oi`y mewnae .zrc zaipb
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àëåúéç,l`xyi lyk ieyr epi` jxia iebc jezigc :qxhpewa yxit Ð rici rcin iebc

ieb ci lr jxi gleya iax jinq `c lre .gpen cibdy jxck drxet `edy

zhihg xg` dkzeg l`xyiy jxck dkezg m` ,`id dxykc mzeg ea dyr `le ,exiagl

Ð dil xcyil `l dkezge ,oifixkn oi`yk s` dinwel ,ok m`c :dnize .epeyl o`k cr .cib

jezigc oeikc .l`xyil ipeacfil iz` `nlc

`ad l`xyi yegi `l ,rici rcin l`xyic

dgzt dnl ,ok m`c .`id dtxh `ny dzepwl

:`niz ike !cibd lehil ick oiyery jxck dkzge

`idy el rcep jk xg` `ny l`xyi yiigc

jxi gleya xeq`p df mrhn ,ok m`c Ð dtxh

zxg` jxi iebl dpncfp `ny ,ieb ici lr exiagl

xg` cr dtxh dzidy l`xyil rcep `ly

ilekc :xnel yie !z`fa dtilgde dcib lhipy

.ieb cil jk oncfiy giky `lc ,opiyiig `l i`d

l`xyi yiig ,iebl gly l`xyic `kid la`

Ð dcib lhipy it lr s` ,oifixkn oi`y mewna

xg` el rcepy itl ,iebl dgly jklc `nlc

.`id dtxhc xewipäôøèdildip dadie i`ed

jl `ni` mlerl :xn`z m`e Ð dhegyc xna

meyn Ð ctwi`e ,ieb ly ezrc aepbl xzenc

xfbinl `ki`e ,`id dhegy iebl el xn`c`ny

:xnel yie !epnn dpwie l`xyi ipta el dppzi

aepbl xeq`c dipin wcinl `ki` mewn lknc

epnn dpwi `ny yginl `kil Ð ixy i`c .ezrc

.ok xne` ieb ly ezrc aepblc yegic ,l`xyi
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äpøkîéåéì ç÷" :éBâì íãà øîàé àìå .øçà ìàøNéì,íéøáã éðL éðtî ,"øNa äæ øðéãa §¦§§¤¨§¦§¨¥©¥§ŸŸ©¨¨§©¦§¦¨¤¨¨¦§¥§¥§¨¦
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`oifgeקלד mipya cenr cv sc ± oey`x wxtzereay

íéñðàä éðôî ãçà.gahd z` lfebe ecia xpicd akrne ,`ed qp` ieby Ðàìã ïåéë
æåøëà.filhi`a dtxh meid oi`y mircei lkde ,meid Ðäéðéî ïáæéîì éúàÐ

.lhipy xeaqk ,dciba dlke`eïéæéøëî ïéàù íå÷îá àèéùô àìàipaf `lc Ð

.'ek `zrivn `ni` ,dipinïéæéøëîù íå÷îá àìà`ly qpe` mdl rxi` meide Ð

.dipin oafinl l`xyi iz` ,jkld .efixkd

éæøëî ååä éæåøëàe`l Ð fexk` `lcne Ð

jka dne ,lk`ie ,`id dtxhøîà àáø ?
ïéæéøëîù íå÷îá äìåëiebae :ipzwc `yix Ð

efixkdyk Ð lehil jixv oi` dkezg elit`

.iebn xya l`xyi gwi `l meid eze`y meid

Ð ieb cia xpic gelyl xeq`c inp `tiqe

dpxkni ,dtxh yie li`edc .meid efixkdyk

.elåæéøëä àìùá àúòéöîmdl rxi`y Ð

.mcil dltpy dtxh lr efixkd `le qpe`

dpxkni `ny ,iebl dxkenl xeq` ,jkitl

,`ed oifixkny mewne li`edc .l`xyil

.dipin oafnl iz` Ð efixkd `l meideäìåë
ïéæéøëî ïéàù íå÷îál`xyi oiaf `le Ð

lehil jixv oi` `yix ,jklid .xya iebn

gwile ieb gelyl xeq` inp `tiqe ,dcib

yi `ny yegl yi ,oifixkn oi`c oeikc .xya

.oircei ep` oi`e ,filhi`a dtxhàúòéöîåÐ

.ericed `l m` ,iebl xeknl xeq` :ipzwc

åì äðøëîé àîù äøéæâipta gahd Ð

`idy gahd on rny `l d`exd dfe .l`xyi

iab ,`yixa edine .dxyk `idy :xeaq ,dtxh

ipta el dppzi `ny xfb `l ,iebl jxi gley

Ð dciba dplk`ie ecin dpgwie l`xyi

oiafnw ,filhi`a gah zxikn iab `nlyac

,efge iniiw `aeh l`xyi mzd Ð iebl dil

dl oiafe xcd ediipin cg `nlc opiyiige

ine ,`ed eziaa Ð iebl gley la` .dipin

d`x!?`l Ð mc` dp`xi :xnel ivnz m`e

`nlr ilekc ,df dpgwi `ny i`d ilek opixfb

`pz` bilt oizipznc `pze .`xyia ipaf `l

dxifb :lirl `pniwe`ck ,da xfbe ,`ziixac

.'ek el dppzi `nyàìéç éðáì àøùéá ìôð
."miebl xya epicil `a" Ðéðáæ àìi`pbc Ð

.dlke`l mivex ep` oi`y xg`n ,mdl `ed

åäééùôðà åòèî à÷ã àåä åäðéà`lc Ð

lirl ipzwc i`de .dxyk i` dtxh i` iliiyn

.dhegy zwfga el xkena Ð "edrhny iptn"

gzetd okeel xne`c ,ipepgl zexeknd zeiag

.ezrc apeb i`cec Ð "mgzet ip` jliaya"

éããäà åòâô àøëéñì åúà ååäxn xeaqke Ð

.e`vi ez`xwly `xheféàä éìåëmz`vi Ð

!i`cn xzeiïðéòãé äåä àìzeyrle Ð

.ep`vi xg` mewnl jlile epiwqräéúòãì äéúùéìçàãdlgz xeaq didy Ð

edepcakyäéì ïðéòèî÷ àäå ?.mpg daeh epl wifgn did ,edlbn iziid `l m` Ð

äéùôðà éòèîã àåä åäéà."ep`vi jz`xwl" el epxn` `l ep`y ixg` Ð
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øîà,`yixa iy` axe `axe iia`l :dniz Ð oifixkn oi`y mewna `tiqe `yix oi` iia`

el dppzi `ny dxifb ,xeq` Ð dkezg :opixn` lirl `d ?dkezg dil xcyn ikid

`l` ,iiepiy jpdl edl zilc :xnel yie !dizrc dil aipbc meyn :inp i` .l`xyi ipta

qxhpewa yxit mpgae .rici rcin iebc jezige ,oifixkny mewna iwe`c `nw `iiepiy

`pz` oizipznc `pz biltc iy` axc dizlin`

`nw `iepiya iy` ax xnel lekic ,`ziixac

oi`c `zrivn ipzwc `de .ziyixtck ,lirlc

Ð edrhny iptn iebl zetxhe zelap oixken

zern ozp iebdy itl ,xeq`c `ed dxikna `wec

`l Ð oexec gleya la` .dhegy zxeza

zelap el exkni `ny yiigc `tiqe .opiyiig

`l` ,dhegy zxeza exkniy `l Ð zetxhe

`l iebde ,dtxh `idy edericeie el exkni `ny

i`xen` iyiig `dle .el cibi:ipzwc `de .`kdc

iia`l Ð l`xyil dpxknie xefgi `ny ,cg`e

la` .efixkd `le ,oifixkny mewna ixii` `axe

xcd `nlc opiyiig `l Ð oifixkn oi`y mewna

gah zxikna elit` ,dipin l`xyi dl oiaf

Ð yiig iy` axe .`aeh l`xyi `ki`c filhi`a

cg `nlic ,mzd iniiw l`xyi `aehc oeik

.qxhpewa yxitck ,dipin dl oiaf xcd ediipin

`ny dxifb :lirl ipync `iiepiy `eddl edine

,`ziixa jdc `yix dyw ,l`xyi ipta el dppzi

lirlc :mz epiax yxtne !biltc xnel wgece

`idy iebl l`xyid xne`a ixii` oizipzna

.ezrc apebc meyn ,xeq`c `ed mzde .zxwepn

.cibd lhip `ly ieb dil ifg `d Ð dnily la`

ieb rcei ,lhipy el xn` l`xyiy it lr s`

`ny dkezga inp opiyiig jkle .xwyn `edy

s` ,iebd on l`xyi dpwie l`xyi ipta el dppzi

yiig `le .dciba dplk`ie ,oifixkn oi`y mewna

l`xyi xne`y xg`n Ð `id dtxh `nlc

lehil da gxhe DpTYW iebl dpzepy drya¤¦§¨

xzen `di elit`c .envrl ie`xy cr ,cibd

dizrc` wiqn `l mewn lkn ,iebd zrc aepbl

ctwi`cn wiicc `de .ok el xne` ezerhdly

l`eny did rcei Ð ezrc aepbl xeq`c l`eny

d`x `ny yegl el did `le ,el ozp `rpvay

`ziixae .ezrc zaipb meyn `l` ,xg` l`xyi

jixv oi` ,dnily oiae dkezg oia ,iebae :ipzwc

,mzq el ozpyk mzd Ð dypd cib dpnid lehil

irh`c edi`c ,zxwepn `idy el xn` `le

dil ifg `nlc yginl `kil mbe .diytp`

oi`y mewnac Ð iebd on dil oiafe l`xyi

cibd lhipy xg` `ny yiige .ixii` oifixkn

la` .iebl dpzep jkle ,dtxh `idy el rcep

yiig `l Ð zxwepn `idy iebl xn`c `kid

.envrl die`x dpi` ixd ,xewipc dipin `wtp i`n ,`id dtxh i`c .`id dtxh `nlc

xeq` jkle ,`id dxykc el xne`yk ,epiid Ð iebl zetxhe zelap oixken oi`c `zrivne

la` .efixkd `le oifixkny mewna ,epnn l`xyi dpwi `ny meyn mbe ,edrhnc meyn

oifixkn oi`y mewnal`xyi aiyg `w ,jk l`xyid el xn`y ed`x elit`c .opiyiig `l

mewna elit`c xaq iy` axe .ikda `ticr `lc ,df mrh jiiy `l Ð dpnid cib lhipc xne`yk la` .l`xyil xknil die`xc ,mixwi dinc dxykc ,ok el xne` egwn giaydlc d`exd

xne`ykc iia`l `yix ixii` ikdac .oifixkn oi`y mewnae ciba dcica ipzile beltle :xn`z m`e .ok xne` egwn giaydlc dizrc` wiq` `l ,rneyd l`xyic .opiyiig Ð oifixkn oi`y

`wlq `wc ,`zeaxl "dtxhe dlap" hwpc :xnel yie !l`xyil dpxknie xefgi `ny cg`e ,edrhny iptn cg` :mixac ipy iptn ,dypd cib dpnid lehiy cr gelyl oi` zxwepn `idy el

.ok xne` egwn giaydlc rceiy itl ,dhegy zwfga el xkenyk edrhny iptn xeq` `lc jzrc

åäðéàip` jliaya" el xne`yk ipepgl zexeknd zeiag gzetd oke ,dhegy zwfga el xkena Ð "edrhny iptn" lirl ipzwc `de :qxhpewa yxit Ð `d ik ediiytp` erhn `wc

dil gztc dcedi axn jixt i`nc :cere .`peeb i`dka `l` ixy `le ,xeq` mzqa elit` :rnync Ð ipzw "ericed ok m` `l`" `dc ,d`xp oi`e .ezrc apeb i`cec ,"ogzet

irai` `kd la` .ipepgl zexeknc dizrc` iweq`l gxe`l oi`c meyn Ð xeq`e ,mzqa mzdc d`xp jkl !"ogzet ip` jliaya" el xnel dcedi ax edrhn did `ly i`ce `dc ,`lerl

.mnvr jxevl `l` ,mi`a eid ez`xwl `ly dizrc` iweq`l dil irai` `xhef xne .`id dtxhc ediizrc` iweq`l [edl]

àäå!dcedi axl dil aiagc `ler ip`y :lirl opixn` `peb i`dkc ."`pgxh ded ith" dil xn`wck ,eceakl mi`a eid ikd e`lac oeik ,zerh df oi` `de :xn`z m`e Ð dil opirhn `w

`l ,exeara ogzet did zexekn eid `l elit`c oeike .ogzt exeara mewn lkn ,ipepgl zexekn eidy oeik ,ogzety dna jk lk `ciqt `kilc idp ,lirlc .llk inc `lc :xnel yie

.exeara llk e`a `l `kd la` .llk ericedl jxved
op`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

úBìáð Bì ïéøëBî ànL ,ãçàå .ïéñpàä éðtî ,ãçà¤¨¦§¥¨©¨¦§¤¨¤¨§¦§¥
Bðéà äëeúç ïéa äîéìL ïéa ,éBâáe :øî øîà .úBôøèe§¥£©¨§¥§¥¨¥£¨¥

éøöàîéìéà ?ïðé÷ñò éàîa .äLpä ãéb äpîéä ìBhéì C ¨¦¦¥¤¨¦©¨¤§©¨§¦©¦¥¨
ïéæéøënL íB÷îa¯éøö Bðéà éànà äëeúçìBhéì C §¨¤©§¦¦£¨©©¥¨¦¦

!dépéî ïaæéîì éúà ,æeøëà àìc ïåék ?äLpä ãéb äpîéä¥¤¨¦©¨¤¥¨§¨©§¨¥§¦§©¦¥
:àúòéöî àîéà ,ïéæéøëî ïéàL íB÷îa :àèéLt àlà¤¨§¦¨§¨¤¥©§¦¦¥¨§¦¨¨
úBôøèe úBìáð ïéøëBî ïéà eøîà íéøáã éðL éðtî¦§¥§¥§¨¦¨§¥§¦§¥§¥

éðtî ,ãçà .éBâìeäòènLäpøkîéå øBæçé ànL ,ãçàå . §¤¨¦§¥¤©§¥§¤¨¤¨©£§¦§§¤¨
ïéæéøëî ïéàL íB÷îa éàå .øçà ìàøNéì¯éúà àì àä §¦§¨¥©¥§¦§¨¤¥©§¦¦¨¨¨¥

àîéà .ïéæéøënL íB÷îa :àèéLt àlà !dépéî ïaæéîì§¦§©¦¥¤¨§¦¨§¨¤©§¦¦¥¨
,"øNa äæ øðéãa éì ç÷" éBâì íãà øîàé àì :àôéñ¥¨ŸŸ©¨¨§©¦§¦¨¤¨¨
ànL ,ãçàå .ïéñpàä éðtî ,ãçà :íéøáã éðL éðtî¦§¥§¥§¨¦¤¨¦§¥¨©¨¦§¤¨¤¨

ïéæéøënL íB÷îa éàå .úBôøèe úBìéáð Bì ïéøëBî¯éà §¦§¥§¥§¦§¨¤©§¦¦¦
éæeøëà ,äôøè äåäc àúéà:àèéLt àlà !éæøëî eåä ¦¨©£¨§¥¨©§¦£©§§¥¤¨§¦¨

àôéñå àLéø ,ïéæéøëî ïéàL íB÷îa¯ïéàL íB÷îa §¨¤¥©§¦¦¥¨§¥¨§¨¤¥
àúòéöî ,ïéæéøëî¯,ïéà :ééaà øîà ?ïéæéøënL íB÷îa ©§¦¦§¦¨¨§¨¤©§¦¦£©©©¥¦

àôéñå àLéø¯àúòéöî ,ïéæéøëî ïéàL íB÷îa¯íB÷îa ¥¨§¥¨§¨¤¥©§¦¦§¦¨¨§¨
àLéø ,ïéæéøënL íB÷îa dlek :øîà àáø .ïéæéøënL¤©§¦¦¨¨£©¨§¨¤©§¦¦¥¨

àôéñå¯eæéøëäLàúòéöî ,¯éLà áø .eæéøëä àlL §¥¨¤¦§¦§¦¨¨¤Ÿ¦§¦©©¦
,ïéæéøëî ïéàL íB÷îa dlek :øîààúòéöîe¯äøéæb £©¨§¨¤¥©§¦¦§¦£¨§¥¨

÷çöé áø øîà ?ïðéæøëî éëéä .ìàøNé éðôa äpøkîé ànL¤¨¦§§¤¨¦§¥¦§¨¥¥¦©§§¦©£©©¦§¨
.àìéç éðáì àøNéa ìôð :óñBé øa¯àúôéøè ìôð :àîéìå ©¥§©¦§¨¦§¥¥¨§¥¨§©§¥§¨

!àìéç éðáì¯àìéðáæ.¯àäåéòèî÷!eäì¯eäðéà ¦§¥¥¨¨¨§¦§¨¨©§¦§¦§
àeäeòèî÷cáøc déøa àøèeæ øîc ,àä ék .eäééLôð §¨©§©§©§¦¨§¨§¨§¥§©

àøôñ áøå àáøå ,àæBçî éáì àøëéqî ìéæà÷ äåä ïîçð©§¨£¨¨¨¥¦¦§¨§¥§¨§¨¨§©¨§¨
détàì :øáñ àeä .éããäà eòât ,àøëéñì eúà à÷ eåä̈¨¨§¦§¨¨§©£¨¥§©§©¥

ïðaøì eäì änì :eäì øîà .eúà÷c àeäçeøèceúàå §¨¨£©§¨¨§§©¨©¦§©§¨
ïðéòãé äåä àì ïðà :àøôñ áø déì øîà ?éàä élek¥©£©¥©¨§¨£©¨£¨¨§¦©

ïðéòãé äåä éà ,øî éúà÷c¯øîà .ïðéçøè äåä éôè §¨¨¥¨¦£¨¨§¦©§¥£¨¨§¦©£©
,éëä déì zøîà àîòè éàî :àáø déìdézLéìçàc ¥¨¨©©£¨¨§©§¥¨¦§©§¦§¥

à÷ àäå :déì øîà ?dézòãìïðéòèî!déì¯àeä eäéà §©§¥£©¥§¨¨©§¦©¥¦
:déøáçì déì øîàc àçaè àeää .déLôð éòèî à÷c§¨©§¥©§¥©©¨¨©£©¥§©§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc oileg(iriax meil)

mrhïéñpàä éðtî ãçàyegl yie md miqp` miakek icaerdy ± ¤¨¦§¥¨©¨¦
.elv` xpicd z` akrie gahd on xyad z` gwie jli `nyåmrh §

ãçà[sqep-]ànLz` dpew `edy mil`xyid migahd mircei `l ¤¨¤¨
ok zngne l`xyi xear xyad,úBôøèe úBìáð Bì ïéøëBî`ede §¦§¥§¥

.zetixhe zelap lke` l`xyi `vnpe xpicd z` el ozpy inl m`iai
:`ziixad zxacn ote` dfi`a dpc `xnbdøî øîà-lirl xn`p ¨©©

,`ziixaaéøö Bðéà äëeúç ïéa äîéìL ïéa íéáëBk ãáBòáe'C §¥¨¦¥§¥¨¥£¨¥¨¦
,'äLpä ãéb äpîéä ìBhéì:`xnbd zl`eyïðé÷ñò éàîadna ± ¦¥¤¨¦©¨¤§©©§¦¨

,`ziixad zwqeràîéìéàxn`p m` ±zxacn `idyíB÷îa ¦¥¨§¨
ïéæéøënLicaerl depxkne migahnd ziaa dtixh z`vnpy ¤©§¦¦

caern xya zepwl l`xyil xzen f`y efixkd `ly meiae ,miakek
leyd ok m` ,miakekjxi gäëeúçmiakek caerléànàrecn ± £¨©©

éøö Bðéàäpîéä ìBhéì Cz`,äLpä ãébyeygl gleyl yi ixdïåék ¥¨¦¦¥¤¨¦©¨¤¥¨
dépéî ïaæéîì éúà æeøëà àìce`eai dfxkd dzid `ly llbay ± §Ÿ©§¨¥§¦§©¦¥

dcib lhipy elzi dkezg jxi mze`xae epnn zepwl mil`xyi
.leykn icil mi`a e`vnpeàèéLt àlàzxacn `ziixadyíB÷îa ¤¨§¦¨§¨

ïéæéøëî ïéàLicaerl depxkne migahnd ziaa dtixh d`vnpy ¤¥©§¦¦
miakek caerd on xya zepwl l`xyil xeq` df mewnay ,miakek
caerl gelyl xzen okle ,zetixhe zelap migahd el exkn `ny

.epnn dpgwie l`xyi jli `ny yeygl oi`e dkezg jxi miakek
:`xnbd zl`eyok m`àúòéöî àîéàxn`py dn x`ae xen` ± ¥¨§¦¨¨
,irvn`d oicaeøîà íéøác éðL éðtî'yúBìáð ïéøëBî ïéà ¦§¥§¥§¨¦¨§¥§¦§¥

øBæçé ànL ãçàå ,eäòènL éðtî ãçà ,íéáëBk ãáBòì úBôøèe§¥§¥¨¦¤¨¦§¥¤©§¥§¤¨¤¨©£
éàå ,'øçà ìàøNéì äpøkîéåxaecny xn`p m`e ±ïéàL íB÷îa §¦§§¤¨§¦§¨¥©¥§¦§¨¤¥

,ïéæéøëî,l`xyil mxknie xefgi miakek caerdy yygd dnàä ©§¦¦¨
dépéî ïaæéîì éúà àì.epnn zepwl jli `l l`xyid ixd ±àlà Ÿ¨¥§¦§©¦¥¤¨

àèéLtvn`d oicdyxacn `ziixad ly ir,ïéæéøënL íB÷îa §¦¨§¨¤©§¦¦
ixdy zetixhe zelap ecia yi `ny yeygl jixv l`xyid oi` myy
zelape zetixh e`vnpy dxwnay `ziixad zxne`e ,jk lr mifixkn
mze` xeknl xeq` ,odilr efixkd `le qpe` dxwe migahnd ziaa

.epnn mze` dpwie xg` l`xyi jli `ny miakek caerl
ok m` :`xnbd zl`eyàôéñ àîéàseqa xn`py dn x`ae xen` ± ¥¨¥¨

,`ziixadøNa äæ øðéãa éì ç÷ íéáëBk ãáBòì íãà øîàé àì'ŸŸ©¨¨§¥¨¦©¦§¦¨¤¨¨
Bì ïéøëBî ànL ãçàå ,ïéñpàä éðtî ãçà ,íéøác éðL éðtî¦§¥§¥§¨¦¤¨¦§¥¨©¨¦§¤¨¤¨§¦

éàå ,'úBôøèe úBìéáðxaecny xn`p m`e ±ïéæéøënL íB÷îameiae §¥§¥§¦§¨¤©§¦¦
zelap gilyl gahd xekniy yeygl yi dnl ,efixkd `ly

ixd ,zetixheäôøè äåäc àúéà éàziaa dtixh dzid m` ± ¦¦¨©£¨§¥¨
migahndéæøëî eåä éæeøëà`ly oeikne ,dilr mifixkn eid ± ©§¥£©§§¥

.xyk xya zwfga `ed gilyl ozipy dny xexa efixkdàlà¤¨
àèéLtxaecn `ziixad ly oexg`d oicay,ïéæéøëî ïéàL íB÷îa §¦¨§¨¤¥©§¦¦

migahd on xya el zepwl miakek caerd z` l`xyi glyi `l okle
y `vei ok m`e .dtixh xya el exkni `nyíB÷îa àôéñå àLéø¥¨§¥¨§¨

ïéæéøëî ïéàLe,ïéæéøënL íB÷îa àúòéöîxazqn `ly xac dfe ¤¥©§¦¦§¦¨¨§¨¤©§¦¦
.yxtz `le mezqze mipey zenewn ipya xacz `ziixady ,exne`l

:oey`x xe`ia .dpynd ixaca mixe`ia dyly d`ian `xnbdøîà̈©
ïéà ,éiaày xnel jixv jk gxkda ok` ±àôéñå àLéømixacn ©©¥¥¥¨§¥¨

ïéæéøëî ïéàL íB÷îadeàúòéöîzxacn.ïéæéøënL íB÷îa §¨¤¥©§¦¦§¦¨¨§¨¤©§¦¦
:ipy xe`iadlek ,øîà àáøzxacn `ziixad lk ±íB÷îa ¨¨¨©¨§¨
,ïéæéøënLd ly mipicdeàôéñå àLéømeia mixacn,eæéøëäLokle ¤©§¦¦¥¨§¥¨¤¦§¦

oi` ik dcib z` lehil ilan dkezg jxi el gelyl gahl xzen
l`xyil xeq` okle .epnn dze` dpwie l`xyi `eai `ny yeygl
zelap mze`n gahd el ozi `ny ,gahd on xya il gw ixkpl xnel

e oilewna e`vnpy zetixheàúòéöîdxwyk xacn irvn`d oicde ± §¦¨¨
qpe`a dxwneæéøëä àlLf`y ,oilewna zetixhe zelap e`vnpy ¤Ÿ¦§¦

erceia epnn mgwie l`xyi `eai `ny ixkpl mxkenl gahl xeq`
.jk lr mifixkn eid i`cea oilewna zetixhe zelap eid m`y

:iyily xe`iadlek ,øîà éMà áøzxacn `ziixad lk ±íB÷îa ©©¦¨©¨§¨
,ïéæéøëî ïéàLoi` ik ,dkezg jxi el gelyl dxizd `yixa okle ¤¥©§¦¦

l`xyil dxq` `tiqae .epnn dpgwie l`xyi `eai `ny yegl
zelapd on gahd el ozi `ny ,xya el zgwl ixkpd z` gelyl
.oifixkn oi` ixdy jk lr rcep `le oilewna e`vnpy zetixhde

àúòéöîezelap xeknl irvn`d oica `ziixad dxq`y mrhde ± §¦¨¨
yyg oi` oifixkn oi`y mewnay it lr s` ,miakek caerl zetixhe

zngn epiid ,miakek caern xya l`xyid dpwiyànL äøéæb§¥¨¤¨
äpøkîék caerl gahdmiake,ìàøNé éðôaeala aeygi dlde ¦§§¤¨¦§¥¦§¨¥

dtixh `idy xne` gahd did ok `l m`y ,`ed xyk xya i`ceay
zelap xeknl mlerl minkg exq` jk meyne ,leykn icil `eaie

.miakek caerl zetixhe
ziaa d`vnpy dtixhd lr oifixkn dxev dfi`a dpc `xnbd

:`xnbd zxxan .migahndmigahnd ziaa dtixh d`vnpykéëéä¥¦
ïðéæøëî,mifixkn eid dn ±àøNéa ìôð ,óñBé øa ÷çöé áø øîà ©§§¦¨¨©©¦§¨©¥¨©¦§¨

àìéç éðáì:`xnbd zl`ey .miakek icaerl ie`xd xya epicil `a ± ¦§¥¥¨
àìéç éðáì àúôéøè ìôð àîéìådtixh xya epicil `a exn`iy ± §¥¨¨©§¥§¨¦§¥¥¨

:`xnbd zayiin .miakek icaerl ie`xdjk efixki m`yéðáæ àì± Ÿ¨§¥
xac zepwl mdl oeifa dfy meyn ,epwi `le erpni miakek icaerd

.elke`l mivex ep` oi`y
:`xnbd dywneäì éòèî÷ àäåminxeb efky dfxkda `ld ± §¨¨©§¥§

mdl mixken migahdy miayeg mixkpdy itl ,mziirhdl migahd
zvxzn .zetixhe zelap mdl mixken mdy `id zn`de xyk xya

:`xnbdeäééLôð eòèî÷c àeä eäðéàz` mirhny md mixkpd ± ¦§§¨©§©§©§
mdl mixken migahd `ny mzrc lr zelrl mdl yi oky ,mnvr
xyk xyad m` le`yl mdl dide ,l`xyil exkenl ie`x epi`y xac

.sxh e`
xeqi` oi` envr z` drhn mc`dy mewnay di`x d`ian `xnbd

:zrc zaipbàä ékdyrna epi`xy itk ±a àøèeæ øîcáøc déø ¦¨§©§¨§¥§©
ìéæà÷ äåä ïîçðjled did ±î`xwpd mewn,àæBçî éáì àøëéq ©§¨£¨¨¨¦¦¦§¨§¥§¨

eúà à÷ eåä àøôñ áøå àáøå`fegn dzidy mxirn mi`a eid ± §¨¨§©©§¨£¨¨
,àøëéñìjxcaéããäà eòât,eicgi mlek eybtp ±détàì øáñ àeä §¦§¨¨§©£¨¥¨©§©¥

eúà÷c àeä,ez`xwl e`ae e`vi mdy `xhef xn xaq ±,eäì øîà §¨¨¨©§
éàä élek eúàå çeøèc ïðaøì eäì änìz` mzgxhd recn ± ¨¨§§©¨¨§¨©§¨¥©

.ipt z` lawl icka i`cn xzei mknvràøôñ áø déì øîàxnl ¨©¥©©§¨
,`xhefc zn`øî éúà÷c ïðéòãé äåä àì ïðàeprci `l ep` ± £©Ÿ£¨©§¦¨§¨¨¥©

zeyrl `l` ep`vi eipt zlawd jxevl `le jxca `a eceaky
mpn` ,xg` mewna epikxve epiwqrïðéòãé äåä éàmircei epiid m` ± ¦£¨©§¦¨

jxca `a eceakyïðéçøè äåä éôè.ecakl ick xzei migxeh epiid ± §¥£¨©§¦¨
àáø déì øîà,`xtq axléëä déì zøîà àîòè éàî ¨©¥¨¨©©§¨¨§©§¥¨¦

dézòãì dézLéìçàcep`a `ly `xhef xnl xnel zkxved recn ± §©£¦§¥§©§¥
.ecakl ep`ay xeaq did `edy itl ezrc z` zylgd dfae ez`xwl

,déì øîà,eprice` `ly xyt` ji`dàäåiziid `l m` ixde ± ¨©¥§¨
epzpeek z` el dlbndéì ïðéòèî à÷ezerhae eze` mirhn epiid ± ¨©§¦¨¥

,`ax dil xn` .ezrc z` miapeb epivnpe ,mpiga daeh epl wifgn did
c meyn zrc zaipb o`k did `l ericen ziid `l m` mbàeä eäéà¦

déLôð éòèî à÷cel epxn` `l ixdy ,envr z` drhd `edy ± §¨©§¥©§¥
envr ziirhdl mxeb mc`dy mewnay gken o`kne .ez`xwl ep`ay

.zrc zaipb xeqi` oi`
cia `vnpd xyal yeygl oi`y ,iax ly ez`xed z` d`ian `xnbd

:dtixh `ed `ny miakek caer
déøáçì déì øîàc àçaè àeäägaha dyrn ±exiagl xn`y ©©¨¨§¨©¥§©§¥
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc oileg(iriax meil)

mrhïéñpàä éðtî ãçàyegl yie md miqp` miakek icaerdy ± ¤¨¦§¥¨©¨¦
.elv` xpicd z` akrie gahd on xyad z` gwie jli `nyåmrh §

ãçà[sqep-]ànLz` dpew `edy mil`xyid migahd mircei `l ¤¨¤¨
ok zngne l`xyi xear xyad,úBôøèe úBìáð Bì ïéøëBî`ede §¦§¥§¥

.zetixhe zelap lke` l`xyi `vnpe xpicd z` el ozpy inl m`iai
:`ziixad zxacn ote` dfi`a dpc `xnbdøî øîà-lirl xn`p ¨©©

,`ziixaaéøö Bðéà äëeúç ïéa äîéìL ïéa íéáëBk ãáBòáe'C §¥¨¦¥§¥¨¥£¨¥¨¦
,'äLpä ãéb äpîéä ìBhéì:`xnbd zl`eyïðé÷ñò éàîadna ± ¦¥¤¨¦©¨¤§©©§¦¨

,`ziixad zwqeràîéìéàxn`p m` ±zxacn `idyíB÷îa ¦¥¨§¨
ïéæéøënLicaerl depxkne migahnd ziaa dtixh z`vnpy ¤©§¦¦

caern xya zepwl l`xyil xzen f`y efixkd `ly meiae ,miakek
leyd ok m` ,miakekjxi gäëeúçmiakek caerléànàrecn ± £¨©©

éøö Bðéàäpîéä ìBhéì Cz`,äLpä ãébyeygl gleyl yi ixdïåék ¥¨¦¦¥¤¨¦©¨¤¥¨
dépéî ïaæéîì éúà æeøëà àìce`eai dfxkd dzid `ly llbay ± §Ÿ©§¨¥§¦§©¦¥

dcib lhipy elzi dkezg jxi mze`xae epnn zepwl mil`xyi
.leykn icil mi`a e`vnpeàèéLt àlàzxacn `ziixadyíB÷îa ¤¨§¦¨§¨

ïéæéøëî ïéàLicaerl depxkne migahnd ziaa dtixh d`vnpy ¤¥©§¦¦
miakek caerd on xya zepwl l`xyil xeq` df mewnay ,miakek
caerl gelyl xzen okle ,zetixhe zelap migahd el exkn `ny

.epnn dpgwie l`xyi jli `ny yeygl oi`e dkezg jxi miakek
:`xnbd zl`eyok m`àúòéöî àîéàxn`py dn x`ae xen` ± ¥¨§¦¨¨
,irvn`d oicaeøîà íéøác éðL éðtî'yúBìáð ïéøëBî ïéà ¦§¥§¥§¨¦¨§¥§¦§¥

øBæçé ànL ãçàå ,eäòènL éðtî ãçà ,íéáëBk ãáBòì úBôøèe§¥§¥¨¦¤¨¦§¥¤©§¥§¤¨¤¨©£
éàå ,'øçà ìàøNéì äpøkîéåxaecny xn`p m`e ±ïéàL íB÷îa §¦§§¤¨§¦§¨¥©¥§¦§¨¤¥

,ïéæéøëî,l`xyil mxknie xefgi miakek caerdy yygd dnàä ©§¦¦¨
dépéî ïaæéîì éúà àì.epnn zepwl jli `l l`xyid ixd ±àlà Ÿ¨¥§¦§©¦¥¤¨

àèéLtvn`d oicdyxacn `ziixad ly ir,ïéæéøënL íB÷îa §¦¨§¨¤©§¦¦
ixdy zetixhe zelap ecia yi `ny yeygl jixv l`xyid oi` myy
zelape zetixh e`vnpy dxwnay `ziixad zxne`e ,jk lr mifixkn
mze` xeknl xeq` ,odilr efixkd `le qpe` dxwe migahnd ziaa

.epnn mze` dpwie xg` l`xyi jli `ny miakek caerl
ok m` :`xnbd zl`eyàôéñ àîéàseqa xn`py dn x`ae xen` ± ¥¨¥¨

,`ziixadøNa äæ øðéãa éì ç÷ íéáëBk ãáBòì íãà øîàé àì'ŸŸ©¨¨§¥¨¦©¦§¦¨¤¨¨
Bì ïéøëBî ànL ãçàå ,ïéñpàä éðtî ãçà ,íéøác éðL éðtî¦§¥§¥§¨¦¤¨¦§¥¨©¨¦§¤¨¤¨§¦

éàå ,'úBôøèe úBìéáðxaecny xn`p m`e ±ïéæéøënL íB÷îameiae §¥§¥§¦§¨¤©§¦¦
zelap gilyl gahd xekniy yeygl yi dnl ,efixkd `ly

ixd ,zetixheäôøè äåäc àúéà éàziaa dtixh dzid m` ± ¦¦¨©£¨§¥¨
migahndéæøëî eåä éæeøëà`ly oeikne ,dilr mifixkn eid ± ©§¥£©§§¥

.xyk xya zwfga `ed gilyl ozipy dny xexa efixkdàlà¤¨
àèéLtxaecn `ziixad ly oexg`d oicay,ïéæéøëî ïéàL íB÷îa §¦¨§¨¤¥©§¦¦

migahd on xya el zepwl miakek caerd z` l`xyi glyi `l okle
y `vei ok m`e .dtixh xya el exkni `nyíB÷îa àôéñå àLéø¥¨§¥¨§¨

ïéæéøëî ïéàLe,ïéæéøënL íB÷îa àúòéöîxazqn `ly xac dfe ¤¥©§¦¦§¦¨¨§¨¤©§¦¦
.yxtz `le mezqze mipey zenewn ipya xacz `ziixady ,exne`l

:oey`x xe`ia .dpynd ixaca mixe`ia dyly d`ian `xnbdøîà̈©
ïéà ,éiaày xnel jixv jk gxkda ok` ±àôéñå àLéømixacn ©©¥¥¥¨§¥¨

ïéæéøëî ïéàL íB÷îadeàúòéöîzxacn.ïéæéøënL íB÷îa §¨¤¥©§¦¦§¦¨¨§¨¤©§¦¦
:ipy xe`iadlek ,øîà àáøzxacn `ziixad lk ±íB÷îa ¨¨¨©¨§¨
,ïéæéøënLd ly mipicdeàôéñå àLéømeia mixacn,eæéøëäLokle ¤©§¦¦¥¨§¥¨¤¦§¦

oi` ik dcib z` lehil ilan dkezg jxi el gelyl gahl xzen
l`xyil xeq` okle .epnn dze` dpwie l`xyi `eai `ny yeygl
zelap mze`n gahd el ozi `ny ,gahd on xya il gw ixkpl xnel

e oilewna e`vnpy zetixheàúòéöîdxwyk xacn irvn`d oicde ± §¦¨¨
qpe`a dxwneæéøëä àlLf`y ,oilewna zetixhe zelap e`vnpy ¤Ÿ¦§¦

erceia epnn mgwie l`xyi `eai `ny ixkpl mxkenl gahl xeq`
.jk lr mifixkn eid i`cea oilewna zetixhe zelap eid m`y

:iyily xe`iadlek ,øîà éMà áøzxacn `ziixad lk ±íB÷îa ©©¦¨©¨§¨
,ïéæéøëî ïéàLoi` ik ,dkezg jxi el gelyl dxizd `yixa okle ¤¥©§¦¦

l`xyil dxq` `tiqae .epnn dpgwie l`xyi `eai `ny yegl
zelapd on gahd el ozi `ny ,xya el zgwl ixkpd z` gelyl
.oifixkn oi` ixdy jk lr rcep `le oilewna e`vnpy zetixhde

àúòéöîezelap xeknl irvn`d oica `ziixad dxq`y mrhde ± §¦¨¨
yyg oi` oifixkn oi`y mewnay it lr s` ,miakek caerl zetixhe

zngn epiid ,miakek caern xya l`xyid dpwiyànL äøéæb§¥¨¤¨
äpøkîék caerl gahdmiake,ìàøNé éðôaeala aeygi dlde ¦§§¤¨¦§¥¦§¨¥

dtixh `idy xne` gahd did ok `l m`y ,`ed xyk xya i`ceay
zelap xeknl mlerl minkg exq` jk meyne ,leykn icil `eaie

.miakek caerl zetixhe
ziaa d`vnpy dtixhd lr oifixkn dxev dfi`a dpc `xnbd

:`xnbd zxxan .migahndmigahnd ziaa dtixh d`vnpykéëéä¥¦
ïðéæøëî,mifixkn eid dn ±àøNéa ìôð ,óñBé øa ÷çöé áø øîà ©§§¦¨¨©©¦§¨©¥¨©¦§¨

àìéç éðáì:`xnbd zl`ey .miakek icaerl ie`xd xya epicil `a ± ¦§¥¥¨
àìéç éðáì àúôéøè ìôð àîéìådtixh xya epicil `a exn`iy ± §¥¨¨©§¥§¨¦§¥¥¨

:`xnbd zayiin .miakek icaerl ie`xdjk efixki m`yéðáæ àì± Ÿ¨§¥
xac zepwl mdl oeifa dfy meyn ,epwi `le erpni miakek icaerd

.elke`l mivex ep` oi`y
:`xnbd dywneäì éòèî÷ àäåminxeb efky dfxkda `ld ± §¨¨©§¥§

mdl mixken migahdy miayeg mixkpdy itl ,mziirhdl migahd
zvxzn .zetixhe zelap mdl mixken mdy `id zn`de xyk xya

:`xnbdeäééLôð eòèî÷c àeä eäðéàz` mirhny md mixkpd ± ¦§§¨©§©§©§
mdl mixken migahd `ny mzrc lr zelrl mdl yi oky ,mnvr
xyk xyad m` le`yl mdl dide ,l`xyil exkenl ie`x epi`y xac

.sxh e`
xeqi` oi` envr z` drhn mc`dy mewnay di`x d`ian `xnbd

:zrc zaipbàä ékdyrna epi`xy itk ±a àøèeæ øîcáøc déø ¦¨§©§¨§¥§©
ìéæà÷ äåä ïîçðjled did ±î`xwpd mewn,àæBçî éáì àøëéq ©§¨£¨¨¨¦¦¦§¨§¥§¨

eúà à÷ eåä àøôñ áøå àáøå`fegn dzidy mxirn mi`a eid ± §¨¨§©©§¨£¨¨
,àøëéñìjxcaéããäà eòât,eicgi mlek eybtp ±détàì øáñ àeä §¦§¨¨§©£¨¥¨©§©¥

eúà÷c àeä,ez`xwl e`ae e`vi mdy `xhef xn xaq ±,eäì øîà §¨¨¨©§
éàä élek eúàå çeøèc ïðaøì eäì änìz` mzgxhd recn ± ¨¨§§©¨¨§¨©§¨¥©

.ipt z` lawl icka i`cn xzei mknvràøôñ áø déì øîàxnl ¨©¥©©§¨
,`xhefc zn`øî éúà÷c ïðéòãé äåä àì ïðàeprci `l ep` ± £©Ÿ£¨©§¦¨§¨¨¥©

zeyrl `l` ep`vi eipt zlawd jxevl `le jxca `a eceaky
mpn` ,xg` mewna epikxve epiwqrïðéòãé äåä éàmircei epiid m` ± ¦£¨©§¦¨

jxca `a eceakyïðéçøè äåä éôè.ecakl ick xzei migxeh epiid ± §¥£¨©§¦¨
àáø déì øîà,`xtq axléëä déì zøîà àîòè éàî ¨©¥¨¨©©§¨¨§©§¥¨¦

dézòãì dézLéìçàcep`a `ly `xhef xnl xnel zkxved recn ± §©£¦§¥§©§¥
.ecakl ep`ay xeaq did `edy itl ezrc z` zylgd dfae ez`xwl

,déì øîà,eprice` `ly xyt` ji`dàäåiziid `l m` ixde ± ¨©¥§¨
epzpeek z` el dlbndéì ïðéòèî à÷ezerhae eze` mirhn epiid ± ¨©§¦¨¥

,`ax dil xn` .ezrc z` miapeb epivnpe ,mpiga daeh epl wifgn did
c meyn zrc zaipb o`k did `l ericen ziid `l m` mbàeä eäéà¦

déLôð éòèî à÷cel epxn` `l ixdy ,envr z` drhd `edy ± §¨©§¥©§¥
envr ziirhdl mxeb mc`dy mewnay gken o`kne .ez`xwl ep`ay

.zrc zaipb xeqi` oi`
cia `vnpd xyal yeygl oi`y ,iax ly ez`xed z` d`ian `xnbd

:dtixh `ed `ny miakek caer
déøáçì déì øîàc àçaè àeäägaha dyrn ±exiagl xn`y ©©¨¨§¨©¥§©§¥
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dv sc oileg(iying meil)

éàpéî úñéét úååä éàmelya inir ziid m` ±Cì ééôñ àì éî ¦£¨©§©¦¨¦¦Ÿ§©¨
ìBîúà éãáòc íht ìL øBMîxey xyan jl ozep iziid `l m`d ± ¦¤©¨§¨§¦¤§
.lenz` izhgyy mhetne onydéì øîàmewn lkn ,gahl xagd ± ¨©¥

éøôeL éøôeMî éìëà.xzeia xgaen xyan yn` izlk` -déì øîà ¨§¦¦§¥§¥¨©¥
gahdCìðî.jl did oipn ±íéáëBk ãáBò éðBìt ïáæc déì øîà §¨¨¨©¥§¨©§¦¥¨¦

éì àôñålik`de l`xyi gahn filhi`a edpw miakek caer ipelt ± §¨¨¦
.ize`déì øîà,gahdäåä äôøè àeääå éãáò éøzmixeey ipy ± ¨©¥§¥¨§¦§©§¥¨£¨

miakek caerl izxkn eze`e ,dtixh did mdn cg`e lenz` izhgy
.epnn jze` lik`dy

éaø øîàike ,dinzaïâBäk àlL äNòL äæ äèBL ìéáLajka ¨©©¦¦§¦¤¤¤¨¨¤Ÿ§¤
s` ,dilr fixkiy ilan fixkdl ebdpy mewna dtixh ixkpl xkny
exiag ziirhdl jka mxbe ,oilewna epxknie jli `edy rciy it lr

n gwlydtixh ixkpd oøBñàð eðàn xya zgwl,ïéìe÷nä ìk ¨¤¡¨©¨¦
mixkpl dtixh xkn ok ,df ixkpl dtixh xkny myky yeygpe
ok dtixh xkn `edy enky yeygpy e` ,oilewna mixkeny mixg`

.dtixh mixg` mixkpl exkne migahd x`y eyrxazqn `ld
xya `ed mci zgzn `veid xyade l`xyi migahd aexe xg`ny

.mdn xya zgwl xzene ,jkl yeygl oi` xyk
:`xnbd zx`anyéaødfa jlddéîòèìezhiyl ±ïéìe÷î ,øîàc ©¦§©§¥§¨©¨¦

xira miievnd miakek icaer lyìàøNé éçaèåmdnr miwqrzn §©¨¥¦§¨¥
,mixg`l eze` mixken mde xya mdl mixkeneãéa àöîpä øNä¨©¦§¨§©

íéáëBk ãáBòely oilewnd jeza,øzeî`ed `ny yegl oi`e ¥¨¦¨
migahd on xyad z` zgwl mkxcy meyn ,dlaipe dhgy envra
okziy it lr s`e ,mnvra mihgey md oi`e ea xkzydl zpn lr
xg` miklede mil`xyi migahd aex mewn lkn ,dhgy cg` ixkpy
dexkn mde migahd lv` dtixh d`vnp `ny yegl oi`e .aexd
oilewna dxkenl ick dtixh mdl mixken eid `ly meyn ,mixkpl

.mil`xyil dexkniy yygn
:xg` gqepa iax ixac z` d`ian `xnbdéøîàc àkéàyie ± ¦¨§¨§¥

jky mixne`ø øîà,éaike ,dinzaïåekéàc äæ äèBL éðtî ¨©©¦¦§¥¤¤§¦©¥
déøáçì déøeòöìhgyy xn`e xwiye exiag z` xrvl oiekzdy ± §©¥§©§¥

,exiagl dpzpe jldy ixkpl dxkne dtixhøBñàð eðàz`ìk ¨¤¡¨
ïéìe÷näoi`y heyt `ld ,mixkpl dtixh xkn zn`a `ny yeygpe ©¨¦

l`xyil xzene ,dtixh d`vnpy efixkd `le li`ed jkl yeygl
.oilewnd lka meid mb xya mdn zepwl

:`xnbd zwiicndéøáçì déøeòöì ïåekéàc àîòèoi`y mrhdy ± ©§¨§¦©¥§©¥§©§¥
,`ed dtixh xya mixg` miakek icaerl xkn gah eze` `ny yegl
xkny xn` xwyae ,exiagl xrv mexbl dzid ezpeek lky meyn

,dtixh miakek caerléëä åàì àä,ok xnel cv oi` m` la` ± ¨©¨¦
øeñàxeknl xdfp `ly myk `ny ,oilewnd x`yn mb xya zgwl ¨

icaerl s` dxkne xdfp `l jk ,df miakek caerl dtixhd z`
.mixg` miakek
:`xnbd dywnàéðúäå,`ziixaa epipy ixde ±ïéìe÷î øîBà éaø §¨©§¨©¦¥¨¦

xira miievnd miakek icaer lyìàøNé éçaèåmda miwqrzn §©¨¥¦§¨¥
,xya mdl mixkene,øzeî íéáëBk ãáBò ãéa àöîpä øNaok m`e ¨¨©¦§¨§©¥¨¦¨

,dtixh mdl xkn gah eze` `ny yygn oilewnd lk mixeq` recn
.xzid zwfga xyad aex `ld

:`xnbd zvxzn,dtixh xya oilewna yi `ny yegl oi` zn`a
eàëä éðàLdf dxwn dpey ±àøeqéà ÷fçúéàcepl wfgedy ± ©¦¨¨§¦§©©¦¨

da xdfp `l gahdy mi`ex ep`y oeikne ,oilewna dtixh dpyiy
lka dpnn xkn `ny yeygl yi ,miakek caerl dxkn ixdy

.oilewnd
dpce oird on mlrzpy xya oica ax ly eyecig z` d`ian `xnbd

:eixacaøNa ,áø øîàdid elit` ,dgbyd `la zg` dry didy ¨©©¨¨
,ogleyd lr ziaa gpenïéòä ïî ílòúpL ïåékeilr egibyd `le ¥¨¤¦§©¥¦¨©¦

øeñàz` elhpe mivxy e` miaxer e`a `ny yeygl yi ik ,elke`l ¨
.dliap eizgz egipde xykd xyad

:`xnbd dywnïéìe÷î øîBà éaø ,éáéúéîmiakek icaer ly ¥¦¥©¦¥¨¦

xira miievndìàøNé éçaèå,mdl mixkene mihgeyàöîpä øNa §©¨¥¦§¨¥¨¨©¦§¨
,øzeî íéáëBk ãáBò ãéaepipirn mlrzp xya eze`y it lr s`e §©¥¨¦¨

,migahd on miakek caerd egwly drynslged `ny oiyyeg oi`
xn` ji`de ,l`xyi mdy migahd aex xg` mikled ik ,dliap xyaa
slged `ny yygn xeq` epnn oird z` enilrdy xyay ax

.dliapa
:`xnbd zvxznéðàL íéáëBk ãáBò ãéa àöîðly dxwnd dpey ± ¦§¨§©¥¨¦©¦

`ede xg`ne ,miakek caer cia `vnp xyady ote`a xaecn eay iax
oi`y dn .miaxer ici lr dliapa slged `ny yeygl oi` exnyn

xiny `la gpen xyady ote`a okmiaxerd elhp `ny yeygl yi ,d
.dliap eizgz egipde xykd xyad z`

:ax lr zeywdl dtiqen `xnbd,òîL àzxira eidúBieðç òLz ¨§©¥©£
ç÷ìå ,äìáð øNa úøëBî úçàå äèeçL øNa úBøëBî ïlek¨§¨¨§¨§©©¤¤¨¨§¥¨§¨©

xya zkizg,ç÷ì ïäî äæéàî òãBé Bðéàå ïäî úçàîepi`y epiidc ¥©©¥¤§¥¥©¥¥¤¥¤¨©
xya zexkeny zeiepgdn ,xyad zkizg z` gwl okidn xkef

,dliap xya zxkeny zepgdn e` dhegyøeñà B÷ôñwtqn ± §¥¨
xya zexken zeiepgd aexy it lr s`e ,dlik`a xeq` xyad
mikled oi` zeriawd mewna wtqd elv` xxerzpe li`ed ,dhegy
epiidc ,inc dvgn lr dvgnk reaw lk mixne` `l` ,aexd xg`

zaexrz mipcyeli`k mnewna micnere mireawd xzide xeqi` ly
xzid divg.xeqi` divgeàöîðáexxerzp `l wtqd m` la` ± §¦§¨

`ae zeiepgd zg`n dkizg dyxty `l` ,zeriawd mewna elv`
e` dxyk eiptly dkizgd m`d wtzqne aegxa d`vne l`xyi

df ote`a ,dtixháBøä øçà Clädkizgde aexd xg` mikled ± ©¥©©¨
`vnpyk recn ,miaxerl yeygl yiy ax ixack xn`p m`e .zxzen
yi oiicr ixd ,xzen xyade aexd xg` mikled zeiepgd oia xyad

.dtixh `ide miaxerd degipd `ny yeygl
:`xnbd zvxzníéáëBk ãáBò ãéa àöîða énð àëä`ziixa mb ± ¨¨©¦§¦§¨§©¥¨¦

`edy epiidc ,miakek caer cia xyad `vnpy ote`a zxacn ef
okidn xkef epi`e epipta `ly zeiepgd zg`n dyixtd envra

miaxerl yeygl oi` ecia dxeny dzidy oeikne ,dyixtd.
:ax lr ztqep `iyew,òîL àzdpyna epipy(h"n a"t oixiykn)àöî ¨§©¨¨

dada mixc miakek icaere l`xyiy xira ±íà) ,øNaxyad did ¨¨¨¦
,íéçaè áBø øçà Clä (éçicaer oaex m`e ,xzen l`xyi oaex m` ©©¥©©©¨¦

.xeq` miakekíàåxyad did,øNa éìëBà áBø øçà Clä ìMeáî §¦§¨©¥©©§¥¨¨
aex m`e ,xzene edelyia mdy xazqn l`xyi xird iyp` aex m`
dlik`a xq`pe edelyia mdy xazqn miakek icaer xird iyp`
xyay ax ixack m` dyw dzrne .miakek icaer ileyia oicn
migahd aexyky `yixa epipy recn ,xeq` oird on mlrzpy

.miaxerl yeygl yi ixd ,xzen `vnpy xyad l`xyi
àîéz éëåc `iyewd aeyia xn`z m`e ±énð àëädpyna s`y ± §¦¥¨¨¨©¦

xaecn z`fdaote`yàöîðxyad,íéáëBk ãáBò ãéaok m`recn §¦§¨§©¥¨¦
xyad `vnpay dpynd ly `tiqa epipyáBø øçà Clä ìMeáî§¨©¥©©

,øNa éìëBàxyad `vnpy ote`a zxacn dpi` dpynd ixde §¥¨¨
,mc` cia `l` ux`a jlyenåok m`éæçð,edin cia d`xp ±éà §¤¡¥¦
déì èé÷ð íéáëBk ãáBòcmiakek caer cia feg` xyad m` ± §¥¨¦¨¦¥

e ,xeq`e elyia `edy xazqndéì èé÷ð ìàøNéc éàfeg` `ed m`e ± ¦§¦§¨¥¨¦¥
z` dpynd dzlzy dfne .xzene elyia `edy xazqn l`xyi cia
ote`a zxacn `idy gken ,xya ilke` aexa xzidde xeqi`d
aexyky `yixa epipy ok it lr s`e ,ux`a jlyen xyad `vnpy
xyaa etilgd axer `ny miyyeg `le xzen xyad l`xyi migahd

.dlap
:`xnbd zvxzneäàBøå ãîBòa ïðé÷ñò éàîa àëä-dpynd ¨¨§©©§¦¨§¥§¥

,ax ixac z` zxzeq `id oi`e ,ux`a jlyen `vnpy xyaa zxacn
meyncin igd xyad ltp cvik d`x `vendy ote`a xaecn o`ky

.miaxerl yeygl oi` jkitl ,oilewnd on e`ivedy mc`d
:ax lr ztqep `iyew,òîL àzdpyna epipy(b"n f"t milwy)xya , ¨§©

oaxwn `edy recia minly mixai` jzegn did m` ,dxfra `vnpy
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המשך בעמוד קקק

oifge` mipy` cenr dv sc ± oey`x wxtzereay

éàðéî úñééô úååä éà.dfl df eid mi`pey .inr mly ziid m` Ðìåîúà éãáòã
.lenz` izhgyy Ðïâåäë àìù äùòù,oilewna dxkenl iebl dtxh xkny Ð

.iebd on gwle exiag z` drhdeøåñàð åðàiebd on meid xya gwiln ,dinza Ð

l`xyi igah aexe li`ed ,oilewnaïéìå÷î ?.z"lyiin* Ðìàøùé éçáèå ïéìå÷îÐ

l`xyi igahe ,xira oicnerd oilewn ,xnelk

.mda oiwqrznéåâ ãéá àöîðä øùá,my Ð

i`ce `edc ,ea xkzydl migahd on egwely

.dhgy `løúåîmigah aex xzac Ð

`zi` m`c ,yginl `kil dtxhle .opilf`

ick dil oiafn ded `l Ð dtxh `ki`c

.oilewna dxkenläéøáçì äéøåòöì ïååëéàã
.xac xwye Ðøåñàð åðàz` meid Ð

iebd on xya gwile ,xiray oilewnd!?s`

.efixkd `le li`ed ,mixzen meidïðéù÷îå
äéøåòöìã àîòèÐ eixac zn` `d Ð

,od xzid zwfgac oeike .'ek `ipzde ,oixq`p

edlek ixqzn in ieb cg meyn÷æçúéàã ?
àøåñéàixdy ,da xdfp `l dfe .dtxhc Ð

miebl dpnid xkny yegl yie ,iebl dxkn

.daxdïéòä ïî íìòúðùdry didy Ð

lr gpen did elit`e ed`x `ly zg`

.epglyøåñà.dlapa slgzp `ny Ðàöîð
éðàù éåâ ãéá,xnzynd zwfga dzidy Ð

dxkenl el exkn `l dtxhe ,dhgy `l `ede

miaxer `ny Ð gpend xya la` .o`k

.edetlgøåñà å÷ôñi`xwn ol `wtpc Ð

`nw wxtae (a,ct) `neic `xza wxta

lr dvgnk Ð reaw lk :(`,eh) zeaezkc

,`vnp la` .gwl reawd on dfe ,inc dvgn

reaw e`l `zydc ,aexd xg` KNd Ð ciipc©¥

.`edøùá äá àöî:zexdha `id dpyn Ð

.da oixc miebe l`xyiy xiráåø øçà êìä
íéçáèÐ.xyk Ð l`xyi oaex m`íàå
ìùåáîl`xyi oaex migahdy it lr s` Ð

,opilf` xiray xya ilke` aex xg` Ð

aex elit`e .ltp migahn e`l lyeanc

.elya ieb `nyc ,xeq` Ð l`xyi migahéà
äéì èé÷ð éåâ.elya `ed `nzqac ,xeq` Ð

,xn`w ux`l lhen `vnpa i`ce `l`

.xzen Ð l`xyi igah aexa :xn`weãîåòá
åäàåøå,myl mc`d cin ltpy dryn Ð

did elit`e ,xq`p `l milrad cia ecerae

.xzen Ð ieb cia `vnp `dc ,iebàöîð
ïéìåáâáxya :milwy zkqna `id dpyn Ð

jxc oky ,zeler Ð mixa` ,dxfra `vnpd

mixa`l dkzgl jxc oky .zelap Ð mixa` ,oileaba `vnp .migzpl dgzpl

.dty`l dkilydleúåøúåî úåëéúçzekzgpc oeike .xn`w l`xyi igah aexae Ð

.iniiw dlik`l i`ce ,zekizgläìáð íåùî úåøúåîdl lik` i`e .i`nhn `lc Ð

edl opiwfgn Ð edpip mixa` eli`e .dxeq` dlik`a edine .`ed wtqc ,iwl `l Ð

.iwle ,dlap i`ceaáøã àäå.oird on mlrzpc Ðúéèúùéàã àøáîàmewn lr Ð

.xdp eze` ly xarn
øååçî
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ïðàxkzydl gahd on xya oigwely mieb mze` md "oilewn" Ð oilewnd lk z` xeq`p

dxkny enky yegle ,oilewn x`yn meid xya gwiln xeq`l epl oi`c xn`we .ea

.oilewna mixkend mixg`l xkn ok ,efixkd `ly it lr s` ,oilewna dxkenl dtxh dfl

,oilewn x`y exye ,yegl oi` df Ð migah x`y eyr ok enk ,dtxh gahd df xkny enk e`

dpafc ieb `eddn cal l`xyi igah aexe li`ed

.dipinéáøigahe oilewn xn`c dinrhl

opiyiig `le Ð xzen ieb cia `vnpd xya l`xyi

,oilewna xeknl eziaay dlapn ieb `iai `ny

`ad iebl dtxh migahd on cg` xkn m` e`

Ð oilewna xeknl ick `le dlik`l epnn zepwl

aex xzac ,miebc oilewn jk liaya xeq`l oi`

xeknl ick l`xyi migahn mipewy opilf` xya

.dxiyk `idy oilewnaàîòèoeeki`c

Ð 'ek `ipzde xeq` ikd e`l `d dixervl

xza opilf`c ,ieb cia `vnpd xya opixyc :yexit

ezian dlap `iad `ny opiyiig `le ,`aex

`le ,`aex xza lifip inp `kd .oilewna xeknl

mzd ip`y" :ipyne !oilewn x`yl yegip

xeqi` yiy wfged :yexit Ð "`xeqi` wfgzi`c

.oilewnaøîàxeq` oird on mlrzpy xya ax

,l`xyi igah aex da yiy xira elit`e Ð

`aexn dlap ezii` oiaxer `ny opiyiigc

meyn `ed `nlra `xnege .detlge `nlrc

.onwlck ,dedc `caer

å÷ôñnk reaw lkc Ð xeq`dvgn lr dvg

cg `ziixe`cn :ol `niiwc `de .inc

xkip epi`e axerny `kid ,epiid Ð liha ixza

zepge ,dizkeca xeqi`d reci `kd la` .xeqi`d

elit` Ð aeyg xacae ,dlap xya zxkend

xn`ck ,'ek "reaw lk" xn`e .liha `l axern

zaexrz iab (`,br migaf) "zaexrzd" wxta

jeynpe :jixtc .ilha `le iaiygc ,miig ilra

`aexn ,yixtc lk" `nipe ,ediipin cg aixwpe

,reaw dil ded" ,dinza ,"jeynp" :ipyne !"yixt

,reaw meyn epi` mrhd xwire .'ek "reaw lke

xac enk ,ilha `l miig ilrac meyn `l`

.zepnil ekxcyàöîðáåÐ aexd xg` jld

meyn ,efixkde oifixkny mewnac :xn`z m`e

`le ,mieb ly oilewnd lk opixq` zg` dtxh

oke .xyke ,`aex iedc ,l`xyic xza opilf`

aex xza opilf` `l Ð oifixkn oi`y mewna

meyn mzdc :xninl `ki` edine !mixyk

`vnpd xyac :dyw la` .reaw edl eed oilewnc

`le ,efixkdy meia xeq` oilewna `ly ieb cia

`kd opixyc ab lr s` ,aexd xg` jld opixn`

,ieb cia `vnpd xya ,l`xyi igahe oilewn :lirl iax xn`c `dc `xazqnc .ieb cia `vnp

ipzwc ab lr s` ,xeq` Ð efixkd la` .efixkd `le ,oifixkny mewna ,epiid Ð xzen

,oilewna iebd on zepwl oifixkn oi`y mewna opixq`c :cere .oilewna `ly rnync ,"`vnp"

opilf` `le ,dtxh l`xyi igahl inxz` `nlc opiyiigc ,l`xyi igah aexy it lr s`

`nei ilrna iaxer ecyc `ziileke icak ixy onwlc ab lr s` .zexykc zenda aex xza

qxhpewa yxitck ,od zetxh ly `nlc opiyiig `le ,ith giky `xzidc meyn ,ixetkc

minkg eyry `ed `nlra `zpwzc :d`xpe .zetxh opi` zenda aexc meyn :onwl mzd

mi`lk ea ca`y cba :(a,`q dcp) xn`c `idd ik ,ieb meyn zepwl `ly efixkde ,oifixkny mewna oke .l`xyi igah aexy it lr s` ,dlgzkl miebd on zepwl `ly oifixkn oi`y mewna

.`aex xza opilf`c ,yginl ol ded `l oicd onc ab lr s` ,l`xyil ipeafl iz` `nlc ,iebl epxkni `l Ðàëä:(a,h) migqtc `nw wxta xn`c :xn`z m`e Ð ieb cia `vnpyk inp

Ð mixeavd on xakr inp lwy ik ,`zyde .`tiq epiid Ð lwye xakr `z`e yxit .xeq` ewtqc zeiepg dryz epiid Ð 'ek lwye xakr `z`e .ung ly cg`e ,dvn ly mixeav dryz

!aexd xza opilf`c ,ieb cia `vnp il dne ,xakr ita `vnp il dnc .ieb cia `vnp opixyc `kd ik ,ixzyil.zeriawd mewna wtqd clepy ,mixeavd on gwly epi`xy ixii` mzdc :xnel yie

lr dvgnk ied ,zeriaw mewna `wtq ciliiznc ,yxity drya opifgc oeik `lde ?`iyew i`ne .yixt `aexn yixtc lk :`nipe ,eciipipe edpiyakpe :jixtc (a,br migaf) "zaexrzd" wxtae

dxifb meyn ieb cia `vnp iab inp `kd opixq` `l i`n` ,"reawd on gwi `ny dxifb" ipyn mzdc :xn`z m`e .yextiy drya d`xp `ly df oipra dyrpy jixt mzdc :xnel yi !dvgn

eyxitc oeik ,ea`zqiy cr erxi i`n` ,ok m`c .reawd on gwi `ny dxifb ,ok zeyrl xeq`c `ed dlgzklc `l` ,exy Ð mnvrn eyxit m` inp mzdc :`niz ike ?"reawd on gwi `ny"

yxitc oeik ,`eaxa axrzp il dnl .oixzen Ð `eaxl `eaxne ,`eaxl mdn cg` yxit .mixeq` olek Ð zeqek `ln xve`l ltpy ieb ly qek :mzd opixn`c `d :eze !mixzen Ð mnvrn

on gwi `ny xfbinl llk jiiy `l `kdc :xnel yie !mixeqi` x`yl dxf dceare miycw oia wlgl `xaq oi`e .reawd on gwi `ny dxifb ,xeq`c rnyn `l` !yixt eaexnc ,xzen `ed

xeqi`dy mzd `wece .reawd on gwil iz` ,yixt ik Ð dil ixy i` ,axern xeqi`dyk la` .dnewna dreci `l` ,zaxern dlap zxkend zepg oi`e ,enewna reci xeqi`dy oeik ,reawd

.izyxitck ,reci xeqi`dyk `wec `l` ,d`xp oi`e ."yixtw `aexn ,yixtc lk" mrhn ,cge cg lk ,mi`lh dyly e` mipy qxce ,xcra a`f qpkpyk xizn did mz epiaxe .xzida axern
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éàðéî úñééô úååä éà.dfl df eid mi`pey .inr mly ziid m` Ðìåîúà éãáòã
.lenz` izhgyy Ðïâåäë àìù äùòù,oilewna dxkenl iebl dtxh xkny Ð

.iebd on gwle exiag z` drhdeøåñàð åðàiebd on meid xya gwiln ,dinza Ð

l`xyi igah aexe li`ed ,oilewnaïéìå÷î ?.z"lyiin* Ðìàøùé éçáèå ïéìå÷îÐ

l`xyi igahe ,xira oicnerd oilewn ,xnelk

.mda oiwqrznéåâ ãéá àöîðä øùá,my Ð

i`ce `edc ,ea xkzydl migahd on egwely

.dhgy `løúåîmigah aex xzac Ð

`zi` m`c ,yginl `kil dtxhle .opilf`

ick dil oiafn ded `l Ð dtxh `ki`c

.oilewna dxkenläéøáçì äéøåòöì ïååëéàã
.xac xwye Ðøåñàð åðàz` meid Ð

iebd on xya gwile ,xiray oilewnd!?s`

.efixkd `le li`ed ,mixzen meidïðéù÷îå
äéøåòöìã àîòèÐ eixac zn` `d Ð

,od xzid zwfgac oeike .'ek `ipzde ,oixq`p

edlek ixqzn in ieb cg meyn÷æçúéàã ?
àøåñéàixdy ,da xdfp `l dfe .dtxhc Ð

miebl dpnid xkny yegl yie ,iebl dxkn

.daxdïéòä ïî íìòúðùdry didy Ð

lr gpen did elit`e ed`x `ly zg`

.epglyøåñà.dlapa slgzp `ny Ðàöîð
éðàù éåâ ãéá,xnzynd zwfga dzidy Ð

dxkenl el exkn `l dtxhe ,dhgy `l `ede

miaxer `ny Ð gpend xya la` .o`k

.edetlgøåñà å÷ôñi`xwn ol `wtpc Ð

`nw wxtae (a,ct) `neic `xza wxta

lr dvgnk Ð reaw lk :(`,eh) zeaezkc

,`vnp la` .gwl reawd on dfe ,inc dvgn

reaw e`l `zydc ,aexd xg` KNd Ð ciipc©¥

.`edøùá äá àöî:zexdha `id dpyn Ð

.da oixc miebe l`xyiy xiráåø øçà êìä
íéçáèÐ.xyk Ð l`xyi oaex m`íàå
ìùåáîl`xyi oaex migahdy it lr s` Ð

,opilf` xiray xya ilke` aex xg` Ð

aex elit`e .ltp migahn e`l lyeanc

.elya ieb `nyc ,xeq` Ð l`xyi migahéà
äéì èé÷ð éåâ.elya `ed `nzqac ,xeq` Ð

,xn`w ux`l lhen `vnpa i`ce `l`

.xzen Ð l`xyi igah aexa :xn`weãîåòá
åäàåøå,myl mc`d cin ltpy dryn Ð

did elit`e ,xq`p `l milrad cia ecerae

.xzen Ð ieb cia `vnp `dc ,iebàöîð
ïéìåáâáxya :milwy zkqna `id dpyn Ð

jxc oky ,zeler Ð mixa` ,dxfra `vnpd

mixa`l dkzgl jxc oky .zelap Ð mixa` ,oileaba `vnp .migzpl dgzpl

.dty`l dkilydleúåøúåî úåëéúçzekzgpc oeike .xn`w l`xyi igah aexae Ð

.iniiw dlik`l i`ce ,zekizgläìáð íåùî úåøúåîdl lik` i`e .i`nhn `lc Ð

edl opiwfgn Ð edpip mixa` eli`e .dxeq` dlik`a edine .`ed wtqc ,iwl `l Ð

.iwle ,dlap i`ceaáøã àäå.oird on mlrzpc Ðúéèúùéàã àøáîàmewn lr Ð

.xdp eze` ly xarn
øååçî

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

ïðàxkzydl gahd on xya oigwely mieb mze` md "oilewn" Ð oilewnd lk z` xeq`p

dxkny enky yegle ,oilewn x`yn meid xya gwiln xeq`l epl oi`c xn`we .ea

.oilewna mixkend mixg`l xkn ok ,efixkd `ly it lr s` ,oilewna dxkenl dtxh dfl

,oilewn x`y exye ,yegl oi` df Ð migah x`y eyr ok enk ,dtxh gahd df xkny enk e`

dpafc ieb `eddn cal l`xyi igah aexe li`ed

.dipinéáøigahe oilewn xn`c dinrhl

opiyiig `le Ð xzen ieb cia `vnpd xya l`xyi

,oilewna xeknl eziaay dlapn ieb `iai `ny

`ad iebl dtxh migahd on cg` xkn m` e`

Ð oilewna xeknl ick `le dlik`l epnn zepwl

aex xzac ,miebc oilewn jk liaya xeq`l oi`

xeknl ick l`xyi migahn mipewy opilf` xya

.dxiyk `idy oilewnaàîòèoeeki`c

Ð 'ek `ipzde xeq` ikd e`l `d dixervl

xza opilf`c ,ieb cia `vnpd xya opixyc :yexit

ezian dlap `iad `ny opiyiig `le ,`aex

`le ,`aex xza lifip inp `kd .oilewna xeknl

mzd ip`y" :ipyne !oilewn x`yl yegip

xeqi` yiy wfged :yexit Ð "`xeqi` wfgzi`c

.oilewnaøîàxeq` oird on mlrzpy xya ax

,l`xyi igah aex da yiy xira elit`e Ð

`aexn dlap ezii` oiaxer `ny opiyiigc

meyn `ed `nlra `xnege .detlge `nlrc

.onwlck ,dedc `caer

å÷ôñnk reaw lkc Ð xeq`dvgn lr dvg

cg `ziixe`cn :ol `niiwc `de .inc

xkip epi`e axerny `kid ,epiid Ð liha ixza

zepge ,dizkeca xeqi`d reci `kd la` .xeqi`d

elit` Ð aeyg xacae ,dlap xya zxkend

xn`ck ,'ek "reaw lk" xn`e .liha `l axern

zaexrz iab (`,br migaf) "zaexrzd" wxta

jeynpe :jixtc .ilha `le iaiygc ,miig ilra

`aexn ,yixtc lk" `nipe ,ediipin cg aixwpe

,reaw dil ded" ,dinza ,"jeynp" :ipyne !"yixt

,reaw meyn epi` mrhd xwire .'ek "reaw lke

xac enk ,ilha `l miig ilrac meyn `l`

.zepnil ekxcyàöîðáåÐ aexd xg` jld

meyn ,efixkde oifixkny mewnac :xn`z m`e

`le ,mieb ly oilewnd lk opixq` zg` dtxh

oke .xyke ,`aex iedc ,l`xyic xza opilf`

aex xza opilf` `l Ð oifixkn oi`y mewna

meyn mzdc :xninl `ki` edine !mixyk

`vnpd xyac :dyw la` .reaw edl eed oilewnc

`le ,efixkdy meia xeq` oilewna `ly ieb cia

`kd opixyc ab lr s` ,aexd xg` jld opixn`

,ieb cia `vnpd xya ,l`xyi igahe oilewn :lirl iax xn`c `dc `xazqnc .ieb cia `vnp

ipzwc ab lr s` ,xeq` Ð efixkd la` .efixkd `le ,oifixkny mewna ,epiid Ð xzen

,oilewna iebd on zepwl oifixkn oi`y mewna opixq`c :cere .oilewna `ly rnync ,"`vnp"

opilf` `le ,dtxh l`xyi igahl inxz` `nlc opiyiigc ,l`xyi igah aexy it lr s`

`nei ilrna iaxer ecyc `ziileke icak ixy onwlc ab lr s` .zexykc zenda aex xza

qxhpewa yxitck ,od zetxh ly `nlc opiyiig `le ,ith giky `xzidc meyn ,ixetkc

minkg eyry `ed `nlra `zpwzc :d`xpe .zetxh opi` zenda aexc meyn :onwl mzd
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øååçî.mina egicne ellgn Ðàúìñ.lq =éëä éîð éãáò,ok `ed jxc ike Ð

mipy `ven cg` utg ca`ndy!?.`yixa mzd inp eed mixg` ,xnelkàøéúéäã
éçéëù àì.`ed `xizidc inp i`d .dinza Ðéàî àììëî éëåixn`c ,i`w lirl Ð

`llkl `yexit oia i`n ,"xnzi` yexita e`l"?oeikc dpin opirny xity `de

mlrzpy!`vnpd y`xl xq`cn ,xeq` Ð

ipyneêîñéîì àëéìã åäééðéá àëéà
áåøá øîéîì àëéàã éàä éìåë àúìéîà
íåùî àëäå øúåîã äãåî ìàøùé éçáè

éàåä íéåâã àúååøôã* ,lnp Ð1,h"xet

.ith `xeqi`c igikyeìéëà éëéä áø àìà
àøùádil xq` dnlrdae li`ed Ðéðùîå ?

äéúòùá.hgypyk cin Ðàúðø÷ úìúàÐ

`ly oniq meyne ,zepxw yly dkizg lkl

.ezia iyp` dpnn eapbiàøáî àæçÐ

ipyd xarn d`a dzidy xdpd zxearn

.df xarlàîåé éàôàì éúà àøáî øîà
åâì àáè,mikxc ixaerl `ed aeh oniq Ð

mcew ,dil`n oz`xwl d`a zxearndyk

,mfitye` ziaa mdl aeh mei .depnify

.epiliyk dlil dze`aàùãã àòæáá ÷éãåà
.zlcay wcq jxc uivd Ðàúùä åëéàÐ

.`zyd mkzxinya m` ,xnelkåäì åúéôñ
éúðá éðáì àøåñéà.mkipir mznlrdy Ð

ùéçðãxn`c ,dit`l `z`c `xarn` Ð

.ebl `ah `neiåðéàù ùçð ìëeilr jneq Ð

Ð ipwyz m`y ,mdxa` car xfril`k ,ynn

.da xac` `l Ð e`l m`e ,da xac`ïúðåéëå
ìåàù ïá."epilre elr epil` exn`i m`" Ð

úåùøä úãåòñmrl mkg cinlz za Ð

.(`,hn migqt) "oixaer el`"a ,ux`d÷éãá
àøáîám`e ,lif` Ð el zpnefn m` Ð

.lif` `l Ð d`ven iyewaà÷åðéáliiyc Ð

."jiweqt il weqt" diléðù åäìåëdedc Ð

ux`n opgei iax azk ded ik ,laaa miiw ax

azek did ,daeyz e` dl`y ,l`xyi

."laaay epiax mcwl" ezxb`aøîàÐ

.l`enyàðà äéáøã éãéî éì òéãé àì`l Ð

`ede ea iwa ip` did`y ,xac ytgl lke`

eax did`e ,e`py `léìîâ øñéøú ?e`l Ð

.`weecàúôéøè é÷ôñ.zetxh wtq ipin Ð

el`"c mi`nh zeter iwtq jpd :izrny ip`e

.(a,aq oileg) "zetixhäùàå ÷åðéú úéáÐ

.dy` `yp e` oa el clep e` zia dpaìò óà
ïéàù éôùçðlr jenqle ygpl xeq`y Ð

.ygpdïîéñ ùéied `nlra `pniq Ð

xg` dpey`x dxegqa glvn i`c .`din

`ypy e` wepizd clepy e` zia dpay

`l i`e .gilvne jledy `ed oniq Ð dy`

yegl yiy ,i`cn xzei z`vl libxi l` Ð

.gilvi `lyéðîéæ àúìú`l e` gilvd Ð

.gilvdåððéà ïåòîùå åððéà óñåéixd Ð

ilr" ,cin Ð "egwz oinipa z`" m` ,mizy

zxaer dpi`y dxv jl oi`e ,"dplek eid

.ilråäî ïéæåøçá,oifexga xya ozp Ð

*2.oird on mlrzpe ,y"hyixéäú ìà
íéæåøçá äèåùdf i`cec ,ef dl`ya Ð

.oniq df ixd oifexgac dhey idz l` :`pixg` `pyil .ixen oeyl .oniqéøîàã àëéà.'ek `ped ax xn` :xnz` `zrny `l` `ed `ira e`l Ðåãùeid Ð

.oikilynéôè çéëù àøúéäã àðãéàämeidc Ð.zetxh opi` zenda aexc ,opiyiig `l dtxh wtqle ,md mil`xyi mihgey aexàùëøë* Ð3.`"igahàðåä áø
ed`exe cnera :edpipyc ab lr s`e .xya da `vn ,mileaba `vnp :opiknq oizipzn` `l` ,`da dizeek ol `niiw `le .dnlrda xq`c ,diax axk dil `xiaq Ð

:dil xn`c opifg `w `d ,`pdk axe .`l Ð oizipzn iab la` ,opixn`c `ed l`enyc `zbelt iab Ð "ixeqi`a axk `zkld" ol `niiw ike .edpip iwigc iiepiy Ð

.lek` lewyàøåáé÷* Ð4.l"iyiienilàúìëú.oli` `lwa slgzz `ly dxikdl jixv Ðàúãéáà ïðéøãäî àäã`zcia` opixcdn `le ,oipniqa mc` lkl Ð

.(a,bk `rivn `aa) "ze`ivn el`"a ,opaxn `axevl `l` `pir zeriaha
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,mina ca`p ely `ny yginl ded `l `de .axer my did `ly d`x ixdy ,xqe`

yiigc ,my eed l`xyi igah aexy it lr s` ,opixq` Ð ixz wiq`c `zyd la` .xg` edfe

zenewna ,xnelk Ð "ith giky `xeqi`c" xn`wc epiide .`nlrc `aexn `iad axer `ny

onwle .myn `iadl oiaxer milekiy ,miwegxd

oiaxer eziinc `ziileke icak `pdk ax ixyc

lka mzd Ð `giky `xzidc meyn ,ecye

`iadl mileki oiaxer eidy aiaqy zenewn

.l`xyi igah aex eid ,myn

àìleki did `l Ð dipin dipir ax milr

oird on mlrzpy xyac ax xaqc o`kn wcwcl

.my eid mieb igah aex `nlcc ,xeq`

øæòéìàëxfril` :xn`z m`e Ð mdxa` car

wxta xn`c o`nl ,ygip j`id

xen`d lk :(a,ep oixcdpq) "zezin drax`"

:xnel yie ?eilr xdfen gp oa ,sykn zyxta

cr micinvd dl ozp `ly xaq `pz `eddc

aizkc ab lr s`e .`id in za el dcibdy

xcde ,'ebe "adf mfp yi`d gwie" (ck ziy`xa)

xge`ne mcwen oi` Ð "z` in za xn`ie" aizk

dze` l`y`e" aizkc ,xtqyk gken oke .dxeza

."z` in za xne`e

ïúðåéëå?ygip j`id :xn`z m`e Ð le`y oa

inp ikd e`lae ,ok xn` exrp z` fxflc xnel yie

.dler did

øñéøú."ilieb" qixb l`ppg epiaxe Ð ilnb

.zel`y oiaezk oilieb xqixz ,xnelk

íéæåøçájxc oi`c rnyn Ð oniq df ixd

`aa] `ztqezac :xn`z m`e .xya fexgl

mibc ly oifexg `vn" ipzw [ipy wxt `rivn
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קלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dv sc oileg(iying meil)

àLéø øåeçîe ,xdpd inina dxyk dnda y`x gicn didy ±ìôð §©¥¥¨¨©
dndad y`xdépéî.xdpd jezlàzìéñ ézééà ìæàeze` jld - ¦¥¨©©§¥¦§¨

,mind on y`xd z` zelrdl ick lq `iade mc`àãLeïéøz ÷éqà ¨¨©¦§¥
.miy`x ipy ekeza dlrde xdpd jezl lqd z` wxf ±øîàeláø ¨©©

,dinzaéëä énð éãáò-ipy `ven cg` utg ca`ndy jxcd ef ike ¨§¥©¦¨¦
dnda iy`x dligzn o`kl epncfp i`ce `l` ,`ed xac `ld ,mivtg
,dxeq` mzhigye miakek icaer eaexy mlerd aexn e`ay mixg`
yeygl jl yi ,ltpy y`xa oir zeriah e` oniq jl oi`y oeikne
,mina mlrp ltpy y`xde mixeq` mixg` miy`x ipy elr lqay

jkitldéìäéð eäðéøñà.miy`xd ipy z` eilr xq` ±o`kn gken ©§¦§¦£¥
eze`a `vnpyk elit` xeq` oird on mlrzpy xyay ax zrcy

.gpedy mewn
,áøì éqà áøå àðäk áø déì éøîàipy z` eilr zxq` recn ¨§¥¥©©£¨§©©¦§©

,miy`xdéçéëL àì àøézäc éçéëL àøeqéàcwx ike ,dinza ± §¦¨§¦¥§¤¥¨Ÿ§¦¥
miy`x `ld ,miievn mpi` mixzen miy`xe miievn mixeq` miy`x
day migahd aexy xira rxi` dyrnd ixdy xzei miievn mixzen

xzid ly mdipy i`cea ok m`e ,l`xyiøîà .axeäìmb mpn` ¨©§
miy`x la` ,miievn mixzen miy`xéôè éçéëL àøeqéàc± §¦¨§¦¥§¥

mlerd aexn e`a miy`xdy yeygl yi oky ,xzei miievn mixeq`
mzhigye miakek icaer maexe li`ed xzei ievn xeqi`d myy

.dxeq`
lirl(`"r)`id dzr ,yxetna exn`p `l ax ixacy `xnbd dxn`

:`xnbd zl`ey .z`f xnel dkxved dnl zx`anéàî àììkî éëå§¦¦§¨¨©
oird on mlrzpy xyay yxetna xn` ax m` epl ztki` dn ±

.didy dyrnn ok epcnly e` ,xeq`
a oky :`xnbd zayiinéàåä íéáëBk éãáBòc àúååøtdyrnd ± ©§¨¨§§¥¨¦£¨¦

meyne ,l`xyin xzei miakek icaer ea miievn aexly lnpa rxi`
df dyrnn oi` ,l`xyi igah daexy xira did lnpdy it lr s` jk
`ly xnel okzi ik ,l`xyi daexy xira miaxerl yyg axy gxkd
icaer aex my miievny mewna oird on mlrzpyk `l` xya xq`
egipde dnewnn dlhip dxykd dkizgdy yeygl yi f`y ,miakek

.dizgz dlap o`k miievnd miakek icaerd
òãzicaer xzei miievny mewna rxi` dyrndy jkl di`xe ± ¥©

n ,miakekeäì øîà÷caxiq` axe `pdk axléçéëL àøeqéàc' §¨¨©§§¦¨§¦¥
'éôèdyrndy meyn jgxk lre ,xzei ievn xeqi` ly xyay ± §¥

mirney epiid el okle .miakek icaer xzei miievny mewna rxi`
,l`xyi daexy xira xeq` oird on mlrzpy xyay axn yxetna
eixac z` eprny `ly dzr la` ,xaca wtwtl mewn did `l

.df ote`a xqe` `edy gxkd oi` yxetna
lk` ax ji` `xnbd zxxan oird on mlrzpy xya xq` axy oeikn

:`xnbd zl`ey .xyaàøNa ìëà éëéä áø àlàxya lk` ji`d ± ¤¨©¥¦¨©¦§¨
lk` axy :`xnbd dper .dgbyd `la zg` dry didy yyg `le

gwly xya wxdézòLadndad dhgypy drya cin ±eiptlàìc §©§¥§Ÿ
dépéî déðéò íélò.llk epnn eipir milrd `ly ± ©¦¥¥¦¥

àîéà úéòaéàdidy xya wx lk`y ,xen` dvxz m`e ±àøééöa ¦¨¥¥¨§©§¨
àîeúçå`ny yeygl oi` df ote`ae ,znzega mezge xexva xexv ± ©£¨

.dlap zkizga miaxerd edetilgdénð éàåxnel xyt` mbe ± §¦©¦
xya wx lk`yàðnéña,oniq ea yiy ±àðeä áø øa äaøc àä ék §¦¨¨¦¨§©¨©©¨

déì Czçîxyad zekizg z` ±àúðø÷ úìzàlkly ote`a ± §©¥¥©§¨©§¨¨
ezia iyp` eapbi `ly ick ,[yleyn zxev] zepxw yly mpyi dkizg
xya lkl ok dyr axy okzie ,epnn egwl m` oniq el didie xyad on
.elke`l lkeie miaxer ici lr slged `ly oniq el didiy ick dpwy
xya xq` axy mi`ex ep` epnny sqep dyrn d`ian `xnbd

:`xnbd zxtqn .oird on mlrzpyïðç áø éáì ìéæà÷ äåä áø©£¨¨¨¦§¥©¨¨
déðúç.xdpl xarn did xy` epzg opg ax zial jled did ax ± £¨¥

xdpd ztyl ribdykldétàì éúà÷c àøaî éæçz` d`x ± ¨¥©¨¨§¨¨¥§©¥
.ez`xwl xdpd ly ipyd cvdn d`a zxearndøîà,axàøaî ¨©©¨¨

åâì àáè àîBé étàì éúà÷mikxc ixaerl `ed aeh oniq ± ¨¨¥§©¥¨¨¨§©

`diy oniq dfe ,depinfiy ilan dil`n mdiptl zpncfn zxearndy
.dlild eze`a epili eay ziaa aeh meixdpd z` xary xg`lìæà̈©

àáaà í÷,epzg ly ezia gzta cnre jld ±eàMãc àòæáa ÷éãBà ¨©¨¨¦§¦§¨§©¨
e zlcay wcqd jxc uivd ±àéìúc àúåéç éæçdnly dnda d`xe ± ¨¥¥¨¨§©§¨

,ziaa dielz dcerql dpkend dhegyàáaà óøèlr yiwd ± ¨©©¨¨
e lew rinyde etexb`a zlcddétàì àîìò élek eúà ÷eôðe`vie ± ¨¨¥¨§¨§©¥

ez`xwl ziad jeza didy xeaivd lk e`aeeénð éçaè àúàe`ae ± ¨¨©¨¥©¦
`la xyad x`ype mdnr dcerqd ikxv z` epikdy migahd mb

.dgbyddgbyd `la xyad x`ypy oeikdépéî déðéò áø íélò àìŸ©¦©¥¥¦¥
e ,epnn eipir z` ax milrd `l ±eäì øîà,migahl -àzLä eëéà ¨©§¥©§¨

xyad on ipir z` milrne mkzxiny lr jneq iziid m` -eúéôñ§¦
úøa éðáì àøeqéà eäì,izia ipal xeqi` xya milik`n mziid ± §¦¨¦§¥§©

,dgbyd `la xyad z` mzx`yde iz`xwl mz`vi mz`y itl
.dlik`a xeq` zg` dry elit` oird on mlrzpy xyae

ok it lr s`e :`xnbd zniiqnàøNéa àeääî áø ìëà àìeze`n ± Ÿ¨©©¥©¦§¨
.xya

:`xnbd zl`ey .xyad z` ax lk` `l recn zxxan `xnbdéàî©
àîòè,xya eze`n ax lk` `l recn ±éîeìòéà íeMî éàm` ± ©§¨¦¦¦£¥

,oird on mlrzpy xya meyníéìòéà àì àäon mlrzp `l ixd ± ¨Ÿ¦£¦
.llk oirdàlàmeynLéçðcax ygip ezrbd mcew dligzay - ¤¨§¨¦

,aeh mei meid el didiy i`ce ez`xwl d`a dpitqd m`y xn`e
dxeza xn`py dn lr xare xg`ne(ek hi `xwie)lr xq` ,'EWgpz `l'Ÿ§©£

.xyad zlik` z` envr
:`xnbd dgecáø øîàäåy xn` envra ax ixde ±BðéàL Lçð ìk §¨¨©©¨¨¨¤¥

eyegip lr ixnbl jneqka epivny itíäøáà ãáò øæòéìà ¤¡¦¤¤¤¤©§¨¨
xn`e eyegip lr jnq wgvil dy` ytgl jldyky(ci ck ziy`xa)

mbe dzW dxn`e dYW`e KCk `p iHd dil` xn` xW` dxrPd dide'§¨¨©©£¨£¤Ÿ©¥¤¨©¦¨©¥§¤§¤§¨§¨§¥§©
dxrpd dxn`y did oke .'wgvil LCarl Ygkd Dz` ,dwW` LiNnB§©¤©§¤Ÿ¨Ÿ©§¨§©§§§¦§¨

(hi-gi my)xfril` dgwle ,'a`W` LiNnbl mB xn`Ye 'ebe ipc` dzW'§¥£Ÿ¦©Ÿ¤©¦§©¤¤§¨
,wgvil,ìeàL ïa ïúðBéëejnq mizyilt avna mgldl jldyky §¨¨¤¨

exrpl xn`e eyegip lr(i-h ci ,` l`eny)cr EOC Epil` Exn`i dM m`'¦ŸŸ§¥¥Ÿ©
Elr Exn`i dM m`e .mdil` dlrp `le EpiYgz Epcnre ,mkil` EpriBd©¦¥£¥¤§¨©§©§¥§Ÿ©£¤£¥¤§¦ŸŸ§£
exn`y did oke .'zF`d EpN dfe EpciA 'd mpzp iM Epilre ,Epilr̈¥§¨¦¦§¨¨§¨¥§¤¨¨
,mgvipe mda mgldl exrp mr ozpedi dlre ,epilr elr mixneyd

Lçð Bðéàaxy xnel okzi `l ok m`e .eygpz `l xeqi` llka epi` ± ¥¨¨
jnq `l ixdy ,yegip xeqi` lr xary llba xyad z` lk` `l

.eyegip lr ynn
:`xnbd zxne`àlà,xyad z` lk` `l axy daiqdmeyn ¤¨

epzg opg ax ly eziaa dpkedy dcerqdyéàåä úeLøä úãeòñ± §©¨§£¨¦
`idy ,ux`d mrl d`yipy mkg cinlz zal oi`eyip zcerq dzid

,zeyx zcerq `l` devn zcerq dpi`úceòqî épäúî àì áøå§©Ÿ¦§©¥¦§©
úeLøäzcerqn wx `l` zeyx zcerqn lek`l `ly citwd axe ± ¨§
.devn

.dglvdl oniqk mi`xen` eyry mipniq dnk d`ian `xnbd
:`xnbd zxne`didykáøjxcl z`vl el i`ck m` zrcl dvex ©

did ,`l e`àøaîa ÷éãael zpncfn dzid m` ,zxearna oigan ± ¨¦§©¨¨
did `l d`venl dgxih el did m` la` ,jled did dgxih `la

.jxcl `veiàøôña ÷éãa ìàeîLez`vl dvex did l`enyyke ± §¥¨¦§©§¨
`ed aeh weqt ecia dler did m` ,eiptly xtqa opeazn did jxcl

e .`vei did `l `l m`e ,jxcl `vei didïðçBé éaødidà÷epéa ÷éãa ©¦¨¨¨¦§©¨
ixac it lre ,cenlzd ziaa meid el exn` weqt dfi` wepiz l`ey ±

.`l e` jxcl z`vl m` hilgn did weqtd
:wepiz el xn`y weqt it lr bdpy opgei iaxa dyrn d`ian `xnbd

áøc éðL eäleklaaa ig ax didy mipyd lka ±éaø déì áúk äåä §§¥§©£¨¨©¥©¦
ïðçBéiax didyk ±azek did daeyz e` dl`y zxbi` el azek opgei ¨¨

ezxbi` gztaíã÷ì[ceakl±],ìááaL eðéaøz` aiygn didy itl ¨¢¨©¥¤§¨¤
,eaxl axdéLôð çð ékenewna jln l`enye ,ax xhtpy xg`l ± ¦¨©§¥
áúk äåäopgei iax azek did ±ììàeîL,ezxbi`aíã÷ì[ceakl±] £¨¨©¦§¥¨¢¨
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xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ev sc oileg(iyiy meil)

ïðéøcäî àìådcia` mixifgn `le ±àðéò úeòéáèa`a m`y ± §Ÿ§©§¦©¦§¦¥¨
dxexa dxkda dze` `ed xikn la` oniq da el oi`y xn`e ca`nd
sicr oniqy rnyn ,oird zeriah it lr el mixifgn oi` ,ely `idy

.oir zeriahnàúzòîL éðäì eäðézòîLc àzLäeiykr ± ©§¨¦§©§¦§§¨¥§©§¨¨
it lr oird on mlrzpy xya mixizny elld zerenyl izrnyy

,oir zeriahàôéãò àðéò úeòéáè àðéîàoir zeriahy xne` ip` ± £¦¨§¦¥¨£¦¨
.oniqn dticr

:jkl gxkd d`ian `xnbdéëä àîéz àì éàcxn`z `l m`y ± §¦Ÿ¥¨¨¦
,mixeqi`a oir zeriah lr jenql ozipy ,jkàîeñ Càéä[xeir-] ¥©¨

BzLàa øzeî,dze` d`ex epi` ixdéà íãà éðáeïéøzeî C ¨§¦§§¥¨¨¥¨¦
,äìéla ïäéúBLðamdl yie oze` mi`ex mpi` dkiygd zngn ixd ¦§¥¤©©§¨

.mzial dpncfpy zeixrdn zg` `id `ny yeyglàlàgxkda ¤¨
dxkde dpgad mdl yiy meyn `ed xziddyàì÷c àðéò úeòéáèa¦§¦¥¨§¨¨

.oda mixzen md okle odizeyp ly olewa ±énð àëäxyaa o`k s` ± ¨¨©¦
mixeqi` x`ya oke oird on mlrzpyàðéò úeòéáèaxyt` - ¦§¦¥¨

lr jenql xyt` mixeqi`ay gkeny ixg`e .oir zeriah lr jenql
.dticr oir zeriahy xnel yi dcia` oiprl s` ,oir zeriah

:dipy dgkedòãz ,àiLøLî áøc déøa ÷çöé áø øîàzeriahy ¨©©¦§¨§¥§©§©§¦¨¥©
,oniqn dticr oiréøúa eúà eléàcmiyp` ipy e`a m` ixdy ± §¦¨¦§¥

àLôð ìè÷ déðîéñ éàäå déðîéñ éàäc àéðìt ,éøîàåipelt yi` ± §¨§¥§¨§¨§©¦¨¥§©¦¨¥¨©©§¨
,ytpd z` bxd eilka mipniq jke jk e` eteba mipniq jke jk el yiy

déì ïðéìè÷ àì,mzecr it lr eze` mibxed oi` ±úéà éøîà eléàå Ÿ©§¦¨¥§¦¨§¥¦
déeâa àðéò úeòéáè ïìdxexa dxkde dpgad epl yiy exn` eli`e ± ¨§¦¥¨§©¥

ytpd z` bxdy df yi`adéì ïðéìè÷zeriahy ixd ,eze` mibxed ± ©§¦¨¥
.oniqn dticr oir
:ziyily dgkedòãz ,éMà áø øîà,oniqn dticr oir zeriahy ¨©©©¦¥©

ì Léðéà déì øîà eléàcdéçeìLegelyl mc` xn` m` ixdy ± §¦¨©¥¦¦¦§¥
déðîéñ éàäå déðîéñ éàäc àéðìôì dééø÷ipelt mc`l il `xw ± ©§¥¦§¨§¨§©¦¨¥§©¦¨¥

eipniq jke jkydéì òãé àì ÷ôñ déì òãé ÷ôñrciy geha `l ± ¨¥¨©¥¨¥Ÿ¨©¥
,ezexwl glypy mc` eze` edin mipniq mze` it lr gilydeléàå§¦

déeâa àðéò úeòéáè déì úéàeze` z` xikn did gilyd m` la` ± ¦¥§¦¥¨§©¥
i`cea ,mc`déì òãé déì éæç ékeil`y mc`d `edy rci ep`xiyk ± ¦¨¥¥¨©¥

oigadl mc` leki dxexa dxkd ici lry gken ok m` ,ezexwl glyp
.oniq it lr xy`n xzei

äðùî

sk lr gpend cibd iaern lehil jixvy xeriyd edn dpc epizpyn
:dpynd zxne` .jxidìèBpäz`äLpä ãébdndad jxinéøöC ©¥¦©¨¤¨¦

Blek úà ìBhiLewlga gpen dypd ciby itl ,cibd iaer lk z` ± ¤¦¤
ytgl jixv okl ,xyad sk jeza oenh `ed ewlgae jxid xya sk lr

.eiyxye cibd lk z` xyad wnera jezgle eixg`øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥
,äìéèð úåöî Ba íéi÷ì éãkcibd lk z` jezgl jixv `ly epiidc §¥§©¥¦§©§¦¨

.skd lr d`xpe dlebny dn z` wx `l` ,xyad sk jeza oenhd
:dypd cib lke`d ly eypera oecl dkiynn dpyndìëBàädkizg ¨¥

äLpä ãébîxeriya,úéfklka aiignd dlik`d xeriy `edy ¦¦©¨¤©©¦
elek z` lk` `ly it lr s` ,mixeqi`díéòaøà âôBñ.zewlnoke ¥©§¨¦

m`å Bìëàúéfk Ba ïéàcibd lk z` lk` ±ea did `ly it lr s` £¨§¥©©¦
zifkáéiçelit` dzlik` lry dixal aygp cibdy meyn ,zewln ©¨

.zewln miaiig `edy lk dxeriyyäfî ìëàjxiay dypd cibn ± ¨©¦¤
zipnidäfîe úéfkzil`nyd jxiay dypd cibne ±âôBñ ,úéfk ©©¦¦¤©©¦¥
íéðBîL,zewln.l`ny jxi lr oiae oini jxi lr oia oiaiigy meyn §¦

,íéòaøà àlà âôBñ Bðéà øîBà äãeäé éaøoi` ezrcly meyn ©¦§¨¥¥¥¤¨©§¨¦
zifk wx lk`y `vnp ,zipnid jxia `l` bdep dypd cib xeqi`

.cg` xeqi`

àøîâ

.cibd zlihp xeriy edn micnl epnny dyrn d`ian `xnbd
enyy mc` :`xnbd zxtqnìàeîLc dén÷ éà÷ äåä éìeét øa± ©¦¦£¨¨¥©¥¦§¥

l`eny iptl cner didàîèà øwðî à÷åcibn jxid z` xwpne ± §¨§©¥©§¨
,day dypd`l` ehhgn did `ledéì íéàâ à÷ äåäenneb did ± £¨¨¨¦¥

cibd zninba icy xaeqd epizpyna dcedi iax zhiyk ,dlrnln
.dlrnlndéì øîàl`enyéôè déa úeçxzei ea jezge cx ± ¨©¥¥§¥

,xyad wneraàøeqéà éì àúéôñ Cúéæç àì àzLä`l m` ± ©§¨Ÿ£¦¨§¦¨¦¦¨
.xeqi` xac iplik`n ziid ,jxid z` xwpn dz` cvik ,dzr jizi`x

úúøéàldap ±ecgt zngne ileit xadéãiî àðékñ ìôðltp ± ¦§©¨©©¦¨¦¨¥
.ecin epikqdéì øîàl`enyúzøéz àìip` oi`y ,cgtz l` ± ¨©¥Ÿ¦§©

oeik ,ryx e` ux`d mr dz`y ja cyegäãeäé éaøk Cì éøBàc§¥¨§©¦§¨
Cì éøBàxaeqd dcedi iaxk wqt ok zeyrl jl dxedy iny ± ¥¨

`pzk dklddy xeaq ip` la` ,dlrnln cibd z` menbl witqny
z` jezgl jl izxn` okle dhnln mb cibd z` hehgl jixvy `nw

.xzei cibd
:df dyrnn micnel dn zx`an `xnbdì÷Lc éàî ,úLL áø øîà̈©©¥¤©§¨©

éìeét øa[l`eny ea xrby iptl] cibd iaern ileit xa lhpy dn ± ©¦¦
n xeq`d wlgd z` wx `edì àúééøBàczhiy.äãeäé éaø §©§¨§©¦§¨

:eixacn `xnbd dwiqnøéiLc ììkîileit xadn z` cibd iaern ¦§¨§©¥
n xeq`yì ïðaøcly ezhiy,äãeäé éaølhp ileit xay xn` ixdy §©¨¨§©¦§¨

rnyn ,dxezd on xeq` dcedi iax zrcly wlgd z` wx ezninba
ezrcly epiidc ,opaxcn dcedi iax xqe` eze`y wlg yiy xeaqy

.opaxcn mipt lk lr ixnbl cibd z` yxyl jixvn dcedi iax
:`xnbd dywndéì éøBà ïàîk déì éøBàc àlàdxedy in ok m` ± ¤¨§¥¥§©¥¥

dcedi iax zrcl mb ixd ,dxed in itk cibd zninba icy ileit xal
.opaxcn eiaer lk z` lehil jixv

:`xnbd zvxznàlàjky xnel jixvì÷Lc éàî ,úLL áø øîà ¤¨¨©©¥¤©§¨©
éìeét øaxeq`d wlgd z` `ed ,cibd iaern ileit xa lhpy dn ± ©¦¦

nàúééøBàcepiidc ,dcedi iax zhiyl oiae xi`n iax zhiyl oia §©§¨
,xyaa rlaen epi`y dlebnd wlgd z` wx lhpyøéiLc éàîe± ©§©¥

n wx xeq`y wlgd z` `ed ,lhp `le cibd on xiiyy dneïðaøc§©¨¨
ìly ezhiy,øéàî éaø`l` cibd zninba ic `l opaxcny xaeqd §©¦¥¦

,elek z` yxyle hhgl jixvéøL ïðaøcî eléôà äãeäé éaø éàc§¦©¦§¨£¦¦§©¨¨¨¥
,menbl jixv xyad lrny wlgd z` wx dcedi iax zhiyl ixdy ±
`vnp .ehhgl jixv oi`e xzen opaxcn mb xyaa rlaend wlgd la`
xaq llk ehhgl jixv oi`e cibd zninba icy ileit xal dxedy iny

.dcedi iaxk
exeqi`y jxid lk jxe`l hytzny iniptd dypd ciba dpc `xnbd
z` wx lehil jixvy e` ,ekxe` lkl elehil jixv m`d ,dxezd on

:dpyna epipy .jxid sk lr gpend cib ly wlg eze`ãébî ìëBàä̈¥¦¦
äLpämirax` dwel zifkäøñà àì ìàeîL øîà :['eëå]däøBz ©¨¤§¨©§¥Ÿ¨§¨¨

dlik`aàlàcibd wlg z` wxLgpen,ãáìa ókä ìòz` la` ¤¨¤©©©¦§¨
,elhil jxev oi`e dxq` `l cibd jxe` lkøîàpL(bl al ziy`xa)lr' ¤¤¡©©

xW` dWPd ciB z` l`xUi ipa Elk`i `l oM,'Cøiä ók ìòrnyn ¥ŸŸ§§¥¦§¨¥¤¦©¨¤£¤©©©¨¥
.jxid jxe` lka gpeny dn `le xq`p jxid sk lr gpeny dn wxy

,àtt áø øîàl`eny ixacéàpúkoky ,mi`pz zwelgna miiepy ± ¨©©¨¨§©¨¥
,`ziixaa epipyBìëàcibd lk z` lk` ±áéiç úéfk Ba ïéàå £¨§¥©©¦©¨

.zewlnøîBà äãeäé éaøzewln aiig epi`.úéfk Ba àäiL ãò ©¦§¨¥©¤§¥©©¦
:`xnbd zx`anïðaøc àîòè éàîmly cib zlik`ay mixaeqd ©©§¨§©¨¨

cibdy meyn ,zifk ea oi`yk elit` zewln miaiigéðôa) äéøa¦§¨¦§¥
,àéä (dîöòzekn zkqna epipye(.bi)dnly dixa zlik` lry ©§¨¦

.zifk da oi`yk elit` miwel
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קמי oifge` mipy` cenr ev sc ± oey`x wxtzereay

àúúòîù éðäì.`pir zeriaha xeqi` ixyc Ðàì÷ã àðéò úåòéáèáezrc ozpy Ð

,xwyn `nlc opiyiig oennd cenig meyn mzdc ,opitli `l dcia`ne .lewa dxikdl

.ozcngne mdl de`zn mc` ly eytp zeixre lfb :(a,bk zekn) xn xn`còãúÐ

.`ticr `pir zeriahcäéðîéñ éëäã àéðìôep` oi`e ,ytpd z` bxd ipelt" Ð

eid jke jk oipniq `l` mlern ea oixikn

."bxed ly eilkae etebaúéà àðéò úåòéáè
äéåâá ïì.ea ep` oixikne Ðäéì úéà åìéàå

.gilyl Ðäéåâá àðéò úåòéáè.exikny Ð

äðùîåìåë úà ìåèéù.eixg` hhgi Ð

:(a,av oileg) xn`c ,xi`n iax ,dpyn mzqe

.ira dhihgúéæë åá ïéàå åìëàmeyn Ð

opixn`cke ,`edy lka aiige ,`ed dixac

il micen mz` i` :(`,bi) zekn zkqna

aiig `edy `edy lk dlnp lke`a?exn`

.dziixak `idy iptn :elàìà âôåñ åðéà
íéòáøà.zg`a `l` bdep epi`c Ðàøîâ
éìåéô øá.eny jk Ðäéì íéàâiaxk Ð

.dlrnln mneb `l` ,hhgn did `l ,dcedi

úúøéú àì äéì øîà`le ux`d mra `l Ð

.jcyeg ip` ryxaêì éøåàã,ok zeyrl Ð

.jl ixe` dcedi iaxkïðáøã øééùã éàîå
øéàî éáøìxi`n iax irac `ed opaxcnc Ð

.dhihgóëä ìòùcibdy it lr s`c Ð

.skd lr akeyy dn `l` xeq` oi` ,jex`

óë,mvrl weace zilewd z` aaeqd xya Ð

eze` iab lr ezvwn akey jex`d cibde

.xyaéàðúë àôô áø øîàyxtnck Ð

dcedi iaxe ,l`enyc edl zi` opaxc ,lif`e

.l`enyc dil ziläìéëà íúñ.zifka Ð
ïðáøå
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àìådpi`y xwyn `nlic dil opicygc ,mzd ip`yc :dniz Ð `pir zeriaha opixcdn

eriaha ixiin `kdc :xnel yie !`pir zeriaha opixcdn opaxn `axevl `dc ,elyz

lkc .xenb oir zeriaha epiidc Ð `pir zeriaha opaxn `axevl opixcdnc `de .edc lk oir

i` ?l`yil mdl did dn ,ikd e`l i`c .xenb oir zeriah mdl did `l ,`kdc i`xen` ipd

!llk miwteqn eed `l i`cea Ð irci eed

àéðìô`ytp lhw dipniq i`de dipniq i`dc

`lde :xn`z m`e Ð dil opilhw `l

xn`c `pyil jdl ,mipniq it lr dy` oi`iyn

zenaic `xza wxta ,`ziixe`c oipniq `ax

Ð dzpify micr e`a z`ypy xg`l m`e .(`,kw)

zwfga dwifgdl oipniq` opiknqc ,dl opilhw

micr ici lr xxazp elit`e .ipyd on yi` zy`

`le ,zepfd zrya zn did xak oey`xd dlray

oi`e ,diyeciw zrya ig did dlra `ny :opixn`

inp `peeb i`d ikac :xnel yie !oiyecw diyeciw

zy`a dwifgdle dlhwinl oipniq` opiknq `l

,dlra ig did `ny :opixn` `l` ,ipyd on yi`

it lr z`yp m` oke .oiyeciw diyeciw eed `le

it lr s` ,dl opilhw `l Ð dzpife ,cg` cr

zrya xak zn didy rcep oey`xd dlray

oig`d oi`c .dil opipnidn xac lkl `lc .zepfd

m`e .dxeq` dzxv mbe ,eit lr dlgpl micxei

i` `de ,mipniqa aeg xhy oixifgn j`ide :xn`z

i`de dipniq i`dc ipelt" ixn`e icdq ez`

:xnel yie !opiwtn `l Ð "ipeltn del dipniq

ily" xn`iy ,ea wfgen mc` oi`y xhy inc `lc

milrad ciay oenn la` .xity opixcdn Ð "`ed

ded `l inp ikdc .oipniq ici lr `ivedl oi` Ð

ixn`e icdq ez` i` milra cin utg opiwtn

`ipltc ,dipniq i`de dipniq i`dc ,utg `edd"

."`edììëîÐ dcedi iaxl opaxc xiiyc

dil zi` inp dcedi iaxlc rnyn dxe`kl

lk `ziixe`c ied xi`n iaxle ,opaxce `ziixe`c

lwyc :jenqa oxn`ck .dcedi iax xqe`y dnk

inp opaxc Ð dcedi iaxle ,xi`n iaxl `ziixe`c

eed ,ok m`c ,ok xnel d`xp oi` la` .xiiy `l

bilt dcedi iaxc .`ziixe`ca zewelgn dyly

lry `l` dxez dxq` `l" xn`c `pz `edd`

xnel `xazqn `le .jenqa xn`ck ,"cala skd

?xi`n iaxl `ziixe`c ileit xa lwyc ol `pne :xn`z m`e ?ibilt i`na ,dcedi iaxe xi`n iax `l` ,l`enyck "jxid sk lr"c yxca ibilt dicic `nw `pze dcedi iax `nlyac .ok

.dcedi iaxcn ith `ziixe`ca lwinc `xazqn `l ,dhihga xi`n iax xingnc oeik xnel yie !zewelgn ipy `l` `kile ,cala skd lry `l` dxez dxq` `lc xi`n iax xaq `nlic

`eddl xn`w l`enyc onwl opixn`we ,ith dia zeg :dil xn`c ,xi`n iaxk xaq l`eny `de :xn`z m`e .`ziixe`ca lwinc oeik ,dhihga xingn oi` i`ce dcedi iaxc `nw `pze

i`dke .dil `xiaq `l dile ,'ek "dxez dxq` `le" xn`w "aiig ,zifk ea oi`e elk`" xn`c oizipznc `pzc `ail` l`enyc :xnel yie !"cala skd lry `l` dxez dxq` `l"c `zrny

wqety l`enyl dil opirny (`,cp my) "dzztzpy dxrp" wxtae .mzd gkenck ,dcedi iyp`k ,epiide .dnvrl dpnl` z`ivnc (`,ev zeaezk) "zpefip dpnl`" wxta l`eny xn` `peeb

.lilb iyp`k dkldc `icdaêéøö.mipn`p :mixne` minkge ,ipzwc ,(a,ht) lirl dcedi iaxk mzq Ð mipn`pc oiprle ,xi`n iaxk mzq Ð dhihg oiprl Ð elek z` lehiyéàî`nrh

xa`c .`edy lka Ð dzzina oia diiga oia ,d`nh xetv lk` .zifka Ð dzzina ,`edy lka Ð diiga dxedh xetv lk` :`peeb i`d ik opixn` inp (a,aw) oiwxit seqae Ð `id dixa opaxc

dil iayg `l lah oke ?dixa `aiyg `le ,zifka dzzina dxedh dlapn dixa ith iaiyg uxye cibe `nh sere igd on xa`c `py i`n :xn`z m`e .dixa edl `aiyg `nh sere igd on

"cib" exwin edlekc ,ohw oiae lecb oia :yxit eli`k Ð igd on xa`a oke ,"`nh ser lk`z `l"e "cib lk`z `l" `pngx xn` ikc ,ipdc `nrh epiidc :xnel yie !(`,fi) zekna dixa opax

(a,`k) zereayc iyily wxt rnyn oke .dixa aiyg ded f` Ð "lah ly dhg lk`z l`" aizk ded i`c ,lah oke ."dlap" rnyn inp dkizg Ð dlap la` .minly eidiy calae ,"ser"e

aezkd yxit eli`k ied dixac `nrhc rnyn .inc dixak inp yxtn :ipyne ."`edy lk lke` `ly dreay" :yexit Ð yxtn ixde !?`le :jixte ?aiigy edy lk lke`a epivn okid :xn`wc

z `lyiax mdl xn` .zifka :mixne` minkge ,`edy lka :xne` oerny iax ?aiig didie lahd on lk`i dnk :(`,bi zekn) "oiweld od el`" wxta opzc :xn`z m`e .ohw oiae lecb oia lk`

mdixacle .gnw elit` ,zeknl `edy lk ,oerny iaxlc :`xnba wiqne .dziixak dhg s` :mdl xn` .dziixak `idy iptn :el exn` ?aiigy ,`edy lk dlnp lke`a micen mz` i` :oerny

`ilz `l ,`nl` .dixa iaiygc ,igd on xa`e cib ixd :dyw `zyde .`aiyg `l Ð dhgc ,`aiyg Ð dnyp ziixa ,opaxe ."`edy lka dziixak zg` dhgc zdin il ece`" xn`w opaxc

ixacl opaxc :yxtl d`xpe !"lah ly dhg lk`z `l" aizk `le ,aizk "lah lk`z `l"c .yxtnl inc `lc ,ziyixtck ,dixa `aiyg `l Ð dhga dnyp ded elit`e .dnypa `zlin

mewn lkn ,yxtnc `nrh jl zil ,`nl` .dixa dil zaygc ,jcicl `l` .ziyixtck ,yxtnl inc `lc .dixa dil iaiyg `l Ð dnyp dhg ded elit` ,ocicl :dil ixcdn `w oerny iax

"zaexrzd" wxta ogky` `peeb i`d ikc :xnel yie ?dnypa ielz xacd didiy oixaeq mpi` mnvr mde ,eixacl mrh oiaiyny ,dfk epivn okid :dywe .dnyp `ki` dlnplc ,dlnpl inc `l

xfril` jgxk lre .eaxwi `l :mixne` minkge .mivr md eli`k men zlra xya z` ip` d`exe ,eaxwi :xne` xfril` iax Ð men zlra ixa`a eaxrzpy mininz ixa` :`ipzc (`,fr migaf)

zeaexrz ici lr `d ,"evxi `l ma men" :`xnba yxtnck ,`nrh xwir `l` ."mivr md eli`k mze` ip` d`ex" xn`w `le ,eaxwi `lc dcen raxpe raexa `dc .`nrh i`d dil zil diteb

daeyz oiaiyn opaxc xnel cenlzd wgec in (`,fi) zeknc `xza wxta la` .`xnbd ok xne` `ziixad jeznc ,xzei ayein my edine .mzd xn`ck ,edl xn`w opaxc mdixacle .evxi Ð

dixac (`,w) onwl opixn` `d ,cg`e d`na dler dnexz j`id ,dixa dhg aiygc ,oerny iaxe :xn`z m`e .`ziixaa `le dpyna `l epi`c oeik ,oixaeq opi`y dn ,eixacl oerny iaxl

mxkd i`lke dlxr izk` .gxniy cr xzen Ð dnexz la` .mi`nh zetere igd on xa`e mivxye cib enk ,enr xeqi`d clep Ð clepykc ,`nrh epiid mzdc :`niz ike ?cib iab ,dlha `l

.["elhaile" ligznd xeaic `,ar migaf zetqez cer oiire] !elhail `l
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`oifgeקמב mipya cenr ev sc ± oey`x wxtzereay

àåää ïðáøå`lc .zifka aiign Ð dilek lik` `lc ab lr s`c ,`z` opireny`l Ð

opira `l Ð dilek lk`c `kid lk mlerle ,dilekl lik`c cr aiign `l :`niz

.zifkäãåäé éáøå`wtp "jxid sk lr xy`"nc ,opireny`l jixhvi` `l `edd Ð

,aiig Ð skd lry dn `l` lk` `l elit`c .dilekl dil lik`c cr opira `lc

.dlik` my `dzy calaeêøé äéìåëãÐ

lk`iy mewn lk `l` ,l`enyc dil zile

.aiig Ð zifk epnnàåää ïðáøå"jxid" Ð

,inipt `l` xeq` oi`c :`z` opireny`l

.jxi dileka dixeqi` hiytc

äðùîúôìá øùáëjxid eli`k oi`ex Ð

mrh ozep did eli`e ,xya cibde ,zeztl

.xeq` jxid Ð zeztla cibd xeriyk xya

ikdac ixinbe ,ipiqn dynl dkld oixeriyc

e` aexk did eli`y it lr s`c .opixryn

.xzei e` zegt jixv did ,heltwìùáúðù
íéãéâä íò.xzid ly Ðåøéëîù ïîæáÐ

.ezhilt `l` o`k oi`e ,uegl ekilynïúåðá
íòè.el` lka mrh ozepa yi m` Ðïìåë

ïéøåñàoina mrh ozepc :yxtn onwle Ð

edexriy ,epigadl leki mc` oi`y ,epina

.miyyaïéøåñà ïìåë åàì íàåcg` lkac Ð

lihail :jixt `xnbae .`ed df :xnel yi

!`aexaïøéëîù ïîæáÐ xeqi`d zekizgl Ð

zzl ick oda oi` i`e .mrh ozepa opixryn

m`e .zexzen x`yd ixd ,xzid lya mrh

zg` lkc ,zexeq` zekizgd lk Ð oxikn oi`

Ð ahexde .`id ef `ny :xnele yegl yi

zzl ick xeqi`d zekizga oi` m` ,xzen

.ahexde dtiwde zekizgd lka mrhàøîâ
åðù àìjxid lk ,mrh ozepa ea yi ikc Ð

.dxeq`ìùáúðù àìà.xyad lka mrhd dlrn ahexdy Ðäìöð ìáàenr Ð

.xyaa `veie rtrtn epi`e ,ekeza znvp Ðìëåàå óìå÷oeilr jzeg ,xnelk Ð

.cibl ribny cr ,lke`eåáìçá.zeilkd alg lhp `ly Ðåðæà ùàøî åìéôàÐ

.dileka dixeqi` hiyt ,`nl` .alg my oi`y
òôòôî
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éáøå,dlik` eda aizkc ,mivxy x`ye dlnp ixde :xn`z m`e Ð dia aizk dlik` dcedi

:xnel yie !dcedi iax bilt `le ,(`,bi) zeknc `xza wxta opzck .`edy lka aiigne

`kd la` .zif cga aiigc ,mizif dyng e` drax` `ki` i`c ,jixhvi` mzdc dlik`c

"gafn iycw" wxt dlirna opixn` ikde .`wtp "skd lr xy`"n dcedi iaxlc opixn`

,zifka eilr dwel Ð mivxy lk` :(a,fh)

el`"a opixn`c :xn`z m`e .eda aizk dlik`c

milnp dryz wqix :(a,fh zekn) "oiweld od

,yng .yy dwel Ð zifkl enilyde ,ig cg`e

il dnl .dlap meyn ,zg`e .uxyc dixa meyn

oeik ,inp ikd e`la .dixa `iedc ,ig cg `diy

oeik ,uxy meyn yng dwel zifk mda yiy

meyn ,cg`e .ziyixtck ,dia aizk dlik`c

aizkc ,mivxyc e`l` i`cec :xnel yie !dlap

yi `l` .uxy zifk meyn iwl ,dlik` oeyla

l`" oebk ,dlik` eda aizk `lc ,uxyc e`l

iga `l` iwl `l `idde ,(`i `xwie) "evwyz

?ig il dnl izk`e :xn`z m`e .dixa meyn

seqa opixn`ck ,dixa aiyg inp zn elit`oiwxt

Ð dzzina oia diiga oia ,d`nh :(a,aw oileg)

,zn iwet`l "ig" hwp `lc :xnel yie !`edy lka

xn`ck .wqix iwet`l ,mly :"ig" yexit `l`

`d :xn`z m`e .ozzin `id ef ozxiay :milk iab

jixv ,igd on xa` :(`,my) oiwxt seqa opixn`

`d `nlc .dia aizk dlik`c ,zifk lk`iy

lr s` ,zifka aiignc xninl ,dlik` dia aizkc

:xnel yie ?mizif dyng e` drax` dia zi`c ab

,epiidc .mly xa` lk`iy cr aiign `l mlerlc

oiwxt seqa ogky` `lcn .zenvre micib xya

,miptan ewlg xhtc yiwl yixl (a,bw oileg)

`nrh epiide .`zxirf `zinexba `l` aiignc

,rnyn .xeq`c igd on xa` (a,aw oileg) dipin opiyxcc ,"xyad mr ytpd lk`z `l"c

.mly xa` lk`iy crèéùôã,xity iz` `l "dixeqi`" oeyl Ð jxi dileka dixeqi`

yie ."jxi dileka jiync" aizk meyxb epiax xtqae .cala skd lry `l` opixq` `lc

.jxi dileka xeqi` ly cib hiytc :xn`w ikdc Ð "dixeqi`" oeyl ayilíàozepa da yi

cibl riiqn eiaiaqy dtilw ickac ,opixryn dicegl ciba e`l Ð dxeq` ef ixd mrh

riiqn ahexd oi`c zvw rnyn .xity iz` ,alga xyaa `l` "dlap dyrp dnvr dkizg" opixn` `lc yxtny mixt` epiax yexitle .el jenq dtilw ick xq`p glnpy drync .xeq`l

ztih" iab (`,gw oileg) "xyad lk" wxt yxitc ,`gip qxhpewd yexitl ,i`de .'ek "mrh ozepa ahexae oda yi m`" xn`w `lcn .ecal jxid `l` ,cibd lhal mda yi m` ,zekizg x`yl

riiqne ,dxcwd lka dthd `ed jilen Ð dxcwd xrip ikc :qxhpewa yxite .'ek dlap dyrp dnvr dkizg Ð dqke xrip `l la` ,dqke xripy `l` epy `l :`xnba xn`wc ,'ek "alg

dzvwn `id dilr dthd dltpy dkizgd elit`y :xnel dvxy rnyn .dxcwd lka dthd zekilene ,ditl dileyn zegizxd zeler Ð dxcwd dqk ik oke .dthd lhal dkezay dn lk

ahexa dzvwn `id dilr xeqi`d ltpy dkizgdykc :d`xp wgvi epiaxle .dqke xrip `lya `kd ixiine .dlhal zexg` zekizgde ahexd riiqn oi` Ð dqke xrip `l i` ,ahexd jeza

,"ahexa dzvwn dkizga `l` epy `l" xninl ivn dede .dqke xripa `l` ,hytzn oi` f`c Ð ahexl ueg dlek dkizgdyk ixii` mzde .dqke xrip opira `l Ð`wiqtc `zlin `l`

mr da did `ly ici lr ,epiid Ð "mrh ozepa da yi m`" xn`wc `kde .ahexl ueg dkizg dlek dzid elit`e ,zekizgd lk dqkn ahexd oipr lka f`c Ð "dqke xripyk" hwp dil

.cibd mrh lhal miyy ahexdìáàd xninl ivn `lc `hiyt ?ol rnyn `w i`n :xn`z m`e Ð 'ek ribny cr lke`e slew dlvpzrync Ð lyazp il dnl ,ok m`c .dlvp oicd `e

"lyazp" xn`p `lc ol rnyn `wc :xnel yie !dti dti epglniy cr ,enc icin `vei xyad oi`c ,lyal xyt` i` dgiln `lae .jenqa xn`ck ,ilvc gzexk `ed ixd gilnc ,xq`p dgiln

xg`l erxew Ð erxw `l .enc z` `ivene erxew ald :(a,hw oileg) opzc `d oke ."gqtd (z`) elyaie" :(dl ,a minid ixac) aizkc ,"leya" diilvl ixwc ogky`c .dlvp epiid oizipznc

.dxcwl ueg dpw it oi` m` xeq` lkd Ð dxcwa i`c .eziilv xg`l epiid Ð ipzwc "eleya xg`l" ,`nl` .ehlet jk erleakc (a,cr migqt) "oilev cvik" yixa dpin wcinl irae .eleya

ãòlr eahexn shp :(a,dr migqt) "oilev cvik" wxta xn`ck .gipiy jixv dlihp ick elit`e ,cibl jenq dtilw ick gipiy jixv `dc ,ynn cibl ribny cr `weec e`l Ð cibl ribny

zxkfp dtilw epivn `lc ,dtilwa ilvl ibq `diy mewn meya ogky` `l edine .cibn xzei hytzn ahex `nyc ,wlgp `l m` .dtilwa ibq `le ,enewn z` lehi Ð eil` xfge ,qxgd

xn`c (`,aiw) "xyad lk" wxta onwle .ith rla ilvc gzexc xyt`e ,rla dil xwinc` ,xab d`zzc ,slew :xn` l`enyc ,"opev jezl mg"a (`,er my) "oilev cvik"a `l` ilv oiprl

calae ,yyeg epi`e ,zg` zgthna dpiabe xya mc` xxev" iabe .rlae ,`aeh jikx dpei xac meyne .ixii` opeva elit` mzd Ð dtilw ira ,ilvc `knkc `ck ebl ltpc `lfeb xa `edd :ax

`l` ,dtilwa dil ibq ilvc meyn e`l Ð !?ira `l in dgcd ,ira `l dtilwc idp :ipyne !`ed opeve opev ?ied i`n ,efa ef zerbep ike :`xnba (a,fw oileg) opixn`e ,"efa ef zerbep eidi `ly

lry zipepnyc ,mzd ip`y Ð slew ,gzex dhigyd zia :xn`c o`nlc (a,g) `nw wxta lirl xn`c `d oke ."!?ira `l in dgcd" ,opev jezl mga enk "ira `l dtilwc idp" :xn`w ikd

elit` yxtne .oevigd z` selwi Ð `ed ilv m` ,l`xyi ly m`e .elk`i Ð mipdk zxeag m` ,dnexz ly onya ekq :(a,dr migqt) "oilev cvik" wxt opixn`ck ,`ed hren xac oikqd

.dil icar edync ,dkiq ip`y :xab d`zz xn`c o`nlåìéôàrnynck ,jxc okc .xepza cetya eze` oilevy drya dhnl icbd y`xc meyn `weec e`le .algd on wegxy Ð epf` yixn

Ð dlrnl y`xd did elit` `l` .y`xd lr algd ai`c acine ,leti `ly ick ,dhnl jted cety ly ard cve ,ezaewp zia cr eit jezl eagezy (`,cr migqt) "oilev cvik" yixa

jezl divg zg` dkizg minrte ,zibiba oigipne daxd xya miglenyk ebdpy dne .dtilwa ibq `le ,xab d`zz xn`c o`nl xeq` Ð mg jezl opev `dc .dlrnl alg rtrtnc ,xeq`

ekxc oi`c :xnel yi !alg iab xn`ck ,dkizgd lk xeq`ie ,dlrnl mcd rtrtiy :opixn` `le .xzen ,xivl uegy dne .xeq`c oikilyne xivd jezay dn oikzege ,xivl ueg divge xivd

dyrpc opixn` `l ,xivd jezay xyaa oney yi elit`e .dlrnl rtrtn `lc oky lk .ezkild jxc rlain `le ,xyad lr ltepyk wixy wxyn mcc opixn` ,daxc` `l` .rtrtl mc ly

xyt` `lc oeik :inp ikd e`lae .alga xyaa `l` "dlap zyrp dnvr dkizg" jiiy `lc mixt` epiax axd yxtny dn itl ,rtrtnc xivl uegy dn xqe`e xfege ,mcd zngn dlap

:rcz .alg zthc `inec ,dkizgd lka hytzn xeqi`dy mewna `l` ,zekizgd lk z` zxqe`e "dlap ziyrp dnvr dkizg" opixn` `lc .ixy Ð xivl ueg hytzdl xeqi`d
lkac
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ãç ìëàå íéúéæ äMîçå äòaøà déa úéà éëc äìéëà£¦¨§¦¦¥©§¨¨©£¦¨¥¦§¨©©

úéfk¯.áéiçéî¯?äãeäé éaøå¯øLà"î"Cøiä ók ìò ©©¦¦©©§©¦§¨¥£¤©©©¨¥
.à÷ôð¯?ïðaøå¯déì éòaéî àeääìàeîLãëìøîàc , ¨§¨§©¨©©¦¨¥¥¦§¦§¥©£©

.Cøiä ók ìòL àlà äøBz äøñà àì :ìàeîL¯éaøå §¥Ÿ¨§¨¨¤¨¤©©©¨¥§©¦
?äãeäé¯áéúk "Cøiä"¯.Cøé äleëc¯?ïðaøå¯àeää §¨©¨¥§¦§¨¨¥§©¨©©

¯ïBöéç é÷etàì ,Cøé déleëa déøeqéà èéLôc¯,àìc §¨¥¦¥§¥¨¥§©¥¦§¨
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dúBà ïéøòLî ãöék .äøeñà Bæ¯ãéb .úôìa øNák £¨¥©§©£¦¨§¨¨§¤¤¦
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da äìöð ìáà ,da ìMaúpL àlà eðL àì :ìàeîL¯ §¥Ÿ¨¤¨¤¦§©¥¨£¨¦§¨¨
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חולין. פרק שביעי - גיד הנשה דף צו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

äãeäé éaøåok m` `l` miwel oi` mly cib zlik` lr mby xne`y §©¦§¨
,xaq zifk lk`,déa äáéúk 'äìéëà'xn`py enk(bl al ziy`xa)lr' £¦¨§¦¨¥©

dxezd dazke xg`ne ,'ebe 'dWPd ciB z` l`xUi ipa Elk`i `l oM¥ŸŸ§§¥¦§¨¥¤¦©¨¤
mb cibd z` dxezd dxq` `ly rnyn ,dlik` oeyla xeqi`d z`

.zifk `edy 'dlik`' xeriy ea yiy ote`a `l` elek elk`yk
:`xnbd zl`eyïðaøåxeqi`d xn`p opaxl recn ±,dlik` oeyla §©¨¨

zayiin .zifk ea oi`yk elit` miwel mly cib zlik`a mzhiyl ixd
:`xnbd'äìéëà' àéääeprinydl ick dxn`pdéa úéà éëc± ©¦£¦¨§¦¦¥

ciba yiykyly xeriyìëàå íéúéæ äMîçå äòaøàwxúéfk ãç ©§¨¨©£¦¨¥¦§¨©©©©¦
,áéiçéîs` elek z` lk` m` la` ,elek z` lk` `ly it lr s` ¦©¥

.aiig zifk ea did `ly it lr
:`xnbd zl`ey,äãeäé éaøådnk ciba did m`y cnl okidn §©¦§¨

ile`e ,dypd cib z` dxq` dxezd ixd ,aiig cg` zifk lk`e mizifk
:`xnbd daiyn .miaiig cibd lk zlik`a wxy dzpeekìò øLà'î¥£¤©

,à÷ôð 'Cøiä ókjixv `l aiigzdl ickay `id weqtd zernyn ©©¨¥©§¨
sk lr `vnpd cibdn wlg zlik`a ic `l` ,cibd lk z` lek`l

.zifk xeriy ezlik`a didiy calae ,jxid
:`xnbd zl`eyïðaøåickay micnel dlik` oeylny exaqy §©¨¨

dnn ecnl dn ,cibd lk z` lek`l jixv `l zewln aiigzdl
:`xnbd zayiin .'jxid sk lr' dxezd dxn`yàeääsk lr' ± ©

'jxiddéì éòaéîmdl jixv ±ìàeîLãëìz` eprinydl icka ± ¦¨¥¥¦§¦§¥
,l`eny ly epicäøñà àì ìàeîL øîàcdàlà äøBzz` wx §¨©§¥Ÿ¨§¨¨¤¨
cibd ly wlgdLgpenCøiä ók ìò,calacibd jxe` lk z` la` ¤©©©¨¥

.elhil jxev oi`e dxezd dxq` `l
:`xnbd zx`anäãeäé éaøåxaqe opax lr wlg ,ok yxc `ly §©¦§¨

y,áéúk 'Cøiä'dxezdy dpnn cenll yi zxzein ef daize xg`ne ©¨¥§¦
dxq`Cøé dleëcz` wx `le jxid jxe`l hytznd cibd lk z` ± §¨¨¥

.skd lry wlgd,ïðaøåz` wx `l` dxezd dxq` `ly exn`y §©¨¨
y ,exaq jxid sk lr gpend cibd wlgàeäämicnel 'jxid'n - ©

,iniptd cibd z` wx dxq` dxezdyCøé déleëa déøeqéà èéLôc§¨¦¦¥§¥¨¥
,jxid lka jlede hytznd xeq`d cibd `edy ±é÷etàì`ivedl ± §©¥

d cibd z`ïBöéçjxid lka hytzn epi`yàìcllk xq`p `ly ± ¦§Ÿ
,dxezd onókä ìòL íìBòìe`l iniptd cibd mb mewn lkne ± §¨¤©©©

ixacy `vnp .cala skd lr `vnpy wlgd wx `l` elek xq`p
jxe`a hytznd cibd lk dcedi iaxl la` ,opax zhiyk md l`eny

.dxezd on xeq` jxid
:`xnbd dywnå`ld'ók' éàä'sk' zaiz ±óBò éèeòîì déì éòaéî §©©¦¨¥¥§©¥
ók déì úéìcdnda ly dypd cib wxy eprinydl ick epl zkxvp ± §¥¥©

itk jxi sk el oi`y meyn xq`p `l ser ly dypd cib la` ,xq`p
lirl x`azpy(:av)mipic ef daizn dcedi iaxe opax ecnl ji`de ,

:`xnbd zvxzn .mixg`éáéúk ók éøzmiinrt zxkfp 'sk' zaiz - §¥©§¦¥
xn`py itk ,weqt eze`a(bl al ziy`xa)rbp iM 'ebe KxId sM lr xW`'£¤©©©¨¥¦¨©

eyxcy dn z` dpey`x 'sk'n cenll ozip okle ,'ebe 'awri Kxi skA§©¤¤©£Ÿ
.ser ly dypd cib hrnl dipy 'sk'ne ,dcedi iaxe opax

äðùî

,dnr lyazp `l` jxid on lhip `ly dypd ciba zwqer epizpyn

:xq`p `l ote` dfi`ae liyazd xq`p ote` dfi`ada ìMaúpL Cøé̈¥¤¦§©¥¨
,äLpä ãéb,ekilyde dkezn cibd z` `ived dlyiay xg`leíà ¦©¨¤¦

da Léjxia ±íòè ïúBðacibd ly mrhdy epiidc ,xeqi` ly ¥¨§¥©©
,da ybxenéøäjxiäøeñà Bæybxen `l cibd mrh m`e .dlik`a £¥£¨

:dpynd zx`an .dlik`a xzen liyazd dadúBà ïéøòLî ãöék¥©§©£¦¨
,jxia cib mrh yi m` mixryn ji`d ±úôìa øNákxya migwel ± §¨¨§¤¤

xn wxi oin ody zeztl migwel oke jxid mr lyazpy cibd xeriya
efk zenka mrh zpzep xya ly efk zenk m` miwceae jxid xeriya

a ybxp xyad mrh dwicad it lr m` ,ztl lys`y recia ztl
mrh oi` dwicad it lr m`e ,xeq` liyazde jxia ybxp cibd mrh

.xzen liyazde jxia cib mrh oi`y recia ztla xya
oke ,mixzen micib mr lyazpy xeq` ciba oecl dtiqen dpynd

:zaexrzd lk dxq`p ote` dfi`a mixeqi` x`y zaexrzaãéb¦
íò ìMaúpL äLpäx`yíéãébä,dlik`a mixzendBøéknL ïîæa ©¨¤¤¦§©¥¦©¦¦¦§©¤©¦

x`ypy `vnpe dvegd ekilyn ,dypd cib `ed in oigadl rceiy ±
yi m` okle ,leyiad zrya epnn hltpy xeq` mrh wx liyaza

xeqi`aíòè ïúBðamlek ahexae mixzend oiciba mrh ozil icka ± §¥©©
.mixzen mlek mrh ozil icka ea oi` m`e ,mixeq`åàì íàåm`e ± §¦¨

,mkeza axrzpy dypd cib z` xikn epi`ïéøeñà ïlekmicibd lk ± ¨£¦
cibd `ed `ny yeygl yi cg`e cg` lk lry meyn ,mixeq`

,xeq`díòè ïúBða áèBøäåxq`p `l liyazay ahexd la` ± §¨¤§¥©©
.mrh dypd cib ea ozpy ote`a wx `l`

ïëåa oicdäìáð ìL äëéúç,ïëåa oicdàîè âc ìL äëéúç §¥£¦¨¤§¥¨§¥£¦¨¤¨¨¥
dlik`a dxeq`dúBëéúçä íò eìMaúpL,dlik`a zexzendïîæa ¤¦§©§¦©£¦¦§©

ïøéknLz`e ,dvegd okilyn zexeq`d zekizgd z` xikny ± ¤©¦¨
mixryn x`yd,íòè ïúBðaozil icka zexeq`d zekizga yi m`y §¥©©

zexeq`d zekizga oi` m`e ,zexeq` olek zexzend zekizga mrh
.zexzen od ixd mrh ozil ickaåàì íàåz` xikn epi` m`e ± §¦¨

zexeq`d zekizgdúBøeñà ïlekmeyn zexeq` zekizgd lk ± ¨£
,dxeq`d dkizgd `id `ny yeygl yi zg` lk lryáèBøäå§¨¤

íòè ïúBðaepzpy ote`a wx `l` xq`p `l liyazay ahexd la` ± §¥©©
.mrh zexeq`d zekizgd ea

àøîâ

:dilvl leyia oia dpynd oica welig yiy zx`an `xnbdøîà̈©
eðL àì ìàeîLda ozpe dypd cib mr dlyazpy jxiy dpyna §¥Ÿ¨

dxeq` dlek mrhàlàote`a `weecìMaúpLcibd,daf`y ¤¨¤¦§©¥¨
,jxid lka cibd mrh z` dlrn ahexdìáàcibd m`,da äìöð £¨¦§¨¨

óìB÷dkizg xg` dkizg jxid xyanãébì òébnL ãò ìëBàå ¥§¥©¤©¦©©¦
xeq`d mrhd oi` ahex `la ziyrpd dilvay meyn ,ekilyne

.dkizgd lka hytzn
:`xnbd dywnéðéà,ok oicd m`d ±L éãb àðeä áø øîàäålhip `l ¥¦§¨¨©©¨§¦¤

e dlik`a xeq`d zeilkd alg epnnBaìça Bàìvalgd mr ± §¨§¤§
ekezayìBëàì øeñàepnn,Bðæà Làøî eléôàmy oi`y it lr s` ¨¤¡£¦¥Ÿ¨§

ok m`e ,eleka xeqi`d hytzn dilva mby meyn mrhde .llk alg
.dcib mr d`lvy jxi dlik`a l`eny xizd recn
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קמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc oileg(iyiy meil)

äãeäé éaøåok m` `l` miwel oi` mly cib zlik` lr mby xne`y §©¦§¨
,xaq zifk lk`,déa äáéúk 'äìéëà'xn`py enk(bl al ziy`xa)lr' £¦¨§¦¨¥©

dxezd dazke xg`ne ,'ebe 'dWPd ciB z` l`xUi ipa Elk`i `l oM¥ŸŸ§§¥¦§¨¥¤¦©¨¤
mb cibd z` dxezd dxq` `ly rnyn ,dlik` oeyla xeqi`d z`

.zifk `edy 'dlik`' xeriy ea yiy ote`a `l` elek elk`yk
:`xnbd zl`eyïðaøåxeqi`d xn`p opaxl recn ±,dlik` oeyla §©¨¨

zayiin .zifk ea oi`yk elit` miwel mly cib zlik`a mzhiyl ixd
:`xnbd'äìéëà' àéääeprinydl ick dxn`pdéa úéà éëc± ©¦£¦¨§¦¦¥

ciba yiykyly xeriyìëàå íéúéæ äMîçå äòaøàwxúéfk ãç ©§¨¨©£¦¨¥¦§¨©©©©¦
,áéiçéîs` elek z` lk` m` la` ,elek z` lk` `ly it lr s` ¦©¥

.aiig zifk ea did `ly it lr
:`xnbd zl`ey,äãeäé éaøådnk ciba did m`y cnl okidn §©¦§¨

ile`e ,dypd cib z` dxq` dxezd ixd ,aiig cg` zifk lk`e mizifk
:`xnbd daiyn .miaiig cibd lk zlik`a wxy dzpeekìò øLà'î¥£¤©

,à÷ôð 'Cøiä ókjixv `l aiigzdl ickay `id weqtd zernyn ©©¨¥©§¨
sk lr `vnpd cibdn wlg zlik`a ic `l` ,cibd lk z` lek`l

.zifk xeriy ezlik`a didiy calae ,jxid
:`xnbd zl`eyïðaøåickay micnel dlik` oeylny exaqy §©¨¨

dnn ecnl dn ,cibd lk z` lek`l jixv `l zewln aiigzdl
:`xnbd zayiin .'jxid sk lr' dxezd dxn`yàeääsk lr' ± ©

'jxiddéì éòaéîmdl jixv ±ìàeîLãëìz` eprinydl icka ± ¦¨¥¥¦§¦§¥
,l`eny ly epicäøñà àì ìàeîL øîàcdàlà äøBzz` wx §¨©§¥Ÿ¨§¨¨¤¨
cibd ly wlgdLgpenCøiä ók ìò,calacibd jxe` lk z` la` ¤©©©¨¥

.elhil jxev oi`e dxezd dxq` `l
:`xnbd zx`anäãeäé éaøåxaqe opax lr wlg ,ok yxc `ly §©¦§¨

y,áéúk 'Cøiä'dxezdy dpnn cenll yi zxzein ef daize xg`ne ©¨¥§¦
dxq`Cøé dleëcz` wx `le jxid jxe`l hytznd cibd lk z` ± §¨¨¥

.skd lry wlgd,ïðaøåz` wx `l` dxezd dxq` `ly exn`y §©¨¨
y ,exaq jxid sk lr gpend cibd wlgàeäämicnel 'jxid'n - ©

,iniptd cibd z` wx dxq` dxezdyCøé déleëa déøeqéà èéLôc§¨¦¦¥§¥¨¥
,jxid lka jlede hytznd xeq`d cibd `edy ±é÷etàì`ivedl ± §©¥

d cibd z`ïBöéçjxid lka hytzn epi`yàìcllk xq`p `ly ± ¦§Ÿ
,dxezd onókä ìòL íìBòìe`l iniptd cibd mb mewn lkne ± §¨¤©©©

ixacy `vnp .cala skd lr `vnpy wlgd wx `l` elek xq`p
jxe`a hytznd cibd lk dcedi iaxl la` ,opax zhiyk md l`eny

.dxezd on xeq` jxid
:`xnbd dywnå`ld'ók' éàä'sk' zaiz ±óBò éèeòîì déì éòaéî §©©¦¨¥¥§©¥
ók déì úéìcdnda ly dypd cib wxy eprinydl ick epl zkxvp ± §¥¥©

itk jxi sk el oi`y meyn xq`p `l ser ly dypd cib la` ,xq`p
lirl x`azpy(:av)mipic ef daizn dcedi iaxe opax ecnl ji`de ,

:`xnbd zvxzn .mixg`éáéúk ók éøzmiinrt zxkfp 'sk' zaiz - §¥©§¦¥
xn`py itk ,weqt eze`a(bl al ziy`xa)rbp iM 'ebe KxId sM lr xW`'£¤©©©¨¥¦¨©

eyxcy dn z` dpey`x 'sk'n cenll ozip okle ,'ebe 'awri Kxi skA§©¤¤©£Ÿ
.ser ly dypd cib hrnl dipy 'sk'ne ,dcedi iaxe opax

äðùî

,dnr lyazp `l` jxid on lhip `ly dypd ciba zwqer epizpyn

:xq`p `l ote` dfi`ae liyazd xq`p ote` dfi`ada ìMaúpL Cøé̈¥¤¦§©¥¨
,äLpä ãéb,ekilyde dkezn cibd z` `ived dlyiay xg`leíà ¦©¨¤¦

da Léjxia ±íòè ïúBðacibd ly mrhdy epiidc ,xeqi` ly ¥¨§¥©©
,da ybxenéøäjxiäøeñà Bæybxen `l cibd mrh m`e .dlik`a £¥£¨

:dpynd zx`an .dlik`a xzen liyazd dadúBà ïéøòLî ãöék¥©§©£¦¨
,jxia cib mrh yi m` mixryn ji`d ±úôìa øNákxya migwel ± §¨¨§¤¤

xn wxi oin ody zeztl migwel oke jxid mr lyazpy cibd xeriya
efk zenka mrh zpzep xya ly efk zenk m` miwceae jxid xeriya

a ybxp xyad mrh dwicad it lr m` ,ztl lys`y recia ztl
mrh oi` dwicad it lr m`e ,xeq` liyazde jxia ybxp cibd mrh

.xzen liyazde jxia cib mrh oi`y recia ztla xya
oke ,mixzen micib mr lyazpy xeq` ciba oecl dtiqen dpynd

:zaexrzd lk dxq`p ote` dfi`a mixeqi` x`y zaexrzaãéb¦
íò ìMaúpL äLpäx`yíéãébä,dlik`a mixzendBøéknL ïîæa ©¨¤¤¦§©¥¦©¦¦¦§©¤©¦

x`ypy `vnpe dvegd ekilyn ,dypd cib `ed in oigadl rceiy ±
yi m` okle ,leyiad zrya epnn hltpy xeq` mrh wx liyaza

xeqi`aíòè ïúBðamlek ahexae mixzend oiciba mrh ozil icka ± §¥©©
.mixzen mlek mrh ozil icka ea oi` m`e ,mixeq`åàì íàåm`e ± §¦¨

,mkeza axrzpy dypd cib z` xikn epi`ïéøeñà ïlekmicibd lk ± ¨£¦
cibd `ed `ny yeygl yi cg`e cg` lk lry meyn ,mixeq`

,xeq`díòè ïúBða áèBøäåxq`p `l liyazay ahexd la` ± §¨¤§¥©©
.mrh dypd cib ea ozpy ote`a wx `l`

ïëåa oicdäìáð ìL äëéúç,ïëåa oicdàîè âc ìL äëéúç §¥£¦¨¤§¥¨§¥£¦¨¤¨¨¥
dlik`a dxeq`dúBëéúçä íò eìMaúpL,dlik`a zexzendïîæa ¤¦§©§¦©£¦¦§©

ïøéknLz`e ,dvegd okilyn zexeq`d zekizgd z` xikny ± ¤©¦¨
mixryn x`yd,íòè ïúBðaozil icka zexeq`d zekizga yi m`y §¥©©

zexeq`d zekizga oi` m`e ,zexeq` olek zexzend zekizga mrh
.zexzen od ixd mrh ozil ickaåàì íàåz` xikn epi` m`e ± §¦¨

zexeq`d zekizgdúBøeñà ïlekmeyn zexeq` zekizgd lk ± ¨£
,dxeq`d dkizgd `id `ny yeygl yi zg` lk lryáèBøäå§¨¤

íòè ïúBðaepzpy ote`a wx `l` xq`p `l liyazay ahexd la` ± §¥©©
.mrh zexeq`d zekizgd ea

àøîâ

:dilvl leyia oia dpynd oica welig yiy zx`an `xnbdøîà̈©
eðL àì ìàeîLda ozpe dypd cib mr dlyazpy jxiy dpyna §¥Ÿ¨

dxeq` dlek mrhàlàote`a `weecìMaúpLcibd,daf`y ¤¨¤¦§©¥¨
,jxid lka cibd mrh z` dlrn ahexdìáàcibd m`,da äìöð £¨¦§¨¨

óìB÷dkizg xg` dkizg jxid xyanãébì òébnL ãò ìëBàå ¥§¥©¤©¦©©¦
xeq`d mrhd oi` ahex `la ziyrpd dilvay meyn ,ekilyne

.dkizgd lka hytzn
:`xnbd dywnéðéà,ok oicd m`d ±L éãb àðeä áø øîàäålhip `l ¥¦§¨¨©©¨§¦¤

e dlik`a xeq`d zeilkd alg epnnBaìça Bàìvalgd mr ± §¨§¤§
ekezayìBëàì øeñàepnn,Bðæà Làøî eléôàmy oi`y it lr s` ¨¤¡£¦¥Ÿ¨§

ok m`e ,eleka xeqi`d hytzn dilva mby meyn mrhde .llk alg
.dcib mr d`lvy jxi dlik`a l`eny xizd recn
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xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fv sc oileg(ycew zay meil)

:`xnbd zvxznòtòôîc áìç éðàLmeyn ,cibd on alg dpey ± ©¦¥¤¦§©§¥©
,xyad lka hytzne jled `ed dilv ici lr mbe oney elek algdy
hytzn epi` mrhde ,cala mrh `l` oney ea oi`y cib ok oi`y dn
ici lr la` .envr cibd jeza x`yp `l` dilvd ici lr xyad lka
z` mikilen ahexde dgizxdy meyn hytzdl leki `ed leyia

.xyad lka enrh
:`xnbd dywn .`ped ax ly epic lr dywn `xnbdøeñà áìçáe± §¥¤¨

z` xqe`e xyad lka dilv ici lr hytzn algy xacd oekp m`d
,elekïðçBé éaøc dén÷ äåä àãáeò ,äðç øa øa äaø øîàäå± §¨¨©©¨©©¨¨§¨£¨©¥§©¦¨¨

opgei iax iptl did dyrnïBòîc àzLéðëa,oernay zqpk ziaa ± ¦§¦§¨§¨
Baìça BàìvL éãâaeay zeilkd alg mr dlvpy icba ±xeq`y ¦§¦¤§¨§¤§

,dlik`aïðçBé éaøì deìééLå eúàåm` opgei iax z` el`ye e`ae ± §¨§©§©§©¦¨¨
,dlik`a xeq` e` dlik`a xzen icbdøîàåmdlãò ìëBàå óìB÷ §¨©¥§¥©

Baìçì òébnLalgl eribiy cr icbd xya z` lek`le slwl xzen ± ¤©¦©§¤§
mr dlvpy xya mb opgei iax zrcly ixd .ekilyi eze`e zeilkd
xyay heyt xack `xnbd dxn` ji`de ,dlik`a xzen ealg

.dlik`a xeq` algd mr dlvpy
:cg` uexiz .mivexiz dyly ef `iyew lr zvxzn `xnbddpeyy

dxwndàeääalgdy meynäåä Leçkdfk alg oi`e ,yegk did ± ©¨£¨
hytzn `ed dilva mb mhetn algdyk la` ,xyad lka rtrtn

.elek z` xqe`e xyad lka
:ipy uexiz,øîà äãeäé øa àðeä áøopgei iax iptl `ay dyrndy ©¨©§¨¨©

`l` ,ealg mr dlvpy icba did `laäåä daìça àéìekdilka ± §¨§¤§¨£¨
dilry algd mr dzlvpyàéøLåmeyn opgei iax dxizde ± ¥¤§¨§¨

uveg dfd mexwde ,diccv lkn dze` siwny wc mexw yi dilkly
la` .dkeza hytzdln algd z` akrne dilry algl dilkd oia
dilv ici lr mby i`cea xyal algd oia dvivg oi`y mewna¥¤
ealg mr ede`lvy icb okle ,eze` xqe`e xyad lka algd hytzn

.elek xq`p
:iyily uexiz,øîà àcà áø øa ïéáøiax iptl `aedy dyrndy ¨¦©©©¨¨©

a `l` ,llk ealg mr dlvpy icba did `l opgeiñtìéàa úéëìék¦§¦§¦§©
äåäq`d mi`nh miphw mibca ±mr dxicwa elyazpy dlik`a mixe £¨

,dyrnd did dlik`a zexzend xya zekizgéaøì deìééL eúàå§¨©§©§©¦
ïðçBé,xeq` e` xzen liyazd m`d opgei iax z` el`ye e`ae ± ¨¨

äàîøà àìéô÷ déîòèéì eäì øîàåmezgpl liyazd z` epziy ± §¨©§¦§£¥§¥¨©§¨¨
ea yibxn m` xn`ie eze` mrhiy icka minrha iwad miakek caer
m`e ,xzen liyazd mibc mrh ea yibxn epi`y xn`i m` ,mibc mrh
oin zaexrzay meyn xeq` liyazd if` mibc mrh ea yiy xn`i

mrh liyaza yiy lke ,mrhd xg` dxezd on mikled epin epi`ya
.xq`p elek xeqi`

:opgei iax ly wqtdn `picl `vei dn zx`an `xnbd,àáø øîà̈©¨¨
éì àéL÷ à÷ äåä Léøîopgei iax ly wqtd z` izrnyy mcew ± ¥¥£¨¨©§¨¦

lr il dyw didàéðúc àä,`ziixaa epipyy dn ±ìMaL äøã÷ ¨§©§¨§¥¨¤¦¥
,áìç da ìMáé àì øNa dadxicwd drla leyiad zngny meyn ¨¨¨Ÿ§©¥¨¨¨

jezl xyad mrh z` zhlet `id alg da lyany dzre ,xyad on
.algdíàåe xarìMayi m` mixryn ,alg daaxeqi`,íòè ïúBð §¦¦¥§¥©©
epiidcxya mrh ea oi` m`e ,xeq` algd xya mrh alga yi m`y

.xzen algdda lyazdy dxicw oke,ïéleç da ìMáé àì äîeøz§¨Ÿ§©¥¨¦
oileg da lyany dzre ,dnexz dligza drla dxicwdy meyn

.oilegd jezl dnexzd ly mrhd z` zhlet `idíàåe xarìMa §¦¦¥
xeqi`d z` mixryn oileg da,íòè ïúBðamrh oilega yi m`y §¥©©

.xzen liyazd dnexz mrh oilega oi` m`e ,xeq` liyazd dnexz
,xeqi` mrh xzida yi m` zrcl ozip ji`d ,il dyw dideàîìLa¦§¨¨

äîeøzc meyn oaen dnexz iabl xn`py oicd mpn` ±dì íéòè §¨¨¦¨
ïäkz` mrhiy el mixzen dnexzde oilegdy odkl zzl jiiyy ± Ÿ¥

,`l e` dnexz mrh ea ybxp m` xn`ie liyazdàlàla` ± ¤¨
zaexrzadéì íéòè ïàî áìça øNaliyazd z` merhl lkei in ± ¨¨§¨¨©¨¦¥

.lkl dxeq` alge xya zaexrz ixd ,xya mrh ea miyibxn m`
mle`äànøà àìéôwà ïðéëîñ ïðçBé éaø øîàc àzLäeiykr ± ©§¨§¨©©¦¨¨©§¦¨©§¥¨£©¨¨

caer mezgp lr jenql qtli`a ziklika xizd opgei iaxy izrnyy
,miakekénð àëäalga xya zaexrza o`k mb ±àìéôwà ïðéëîñ ¨¨©¦©§¦¨©§¥¨
äànøàliyazd z` mrhiy miakek caer mezgp lr jenql ozip ± £©¨¨

iabl `ziixad dxn`y dn oaen `linne ,xya mrh ea yi m` xn`ie
z` mixryny alg da lyia jk xg`e xya da lyiay dxicw
miakek caer mezgpl liyazd z` epziy epiidc ,mrh ozepa xeqi`d

.`l e` xya mrh ea ybxp m` xn`ie eze` mrhiy
mezgp znirh ici lr oze` mixizny zeaexrz mpyiy micnl epivnp
mirhdl jxevd mda xkfp `ly zenewn mpyi jci`ne ,miakek caer
zaexrzdy mda xn`py zenewn mpyie ,miakek caer mezgp

oice oic lk xn`p okid zx`an `xnbd .miyya zxzen:øîà(ã)§¨©
àîòèa ïðaø øeîà ,àáøz` mixryny epipy zenewn dnka ± ¨¨¨©¨¨§©§¨

caer mezgpl dze` mirhdl jxev oi`e ,mrh ozepa zaexrzd
,miakekàìéô÷a ïðaø øeîàåz` miwceay epipy zenewn dnkae ± §¨©¨¨¦§¥¨

opgei iax xn`y itk ,miakek caer mezgp znirh ici lr xeqi`d
,lirl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc oileg(ycew zay meil)

ïì àéòaéà àðäk áø éa ïðéåäepwtzqd `pdk ax lv` epiidyk ± £¦¨¥©©£¨¦©§¨¨
ïðéøòLî ék,lgkd cbpk miyy yi m` mixrynyk ±déãéãa ¦§©£¦¨§¦¥

ïðéøòLî,lgkd xya lk cbpk miyy didiy jixv m`d -éàîa Bà §©£¦¨§©
ïðéøòLî dépéî ÷ôðc`viy algd cbpk miyy didiy jixvy e` ± §¨©¦¥§©£¦¨

ep` eze`y iptn miyy jixv `l lgkd xya cbpk la` ,lgkd on
epwqde .mikilyne zaexrzd on mi`ivencdéãéãác àèéLt§¦¨¦§¦¥

ïðéøòLî,lgkd xya lk cbpk miyy jixv i`ceay ±äîa éàc §©£¦¨§¦§©
dépéî ÷ôðc`veid algd cbpk wx miyy jixvy xn`z m` ik ± §¨©¦¥

epnnïðéòãé àðîepnn d`vi alg zenk efi` mircei ep` okidn ± §¨©§¦¨
xryl jixvy heyt ok lre ,dcbpk miyy yi m` xryl lkepy

.lgkd xya lk cbpk miyy
:`xnbd dywnäzòî àlàxya lk cbpk mixryn ep`e li`ed ¤¨¥©¨

e ecbpk miyy didy ote`a recn ,lgkdìôðjk xg` lgkdäøã÷ì ¨©¦§¥¨
úøçàxak ixd ,dlek z` xqe` `ed ecbpk miyy da did `le ©¤¤

dzrne ,mnr axrzpy xyad zekizg lka eay algd lhazpàìŸ
øñàé.ecbpk miyy da oi`y it lr s` dipyd zaexrzd z` mb ¤¡Ÿ
xzn:`xnbd zvìçëe' àiLøLî áøc déøa ÷çöé áø øîàc ïåék¥¨§¨©©¦§¨§¥§©§©§¦¨§©

øeñà Bîöòmiynga axrzpy xg`l elit` envra lgkd xyay ± ' ©§¨
xya zekizg ryzexeq`qpkp leyiad zligzay iptn ,dlik`a

,xya mrh eay algaäìáðc äëéúçk ïðaø deéeLedeaiygd ± ©§©©¨¨©£¦¨¦§¥¨
z` mb xqe` ok lre ,dliapk lgkd xya dyrp eli`k opax

.dipyd zaexrzd
on dvia oi`e miyya dviay xn`y ongp ax ixacl zxfeg `xnbd

:xaecn dvia dfi`a zx`ane oipndäöéamiviaa daxrzpy dxeq` ¥¨
dlha onr cgi dlyazpe zexzenïéàå ,íéMLadäöéadxeq`dïî §¦¦§¥¥¨¦

.ïéðnä©¦§¨
àøîéîì ,éiaàì ïéáà øa éãéà áø déì øîàax ixacn rnyn - ¨©¥©¦¦©¨¦§©©¥§¥§¨

ongpàîòè äáäéclk z` zxqe` `id ok lre mrh zpzep dviay ± §¨£¨©§¨
,zaexrzdéLðéà éøîà àäåxnel milibx miyp` ixde ±xac lr §¨¨§¥¦§¥

`edy mrh el oi`yàîìòa éòéác àiî ékelyazpy min enk ± ¦©¨§¥¥§¨§¨
yy jixv recn ok m`e ,llk mrh mdl oi`y mivia mdacbpk mi

.mrh oda dpzp `l `id ixd dxeq`d dviadéàîa àëä ,déì øîà̈©¥¨¨§©
ïðé÷ñò,xaecn dna o`k ± ©§¦¨
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המשך ביאור למס' חולין ליום שבת קודש עמ' ב

oifge` mipy` cenr fv sc ± oey`x wxtzereay

òôòôî.xyad lka hytzne jlede uavan ,h"ylpyixh* frla Ðäáìçá àéìåë
àéøùå äåä.`nxw wiqtnc meyn Ðúéëìéë.miphw mibc uwy ÐñôìéàáÐ

.xya lyàìéô÷ äéîòèéì,enez itl eilr jenql xzenc opireny`e ,ieb mezgp Ð

.xzide xeqi` xacl el oikixvy edericei `leïäë äì íéòèoixzen mdipyy Ð

.dnexzde oilegd ,elàîòèá ïðáø øåîà
.mrh ozepa epipyy zenewn dnka Ðøåîàå

àìéô÷á ïðáø.opgei iax xn`ck Ð
øåîàå

1

2

3

4

5

6

7

?elv`y dn xqe`e xfeg dtilw ick eze` oi` i`n` ,dtilw ick oixqe` ep`y mewn lkac

.dtilw ickn xzei llk xaer xeqi`d mrh oi`y itl :`nrh epiid `l` !lkd xq`i df oiprae

"dlap dyrp dnvr dkizg" opixn` `lc meyn :wlgn did u"inn xfril` iax axde

jl oi` ,ikd `niz `l i`c ,rcz :cere .mrh df oi`e ,dkizgd lka `l` ,dkizg zvwna

xyad lkc ol `niiw `dc ,mlerl xzen xya

ea yi Ð minei e` mei eglna ddyyk ,glnpd

glnc opixn` `l ,ikd elit`e .xzei gln mrh

xeq`ie xefgi ,mcd zngn xq`pd xyad lry

it lr s`c meyn :xnel jixv `l` !xyad z`

glnay mcd mrh ,glnd mrh xyaa rlapy

.llk ea rlap oi`

éðàùelit` xeq` jkl Ð rtrtnc alg

lr eahexn shp :opixn`c `de .y`xd

.`l eze ,enewn z` lehi Ð eil` xfge qxgd

xivc ,jk lk rtrtn epi` ahexc meyn ,epiid

,ok m` :xn`z m`e .oney `le ,`ed `nlra

elit`e ,rtrtnc cibd oney `ki` oizipzna

:mz epiaxl d`xpe !dilek xqzil inp dlvp

xi`n epiax axde .rtrtn epi` cib ly epnyc

elit` ,mrh ozepa oiciba oi`c (a,hv oileg) ol `niiwc i`nl ,eyexitle .exingd `l ea mb Ð xqe` cibd oi`yk ,cibd eh` dia exfbc ,opaxcn `l` xqzin `l cibd oneyc oeik :yxtn

.oizipznc `pzk ,mrh ozepa oiciba yic xaqc :xnel jixv "`zdnh` edpd" iab jenqa xq`c `piaxe .xqe` cibd oi`y enk ,xqe` `l Ð lyazpàåää:mz epiax yxtn Ð ded yegk

.miyya lhae ,alg hrn ea yie ,ded yegk :xnel yi cere .rtrtn epi` yegk algc ,ixy jkle ,ded yegkàéìåëxiqdl jixvy d`xpe .wiqtn mexwd didy itl Ð `ixye ded `alga

lirl xq` diteb opgei iaxc `ilek oael da rtrtnc meyn `ilek xqzil :xn`z m`e ded inxw `zlz (`,bv) lirl opixn`ck algd on rlaen envr mexwdy itl dtilw ick `ilekd on

.`ilekd z` xqe` epi` opaxcn `l` xeq` `lc oeik :xnel yie dil hxnnc opixn`ck `ilek oael (a,av)ìáàjxi"c (a,ev oileg) oizipzn` jixt `lc `de Ð dil mirh o`n alga xya

ozepa da yi m` ,xya zkizg lr dltpy alg zth"c (`,gw oileg) "xyad lk" wxtc oizipzn`c dyw la` .ztla xyak dil opixrync meyn ?dil mirh o`n :"dypd cib da lyazpy

dn xryl lw oi` `kd la` ,miyya xryl lw mzdc :xnel yie !mrh ozepa Ð oiia mine ,mina oii :(`,br) dxf dcear zkqnc `xza wxtc oizipzn` oke ,jxtnl ivn ded 'eke "mrh

.odk dl mrhc dnexzc `inec ,ixii` dnirh ici lr ,`ziixa jdc dil rnync :inp i` .dnirh ici lr `l` dxcwa relayïðéëîñ`ed `litwc oeik ,`ed iebc ab lr s` Ð `litw`

.ezpne` ciqti `ly ,xwyn `l Ðøîà:xn`wc ,dizhiya iax dil mwcn ,liha `l epina oinc ,dcedi iaxk qxhpewd wqt (`,hw) "xyad lk" wxta onwl Ð miyya opax xen`e 'ek `ax

opgei iax ediilr ebilti`c ab lr s`e .(`,br) `xza wxta dxf dcear zkqna ediizeek `ipze ,edyna epina dxezay mixeqi` lk :ediiexz ixn`c ,inp l`enye axe .dcedi iax ixac oi`xp

migqt zkqnae .(`,eq) `xza wxt dxf dcear zkqna ,'ek `xng ebl `lg :xnzi`c .l`enye axk enwc ,eed i`xzac ,`axe iia`l inp opirny Ð ediizeek inp `ipze ,mzd yiwl yixe

Ð epina `lye ,edyna Ð epina ,dxezay oixeqi` lk :xn`c ,dinrhl axc :mzd yxtn axc `nrhe .axk ,edyna Ð epina `ly oia epina oia ,epnfa ung ,`zkld :`ax wiqt inp (`,l)

axk `le iaxk `le dcedi iaxk `l dkld oi`c ,di`x epi` df lkc :xne` mz epiaxe .qxhpewd oeyl o`k cr .dia ileflfl ez`e ,dipin iypi` ilica `lc meyn ,unga epina eh` ax xfb

epina oinc oizrnya (`,gv) onwl dil zi` inp iel oa ryedi iaxe .(a,fn oiaexr) "ede`ivedy in"a xn`ck ,l`eny iabe .(a,c) dvia yixa xn`ck ,ax iabl opgei iaxk dkldc .l`enye

`xza wxta rnynck ,opgei iax iabl elit`e ,mewn lka ezenk dklde ,`ed `knq xa iel oa ryedi iaxe .epina oin iedc ,"dlya rexf"n silic ,liha inpitt ax xn`c (`,fk) dlibnc

zia :iel oa ryedi iax xn`c ,`xazqn itt axc dizeek :mzd xn`we .`kti` xn` `axc dinyn `tt axe .xeq` Ð `zyipk ial opax ian ,ixy Ð opax ial `zyipk ian :`axc dinyn

:xn`wc ,mzd opgei iax biltc `dc :dgec did envra mz epiax edine .iel oa ryedi iaxn di`x iziin ,mzd `zi`ck ,dilr bilt opgei iaxc ab lr s`e .yxcnd zia ezeyrl xzen zqpkd

.opgei iaxk `le ,iel oa ryedi iaxk `l ied `l Ð `kti` xn`c `tt axlc ,iel oa ryedi iaxn iziin ikdl .xn`w "dltz ea oilcbny s`" ,dltz ea oilcbny zia Ð "lecbd ziad z`"

,jqp oiie laha inewe`l `ki`c :mz epiax xne` "iapira `zcg `xnge ,`lg ebl `xng"c `idde .mewn lka iel oa ryedi iaxk dkld wqet mi`xen`e mi`pz xcqac :di`x yi mewn lkne

`xnga ixii` `kdc :dgec did mixt` epiaxe .miyya ,dinrh` mwinl `kilc epina oinc `kd dil zi` diteb `ax `dc ,rcz :(a,br) dxf dcear zkqna opixn`ck ,opgei iax eda icenc

xza lf`c oeikc :ok xnel d`xp oi`e .`ny xza dxf dcear zkqnc `xza wxta lif` `ax `dc Ð epin epi`ya oin oic mdl yie .dey mnrhy itl ,"epina oin" dil ixwe .iapira `zcg

lk" wxtae .ikd dil `xiaq `l diteb `axc llkn Ð 'ek xg` xace epine oin lk ,dcedi iax xaqw :`ax xn`w inp (`,bk zegpn) "dax unewd"ae ."epina oin" eze` `xew did `l Ð `ny

."axk" mixtqa aezk did `ly zelecb zeklda rnyn oke ."axk edyna" mz epiax qxb `l Ð axk edyna epina `ly oia epina oia epnfa ung ,`zkld :`ax xn`c (`,l migqt) "dry

mye .mzdc opgei iaxk ,mrh ozepa :yexit Ð "xeq`" opiqxb `l` .mixtqa dben zelecb zekld it lre .axk edyna xeq`c :dpin rny ,dizlinl `xeriy `ax aidi `lcn :my azky

zlebpxza dhg oi`ven eidyke ,gqta ungl dyrnl dkld wqet mz epiax did `l mewn lkne .opgei iaxk `axc :i`g` axc zezl`ya wqt oke .opgei iaxk `icda wiqt `l i`n` yxetn

Ð oerny iax ixac ,sxyze xe`l letzy ick Ð mibcae zetera :(f dpyn `i wxt) zeld`a opzc ab lr s`c :mz epiax xne`e .gqtd xg` cr dzedydl jixvn did Ð gqta zgzex

Ð "axk edyna" qxb elit`e .xingnd xg` jld Ð dxez lyae ,zrl zrn Ð mibcae zetera :xn`we ,`xiza oa dcedi iax mzd bilt `d ,lkernk aiygc ,d`nehn xeqi` opitli elit`

rh mzd yxtn `wc ab lr s`e .dipin ilica `le ,"d`xi la"a xaerc ,ith xingc ,ung ip`y `nlicmeyn :axc dinrhe .dinrhn `le ,axk wiqt `ax Ð 'ek dinrhl ax :xn`wc ,`n

.epina `ly elit` ,edyna gqta xeq`l xingn ,epina elit` ,mrh ozepa ied oixeqi` lkac ab lr s` ,`axl la` .epin eh` epina `ly gqta opixfbe ,edyna Ð epina oinc `nlra xaqc

eh` epina `ly unga xfb ax :ipyne ."mrh ozepa ,epina `ly dxezay oixeqi` lk :ediieexz ixn`c l`enye ax `de" :opiqxb ikd `l` ,"dinrhl ax" opiqxb `l mipyi mixtqac :cere

oe`b dcedi iax s`e .edyna epina `ly elit` unge ,mrh ozepa epina `ly ied jqp oiie lahc meyn Ð opgei iaxl riiqnc `ziixaa ,jqp oiie lah icda gqta ung aiyg `lc `de .epin

xfril` iax xaq "ovxg"c `zrnya (a,hr migaf) "zaexrzd" wxtac :di`x mz epiax `iad cere .yiwl yixe opgei iaxk `zklid Ð oixeqi` x`ya la` ,axk `ax i`w unga `wec wqt

eciar xity :xn`wc ,'ek mihig aw el axrzpy in :xn`c `a` iax iab ,(a,gl) dvia idlya ikd xn`w inp `xnbc `nzqe ."iwpe aw awri oa xfril` iax zpyn"e ,lha epina oinc awri oa

s` .dilr ekig` ikdle ,`zkld ikdc :rnyn .liha lhain opaxl ,liha `l dcedi iaxlc idp ,inp oihiga oihig .liha epin epi`ya oinc ,`lc oixerya mihig `py i`nc .dilr ekig`c

xen`"c `axc `zline ,mrh ozepa Ð zekizga dkizgc :wqet `intq` ly zelecb zekldae .epina oina ixii` `l mzd opax mewn lkn .opax `yixc llkn ,mzd ixiin dcedi iaxc ab lr

mzd xn`wc ,"jqp oii"e .mrh ozepa :xaqc ,opgei iaxk `zkldc ,`axe iia`c `zbelt iab (`,eq) dxf dcear zkqnc `xza wxta wqt diteb qxhpewae .dkld wqtl ezii` "miyya opax

epiax [ci azka] mipe`bd zaeyzae .jqpzpa `l` zeidl xyt` i` mina mine ,i`w "mina mine oiia oii"c oizipzn` `dc ,dxf dcear iptl jqpzpy oiia `wecc :mz epiax xne` Ð edyna

,oixeqi` x`ye mpii mzqc llkn .'eke `edy lka oxeqi`e ,oixeq` el`e :epipyy enk .sl`a elit` lha epi`e ,d`pda xeq` Ð dxf dcear iptl jqpzpy jqp oii :mz epiax `vn mlr aeh sqei

iptn .xeq` Ð dtih epnn dltpe ,zwpina gcw .xeq` Ð ziagl xifgde qekd on mrhy ieb oincxb` :ipzwc ,`ztqezn dywe .mrh ozepa Ð epina `ly oia epina oia ,jqp oiie lahn ueg

hywxta ,xeq` Ð ieb wiqte micwc ,oipwyipwc `idde .liha `l epina oin :xn`c ,dcedi iaxk `iz`c :xnel yie !`edy lka xqe` mpii mzqc rnyn .`edy lka zxqe`e dxeq` oii zti

xeq`c epiid ,xn`wc "xeq`" i`dc :yxtl yi Ð l`xyi wqte micwa ixycn ,xeag epi` wevp :xaqwc ,eita zrbepd dtih `l` xqzin `lc ab lr s` ,(a,ar) dxf dcear zkqnc `xza

.xeq`c xn`w ,`edy lka epina oin xn`c o`nl :inp i` .dlgzkl xeqi` oilhan oi`c ,zeyrl dlgzkl
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קמה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc oileg(ycew zay meil)

ïì àéòaéà àðäk áø éa ïðéåäepwtzqd `pdk ax lv` epiidyk ± £¦¨¥©©£¨¦©§¨¨
ïðéøòLî ék,lgkd cbpk miyy yi m` mixrynyk ±déãéãa ¦§©£¦¨§¦¥

ïðéøòLî,lgkd xya lk cbpk miyy didiy jixv m`d -éàîa Bà §©£¦¨§©
ïðéøòLî dépéî ÷ôðc`viy algd cbpk miyy didiy jixvy e` ± §¨©¦¥§©£¦¨

ep` eze`y iptn miyy jixv `l lgkd xya cbpk la` ,lgkd on
epwqde .mikilyne zaexrzd on mi`ivencdéãéãác àèéLt§¦¨¦§¦¥

ïðéøòLî,lgkd xya lk cbpk miyy jixv i`ceay ±äîa éàc §©£¦¨§¦§©
dépéî ÷ôðc`veid algd cbpk wx miyy jixvy xn`z m` ik ± §¨©¦¥

epnnïðéòãé àðîepnn d`vi alg zenk efi` mircei ep` okidn ± §¨©§¦¨
xryl jixvy heyt ok lre ,dcbpk miyy yi m` xryl lkepy

.lgkd xya lk cbpk miyy
:`xnbd dywnäzòî àlàxya lk cbpk mixryn ep`e li`ed ¤¨¥©¨

e ecbpk miyy didy ote`a recn ,lgkdìôðjk xg` lgkdäøã÷ì ¨©¦§¥¨
úøçàxak ixd ,dlek z` xqe` `ed ecbpk miyy da did `le ©¤¤

dzrne ,mnr axrzpy xyad zekizg lka eay algd lhazpàìŸ
øñàé.ecbpk miyy da oi`y it lr s` dipyd zaexrzd z` mb ¤¡Ÿ
xzn:`xnbd zvìçëe' àiLøLî áøc déøa ÷çöé áø øîàc ïåék¥¨§¨©©¦§¨§¥§©§©§¦¨§©

øeñà Bîöòmiynga axrzpy xg`l elit` envra lgkd xyay ± ' ©§¨
xya zekizg ryzexeq`qpkp leyiad zligzay iptn ,dlik`a

,xya mrh eay algaäìáðc äëéúçk ïðaø deéeLedeaiygd ± ©§©©¨¨©£¦¨¦§¥¨
z` mb xqe` ok lre ,dliapk lgkd xya dyrp eli`k opax

.dipyd zaexrzd
on dvia oi`e miyya dviay xn`y ongp ax ixacl zxfeg `xnbd

:xaecn dvia dfi`a zx`ane oipndäöéamiviaa daxrzpy dxeq` ¥¨
dlha onr cgi dlyazpe zexzenïéàå ,íéMLadäöéadxeq`dïî §¦¦§¥¥¨¦

.ïéðnä©¦§¨
àøîéîì ,éiaàì ïéáà øa éãéà áø déì øîàax ixacn rnyn - ¨©¥©¦¦©¨¦§©©¥§¥§¨

ongpàîòè äáäéclk z` zxqe` `id ok lre mrh zpzep dviay ± §¨£¨©§¨
,zaexrzdéLðéà éøîà àäåxnel milibx miyp` ixde ±xac lr §¨¨§¥¦§¥

`edy mrh el oi`yàîìòa éòéác àiî ékelyazpy min enk ± ¦©¨§¥¥§¨§¨
yy jixv recn ok m`e ,llk mrh mdl oi`y mivia mdacbpk mi

.mrh oda dpzp `l `id ixd dxeq`d dviadéàîa àëä ,déì øîà̈©¥¨¨§©
ïðé÷ñò,xaecn dna o`k ± ©§¦¨

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

oifge` mipy` cenr fv sc ± oey`x wxtzereay

òôòôî.xyad lka hytzne jlede uavan ,h"ylpyixh* frla Ðäáìçá àéìåë
àéøùå äåä.`nxw wiqtnc meyn Ðúéëìéë.miphw mibc uwy ÐñôìéàáÐ

.xya lyàìéô÷ äéîòèéì,enez itl eilr jenql xzenc opireny`e ,ieb mezgp Ð

.xzide xeqi` xacl el oikixvy edericei `leïäë äì íéòèoixzen mdipyy Ð

.dnexzde oilegd ,elàîòèá ïðáø øåîà
.mrh ozepa epipyy zenewn dnka Ðøåîàå

àìéô÷á ïðáø.opgei iax xn`ck Ð
øåîàå

1

2

3

4

5

6

7

?elv`y dn xqe`e xfeg dtilw ick eze` oi` i`n` ,dtilw ick oixqe` ep`y mewn lkac

.dtilw ickn xzei llk xaer xeqi`d mrh oi`y itl :`nrh epiid `l` !lkd xq`i df oiprae

"dlap dyrp dnvr dkizg" opixn` `lc meyn :wlgn did u"inn xfril` iax axde

jl oi` ,ikd `niz `l i`c ,rcz :cere .mrh df oi`e ,dkizgd lka `l` ,dkizg zvwna

xyad lkc ol `niiw `dc ,mlerl xzen xya

ea yi Ð minei e` mei eglna ddyyk ,glnpd

glnc opixn` `l ,ikd elit`e .xzei gln mrh

xeq`ie xefgi ,mcd zngn xq`pd xyad lry

it lr s`c meyn :xnel jixv `l` !xyad z`

glnay mcd mrh ,glnd mrh xyaa rlapy

.llk ea rlap oi`

éðàùelit` xeq` jkl Ð rtrtnc alg

lr eahexn shp :opixn`c `de .y`xd

.`l eze ,enewn z` lehi Ð eil` xfge qxgd

xivc ,jk lk rtrtn epi` ahexc meyn ,epiid

,ok m` :xn`z m`e .oney `le ,`ed `nlra

elit`e ,rtrtnc cibd oney `ki` oizipzna

:mz epiaxl d`xpe !dilek xqzil inp dlvp

xi`n epiax axde .rtrtn epi` cib ly epnyc

elit` ,mrh ozepa oiciba oi`c (a,hv oileg) ol `niiwc i`nl ,eyexitle .exingd `l ea mb Ð xqe` cibd oi`yk ,cibd eh` dia exfbc ,opaxcn `l` xqzin `l cibd oneyc oeik :yxtn

.oizipznc `pzk ,mrh ozepa oiciba yic xaqc :xnel jixv "`zdnh` edpd" iab jenqa xq`c `piaxe .xqe` cibd oi`y enk ,xqe` `l Ð lyazpàåää:mz epiax yxtn Ð ded yegk

.miyya lhae ,alg hrn ea yie ,ded yegk :xnel yi cere .rtrtn epi` yegk algc ,ixy jkle ,ded yegkàéìåëxiqdl jixvy d`xpe .wiqtn mexwd didy itl Ð `ixye ded `alga

lirl xq` diteb opgei iaxc `ilek oael da rtrtnc meyn `ilek xqzil :xn`z m`e ded inxw `zlz (`,bv) lirl opixn`ck algd on rlaen envr mexwdy itl dtilw ick `ilekd on

.`ilekd z` xqe` epi` opaxcn `l` xeq` `lc oeik :xnel yie dil hxnnc opixn`ck `ilek oael (a,av)ìáàjxi"c (a,ev oileg) oizipzn` jixt `lc `de Ð dil mirh o`n alga xya

ozepa da yi m` ,xya zkizg lr dltpy alg zth"c (`,gw oileg) "xyad lk" wxtc oizipzn`c dyw la` .ztla xyak dil opixrync meyn ?dil mirh o`n :"dypd cib da lyazpy

dn xryl lw oi` `kd la` ,miyya xryl lw mzdc :xnel yie !mrh ozepa Ð oiia mine ,mina oii :(`,br) dxf dcear zkqnc `xza wxtc oizipzn` oke ,jxtnl ivn ded 'eke "mrh

.odk dl mrhc dnexzc `inec ,ixii` dnirh ici lr ,`ziixa jdc dil rnync :inp i` .dnirh ici lr `l` dxcwa relayïðéëîñ`ed `litwc oeik ,`ed iebc ab lr s` Ð `litw`

.ezpne` ciqti `ly ,xwyn `l Ðøîà:xn`wc ,dizhiya iax dil mwcn ,liha `l epina oinc ,dcedi iaxk qxhpewd wqt (`,hw) "xyad lk" wxta onwl Ð miyya opax xen`e 'ek `ax

opgei iax ediilr ebilti`c ab lr s`e .(`,br) `xza wxta dxf dcear zkqna ediizeek `ipze ,edyna epina dxezay mixeqi` lk :ediiexz ixn`c ,inp l`enye axe .dcedi iax ixac oi`xp

migqt zkqnae .(`,eq) `xza wxt dxf dcear zkqna ,'ek `xng ebl `lg :xnzi`c .l`enye axk enwc ,eed i`xzac ,`axe iia`l inp opirny Ð ediizeek inp `ipze ,mzd yiwl yixe

Ð epina `lye ,edyna Ð epina ,dxezay oixeqi` lk :xn`c ,dinrhl axc :mzd yxtn axc `nrhe .axk ,edyna Ð epina `ly oia epina oia ,epnfa ung ,`zkld :`ax wiqt inp (`,l)

axk `le iaxk `le dcedi iaxk `l dkld oi`c ,di`x epi` df lkc :xne` mz epiaxe .qxhpewd oeyl o`k cr .dia ileflfl ez`e ,dipin iypi` ilica `lc meyn ,unga epina eh` ax xfb

epina oinc oizrnya (`,gv) onwl dil zi` inp iel oa ryedi iaxe .(a,fn oiaexr) "ede`ivedy in"a xn`ck ,l`eny iabe .(a,c) dvia yixa xn`ck ,ax iabl opgei iaxk dkldc .l`enye

`xza wxta rnynck ,opgei iax iabl elit`e ,mewn lka ezenk dklde ,`ed `knq xa iel oa ryedi iaxe .epina oin iedc ,"dlya rexf"n silic ,liha inpitt ax xn`c (`,fk) dlibnc

zia :iel oa ryedi iax xn`c ,`xazqn itt axc dizeek :mzd xn`we .`kti` xn` `axc dinyn `tt axe .xeq` Ð `zyipk ial opax ian ,ixy Ð opax ial `zyipk ian :`axc dinyn

:xn`wc ,mzd opgei iax biltc `dc :dgec did envra mz epiax edine .iel oa ryedi iaxn di`x iziin ,mzd `zi`ck ,dilr bilt opgei iaxc ab lr s`e .yxcnd zia ezeyrl xzen zqpkd

.opgei iaxk `le ,iel oa ryedi iaxk `l ied `l Ð `kti` xn`c `tt axlc ,iel oa ryedi iaxn iziin ikdl .xn`w "dltz ea oilcbny s`" ,dltz ea oilcbny zia Ð "lecbd ziad z`"

,jqp oiie laha inewe`l `ki`c :mz epiax xne` "iapira `zcg `xnge ,`lg ebl `xng"c `idde .mewn lka iel oa ryedi iaxk dkld wqet mi`xen`e mi`pz xcqac :di`x yi mewn lkne

`xnga ixii` `kdc :dgec did mixt` epiaxe .miyya ,dinrh` mwinl `kilc epina oinc `kd dil zi` diteb `ax `dc ,rcz :(a,br) dxf dcear zkqna opixn`ck ,opgei iax eda icenc

xza lf`c oeikc :ok xnel d`xp oi`e .`ny xza dxf dcear zkqnc `xza wxta lif` `ax `dc Ð epin epi`ya oin oic mdl yie .dey mnrhy itl ,"epina oin" dil ixwe .iapira `zcg

lk" wxtae .ikd dil `xiaq `l diteb `axc llkn Ð 'ek xg` xace epine oin lk ,dcedi iax xaqw :`ax xn`w inp (`,bk zegpn) "dax unewd"ae ."epina oin" eze` `xew did `l Ð `ny

."axk" mixtqa aezk did `ly zelecb zeklda rnyn oke ."axk edyna" mz epiax qxb `l Ð axk edyna epina `ly oia epina oia epnfa ung ,`zkld :`ax xn`c (`,l migqt) "dry

mye .mzdc opgei iaxk ,mrh ozepa :yexit Ð "xeq`" opiqxb `l` .mixtqa dben zelecb zekld it lre .axk edyna xeq`c :dpin rny ,dizlinl `xeriy `ax aidi `lcn :my azky

zlebpxza dhg oi`ven eidyke ,gqta ungl dyrnl dkld wqet mz epiax did `l mewn lkne .opgei iaxk `axc :i`g` axc zezl`ya wqt oke .opgei iaxk `icda wiqt `l i`n` yxetn

Ð oerny iax ixac ,sxyze xe`l letzy ick Ð mibcae zetera :(f dpyn `i wxt) zeld`a opzc ab lr s`c :mz epiax xne`e .gqtd xg` cr dzedydl jixvn did Ð gqta zgzex

Ð "axk edyna" qxb elit`e .xingnd xg` jld Ð dxez lyae ,zrl zrn Ð mibcae zetera :xn`we ,`xiza oa dcedi iax mzd bilt `d ,lkernk aiygc ,d`nehn xeqi` opitli elit`

rh mzd yxtn `wc ab lr s`e .dipin ilica `le ,"d`xi la"a xaerc ,ith xingc ,ung ip`y `nlicmeyn :axc dinrhe .dinrhn `le ,axk wiqt `ax Ð 'ek dinrhl ax :xn`wc ,`n

.epina `ly elit` ,edyna gqta xeq`l xingn ,epina elit` ,mrh ozepa ied oixeqi` lkac ab lr s` ,`axl la` .epin eh` epina `ly gqta opixfbe ,edyna Ð epina oinc `nlra xaqc

eh` epina `ly unga xfb ax :ipyne ."mrh ozepa ,epina `ly dxezay oixeqi` lk :ediieexz ixn`c l`enye ax `de" :opiqxb ikd `l` ,"dinrhl ax" opiqxb `l mipyi mixtqac :cere

oe`b dcedi iax s`e .edyna epina `ly elit` unge ,mrh ozepa epina `ly ied jqp oiie lahc meyn Ð opgei iaxl riiqnc `ziixaa ,jqp oiie lah icda gqta ung aiyg `lc `de .epin

xfril` iax xaq "ovxg"c `zrnya (a,hr migaf) "zaexrzd" wxtac :di`x mz epiax `iad cere .yiwl yixe opgei iaxk `zklid Ð oixeqi` x`ya la` ,axk `ax i`w unga `wec wqt

eciar xity :xn`wc ,'ek mihig aw el axrzpy in :xn`c `a` iax iab ,(a,gl) dvia idlya ikd xn`w inp `xnbc `nzqe ."iwpe aw awri oa xfril` iax zpyn"e ,lha epina oinc awri oa

s` .dilr ekig` ikdle ,`zkld ikdc :rnyn .liha lhain opaxl ,liha `l dcedi iaxlc idp ,inp oihiga oihig .liha epin epi`ya oinc ,`lc oixerya mihig `py i`nc .dilr ekig`c

xen`"c `axc `zline ,mrh ozepa Ð zekizga dkizgc :wqet `intq` ly zelecb zekldae .epina oina ixii` `l mzd opax mewn lkn .opax `yixc llkn ,mzd ixiin dcedi iaxc ab lr

mzd xn`wc ,"jqp oii"e .mrh ozepa :xaqc ,opgei iaxk `zkldc ,`axe iia`c `zbelt iab (`,eq) dxf dcear zkqnc `xza wxta wqt diteb qxhpewae .dkld wqtl ezii` "miyya opax

epiax [ci azka] mipe`bd zaeyzae .jqpzpa `l` zeidl xyt` i` mina mine ,i`w "mina mine oiia oii"c oizipzn` `dc ,dxf dcear iptl jqpzpy oiia `wecc :mz epiax xne` Ð edyna

,oixeqi` x`ye mpii mzqc llkn .'eke `edy lka oxeqi`e ,oixeq` el`e :epipyy enk .sl`a elit` lha epi`e ,d`pda xeq` Ð dxf dcear iptl jqpzpy jqp oii :mz epiax `vn mlr aeh sqei

iptn .xeq` Ð dtih epnn dltpe ,zwpina gcw .xeq` Ð ziagl xifgde qekd on mrhy ieb oincxb` :ipzwc ,`ztqezn dywe .mrh ozepa Ð epina `ly oia epina oia ,jqp oiie lahn ueg

hywxta ,xeq` Ð ieb wiqte micwc ,oipwyipwc `idde .liha `l epina oin :xn`c ,dcedi iaxk `iz`c :xnel yie !`edy lka xqe` mpii mzqc rnyn .`edy lka zxqe`e dxeq` oii zti

xeq`c epiid ,xn`wc "xeq`" i`dc :yxtl yi Ð l`xyi wqte micwa ixycn ,xeag epi` wevp :xaqwc ,eita zrbepd dtih `l` xqzin `lc ab lr s` ,(a,ar) dxf dcear zkqnc `xza

.xeq`c xn`w ,`edy lka epina oin xn`c o`nl :inp i` .dlgzkl xeqi` oilhan oi`c ,zeyrl dlgzkl
`ki`
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`oifgeקמו mipya cenr fv sc ± oey`x wxtzereay

íéùùá ïðáø øåîàålka `zkld opiwqt (`,hq) dxf dcear zkqnc `xza wxta Ð

lga xya oia ,(miyya) dxezay oixeqi`.miyya oixeqi` x`y oiae aåðéàùá ïéî
åðéîoebk ,enrhl zixa oa lekiy ,xzid ly mdipye ,enrh oigadl leki mc`dy Ð

.oilege dnexzàîòèálk`i Ð oilega mrh zpzep dnexz oi` m` ,odk epnirhi Ð¥¨¥

.mixfl s` liyazdàøåñéàãxya oebk Ð

opiknq ,enrhl leki zixa oa oi`y ,alga

.`litw`åðéîá ïéîåoiae `xzidc oia Ð

.enrh oigadl `kilc ,`xeqi`cïéî éîð éà
àìéô÷ àëéìå àøåñéàã åðéî åðéàùáieb Ð

.miyya opixryn ,dinrhilcêéúòã éàîÐ

dil zxq`c?,'ek xn`c l`enyc meyn i`

xn`dc ,ixy `kdc cib Ð gzex `de

.lke`e slew :l`enyùåáëunega Ð

.cgi xzide xeqi` oda yake ,oilaze

.frla x"ipiley*ïéøòùî ïäùëxeqi`d Ð

cg` ea `diy eze` opixryne ,miyya

.dxcwae zekizgae dtiwe ahexa miyyn

äôé÷xya ly wc wc ,`"ilixcpet** Ð

.dxcw ileya sq`znd oilazeäòìáã éàîá
äøã÷mcew my ltpyk edepi`x m` Ð

xg`l eze` opixryn op`e ,hrnzpy

xzida oi`e ,my ltpy zenkl lyazpy

on dxcw drla dnk micne` Ð ea miyy

,daxd xzid did my ltpyky itl .xzidd

dnvr dxcwa la` ,dxcwd zrilaa hrnzpe

`xeqi`e ,ipyil ebilti`c oeike .opixryn `l

`le ,`xnegl opilf` Ð `id `ziixe`c

zenk Ð xacd xwire ,dxcwa opixryn

opixryn `le .dil opixryn epiptl `a `edy

on s`y itl ,xzidd on dxcw drlac i`na

,didy zenkn hrnzpe ,rlap xeqi`d

,rla `xzidc eh` :(`,gv) onwl opixn`cke

rla `l `xeqi`c!?äøåúáù ïéøåñéà ìëÐ

.`ed ztla xyakc ,dypd cib calïðéøòùî
,heltw e` lva xeqi`d eli`k mze` Ð

enr lyazpy df xzida mrh ozep did eli`e

ivn `lc ixeqi` jdae .exqe` Ð

:inp i`e .epine oin oebk ,xn`w edpinrhinl

izk`e .`litw `kile ,`xeqi`c epin epi`y

.miyya `zkld wiqti` `lïéìôìôÐ

.ozenk sl`a mrh mipzepíéîëç åøòéùÐ

.heltwe lvan xzei mrh ozepa oixeqi`a oi`

ïéðîä ïî ãéâ ïéàåxzidc miyy opirac Ð

,`ed xzid oine li`ed ,lgk la` .dipin cal

dil opixryn Ð xyad mr lyazp m`

.dicic icdal miyyaäöéá.`nh ser ly Ð

øåñà åîöò ìçëåea ozp xyad ixdy Ð

hreny itl ,xyaa mrh ozp `l `ede ,mrh

.didïðéøòùî äéãéãá.ezenk miyy xzida `diy opirac Ðäéðéî ÷éôðã éàîá åà
e`l ,onw iz`c i`n i`dc .df hlty dn miyya `l` xzida `diy oikixv oi` Ð

.xal dil opicy `cyine ,`ed dxcwaäúòî àìà`d ,opixryn dicicae li`ed Ð

zenk miyy zira i`n` ,ikd e`l i`c .liyaza envr lk jldy ,dilek lihai`

.xq`i l` Ð zxg` dxcwa ltp ,dizlha dilekc oeike .elek÷çöé áø øîàã ïåéë
'åë.xq`p cin Ð mrh ea dxcwd dpzpyn ,wnhvp `ly cr xq`p dlgzay iptn Ð

onfa :oizipzna xn`ck ,dxeq` mlerl `idy xeqi` zkizgk opax deiey f`ne

.'ek exiknyàîòè äáäéã àøîéîì.ipixg` icda dlyan ik Ð
çåøôà
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àëéàozpe ,mizif miyngk dxcwd iaer xeriy m` :dniz Ð dnvr dxcwa ixn`cda

eze` lhazi j`id Ð alg zifk mind oze`a lyae ,mizif dxyr xeriyk min

dizilc oebk ixiin `kdc :yxtl d`xpe !alg mrh mina yiy `hiyt `d ?mina alg zifk

jk xg`e ,xzidn drela xak dzid `ide ,alg zifk dxcwa da rlapc ,dipira `xeqi`l

dnvr dxcwa opixrync Ð xzid lyae xfg

.da rlapy xeqi`d lhalìëdxezay oixeqi`

`lcn Ð heltwe lva od eli`k oze` opixryn

oileg) oizipzna ipzwck ,"ztla xyak" hwp

.dey oxeriy oi`c rnyn ,dypd cib iab (a,ev

opixrync `ed ,i`d ilek `nrh aidi `l cibc

`nrh iadic ,mixeqi` x`y la` .ztla xyak

ax xn`cne .heltwe lvaa opixryn Ð ith

ded ztla xyac rnyn ,miyya cib :ongp

`axc` opgei iax bilt df itle .miyya dxeriy

,miyya dxezay oixeqi` lk :xn`c ,lirlc

wxta opiwqt oke ,`xza `edc ,ol `niiw `axke

`xakr" iab (`,hq) dxf dcear zkqnc `xza

."`xkiyaìçëåoeik :xn`z m`e Ð oipnd on

ok m` ,jenqa opixn`ck ,xeq` envr lgkc

miyy iraile ,"dlap dyrp dnvr dkizg" `nip

meyn e`l ,xeq`c i`dc :xnel yie !lgkn cal

`l` ,xya x`yan xzei lgka alg mrh `diy

yie ,ekezl qepk algde ,zeneb ea yiy itl

on eyixtdl xyt` i`e .xya mrh alg eze`a

dil `ipdn `l ezc ,lyazpy xg`n ,lgkd

?xeq` envr lgkd mrh dne :xn`z m`e .drixw

hltp zeneba ekezl qepkd algd lk `lde

,zekizgd lkl deya hltpe hytzpe ,uegl

`l` :inp jixte .dileka opixrync xn`ck

rnyn ?xeq`i `l zxg` dxcwl ltp dzrn

!jenqa yxt`y enk ,elek `veiy dil `hiytc

`viy mcew ,eleya zlgzny itl :xnel yie

mrh iptn ,lgkay algd xq`p ,ixnbl algd

.drixwa z`vl leki did `l f`e ,eay xyad

`vi xaky ,eleyia xnbpy xg`l s` jklid

.xeq` Ð ehgeql xyt`c .ixzyil `l ez ,elek

Ð xzen ,ehgeql xyt` xn`c o`nl elit`e

s`e .elek `viy mcew eplk`i `ny opixfb `kd

opixy (a,bv oileg) "winq`c `xyia" iabc ab lr

`le ,ixnbl dlvpy xzal `cetya dicty ik

Ð eziilv xnb mcew lkinl iz` `nlc opixfb

dgiln ici lr z`vl mcd jxcy mzd ip`y

seqal mb .enc `ivedl ick ,edlev jkle .diilve

,`kd la` .uegl ltepe ,ixnbl mcd lk yxit

`ed x`yp mewn lkn ,algd lk inp `viyk

iz` ,seqal `ixy i`e .lhazny `l` ,dxcwa

.mcew dipilkinl

ìçëå,xeq`" :iqxbc mixtq yi Ð xeq` envr

Ð dicegl inp dil liya ik :xn`z m`e ."xya icda dilyae dirxw `lc `kid

wxta axc `nw `pyil meyn :xnel yie !zenebay algay lgkd xya mrh meyn ,xqzil

cinrdl jixv jkl .xzene ,eilr xaer epi` Ð erxw `l :xn`c (a,hw oileg) "xyad lk"

.xyad mr lyazpyk

àìà.dilek witp ok m` ,opixryn dilekac oeikc Ð xeq`i `l zxg` dxcwl ltp dzrn

witp `lc ,zxg` dxcw xqe`c xity iz` ,opixryn dipin witpc dna i` la`

jkle .dilek witp i` ol `wtqnc meyn ,dileka opixrync `d `nlce :xn`z m`e .dilek

oi`e ,el heyt dfc :xnel yie !dilek witp `l `nlcc meyn ,xqe` Ð zxg` dxcwl ltp

dxcw xqe` did `l wtqnc :cere .ezvwn e` elek `vei m` mdl did recie ,xaca wtq

zeneba qepkd alg meyn `l` xiq` `le ,`xeqi`c dkizg dil opiayg `l `nl` ,"oipnd on lgke" xn`c `d` i`w "dzrn `l`"c :yxtl d`xp cere .opaxc dhegy algc oeik ,zxg`

.dpey`x dxcwa `vi algd on z`vl eteqy dn lkc ,xeq`i `l Ð zxg` dxcwl ltp ,ok m`e .ekezayìôðizyxitck ,"xqzil `l diteb `ed" jixt `l `d Ð xeq`i l` zxg` dxcwl

.lirläöéá.`ed `nlra `inc iypi` ixn`ck ,dxq` `lc d`nh dvia `ki`c meyn ,dil jixhvi` dviae ,oixeqi` x`ya oicd `ede Ð miyya
zviaa
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¯?ïðéøòLî dépéî ÷ôðc éàîa Bà ,ïðéøòLî déãéãa§¦¥§©£¦©§©¦§©¦¥§©£¦©

àðî ,dépéî ÷ôðc äîa éàc ,ïðéøòLî déãéãáã àèéLt§¦¨¦§¦¥§©£¦©§¦§©¦§©¦¥§¨
!øñàé àì úøçà äøã÷ì ìôð ,äzòî àlà ?ïðéòãé̈§¦©¤¨¥©¨¨©¦§¥¨©¤¤Ÿ¥¨¥
Bîöò ìçëe :àiLøLî áøc déøa ÷çöé áø øîàc ïåék¥¨§¨©©¦§¨§¥§©§¨§¦¨§¨©§

¯ïðaø deéåL ,øeñàäëéúçk.äìáðcíéMLa äöéa ¨¨§©¨©©£¦¨¦§¥¨¥¨§¦¦
ïéáà øa éãéà áø déì øîà .ïéðnä ïî äöéa ïéàå§¥¥¨¦©¦§¨£©¥©¦¦©¨¦
ék éLðéà éøîà àäå ?àîòè dáäéc àøîéîì :ééaàì§©©¥§¥§¨¦¨¨©£¨§¨¨§¦¡¨¥¦
ïðé÷ñò éàîa àëä :déì øîà !àîìòa éòéác àiî©¨§¥¥§¨§¨£©¥¨¨§©¨§¦©
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קמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc oileg(ycew zay meil)

åokïðaø øeîàdxf dcear zkqna(.hq)dxezay mixeqi`d lky §¨©¨¨
milha.íéMLa.oice oic lk xn`p ote` dfi`a zrcl jixveCkìä §¦¦¦§¨

zaexrza .` .zeaexrz ibeq dylyl miwlgp mipicdy xnel yiïéî¦
,Bðéî BðéàLaoigadl ozipy mipey mipin ipy eaxrzpyk epiidc §¤¥¦

mipin mdipye ,oine oin lk ly mrhaàøzéäcmc` yiy xzid ly ± §¤¥¨
da lyiay dxicw oebk ,mrhd lr cenrle merhl lekiy l`xyin
mdipyy oileg ly miycr da lyia jk xg`e dnexz ly oiqixb
zaxernd dnexzd zngn mixeq` md xfl mle` ,odkl mixzen

xeqi`d z` mixizn ,mda,àîòèaodkl liyazd z` epziy epiidc §©§¨
lk`i dnexz mrh ea oi` m`e ,dnexz mrh oilega ybxp m` mrhiy

epin epi`ya oin zaexrza .a .mixfl mb liyazd,àøeqéàcepiidc §¦¨
eaxrzpykxeqi` lg mzetxhvday mipey mipin ipyn mixac ipy

l`xyin mc` oi`y alga xya zaexrz oebk ,l`xyin mc` lkl¨
z` mixizn ,alge xya mrh ea ybxp m` liyazd z` merhl leki

xeqi`dàìéô÷aliyazd z` mrhiy miakek caer mezgp ici lr ± ¦§¥¨
.alge xya mrh ea ybxp m` xn`ie.bezaexrza,Bðéîa ïéîepiidc ¦§¦
,cg` oinn mixac ipy eaxrzpykoiaxzid xac axrzpy ote`a

xzen xaca xeq` xac axrzpy ote`a oiae ,xzid xacaàkéìc§¥¨
àîòhà í÷éîìmnrhy itl mlerl mrhd lr cenrl xyt` i`y ± §¥©©©§¨

,deyénð éàzaexrzaàøeqéàc Bðéî BðéàLa ïéîoebk xeqi` ly ± ¦©¦¦§¤¥¦§¦¨
e alga xyaàìéô÷ àkéìcmiakek caer mezgp ievn `ly mewnae ± §¥¨§¥¨

xeqi`d z` mixizn ,liyazd z` merhl lkeiy,íéMLaoebkm`y §¦¦
ecbpk xzid ly mizifk miyy jixv xzid jeza xeqi` zifk axrzp
zifk cbpk xzida mizifk miyy oi` m`e ,xeqi`d z` lhal icka

.dxeq` zaexrzd xeqi`
:`xnbd zxtqn .dcib mr dglnpy jxi oipra dpc `xnbdeäðä©§

àéLð àãéâa àúeìb Léø éa eçéìnéàc àúäîèàmikxi oze` ± ©§¨¨¨§¦§¦¥¥¨¨§¦¨©§¨
,oday dypd cib mr dlebd y`x ly eziaa eglnpyøñà àðéáø̈¦¨¨©

,cibd oneyn erlay meyn dlik`a mikxid z`áø øa àçà áø©©¨©©
éøL (éLà).dlik`a oxizd ±éMà áø øa øîì deìééL eúàe`a ± ©¦¨¥¨©§©§©©©©¦

,zexeq` e` dlik`a zexzen mikxid m`d iy` ax xa xn z` el`ye
àaà ,eäì øîà[iy` ax-]éøL.xizd ± ¨©§©¨¨¥

ézòc éàî ,àðéáøì áø øa àçà áø déì øîàCjzrc idn ± ¨©¥©©¨©©§¨¦¨©©§¥
dn meyn m` ,dlik`a mikxid z` zxq`yçéìî ìàeîL øîàc± §¨©§¥¨¦©

glna glnpy xacçúBøk àeä éøäiab lr ede`lvy xack epic ± £¥§¥©
e ,edegizxde y`dLeákeicgi eyakpy xzide xeqi` ±unega ¨

oilazeìMeáîk àeä éøäok lre ,dxicwa edelyiay xack epic ± £¥¦§¨
yi jk ,eicgi elvpy xzide xeqi` mixqe` ep`y myky xeaq dz`
mikxid z` xeq`l yi `linne ,eicgi eglnpy xzide xeqi` xeq`l

.dgilnd ici lr cibd oneyn erlay oeikìàeîL øîàäålirl(:ev) §¨¨©§¥
eðL àìjxiy dpyna epipy `l ±da ozpe dypd cib da lyazpy Ÿ¨

,jxid lk dxq`p mrhàlàote`aLcibd,da ìMaúpahexd f`y ¤¨¤¦§©¥¨
,xyad lka mrhd z` jilen lyazndìáàcibd m`da äìöð £¨¦§¨¨

óìB÷jxid xyanãébì òébnL ãò ìëBàådilvay itl ,ekilyne ¥§¥©¤©¦©©¦
s` dilvk dpic dgilny oeikne .dkizgd lka hytzn mrhd oi`
lek`le jxid xyan selwl xzen didiy oicd zeidl jixv did o`k

.jxid lk z` zxq` recne ,envr cibd cràîéz éëåxn`z m`e ± §¦¥¨
øîà÷c çúBøk éàîepic gilny xn`y dna l`eny zpeeky ± ©§¥©§¨¨©

epiid gzexkìMeáîc çúBøk`le leyia ici lr edegizxdy xack ± §¥©¦§¨
myke leyiak dpic dgiln ik ,zxq` jk meyne ,dilv ici lr
lk dcib mr jxi glna jk ,dxq`p jxid lk dcib mr jxi lyanay

.dxq`p jxidøîà÷cî àäåjynda l`eny xn`y dfn ixde ± §¨¦§¨¨©
y eixacììkî ,ìMeáîk àeä éøä Leákxn`y dny [gken-] ¨£¥¦§¨¦§¨

,gzexk `ed ixd gilny dligzaøîà÷ éìöc çúBøcezpeek ± §¥©§¨¦¨¨©
myk ok m`e .leyia ici lr `le dilv ici lr d`ay dgizxl
dcib mr jxi glena jk ,dlik`a zxzen jxid dcib mr jxi dlevay

.dlik`a zxzen jxid lk
:`xnbd zniiqnàéL÷ex`yp mikxid z` xq`y `piax ixac - ©§¨

.`iyewa
i`e xzide xeqi` eaxrzpyky x`azp lirl mi`aend `ax ixaca
.miyya lha xeqi`d ,xeqi` mrh xzida yi m` zrcl xyt`
z` lhal miyy xeriyl mitxhvn mixac el` zx`an `xnbd

:xeqi`dïéøòLî ïäLk ,àðéðç éaø øîà`jezl ltpy xeqi`d z ¨©©¦£¦¨§¤¥§©£¦
,xzid ly liyazïéøòLîcbpk cg` xeqi` zifk ly qgi ea didiy §©£¦

mi`vnpd xzid ly mizifk miyyáèBøa,liyazd lyäôéwáe± §¤©¦¨
,dxicwd ileya mitq`znd oilaze wc xyaúBëéúçáe,zexzend ©£¦

äøãwáe,[onwl x`eai]icka mizifk miyyl mitxhvn el` lky ©§¥¨
.xeqi`d z` lhal

lhal xzidl ztxhvn dxicwdy eixac yexita mi`xen`d ewlgpe
:xeqi`d z`éøîàc àkéàmixryny ezpeeky mixne` yi ±azeptc ¦¨§¨§¥©

d ly,dîöò äøãwmitxhvn dxicwd ly miqxgd mby xnelk §¥¨©§¨
.xeqi`d z` lhal xzidléøîàc àkéàåmixryny mixne` yie ± §¦¨§¨§¥

äøã÷ äòìác éàîam`y epiidc ,xzidd on dxicwd drlay dna ± §©§¨§¨§¥¨
dzide ,eicgi elyazpe xzid ly liyaz jezl xeqi` zkizg dltp
dzid dn reci did `l j` ,dligzn dreci liyazay xzidd zenk
xg`l epiptl xzidde xeqi`d e`ayk dzre ,ltpy xeqi`d zenk
miyy e`vnp `l xzidde xeqi`d zenk z` epxriye elyazpy

dd on dxicwd drla dnk mixryn ,xeqi`d cbpk xzidazryn xzi
.epiptly xzidl ef zenk mitxvne ,dzr cre xeqi`d zlitp

xeqi`d z` mixryn jxid mr dypd cib lyazpyky epipy dpyna
:xg` ote`a mixryn mixeqi` x`yay zx`an `xnbd .ztla xyak

äøBzaL ïéøeqéà ìk ,ïðçBé éaø øîà eäaà éaø øîàcibn ueg ¨©©¦©¨¨©©¦¨¨¨¦¦¤©¨
m` zrcl xyt` i`y ote`a xzid ly lk`na eaxrzpy dypd

,xzida ybxen mnrhèBìô÷å ìöa ïä eléàk ïðéøòLîmixryn ± §©£¦¨§¦¥¨¨§©§
miwceae ,liyaza eaxrzpy heltw e` lva md eli`k mixeqi`d z`
xxazn m`e ,liyaza mrh zpzep heltw e` lva ly efk zenk m`
lke xzida xeqi`d mrh z` miyibxny recia mrh zpzep `idy

.dlik`a xq`p liyazd
,éiaàì àaà éaø déì øîàz` mixryny minkg eraw recn ¨©¥©¦©¨§©©¥

,heltw e` lvaa mixeqi`dìeeléôàc ïéìáúå ïéìtìôa eäðéøòL §©£¦§§¦§§¦§©§¦©£¦
ïéìèa àì óìàayiy oilaze oiltlt md eli`k mze` exryiy ± §¤¤Ÿ§¥¦

.ozenk sl`a elit` mrh ozil milekiy ick cr ,c`n ax mrh mda
,déì øîàjkìöaî øúBé ïéøeqéàa íòè ïúBð ïéàc íéîëç eøòéL ¨©¥¦££¨¦§¥¥©©§¦¦¥¦¨¨
èBìô÷ålre heltwe lvan xzei mrh ozep `diy xeqi` jl oi`y ± §©§

.minkg mda exriy ok
`xnbd .miyya milha dxezay mixeqi`d lky x`azp lirl
jixvy e` ,xeqi`d caln xzida miyy didiy jixv m`d zx`an

:xeqi`d mr cgi xzida miyy didiyãéb ,ïîçð áø øîàdypd ¨©©©§¨¦
lha mixg` miciba axrzpyãéb ïéàå ,íéMLadypd,ïéðnä ïî §¦¦§¥¦¦©¦§¨

dypd cib cbpk xzid icib miyy eidiy jixvy epiidcla` .ìçk§©
lgkde li`ed ,xya mr lyazpy [alg mda qepky dndad icc-]¨
xq`py `l` ,ixnbl xzend xac `edy xya zkizg lkk envr cvn
exn` jkitl ,ekezay zeneba qepky algd zngn opaxcn dlik`a

lha `diy minkgïéðnä ïî ìçëe íéMLaoipn jeza lgkde ± §¦¦§©¦©¦§¨
.ecaln mizifk ryze miyng wx xzida didiy icy epiidc ,miyyd

äöéadlha onr dlyazpe zexzen miviaa daxrzpy dxeq` ¥¨
ïéàå ,íéMLadäöéadxeq`d,ïéðnä ïîmiyy eidiy jixv `l` §¦¦§¥¥¨¦©¦§¨

.dcbpk zexzen mivia
:axrzpy xg`l envra lgkd ly epic dn zx`an `xnbdéaø øîà̈©©¦

Bîöò ìçëe ,àiLøLî áøc déøa ÷çöéaxrzpy xg`l elit` ¦§¨§¥§©§©§¦¨§©©§
xya zekizg ryze miyngaøeñàqepkd algay meyn ,dlik`a ¨

alg mrh oi` envr lgkd xyaay mbd ,xya mrh yi eizeneba
.ecbpk miyy yi dxicwa ixdy hren algd xeriye li`edå`veid §

c jkn `picléà[m`y-]ìôðlgkdúøçà äøã÷ìmiyy da oi`e ¦¨©¦§¥¨©¤¤
`ed ixd ecbpkøñBà.zaexrzd lk z` ¥

:lgk zaexrz oic z` x`al dkiynn `xnbdék ,éMà áø øîà̈©©©¦¦
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קמח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bv sc oileg(iyily meil)

ly iniptd cva mvrl jenq `vnpy cibd `ed iniptd cibd zn`a
c xg`ny `l` ,l`eny ixacke jxidãéìwéî éãeìwéàqpkp `edy ± ¦§¥¦§¦

`ed mewn eze`ae ,zlcd lerpn jeza qpkpy gztnk xyad jeza
,'xyal jenq inipt' `ziixad el d`xw okl xyaa rlaene jenq

niptd cva `edy epiidcrlaene jenq `ed eay mewn yie jxid ly i
.xyaa

:zeywdl `xnbd dtiqenàéðz àäåcibdy `ziixaa epipy ixde ± §¨©§¨
dïBöéçdlebnd cibd `ed,íöòì Ceîqä`vnpd cibdy epiidc ¦©¨¨¤¤

xn` ji`de ,xyaa rlaen epi`y itl oevig `xwpd `ed iniptd cva
`edy itl oevig `xwpd `ed xyad jeza rlaend cibdy l`eny

:`xnbd zvxzn .jxid ly oevigd cva `vnp,äãeäé áø øîà̈©©§¨
oevigd cva `vnpy xyaa rlaend cibd `ed oevigd cibd zn`a

c xg`ny `l` ,l`eny ixacke jxid lyéçaè éòøôc àëéä± ¥¨§¨§¥©¨¥
mewnay,dil`d mvra dxeaign lbxd z` migahd mirxet eay

oevig' `ziixad el d`xw okl ,zilewd ly mvrl cibd xaegn my
`ed eay mewn yie jxid ly oevigd cva `edy epiidc ,'mvrl jenq

.xyaa rlaen epi` `ed myy mvrl jenq
:algd xewip lr citwd `ly gah ly epic dn zx`an `xnbd

L çaè ,øîzéàe xyad z` ahid xwip `láø ,åéøçà áìç àöîp ¦§©©¨¤¦§¨¥¤©£¨©
,øîà äãeäéalg xi`ydy `vnp m`axeriyäøBòNëmiyper §¨¨©§¦§¨

e .eze`øîà ïðçBé éaøalg eixg` `vnp m` wxyaxeriyúéfë ©¦¨¨¨©§©©¦
.eze` miyperéâéìt àìå àtt áø øîàiaxe dcedi ax ewlgp `l ± ¨©©¨¨§Ÿ§¦¥

`l` ,opgeiBúB÷ìäì ïàkokle ,zewln yper oiprl xaic opgei iax ± ¨§©§
zkn eze` oikn zifk xeriya alg eixg` `vnp m` wxy xn`

e ,eze` oiwln oi` zifk xeriyn zegta la` ,zecxnBøaòì ïàk± ¨§©§
`vnp m` elit`y ,ezpne`n ezxard oiprl xaic dcedi ax eli`e

.ezegahn eze` oixiarn dxeryk hren xeriya alg eixg`
,àøèeæ øî øîàalg eixg` `vnp m`y dcedi ax xn`y dn ¨©©§¨

alg `vnpyk `weec epiid ,ezepne`n eze` oixiarn dxeryk
,ãçà íB÷îa äøBòNklk xy`k wx ,hren xeriy `ede xg`ny ¦§¨§¨¤¨

alg x`yp m` la` ,eze` miyiprn cg` mewna `vnp xeriyd
oixiarn oi` dxeryk xeriy yi zenewnd lk sexivae zenewn dnka

xeriya alg `vnp m`y opgei iax xn`y dne .eze`úéfkoiwln ©©¦
epiid ,eze`eléôàalgd `vnpykìLáe íéðLaúBîB÷î äL £¦¦§©¦¦§Ÿ¨§

.zifk xeriy yi zenewnd lk sexivae
:`xnbd zniiqnàúëìäå,dkldle ±úéfëa BúB÷ìäìzewln ± §¦§§¨§©§§©©¦

e ,cg` mewna alg zifk eixg` `vnpy ote`a wx opyiBøaòì- §©§
exiardleezepne`nwx oixiarnaalg eixg` `vnpy ote` §
äøBòNë.cg` mewna ¦§¨

epipy .dypd cib xewip lr mipn`p migahd m`d zx`an `xnbd
xi`n iax zrcly dpynaïéðîàð ïéçahä ïéà,cibd xewip lreli`e ¥©©¨¦¤¡¨¦
mipn`p md minkg zrcléaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà .['eëå]§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦

,ïðçBélr mipn`p migahd oi`y xi`n iaxk ewqt dligzay mbd ¨¨
minkgk ewqt dzr ,cibd xewipeøîBì eøæçmdyïéðîàðgwelde ¨§©¤¡¨¦

.ahid edexwip m` wecal jixv epi` gahd onïîçð áø øîà,dinza ¨©©©§¨
ikeéøc øeMkà,mincew zexecn xzei zexecd exyked dzr m`d ± ¦©¨¥

dwqtpy meyn `id migahl epin`d `l dligzay daiqd `ld
,exwirn dypd cib z` hehgl jixvy xn`y xi`n iaxk dkldd
egxhy exn`y migahl epin`d `l dax dgxih dfa yie xg`ne
xzei zexecd exyked dzry xnel jiiy ji`d ok m`e ,ahid edexwipe
:`xnbd zvxzn .migahd mixne`y dnl oin`dl xyt`e dligzan

øéàî éaøk dì éøáñ eåäc àøwéòîiaxk ebdpe exaqyk dligza - ¥¦¨¨©£¨§¥¨§©¦¥¦
cibd z` hehgl jixvy xi`néðîéäî eåä àìmigahd eid `l ± Ÿ£§¥§¥

,ehehiga dgxih yiy meyn mipn`póBqáìedzr mle` ±éøáñ §©¨§¥
äãeäé éaøkxg`ne ,ezninba ic `l` cibd z` hehgl jixv oi`y §©¦§¨

wecal jixv oi`e edexwipy xnel migahd mipn`p dgxih jka oi`e

.mdixg`
:xg` ote`a opgei iax ixac z` d`ian `xnbddì éðúîc àkéà¦¨§©§¥¨

àôéqàdpynd ly `tiqd lr exn`p opgei iax ixacy exaqy yi ± ©¥¨
epipy dayíéøîBà íéîëçå'migahdyåéìò ïéðîàðxewip lr ± ©£¨¦§¦¤¡¨¦¨¨

cibdìòåxewip,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà ,'áìçä §©©¥¤¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨
cibd z` ahid exwipy exn`y migahl epin`d dligzay mbd

dzr ,algdeøîBì eøæçyïîçð áø øîà .ïéðîàð ïéàit lr s` ¨§©¥¤¡¨¦¨©©©§¨
mewn lkn ,migahl epin`d `l opgei iax ly execayäfä ïîfamd ©§©©¤

.ïéðîàðike :`xnbd dywnéøc øeMkàdfd onfa migahd m`d ± ¤¡¨¦¦©¨¥
:`xnbd zvxzn .mincewd zexeca eidy migahdn mixyk xzei
mewna elit` cibd xewipa elflfiy migahd ecygp `l zn`a

y `l` ,daexn dgxihdyàøwéòîminkg exn`yk dligza ± ¥¦¨¨
y meyn did mnrh ,mipn`p migahdy epizpynaäeøáñexaqy ± §¨¨

ebdpeäãeäé éaøkmbdpn did jke xg`ne ,cibd zninba icy xn`y §©¦§¨
,edexwipy exn`y migahl epin`døéàî éaøk äeøáñ øãämle` ± ¨©§¨¨§©¦¥¦

jixvy xn`y xi`n iaxk ebdpe exfg opgei iax ly execa okn xg`l
eide xg`ne ,cibd z` hehglänkmigahéaøãì dì éøéëc eåäc ©¨©£§¦¥¨¦§©¦

äãeäédcedi iax ly epic z` exkfy ±z` ehhig `le ezenk ebdpe §¨
migahd lky minkg epwiz ,edennb `l` cibdéðîéäî àìmpi` ± Ÿ§¥§¥
ahn dpewd gwl `ny eyygy meyn mipn`p.dcedi iaxk bdpy g

äãeäé éaøãì äeéLðàc àzLäåmigahd lk egky xaky dzre ± §©§¨§©§§¨¦§©¦§¨
z` hehgl jixvy xi`n iaxk bdpnd wfgede dcedi iax ly epicn

migahd lky epwiz ,cibdéðîéäî`l mlern ixdy ,mipn`p ± §¥§¥
.eehvpy itk eyri `ly migahd ecygp

epipy :algd xewip lr migahd mipn`p m`d zx`an `xnbd
cibd xewip lr migahd mipn`py mixne` minkgy ,dpynaìòå§©

xewip.áìçä:`xnbd zl`eydéîL øëc ïàî áìçz` xikfd in ± ©¥¤¥¤©§©§¥
migahdy xn` minkg ixacl mcwy xi`n iax `ld ,algd ly eny
xewip lr mipn`p mpi`y xn` `le ,cibd xewip lr mipn`p mpi`
lr migahd zepn`p z` mb mdixaca exikfd minkg recne ,algd

:`xnbd daiyn .algd xewipøîà÷ éëä,xi`n iax xn` jk ±ïéà ¨¦¨¨©¥
migahdåéìò ïéðîàðcibd xewip lr ±å`lìòxewip,áìçä ¤¡¨¦¨¨§©©¥¤

íéøîBà íéîëçåyåéìò ïéðîàðcibd xewip lr ±ìòåxewip.áìçä ©£¨¦§¦¤¡¨¦¨¨§©©¥¤

äðùî

ilan dnda jxi miakek caerl gelyl mc` i`yx m` dpc epizpyn
:dpynd zxne` .dypd cib z` dligz `ivedlCøé íãà çìBL¥©¨¨¨¥

dndaíéáëBk ãáBòìit lr s`,dëBúa äLpä ãébLyeygl oi`e §¥¨¦¤¦©¨¤§¨
,dcib mr dplk`ie l`xyil dpxknie miakek caerd xefgiyéðtî¦§¥

BîB÷nLcibd ly,økéðdnly jxid m`y oigadl l`xyid rceie ¤§¦¨
.envra ehheg `ede dcib hhgp `ly recia

àøîâ

zwiicn .dkezg jxi miakek caerl gelyl xzen m`d dpc `xnbd
jxi `weecy rnyn 'jxi' mc` gley dpynd dxn`y dfn :`xnbd

ïéà äîìL,miakek caerl gelyl xeqi`jxi la`àì äëeúç± §¥¨¥£¨Ÿ
iptn ,dcib z` `ivedl ilan miakek caerl gelyl xeq`
e`ived xaky dlez `ed dkezg jxid z` d`ex epnn gweldyky

.cibd z` `ivedl ilan `idy zenk dlke`e dcib z`
:`xnbd zxxanïðé÷ñò éàîa,dpynd zwqer dna ±àîéìéàm` ± §©©§¦¨¦¥¨

zxacn dpyndy xn`píB÷îambdpne l`xyi migahd lkyïéàL §¨¤¥
mdïéæéøëîep`vny erc ,migahnd ziaa dtixh d`vnpyk xira ©§¦¦

df mewnae ,miakek icaerl dze` mixken ep` ixde filhi`a dtixh
migahd el exkn `ny miakek caerdn xya zgwl l`xyil xeq`

,jk lr efixkd `le dtixh xya
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קמט
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dv sc oileg(iying meil)

,ìáaaL eðéøéáç.exiagl `l` eaxl l`eny z` aiygd `ly itl £¥¥¤§¨¤
øîàl`enyàðà déaøc éãéî éì òãé àìxac il reci `l m`d ± ¨©Ÿ¨©¦¦¦§©¥£¨

,eaxl ize` s` aiygiy ick epcnl`e rcei epi` opgei iaxyáúk̈©
e zxbi` l`enydéì øãLaezk did dae opgei iaxl glye ±àøeaéò ¨©¥¦¨

éðL ïézéLclaiwyk .ze`ad mipyd miyyl mipyd xeair oeayg ± §¦¦§¥
zxbi`d z` opgei iax,øîàmipyd xeair ly zepeayga ic `l ¨©

xnel ozip ik iax ep`xw`yòãé àîìòa àðaLeç àzLä`edy ± ©§¨§¨¨§¨§¨¨©
.laaay 'epiax'l aygiy jka ic oi`e zepeayg aeyiga lecb iwa

áúke l`enydéì øãLopgei iaxl glye ±ìzé÷tñ éìnb øñé ¨©¨©¥§¥©©¨¥©¨¥
àúôéøèixg` .zetixh wtq ipin lk ly milnb xyr dyly `yn ± §¥§¨

l`eny ly ezlecba opgei iax xikdy,øîàaey dzrnáø éì úéà ¨©¦¦©
ìáaalaaa ax il yi ±dééæçéà ìéæéà.ep`x`e jl` ±cnry oeik §¨¤¥¦¤§§¥

jxcl z`vlà÷epéì déì øîàwepizl ±é÷eñt éì ÷BñtCxen` ± ¨©¥¦¨§¦§¥
,meid zcnl weqt dfi` ildéì øîàl`enya xn`py `xwngk ,`) ¨©¥

(bøîà .'úî ìàeîLe'opgei iaxìàeîLc déLôð çð dpéî òîL± §¥¥¨©§©¦¨¨©§¥¦§¥
.jxcl z`vl jxev il oi`e xhtp l`enyy `ed oniq

:`xnbd zxne`àéä àìåzn`ay meyn ,jk did `le ±áéëL àì §Ÿ¦Ÿ§¦
àlà ,ìàeîL,minyd on dfk oniq opgei iaxl e`xdy daiqdék §¥¤¨¦

çøèéì àìc éëéägxhi `ly ick ±ïðçBé éaø.l`xyi ux`n z`vl ¥¦§Ÿ¦§©©¦¨¨
:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdàéðz,`ziixaa epipy ±éaø ©§¨©¦

øîBà øæòìà ïa ïBòîLdpay in,úéael clepy e`å ,÷Bðézin ok ¦§¤¤§¨¨¥©¦¦§
`ypyLçð ïéàL ét ìò óà ,äMàygpl xeq`y it lr s` ± ¦¨©©¦¤¥¨¨

lkn ,xg` e` dfk dyrn zeyrl ,ze`cea el` mixwn lr jenqle
mewnLéze`xljka,ïîéñzylyn cg` el rxi`y xg`l m`y ¥¦¨

,gilvne jled `edy oniq ,da gilvde dxegq dyr elld mixacd
el yi ik i`cn xzei eiwqrl `vi l` ezxegqa gilvd `l m`e

.eiyrna gilvi `ly yeygl÷fçúéàc àeäå ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨§§¦§©©
éðîéæ àúìz`l` ,rxl e` aehl oniq elld mixaca ze`xl oi` ± §¨¨¦§¥

dwfg efy minrt yly gilvd `ly e` eiyrna gilvdy ote`a
,xacláéúëc(el an ziy`xa)dcedil xn`y awriaepnn ywiayk ¦§¦

,oinipa z` eicia gelyl'epðéà ïBòîLå epðéà óñBé'zerx izy ixd ¥¥¤§¦§¥¤
il eyrpyå'mb m`'eçwz ïîéða úàdzrn ,ztqep drx il eyrze §¤¦§¨¦¦¨

.ilr zxaer dpi`y dxv jl oi`e ,'dpNk Eid ilr'¨©¨ª¨¨
:oniq ea yie oird on mlrzpy xya oipra oecl zxfeg `xnbdàòä¨

,áøî àðeä áø dépéîxyad zekizg z` gipdïéæeøçazfexgna ± ¦¥©¨¥©©£¦
,eipirn enlrzpeeäîoi` jkle dfk oniq lr jenql ozip m`d ± ©

xeq` xyade dfk oniq lr jenql ozip `ly e` ,xyad z` xeq`l
.oird on mlrzpy xya oicnïéæeøça äèBL éäz ìà déì øîàl` ± ¨©¥©§¦¤©£¦

i`ceay iptn ,efk zehy zl`y l`yz,ïîéñ äæ éøäjenql ozipe £¥¤¦¨
.oird on enlrzpy it lr s` etlged `ly jk lr

éøîàc àkéàdidi dn ax z` l`y `l `ped axy mixne` yie ± ¦¨§¨§¥
,dkld oeyla xn`y `l` ,df ote`a oicdáø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©
xya zekizg gipd ,oicd jk ,ax mya ±ïéæeøçaoird on enlrzpe ©£¦

ïîéñ äæ éøä.dlik`a zekizgd mixzene £¥¤¦¨

:oird on mlrzpy xya oipra sqep dyrnàòcøäpî ïîçð áø©©§¨¦§©§§¨
àøäð íeôì àðäk áø éaâì òìwéà`pdk ax ly ezial oncfd ± ¦§©§©¥©©£¨§©£¨

`xdp met `xwpy mewna didyéøetëc àîBé éìòîamei axra ± §©£¥¨§¦¥
,mixetikdàúéìeëå éãák eãL éáøBò eúàekilyde miaxer e`a ± ¨§¥¨©§¥§§§¨

,dnda ly zeilke cak mdiptldéì øîàongp axl `pdk axìB÷L ¨©¥§
ìBëàåy meyn ,lek`e gw ±éôè çéëL àøzéäc àðcéàämeid ± ¤¡¨¦§¨§¤¥¨§¦©§¥

mihgeyd ,md mil`xyi mihgeyd aexe li`ed xzei ievn xzid xya
.xetik mei axr zcerq ikxvl xya

:oir zeriah lr mb jenql ozipy sqep dyrn d`ian `xnbdáø©
déì ãázéà ïéáà øa àéiçel ca`p ±àLkøkly irnd zleglg ± ¦¨©¨¦¦§©¥©§§¨

dxyk dnda[àðc éðéa] (àðéã éá)oiid zeiag oia ±onf xg`le ¥¥¨¨
,d`vnàúàdén÷ì[iptl-]àðeä áøc`vny xyad m` el`eyl ¨¨§©¥§©¨

.dlik`a xzendéì øîàoia` xa `iig ax z` `ped ax l`y ±úéà ¨©¥¦
déeâa àðnéñ Cì,jl dca`py `ykxka oniq jl yi m`d ±øîà ¨¦¨¨§©¥¨©

déìoia` xa `iig axàìeze` l`ye `ped ax xfg .oniq da il oi` ± ¥Ÿ
déeâa àðéò úeòéáè Cì úéàefy xexiaa xikne oigan dz` m`d ± ¦¨§¦¥¨§©¥

,jl dca`py `ykxkdïéà déì øîà.ok ±`ped ax el xn`ïk íà ¨©¥¥¦¥
ìB÷L ìéæ.lek`e gw jl ± ¦§

:df oipra dyrn cerdéì ãázéà äàæBç àðéðç áøel ca`p ±àab ©£¦¨¨¨¦§©¥©¨
àøNác,d`vn okn xg`le ,dpwy dnly xya zkizg ±àúà §¦§¨¨¨

ïîçð áøc dén÷ì,dlik`a zxzen dkizgd m`d el`eyldéì øîà §©¥§©©§¨¨©¥
déeâa àðnéñ Cì úéà,jl dca`py dkizga oniq jl yi m`d ± ¦¨¦¨¨§©¥

déì øîàd`feg `pipg axàìl`ye ongp ax xfg .oniq da il oi` ± ¨©¥Ÿ
eze`úéàdéeâa àðéò úeòéáè Cìdxkde dpgad jl yi m`d ± ¦¨§¦¥¨§©¥

,jl dca`py dkizgd `idy dxexaïéà déì øîàax el xn` ,ok ± ¨©¥¥
ongpìB÷L ìéæ ïk íà.lek`e ¦¥¦§

:eca`py zlkz zeirwt oipra sqep dyrn d`ian `xnbdïúð áø©¨¨
déì ãázéà éiaà øael ca`p ±àzìëúc àøeaé÷ly zerwt ± ©©©¥¦§©¥¦¨¦§¤§¨

ziviv zevnl miie`xe zlkz rava mireav mihegokn xg`le
,o`vnàcñç áøc dén÷ì àúàjk lr jenql leki m`d el`eyl ¨¨§©¥§©¦§¨

jixvy e` ,ziviv zevnl mixyk mde el eca`py zerwtd mdy
zerwt mdy okzie el eca`py zerwtd mze` `l mdy yeygl

,zivivl mileqte zlkzl dnecd rava mireavd mihegdéì øîà̈©¥
déeâa àðnéñ Cì úéàmihegd zerwt mdy oniq jl yi m`d ± ¦¨¦¨¨§©¥

,jl eca`yàì déì øîàel`ye `cqg ax xfg .oniq mda il oi` ± ¨©¥Ÿ
déeâa àðéò úeòéáè Cì úéàmdy oir zeriaha xikn dz` m`d ± ¦¨§¦¥¨§©¥

,jlyïéà déì øîàeca`py zerwtd mdy oigadl ip` leki ,ok ± ¨©¥¥
el xn` .ilìB÷L ìéæ ïk íà.mgwe jl ± ¦¥¦§

:zeaiyg dpyi oir zeriahl mby dgiken `xnbd,àáø øîà̈©¨¨
àðéîà äåä àLéøîy ,xne` iziid dligza ±éãò àðnéñó ¥¥¨£¨£¦¨¦¨¨¨¦

àðéò úeòéáhîzeriaha dxkde dpgad lr zeticr dpyi oniqly ± ¦§¦¥¨
,oirdi`xdeàðnéña àzãéáà ïðéøcäî àäcdcia` mixifgny ± §¨§©§¦©£¥§¨§¦¨¨

y oniq it lr mc` lkl,utga el yi
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr av sc oileg(ipy meil)

'íéøòNe`vnp ,oi`q xyr dyng jzlde oi`q miyly `ed xnegd ± §Ÿ¦
,oi`q dynge mirax` eicgiíìBòäL íé÷écö äMîçå íéòaøà elà¥©§¨¦©£¦¨©¦¦¤¨¨

ìL íà òãBé éðéàå ,íäa íéi÷úîíéLmdïàklaaaøNò äMîçå ¦§©¥¨¤§¥¦¥©¦§Ÿ¦¨©£¦¨¨¨
ìL íàå ,ìàøNé õøàaïàk øNò äMîçå ìàøNé õøàa íéL,laaa §¤¤¦§¨¥§¦§Ÿ¦§¤¤¦§¨¥©£¦¨¨¨¨

la`øîBà àeäLkxg` mewna(bi `i dixkf)ìL äç÷àå'óñkä íéL §¤¥¨¤§¨§Ÿ¦©¤¤
éìLàå'øöBiä ìà 'ä úéa Búà Cmiyly md sqkd miyly ± ¨©§¦Ÿ¥¤©¥

zia exve` ,xnelk ,xveid myy l`xyi ux` `ed 'd ziae ,miwicvd
,ycwndìL øîBà éåäíéLmd miwicvdäMîçå ìàøNé õøàa ¡¥¥§Ÿ¦§¤¤¦§¨¥©£¦¨

øNòmiwicvïàk.laaaeäééaeøå ,éiaà øîàel` ly maexe ± ¨¨¨¨©©©¥§©§
l`xyi ux`ay miwicvd miylydéúeúc àzLéðk éáa éçkzLî¦§©§¥§¥§¦§¨§¥

àzôàepi`y mewna xnelk ,rivid zgzy zqpkd ziaa mi`vnp ± ©§¨
.aeyg

áéúëc eðééäådixkf z`eapa(ai `i my)áBè íà íäéìà øîàå' §©§¦§¦¨Ÿ©£¥¤¦
ìL éøëN úà eì÷Liå eìãç àì íàå éøëN eáä íëéðéòa'óñk íéL §¥¥¤¨§¨¦§¦Ÿ£¨©¦§§¤§¨¦§Ÿ¦¨¤

el` ixky z` eaiyd mlerd zene`l xne` `ed jexa yecwd ±
z` mzirx xy` lr mkxky mzlaw mzekfay l`xyin miwicvd

,sqk miyly exky z` el eaiyie ,l`xyi ip`v,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥
ìL elàíéîéi÷úî íìBòä úBneàL íìBòä úBneà é÷écö íéL ¥§Ÿ¦©¦¥¨¨¤¨¨¦§©§¦

ìL elà ,øîà àleò .íäéìòïéàå ,çð éða íäéìò eìawL úBöî íéL £¥¤¨¨©¥§Ÿ¦¦§¤¦§£¥¤§¥Ÿ©§¥
ïéîéi÷îokeznìL àlàúçà ,äL §©§¦¤¨§Ÿ¨©©
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c"agקנ 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

.„„BÓÚÏ e‚‰�[g:ÌÈÈk¯a‰ ˙eÙÈÈÚÏ ÏÈÚBÓ ‰fL ÌÈ�BL‡¯‰ e¯Ó‡Â ˙Ò�k‰ ˙È·a Lc˜Ó ı"M‰L ‰ÚLa ¨©©£§¨¨¤©©§©¥§¥©§¤¤§¨§¨¦¦¤¤¦§©¥©¦§©¦

ד סעיף הכנסת, בבית הקידוש דין רסט, סימן ב חלק

1

`zax `zkld

ãåîòì åâäð [çיעמדו הקהל שגם משמע ואפילו22- בישיבה., בביתם לקדש הנוהגים

zetqede mipeiv

(עיין22) עומד לבד שהמקדש שמשמע הלבוש כדברי סק"ג).ולא יוסף ברכי

•
zay zekld - jexr ogley

Áעושה ואפילו שכר לו קצץ כשלא אמורים דברים במה
אפילו לו ליתן לענין שכר לו כקצץ שדינו הנאה בטובת
בידו למחות צריך בשבת עושה כשרואהו מקום מכל שבת בערב
הוא הרי מלאכתו בעד שכר לקבל סמוכה דעתו דאין (דכיון
זה שעסק הישראל מדעת מבין כשהוא הישראל בשביל מתכוין
בשבת בעשייתו מתכוין הוא (הרי שכר לו קצץ אם אבל לו) נוח
לו ושותק שרואהו אף הישראל בשביל ולא שכרו לקבל כדי

כלל. בידו למחות צריך אין ולפיכך)

לרבים ומפורסם בפרהסיא נעשית המלאכה אם מקום ומכל
שנתבאר כמו העין מראית מפני למחות צריך ישראל של שהיא
ניכרים שהם אלו במדינות שלנו החלוקים לפיכך רמ"ד בסי'
צריך הנהר גבי על בשבת הנכרי כשמכבסן ישראל של שהם
לכבסן לו נתנם שבשבת שיאמרו העין מראית מפני למחות
ואין שבת בערב אפילו לו ליתנם מותר לכתחלה מקום ומכל

בפרהסיא: בשבת יכבסן שמא חוששים

Ëכלים כגון ישראל של בחפצים נעשית כשהמלאכה זה וכל
לתפור לרצען או לעבדן ועורות הכובס שביד ישראל של
נתן לא הישראל אם אבל בגד מהם לארוג וחוטין מנעלים מהם
בגד ואורג שלו מעורות מנעלים תופר הנכרי אלא כלום לו
בשבת אותה עושה שרואהו פי על אף שלו בבית שלו מחוטין
אינו אם שכר לו קצץ שלא אע"פ כלום לו לומר צריך אינו
בשביל שעושה לרבים מפורסם שאין או בפרהסיא עושה
הנכרי ירצה שאם עליהם שמו נקרא לא שעדיין לפי הישראל
לצוות מותר לכתחלה ואף אחרים. לו ויעשה לאחר אותם ימכור
שלא רק לחשכה סמוך שבת בערב אפילו לעשותם הנכרי את

בשבת: שיעשה לו יאמרו

Èמלאכה עושה ישראל אמירת בלא מאליו הנכרי אם וכן
כגון ישראל בשביל ישראל בבית אפילו משלו בשבת
כנגדה הישראל שיתחמם בשביל שלו מעצים מדורה שמבעיר
צריך אין לאורה ישראל שישתמש בשביל שלו נר שמדליק או
לטובת עושה הוא בודאי מאליו עושה שהוא דכיון בידו למחות
מהישראל הנאה טובת יקבל ובודאי יפסיד שלא שיודע עצמו

זה. כנגד

נר ומדליק הישראל של עצים מבעיר אם אע"פאבל הישראל

שיקבל הנאה טובת על דעתו בודאי מאליו שעושה שמכיון
רשות ליטול צריך היה שהנכרי כיון מקום מכל מהישראל
עושה והוא בשבת נרו וידליק עציו יבעיר אם מהישראל מתחלה
הנכרי מבין א"כ לו ושותק רואהו והישראל עצמו מדעת כן
בשביל בעשייתו הוא ומתכוין לו נוח שזה הישראל מדעת
ישראל. בבית שלא אפילו בידו למחות צריך לפיכך הישראל

צריך שאין שלו מנר ומדליק שלו מעצים מבעיר אם ואפילו
והמדורה מהנר בשבת ליהנות לו אסור מקום מכל בידו למחות
שעיקר נמצא בשבת ממנה גופו יהנה שאם לפי בשבילו שהבעיר
לטובת מתכוין שהנכרי שאף בשבת בשבילו נעשית המלאכה
הישראל גוף שיהנה היא מלאכתו עשיית עיקר מקום מכל עצמו
היה לא בשבת ממנה הישראל גוף הנאת לא שאם בשבת ממנה
היא המלאכה עשיית שעיקר וכיון בשבת כלל אותה עושה
אם בשבת לו לעשות לו יאמר שמא גזרה לגזור יש בשבילו

בשבילו: כשנעשית ממנה ליהנות לו מותר יהיה

‡Èשקיבל בקבלנות בשבת כלי לישראל שעשה נכרי אבל
בשבת ממנו ליהנות לו מותר שכר לו וקצץ שבת מערב
ולקבל פעולתו להשלים עצמו לטובת עשאה שהנכרי כיון עצמה
עצמה בשבת הישראל ממנו שיהנה בשביל נתכוין ולא שכרו
מעשות הנכרי ימנע לא עצמה בשבת ממנו יהנה לא אם שאף
הנכרי שעשה ממה ליהנות לו לאסור אין וא"כ בשבת מלאכתו
יבא לא ממנה ליהנות לו מותר יהיה אם שאף לפי עצמו לטובת
כשמתכוין אלא לו מתירים שאין כיון לו שיעשה לנכרי לומר

ישראל. בשביל כשמתכוין ולא עצמו לטובת הנכרי

במוצאי וגם נכרי ביד בשבת הנגמר בכלי להשתמש אוסרים ויש
ששהה שהות כשיעור דהיינו שיעשו בכדי להמתין צריך שבת
שבת ממלאכת יהנה שלא כדי בשבת הכלי עשיית בעסק הנכרי
שאז בשבת הכלי אליו שצריך לא אם לכתחלה לנהוג יש וכן

להקל. יש

ענין בכל להקל יש שבת בערב הכלי נגמר שמא נסתפק ואם
יו"ט בליל מותר א' ביו"ט נגמר (ואם לגמרי מתירין שיש כיון
מנעלים תפירת הנכרי גמר ואם תקט"ו) סי' עיין שיעשו בכדי ב'
ביום בו ללבשם מותר בשבת והחליקם שתיקנם רק שבת מערב
אלא השבת ממלאכת בלבישתו נהנה אינו שהרי הכל לדברי
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

כל וכן זה תיקון בלא ללבשם יכול היה שהרי החול ממלאכת
בזה: כיוצא

·Èהמקח על העושה נכרי אבל לישראל שעשה בכלים זה וכל
מותר נכרים שרובה עיר היא אם לו שיזדמן מי לכל למכור
שיתבאר דרך על דמים פיסוק בלא בהקפה בשבת ממנו ליקח
שעשאן שידוע פי על אף ביום בו ללבשם ומותר שכ"ג בסי'
דעת על עשאן הסתם מן נכרים הם העיר שרוב דכיון בשבת
טוב ביום הדין וכן עושה הוא הרוב דעת על העושה שכל נכרים
תצ"ה בסי' שיתבאר כמו טוב ביום בנולד להחמיר שיש ואף
בידי שגמרו דבר והוא הואיל נולד משום בו אין כאן מקום מכל

שכ"ה: בסימן שיתבאר כמו אדם

‚Èלבית בעצמו הביאן או הנכרי כששיגרן אמורים דברים במה
מביתו כלים ליטול אצלו לשלוח אסור אבל הישראל
שאין לפי שבת מערב שנגמרו אע"פ נכרי ע"י אפילו (בשבת)
אלא מועד של בחולו אפילו כלל האומן מבית כלים מביאים
מפני המועד קודם שנגמרו אע"פ המועד לצורך הן כן אם
לא המועד ולצורך לתקנם לו נתן שבמועד שיאמרו העין מראית
בסי' שיתבאר כמו קל שהוא במועד העין למראית חששו
יו"ט או שבת) מערב שנגמרו (אע"פ בשבת כאן אבל תקל"ה
ישראל לבית האומן מבית ליטול אסור ויו"ט שבת לצורך אפילו
אומן אינו שהנכרי כן אם אלא אחת בחצר לבית מבית אפילו
שאז לאחרים ומוכר מהאומנים הלוקח חנוני הוא אלא כלל
ישראל לבית ולהביא בחנותו או בביתו אפילו אצלו ליקח מותר

המעורבת: עיר היא אם הרחוב דרך אפילו

„Èמשפת קטן נגר לעשות דהיינו לגינה מים לפתוח מותר
כל לגינה והולכים נמשכים והמים לחשכה סמוך לגינה המעין
חייב. בשבת שהמשקה אע"פ הזרעים את ומשקים כולה השבת

גבי על ואספלנית לרפואה העין על עבה קילור להניח מותר וכן
שבשבת אע"פ כולה השבת כל והולכים מתרפאים והם המכה

שכ"ח. בסי' שיתבאר כמו להניחם אסור

על הגת ועגולי הזיתים גבי על הבד בית קורות לטעון מותר וכן
השבת כל והולכים נסחטים והם לחשכה סמוך הענבים גבי
והיין השמן מקום ומכל חייב בשבת שהסוחט אע"פ כולה

משק כדין אסור משחשכה מהם בשבתהיוצא מאליהם שזבו ין
כמו בידים לסחוט יבא שמא גזרה משום ביום בו אסורים שהם

ש"כ. בסי' שיתבאר

אבל ממש לחשכה סמוך עליהם כשהטעין אמורים דברים במה
מחמת שנתרסקו בענין גדול היום מבעוד עליהם הטעין אם
כל מהם היוצא והיין השמן מותרין שחשכה קודם הטעינה
שאף לפי בידים לסחטם יבא שמא לגזור אין שכאן כולה השבת
כיון סופרים מדברי אלא התורה מן איסור יעשה לא יסחטם אם
טעינת בלא מאליו מהם זב המשקה והיה מרוסקים הם שכבר
הטעינה שע"י אלא בידים סחיטה ובלא והעגולים הקורה

לצאת. ממהר הוא והסחיטה

המשקין מותרין יום מבעוד שריסקן והמלילות הבוסר וכן
בשבת: מהן היוצאין

כדי שבת בערב להתחיל והאסורים המותרים מלאכות רנב סימן ב חלק

חֿיד סעיפים בשבת נגמרים שיהיו
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וכל מכל הרע ביטול – שמע קריאת של העבודה

äìèáì êéøöù àìà ,ãáì òøä ãéøôäì éã àì êà
àëåùç àëôäìå ,íîéøçú íøçä ù"îë ,ìëå ìëî

.àøåäðì
שני הבהמית הנפש ב"בירור" יש לעיל כאמור

שעל הבהמית, שבנפש הרע הכנעת – ראשית שלבים:

הטוב את ומעלים הטוב מן הרע את מפרידים זה ידי

לקדושה. עצמו זה רע הפיכת – ושנית לה';

"אתכפיא" הזהר) (בלשון נקראים אלו שלבים שני

פירוש: הרע,כפייתו"אתהפכא", והפיכתווהכנעת

לקדושה. לגמרי

"אתכפיא" המושג משמעות כי להבהיר [ויש

כפיית היינו הרגיל, במובן כפירושו אינו כאן (כפי')

חומד שהלב שבשעה כגון בפועל, ישלוט לבל הרע

ומתגבר יצרו את כופה האדם מסוימת גשמית תאווה

הכוונה אלא בפועל, תאוותו את ממלא ואינו עליו

שבו, התאוה כח עצם הכנעת היינו עצמו, הרע לכפיית
רק מדובר אבל הזה, עולם לתענוגי יתאוה שלא
היינו "אתהפכא" ואילו הרע, של וביטול בהכנעה

ממש]. לקדושה הרע של הפיכתו

כיצד להכרה המביאה – הנ"ל ההתבוננות ידי על
מקבל שהוא מה רק הוא הרע של וקיומו חיותו כל
הקב"ה אל בטלים העולמות כל וכיצד מהקדושה,
לגבי מתבטל אכן הרע – חשיב" כלא קמי' ו"כולא
רק מדובר אבל האור, מפני החשך כביטול הקדושה
הנפש קדושת אור לגבי ותקפו כחו של בביטול
קיימת שעדיין [כך וכל" "מכל בביטול ולא האלקית,
שה"כח היינו וניעור, חוזר יהי' שהרע אפשרות
לתענוגי להתאוות יחזור הבהמית נפשו של המתאוה"
הנפש קדושת אור מחמת רק נחלש הוא כי הזה, עולם

עצמו]. בו שינוי שחל מפני ולא האלקית

– וכל" "מכל הרע את לבטל היא התכלית אך
מוחלט ביטול היינו – תחרימם" "החרם נאמר זה שעל

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



קני c"ag i`iyp epizeax zxezn

כל וכן זה תיקון בלא ללבשם יכול היה שהרי החול ממלאכת
בזה: כיוצא

·Èהמקח על העושה נכרי אבל לישראל שעשה בכלים זה וכל
מותר נכרים שרובה עיר היא אם לו שיזדמן מי לכל למכור
שיתבאר דרך על דמים פיסוק בלא בהקפה בשבת ממנו ליקח
שעשאן שידוע פי על אף ביום בו ללבשם ומותר שכ"ג בסי'
דעת על עשאן הסתם מן נכרים הם העיר שרוב דכיון בשבת
טוב ביום הדין וכן עושה הוא הרוב דעת על העושה שכל נכרים
תצ"ה בסי' שיתבאר כמו טוב ביום בנולד להחמיר שיש ואף
בידי שגמרו דבר והוא הואיל נולד משום בו אין כאן מקום מכל

שכ"ה: בסימן שיתבאר כמו אדם

‚Èלבית בעצמו הביאן או הנכרי כששיגרן אמורים דברים במה
מביתו כלים ליטול אצלו לשלוח אסור אבל הישראל
שאין לפי שבת מערב שנגמרו אע"פ נכרי ע"י אפילו (בשבת)
אלא מועד של בחולו אפילו כלל האומן מבית כלים מביאים
מפני המועד קודם שנגמרו אע"פ המועד לצורך הן כן אם
לא המועד ולצורך לתקנם לו נתן שבמועד שיאמרו העין מראית
בסי' שיתבאר כמו קל שהוא במועד העין למראית חששו
יו"ט או שבת) מערב שנגמרו (אע"פ בשבת כאן אבל תקל"ה
ישראל לבית האומן מבית ליטול אסור ויו"ט שבת לצורך אפילו
אומן אינו שהנכרי כן אם אלא אחת בחצר לבית מבית אפילו
שאז לאחרים ומוכר מהאומנים הלוקח חנוני הוא אלא כלל
ישראל לבית ולהביא בחנותו או בביתו אפילו אצלו ליקח מותר

המעורבת: עיר היא אם הרחוב דרך אפילו

„Èמשפת קטן נגר לעשות דהיינו לגינה מים לפתוח מותר
כל לגינה והולכים נמשכים והמים לחשכה סמוך לגינה המעין
חייב. בשבת שהמשקה אע"פ הזרעים את ומשקים כולה השבת

גבי על ואספלנית לרפואה העין על עבה קילור להניח מותר וכן
שבשבת אע"פ כולה השבת כל והולכים מתרפאים והם המכה

שכ"ח. בסי' שיתבאר כמו להניחם אסור

על הגת ועגולי הזיתים גבי על הבד בית קורות לטעון מותר וכן
השבת כל והולכים נסחטים והם לחשכה סמוך הענבים גבי
והיין השמן מקום ומכל חייב בשבת שהסוחט אע"פ כולה

משק כדין אסור משחשכה מהם בשבתהיוצא מאליהם שזבו ין
כמו בידים לסחוט יבא שמא גזרה משום ביום בו אסורים שהם

ש"כ. בסי' שיתבאר

אבל ממש לחשכה סמוך עליהם כשהטעין אמורים דברים במה
מחמת שנתרסקו בענין גדול היום מבעוד עליהם הטעין אם
כל מהם היוצא והיין השמן מותרין שחשכה קודם הטעינה
שאף לפי בידים לסחטם יבא שמא לגזור אין שכאן כולה השבת
כיון סופרים מדברי אלא התורה מן איסור יעשה לא יסחטם אם
טעינת בלא מאליו מהם זב המשקה והיה מרוסקים הם שכבר
הטעינה שע"י אלא בידים סחיטה ובלא והעגולים הקורה

לצאת. ממהר הוא והסחיטה

המשקין מותרין יום מבעוד שריסקן והמלילות הבוסר וכן
בשבת: מהן היוצאין

כדי שבת בערב להתחיל והאסורים המותרים מלאכות רנב סימן ב חלק

חֿיד סעיפים בשבת נגמרים שיהיו
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וכל מכל הרע ביטול – שמע קריאת של העבודה
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àëåùç àëôäìå ,íîéøçú íøçä ù"îë ,ìëå ìëî

.àøåäðì
שני הבהמית הנפש ב"בירור" יש לעיל כאמור

שעל הבהמית, שבנפש הרע הכנעת – ראשית שלבים:

הטוב את ומעלים הטוב מן הרע את מפרידים זה ידי

לקדושה. עצמו זה רע הפיכת – ושנית לה';

"אתכפיא" הזהר) (בלשון נקראים אלו שלבים שני

פירוש: הרע,כפייתו"אתהפכא", והפיכתווהכנעת

לקדושה. לגמרי

"אתכפיא" המושג משמעות כי להבהיר [ויש

כפיית היינו הרגיל, במובן כפירושו אינו כאן (כפי')

חומד שהלב שבשעה כגון בפועל, ישלוט לבל הרע

ומתגבר יצרו את כופה האדם מסוימת גשמית תאווה

הכוונה אלא בפועל, תאוותו את ממלא ואינו עליו

שבו, התאוה כח עצם הכנעת היינו עצמו, הרע לכפיית
רק מדובר אבל הזה, עולם לתענוגי יתאוה שלא
היינו "אתהפכא" ואילו הרע, של וביטול בהכנעה

ממש]. לקדושה הרע של הפיכתו

כיצד להכרה המביאה – הנ"ל ההתבוננות ידי על
מקבל שהוא מה רק הוא הרע של וקיומו חיותו כל
הקב"ה אל בטלים העולמות כל וכיצד מהקדושה,
לגבי מתבטל אכן הרע – חשיב" כלא קמי' ו"כולא
רק מדובר אבל האור, מפני החשך כביטול הקדושה
הנפש קדושת אור לגבי ותקפו כחו של בביטול
קיימת שעדיין [כך וכל" "מכל בביטול ולא האלקית,
שה"כח היינו וניעור, חוזר יהי' שהרע אפשרות
לתענוגי להתאוות יחזור הבהמית נפשו של המתאוה"
הנפש קדושת אור מחמת רק נחלש הוא כי הזה, עולם

עצמו]. בו שינוי שחל מפני ולא האלקית

– וכל" "מכל הרע את לבטל היא התכלית אך
מוחלט ביטול היינו – תחרימם" "החרם נאמר זה שעל
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(הכח עצמו שהרע כך כדי עד שבנפש הרע של
והוא לקדושה, נהפך הבהמית) נפשו של המתאוה
החושך את להפוך לנהורא", חשוכא "ולהפכא בחינת

וכל". "מכל לגמרי, לאור

,åãéá çîø ç÷éå ù"îë ,òîù úàéø÷ éãé ìò åäæå
íò ,ìàøùé òîù ÷åñôáù àãåçéã ïéáéú úéù
íéàø÷ð íä ,òîù úàéø÷ã ïéáéú ç"îø úåììë

.çîåø
הפיכתה ידי על וכל" "מכל הבהמית הנפש ביטול

דקריאת העבודה ידי על נעשה זהלטוב, ודבר שמע.
"ויקח בפסוק "שמערומחנרמז בפסוק כי בידו",

יחוד ענין מבואר (שבו אחד" ה' אלקינו ה' ישראל
עם ויחד תיבות, שש יש שבקריאתרמ"חהשם) תיבות

"רומח". בגימטריא עולים הם הרי שמע,

הוא:] לרומח שמע קריאת בין [והדמיון

íãàä úåéç úìéèð àåä çîåøä éãé ìòù åîë åðééäå
íéîéøçîå íéìèáî òîù úàéø÷ éãé ìò êë ,éøîâì

.ìëå ìëî òøä
בו לעשות (ולא לגמרי האדם חיי את ליטול כדי
ידי על וכך ברומח; להשתמש יש בלבד) חבלה
הרע את מבטלים ("רומח") שמע דקריאת העבודה

וכל. מכל

'ä ìàøùé òîù ïéðò íéã÷äì êéøö ,øáãä øåàéáå
.ãçà 'ä åðé÷ìà

את מבטלים שמע קריאת ידי על כיצד לבאר כדי
שמע הפסוק פירוש את להקדים יש וכל", "מכל הרע
"ה' הלשון כפל מובן אינו לכאורה כי גו', ישראל
צריך הי' שהרי הוי', פעמים שתי אחד", ה' אלקינו
היא, הדבר משמעות אלא אחד", אלקינו "ה' לומר
אחד". ו"ה' אלקינו" "ה' שונים: ענינים שני כאן שיש

הענין:] [וביאור

ïåùì øîåì êééù íéîìåò åàøáðù øçà ,ùåøéô
'æá Y 'çá ãçà àåäù ,'ã 'ç 'à åùåøéôù ,ãçà

.íìåòä úåçåø 'ã Y 'ãå ,õøàå íéòé÷ø
הוא זה כשדבר רק לא שייך "אחד" התואר –

כשיש גם אלא זה) מסוג אחד רק שיש (היינו היחידי
– כמו המנוי", "אחד (ונקרא מלבדו נוספים דברים
"שמע בפסוק זה, לפי וכו'). שלשה שניים, אחד,
מתאים הי' הקב"ה, של יחודו הוא שענינו ישראל"
יחודו אמיתת על המורה לשון – יחיד" "ה' לומר יותר

אחד", "ה' נאמר מדוע כן ואם יחיד, אלקה שהוא ית'
המנוי" "אחד שהוא ולחשוב בו לטעות שאפשר לשון

ח"ו.

שהאדם היא ב"אחד" שהכוונה חז"ל פירשו ולכן
כמבואר ובארץ, בשמים הקב"ה את להמליך צריך
ובחי"ת אחד, שהוא באל"ף לכוין "צריך בסמ"ק:
רומז והדלי"ת ח', הרי ובארץ רקיעים בז' יחיד שהוא

רוחות". לד'

הוא: חסידות פי על הענין ועומק

זו שלא היא אחד" "ה' של הפנימית המשמעות
שום עוד שאין אלא ח"ו, אלקה עוד שאין בלבד

שמיםמציאות ברא שהקב"ה אע"פ כי ית', בלעדו
לאחרי גם מקום מכל הנבראים, שאר כל ואת וארץ
ית' והוא הקב"ה של באחדותו שינוי שום אין הבריאה
קיומם שכל מאחר כי הבריאה, קודם כמו אחד הוא
האלקי הכח אלא אינו הנבראים כל של וחיותם
ואפס לאין חוזרים היו זה כח ולולא בהם, המלובש
לאמיתו הרי ממש, בראשית ימי ששת קודם כמו ממש

ית'. בלעדו אמיתית מציאות שום אין דבר של

העולם, נברא שלא עד הוא "אתה פירוש וזהו
העולמות שבריאת היינו – העולם" משנברא הוא אתה
אלא הקב"ה של באחדותו שינוי שום פועלת איננה
כך ומיוחד, יחיד הקב"ה הי' הבריאה שקודם כשם

הבריאה. אחר ומיוחד יחיד הוא

"צריך – א'ח'ד' בפירוש הסמ"ק כוונת עומק וזהו
בז' יחיד שהוא ובחי"ת אחד שהוא באל"ף לכוין
כלומר – רוחות" לד' רומז והדלי"ת ובארץ.. רקיעים

) "אחד" הוא היחידהשהקב"ה לאחרהמציאות גם (

העולם. רוחות וד' וארץ רקיעים ז' בריאת

" דוקא מתאים "אחד" שהתואר אחרונמצא,

דאע"פ היינו עולמות", מכלשיששנבראו – וד' ח'
"אחד". ית' הוא מקום

êééù úåðåéìò úåãî åìöàðù øçàì ,äìòîì ïëå
äøåáâäå äìåãâä ,úåãî 'æ Y 'çá ,ãçà ïåùì øîåì
,'åëå íäéðô úåîãå 'åëå äéøà éðô úåéç 'ãå ,'åëå

.'úé åéìà íéìèá íìåëù ,ïåäì ãçééî åäéàå
בח' אחד "שהוא – אח"ד בתיבת זה ופירוש רמז

של והד' הח' את רק לא כולל – וד'" . הזה. העולם

הח' גם אלא גשמיים) רוחות ד' וכן וארץ רקיעים (ז'
העליון העולם ואפילו העליונים, העולמות של והד'

ית'. מדותיו מאירות ששם ביותר
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בפסוק שנמנו ית' מדותיו לשבע גם רומזת הח' כי
על שבע, במספר (שהן גו'" והגבורה הגדולה ה' "לך
חיות ד' על רומזת והד' גשמיים); רקיעים ז' דרך

גו'". ארי' "פני – העליונה שבמרכבה

וזהו ית'. אליו בטלים שכולם – אח"ד ופירוש
שהוא היינו לון", מייחד "איהו זהר בתיקוני שכתוב

המדות. את מייחד ית'

כלומר:

חסד (כמו מזו זו כלולות העליונות המדות
או שמצדשבגבורה דאף וכיו"ב), שבחסד גבורה

נכללות כולן מ"מ מזו, זו הפוכות שהם מדות יש עצמן
כאחד, להיות זו עם זו ומתאחדות ומתייחדות בזו זו
עם גם נכללת להיות יכולה מדה שכל לכך והטעם
אור אל בטלות שהמדות לפי הוא ממנה הפוכה מדה

ב"ה. סוף אין

שלום "עושה הפסוק על חז"ל מאמר דרך [על
אש של שר וגבריאל מים של שר מיכאל – במרומיו"
המוחלט ביטולם מחמת פירוש: זה. את זה מכבין ואין
וגבריאל דמיכאל ההפכיות המדות אין הקב"ה, אל

לזו]. זו מנגדות

"אחד" התואר עליונים בעולמות שגם ונמצא,
רק ית']לאחרמתאים ממנו ש"נפרשו" [היינו, שנאצלו

בטלים שהם היא ומשמעותו העליונות, המדות
"אחד". ית' הוא וממילא ית' אצלו במציאות

àì ,åàøáðù íãå÷ ,åúåîöòå åúåäî éáâì ìáà
.ììë ïéîìò øãâá åðéàù ,ììë ãçà ïåùì êééù

הוא ובעצמו בכבודו הקב"ה לעיל, כאמור
גם אלא מהעולמות רק לא ומובדל מגדר"קדוש"

"סובב תואר אפילו ית' עליו לומר שייך (ולא העולמות
כל שייך לא ית' ועצמותו מהותו לגבי כי עלמין"), כל

הבריאה. גדר

לשון שייך ש"לא כשם קודםאחדולפיכך, כלל"
דברים שיש משמעו "אחד" (כי העולמות בריאת
"אחד" בתואר להשתמש כלל שייך לא כך נוספים),

"אינו ית' שהוא מאחר ית', ועצמותו מהותו בגדרלגבי

עצמותו [ועל חשיבי" כלא קמי' ו"כולא כלל" עלמין
"יחיד"]. לשון רק שייך ית'

,"øôåñ äúà äî ãçà éðôì" äøéöé øôñá øàåáîëå
õ÷ ïéà ãò úåááø äìòî äìòð åúåîöòå åúåäîù

.øåôéñ úðéçáî

מה אחד "לפני יצירה' ה'ספר דברי פירוש זהו
סופר": אתה

היינולפני" והואלמעלהאחד" – "אחד" מבחינת
זו ובבחינה עלמין; בגדר שאינו ית' ועצמותו מהותו
מובדל בעצמו שהקב"ה היינו סופר", אתה "מה
שום לנבראים ואין "סיפור" מבחינת קץ אין ברוממות

ה"סיפור". ענין בו שייך אין ולכן זו בדרגא מושג

.äðåùàø 'éåä úðéçá àåä äæå
"ה' – ישראל שמע בפסוק הכפל יובן מעתה
שני כנגד הן "הוי'" הפעמים שתי כי אחד", ה' אלקינו

ית': באחדותו הנ"ל הענינים

אורו בדרגת הקב"ה של אחדותו היא – אחד" "ה'
כבר זו שבדרגא העולמות, את המהוה עולמותישית'

העולמות אין מקום ומכל עולמים"), שנבראו ("אחר
בז' – אחד הוא כי ית', באחדותו שינוי שום פועלים

העולם; רוחות וד' וארץ רקיעים

של ועצמותו" "מהותו הוא – הראשון" "הוי' אך
שאינו "ה'בגדרהקב"ה מהתואר ולמעלה כלל, עלמין

אחד".

,íéâéùî íðéà íéëàìîä åìéôàù ,à÷ééã åðé÷ìà 'ä
.åãåáë íå÷î äéà íéìàåùå ,ùåã÷ íéøîåàå

"ה' אומרים הראשון זה הוי' דייקא,אלקינועל "

כל אלקי הוא הקב"ה הלא מובן, אינו לכאורה כי
דוקא, אלקינו" "ה' אומרים למה כן ואם כולו העולם

בלבד? ישראל אלקי שמשמעו לשון

זה הוי' ששם מאחר כי מובן, הנ"ל פי על אך
מהותו על קאי ישראל") "שמע בפסוק (הראשון
אין הרי עלמין, בגדר שאינו הקב"ה של ועצמותו
אין העליונים למלאכים ואפילו בו; מושג נברא לשום
אומרים הם ולכן ית' ועצמותו במהותו מושג שום

מהם ומובדל קדוש ית' שהוא לפי ;לגמרי"קדוש"

כבודו". מקום "אי' ושואלים

" לומר יכולות ישראל נשמות אלקינו[ורק וכמו"ה' ,

שמבאר:]

øàåáîù åîë ,íùî åëùîðù ìàøùé úåîùð úìåæ
.'éåä ÷ìç ,ììë íìòäå øúñä éìá ,ìéòì

"ה' אומרות ישראל נשמות מאחראלקינורק כי ,"
הראשון הוי' [שם ית' ועצמותו ממהותו שנמשכו
שום שאין באופן – כלל" אמצעים שום "בלי בכתוב]
מיוחדות והן ישראל, נשמות אצל והסתר העלם
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בפסוק שנמנו ית' מדותיו לשבע גם רומזת הח' כי
על שבע, במספר (שהן גו'" והגבורה הגדולה ה' "לך
חיות ד' על רומזת והד' גשמיים); רקיעים ז' דרך

גו'". ארי' "פני – העליונה שבמרכבה

וזהו ית'. אליו בטלים שכולם – אח"ד ופירוש
שהוא היינו לון", מייחד "איהו זהר בתיקוני שכתוב

המדות. את מייחד ית'

כלומר:

חסד (כמו מזו זו כלולות העליונות המדות
או שמצדשבגבורה דאף וכיו"ב), שבחסד גבורה

נכללות כולן מ"מ מזו, זו הפוכות שהם מדות יש עצמן
כאחד, להיות זו עם זו ומתאחדות ומתייחדות בזו זו
עם גם נכללת להיות יכולה מדה שכל לכך והטעם
אור אל בטלות שהמדות לפי הוא ממנה הפוכה מדה

ב"ה. סוף אין

שלום "עושה הפסוק על חז"ל מאמר דרך [על
אש של שר וגבריאל מים של שר מיכאל – במרומיו"
המוחלט ביטולם מחמת פירוש: זה. את זה מכבין ואין
וגבריאל דמיכאל ההפכיות המדות אין הקב"ה, אל

לזו]. זו מנגדות

"אחד" התואר עליונים בעולמות שגם ונמצא,
רק ית']לאחרמתאים ממנו ש"נפרשו" [היינו, שנאצלו

בטלים שהם היא ומשמעותו העליונות, המדות
"אחד". ית' הוא וממילא ית' אצלו במציאות

àì ,åàøáðù íãå÷ ,åúåîöòå åúåäî éáâì ìáà
.ììë ïéîìò øãâá åðéàù ,ììë ãçà ïåùì êééù

הוא ובעצמו בכבודו הקב"ה לעיל, כאמור
גם אלא מהעולמות רק לא ומובדל מגדר"קדוש"

"סובב תואר אפילו ית' עליו לומר שייך (ולא העולמות
כל שייך לא ית' ועצמותו מהותו לגבי כי עלמין"), כל

הבריאה. גדר

לשון שייך ש"לא כשם קודםאחדולפיכך, כלל"
דברים שיש משמעו "אחד" (כי העולמות בריאת
"אחד" בתואר להשתמש כלל שייך לא כך נוספים),

"אינו ית' שהוא מאחר ית', ועצמותו מהותו בגדרלגבי

עצמותו [ועל חשיבי" כלא קמי' ו"כולא כלל" עלמין
"יחיד"]. לשון רק שייך ית'

,"øôåñ äúà äî ãçà éðôì" äøéöé øôñá øàåáîëå
õ÷ ïéà ãò úåááø äìòî äìòð åúåîöòå åúåäîù

.øåôéñ úðéçáî

מה אחד "לפני יצירה' ה'ספר דברי פירוש זהו
סופר": אתה

היינולפני" והואלמעלהאחד" – "אחד" מבחינת
זו ובבחינה עלמין; בגדר שאינו ית' ועצמותו מהותו
מובדל בעצמו שהקב"ה היינו סופר", אתה "מה
שום לנבראים ואין "סיפור" מבחינת קץ אין ברוממות

ה"סיפור". ענין בו שייך אין ולכן זו בדרגא מושג

.äðåùàø 'éåä úðéçá àåä äæå
"ה' – ישראל שמע בפסוק הכפל יובן מעתה
שני כנגד הן "הוי'" הפעמים שתי כי אחד", ה' אלקינו

ית': באחדותו הנ"ל הענינים

אורו בדרגת הקב"ה של אחדותו היא – אחד" "ה'
כבר זו שבדרגא העולמות, את המהוה עולמותישית'

העולמות אין מקום ומכל עולמים"), שנבראו ("אחר
בז' – אחד הוא כי ית', באחדותו שינוי שום פועלים

העולם; רוחות וד' וארץ רקיעים

של ועצמותו" "מהותו הוא – הראשון" "הוי' אך
שאינו "ה'בגדרהקב"ה מהתואר ולמעלה כלל, עלמין

אחד".

,íéâéùî íðéà íéëàìîä åìéôàù ,à÷ééã åðé÷ìà 'ä
.åãåáë íå÷î äéà íéìàåùå ,ùåã÷ íéøîåàå

"ה' אומרים הראשון זה הוי' דייקא,אלקינועל "

כל אלקי הוא הקב"ה הלא מובן, אינו לכאורה כי
דוקא, אלקינו" "ה' אומרים למה כן ואם כולו העולם

בלבד? ישראל אלקי שמשמעו לשון

זה הוי' ששם מאחר כי מובן, הנ"ל פי על אך
מהותו על קאי ישראל") "שמע בפסוק (הראשון
אין הרי עלמין, בגדר שאינו הקב"ה של ועצמותו
אין העליונים למלאכים ואפילו בו; מושג נברא לשום
אומרים הם ולכן ית' ועצמותו במהותו מושג שום

מהם ומובדל קדוש ית' שהוא לפי ;לגמרי"קדוש"

כבודו". מקום "אי' ושואלים

" לומר יכולות ישראל נשמות אלקינו[ורק וכמו"ה' ,

שמבאר:]

øàåáîù åîë ,íùî åëùîðù ìàøùé úåîùð úìåæ
.'éåä ÷ìç ,ììë íìòäå øúñä éìá ,ìéòì

"ה' אומרות ישראל נשמות מאחראלקינורק כי ,"
הראשון הוי' [שם ית' ועצמותו ממהותו שנמשכו
שום שאין באופן – כלל" אמצעים שום "בלי בכתוב]
מיוחדות והן ישראל, נשמות אצל והסתר העלם
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" בהיותן בתכלית, ה'בהקב"ה אלקהחלק (חלק "

ועצמותו מהותו – זה "הוי'" שם כן על ממש), ממעל
ישראל. בנשמות מאיר – כלל עלמין בגדר שאינן ית'

"הוי' נאמר זה נשמותאלקינוועל אצל רק כי – "

זה. הוי' שם מאיר ישראל

ãåñ úðéçá àåäù ,éðáì äæ æø äìéâ éî ì"æø øîàîë
éðéòî åìéôà íìòðù ,åøúñ êùåç úùé ,ïåéìòä

.íéëàìîä

גילה "מי רז"ל אמרו שעליו ה"רז" גם זהרזזהו

העליון", "סוד לגמרי, הנעלם רז היינו זה" "רז לבני":

חשך "ישת נאמר עליו ית', ועצמותו מהותו והוא

כולם, הנבראים מכל ובהעלם בסתר שהוא סתרו",

כך כדי עד הוא (וההסתר עליונים ממלאכים אפילו

"רז" ישראל לנשמות אבל – כביכול) "חשך" שנקרא

בגילוי. הוא זה

d wxt oiidz ik d"c
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א"י‡Í(נח) שבני אפשר דאיך לנכון מתיישב אין עדיין
אור שנק' לבד ראשונה בהשקפה רק הי' לימודם
הפלפול דענין ועוד כו' והעלם לחשך שקודם יצירה בבחי'
נענש זה שע"ד במטהו בסלע שהכה משה ע"י נמשך כבר
אל אומר הי' אם כי ב"י לעיני להקדישני כו' יען וכמ"ש
את ויך הציווי את שינה אך כלל פלפול היה לא הסלע
הצור הוא דהסלע הפלפול ענין זהו פעמים במטהו הסלע
והקושי ההעלם בחי' שהוא האש יסוד העלם מבחי' הקשה
בר"מ וכמ"ש האור להסתיר כסלע שקשה הקושיא כמו
וכו' קשות גבורות בחי' שהן דקליפה מסט' קושיא דכל
החכמה מי יצא משה במטה הסלע על זו בהכאה אך
כנ"ל הפלפול תכלית שזהו אור לגילוי ההעלם מתכלית
לא א"י שבני לא אם א"י לבני ב"ב בין החילוק מהו וא"כ
ביצירה ומשנה בבריאה שתלמוד וידוע משנה רק למדו
כו' ירוש' תלמוד נק' למה דא"כ כנ"ל וגילוי העלם שזהו
איש אשכולות שנק' הזוגות בענין כידוע הוא הענין אלא
ורבא דאביי הפלפול ע"י שנתחדש מה כל דהיינו בו שהכל
שע"י רק פלפול בלא בתחילה הדבר של אמתתו להם נודע
כל ולטהר לברר והוא לאור שיגיע עד ילך בחשך הפלפול
התיקון מעולם היו הזוגות ואותן שבקושיות דק"נ טומאה
שהולך או"י הנק' וזהו כלל זה לבירור צריכים היו שלא
שלא דק"נ ואפילה חשך במקום גם לנמוך מגבוה ומאיר
שלא מריבה מי חטא וזהו כו' קושי' משום אורו יוסתר
וזהו הפלפול ע"י להיות והוצרך להסלע בדבור אמרו
דק"נ הקושיות שהן ממש במחשכים הושיבני במחשכים
כמו טומאה כל ונטהר נתברר ותרוצים בקושיות אך וכו'
כח ישבר בזה כי שמזיע עד מקשה שהיה האריז"ל
מן יניקתם כי הקושיא מכח הזיע ולכך דוקא הקליפה
בזיעה לחוץ הטבעי החום וכשיוצא הזיעה שהוא הפסולת

ואז דוקא בכח מקשה היה כאשר וזהו הפסולת בירור זהו
ההפרש וזהו וד"ל וכו' הסלע כהכאת האמת לאור יוצא
לא כו' מק"נ טמא העמים אויר דבח"ל א"י לבני ב"ב בין
שהוא כמו החכמה ממקור האמתי האור אליהם לבא יוכל
להיות והוצרך ותרוצי' בקושיות גדול לפלפול יצטרך בלי
שהן והסתר להעלם גלוי כל המביא שהוא פלפול ע"י
אבל וכה"ג הסלע וכהכאת הק"נ כח ישבר שבזה הקושיות
פרוכתא ע"י (רק כ"כ בגסות שם שולטת ק"נ שאין בא"י
יכול ק"נ מטומאת יותר מובדלים ולהיותם כידוע) קלישתא
החכמה מקור מהעלם מוחם בכלי להגלות האמתי האור
שמפלפלים רק כ"כ הפלפול אריכות בלא אור לגילוי
שהן קושיות רוב להקשות ולא לעומקו דבר של בטעמו
במחשכים שא' וזהו כ"כ בירור א"צ שם כי דק"נ מסט'
ואלו ואלו ירוש' בתלמוד ולא דוקא בבלי בתלמוד הושיבני
או"ח בבחי' וזה למטה מלמעלה באו"י שזה רק דא"ח
רק הנ"ל ומסיק ומתון ומקשה דחריף מדרגות ב' כענין
לבחי' מגיע שזה דקושיות בבירור מעלה יתרון יש שמ"מ
שמביא ההעלם מבחי' שלמעל' העצמות העלם תכלית
לידי לבא שיוכל א' העלם מיני ב' שיש כנ"ל גילוי לידי
הנ"ל למטה מלמעלה ביצירה ואור בבריאה דחשך גילוי

א בני מדרגת שא"אשזהו ממש שבעצמות העלם והב' "י
כנ"ל בצור הכאה מן ד"מ ע"י כ"א ההעלם מן לגילוי לבא
ובחי' מים להוציא בסלע הכאה שהוא הפלפול ענין וזהו
כל מקור שהוא אש להוציא בצור הכאה הוא הנ"ל בצ"ק
בכח ה' קול המים על ה' קול וכמ"ש כו' דחכמ' אור העלם
כו' אש מימינו כמ"ש ומים באש ניתנה התורה כי
ממש העצמות העלם בחשך מגיע בבלי דתלמוד ומחשכים
לגילוי שבא ההעלם מבחי' שלמעלה סתרו חשך ישת כמו

וד"ל: ירוש' תלמוד מדרגת שהוא
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אמור) (רע"ז)˘Ï‡(פ' ולמזבח להיכל בע"מ כהן יכנס
ואל יבא לא הפרכת אל אך שנאמר
שני באו ועוד כ"ג), כ"א (ויקרא בו מום כי יגש לא המזבח
רע"ו (סי' החינוך כמ"ש ועובר קבוע בע"מ בעבודת לאוין
צורתו לשלימות רמז שיש כתוב שם מצוה ובשרשי ער"ה),
מן מומין בעלי הרחקת ענין שרש ולהבין כו'. לענינים
מקדשים והמורם ק"ק בשר באכילתם והיתרם העבודה
ומן הקדשים מקדשי אלהיו לחם מיני' לעיל כדכתיב קלים
שנינו וכן וכדפירש"י כ"ב) כ"א (ויקרא יאכל הקדשים
בעלי בין מומים בעלי (א') במשנה דזבחים י"ב בר"פ
ואוכלים חולקים עוברים מומים בעלי ובין קבועים מומים
לבעלים כפרה היא הכהנים אכילת והרי מקריבין, לא אבל
ע"א קפ"א וישב בפ' הרשב"י מאמר להקדים יש כידוע:
ונפיק נגיד נהר דההוא שעתא בההוא ת"ח וז"ל זה ע"פ
לגו קיימין כולהו נוקבא ואתעברת נשמתין, אינון כל אפיק
ועטרת יסוד פנימיות בתוך (פי' קורטא בסיטי דלגו בקורטא
בקורטא לשונו כפל ולכך וירושלים ציון שנק' דמל' יסוד
סטרא בההוא אתפגים סיהרא וכד קורטא) בסיטי דלגו
דכולהו אע"ג דנפקין נשמתין אינון כל כדין בישא, דחויא
אתר אינון בכל בפגימו, ונפקו הואיל קדישין, וכולהו דכיין
צערין בכמה ואתפגימו אתברו כולהו נשמתין, אינון דמטו
רזא כו', קוב"ה בהו דאתרעי אינון ואילין כאבין בכמה
(פי' ונשמתא אתפגים גופא דלעילא כגוונא שריין דמלה
ולא מהכלים רק החיצונים יניקת אין שלמעלה כשם
ולא אתפגים לבד גופא למטה כך הפרצופים מנשמת
אלין ובג"כ דדא כגוונא ודא דלעילא כגוונא לגו נשמתא)
עם לענינינו עכ"ל דסיהרא בחדתותא לחדתותי דבעיין אינון
פגימו ענין לבאר יש תחלה הנה זה ולהבין שם: המק"מ פי'
הלבנה והנה הנשמות גוף פגימת תלוי שבזה דסיהרא
החדש שבסוף עד חודש כל של האחרון בחצי מתמעטת
עושים ואז המולד בעת ונולדת וחוזרת לגמרי מסתתרת היא
שבחצי עד ומתגדלת והולכת מוסף קרבן ומקריבי' ר"ח
להתמעט חלילה חוזרת ואח"כ במילואה היא החדש
הקב"ה לה שאמר ע"י וזהו כו' ולהגדל ולהולד ולהסתתר
למעלה רומז שהענין וידוע ב') ס' (חולין א"ע ומעטי לכי
עד"ז כן שיורדת בי"ע עולמות המחי' ית' מלכותו במדת
לקבל ועולת יסוד תחת נקודה ונעשית נולדת ובר"ח בבי"ע
א"ס במאצילן המיוחדות ית' מדותיו שפע החמה מאור
שנפלו ניצוצי' בירורי לברר כדי הוא הזאת והירידה ב"ה,
וימלך כמ"ש יש בבחי' שהיו דתהו מלכין מז' בשבה"כ
ודבר יש להיות המדה התגלות על רומז המלוכה כי וימת

להיות המיתה סיבת הי' ומזה חכמתו שירגיש כמו מורגש
לי לומר גמור יש שהם הקליפות בחי' שהם סט"א התהוות
ממנו לכסיל תקוה בעיניו חכם איש ראית וכמ"ש יאורי
דקדושה בחכמה חכם שהאיש אע"פ פי' י"ב) כ"ו (משלי
יש בבחי' כשהחכמה אבל גאונו והדר ה' גדולת בידיעת
לכסיל יניקה ר"ל תקוה יש אזי בעיניו וחכם הוא דבר הלא
ע"י והיינו ממנו הסט"א שרש שהוא הידוע העליון
טוב רובו זה כסיל עדיין הבריאה שבעולם השתלשלות
וביצי' א') ט"ז (ב"ב נתכוונו לש"ש ופנינה שטן וכמארז"ל
רז"ל כיוונו ועליו רע רובו שבעשי' עד יותר הרע מתגבר
כו' שני במקדש עיניו נתן והחריבו ראשון במקדש עיניו נתן
ועד"ז זא"ז, סותרים המאמרים ואין ע"ש) א' נ"ב (סוכה
בבי"ע יש בבחי' שהיו דתהו דב"ן די"ס הכלים נפלו
בביטול היא שהחכמה דמ"ה ע"ס ע"י הוא שלהם והבירור
ית' אליו הנמצאים בביטול זו בהתחכמות לגמרי במציאות
דע"ס בכלים ובהתגלותם המדות כל שאר וכן עוד דאין
ענין וזוהי בהם גם הביטול בחי' פועלים הם שנפלו דב"ן
דמ"ה ע"ס גילוי ע"י הביטול שמקבלים שלהם הבירור
צ"ל אך כ'). י"ג (משלי יחכם חכמים את הולך מ"ש וכענין
בעוד ותקם וכ"כ המל' ע"י הוא שהבירור משמע דמכאן
טובא ובדוכתי ט"ו) ל"א (משלי לביתה טרף ותתן לילה
אומרו והוא החכמה ע"י הוא שהבירור בזהר מבואר
מיני ב' יש כי אמת ששניהם והענין אתברירו. בחכמה
המל' ע"י וזהו ממש הרע מן הטוב לברר א' בירורים
הסט"א תוך מובלעים קדושה הניצוצי ששם בבי"ע שיורדת
ועולים מהם הרע ומפרדת אותם ומלקטת דבי"ע בנוגה
בחי' והוא מ"ד בחי' נמשך אח"כ ואז ביסודה מ"ן בבחי'
מ"ן מברר דמ"ה מ"ד להיות ב' בירור אתברירו שבה החכ'
שהיא בחכ' ונכלל ממש לאלקות המ"ן נהפך ואז דב"ן
מזרעת שהנקבה ונקבה זכר בזיווג עד"מ כמו והוא המ"ד
וכן א') ל"א (נדה מזרעת אשה ממארז"ל כידוע ג"כ זרע
שנתברר מה ממובחר הוא והזרע הטבע חכמי הסכימו
זרעה את מברר הזכר זרע ואח"כ שאוכלת מהמאכלים
ענין ביאור והנה הולד, נעשה המובחר ומן נדחה והפסולת
שבין ההפרש מענין מובן הוא למעלה הבירורים מיני ב'

גד בודאי הי' משה כי לאליהו רשב"ימשה ואפי' מאליהו ול
לתתא דאליהו ומלוי לעילא אתחקקון דמילי' בזהר אמרו
ובגמ' בזהר כדאי' הצדיקים לצורך שליח הוא אליהו ולכן
עלה שגופו מבכולם גדולה באליהו מעלה יש ואעפ"כ
בארץ, גופו נקבר משה שאפי' מה כ"כ ונזדכך בסערה
חיצוניות בחי' והוא שרשו שמשם ב"ן בגי' אליהו כי והענין
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אמור) (רע"ז)˘Ï‡(פ' ולמזבח להיכל בע"מ כהן יכנס
ואל יבא לא הפרכת אל אך שנאמר
שני באו ועוד כ"ג), כ"א (ויקרא בו מום כי יגש לא המזבח
רע"ו (סי' החינוך כמ"ש ועובר קבוע בע"מ בעבודת לאוין
צורתו לשלימות רמז שיש כתוב שם מצוה ובשרשי ער"ה),
מן מומין בעלי הרחקת ענין שרש ולהבין כו'. לענינים
מקדשים והמורם ק"ק בשר באכילתם והיתרם העבודה
ומן הקדשים מקדשי אלהיו לחם מיני' לעיל כדכתיב קלים
שנינו וכן וכדפירש"י כ"ב) כ"א (ויקרא יאכל הקדשים
בעלי בין מומים בעלי (א') במשנה דזבחים י"ב בר"פ
ואוכלים חולקים עוברים מומים בעלי ובין קבועים מומים
לבעלים כפרה היא הכהנים אכילת והרי מקריבין, לא אבל
ע"א קפ"א וישב בפ' הרשב"י מאמר להקדים יש כידוע:
ונפיק נגיד נהר דההוא שעתא בההוא ת"ח וז"ל זה ע"פ
לגו קיימין כולהו נוקבא ואתעברת נשמתין, אינון כל אפיק
ועטרת יסוד פנימיות בתוך (פי' קורטא בסיטי דלגו בקורטא
בקורטא לשונו כפל ולכך וירושלים ציון שנק' דמל' יסוד
סטרא בההוא אתפגים סיהרא וכד קורטא) בסיטי דלגו
דכולהו אע"ג דנפקין נשמתין אינון כל כדין בישא, דחויא
אתר אינון בכל בפגימו, ונפקו הואיל קדישין, וכולהו דכיין
צערין בכמה ואתפגימו אתברו כולהו נשמתין, אינון דמטו
רזא כו', קוב"ה בהו דאתרעי אינון ואילין כאבין בכמה
(פי' ונשמתא אתפגים גופא דלעילא כגוונא שריין דמלה
ולא מהכלים רק החיצונים יניקת אין שלמעלה כשם
ולא אתפגים לבד גופא למטה כך הפרצופים מנשמת
אלין ובג"כ דדא כגוונא ודא דלעילא כגוונא לגו נשמתא)
עם לענינינו עכ"ל דסיהרא בחדתותא לחדתותי דבעיין אינון
פגימו ענין לבאר יש תחלה הנה זה ולהבין שם: המק"מ פי'
הלבנה והנה הנשמות גוף פגימת תלוי שבזה דסיהרא
החדש שבסוף עד חודש כל של האחרון בחצי מתמעטת
עושים ואז המולד בעת ונולדת וחוזרת לגמרי מסתתרת היא
שבחצי עד ומתגדלת והולכת מוסף קרבן ומקריבי' ר"ח
להתמעט חלילה חוזרת ואח"כ במילואה היא החדש
הקב"ה לה שאמר ע"י וזהו כו' ולהגדל ולהולד ולהסתתר
למעלה רומז שהענין וידוע ב') ס' (חולין א"ע ומעטי לכי
עד"ז כן שיורדת בי"ע עולמות המחי' ית' מלכותו במדת
לקבל ועולת יסוד תחת נקודה ונעשית נולדת ובר"ח בבי"ע
א"ס במאצילן המיוחדות ית' מדותיו שפע החמה מאור
שנפלו ניצוצי' בירורי לברר כדי הוא הזאת והירידה ב"ה,
וימלך כמ"ש יש בבחי' שהיו דתהו מלכין מז' בשבה"כ
ודבר יש להיות המדה התגלות על רומז המלוכה כי וימת

להיות המיתה סיבת הי' ומזה חכמתו שירגיש כמו מורגש
לי לומר גמור יש שהם הקליפות בחי' שהם סט"א התהוות
ממנו לכסיל תקוה בעיניו חכם איש ראית וכמ"ש יאורי
דקדושה בחכמה חכם שהאיש אע"פ פי' י"ב) כ"ו (משלי
יש בבחי' כשהחכמה אבל גאונו והדר ה' גדולת בידיעת
לכסיל יניקה ר"ל תקוה יש אזי בעיניו וחכם הוא דבר הלא
ע"י והיינו ממנו הסט"א שרש שהוא הידוע העליון
טוב רובו זה כסיל עדיין הבריאה שבעולם השתלשלות
וביצי' א') ט"ז (ב"ב נתכוונו לש"ש ופנינה שטן וכמארז"ל
רז"ל כיוונו ועליו רע רובו שבעשי' עד יותר הרע מתגבר
כו' שני במקדש עיניו נתן והחריבו ראשון במקדש עיניו נתן
ועד"ז זא"ז, סותרים המאמרים ואין ע"ש) א' נ"ב (סוכה
בבי"ע יש בבחי' שהיו דתהו דב"ן די"ס הכלים נפלו
בביטול היא שהחכמה דמ"ה ע"ס ע"י הוא שלהם והבירור
ית' אליו הנמצאים בביטול זו בהתחכמות לגמרי במציאות
דע"ס בכלים ובהתגלותם המדות כל שאר וכן עוד דאין
ענין וזוהי בהם גם הביטול בחי' פועלים הם שנפלו דב"ן
דמ"ה ע"ס גילוי ע"י הביטול שמקבלים שלהם הבירור
צ"ל אך כ'). י"ג (משלי יחכם חכמים את הולך מ"ש וכענין
בעוד ותקם וכ"כ המל' ע"י הוא שהבירור משמע דמכאן
טובא ובדוכתי ט"ו) ל"א (משלי לביתה טרף ותתן לילה
אומרו והוא החכמה ע"י הוא שהבירור בזהר מבואר
מיני ב' יש כי אמת ששניהם והענין אתברירו. בחכמה
המל' ע"י וזהו ממש הרע מן הטוב לברר א' בירורים
הסט"א תוך מובלעים קדושה הניצוצי ששם בבי"ע שיורדת
ועולים מהם הרע ומפרדת אותם ומלקטת דבי"ע בנוגה
בחי' והוא מ"ד בחי' נמשך אח"כ ואז ביסודה מ"ן בבחי'
מ"ן מברר דמ"ה מ"ד להיות ב' בירור אתברירו שבה החכ'
שהיא בחכ' ונכלל ממש לאלקות המ"ן נהפך ואז דב"ן
מזרעת שהנקבה ונקבה זכר בזיווג עד"מ כמו והוא המ"ד
וכן א') ל"א (נדה מזרעת אשה ממארז"ל כידוע ג"כ זרע
שנתברר מה ממובחר הוא והזרע הטבע חכמי הסכימו
זרעה את מברר הזכר זרע ואח"כ שאוכלת מהמאכלים
ענין ביאור והנה הולד, נעשה המובחר ומן נדחה והפסולת
שבין ההפרש מענין מובן הוא למעלה הבירורים מיני ב'

גד בודאי הי' משה כי לאליהו רשב"ימשה ואפי' מאליהו ול
לתתא דאליהו ומלוי לעילא אתחקקון דמילי' בזהר אמרו
ובגמ' בזהר כדאי' הצדיקים לצורך שליח הוא אליהו ולכן
עלה שגופו מבכולם גדולה באליהו מעלה יש ואעפ"כ
בארץ, גופו נקבר משה שאפי' מה כ"כ ונזדכך בסערה
חיצוניות בחי' והוא שרשו שמשם ב"ן בגי' אליהו כי והענין
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המציאות ביטול בחי' שהי' לגופו גם הזיכוך הגיע ולכן
העליונים המלאכים מן כא' להיות שנהפך עד בתכלית בגופו
כי ו'), ט' (נחמי' משתחוים לך השמים וצבא בהם שנאמר
למטה פארותיו ולשלח נשפל להיות יכול שלמעלה חיצוני'
מ"ה ונחנו בו כמ"ש מ"ה משם שנמשך במשה משא"כ מאד

גילויו לשלח יכול שאינו פנימית בחי' והוא ז') ט"ז (שמות
הביטול מעלת ומ"מ החיצונית תכלית גשמי בגוף כ"כ
שהרי דאליהו מפנימי' יותר נעלה בפנימיותו למשה שהגיע
שפנימיותו לפי והיינו משה של גרונו מתוך מדברת שכינה

ב"ן: משם שלמעלה מ"ה שם ומאיר נמשך

lkidl ezqipke men lra odk zcear xeqi`
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a"lxz - l`eny zxez

‰�‰Â'שבחי רוח, ושפל דכא את אשכון וקדוש מרום כתי'
זו בחי' הנה שבכתר אוא"ס בחי' הוא וקדוש מרום
בגסה"ר כי רוח, ושפל דכא בבחי' שהוא במי דוקא מאיר
אוא"ס השראת עיקר ולכן לדור, יכולים והוא אני אין אמרו
אחד בחי' הוא החכ' כי להיות דוקא חכ' בבחי' הוא ב"ה
מושג שבחכ' והיינו בהג"ה, פל"ה בסש"ב וכמ"ש האמת

ל חשיב, כלא קמי' וכמו"כאיך ב"ה, אוא"ס שורה בה כן
לא אם גם דכא בבחי' והוא בעיניו ונבזה שפל שהוא במי
ב"ה אוא"ס נגד ושפלות הכנעה בבחי' שהוא רק כלל חטא
וזהו כתר. שבבחי' ב"ה אוא"ס השראת לבחי' כלי הוא הרי
היינו שבורים בכלים תשמישו שהקב"ה במד"ר שארז"ל
נמתקי' עי"ז ולכן ונדכה, נשבר לב בבחי' שהוא במי
כו'. חסדיך ברוב אלקי' להיות אלקי' דשם הגבורות

Â‰ÊÂ,נמאסת תפלתו שאין אלא עוד ולא ריב"ל שאמר
הקרבנות כל שהקריב כמו שהוא די שלא היינו
שהוא שבאדם נה"ב בחי' מברר להיותו וכנ"ל כולם,
לארבעתן הוא אדם שפני שור, שבפני אדם פני מבחי'
אינו תפלתו שגם אלא כו', הקרבנות כל כולל שנמצא
מרום הנה הרוח נמוכי בבחי' שכשהוא והיינו נמאסת,

בבחי' להיות יצרו את שכובש ע"י וגם בתוכו, שוכן וקדוש
כנ"ל הכתר בבחי' מגיע זה ביטול ע"י הנה הרוח נמוכי
מגיע הרצון ביטול שע"י טוב מזבח שמוע הלא בענין
ב' דנ"ה פי"ב עשירי שער בעמה"מ וע' הכתר, לבחי'
בו שישגיח גורם מדותיו על שמעביר הזוכה שהאדם
כו', מצחא לגלאה מע"ק רצון עת כו' א"א של הזה הרצון
שום יהי' שלא חסדיך ברוב יהי' אלקי' שגם נעשה וממילא
הצבור תפלת כמו תפלתו שיהי' כלל, בתפלתו עיכוב

כו'. אליו קראינו שבכל
ÔÂ˘ÏÂגדול הא' גדול, בחי' כמה יש כי להיות גדולי' כמה

אלפי' רל"ו כו' קומה שיעור בחי' כח, ורב אדונינו
ומהולל ה' גדול דכתי' גדול ויש כו', מספר פרסאות, רבבות
ובהמק"ד שבירושלי' הקרבנות על דקאי אלקינו בעיר מאד
חקר אין ולגדולתו דכתי' גדול ויש הפנימיות, בחי' שזהו
זוכה הרוח נמוכי וע"י כלל. חקר אין העצמיות שלגדולתו
הקרבנות כל הקריב כאילו אריב"ל שהרי גדול, הבחי' לכל
וגם בזה, יש אדונינו גדול גם וממילא כנ"ל הוי' גדול שזהו
נמאסת אינו שתפלתו שזה"ע יגמה"ר בחי' א"א ממשיך כי

כו'. גדולי' כמה וזהו חקר אין ולגדולתו בחי' ה"ז
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˘"ÊÂ,מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלקיך הוי' אנכי
ונה"ב הגוף שמצד וגבולים המיצרים הם מצרים
מעבודתו עליו ומעכבים ומונעים הנפש את שמגבילים
אחריהם לימשך אותו מורידים ואדרבה באלקות להתקשר
כו', גופניים תאות ענין הוא דמצרים וכמשנת"ל כנ"ל
אלקיך הוי' שאנכי ע"י זהו מצרים יציאת שיהי' ובכדי
בבחי' אוא"ס עצמות בחי' שאנכי מי אנכי מבחי' שנמשך
דאוא"ס העצמות בחי' שאנכי מה זהו הוי' דש' הוי'.

ממש אלקיך והוא הוי' אותיות בהד' ונתלבש נתצמצם
נעשה ועי"ז דיחו"ע ביטול בבחי' אלקיך הוא שהוי'
יש אם גם אף זאת בלעדי משא"כ ממצרים, היציאה
מאחר ממצרים היציאה להיות א"א דיחו"ת העבודה
ומתלבש היש מציאות להוות שבא הוא הזה האלקי שהכח
והאדם כו'. להע"ש גם מזה הארה ונמשך להחיותו בהיש
הגוף וגשמיות לישות שייכות לו יש זו במדרי' בעבודתו
שיצא א"א הרי וא"כ אליו השייכים הענינים וכל ונה"ב
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ענין כי היות ואם ונה"ב. דגוף וגבולים המצרים מן בזה
כו' לבד לש"ש הגשמיים הענינים שיהיו הוא בזה העבודה
בעצמה אמיתית הזאת העבודה תהי' אם גם הנה כנ"ל
כי הגשמיים מהדברים דבר בשום כלל ירצה שלא היינו
ותהי' גופו לקיום לבד ההכרח מצד שמוכרח במה אם
מן יצא לא הרי מ"מ כלל. עצמו להנאת ולא לש"ש כוונתו
ביטול כ"א לגמרי ישותו נתבטל שלא היינו לגמרי הישות
הרי וגם עדיין, אצלו מקום תופס שהיש והוא לבד היש
הטעם את עכ"פ מרגיש הוא הרי עד"מ האכילה בעת
העובדים בצ"ג רק (כי ברצונו שלא כרחו בעל בזה והעונג
טעם שום מרגישים אינם באמת יחו"ע בבחי' עבודתם

וכמ"ש כו'. הגשמיים מהדברים דבר בשום גשמי ותענוג
הוא שאז לפי באכו"ש לענגו מצוה ששבת בענין במ"א
לשובע אוכל צדיק וזהו"ע גשמי. תענוג ולא אלקי תענוג
לגרש יגיעה עוד וצריך שעה לפי מורידו וזה כו') נפשו
דיחו"ע הביטול כשיש (משא"כ כו'. הזה ההרגש תולדות
(להיות המאכל ועונג טעם שמרגיש גם אז מזעיר מעט אף
יחו"ע) בחי' בזה כשמעורב אך יחו"ת בבחי' הוא מדריגתו
המבואר וע"ד כ"כ אליו נוגע שאינו לפי מורידו זה אין
כו') פנימי והרגש ידיעה שאינו ורע טוב יודעי בענין במ"א
עבודתו אם גם לגמרי הישות ממיצר יצא לא הרי ונמצא

באמת. היא יחו"ת בבחי'
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וטבע צמצום – אלקים שם לעולם, רפואה – תשובה אלקיך. ה' עד כתוב מדוע שאלה:

‰·eL"קחּו ,ּבעֹונ כׁשלּת ּכי ,אלקי ה' עד יׂשראל »ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹ
להבין וצרי כּו'. ה'" אל וׁשּובּו ּדברים ְְְְִִִִֶֶָָָָעּמכם
מסּפיק היה ולכאֹורה ואלקים, הוי' הּׁשמֹות ב' מזּכיר ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹלּמה
וכן ,"אלקי "לה' אֹומר ולּמה לה'", יׂשראל "ׁשּובה ְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבאמרֹו
מהּו להבין צרי ועֹוד כּו'. "אלקי הוי' עד "וׁשבּת ְְְְְֱֲִִִֶַַַָָָָָֹּכתיב
מהּו להבין וצרי ּדּיּוק, ּבזה ּדיׁש ,"אלקי הוי' "עד ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאמרֹו
נתינת ׁשּזהּו ּדנראה ,"ּבעֹונ כׁשלּת "ּכי אמרֹו ּומהּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּדּיּוק,
"עד ׁשּתהיה ּכזה ּבאפן הּתׁשּובה להיֹות צריכה לּמה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹטעם
"קחּו ּומהּו ,"ּבעֹונ כׁשלּת "ּכי לפי הּוא "אלקי ְְְֱֲֲִִֶֶַַַָָָָֹהוי'
"לה' אֹומר אינֹו ּבכאן ולּמה ה'", אל וׁשּובּו ּדברים ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָעּמכם
רּבֹותינּו אמרּו הּנה זה, ּכל ּולהבין סתם. הוי' אם ּכי "ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאלקי
"ארּפא ׁשּנאמר לעֹולם רפּואה ׁשּמביאה ּתׁשּובה ּגדֹולה ְְְְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָָָז"ל
ׁשהּתׁשובה אמרֹו מהּו להבין וצרי נדבה", אהבם ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹמׁשּובתם
ׁשהּוא האדם, הּוא העּקר ּדהלא לעֹולם, רפּואה ְְֲִִֶַָָָָָָָָָֹמביאה
לּצלן רחמנא חֹולה נעׂשה החטא ידי ועל אהחֹוטא, ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
חֹולים יׁש ּכן ּבגּופם חֹולים ׁשּיׁש ּדכׁשם הּנפׁש, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּבתחלּואי
רחמנא חֹולה נעׂשה חֹוטא ׁשהאדם זה ידי ועל ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבנפׁשם,
עֹוׂשה ּכאׁשר ּכ ואחר ׁשּלֹו, החטא וענין אפן ּכפי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלּצלן
ואם רפּואה, היא הּתׁשּובה הּנה חטא אׁשר חטאֹו על ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּתׁשּובה
לאדם", רפּואה ׁשּמביאה ּתׁשּובה "ּגדֹולה לֹומר לֹו היה ְְְְִֵֶַָָָָָָָָָּכן
ּוצריכים "לעֹולם", רפּואה מביאה ּדתׁשּובה אמרֹו ְְְְְִִִִַָָָָָָּומהּו
ׁשהיא הּתׁשּובה ׁשל ענינּה ּומהּו עֹולם, ענין מהּו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָלהבין

ּברא "ּבראׁשית ּכתיב ּדהּנה הּוא, הענין א לעֹולם. ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָרפּואה
ׁשמים הּנה וארץ ׁשמים הארץ", ואת הּׁשמים את ְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאלקים
העֹולם ּכֹולל וארץ הרּוחנּיים, העליֹונים העֹולמֹות ּכל ְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָּכֹולל
אלקים, ׁשם ידי על הּוא וארץ ׁשמים ּדבריאת ְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּתחּתֹון,
ההעלם ענין ׁשהּוא והּצמצּום, הּדין מּדת הּוא ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹּדאלקים
ּדׁשם ּוגבּורה, חסד הם ואלקים הוי' ׁשמֹות ּדהב' ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוההסּתר,
וצמצּום, ּגבּורה הּוא אלקים וׁשם ורחמים, חסד הּוא ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַָָָֹהוי'
"ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו והּגּלּוי, האֹור והסּתר העלם ענין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהּוא
הם ואלקים הוי' ׁשמֹות ּדהב' כּו', אלקים" הוי' ּומגן ְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹׁשמׁש
אֹור על המכּסה הּנרּתק ׁשהּוא הּׁשמׁש, ּומגן הּׁשמׁש ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֻּבדגמת
על ּומעלים מכּסה הּׁשמׁש ׁשל ׁשהּנרּתק ּדכׁשם והינּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַהּׁשמׁש,
אלקים ׁשם הרי ּכזֹו ּבדגמא הּנה עליו, ּומסּתיר הּׁשמׁש ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻאֹור

ּדׁשם אֹור הּגּלּוי על ּומכּסה ּבראמעלים "ּבראׁשית וזהּו הוי', ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשם ידי על הּוא העֹולמֹות והתהּוּות ּדבריאת כּו', ְְְְֱִִִִֵֵַַַָָֹאלקים"
ּולהסּתיר להעלים והּצמצּום הּדין מּדת ענין ׁשהּוא ְְְְְְְֱִִִִִִִֶַַַַַַֹאלקים
העֹולמֹות ׁשל התהּוּות אמּתית ּדהּנה הוי', ּדׁשם האֹור ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָעל

והּיּו"ד מהּוה, הּוא ּדהוי' הוי', מּׁשם י')הּוא הוי'(האֹות ּדׁשם ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָ
יעׂשה "ּככה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ההתהּוּות, ּתמידּות על ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָמֹורה
ּדׁשם ּבכתיבתֹו הּוא כן ּוכמֹו ּתמיד, עֹוׂשה הּוא ּדכן ְְְְִִִִֵֵֵֶָָאּיֹוב",
ההתהּוּות, ּתמידית על ּדמֹורה ּבתחּלתֹו ּביּו"ד ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָהוי',
ׁשהאֹור והינּו אלקים, ׁשם ידי על הּוא ּבפעל ׁשההתהּוּות ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹרק
אֹור ּכדגמת אלקים ּבׁשם ּומסּתּתר מתעּלם הוי' ּדׁשם ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹֻוהּגּלּוי
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ענין כי היות ואם ונה"ב. דגוף וגבולים המצרים מן בזה
כו' לבד לש"ש הגשמיים הענינים שיהיו הוא בזה העבודה
בעצמה אמיתית הזאת העבודה תהי' אם גם הנה כנ"ל
כי הגשמיים מהדברים דבר בשום כלל ירצה שלא היינו
ותהי' גופו לקיום לבד ההכרח מצד שמוכרח במה אם
מן יצא לא הרי מ"מ כלל. עצמו להנאת ולא לש"ש כוונתו
ביטול כ"א לגמרי ישותו נתבטל שלא היינו לגמרי הישות
הרי וגם עדיין, אצלו מקום תופס שהיש והוא לבד היש
הטעם את עכ"פ מרגיש הוא הרי עד"מ האכילה בעת
העובדים בצ"ג רק (כי ברצונו שלא כרחו בעל בזה והעונג
טעם שום מרגישים אינם באמת יחו"ע בבחי' עבודתם

וכמ"ש כו'. הגשמיים מהדברים דבר בשום גשמי ותענוג
הוא שאז לפי באכו"ש לענגו מצוה ששבת בענין במ"א
לשובע אוכל צדיק וזהו"ע גשמי. תענוג ולא אלקי תענוג
לגרש יגיעה עוד וצריך שעה לפי מורידו וזה כו') נפשו
דיחו"ע הביטול כשיש (משא"כ כו'. הזה ההרגש תולדות
(להיות המאכל ועונג טעם שמרגיש גם אז מזעיר מעט אף
יחו"ע) בחי' בזה כשמעורב אך יחו"ת בבחי' הוא מדריגתו
המבואר וע"ד כ"כ אליו נוגע שאינו לפי מורידו זה אין
כו') פנימי והרגש ידיעה שאינו ורע טוב יודעי בענין במ"א
עבודתו אם גם לגמרי הישות ממיצר יצא לא הרי ונמצא

באמת. היא יחו"ת בבחי'
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וטבע צמצום – אלקים שם לעולם, רפואה – תשובה אלקיך. ה' עד כתוב מדוע שאלה:

‰·eL"קחּו ,ּבעֹונ כׁשלּת ּכי ,אלקי ה' עד יׂשראל »ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹ
להבין וצרי כּו'. ה'" אל וׁשּובּו ּדברים ְְְְִִִִֶֶָָָָעּמכם
מסּפיק היה ולכאֹורה ואלקים, הוי' הּׁשמֹות ב' מזּכיר ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹלּמה
וכן ,"אלקי "לה' אֹומר ולּמה לה'", יׂשראל "ׁשּובה ְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבאמרֹו
מהּו להבין צרי ועֹוד כּו'. "אלקי הוי' עד "וׁשבּת ְְְְְֱֲִִִֶַַַָָָָָֹּכתיב
מהּו להבין וצרי ּדּיּוק, ּבזה ּדיׁש ,"אלקי הוי' "עד ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאמרֹו
נתינת ׁשּזהּו ּדנראה ,"ּבעֹונ כׁשלּת "ּכי אמרֹו ּומהּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּדּיּוק,
"עד ׁשּתהיה ּכזה ּבאפן הּתׁשּובה להיֹות צריכה לּמה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹטעם
"קחּו ּומהּו ,"ּבעֹונ כׁשלּת "ּכי לפי הּוא "אלקי ְְְֱֲֲִִֶֶַַַָָָָֹהוי'
"לה' אֹומר אינֹו ּבכאן ולּמה ה'", אל וׁשּובּו ּדברים ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָעּמכם
רּבֹותינּו אמרּו הּנה זה, ּכל ּולהבין סתם. הוי' אם ּכי "ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאלקי
"ארּפא ׁשּנאמר לעֹולם רפּואה ׁשּמביאה ּתׁשּובה ּגדֹולה ְְְְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָָָז"ל
ׁשהּתׁשובה אמרֹו מהּו להבין וצרי נדבה", אהבם ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹמׁשּובתם
ׁשהּוא האדם, הּוא העּקר ּדהלא לעֹולם, רפּואה ְְֲִִֶַָָָָָָָָָֹמביאה
לּצלן רחמנא חֹולה נעׂשה החטא ידי ועל אהחֹוטא, ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
חֹולים יׁש ּכן ּבגּופם חֹולים ׁשּיׁש ּדכׁשם הּנפׁש, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּבתחלּואי
רחמנא חֹולה נעׂשה חֹוטא ׁשהאדם זה ידי ועל ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבנפׁשם,
עֹוׂשה ּכאׁשר ּכ ואחר ׁשּלֹו, החטא וענין אפן ּכפי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלּצלן
ואם רפּואה, היא הּתׁשּובה הּנה חטא אׁשר חטאֹו על ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּתׁשּובה
לאדם", רפּואה ׁשּמביאה ּתׁשּובה "ּגדֹולה לֹומר לֹו היה ְְְְִֵֶַָָָָָָָָָּכן
ּוצריכים "לעֹולם", רפּואה מביאה ּדתׁשּובה אמרֹו ְְְְְִִִִַָָָָָָּומהּו
ׁשהיא הּתׁשּובה ׁשל ענינּה ּומהּו עֹולם, ענין מהּו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָלהבין

ּברא "ּבראׁשית ּכתיב ּדהּנה הּוא, הענין א לעֹולם. ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָרפּואה
ׁשמים הּנה וארץ ׁשמים הארץ", ואת הּׁשמים את ְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאלקים
העֹולם ּכֹולל וארץ הרּוחנּיים, העליֹונים העֹולמֹות ּכל ְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָּכֹולל
אלקים, ׁשם ידי על הּוא וארץ ׁשמים ּדבריאת ְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּתחּתֹון,
ההעלם ענין ׁשהּוא והּצמצּום, הּדין מּדת הּוא ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹּדאלקים
ּדׁשם ּוגבּורה, חסד הם ואלקים הוי' ׁשמֹות ּדהב' ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוההסּתר,
וצמצּום, ּגבּורה הּוא אלקים וׁשם ורחמים, חסד הּוא ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַָָָֹהוי'
"ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו והּגּלּוי, האֹור והסּתר העלם ענין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהּוא
הם ואלקים הוי' ׁשמֹות ּדהב' כּו', אלקים" הוי' ּומגן ְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹׁשמׁש
אֹור על המכּסה הּנרּתק ׁשהּוא הּׁשמׁש, ּומגן הּׁשמׁש ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֻּבדגמת
על ּומעלים מכּסה הּׁשמׁש ׁשל ׁשהּנרּתק ּדכׁשם והינּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַהּׁשמׁש,
אלקים ׁשם הרי ּכזֹו ּבדגמא הּנה עליו, ּומסּתיר הּׁשמׁש ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻאֹור

ּדׁשם אֹור הּגּלּוי על ּומכּסה ּבראמעלים "ּבראׁשית וזהּו הוי', ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשם ידי על הּוא העֹולמֹות והתהּוּות ּדבריאת כּו', ְְְְֱִִִִֵֵַַַָָֹאלקים"
ּולהסּתיר להעלים והּצמצּום הּדין מּדת ענין ׁשהּוא ְְְְְְְֱִִִִִִִֶַַַַַַֹאלקים
העֹולמֹות ׁשל התהּוּות אמּתית ּדהּנה הוי', ּדׁשם האֹור ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָעל

והּיּו"ד מהּוה, הּוא ּדהוי' הוי', מּׁשם י')הּוא הוי'(האֹות ּדׁשם ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָ
יעׂשה "ּככה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ההתהּוּות, ּתמידּות על ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָמֹורה
ּדׁשם ּבכתיבתֹו הּוא כן ּוכמֹו ּתמיד, עֹוׂשה הּוא ּדכן ְְְְִִִִֵֵֵֶָָאּיֹוב",
ההתהּוּות, ּתמידית על ּדמֹורה ּבתחּלתֹו ּביּו"ד ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָהוי',
ׁשהאֹור והינּו אלקים, ׁשם ידי על הּוא ּבפעל ׁשההתהּוּות ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹרק
אֹור ּכדגמת אלקים ּבׁשם ּומסּתּתר מתעּלם הוי' ּדׁשם ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹֻוהּגּלּוי
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ּד"אלקים" וזהּו הּנרּתק, העלם ּבתֹו הּמתעּלם ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹהּׁשמׁש
"נאטּור" העֹולם ּבלׁשֹון הּנקרא "הּטבע" וענינֹובּבגימטרּיא , ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ

עד הּטבע ּבלבּוׁשי ּכ ּכל נׁשקע האלקי והחּיּות ׁשהאֹור ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּוא

ׁשהּמים ּבמים הּנׁשקע ּדבר ּוכמֹו ּכלל, ונּכר נראה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאינֹו
נקרא ולכן ּכלל, נראה ׁשאינֹו ּופּנה צד מּכל אֹותֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּקיפים

האלקי. אֹור על ּומעלים ׁשּמכּסה לפי טבע ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹּבׁשם

v"xz ,daeyz zay
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טבע.ב.

•

mixeaic ihewl

חסידות, של העצמי האור בהתגלות הרבי של חידושו

שהביאו אדם, בני מעשה של היסורים ידי על שנתגלה

הוא, הפטרופובלבסקי, המבצר של המעכב המגן את

אור. ידי על יהיה שהליבון

ידי על ליבון אלא האש, ידי על ליבון רק לא כלומר,

באים הם אך ביניהם, שייכות יש ואור אש האור.

שההכשרה ממילא מובן הרי מזה, זה מובדלים ממקורות

החיצוני במראה גם חלוקה האור ידי ועל האש ידי על

הניתזים, והניצוצות הקש של האמורים בסימנים וגם

מזיקי נעלים האור בליבון הניתזים האור זיקי כלומר

האש. בליבון הניתזים האש

התורות, על אמרו החסידים שזקני מה הידוע כפי

הרבי היה פטרבורג לפני הרבי, של והמאמרים הדרושים

היה פטרבורג ואחרי ובוער, לוהט ומאמריו בתורותיו

ומושך. מאיר ומאמריו בתורותיו הרבי

הסדר היה פטרבורג של המעכב המגן לפני כלומר,

פטרבורג של המעכב המגן ואחרי אש, ידי על ליבון של

אור. ידי על הליבון היה

הכלי, הפסד לפעמים להיות יכול האש ידי על בליבון

הכלי. את מחזק האור ידי שעל הליבון ואילו

שמסובר כפי הבירורים, בעבודת אופנים שני

תרנ"ה, השבועות חג רואים", העם "וכל בדרוש באריכות

מן הכסף העלאת ב) הכסף. מן הסיגים הפרדת א)

הסיגים.

הדקים החלקים את גם מקיף האור ידי על הליבון

של ביותר הקטנים בחלקים ואור כוח ומחדיר ביותר

רחבים. כלים נעשים שהם עד שיתחזקו טוב,

היתה שלרבי יודעים החיצוני, העולם אפילו כולם,

חסידות. על נפש מסירות

הנפש מסירות את אז רק רואים חסידות, כשלומדים

חסידים. על לרבי שהיתה

לחיים, שליט"א, אדמו"ר לכ"ק אמר מהנוכחים אחד

עלינו. תגן הזקן) רבנו (של שזכותו השי"ת יעזור

שליט"א: אדמו"ר כ"ק לו ענה

אנו רגילים אלקים, ונשיא צדיק הזכרת של פעם בכל

שכן ומכל הילולא, ביום ובמיוחד עלינו, תגן זכותו לומר,

יותר. בעילוי היא ההזכרה אשר וישועה, גאולה ביום

את לשמוע צריכים מפיהם מלה שמוציאים אלה כל

הרי חסידים, ובמיוחד אומרים, שהם המלות פירוש

לשמוע רק לא כלומר ולהרגיש, לשמוע ענינם כאמור,

המלות. פירוש את להרגיש גם אלא

שלו הטוהר היינו זכותו, ובהיר, טהור היינו זכות,

תגן ולבהירות, לטוהר הביא שהרבי מה שלו, והבהירות

כך לשם אבל בהירה, אמנם הקדושה זכותו עלינו,

לעבודה. זקוקים

שיחי החסידים אתזקני טוב די שזוכרים ביניהם יש ו

האברכים בין שבלב, ובעבודה החסידות בלימוד הטעם

להשתדל צריכים יחד כולם רצוי, די במצב שהם ישנם

ויפעלו תכופות, בהתוועדויות החסידות לימוד לחזק

והעבודה. התורה בחיזוק בצעירים טובה הדרכה בעזה"י

בכל שיחיו ישראל כלל ועל עלינו תגן הקדושה זכותו

זקוקים יהודים וברוחניות, בגשמיות שהם מקום

להיות צריכה כעת ומדינה, מדינה בכל מעולה לשמירה

ישראל" שומר יישן ולא ינום "לא של בגלוי,1ההבטחה

בגשמיות אור שיהיה אמיתי אור גילוי יראה והשי"ת

וברוחניות.

הוא יהודי, של הטוב את הרבי ראה המאירות בעיניו

"לא מעלה, של בדוגמא היה הוא מקום, בכל אותו מצא

ביעקב" און .2הביט

בעלי אלפי והרבה חסידים אלפי העמיד הרבי

תשובה.

העליונה. בקומה היה תמיד, שהה בו הרבי, של חדרו

רבי ואמר: החלון דרך אחד אברך טיפס אחת פעם

סמך השמאלי"). ("חלל השמאלי הצד את לי תחתכו
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ד.1) קכד, כא.2)תהלים כג, במדבר
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עמד והאברך לדביקות נכנס ידיו, על ראשו את הרבי

ראשו את הרים הרבי הלב, בצעקת מתייפח דומם,

כתיב כולם את מחיה ואתה .3ואמר:

עובד גדול, חסיד צמח זה, כולם" את מחיה מה"ואתה

את מחיה וב"ואתה אודותו), פעם דובר (כבר מופלא הוי'

תשובה. ובעלי חסידים הרבי העמיד כולם"

a"vxz ,elqk 'ke h"i
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.Â"Îמדובראוונא נחמן ישראל ר' מראגאטשאוו41החסיד ראשקעס שמרי' ר' החסיד בשם 42סיפר ַַָָָ
בחזירתו להר"נ בראהאטשאוו החסידים שערכו הפנים קבלת בשמחת נוכח הי' נער בהיותו ַָָאשר

ַמליובאוויטש.

בדרכי מצוה דבר לכל החסידים עדת בין מהראשונים והי' עשיר חנוני הי' זלמן חיים ר' אביו
החסידים.

הימים מלמדבאחד משה יוסף ר' רבם לפני יושבים והם – תקפ"ו מרחשון בחדש הי' הדבר –

שמרי' ר' של ואביו הדלת נפתחה פתאום והנה הגו[ף], אל חדר והקור טורד גשם הי' בחוץ ולומדים,
הוא סטאראדובער נחום אתה, יודע משה! יוסף התרגשות: מתוך ויקרא צוהלים בפנים ַַנכנס

קריוין. – ַבסמיליאנקע

נתאדמו ולחייו ביותר רצינים פניו נעשו הלזו הטובה הבשורה את מלמד משה יוסף ר' כשמוע
לעבעדיקן א – חי' מלה ולשמוע פניו לקבל ללכת צריכים באמת הוא ככה אם זלמן חיים ַויאמר,

.– ָווארט

מסמיליאנקעֿקריווין דן אברהם ר' את ראיתי תמול בזה, מסתפק עוד – זלמן חיים ר' השיב – ַאתה
והוא אלי' פסח אצל מילה ברית תהי' ביום בו אשר באמרו בחפזון והולך שחוט עגל כתפו על נושא

מצוה. לסעודת הנחוץ כל להביא נחפז

ויאמר סחורות איזה ויקנה הרחים בבית העובד הערל ּפראחאר בא בחנותי כשי[ש]בתי שעה ַַולפני
נחום. הראבין שמה בא שלשום כי בסמיליאנקע ליהודים חג ַַכי

בבואו ואשר הוא ראבין שהר"נ ידע – נחמן ישראל לר' ראשקעס ר"ש אמר – ּפראחאר הערל ַַַַגם
ליהודים. חג הי'

.Ê"Îהיתה שכבר – ראובן ור' משה יצחק ר' נחום, ר' – העגלונים ושלשת שעות שתי עברו לא
יוסף ר' בית לפני עמדו – מסטאראדוב ר"נ פני לקבל לסמיליאנקע החסידים את להוביל חזקה ַַַלהם
העגלות על ישבו בראשם מלמד משה יוסף ור' זלמן חיים ור' חסידים מנינים וכשלשה מלמד משה

סמיליאנקע. העולה בדרך ַויסעו

הביתה וישלחני אבי בי שיכיר מבלי העגלות אחת אחורי עמדתי – ראשקעס שמרי' ר' סיפר – ַואני
קולם. בשיר החסידים נתנו האויר ורוע הסוחף המטר על הבט ומבלי החסידים, עם יחד ואסע –
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כ"ק בהערת 16 ע' שלום תורת השיחות ספר אודותו ראה (41

אדמו"ר.

ישראל ר' את שלח שהצ"צ שם, שלום תורת השיחות בספר (42

לערך, במשך, אצלו מהיושבים והי' מפאריטש ר"ה הרה"צ אל נחמן

שנה. עשרה שמונה



קנט c"ag i`iyp epizeax zxezn

עמד והאברך לדביקות נכנס ידיו, על ראשו את הרבי

ראשו את הרים הרבי הלב, בצעקת מתייפח דומם,

כתיב כולם את מחיה ואתה .3ואמר:

עובד גדול, חסיד צמח זה, כולם" את מחיה מה"ואתה

את מחיה וב"ואתה אודותו), פעם דובר (כבר מופלא הוי'

תשובה. ובעלי חסידים הרבי העמיד כולם"

a"vxz ,elqk 'ke h"i
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.Â"Îמדובראוונא נחמן ישראל ר' מראגאטשאוו41החסיד ראשקעס שמרי' ר' החסיד בשם 42סיפר ַַָָָ
בחזירתו להר"נ בראהאטשאוו החסידים שערכו הפנים קבלת בשמחת נוכח הי' נער בהיותו ַָָאשר

ַמליובאוויטש.

בדרכי מצוה דבר לכל החסידים עדת בין מהראשונים והי' עשיר חנוני הי' זלמן חיים ר' אביו
החסידים.

הימים מלמדבאחד משה יוסף ר' רבם לפני יושבים והם – תקפ"ו מרחשון בחדש הי' הדבר –

שמרי' ר' של ואביו הדלת נפתחה פתאום והנה הגו[ף], אל חדר והקור טורד גשם הי' בחוץ ולומדים,
הוא סטאראדובער נחום אתה, יודע משה! יוסף התרגשות: מתוך ויקרא צוהלים בפנים ַַנכנס

קריוין. – ַבסמיליאנקע

נתאדמו ולחייו ביותר רצינים פניו נעשו הלזו הטובה הבשורה את מלמד משה יוסף ר' כשמוע
לעבעדיקן א – חי' מלה ולשמוע פניו לקבל ללכת צריכים באמת הוא ככה אם זלמן חיים ַויאמר,

.– ָווארט

מסמיליאנקעֿקריווין דן אברהם ר' את ראיתי תמול בזה, מסתפק עוד – זלמן חיים ר' השיב – ַאתה
והוא אלי' פסח אצל מילה ברית תהי' ביום בו אשר באמרו בחפזון והולך שחוט עגל כתפו על נושא

מצוה. לסעודת הנחוץ כל להביא נחפז

ויאמר סחורות איזה ויקנה הרחים בבית העובד הערל ּפראחאר בא בחנותי כשי[ש]בתי שעה ַַולפני
נחום. הראבין שמה בא שלשום כי בסמיליאנקע ליהודים חג ַַכי

בבואו ואשר הוא ראבין שהר"נ ידע – נחמן ישראל לר' ראשקעס ר"ש אמר – ּפראחאר הערל ַַַַגם
ליהודים. חג הי'

.Ê"Îהיתה שכבר – ראובן ור' משה יצחק ר' נחום, ר' – העגלונים ושלשת שעות שתי עברו לא
יוסף ר' בית לפני עמדו – מסטאראדוב ר"נ פני לקבל לסמיליאנקע החסידים את להוביל חזקה ַַַלהם
העגלות על ישבו בראשם מלמד משה יוסף ור' זלמן חיים ור' חסידים מנינים וכשלשה מלמד משה

סמיליאנקע. העולה בדרך ַויסעו

הביתה וישלחני אבי בי שיכיר מבלי העגלות אחת אחורי עמדתי – ראשקעס שמרי' ר' סיפר – ַואני
קולם. בשיר החסידים נתנו האויר ורוע הסוחף המטר על הבט ומבלי החסידים, עם יחד ואסע –
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כ"ק בהערת 16 ע' שלום תורת השיחות ספר אודותו ראה (41

אדמו"ר.

ישראל ר' את שלח שהצ"צ שם, שלום תורת השיחות בספר (42

לערך, במשך, אצלו מהיושבים והי' מפאריטש ר"ה הרה"צ אל נחמן

שנה. עשרה שמונה
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הרימו הכפר בתי כל את רואים הי' ממנו אשר מסמיליאנקע פרסא כרבע אשר ההר אל ַכבואנו

צוהלים מבתיהם הכפר יושבי היהודים יצאו ומיד בכפר נשמע אשר שמחה של בשיר קולם הנוסעים

שמחה וישמחו לזה זה כף וימחאו יחדו נפגשו מההר העגלות וברדת כפים במחיאות לנגדנו ורוקדים

גדולה.

המאמרים אחד לפניהם חזר והר"נ סמיליאנקע חסידי אצל ראגאטשאוו חסידי נתארחו שעות ַַָָכשלש

וית בליובאוויטש עמהם.ששמע הר"נ הנכבד והאורח לראגאטשאוו כולם ויסעו המנחה תפלת פללו ַַָָ

למהר לפניהם בסוסים רוכבים הבנאי שמו[?א]ל ר' עם הנפח טובי' ור' לשלחם, נסעו סמיליאנקע ַחסידי

בואם. דבר את בראגאטשאוו ַָָלבשר

תפלת ויתפללו הגדול המדרש לבית ישר הלכו יחדו וכולם גדול קהל להם חכה כבר לעיר כשנכנסו

המאמרים. אחד ויחזור הבימה על הר"נ עלה ואח"כ ערבית

אחד מאמרים, שלשה הר"נ ויחזור ש"ק. אצלם שובת הר"נ אשר ראהאטשאוו לחסידי היתה ַָָחזקה
החסידים התועדות היתה ש"ק ובמוצאי למעריב, מנחה ובין בהשכמה בש"ק שבת, קבלת קודם

השחר. עלות עד וריקודים בסיפורים

לחסידי שמחה ימי האלה הימים ויהיו בראהאטשאוו הר"נ נתעכב ימים חמשה או ַָָכארבעה

סטאראדובער. הר"נ מפי התורה את לשמוע יחד נתקבצו וערב ערב ובכל ַַַָָראהאטשאוו,

מראהאטשאוו. פרסאות כתשע הרחוק האלופקע המושב עד החסידים ליווהו לדרכו הר"נ ַָָוכשנסע
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תרצ"ה] מנ"א [שלהי

אדות על שיחיו אנ"ש לידידינו בבקשה פניתי אלו ימים

התועדות ליום בעזה"י לקובעו מברכים דשבת הקביעות

יותר בנקל אשר המקום תנאי כפי ואתר אתר בכל שי' מאנ"ש

מיוחד וסדר מרעים, במסבת יחדיו להתאסף יותר ומתאים

ולימוד התפלה קודם בהשכמה בצבור התהלים כל האמירת

ברבים. דא"ח

זו בקשתי ימלאו שי' אנ"ש ידידינו כי תאמצני תקותי

את תביא ית' ובעזרתו ובחיבה, באהבה במילואה האמורה

בגשמיות שי' אנ"ש ידידינו לכללות הנרצה התועלת

וברוחניות.

כשמונה - באליווקא דשא בנאות בהיותנו תרנ"ח בקיץ

קראסנאיע, מהתחנה וכפרסה מליובאוויטש פרסה עשרה

פלך באריסאוו מחוז - מזעמבין הראשונים התלמידים בבוא

ר' המשפיע אצל התמימים חניכי ישבו שם מקום מינסק,

סעודת בעת נצו"י פ' בש"ק הנה נ"ע אסתרמן גרונם שמואל

אז, שבאו האורחים במותב ארוכה שיחה היתה צהרים

ההוא. מזמן ברשימותי כמבואר

בהיותי הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד ספר ההיא בהשיחה

ראשי כל הלא הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד את שאלתי נער

אנו אין תשרי חדש ומדוע אותם מברכים אנו השנה חדשי

השנה. חדשי ראשי בכל נוהגים שאנו כמו אותו מברכים

הרה"ק אאמו"ר הוד המשיך - הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

כ"ק מהוד זו שאלה שאלתי ילד בהיותי ענני, - סיפורו את

מהוד זו שאלה שאל ילד בהיותו כי ויענני הרה"ק אאמו"ר

הזקן. רבנו זקנו כ"ק

הזקן. רבינו כ"ק השיב אשר וזה

בשם המגיד הרב ורבי ממורי שמעתי במעזריטש בהיותי

החדש שהוא השביעי החדש נ"ע. הבעש"ט רבינו ורבו מורו

מברכים בשבת מברכו בעצמו הקב"ה השנה, לחדשי הראשון

מברכים ישראל זה ובכח אלול, דחדש האחרון השבת שהוא

היום, נצבים אתם כתיב בשנה, פעמים י"א החדשים את

וגו' היום ויהי וכמ"ש הדין. יום שהוא ר"ה על קאי דהיום

ועומדים, קיימים נצבים ואתם רבא, דינא יום והוה ותרגם

האחרון השבת שהוא ר"ה שלפני ובשבת בדין, שזוכים והיינו

של ברכתו דזהו נצבים, אתם פרשת אז קורין אלול דחדש

המושבע שהוא השביעי חדש מברכים בשבת הקב"ה,

השנה. כל על ישראל לכל טוב ברוב והמשביע
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EÈ˜Ï‡ '‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL»ƒ¿»≈«¡…∆

ּכמאמר ׂשמחה, מּתֹו היא וׁשירה 'ׁשירה', נקראת ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָּפרׁשתנּו

להם וּתאמר ׁשּנאמר הּיין, על אּלא ׁשירה אֹומרים "אין ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹרז"ל

לֹומר, ויׁש ואנׁשים". אלקים המׂשּמח ּתירֹוׁשי את החדלּתי ְְְֱֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹהּגפן

וכּמבאר ׁשּובה'. 'ׁשּבת ׁשל הּתׁשּובה לדרּגת ּכאן יׁש ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשרמז

נׁשּבר, ּובלב ּבמרירּות היא הּׁשבּוע ּבימֹות ׁשהּתׁשּובה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָּבּתניא,

היא תש"ב) (אֹותּיֹות ׁשּבת ׁשל והּתׁשּובה ּתּתאה; ְְְִִֶַַַָָָָָּתׁשּובה

עּלאה. ּתׁשּובה רּבה", ְְְִִַָָָָָ"ּבׂשמחה

(ìàøùé)éðùæìàL øãå øc úBðL eðéa íìBò úBîé øëæ§ŸÆ§´½̈¦−§´«Ÿ¨®Ÿ§©³
éáàéð÷æ Eãbéå E:Cì-eøîàéå EçïBéìr ìçðäa ¨¦̧Æ§©¥½§§¥¤−§«Ÿ§¨«§©§¥³¤§Æ

øtñîì íénr úìáb ávé íãà éða Bãéøôäa íéBb¦½§©§¦−§¥´¨¨®©¥Æ§ª´Ÿ©¦½§¦§©−
:ìàøNé éðaèìáç á÷ré Bnr ýåýé ÷ìç ék §¥¬¦§¨¥«¦²¥¬¤§Ÿ̈−©®©«£−Ÿ¤¬¤

Búìçð:éïîLé ììé eäúáe øaãî õøàa eäàöîé ©«£¨«¦§¨¥̧Æ§¤´¤¦§½̈§−Ÿ§¥´§¦®Ÿ
:Bðér ïBLéàk eäðøvé eäððBáé eäðááñéàéøLðk §«Ÿ§¤̧§Æ§´§¥½¦§¤−§§¦¬¥«§¤̧¤Æ

eäçwé åéôðk Nøôé óçøé åéìæBb-ìr Bp÷ øéré̈¦´¦½©«¨−̈§©¥®¦§³Ÿ§¨¨Æ¦¨¥½
:Búøáà-ìr eäàOéáéBnr ïéàå epçðé ããa ýåýé ¦¨¥−©¤§¨«§Ÿ̈−¨¨´©§¤®§¥¬¦−

:øëð ìàúçðîá ë"r
Iåçáå úáù ¥¬¥¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1360 'nr c zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL»ƒ¿»≈«¡…∆

עּלאה. ּתׁשּובה היא ׁשּובה וׁשּבת הּׁשנה ראׁש ׁשל ְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹהּתׁשּובה

ׁשּכן לּדבר, zz‡‰ּוראיה ‰·eLzעל ׁשּנעׂשה הּפגם ּתּקּון היא ְֵֶַָָָָ¿»«»»ְֲִִֶַַַָָ

(הּתׁשּובה החטא 'ּגּוף' את הּמבּטל וּדּוי, ּבּה יׁש ולכן החטא, ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָידי

א החטא). 'נפׁש' את מבּטלת lÚ‡‰עצמּה ‰·eLzהׁשבת היא ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָ¿»ƒ»»ֲִַָ

לחטא מקֹום אין מּלכּתחּלה ּכי וּדּוי, ּבּה ואין למקֹורּה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּנפׁש

וּדּוי, אֹומרים אין ׁשּובה ּובׁשּבת הּׁשנה ׁשּבראׁש ּומּכיון ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹולפגם.

עּלאה. ּתׁשּובה היא הּללּו הּימים ׁשעבֹודת ְֲִִִֶַַַָָָָָָמּובן

éùéìùâéeäákøéáéúëéúåîá-ìòéø÷õøà éúîa-ìr ©§¦¥̧Æ©¨´¢¥½̈¤
ïîLå òìqî Láã eä÷ðiå éãN úáeðz ìëàiå©Ÿ©−§´Ÿ¨®̈©¥«¦¥³§©Æ¦¤½©§¤−¤

:øeö Léîìçîãéáìç-ír ïàö áìçå ø÷a úàîç ¥«©§¦¬«¤§©̧¨¹̈©«£¥´ÀŸ¦¥̧¤
úBéìk áìç-ír íéãezrå ïLá-éða íéìéàå íéøk̈¦¹§¥¦³§¥«¨¨Æ§©¦½¦¥−¤¦§´

:øîç-äzLz áðr-íãå ähçåèïeøLé ïîLiå ¦®̈§©¥−̈¦§¤¨«¤©¦§©³§ªÆ
eäNr dBìà Lhiå úéNk úéár zðîL èráiå©¦§½̈¨©−§¨¨¦´¨¨¦®¨©¦Æ¡´©¨½̈

:BúrLé øeö ìaðéåæèúárBúa íéøæa eäàð÷é ©§©¥−¬§ª«¨«©§¦ª−§¨¦®§«¥−Ÿ
:eäñérëéæéàì íéäìà dìà àì íéãMì eçaæé ©§¦ª«¦§§À©¥¦Æ´Ÿ¡½Ÿ©¡Ÿ¦−´Ÿ

:íëéúáà íeørN àì eàa áøwî íéLãç íeòãé§¨®£¨¦Æ¦¨´Ÿ½̈¬Ÿ§¨−£«Ÿ¥¤«
çéLz Eãìé øeöé:Eììçî ìà çkLzå ¬§¨«§−¤®¦©¦§©−¥¬§«Ÿ§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(145 'nr ci zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL»ƒ¿»≈«¡…∆

את לברר ּכדי ּדחל ּובעֹובדין ּבמלאכה עֹוסקים החל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹּבימֹות

הּנפׁש ּכחֹות ּתּקּון ּתּתאה, ּתׁשּובה היינּו ּובתׁשּובה הרׁשּות; ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹעניני

מעל היא ׁשּבת ואּלּו לקדּׁשה. ּולקׁשרם לחזר מאלקּות, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻׁשּנפרדּו

זה), ּביֹום העֹולמֹות עלּית (מּצד הּברּורים ועבֹודת העֹולם ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָעניני

ּובתׁשּובה עצמּה; ּבּקדּׁשה לדרּגה מּדרּגה עלּיה היא ְְְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָָָֻוהעבֹודה

לׁשרׁשּה. הּנׁשמה עלּית עּלאה, ּתׁשּובה ְְְְְֲִִַַַָָָָָָָהיינּו

,éùéìù,éðù
éòéáøèé:åéúðáe åéða ñrkî õàðiå ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−©¦§¨®¦©¬©¨−̈§Ÿ¨«

ëíúéøçà äî äàøà íäî éðô äøézñà øîàiå©ÀŸ¤©§¦³¨¨©Æ¥¤½¤§¤−¨´©«£¦¨®
:ía ïîà-àì íéða änä úëtäz øBã ékàëíä ¦´³©§ªŸÆ¥½¨¨¦−«Ÿ¥ª¬¨«¥µ

íàéð÷à éðàå íäéìáäa éðeñrk ìà-àìá éðeàð÷¦§´¦§Ÿ¥½¦«£−¦§©§¥¤®©«£¦Æ©§¦¥´
:íñérëà ìáð éBâa ír-àìaáëäçã÷ Là-ék §Ÿ½̈§¬¨−̈©§¦¥«¦«¥Æ¨«§¨´

õøà ìëàzå úézçz ìBàL-ãr ã÷ézå étàá§©¦½©¦©−©§´©§¦®©³Ÿ©¤̧¤Æ
:íéøä éãñBî èäìzå dìáéåâëúBòø Bîéìr ätñà ¦«ª½̈©§©¥−«§¥¬¨¦«©§¤¬¨¥−¨®

:ía-älëà évçãëáè÷å óLø éîçìe árø éæî ¦©−£©¤¨«§¥¬¨¨²§ª¬¥¤−¤§¤´¤
:øôr éìçæ úîç-ír ía-çlLà úîäa-ïLå éøéøî§¦¦®§¤§¥ŸÆ£©©½̈¦£©−«Ÿ£¥¬¨¨«

äëøeça-íb äîéà íéøãçîe áøç-ìkLz õeçî¦Æ§©¤¤½¤¥«£¨¦−¥¨®©¨Æ
Léà-ír ÷ðBé äìeúa-íb:äáéNåëézøîà ©§½̈¥−¦¦¬¥¨«¨©−§¦

:íøëæ LBðàî äúéaLà íäéàôàæëñrk éìeì ©§¥¤®©§¦¬¨¥«¡−¦§¨«¥À©³©
äîø eðãé eøîàé-ït Bîéøö eøkðé-ït øeâà áéBà¥Æ¨½¤§©§−¨¥®¤«Ÿ§Æ¨¥´½̈¨

:úàæ-ìk ìrt ýåýé àìåçëänä úBör ãáà éBâ-ék §¬Ÿ§Ÿ̈−¨©¬¨«Ÿ¦²Ÿ©¬¥−¥®¨
:äðeáz íäa ïéàå§¥¬¨¤−§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"lyz jlie t"y zgiy)

EÈ˜Ï‡ '‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL»ƒ¿»≈«¡…∆

הּצמח אדמּו"ר סבֹו, את ּבילדּותֹו ּפעם ׁשאל הרׁש"ּב ְְְִֶֶַַַַַַַַַָָָָָהרּבי

ויׁש ׁשּבתית'. 'ּתׁשּובה צדק: הּצמח ענה ׁשּובה? ׁשּבת מהי ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָצדק:

ׁשהיא ה' עבֹודת על ּתׁשּובה היינּו ׁשּבתית' ּׁש'ּתׁשּובה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָלפרׁש,

החל ימי עבֹודת מּגיעה ּבׁשּבת ׁשהרי מׁשלמת, היינּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ'ׁשּבתית',

לׁשלמּות ּבעבֹודתֹו הּגיע אמנם האדם ּכלֹומר, ּוגמר. ׁשלמּות ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָלידי



קסי iriax ,iyily ,ipy ,oey`x - al - epif`d zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

åðéæàä úùøô
áìàeðéæàäïåùàøõøàä òîLúå äøaãàå íéîMä ©«£¦¬©¨©−¦©«£©¥®̈§¦§©¬¨−̈¤

:éô-éøîàáéúøîà ìhk ìfz éç÷ì øènk óøré ¦§¥¦«©«£³Ÿ©¨¨Æ¦§¦½¦©¬©©−¦§¨¦®
:áNr-éìr íéáéáøëå àLã-éìr íøérNkâíL ék ¦§¦¦´£¥¤½¤§¦§¦¦−£¥¥«¤¦²¥¬

:eðéäìàì ìãâ eáä àø÷à ýåýé(éåì)ãíéîz øevä §Ÿ̈−¤§®̈¨¬−Ÿ¤¥«Ÿ¥«©Æ¨¦´
åéëøc-ìë ék Bìrtìår ïéàå äðeîà ìà ètLî ¨«¢½¦¬¨§¨−̈¦§¨®¥³¡¨Æ§¥´½̈¤
:àeä øLéå ÷écöäøBc íîeî åéða àl Bì úçL ©¦¬§¨−̈«¦¥¬²−Ÿ¨¨´¨®¬
:ìzìúôe Lwråäìáð ír úàæ-eìîâz ýåýéì ¦¥−§©§«Ÿ©§§Ÿ̈Æ¦§§½Ÿ©¬¨−̈

éáà àeä-àBìä íëç àìåðw Eððëéå ENr àeä E:E §´Ÿ¨¨®£Æ¨¦´¨¤½¬¨«§−©§«Ÿ§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(236 'nr ck zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL»ƒ¿»≈«¡…∆

ּכמאמר ׂשמחה, מּתֹו היא וׁשירה 'ׁשירה', נקראת ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָּפרׁשתנּו

להם וּתאמר ׁשּנאמר הּיין, על אּלא ׁשירה אֹומרים "אין ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹרז"ל

לֹומר, ויׁש ואנׁשים". אלקים המׂשּמח ּתירֹוׁשי את החדלּתי ְְְֱֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹהּגפן

וכּמבאר ׁשּובה'. 'ׁשּבת ׁשל הּתׁשּובה לדרּגת ּכאן יׁש ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשרמז

נׁשּבר, ּובלב ּבמרירּות היא הּׁשבּוע ּבימֹות ׁשהּתׁשּובה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָּבּתניא,

היא תש"ב) (אֹותּיֹות ׁשּבת ׁשל והּתׁשּובה ּתּתאה; ְְְִִֶַַַָָָָָּתׁשּובה

עּלאה. ּתׁשּובה רּבה", ְְְִִַָָָָָ"ּבׂשמחה

(ìàøùé)éðùæìàL øãå øc úBðL eðéa íìBò úBîé øëæ§ŸÆ§´½̈¦−§´«Ÿ¨®Ÿ§©³
éáàéð÷æ Eãbéå E:Cì-eøîàéå EçïBéìr ìçðäa ¨¦̧Æ§©¥½§§¥¤−§«Ÿ§¨«§©§¥³¤§Æ

øtñîì íénr úìáb ávé íãà éða Bãéøôäa íéBb¦½§©§¦−§¥´¨¨®©¥Æ§ª´Ÿ©¦½§¦§©−
:ìàøNé éðaèìáç á÷ré Bnr ýåýé ÷ìç ék §¥¬¦§¨¥«¦²¥¬¤§Ÿ̈−©®©«£−Ÿ¤¬¤

Búìçð:éïîLé ììé eäúáe øaãî õøàa eäàöîé ©«£¨«¦§¨¥̧Æ§¤´¤¦§½̈§−Ÿ§¥´§¦®Ÿ
:Bðér ïBLéàk eäðøvé eäððBáé eäðááñéàéøLðk §«Ÿ§¤̧§Æ§´§¥½¦§¤−§§¦¬¥«§¤̧¤Æ

eäçwé åéôðk Nøôé óçøé åéìæBb-ìr Bp÷ øéré̈¦´¦½©«¨−̈§©¥®¦§³Ÿ§¨¨Æ¦¨¥½
:Búøáà-ìr eäàOéáéBnr ïéàå epçðé ããa ýåýé ¦¨¥−©¤§¨«§Ÿ̈−¨¨´©§¤®§¥¬¦−

:øëð ìàúçðîá ë"r
Iåçáå úáù ¥¬¥¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1360 'nr c zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL»ƒ¿»≈«¡…∆

עּלאה. ּתׁשּובה היא ׁשּובה וׁשּבת הּׁשנה ראׁש ׁשל ְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹהּתׁשּובה

ׁשּכן לּדבר, zz‡‰ּוראיה ‰·eLzעל ׁשּנעׂשה הּפגם ּתּקּון היא ְֵֶַָָָָ¿»«»»ְֲִִֶַַַָָ

(הּתׁשּובה החטא 'ּגּוף' את הּמבּטל וּדּוי, ּבּה יׁש ולכן החטא, ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָידי

א החטא). 'נפׁש' את מבּטלת lÚ‡‰עצמּה ‰·eLzהׁשבת היא ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָ¿»ƒ»»ֲִַָ

לחטא מקֹום אין מּלכּתחּלה ּכי וּדּוי, ּבּה ואין למקֹורּה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּנפׁש

וּדּוי, אֹומרים אין ׁשּובה ּובׁשּבת הּׁשנה ׁשּבראׁש ּומּכיון ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹולפגם.

עּלאה. ּתׁשּובה היא הּללּו הּימים ׁשעבֹודת ְֲִִִֶַַַָָָָָָמּובן

éùéìùâéeäákøéáéúëéúåîá-ìòéø÷õøà éúîa-ìr ©§¦¥̧Æ©¨´¢¥½̈¤
ïîLå òìqî Láã eä÷ðiå éãN úáeðz ìëàiå©Ÿ©−§´Ÿ¨®̈©¥«¦¥³§©Æ¦¤½©§¤−¤

:øeö Léîìçîãéáìç-ír ïàö áìçå ø÷a úàîç ¥«©§¦¬«¤§©̧¨¹̈©«£¥´ÀŸ¦¥̧¤
úBéìk áìç-ír íéãezrå ïLá-éða íéìéàå íéøk̈¦¹§¥¦³§¥«¨¨Æ§©¦½¦¥−¤¦§´

:øîç-äzLz áðr-íãå ähçåèïeøLé ïîLiå ¦®̈§©¥−̈¦§¤¨«¤©¦§©³§ªÆ
eäNr dBìà Lhiå úéNk úéár zðîL èráiå©¦§½̈¨©−§¨¨¦´¨¨¦®¨©¦Æ¡´©¨½̈

:BúrLé øeö ìaðéåæèúárBúa íéøæa eäàð÷é ©§©¥−¬§ª«¨«©§¦ª−§¨¦®§«¥−Ÿ
:eäñérëéæéàì íéäìà dìà àì íéãMì eçaæé ©§¦ª«¦§§À©¥¦Æ´Ÿ¡½Ÿ©¡Ÿ¦−´Ÿ

:íëéúáà íeørN àì eàa áøwî íéLãç íeòãé§¨®£¨¦Æ¦¨´Ÿ½̈¬Ÿ§¨−£«Ÿ¥¤«
çéLz Eãìé øeöé:Eììçî ìà çkLzå ¬§¨«§−¤®¦©¦§©−¥¬§«Ÿ§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(145 'nr ci zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL»ƒ¿»≈«¡…∆

את לברר ּכדי ּדחל ּובעֹובדין ּבמלאכה עֹוסקים החל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹּבימֹות

הּנפׁש ּכחֹות ּתּקּון ּתּתאה, ּתׁשּובה היינּו ּובתׁשּובה הרׁשּות; ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹעניני

מעל היא ׁשּבת ואּלּו לקדּׁשה. ּולקׁשרם לחזר מאלקּות, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻׁשּנפרדּו

זה), ּביֹום העֹולמֹות עלּית (מּצד הּברּורים ועבֹודת העֹולם ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָעניני

ּובתׁשּובה עצמּה; ּבּקדּׁשה לדרּגה מּדרּגה עלּיה היא ְְְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָָָֻוהעבֹודה

לׁשרׁשּה. הּנׁשמה עלּית עּלאה, ּתׁשּובה ְְְְְֲִִַַַָָָָָָָהיינּו

,éùéìù,éðù
éòéáøèé:åéúðáe åéða ñrkî õàðiå ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−©¦§¨®¦©¬©¨−̈§Ÿ¨«

ëíúéøçà äî äàøà íäî éðô äøézñà øîàiå©ÀŸ¤©§¦³¨¨©Æ¥¤½¤§¤−¨´©«£¦¨®
:ía ïîà-àì íéða änä úëtäz øBã ékàëíä ¦´³©§ªŸÆ¥½¨¨¦−«Ÿ¥ª¬¨«¥µ

íàéð÷à éðàå íäéìáäa éðeñrk ìà-àìá éðeàð÷¦§´¦§Ÿ¥½¦«£−¦§©§¥¤®©«£¦Æ©§¦¥´
:íñérëà ìáð éBâa ír-àìaáëäçã÷ Là-ék §Ÿ½̈§¬¨−̈©§¦¥«¦«¥Æ¨«§¨´

õøà ìëàzå úézçz ìBàL-ãr ã÷ézå étàá§©¦½©¦©−©§´©§¦®©³Ÿ©¤̧¤Æ
:íéøä éãñBî èäìzå dìáéåâëúBòø Bîéìr ätñà ¦«ª½̈©§©¥−«§¥¬¨¦«©§¤¬¨¥−¨®

:ía-älëà évçãëáè÷å óLø éîçìe árø éæî ¦©−£©¤¨«§¥¬¨¨²§ª¬¥¤−¤§¤´¤
:øôr éìçæ úîç-ír ía-çlLà úîäa-ïLå éøéøî§¦¦®§¤§¥ŸÆ£©©½̈¦£©−«Ÿ£¥¬¨¨«

äëøeça-íb äîéà íéøãçîe áøç-ìkLz õeçî¦Æ§©¤¤½¤¥«£¨¦−¥¨®©¨Æ
Léà-ír ÷ðBé äìeúa-íb:äáéNåëézøîà ©§½̈¥−¦¦¬¥¨«¨©−§¦

:íøëæ LBðàî äúéaLà íäéàôàæëñrk éìeì ©§¥¤®©§¦¬¨¥«¡−¦§¨«¥À©³©
äîø eðãé eøîàé-ït Bîéøö eøkðé-ït øeâà áéBà¥Æ¨½¤§©§−¨¥®¤«Ÿ§Æ¨¥´½̈¨

:úàæ-ìk ìrt ýåýé àìåçëänä úBör ãáà éBâ-ék §¬Ÿ§Ÿ̈−¨©¬¨«Ÿ¦²Ÿ©¬¥−¥®¨
:äðeáz íäa ïéàå§¥¬¨¤−§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"lyz jlie t"y zgiy)

EÈ˜Ï‡ '‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL»ƒ¿»≈«¡…∆

הּצמח אדמּו"ר סבֹו, את ּבילדּותֹו ּפעם ׁשאל הרׁש"ּב ְְְִֶֶַַַַַַַַַָָָָָהרּבי

ויׁש ׁשּבתית'. 'ּתׁשּובה צדק: הּצמח ענה ׁשּובה? ׁשּבת מהי ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָצדק:

ׁשהיא ה' עבֹודת על ּתׁשּובה היינּו ׁשּבתית' ּׁש'ּתׁשּובה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָלפרׁש,

החל ימי עבֹודת מּגיעה ּבׁשּבת ׁשהרי מׁשלמת, היינּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ'ׁשּבתית',

לׁשלמּות ּבעבֹודתֹו הּגיע אמנם האדם ּכלֹומר, ּוגמר. ׁשלמּות ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָלידי



xihtnקסב ,iriay ,iyiy ,iying - al - epif`d zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

והּוא ועֹוד, עֹוד לעלֹות נּתן ׁשּתמיד חׁש הּוא אבל ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָהאפׁשרית,

יֹותר'. עֹוד יפה יהיה 'ׁשהּמחר ְְִִֵֶֶֶַַָָָמחליט

éùéîçèëæ eìékNé eîëç eì:íúéøçàì eðéáé úà ¬¨«§−©§¦´®Ÿ¨¦−§©«£¦¨«
ìàì-íà äááø eñéðé íéðLe óìà ãçà ócøé äëéà¥º̈¦§³Ÿ¤¨Æ¤½¤§©−¦¨¦´§¨®̈¦ŸÆ

:íøébñä ýåýéå íøëî íøeö-ékàìeðøeöë àì ék ¦«¨´§¨½̈©«Ÿ̈−¦§¦¨«¦²¬Ÿ§¥−
:íéìéìt eðéáéàå íøeöáìíðôb íãñ ïôbî-ék ®̈§«Ÿ§¥−§¦¦«¦«¦¤³¤§ŸÆ©§½̈

úøøî úìkLà LBø-éápr Bîáðr äøîr úîãMîe¦©§−Ÿ£Ÿ̈®£¨¥̧Æ¦§¥½©§§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ
:Bîìâì:øæëà íéðút Làøå íðéé íðépz úîç ¨«£©¬©¦¦−¥¨®§¬Ÿ§¨¦−©§¨«

ãì:éúøöBàa íeúç éãnr ñîk àeä-àìääìéì £Ÿ−¨ª´¦¨¦®¨−§«§Ÿ¨«¦³
íãéà íBé áBø÷ ék íìâø èeîz úrì ílLå í÷ð̈¨Æ§¦¥½§¥−¨´©§¨®¦³¨Æ´¥½̈

:Bîì úãúr Lçååìåéãár-ìrå Bnr ýåýé ïéãé-ék §−̈£¦¬Ÿ¨«¦«¨¦³§Ÿ̈Æ©½§©£¨−̈
:áeærå øeör ñôàå ãé úìæà-ék äàøé ék íçðúé¦§¤¨®¦³¦§¤Æ¦¨´§©½̈§¤−¤¨¬§¨«

æì:Bá eéñç øeö Bîéäìà éà øîàåçìáìç øLà §¨©−¥´¡Ÿ¥®−¨¨¬«£¤̧¥³¤
éäé íëøæréå eîe÷é íëéñð ïéé ezLé eìëàé Bîéçáæ§¨¥̧ÆŸ¥½¦§−¥´§¦¨®¨¸Æ§©§§ª¤½§¦¬

:äøúñ íëéìrèìïéàå àeä éðà éðà ék äzr | eàø £¥¤−¦§¨«§´©À̈¦´£¦³£¦Æ½§¥¬
éðàå ézöçî äiçàå úéîà éðà éãnr íéäìà¡Ÿ¦−¦¨¦®£¦¯¨¦´©«£©¤À¨©̧§¦Æ©«£¦´

:ìévî éãiî ïéàå àtøà¤§½̈§¥¬¦¨¦−©¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(n"yz epif`d t"y zgiy)

EÈ˜Ï‡ '‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL»ƒ¿»≈«¡…∆

ּתׁשּובה'. ו'ׁשּבת ׁשּובה' 'ׁשּבת זֹו: לׁשּבת ׁשמֹות –eL·‰ׁשני ְְְְֵֵַַַָָָָָ»

.זּולת את והן עצמ את הן להׁשב עלי צּוּוי, –eLz·‰היינּו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ¿»

הּׁשמֹות ּוׁשני ּבלבד. עצמֹו עם האדם עבֹודת ההׁשבה, עצם ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהיינּו

לּמׁשּפיע ּגם מֹוסיפה הּזּולת עם העבֹודה ׁשּכן ּבזה, זה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָקׁשּורים

אזי לעני נֹותן העׁשיר ׁשּכאׁשר רז"ל ּוכמאמר ׁשּלֹו, ְֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבעבֹודה

עיני ה'".Ì‰È�L"מאיר ִֵֵֵ¿≈∆

éùéùîéëðà éç ézøîàå éãé íéîL-ìà àOà-ék¦«¤¨¬¤¨©−¦¨¦®§¨©¾§¦©¬¨«Ÿ¦−
:íìòìàîéãé ètLîa æçàúå éaøç ÷øa éúBpL-íà §Ÿ¨«¦©¦Æ§©´©§¦½§Ÿ¥¬§¦§−̈¨¦®

:ílLà éàðNîìå éøöì í÷ð áéLàáîévç øékLà ¨¦³¨¨Æ§¨½̈§¦§©§©−£©¥«©§¦³¦©Æ
Làøî äéáLå ììç ícî øNa ìëàz éaøçå ícî¦½̈§©§¦−Ÿ©´¨®̈¦©³¨¨Æ§¦§½̈¥−Ÿ

:áéBà úBòøtâîék Bnr íéBâ eðéðøäíBwé åéãár-íã ©§¬¥«©§¦³¦Æ©½¦¬©£¨−̈¦®
:Bnr Búîãà øtëå åéøöì áéLé í÷ðåô §¨¨Æ¨¦´§¨½̈§¦¤¬©§¨−©«

ã ycew zegiyn zecewp ã(235 'nr hk zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL»ƒ¿»≈«¡…∆

ּגמּורים צּדיקים עֹומדים, ּתׁשּובה ׁשּבעלי "ּבמקֹום רז"ל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָאמרּו

ּדוקא ּכי לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם ׁשם". לעמד יכֹולים ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹאינם

נּתן ׁשּלא ּכזה ּבאפן ּביהּודי חקּוקה ה' ׁשעבֹודת מתּגּלה ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבּתׁשּובה

אין מה', ונפרד וחטא עבר אם אפּלּו ׁשּלכן, מּמּנּו, אֹותּה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלעקר

ּבפנימּיּות ּכי היא, לכ והּסּבה ;יתּבר אליו ׁשּׁשב עד מנּוחה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָלֹו

החטא ּבׁשעת "ּגם ‡Bzנפׁשֹו ‰�Ó‡· ‰˙È‰." ְְְִֵַַַַ»¿»¿»¿»ƒ

éòéáùãî-äøéMä éøác-ìk-úà øaãéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥²¤¨¦§¥¬©¦¨«
:ïeð-ïa rLBäå àeä írä éðæàa úàfääîìëéå ©−Ÿ§¨§¥´¨¨®−§¥¬©¦«©§©´

-ìk-ìà älàä íéøácä-ìk-úà øaãì äLî¤½§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤¤¨
:ìàøNéåî-ìëì íëááì eîéN íäìà øîàiå ¦§¨¥«©³Ÿ¤£¥¤Æ¦´§©§¤½§¨̧

íeöz øLà íBiä íëa ãérî éëðà øLà íéøácä©§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²¥¦¬¨¤−©®£¤³§©ªÆ
ì íëéða-úàøác-ìk-úà úBNrì øîLäøBzä é ¤§¥¤½¦§´Ÿ©«£½¤¨¦§¥−©¨¬

:úàfäæîíëéiç àeä-ék íkî àeä ÷ø øáã-àì ék ©«ŸÂ¦«Ÿ¨¨̧¥¬Æ¦¤½¦−©¥¤®
ízà øLà äîãàä-ìr íéîé eëéøàz äfä øácáe©¨¨´©¤À©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¤¹

:dzLøì änL ïcøiä-úà íéøárôçîøaãéå «Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨§¦§¨«©§©¥³
:øîàì äfä íBiä íöra äLî-ìà ýåýéèîäìr §Ÿ̈Æ¤¤½§¤²¤©¬©¤−¥«Ÿ£¥¿

áàBî õøàa øLà Báð-øä äfä íéøárä øä-ìà¤©Á¨«£¨¦¸©¤¹©§À£¤Æ§¤´¤½̈
éðà øLà ïrðk õøà-úà äàøe Bçøé éðt-ìr øLà£¤−©§¥´§¥®§¥Æ¤¤´¤§©½©£¤̧£¦¬

:äfçàì ìàøNé éðáì ïúððäzà øLà øäa úîe Ÿ¥²¦§¥¬¦§¨¥−©«£ª¨«ªÀ¨¨Æ£¤³©¨Æ
énr-ìà óñàäå änL äìòïøäà úî-øLàk E Ÿ¤´½̈¨§¥«¨¥−¤©¤®©«£¤¥º©«£³Ÿ

éçà:åénr-ìà óñàiå øää øäa EàðøLà ìr ¨¦̧Æ§´Ÿ¨½̈©¥−̈¤¤©¨«©Á£¤̧
Lã÷ úáéøî-éîa ìàøNé éða CBúa éa ízìrî§©§¤¹¦À§Æ§¥´¦§¨¥½§¥«§¦©¬¨¥−
éða CBúa éúBà ízLc÷-àì øLà ìr ïö-øaãî¦§©¦®©´£¤³«Ÿ¦©§¤Æ¦½§−§¥¬

:ìàøNéáðàì änLå õøàä-úà äàøz ãâpî ék ¦§¨¥«¦¬¦¤−¤¦§¤´¤¨®̈¤§¨̧¨Æ´Ÿ
:ìàøNé éðáì ïúð éðà-øLà õøàä-ìà àBáúttt ¨½¤¨¾̈¤£¤£¦¬Ÿ¥−¦§¥¬¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr h zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL»ƒ¿»≈«¡…∆

מּצד זּכּו ּבחינת היא BÓˆÚּתׁשּובה ‡¯·p‰מּצד לא ,Èelb ְְִִִִַַָ«ƒ¿»«¿ִַֹƒ

‰ÏÚÓlÓ ¯B‡הּתׁשּובה מּבעל ּכלל ּבדר ּבאה הּתׁשּובה ׁשּכן, . ƒ¿«¿»ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

אֹור, מּגּלּוי ולא אלקּות, הּוא יהּודי ׁשל ׁשהעצם מּכ ְְְֱִִִִֶֶֶֶַָָֹֹעצמֹו,

ּכלי היה ולא מאלקּות רחֹוק היה ּבתׁשּובה ׁשחזר לפני ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹׁשהרי

ׁשּמסּבב (ואף אֹור ׁשֹונֹותלגּלּוי סּבֹות ׁשּיתעֹוררÏÚÓlÓ‰ים ּכדי ְְְְִִִֶַַƒ¿«¿»ְְִֵֵֶ

נּדח" מּמּנּו יּדח לבלּתי מחׁשבֹות "וחׁשב ּכּכתּוב ּבתׁשּובה, ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָָאדם

ּבהעלם). זה הרי –ְְֲֵֵֶֶ

,éòéáù,éùéù
øéèôîçîäfä íBiä íöra äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¤²¤©¬©¤−

:øîàìèîøLà Báð-øä äfä íéøárä øä-ìà äìr ¥«Ÿ£¥¿¤©Á¨«£¨¦¸©¤¹©§À£¤Æ
õøà-úà äàøe Bçøé éðt-ìr øLà áàBî õøàa§¤´¤½̈£¤−©§¥´§¥®§¥Æ¤¤´¤

:äfçàì ìàøNé éðáì ïúð éðà øLà ïrðkðúîe §©½©£¤̧£¦¬Ÿ¥²¦§¥¬¦§¨¥−©«£ª¨«ªÀ
énr-ìà óñàäå änL äìò äzà øLà øäaE ¨¨Æ£¤³©¨ÆŸ¤´½̈¨§¥«¨¥−¤©¤®

éçà ïøäà úî-øLàk-ìà óñàiå øää øäa E ©«£¤¥º©«£³Ÿ¨¦̧Æ§´Ÿ¨½̈©¥−̈¤¤
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:åénràðìàøNé éða CBúa éa ízìrî øLà ìr ©¨«©Á£¤̧§©§¤¹¦À§Æ§¥´¦§¨¥½
ízLc÷-àì øLà ìr ïö-øaãî Lã÷ úáéøî-éîa§¥«§¦©¬¨¥−¦§©¦®©´£¤³«Ÿ¦©§¤Æ

:ìàøNé éða CBúa éúBàáðäàøz ãâpî ék ¦½§−§¥¬¦§¨¥«¦¬¦¤−¤¦§¤´
éðà-øLà õøàä-ìà àBáú àì änLå õøàä-úà¤¨¨®¤§¨̧¨Æ´Ÿ¨½¤¨¾̈¤£¤£¦¬

:ìàøNé éðáì ïúð
xihtn

ttt Ÿ¥−¦§¥¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(130 'nr ci zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL»ƒ¿»≈«¡…∆

מאהבה ּותׁשּובה לׁשגגֹות, זדֹונֹות הֹופכת מּיראה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּתׁשּובה

לבאר: ויׁש לזכּיֹות. זדֹונֹות ׁשלילה,È¯‡‰הֹופכת ׁשל ּתנּועה היא ְְְְִֵֵֶֶָֻƒ¿»ְְִִֶָָ

ּבׁשלילת ועֹוסק האדֹון, אימת מּפני ּכרחֹו', 'ּבעל מתּבּטל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָהאדם

ּבּדר ּפעּלה ּכׁשגגֹות, נעׂשים זדֹונֹות לכן הּמנּגדים. הּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻּכל

א עצמֹו‡‰·‰הּׁשלילה. מֹוסר האדם חּיּוב, ׁשל ּתנּועה היא ְִַַָ«¬»ְְִִֵֶַָָָָ

מציאּות חדׁשה, מציאּות ׁשּנהיה ּכ ּבֹו, להּדבק ורֹוצה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָלה'

חדׁשה. מציאּות ּכזכּיֹות, נעׂשים זדֹונֹות לכן ּבה'. ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָֻהּדבּוקה
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.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn
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.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
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קסד
:íá eìLké íérLôe íá eëìé íé÷cöå ýåýéæçéòLt-ìr øáòå ïBr àNð EBîk ìû-éî §Ÿ̈À§©¦¦Æ¥´§¨« ½«Ÿ§¦−¦¨¬§¨«¦¥´¨ÀŸ¥³¨Æ§Ÿ¥´©¤½©

ì:àeä ãñç õôç-ék Btà ãrì ÷éæçä-àì Búìçð úéøàLèéeðéúðBr Laëé eðîçøé áeLé ¦§¥¦−©«£¨®Ÿ¤«¡¦³¨©Æ©½¦«¨¥¬¤−¤«¨´§©«£¥½¦§−Ÿ£«Ÿ¥®
éìLúå:íúàhç-ìk íé úBìöîa CëzraLð-øLà íäøáàì ãñç á÷réì úîà ïzz §©§¦²¦§ª¬−̈¨©Ÿ¨«¦¥³¡¤Æ§©«£½Ÿ¤−¤§©§¨¨®£¤¦§©¬§¨

:íã÷ éîéî eðéúáàì©«£Ÿ¥−¦¬¥¤«¤

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו - שובה 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
6:276:318:568:569:289:2910:2910:2918:3718:3019:0118:5318:1119:02באר שבע  )ק(

6:266:308:558:569:279:2810:2810:2818:3718:2919:0118:5318:0019:02חיפה )ק( 

6:246:288:548:559:259:2610:2710:2718:3718:2919:0118:5317:5119:01ירושלים )ק( 

6:286:328:568:579:289:2910:3010:3018:3718:2919:0118:5318:1019:03תל אביב )ק(

6:416:499:099:139:419:4410:4310:4418:5118:3819:2019:0818:2219:21אוסטריה וינה )ק(

6:035:548:338:289:069:0010:0810:0318:2218:2718:4718:5318:0819:03אוסטרליה מלבורן )ח(

6:456:529:129:159:449:4710:4610:4718:5218:4019:2119:0918:2419:13אוקראינה אודסה )ק(

6:156:248:448:479:169:1910:1710:1918:2518:1218:5418:4217:5618:46אוקראינה דונייצק )ק(

6:276:358:558:589:279:3010:2810:3018:3518:2319:0518:5218:0718:56אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

6:537:029:209:249:539:5710:5410:5619:0018:4719:3019:1718:3119:21אוק. ז׳יטומיר )ק(

6:456:549:139:169:459:4910:4610:4818:5318:4019:2419:1118:2419:15אוקראינה קייב )ק(

7:107:189:389:4110:1010:1311:1211:1319:1919:0719:4719:3518:5119:48איטליה מילאנו )ק(

5:555:538:288:268:588:5610:019:5918:1618:1418:3718:3517:5718:39אקוואדור קיטו )ח(

6:376:289:069:019:399:3410:4110:3718:5418:5819:1919:2318:4019:34ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:247:149:579:5110:2810:2211:3111:2719:5019:5620:1720:2319:3720:27ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:547:009:219:239:549:5610:5510:5619:0118:5219:2719:1818:3519:22ארה״ב בולטימור )ק(

6:436:499:119:139:439:4510:4410:4518:5218:4219:1819:0818:2619:19ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:436:509:119:139:439:4510:4510:4518:5118:4119:1819:0818:2519:19ארה״ב ג׳רסי )ק(

7:197:259:479:5010:1910:2111:2111:2119:2819:1819:5519:4519:0219:56ארה״ב דטרויט )ק(

7:087:129:369:3710:0910:0911:1011:1019:1719:1019:4119:3318:5319:43ארה״ב היוסטן )ק(

6:396:449:089:099:409:4110:4110:4118:4918:4119:1419:0518:2419:14ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

7:087:119:369:3610:0810:0811:1011:0919:1619:1019:3919:3318:5319:42ארה״ב מיאמי )ק(

6:406:469:079:099:399:4210:4110:4118:4618:3619:1319:0218:2019:15ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:366:429:069:089:379:3910:3910:3918:4718:3719:1419:0418:2119:14ארה״ב שיקאגו )ק(

6:116:068:468:439:169:1210:1910:1618:3818:3919:0019:0018:2119:04בוליביה לה פאס )ח(

7:307:409:5710:0110:3010:3411:3111:3319:3719:2320:0819:5419:0720:10בלגיה אנטוורפן )ק(

7:297:399:5710:0110:3010:3311:3111:3319:3819:2520:0919:5519:0920:10בלגיה בריסל )ק(

6:436:549:119:159:439:4710:4410:4718:5218:3619:2519:1018:2119:14בלרוס ליובאוויטש )ק(

5:495:438:208:168:528:479:549:5018:0818:1018:3118:3317:5218:39ברזיל ס.פאולו )ח(

5:355:298:068:028:388:349:409:3717:5417:5618:1718:1917:3818:25ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:476:579:159:199:479:5110:4910:5118:5618:4319:2819:1418:2719:28בריטניה לונדון )ק(

6:567:069:249:289:5610:0010:5711:0019:0418:5019:3719:2218:3419:38בריטניה מנצ׳סטר )ק(

6:547:049:219:259:549:5810:5510:5719:0218:4719:3319:1918:3219:23גרמניה ברלין )ק(

7:117:209:409:4410:1210:1511:1311:1519:2219:0919:5219:3918:5319:43גרמניה פרנקפורט )ק(

5:485:418:218:178:528:479:549:4718:1218:1418:3518:3717:5618:18דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:266:278:538:539:269:2610:2810:2718:3518:3018:5718:5118:1218:55הודו בומביי )ח(

6:206:218:498:499:219:2110:2310:2218:3218:2718:5418:4918:1018:53הודו פונה )ח(

6:316:398:599:029:319:3410:3210:3418:3918:2719:0818:5618:1119:00הונגריה בודפשט )ק(

6:516:589:199:219:519:5410:5310:5419:0018:5019:2619:1618:3319:20טורקיה איסטנבול )ק(

7:127:179:409:4210:1210:1411:1411:1419:2119:1219:4619:3718:5519:41יוון אתונה )ק(

מתוך פירוש רש"י

קי )א( נאם ה' לאדני. על עסקי אדוני שאול כשהייתי נרדף מפניו. לאדני. על אדוני כמו ואמר פרעה לבני ישראל )שמות יד(, וישאלו 
אנשי המקום לאשתו )בראשית כ"ו(. שב לימיני. התעכב והמתן לישועתי: )ב( מטה עזך ישלח ה' מציון. מעשים טובים המצויינין 

בידך, ד"א עוד תמלוך בציון ושם ישולח לך מטה עז ואז תרדה בקרב אויביך: )ג( עמך נדבות ביום חילך. עם ישראל יתנדבו לעזרתך 

ביום שתעשה חיל כמו שמפורש )בדברי הימים א י"ב( שהיו נקבצים עליו מכל שבט ושבט בלכתו אל צקלג נפלו עליו ממנשה וגומר 

ומן הגדי נבדלו אל דוד וגומר )שם(. בהדרי קודש מרחם משחר. בשביל הדרת קדושה שהיה בך מנעוריך. לך טל ילדותך. ילדות 

טובה ופרק נאה שהיה בך תהיה לך כטל שהוא נעים יערב ותעשה לך פירות להצליחך:

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

שנאמרו בהם וזכרת כי היית במצרים )דברים ט"ו( לפי שהוא חנון ורחום על בניו וחפץ להצדיקם: )ה( טרף נתן. מזון: )ו( כח מעשיו 

הגיד לעמו. כשנתן להם נחלת גוים הודיעם כחו וגבורתו, ומדרש תנחומא כתב לישראל מעשה בראשית להודיעם שהארץ שלו ובידו 

להושיב בה כל מי שירצה ולעקור אלו ולהושיב אחרים שלא יוכלו האומות לומר לישראל גזלנים אתם שכבשתם ארץ שבעה גוים: 

המשך מעמוד ג



קסה לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו - שובה 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
6:276:318:568:569:289:2910:2910:2918:3718:3019:0118:5318:1119:02באר שבע  )ק(

6:266:308:558:569:279:2810:2810:2818:3718:2919:0118:5318:0019:02חיפה )ק( 

6:246:288:548:559:259:2610:2710:2718:3718:2919:0118:5317:5119:01ירושלים )ק( 

6:286:328:568:579:289:2910:3010:3018:3718:2919:0118:5318:1019:03תל אביב )ק(

6:416:499:099:139:419:4410:4310:4418:5118:3819:2019:0818:2219:21אוסטריה וינה )ק(

6:035:548:338:289:069:0010:0810:0318:2218:2718:4718:5318:0819:03אוסטרליה מלבורן )ח(

6:456:529:129:159:449:4710:4610:4718:5218:4019:2119:0918:2419:13אוקראינה אודסה )ק(

6:156:248:448:479:169:1910:1710:1918:2518:1218:5418:4217:5618:46אוקראינה דונייצק )ק(

6:276:358:558:589:279:3010:2810:3018:3518:2319:0518:5218:0718:56אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

6:537:029:209:249:539:5710:5410:5619:0018:4719:3019:1718:3119:21אוק. ז׳יטומיר )ק(

6:456:549:139:169:459:4910:4610:4818:5318:4019:2419:1118:2419:15אוקראינה קייב )ק(

7:107:189:389:4110:1010:1311:1211:1319:1919:0719:4719:3518:5119:48איטליה מילאנו )ק(

5:555:538:288:268:588:5610:019:5918:1618:1418:3718:3517:5718:39אקוואדור קיטו )ח(

6:376:289:069:019:399:3410:4110:3718:5418:5819:1919:2318:4019:34ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:247:149:579:5110:2810:2211:3111:2719:5019:5620:1720:2319:3720:27ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:547:009:219:239:549:5610:5510:5619:0118:5219:2719:1818:3519:22ארה״ב בולטימור )ק(

6:436:499:119:139:439:4510:4410:4518:5218:4219:1819:0818:2619:19ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:436:509:119:139:439:4510:4510:4518:5118:4119:1819:0818:2519:19ארה״ב ג׳רסי )ק(

7:197:259:479:5010:1910:2111:2111:2119:2819:1819:5519:4519:0219:56ארה״ב דטרויט )ק(

7:087:129:369:3710:0910:0911:1011:1019:1719:1019:4119:3318:5319:43ארה״ב היוסטן )ק(

6:396:449:089:099:409:4110:4110:4118:4918:4119:1419:0518:2419:14ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

7:087:119:369:3610:0810:0811:1011:0919:1619:1019:3919:3318:5319:42ארה״ב מיאמי )ק(

6:406:469:079:099:399:4210:4110:4118:4618:3619:1319:0218:2019:15ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:366:429:069:089:379:3910:3910:3918:4718:3719:1419:0418:2119:14ארה״ב שיקאגו )ק(

6:116:068:468:439:169:1210:1910:1618:3818:3919:0019:0018:2119:04בוליביה לה פאס )ח(

7:307:409:5710:0110:3010:3411:3111:3319:3719:2320:0819:5419:0720:10בלגיה אנטוורפן )ק(

7:297:399:5710:0110:3010:3311:3111:3319:3819:2520:0919:5519:0920:10בלגיה בריסל )ק(

6:436:549:119:159:439:4710:4410:4718:5218:3619:2519:1018:2119:14בלרוס ליובאוויטש )ק(

5:495:438:208:168:528:479:549:5018:0818:1018:3118:3317:5218:39ברזיל ס.פאולו )ח(

5:355:298:068:028:388:349:409:3717:5417:5618:1718:1917:3818:25ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:476:579:159:199:479:5110:4910:5118:5618:4319:2819:1418:2719:28בריטניה לונדון )ק(

6:567:069:249:289:5610:0010:5711:0019:0418:5019:3719:2218:3419:38בריטניה מנצ׳סטר )ק(

6:547:049:219:259:549:5810:5510:5719:0218:4719:3319:1918:3219:23גרמניה ברלין )ק(

7:117:209:409:4410:1210:1511:1311:1519:2219:0919:5219:3918:5319:43גרמניה פרנקפורט )ק(

5:485:418:218:178:528:479:549:4718:1218:1418:3518:3717:5618:18דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:266:278:538:539:269:2610:2810:2718:3518:3018:5718:5118:1218:55הודו בומביי )ח(

6:206:218:498:499:219:2110:2310:2218:3218:2718:5418:4918:1018:53הודו פונה )ח(

6:316:398:599:029:319:3410:3210:3418:3918:2719:0818:5618:1119:00הונגריה בודפשט )ק(

6:516:589:199:219:519:5410:5310:5419:0018:5019:2619:1618:3319:20טורקיה איסטנבול )ק(

7:127:179:409:4210:1210:1411:1411:1419:2119:1219:4619:3718:5519:41יוון אתונה )ק(



קנקסו          

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 לעזור      

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
קופת את ח"ו לטלטל אסור קודש) שבת ועבור השנה ראש ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים השנה ראש (בערב
ההבדלה לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה

קודש. שבת במוצאי

     

של השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש *
השנה. ראש

בסו להדליק אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוס נשמה נר השנה, ראש של הראשו היו סו לקראת להדליק, יש כ *
חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת בערב השני, היו

מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 

          

    

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ,הכוכבי את לאחר בלילה, רק  אחרי דברי ורל הדלקה וכ הנרות הדלקת זמ
מית). או (גפרור חדשה אש יירת ידי על להדליק אופ בשו אסור . השנה. ראש

את ותדליק חדש, בגד שתלבש או בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגי הנרות הדלקת בעת
תבר זאת בכל  חדשי בגד או פרי לה אי וא הקידוש. לאחר תיכ תאכל הנל הפרי ואת ממש, לקידוש סמו הנרות

'שהחיינו'.
מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 

          

     
להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן לאחר

מברכי כ ואחרי דולק, מנר העברה ידי על הנרות את מדליקי

            
 

oiliyaz aexir

הקהל לכל ידו על לזכות אחר ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח טוב יום ערב חמישי ביום
ואומר:

:äæ áeøò-ìò CBîñìå úBkæì äöBøL éî ìëì äkæî éðà£¦§©¤§¨¦¤¤¦§§¦§©¥¤

מברך: והמזכה הזוכה מיד ונוטל וחוזר טפח, ומגביה בידו נוטל שזוכה ומי
Ceøa:áeøò úåöî ìò eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¦§©¥

ïéãaãaòîìe àðwúìe àbøL é÷eìãàìe éðeîèàìe éìeLáìe ééeôàì àðì àøL éäé §¥§¥¨¨¨¨©£¥§©¥§©§¥§©§¥§©¨§©¨¨§¤§©

ì àáè àîBiî àðëøö-ìk:úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe àðì àzaL ¨¨§¨¨¦¨¨¨§©©¨¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

úBNòìå ïwúìe øð ÷éìãäìe (ìëà) ïéîèäìe ìLáìe úBôàì eðì øzî äéäé äæa=]¨¤¦§¤ª¨¨¤¡§©¥§©§¦Ÿ¤§©§¦¥§©¥§©£

ì áBè íBiî eðkøö ìk:[úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe eðì ,úaL ¨¨§¥¦§©¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו -שובה 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
6:276:359:109:139:439:4610:4910:5119:3919:2720:0919:5619:0920:00מולדובה קישינב )ק(

7:157:169:539:5210:2310:2211:2711:2619:5619:5020:1720:1219:3220:16מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:496:369:048:569:379:2910:3410:2818:0818:1618:3618:4317:5818:47ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:385:418:178:188:488:499:539:5318:2618:1918:5018:4318:0118:47נפאל קטמנדו )ח(

6:576:559:269:249:589:5611:0010:5819:1019:0719:3119:2818:4919:32סינגפור סינגפור )ח(

5:495:598:388:429:109:1410:1810:2019:1919:0519:5119:3718:4719:41פולין ורשא )ק(

6:076:038:328:299:059:0210:0610:0318:0618:0618:2818:2817:4818:32פרו לימה )ח(

7:037:109:479:4910:1910:2111:2511:2720:1520:0420:4420:3219:4620:45צרפת ליאון )ק(

7:097:179:559:5810:2710:3011:3411:3620:2920:1620:5920:4619:5821:00צרפת פריז )ק(

5:425:418:168:158:478:459:499:4818:0818:0518:2918:2617:4718:30קולומביה בוגוטה )ח(

6:426:499:259:279:579:5911:0311:0419:5019:3920:1720:0619:2120:18קנדה טורונטו )ק(

6:176:249:019:039:339:3510:3910:4019:2819:1619:5719:4518:5819:58קנדה מונטריאול )ק(

6:206:248:578:589:309:3110:3410:3519:0818:5919:3319:2418:4119:28קפריסין לרנקה )ק(

6:366:489:299:3310:0010:0511:0911:1220:1920:0320:5420:3819:4520:55רוסיה מוסקבה )ק(

6:436:509:269:299:5910:0211:0611:0719:5619:4420:2620:1319:2620:17רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

6:456:539:319:3410:0210:0511:1011:1120:0319:5120:3320:2019:3320:33שוייץ ציריך )ק(

6:046:048:368:359:089:0710:1110:1018:2918:2518:5118:4618:0718:50תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

 

  ו  ו רא  ו  או ר ו מו ו  ו מ    רא ר ר ו
ואומר:

ycew zaye dpyd y`xc 'ae '` lil axrl 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

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
קופת את ח"ו לטלטל אסור קודש) שבת ועבור השנה ראש ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים השנה ראש (בערב
ההבדלה לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה

קודש. שבת במוצאי

dpyd y`x ly '` lil axr

של השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש

השנה. ראש

היום בסוף להדליק אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוסף נשמה נר השנה, ראש של הראשון היום סוף לקראת להדליק, יש כן

חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת בערב השני,

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:ïBøkfä íBé©¦¨

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

dpyd y`x ly 'a lil

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק - אחרים דברים לצורך הדלקה וכן הנרות הדלקת זמן

מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור השנה. ראש

את ותדליק חדש, בגד שתלבש או בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגים הנרות הדלקת בעת

תברך זאת בכל - חדשים בגד או פרי לה אין ואם הקידוש. לאחר תיכף תאכל הנ"ל הפרי ואת ממש, לקידוש סמוך הנרות

'שהחיינו'.

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ycew zay axrl zexp zwlcd zevn xcq

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

מברכים: כן ואחרי דולק, מנר העברה ידי על הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו - שובה 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
6:537:019:209:239:529:5510:5310:5518:5918:4719:2819:1618:3119:20מולדובה קישינב )ק(

6:196:208:518:519:219:2110:2410:2318:3818:3218:5918:5418:1519:58מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:136:028:428:369:159:0910:1710:1218:3018:3718:5819:0518:1919:09ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ח(

5:475:508:188:198:498:509:519:5118:0317:5618:2618:1917:3918:23נפאל קטמנדו )ח(

6:516:499:199:179:529:5010:5310:5119:0219:0019:2319:2118:4219:25סינגפור סינגפור )ח(

6:226:328:518:559:239:2710:2410:2618:3218:1819:0418:5018:0218:54פולין ורשא )ק(

5:545:508:228:198:558:529:579:5418:0618:0618:2718:2717:4818:31פרו לימה )ח(

7:277:359:569:5810:2810:3011:2911:3019:3719:2520:0519:5419:0920:06צרפת ליאון )ק(

7:377:4610:0610:0910:3710:4111:3911:4019:4719:3420:1620:0419:1820:17צרפת פריז )ק(

5:385:368:118:098:418:399:439:4117:5817:5618:1918:1717:3818:21קולומביה בוגוטה )ח(

7:047:119:339:3510:0410:0711:0611:0719:1319:0319:4119:3018:4619:41קנדה טורונטו )ק(

6:416:499:099:129:419:4410:4310:4418:5018:3819:1819:0618:2219:19קנדה מונטריאול )ק(

6:346:399:009:019:349:3510:3510:3518:4018:3119:0418:5618:1519:00קפריסין לרנקה )ק(

7:157:269:449:4910:1610:2011:1711:2019:2719:1120:0119:4518:5620:01רוסיה מוסקבה )ק(

7:097:179:369:3910:0910:1211:1011:1119:1619:0419:4519:3318:4819:37רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

7:117:199:419:4410:1210:1511:1411:1519:2319:1119:5219:4018:5519:52שוייץ ציריך )ק(

6:056:058:338:329:059:0410:0710:0518:1518:1018:3618:3217:5318:36תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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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
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השנה. ראש

היום בסוף להדליק אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוסף נשמה נר השנה, ראש של הראשון היום סוף לקראת להדליק, יש כן

חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת בערב השני,
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תברך זאת בכל - חדשים בגד או פרי לה אין ואם הקידוש. לאחר תיכף תאכל הנ"ל הפרי ואת ממש, לקידוש סמוך הנרות
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