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

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

מתוכם הודפסו 
14,000 עותקים על ידי - אי. אס. אנ. אאוט סורסינג בע"מ היסמין 1 רמת אפעל

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

Store Address
Empire Kosher 529 Empire Boulevard

Post mark it 383 Kingston Avenue

Kol Tuv Grocery 409 Kingston Avenue 

Hamafitz 361 Kingston Avenue

Albany bakery 337 Albany Ave

Store Address
Judaica  world 329 Kingston Avenue

kahan superette 317 Kingston Avenue

Kingston Bake Shop 380 Kingston Avenue 

Merkaz Stam 309 Kingston Avenue 

Dvar Malchus 717 empire blvd

Brooklyn, NY: 



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

אללוף אליאביטל

אבן יהודה
מגה בעיר

מייסדים 2

שחר ולנראור הגנוז

אור יהודה
כמעט חינם

המפעל 13

אור יהודה
סעד הרצל

השוק 1

אור עקיבא
עובדיה אילן

דוד המלך 514

אור עקיבא
כמעט חינם

האילן 1 
אזור תעשיה צפוני

אופקים
בוכריס עמוס

הרצל 39

אורנית
אורנית פוד מרקט

מרכז מסחרי

 אזור
נון סטופ מרקט

הרצל 32

אילת
ג. י. ש. א 63 בע"מ

האנפה 1/1

 אלקנה
כמעט חינם

מרכז מסחרי חדש

 אריאל 
יוסי ותמר חסון

כיכר העיר 4

אריאל
חלום מתוק

דרך הציונות 21

אשדוד
ויקטורי מהדרין

חנה סנש 1

אשדוד
מינימרקט כינרת

כינרת 51

אשדוד
כמעט חינם

גיא אוני 1 

אשדוד
יוחננוף

ז'בוטינסקי 27 
סטאר סנטר

אשדוד
פנינת שער לים

שוהם 2/9

אשדוד
מכולת אבזרדל

הסיטי 93/27

אשדוד
צומת ספרים

הגדוד העברי 6

אשקלון
ויקטורי

שדרות בן צבי 48 

אשקלון
מינימרקט מינה

הגבורה 7 
)בית העירייה(

באר טוביה
רמי לוי - קסטינה

מתחם ביג 
איזור התעשייה

באר שבע
אורן - על הדרך

נווה נוי

באר שבע
אפנגר רונית

אלעזר שמואלי

 באר שבע 
מפגש ספיר

שד' ירושלים 2

באר שבע
מזנון אביב

החלוץ 106

באר שבע
מורדוך איריס 

שאול המלך 38 
קניון שאול

באר שבע
מעדני השלום  

חנות 14 
תחנה מרכזית

באר שבע
נאני בוקובזה 

בן צבי 10 חנות 3 
רכבת

באר שבע
פלס יהודה

אחד העם 1

באר שבע
קוקליטסקי לאוניד

הצבי 51

באר שבע
צומת ספרים

חיל הנדסה 1

בארות יצחק
יש

מרכז מסחרי

בית אל
כמעט חינם

הראי"ה 34

פינחסוב ישראלבית אלעזרי

 ביתר עילית
ספרינט מוטור

מרכז מסחרי

בית שמש
קיוסק החברים

ככר נוימן 1

בית שמש
כמעט חינם 

שדרות יגאל אלון1 
מרכז ביג

בית שמש
סופר מרקט ברק

הרצל 9

בני ברק
רמי לוי - רמת גן

מבצע קדש 68

בני ברק
מירן אליהו

ירושלים 59

בני ברק
אושר עד 

הקישון 11

בנימינה
מכולת ירדנה

רחבת החנויות 
גבעת חן

פיצה פצץבת חפר

בת-ים
בורוכוב בלה

הרצל 56

בת ים
פפיסמרוב - הבית של פיס

הרב מימון

בת-ים
חיימוב מוטי

פרלשטיין 21

גבע - בנימין
רמי לוי 

איזור התעשייה 
שער בנימין

גבעת אבני
כלבו אטיאספון בע"מ

סביונים

גבעת עדה
מרכולית צוקר מנדל

חיי 67

גבעת שמואל
שמולי משה

ביאליק 26

גבעתיים
יחזקאל דוד

שנקין 62

גדרה
ויקטורי

פינס 3

גוש עציון
רמי לוי

צומת הגוש

צרכניהגן הדרום

גן יבנה
ויקטורי

הכישור 3

גני תקווה
ויקטורי

מרכז הבמה 
הכרמל 20

גני תקווה
וקנין רונן

עין גנים 7

דימונה
מחסני השוק

קניון פרץ סנטר

דימונה
מיני מרקט עדן

הצאלה 6

הוד השרון 
בוכניק אבי

הבנים 10

הוד השרון
חצי חינם

הרקון 2 
קניון שרונים

זכרון יעקב
אתגר מורן

הנדיב 26

זכרון יעקב
רמי לוי

קניון מול זכרון 
על כביש 4

חדרה
מכולת בנמרט

הגיבורים 85

חולון
קונדיטוריה דה - פריז

השופטים 26  

חולון
סופר שוק חגולי

התנאים 5

חולון
חצי חינם

המלאכה 31

חולון
שופרסל דיל

המלאכה

חצור הגלילית 
שערי דלק

דרך הבונים 1

חיפה
יודן ספרים ואמנויות 

חורב 15
מרכז חורב

חיפה
ברגר אורי

הרצל 54

חיפה
רוזנטל צבי

ארלוזורוב 4

חיפה
בן ברוך שולמית ואלברט

דרך העצמאות 51

חיפה
"בר-כל"

מרכז זיו רח' 
טרומפלדור

חיפה
שמידט מיכאלה

אורן 25 רוממה

חיפה
רמי לוי

חלוצי התעשיה 73

חיפה
שלום אופיר

טרומפלדור 2

חיפה
צומת ספרים

מרכזית חוף 
הכרמל

חיפה
צומת ספרים

העליה מ. רווחה 
וקניות 8

טבריה
רמי לוי

מרכז ביג 
צומת פוריה

טבריה
כמעט חינם

יהודה הלוי 113

טירת הכרמל
כמעט חינם

קרן היסוד 2

יבנאל
סיאני יהונתן

בית וגן 

יבנאל
ברכת אסנת

הגולן

 יבנה
כמעט חינם

 המיסב 7
א.ת. יבנה

 יבנה
מזוז אליהו

הדרור 25

 יהוד
בורקס יוון

הורדים 13

ינוב
פרץ אלירן

"סופר המושבים"

יקנעם
יש

מרכז מסחרי 
יקנעם עילית

שופרסלירוחם

מזון אדםירושלים

ירושלים
אברהמוב דוד

בית הדפוס 12

ירושלים 
גרף אקט

 מאיר גרשון 38
פסגת זאב

כתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנות



ה

ירושלים 
סופר-טי הרובע בע"מ

היהודים 1

ירושלים
חכמי גרי סיימון

שד' משה דיין 1

ירושלים
שיק שק

בית הכרם 29

ירושלים
סופר היובל

אורגואי 3

ירושלים
אלקאים דוד

פייר קניג 2

ירושלים
בן זקרי נתי -פילבוקס

עזה 34

ירושלים
בן חמו סימון

עמק רפאים 28

ירושלים
בני יעקב מלאייב למסחר

פרנקפורטר 14

ירושלים
קיוסק גול

דהומי בלוק 34

ירושלים
דבוש רן

מאיר גרשון 30

ירושלים
שלגיה

דרך חברון 103

ירושלים
ועקנין משה

דרך בית לחם 17

ירושלים
סופרדיל

דרך בית לחם 74

ירושלים
סופר דיל

דרך חברון 28

ירושלים
יעקב עמוס

עין גדי 22

ירושלים
מינמרקט גילה

בן אליעזר אריה 62

ירושלים
לוי גדעון

אגריפס 131

ירושלים
סופרמיני

ליכטנשטין 1

ירושלים
מאיר חמני

שלום יהודה 30

ירושלים
מעלומי נוריאל

הצפירה 12

ירושלים
מפגש הגבעה

שחל 58

ירושלים
מצלאוי דוד

בן זכאי 7

ירושלים
ניסן ובניו

קק"ל 13

ירושלים
צור יורם

רחמילביץ 134

ירושלים
קיוסק "מגיד"

שדרות המאירי 13 
קרית משה

ירושלים
רמי לוי - רמות

דרך החורש 90 
רמות ב

ירושלים
ש.מ שרותי מזון בע"מ

אליהו קורן 19

ירושלים
יזדי יגאל

שלמה בן יוסף 20

ירושלים
שמש מאיר

הפלמח 42

ירושלים
שקורי דוד

עין גדי 19

ירושלים
רמי לוי - מהדרין 

כנפי נשרים 62

ירושלים
רמי לוי שיווק השקמה 

הפרסה 5
רב חן

ירושלים
רמי לוי שיווק השקמה

האומן 15

ירושלים
רמי לוי שיווק השקמה 

יד חרוצים 18 
קניון אחים ישראל

ירושלים
צעצועי קנגורו

כיסופים 803

ירושלים
אושר עד 

בית הדפוס 29

 ירושלים
רבני יוסף

הנורית 21

ירושלים
מרדכי מאיר

הששה עשר 41

ירושלים
צומת ספרים

ד' אגודת ספורט 
ביתר

ירושלים
צומת ספרים

תחנה מרכזית

ירושלים
צומת ספרים

יד חרוצים 18

ירושלים
צומת ספרים

פארן 17

כוכב יאיר
כמעט חינם

 מרכז מסחרי 
רח' דרך המרכז 4

צרכנית כפר טרומןכפר טרומן

כפר יונה
מגה בעיר

מנחם בגין 44

כוכב יעקב
כמעט חינם

הכסף 1

כפר סבא
ויקטורי

נתיב האבות 14, 
מרכז שרונה

כפר סבא
בוסי לוי

פינס 16

כפר סבא
סעיד רבי

ויצמן 128

כפר סבא
צומת ספרים

בית רפואה מאיר

מישל שלמהכפר תבור

כרמיאל
אמייב דוד

נשיאי ישראל 7

לוד
ויקטורי - לוד מרכז

יוספטל 23

לוד
ויקטורי לוד- נתב"ג

פסח לב 2 
א.ת. צפוני לוד

לוד
סופר ברקת

א. ת. צפוני לוד 
היוצרים 3

מבשרת ציון
סופר מיני

אורן 47

מגדל העמק
זיל וזול

נוף העמק 1

מגדל העמק
כמעט חינם

רמת יזרעאל 11 
מרכז מסחרי

מודיעין
מינימרקט איילון

עמק איילון 18

מודיעין
שופרסל דיל

מתחם ישפרו

מודיעין
כמעט חינם

ישפרו סנטר
שד' המלאכה 121

מודיעין
רמי לוי

צומת שילת

מודיעין
צומת ספרים

שילת מרכז ירדן

מודיעין
צומת ספרים

לב העיר

מודיעין
צומת ספרים

אזור המלאכה 124

צרכנייהמורשת משגב

מישור אדומים
רמי לוי

איתם 1

מזרחי זכאי יעלמנחמיה

מעלה אדומים
ברהום אמנון

ככה יהלום 18

מתן
כמעט חינם

הדר 84

נהריה
מינימרקט מילניום

ההגנה 29

נהריה
כמעט חינם

הגדוד 21

כניסה לרכבתנהריה

נס ציונה
פיצוחי ענת

ויצמן 22

נצרת עילית 
מרכול השלום

הגפן 1/5

נצרת עילית
כמעט חינם

 היצירה 12
אזור תעשיה ג'

נשר
אביסרור שאול

דרך השלום 16

נשר
סופר רמות יצחק

האלון 35

נשר
רמי לוי

דרך השלום 13

נתיבות
מסס שושנה

ירושלים 47

נתיבות
מרכז קניות ח. כהן בע"מ

בעלי המלאכה 30

נתיבות
כמעט חינם

בעלי מלאכה 11
צים סנטר

נתניה
גבי מורדכייב

שי עגנון 2

נתניה
ר. ג. סופרמרקטינג

בארי 48

נתניה
שופרסל

סמילנסקי 13

נתניה
פז שמעון ואילנה

הגפן עין התכלת 18

נתניה
מינימרקט רעות

פתח תקווה 42

נתניה
צומת ספרים

החלוצים 1

כפר יהושעסופר האחים

עומר
חטואל שמואל

רותם 15

מינימרקט פטראעין בוקק - ים המלח

סופרמרקט אלהעין הנצי"ב

לויתן שלמהעלי

כניסה לרכבתעכו

עכו
זגורי אורית

מרכז רסקו 17

עפולה
כמעט חינם

קהילת ציון 1

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



ו

עפולה
גבאי

תחנה מרכזית אגד

עפולה
רמי לוי

יהושע חנקין 14

עקרון
יוחננוף

המלך חסן 1

ערד
מיני מרקט טללים

שמעון 38

ערד
דברים שצריך

חן 34 
מרכז מסחרי

סונולעתלית 

עתלית
כמעט חינם

 רח' הרדוף 
מרכז מסחרי

פרדס חנה
כהן נתן

ככר הנשיא

פרדס חנה
רמי לוי

איזור תעשייה 
הישן

פתח תקווה
מינימרקט יפה חוברה

אחוזה 112

פתח תקווה
כמעט חינם

צומת ירקונים

פתח תקווה
צומת ספרים

בית רפואה 
בילינסון

פתח תקווה
צומת ספרים

פאואר סנטר 
ירקונים

פתח תקווה
צומת ספרים

בזל פ. ז'בוטינסקי 1

צומת שמשון
קיוסק צומת 

שמשון

צפת
כחלון אייל

ירושלים 11

צפת
פישדלו נתן 

כנען 204

צפת 
כהן אהרן

איזור תעשיה חדש

קציר
מינימרקט קציר

דרך האלון 141

קצרין
א.ד. עמר 

מרכז מסחרי איתן

מינימרקט דקלקרית ארבע

קרית אתא
כהן משה

סוקולוב 40

קרית אתא
כמעט חינם

ההסתדרות 247

קרית ביאליק
ספיר ד. קמעונות בע"מ

 לילך 9 
גבעת הרקפות

קרית ביאליק
בן נעים יעקב

הניצנים 1 סביניה

קרית ביאליק
כמעט חינם

שדרות חן 1

קרית גת
מפגש נתי

שד. לכיש 36

קרית גת
הממתקים של שגיב

שד. גת 44

קרית גת
מגידיש אודי

שד. מלכי ישראל 
162

קרית גת
ויקטורי

הרימון 2 
)פינת הגפן(

קרית גת
ביטון יחיא

עתניאל בן קנז 5

קרית גת
ויקטורי

דרך הדרום 3

קרית חיים
הפלוס

אח"י אילת 15/9

כניסה לרכבתקרית חיים

קרית טבעון
נחום רמי

אלכסנדר זייד 1

קרית מוצקין
אוחיון מורן מימון

שד' גושן 55

יחזקאל חנהקרית מוצקין

קרית מוצקין
שופרסל שלי

שד' ויצמן 1

כניסה לרכבתקרית מוצקין

קרית מלאכי
ויקטורי

ז׳בוטינסקי 8

קרית שמונה 
בן דיין יוסף - כל בו הצפון

הלבנון 305/1

קרית שמונה
בן סימון אברהם

יהודה הלוי

קרית שמונה
אלונית צומת הגומא

ד.נ. גליל עליון

קרית שמונה
שופרסל

הנשיא 4 
)קניון נחמיה(

ראש העין
ויקטורי

שבזי 26

ראש העין
קהלני שלום

שבזי 15

ראש העין
רמי לוי

איזור תעשייה 
לב הארץ

ראש פינה
סופר מעיין

מרכז מסחרי

ראשון לציון
גל חיוט

התזמורת 60

ראשון לציון
שביוב שמואל

רוטשילד 15

ראשון לציון
חן מרקט

זלמן שזר 18

ראשון לציון
חצי חינם

לח"י 16

ראשון לציון
פיצוחי כהן ובניו

רוטשילד 88

 ראשון לציון 
הושיר איציק

 הנחשול 30
נוה ים

 ראשון לציון 
תחנת רכבת

בכניסה

ראשון לציון
מינימרקט אור

מורדי הגיטאות 
103

רחובות
אליאס שי שלמה

הרצל 147

רחובות
יוחננוף

צומת בילו

רחובות
חנות בר כל

מדאר 27

רחובות
יוחננוף

איזור התעשיה 
קרית משה

רחובות
כמעט חינם

אופנהיימר 10 
קרית המדע

רחובות
יוחננוף

קרית המדע
מול תחנת הרכבת

רחובות
מימינרקט ההולנדית

הר הצופים 17

 רחובות
תחנת רכבת

משתי הכניסות

רחובות
מגה

דרך ירושלים 15

רחובות
מגה בול  שפע שוק

דרך ירושלים 2

רמלה
כמעט חינם

אריה לוין 1

רמלה
כמעט חינם

קלאוזנר 10

רמלה
ויקטורי

קניון 
קרית הממשלה

רמת גן
סופר רני )לגעת באושר(

ביאליק 21

רמת השרון
מינימרקט אלימלך אשר

אוסישקין 102

רמת ישי 
אביאל מליחי

הארז

רעננה
מגה בול, סניף מרכז גולן

אחוזה 198

רעננה
קולד מיכאל

אוסטרובסקי 41

רעננה
קיוסק בן צור

בורוכוב 87

צרכנית שדה אילןשדה אילן

שדרות
ויקטורי

סמטת הפלדה 3

שדרות
חן מרקט

נאות אשכול 1

לויתן שלמהשילה

יהלום 25שערי תקווה

תל אביב
פיצוחי פנקס

פנקס 45

תל אביב
אביגל לבנה

יהודה הנשיא 13

תל אביב
אהרוני יגאל

ברודצקי 50 
רמת אביב

תל אביב
אס שרותי הסעדה בע"מ 

)משען(
שלונסקי 6

תל אביב
מפגש הקשת

הקשת 6

תל אביב
המקום של גל

הירקון 323

תל אביב
זרבאילוב בחטיאר 

-  צ.ע.א
קהלת לבוב 24

תל אביב
מינימרקט לינוי

בצלאל 4

תל אביב
מכלת איזי

בלוך 35

תל אביב
לוזון חיים

קהילת ורשה 27

תל אביב
כמעט חינם

נחלת יצחק 20
מגדלי ת"א

תל אביב
מוטי מרקט

קהלת פאדובה 20

תל אביב
מגה בעיר - מעוז אביב

בני אפרים 209

תל אביב
מינימרקט ככר המדינה

ה` באייר 64

תל אביב
ממתקי קנדי

קומה 4 
תחנה מרכזית

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



ז

תל אביב
מינימרקט מאנה

אבן גבירול 61

תל אביב
פלדמן בע"מ

 מרכז
 בעלי מלאכה 6

תל אביב
ספיר ד.ן.קמעונאות בע"מ

אינשטין 64

תל אביב
OZ 4 YOU

ויצמן 6

תל אביב
פיצוחי שלמה

אחימאיר 15

תל אביב
TY פנאי ללא

בית אל 15

תל אביב
מטייב ניסים

פינס 34

תל אביב
מינימרקט עמית

מוזיר 3

תל אביב
צרכניית הגוש

יחזקאל שטריכמן 
9

תל אביב
גן פרי וירק

אפטר 9

תל אביב
רפאילוב אנטולי

בראלי 18

תל אביב
"התחנה הישראלית"

דרך מנחם בגין 116

תל אביב
רכבת מרכז סבידור

משתי הכניסות

תל אביב
רכבת האוניברסיטה

משתי הכניסות

תל אביב
רכבת השלום

ליד הכניסה

 תל אביב 
סופר שוק

ברוריה 19

תל אביב
צרכניית אלטרנט

מחל 20

תל אביב
גיגי

 טאגור 55
רמת אביב

תל אביב
כהן יואל - רמת אביב

טאגור 38
רמת אביב

תל אביב
שורצקי אברהם

שנקין 54

תל מונד
רגע מתוק

הדקל 52

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

  מפתח  כללי

 ב.......................................תפילין נחת סדר ה  )א
 ג.............................א"קי י"קלים מזמורי תה  )ב
   ' וכל אדם לא יהיה וגוה "מאמר ד  )ג

 ח ..............ג"כשת'ה, שבת תשובה, האזינושבת פרשת 
 בכ........................ה"תשמ'ה, תשרי' ומכתב כללי   )ד
  א"ר שליט"ק אדמו"ת כוברכ  )ה

 הכ.........................א"תנש'הכיפורים הערב יום 
  תשרי'  ו– ראש השנהלקוטי שיחות   )ו

  לז ....................................................טירך כ )ק"בלה( 
 ח"ג הרה"ק הרה"כל קוטים מתורת לוי יצחקיל  )ז

 מא................ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר
 מב................יום כיפור – ט גאולה ומשיחילקו  )ח
 מג..............לשבוע יום כיפורחומש שיעור יומי   )ט
 סב.................לשבוע יום כיפורשיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא
 סג........................................לשבוע יום כיפור 

 גע................לשבוע יום כיפור "יום יוםה"לוח   )יב
 הע........................ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יג

 :מהדורת וגשל –ם "שיעורי רמב
 חע ...............לשבוע יום כיפור פרקים ליום' ג –  )יד
  הק .............לשבוע יום כיפור  פרק אחד ליום–  )טו
  יבק................לשבוע יום כיפור ותצו ספר המ–  )טז

  נביאים וכתובים   )יז
  טוק....................... דל פרק יםתהל, גי פרק ב-מואלש

 זיק.........................................יומאמסכת  עקבעין י  )יח
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   עם ביאורים חוליןמסכת   )יט
  יחק........................................ קד עד דף חצף מד

  :ד"נשיאי חברבותינו ת מתור

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )כ

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

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

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

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

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

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

 גנק.............................................ב"ר מוהרש"אדמו
  'ונטרסים חלק אקהמאמרים ספר   )כז

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

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

 הנק........................................... צ''ר מוהריי''אדמו
  אגרות קודש   )ל

 נוק.....................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 

 קנח.........................לשבוע יום כיפורלוח זמנים   )לא
 נטק.................יום כיפורערב לסדר הדלקת נרות   )לב
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daeyz zay ,epif`d zyxt zay .c"qa

*b"kyz'd

ÏÎÂּבּקדׁש לכּפר ּבבֹואֹו מֹועד ּבאהל יהיה לא אדם ¿»ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ
ּבירּוׁשלמי1גֹו' ּבהן2ואיתא ׁשּכתב אֹותן 3אפּלּו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָ

ּבמאמרֹו צדק' ה'צמח ּומבאר אדם. ּפני ּפניהם ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּודמּות
זה הּמתחיל' היה4'ּדּבּור ּגדֹול ּכׁשּכהן ׁשּנמׁש ׁשהּגּלּוי , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה ּגּלּוי הּוא הּקדׁשים לקדׁש ְְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָֹנכנס
ּבּמדרׁש הּפסּוק5וכדאיתא ּבאיזה6על אהרן, יבֹוא ּבזאת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

זכּות כּו' הּקדׁשים קדׁשי לבית נכנס אהרן היה ְְְְְֲֳִִֵֵַַָָָָָֹזכּות
ּדׁשמיני ּבׁשמיני, נּתנה ּומילה עּמֹו, נכנסת היתה ְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶַָָָָָהּמילה

ּבּמדרׁש וכדאיתא מהׁשּתלׁשלּות. למעלה על7הּוא ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָ
מילה.8הּפסּוק זֹו הוי' סֹוד איזהּו ליראיו, הוי' סֹוד ֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָ

ּדקּודׁשאֿ ּגליא מּבחינת הם ּדהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָׁשהּגּלּויים
מּבחינת הּוא מילה עלֿידי ׁשּנמׁש והּגּלּוי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּבריֿהּוא,
ּדסֹוד הוי', סֹוד נקרא ולכן ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא, ְְְְְְֲִִִֵָָָָָָסתים
היה ׁשהּכהןּֿגדֹול ּובׁשעה ונעלם. סתּום ּׁשהּוא מה ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּוא
לא ולכן הוי'. ּדסֹוד הּגּלּוי נמׁש הּקדׁשים לקדׁש ְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹנכנס
אדם, ּפני ּפניהם ּודמּות ּבהן ׁשּכתב אֹותן אפּלּו ׁשם ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָהיּו
לא אפילּו לּנבראים, מקֹום אין זה ּגּלּוי לגּבי ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹּכי

אדם. ּפני ּפניהם ׁשּדמּות ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָלהּמלאכים
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ב לאור יצא (*`"ypz ± ixyz e"`e qxhpewשל (אמו תנצב"ה חנה מרת הצדקנית הרבנית של היארצייט יום תשרי, ו' "לקראת ,ָ

. . תשכ"ה שנת המנחה עלות בעת תשובה שבת נסתלקה שליט"א), אדמו"ר כ"ק – יבלח"ט –ixyz e"`e,`"ypz'd zpy."המאמר

ואילך. א ע' לעיל – (תשכ"ג) זו שנה השנה דראש גו' לנו יבחר ד"ה שלפניו למאמר המשך הוא

יז.)1 טז, ה"ה.)2אחרי פ"א יו"ד.)3יומא א, א'תקנח.)4יחזקאל ע' שם וראה ואילך. א'תקנה ע' יוהכ"פ דרושי באוה"ת נדפס

ח.)5 פל"ח, ג.)6שמו"ר טז, ב.)7אחרי פמ"ט, יד.)8ב"ר כה, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

בתורה: נאמר הכיפורים ביום הגדול הכהן עבודת על

'B‚ L„wa ¯tÎÏ B‡B·a „ÚBÓ Ï‰‡a ‰È‰È ‡Ï Ì„‡ ÏÎÂ1 ¿»»»…ƒ¿∆¿…∆≈¿¿«≈«…∆
‡˙È‡ÂמצינוaתלמודÈÓÏLe¯È2Ô‰a ·˙kL Ô˙B‡ elÙ‡3˙eÓ„e ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¬ƒ»∆»«»∆¿

Ì„‡ È�t Ì‰È�tבמשכן להיות אסור היה כפשוטו אדם שלכל בלבד זו לא ¿≈∆¿≈»»
עבודתו את עובד שהכהן בשעה

הכוונה אלא הכיפורים ביום

שאפילו היא הפסוק של הפנימית

העליונה במרכבה הקודש חיות

יחזקאל בנבואת נאמר שעליהם

היינו אדם", פני פניהם "ודמות

'נוכחים' היו לא הם גם מלאכים,

עבד הגדול שהכהן בעת במשכן

שיבואר (וכפי הכיפורים ביום

המאמר). בהמשך להלן

¯‡·Óeאדמו"רÁÓˆ'‰ ¿»≈«∆«
¯eac' B¯Ó‡Óa '˜„∆̂∆¿«¬»ƒ

‰Ê 'ÏÈÁ˙n‰4Èelb‰L , ««¿ƒ∆∆«ƒ
CLÓpLמהעולמות למטה ∆ƒ¿«
‰È‰העליונים ÏB„b Ô‰kLk¿∆…≈»»»

ÌÈL„w‰ L„˜Ï Ò�Î�ביום ƒ¿»¿…∆«√»ƒ
Èelbהכיפורים ‡e‰ƒ

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
האורות כלל שבדרך בעוד

למטה מלמעלה באים העליונים

כמו ובהדרגה מסודר בסדר

שמורכבת (שרשרת) שלשלת

בזו זו שאחוזות רבות מטבעות

הטבעת של התחתון (והקצה

העליון לקצה מתחבר העליונה

גורמות מיוחדים בזמנים מיוחדות פעולות אך תחתיה), הבאה הטבעת של

לא כלומר השתלשלות', מ'סדר שלמעלה עליונים אורות של והתגלות המשכה

מזה. למעלה אלא הרגילים וההדרגה הסדר L¯„naלפי ‡˙È‡„ÎÂ5ÏÚ ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«
˜eÒt‰6הכיפורים ביום הגדול הכהן עבודת אודות זו בפרשה שאמור «»

Ô¯‰‡ ‡B·È ˙‡Êaהעבודות לפרטי מתייחס "בזאת" הביטוי פשוטו, לפי ¿…»«¬…
בזכות פירושו "בזאת" המדרש לפי אך הפרשה בפסוקי המפורטות וההכנות

- ‰ÌÈL„wמסוימת ÈL„˜ ˙È·Ï Ò�Î� Ô¯‰‡ ‰È‰ ˙eÎÊ ‰ÊÈ‡a¿≈∆¿»»«¬…ƒ¿»¿≈»¿≈«√»ƒ
,BnÚ ˙Ò�Î� ‰˙È‰ ‰ÏÈn‰ ˙eÎÊ 'eÎשאיפשרה המיוחדת הזכות ¿«ƒ»»¿»ƒ¿∆∆ƒ

המילה ברית של הזכות היא הקדשים לקדש להיכנס הכהן «ÏÈÓeƒ‰לאהרן
È�ÈÓLa ‰�z�השמיני ביום הוא המילה ברית של שזמנה בתורה כמפורש ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

eÏLÏzL‰Ó˙ללידה ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ È�ÈÓLcבקבלה כמבואר ƒ¿ƒƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

ולאחר בראשית ימי בששת שנברא הטבע את מסמל שבע שהמספר ובחסידות

הטבע של שלם היקף מסמל שבע המספר ולכן השביעי, היום שבת, באה מכן

מה את מסמל שמונה המספר ואילו בשבוע, שבוע מדי עצמו על החוזר

הכיפורים ביום הקדשים לקדש הגדול הכהן שכניסת ומאחר מהטבע שלמעלה

שקשורה המילה בזכות הייתה

זו הרי שמונה, במספר במיוחד

להמשכה קשור שהדבר הוכחה

השתלשלות, מסדר שלמעלה

והקבוע. הרגיל לסדר מעבר

Âקשורה שהמילה נוספת ¿הוכחה
מסדר שלמעלה ובדרגות באורות

- «È‡„Îƒ¿ƒ˙‡השתלשלות
L¯„na7˜eÒt‰ ÏÚ8 «ƒ¿»««»

e‰ÊÈ‡ ,ÂÈ‡¯ÈÏ 'ÈÂ‰ „BÒ¬»»ƒ≈»≈∆
‰ÏÈÓ BÊ 'ÈÂ‰ „BÒ¬»»ƒ»
דברי של הפנימית והמשמעות

היא ÌÈÈelb‰L∆«ƒƒהמדרש
˙eÏLÏzL‰cההמשכות ¿ƒ¿«¿¿

בדרך שבאות מלמעלה העליונות

הרגיל הסדר לפי ≈‰Ìכלל,
Œ‡L„e˜c ‡ÈÏb ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿»¿¿»
Èelb‰Â ,‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒ¿«ƒ
‰ÏÈÓ È„ÈŒÏÚ CLÓpL∆ƒ¿««¿≈ƒ»
ÌÈ˙Ò ˙�ÈÁaÓ ‡e‰ƒ¿ƒ«»ƒ

,‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ
הקדושֿ שאצל בזוהר כמבואר

ונשמות התורה ברוךֿהוא,

(פנימי חלק – 'סתים' יש ישראל

שאינו ונעלם סתום שהוא יותר)

ונראה גלוי שהוא יותר (חיצוני) (חלק – ו'גליא' �˜¯‡נראה ÔÎÏÂחלק ¿»≈ƒ¿»
שבקדושֿברוךֿהוא Ìe˙Òה'סתים' ‡e‰M ‰Ó ‡e‰ „BÒc ,'ÈÂ‰ „BÒ¬»»¿«∆»

Ú�Â.ÌÏ ¿∆¿»
CLÓ� ÌÈL„w‰ L„˜Ï Ò�Î� ‰È‰ ÏB„bŒÔ‰k‰L ‰ÚL·e¿»»∆«…≈»»»ƒ¿»¿…∆«√»ƒƒ¿«

Èelb‰הבחינה 'סתים', בבחינת שהיא בקדושֿברוךֿהוא דרגא מאותה «ƒ
הבחינה ונסתרת, נעלמת היא כלל שבדרך ÔÎÏÂ(הפנימית) .'ÈÂ‰ „BÒc¿¬»»¿»≈

ÌL eÈ‰ ‡Ïונעלם סתום ממקור והתגלות המשכה של שעה באותה …»»
Èa‚Ï Èk ,Ì„‡ È�t Ì‰È�t ˙eÓ„e Ô‰a ·˙kL Ô˙B‡ elÈÙ‡¬ƒ»∆»«»∆¿¿≈∆¿≈»»ƒ¿«≈

ÌÈ‡¯·pÏ ÌB˜Ó ÔÈ‡ ‰Ê Èelb,שהוא סוג Ï‡מכל eÏÈÙ‡ ƒ∆≈»«ƒ¿»ƒ¬ƒ…
Ì„‡ È�t Ì‰È�t ˙eÓcL ÌÈÎ‡Ïn‰Ïהנבראים כל כלל) (בדרך כי ¿««¿»ƒ∆¿¿≈∆¿≈»»

ממנו. שלמעלה למה קשר להם ואין ההשתלשלות מסדר כחלק נבראו
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CÈ¯ˆÂלּכנס יּוכל ׁשהּכהןּֿגדֹול ׁשּבכדי ּדמּזה להבין, ¿»ƒְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
הּמילה זכּות עלֿידי הּוא הּקדׁשים ְְְֳִִֵֶַַַָָֹלקדׁש
מהׁשּתלׁשלּות ּדלמעלה ׁשהּגּלּוי מּוכח, ּבׁשמיני, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּנּתנה
הּקדׁשים קדׁש מעלת מּצד הּוא הּקדׁשים ּבקדׁש ְֲֳֳִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשהיה
לקדׁש הּכהןּֿגדֹול ׁשל ּכניסתֹו ׁשעלֿידי (ולא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹעצמֹו
אדם ׁשּוכל זה ואףֿעלּֿפיֿכן, הּגּלּוי), נמׁש ְְְֳִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּקדׁשים
ּפני ּפניהם ּודמּות ּבהן ׁשּכתב אֹותן אפּלּו גֹו' יהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלא
הּקדׁשים לקדׁש הּכהןּֿגדֹול ׁשל ּבבֹואֹו ּדוקא הּוא ְְְֳִֵֶֶַַַָָָָָֹֹאדם,
עלֿידי ׁשּנמׁש ׁשהּגּלּוי מּובן, ּדמּזה ּבּקדׁש. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹלכּפר
יֹותר נעלה הּוא הּקדׁשים ּבקדׁש ּדכהןּֿגדֹול ְְֲֲֳִֵֵֶֶַַָָָָֹֹהעבֹודה

עצמֹו. מּצד הּקדׁשים ּבקדׁש ׁשהיה ְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָֹמהּגּלּוי

ּבהּמאמרÔ·eÈÂב) הּמבאר עלּֿפי ּדתׁשּובה9זה ¿»ְְְֲִִֶַַַַָָָֹ
ׁשּלמעלה10(וכּפרה ׁשמיני ּבבחינת הם ( ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

רפּואה ׁשּמביאה ּתׁשּובה ּדגדֹולה ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָמהׁשּתלׁשלּות.
ּבּׁשמינית11לעֹולם קבעּוה ּורפּואה ׁשרפּואה12, ּדזה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָ

עלּֿדר הּוא ּבּׁשמינית ּבּׁשמינית.13קבעּוה ׁשּנּתנה מילה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
ּכהן מפריׁשין הּכּפּורים יֹום קדם ימים ׁשּׁשבעה ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹוזהּו

מּביתֹו אֹותֹו14ּגדֹול מרּגילין הּימים ׁשבעת וכל ְְְִִִִִֵַַַָָָ
הׁשּתלׁשלּות,15ּבעבֹודֹות ּבחינת הם הּימים ׁשבעת ּכי , ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָ

הּימים) ׁשבעת (ׁשּלאחרי הּׁשמיני יֹום הּכּפּורים, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָויֹום
ההּזיֹות ׁשמֹונה ענין ּגם וזהּו מהׁשּתלׁשלּות. למעלה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָהּוא

למּטה וׁשבע למעלה אחת הּכּפּורים ׁשהאחת16ּביֹום , ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָ
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א'תקנו.)9 החמישית.)10ע' ברכה היא עצמה תשובה משא"כ התשובה. ע"י הבאה סע"א.)11הרפואה פו, יז,)12יומא מגילה

שם.)13ב. מגילה וראה שם. באוה"ת הלשון ה"ג.)14כ"ה פ"א יוהכ"פ עבודת הל' רמב"ם יומא. מס' במשנה.)15ריש א יד, ָיֹומא

ה"ה. שם ה"ה.)16רמב"ם פ"ג שם רמב"ם במשנה. ב נג, יומא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂעבודתו מעלת אודות לעיל שהובאו ההסברים שני לכאורה, ¿»ƒ¿»ƒ
- זה את זה סותרים הקדשים בקדש הכיפורים ביום הגדול הכהן ∆fÓc¿ƒ‰של

‡e‰ ÌÈL„w‰ L„˜Ï Ò�kÏ ÏÎeÈ ÏB„bŒÔ‰k‰L È„ÎaL∆ƒ¿≈∆«…≈»«ƒ»≈¿…∆«√»ƒ
Èelb‰L ,ÁÎeÓ ,È�ÈÓLa ‰�zpL ‰ÏÈn‰ ˙eÎÊ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿«ƒ»∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ»∆«ƒ

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏcƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
ÌÈL„w‰ L„˜a ‰È‰L∆»»¿…∆«√»ƒ
L„˜ ˙ÏÚÓ „vÓ ‡e‰ƒ««¬«…∆

BÓˆÚ ÌÈL„w‰כלומר «√»ƒ«¿
מלמעלה האורות שהמשכת

ידי על ההשתלשלות מסדר

של ממעלתו נובעת זו עבודה

והראייה עצמו, הקדשים קודש

יש המיוחדת מעלתו שבגלל

להיכנס כדי מיוחדת בזכות צורך

המילה זכות …¿(ÏÂ‡אליו,
ÏL B˙ÒÈ�k È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ»∆
L„˜Ï ÏB„bŒÔ‰k‰«…≈»¿…∆
,(Èelb‰ CLÓ� ÌÈL„w‰«√»ƒƒ¿»«ƒ

,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âמהנושא ¿««ƒ≈
עולה לעיל שהוסבר השני

- להיפך ÏÎeLלכאורה ‰Ê∆∆¿»
elÙ‡ 'B‚ ‰È‰È ‡Ï Ì„‡»»…ƒ¿∆¬ƒ
˙eÓ„e Ô‰a ·˙kL Ô˙B‡»∆»«»∆¿
‡e‰ ,Ì„‡ È�t Ì‰È�t¿≈∆¿≈»»
ŒÔ‰k‰ ÏL B‡B·a ‡˜Âc«¿»¿∆«…≈
ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÏB„b»¿…∆«√»ƒ
‰fÓc .L„wa ¯tÎÏ¿«≈«…∆¿ƒ∆
CLÓpL Èelb‰L ,Ô·eÓ»∆«ƒ∆ƒ¿«
ŒÔ‰Îc ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»¿…≈
ÌÈL„w‰ L„˜a ÏB„b»¿…∆«√»ƒ

‰ÏÚ� ‡e‰Èelb‰Ó ¯˙BÈ «¬∆≈≈«ƒ
BÓˆÚ „vÓ ÌÈL„w‰ L„˜a ‰È‰Lאם ממהֿנפשך: קשה כן, ואם ∆»»¿…∆«√»ƒƒ««¿

יש (ולכן השתלשלות מסדר למעלה המשכה גורם עצמו מצד הקדשים קדש

והחשיבות שהמעלה המבואר פשר מה בו), להיכנס כדי מיוחדת בזכות צורך

את והגורם המעלה עיקר ואם בקדש", "לכפר אהרן של הכניסה היא הגדולה

כדי מיוחדת בזכות צורך יש מדוע אהרן, של עבודתו היא הנעלית ההמשכה

הקדשים? לקדש להיכנס

¯Ó‡n‰a ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ צדק'9·) ה'צמח אדמו"ר של ¿»∆«ƒ«¿…»¿««¬»
(tÎÂ¯‰הנ"ל ‰·eL˙c10‰ÏÚÓlL È�ÈÓL ˙�ÈÁ·a Ì‰ ( ƒ¿»¿«»»≈ƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Óלידי בא שמיני לבחינת התשובה נושא של המיוחד והקשר ≈ƒ¿«¿¿
בכך גם ÌÏBÚÏביטוי ‰‡eÙ¯ ‰‡È·nL ‰·eLz ‰ÏB„‚c11 ƒ¿»¿»∆¿ƒ»¿»»»

בגמרא), ז"ל חכמינו È�ÈÓMa˙(כמאמר ‰eÚ·˜ ‰‡eÙ¯eברכת את ¿»¿»»«¿ƒƒ
בברכות השמינית כברכה ז"ל חכמינו קבעו הרפואה על מבקשים בה "רפאנו"

עשרה 12C¯cŒÏÚשמונה ‡e‰ ˙È�ÈÓMa ‰eÚ·˜ ‰‡eÙ¯L ‰Êc13 ¿∆∆¿»¿»»«¿ƒƒ«∆∆
˙È�ÈÓMa ‰�zpL ‰ÏÈÓבגלל השמיני ביום נקבעה שמילה כשם כי ƒ»∆ƒ¿»«¿ƒƒ

והסדר מהטבע למעלה שהיא

נקבעה הרפואה כך הרגיל,

במה (שקשורה השמינית בברכה

בגלל השתלשלות) לסדר שמעל

לתשובה הרפואה של הקשר

צדק הצמח כדברי שהיא,

שמיני "בבחינת במאמרו

מהשתלשלות". שלמעלה

e‰ÊÂהפנימי הרוחני הטעם ¿∆
במשנה ז"ל חכמינו לדברי

ÌBÈ Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·ML∆ƒ¿»»ƒ…∆
Ô‰k ÔÈLÈ¯ÙÓ ÌÈ¯etk‰«ƒƒ«¿ƒƒ…≈

B˙ÈaÓ ÏB„b14˙Ú·L ÏÎÂ »ƒ≈¿»ƒ¿«
B˙B‡ ÔÈÏÈb¯Ó ÌÈÓi‰«»ƒ«¿ƒƒ
שיתרגל עד אותו מאמנים

˙B„B·Úaיום של המיוחדות «¬
15kהכיפורים ,˙Ú·L Èƒƒ¿«

˙�ÈÁa Ì‰ ÌÈÓi‰«»ƒ≈¿ƒ«
ÌBÈÂ ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿
È�ÈÓM‰ ÌBÈ ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ«¿ƒƒ
(ÌÈÓi‰ ˙Ú·L È¯Á‡lL)∆¿«¬≈ƒ¿««»ƒ
‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Óלעיל כאמור ≈ƒ¿«¿¿
כנגד שהוא, שבע שהמספר

את מסמל השבוע, ימי שבעת

ולעולם, לנבראים ושייך הטבע

את מסמל שמונה המספר ואילו

ימי ב"שבעת קשור שבע שהמספר במפרשים שמובא (כפי לטבע שמעל מה

את ו"שומר מעליו ניצב שמונה והמספר הבניין") ימי "שבעת (או ההיקף"

ימי "שבעת היו שתחילה המשכן הקמת לעניין גם שמצינו כמו ההיקף",

המשכן הקמת ואילו בנבראים הקיימת השלימות הושגה בהם המילואים"

מהעולם). שלמעלה מה את המסמל השמיני ביום דווקא הייתה

‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ˙BÈf‰‰ ‰�BÓL ÔÈ�Ú Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿«¿∆««»¿«ƒƒ««¿«¿»
‰hÓÏ Ú·LÂ16נאמר הכיפורים ביום הגדול הכהן של העבודות לגבי ¿∆«¿«»

והזה חטאת) כקרבן המזבח על ועלה (שנשחט הפר מדם "ולקח ְִָבתורה

הדם מן פעמים שבע יזה הכפורת ולפני קדמה הכפורת פני על ֶַבאצבעו

– באצבעו והזה במשנה): ז"ל חכמינו דברי פי (על רש"י ופירש ְִָבאצבעו".
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ט 'ebe mc` lke

CÈ¯ˆÂלּכנס יּוכל ׁשהּכהןּֿגדֹול ׁשּבכדי ּדמּזה להבין, ¿»ƒְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
הּמילה זכּות עלֿידי הּוא הּקדׁשים ְְְֳִִֵֶַַַָָֹלקדׁש
מהׁשּתלׁשלּות ּדלמעלה ׁשהּגּלּוי מּוכח, ּבׁשמיני, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּנּתנה
הּקדׁשים קדׁש מעלת מּצד הּוא הּקדׁשים ּבקדׁש ְֲֳֳִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשהיה
לקדׁש הּכהןּֿגדֹול ׁשל ּכניסתֹו ׁשעלֿידי (ולא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹעצמֹו
אדם ׁשּוכל זה ואףֿעלּֿפיֿכן, הּגּלּוי), נמׁש ְְְֳִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּקדׁשים
ּפני ּפניהם ּודמּות ּבהן ׁשּכתב אֹותן אפּלּו גֹו' יהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלא
הּקדׁשים לקדׁש הּכהןּֿגדֹול ׁשל ּבבֹואֹו ּדוקא הּוא ְְְֳִֵֶֶַַַָָָָָֹֹאדם,
עלֿידי ׁשּנמׁש ׁשהּגּלּוי מּובן, ּדמּזה ּבּקדׁש. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹלכּפר
יֹותר נעלה הּוא הּקדׁשים ּבקדׁש ּדכהןּֿגדֹול ְְֲֲֳִֵֵֶֶַַָָָָֹֹהעבֹודה

עצמֹו. מּצד הּקדׁשים ּבקדׁש ׁשהיה ְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָֹמהּגּלּוי

ּבהּמאמרÔ·eÈÂב) הּמבאר עלּֿפי ּדתׁשּובה9זה ¿»ְְְֲִִֶַַַַָָָֹ
ׁשּלמעלה10(וכּפרה ׁשמיני ּבבחינת הם ( ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

רפּואה ׁשּמביאה ּתׁשּובה ּדגדֹולה ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָמהׁשּתלׁשלּות.
ּבּׁשמינית11לעֹולם קבעּוה ּורפּואה ׁשרפּואה12, ּדזה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָ

עלּֿדר הּוא ּבּׁשמינית ּבּׁשמינית.13קבעּוה ׁשּנּתנה מילה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
ּכהן מפריׁשין הּכּפּורים יֹום קדם ימים ׁשּׁשבעה ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹוזהּו

מּביתֹו אֹותֹו14ּגדֹול מרּגילין הּימים ׁשבעת וכל ְְְִִִִִֵַַַָָָ
הׁשּתלׁשלּות,15ּבעבֹודֹות ּבחינת הם הּימים ׁשבעת ּכי , ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָ

הּימים) ׁשבעת (ׁשּלאחרי הּׁשמיני יֹום הּכּפּורים, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָויֹום
ההּזיֹות ׁשמֹונה ענין ּגם וזהּו מהׁשּתלׁשלּות. למעלה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָהּוא

למּטה וׁשבע למעלה אחת הּכּפּורים ׁשהאחת16ּביֹום , ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָ
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א'תקנו.)9 החמישית.)10ע' ברכה היא עצמה תשובה משא"כ התשובה. ע"י הבאה סע"א.)11הרפואה פו, יז,)12יומא מגילה

שם.)13ב. מגילה וראה שם. באוה"ת הלשון ה"ג.)14כ"ה פ"א יוהכ"פ עבודת הל' רמב"ם יומא. מס' במשנה.)15ריש א יד, ָיֹומא

ה"ה. שם ה"ה.)16רמב"ם פ"ג שם רמב"ם במשנה. ב נג, יומא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂעבודתו מעלת אודות לעיל שהובאו ההסברים שני לכאורה, ¿»ƒ¿»ƒ
- זה את זה סותרים הקדשים בקדש הכיפורים ביום הגדול הכהן ∆fÓc¿ƒ‰של

‡e‰ ÌÈL„w‰ L„˜Ï Ò�kÏ ÏÎeÈ ÏB„bŒÔ‰k‰L È„ÎaL∆ƒ¿≈∆«…≈»«ƒ»≈¿…∆«√»ƒ
Èelb‰L ,ÁÎeÓ ,È�ÈÓLa ‰�zpL ‰ÏÈn‰ ˙eÎÊ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿«ƒ»∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ»∆«ƒ

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏcƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
ÌÈL„w‰ L„˜a ‰È‰L∆»»¿…∆«√»ƒ
L„˜ ˙ÏÚÓ „vÓ ‡e‰ƒ««¬«…∆

BÓˆÚ ÌÈL„w‰כלומר «√»ƒ«¿
מלמעלה האורות שהמשכת

ידי על ההשתלשלות מסדר

של ממעלתו נובעת זו עבודה

והראייה עצמו, הקדשים קודש

יש המיוחדת מעלתו שבגלל

להיכנס כדי מיוחדת בזכות צורך

המילה זכות …¿(ÏÂ‡אליו,
ÏL B˙ÒÈ�k È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ»∆
L„˜Ï ÏB„bŒÔ‰k‰«…≈»¿…∆
,(Èelb‰ CLÓ� ÌÈL„w‰«√»ƒƒ¿»«ƒ

,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âמהנושא ¿««ƒ≈
עולה לעיל שהוסבר השני

- להיפך ÏÎeLלכאורה ‰Ê∆∆¿»
elÙ‡ 'B‚ ‰È‰È ‡Ï Ì„‡»»…ƒ¿∆¬ƒ
˙eÓ„e Ô‰a ·˙kL Ô˙B‡»∆»«»∆¿
‡e‰ ,Ì„‡ È�t Ì‰È�t¿≈∆¿≈»»
ŒÔ‰k‰ ÏL B‡B·a ‡˜Âc«¿»¿∆«…≈
ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÏB„b»¿…∆«√»ƒ
‰fÓc .L„wa ¯tÎÏ¿«≈«…∆¿ƒ∆
CLÓpL Èelb‰L ,Ô·eÓ»∆«ƒ∆ƒ¿«
ŒÔ‰Îc ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»¿…≈
ÌÈL„w‰ L„˜a ÏB„b»¿…∆«√»ƒ

‰ÏÚ� ‡e‰Èelb‰Ó ¯˙BÈ «¬∆≈≈«ƒ
BÓˆÚ „vÓ ÌÈL„w‰ L„˜a ‰È‰Lאם ממהֿנפשך: קשה כן, ואם ∆»»¿…∆«√»ƒƒ««¿

יש (ולכן השתלשלות מסדר למעלה המשכה גורם עצמו מצד הקדשים קדש

והחשיבות שהמעלה המבואר פשר מה בו), להיכנס כדי מיוחדת בזכות צורך

את והגורם המעלה עיקר ואם בקדש", "לכפר אהרן של הכניסה היא הגדולה

כדי מיוחדת בזכות צורך יש מדוע אהרן, של עבודתו היא הנעלית ההמשכה

הקדשים? לקדש להיכנס

¯Ó‡n‰a ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ צדק'9·) ה'צמח אדמו"ר של ¿»∆«ƒ«¿…»¿««¬»
(tÎÂ¯‰הנ"ל ‰·eL˙c10‰ÏÚÓlL È�ÈÓL ˙�ÈÁ·a Ì‰ ( ƒ¿»¿«»»≈ƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Óלידי בא שמיני לבחינת התשובה נושא של המיוחד והקשר ≈ƒ¿«¿¿
בכך גם ÌÏBÚÏביטוי ‰‡eÙ¯ ‰‡È·nL ‰·eLz ‰ÏB„‚c11 ƒ¿»¿»∆¿ƒ»¿»»»

בגמרא), ז"ל חכמינו È�ÈÓMa˙(כמאמר ‰eÚ·˜ ‰‡eÙ¯eברכת את ¿»¿»»«¿ƒƒ
בברכות השמינית כברכה ז"ל חכמינו קבעו הרפואה על מבקשים בה "רפאנו"

עשרה 12C¯cŒÏÚשמונה ‡e‰ ˙È�ÈÓMa ‰eÚ·˜ ‰‡eÙ¯L ‰Êc13 ¿∆∆¿»¿»»«¿ƒƒ«∆∆
˙È�ÈÓMa ‰�zpL ‰ÏÈÓבגלל השמיני ביום נקבעה שמילה כשם כי ƒ»∆ƒ¿»«¿ƒƒ

והסדר מהטבע למעלה שהיא

נקבעה הרפואה כך הרגיל,

במה (שקשורה השמינית בברכה

בגלל השתלשלות) לסדר שמעל

לתשובה הרפואה של הקשר

צדק הצמח כדברי שהיא,

שמיני "בבחינת במאמרו

מהשתלשלות". שלמעלה

e‰ÊÂהפנימי הרוחני הטעם ¿∆
במשנה ז"ל חכמינו לדברי

ÌBÈ Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·ML∆ƒ¿»»ƒ…∆
Ô‰k ÔÈLÈ¯ÙÓ ÌÈ¯etk‰«ƒƒ«¿ƒƒ…≈

B˙ÈaÓ ÏB„b14˙Ú·L ÏÎÂ »ƒ≈¿»ƒ¿«
B˙B‡ ÔÈÏÈb¯Ó ÌÈÓi‰«»ƒ«¿ƒƒ
שיתרגל עד אותו מאמנים

˙B„B·Úaיום של המיוחדות «¬
15kהכיפורים ,˙Ú·L Èƒƒ¿«

˙�ÈÁa Ì‰ ÌÈÓi‰«»ƒ≈¿ƒ«
ÌBÈÂ ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿
È�ÈÓM‰ ÌBÈ ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ«¿ƒƒ
(ÌÈÓi‰ ˙Ú·L È¯Á‡lL)∆¿«¬≈ƒ¿««»ƒ
‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Óלעיל כאמור ≈ƒ¿«¿¿
כנגד שהוא, שבע שהמספר

את מסמל השבוע, ימי שבעת

ולעולם, לנבראים ושייך הטבע

את מסמל שמונה המספר ואילו

ימי ב"שבעת קשור שבע שהמספר במפרשים שמובא (כפי לטבע שמעל מה

את ו"שומר מעליו ניצב שמונה והמספר הבניין") ימי "שבעת (או ההיקף"

ימי "שבעת היו שתחילה המשכן הקמת לעניין גם שמצינו כמו ההיקף",

המשכן הקמת ואילו בנבראים הקיימת השלימות הושגה בהם המילואים"

מהעולם). שלמעלה מה את המסמל השמיני ביום דווקא הייתה

‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ˙BÈf‰‰ ‰�BÓL ÔÈ�Ú Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿«¿∆««»¿«ƒƒ««¿«¿»
‰hÓÏ Ú·LÂ16נאמר הכיפורים ביום הגדול הכהן של העבודות לגבי ¿∆«¿«»

והזה חטאת) כקרבן המזבח על ועלה (שנשחט הפר מדם "ולקח ְִָבתורה

הדם מן פעמים שבע יזה הכפורת ולפני קדמה הכפורת פני על ֶַבאצבעו

– באצבעו והזה במשנה): ז"ל חכמינו דברי פי (על רש"י ופירש ְִָבאצבעו".
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b"kyz'dי ,daeyz zay ,epif`d zyxt zay

ׁשאלּתיׁש אחת ּבחינת היא מהּׁשבע היא17ּלמעלה אחת , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָ
מהׁשּתלׁשלּות18יֹונתי ׁשּלמעלה ּדבּׁשמיני מּובן, ּומּזה . ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ועלּֿדרֿזה ּדמילה ׁשמיני ּדרגֹות. ּדקדׁש19ּכּמה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
זכּות עלֿידי היא הּקדׁשים לקדׁש ׁשהּכניסה ְְְְֳֳִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּקדׁשים
ּדמילה, מּׁשמיני יֹותר ׁשּנעלה ּדתׁשּובה ׁשמיני ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָהּמילה.
הענינים על ׁשּמכּפרת ּותׁשּובה מצוה, היא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָ(ּדמילה
ּומצוֹות מּתֹורה למעלה היא ּומצוֹות ּבתֹורה ְְְְְְִִִִֶַָָָָׁשּפגמּו
ׁשהּתׁשּובה הּכּפּורים, ּדיֹום ׁשמיני ח)). סעיף ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָ(ּכדלקּמן
הּׁשנה ּדכל מהּתׁשּובה יֹותר נעלית היא הּכּפּורים ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָּדיֹום

ּתׁשּובה ימי ּדעׂשרת מהּתׁשּובה יֹום20(ּגם ׁשּלכן ,( ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
לּכל ּתׁשּובה זמן הּוא עצמֹו21הּכּפּורים הּכּפּורים ּוביֹום , ְְְְִִִִַַַַַָֹ

וׁשבע למעלה אחת הּקדׁשים ׁשּבקדׁש ההּזיֹות ׁשמֹונה –ְְְְְֳִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
הּׁשבע לפני היא ׁשהאחת .22למּטה, ְְִִֵֶֶַַַַַָָ

LÈÂׁשּלמעלה ּגּלּוי הּוא ׁשבעה ׁשּלאחרי ּדׁשמיני לֹומר, ¿≈ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָ
הענינים ועלֿידי לאחרי ׁשּנמׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָמהׁשּתלׁשלּות
עלֿידי הּוא זה ּגּלּוי ׁשהמׁשכת ּומּזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָּדהׁשּתלׁשלּות,
ׁשּי זה ׁשּגּלּוי מּוכח ּדהׁשּתלׁשלּות ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָהענינים
ׁשּלמעלה ּגּלּוי הּוא הּׁשבע ׁשּלפני ואחת ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָלהׁשּתלׁשלּות,

להׁשּתלׁשלּות מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה [אּלא23מהׁשּתלׁשלּות , ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
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ד.)17 כז, 23.)18תהלים הערה לקמן וראה ט. ו, הי')19שה"ש שבזכותה הקדמה היא שהמילה מזה כמובן יותר. למעלה אבל

לקדה"ק. שבעשי"ת)20נכנס לפי ה"ו) פ"ב תשובה הל' (רמב"ם מיד" היא ומתקבלת ביותר יפה "היא דעשי"ת שהתשובה אף

בחי' הם יוהכ"פ שקודם הימים ז' עצמם, בעשי"ת ולכן, יותר. נעלית דיוהכ"פ התשובה מ"מ מהשתלשלות, שלמעלה גילוי הוא

בפנים. כנ"ל מהשתלשלות, למעלה הוא (השמיני) ויוהכ"פ ה"ז.)21השתלשלות, שם מפורשים)22רמב"ם ההזיות דשבע להעיר,

ניסוך על המים דניסוך המעלה ע"ד שהוא לומר, יש ואולי .(16 שבהערה (רמב"ם השמועה מפי למדו הראשונה והזי' בתושב"כ,

ובכ"מ). ב. פ, סוכות (לקו"ת יונתי".)23היין היא "אחת בחי' היא למעלה" ש"אחת דהצ"צ) (מהמאמר לעיל מהמובא להעיר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ושבע למעלה אחת הרי – שבע יזה הכפורת ולפני במשמע. אחת ֶַהזאה

) – למעלה אחת הזיות, שמונה היו הכפורים שביום נמצא פני"ÏÚלמטה".

עניין אותו ביטוי לידי בא כאן וגם הכפורת") ("לפני למטה ושבע הכפורת")

השמיני –ÏÚÓ˘כיוון ‰È‡לשבע, Ú·M‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙Á‡‰L∆»««∆¿«¿»≈«∆«ƒ
ÈzÏ‡L ˙Á‡ ˙�ÈÁa17, ¿ƒ«««»«¿ƒ

המתחיל (בפרק בתהלים ככתוב

שאומרים וישעי" אורי ה' "לדוד,

ועד אלול חודש מתחילת

שאלתי "אחת רבה) הושענא

ימי כל ה' בבית שבתי ה', מאת

ולבקר ה' בנועם לחזות חיי,

מובן העניין ומתוכן בהיכלו"

מאד, נעלית בדרגה שמדובר

הרגילה ברמה ה' מעבודת יותר

È˙�BÈ ‡È‰ ˙Á‡18בין וגם ««ƒ»ƒ
ישראל כנסת של השבחים

נאמר השירים בשיר המנויים

זה וגם תמתי" יונתי היא "אחת

ההזיה מעלת את מדגיש

הנוספת "אחת" שהיא השמינית

השבע. Ô·eÓ,על ‰fÓeƒ∆»
‰ÏÚÓlL È�ÈÓM·c¿«¿ƒƒ∆¿«¿»
‰nk ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿«»

.˙B‚¯cמיושבת זה ולפי ¿»
מאחר כי דלעיל, הקושיא

דרגות יש שמיני שבבחינת

שמיני של דרגה יש לכן שונות

הקדשים קדש ידי על שנפעלת

- עצמו ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰מצד ‰ÏÈÓc È�ÈÓL19ÌÈL„w‰ L„˜c ¿ƒƒ¿ƒ»¿«∆∆∆¿…∆«√»ƒ
.‰ÏÈn‰ ˙eÎÊ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ÌÈL„w‰ L„˜Ï ‰ÒÈ�k‰Lדרגה ויש ∆«¿ƒ»¿…∆«√»ƒƒ«¿≈¿«ƒ»

- בשמיני יותר eL˙c·‰נעלית È�ÈÓLמביאה תשובה כי לשמיני (השייכת ¿ƒƒƒ¿»
כנ"ל) השמינית, הברכה היא הרפואה וברכת לעולם BÈ˙¯רפואה ‰ÏÚpL∆«¬∆≈

ÏÚ ˙¯tÎnL ‰·eL˙e ,‰ÂˆÓ ‡È‰ ‰ÏÈÓc) ,‰ÏÈÓc È�ÈÓMÓƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿»¿»∆¿«∆∆«
˙BÂˆÓe ‰¯BzÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ˙BÂˆÓe ‰¯B˙a eÓ‚tL ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ∆»¿¿»ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ»ƒ¿

.((Á ÛÈÚÒ Ôn˜Ï„k)- בשמיני נעלית יותר עוד דרגה È�ÈÓLויש ¿ƒ¿«»¿ƒ¿ƒƒ
‰·eLz‰L ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈc(לשמיני שייכת ÌBÈc(שכאמור ¿«ƒƒ∆«¿»¿

ÌÈ¯etk‰(ואילך השנה מראש התשובה מימי השמיני �ÈÏÚ˙(היום ‡È‰ «ƒƒƒ«¬≈
ÈÓÈ ˙¯NÚc ‰·eLz‰Ó Ìb) ‰�M‰ ÏÎc ‰·eLz‰Ó ¯˙BÈ≈≈«¿»¿»«»»«≈«¿»«¬∆∆¿≈

‰·eLz20ÏkÏ ‰·eLz ÔÓÊ ‡e‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÔÎlL ,(21 ¿»∆»≈«ƒƒ¿«¿»«…
לעולם, יפה שהתשובה... פי על "אף תשובה: (בהלכות הרמב"ם כדברי

אבל ביחיד ביותר... יפה היא הכפורים ויום השנה ראש שבין הימים בעשרה

לכל תשובה זמן הוא הכפורים יום נענים... תשובה... שעושין זמן כל צבור

שהתשובה הרי ולרבים", ליחיד

יום של השמיני) (ודרגת

של מזו יותר נעלית הכיפורים

תשובה, ימי ¿ÌBÈ·eעשרת
‰�BÓL Y BÓˆÚ ÌÈ¯etk‰«ƒƒ«¿¿∆
L„˜aL ˙BÈf‰‰««»∆¿…∆
‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ ÌÈL„w‰«√»ƒ««¿«¿»

,‰hÓÏ Ú·LÂעוד בחינה הם ¿∆«¿«»
כלל בדרך כי בשמיני נעלית יותר

שקדמו השבע לאחר בא השמיני

שהואל דמילה שמיני (כמו ו

שבעה לאחר שבא השמיני היום

הברכה וכן קודמים ימים

עשרה שמונה בתפילת השמינית

הברכות שבע לאחר שבאה

של בהזיות ואילו לה) שקדמו

האחת ההזיה הכיפורים יום

לשבע קודמת מהשבע שלמעלה

-È�ÙÏ ‡È‰ ˙Á‡‰L∆»««ƒƒ¿≈
Ú·M‰22. «∆«
,¯ÓBÏ LÈÂהמעלה בביאור ¿≈«

השבע לפני שבא שמיני של

השבע אחרי שבא שמיני לעומת

לו È¯Á‡lLשקדמו È�ÈÓLcƒ¿ƒƒ∆¿«¬≈
È¯Á‡Ï CLÓpL ˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL Èelb ‡e‰ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿∆ƒ¿«¿«¬≈

˙eÏLÏzL‰c ÌÈ�È�Ú‰ È„ÈŒÏÚÂ,שבע במספר fÓe‰המרומזים ¿«¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ∆
ÁÎeÓ ˙eÏLÏzL‰c ÌÈ�È�Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê Èelb ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«ƒ∆«¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿¿»

מהשתלשלות שלמעלה בגילוי שמדובר למרות זאתכי בכל אבל לשבע) (מעל

שהם העניינים ידי על ונפעלת נגרמת והתגלותו שהמשכתו העובדה סוף סוף

הוכחה מהווה השתלשלות סדר eÏLÏzL‰Ï˙,לפי CiL ‰Ê ÈelbL∆ƒ∆«»¿ƒ¿«¿¿
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL Èelb ‡e‰ Ú·M‰ È�ÙlL ˙Á‡Â¿««∆ƒ¿≈«∆«ƒ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

˙eÏLÏzL‰Ï ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlLידי על ומתעורר נגרם אינו ולכן ∆¿«¿»ƒ«»¿ƒ¿«¿¿
שיעור לאין מהם ונעלה להם קודם אלא השתלשלות שבסדר ,23עניינים

‰ÊŒÈ¯Á‡lL ‡l‡]ביותר גבוהה מדרגה והתגלתה נמשכה שכבר לאחר ∆»∆¿«¬≈∆
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'ebe mc` lke

dfÎixg`NWׁשּלאחרי ׁשבע ּבהׁשּתלׁשלּות, הּגּלּוי נמׁש ¤§©£¥¤ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָ
זה על הּטעם יּובן ועלּֿפיֿזה ז]. סעיף ּכדלקּמן ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָהאחת,

ּבּקדׁש,ׁש לכּפר ּבבֹואֹו ּדוקא הּוא גֹו' יהיה לא אדם ּוכל ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
[ׁשהּוא עצמֹו מּצד הּקדׁשים ּבקדׁש ׁשהיה הּגּלּוי לגּבי ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכי
למעלה ׁשבעה], ׁשאחרי ׁשמיני ּדמילה, ׁשמיני ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָעלּֿדר
מקֹום נתינת יׁש להׁשּתלׁשלּות, ׁשּׁשּי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמהׁשּתלׁשלּות
הּכּפּורים ּביֹום ּדכהןּֿגדֹול העבֹודה ועלֿידי ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹלּמציאּות.
מהׁשּתלׁשלּות ּדלמעלה הּגּלּוי נמׁש הּקדׁשים ְְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָֹּבקדׁש
אדם ּכל זה ּגּלּוי ּולגּבי להׁשּתלׁשלּות, מּׁשּיכּות ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּלמעלה

אדם. ּפני ּפניהם ׁשּדמּות אֹותן אפּלּו יהיה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹלא

ּׁשּכתּובÔ·eÈÂג) מה ּבהקּדים הּזאת24זה הּמצוה ּכי ¿»ְְְִִִֶֶַַַַָָֹ
ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּומבאר ,מצּו אנכי 25אׁשר ְְְְֲִִֵֶַָָָֹֹ

ׁשהיא הּזאת והּמצוה הוי', מצוֹות נקראים הּמצוֹות ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹּדכל
(ׁשּלמעלה ׁשאנכי מי אנכי ,מצּו אנכי הּתׁשּובה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֹמצות

הּוא והענין ּגּלּוי26מהוי'). להמׁשי הּוא הּמצֹות ּדענין , ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָ
אלקים, מּׁשם היא העֹולם ּדבריאת ּבעֹולם. הוי' ְֱֲִִִִִֵֵַָָָָָָֹׁשם

הּטבע ּבגימטרּיא נמׁש27אלקים הּמצֹות ועלֿידי , ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
הּגּלּוי ועּקר מהּטבע. ׁשּלמעלה הוי' ׁשם ּגּלּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבעֹולם
את ׁשּמקּים ּבאדם הּוא הּמצֹות קּיּום ׁשעלֿידי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּדהּוי'
וזהּו ּבעֹולם). ּגם הּגּלּוי נמׁש (ועלֿידיֿזה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּמצֹות
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א. יח, מנחות – אחת עד ד"ה תוספות וראה מאחד. מקבל בחינת שהיא אחת קרויין ולפיכך א: מ, שה"ש ל,)24ובלקו"ת נצבים

ב.)25יא. מה, נצבים – המצוה כי א'תקנהֿו.)26ד"ה ע' שם אוה"ת גם וראה גֿד. מה, שם לקו"ת פרק)27ראה יב שער פרדס

היחוד שער סי"ח. צבי חכם שו"ת ב. שח, א. קפט, א. פט, של"ה ב). (קכא, והמרגיל ד"ה פ"ו התשובה שער חכמה ראשית ב.

רפ"ו. והאמונה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

שייכות לה אין אפילו אלא מהשתלשלות למעלה שהיא בלבד זו לא אשר

- ‰Èelbלהשתלשלות CLÓ�והשפעה פעולה לו eÏLÏzL‰a˙,ויש ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿«¿¿
Ê ÛÈÚÒ Ôn˜Ï„k ,˙Á‡‰ È¯Á‡lL Ú·Lבחינת אמנם כי מבואר שם ∆«∆¿«¬≈»««¿ƒ¿«»¿ƒ

באחת קשורים השבע אבל השבע משאר מאד נעלית (שמיני) "אחת"

ממנה]. ומושפעים

‰ÊŒÈtŒÏÚÂהמבואר לפי ¿«ƒ∆
שונות דרגות שקיימות לעיל

Ê‰בשמיני ÏÚ ÌÚh‰ Ô·eÈ»««««∆
'B‚ ‰È‰È ‡Ï Ì„‡ ÏÎeL∆¿»»»…ƒ¿∆
¯tÎÏ B‡B·a ‡˜Âc ‡e‰«¿»¿¿«≈

,L„waהחידוש כן ואם «…∆
של עבודתו מצד הם והמעלה

למשמעות בניגוד הגדול, הכהן

היא אהרן שכניסת האמירה

החידוש כן ואם המילה בזכות

הקדשים בקדש היא והמעלה

עצמו ‰Èelbמצד Èa‚Ï Èkƒ¿«≈«ƒ
ÌÈL„w‰ L„˜a ‰È‰L∆»»¿…∆«√»ƒ
ŒÏÚ ‡e‰L] BÓˆÚ „vÓƒ««¿∆«
,‰ÏÈÓc È�ÈÓL C¯c∆∆¿ƒƒ¿ƒ»
,[‰Ú·L È¯Á‡L È�ÈÓL¿ƒƒ∆«¬≈ƒ¿»
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
LÈ ,˙eÏLÏzL‰Ï CiML∆«»¿ƒ¿«¿¿≈
˙e‡ÈˆnÏ ÌB˜Ó ˙�È˙�¿ƒ«»«¿ƒ
מסדר כתוצאה ונבראה שנוצרה

≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂההשתלשלות.
ÏB„bŒÔ‰Îc ‰„B·Ú‰»¬»¿…≈»
L„˜a ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa¿«ƒƒ¿…∆

ÌÈL„w‰יותר דרגה שזו «√»ƒ
עצמו מצד הקדשים שבקודש ה'שמיני' מאשר ‰Èelbגבוהה CLÓ�ƒ¿»«ƒ

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏcלמעלה רק ואינו יותר הרבה שנעלה ƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
בחינה גם אלא eÏLÏzL‰Ï˙,מהשתלשלות ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»¿ƒ¿«¿¿

elÙ‡ ,‰È‰È ‡Ï Ì„‡ Ïk ‰Ê Èelb Èa‚Ïe- ‡Ô˙Bהמלאכים ¿«≈ƒ∆»»»…ƒ¿∆¬ƒ»
.Ì„‡ È�t Ì‰È�t ˙eÓcL∆¿¿≈∆¿≈»»

·e˙kM ‰Ó ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ ‰f‡˙בתורה24‚) ‰Âˆn‰ Èk ¿»∆¿«¿ƒ«∆»ƒ«ƒ¿»«…
EeˆÓ ÈÎ�‡ ¯L‡פשוטו ולפי היא" רחוקה ולא ממך היא נפלאת לא היום ¬∆»…ƒ¿«¿

בשמים "לא – הבאים מהפסוקים גם שמובן (כפי התורה מצוות לכל הכוונה

לעשותו", ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב כי היא... לים מעבר ולא היא...

Âאמנם'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Ó25מתייחס הזאת" "המצווה שהביטוי ¿¿…»¿ƒ≈»
התשובה למצוות �˜¯‡ÌÈבמיוחד ˙BÂˆn‰ ÏÎcבתורה'ÈÂ‰ ˙BÂˆÓ ¿»«ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿¬»»

אותם", ועשיתם ה' מצות כל את "וזכרתם È‰L‡ככתוב ˙‡f‰ ‰Âˆn‰Â¿«ƒ¿»«…∆ƒ
‰ÏÚÓlL) ÈÎ�‡L ÈÓ ÈÎ�‡ ,EeˆÓ ÈÎ�‡ ,‰·eLz‰ ˙ÂˆÓƒ¿««¿»»…ƒ¿«¿»…ƒƒ∆»…ƒ∆¿«¿»

('ÈÂ‰Óהמצוות בכל קיים שלא מיוחד יתרון יש התשובה שבמצוות ומכאן ≈¬»»
כל לעומת הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו עצמותו ב"אנכי", קשורה היא –

הוי' בשם הקשורות המצוות

הוא הרי נעלה, שם היותו ִֵֶשעם

כפי והמהות, העצם ולא שם ֵרק

הוא הוי' ששם מכך גם ֵֶשמובן

מהווה, מלשון [=יֿהֿוֿה]

והנבראים העולמות והתהוות

מהקדושֿברוךֿהוא לא היא

רק אלא "אנכי" בעצמו,

מצומצמת והארה זיו באמצעות

המצוות כל וכאמור, ממנו,

ודווקא הוי' בשם קשורות

הזאת") ("המצווה התשובה

ב"אנכי". קשורה

‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â26ÔÈ�Úc , ¿»ƒ¿»¿ƒ¿«
CÈLÓ‰Ï ‡e‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿¿«¿ƒ
ÌÏBÚa 'ÈÂ‰ ÌL Èelbƒ≈¬»»»»
את לברוא כדי כאמור שהרי

היה העולמות ואת הנבראים

שם את ולהעלים לצמצם צורך

בנבראים ניכר יהיה שלא הוי'

את לגלות הוא המצוות ועניין

הוי. ‰ÌÏBÚשם ˙‡È¯·cƒ¿ƒ«»»
ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ‡È‰מידת ƒƒ≈¡…ƒ

והצמצום, ÌÈ˜Ï‡¡…ƒהגבורה
Ú·h‰ ‡i¯ËÓÈ‚a27היינו ¿ƒ«¿ƒ»«∆«

הטבע בריאת כדי עד העולמות את המהווה האלוקית והחיות האור צמצום

‰ÈÂ'הגשמי, ÌL Èelb ÌÏBÚa CLÓ� ˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«ƒ¿ƒ¿»»»ƒ≈¬»»
.Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«∆«

Ìi˜nL Ì„‡a ‡e‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL 'Èe‰c Èelb‰ ¯wÚÂ¿ƒ««ƒ¿«»»∆«¿≈ƒ«ƒ¿»»»∆¿«≈
˙Bˆn‰ אלוקיך'‡˙ ה' 'אנכי הכתוב שמשמעות שם תורה בלקוטי כמבואר ∆«ƒ¿

מי ("אנכי יתברך ומהותו עצמותו "אנכי", שבחינת לכך והגורם שהסיבה היא

– היא הוי'' יהיה ש'אנכי היינו העולמות, את ויהווה למטה יומשך שאנכי")

גם ממשיך בזה הרי אלוקות, בקרבך ממשיך ישראל שאתה ידי "על "אלוקיך",

הוי' מצות הם שהמצות המצוות ידי על והיינו אנכי... מבחינת הוי' להיות כן

בה"א..." שרמוזים ויש ביו"ד שרמוזים יש הוי', בשם ורמוזים שתלויים פירוש

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ)ישראל "שאתה – באדם הוי' שם והמשכת גילוי ידי על ¿«¿≈∆
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יי 'ebe mc` lke

dfÎixg`NWׁשּלאחרי ׁשבע ּבהׁשּתלׁשלּות, הּגּלּוי נמׁש ¤§©£¥¤ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָ
זה על הּטעם יּובן ועלּֿפיֿזה ז]. סעיף ּכדלקּמן ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָהאחת,

ּבּקדׁש,ׁש לכּפר ּבבֹואֹו ּדוקא הּוא גֹו' יהיה לא אדם ּוכל ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
[ׁשהּוא עצמֹו מּצד הּקדׁשים ּבקדׁש ׁשהיה הּגּלּוי לגּבי ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכי
למעלה ׁשבעה], ׁשאחרי ׁשמיני ּדמילה, ׁשמיני ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָעלּֿדר
מקֹום נתינת יׁש להׁשּתלׁשלּות, ׁשּׁשּי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמהׁשּתלׁשלּות
הּכּפּורים ּביֹום ּדכהןּֿגדֹול העבֹודה ועלֿידי ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹלּמציאּות.
מהׁשּתלׁשלּות ּדלמעלה הּגּלּוי נמׁש הּקדׁשים ְְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָֹּבקדׁש
אדם ּכל זה ּגּלּוי ּולגּבי להׁשּתלׁשלּות, מּׁשּיכּות ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּלמעלה

אדם. ּפני ּפניהם ׁשּדמּות אֹותן אפּלּו יהיה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹלא

ּׁשּכתּובÔ·eÈÂג) מה ּבהקּדים הּזאת24זה הּמצוה ּכי ¿»ְְְִִִֶֶַַַַָָֹ
ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּומבאר ,מצּו אנכי 25אׁשר ְְְְֲִִֵֶַָָָֹֹ

ׁשהיא הּזאת והּמצוה הוי', מצוֹות נקראים הּמצוֹות ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹּדכל
(ׁשּלמעלה ׁשאנכי מי אנכי ,מצּו אנכי הּתׁשּובה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֹמצות

הּוא והענין ּגּלּוי26מהוי'). להמׁשי הּוא הּמצֹות ּדענין , ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָ
אלקים, מּׁשם היא העֹולם ּדבריאת ּבעֹולם. הוי' ְֱֲִִִִִֵֵַָָָָָָֹׁשם

הּטבע ּבגימטרּיא נמׁש27אלקים הּמצֹות ועלֿידי , ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
הּגּלּוי ועּקר מהּטבע. ׁשּלמעלה הוי' ׁשם ּגּלּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבעֹולם
את ׁשּמקּים ּבאדם הּוא הּמצֹות קּיּום ׁשעלֿידי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּדהּוי'
וזהּו ּבעֹולם). ּגם הּגּלּוי נמׁש (ועלֿידיֿזה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּמצֹות
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א. יח, מנחות – אחת עד ד"ה תוספות וראה מאחד. מקבל בחינת שהיא אחת קרויין ולפיכך א: מ, שה"ש ל,)24ובלקו"ת נצבים

ב.)25יא. מה, נצבים – המצוה כי א'תקנהֿו.)26ד"ה ע' שם אוה"ת גם וראה גֿד. מה, שם לקו"ת פרק)27ראה יב שער פרדס

היחוד שער סי"ח. צבי חכם שו"ת ב. שח, א. קפט, א. פט, של"ה ב). (קכא, והמרגיל ד"ה פ"ו התשובה שער חכמה ראשית ב.

רפ"ו. והאמונה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

שייכות לה אין אפילו אלא מהשתלשלות למעלה שהיא בלבד זו לא אשר

- ‰Èelbלהשתלשלות CLÓ�והשפעה פעולה לו eÏLÏzL‰a˙,ויש ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿«¿¿
Ê ÛÈÚÒ Ôn˜Ï„k ,˙Á‡‰ È¯Á‡lL Ú·Lבחינת אמנם כי מבואר שם ∆«∆¿«¬≈»««¿ƒ¿«»¿ƒ

באחת קשורים השבע אבל השבע משאר מאד נעלית (שמיני) "אחת"

ממנה]. ומושפעים

‰ÊŒÈtŒÏÚÂהמבואר לפי ¿«ƒ∆
שונות דרגות שקיימות לעיל

Ê‰בשמיני ÏÚ ÌÚh‰ Ô·eÈ»««««∆
'B‚ ‰È‰È ‡Ï Ì„‡ ÏÎeL∆¿»»»…ƒ¿∆
¯tÎÏ B‡B·a ‡˜Âc ‡e‰«¿»¿¿«≈

,L„waהחידוש כן ואם «…∆
של עבודתו מצד הם והמעלה

למשמעות בניגוד הגדול, הכהן

היא אהרן שכניסת האמירה

החידוש כן ואם המילה בזכות

הקדשים בקדש היא והמעלה

עצמו ‰Èelbמצד Èa‚Ï Èkƒ¿«≈«ƒ
ÌÈL„w‰ L„˜a ‰È‰L∆»»¿…∆«√»ƒ
ŒÏÚ ‡e‰L] BÓˆÚ „vÓƒ««¿∆«
,‰ÏÈÓc È�ÈÓL C¯c∆∆¿ƒƒ¿ƒ»
,[‰Ú·L È¯Á‡L È�ÈÓL¿ƒƒ∆«¬≈ƒ¿»
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
LÈ ,˙eÏLÏzL‰Ï CiML∆«»¿ƒ¿«¿¿≈
˙e‡ÈˆnÏ ÌB˜Ó ˙�È˙�¿ƒ«»«¿ƒ
מסדר כתוצאה ונבראה שנוצרה

≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂההשתלשלות.
ÏB„bŒÔ‰Îc ‰„B·Ú‰»¬»¿…≈»
L„˜a ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa¿«ƒƒ¿…∆

ÌÈL„w‰יותר דרגה שזו «√»ƒ
עצמו מצד הקדשים שבקודש ה'שמיני' מאשר ‰Èelbגבוהה CLÓ�ƒ¿»«ƒ

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏcלמעלה רק ואינו יותר הרבה שנעלה ƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
בחינה גם אלא eÏLÏzL‰Ï˙,מהשתלשלות ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»¿ƒ¿«¿¿

elÙ‡ ,‰È‰È ‡Ï Ì„‡ Ïk ‰Ê Èelb Èa‚Ïe- ‡Ô˙Bהמלאכים ¿«≈ƒ∆»»»…ƒ¿∆¬ƒ»
.Ì„‡ È�t Ì‰È�t ˙eÓcL∆¿¿≈∆¿≈»»

·e˙kM ‰Ó ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ ‰f‡˙בתורה24‚) ‰Âˆn‰ Èk ¿»∆¿«¿ƒ«∆»ƒ«ƒ¿»«…
EeˆÓ ÈÎ�‡ ¯L‡פשוטו ולפי היא" רחוקה ולא ממך היא נפלאת לא היום ¬∆»…ƒ¿«¿

בשמים "לא – הבאים מהפסוקים גם שמובן (כפי התורה מצוות לכל הכוונה

לעשותו", ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב כי היא... לים מעבר ולא היא...

Âאמנם'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Ó25מתייחס הזאת" "המצווה שהביטוי ¿¿…»¿ƒ≈»
התשובה למצוות �˜¯‡ÌÈבמיוחד ˙BÂˆn‰ ÏÎcבתורה'ÈÂ‰ ˙BÂˆÓ ¿»«ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿¬»»

אותם", ועשיתם ה' מצות כל את "וזכרתם È‰L‡ככתוב ˙‡f‰ ‰Âˆn‰Â¿«ƒ¿»«…∆ƒ
‰ÏÚÓlL) ÈÎ�‡L ÈÓ ÈÎ�‡ ,EeˆÓ ÈÎ�‡ ,‰·eLz‰ ˙ÂˆÓƒ¿««¿»»…ƒ¿«¿»…ƒƒ∆»…ƒ∆¿«¿»

('ÈÂ‰Óהמצוות בכל קיים שלא מיוחד יתרון יש התשובה שבמצוות ומכאן ≈¬»»
כל לעומת הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו עצמותו ב"אנכי", קשורה היא –

הוי' בשם הקשורות המצוות

הוא הרי נעלה, שם היותו ִֵֶשעם

כפי והמהות, העצם ולא שם ֵרק

הוא הוי' ששם מכך גם ֵֶשמובן

מהווה, מלשון [=יֿהֿוֿה]

והנבראים העולמות והתהוות

מהקדושֿברוךֿהוא לא היא

רק אלא "אנכי" בעצמו,

מצומצמת והארה זיו באמצעות

המצוות כל וכאמור, ממנו,

ודווקא הוי' בשם קשורות

הזאת") ("המצווה התשובה

ב"אנכי". קשורה

‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â26ÔÈ�Úc , ¿»ƒ¿»¿ƒ¿«
CÈLÓ‰Ï ‡e‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿¿«¿ƒ
ÌÏBÚa 'ÈÂ‰ ÌL Èelbƒ≈¬»»»»
את לברוא כדי כאמור שהרי

היה העולמות ואת הנבראים

שם את ולהעלים לצמצם צורך

בנבראים ניכר יהיה שלא הוי'

את לגלות הוא המצוות ועניין

הוי. ‰ÌÏBÚשם ˙‡È¯·cƒ¿ƒ«»»
ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ‡È‰מידת ƒƒ≈¡…ƒ

והצמצום, ÌÈ˜Ï‡¡…ƒהגבורה
Ú·h‰ ‡i¯ËÓÈ‚a27היינו ¿ƒ«¿ƒ»«∆«

הטבע בריאת כדי עד העולמות את המהווה האלוקית והחיות האור צמצום

‰ÈÂ'הגשמי, ÌL Èelb ÌÏBÚa CLÓ� ˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«ƒ¿ƒ¿»»»ƒ≈¬»»
.Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«∆«

Ìi˜nL Ì„‡a ‡e‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL 'Èe‰c Èelb‰ ¯wÚÂ¿ƒ««ƒ¿«»»∆«¿≈ƒ«ƒ¿»»»∆¿«≈
˙Bˆn‰ אלוקיך'‡˙ ה' 'אנכי הכתוב שמשמעות שם תורה בלקוטי כמבואר ∆«ƒ¿

מי ("אנכי יתברך ומהותו עצמותו "אנכי", שבחינת לכך והגורם שהסיבה היא

– היא הוי'' יהיה ש'אנכי היינו העולמות, את ויהווה למטה יומשך שאנכי")

גם ממשיך בזה הרי אלוקות, בקרבך ממשיך ישראל שאתה ידי "על "אלוקיך",

הוי' מצות הם שהמצות המצוות ידי על והיינו אנכי... מבחינת הוי' להיות כן

בה"א..." שרמוזים ויש ביו"ד שרמוזים יש הוי', בשם ורמוזים שתלויים פירוש

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ)ישראל "שאתה – באדם הוי' שם והמשכת גילוי ידי על ¿«¿≈∆
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b"kyz'dיב ,daeyz zay ,epif`d zyxt zay

אנכי הּוא ּתֹורה ּדמּתן הראׁשֹון אלקי,28ׁשהּדּבּור הוי' ְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
יהיה ׁשהוי' הּוא ּתֹורה ּבמּתן ׁשּנּתנּו הּמצֹות ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשענין

.ֱֶֹאלקי

‰p‰Âּגּלּוי ּבעֹולם להמׁשי אפׁשר הּמצֹות ׁשעלֿידי זה ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשם עלֿידי היא העֹולם ׁשהתהּוּות הגם הוי', ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשם

ׁשּכּונתאל לפי הּוא, הוי', ׁשם על ּומסּתיר ׁשּמעלים קים ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשעלֿידי ּבכדי היא (מּלכּתחּלה) אלקים ּדׁשם ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹההעלם

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּדהּוי'. הּגּלּוי ימׁש ּומצֹות אׁשר29הּתֹורה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּבההתהּוּות ׁשהּכּונה יׁשר, האדם את האלקים ְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹעׂשה
עלֿידי ׁשהאדם היא עׂשה) (האלקים אלקים ְֱֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּמּׁשם

פנימֹו יחזּו יׁשר להיֹות ימׁשי הּמצֹות ׁשּלמּטה30קּיּום , ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָ
חׁשּבֹונֹות ּבּקׁשּו הּמה וכאׁשר למעלה. ּכמֹו הּגּלּוי ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָיהיה

הּגּלּוי31רּבים ׁשּימׁש ּבכדי הּנה הּבריאה), ּכּונת הפ) ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻ
להיֹות צריכה ּבעֹולם, ועלֿידֹו ּבאדם הוי' ְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָּדׁשם
היא זֹו ּדהמׁשכה מהוי', ׁשּלמעלה מאנכי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹההמׁשכה
ׁשּכתּוב ּוכמֹו מהּמצֹות. ׁשּלמעלה הּתׁשּובה 32עלֿידי ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּבכדי ,ּבעֹוני כׁשלּת ּכי אלקי הוי' עד יׂשראל ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּובה
מסּפיק אין ּבעֹוני ׁשּכׁשלּת לאחרי אלקי הוי' ְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיהיה
ׁשּובה להיֹות וצרי ּולהּבא, ׁשּמּכאן הּמצֹות ְְְְִִִִִֶַַָָָָקּיּום

ְִֵָיׂשראל.

מהe‡·e¯ד) ּבהקּדים יּובן יֹותר, ּבפרטּיּות הענין ≈ְְְְִִִִֵַַָָָָ
ז"ל רּבֹותינּו הּנפׁש33ּׁשאמרּו לחכמה ׁשאלּו ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּתתּכּפר ּבּמה הּנפׁש34החֹוטאת היא35ואמרה החֹוטאת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
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ב.)28 כ, ג.)29יתרו מ, שלח לקו"ת וראה כט. ז, שלח)30קהלת בלקו"ת הובא – ואילך ד כג, ראה לקו"ת וראה ז. יא, תהלים

שם.)31שם. קהלת הכתוב ב.)32לשון יד, תשב.)33הושע רמז תהלים יל"ש שנח. רמז יחזקאל יל"ש ה"ו. פ"ב מכות ירושלמי

ד.)34 סז, שובה שבת דרושי בלקו"ת הלשון כ.)35כ"ה שם, ד. יח, יחזקאל
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- אלוקות" בקרבך eac‰L¯ממשיך e‰ÊÂ .(ÌÏBÚa Ìb Èelb‰ CLÓ�ƒ¿»«ƒ«»»¿∆∆«ƒ
ÈÎ�‡ ‡e‰ ‰¯Bz ÔzÓc ÔBL‡¯‰28˙Bˆn‰ ÔÈ�ÚL ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ »ƒ¿««»»…ƒ¬»»¡…∆∆ƒ¿««ƒ¿

,EÈ˜Ï‡ ‰È‰È 'ÈÂ‰L ‡e‰ ‰¯Bz ÔzÓa e�zpLיתגלה הוי' ששם ∆ƒ¿¿««»∆¬»»ƒ¿∆¡…∆
בעולם). (וגם באדם

È„ÈŒÏÚL ‰Ê ‰p‰Â¿ƒ≈∆∆«¿≈
CÈLÓ‰Ï ¯LÙ‡ ˙Bˆn‰«ƒ¿∆¿»¿«¿ƒ
,'ÈÂ‰ ÌL Èelb ÌÏBÚa»»ƒ≈¬»»
ÌÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰L Ì‚‰¬«∆ƒ¿«»»
ÌÈ˜Ï‡ ÌL È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈≈¡…ƒ
ÌL ÏÚ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚnL∆«¿ƒ«¿ƒ«≈

'ÈÂ‰:לתמוה מקום יש לכאורה ¬»»
באמצעות נברא שהעולם כיון

הגבורה מידת אלוקים, שם

והסתירה שהעלימה והצמצום

כן לא (שאם האלוקי האור את

נבראים להתהוות יכולים היו לא

איך ומוגבלים) מצומצמים

שם את בעולם לגלות אפשר

מוחלט בניגוד שהוא דבר הוי',

בריאתו ואופן התהוותו לדרך

וההסבר ÈÙÏוקיומו? ,‡e‰¿ƒ
ÌLc ÌÏÚ‰‰ ˙�ekL∆«»««∆¿≈¿≈
‡È‰ (‰lÁzÎlÓ) ÌÈ˜Ï‡¡…ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ
‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚL È„Îaƒ¿≈∆«¿≈«»
Èelb‰ CLÓÈ ˙BˆÓeƒ¿À¿««ƒ

'Èe‰cנראה לכאורה אמנם ¿«»»
סותרים אלוקים ושם הוי' ששם

מעלים אלוקים שם כי לזה זה

חיות משפיע הוי' ושם ומסתיר

אינם דבר של לאמיתו אבל

משלימים אלא זה את זה סותרים

הדברים פנימיות ומצד זה את זה

יהיה דבר של בסופו גשמי עולם שיתהווה שלאחר מנת על נועד הצמצום כל

התורה לימוד ידי על וזאת מהעולם) שלמעלה הוי', (משם אלוקות גילוי בו

המצות. e˙kL·וקיום BÓÎe29Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡‰ ‰NÚ ¯L‡ ¿∆»¬∆»»»¡…ƒ∆»»»
(‰NÚ ÌÈ˜Ï‡‰) ÌÈ˜Ï‡ ÌMnL ˙ee‰˙‰‰a ‰�ek‰L ,¯LÈ»»∆««»»¿«ƒ¿«∆ƒ≈¡…ƒ»¡…ƒ»»
eÊÁÈ ¯LÈ ˙BÈ‰Ï CÈLÓÈ ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ Ì„‡‰L ‡È‰ƒ∆»»»«¿≈ƒ«ƒ¿«¿ƒƒ¿»»∆¡

BÓÈ�Ù30‰ÏÚÓÏ BÓk Èelb‰ ‰È‰È ‰hÓlL (בקהלת):, כתוב »≈∆¿«»ƒ¿∆«ƒ¿¿«¿»
"הן שנאמר זהו – במדרש כך על ואמרו ישר" האדם את עשה "האלוקים

– (בבראשית) זה פסוק על במדרש שמפורט וכפי ממנו", כאחד היה האדם

שכל בכך הנבראים שאר מכל מתייחד האדם כלומר: עולם". של "כיחידו

שמעלימים רבים צמצומים ידי על הוי' משם נתהוו העולמות וכל הנבראים

היי פנימו", יחזו "ישר של באופן נברא האדם אבל האלוקי האור שהכוחאת נו

'סדר לעבור מבלי "ישר", הוי' משם בא ישראל בנשמות שנמשך האלוקי

- אֿל ישר אותיות "ישראל" לדבר: (רמז צמצומים של ושורה השתלשלות'

נמשך והאֿל שהכוח להורות

ישירות). ‰n‰בהם ¯L‡ÎÂ¿«¬∆≈»
ÌÈa¯ ˙B�BaLÁ eLwaƒ¿∆¿«ƒ
פסוק אותו בהמשך ככתוב

בני31בקהלת כאשר היינו ,

ולא הישר בדרך הלכו לא האדם

מהם שנדרש כפי ∆≈(‰CÙעשו
‰‡È¯a‰ ˙�ekיקיים שהאדם «»««¿ƒ»

גילוי וימשיך ומצוות תורה

העולם), ועל עצמו על אלקות

Èelb‰ CLÓiL È„Îa ‰p‰ƒ≈ƒ¿≈∆À¿««ƒ
B„ÈŒÏÚÂ Ì„‡a 'ÈÂ‰ ÌLc¿≈¬»»»»»¿«»

ÌÏBÚaנהג לא שהאדם למרות »»
BÈ‰Ï˙כשורה, ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿

ÈÎ�‡Ó ‰ÎLÓ‰‰««¿»»≈»…ƒ
,'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈¬»»
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰c¿«¿»»ƒ«¿≈
‰ÏÚÓlL ‰·eLz‰«¿»∆¿«¿»

˙Bˆn‰Óכי" נאמר ועליה ≈«ƒ¿
בכוח כי כנ"ל, הזאת" המצוה

אור להמשיך ניתן התשובה

כאשר גם הוי' משם אלוקי

בדרך נעשתה לא ההמשכה

תורה ידי על היינו הראוייה,

ומצוות.

·e˙kL BÓÎe32‰·eL ¿∆»»
EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ „Ú Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»»¡…∆
È„ÎaL ,EÈ�BÚa zÏLÎ Èkƒ»«¿»«¬∆∆ƒ¿≈

EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰È‰iLגם כנ"ל, ובעולם, באדם הוי' משם המשכה שתהיה ∆ƒ¿∆¬»»¡…∆
Ô‡knL ˙Bˆn‰ Ìei˜ ˜ÈtÒÓ ÔÈ‡ EÈ�BÚa zÏLkL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆»«¿»«¬∆≈«¿ƒƒ«ƒ¿∆ƒ»

Ï‡¯NÈ ‰·eL ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ ,‡a‰Ïeבחסידות (כמבואר העבר על ¿«»¿»ƒƒ¿»ƒ¿»≈
שנחסרה הוי' משם ההמשכה החזרת – ה תשוב אותיות היא ש"תשובה"

עשה). מצוות ביטול או תעשה לא מצוות על עבירה ידי על ונפגמה

ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e המצוות„) כל על התשובה מעלת BÈ˙¯,של ˙eiË¯Ùa ≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó ÌÈc˜‰a Ô·eÈ33Ï eÏ‡Lספירת »¿«¿ƒ«∆»¿«≈«»¬¿

ÓÎÁ:LÙp‰¯tk˙z‰ה ‰na ˙‡ËBÁ‰34‰¯Ó‡Âספירת=] »¿»«∆∆«≈«∆ƒ¿«≈¿»¿»
ענתה] LÙp‰35˙eÓzשהחכמה ‡È‰ ˙‡ËBÁ‰36על תכפר והמיתה «∆∆«≈ƒ»
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חּטאים36ּתמּות ואמרה לּנבּואה ׁשאלּו רעה,37, ּתרּדף ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָ
ׁשאלּו לֹו, ויתּכּפר אׁשם יביא ואמרה לּתֹורה ְְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָׁשאלּו
הּוא הדא לֹו. ויתּכּפר ּתׁשּובה יעׂשה ואמר ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָלהּקּב"ה

ויׁש38ּדכתיב .ּבּדר חּטאים יֹורה ּכן על הוי' ויׁשר טֹוב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּכּפרה ּתהיה מיתה ׁשעלֿידי אמרה ׁשהחכמה ּדזה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלֹומר,
למעלה היא החכמה ׁשּגם לפי הּוא החֹוטאת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָלּנפׁש
ׁשּמתלּבׁש האֹור ׁשּמּצד ּבעֹולם. ׁשּמתלּבׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמהאֹור
העֹולם, ּבריאת ּכּונת הפ הּוא ׁשהחטא מּכיון ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבעֹולם,
יׁשנּה החכמה ׁשּמּצד וזה זה, על ּכּפרה להיֹות ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאיֿאפׁשר
למעלה היא החכמה ּכי הּוא החֹוטאת לּנפׁש ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכּפרה
לחכמה היא ּכאן ּבחכמה ׁשהּכּונה [ּדהגם ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָמהעֹולם.

ׁשּבּמלכּות39ּתּתאה החכמה ּגם הרי ׁשּבמלכּות, חכמה , ְְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
החכמה, ׁשּמּצד אּלא עצמּה]. מהּמלכּות למעלה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהיא
[ויׁש מהּגּוף. הּנפׁש ּפרּוד מיתה, עלֿידי היא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּכּפרה
הּוא הּמצֹות ּדענין מּדה. ּכנגד מּדה ׁשהּוא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָלֹומר,
ׁשהם הּכלים ׁשרׁש הּוא ּדאלקים ּבאלקים, הוי' ְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹלהמׁשי
חּיּות ּדגמת הּוא ּבהם ׁשּנמׁש ּדהּוי' והאֹור הּגּוף, ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָֻֻּדגמת

הּגּוף את ׁשּמחּיה ּגרם40הּנפׁש החטאים ׁשעלֿידי וכיון . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
(ׁשעלֿידיֿ ענׁשֹו לכן ּבאלקים, ּדהּוי' הּגּלּוי ימׁש ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשּלא
ּכנגד מּדה מהּגּוף, הּנפׁש ּפרּוד הּוא ּכּפרתֹו) הּוא ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָזה

והֹוד ּבנצח ׁשהיא הּנבּואה ּומּצד (למעלה41מּדה]. ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָ
עלֿידי ּגם מתּכּפרת החֹוטאת נפׁש ּתּתאה), ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמחכמה
ּבמענה ּומּכלֿׁשּכן הּתֹורה ּבמענה והחּדּוׁש ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָיּסּורים.
צרי ואין ּותׁשּובה, קרּבן עלֿידי היא ׁשהּכּפרה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהּקּב"ה,
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דד')36 הסדר מובן זו גירסא שע"פ ולהעיר, שם. שובה שבת לקו"ת גם וראה פכ"א. השל"ה) (לבן העמודים ווי בס' הגירסא כ"ה

הקודמו. על מקיל אחד שכל כא.)37התשובות, יג, ח.)38משלי כה, היא)39תהלים דחכמה ב, קלג, ח"א קונטרסים סה"מ ראה

נו"ה. היא ונבואה תתאה לגופא)40חכמה כנשמתא איהו נביעו וההוא כו' לון תקינת גופין "וכמה אלי' פתח תקו"ז הקדמת ראה

לגופא". חיים ובכ"מ.)41דאיהי סי"ט. אגה"ק – תניא
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ÌÈ‡hÁהחטא, ‰¯Ó‡Â ‰‡e·pÏ eÏ‡L37‰Ú¯ Ûc¯zהיינו »¬«¿»¿»¿»«»ƒ¿«≈»»
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יג 'ebe mc` lke

חּטאים36ּתמּות ואמרה לּנבּואה ׁשאלּו רעה,37, ּתרּדף ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָ
ׁשאלּו לֹו, ויתּכּפר אׁשם יביא ואמרה לּתֹורה ְְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָׁשאלּו
הּוא הדא לֹו. ויתּכּפר ּתׁשּובה יעׂשה ואמר ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָלהּקּב"ה

ויׁש38ּדכתיב .ּבּדר חּטאים יֹורה ּכן על הוי' ויׁשר טֹוב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּכּפרה ּתהיה מיתה ׁשעלֿידי אמרה ׁשהחכמה ּדזה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלֹומר,
למעלה היא החכמה ׁשּגם לפי הּוא החֹוטאת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָלּנפׁש
ׁשּמתלּבׁש האֹור ׁשּמּצד ּבעֹולם. ׁשּמתלּבׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמהאֹור
העֹולם, ּבריאת ּכּונת הפ הּוא ׁשהחטא מּכיון ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבעֹולם,
יׁשנּה החכמה ׁשּמּצד וזה זה, על ּכּפרה להיֹות ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאיֿאפׁשר
למעלה היא החכמה ּכי הּוא החֹוטאת לּנפׁש ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכּפרה
לחכמה היא ּכאן ּבחכמה ׁשהּכּונה [ּדהגם ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָמהעֹולם.

ׁשּבּמלכּות39ּתּתאה החכמה ּגם הרי ׁשּבמלכּות, חכמה , ְְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
החכמה, ׁשּמּצד אּלא עצמּה]. מהּמלכּות למעלה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהיא
[ויׁש מהּגּוף. הּנפׁש ּפרּוד מיתה, עלֿידי היא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּכּפרה
הּוא הּמצֹות ּדענין מּדה. ּכנגד מּדה ׁשהּוא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָלֹומר,
ׁשהם הּכלים ׁשרׁש הּוא ּדאלקים ּבאלקים, הוי' ְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹלהמׁשי
חּיּות ּדגמת הּוא ּבהם ׁשּנמׁש ּדהּוי' והאֹור הּגּוף, ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָֻֻּדגמת

הּגּוף את ׁשּמחּיה ּגרם40הּנפׁש החטאים ׁשעלֿידי וכיון . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
(ׁשעלֿידיֿ ענׁשֹו לכן ּבאלקים, ּדהּוי' הּגּלּוי ימׁש ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשּלא
ּכנגד מּדה מהּגּוף, הּנפׁש ּפרּוד הּוא ּכּפרתֹו) הּוא ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָזה

והֹוד ּבנצח ׁשהיא הּנבּואה ּומּצד (למעלה41מּדה]. ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָ
עלֿידי ּגם מתּכּפרת החֹוטאת נפׁש ּתּתאה), ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמחכמה
ּבמענה ּומּכלֿׁשּכן הּתֹורה ּבמענה והחּדּוׁש ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָיּסּורים.
צרי ואין ּותׁשּובה, קרּבן עלֿידי היא ׁשהּכּפרה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהּקּב"ה,
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נו"ה. היא ונבואה תתאה לגופא)40חכמה כנשמתא איהו נביעו וההוא כו' לון תקינת גופין "וכמה אלי' פתח תקו"ז הקדמת ראה
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'נתלבשו' האצילות) מעולם

הכלים ושורש 'כלים', בתוך

האור את ומגבילים המודדים

הגבורה מידת אלוקים, משם הוא

על וההעלם הצמצום בא שממנו

האלוקי, הכליםÌ‰Lהאור ∆≈
'Èe‰c ¯B‡‰Â ,Ûeb‰ ˙Ó‚cÀ¿««¿»¿«»»
˙Ó‚c ‡e‰ Ì‰a CLÓpL∆ƒ¿»»∆À¿«
˙‡ ‰iÁnL LÙp‰ ˙eiÁ««∆∆∆¿«»∆

Ûeb‰40È„ÈŒÏÚL ÔÂÈÎÂ . «¿≈»∆«¿≈
Ì¯b ÌÈ‡ËÁ‰החוטא האדם «¬»ƒ»«

'Èe‰c Èelb‰ CLÓÈ ‡lL∆…À¿««ƒ¿«»»
ÌÈ˜Ï‡aשל הארה ומנע ∆¡…ƒ

הנפש לחיות (המקבילים האורות

(המקבילים בכלים שבגוף)

(ŒÏÚLלגוף), BL�Ú ÔÎÏ»≈»¿∆«
‡e‰ (B˙¯tk ‡e‰ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«»»
‰cÓ ,Ûeb‰Ó LÙp‰ „e¯t≈«∆∆≈«ƒ»
„vÓe .[‰cÓ „‚�k¿∆∆ƒ»ƒ«
Áˆ�a ‡È‰L ‰‡e·p‰«¿»∆ƒ¿∆«

„B‰Â41שהנבואה מאחר ¿
שהנביא היינו לראייה נמשלה

האלוקית ההתגלות את קולט

במוחשיות הנבואה במראה

בעיני מוחשית לראייה הדומה

את רק מקבלים הנביאים בשר,

הדברים של התחתונות הבחינות

החלקים שהם והוד נצח הנראים,

(שדרכן דבר כל של התחתונים

מהם) שלמטה לדרגה ההשפעה zz‡‰עוברת ‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓÏ)וכאמור ¿«¿»≈»¿»«»»
שלמטה שבמלכות לחכמה והוד)הכוונה ‰ËBÁ‡˙מנצח LÙ� ,∆∆«≈
ÌÈ¯eqÈ È„ÈŒÏÚ Ìb ˙¯tk˙Óמוחלט בפירוד צורך אין הנבואה ומבחינת ƒ¿«∆∆««¿≈ƒƒ

לחכמה הכוונה (שכאמור חכמה מבחינת נדרש שהדבר כפי והגוף, הנפש בין

והוד). מנצח שלמטה שבמלכות, חכמה התחתונה,

,‰"aw‰ ‰�ÚÓa ÔkLŒÏkÓe ‰¯Bz‰ ‰�ÚÓa LecÁ‰Â¿«ƒ¿«¬∆«»ƒ»∆≈¿«¬∆«»»
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰·eL˙e Ôa¯˜ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰¯tk‰Lאפילו ∆««»»ƒ«¿≈»¿»¿»¿≈»ƒ
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הּקּב"ה, למענה הּתֹורה מענה ׁשּבין והחּלּוק ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָלּיּסּורים.
ענין הּוא לֹו ויתּכּפר אׁשם יביא הּתֹורה מענה ׁשּגם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאף
ה'צמח מבאר הּקרּבן), מכּפר ּדוקא (ׁשאז ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּתׁשּובה

הּנ"ל ּבּמאמר ׁשל42צדק' חכמתֹו הּתֹורה, ׁשּמּצד , ְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּכׁשגגֹות (רק) הּזדֹונֹות נעׂשים הּתׁשּובה עלֿידי ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָהּקּב"ה,
הּקּב"ה ּומּצד זה). ׁשֹוגג מתּכּפר הּקרּבן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ(ועלֿידי

הּתׁשּובה עלֿידי מּתֹורה, הּזדֹונֹות,mixRMznׁשּלמעלה ְְְְִֵֶַַַָָָ¦§©§¦ְַ
לזכּיֹות. ׁשּנהפכים מּזֹו, ְֱִִִִֵֶֶָָֻויתירה

ÈtŒÏÚÂאין ּבאֹור היא ּדתׁשּובה ג) (סעיף לעיל הּמּובא ¿«ƒְְְִִֵֵַָָ
לֹומר, יׁש מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֵֶַַַָסֹוף
ּתׁשּובה מֹועילה הּתֹורה מּצד ׁשּגם זה על ְְִִֶֶַַַַַַַָָָּדהּטעם
ּבחכמה היא ׁשּתֹורה אף ּכׁשגגֹות), יהיּו ְְְְְִִִֶֶַַָָָָ(ׁשהּזדֹונֹות
אֹורֿאיןֿסֹוף ׁשֹורה ּבחכמה ּכי הּוא, ְְְְְִִֵֶַָָ(הׁשּתלׁשלּות),

מהחכמה לּתֹורה43ׁשּלמעלה ּבנֹוגע הּוא ועלּֿדרֿזה , ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשהּתֹורה חסדּֿגבּורהּֿתפארת, ּבהּמּדֹות ׁשּנמׁשכה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָּכמֹו

ּבתפארת הּכתר.44היא עד עֹולה ותפארת האמצעי, קו , ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּכיון ׁשּבּתֹורה, מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ׁשהאֹור ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא
הּוא ּובתפארת) (ּבחכמה ּבהׁשּתלׁשלּות נמׁש ְְְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָׁשהּוא
אֹורֿאיןֿ מּצד ׁשּבתׁשּובה הּכח ולכן והגּבלה. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבמדידה
הּקּב"ה ּומענה ּכׁשגגֹות. ׁשּיהיּו רק הּוא ׁשּבּתֹורה ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָסֹוף
ּכמֹו מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה אֹורֿאיןֿסֹוף המׁשכת ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָהּוא
ּבהׁשּתלׁשלּות), מהמׁשכה (ׁשּלמעלה ּבעצמּותֹו ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
עלֿידי ולכן והגּבלה. מּמדידה למעלה היא זֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָּדהמׁשכה

הּקּב"ה מענה ׁשּמּצד (ולאmixRMznהּתׁשּובה הּזדֹונֹות ְֲִֶֶַַַַָָָ¦§©§¦ְְַֹ
לזכּיֹות. ׁשּנהפכים מּזֹו ויתירה ּכׁשגגֹות), נעׂשים ְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֻרק

ׁשּלמעלהLÈÂה) הּקּב"ה מענה ׁשּגם ּדזה לֹומר, ¿≈ְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָ
זה ּכי הּוא, הּתֹורה עלֿידי נתּגּלה ְְִִֵֵֶַַַַָָָמהּתֹורה
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א'רנב.)42 ע' ח"ג תער"ב המשך גם וראה ואילך. א'תקנז ס"ע יוהכ"פ בהגהה.)43אוה"ת פל"ה תניא גם וראה ב. נג, קרח לקו"ת
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ÌÈ¯eqiÏ.במיתה צורך שאין שכן ‰Bz¯‰וכל ‰�ÚÓ ÔÈaL ˜elÁ‰Â «ƒƒ¿«ƒ∆≈«¬∆«»
¯tk˙ÈÂ ÌL‡ ‡È·È ‰¯Bz‰ ‰�ÚÓ ÌbL Û‡ ,‰"aw‰ ‰�ÚÓÏ¿«¬∆«»»«∆««¬∆«»»ƒ»»¿ƒ¿«≈
¯‡·Ó ,(Ôa¯w‰ ¯tÎÓ ‡˜Âc Ê‡L) ‰·eLz‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ BÏƒ¿««¿»∆»«¿»¿«≈«»¿»¿»≈

Ï"p‰ ¯Ó‡na '˜„ˆ ÁÓˆ'‰42ÏL B˙ÓÎÁ ,‰¯Bz‰ „vnL , «∆«∆∆««¬»««∆ƒ««»»¿»∆
‰"aw‰,העליונה (החכמה «»»

יש אכן והוד) מנצח שלמעלה

הכוונה ואין בתשובה גם צורך

אמנם מכפר, לבדו שהקרבן

ÌÈNÚ� ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«¬ƒ
˙B‚‚Lk (˜¯) ˙B�B„f‰«¿«ƒ¿»
¯tk˙Ó Ôa¯w‰ È„ÈŒÏÚÂ)¿«¿≈«»¿»ƒ¿«≈
‰"aw‰ „vÓe .(‰Ê ‚‚BL≈∆ƒ««»»
ŒÏÚ ,‰¯BzÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ»«
ÌÈ¯tk˙Ó ‰·eLz‰ È„È¿≈«¿»ƒ¿«¿ƒ
,BfÓ ‰¯È˙ÈÂ ,˙B�B„f‰«¿ƒ≈»ƒ

˙BiÎÊÏ ÌÈÎÙ‰pLוזו ∆∆¡»ƒƒ¿À
ידי על נפעלת שלא פעולה

הקרבן.

ÏÈÚÏ ‡·en‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«»¿≈
‡È‰ ‰·eL˙c (‚ ÛÈÚÒ)ƒ¿»ƒ
‰ÏÚÓlL ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡a¿≈∆¿«¿»
,¯ÓBÏ LÈ ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿≈«
„vÓ ÌbL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c¿««««∆∆«ƒ«
‰·eLz ‰ÏÈÚBÓ ‰¯Bz‰«»ƒ»¿»
eÈ‰È ˙B�B„f‰L)∆«¿ƒ¿
‰¯BzL Û‡ ,(˙B‚‚Lkƒ¿»«∆»
‰ÓÎÁa ‡È‰ƒ¿»¿»

(˙eÏLÏzL‰)התשובה והרי ƒ¿«¿¿
על ומכפרת החטא את מתקנת

למעלה שהיא בגלל האדם

נותנת איך כן ואם מהשתלשלות

ידי על לכפרה מקום התורה

ההסבר (וקרבן)? ‰e‡,תשובה
‰ÓÎÁa Èkהיותה (למרות ƒ¿»¿»

ההשתלשלות) מסדר חלק

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ‰¯BL∆≈
‰ÓÎÁ‰Ó ‰ÏÚÓlL43 ∆¿«¿»≈«»¿»
ההשתלשלות, מסדר BÓkולמעלה ‰¯BzÏ Ú‚B�a ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈««»¿

˙¯‡ÙzŒ‰¯e·bŒ„ÒÁ ˙Bcn‰a ‰ÎLÓpLהן הללו המידות שאמנם ∆ƒ¿¿»¿«ƒ∆∆¿»ƒ¿∆∆
כיון זאת, ובכל השתלשלות מסדר Ù˙a‡¯˙חלק ‡È‰ ‰¯Bz‰L44Â˜ , ∆«»ƒ¿ƒ¿∆∆«

,ÈÚˆÓ‡‰מתחלקות העליונות שהספירות וחסידות בקבלה כמבואר »∆¿»ƒ
גבורה, בינה, הימין. בקו – (חח"נ) נצח חסד, חכמה, (סוגים): 'קוים' לשלושה

האמצעי. בקו (דת"י) יסוד תפארת, ודעת, השמאל, בקו – (בג"ה) הוד

˙¯‡Ù˙Âהאמצעי ‰k˙¯שבקו „Ú ‰ÏBÚהתפארת מידת ששורש כלומר ¿ƒ¿∆∆»««∆∆
מידת אבינו, יעקב של מידתו על נאמר (ולכן הכתר פנימיות מבחינת הוא

רבינו ובלשון גבולות. ללא מצרים", בלי "נחלה האמת, מידת שהיא התפארת,

לה "ואין – יג) (פרק בתניא הזקן

המעלות", רום עד למעלה, שעור

התפארת, מידת ששורש היינו

אמת במידת הוא האמת מידת

בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא של

נמצא והאמיתי. הנצחי האיןֿסוף

למעלה היא התורה גם שבעצם

מבחינת וגם מהשתלשלות

תשובה להיות יכולה התורה

B‡‰L¯וכפרה. ‡l‡∆»∆»
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
‡e‰L ÔÂÈk ,‰¯BzaL∆«»≈»∆
˙eÏLÏzL‰a CLÓ�ƒ¿»¿ƒ¿«¿¿

,(˙¯‡Ù˙·e ‰ÓÎÁa)סוף ¿»¿»¿ƒ¿∆∆
È„Óa„‰סוף ‡e‰ƒ¿ƒ»

Ák‰ ÔÎÏÂ .‰Ïa‚‰Â¿«¿»»¿»≈«…«
Œ¯B‡ „vÓ ‰·eL˙aL∆ƒ¿»ƒ«
‡e‰ ‰¯BzaL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆«»

eÈ‰iL הזדונות¯˜ «∆ƒ¿
‰"aw‰ ‰�ÚÓe .˙B‚‚Lkƒ¿»«¬∆«»»
במה החוטאת נפש השאלה על

‡Œ¯Bתתכפר ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»«
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Óכפי (לא ≈ƒ¿«¿¿
אלא) והגבלה במדידה שהוא

B˙eÓˆÚa ‡e‰L BÓk¿∆¿«¿
‰ÎLÓ‰Ó ‰ÏÚÓlL)∆¿«¿»≈«¿»»
‰ÎLÓ‰c ,(˙eÏLÏzL‰a¿ƒ¿«¿¿¿«¿»»
‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ BÊƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»
È„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ .‰Ïa‚‰Â¿«¿»»¿»≈«¿≈
‰�ÚÓ „vnL ‰·eLz‰«¿»∆ƒ««¬∆
ÌÈ¯tk˙Ó ‰"aw‰«»»ƒ¿«¿ƒ
ÌÈNÚ� ˜¯ ‡ÏÂ) ˙B�B„f‰«¿¿…««¬ƒ

˙BiÎÊÏ ÌÈÎÙ‰pL BfÓ ‰¯È˙ÈÂ ,(˙B‚‚Lkלזכיות זדונות הפיכת והרי ƒ¿»ƒ≈»ƒ∆∆¡»ƒƒ¿À
וה ממדידה למעלה הקצה, אל הקצה מן מאד, גדול מהפך גבלה.היא

‰¯Bz‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰"aw‰ ‰�ÚÓ ÌbL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ (‰¿≈«¿∆∆««¬∆«»»∆¿«¿»≈«»
‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ ‰lb˙�ז"ל חכמינו מאמר מתוך לנו נודע הדבר שהרי ƒ¿«»«¿≈«»

ÈÙÏבתורה ‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰ Âwa ‡È‰ ‰¯Bz‰L ‰Ê Èk ,‡e‰ƒ∆∆«»ƒ««»∆¿»ƒ¿ƒ
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הּואֹורהׁשהּת ׁשּׁשרׁשּה לפי הּוא האמצעי ּבּקו היא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשאחרּֿכ אּלא מּקּוין, ׁשּלמעלה אֹורֿאיןֿסֹוף ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבעצמּות
האֹור ּבּה ׁשּיׁש על נֹוסף ולכן, האמצעי. ּבּקו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָנמׁשכה
האמצעי ּבּקו ׁשּנמׁש ּכמֹו מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּלמעלה
ׁשּזדֹונֹות ּתׁשּובה מֹועילה הּתֹורה מענה מּצד ּגם ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ(ׁשּלכן
אֹורֿאיןֿסֹוף עצמּות ּגם עלֿידּה מתּגּלה ּכׁשגגֹות), ְְְְִִִֵֶַַַַָָָיהיּו
ויתּכּפר ּתׁשּובה יעׂשה הּקּב"ה מענה מּקּוין, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּלמעלה
לֹו ויתּכּפר אׁשם יביא ּתֹורה ׁשאמרה ּדזה היינּו, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָלֹו.
הּוא ּכׁשגגֹות) רק זדֹונֹות נעׂשים ּתׁשּובה ְְְְֲִִֵֶַַַָָ(ׁשעלֿידי
ׁשּגם וזה האמצעי, ּבּקו ׁשּנמׁשכה ּכמֹו הּתֹורה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבדרּגת
חלק הּוא לֹו ויתּכּפר ּתׁשּובה יעׂשה הּקּב"ה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָמענה
ּבעצמּות הּתֹורה ׁשרׁש מּצד הּוא ּפה) (ׁשּבעל ְְְִֶֶֶַַַַַָָֹּבּתֹורה

מּקּוין ׁשּלמעלה .45אֹורֿאיןֿסֹוף ְְִִֵֶַַָ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה לבאר יבֹוא46יׁש ¿«ƒ∆ְְֵֵֵֶַַַָָָ
כּו' ּתֹורה זה טֹוב ויקּבל כּו' מׁשה זה ִֵֶֶֶַָֹטֹוב

ּדכתיב הּקּב"ה זה אּלּו47מּטֹוב לּטֹובים לּכל, הוי' טֹוב ְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּדכתיב להבין,48יׂשראל וצרי לּטֹובים. ה' הטיבה ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָ

סנהדרין ּבגמרא ּוכתיב49ּדאיתא לּכל ה' טֹוב 50ּכתיב ְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹ
מׁשקה ּכׁשהּוא ּפרּדס לֹו יׁש לאדם מׁשל לקֹוויו, ה' ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָטֹוב
טֹובים אּלא עֹודר אינֹו עֹודר ּכׁשהּוא ּכּלֹו, את ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָֻמׁשקה
אּלּו לּטֹובים (רק) היא הּתֹורה ׁשּנתינת וכיון ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבהם.
הוי' טֹוב הּפסּוק להביא לכאֹורה צרי היה ְְְֲִִִִֵַָָָָָָָָָיׂשראל,

הּידּוע [ועלּֿפי הׁשּפעה51לקֹוויו. הּוא לּכל הוי' ּדטֹוב ְְְְֲִַַַַַָָָָָָֹ
הׁשּפע הּוא לקֹוויו הוי' וטֹוב צריחיצֹונית ּפנימית, ה ְְְְֲִִִִִַָָָָָָ
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ומ"ש)45 . . העצמות בבחי' שרשה ג"כ שהתורה בהכרח התשובה מצות נאמרה שבתורה "ומאחר לב ע' תער"ב סה"מ ראה

חכמה". בבחי' היא שהתורה כמו זהו כו' קרבן יביא תורה אמרה ב.)46בילקוט נג, ט.)47מנחות קמה, ד.)48תהלים קכה, שם

ב.)49 כה.)50לט, ג, ואילך.)51איכה א'נו ע' טוב ערך צ"צ דא"ח סה"ל בארוכה וראה א'תקנז. ע' יוהכ"פ אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‡l‡ ,ÔÈewÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚa ‡e‰ dL¯ML∆»¿»¿«¿≈∆¿«¿»ƒ«ƒ∆»
ÈÚˆÓ‡‰ Âwa ‰ÎLÓ� CkŒ¯Á‡Lבמידת קשורה האמת מידת כאמור, ∆««»ƒ¿¿»««»∆¿»ƒ

מצרים"). ("בלי מהגבלות למעלה שהיא LiLהתפארת, ÏÚ ÛÒB� ,ÔÎÏÂ¿»≈»«∆≈
ÈÚˆÓ‡‰ Âwa CLÓpL BÓk ˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ da»»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿¿∆ƒ¿«««»∆¿»ƒ

‰�ÚÓ „vÓ Ìb ÔÎlL)∆»≈«ƒ««¬∆
‰·eLz ‰ÏÈÚBÓ ‰¯Bz‰«»ƒ»¿»
,(˙B‚‚Lk eÈ‰È ˙B�B„fL∆¿ƒ¿ƒ¿»
Ìb d„ÈŒÏÚ ‰lb˙Óƒ¿«∆«»»«
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈
‰�ÚÓ ,ÔÈewÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«ƒ«¬∆
‰·eLz ‰NÚÈ ‰"aw‰«»»«¬∆¿»

BÏ ¯tk˙ÈÂשנתבאר וכפי ¿ƒ¿«≈
הקדושֿ למענה שביחס לעיל

התורה מענה הרי ברוךֿהוא,

השתלשלות. סדר בתוך הוא

‰¯Bz ‰¯Ó‡L ‰Êc ,e�ÈÈ‰«¿¿∆∆»¿»»
BÏ ¯tk˙ÈÂ ÌL‡ ‡È·È»ƒ»»¿ƒ¿«≈
ÌÈNÚ� ‰·eLz È„ÈŒÏÚL)∆«¿≈¿»«¬ƒ
‡e‰ (˙B‚‚Lk ˜¯ ˙B�B„Ê¿«ƒ¿»
BÓk ‰¯Bz‰ ˙b¯„a¿«¿««»¿
,ÈÚˆÓ‡‰ Âwa ‰ÎLÓpL∆ƒ¿¿»««»∆¿»ƒ
‰"aw‰ ‰�ÚÓ ÌbL ‰ÊÂ¿∆∆««¬∆«»»
BÏ ¯tk˙ÈÂ ‰·eLz ‰NÚÈ«¬∆¿»¿ƒ¿«≈
ÏÚaL) ‰¯Bza ˜ÏÁ ‡e‰≈∆«»∆¿«
L¯L „vÓ ‡e‰ (‰t∆ƒ«…∆
Œ¯B‡ ˙eÓˆÚa ‰¯Bz‰«»¿«¿
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»

ÔÈewÓ45התורה מענה גם – ƒ«ƒ
הקדושֿברוךֿהוא מענה וגם

שמענה אלא מהתורה נובעים

ידי על היא שהכפרה התורה

את שהופכת ותשובה קרבן

בדרגת הוא לשגגות הזדונות

בקו היא ההמשכה עצמן שבספירות (אלא בספירות שנמשכה כפי התורה

(שגם הקדושֿברוךֿהוא ומענה מהשתלשלות) למעלה עם שקשור האמצעי

כזכיות) נעשו שהזדונות כך כדי עד היא שהכפרה התורה) ידי על נתגלה הוא

שונים. לקווים מתחלק שאינו סוף' ב'אין התורה שורש מצד הוא

Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ46טוב יבוא ¿«ƒ∆≈¿»≈«∆»¿«≈«
לטו מטוב טוב LÓ‰בים:ויקבל ‰Ê ·BË ‡B·Èכי אותו ותרא דכתיב »∆…∆

הוא Bz¯‰טוב ‰Ê ·BË Ïa˜ÈÂ 'eÎלכם נתתי טוב לקח כי eÎ'דכתיב ƒ«≈∆»
·È˙Îc ‰"aw‰ ‰Ê ·BhÓ47el‡ ÌÈ·BhÏ ,ÏkÏ 'ÈÂ‰ ·BË ƒ∆«»»ƒ¿ƒ¬»»«…«ƒ≈
·È˙Îc Ï‡¯NÈ48.ÌÈ·BhÏ '‰ ‰·ÈË‰ ƒ¿»≈ƒ¿ƒ≈ƒ»«ƒ

ÔÈ¯„‰�Ò ‡¯Ó‚a ‡˙È‡c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ49ÏkÏ '‰ ·BË ·È˙k ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»»«¿∆¿ƒ¿ƒ«…
·È˙Îe50ÂÈÂB˜Ï '‰ ·BËכי זה את זה סותרים הפסוקים שני ולכאורה ¿ƒ¿»

טוב שהקדושֿברוךֿהוא נאמר אחד שהקב"הÏÎÏבפסוק נאמר השני ובפסוק

הגמרא:ÂÈÂÂ˜Ïרקטוב עונה כך ועל ,Ì„‡Ï ÏLÓשÒc¯t BÏ LÈ »»¿»»≈«¿≈
‰˜LÓ ‰˜LÓ ‡e‰Lk¿∆«¿∆«¿∆
¯„BÚ ‡e‰Lk ,Blk ˙‡∆À¿∆≈
ÌÈ·BË ‡l‡ ¯„BÚ B�È‡≈≈∆»ƒ

.Ì‰aLכשהוא רש"י: ופירש ∆»∆
לילך המים מונע אינו – משקה

אלא שאינו לפי ולרעים לטובים

(חופר) עודר וכשהוא אחד טורח

אינו ואחד אחד לכל טורח דהוי

הקדושֿ כך הטובים... אלא עודר

הכול ורעים טובים זן ָברוךֿהוא

כל את ממלא אחד, בדבור

שלו, שהכול טובה כולו העולם

הפורענות מן להגין כשבא אבל

לקֹוויו". אלא אינו שכר, ְָולשלם

‰¯Bz‰ ˙�È˙pL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿ƒ««»
el‡ ÌÈ·BhÏ (˜¯) ‡È‰ƒ««ƒ≈
CÈ¯ˆ ‰È‰ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈»»»ƒ
˜eÒt‰ ‡È·‰Ï ‰¯B‡ÎÏƒ¿»¿»ƒ«»

ÂÈÂB˜Ï 'ÈÂ‰ ·BËבהתאם ¬»»¿»
סנהדרין במסכת הגמרא לדברי

לקוויו" ה' "טוב שהכתוב

הטובים לאילנות מתייחס

להם שדווקא כנ"ל שבפרדס,

ומשקיע טורח הפרדס בעל

‰Úe„iוחופר. ÈtŒÏÚÂ]51 ¿«ƒ«»«
‡e‰ ÏkÏ 'ÈÂ‰ ·BËc¿¬»»«…
·BËÂ ˙È�BˆÈÁ ‰ÚtL‰«¿»»ƒƒ¿
‰ÚtL‰ ‡e‰ ÂÈÂB˜Ï 'ÈÂ‰¬»»¿»«¿»»

,˙ÈÓÈ�tשנילגב בין הסתירה י ¿ƒƒ
הוי' "טוב הוי'ÏÎÏהפסוקים ו"טוב "ÂÈÂÂ˜Ïאין שבעצם בחסידות מבואר "

טוב הוא זאת ובכל לכל טוב הוא הקב"ה דבר של לאמתו כי סתירה כאן

הקדושֿברוךֿהוא משפיע [=לכולם] "לכל" – הכיצד? "לקוויו". במיוחד

פנימית השפעה הקדושֿברוךֿהוא משפיע ו"לקוויו" חיצונית, השפעה

פנימיות בין ההבדל כמו הוא חיצונית להשפעה פנימית השפעה בין (וההבדל

הרי כסף, להרוויח מעוניין, אדם כאשר למשל, באדם: הרצון לחיצוניות הרצון

והרצון חיצוני רצון הוא לכסף הרצון מאד, חזק ברצון זאת רוצה שהוא למרות

זה דרך ועל הכסף. באמצעות להשיג יוכל שאותם בדברים הוא שלו הפנימי

רצון יש כאשר היא פנימית השפעה חיצונית: והשפעה פנימית השפעה לגבי
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טו 'ebe mc` lke

הּואֹורהׁשהּת ׁשּׁשרׁשּה לפי הּוא האמצעי ּבּקו היא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשאחרּֿכ אּלא מּקּוין, ׁשּלמעלה אֹורֿאיןֿסֹוף ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבעצמּות
האֹור ּבּה ׁשּיׁש על נֹוסף ולכן, האמצעי. ּבּקו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָנמׁשכה
האמצעי ּבּקו ׁשּנמׁש ּכמֹו מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּלמעלה
ׁשּזדֹונֹות ּתׁשּובה מֹועילה הּתֹורה מענה מּצד ּגם ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ(ׁשּלכן
אֹורֿאיןֿסֹוף עצמּות ּגם עלֿידּה מתּגּלה ּכׁשגגֹות), ְְְְִִִֵֶַַַַָָָיהיּו
ויתּכּפר ּתׁשּובה יעׂשה הּקּב"ה מענה מּקּוין, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּלמעלה
לֹו ויתּכּפר אׁשם יביא ּתֹורה ׁשאמרה ּדזה היינּו, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָלֹו.
הּוא ּכׁשגגֹות) רק זדֹונֹות נעׂשים ּתׁשּובה ְְְְֲִִֵֶַַַָָ(ׁשעלֿידי
ׁשּגם וזה האמצעי, ּבּקו ׁשּנמׁשכה ּכמֹו הּתֹורה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבדרּגת
חלק הּוא לֹו ויתּכּפר ּתׁשּובה יעׂשה הּקּב"ה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָמענה
ּבעצמּות הּתֹורה ׁשרׁש מּצד הּוא ּפה) (ׁשּבעל ְְְִֶֶֶַַַַַָָֹּבּתֹורה

מּקּוין ׁשּלמעלה .45אֹורֿאיןֿסֹוף ְְִִֵֶַַָ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה לבאר יבֹוא46יׁש ¿«ƒ∆ְְֵֵֵֶַַַָָָ
כּו' ּתֹורה זה טֹוב ויקּבל כּו' מׁשה זה ִֵֶֶֶַָֹטֹוב

ּדכתיב הּקּב"ה זה אּלּו47מּטֹוב לּטֹובים לּכל, הוי' טֹוב ְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּדכתיב להבין,48יׂשראל וצרי לּטֹובים. ה' הטיבה ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָ

סנהדרין ּבגמרא ּוכתיב49ּדאיתא לּכל ה' טֹוב 50ּכתיב ְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹ
מׁשקה ּכׁשהּוא ּפרּדס לֹו יׁש לאדם מׁשל לקֹוויו, ה' ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָטֹוב
טֹובים אּלא עֹודר אינֹו עֹודר ּכׁשהּוא ּכּלֹו, את ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָֻמׁשקה
אּלּו לּטֹובים (רק) היא הּתֹורה ׁשּנתינת וכיון ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבהם.
הוי' טֹוב הּפסּוק להביא לכאֹורה צרי היה ְְְֲִִִִֵַָָָָָָָָָיׂשראל,

הּידּוע [ועלּֿפי הׁשּפעה51לקֹוויו. הּוא לּכל הוי' ּדטֹוב ְְְְֲִַַַַַָָָָָָֹ
הׁשּפע הּוא לקֹוויו הוי' וטֹוב צריחיצֹונית ּפנימית, ה ְְְְֲִִִִִַָָָָָָ
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ומ"ש)45 . . העצמות בבחי' שרשה ג"כ שהתורה בהכרח התשובה מצות נאמרה שבתורה "ומאחר לב ע' תער"ב סה"מ ראה

חכמה". בבחי' היא שהתורה כמו זהו כו' קרבן יביא תורה אמרה ב.)46בילקוט נג, ט.)47מנחות קמה, ד.)48תהלים קכה, שם

ב.)49 כה.)50לט, ג, ואילך.)51איכה א'נו ע' טוב ערך צ"צ דא"ח סה"ל בארוכה וראה א'תקנז. ע' יוהכ"פ אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‡l‡ ,ÔÈewÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚa ‡e‰ dL¯ML∆»¿»¿«¿≈∆¿«¿»ƒ«ƒ∆»
ÈÚˆÓ‡‰ Âwa ‰ÎLÓ� CkŒ¯Á‡Lבמידת קשורה האמת מידת כאמור, ∆««»ƒ¿¿»««»∆¿»ƒ

מצרים"). ("בלי מהגבלות למעלה שהיא LiLהתפארת, ÏÚ ÛÒB� ,ÔÎÏÂ¿»≈»«∆≈
ÈÚˆÓ‡‰ Âwa CLÓpL BÓk ˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ da»»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿¿∆ƒ¿«««»∆¿»ƒ

‰�ÚÓ „vÓ Ìb ÔÎlL)∆»≈«ƒ««¬∆
‰·eLz ‰ÏÈÚBÓ ‰¯Bz‰«»ƒ»¿»
,(˙B‚‚Lk eÈ‰È ˙B�B„fL∆¿ƒ¿ƒ¿»
Ìb d„ÈŒÏÚ ‰lb˙Óƒ¿«∆«»»«
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈
‰�ÚÓ ,ÔÈewÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«ƒ«¬∆
‰·eLz ‰NÚÈ ‰"aw‰«»»«¬∆¿»

BÏ ¯tk˙ÈÂשנתבאר וכפי ¿ƒ¿«≈
הקדושֿ למענה שביחס לעיל

התורה מענה הרי ברוךֿהוא,

השתלשלות. סדר בתוך הוא

‰¯Bz ‰¯Ó‡L ‰Êc ,e�ÈÈ‰«¿¿∆∆»¿»»
BÏ ¯tk˙ÈÂ ÌL‡ ‡È·È»ƒ»»¿ƒ¿«≈
ÌÈNÚ� ‰·eLz È„ÈŒÏÚL)∆«¿≈¿»«¬ƒ
‡e‰ (˙B‚‚Lk ˜¯ ˙B�B„Ê¿«ƒ¿»
BÓk ‰¯Bz‰ ˙b¯„a¿«¿««»¿
,ÈÚˆÓ‡‰ Âwa ‰ÎLÓpL∆ƒ¿¿»««»∆¿»ƒ
‰"aw‰ ‰�ÚÓ ÌbL ‰ÊÂ¿∆∆««¬∆«»»
BÏ ¯tk˙ÈÂ ‰·eLz ‰NÚÈ«¬∆¿»¿ƒ¿«≈
ÏÚaL) ‰¯Bza ˜ÏÁ ‡e‰≈∆«»∆¿«
L¯L „vÓ ‡e‰ (‰t∆ƒ«…∆
Œ¯B‡ ˙eÓˆÚa ‰¯Bz‰«»¿«¿
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»

ÔÈewÓ45התורה מענה גם – ƒ«ƒ
הקדושֿברוךֿהוא מענה וגם

שמענה אלא מהתורה נובעים

ידי על היא שהכפרה התורה

את שהופכת ותשובה קרבן

בדרגת הוא לשגגות הזדונות

בקו היא ההמשכה עצמן שבספירות (אלא בספירות שנמשכה כפי התורה

(שגם הקדושֿברוךֿהוא ומענה מהשתלשלות) למעלה עם שקשור האמצעי

כזכיות) נעשו שהזדונות כך כדי עד היא שהכפרה התורה) ידי על נתגלה הוא

שונים. לקווים מתחלק שאינו סוף' ב'אין התורה שורש מצד הוא

Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ46טוב יבוא ¿«ƒ∆≈¿»≈«∆»¿«≈«
לטו מטוב טוב LÓ‰בים:ויקבל ‰Ê ·BË ‡B·Èכי אותו ותרא דכתיב »∆…∆

הוא Bz¯‰טוב ‰Ê ·BË Ïa˜ÈÂ 'eÎלכם נתתי טוב לקח כי eÎ'דכתיב ƒ«≈∆»
·È˙Îc ‰"aw‰ ‰Ê ·BhÓ47el‡ ÌÈ·BhÏ ,ÏkÏ 'ÈÂ‰ ·BË ƒ∆«»»ƒ¿ƒ¬»»«…«ƒ≈
·È˙Îc Ï‡¯NÈ48.ÌÈ·BhÏ '‰ ‰·ÈË‰ ƒ¿»≈ƒ¿ƒ≈ƒ»«ƒ

ÔÈ¯„‰�Ò ‡¯Ó‚a ‡˙È‡c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ49ÏkÏ '‰ ·BË ·È˙k ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»»«¿∆¿ƒ¿ƒ«…
·È˙Îe50ÂÈÂB˜Ï '‰ ·BËכי זה את זה סותרים הפסוקים שני ולכאורה ¿ƒ¿»

טוב שהקדושֿברוךֿהוא נאמר אחד שהקב"הÏÎÏבפסוק נאמר השני ובפסוק

הגמרא:ÂÈÂÂ˜Ïרקטוב עונה כך ועל ,Ì„‡Ï ÏLÓשÒc¯t BÏ LÈ »»¿»»≈«¿≈
‰˜LÓ ‰˜LÓ ‡e‰Lk¿∆«¿∆«¿∆
¯„BÚ ‡e‰Lk ,Blk ˙‡∆À¿∆≈
ÌÈ·BË ‡l‡ ¯„BÚ B�È‡≈≈∆»ƒ

.Ì‰aLכשהוא רש"י: ופירש ∆»∆
לילך המים מונע אינו – משקה

אלא שאינו לפי ולרעים לטובים

(חופר) עודר וכשהוא אחד טורח

אינו ואחד אחד לכל טורח דהוי

הקדושֿ כך הטובים... אלא עודר

הכול ורעים טובים זן ָברוךֿהוא

כל את ממלא אחד, בדבור

שלו, שהכול טובה כולו העולם

הפורענות מן להגין כשבא אבל

לקֹוויו". אלא אינו שכר, ְָולשלם

‰¯Bz‰ ˙�È˙pL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿ƒ««»
el‡ ÌÈ·BhÏ (˜¯) ‡È‰ƒ««ƒ≈
CÈ¯ˆ ‰È‰ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈»»»ƒ
˜eÒt‰ ‡È·‰Ï ‰¯B‡ÎÏƒ¿»¿»ƒ«»

ÂÈÂB˜Ï 'ÈÂ‰ ·BËבהתאם ¬»»¿»
סנהדרין במסכת הגמרא לדברי

לקוויו" ה' "טוב שהכתוב

הטובים לאילנות מתייחס

להם שדווקא כנ"ל שבפרדס,

ומשקיע טורח הפרדס בעל

‰Úe„iוחופר. ÈtŒÏÚÂ]51 ¿«ƒ«»«
‡e‰ ÏkÏ 'ÈÂ‰ ·BËc¿¬»»«…
·BËÂ ˙È�BˆÈÁ ‰ÚtL‰«¿»»ƒƒ¿
‰ÚtL‰ ‡e‰ ÂÈÂB˜Ï 'ÈÂ‰¬»»¿»«¿»»

,˙ÈÓÈ�tשנילגב בין הסתירה י ¿ƒƒ
הוי' "טוב הוי'ÏÎÏהפסוקים ו"טוב "ÂÈÂÂ˜Ïאין שבעצם בחסידות מבואר "

טוב הוא זאת ובכל לכל טוב הוא הקב"ה דבר של לאמתו כי סתירה כאן

הקדושֿברוךֿהוא משפיע [=לכולם] "לכל" – הכיצד? "לקוויו". במיוחד

פנימית השפעה הקדושֿברוךֿהוא משפיע ו"לקוויו" חיצונית, השפעה

פנימיות בין ההבדל כמו הוא חיצונית להשפעה פנימית השפעה בין (וההבדל

הרי כסף, להרוויח מעוניין, אדם כאשר למשל, באדם: הרצון לחיצוניות הרצון

והרצון חיצוני רצון הוא לכסף הרצון מאד, חזק ברצון זאת רוצה שהוא למרות

זה דרך ועל הכסף. באמצעות להשיג יוכל שאותם בדברים הוא שלו הפנימי

רצון יש כאשר היא פנימית השפעה חיצונית: והשפעה פנימית השפעה לגבי

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



b"kyz'dטז ,daeyz zay ,epif`d zyxt zay

ׁשהּוא הּתֹורה נתינת ּבענין ּׁשּמביא מה יֹותר עֹוד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָּבאּור
הוי' טֹוב ולא לּכל הוי' טֹוב הּפסּוק את ּפנימית ְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָֹֹהׁשּפעה

ּבזה הּבאּור לֹומר ויׁש ּכתיב52לקֹוויו]. ׁשּבתׁשּובה ּדזה , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
לּכל הוי' טֹוב לבחינת היא הּכּונה הוי', ויׁשר ,53טֹוב ְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָָֹ

אֹומר ולכן הּזדֹונֹות. על ּגם מכּפרת ּתׁשּובה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהרי
טֹוב ּדכתיב הּקּב"ה זה מּטֹוב כּו' ּתֹורה זֹו טֹוב ְִִִִֵֶַַָָָויקּבל
טֹוב ּבחינת הּוא ׁשרׁשּה מּצד ּדתֹורה הּטֹוב ּכי לּכל, ְְְֲִִִַַַַָָָָָֹהוי'

הוי' לּכל.54ויׁשר הוי' טֹוב , ְֲֲַָָָָָָֹ

ׁשהּמענהp‰Â‰ו) לפי הּוא מכּפרת ׁשּתׁשּובה ּדזה הגם ¿ƒ≈ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָ
מּלמעלה הּוא הּתׁשּובה ְְְְִֵֶַַַָָׁשעלֿידי
ּבאפן (לא היא ּתׁשּובה ׁשעלֿידי הּכּפרה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמהׁשּתלׁשלּות,
ּפנימית ּפעּלה אּלא) החטאים, על ׁשּמוּתרים וּתּור, ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֻׁשל
ויׁשר טֹוב וזהּו ׁשּלֹו. הּפגמים ׁשּמתּקנים הּׁשב, ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבאדם
ׁשּמׁשּפיע הּוא ּדטֹוב ,ּבּדר חּטאים יֹורה ּכן על ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהוי'

אחר ּבמקֹום וכּמבאר לחסד,55לּכל. טֹוב ּבין החּלּוק ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
למי ּדוקא היא החסד הׁשּפעת ולכן להּמקּבל ׁשּי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּדחסד
ּוכׁשּיׁש מדקדק, אינֹו החסד מּדת ׁשּמּצד [אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשראּוי
וטֹוב לֹו], ׁשּיׁשּפיעּו ראּוי ּכבר הּוא מעלה איזֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָלהּמקּבל
(ּגם לכּלם היא ההׁשּפעה ולכן הּמׁשּפיע מּצד ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֻהּוא
ּכמֹו הּוא ׁשּלמּטה הּוא ויׁשר ראּויים). ְְְְְִֵֶֶַָָָָלׁשאינם

היא56למעלה הּתׁשּובה ׁשעלֿידי ׁשההמׁשכה וזהּו . ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
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באו"א.)52 – שם יוהכ"פ השפעהdlrndlהכוונה)53ובאוה"ת היא אבל שחטאו. לאלו גם שנמשכת לכל, ה' ,ziniptשבטוב

ובכ"מ. צד. ע' עת"ר סה"מ שם. יוהכ"פ אוה"ת ראה – לשבים* דוקא נמשכת היא –)54ולכן 45 שבהערה תער"ב סה"מ ראה

הו"ע טוב נק' שהתורה דזה מוסיף, בהעצמות, הוא התורה ששורש לפי הוא התשובה מצות נאמרה שבתורה דזה שמבאר לאחרי

הוי'. וישר ואילך.)55טוב צח ע' עת"ר ג.)56סה"מ סעיף כנ"ל

זה שאין אלא ס"ו.שהם*) לקמן ראה – לכל הוי' טוב דלמעלה, הטוב מצד אם כי לזה ראויים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

למילוי אמצעי משמשת היא כאשר היא חיצונית והשפעה כשלעצמה בהשפעה

מבחינת יותר נעלית פנימית שהשפעה לכך בנוסף וזאת אחרת. פנימית כוונה

זה ולפי ההשפעה) È·nM‡איכות ‰Ó ¯˙BÈ „BÚ ¯e‡a CÈ¯ˆבמאמר »ƒ≈≈«∆≈ƒ
המדבר וכו'" לטובים מטוב טוב ויקבל טוב "יבוא ז"ל �˙È�˙חכמינו ÔÈ�Úa¿ƒ¿«¿ƒ«

‰ÚtL‰ ‡e‰L ‰¯Bz‰«»∆«¿»»
·BË ˜eÒt‰ ˙‡ ˙ÈÓÈ�t¿ƒƒ∆«»

ÏkÏ 'ÈÂ‰בהשפעה שמדבר ¬»»«…
הפסוקÏÂ‡חיצונית BË·את ¿…

ÂÈÂB˜Ï 'ÈÂ‰שמדבר ¬»»¿»
חיצונית]. בהשפעה

‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ52, ¿≈««≈»∆
·È˙k ‰·eL˙aL ‰Êc¿∆∆ƒ¿»¿ƒ

'ÈÂ‰ ¯LÈÂ ·BËיורה כן על ¿»»¬»»
בדרך, ‰È‡חטאים ‰�ek‰««»»ƒ

ÏkÏ 'ÈÂ‰ ·BË ˙�ÈÁ·Ï53, ƒ¿ƒ«¬»»«…
הוא - שהקדושֿברוךֿהוא היינו

(צדיקים) "לקוויו" רק לא טוב

לחוטאים גם "לכל", אלא

Ìb ˙¯tÎÓ ‰·eLz È¯‰L∆¬≈¿»¿«∆∆«
¯ÓB‡ ÔÎÏÂ .˙B�B„f‰ ÏÚ««¿¿»≈≈
'eÎ ‰¯Bz BÊ ·BË Ïa˜ÈÂƒ«≈»
·È˙Îc ‰"aw‰ ‰Ê ·BhÓƒ∆«»»ƒ¿ƒ
·Bh‰ Èk ,ÏkÏ 'ÈÂ‰ ·BË¬»»«…ƒ«
‡e‰ dL¯L „vÓ ‰¯B˙c¿»ƒ«»¿»

ÈÂ‰ ¯LÈÂ ·BË ˙�ÈÁa'54, ¿ƒ«¿»»¬»»
ÏkÏ 'ÈÂ‰ ·BËהביאור ולפי ¬»»«…

לכל" ה' ב"טוב מעלה יש הזה

כי לקוויו" ה' ב"טוב שאיננה

קשור לכל" ה' "טוב דווקא

הבחינה ה'", וישר ל"טוב

לזכיות. נעשו זדונות שמכוחה

‰�Ún‰L ÈÙÏ ‡e‰ ˙¯tÎÓ ‰·eLzL ‰Êc Ì‚‰ ‰p‰Â (Â¿ƒ≈¬«¿∆∆¿»¿«∆∆¿ƒ∆««¬∆
‰¯tk‰ ,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlÓ ‡e‰ ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»ƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿««»»
ÏÚ ÌÈ¯zÂnL ,¯ezÂ ÏL ÔÙ‡a ‡Ï) ‡È‰ ‰·eLz È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿»ƒ…¿…∆∆ƒ∆¿«¿ƒ«
ÌÈ�w˙nL ,·M‰ Ì„‡a ˙ÈÓÈ�t ‰lÚt (‡l‡ ,ÌÈ‡ËÁ‰«¬»ƒ∆»¿À»¿ƒƒ»»»«»∆¿«¿ƒ

BlL ÌÈÓ‚t‰האור את לקלוט שלו והיכולת מוגבל הוא שהאדם כיוון «¿»ƒ∆
באופן היא התשובה ידי שעל שהכפרה לחשוב מקום היה מצומצמת, האלוקי

'כלי' איננו האדם כי בפנימיות בו ונתפסת נקלטת לא האלקית שההארה כזה

מוחלים שמלמעלה כך ידי על היא הכפרה ופעולת אותה, לקלוט המסוגל

של הכוח שאמנם ומבאר במאמר הרבי מוסיף כך על החטא. על לו ומוותרים

פעולתה זאת עם אך מהשתלשלות למעלה שהיא מכך נובע לכּפר ְֵַהתשובה

במחילה רק מדובר היה ואילו פנימית פעולה היא השב האדם על ַָוהשפעתה

בו מצב להיות יכול היה וויתור

לפני מתקבל והאדם נותר הפגם

כיוון אבל זאת בכל ה'

את וממשיכה מביאה שהתשובה

מסדר שלמעלה ההשפעה

תוך אל פנימי באופן השתלשלות

של והמגבלות והגדרים ה'כלים'

את מתקנת שהיא מובן האדם,

LÈÂ¯הפגמים. ·BË e‰ÊÂ¿∆¿»»
ÌÈ‡hÁ ‰¯BÈ Ôk ÏÚ 'ÈÂ‰¬»»«≈∆«»ƒ
‡e‰ ·BËc ,C¯ca«»∆¿

ÏkÏ ÚÈtLnLהבדל מבלי ∆«¿ƒ««…
או להשפעה ראויים הם האם

'חטאים'. של במצב שהם

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ55 ¿«¿…»¿»«≈
,„ÒÁÏ ·BË ÔÈa ˜elÁ‰«ƒ≈¿∆∆
Ïa˜n‰Ï CiL „ÒÁc¿∆∆«»¿«¿«≈
מצד למישהו משפיעים כאשר

השפעה זו הרי החסד מידת

לו') ('מגיע לו ≈«¿ÔÎÏÂששייכת
‡È‰ „ÒÁ‰ ˙ÚtL‰«¿»««∆∆ƒ

Èe‡¯L ÈÓÏ ‡˜Âcאינו ואם «¿»¿ƒ∆»
החסד מידת מצד גם אזי ראוי

לו להשפיע vnL„אין ‡l‡]∆»∆ƒ«
„ÒÁ‰ ˙cÓהמשפיעB�È‡ ƒ««∆∆≈

Ïa˜n‰Ï LiLÎe ,˜„˜„Ó¿«¿≈¿∆≈¿«¿«≈
‰ÏÚÓ BÊÈ‡קלהאפילו BÏמעלה eÚÈtLiL Èe‡¯ ¯·k ‡e‰ורק ≈«¬»¿»»∆«¿ƒ

ראוי אכן המקבל האם היטב ומעיינים מדקדקים והדין הגבורה מבחינת

לו], להשפיע אין בלבד, קלה מעלה לו יש ואם vÓ„להשפעה ‡e‰ ·BËÂ¿ƒ«
ÚÈtLn‰מעמדו מה כלל מבדיל איננו אזי הטוב במידת ניחן המשפיע ואם ««¿ƒ«

המקבל של Ì�È‡LÏומצבו Ìb) ÌlÎÏ ‡È‰ ‰ÚtL‰‰ ÔÎÏÂ¿»≈««¿»»ƒ¿À»«¿∆≈»
‰ÏÚÓÏ BÓk ‡e‰ ‰hÓlL ‡e‰ ¯LÈÂ .(ÌÈÈe‡¯56כביאור ¿ƒ¿»»∆¿«»¿¿«¿»

האלוקי שהכוח היינו לעיל, שהובא פנימו" יחזו "ישר הכתוב על החסידות

'סדר לעבור מבלי "ישר", הוי' משם בא ישראל) (בנשמות למטה שנמשך
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'ebe mc` lke

ו טֹוב הּזדֹונֹותמּבחינת על מכּפרת ׁשּתׁשּובה ּדזה יׁשר, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
הּטֹוב מּפני אּלא לזה ראּוי ׁשהאדם מּפני לא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּוא
ׁשּלמעלה אֹורֿאיןֿסֹוף המׁשכת ְְְְֵֶַַַַָָָָּדהּקּב"ה,
מתּתּקנים זֹו המׁשכה ׁשעלֿידי וזה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמהׁשּתלׁשלּות.
לפי הּוא ּבפנימּיּות, הּוא והּתּקּון ׁשּלֹו, ְְְְִִִִִִֶַַָהּפגמים
הּוא הּׁשב ׁשהאדם ּדחסד, ּבאפן היא הּטֹוב ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהמׁשכת

לההמׁשכה. ּכלי ְְְְִַַָָּכמֹו

ועדp‰Â‰ז) הּזדֹונֹות מתּכּפרים ּתׁשּובה ׁשעלֿידי זה ¿ƒ≈ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָ
ועלֿ הּׁשנה. ּבכל ּגם הּוא לזכּיֹות, ְְְֱִִֶֶַַַָָָָֻׁשּנהפכים
הּתׁשּובה ׁשאז ּתׁשּובה, ימי ּבעׂשרת ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאחתּֿכּמהֿוכּמה

יֹותר נעלית היא57היא הּכּפּורים ּדיֹום הּתׁשּובה ּומעלת . ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָ
יֹום ׁשל עּצּומֹו מּצד היא הּכּפּורים ּדיֹום ,58ׁשהּכּפרה ְִִִִִֶֶַַַַָָ

ׁשעלֿידי מהּכּפרה יֹותר נעלית היא זֹו ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּכּפרה
לּׁשבים אּלא מכּפר אין הּכּפּורים ׁשּיֹום וזה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּתׁשּובה.

יֹום ׁשל ּדעּצּומֹו הענין ׁשהמׁשכת היאmc`lהּוא, ְְְִִֶֶַַָָָ¨¨¨ִ
הּוא והענין הּתׁשּובה. הּתׁשּובה59עלֿידי ׁשעלֿידי ּדזה , ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשעלֿידי לפי הּוא הרצֹון הפ ׁשעׂשּו הענינים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמתּכּפרים
הרצֹון, ּבעל אֹורֿאיןֿסֹוף מעצמּות נמׁש ְְְִֵֵַַַַָָָָהּתׁשּובה
מכרח אינֹו הרצֹון ׁשּבעל ּדזה ּבהרצֹון. מכרח ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻׁשאינֹו
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57(.20 הערה מכפר)58כנ"ל יוהכ"פ של "ועצמו ה"ג פ"א תשובה הל' רמב"ם דזהmiaylראה מוכח, ומזה יום". של שעיצומו

א). יג, (שבועות השבים על אלא מכפר אין שיוהכ"פ רבנן לדעת גם הוא (הב'))59מכפר ישראל שובה ד"ה גם ראה לקמן בהבא

ס"ד. ואילך) צח ע' (לקמן .p"yeתשל"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

צמצומים. של ושּורה È„ÈŒÏÚLהשתלשלות' ‰ÎLÓ‰‰L e‰ÊÂ ְָ¿∆∆««¿»»∆«¿≈
ÏÚ ˙¯tÎÓ ‰·eLzL ‰Êc ¯LÈÂ ·BË ˙�ÈÁaÓ ‡È‰ ‰·eLz‰«¿»ƒƒ¿ƒ«¿»»¿∆∆¿»¿«∆∆«
·Bh‰ È�tÓ ‡l‡ ‰ÊÏ Èe‡¯ Ì„‡‰L È�tÓ ‡Ï ‡e‰ ˙B�B„f‰«¿…ƒ¿≈∆»»»»¿∆∆»ƒ¿≈«
.˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ,‰"aw‰c¿«»»«¿»«≈∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

BÊ ‰ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÊÂ¿∆∆«¿≈«¿»»
,BlL ÌÈÓ‚t‰ ÌÈ�wz˙Óƒ¿«¿ƒ«¿»ƒ∆
,˙eiÓÈ�Ùa ‡e‰ Ôewz‰Â¿«ƒƒ¿ƒƒ
·Bh‰ ˙ÎLÓ‰L ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆«¿»««
,„ÒÁc ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆¿∆∆
BÓk ‡e‰ ·M‰ Ì„‡‰L∆»»»«»¿

‰ÎLÓ‰‰Ï ÈÏkנתבאר ¿ƒ¿««¿»»
"טוב" מבחינת שבהשפעה לעיל

למי גם נמשכת שהיא מעלה יש

ומאידך כלל, לה ראוי שאינו

יש "חסד" מבחינת בהשפעה

המקבל מצד באה שהיא מעלה

שמצד ומובן אותה לקבל שראוי

מצד בהשפעה יתרון יש שני

המקבל שאם כזו מבחינה החסד

וחודרת בו נקלטת היא לה ראוי

לגבי לעיל (כאמור בפנימיות בו

פנימית) השפעה של מעלתה

שבהמשכה למדים אנו וכאן

כל את יש התשובה ידי שעל

אפילו מכפרת תשובה המעלות:

היא שההמשכה היינו זדונות, על

("טוב לה ראוי שאינו למי גם

איננה ההמשכה זאת ועם וישר")

את עושה היא כי הפגמים את ומתקנת האדם בתוך חודרת אלא 'מקיף' בדרך

המקבל). מצד – ("חסד" לההמשכה" כלי "כמו השב האדם

„ÚÂ ˙B�B„f‰ ÌÈ¯tk˙Ó ‰·eLz È„ÈŒÏÚL ‰Ê ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈∆∆«¿≈¿»ƒ¿«¿ƒ«¿¿«
Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ .‰�M‰ ÏÎa Ìb ‡e‰ ,˙BiÎÊÏ ÌÈÎÙ‰pL∆∆¡»ƒƒ¿À«¿»«»»¿««««»

NÚa ‰nÎÂ˙ÈÏÚ� ‡È‰ ‰·eLz‰ Ê‡L ,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯ ¿«»«¬∆∆¿≈¿»∆»«¿»ƒ«¬≈
¯˙BÈ57ÌBÈc ‰¯tk‰L ‡È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈc ‰·eLz‰ ˙ÏÚÓe . ≈«¬««¿»¿«ƒƒƒ∆««»»¿

ÌBÈ ÏL BÓevÚ „vÓ ‡È‰ ÌÈ¯etk‰58˙ÈÏÚ� ‡È‰ BÊ ‰¯tkL , «ƒƒƒƒ«ƒ∆∆«»»ƒ«¬≈
‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚL ‰¯tk‰Ó ¯˙BÈהמאמר בתחילת לעיל שנזכר וכפי ≈≈««»»∆«¿≈«¿»

"זמן הוא ולכן השתלשלות" מסדר "למעלה הוא הכפורים יום של שעניינו

לציבור). והן ליחיד (הן לכל" tÎÓ¯תשובה ÔÈ‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBiL ‰ÊÂ¿∆∆«ƒƒ≈¿«≈
ÌÈ·MÏ ‡l‡מצד איננה הכיפורים ביום שהכפרה כיוון שלכאורה אף ∆»«»ƒ

לכפר צריך היה הכיפורים יום הרי יום" של "עיצומו מצד אלא האדם עבודת

ההסבר לשבים? אלא מכפר אינו ומדוע האדם מצד תשובה ללא ‰e‡,אפילו

È„ÈŒÏÚ ‡È‰ Ì„‡Ï ÌBÈ ÏL BÓevÚc ÔÈ�Ú‰ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«»ƒ¿»¿ƒ∆»»»ƒ«¿≈
‰·eLz‰שהדבר כדי אבל לכפר הכוח את יש יום של בעיצומו אמנם «¿»

(על מצידו תשובה של פעולה לעשות האדם על הרי בו, ויפעל עליו ישפיע

בדרך כפרה להיות יכולה להמשכה, כלי אינו האדם שאם לעיל המבואר דרך

הפגמים). תיקון ללא ויתור

‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â59המעלה ביאור ¿»ƒ¿»
ביום הכפרה של המיוחדת

של "עיצומו מצד הכיפורים

יש הדברים להבהרת יום":

בחסידות המבואר את להקדים

(בכל והכפרה התשובה שעניין

ימי בעשרת ובמיוחד השנה ימות

אפשרי הכיפורים) וביום תשובה

פגם גורם שהחטא מכך כתוצאה

אותה ברוחניות, מסוימת בבחינה

ענייני נמשכו שממנה בחינה

שורש אבל והמצוות, התורה

בקדושֿ היהודי של הנשמה

שלמעלה בדרגה הוא ברוךֿהוא

ובדרגה והמצוות התורה משורש

ומצוות בתורה חסרון זו עליונה

ועל מלכתחילה. פגם גורם לא

האדם התשובה, עבודת ידי

הפנימי הקשר את מעורר

שורשה עם נשמתו של והעצמי

תיקונו, על בא הפגם וכך העליון

יום לגבי בתורה שכתוב כמו

יכפר הזה ביום "כי הכיפורים

ולמעלה (בנשמה דרגות שיש היינו תטהרו", ה' לפני חטאתיכם מכל עליכם

דרגות עם הקשר מתגלה הכיפורים ביום אבל פוגם, החטא שבהם כביכול)

" יותר, -ÙÏ�עליונות ה'" –ÏÚÓÏ‰י נתקן הפגם מכך וכתוצאה הוי' משם

יום "ענין אחרי: פרשת הזקן, לאדמו"ר תורה בלקוטי (כמבואר "תטהרו"

והמשכת התגלות עלֿידי הוא עוונות מחילת להיות התשובה יום הכיפורים

מ... אפילו שלמעלה מה הוא ברוך סוף אין מאור ועצומה גדולה הארה

שבתורה הפגמים מתמלאים זה ידי שעל ומצות תורה ידי על הנמשכים

לדרגה בהתאם היא והשפעתה התשובה פעולת יותר, ובפרטיות ומצות").

- ומבאר שממשיך וזהו לעורר. מצליח שהאדם È„ÈŒÏÚLהעליונה ‰Êc¿∆∆«¿≈
ÈÙÏ ‡e‰ ÔBˆ¯‰ CÙ‰ eNÚL ÌÈ�È�Ú‰ ÌÈ¯tk˙Ó ‰·eLz‰«¿»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆»≈∆»»¿ƒ
ÏÚa ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚÓ CLÓ� ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»ƒ¿»≈«¿≈««

ÔBˆ¯‰a Á¯ÎÓ B�È‡L ,ÔBˆ¯‰הרצון בעל הוא סוף אין שעצמות כיוון »»∆≈À¿»¿»»
ובדרגות הרצון נגד חטא נעשה אם גם הרי לרצות לא או לרצות וביכולתו
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יז 'ebe mc` lke

ו טֹוב הּזדֹונֹותמּבחינת על מכּפרת ׁשּתׁשּובה ּדזה יׁשר, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
הּטֹוב מּפני אּלא לזה ראּוי ׁשהאדם מּפני לא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּוא
ׁשּלמעלה אֹורֿאיןֿסֹוף המׁשכת ְְְְֵֶַַַַָָָָּדהּקּב"ה,
מתּתּקנים זֹו המׁשכה ׁשעלֿידי וזה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמהׁשּתלׁשלּות.
לפי הּוא ּבפנימּיּות, הּוא והּתּקּון ׁשּלֹו, ְְְְִִִִִִֶַַָהּפגמים
הּוא הּׁשב ׁשהאדם ּדחסד, ּבאפן היא הּטֹוב ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהמׁשכת

לההמׁשכה. ּכלי ְְְְִַַָָּכמֹו

ועדp‰Â‰ז) הּזדֹונֹות מתּכּפרים ּתׁשּובה ׁשעלֿידי זה ¿ƒ≈ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָ
ועלֿ הּׁשנה. ּבכל ּגם הּוא לזכּיֹות, ְְְֱִִֶֶַַַָָָָֻׁשּנהפכים
הּתׁשּובה ׁשאז ּתׁשּובה, ימי ּבעׂשרת ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאחתּֿכּמהֿוכּמה

יֹותר נעלית היא57היא הּכּפּורים ּדיֹום הּתׁשּובה ּומעלת . ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָ
יֹום ׁשל עּצּומֹו מּצד היא הּכּפּורים ּדיֹום ,58ׁשהּכּפרה ְִִִִִֶֶַַַַָָ

ׁשעלֿידי מהּכּפרה יֹותר נעלית היא זֹו ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּכּפרה
לּׁשבים אּלא מכּפר אין הּכּפּורים ׁשּיֹום וזה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּתׁשּובה.

יֹום ׁשל ּדעּצּומֹו הענין ׁשהמׁשכת היאmc`lהּוא, ְְְִִֶֶַַָָָ¨¨¨ִ
הּוא והענין הּתׁשּובה. הּתׁשּובה59עלֿידי ׁשעלֿידי ּדזה , ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשעלֿידי לפי הּוא הרצֹון הפ ׁשעׂשּו הענינים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמתּכּפרים
הרצֹון, ּבעל אֹורֿאיןֿסֹוף מעצמּות נמׁש ְְְִֵֵַַַַָָָָהּתׁשּובה
מכרח אינֹו הרצֹון ׁשּבעל ּדזה ּבהרצֹון. מכרח ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻׁשאינֹו
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57(.20 הערה מכפר)58כנ"ל יוהכ"פ של "ועצמו ה"ג פ"א תשובה הל' רמב"ם דזהmiaylראה מוכח, ומזה יום". של שעיצומו

א). יג, (שבועות השבים על אלא מכפר אין שיוהכ"פ רבנן לדעת גם הוא (הב'))59מכפר ישראל שובה ד"ה גם ראה לקמן בהבא

ס"ד. ואילך) צח ע' (לקמן .p"yeתשל"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

צמצומים. של ושּורה È„ÈŒÏÚLהשתלשלות' ‰ÎLÓ‰‰L e‰ÊÂ ְָ¿∆∆««¿»»∆«¿≈
ÏÚ ˙¯tÎÓ ‰·eLzL ‰Êc ¯LÈÂ ·BË ˙�ÈÁaÓ ‡È‰ ‰·eLz‰«¿»ƒƒ¿ƒ«¿»»¿∆∆¿»¿«∆∆«
·Bh‰ È�tÓ ‡l‡ ‰ÊÏ Èe‡¯ Ì„‡‰L È�tÓ ‡Ï ‡e‰ ˙B�B„f‰«¿…ƒ¿≈∆»»»»¿∆∆»ƒ¿≈«
.˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ,‰"aw‰c¿«»»«¿»«≈∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

BÊ ‰ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÊÂ¿∆∆«¿≈«¿»»
,BlL ÌÈÓ‚t‰ ÌÈ�wz˙Óƒ¿«¿ƒ«¿»ƒ∆
,˙eiÓÈ�Ùa ‡e‰ Ôewz‰Â¿«ƒƒ¿ƒƒ
·Bh‰ ˙ÎLÓ‰L ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆«¿»««
,„ÒÁc ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆¿∆∆
BÓk ‡e‰ ·M‰ Ì„‡‰L∆»»»«»¿

‰ÎLÓ‰‰Ï ÈÏkנתבאר ¿ƒ¿««¿»»
"טוב" מבחינת שבהשפעה לעיל

למי גם נמשכת שהיא מעלה יש

ומאידך כלל, לה ראוי שאינו

יש "חסד" מבחינת בהשפעה

המקבל מצד באה שהיא מעלה

שמצד ומובן אותה לקבל שראוי

מצד בהשפעה יתרון יש שני

המקבל שאם כזו מבחינה החסד

וחודרת בו נקלטת היא לה ראוי

לגבי לעיל (כאמור בפנימיות בו

פנימית) השפעה של מעלתה

שבהמשכה למדים אנו וכאן

כל את יש התשובה ידי שעל

אפילו מכפרת תשובה המעלות:

היא שההמשכה היינו זדונות, על

("טוב לה ראוי שאינו למי גם

איננה ההמשכה זאת ועם וישר")

את עושה היא כי הפגמים את ומתקנת האדם בתוך חודרת אלא 'מקיף' בדרך

המקבל). מצד – ("חסד" לההמשכה" כלי "כמו השב האדם

„ÚÂ ˙B�B„f‰ ÌÈ¯tk˙Ó ‰·eLz È„ÈŒÏÚL ‰Ê ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈∆∆«¿≈¿»ƒ¿«¿ƒ«¿¿«
Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ .‰�M‰ ÏÎa Ìb ‡e‰ ,˙BiÎÊÏ ÌÈÎÙ‰pL∆∆¡»ƒƒ¿À«¿»«»»¿««««»

NÚa ‰nÎÂ˙ÈÏÚ� ‡È‰ ‰·eLz‰ Ê‡L ,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯ ¿«»«¬∆∆¿≈¿»∆»«¿»ƒ«¬≈
¯˙BÈ57ÌBÈc ‰¯tk‰L ‡È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈc ‰·eLz‰ ˙ÏÚÓe . ≈«¬««¿»¿«ƒƒƒ∆««»»¿

ÌBÈ ÏL BÓevÚ „vÓ ‡È‰ ÌÈ¯etk‰58˙ÈÏÚ� ‡È‰ BÊ ‰¯tkL , «ƒƒƒƒ«ƒ∆∆«»»ƒ«¬≈
‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚL ‰¯tk‰Ó ¯˙BÈהמאמר בתחילת לעיל שנזכר וכפי ≈≈««»»∆«¿≈«¿»

"זמן הוא ולכן השתלשלות" מסדר "למעלה הוא הכפורים יום של שעניינו

לציבור). והן ליחיד (הן לכל" tÎÓ¯תשובה ÔÈ‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBiL ‰ÊÂ¿∆∆«ƒƒ≈¿«≈
ÌÈ·MÏ ‡l‡מצד איננה הכיפורים ביום שהכפרה כיוון שלכאורה אף ∆»«»ƒ

לכפר צריך היה הכיפורים יום הרי יום" של "עיצומו מצד אלא האדם עבודת

ההסבר לשבים? אלא מכפר אינו ומדוע האדם מצד תשובה ללא ‰e‡,אפילו

È„ÈŒÏÚ ‡È‰ Ì„‡Ï ÌBÈ ÏL BÓevÚc ÔÈ�Ú‰ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«»ƒ¿»¿ƒ∆»»»ƒ«¿≈
‰·eLz‰שהדבר כדי אבל לכפר הכוח את יש יום של בעיצומו אמנם «¿»

(על מצידו תשובה של פעולה לעשות האדם על הרי בו, ויפעל עליו ישפיע

בדרך כפרה להיות יכולה להמשכה, כלי אינו האדם שאם לעיל המבואר דרך

הפגמים). תיקון ללא ויתור

‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â59המעלה ביאור ¿»ƒ¿»
ביום הכפרה של המיוחדת

של "עיצומו מצד הכיפורים

יש הדברים להבהרת יום":

בחסידות המבואר את להקדים

(בכל והכפרה התשובה שעניין

ימי בעשרת ובמיוחד השנה ימות

אפשרי הכיפורים) וביום תשובה

פגם גורם שהחטא מכך כתוצאה

אותה ברוחניות, מסוימת בבחינה

ענייני נמשכו שממנה בחינה

שורש אבל והמצוות, התורה

בקדושֿ היהודי של הנשמה

שלמעלה בדרגה הוא ברוךֿהוא

ובדרגה והמצוות התורה משורש

ומצוות בתורה חסרון זו עליונה

ועל מלכתחילה. פגם גורם לא

האדם התשובה, עבודת ידי

הפנימי הקשר את מעורר

שורשה עם נשמתו של והעצמי

תיקונו, על בא הפגם וכך העליון

יום לגבי בתורה שכתוב כמו

יכפר הזה ביום "כי הכיפורים

ולמעלה (בנשמה דרגות שיש היינו תטהרו", ה' לפני חטאתיכם מכל עליכם

דרגות עם הקשר מתגלה הכיפורים ביום אבל פוגם, החטא שבהם כביכול)

" יותר, -ÙÏ�עליונות ה'" –ÏÚÓÏ‰י נתקן הפגם מכך וכתוצאה הוי' משם

יום "ענין אחרי: פרשת הזקן, לאדמו"ר תורה בלקוטי (כמבואר "תטהרו"

והמשכת התגלות עלֿידי הוא עוונות מחילת להיות התשובה יום הכיפורים

מ... אפילו שלמעלה מה הוא ברוך סוף אין מאור ועצומה גדולה הארה

שבתורה הפגמים מתמלאים זה ידי שעל ומצות תורה ידי על הנמשכים

לדרגה בהתאם היא והשפעתה התשובה פעולת יותר, ובפרטיות ומצות").

- ומבאר שממשיך וזהו לעורר. מצליח שהאדם È„ÈŒÏÚLהעליונה ‰Êc¿∆∆«¿≈
ÈÙÏ ‡e‰ ÔBˆ¯‰ CÙ‰ eNÚL ÌÈ�È�Ú‰ ÌÈ¯tk˙Ó ‰·eLz‰«¿»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆»≈∆»»¿ƒ
ÏÚa ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚÓ CLÓ� ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»ƒ¿»≈«¿≈««

ÔBˆ¯‰a Á¯ÎÓ B�È‡L ,ÔBˆ¯‰הרצון בעל הוא סוף אין שעצמות כיוון »»∆≈À¿»¿»»
ובדרגות הרצון נגד חטא נעשה אם גם הרי לרצות לא או לרצות וביכולתו
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b"kyz'dיח ,daeyz zay ,epif`d zyxt zay

עצמּות ולא ּדאֹורֿאיןֿסֹוף, ההפלאה ענין הּוא ְְְְְְִֵַַַַָָָָֹּבהרצֹון
מּמׁש ּדבעל60אֹורֿאיןֿסֹוף ההפלאה ׁשענין וכיון . ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָ

מפלא ׁשהּוא הּוא ׁשּיׁשoFvxdnהרצֹון מֹוכיח זה הרי , ְֶָָָֻ¥¨¨ֲִֵֵֶֶַ
ּבׁשם ׁשּנקרא מּזה ּגם [וכדמּוכח אליו ׁשּיכּות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלהרצֹון

זהoFvxdּבעל על וכּפרה סליחה להיֹות צריכה לכן ,[ ַַ¨¨ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
מהּֿׁש הרצֹון. הפ אֹורֿאיןֿׁשעׂשּו עצמּות לגּבי איןּֿכן ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּפגם ׁשּי אין הרצֹון, מּבעל ּגם ׁשּלמעלה ְְְִֵֶַַַַַָָָָָסֹוף
ׁשהּכּפרה מכּפר, יֹום ׁשל עּצּומֹו ענין וזהּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּלכּתחּלה.
אּלא) ּפעּלה, ׁשל ּבאפן (לא היא יֹום ׁשל עּצּומֹו ְְִִִֶֶֶֶַָָֹֹֻמּצד
עם הּנׁשמה עצם ׁשל ההתקּׁשרּות מתּגּלה זה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּביֹום
ּדרּגא ׁשּלגּבי הרצֹון), מּבעל (ׁשּלמעלה יתּבר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעצמּותֹו
ּדעּצּומֹו הענין ׁשהמׁשכת והּטעם מּלכּתחּלה. ּפגם אין ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָזֹו
הּפגמים ּתּקּון ּכי הּוא, הּתׁשּובה עלֿידי היא יֹום ְְְִִִִֵֶַַַָָׁשל
אין הּנׁשמה עצם (ׁשּמּצד הּנׁשמה ּדעצם הּגּלּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָעלֿידי
ׁשל לענינם (ּכ (ּכל ׁשּי אין מּלכּתחּלה), ּפגם ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשּי

עצמם הּגלּויים ּגּלּוי61ּכחֹות ׁשעלֿידי ׁשהּכּפרה ּובכדי , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
הּתׁשּובה. עלֿידי הּוא ּבפנימּיּות, ּתהיה הּנׁשמה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָעצם

LÈÂ]יֹום ׁשל ּדעּצּומֹו הּכּפרה ׁשהמׁשכת להֹוסיף, ¿≈ְְְִִֶֶַַַַָָָ
ׁשענין ּכיון הּתׁשּובה, עלֿידי הּגלּויים ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹּבּכחֹות

ׁשהאדם הּוא לכןvFi`הּתׁשּובה ׁשּלֹו, מההגּבלֹות ְֶַָָָָ¥ְֵֵֶַַָָ
ׁשהם ּכמֹו ּבכחֹות היא הּתׁשּובה ׁשעלֿידי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹההמׁשכה
יֹום ׁשל ּדעּצּומֹו ׁשהּכּפרה ּובכדי ּדהעלאה. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּבתנּועה
הּוא ׁשּלהם, ּבּצּיּור ׁשהם ּכמֹו הּגלּויים ּבּכחֹות ּגם ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹֻּתמׁש
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ח).)60 ע' ה; ע' (לעיל וס"ט ס"ה – (תשכ"ג)) זו שנה לנו יבחר (ד"ה שלפנ"ז בהמאמר עד"ז השקיפה)61ראה ד"ה עד"ז ראה

רנג). ע' ח"ג (לקמן ט סעיף סוף תשכ"ז קדשך ממעון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

הקשר מתעורר וכאשר הרצון, בבעל כלל פוגע לא הדבר פגם, נוצר מסוימות

ואם מתכפרים. והעוונות סוף אין אור מעצמות המשכה יש הרצון בעל עם

מלכתחילה, פגם שום נוצר לא הרצון בבעל אבל הרצון נגד רק הוא החטא

ההסבר: בא כך על – בכפרה? צורך יש בכלל ‰¯ˆÔBלמה ÏÚaL ‰Êc¿∆∆««»»
‡e‰ ÔBˆ¯‰a Á¯ÎÓ B�È‡≈À¿»¿»»
Œ¯B‡c ‰‡ÏÙ‰‰ ÔÈ�Úƒ¿«««¿»»¿

,ÛBÒŒÔÈ‡התכונות אחת ≈
סוף" אין "אור את המאפיינות

מופלא, שהוא העובדה היא

'ציור' בשום מוגדר לא היינו

שמוסבר (וכפי הגדרה ובשום

זו, שנה השנה ראש של במאמר

"יבחר דיבורֿהמתחיל תשכ"ג,

גודל אודות נחלתינו" את לנו

המשכת של והחשיבות המעלה

מוגדר"), שאינו מופלא "כוח

בעל של שהמעלה כיוון אבל

היא הרצון לעומת הרצון

אינו הרצון שבעל העובדה

(רק) זו הרי ברצון מוכרח

סוף שבאין …¿ÏÂ‡ההפלאה
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈

LnÓ60ÔÈ�ÚL ÔÂÈÎÂ . «»¿≈»∆ƒ¿«
ÔBˆ¯‰ ÏÚ·c ‰‡ÏÙ‰‰««¿»»¿««»»

‡ÏÙÓ ‡e‰L ‡e‰לא ∆À¿»
מוכרח ולא ««≈ÔBˆ¯‰Ó,מוגדר

לא גם ויכול לרצות יכול אלא

ÁÈÎBÓלרצות ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ«
˙eÎiL ÔBˆ¯‰Ï LiL∆≈¿»»«»

ÁÎeÓ„ÎÂ] ÂÈÏ‡‰fÓ Ìb ≈»¿ƒ¿»«ƒ∆
ÏÚa ÌLa ‡¯˜pL∆ƒ¿»¿≈««

,[ÔBˆ¯‰בסופו הרי שכך וכיון »»
מעלתו כל (שעם הרצון בבעל גם מסוים במובן נוגע הרצון נגד חטא דבר של

אליו) שייכות לו יש סוף סוף הרצון ÁÈÏÒ‰לעומת ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏ»≈¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»
ÔBˆ¯‰ CÙ‰ eNÚL ‰Ê ÏÚ ‰¯tÎÂמהכפרה להימנע אפשר ואי ¿«»»«∆∆»≈∆»»

לא. ותו הרצון כלפי רק הוא שהחטא Èa‚Ïבנימוק ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿«≈
CiL ÔÈ‡ ,ÔBˆ¯‰ ÏÚaÓ Ìb ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈∆¿«¿»«ƒ««»»≈«»

.‰lÁzÎlÓ Ì‚tכלל מקום תופס אינו החטא איןֿסוף שבעצמות ומאחר ¿»ƒ¿«¿ƒ»
- לגמרי אחר באופן היא ממנו שבאה הכפרה BÓevÚלכן, ÔÈ�Ú e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ

‡Ï) ‡È‰ ÌBÈ ÏL BÓevÚ „vÓ ‰¯tk‰L ,¯tÎÓ ÌBÈ ÏL∆¿«≈∆««»»ƒ«ƒ∆ƒ…
‰lÚt ÏL ÔÙ‡a,וכפרה סליחה Ê‰שגורמת ÌBÈaL (‡l‡ ¿…∆∆¿À»∆»∆¿∆

C¯a˙È B˙eÓˆÚ ÌÚ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÏL ˙e¯M˜˙‰‰ ‰lb˙Óƒ¿«»«ƒ¿«¿∆∆∆«¿»»ƒ«¿ƒ¿»≈

Ì‚t ÔÈ‡ BÊ ‡b¯c Èa‚lL ,(ÔBˆ¯‰ ÏÚaÓ ‰ÏÚÓlL)∆¿«¿»ƒ««»»∆¿«≈«¿»≈¿«
‰lÁzÎlÓ.הפגם ותיקון וכפרה סליחה מבחינתה יש ÌÚh‰Âוממילא ƒ¿«¿ƒ»¿«««

‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ÌBÈ ÏL BÓevÚc ÔÈ�Ú‰ ˙ÎLÓ‰Lאף ∆«¿»«»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ«¿≈«¿»
והתיקון הכפרה את לפעול אמור היה העצמות של הגילוי עצם שלכאורה

ÌÈÓ‚t‰ Ôewz Èk ,‡e‰ƒƒ«¿»ƒ
ÌˆÚc Èelb‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿∆∆
ÌˆÚ „vnL) ‰ÓLp‰«¿»»∆ƒ«∆∆
Ì‚t CiL ÔÈ‡ ‰ÓLp‰«¿»»≈«»¿«
CiL ÔÈ‡ ,(‰lÁzÎlÓƒ¿«¿ƒ»≈«»
ÏL Ì�È�ÚÏ (Ck Ïk)»»¿ƒ¿»»∆
ÌÓˆÚ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk61, …«¿ƒ«¿»

ŒÏÚL ‰¯tk‰L È„Î·eƒ¿≈∆««»»∆«
‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelb È„È¿≈ƒ∆∆«¿»»
‡e‰ ,˙eiÓÈ�Ùa ‰È‰zƒ¿∆ƒ¿ƒƒ

‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚללא כי «¿≈«¿»
התיקון האדם מצד פעולה כל

בכוחות יחדרו לא והכפרה

שהרי עצמו האדם של ובגדרים

סוף אין עצמות עם ההתקשרות

הכוחות באמצעות לא היא

באדם ונרגשים שניכרים הגלויים

אלא והמידות) השכל (כמו

שהיא הנשמה עצם באמצעות

עמוקה ומאד נעלית מאד בחינה

ניכר ביטוי לה אין כלל ובדרך

שגילוי היא הכוונה והרי ונרגש

בפנימיות. יחדור הנשמה עצם

˙ÎLÓ‰L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ]¿≈¿ƒ∆«¿»«
ÌBÈ ÏL BÓevÚc ‰¯tk‰««»»¿ƒ∆
È„ÈŒÏÚ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁka«…«¿ƒ«¿≈
ÔÈ�ÚL ÔÂÈk ,‰·eLz‰«¿»≈»∆ƒ¿«
Ì„‡‰L ‡e‰ ‰·eLz‰«¿»∆»»»

,BlL ˙BÏa‚‰‰Ó ‡ˆBÈמהמצב לחלוטין שונה אחר, למצב ועובר ≈≈««¿»∆
החטא את שאפשר ‰È‡המוגבל ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ ÔÎÏ»≈««¿»»∆«¿≈«¿»ƒ

‰‡ÏÚ‰c ‰Úe�˙a Ì‰L BÓk ˙BÁÎaשל אופנים שני קיימים שכן ¿…¿∆≈ƒ¿»¿«¬»»
'העלאה', ונקראת מלמטה שמתחילה התעוררות ה': לעבודת התעוררות

התשובה שעבודת ומאחר 'המשכה' ונקראת מלמעלה שמתחילה והתעוררות

בעקבות (מלמעלה) ה'המשכה' הרי הקודם המצב של מהמגבלות יציאה היא

והיפרדות ריחוק היינו האדם), (מצד 'העלאה' על מבוססת הזו ההתעוררות

המצב בתוך עליון אור של קליטה שגורמת לעבודה בשונה ומצבו, ממעמדו

האדם של Ìbוהגדרים CLÓz ÌBÈ ÏL BÓevÚc ‰¯tk‰L È„Î·eƒ¿≈∆««»»¿ƒ∆À¿««
¯eiva Ì‰L BÓk ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkaובהגדרות‡e‰ ,Ì‰lL «…«¿ƒ¿∆≈«ƒ∆»∆
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'ebe mc` lke

הּכלzevnעלֿידי חּיבים הּכּפּורים ּדביֹום הּתׁשּובה, ְֵַ¦§©ְְִִִִַַַַָָֹ
ּתׁשּובה ׁשּביֹום62לעׂשֹות אּלה ענינים ּדג' ּולהעיר, . ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

ׁשֹופר. ׁשּבתקיעת הענינים ג' ּדגמת הם ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֻהּכּפּורים
ּבתקיעת הּמרּמז הּתׁשּובה ענין ׁשֹופר, ּדתקיעת ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָֻהּמצוה

הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד ּפנימי והּבּטּול ויׁש63ׁשֹופר, .[ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּבקד ׁשהיּו ההּזיֹות ׁשמֹונה ענין ׁשּזהּו הּקדׁשים,לֹומר, ׁש ְְְֳִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּגּלּוי היא למעלה אחת למּטה, וׁשבע למעלה ְְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָאחת
וׁשבע64הּיחידה ,יתּבר עצמּותֹו עם מיחדת ׁשהיא , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻ
) (למעלהixg`NWלמּטה הּיחידה ׁשּגּלּוי הּוא האחת) ְַָ¤§©£¥ְְְִִֶַַַַָָָ

הּגלּויים, ּבּכחֹות ימׁש ׁשּבאדם) ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֻמהׁשּתלׁשלּות
ׁשּבאדם .65הׁשּתלׁשלּות ְְְִֶַָָָ

העניניםÊŒÈtŒÏÚÂ‰ח) ג' ׁשּבין החּלּוק לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְִִִֵֵֵֶַָָָ
ּוׁשמיני ּדמילה ׁשמיני ְְְְִִִִִִִִָּדׁשמיני,
מצוה, היא ּדמילה הּכּפּורים, ּדיֹום ּוׁשמיני ְְְְְִִִִִִִִַָָָּדתׁשּובה
יקּימּו ׁשּיׂשראל היא מּלכּתחּלה הּבריאה ׁשּכּונת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוכיון
עלֿידם, ׁשּנמׁשכים הּגּלּויים וימׁשיכּו הּמצֹות ּכל ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָאת
מצות ּגם (ּכֹולל הּמצֹות עלֿידי ׁשּנמׁשכים הּגּלּויים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָלכן

מּמׁש חדׁש אֹור אינם הּבריאה66מילה) ׁשּכּונת מּכיון , ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
ואף אּלּו. ּגּלּויים ימׁשיכּו ׁשּיׂשראל היא ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָמּלכּתחּלה
ּדהּוי', הּגּלּוי הּוא הּמצֹות ּכל עלֿידי ׁשּנמׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּגּלּוי
מהוי', למעלה הּוא הּמילה עלֿידי ׁשּנמׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָוהּגּלּוי

אֹור' ּב'תֹורה הּׁשמימה67וכּמבאר לנּו יעלה הּוא68ּדמי ְְְְְֲִֶַַַַָָָָָֹ
הוי' וסֹופיּֿתבֹות מילה מֹורה69ראׁשיּֿתבֹות ׁשּזה ְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
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התשובה)62 גם – השנה בכל שישנה התשובה למצות דנוסף והיינו ה"ז. פ"ב תשובה הל' ו)חיוב.t"kdeicרמב"ם (מצוה היא

ח).)63 (ע' ט סעיף (60 (הערה הנ"ל לנו יבחר ד"ה 23.)64ראה הערה לעיל אוה"ת)65ראה א. מב, שה"ש לקו"ת עד"ז ראה

קב. ע' לתהלים אור) ואילך.)66(יהל קעב ס"ע ח"ד לקמן ואילך. ריח ס"ע לקמן עד"ז אוה"ת)67ראה גם וראה סע"ב. יג, לך לך

בכללות. שזהו לומר, ויש התשובה". והו"ע הלב ערלת את "למול שם) באוה"ת (ועד"ז שם בתו"א א'תקנו. א'תקנה. ע' יוהכ"פ

הוא הלב ערלת לאדם שיש דזה כיון בפרטיות, ערלתxapy`אבל את ומלתם שיהי' בכדי הוא כן שנברא בזה והכוונה זה, באופן

(היפך ופגם כשחטא משא"כ מלכתחילה. הבריאה כוונת היא כן כי אמיתי, חידוש אינו לבבו ערלת את שמל זה לכן – לבבכם

הוא התשובה, ע"י זה מתקן ואח"כ הבריאה) בפנים.yecigכוונת כדלקמן יב.)68, ל, א).)69נצבים סו, ב. (סה, כב תיקון תקו"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰·eLz‰ ˙ÂˆÓ È„ÈŒÏÚשמגיע מלמעלה ציווי בעקבות תשובה כלומר «¿≈ƒ¿««¿»
למטה, האדם בגדרי BNÚÏ˙וחודר Ïk‰ ÌÈ·iÁ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·cƒ¿«ƒƒ«»ƒ«…«¬

‰·eLz62ÌÈ¯etk‰ ÌBÈaL ‰l‡ ÌÈ�È�Ú '‚c ,¯ÈÚ‰Ïe המצווה. ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ≈∆∆¿«ƒƒ
יום" של "עיצומו מצד והכפרה התשובה, עם הכפרה תשובה, לעשות

הנשמה עצם את ≈‰Ìהמעוררת
ÌÈ�È�Ú‰ '‚ ˙Ó‚cÀ¿«»ƒ¿»ƒ
‰Âˆn‰ .¯ÙBL ˙ÚÈ˜˙aL∆ƒ¿ƒ«»«ƒ¿»
ÔÈ�Ú ,¯ÙBL ˙ÚÈ˜˙cƒ¿ƒ«»ƒ¿«
˙ÚÈ˜˙a Ên¯n‰ ‰·eLz‰«¿»«¿À»ƒ¿ƒ«
ÈÓÈ�t Ïeha‰Â ,¯ÙBL»¿«ƒ¿ƒƒ
‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL63 ∆ƒ«∆∆«¿»»

המתחיל דיבור במאמר כמבואר

הנ"ל]. נחלתנו" את לנו "יבחר

ÔÈ�Ú e‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆ƒ¿«
eÈ‰L ˙BÈf‰‰ ‰�BÓL¿∆««»∆»
˙Á‡ ,ÌÈL„w‰ L„˜a¿…∆«√»ƒ««
,‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿∆«¿«»
Èelb ‡È‰ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡««¿«¿»ƒƒ

‰„ÈÁi‰64,הנשמה עצם «¿ƒ»
‡È‰LÌÚ ˙„ÁÈÓ ∆ƒ¿À∆∆ƒ

Ú·LÂ ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈¿∆«
˙Á‡‰ È¯Á‡lL) ‰hÓÏ¿«»∆¿«¬≈»««
המאמר בתחילת לעיל כמבואר

– ב"שמיני" שונות דרגות שיש

בא ה"שמיני" שבה דרגה יש

ויש לו, שקדמו השבע לאחר

שבה יותר גבוהה דרגה

והשבע תחילה בא ה"שמיני"

אחריו) ÈelbLבאים ‡e‰∆ƒ
‰ÏÚÓÏ) ‰„ÈÁi‰«¿ƒ»¿«¿»
(Ì„‡aL ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿∆»»»
,ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁka CLÓÈÀ¿««…«¿ƒ

Ì„‡aL ˙eÏLÏzL‰65ברוחניות למעלה ההשתלשלות שסדר כשם ƒ¿«¿¿∆»»»
נקראים האדם בנפש המקבילים הכוחות עשר כך ספירות, מעשר מורכב

הכיפורים יום של הרוחנית שהעבודה שהוסבר ולאחר שבאדם" "השתלשלות

התוכן מבואר "אחת", שנקראת ה"יחידה" בחינת הנשמה, עצם התעוררות היא

היינו השבע, תוך אל ה"אחת" את להמשיך ההזיות: שמונה של הפנימי

בלקוטי שכתוב (וכמו הגלויים הכוחות בתוך הנשמה, עצם ה"יחידה", המשכת

(שהיא ישראל דכנסת נפש המסירות הוא למעלה "אחת הזקן: לרבנו תורה

זו העלאה ידי ועל לשרשן... ישראל עולין זה ידי שעל הנשמה)... עצם מצד

הוא שלמטה השבע בכל שגם וזהו למטה... מלמעלה סוף אין אור גילוי נמשך

וכן ושתים" "אחת ואחת", "אחת (ואומר שלמעלה אחת אותה עימהם מונה

היא דאחת... ההעלאה כי הלאה)

בכל האור... שיומשך הגורם

שלמטה...). השבע

¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Á¿«ƒ∆≈¿»≈
ÌÈ�È�Ú‰ '‚ ÔÈaL ˜elÁ‰«ƒ∆≈»ƒ¿»ƒ

השונות È�ÈÓLcƒ¿ƒƒהדרגות
המאמר, בתחילת שנמנו

È�ÈÓLe ‰ÏÈÓc È�ÈÓL¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ
ÌBÈc È�ÈÓLe ‰·eL˙cƒ¿»¿ƒƒ¿

,ÌÈ¯etk‰שלושת שהם «ƒƒ
בעניין האמורים הדברים

תשובה (מצוה, התשובה

הנשמה) עצם והתעוררות

ÔÂÈÎÂ ,‰ÂˆÓ ‡È‰ ‰ÏÈÓc¿ƒ»ƒƒ¿»¿≈»
‰‡È¯a‰ ˙�ekL∆«»««¿ƒ»
Ï‡¯NiL ‡È‰ ‰lÁzÎlÓƒ¿«¿ƒ»ƒ∆ƒ¿»≈
˙Bˆn‰ Ïk ˙‡ eÓi˜È¿«¿∆»«ƒ¿
ÌÈÈelb‰ eÎÈLÓÈÂ¿«¿ƒ«ƒƒ
ÔÎÏ ,Ì„ÈŒÏÚ ÌÈÎLÓpL∆ƒ¿»ƒ«»»»≈
ŒÏÚ ÌÈÎLÓpL ÌÈÈelb‰«ƒƒ∆ƒ¿»ƒ«
Ìb ÏÏBk) ˙Bˆn‰ È„È¿≈«ƒ¿≈«
¯B‡ Ì�È‡ (‰ÏÈÓ ˙ÂˆÓƒ¿«ƒ»≈»

LnÓ L„Á66למרות »»«»
וגילויים בהמשכות שמדובר

הן והמצוות קודם היו שלא

הזו,שפועל ההמשכה את ות

‰‡È¯a‰ ˙�ekL ÔÂÈkÓƒ≈»∆«»««¿ƒ»
Ï‡¯NiL ‡È‰ ‰lÁzÎlÓƒ¿«¿ƒ»ƒ∆ƒ¿»≈

el‡ ÌÈÈelb eÎÈLÓÈקיימים הללו והגילויים ההמשכות שבעצם כך «¿ƒƒƒ≈
ההמשכה. את פועלות והמצוות עדיין נמשכו שלא אלא »¿Û‡Âבבריאה
c Èelb‰ ‡e‰ ˙Bˆn‰ Ïk È„ÈŒÏÚ CLÓpL Èelb‰Lשם,'Èe‰ ∆«ƒ∆ƒ¿»«¿≈»«ƒ¿«ƒ¿«»»
Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰ÏÈn‰ È„ÈŒÏÚ CLÓpL Èelb‰Âשם,'ÈÂ‰ ¿«ƒ∆ƒ¿»«¿≈«ƒ»¿«¿»≈¬»»

'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·nÎÂ67‰ÓÈÓM‰ e�Ï ‰ÏÚÈ ÈÓc68‡e‰ ¿«¿…»¿»¿ƒ«¬∆»«»«¿»
'ÈÂ‰ ˙B·zŒÈÙBÒÂ ‰ÏÈÓ ˙B·zŒÈL‡¯69‰ÏÈnL ‰¯BÓ ‰fL »≈≈ƒ»¿≈≈¬»»∆∆∆∆ƒ»
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יט 'ebe mc` lke

הּכלzevnעלֿידי חּיבים הּכּפּורים ּדביֹום הּתׁשּובה, ְֵַ¦§©ְְִִִִַַַַָָֹ
ּתׁשּובה ׁשּביֹום62לעׂשֹות אּלה ענינים ּדג' ּולהעיר, . ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

ׁשֹופר. ׁשּבתקיעת הענינים ג' ּדגמת הם ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֻהּכּפּורים
ּבתקיעת הּמרּמז הּתׁשּובה ענין ׁשֹופר, ּדתקיעת ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָֻהּמצוה

הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד ּפנימי והּבּטּול ויׁש63ׁשֹופר, .[ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּבקד ׁשהיּו ההּזיֹות ׁשמֹונה ענין ׁשּזהּו הּקדׁשים,לֹומר, ׁש ְְְֳִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּגּלּוי היא למעלה אחת למּטה, וׁשבע למעלה ְְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָאחת
וׁשבע64הּיחידה ,יתּבר עצמּותֹו עם מיחדת ׁשהיא , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻ
) (למעלהixg`NWלמּטה הּיחידה ׁשּגּלּוי הּוא האחת) ְַָ¤§©£¥ְְְִִֶַַַַָָָ

הּגלּויים, ּבּכחֹות ימׁש ׁשּבאדם) ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֻמהׁשּתלׁשלּות
ׁשּבאדם .65הׁשּתלׁשלּות ְְְִֶַָָָ

העניניםÊŒÈtŒÏÚÂ‰ח) ג' ׁשּבין החּלּוק לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְִִִֵֵֵֶַָָָ
ּוׁשמיני ּדמילה ׁשמיני ְְְְִִִִִִִִָּדׁשמיני,
מצוה, היא ּדמילה הּכּפּורים, ּדיֹום ּוׁשמיני ְְְְְִִִִִִִִַָָָּדתׁשּובה
יקּימּו ׁשּיׂשראל היא מּלכּתחּלה הּבריאה ׁשּכּונת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוכיון
עלֿידם, ׁשּנמׁשכים הּגּלּויים וימׁשיכּו הּמצֹות ּכל ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָאת
מצות ּגם (ּכֹולל הּמצֹות עלֿידי ׁשּנמׁשכים הּגּלּויים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָלכן

מּמׁש חדׁש אֹור אינם הּבריאה66מילה) ׁשּכּונת מּכיון , ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
ואף אּלּו. ּגּלּויים ימׁשיכּו ׁשּיׂשראל היא ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָמּלכּתחּלה
ּדהּוי', הּגּלּוי הּוא הּמצֹות ּכל עלֿידי ׁשּנמׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּגּלּוי
מהוי', למעלה הּוא הּמילה עלֿידי ׁשּנמׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָוהּגּלּוי

אֹור' ּב'תֹורה הּׁשמימה67וכּמבאר לנּו יעלה הּוא68ּדמי ְְְְְֲִֶַַַַָָָָָֹ
הוי' וסֹופיּֿתבֹות מילה מֹורה69ראׁשיּֿתבֹות ׁשּזה ְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
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התשובה)62 גם – השנה בכל שישנה התשובה למצות דנוסף והיינו ה"ז. פ"ב תשובה הל' ו)חיוב.t"kdeicרמב"ם (מצוה היא

ח).)63 (ע' ט סעיף (60 (הערה הנ"ל לנו יבחר ד"ה 23.)64ראה הערה לעיל אוה"ת)65ראה א. מב, שה"ש לקו"ת עד"ז ראה

קב. ע' לתהלים אור) ואילך.)66(יהל קעב ס"ע ח"ד לקמן ואילך. ריח ס"ע לקמן עד"ז אוה"ת)67ראה גם וראה סע"ב. יג, לך לך

בכללות. שזהו לומר, ויש התשובה". והו"ע הלב ערלת את "למול שם) באוה"ת (ועד"ז שם בתו"א א'תקנו. א'תקנה. ע' יוהכ"פ

הוא הלב ערלת לאדם שיש דזה כיון בפרטיות, ערלתxapy`אבל את ומלתם שיהי' בכדי הוא כן שנברא בזה והכוונה זה, באופן

(היפך ופגם כשחטא משא"כ מלכתחילה. הבריאה כוונת היא כן כי אמיתי, חידוש אינו לבבו ערלת את שמל זה לכן – לבבכם

הוא התשובה, ע"י זה מתקן ואח"כ הבריאה) בפנים.yecigכוונת כדלקמן יב.)68, ל, א).)69נצבים סו, ב. (סה, כב תיקון תקו"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰·eLz‰ ˙ÂˆÓ È„ÈŒÏÚשמגיע מלמעלה ציווי בעקבות תשובה כלומר «¿≈ƒ¿««¿»
למטה, האדם בגדרי BNÚÏ˙וחודר Ïk‰ ÌÈ·iÁ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·cƒ¿«ƒƒ«»ƒ«…«¬

‰·eLz62ÌÈ¯etk‰ ÌBÈaL ‰l‡ ÌÈ�È�Ú '‚c ,¯ÈÚ‰Ïe המצווה. ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ≈∆∆¿«ƒƒ
יום" של "עיצומו מצד והכפרה התשובה, עם הכפרה תשובה, לעשות

הנשמה עצם את ≈‰Ìהמעוררת
ÌÈ�È�Ú‰ '‚ ˙Ó‚cÀ¿«»ƒ¿»ƒ
‰Âˆn‰ .¯ÙBL ˙ÚÈ˜˙aL∆ƒ¿ƒ«»«ƒ¿»
ÔÈ�Ú ,¯ÙBL ˙ÚÈ˜˙cƒ¿ƒ«»ƒ¿«
˙ÚÈ˜˙a Ên¯n‰ ‰·eLz‰«¿»«¿À»ƒ¿ƒ«
ÈÓÈ�t Ïeha‰Â ,¯ÙBL»¿«ƒ¿ƒƒ
‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL63 ∆ƒ«∆∆«¿»»

המתחיל דיבור במאמר כמבואר

הנ"ל]. נחלתנו" את לנו "יבחר

ÔÈ�Ú e‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆ƒ¿«
eÈ‰L ˙BÈf‰‰ ‰�BÓL¿∆««»∆»
˙Á‡ ,ÌÈL„w‰ L„˜a¿…∆«√»ƒ««
,‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿∆«¿«»
Èelb ‡È‰ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡««¿«¿»ƒƒ

‰„ÈÁi‰64,הנשמה עצם «¿ƒ»
‡È‰LÌÚ ˙„ÁÈÓ ∆ƒ¿À∆∆ƒ

Ú·LÂ ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈¿∆«
˙Á‡‰ È¯Á‡lL) ‰hÓÏ¿«»∆¿«¬≈»««
המאמר בתחילת לעיל כמבואר

– ב"שמיני" שונות דרגות שיש

בא ה"שמיני" שבה דרגה יש

ויש לו, שקדמו השבע לאחר

שבה יותר גבוהה דרגה

והשבע תחילה בא ה"שמיני"

אחריו) ÈelbLבאים ‡e‰∆ƒ
‰ÏÚÓÏ) ‰„ÈÁi‰«¿ƒ»¿«¿»
(Ì„‡aL ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿∆»»»
,ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁka CLÓÈÀ¿««…«¿ƒ

Ì„‡aL ˙eÏLÏzL‰65ברוחניות למעלה ההשתלשלות שסדר כשם ƒ¿«¿¿∆»»»
נקראים האדם בנפש המקבילים הכוחות עשר כך ספירות, מעשר מורכב

הכיפורים יום של הרוחנית שהעבודה שהוסבר ולאחר שבאדם" "השתלשלות

התוכן מבואר "אחת", שנקראת ה"יחידה" בחינת הנשמה, עצם התעוררות היא

היינו השבע, תוך אל ה"אחת" את להמשיך ההזיות: שמונה של הפנימי

בלקוטי שכתוב (וכמו הגלויים הכוחות בתוך הנשמה, עצם ה"יחידה", המשכת

(שהיא ישראל דכנסת נפש המסירות הוא למעלה "אחת הזקן: לרבנו תורה

זו העלאה ידי ועל לשרשן... ישראל עולין זה ידי שעל הנשמה)... עצם מצד

הוא שלמטה השבע בכל שגם וזהו למטה... מלמעלה סוף אין אור גילוי נמשך

וכן ושתים" "אחת ואחת", "אחת (ואומר שלמעלה אחת אותה עימהם מונה

היא דאחת... ההעלאה כי הלאה)

בכל האור... שיומשך הגורם

שלמטה...). השבע

¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Á¿«ƒ∆≈¿»≈
ÌÈ�È�Ú‰ '‚ ÔÈaL ˜elÁ‰«ƒ∆≈»ƒ¿»ƒ

השונות È�ÈÓLcƒ¿ƒƒהדרגות
המאמר, בתחילת שנמנו

È�ÈÓLe ‰ÏÈÓc È�ÈÓL¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ
ÌBÈc È�ÈÓLe ‰·eL˙cƒ¿»¿ƒƒ¿

,ÌÈ¯etk‰שלושת שהם «ƒƒ
בעניין האמורים הדברים

תשובה (מצוה, התשובה

הנשמה) עצם והתעוררות

ÔÂÈÎÂ ,‰ÂˆÓ ‡È‰ ‰ÏÈÓc¿ƒ»ƒƒ¿»¿≈»
‰‡È¯a‰ ˙�ekL∆«»««¿ƒ»
Ï‡¯NiL ‡È‰ ‰lÁzÎlÓƒ¿«¿ƒ»ƒ∆ƒ¿»≈
˙Bˆn‰ Ïk ˙‡ eÓi˜È¿«¿∆»«ƒ¿
ÌÈÈelb‰ eÎÈLÓÈÂ¿«¿ƒ«ƒƒ
ÔÎÏ ,Ì„ÈŒÏÚ ÌÈÎLÓpL∆ƒ¿»ƒ«»»»≈
ŒÏÚ ÌÈÎLÓpL ÌÈÈelb‰«ƒƒ∆ƒ¿»ƒ«
Ìb ÏÏBk) ˙Bˆn‰ È„È¿≈«ƒ¿≈«
¯B‡ Ì�È‡ (‰ÏÈÓ ˙ÂˆÓƒ¿«ƒ»≈»

LnÓ L„Á66למרות »»«»
וגילויים בהמשכות שמדובר

הן והמצוות קודם היו שלא

הזו,שפועל ההמשכה את ות

‰‡È¯a‰ ˙�ekL ÔÂÈkÓƒ≈»∆«»««¿ƒ»
Ï‡¯NiL ‡È‰ ‰lÁzÎlÓƒ¿«¿ƒ»ƒ∆ƒ¿»≈

el‡ ÌÈÈelb eÎÈLÓÈקיימים הללו והגילויים ההמשכות שבעצם כך «¿ƒƒƒ≈
ההמשכה. את פועלות והמצוות עדיין נמשכו שלא אלא »¿Û‡Âבבריאה
c Èelb‰ ‡e‰ ˙Bˆn‰ Ïk È„ÈŒÏÚ CLÓpL Èelb‰Lשם,'Èe‰ ∆«ƒ∆ƒ¿»«¿≈»«ƒ¿«ƒ¿«»»
Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰ÏÈn‰ È„ÈŒÏÚ CLÓpL Èelb‰Âשם,'ÈÂ‰ ¿«ƒ∆ƒ¿»«¿≈«ƒ»¿«¿»≈¬»»

'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·nÎÂ67‰ÓÈÓM‰ e�Ï ‰ÏÚÈ ÈÓc68‡e‰ ¿«¿…»¿»¿ƒ«¬∆»«»«¿»
'ÈÂ‰ ˙B·zŒÈÙBÒÂ ‰ÏÈÓ ˙B·zŒÈL‡¯69‰ÏÈnL ‰¯BÓ ‰fL »≈≈ƒ»¿≈≈¬»»∆∆∆∆ƒ»
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b"kyz'dכ ,daeyz zay ,epif`d zyxt zay

ׁשּבריאת ּכיון מּכלֿמקֹום, מהוי', למעלה היא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּמילה
ימׁשיכּו מילה מצות ׁשעלֿידי היא מּלכּתחּלה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָהעֹולמֹות
לֹומר, [ויׁש לעֹולמֹות. ׁשּיכּות לֹו ׁשּיׁש אֹור הּוא זה, ְֵֵֶֶַַָָָאֹור
לׁשֹון ּבהּוי' ּכי ּבהּוי'. נכלל זה אֹור ּגם ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּבכללּות,

ׁשּמּמּנּו70מהּוה הּמקֹור ּדרגֹות. התהּוּותׁשּתי נעׂשה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
העֹולם את להּוֹות והרצֹון ׁשהרצֹון71העֹולם, וכיון . ְְְֵֶֶַָָָָָָָָָ

הרי הּמילה, ׁשעלֿידי הּגּלּוי ּגם ׁשּימׁש הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֻלהּוֹות
הּוא הּמילה ׁשעלֿידי ׁשהּגּלּוי וזה ּבהּוי'. נכלל זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּגּלּוי
מּמקֹור למעלה הּוא זה ׁשּגּלּוי הּוא מהוי' ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָלמעלה
חדׁש, אֹור ּגּלּוי הּוא ּדתׁשּובה ּוׁשמיני ְְְִִִִִַַָָָההתהּוּות].
הּכּונה הפ) הּדר את והעביר ּופגם ׁשחטא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדעלֿידי
האדם את האלקים ּדעׂשה ּבאפן ׁשהיה האדם ְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹּדבריאת
עלֿידיֿזה הּתׁשּובה, עלֿידי זה מתּקן ואחרּֿכ ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָיׁשר)
הּבריאה. ּבכּונת ּגם (ּכביכֹול) היה ׁשּלא חדׁש אֹור ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹנמׁש
ׁשּיכּות לֹו ׁשּיׁש הרצֹון, מּבעל הּוא זה ׁשאֹור ִֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
הּכּפּורים, ּדיֹום ּוׁשמיני ּדהּבריאה. והּכּונה ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָלהרצֹון
אֹורֿאיןֿסֹוף עצמּות ּגּלּוי הּוא מכּפר, יֹום ׁשל ְְִִֵֵֶֶַַׁשעּצּומֹו
הּוא זה ענין ׁשּגּלּוי אּלא הרצֹון. מּבעל ּגם ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּלמעלה
ּגם ולכן, הּקדׁשים. לקדׁש הּכהןּֿגדֹול ּכניסת ּבעת ְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹּבעּקר
ׁשבעת ׁשּלאחרי ׁשמיני הּוא הּכּפּורים ּדיֹום ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַהּׁשמיני
הּׁשמיני ּגם ּבכללּות, ּכי הּכּפּורים, יֹום ׁשּלפני ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָהּימים
ׁשּׁשּי מהׁשּתלׁשלּות למעלה הּוא הּכּפּורים ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָּדיֹום
הּסדר מהּֿׁשאיןּֿכן הרצֹון), (ּבעל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָלהׁשּתלׁשלּות
היא ׁשהאחת הּוא, הּקדׁשים ׁשּבקדׁש ההּזיֹות ְְֳִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבׁשמֹונה

הּׁשבעה. ְְִִֵַָלפני

לכּפרe‰ÊÂט) ּבבֹואֹו מֹועד ּבאהל יהיה לא אדם וכל ¿∆ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹ
אֹותן אפּלּו גֹו' יהיה לא אדם ׁשּכל ּדזה ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֹֹּבּקדׁש,
ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבבֹואֹו ּדוקא הּוא אדם, ּפני ּפניהם ְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּדמּות
ּדלמעלה הּגּלּוי ּכי ּבּקדׁש, לכּפר הּקדׁשים ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹּבקדׁש
לֹו יׁש עצמֹו, מּצד הּקדׁשים ּבקדׁש ׁשהיה ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמהׁשּתלׁשלּות
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רע"א). (קלא, ע פ"ט.)70תיקון תשע) ולא עשר (שער א שער פרדס (ברע"מ). סע"ב רנז, זח"ג וראה רפ"ד. להעיר)71שעהיוה"א

ובכ"מ). ואילך. שסה ע' תרנ"ו (סה"מ העולמות להוות ית' ברצונו שעלה הוא הראשון דהוי' הוי', שמות ב' בענין בכ"מ מהמבואר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰שם'ÈÂ‰הללו שההמשכות הדברים פשר מה כן ואם ƒ¿«¿»≈¬»»
התהוות הייתה ידו שעל הוי' משם למעלה הם והרי בבריאה כבר נמצאות

והעולמות? ‰BÓÏBÚ˙הנבראים ˙‡È¯aL ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆¿ƒ«»»
‡e‰ ,‰Ê ¯B‡ eÎÈLÓÈ ‰ÏÈÓ ˙ÂˆÓ È„ÈŒÏÚL ‡È‰ ‰lÁzÎlÓƒ¿«¿ƒ»ƒ∆«¿≈ƒ¿«ƒ»«¿ƒ∆

¯B‡נמשך לא עדיין שגם

למעלה שהוא ואף בעולמות

אור הוא סוף סוף מהעולמות,

˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiL BÏ LiL∆≈«»»»
"אור נחשב אינו שכך וכיוון

ממש". חדש

,˙eÏÏÎaL ,¯ÓBÏ LÈÂ]¿≈«∆ƒ¿»
‰Ê ¯B‡ Ìbשהוא למרות «∆

הוא הוי' ושם לעולמות שייך

הוא גם מהעולמות, למעלה

'Èe‰a Èk .'Èe‰a ÏÏÎ�ƒ¿»¿«»»ƒ¿«»»
‰e‰Ó ÔBLÏ70ÈzL ¿¿«∆¿≈

¯B˜n‰ .˙B‚¯cהאור ¿»«»
�NÚ‰האלוקי epnnL∆ƒ∆«¬∆

ÔBˆ¯‰Â ,ÌÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿«»»¿»»
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ˙Be‰Ï71. ¿«∆»»

˙Be‰Ï ÔBˆ¯‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»¿«
‡e‰עולם להוות מלכתחילה

‰ÈelbבוCLÓiLכזה Ìb ∆À¿«««ƒ
È¯‰ ,‰ÏÈn‰ È„ÈŒÏÚLגם ∆«¿≈«ƒ»¬≈

‰ÊÂ .'Èe‰a ÏÏÎ� ‰Ê Èelbƒ∆ƒ¿»¿«»»¿∆
‰ÏÈn‰ È„ÈŒÏÚL Èelb‰L∆«ƒ∆«¿≈«ƒ»

'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰אין ¿«¿»≈¬»»
מהרצון למעלה שהוא הכוונה

הפירוש Ê‰אלא ÈelbL ‡e‰∆ƒ∆
¯B˜nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»ƒ¿

.[˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«
‡e‰ ‰·eL˙c È�ÈÓLe¿ƒƒƒ¿»
È„ÈŒÏÚc ,L„Á ¯B‡ Èelbƒ»»¿«¿≈
˙‡ ¯È·Ú‰Â Ì‚Ùe ‡ËÁL∆»»»«¿∆¡ƒ∆
‰�ek‰ CÙ‰) C¯c‰«∆∆≈∆««»»
‰È‰L Ì„‡‰ ˙‡È¯·cƒ¿ƒ«»»»∆»»
˙‡ ÌÈ˜Ï‡‰ ‰NÚc ÔÙ‡a¿…∆¿»»»¡…ƒ∆
CkŒ¯Á‡Â (¯LÈ Ì„‡‰»»»»»¿««»

‰Ê Ôw˙Óוהפגם החטא את ¿«≈∆
ŒÏÚ ,‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«

˙�eÎa Ìb (ÏBÎÈ·k) ‰È‰ ‡lL L„Á ¯B‡ CLÓ� ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿»»»∆…»»ƒ¿»«¿«»«
‰‡È¯a‰.הבריאה לכוונת בניגוד הוא החטא כל Ê‰שהרי ¯B‡L ‡l‡ «¿ƒ»∆»∆∆

‰�ek‰Â ÔBˆ¯‰Ï ˙eÎiL BÏ LiL ,ÔBˆ¯‰ ÏÚaÓ ‡e‰ƒ««»»∆≈«»¿»»¿««»»
‰‡È¯a‰c.בהרחבה לעיל שהוסבר ‰ÌÈ¯etk,כפי ÌBÈc È�ÈÓLe ¿«¿ƒ»¿ƒƒ¿«ƒƒ

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ Èelb ‡e‰ ,¯tÎÓ ÌBÈ ÏL BÓevÚL∆ƒ∆¿«≈ƒ«¿≈
‰Ê ÔÈ�Ú ÈelbL ‡l‡ .ÔBˆ¯‰ ÏÚaÓ Ìb ‰ÏÚÓlLהכיפורים ביום ∆¿«¿»«ƒ««»»∆»∆ƒƒ¿»∆

Úa˙עצמו ¯wÚa ‡e‰¿ƒ»¿≈
L„˜Ï ÏB„bŒÔ‰k‰ ˙ÒÈ�k¿ƒ««…≈»¿…∆
Ìb ,ÔÎÏÂ .ÌÈL„w‰«√»ƒ¿»≈«
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈc È�ÈÓM‰«¿ƒƒ¿«ƒƒ
È¯Á‡lL È�ÈÓL ‡e‰¿ƒƒ∆¿«¬≈
ÌBÈ È�ÙlL ÌÈÓi‰ ˙Ú·Lƒ¿««»ƒ∆ƒ¿≈

ÌÈ¯etk‰במדרגה (שהוא «ƒƒ
שבא שמיני לעומת יותר נמוכה

כנ"ל), השבע, Èkƒלפני
È�ÈÓM‰ Ìb ,˙eÏÏÎaƒ¿»««¿ƒƒ
‡e‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈc¿«ƒƒ
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
˙eÏLÏzL‰Ï CiML∆«»¿ƒ¿«¿¿
ŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,(ÔBˆ¯‰ ÏÚa)««»»«∆≈
‰�BÓLa ¯„q‰ Ôk≈«≈∆ƒ¿∆
L„˜aL ˙BÈf‰‰««»∆¿…∆
˙Á‡‰L ,‡e‰ ÌÈL„w‰«√»ƒ∆»««

‰Ú·M‰ È�ÙÏ ‡È‰שמיני - ƒƒ¿≈«ƒ¿»
נעלה. הכי באופן

‡Ï Ì„‡ ÏÎÂ e‰ÊÂ (Ë¿∆¿»»»…
B‡B·a „ÚBÓ Ï‰‡a ‰È‰Èƒ¿∆¿…∆≈¿

L„wa ¯tÎÏהביאור וזהו ¿«≈«…∆
איך המאמר: נפתח שבה לשאלה

לכאורה הסתירה את ליישב

שהגילוי משמע אחד שמצד

ביום הקדשים בקדש שהיה

קדש מעלת בגלל הוא הכיפורים

שני ומצד עצמו מצד הקדשים

ש שהגילוי ידימשמע על נמשך

יותר נעלה הגדול הכהן עבודת

הקדשים בקדש שהיה מהגילוי

והביאור: עצמו. ∆¿Êc‰מצד
'B‚ ‰È‰È ‡Ï Ì„‡ ÏkL∆»»»…ƒ¿∆
˙eÓcL Ô˙B‡ elÙ‡¬ƒ»∆¿

,Ì„‡ È�t Ì‰È�tהיינו ¿≈∆¿≈»»
משך‰e‡המלאכים בכל לא

אלא הכיפורים ‰ÌÈL„wיום L„˜a ÏB„b Ô‰k ÏL B‡B·a ‡˜Âc«¿»¿∆…≈»¿…∆«√»ƒ
L„˜a ‰È‰L ˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏc Èelb‰ Èk ,L„wa ¯tÎÏ¿«≈«…∆ƒ«ƒƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿∆»»¿…∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

'ebe mc` lke

מקֹום יׁש זה ּגּלּוי ּולגּבי להׁשּתלׁשלּות, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָׁשּיכּות
הּקדׁשים)לּמלא לקדׁש ּגדֹול ּכהן (ׁשל ּבבֹואֹו אבל כים. ְְְֲֳִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ּגדֹול ּכהן ׁשל עבֹודתֹו ׁשעלֿידי ּדזה ּבּקדׁש, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלכּפר
לפי הּוא, יׂשראל לכל ּכּפרה נמׁשכה הּקדׁשים ְְְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָֹּבקדׁש
עם הּנׁשמה ּדעצם ההתקּׁשרּות מתּגּלה עבֹודתֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשעלֿידי
נתינת ׁשּום אין אֹורֿאיןֿסֹוף ּדבעצמּות ,יתּבר ְְְְְִִִֵֵֵַַַָעצמּותֹו

ּבלחֹודֹוהי ּומלּכא יׂשראל לּמלאכים, ּכל72מקֹום אז לכן , ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָ
אדם. ּפני ּפניהם ׁשּדמּות אֹותן אפּלּו יהיה לא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹאדם

ÛÈÒB‰Ïe73,יֹותר עֹוד זה ּגּלּוי מאיר נעילה ׁשּבתפּלת ¿ƒְְִִִִִֵֵֶֶַָ
ׁשּבּה הּכּפּורים ּדיֹום ּבמּוסף ְְֲִִֵֶֶַָָמאׁשר
ּכי הּכּפּורים. ּביֹום ּגדֹול ּדכהן העבֹודה סדר ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹאֹומרים
ּדרגֹות חמּׁשה ּכנגד הם הּכּפּורים ּדיֹום ּתפּלֹות ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָהחמּׁשה
ּתפּלֹות ּדג' ויחידה. חּיה נׁשמה רּוח נפׁש ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבּנׁשמה,
ּדיֹום מּוסף ּותפּלת ּבנפׁשֿרּוחֿנׁשמה, הם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָהראׁשֹונֹות
(ּבעּקר) הּוא ּדיחידה והּגּלּוי ּבחּיה, היא ְְְִִִִִִִַַַָָָהּכּפּורים
ננעלים אז ּכי נעילה, ּבׁשם נקראת ולכן נעילה. ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַָָָָָּבתפּלת
נאצלים (ואפילּו עליֹונים הכי נבראים וגם הּׁשערים, ְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָּכל
ּבלחֹודֹוהי. ּומלּכא יׂשראל לּכנס, יכֹולים אין ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָוכּו')

e‰ÊÂּבּזהר ּׁשּכתּוב מה הּפסּוק74ּגם עמד75על ולא ¿∆ְֶַַַַַַַָָָֹֹ
ּבזמנא אחיו, אל יֹוסף ּבהתוּדע אּתֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָאיׁש
ּבגין כּו' ּביׂשראל ּבהּו מתחּבר הוה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא

ּבּיֹום ׁשענין76ּכ לֹומר ּדיׁש לכם, ּתהיה עצרת הּׁשמיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּגּלּוי הּוא ּביׂשראל ּבהּו מתחּבר ְְְְְְִִִִֵֵַָָקּודׁשאּֿבריֿהּוא
עם יתּבר ּדעצמּותֹו העצמית וההתקּׁשרּות ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָהּיחידה
ליֹוסף, זה ּדענין ׁשהּׁשּייכּות לֹומר [ויׁש הּנׁשמה. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעצם

אחר ּבן לי הוי' יֹוסף ׁשם על הּוא יֹוסף ׁשּגם77ּדׁשם , ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָ
ּבן נעׂשה העצמית78אחר התקּׁשרּות ּגּלּוי עלֿידי ּכי , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָ

אחיו) אל יֹוסף (ּבהתוּדע ּביׂשראל יתּבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּדעצמּותֹו
ּבׁשמיני הּוא זה וגּלּוי ּבן]. הּוא אחר ׁשּגם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַמתּגּלה
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- בכך החסידי הפירוש וידוע

¯Á‡ ÌbLשחטא (מי ∆««≈ֶָָ

Ôaוהתרחק) ‰NÚ�קרוב) «¬∆≈
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- דבר של לאמתו ≈Ôa].בעצם,
‰Ê Èel‚Âהעצמית מעלתם של ¿ƒ∆

ידי על שמתעורר ישראל בני של
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כי 'ebe mc` lke

מקֹום יׁש זה ּגּלּוי ּולגּבי להׁשּתלׁשלּות, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָׁשּיכּות
הּקדׁשים)לּמלא לקדׁש ּגדֹול ּכהן (ׁשל ּבבֹואֹו אבל כים. ְְְֲֳִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ּגדֹול ּכהן ׁשל עבֹודתֹו ׁשעלֿידי ּדזה ּבּקדׁש, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלכּפר
לפי הּוא, יׂשראל לכל ּכּפרה נמׁשכה הּקדׁשים ְְְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָֹּבקדׁש
עם הּנׁשמה ּדעצם ההתקּׁשרּות מתּגּלה עבֹודתֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשעלֿידי
נתינת ׁשּום אין אֹורֿאיןֿסֹוף ּדבעצמּות ,יתּבר ְְְְְִִִֵֵֵַַַָעצמּותֹו

ּבלחֹודֹוהי ּומלּכא יׂשראל לּמלאכים, ּכל72מקֹום אז לכן , ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָ
אדם. ּפני ּפניהם ׁשּדמּות אֹותן אפּלּו יהיה לא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹאדם

ÛÈÒB‰Ïe73,יֹותר עֹוד זה ּגּלּוי מאיר נעילה ׁשּבתפּלת ¿ƒְְִִִִִֵֵֶֶַָ
ׁשּבּה הּכּפּורים ּדיֹום ּבמּוסף ְְֲִִֵֶֶַָָמאׁשר
ּכי הּכּפּורים. ּביֹום ּגדֹול ּדכהן העבֹודה סדר ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹאֹומרים
ּדרגֹות חמּׁשה ּכנגד הם הּכּפּורים ּדיֹום ּתפּלֹות ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָהחמּׁשה
ּתפּלֹות ּדג' ויחידה. חּיה נׁשמה רּוח נפׁש ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבּנׁשמה,
ּדיֹום מּוסף ּותפּלת ּבנפׁשֿרּוחֿנׁשמה, הם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָהראׁשֹונֹות
(ּבעּקר) הּוא ּדיחידה והּגּלּוי ּבחּיה, היא ְְְִִִִִִִַַַָָָהּכּפּורים
ננעלים אז ּכי נעילה, ּבׁשם נקראת ולכן נעילה. ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַָָָָָּבתפּלת
נאצלים (ואפילּו עליֹונים הכי נבראים וגם הּׁשערים, ְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָּכל
ּבלחֹודֹוהי. ּומלּכא יׂשראל לּכנס, יכֹולים אין ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָוכּו')

e‰ÊÂּבּזהר ּׁשּכתּוב מה הּפסּוק74ּגם עמד75על ולא ¿∆ְֶַַַַַַַָָָֹֹ
ּבזמנא אחיו, אל יֹוסף ּבהתוּדע אּתֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָאיׁש
ּבגין כּו' ּביׂשראל ּבהּו מתחּבר הוה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא

ּבּיֹום ׁשענין76ּכ לֹומר ּדיׁש לכם, ּתהיה עצרת הּׁשמיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּגּלּוי הּוא ּביׂשראל ּבהּו מתחּבר ְְְְְְִִִִֵֵַָָקּודׁשאּֿבריֿהּוא
עם יתּבר ּדעצמּותֹו העצמית וההתקּׁשרּות ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָהּיחידה
ליֹוסף, זה ּדענין ׁשהּׁשּייכּות לֹומר [ויׁש הּנׁשמה. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעצם

אחר ּבן לי הוי' יֹוסף ׁשם על הּוא יֹוסף ׁשּגם77ּדׁשם , ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָ
ּבן נעׂשה העצמית78אחר התקּׁשרּות ּגּלּוי עלֿידי ּכי , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָ

אחיו) אל יֹוסף (ּבהתוּדע ּביׂשראל יתּבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּדעצמּותֹו
ּבׁשמיני הּוא זה וגּלּוי ּבן]. הּוא אחר ׁשּגם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַמתּגּלה
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א.)72 לב, זח"ג 1154.)73ראה ע' ח"ד בלקו"ש נדפס – תשכ"ג השואבה בית שמחת שיחת יותר בפרטיות ראה לקמן בהבא

שם)74 ב'קמט. ע' ה (כרך שמע"צ באוה"ת עצרת: השמיני ביום ד"ה וסוף ריש א'תקנט. ע' יוהכ"פ באוה"ת הובא ב. רח, ח"א

ואילך). רטו ע' (לקמן ה'תש"מ נא); ע' שם לו. ע' תרפ"ז (סה"מ תרפ"ז ב'קנג); א.)75ע' מה, לה.)76ויגש כט, ויצא)77פינחס

כד. א.)78ל, תתשכג, ו כרך ויצא אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

,BÓˆÚ „vÓ ÌÈL„w‰הוא שגם היות עם הרי הגדול הכהן כניסת ללא «√»ƒƒ««¿
מהשתלשלות Ê‰למעלה Èelb Èa‚Ïe ,˙eÏLÏzL‰Ï ˙eÎiL BÏ LÈ≈«»«ƒ¿«¿¿¿«≈ƒ∆

L„˜Ï ÏB„b Ô‰k ÏL) B‡B·a Ï·‡ .ÌÈÎ‡ÏnÏ ÌB˜Ó LÈ≈»««¿»ƒ¬»¿∆…≈»¿…∆
ÏB„b Ô‰k ÏL B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL ‰Êc ,L„wa ¯tÎÏ (ÌÈL„w‰«√»ƒ¿«≈«…∆¿∆∆«¿≈¬»∆…≈»

‰ÎLÓ� ÌÈL„w‰ L„˜a¿…∆«√»ƒƒ¿¿»
,‡e‰ Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰¯tk«»»¿»ƒ¿»≈
B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL ÈÙÏ¿ƒ∆«¿≈¬»
˙e¯M˜˙‰‰ ‰lb˙Óƒ¿«»«ƒ¿«¿
ÌÚ ‰ÓLp‰ ÌˆÚc¿∆∆«¿»»ƒ
,C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ·cƒ¿«¿≈
ÌB˜Ó ˙�È˙� ÌeL ÔÈ‡≈¿ƒ«»
Ï‡¯NÈ ,ÌÈÎ‡ÏnÏ««¿»ƒƒ¿»≈

È‰B„BÁÏa ‡kÏÓeבני] «¿»ƒ¿ƒ
לבדם] והמלך 72ÔÎÏישראל ,»≈

‰È‰È ‡Ï Ì„‡ Ïk Ê‡»»»»…ƒ¿∆
˙eÓcL Ô˙B‡ elÙ‡¬ƒ»∆¿

Ì„‡ È�t Ì‰È�tנמצא ¿≈∆¿≈»»
בקדש שקיים גילוי יש שאמנם

ללא גם עצמו, מצד הקדשים

פעולת אבל הגדול, הכהן כניסת

הכהן עבודת ידי שעל הגילוי

בהרבה. נעלית היא הגדול

ÛÈÒB‰Ïe73˙lÙ˙aL , ¿ƒ∆ƒ¿ƒ«
‰Ê Èelb ¯È‡Ó ‰ÏÈÚ�של ¿ƒ»≈ƒƒ∆
הנשמה עצם BÚ„התעוררות

ÌBÈc ÛÒeÓa ¯L‡Ó ¯˙BÈ≈≈¬∆¿»¿
ÌÈ¯ÓB‡ daL ÌÈ¯etk‰«ƒƒ∆»¿ƒ
ÏB„b Ô‰Îc ‰„B·Ú‰ ¯„Ò≈∆»¬»¿…≈»
Èk .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa¿«ƒƒƒ
ÌBÈc ˙BlÙz ‰MÓÁ‰«¬ƒ»¿ƒ¿
„‚�k Ì‰ ÌÈ¯etk‰«ƒƒ≈¿∆∆
,‰ÓLpaL ˙B‚¯c ‰MÓÁ¬ƒ»¿»∆«¿»»
‰iÁ ‰ÓL� Áe¯ LÙ�∆∆«¿»»«»
˙BlÙz '‚c .‰„ÈÁÈÂƒƒ»¿¿ƒ
ŒLÙ�a Ì‰ ˙B�BL‡¯‰»ƒ≈¿∆∆
ÛÒeÓ ˙lÙ˙e ,‰ÓL�ŒÁe¯«¿»»¿ƒ«»
‡È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈc¿«ƒƒƒ
‰„ÈÁÈc Èelb‰Â ,‰iÁa¿«»¿«ƒƒƒ»

e‰Èk ,‰ÏÈÚ� ÌLa ˙‡¯˜� ÔÎÏÂ .‰ÏÈÚ� ˙lÙ˙a (¯wÚa) ‡¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»≈ƒ¿≈¿≈¿ƒ»ƒ
eÏÈÙ‡Â) ÌÈ�BÈÏÚ ÈÎ‰ ÌÈ‡¯·� Ì‚Â ,ÌÈ¯ÚM‰ Ïk ÌÈÏÚ�� Ê‡»ƒ¿»ƒ»«¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¬ƒ∆¿ƒ«¬ƒ

Ò�kÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ ('eÎÂ ÌÈÏˆ‡�להיכנס אדם" "כל על לאיסור בדומה ∆¡»ƒ¿≈¿ƒƒ»≈
עבודתו, את עובד הגדול שהכהן בשעה מועד kÏÓe‡אלאלאהל Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿»

.È‰B„BÁÏaƒ¿ƒ
·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»

¯‰Êa74˜eÒt‰ ÏÚ75‡ÏÂ «…«««»¿…
ÚcÂ˙‰a Bz‡ LÈ‡ „ÓÚ»«ƒƒ¿ƒ¿««
‡�ÓÊa ,ÂÈÁ‡ Ï‡ ÛÒBÈ≈∆∆»¿ƒ¿»
‰Â‰ ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ¬»
'eÎ Ï‡¯NÈa e‰a ¯aÁ˙Óƒ¿«≈¿¿ƒ¿»≈
היה הוא ברוך שהקדוש [בשעה

בישראל] בהם ÔÈ‚a¿ƒמתחבר
Ck[לכן]ÌBia76È�ÈÓM‰ »««¿ƒƒ

LÈc ,ÌÎÏ ‰È‰z ˙¯ˆÚ¬∆∆ƒ¿∆»∆¿≈
Œ‡L„e˜ ÔÈ�ÚL ¯ÓBÏ«∆ƒ¿«¿»
e‰a ¯aÁ˙Ó ‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒƒ¿«≈¿
Èelb ‡e‰ Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈ƒ
˙e¯M˜˙‰‰Â ‰„ÈÁi‰«¿ƒ»¿«ƒ¿«¿
C¯a˙È B˙eÓˆÚc ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ¿«¿ƒ¿»≈
LÈÂ] .‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÌÚƒ∆∆«¿»»¿≈
ÔÈ�Úc ˙eÎÈiM‰L ¯ÓBÏ«∆««»¿ƒ¿»

,ÛÒBÈÏ ‰Êההתוודעות שלכן ∆¿≈
אחיו עם יוסף של וההתחברות

הקדושֿ של להתחברות נמשלה

ישראל] בני עם ברוךֿהוא

ÌL ÏÚ ‡e‰ ÛÒBÈ ÌLc¿≈≈«≈
¯Á‡ Ôa ÈÏ 'ÈÂ‰ ÛÒBÈ77, ≈¬»»ƒ≈«≈

- בכך החסידי הפירוש וידוע

¯Á‡ ÌbLשחטא (מי ∆««≈ֶָָ

Ôaוהתרחק) ‰NÚ�קרוב) «¬∆≈
78Èelbואהוב) È„ÈŒÏÚ Èk ,ƒ«¿≈ƒ

˙ÈÓˆÚ‰ ˙e¯M˜˙‰ƒ¿«¿»«¿ƒ
Ï‡¯NÈa C¯a˙È B˙eÓˆÚc¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈
(ÂÈÁ‡ Ï‡ ÛÒBÈ ÚcÂ˙‰a)¿ƒ¿««≈∆∆»
‡e‰ ¯Á‡ ÌbL ‰lb˙Óƒ¿«∆∆««≈

- דבר של לאמתו ≈Ôa].בעצם,
‰Ê Èel‚Âהעצמית מעלתם של ¿ƒ∆

ידי על שמתעורר ישראל בני של
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b"kyz'dכב ,daeyz zay ,epif`d zyxt zay

הענינים ּכל יׁשנם עצרת ׁשּבׁשמיני וכּידּוע ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָעצרת,
הם עצרת ׁשּבׁשמיני אּלא הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּבראׁש

ּתהיה עצרת הּׁשמיני ּביֹום ולכן הּׂשמחה, ,mklּבקו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָ¨¤
אּת.79יהיּו לזרים ואין לבּד ל ְְְְְְְִִִֵַָ

1

2

3

4

(סה"מ)79 ה'תש"ד מד); ע' שם לה. ע' עת"ר (סה"מ עת"ר ביוהשמע"צ: ד"ה וסוף בריש הובא כג. פט"ו, שמו"ר יז. ה, משלי

ה'תש"מ ;(82 ע' שם .71 ע' ה'שי"ת (סה"מ ה'שי"ת ;(73 ע' שם .69 ע' ה'תש"ט (סה"מ ה'תש"ט ;(47 ע' שם .43 ע' ה'תש"ד

ועוד. רכה). ע' רטו. ע' (לקמן

∑

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

הקדושֿברוךֿהוא עם שלהם והדבקות Úˆ¯˙,החיבור È�ÈÓLa ‡e‰ƒ¿ƒƒ¬∆∆
‰�M‰ L‡¯aL ÌÈ�È�Ú‰ Ïk Ì�LÈ ˙¯ˆÚ È�ÈÓLaL Úe„iÎÂ¿«»«∆ƒ¿ƒƒ¬∆∆∆¿»»»ƒ¿»ƒ∆¿…«»»

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂעניין (וכנ"ל ¿«ƒƒ
הנשמה עצם התעוררות של זה

השנה בראש בתקיעות הן קיים

ביום התשובה בעבודת והן

È�ÈÓLaLהכיפורים), ‡l‡∆»∆ƒ¿ƒƒ
˙¯ˆÚוגילויים המשכות אותם ¬∆∆

בשמיני וביראה, עול וקבלת בביטול בעיקר הם הכיפורים וביום השנה שבראש

ÌÎÏ,עצרת ‰È‰z ˙¯ˆÚ È�ÈÓM‰ ÌBÈa ÔÎÏÂ ,‰ÁÓO‰ Â˜a Ì‰≈¿««ƒ¿»¿»≈««¿ƒƒ¬∆∆ƒ¿∆»∆

‡eÈ‰È79Ezככתוב ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ‡Â Ec·Ï EÏבגילויים שמדובר היינו ƒ¿¿¿«¿¿≈¿»ƒƒ¿
מהם ליהנות יכולים לבדם ישראל ובני הקדושֿברוךֿהוא שרק כך כל נעלים

עימהם נמצא אינו אחד ואף

כך על הידועים המדרש (כדברי

הקריבו הסוכות חג ימי שבמהלך

אומות שבעים כנגד פרים שבעים

עצרת בשמיני אבל העולם

למלך משל אחד, פר רק הקריבו

ונגלגל "בא לו ואמר לאוהבו קרא מכן ולאחר המדינה לבני מסיבה שעשה

זרים). של נוכחות ללא בלבד ואתה" אני
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 מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א
לנשי ובנות ישראל
)תרגום מאידיש(

 ב"ה,  ו' תשרי,

 וא"ו דעשי"ת, ה'תשמ"ה.

ברוקלין, נ.י. 

 אל כל אמהות ובנות ישראל,

ה' עליהם תחיינה 

ברכה ושלום!

ודאי ידוע לכן המשקל בעל החשיבות העליונה בחיים היהודיים שהתורה – הנקראת "תורת חיים" 

ו"תורת אמת" משום שהיא מורת הדרך האמיתית שלנו בחיי יום יום, והוראותיה הן תמידיות ונצחיות-

אמיתיות – זיכתה בו את האשה היהודיה. 

אחד הביטויים רבי המשמעות המדגישים משקל זה הוא התואר "עקרת הבית", שבו מוכתרת כל 

בעלת-בית יהודיה, תואר רב-משמעות דומה הוא – "אשת חיל", ששלמה המלך, החכם מכל אדם, מקדיש 

לה את כל הפרק שבו הוא מסיים את ספר משלי, בדברי שבח לפי כל סדר האלף-בית מא' ועד ת'. 

בדומה לכל עניני היהדות המבוססים על הכלל ש"המעשה הוא העיקר" – גם המעמד האמור של 

האשה היהודיה הוצג באופן ברור והואר בתורה, תורה-אור, בצורת שלוש מצוות מעשיות יסודיות, אשר 

למרות שגם גברים וגם נשים חייבים לקיים אותן – הרי הביצוע המעשי של מצוות אלה במעשה בפועל 

הוענק בעיקר ובשורה הראשונה לאשה. 

ו' תשרי: יום הסתלקותה של אמי מורתי הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה. – והשנה מלאו עשרים שנה ליום 
הסתלקותה. – במעלת מספר עשרים ראה: לקו"ת במדבר ב, א. שה"ש לה, סע"ג. ובכ"מ. לקוטי לוי"צ לזח"ב ע' קו. 

דעשי"ת: ע"ד גודל ענין התשובה בכלל ובפרט בקשר ליוהכ"פ – ראה לקו"א להה"מ סי' קסא )הוצאת קה"ת(. 
שהתורה . . מורת הדרך האמיתית: ראה זח"ג נג, ב: אמאי אקרי תורה בגין דאורי וכו'. 

. והוראותיה הן תמידיות ונצחיות-אמיתיות: רמב"ם הל' יסוה"ת רפ"ט.  הל' מלכים פי"א סוף ה"ג.   . שהתורה 
פיה"מ סנהדרין הקדמה לפרק חלק היסוד התשיעי. וראה גם תניא רפי"ז. ובכ"מ. 

זיכתה בו את האשה היהודייה: ראה דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר לנשים ובנות )לקו"ד כרך ג בסופו(. 
שלמה המלך, החכם מכל אדם: ראה מלכים-א ה, יא. 

מסיים . . ספר משלי: מזמור לא. 
המעשה הוא העיקר: אבות פ"א מי"ז. 

תורה-אור: משלי ו, כג. 



כג

שלש המצוות הללו הן כדלקמן – לפי הסדר שבו הן נכנסות לתוקף בהתנהגות בפועל לפי הגיל, 

מאז תקופת הילדות: 

א. הדלקת הנר. הדלקת נרות בערב-שבת ובערב-יום טוב מהווה חובה בכל בית יהודי, אך התפקיד 

והזכות לקיים מצוה זו בפועל הוענקה במיוחד לאשה היהודיה. רק במקרים חריגים – כגון כאשר האשה 

אינה נמצאת בבית וכיוצא בזה – מוטלת החובה על הבעל להדליק את הנרות. 

כמו בכל מצוות התורה, שבהן נדרש כי ילד יהודי יחונך לשמירת המצוות משחר ילדותו מיד עם 

הגיעו לגיל חינוך, נחשבת, בדרך כלל, ילדה בת שלוש שנים כמוכשרת מבחינה חינוכית להתחיל להדליק 

שרבקה  לנו  מספרים  לברכה  זכרונם  חכמינו  ִאָמּה.  בהשגחת  ובערב-יום-טוב,  בערב-שבת  בברכה,  נר, 

כל אם  בהמשיכה את התנהגות שרה אמנו.  שנים,  בת שלוש  כשהיתה  ערב-שבת-קודש  של  נר  הדליקה 

יהודיה המבורכת בילדה בת שלוש שנים המדליקה נרות יודעת וחשה את השמחה הפנימית הגדולה ואת 

הנחת כשבתה מביאה לבית יחד אתה את האורה הקדושה של נרות שבת ויום-טוב, תוך כדי כך שהיא 

רואה כיצד תחושה זו מתבטאת גם בפנים הקורנות של ילדתה. זו מצוה המשקפת באופן מוחשי את הענין 

של "נר מצוה ותורה אור" – באופן שניתן לראות את הדבר גם בעיני בשר. יתר על כן: כיוון שהקב"ה 

משלם מדה כנגד מדה – הוא מברך את הבית בשפע של אורה, ומאיר את מזלם ואת כל חייהם. 

ב. כשרות. ההלכות של כשרות המזון והמשקה הן באותה מדה לגברים ולנשים. אלה ואלה חייבים 

לקיים אותן באותה קפדנות. את חשיבות ההלכות האלה ניתן להבין מן העובדה שלכל מה שאדם אוכל 

ושותה יש השפעה ישירה על האדם, הן מבחינה גשמית והן מבחינה רוחנית, משום שהמזון נעשה חלק 

מדמו ובשרו. עם זאת רואים גם בענין זה כי ההתנהגות והביצוע המעשי של הלכות אלה, במטבח ובבית, 

הופקדו )כמעט לגמרי( בידי האשה והאם. יתר על כן: בהלכה מודגש במיוחד כי אפשר לסמוך על נאמנותה, 

ומאמינים לה כאשר היא אומרת שהמזונות והמשקאות בביתה ובמטבחה כשרים. 

ג. טהרת המשפחה. על החשיבות הבלתי רגילה של הלכות טהרת המשפחה אין צורך להרחיב את 

הדיבור, די להזכיר כי לשמירת דיני טהרת המשפחה יש השפעה חזקה לא רק על הבעל ואשתו, ההורים, כי 

שלוש מצוות: אשר הר"ת שלהם הוא "חנה": חלה )כשרות האכילה ושתי'(: נדה )טהרת המשפחה(: הדלקת 
הנר )נרות שבת קודש ויו"ט( – מגלה עמוקות עה"ת פ' שלח ד"ה ג' מצוות )יז, ד(, בשם הגהות מיימוני. 

שלוש מצוות . . הוענק . . לאשה: ראה ירושלמי שבת פ"ב ה"ו. תנחומא ר"פ נח. ב"ר ספי"ז, אוה"ת שלח ס"ע 
תקלה ואילך. תורת שמואל תרכ"ז ע' שט ואילך. שם ע' שטו ואילך. 

. . חובה בכל בית יהודי: ואחד האנשים ואחד הנשים – טור ושו"ע )ושו"ע אדה"ז( או"ח סרס"ג  הדלקת נרות 
ס"ב )ס"ג(. ולהעיר מפע"ח שער השבת רפ"ג: ותיקון הנר שבת תהי' אתה זהיר אך הדלקתם תהי' ע"י אשתך. ובסי' 

האריז"ל כוונת ערב שבת: ובהדלקתם תכוין וכו' – שכוונות ההדלקה שייכות להאיש. 
מצוה זו בפועל הוענקה במיוחד לאשה היהודיה: רמב"ם הל' שבת פ"ה ה"ג. טור ושו"ע )ושו"ע אדה"ז( שם ס"ג 

)ס"ה(. 
רק במקרים חריגים: שו"ע אדה"ז שם סעיף ט' וסעיף י"א. וראה גם שם סעיף ה'. 

בכל מצוות . . נדרש . . ילדה: והרי האב מצווה מד"ס לחנך גם בתו – שו"ע אדה"ז או"ח סשמ"ג ס"ב. וראה 
מג"א ומחה"ש שם סוסק"א. וראה תוספתא עירובין פ"ב ה"ח: לא נמנעו . . מלשלח עירובין. . וביד בנותיהן הקטנים 

כדי לחנכן במצוות. ועד"ז האם – וראה הערה ד"ה בהשגחת. 
ילדה בת שלוש שנים . . להתחיל להדליק נר: ראה גם לקו"ש חי"א ע' 281 ואילך. חט"ו ע' 168 ואילך. שם ע' 173. 

חי"ז ע' 146 ואילך. 
בהשגחת אמה: ראה דברי כ"ק אדמו"ר ע"ד גודל הענין דחינוך האם את ילדי' )משל"ה סב, א( – קונטרס חנוך 

לנער )ברוקלין, תשי"ט( ס"ע 34 ואילך. 
חכמינו זכרונם לברכה מספרים: ב"ר פ"ט, טז. הובא בפרש"י עה"פ חיי שרה כד, טז. וראה בארוכה לקו"ש חט"ו 

ע' 163 ואילך, ובהערות שם. 
נר מצוה ותורה אור: משלי ו, כג. וראה שבת כג, ב )ובפרש"י שם ד"ה בנים(. שו"ע אדה"ז או"ח ר"ס רס"ג. 

הקב"ה משלם מדה כנגד מדה: ראה סוטה ח, ב. שם ט, ב )במשנה(. שם יא, א )בגמרא(. פס"ז עה"פ שמות ג, ו. 
כשרות . . הופקדו . . בידי האשה והאם: ראה רמ"א יו"ד סקכ"ז ס"ג. שו"ע אדה"ז או"ח סתל"ז ס"ו, ובהנסמן 
וציונים" לשם. וראה שדי חמד כללים מערכת הנו"ן כלל לג )תקפז, ב-ג(. אנציקלופדי' תלמודית  ב"מראי מקומות 

מערכת אשה – בנאמנות )ע' רנב ואילך(. וש"נ. 
יש השפעה ישירה על האדם: ראה גם לקו"ש חי"ג ע' 260 ואילך, ובהנסמן בהערות שם. 

לשמירת . . טהרת המשפחה יש השפעה חזקה: ראה גם לקו"ש חי"ג ע' 288 ואילך, ובהנסמן בהערות שם. 
מעניקה ההלכה לאשה מעמד מיוחד: ראה טור ושו"ע יו"ד ר"ס קפ"ה. שו"ע אדה"ז יו"ד הלכות נדה ר"ס קפ"ה 

ובקו"א שם סק"ב. וראה בהנסמן ב"מ"מ וציונים" לשם. 

אגרות קודש



כד

אם גם על הצאצאים וצאצאי הצאצאים עד סוף כל הדורות, גם כאן רואים ששניהם, הן האיש והן האשה, 

מוזהרים מאד לקיים את ההלכות הללו, ובד בבד מעניקה ההלכה לאשה מעמד מיוחד ונאמנות מיוחדת, 

כמו בענין הכשרות. 

שלוש המצוות האמורות הן שלושה העמודים שעליהם מבוססים הבית וחיי המשפחה היהודיים. 

רגילה  בלתי  וזכות  רגילה  בלתי  אחריות  לה  הוענקה  כי  מוכיחה  לאשה  במיוחד  נמסרו  שהם  העובדה 

בחיים, לא רק ביחס למשפחה שלה, כי אם גם ביחס לכל העם היהודי, המורכב, כמובן, מסך-הכל של כל 

המשפחות היהודיות היחידות. 

ולבנות  לאמהות  ניתנו  האמורה  והאחריות  האמורים  התפקידים  כי  בחשבון  מביאים  כאשר 

היהודיות על-ידי הקב"ה, בורא ומנהיג כל העולם, יכולים להיות בטוחים כי הוא גם סיפק לכל אחת את 

הכוחות הדרושים לביצוע הדברים בפועל ובמלוא המדה. לפיכך, כשאשה נתקלת בקושי מסויים בביצוע 

חובותיה האלוקיות יש לכך הסבר מובן מאליו: או שהקושי מופרז, ואם לאו יש לה ודאי את כל הכוחות 

הדרושים להתגבר על הקושי, וביתר קלות ממה שנדמה לה. יתר על כן: אם הקושי הוא בלתי רגיל באמת 

– מהווה עובדה זו עצמה הוכחה שהקב"ה העניק לה כוחות בלתי רגילים היכולים לבוא לידי גילוי רק על-

ידי התמודדות או נסיון מיוחדים במינם וכיוצא בכך. במקרה כזה יש לה את הריווח שהיא מגלה בנפשה 

את הכוחות הבלתי רגילים האלה והיא מכניסה אותם אל המאגר של כוחותיה המודעים, על מנת לנצל 

את כל הכוחות במלוא המדה, ללכת מחיל אל חיל, להתעלות יותר ויותר בכל עניני היהדות בחיי יום יום 

ובהתנהגות בפועל. 

כך שבסיכום כללי רואים סוף-סוף כי הדבר תלוי ברצון העצמי ובמדת ההחלטיות, ובמיוחד כיוון 

שישנה הבטחה שבכל הענינים האלה מסייע הקב"ה ביותר – "אם" הסיוע נחוץ. 

בימים אלה, בעיצומם של עשרת-ימי-תשובה, בבואנו מראש-השנה, כאשר כל יהודי, איש ואשה, 

מחדשים ומחזקים בעצמם את הענין של "מלכותו ברצון קבלו עליהם", וכל אחד מקבל על עצמו ברצון 

ובשמחה את מלכותו של בורא העולם, באופן המבטא בהנהגה היום-יומית את רצון המלך, ומתכוננים 

לקראת יום הכיפורים, היום המיוחד, "אחת בשנה", שהקב"ה קבע כיום של "לפני ה' תטהרו" – ודאי 

הזמן מתאים להזכיר את האמור, על-פי הפסוק "תן לחכם ויחכם עוד" )= תן לחכם מעט תזכורת ועידוד 

וכו' – והוא – או היא – יחכם עוד יותר(. 

ויהי רצון שהחלטותיכן הטובות בהקשר לענינים שנידונו לעיל, החלטות המבוססות על הכלל כי 

"המעשה הוא העיקר", כאמור, תביאינה תוספת ברכות אלוקיות בחתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה 

ומתוקה בגשמיות וברוחניות לכל אחת מכן וכל אשר לכן בתוך כלל ישראל. 

בכבוד ובברכה

מנחם שניאורסאהן

נ.ב. מיותר לציין כי למרות שהמכתב נכתב בעשרת-ימי-תשובה, הרי תוכנו אקטואלי כל השנה 

כולה, ובוודאי שברכות הקב"ה זמנן כל השנה כולה. 

סיפק לכל אחת את הכוחות הדרושים: כי אינו מבקש אלא לפי כוחו של כאו"א – במדב"ר פי"ב, ג. 
ללכת מחיל אל חיל: ראה תהלים פד, ח. וראה ברכות בסופה. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"ה. וש"נ. – ו"מעלין 

בקודש" )ברכות כח, א. וש"נ(. 
מסייע הקב"ה: כי הקב"ה עוזרו – קידושין ל, ב. סוכה נב, ריש ע"ב. וראה תניא רפי"ג. 

"מלכותו ברצון . . ברצון ובשמחה": להעיר מכש"ט סי' שט )מח, ד – בהוצאת קה"ת(: והנה היום בר"ה עתה 
אותה השעה טובה . . ולשמח להקב"ה שמחה גדולה וכו'. 

אחת בשנה: תצוה ל, י. אחרי טז, לד. 
לפני ה' תטהרו: תצוה טז, ל. וראה יומא בסופה. סידור שער יוהכ"פ )רנ, ב ואילך(. אוה"ת יוהכ"פ ע' א'תקעו 

ואילך. לקו"ש חי"ז ס"ע 176 ואילך. 
תן לחכם ויחכם עוד: משלי ט, ט.

אגרות קודש

mixetikd mei axr `"hily x"enc` w"k zkxa .c"qa

`"ypz'd ,dgpn zltz ixg` zqpkd ziaa

מאידית תרגום

בברכה"‡ "פותחין השנה,1. בכל שנהוג כלל הוא
השנה ראש שבין ימים ב"עשרה עלֿאחתֿכמהֿוכמה

הכפורים" השנה2ליום ראש כן גם "נקרא [אשר
למעשה3בכתוב" שהם – [dgiztdשל (גם) וה'ראש'

כולה השנה לכל בפרט4הברכות – גופא אלו ובימים .
הכפורים. יום דערב ביום

(להתחיל מתאים הכי – הברכות כל מבין
ד הברכה נוסח עם) בברכה" mipdkב"פותחין zkxa5,

בתורתו בעצמו הקב"ה עלֿידי שנבחרה הברכה
יברכו6הקדושה זו שבברכה לכהנים, כח ונתן וציוה ,

יום בכל ישראל") בני את תברכו ("כה 7יהודים

(עלֿכלֿפנים ישראל בארץ בפועל שנהוג כפי –

יום בכל כפים נשיאת – מקומות) עלֿכל8ֿבכמה או ,

גם ספרדיות קהילות בכמה [כנהוג שבת בכל פנים
– לארץ בחוץ גם הקהילות, ובכל לארץ], בחוץ

ביוםֿטוב רק כפים נשיאת יהודי9שנוהגים כל אומר –

השחר ציבור'10בברכות שה'שליח כך על 11[נוסף

בכ זאת העמידהאומר תפלת בסוף יום ],12ל

רם, ובקול בפרהסיא, הברכה את אומרים והכהנים
") הקודש בלשון הכתוב בלשון .13תברכו")dkודוקא

ה"פותחין את לפתוח איפוא ראוי שכן, וכיון
רם ובקול בפרהסיא כהנים, דברכת בנוסח בברכה"
בתורה לזה וסיום ההקדמה עם ביחד הכתוב, ובלשון
השחר בברכות בבוקר יום בכל שאומרים (כפי שבכתב

התפילה): קודם

,xn`l eipa l`e oxd` l` xac ,xn`l dyn l` 'd xacie"

x`i ,jxnyie 'd jkxai ,mdl xen` l`xyi ipa z` ekxaz dk

enye ,mely jl myie jil` eipt 'd `yi ,jpegie jil` eipt 'd

."mkxa` ip`e l`xyi ipa lr iny z`

הברכות·. כל את בתוכו כולל זו ברכה ,14נוסח

העיקריים הענינים (הן הגשמיות ובין הרוחניות בין
עלֿפי כמובן – עיקריים) כך כל שאינן הענינים והן
בה בחר בעצמו שהקב"ה הברכה נוסח שזהו הנ"ל,
לכהנים ציוה שאותה הברכה הקדושה, בתורתו

עבור זו בברכה ישראל בני את עניניהם.lkשיברכו
ברכת לומר נקבע מדוע הטעם יומתק ועלֿפיֿזה
לכך הטעם דלכאורה: השחר, בברכות יום בכל כהנים
הפסוקים את התורה) ברכת לאחר (תיכף לומר שקבעו
זכר משום ("ולא לימוד" "לשם זה הרי כהנים, דברכת

כפים") יקיימו15לנשיאות התורה ברכת שאחרי בכדי ,
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לקו"ש1) וראה שבתניא. באגה"ק הראשונה אגרת פתיחת ע"פ
בהערה. 641 ע' חכ"ד

א.2) יח, ר"ה – חז"ל לשון
א.3) סד, א. נח, לר"ה דרושים לקו"ת – מ"ם" ר"ס "יחזקאל

יומא. סוף רא"ש ב. כג, נדרים – ואת תוד"ה וראה
דבחי'4) ההשפעה נמשכתy`xכי ודיוהכ"פ) השנה (דראש

בנין נעשה שבהם ויוהכ"פ, השנה ראש (שבין במיוחד אלו בימים
האריז"ל סידור ר"ה. דרושי הכוונות שער ר"ה. שער פע"ח – המלכות
רשית אותיות – תשרי חודש ימי שכל זה על נוסף עשי"ת). סדר
ובכל על נמשך שמהם כלליים ימים הם – יב) יא, עקב עה"פ (בעה"ט
א'תשנו. ע' סוכות אוה"ת שעט. ע' תקס"ו אדה"ז (מאמרי כולה השנה
.(49 ע' תש"ב רעח. ע' תרנ"ו לו. ע' תרנ"ד סה"מ א'תתסו. ע' ברכה

תהי'5) יוהכ"פ בערב (וכיו"ב) הבנים שברכת המנהג וכידוע
ס"ב. תשמ"ז שי') (להת' יוהכ"פ ערב ברכת (ראה כהנים בברכת
(גם מישראל א' לכל כהנים דברכת (והכח) השייכות – וש"נ).
(לאחרי יוהכ"פ ערב ובברכת הנ"ל, בברכה בארוכה ראה – ישראלים)

תשמ"ח. מנחה) תפלת
ואילך.6) כב ו, נשא
וציונים"7) ב"מ"מ ובהנסמן סקכ"ח, ריש או"ח אדה"ז שו"ע
לשם.
האגור):8) כתב ד"ה קכח סו"ס (מב"י סנ"ז שם אדה"ז שו"ע ראה

חכמים כתיקון יום בכל שנ"כ וסביבותיהם א"י בני של כחם יישר
יום. בכל מ"ע ג' ומקיימים ס"א) לעיל שם כמ"ש – תפלה בכל (לברך

וש"נ.9) שם. אדה"ז שו"ע – ובארוכה סמ"ד. שם רמ"א שם. ב"י
שישאו להנהיג רצה שאדה"ז ולאולהעיר יום, בכל בחו"ל) (גם כפים

כפים דנשיאת שהברכה וי"ל .(488 ע' חי"ח לקו"ש (ראה בידו עלתה
(ע"ד שבחו"ל לבנ"י גם נמשכת יום בכל ישראל בארץ הכהנים של
כולו). העולם כל שותה א"י שמתמצית א) יו"ד, (תענית מאחז"ל
ע"ד לארץ, שבחוץ בנ"י עבור גם שמכוונים הכהנים ע"י ובפרט

סכ"ה. שם או"ח טושו"ע סע"ב. לח, סוטה (ראה שבשדות" "אחיהם
סל"ח). שם אדה"ז שו"ע

מנהג10) ב) יא, (ברכות משכבר תוד"ה – התורה ברכת לאחרי
ס"ז. שם אדה"ז שו"ע ס"ט. סמ"ז או"ח שו"ע "הצרפתים".

משא"כ11) ס"ג), סקכ"א או"ח אדה"ז (שו"ע יחיד לא אבל
יחיד. ע"י גם היא השחר בברכות כהנים ברכת אמירת

אומרים12) שלכן הכהנים, ע"י כפים נשיאת וכנגד בדוגמת שהוא
נתקנה בציבור "כי הקודמת), (כבהערה ביחיד ולא בעשרה דוקא זה

mitk z`iyp cbpkא"א הש"ץ אף "לפיכך בעשרה", אלא שאינה
(שו"ע שכרות" חשש משום וכו' במנחה נ"כ שאין מפני כו' במנחה

שם). אדה"ז
הי"א.13) פי"ד נ"כ הל' רמב"ם כג. שם, נשא ספרי א. לח, סוטה

לשם). וציונים" ב"מ"מ בהנסמן (וראה סכ"ג שם אדה"ז שו"ע
ועוד.14) כבֿכז. שם, נשא ספרי ראה
ולכן15) סק"ח. שם ממג"א ס"ז, סמ"ז או"ח אדה"ז שו"ע

כפים נשיאת שאין אע"פ הבוקר אור קודם אפילו אותה "אומרין
"לומר שם) ובאה"ט במג"א (הובא הרש"ל כדעת דלא (שם), בלילה"
בלילה". כפים נשיאות שאין כיון אחרים פסוקים הבוקר אור קודם
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`"ypz'd ,dgpn zltz ixg` zqpkd ziaa

מאידית תרגום

בברכה"‡ "פותחין השנה,1. בכל שנהוג כלל הוא
השנה ראש שבין ימים ב"עשרה עלֿאחתֿכמהֿוכמה

הכפורים" השנה2ליום ראש כן גם "נקרא [אשר
למעשה3בכתוב" שהם – [dgiztdשל (גם) וה'ראש'

כולה השנה לכל בפרט4הברכות – גופא אלו ובימים .
הכפורים. יום דערב ביום

(להתחיל מתאים הכי – הברכות כל מבין
ד הברכה נוסח עם) בברכה" mipdkב"פותחין zkxa5,

בתורתו בעצמו הקב"ה עלֿידי שנבחרה הברכה
יברכו6הקדושה זו שבברכה לכהנים, כח ונתן וציוה ,

יום בכל ישראל") בני את תברכו ("כה 7יהודים

(עלֿכלֿפנים ישראל בארץ בפועל שנהוג כפי –

יום בכל כפים נשיאת – מקומות) עלֿכל8ֿבכמה או ,

גם ספרדיות קהילות בכמה [כנהוג שבת בכל פנים
– לארץ בחוץ גם הקהילות, ובכל לארץ], בחוץ

ביוםֿטוב רק כפים נשיאת יהודי9שנוהגים כל אומר –

השחר ציבור'10בברכות שה'שליח כך על 11[נוסף

בכ זאת העמידהאומר תפלת בסוף יום ],12ל

רם, ובקול בפרהסיא, הברכה את אומרים והכהנים
") הקודש בלשון הכתוב בלשון .13תברכו")dkודוקא

ה"פותחין את לפתוח איפוא ראוי שכן, וכיון
רם ובקול בפרהסיא כהנים, דברכת בנוסח בברכה"
בתורה לזה וסיום ההקדמה עם ביחד הכתוב, ובלשון
השחר בברכות בבוקר יום בכל שאומרים (כפי שבכתב

התפילה): קודם

,xn`l eipa l`e oxd` l` xac ,xn`l dyn l` 'd xacie"

x`i ,jxnyie 'd jkxai ,mdl xen` l`xyi ipa z` ekxaz dk

enye ,mely jl myie jil` eipt 'd `yi ,jpegie jil` eipt 'd

."mkxa` ip`e l`xyi ipa lr iny z`

הברכות·. כל את בתוכו כולל זו ברכה ,14נוסח

העיקריים הענינים (הן הגשמיות ובין הרוחניות בין
עלֿפי כמובן – עיקריים) כך כל שאינן הענינים והן
בה בחר בעצמו שהקב"ה הברכה נוסח שזהו הנ"ל,
לכהנים ציוה שאותה הברכה הקדושה, בתורתו

עבור זו בברכה ישראל בני את עניניהם.lkשיברכו
ברכת לומר נקבע מדוע הטעם יומתק ועלֿפיֿזה
לכך הטעם דלכאורה: השחר, בברכות יום בכל כהנים
הפסוקים את התורה) ברכת לאחר (תיכף לומר שקבעו
זכר משום ("ולא לימוד" "לשם זה הרי כהנים, דברכת

כפים") יקיימו15לנשיאות התורה ברכת שאחרי בכדי ,
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לקו"ש1) וראה שבתניא. באגה"ק הראשונה אגרת פתיחת ע"פ
בהערה. 641 ע' חכ"ד

א.2) יח, ר"ה – חז"ל לשון
א.3) סד, א. נח, לר"ה דרושים לקו"ת – מ"ם" ר"ס "יחזקאל

יומא. סוף רא"ש ב. כג, נדרים – ואת תוד"ה וראה
דבחי'4) ההשפעה נמשכתy`xכי ודיוהכ"פ) השנה (דראש

בנין נעשה שבהם ויוהכ"פ, השנה ראש (שבין במיוחד אלו בימים
האריז"ל סידור ר"ה. דרושי הכוונות שער ר"ה. שער פע"ח – המלכות
רשית אותיות – תשרי חודש ימי שכל זה על נוסף עשי"ת). סדר
ובכל על נמשך שמהם כלליים ימים הם – יב) יא, עקב עה"פ (בעה"ט
א'תשנו. ע' סוכות אוה"ת שעט. ע' תקס"ו אדה"ז (מאמרי כולה השנה
.(49 ע' תש"ב רעח. ע' תרנ"ו לו. ע' תרנ"ד סה"מ א'תתסו. ע' ברכה

תהי'5) יוהכ"פ בערב (וכיו"ב) הבנים שברכת המנהג וכידוע
ס"ב. תשמ"ז שי') (להת' יוהכ"פ ערב ברכת (ראה כהנים בברכת
(גם מישראל א' לכל כהנים דברכת (והכח) השייכות – וש"נ).
(לאחרי יוהכ"פ ערב ובברכת הנ"ל, בברכה בארוכה ראה – ישראלים)

תשמ"ח. מנחה) תפלת
ואילך.6) כב ו, נשא
וציונים"7) ב"מ"מ ובהנסמן סקכ"ח, ריש או"ח אדה"ז שו"ע
לשם.
האגור):8) כתב ד"ה קכח סו"ס (מב"י סנ"ז שם אדה"ז שו"ע ראה

חכמים כתיקון יום בכל שנ"כ וסביבותיהם א"י בני של כחם יישר
יום. בכל מ"ע ג' ומקיימים ס"א) לעיל שם כמ"ש – תפלה בכל (לברך

וש"נ.9) שם. אדה"ז שו"ע – ובארוכה סמ"ד. שם רמ"א שם. ב"י
שישאו להנהיג רצה שאדה"ז ולאולהעיר יום, בכל בחו"ל) (גם כפים

כפים דנשיאת שהברכה וי"ל .(488 ע' חי"ח לקו"ש (ראה בידו עלתה
(ע"ד שבחו"ל לבנ"י גם נמשכת יום בכל ישראל בארץ הכהנים של
כולו). העולם כל שותה א"י שמתמצית א) יו"ד, (תענית מאחז"ל
ע"ד לארץ, שבחוץ בנ"י עבור גם שמכוונים הכהנים ע"י ובפרט

סכ"ה. שם או"ח טושו"ע סע"ב. לח, סוטה (ראה שבשדות" "אחיהם
סל"ח). שם אדה"ז שו"ע

מנהג10) ב) יא, (ברכות משכבר תוד"ה – התורה ברכת לאחרי
ס"ז. שם אדה"ז שו"ע ס"ט. סמ"ז או"ח שו"ע "הצרפתים".

משא"כ11) ס"ג), סקכ"א או"ח אדה"ז (שו"ע יחיד לא אבל
יחיד. ע"י גם היא השחר בברכות כהנים ברכת אמירת

אומרים12) שלכן הכהנים, ע"י כפים נשיאת וכנגד בדוגמת שהוא
נתקנה בציבור "כי הקודמת), (כבהערה ביחיד ולא בעשרה דוקא זה

mitk z`iyp cbpkא"א הש"ץ אף "לפיכך בעשרה", אלא שאינה
(שו"ע שכרות" חשש משום וכו' במנחה נ"כ שאין מפני כו' במנחה

שם). אדה"ז
הי"א.13) פי"ד נ"כ הל' רמב"ם כג. שם, נשא ספרי א. לח, סוטה

לשם). וציונים" ב"מ"מ בהנסמן (וראה סכ"ג שם אדה"ז שו"ע
ועוד.14) כבֿכז. שם, נשא ספרי ראה
ולכן15) סק"ח. שם ממג"א ס"ז, סמ"ז או"ח אדה"ז שו"ע

כפים נשיאת שאין אע"פ הבוקר אור קודם אפילו אותה "אומרין
"לומר שם) ובאה"ט במג"א (הובא הרש"ל כדעת דלא (שם), בלילה"
בלילה". כפים נשיאות שאין כיון אחרים פסוקים הבוקר אור קודם
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דברי אמירת (עלֿידי תורה תלמוד מצות את תיכף
בתורה16תורה) אחר ענין לבחור יכלו זה ומטעם .17,

עשרת כמו – בתורה וכללי עיקרי הכי ענין ובפרט
התורה" כל "כללות (שהם "שמע18הדברות או ,(

כללי (ענין שמוע" אם "והיה אפילו או ישראל"
(בשמע שמים מלכות עול עליו "יקבל – ה' בעבודת

אם19ישראל) (בוהיה מצוות" עול עליו יקבל ואחרֿכך
בזה?20שמוע) וכיוצא ,(

בזה: הביאור לומר ויש

(כ') לי"ח בהמשך בא שזה השחר21כיון ברכות
בכלל), שחרית בתפלת ובקשות לתפילות (וכהקדמה
קבעו לכן – ישראל צרכי כל את בפשטות הכוללים
יתחילו התורה) לברכת בהמשך (שבאים תורה שדברי

כללית ברכה שהיא כהנים, ברכת כל22עם הכוללת ,

כולן .23הברכות

שנוסף חידוש, ישנו כהנים בברכת מזו: ויתירה

המקורdkxadלמעלת מן וממשיכה שמגלה – בכלל
הברכה) מעלת24(של את אף בה יש –dlitzdאשר ,

רצון" "יהי – חדש רצון זאת24פועלת שאומרים [כפי
וגם החול בימי יום, בכל העמידה תפלת בסיום גם
והמשכות ברכות נפעלים ועלֿידיֿזה ויוםֿטוב], בשבת

zeycgממקור אפילו יותר נעלה ממקום שמקורם ,

לגבי מעלה כהנים לברכת יש עצמה ו[בתפילה הברכה,
בודאי ש]הם התפילות, במהירות25שאר – נמשכים

העולם בגשמיות מטה, למטה – עיכוב –26ובלי עד .

והגבורות הדינים את ומהפכים מבטלים .27שגם

בכל כהנים ברכת לאמירת הטעם יומתק ועלֿפיֿזה
הכנה (תוספת) בתור (גם) – התפילה קודם יום

לפעול למטה28ונתינתֿכח (בלי29ולהמשיך
עלֿידי30עיכוב) שנוצרות החדשות ההמשכות את

התפילות.
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משום "ולא הוא שם אדה"ז לשון כפים"*,xkfודיוק לנשיאות
ע"י היא אלו פסוקים אמירת הרש"ל לדעת אפילו כי – דוקא "זכר"

" אלא ואינו בלבד), כהנים ע"י (ולא מישראל כפים"xkfכ"א לנשיאות
(כדעת לזה זכר בתור גם אבל כפשוט. סד), סי' מהרש"ל שו"ת (וראה
לנשיאות זכר שזה כיון בלילה אומרים שאין לומר מקום יש הרש"ל)

נ" ואין (כפים בלילה לאמירתהc"rכ בנוגע 12 שבהערה בשו"ע מ"ש
נתקנה ומ"מ הכהנים, של כפים נשיאות כמו אינו זה שגם הש"ץ, ע"י
המג"א ולדעת נ"כ). כנגד שנתקנה כיון מנחה בזמן זה וא"א בעשרה
כפים"), לנשיאות זכר משום ("ולא לימוד" "לשם שזהו ואדה"ז,

הבוקר. אור קודם גם אותה אומרים
כפים. נשיאת מטעם ולא שם: בבאה"ט הכוונה זהו ולכאורה (*

וש"נ.16) התורה. ברכת ערך תלמודית אנציקלופדי' ראה
של17) פסוקים ג' לומר נוהג אני שם: מהרש"ל משו"ת להעיר

ככל שקול שהוא וגו' לרעך ואהבת עד וגו' רכיל תלך לא והן תורה
ע"ש. כו', מנביאים ג' ואח"כ התורה.

וש"נ.18) א. אות מילואים טז כרך יתרו תו"ש וראה רפ"כ. תניא
ברכת19) לענין במיוחד קשור שעומ"ש כמובןdxezdלהעיר –

דאמר). ומ"ש ד"ה סמ"ז (או"ח הב"ח מביאור
מ"ב.20) פ"ב ברכות
וש"נ.21) יב. אות פ"א הכולל שער ראה
דסמכו22) טעם סי"ג: פ"א ברכות לרא"ש חמודות מעדני וראה

דתנן בתורה הקורא כדרך פסוקים ג' לסדר שרצו לפי פסוקים אלו
שיש אלו התקינו ולכך פסוקים. מג' יפחות שלא מ"ד) (פ"ד במגילה

בפנים.dkxaלהם המבואר ע"פ יותר עוד ויומתק .
מעלת23) – המעלות ב' יש כהנים ברכת נוסח באמירת היינו:

ס"ע (הוספות) במדבר אוה"ת (וראה הברכה** ומעלת התורה*,
שבברכת בפנים, (כדלקמן התפילה מעלת על נוסף ואילך), א'תמג

התפילה). מעלת והן הברכה מעלת הן בה יש כהנים
כהנים ברכת שמעלת ס"י, ה'תש"נ תמוז י"בֿי"ג קונטרס וראה (*

התורה. מעלת כמו היא
ולא לימוד" "לשם (שזהו ואדה"ז המג"א לדעת גם שהרי (**

אומרים בפועל הרי – 15 הערה כנ"ל כפים"), לנשיאות זכר "משום
ושונה הקורא דכל ובפרט בתורה. שנאמר כפי כהנים דברכת הנוסח
ובמילא לימודו כמו שזהו היינו כנגדו, ושונה קורא הקב"ה בתורה
הרש"ל לדעת ועאכו"כ בפנים). (כדלקמן בעצמו הקב"ה של ברכתו

לבר"כ. זכר גם בזה שיש

שמיני24) אוה"ת ב. תתשכה, ויחי אוה"ת א. יט, ראה לקו"ת ראה
ועוד. הבאה שבהערה מקומות תער"ה. בשלום פדה כט. ע' כו. ע'

המתפלל25) אדם של בקשה ה"ז – בכלל בתפלה משא"כ
ואין למעלה, חדש רצון לפעול למעלה) שתתמלאze`ce(מלמטה

בלשון (או ציווי בלשון היא למטה) (מלמעלה ברכה ואילו הבקשה,
:(24 שבהערה מקומות (ראה ההמשכה נמשכת שבודאי הבטחה),
כה ד"ה ואילך. ער ע' נשא אוה"ת (ראה המעלות ב' כהנים ובברכת

.(41 ע' ח"י לקו"ש תרכ"ט. אריב"ל ד"ה תרנ"ד. תרכ"ו, תברכו
כהנים26) ברכת מצות צדק להצמח סהמ"צ קרח. ס"פ לקו"ת ראה

ועוד. א. קיב, –

שבהערה27) מקומות ואילך. סע"ב קמה, ב. קלג, זח"ג ראה
הבאה.
(הוספות)28) במדבר באוה"ת (וכ"ה רעו ע' נשא מאוה"ת ולהעיר

ברכות – הודאה (לאחרי בתפילה כהנים ברכת "אומרים א'תמט) ע'
כי חדש) רצון (להמשיך זה כח בה אין עצמה מצד הברכה כי א). יח,
הכח בה יש בתפילה שהיא כהנים ברכת אבל התפילה, כח רק זה
נמצא ועפ"ז כו'". פניו ה' ישא בבחי' התפילה קיבול שיהי' לברך

כהנים וכחr"vnשברכת התפילה, כח בה ע"יdlitzdאין היא שבה
ב) כהנים ברכת שיהי'dlitz(אמירת לברך – היא בר"כ של [וההוספה

התפילה]. קיבול
ובד קלא) (ע' תרכ"ו תברכו כה בד"ה תרכ"טאבל אריב"ל "ה

תברכו כה סד"ה גם וראה ואילך. 38 ע' ח"י בלקו"ש (ובארוכה
כי התפילה, מעלת בה יש מצ"ע כהנים שבברכת משמע, תרנ"ד)
אדם של ושלוחו הקב"ה, של בשליחותו זאת עושים המברכים הכהנים
גם בה יש הקב"ה ובברכת וש"נ), ב. מא, (קידושין כמותו (העליון*)
בנוגע הוא שם באוה"ת שהמבואר י"ל, ואולי התפילה**. מעלת

ieliblשזה התפילה***), כח מצ"ע בה שיש (אף בבר"כ התפילה כח
הודאה. לאחרי ובאה מהתפילה חלק הוא שבר"כ עי"ז נעשה

ג. א, ויקרא לקו"ת ראה (*
(ע"י השחר בברכות כהנים ברכת לנוסח בנוגע – ובנדו"ד (**
חלק בהיותה בא שבה התפילה כח שעיקר מובן – מישראל) א' כל

שם). (כבאוה"ת מהתפילה
כדלקמן רע"ק, (כדעת אברכם" ד"ואני הענין מצד ובפרט (***

רעז. ע' שם אוה"ת גם וראה בפנים),
שטז.29) ע' ח"ד מלוקט סה"מ וראה
שבשאר30) כהנים, דברכת החידוש שם, וסהמ"צ לקו"ת וראה

אף עלינו", ברך ה' רפאנו ומתפללים יום בכל "שמבקשים התפילות
מה "כי מפני ה"ז – ויוה"כ" בר"ה הוא האדם של דינו ש"עיקר

mixetikd mei axr `"hily x"enc` w"k zkxa

כהנים‚. בברכת הברכות כל [המשכת זה ענין
שנמשך ובאופן הברכה ממקור שלמעלה ממקום
הברכה דנוסח וחותם בסיום יותר מודגש מטה] למטה

"ו – `mkxaהנ"ל ip`:"

זאת הקב"ה. של ברכתו על קאי אברכם" "ואני
וגו'", ה' "יברכך (הכהנים) לברכת שנוסף אומרת,

("אני") בעצמו הקב"ה של ברכתו גם ישנה

שבזה (דיעות) הפירושים שני עלֿפי (א)31– :

לישראל מברכין "כהנים לכהנים, – אברכם" "ואני
לכהנים" מברך –32והקב"ה אברכם" "ואני (ב) ,

על מסכים והקב"ה לישראל מברכין "כהנים לישראל,
"מפי היא ישראל לבני הברכה ועלֿפיֿזה ידם",

הרי33גבורה" זו [ולדיעה כהנים" "מפי על נוסף
מברכיך" "מואברכה ליה"? מנא לכהנים –34"ברכה .[

הוא הרי פרטים) שום (בלי סתם "אברכם" הלשון
בפסוקי המפורשות הברכות על (כפשוט) נוסף – כולל
ברכה בכלל שנכנסים הענינים כל – כהנים ברכת

("אברכם").

" מוסיפים מזו: "ואברכם"ip`eיתירה (לא אברכם"
אותם"), אברך ש"אני פירושו אז שגם בלבד,
כל מקור הקב"ה, – מ"אני" נמשכות שהברכות

(ש"אברכם"), הברכות

למעלה שהקב"ה כמו – "אני" על קאי שזה עד
בכלל, ותוארים משמות ולמעלה הברכות ממקור
אתפס [דלא "אני" הוא לו קוראים שבו היחידי והאופן

כלל וקוצא אותא בשום אתרמיז ולא האני35בשם – [

יתברך ומהותו עצמותו האמיתי, ,36והיש

"אנכי" גם כולל זה הרי אותו37ובכללות לו שיש –

כ', בתוספת "אני" דתיבת אותיות ואותם פירוש
כתר עד38ראשיֿתיבות דכתר, הענינים כל את שכולל ,

ועד עתיקא – האמיתי ה"אני" עם קשור שכתר כפי
דעתיקא. עתיקא

"אברכם",וד נעשה האמיתי) (יש מה"אני" וקא
בענינים מטה למטה עד ישראל, לבני הברכות המשכת

.39הגשמיים

ביש דוקא הוא האמיתי דיש הגילוי – ואדרבה
כידוע .40הנברא,

בכלל כהנים שברכת לכך שנוסף אומרת, זאת
("יהי חדשה להמשכה עד הברכות, כל המשכת פועלת
נמשך וזה הברכות, ממקור יותר שנעלה ממקום רצון")
"ואני באמצעות יותר עוד נפעל זה הרי – מטה למטה
שמה"אני" – הפרשה) של והחותם (הסיום אברכם"

מטה. למטה עד הברכות נמשכות האמיתי

ברכת„. פרשת דאמירת התוכן גם מובן עלֿפיֿזה
ש"פותחין מה ועלֿדרךֿזה – השחר בברכות כהנים

זו: בברכה כעת בברכה"
("יברכך כהנים דברכת הברכות את אומרים כאשר
ברכת פרשת (בסיום אברכם" "ואני ומוסיפים וגו'") ה'
שלפניֿ השחר ברכות כל אמרו שכבר לאחרי כהנים),
– גו'") ה' ("יברכך עצמה כהנים דברכת והברכות זה

הברכות כל כולל שזה לכך שנוסף מובן, zeyxetndהרי

אברכם", ש"ואני וחידוש, הוספה באה לפניֿזה,
ישראל בני את מברך האמיתי, ה"אני" בעצמו, הקב"ה
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למעלה הוא ב"ה מא"ס שנמשך היינו ויוהכ"פ בר"ה ונחתם שנכתב
התפילה צ"ל ולכן גשמיים", השפעת ממהות מעלה למעלה כו', עדיין
קונטרס ב. קו, להצ"צ סהמ"צ חיים. לדרך הקדמה (ראה כו' יום בכל
כצרכי בעשי' הגשמיות השפעות שיומשך כדי ואילך) 114 ע' ומעין
ובא שנמשך עד ושוהה מתעכב הוא זה חסד "השפעת כי בגוף, הנפש
זה [שעל משפט ע"י הוא להיכל מהיכל השתלשלות בכל שהרי למטה
ההשפעה שיומשך הוא ראוי אם א] טז, ר"ה – יום בכל האדם נדון
לזה". ראוי ואינו שחטא לומר שמקטרג מי ויש בדינו ומעיינים למטה
העולמות כל דרך במהירות "נמשכת השפע כהנים בברכת משא"כ
מתעברין הדינין שכל ועד כלל", בדין מעיינים ואין ומעכב מונע באין

כהנים. ברכת שע"י החסד והמשכת השפעת מחמת ומתבטלין
סע"א.31) מט, חולין
קרא32) לזה ואי"צ הגבורה, מפי מתברכין ישראל זו לדיעה וגם

כיון דמסכים, "פשיטא והקב"ה: ד"ה שם חולין התוס' (ובלשון מיוחד
.(42 ע' ח"י (לקו"ש במ"א כמשנ"ת – לברך") להם שציוה

(33" – עצמו מהקב"ה מתברכים הכהנים זו לדיעה dkxa`eוגם

מברכיך".
ג.34) יב, לך לך
מובן35) אבל ל"אנכי", בנוגע הוא ושם סע"ב. פ, פינחס לקו"ת

שהוא ותואר), משם למעלה (שהוא ל"אני" בנוגע גם הוא שכן
.38 הערה לקמן ובהנסמן כבפנים "אנכי", כמו בכללות

אריב"ל36) סד"ה קלא). (ס"ע תרכ"ו תברכו כה סד"ה ראה
תרכ"ט.
במדבר37) שם (וכ"ה רעז ע' נשא אוה"ת – בנדו"ד ראה

שנמשכת הברכה עם אברכם" "ואני שמקשר א'תנ), ע' (הוספות)
(המורה א' אות מבחי' ברכה להמשיך אא"פ שמצ"ע "אנכי", מבחי'
אבל ברכה, סימן שהוא ב' באות היא התורה התחלת ולכן אנכי), על
יומשך אנכי מבחי' שגם יומשך אנכי בא' שמתחילים עשה"ד ע"י

הברכה.
סע"ג.38) לה, שה"ש ד. לד, אמור לקו"ת ראה
(בענין39) שבפנים הגמרא בלשון גם מרומז זה שענין לומר ויש

" אברכם") dxeab"ואני itnגדלות על שמורה תואר הוא "גבורה" :"
דגבורתו והגילוי ההמשכה על מורה גבורה" ו"מפי הקב"ה; וגבורת
שנמשך עד להזולת, הדיבור גילוי – הפה מוצאות ה' ע"י ית' וגדולתו
ועאכו"כ הפה. מוצאות ה' כנגד ב), כט, (מנחות בה' שנברא בעוה"ז
החיבור שנעשה ועד שם), (מנחות העוה"ב נברא שבו בהיו"ד שנמשך
בשניהם גבורה" ד"פי הגילוי ע"י ורוחניות) (גשמיות ועוה"ב דעוה"ז
ורוחניות גשמיות לחיבור בנוגע (ס"ז) בפנים לקמן המבואר וע"ד יחד,

וביוהכ"פ. יוהכ"פ בערב
לכם40) ולקחתם ד"ה ג. מג, בשלח הזהר תרס"א.ביאורי
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כהנים‚. בברכת הברכות כל [המשכת זה ענין
שנמשך ובאופן הברכה ממקור שלמעלה ממקום
הברכה דנוסח וחותם בסיום יותר מודגש מטה] למטה

"ו – `mkxaהנ"ל ip`:"

זאת הקב"ה. של ברכתו על קאי אברכם" "ואני
וגו'", ה' "יברכך (הכהנים) לברכת שנוסף אומרת,

("אני") בעצמו הקב"ה של ברכתו גם ישנה

שבזה (דיעות) הפירושים שני עלֿפי (א)31– :

לישראל מברכין "כהנים לכהנים, – אברכם" "ואני
לכהנים" מברך –32והקב"ה אברכם" "ואני (ב) ,

על מסכים והקב"ה לישראל מברכין "כהנים לישראל,
"מפי היא ישראל לבני הברכה ועלֿפיֿזה ידם",

הרי33גבורה" זו [ולדיעה כהנים" "מפי על נוסף
מברכיך" "מואברכה ליה"? מנא לכהנים –34"ברכה .[

הוא הרי פרטים) שום (בלי סתם "אברכם" הלשון
בפסוקי המפורשות הברכות על (כפשוט) נוסף – כולל
ברכה בכלל שנכנסים הענינים כל – כהנים ברכת

("אברכם").

" מוסיפים מזו: "ואברכם"ip`eיתירה (לא אברכם"
אותם"), אברך ש"אני פירושו אז שגם בלבד,
כל מקור הקב"ה, – מ"אני" נמשכות שהברכות

(ש"אברכם"), הברכות

למעלה שהקב"ה כמו – "אני" על קאי שזה עד
בכלל, ותוארים משמות ולמעלה הברכות ממקור
אתפס [דלא "אני" הוא לו קוראים שבו היחידי והאופן

כלל וקוצא אותא בשום אתרמיז ולא האני35בשם – [

יתברך ומהותו עצמותו האמיתי, ,36והיש

"אנכי" גם כולל זה הרי אותו37ובכללות לו שיש –

כ', בתוספת "אני" דתיבת אותיות ואותם פירוש
כתר עד38ראשיֿתיבות דכתר, הענינים כל את שכולל ,

ועד עתיקא – האמיתי ה"אני" עם קשור שכתר כפי
דעתיקא. עתיקא

"אברכם",וד נעשה האמיתי) (יש מה"אני" וקא
בענינים מטה למטה עד ישראל, לבני הברכות המשכת

.39הגשמיים

ביש דוקא הוא האמיתי דיש הגילוי – ואדרבה
כידוע .40הנברא,

בכלל כהנים שברכת לכך שנוסף אומרת, זאת
("יהי חדשה להמשכה עד הברכות, כל המשכת פועלת
נמשך וזה הברכות, ממקור יותר שנעלה ממקום רצון")
"ואני באמצעות יותר עוד נפעל זה הרי – מטה למטה
שמה"אני" – הפרשה) של והחותם (הסיום אברכם"

מטה. למטה עד הברכות נמשכות האמיתי

ברכת„. פרשת דאמירת התוכן גם מובן עלֿפיֿזה
ש"פותחין מה ועלֿדרךֿזה – השחר בברכות כהנים

זו: בברכה כעת בברכה"
("יברכך כהנים דברכת הברכות את אומרים כאשר
ברכת פרשת (בסיום אברכם" "ואני ומוסיפים וגו'") ה'
שלפניֿ השחר ברכות כל אמרו שכבר לאחרי כהנים),
– גו'") ה' ("יברכך עצמה כהנים דברכת והברכות זה

הברכות כל כולל שזה לכך שנוסף מובן, zeyxetndהרי

אברכם", ש"ואני וחידוש, הוספה באה לפניֿזה,
ישראל בני את מברך האמיתי, ה"אני" בעצמו, הקב"ה
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למעלה הוא ב"ה מא"ס שנמשך היינו ויוהכ"פ בר"ה ונחתם שנכתב
התפילה צ"ל ולכן גשמיים", השפעת ממהות מעלה למעלה כו', עדיין
קונטרס ב. קו, להצ"צ סהמ"צ חיים. לדרך הקדמה (ראה כו' יום בכל
כצרכי בעשי' הגשמיות השפעות שיומשך כדי ואילך) 114 ע' ומעין
ובא שנמשך עד ושוהה מתעכב הוא זה חסד "השפעת כי בגוף, הנפש
זה [שעל משפט ע"י הוא להיכל מהיכל השתלשלות בכל שהרי למטה
ההשפעה שיומשך הוא ראוי אם א] טז, ר"ה – יום בכל האדם נדון
לזה". ראוי ואינו שחטא לומר שמקטרג מי ויש בדינו ומעיינים למטה
העולמות כל דרך במהירות "נמשכת השפע כהנים בברכת משא"כ
מתעברין הדינין שכל ועד כלל", בדין מעיינים ואין ומעכב מונע באין

כהנים. ברכת שע"י החסד והמשכת השפעת מחמת ומתבטלין
סע"א.31) מט, חולין
קרא32) לזה ואי"צ הגבורה, מפי מתברכין ישראל זו לדיעה וגם

כיון דמסכים, "פשיטא והקב"ה: ד"ה שם חולין התוס' (ובלשון מיוחד
.(42 ע' ח"י (לקו"ש במ"א כמשנ"ת – לברך") להם שציוה

(33" – עצמו מהקב"ה מתברכים הכהנים זו לדיעה dkxa`eוגם

מברכיך".
ג.34) יב, לך לך
מובן35) אבל ל"אנכי", בנוגע הוא ושם סע"ב. פ, פינחס לקו"ת

שהוא ותואר), משם למעלה (שהוא ל"אני" בנוגע גם הוא שכן
.38 הערה לקמן ובהנסמן כבפנים "אנכי", כמו בכללות

אריב"ל36) סד"ה קלא). (ס"ע תרכ"ו תברכו כה סד"ה ראה
תרכ"ט.
במדבר37) שם (וכ"ה רעז ע' נשא אוה"ת – בנדו"ד ראה

שנמשכת הברכה עם אברכם" "ואני שמקשר א'תנ), ע' (הוספות)
(המורה א' אות מבחי' ברכה להמשיך אא"פ שמצ"ע "אנכי", מבחי'
אבל ברכה, סימן שהוא ב' באות היא התורה התחלת ולכן אנכי), על
יומשך אנכי מבחי' שגם יומשך אנכי בא' שמתחילים עשה"ד ע"י

הברכה.
סע"ג.38) לה, שה"ש ד. לד, אמור לקו"ת ראה
(בענין39) שבפנים הגמרא בלשון גם מרומז זה שענין לומר ויש

" אברכם") dxeab"ואני itnגדלות על שמורה תואר הוא "גבורה" :"
דגבורתו והגילוי ההמשכה על מורה גבורה" ו"מפי הקב"ה; וגבורת
שנמשך עד להזולת, הדיבור גילוי – הפה מוצאות ה' ע"י ית' וגדולתו
ועאכו"כ הפה. מוצאות ה' כנגד ב), כט, (מנחות בה' שנברא בעוה"ז
החיבור שנעשה ועד שם), (מנחות העוה"ב נברא שבו בהיו"ד שנמשך
בשניהם גבורה" ד"פי הגילוי ע"י ורוחניות) (גשמיות ועוה"ב דעוה"ז
ורוחניות גשמיות לחיבור בנוגע (ס"ז) בפנים לקמן המבואר וע"ד יחד,

וביוהכ"פ. יוהכ"פ בערב
לכם40) ולקחתם ד"ה ג. מג, בשלח הזהר תרס"א.ביאורי



mixetikdכח mei axr `"hily x"enc` w"k zkxa

ענין (בתור השחר בברכות זאת אומר יהודי וכאשר
התורה תיבות כשאומר זמן, בכל ועלֿדרךֿזה בתורה),

הנצחית בתורה41(תורה ושונה הקורא הרי – אלו (

כנגדו ושונה קורא envra,42הקב"ה d"awdאז אומר
"ואני – והחותם הסיום כולל הפסוקים, כל את
איננו כנגדו" ושונה שה"קורא להוסיף, ויש אברכם".
חסֿושלום), "כנגדו" מאשר יותר זה (שאין הגבלה
(מצד שהקב"ה וכפי בהתאם זה הרי אדרבה: אלא

ובניד ושונה, קורא אברכם"עצמו) שה"ואני – וןֿדידן
הפתוחה המלאה מידו ה"אני", יד הישג לפי הוא

והרחבה האמיתי.43הקדושה ה"אני" של

ברכת‰. פרשת באמירת ששייך – לעיל האמור
בעשרת בעמדנו יותר עוד מודגש – השנה בכל כהנים

תשובה: ימי
בהמצאו ה' "דרשו נאמר תשובה ימי עשרת על

קרוב" בהיותו אלה44קראוהו בימים "ביחיד" תפילה .

השנה כל במשך "בציבור" תפילה של כח לה .45יש

הציבור כח מעלת וקלֿוחומר במכלֿשכן מובן ומזה
אלה .46שבימים

דברכת ותפילה בברכה שניתוסף העילוי מובן ומזה
אם התפילות: משאר במכלֿשכן אלה, בימים כהנים
ימי בעשרת יותר פועלת בציבור) או (ביחיד תפילה כל
ואזי ו"קרוב", "בהמצאו" הוא כשהקב"ה תשובה,
ו"קראוהו") ("דרשו" והבקשה שהתפילה מובטחים
רצון צריכים שלזה אףֿעלֿפי למטה, כאן יקויימו

וכו' למעלה עלֿאחתֿכמה47ֿחדש ב); סעיף (כנ"ל
ממשיכה היא השנה בכל שאפילו כהנים, ברכת וכמה

והמשכות i`ceeayברכות zeycgבלי) למטה נמשכות
הרי daeyzעיכוב), ini zxyraהתפילה בזמני (ובפרט

כהנים ברכת פועלת בזה) וכיוצא xziaeבהם z`y xzia

ferהשנה ימי מבשאר יותר ,48.

מובן ו"קרוב", "בהמצאו" הוא הקב"ה שאז ומכיון
ד"ואני ההמשכה בגילוי יותר ישנה שאז איפוא
בגשמיות למטה עד האמיתי, מה"אני" אברכם",

העולם.

.Âיותר עוד מודגשת גופא תשובה ימי בעשרת
הכפורים יום בערב כהנים דברכת הנ"ל ,5פעולה

עצמו הכיפורים דיום – ומעין – והכנה ערב ,49שענינו

מנחה, תפילת אחרי הכיפורים יום בערב ובפרט
מזה כמובן הכיפורים, דיום הענין בפועל כשמתחיל
"תחלת עם קשור שזה וידוי, אומרים מנחה שבתפילת

:50הכפרה"זמן

בהיותו קראוהו בהמצאו הוי' ד"דרשו השלימות
והכנה בערב – זה (ומעין הכיפורים ביום היא קרוב"
הרמב"ם דברי מהמשך כמובן הכיפורים), :51ליום

בעשרה לעולם, יפה והצעקה שהתשובה "אףֿעלֿפי
יפה היא הכיפורים ויום השנה ראש שבין הימים
בהמצאו ה' דרשו שנאמר מיד היא ומתקבלת ביותר

כותב הוא לזה ובהמשך הוא52כו'", הכפורים "יום :

והוא ולרבים ליחיד לכל תשובה dgilqeזמן dlign uw

l`xyilולהתוודות תשובה לעשות הכל חייבים לפיכך ,
שיתחיל הכיפורים יום וידוי ומצות הכיפורים, ביום

meid axrn."'כו שיאכל קודם

הכיפורים ביום והחסידות: הקבלה ובלשון
(והגילוי ההמשכה מדות53שלימות מי"ג היא (

מאד"54הרחמים עליונות רחמים55("שהן בחינת ,(

מכתר, שנמשכים והגבלה, מדידה מכל שלמעלה רבים
שבעתיקא ועתיקא לעתיקא ומהותו56עד לעצמותו עד ,

יתברך,

ביום והכפרה והסליחה המחילה מקור שזהו
שכתוב וכמו עליכם57הכיפורים, יכפר הזה ביום "כי

המכפר הוא מי נאמר ולא סתם, (יכפר שזה58גו' כיון ,
שזה עד מהוי'), (למעלה תטהרו" הוי' לפני מ) נמשך

והגבורות. הדינים דכל ההפיכה פועל

עד כהנים דברכת הפעולה ששלימות מובן, ומזה
ענין שלימות עם קשור שזה – אברכם" "ואני (לסיום)
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ובכ"מ.41) ב). (כב, רפי"ז תניא ראה
תתרלד.42) רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדא"ר ראה
המזון.43) דברכת שלישית ברכה
ו.44) נה, ישעי'
ה"ו.45) פ"ב תשובה הל' רמב"ם וראה א. יח, ר"ה
ד"ה46) א'תסב. ע' ש"ש אוה"ת ב. מט, יבמות לע"י רי"ף ראה

ובכ"מ. תשמ"ה. ה' דרשו
ע"י47) שנעשית ההמשכה כמו כ"כ בוודאות זה אין ובמילא

.25 הערה כנ"ל ברכה,
חודש48) עם כהנים דברכת השייכות רעו ע' נשא אוה"ת גם ראה

והמחילה. הסליחה זמן בכלל, השביעי

דיום49) המעלה גם יש יוהכ"פ בערב הסעודה ע"י מזה: ויתירה
כאילו כו' בתשיעי ושותה האוכל "כל כמאחז"ל עצמו, הכפורים

תשיעי בפנים.ixiyreהתענה לקמן כמשנ"ת ,"
ע'50) חכ"ד לקו"ש וראה ס"א. סתר"ז או"ח אדה"ז שו"ע ראה

.1 הערה 562

(51.45 הערה דלעיל
ז.52) בהלכה
רג).53) (ס"ע תרס"א לכם ולקחתם ד"ה ראה
ע'54) שם אוה"ת ואילך. ב ע, ליוהכ"פ דרושים לקו"ת ראה

ובכ"מ. ואילך. ב'קלט
ה55) ב.ל' שם, לקו"ת
שם.56) לקו"ת ראה
ל.57) טז, אחרי
דרושים58) אוה"ת ג. כו, אחרי סע"ד. נד, לר"ה דרושים לקו"ת

ב'קלט. ע' ליוהכ"פ
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הכיפורים ביום היא – והתפילה כשישנה59הברכה ,

גו'") ה' ("דרשו התפילה ישנה60שלימות שאז כיון
(שזהו הרחמים מדות מי"ג הברכה המשכת שלימות

כהנים דברכת הענין אליך"61גם פניו ה' מ"יאר ,(62,

האמיתי מיש – "63עד ,ip`e64למטה כאן אברכם",
הגשמי הזה .65בעולם

שלימות [אשר הרחמים מדות י"ג שבענין ולהוסיף,
שני של חיבור ישנו הכיפורים] ביום היא המשכתן

הם הרחמים מדות י"ג ממדידהdlrnlקצוות:
בשם נקראים הם זאת עם יחד מלשוןzecnוהגבלה. ,

leabe dcnהענין ששלימות בגלל שזהו לומר, ויש .

הרי הרחמים, מדות י"ג נמשכים שמזה סוף", ד"אין
איןֿסוף אור ומדה: דגבול השלימות גם כוללת היא
בגבול כח לו יש כך בבליֿגבול, כח לו שיש .66כשם

הרי והגבלה, ממדידה שלמעלה וגבול המדה שלפיֿזה
גבול מבלי חלק הם וגבול שמדה כפי יתירה67זה ועד .

מכל מושלל שהוא יתברך, עצמותו לגבי מזו:
הבליֿגבול" ושלילת הגבול "שלילת – –68התוארים

מציאות והגבול הבליֿגבול נפעלת.zg`69הרי ומזה
דבליֿ השלימות הרחמים: מדות די"ג בגילוי ההמשכה
די"ג וגבול במדה גם נמשך זה כאשר היא רחמים גבול

zecn.(מדה) וגבול בליֿגבול – אחד דבר שנעשה עד ;

דעצמותו הרחמים מדות די"ג ההמשכה ומשלימות
יותר, למטה נשתלשל הכיפורים, ביום יתברך
מלמעלה שבאות ברכות – עד הברכות, כל שנמשכות
בגבול נמשכות והם אברכם", "ואני – הברכות ממקור

הגשמי. הזה בעולם למטה עד ומדה

.Êיום בערב גם יש – הכיפורים דיום הגילוי מעין
ובפרט הכיפורים, ליום הכנה שמהווה הכיפורים,
זמן התחלת בתור וידוי כשאומרים מנחה תפילת לאחר
הכיפורים יום וידוי ("מצות הכיפורים ביום הכפרה

ואמירתaxrnmeid"52שיתחיל התפילה שלאחרי – (

– כהנים ברכת בפעולת יתירה שלימות נפעלת וידוי
סעיף (כנ"ל מטה למטה עד מעלה מלמעלה ההמשכה

ו).
ישנה הכיפורים יום שבערב מזו, יתירה לומר ויש
(מברכת ההמשכה את לפעול מיוחדת נתינתֿכח
בגשמיות מטה למטה עד מעלה מלמעלה כהנים)

העולם:

בגמרא להלכה70איתא האוכל71(והובא ש"כל ,(

ועשירי". בתשיעי התענה כאילו כו' בתשיעי ושותה
הכיפורים יום בערב ושתיה שהאכילה זאתֿאומרת
התענית עלֿידי שנפעל ענין אותו פועלת (תשיעי)
התענה "כאילו – מזו ויתירה (עשירי), הכיפורים דיום

) ועשירי" ימים).ipyתשיעי

נמצא יום72ועלֿפיֿזה בערב ושתיה שבאכילה ,

המעלה – המעלות ב' של החיבור ישנו הכיפורים
"העשירי – הכיפורים יום עלֿידי שנפעלת ד"התענה"

קודש" (קדש73יהי' הקדושה שלימות תכלית ,

התענה "כאילו – ימים (ובשני והרוחניות הקדשים)
(דיום נעלית הכי הקדושה וגילוי ועשירי"), תשיעי

עלֿידי נפעלת dzeye"הכיפורים) lke`"74,(בתשיעי)
"דם שנעשה באופן והממשות, הגשמיות בתכלית
המעלה יחד שישנם כך – הגשמי כבשרו" ובשר
דגשמיות, ושלימות והמעלה דרוחניות, ושלימות

מקומות בכמה שישנו75כמבואר העילוי גודל אודות
באופן הנברא, ביש (תחתונים), בגשמיות דוקא
בגשמיות, בגלוי ונמצאת לגמרי חודרת שהרוחניות
– לבוא לעתיד השכר שלימות תכלית מתבטאת שבזה
כפסקֿ דוקא, הגשמי הזה בעולם בגופים נשמות בתור

הרמב"ן .76דין
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הוא59) כהנים ברכת ענין ששלימות ,5 שבהערה הברכות ראה
עבודת (שכל בכלל דיוהכ"פ ענינו וזהו יחידה, בחי' גדול, הכהן ע"י

סע"ב). לב, יומא – גדול בכהן הם היום
בעשי"ת60) גו'" בהמצאו ה' ש"דרשו תרכ"ט, אריב"ל ד"ה ראה

רצון המשכת נעשה שעי"ז מדה"ר, די"ג הגילוי מאיר שאז מפני הוא
ביוהכ"פ, הוא זה ענין שלימות והרי התפילה. שע"י רצון") ("יהי חדש

בפנים. כנ"ל
קנז.61) ע' תקס"ח סה"מ ראה
ועוד.62) ב. לב, ראה ד. כו, אחרי לקו"ת ראה
דרושים63) הלקו"ת (בביאור א'קסט ע' ח"ב תער"ב המשך ראה

שם). ליוהכ"פ
אנכי.64) לבחי' דיוהכ"פ השייכות ד), (כז, אחרי לקו"ת ראה

כו, תענית (משנה האחרונות לוחות נתינת יום הוא שיוהכ"פ ולהעיר
"אנכי". שהתחלתן: ב), ל, שם גמרא ובפרש"י. ב

(65(30 הערה לעיל נעתק (חלק קרח ס"פ בלקו"ת המבואר וע"פ
ויוהכ"פ. דר"ה ההמשכה על כהנים דברכת ההוספה יומתק

פדה66) ד"ה עת"ר. חסידים ד"ה וראה פ"ח. א' שער עבוה"ק
פכ"ז. תש"י בסוכות ד"ה תרפ"ה. בשלום

ואילך.67) נח ע' (א) אוא"ס ערך ג' כרך חב"ד הערכים ספר ראה
וש"נ.

ובכ"מ.68) קסח. ע' ריש תרס"ו המשך
וש"נ.69) תב. ע' ד' כרך חב"ד הערכים ספר ראה

וש"נ.70) ב. פא, יומא
יוהכ"פ.71) הל' ריש אדה"ז ושו"ע טור
תשמ"ה72) (ס"ב), תשד"מ יוהכ"פ ערב ברכת גם ראה – זה בכל

(ס"ד). תש"נ (ס"ח), תשמ"ז (ס"ד), תשמ"ו (ס"ט),
לב.73) כז, בחוקתי
(74– תכ"א (תקו"ז כפורים לגבי דפורים המעלה ובדוגמת ע"ד

קכא, בהוספות שם ואילך. ד צט, סע"ד. צה, מג"א תו"א ראה – ב) נז,
ועוד. רלז. ע' בשלח להצ"צ ביאוה"ז ב'שיזֿח. ע' מג"א אוה"ת אֿב.

(75.40 הערה לעיל הנסמן ב). (קל, ס"כ אגה"ק n"kae.ראה

בכ"ז76) וראה שט). ע' – שאוועל (בהוצאת בסופו הגמול בשער
ה'תש"נ. אלול כ"ה מוצש"ק מכתב
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הכיפורים ביום היא – והתפילה כשישנה59הברכה ,

גו'") ה' ("דרשו התפילה ישנה60שלימות שאז כיון
(שזהו הרחמים מדות מי"ג הברכה המשכת שלימות

כהנים דברכת הענין אליך"61גם פניו ה' מ"יאר ,(62,

האמיתי מיש – "63עד ,ip`e64למטה כאן אברכם",
הגשמי הזה .65בעולם

שלימות [אשר הרחמים מדות י"ג שבענין ולהוסיף,
שני של חיבור ישנו הכיפורים] ביום היא המשכתן

הם הרחמים מדות י"ג ממדידהdlrnlקצוות:
בשם נקראים הם זאת עם יחד מלשוןzecnוהגבלה. ,

leabe dcnהענין ששלימות בגלל שזהו לומר, ויש .

הרי הרחמים, מדות י"ג נמשכים שמזה סוף", ד"אין
איןֿסוף אור ומדה: דגבול השלימות גם כוללת היא
בגבול כח לו יש כך בבליֿגבול, כח לו שיש .66כשם

הרי והגבלה, ממדידה שלמעלה וגבול המדה שלפיֿזה
גבול מבלי חלק הם וגבול שמדה כפי יתירה67זה ועד .

מכל מושלל שהוא יתברך, עצמותו לגבי מזו:
הבליֿגבול" ושלילת הגבול "שלילת – –68התוארים

מציאות והגבול הבליֿגבול נפעלת.zg`69הרי ומזה
דבליֿ השלימות הרחמים: מדות די"ג בגילוי ההמשכה
די"ג וגבול במדה גם נמשך זה כאשר היא רחמים גבול

zecn.(מדה) וגבול בליֿגבול – אחד דבר שנעשה עד ;

דעצמותו הרחמים מדות די"ג ההמשכה ומשלימות
יותר, למטה נשתלשל הכיפורים, ביום יתברך
מלמעלה שבאות ברכות – עד הברכות, כל שנמשכות
בגבול נמשכות והם אברכם", "ואני – הברכות ממקור

הגשמי. הזה בעולם למטה עד ומדה

.Êיום בערב גם יש – הכיפורים דיום הגילוי מעין
ובפרט הכיפורים, ליום הכנה שמהווה הכיפורים,
זמן התחלת בתור וידוי כשאומרים מנחה תפילת לאחר
הכיפורים יום וידוי ("מצות הכיפורים ביום הכפרה

ואמירתaxrnmeid"52שיתחיל התפילה שלאחרי – (

– כהנים ברכת בפעולת יתירה שלימות נפעלת וידוי
סעיף (כנ"ל מטה למטה עד מעלה מלמעלה ההמשכה

ו).
ישנה הכיפורים יום שבערב מזו, יתירה לומר ויש
(מברכת ההמשכה את לפעול מיוחדת נתינתֿכח
בגשמיות מטה למטה עד מעלה מלמעלה כהנים)

העולם:

בגמרא להלכה70איתא האוכל71(והובא ש"כל ,(

ועשירי". בתשיעי התענה כאילו כו' בתשיעי ושותה
הכיפורים יום בערב ושתיה שהאכילה זאתֿאומרת
התענית עלֿידי שנפעל ענין אותו פועלת (תשיעי)
התענה "כאילו – מזו ויתירה (עשירי), הכיפורים דיום

) ועשירי" ימים).ipyתשיעי

נמצא יום72ועלֿפיֿזה בערב ושתיה שבאכילה ,

המעלה – המעלות ב' של החיבור ישנו הכיפורים
"העשירי – הכיפורים יום עלֿידי שנפעלת ד"התענה"

קודש" (קדש73יהי' הקדושה שלימות תכלית ,

התענה "כאילו – ימים (ובשני והרוחניות הקדשים)
(דיום נעלית הכי הקדושה וגילוי ועשירי"), תשיעי

עלֿידי נפעלת dzeye"הכיפורים) lke`"74,(בתשיעי)
"דם שנעשה באופן והממשות, הגשמיות בתכלית
המעלה יחד שישנם כך – הגשמי כבשרו" ובשר
דגשמיות, ושלימות והמעלה דרוחניות, ושלימות

מקומות בכמה שישנו75כמבואר העילוי גודל אודות
באופן הנברא, ביש (תחתונים), בגשמיות דוקא
בגשמיות, בגלוי ונמצאת לגמרי חודרת שהרוחניות
– לבוא לעתיד השכר שלימות תכלית מתבטאת שבזה
כפסקֿ דוקא, הגשמי הזה בעולם בגופים נשמות בתור

הרמב"ן .76דין
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הוא59) כהנים ברכת ענין ששלימות ,5 שבהערה הברכות ראה
עבודת (שכל בכלל דיוהכ"פ ענינו וזהו יחידה, בחי' גדול, הכהן ע"י

סע"ב). לב, יומא – גדול בכהן הם היום
בעשי"ת60) גו'" בהמצאו ה' ש"דרשו תרכ"ט, אריב"ל ד"ה ראה

רצון המשכת נעשה שעי"ז מדה"ר, די"ג הגילוי מאיר שאז מפני הוא
ביוהכ"פ, הוא זה ענין שלימות והרי התפילה. שע"י רצון") ("יהי חדש

בפנים. כנ"ל
קנז.61) ע' תקס"ח סה"מ ראה
ועוד.62) ב. לב, ראה ד. כו, אחרי לקו"ת ראה
דרושים63) הלקו"ת (בביאור א'קסט ע' ח"ב תער"ב המשך ראה

שם). ליוהכ"פ
אנכי.64) לבחי' דיוהכ"פ השייכות ד), (כז, אחרי לקו"ת ראה

כו, תענית (משנה האחרונות לוחות נתינת יום הוא שיוהכ"פ ולהעיר
"אנכי". שהתחלתן: ב), ל, שם גמרא ובפרש"י. ב

(65(30 הערה לעיל נעתק (חלק קרח ס"פ בלקו"ת המבואר וע"פ
ויוהכ"פ. דר"ה ההמשכה על כהנים דברכת ההוספה יומתק

פדה66) ד"ה עת"ר. חסידים ד"ה וראה פ"ח. א' שער עבוה"ק
פכ"ז. תש"י בסוכות ד"ה תרפ"ה. בשלום

ואילך.67) נח ע' (א) אוא"ס ערך ג' כרך חב"ד הערכים ספר ראה
וש"נ.

ובכ"מ.68) קסח. ע' ריש תרס"ו המשך
וש"נ.69) תב. ע' ד' כרך חב"ד הערכים ספר ראה

וש"נ.70) ב. פא, יומא
יוהכ"פ.71) הל' ריש אדה"ז ושו"ע טור
תשמ"ה72) (ס"ב), תשד"מ יוהכ"פ ערב ברכת גם ראה – זה בכל

(ס"ד). תש"נ (ס"ח), תשמ"ז (ס"ד), תשמ"ו (ס"ט),
לב.73) כז, בחוקתי
(74– תכ"א (תקו"ז כפורים לגבי דפורים המעלה ובדוגמת ע"ד

קכא, בהוספות שם ואילך. ד צט, סע"ד. צה, מג"א תו"א ראה – ב) נז,
ועוד. רלז. ע' בשלח להצ"צ ביאוה"ז ב'שיזֿח. ע' מג"א אוה"ת אֿב.

(75.40 הערה לעיל הנסמן ב). (קל, ס"כ אגה"ק n"kae.ראה

בכ"ז76) וראה שט). ע' – שאוועל (בהוצאת בסופו הגמול בשער
ה'תש"נ. אלול כ"ה מוצש"ק מכתב
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להמעלה (נוסף גם יוצא הנ"ל שממאמר לומר, ויש
axrcבנוגע נוסף ושבח נוספת מעלה הכיפורים) יום

הכיפורים יום של) (המעלה שישנו הכיפורים, ליום
לזה), הכנה בתור (שאוכלים גשמית ושתיה באכילה
(חיבור הכיפורים יום דערב שהמעלה לומר דיש
– הכיפורים ביום גם נמשכת ורוחניות) גשמיות

מקומות בכמה המבואר עלֿפי שה77ובפרט ,dlik`

dizyeערב עבור הענין את פועלת הכיפורים יום בערב
(עשירי). הכיפורים יום ועבור (תשיעי) הכיפורים יום
הכיפורים יום שבערב בכך גם מתבטא שזה כפי

"כפי לאכול יום78צריכים ערב ימים ב' שיעור
הכיפורים" ויום .79הכיפורים

(שהעילוי הכיפורים יום שמעלת לומר, מקום ויש
באכילה בגלוי להיות יוכל הכיפורים ביום ד"התענה"
בית בחנוכת לבוא לעתיד תתגלה גשמית) ושתיה

שיבוא יום בכל לו (שאחכה השלישי היום80המקדש ,

וקלֿוחומר ובמכלֿשכן ממש), הכיפורים יום 81בערב

ביום אכלו ישראל בני ראשון, בית שבחנוכת מזה
כולכם להם ואמרה קול בת ש"יצתה עד הכיפורים,

oipnefn"הבא העולם ע82לחיי לֿאחתֿכמהֿוכמה,
"גדול (אשר שלישי בית הבית83בחנוכת כבוד יהיה

הראשון" מן האחרון ).84הזה

השכר שלימות תהיה לבוא לעתיד – ובכללות
הסעודה אכילת – כולל ורוחניות, גשמיות דחיבור

הבר ושור לויתן סעודת לבוא, סעודה85דלעתיד ,

הרוחנית הסעודה עם ביחד כפשוטה, כל86גשמית ,

אלו שבשתי והמעלות .87הענינים

.Áזו שנה בקביעות מיוחדת הדגשה נוספת בהנ"ל
שבת בערב – הכיפורים ויום הכיפורים יום דערב

קודש: השבת וביום

נקרא הכיפורים מובן88יום ומזה שבתון". "שבת
יתירה בהדגשה נמצאים הכיפורים דיום שהענינים

קודש. השבת ביום השבוע) (בימי קביעותו כאשר

שלימות ישנה הכיפורים ביום ה': ובעבודת
d`lirהעבודה daeyzc89עילאה מתשובה (למעלה ,

בכלל תשובה ימי בעשרת שהיא הידוע90כפי ועלֿפי .(
תשב (אותיות השבת העבודה91שביום גם ישנה (

עילאה כשיום92דתשובה זו, שנה שבקביעות נמצא –
יתירה שלימות מתווספת בשבת, להיות חל הכיפורים

עילאה. דתשובה בעבודה

החיבור ישנו זו שנה בקביעות – יותר ובפרטיות
הכיפורים: יום ושל שבת של המעלות, שתי של
(עלֿידי בשבת במורגש הבא העצמי דעונג המעלה
שזה לומר יש זו ובשנה השנים, בכל ושתיה האכילה

עצמו היום עלֿידי הבלתי93נמשך דעונג והמעלה ,(
הכיפור דיום ושתיה)מורגש באכילה (שאסור .94ים

מעלת גם מובנת הכיפוריםaxrועלֿדרךֿזה יום
גם שהיא זו, שבת:axrבשנה

שבת בערב שטרח "מי לשבת, הכנה הוא שבת ערב
בשבת" הטעימה95יאכל כבר ישנה שבת שבערב עד .

זכו" חיים "טועמיה של96– ותבשיל תבשיל כל של –

למעשה97שבת השישי (יום שבת בערב מזו: ויתירה .
שיכנס "כדי הראשון, אדם בריאת יום היה בראשית)

dcerql"המשנה98מיד ובלשון מוכן99, "הכל
לסעודה".

חל הכיפורים יום ערב שכאשר מובן, ועלֿפיֿזה
הנ"ל העילוי יותר עוד מודגש – שבת בערב להיות
האוכל "כל הכיפורים, יום בערב ושתיה דאכילה
ועשירי", בתשיעי התענה כאילו כו' בתשיעי ושותה
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פ"א.77) יוהכ"פ שער פע"ח
סדר78) לאחרי אדה"ז סידור – בפוסקים גם והובא שם. פע"ח

תרד. ר"ס או"ח מבוטשאטש) כו' (להרה"צ אברהם אשל כפרות.
אכו"ש79) "סוד הוא יוהכ"פ בערב האכו"ש מזה: ויתירה

כמבואר דיוהכ"פ, פנימית" אכו"ש ל"סוד וכלי הכנה שהוא חיצונית"
שם. בפע"ח

(80.394 ע' חכ"ג לקו"ש וראה מאמין". "אני נוסח
בהן81) נדרשת שהתורה מדות מי"ג הראשונה מדה שזהו ולהעיר

ביוהכ"פ, (שמתגלים הרחמים מדות הי"ג כנגד שהן בתחלתן), (תו"כ
האחרונות. דלוחות תורה" "מתן הוא ויוהכ"פ ס"ו). כנ"ל

א.82) ט, מו"ק
ט.83) ב, חגי
ביהמ"ק84) על דקאי ת"ח) תקו"ז א. כח, (ח"א הזהר כפירוש

השלישי.
ואילך.85) ב עד, ב"ב ראה
א.86) יח, שמיני לקו"ת ראה
וש"נ.87) סי"א. וביאורים תשובות ראה

לב.88) כג, אמור לא. טז, אחרי
ועוד.89) תתמא. ע' תקס"ה סה"מ וראה ד. לז, ג. לו, תצא לקו"ת

ואילך. ס"א תש"נ ס"ג. תשמ"ז מנחה) (אחרי עיוהכ"פ ברכות וראה
תרכ"ט90) סה"מ ד. סז, ג. סו, שובה לשבת דרושים לקו"ת ראה

ואילך. שנד ע' תרס"ד ואילך. שיג ס"ע שט. ע'
ספ"י.91) אגה"ת
שם.92) אגה"ת
שחל93) ר"ה של ביו"ט דשופר להמשכות בנוגע המבואר ע"ד

בכ"מ). ואילך. א נו, ר"ה דרושי (לקו"ת בשבת להיות
תקמב).94) (ע' בסופו תרס"ו המשך ראה
סע"א.95) ג, ע"ז
רפ"ג.96) יח שער פע"ח שבת. ערב טבילת ענין הכוונות שער

.173 ע' ח"כ בלקו"ש נסמן – ועוד
שם97) אדה"ז שו"ע סוסק"א. סר"נ שבת הל' או"ח מג"א ראה

שם. לקו"ש וראה ס"ח.
שבת98) האזינו, ש"פ משיחת קונטרס וראה א. לח, סנהדרין

ז. סעיף (ה'תנש"א) זו שנה שובה
מט"ז.99) פ"ג אבות
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דיום – זו ובשנה דשבת, "טעימה" כבר ישנה אז שכן
ויתירה בשבת, להיות שחל שבתון) (שבת הכיפורים

לסעודה". מוכן "הכל שאז – מזו

מעין היא שבת בדבר: נקודה שכולו100ועוד "יום
העולמים" לחיי ומנוחה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה101שבת .

הכיפורים יום שגם בשבת, להיות שחל הכיפורים יום
לבוא דלעתיד הגילוי מעין יותר102הוא עוד מחזק וזה .

וסעודה דגילוי וטעימה מעין עכשיו העבודה את
דמעלת החיבור שלימות תהיה שאז לבוא דלעתיד
ושור דלויתן הסעודה – הרוחניות ומעלת הגשמיות

כנ"ל. יחד, גם וברוחניות בגשמיות הבר,

ראשיֿתיבות ה'תנש"א, זו, בשנה ניתוסף זה ובכל
d'יzהאyראנו`נתpלשנת103פלאות בהמשך שבאה ,

ראשיֿתיבות שנתpנתyהאzי'dה'תש"נ, ולאחרי סים,
h"nyzשהיתה ּוּתׂשמח, ּתׂשמח תשמ"ח, ושנת ְְִַַַידיך,

והנשים האנשים העם את "הקהל הקהל, שנת גם
המלך,104והטף" מפי בתורה הקריאה את ושומעים ,

שומעה" הגבורה מפי . . "ואני105"כאילו עלֿדרך ,

ג). סעיף (כנ"ל גבורה" "מפי אברכם",

.Ëעד למטה, מלמעלה [ההמשכה זה לקשר ויש
למטה עד ההשתלשלות סדר בכל יתברך, מעצמותו
– זו דשנה התהלים פרק עם גם הגשמי] ביש מטה

פ"ט: מזמור
וגילוי ההמשכה על מורה האזרחי" לאיתן "משכיל
"חלק שהיא הנשמה עצם – שבנשמה איתן דבחינת

ממש" ממעל יתברך106אלוקה עצמותו עם קשורה ,

ויציב חזק קשה, ב"איתן": הפירושים ג' ],107[עם

והחושים, הכחות בכל ומאיר מזריח שזה באופן

בזה הזקן אדמו"ר התורה108כתורת עם גם קשור ,

מאת בפסוק ומהמגיד,109והפירוש הבעלֿשםֿטוב

עלֿידי מתבארות אלו שנקודות איך ולאחריֿזה
הנהר" ד"רחובות באופן האמצעי –110אדמו"ר כולל ,

הבעלֿ אצל שזה כפי ד"איתן" הנקודה של ההרחבה
הזקן, ואדמו"ר המגיד שםֿטוב,

מהר"ש, ואדמו"ר צדק' ה'צמח עלֿידי – ואחרֿכך
נתבאר שזה כפי עד נשמתוֿעדן, (מהורש"ב) והרבי

החסידותו( (במאמרי חיים' אלקים ב'דברי נמשך במילא)
אדמו"ר, מו"ח כ"ק דורנו, נשיא של קודש) ושיחות

של באופן ממש, ומיד תיכף מתגלים, אלה שכל עד
"ynnעלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה בממשות, ,"

אדמו"ר: מו"ח כ"ק של בשמו [כמרומז צדקנו משיח
sqeiשאר את לקנות ידו שנית אד' "יוסיף שם על –

לי"wgvi,111עמו" יצחק השומע "כל שם על –112,

ימלא "אז – לבוא לעתיד תהיה שבזה השלימות אשר
פינו" משה"113שחוק ישיר "אז ,114,[

עבדי דוד "מצאתי – התהלים מזמור וכהמשך
משחתיו" קדשי המזמור115בשמן כסיום – באופן עד ,

ברכה שנפעלת ואמן", אמן לעולם ה' "ברוך
העצם116והמשכה שם הוי', עד117(משם בעולם, (

הנצחון גמר על מורה שאמן "אמן", של באופן
נוצחים") ואמן",118("גבורים "אמן – גופא ובזה ,

לתושיה"letkבאופן "כפלים עם119, קשור שכפל ,

של120הגאולה חיים' אלקים ב'דברי גם [כמבואר
מהר"ש שיום121אדמו"ר אריבער", "מלכתחילה ,

הנצחון גמר יהיה שאז בתשרי], בי"ג שלו ההילולא
אברכם". "ואני לעולם", ה' ד"ברוך והגילוי

ויום הכיפורים יום דערב הזמן עם זה לקשר ויש
במדרש כדאיתא – זה שלאחרי והימים 122הכיפורים

העניניםשבחג מתגלים (שאז שמחתנו" "זמן הסוכות,
וכידוע הכיפורים, ויום השנה הסוכה123דראש שסכך

יוצאין "כשישראל הכיפורים) ביום הקטורת מענן בא
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ועוד.100) א'קכז. ע' ח"ב תער"ב המשך שם. תרס"ו המשך ראה
בסופה.101) תמיד
שם.102) תרס"ו המשך ראה
טו.103) ז, מיכה – הכתוב לשון
יב.104) לא, וילך
חגיגה.105) הלכות סוף רמב"ם
רפ"ב.106) תניא
ע'107) תש"ח (סה"מ ואילך נט ע' – (תש"ח) תרפ"ה וייצר ד"ה

ואילך). 61
ואילך.108) 5 ע' החסידות לימוד קונטרס
נעתקו109) – זה בפסוק נשיאנו רבותינו כל ופירושי תורות

תש"נ). (קה"ת הפ"ט" שנת ניסן י"א ב"קובץ
וש"נ.110) .349 ע' חכ"ה לקו"ש ראה

יא.111) יא, ישעי'
ו.112) כא, וירא
ב.113) קכו, תהלים
א.114) טו, בשלח
כא.115) פסוק
ובכ"מ.116) ג. לז, מקץ תו"א ראה
עיקרים117) ואילך. פס"ג ח"א מו"נ ה"ז. פ"ב עכו"ם הל' כ"מ

פכ"ח. ב' מאמר
בסופו.118) נזיר
א.119) פמ"ו, שמו"ר ו. יא, איוב הכתוב ל'
לך.120) ר"פ יל"ש פמ"ח. פדר"א ראה
א).121) (תערד, באוה"ת לך ד"ה גם וראה תר"ל. תרכ"ז. לך ד"ה

ובכ"מ. עת"ר. נחמו סד"ה
ב.122) פ"ל, ויק"ר
ואילך.123) סע"א לו, שם א). (כח, פ"ב יוהכ"פ שער עט"ר

סוכות אוה"ת א'קמ. ע' שם א'קלד. ע' ח"ג דברים אדהאמ"צ מאמרי
תרנ"ז כחתן והוא ד"ה פפ"ד. תרל"ז וככה המשך ואילך. א'תשכב ע'

ועוד. ואילך. פי"א
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דיום – זו ובשנה דשבת, "טעימה" כבר ישנה אז שכן
ויתירה בשבת, להיות שחל שבתון) (שבת הכיפורים

לסעודה". מוכן "הכל שאז – מזו

מעין היא שבת בדבר: נקודה שכולו100ועוד "יום
העולמים" לחיי ומנוחה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה101שבת .

הכיפורים יום שגם בשבת, להיות שחל הכיפורים יום
לבוא דלעתיד הגילוי מעין יותר102הוא עוד מחזק וזה .

וסעודה דגילוי וטעימה מעין עכשיו העבודה את
דמעלת החיבור שלימות תהיה שאז לבוא דלעתיד
ושור דלויתן הסעודה – הרוחניות ומעלת הגשמיות

כנ"ל. יחד, גם וברוחניות בגשמיות הבר,

ראשיֿתיבות ה'תנש"א, זו, בשנה ניתוסף זה ובכל
d'יzהאyראנו`נתpלשנת103פלאות בהמשך שבאה ,

ראשיֿתיבות שנתpנתyהאzי'dה'תש"נ, ולאחרי סים,
h"nyzשהיתה ּוּתׂשמח, ּתׂשמח תשמ"ח, ושנת ְְִַַַידיך,

והנשים האנשים העם את "הקהל הקהל, שנת גם
המלך,104והטף" מפי בתורה הקריאה את ושומעים ,

שומעה" הגבורה מפי . . "ואני105"כאילו עלֿדרך ,

ג). סעיף (כנ"ל גבורה" "מפי אברכם",

.Ëעד למטה, מלמעלה [ההמשכה זה לקשר ויש
למטה עד ההשתלשלות סדר בכל יתברך, מעצמותו
– זו דשנה התהלים פרק עם גם הגשמי] ביש מטה

פ"ט: מזמור
וגילוי ההמשכה על מורה האזרחי" לאיתן "משכיל
"חלק שהיא הנשמה עצם – שבנשמה איתן דבחינת

ממש" ממעל יתברך106אלוקה עצמותו עם קשורה ,

ויציב חזק קשה, ב"איתן": הפירושים ג' ],107[עם

והחושים, הכחות בכל ומאיר מזריח שזה באופן

בזה הזקן אדמו"ר התורה108כתורת עם גם קשור ,

מאת בפסוק ומהמגיד,109והפירוש הבעלֿשםֿטוב

עלֿידי מתבארות אלו שנקודות איך ולאחריֿזה
הנהר" ד"רחובות באופן האמצעי –110אדמו"ר כולל ,

הבעלֿ אצל שזה כפי ד"איתן" הנקודה של ההרחבה
הזקן, ואדמו"ר המגיד שםֿטוב,

מהר"ש, ואדמו"ר צדק' ה'צמח עלֿידי – ואחרֿכך
נתבאר שזה כפי עד נשמתוֿעדן, (מהורש"ב) והרבי

החסידותו( (במאמרי חיים' אלקים ב'דברי נמשך במילא)
אדמו"ר, מו"ח כ"ק דורנו, נשיא של קודש) ושיחות

של באופן ממש, ומיד תיכף מתגלים, אלה שכל עד
"ynnעלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה בממשות, ,"

אדמו"ר: מו"ח כ"ק של בשמו [כמרומז צדקנו משיח
sqeiשאר את לקנות ידו שנית אד' "יוסיף שם על –

לי"wgvi,111עמו" יצחק השומע "כל שם על –112,

ימלא "אז – לבוא לעתיד תהיה שבזה השלימות אשר
פינו" משה"113שחוק ישיר "אז ,114,[

עבדי דוד "מצאתי – התהלים מזמור וכהמשך
משחתיו" קדשי המזמור115בשמן כסיום – באופן עד ,

ברכה שנפעלת ואמן", אמן לעולם ה' "ברוך
העצם116והמשכה שם הוי', עד117(משם בעולם, (

הנצחון גמר על מורה שאמן "אמן", של באופן
נוצחים") ואמן",118("גבורים "אמן – גופא ובזה ,

לתושיה"letkבאופן "כפלים עם119, קשור שכפל ,

של120הגאולה חיים' אלקים ב'דברי גם [כמבואר
מהר"ש שיום121אדמו"ר אריבער", "מלכתחילה ,

הנצחון גמר יהיה שאז בתשרי], בי"ג שלו ההילולא
אברכם". "ואני לעולם", ה' ד"ברוך והגילוי

ויום הכיפורים יום דערב הזמן עם זה לקשר ויש
במדרש כדאיתא – זה שלאחרי והימים 122הכיפורים

העניניםשבחג מתגלים (שאז שמחתנו" "זמן הסוכות,
וכידוע הכיפורים, ויום השנה הסוכה123דראש שסכך

יוצאין "כשישראל הכיפורים) ביום הקטורת מענן בא
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ועוד.100) א'קכז. ע' ח"ב תער"ב המשך שם. תרס"ו המשך ראה
בסופה.101) תמיד
שם.102) תרס"ו המשך ראה
טו.103) ז, מיכה – הכתוב לשון
יב.104) לא, וילך
חגיגה.105) הלכות סוף רמב"ם
רפ"ב.106) תניא
ע'107) תש"ח (סה"מ ואילך נט ע' – (תש"ח) תרפ"ה וייצר ד"ה

ואילך). 61
ואילך.108) 5 ע' החסידות לימוד קונטרס
נעתקו109) – זה בפסוק נשיאנו רבותינו כל ופירושי תורות

תש"נ). (קה"ת הפ"ט" שנת ניסן י"א ב"קובץ
וש"נ.110) .349 ע' חכ"ה לקו"ש ראה

יא.111) יא, ישעי'
ו.112) כא, וירא
ב.113) קכו, תהלים
א.114) טו, בשלח
כא.115) פסוק
ובכ"מ.116) ג. לז, מקץ תו"א ראה
עיקרים117) ואילך. פס"ג ח"א מו"נ ה"ז. פ"ב עכו"ם הל' כ"מ

פכ"ח. ב' מאמר
בסופו.118) נזיר
א.119) פמ"ו, שמו"ר ו. יא, איוב הכתוב ל'
לך.120) ר"פ יל"ש פמ"ח. פדר"א ראה
א).121) (תערד, באוה"ת לך ד"ה גם וראה תר"ל. תרכ"ז. לך ד"ה

ובכ"מ. עת"ר. נחמו סד"ה
ב.122) פ"ל, ויק"ר
ואילך.123) סע"א לו, שם א). (כח, פ"ב יוהכ"פ שער עט"ר

סוכות אוה"ת א'קמ. ע' שם א'קלד. ע' ח"ג דברים אדהאמ"צ מאמרי
תרנ"ז כחתן והוא ד"ה פפ"ד. תרל"ז וככה המשך ואילך. א'תשכב ע'

ועוד. ואילך. פי"א
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דישראל ידעין אנן בידן ואתרוגיהם ולולביהן `oepiכו'

`igevip."

צריכים שלא מובן, נפלאות" "אראנו של ובשנה
ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הכיפורים, יום עד לזה לחכות
הכיפורים יום בערב כבר אלא שמחתנו", "זמן עד
עוד מתווסף הסוכות ובחג ניצוחיא", ה"אינון מתקיים

הענין. ושלימות בגילוי יותר

Èלכל שניתנות שהברכות מובן הנ"ל כל עלֿפי .

אלו תנש"א, דשנת זה הכיפורים יום בערב יהודי
וגשמיים ורוחניים, גשמיים – עניניהם בכל ברכות
מעלה, מלמעלה שנמשכות ברכות יחד, גם ורוחניים

מ" עד הברכות, כל ממקור למעלה אברכם",ip`eעד
בגשמיות – ועיקר עד מטה, למטה נמשכות והם
את ולהפוך לבטל כח להם שיש כך כדי עד העולם.
יותר נעלית לעליה מביא שזה הבלתיֿרצויים, הענינים
פועלת מטה למטה וירידה עליה, צורך שירידה (כיון
מעלת שישנה כך מעלה). למעלה לעליה ומביאה
גו' גבוה מעל ("גבוה מעלה מלמעלה ההמשכה

עליהם" והגבלה,124וגבוהים מדידה מכל למעלה עד ,(
דמדידה. המעלה עם יחד

הכיפורים יום בערב במיוחד ישנו לכך והכח
וידוי, תפלת שאמרו אחרי מנחה, תפילת לאחרי

ובאופן האל"ףֿבי"ת, אותיות מכל כךletkהמורכב –
הבלתיֿ הענינים דכל ואתהפכא התיקון אז שישנו
כפי באופן הם שהענינים מכיון ואדרבה: רצויים,
אותיות (כ"ב ובתורה (וידוי) בתפילה שנמצאים
מעלת – מזה שנפעלת המעלה רק ישנה התורה),
לו נעשו "זדונות דאתהפכא, לתושיה" ה"כפליים

ממש125כזכיות" זכויות עד ,126" של ובאופן ,eyrp,"לו
זה ואומר באצבעו (ומראה הגשמי העשיה ),127בעולם

ממשות. של באופן עד

ישראל בני וכל יהודי כל מברך הקב"ה : ובפשטות
הנראה בטוב וההצלחות, הברכות כל בה שיש בשנה

והנגלה.

ומתחילות מורכבות שהברכות כפי – ובפרטיות
טוב (בעניני האל"ףֿבי"ת ielbaeבאותיות yexita– (

טירחא מפני אך אופנים, כמה ישנם גופא שבזה
כל למנות איֿאפשר טעמים כמה ומפני דציבורא
עד וכו' בי"ת, אל"ף, באותיות שמתחילות הברכות
שאר כולל בזה) אופן (וכל שזה לומר ויש תי"ו;

מכוונים שבשעתֿמעשה (כיון שבזה האופנים
שמתחילות הברכות כל על האל"ףֿבי"ת באותיות
הברכות כל כוללים שהם תי"ו), עד מאל"ף באותיות

הגשמיים: הענינים וכל הרוחניים הענינים וכל

שנת`שנת שנתaורה, שנתbרכה, שנתcדלות, יצה,
dו שנתdוד שנתeדר, טוב, שנתfעד גדולות, ייםgכיות

שנת וארוכים, כללhטובים והגבלה מדידה בלי ובה
שנת שנתiוכלל, טוב, שנתkעוד בהצלחהlלכלה, ימוד

תורה" "מתן הוא הכיפורים שיום [ובפרט מופלגה,
האחרונות שנת128דלוחות ,[nמלכות – [ובמיוחד לכות,

מלכא דוד עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה דוד, בית
שנת נסים"pמשיחא], מ"שנת שבאים [ובפרט סים

את הכולל ימים, תשעה כבר (וישנם ונכנסים (תש"נ),
לשנת השנה) של הראשונים הימים עשרת העשירי, יום

שנת (תנש"א)], נפלאות" שנתq"אראנו טוב, וז,rימן
שנתtשנת ושנתvדות, כולםvדקה [ועמך דיקים

שנת129צדיקים ,[wשנת שנתxדושה, שוןyוממות,
שנתyו שנתzמחה, היאzפילה, [ששלימותה שובה

ושנת כנ"ל], הכיפורים, תהללzביום הנשמה ["כל הלה
תהלים]. ספר וחותם בסיום הללויֿה", יֿה

שבני ובפרט ממש, ומיד תיכף נעשה זה וכל
אורה שנת שתהיה זו, שנה בתחלת פסקו כבר ישראל
ואחרֿ האל"ףֿבי"ת, אותיות כל עם הברכות כל וכו',
("פאנאנדערפאקן החבילות" את "לארוז רק נותר כך

פעקלעך") בתחלת130די שניתנו הברכות את לארוז ,

בגלוי נעשה שזה באופן זה, שלאחרי ובימים השנה,
מישראל. ואחת אחד דכל וברשות הנכסים

שנת – העיקרית הברכה – העיקר והוא ועוד
של האחרון רגע הקרוב, שהרגע עלֿידיֿזה גאולה,
האמיתית דגאולה הראשון רגע להיות מתהפך הגלות,
שלימות תהיה ואזי צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה
שישמעו עד הגבורה", "מפי אברכם", ד"ואני הגילוי

חדשה "תורה דערהערן" "מפי131תצא"iz`n"און ,

שכתוב וכמו את132הגבורה", איש עוד ילמדו "לא
ידעו כולם כי גו' ".`izeרעהו

שמורכבות הברכות את נוספת פעם מקבלים ואזי
כנ"ל), בוידוי האל"ףֿבי"ת כפל (כנגד מאל"ףֿבי"ת
להיותם יותר, נעלה באופן הם השניה בפעם והברכות
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ז.124) ה, קהלת,
ב.125) פו, יומא
שם.126) 48 ,15 ובהערות ואילך 183 ע' חי"ז לקו"ש ראה
ועוד.127) ספכ"ג. שמו"ר – חז"ל לשון

ב.128) ל, שם גמרא ובפרש"י. ב כו, תענית משנה
כא.129) ס, ישעי'
עבודת130) שלאחרי להזמן בנוגע אדמו"ר מו"ח כ"ק כפתגם

ע' תש"ט בסה"מ נדפסה תש"ח. השבועות דחג א' ליל (שיחת תשרי
.(137

ג.131) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
לג.132) לא, ירמי'

mixetikd mei axr `"hily x"enc` w"k zkxa

שנת זו: גאולה בשנת לבוא, לעתיד שיהיו ברכות
שנת` שנתaורה, שנתbרכה, שנתcדולה, ודdיצה,
שנתdו שנתeדר, שנתfעד, גדולות, טובים,gכיות יים

שנתhשנת גדולות, שנתiובות טוב, פלייםkעוד
שנת חדשה",lלתושי', ב"תורה ובמיוחד מופלג, ימוד

ושנתnשנת שנתnרומים ביתֿדוד, ושנתpלכות סים
pשנת בהבנתqפלאות, ובמיוחד דשמיא, ייעתא

ב" (ובפרט חדשה" `izeה"תורה erciלכך נוסף ,("

שנת עצמם, מצד שנתrשמבינים שנתtוז, דקה,vדות,
שנתwשנת שנתxדושה, שנתyוממות, שובה,zמחה,
ושנתzשנת הלה.zורה

צורך ואין ממש, ומיד תיכף נעשה שזה וכאמור,
שאומרים (כפי בירושלים" הבאה "לשנה להמתין
כבר, ישנו זה אלא הכיפורים), יום וחותם בסיום

`linae"בירושלים הבאה "לשנה (גם) ,133יקויים

המקדש בבית הקודש, עיר בירושלים הקדושה בארצנו
עובד הגדול הכהן שבו הקדשים, בקדש השלישי,

הזה. הכיפורים ביום (– (כולל עבודתו

‡Èממון בחלוקת נסיים – זה כל למהר כדי .

(כמנהג הכיפורים יום ערב עם במיוחד שקשור לצדקה
ישראל),

מרובה" והמלאכה קצר ש"היום ואףֿעלֿפי –134

לכל כח נותן הקב"ה בפרט), הכיפורים יום (בערב
קצר") "היום (של שלו ב"גבול" להכיל שיוכל יהודי
והגבלה ממדידה שלמעלה הענינים כולל הענינים, כל

הרבה" "שכר – –134(כולל (

שממנו זו, בשנה הכיפורים יום בערב ובפרט
שבתון" "שבת על (נוסף השבת ליום תיכף נכנסים
ומנוחה שבת שכולו "יום עם שקשור הכיפורים), דיום
מצות עלֿידי נפעל זה שמעין העולמים", לחיי
לצדקה, שזקוק למי ומנוחה" "שבת שמביאה הצדקה,

– האמיתית הצדקה את ממשיכים זה ועלֿידי
עשה "צדקה תמורת – ישראל בני כל זקוקים שאליה

האומות" לבין שפיזרן ישראל עם נעשה135הקב"ה ,
ישראל" בני אחד לאחד תלוקטו "ואתם של ,136הצדקה

עם ביחד לבב, וטוב שמחה מתוך יחד, כולם את ומביא
ביתם, בני כל עם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שבעולם, חלקם

הכיפורים, ביום העבודה עם קשור שזה כפי ובפרט
הכיפורים יום קודם ימים ש"שבעת דאףֿעלֿפי

מביתו" גדול כהן ביום137מפרישין גדול' ה'כהן צריך ,

שלמדים כפי נשוי, להיות 139מהפסוק138הכיפורים

אשתו". זו "ביתו – ביתו" ובעד בעדו "וכפר

.·Èהדבר יומשך זה בכל שמהדיבור רצון, ויהי
שביחד כך ממש, ומיד תיכף באה שהגאולה בפועל,
לאכול תיכף שהולכים השניה הסעודה אכילת עם
או הכינו, כבר בוודאי ישראל ובנות נשי [אשר
לסעודה"], מוכן ש"הכל באופן בהכנות, שהתחילו
בני כל עם ביחד הבר, ושור הלויתן סעודת גם יאכלו

צדקנו, משיח עם וביחד ישראל,
עפר שוכני ורננו עמהם140והקיצו ואהרן ומשה ,141–

גדול כהן שהיה משה וגם גדול כהן [אהרן הגדול הכהן
ב'דבריֿאלקיםֿחיים' אחת ובראשנו142לדיעה ובתוכם ,[

דכל עפר שוכני וכל דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק –
אדם – זה ולפני והאמהות, מהאבות החל ישראל, בית

ארבע" ב"קרית המכפלה, במערת [שנמצאים ].143וחוה

הקדושה, לארצנו הולכים ישראל בני וכל
המקדש לבית הקודש, להר הקודש, עיר בירושלים

הקדשים, ולקדש השלישי,

בשובך עינינו הוה) לשון – ובעניננו (גם "ותחזינה
בתפילת התפללנו שזהֿעתה (כפי ברחמים" לציון

ציון" שיבת את ה' "בשוב כל144מנחה), עם ביחד ה' ,

לא "והשיב שבותך", את אלקיך ה' "ושב ישראל, בני
ושב" אלא בצרה"145נאמר אנכי ש"עמו כיון ,146,

אמיתי, למרחב עד המרחב, אל המיצר מן ונעשה

שבדורנו הגדול שהכהן איך (ותחזינה) גם ורואים
שם ועושה הזה הכיפורים ביום הקדשים קדש אל נכנס
כולל שם, פועל שהוא הענינים וכל העבודה, את
אותיות מכל המורכבת בהיכל, גדול כהן תפילת

(דציבור)האל מוסף בתפלת שקבעוה כפי "ףֿבי"ת,
נפש, לכל השוה במחזור הכיפורים דיום

עליה" יושביה "כל יהיה העתידה בגאולה והרי
תהיה בציבור, התפילה למעלת שנוסף כך נפש), (כל
מצד עליה", יושביה "כל של התפילה מעלת גם אז

הזמן ומצד המקום מצד ,147המתפלל,

העיקר. והוא ממש, ומיד ותיכף
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(133.83 ע' ריש תש"ה סה"ש ראה
מט"ו.134) פ"ב אבות – המשנה לשון
ב.135) פז, פסחים
יב.136) כז, ישעי'
יומא.137) ריש משנה

ואילך.138) 172 ע' חי"ז לקו"ש וראה שם.
ו.139) טז, אחרי
יט.140) כו, ישעי'
ב.141) ה, יומא וראה ב. קיד, פסחים – אחד תוד"ה ראה
ואילך.142) 28 ע' חל"ב לקו"ש בארוכה וראה א. קב, זבחים
ב.143) כג, שרה חיי
א.144) קכו, תהלים
ובפרש"י.145) ג ל, נצבים
טו.146) צא, תהלים
ה'תש"נ.147) דסליחות ג' מכתב ראה



לג mixetikd mei axr `"hily x"enc` w"k zkxa

שנת זו: גאולה בשנת לבוא, לעתיד שיהיו ברכות
שנת` שנתaורה, שנתbרכה, שנתcדולה, ודdיצה,
שנתdו שנתeדר, שנתfעד, גדולות, טובים,gכיות יים

שנתhשנת גדולות, שנתiובות טוב, פלייםkעוד
שנת חדשה",lלתושי', ב"תורה ובמיוחד מופלג, ימוד

ושנתnשנת שנתnרומים ביתֿדוד, ושנתpלכות סים
pשנת בהבנתqפלאות, ובמיוחד דשמיא, ייעתא

ב" (ובפרט חדשה" `izeה"תורה erciלכך נוסף ,("

שנת עצמם, מצד שנתrשמבינים שנתtוז, דקה,vדות,
שנתwשנת שנתxדושה, שנתyוממות, שובה,zמחה,
ושנתzשנת הלה.zורה

צורך ואין ממש, ומיד תיכף נעשה שזה וכאמור,
שאומרים (כפי בירושלים" הבאה "לשנה להמתין
כבר, ישנו זה אלא הכיפורים), יום וחותם בסיום

`linae"בירושלים הבאה "לשנה (גם) ,133יקויים

המקדש בבית הקודש, עיר בירושלים הקדושה בארצנו
עובד הגדול הכהן שבו הקדשים, בקדש השלישי,

הזה. הכיפורים ביום (– (כולל עבודתו

‡Èממון בחלוקת נסיים – זה כל למהר כדי .

(כמנהג הכיפורים יום ערב עם במיוחד שקשור לצדקה
ישראל),

מרובה" והמלאכה קצר ש"היום ואףֿעלֿפי –134

לכל כח נותן הקב"ה בפרט), הכיפורים יום (בערב
קצר") "היום (של שלו ב"גבול" להכיל שיוכל יהודי
והגבלה ממדידה שלמעלה הענינים כולל הענינים, כל

הרבה" "שכר – –134(כולל (

שממנו זו, בשנה הכיפורים יום בערב ובפרט
שבתון" "שבת על (נוסף השבת ליום תיכף נכנסים
ומנוחה שבת שכולו "יום עם שקשור הכיפורים), דיום
מצות עלֿידי נפעל זה שמעין העולמים", לחיי
לצדקה, שזקוק למי ומנוחה" "שבת שמביאה הצדקה,

– האמיתית הצדקה את ממשיכים זה ועלֿידי
עשה "צדקה תמורת – ישראל בני כל זקוקים שאליה

האומות" לבין שפיזרן ישראל עם נעשה135הקב"ה ,
ישראל" בני אחד לאחד תלוקטו "ואתם של ,136הצדקה

עם ביחד לבב, וטוב שמחה מתוך יחד, כולם את ומביא
ביתם, בני כל עם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שבעולם, חלקם

הכיפורים, ביום העבודה עם קשור שזה כפי ובפרט
הכיפורים יום קודם ימים ש"שבעת דאףֿעלֿפי

מביתו" גדול כהן ביום137מפרישין גדול' ה'כהן צריך ,

שלמדים כפי נשוי, להיות 139מהפסוק138הכיפורים

אשתו". זו "ביתו – ביתו" ובעד בעדו "וכפר

.·Èהדבר יומשך זה בכל שמהדיבור רצון, ויהי
שביחד כך ממש, ומיד תיכף באה שהגאולה בפועל,
לאכול תיכף שהולכים השניה הסעודה אכילת עם
או הכינו, כבר בוודאי ישראל ובנות נשי [אשר
לסעודה"], מוכן ש"הכל באופן בהכנות, שהתחילו
בני כל עם ביחד הבר, ושור הלויתן סעודת גם יאכלו

צדקנו, משיח עם וביחד ישראל,
עפר שוכני ורננו עמהם140והקיצו ואהרן ומשה ,141–

גדול כהן שהיה משה וגם גדול כהן [אהרן הגדול הכהן
ב'דבריֿאלקיםֿחיים' אחת ובראשנו142לדיעה ובתוכם ,[

דכל עפר שוכני וכל דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק –
אדם – זה ולפני והאמהות, מהאבות החל ישראל, בית

ארבע" ב"קרית המכפלה, במערת [שנמצאים ].143וחוה

הקדושה, לארצנו הולכים ישראל בני וכל
המקדש לבית הקודש, להר הקודש, עיר בירושלים

הקדשים, ולקדש השלישי,

בשובך עינינו הוה) לשון – ובעניננו (גם "ותחזינה
בתפילת התפללנו שזהֿעתה (כפי ברחמים" לציון

ציון" שיבת את ה' "בשוב כל144מנחה), עם ביחד ה' ,

לא "והשיב שבותך", את אלקיך ה' "ושב ישראל, בני
ושב" אלא בצרה"145נאמר אנכי ש"עמו כיון ,146,

אמיתי, למרחב עד המרחב, אל המיצר מן ונעשה

שבדורנו הגדול שהכהן איך (ותחזינה) גם ורואים
שם ועושה הזה הכיפורים ביום הקדשים קדש אל נכנס
כולל שם, פועל שהוא הענינים וכל העבודה, את
אותיות מכל המורכבת בהיכל, גדול כהן תפילת

(דציבור)האל מוסף בתפלת שקבעוה כפי "ףֿבי"ת,
נפש, לכל השוה במחזור הכיפורים דיום

עליה" יושביה "כל יהיה העתידה בגאולה והרי
תהיה בציבור, התפילה למעלת שנוסף כך נפש), (כל
מצד עליה", יושביה "כל של התפילה מעלת גם אז

הזמן ומצד המקום מצד ,147המתפלל,

העיקר. והוא ממש, ומיד ותיכף
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(133.83 ע' ריש תש"ה סה"ש ראה
מט"ו.134) פ"ב אבות – המשנה לשון
ב.135) פז, פסחים
יב.136) כז, ישעי'
יומא.137) ריש משנה

ואילך.138) 172 ע' חי"ז לקו"ש וראה שם.
ו.139) טז, אחרי
יט.140) כו, ישעי'
ב.141) ה, יומא וראה ב. קיד, פסחים – אחד תוד"ה ראה
ואילך.142) 28 ע' חל"ב לקו"ש בארוכה וראה א. קב, זבחים
ב.143) כג, שרה חיי
א.144) קכו, תהלים
ובפרש"י.145) ג ל, נצבים
טו.146) צא, תהלים
ה'תש"נ.147) דסליחות ג' מכתב ראה



לד

eigiy micinlzdl `"hily x"enc` w"k zkxa .c"qa

`"ypz'd ,ixcp lk iptl mixetkd mei axr

מאידית תרגום

בניו ואל אהרן אל דבר לאמר, משה אל ה' "וידבר
יברכך להם, אמור ישראל בני את תברכו כה לאמר,
פניו ה' ישא ויחונך, אליך פניו ה' יאר וישמרך, ה'
ישראל בני על שמי את ושמו שלום, לך וישם אליך

אברכם" 1ואני

ברכתכ"קאדמו"רשליט"אלהתלמידיםערביוםכיפורים
.

בשנים‡ גם (וכמדובר פשוט וגם מעצמו מובן .

בברכות2שלפניֿזה נכללים כאן, הנמצאים שכל ,(

שנאמרו פנימה, עמוק ולב מקרב לבביים ואיחולים
שבדבר); הפרטים כל (עם מנחה תפילת לאחרי

שענינם הישיבה, תלמידי עם בקשר – ובהוספה
– הוא העיקרי dxezdועסקם cenil3(יששכר,(

כדלקמן.

לעיל· בהאמור ביאור תוספת עלֿידי זה ויובן .4,

יום בערב גם (כמודגש יהודי של העבודה ששלימות
כ דוקא היא הכיפורים) וביום seba,הכיפורים dnyp

באופן ממנו. למטה שאין תחתון הגשמי, הזה בעולם
לרוחניות, כלי שהם איך יגלו דוקא ובגשמיות שבגוף
בגשמיות תחדור דאלקות הרוחנית שהקדושה עד

גלוי. באופן
המצוות: במעשה ביטוי לידי בא שזה וכפי
דוקא נפעל בפועל במעשה המצוות קיום שלימות

נשמה בערךsebaעלֿידי "תחתון" בבחינת (שהוא
בענינים5לנשמתו ודוקא ,(miinybהזה .6דעולם

בשמים "לא תורה לתורה: בנוגע ועלֿדרךֿזה
והכח7היא" התחתונה, הלזו בארץ דוקא ניתנה היא ,

בגופים כנשמות – ישראל לבני דוקא נמסר דין לפסוק
.8למטה

הגשמי הזה בעולם הנברא" ה"יש דוקא מזו: יתרה
יתברך) ומהותו (עצמותו האמיתי" ה"יש עם ,9קשור

של הגוף הנברא, ליש כח ונותן ומברך שמשפיע
וזה10יהודי ;dlbznגופו עם יהודי עבודת עלֿידי
.11הגשמי

כידוע12וכפי – המצוות שכר בענין מתבטא שזה
בזמן14הרמב"ן13פסקֿדין דוקא הוא השכר שתכלית ,

הזה, בעולם למטה יחזרו כשהנשמות המתים תחיית
שהשכר זאתֿאומרת גשמיים; בגופים שוב ויתלבשו
יהודים אצל דוקא יתקבל ביותר הנעלה האלקי

הגשמי. הזה בעולם בגופים כנשמות

עוד‚ בגלוי זה ענין נמצא עצמם ישראל ובבני .
בגופים נשמות שבהיותם – ישיבה בחורי אצל יותר
ושס"ה איברים רמ"ח עם – בשלימות בריאים (וגופים
ממנו, למטה תחתון שאין התחתון הזה בעולם גידים),
באופן עד התורה; לימוד – הוא ועסקם חייהם

ז"ל`mzepneש"תורתם חכמינו (בלשון "15:(mzepne`

הזהzinybd(המקצוע) היאinybdבעולם –dxez.

שה"עולם" איך בגלוי רואים אצלם מזו: ויתירה
בעבודת ועוזר מסייע בעצמו העולם) ומציאות (יש

תשובה (בהלכות הרמב"ם וכביאור – שכוונת16השם ,(

שבני בכדי היא בתורה הגשמיים היעודים ותכלית
במנוחת מצוות ולקיים תורה ללמוד יוכלו ישראל
בלבולים בלי השלימות, בתכלית הגוף ומנוחת הנפש
את "לראות" צריך שיהודי אומרת, זאת חסֿושלום.
לסייע כאמצעי הזה עולם בגשמיות וההרחבה המנוחה
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בהברכה1) בארוכה וראה ואילך. כב ו נשא, – כהנים ברכת נוסח
בתחלתה. מנחה תפלת לאחרי

ועוד.2) תש"נ. תשמ"ה. שיחיו להת' עיוהכ"פ ברכת
ובפרש"י.3) יח לג, ברכה ראה
מוצש"ק4) מכתב בארוכה וראה ס"ז. מנחה תפלת לאחרי בהברכה

ה'תש"נ. אלול כ"ה
קונטרס5) ואילך. ד ג, תו"א וראה ח. פי"ב, יא. פ"ח, ב"ר ראה

ובכ"מ. תצה. ע' תרס"ו המשך טו. מאמר ומעין
בתחתונים"6) דירה ית' לו להיות הקב"ה "נתאוה כי הדבר, וטעם

.4 שבהערה מכתב וראה ואילך. פל"ו תניא בארוכה ראה –
ב"מ7) וראה יב. ל, ב.נצבים נט,
זו8) שנה שובה שבת האזינו, ש"פ משיחת קונטרס ראה

וש"נ. ס"ח. (ה'תנש"א)

ולקחתם9) ד"ה וראה ג. מג, בשלח (לאדהאמ"צ) הזהר ביאורי
תרס"א. לכם

לגוף10) בנוגע בעיקר הוא האמיתי יש עם הנברא דיש שהחיבור
תשמ"ח סה"ש (ראה הבריאה לכל בנוגע הוא כן שבכללות אף ישראל,
דוקא הוא העצמות וכח שבחירת ולהעיר .(42 הערה 520 ע' ח"א

ואילך). 120 ע' שלום תורת סה"ש (ראה בהגוף
(11– דווקא מעשיות שבמצוות והמעלות מהטעמים הוא זה וגם

וש"נ. בגשמיות. דווקא . . זו ומעלה ד"ה הערה הנ"ל מכתב גם ראה
וש"נ.12) הנ"ל. מכתב בארוכה ראה – להלן בהבא
בחי'13) רחמי", "דאיהו דיוהכ"פ, ומשפט הדין ע"ד – "דין"

בפנים. כדלקמן הנסתרים, חסדים
שט).14) ע' – שאוועל (בהוצאת בסופו הגמול בשער
הערה15) 305 ע' חי"ז לקו"ש (וראה ובכ"מ א. יא, שבת ראה
.(22

ה"א.16) פ"ט

mixetik mei axr micinlzdl `"hily x"enc` w"k zkxa

הוא צריך – לזה ובהתאם השם; בעבודת ישראל לבני
המירבי; באופן לנצלה גם

ממנו מסירים ישיבה: בבחור בפועל נראה זה וענין
וכיוצא הפרנסה דאגות הזה, עולם עניני דאגות את
הישיבה הנהלת הוריו, עלֿידי לו מסופקים (אשר בזה
מנוחת מתוך תורה ללמוד שיוכל בכדי בזה), וכיוצא
ש"אומנותו" באופן עד הגוף, ומנוחת הנפש

"תורתו". היא (הגשמית)

נוסף לביאור צריכים שאינם ודאי ישיבה בחורי –

לחכם) "(תן הרי – לזה צריכים אמנם ואם בהאמור;
עוד" בחבורה,17ויחכם תורה לומדים שהנכם ובפרט .

העולם) של הטבע בדרך (אפילו מתווסף במילא
הלימוד בתלמוד18בהצלחת הקשורות המעלות וכל ,

ברבים. תורה ותלמוד דרבים תורה

שייכות„ לה יש – הישיבה תלמידי של זו מעלה .

הכיפורים: יום עם מיוחדת
בשנה" "אחת הכיפורים, הם19ביום ישראל בני ,

mitebaכ zenyp"השרת מלאכי "דוגמת עד20– ,

– הכיפורים דיום הקדושה דרגת בהם שמאירה
יהיה הקדשים.ycew"21"העשירי קדש עד ,

עילאה דתשובה השלימות תכלית ה': ובעבודת
הכיפורים ביום יהודי22היא של והתאחדות דביקות ,

התורה עלֿידי ובגלוי במיוחד שנפעלת הקב"ה, עם
האחרונות לוחות נתינת יום הוא הכיפורים ).23(ויום

שני של חיבור ישנו הכיפורים שביום אומרת, זאת
והגבלה, במדידה קשור בגוף, נשמה בתור קצוות:
מדידה מכל שלמעלה הקדושה דרגת עם יהודי מתקשר

והגבלה.

מדות י"ג לגילוי בנוגע לעיל האמור עלֿדרך
נאמר שעליהם בכלל, תשובה ימי בעשרת 24הרחמים

ועלֿאחתֿ קרוב", בהיותו קראוהו בהמצאו ה' "דרשו
התשיעי, יום בסיום נמצאים כאשר כמהֿוכמה
שלימות היא שבו קודש, יהיה העשירי דיום ובתוספת
הם הרי – זה עם וביחד הרחמים, מדות י"ג גילוי

בגשמיות עד והגבלה, במדידה דוקא ומתגלים נמשכים
העולם,

ומשפט הדין איך גם מתגלה מזו: יתירה ועד
השנה דראש הדין (גמר הכיפורים הוא25שביום – (

רחמי" דאיהו ד"משפט.. רבים26באופן רחמים עד ,

dlrnly,dlabde dcicnnמרחמים גם למעלה – ואדרבה
– ובפנימיות באמת הם שהדינים כיון גלויים, רבים

גילוי מגדר (שלמעלה הנסתרים ועלֿידי27חסדים ,(

ומתגלים נמשכים הם הכיפורים ביום עילאה תשובה
ברב בגופים, נשמות טפחים מעשרה למטה בפשטות
שהדין איך בגלוי שרואים באופן ורוחני, גשמי טוב

דין – תשובהd`lirהוא ).d`lir(בדוגמת

.‰– זו שנה בקביעות הדגשה מתווספת הנ"ל בכל
חל הכיפורים ד"שבתשיום המעלות כל על נוסף בשבת:

המעלות28שבתון" גם ישנן קודש), יהיה (עשירי
קודש) יהיה (שביעי השבתֿקודש יום .29דקדושת

יהא שבת ש"כשתבוא להלכה נפסק ולהוסיף:
עשויה" מלאכתך כל כאילו זאתֿאומרת30בעיניך ,

הזה (בעולם אומנתך של "מלאכתך" השבת שביום
מוסיף שזה הקב"ה; עלֿידי "עשויה" גופא הגשמי)
כל במשך בעבודתם הישיבה לתלמידי כח נתינת
כיון והגוף, הנפש מנוחת מתוך תורה ללמוד השנה,
הגשמיים צרכיהם להם מספקים עשויה", ש"מלאכתך

ג). סעיף (כנ"ל

Â– בכללותה זו בשנה יותר מודגש זה ענין .

ראשיֿתיבות תש"נ, משנת סיםpנתyהאzבבואנו
שנת – זה ושנתh"nyz[ולפני שנתgnyzידיך, ,

ראשיֿתיבות תנש"א שנת בהתחלת ובעמדנו הקהל],
zהאyראנו`נתpשנתפרסמו תיבות (ראשי פלאות

ישראל בתפוצות ):31ונתפשטו
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ט.17) ט, משלי
וראה18) ב). סג, (ברכות בחבורה" אלא נקנית התורה ש"אין עד

ועוד. מ"ו. פ"ו אבות
לד.19) טז, אחרי תצוה. ס"פ
אדה"ז20) שו"ע סתרי"ט. שם פמ"ו). (מפדר"א סתר"ו או"ח טור

תרי. סו"ס שם אדה"ז ושו"ע רמ"א לו). פ"ב, (מדב"ר ס"ט שם
לב.21) כז, בחוקותי – הכתוב לשון
(22.89 הערה דלעיל בהברכה נסמן
ב.23) ל, שם גמרא ובפרש"י. ב כו, תענית
א.24) יח, ר"ה ו. נה, ישעי'

(25– תוקף) ונתנה (פיוט ויוהכ"פ ר"ה בתפלת שאומרים כמו
אֿב. טז, ר"ה וראה יחתמון". כיפור צום וביום יכתבון השנה "בראש
וש"נ. ולחתימה. לכתיבה ד"ה הערה תשמ"ו אלול ח"י מכתב וראה

(26" – דתורה ובנגלה אליהו"). ("פתח בהקדמה ehtyeתקו"ז

א).elivdeהעדה כו, (ר"ה העדה"
א).27) (לג, פכ"ו תניא ראה
לב.28) כג, אמור לא. טז, אחרי
וראה29) פ"י. (אגה"ת עילאה תשובה היא שבת שגם ולהעיר

ס"ח). דלעיל בהברכה
דשבת השייכות גם (שבתdxezlוידוע בגמרא ממ"ש גם כמובן –

ומרומז א. כט, (ח"ג בזהר וממ"ש תורה. ניתנה בשבת דלכו"ע ב) פו,
שבת. איקרי דת"ח (40 ע' ח"א לקו"ש וראה א. קיט בשבת

שו"ע30) ס"ח. סש"ו או"ח טושו"ע ט. כ, יתרו ופרש"י מכילתא
ס"ו. תש"נ שופטים ש"פ משיחת קונטרס וראה סכ"א. שם אדה"ז

ה"ב31) פ"ב שם ה"אֿב. פ"א ממרים (הל' מרמב"ם להעיר
עשה יש ישראל בכל ו)פשטו הגדול ב"ד ש(הנהיגו שמנהגות ואילך)

בקיומם. ול"ת
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הוא צריך – לזה ובהתאם השם; בעבודת ישראל לבני
המירבי; באופן לנצלה גם

ממנו מסירים ישיבה: בבחור בפועל נראה זה וענין
וכיוצא הפרנסה דאגות הזה, עולם עניני דאגות את
הישיבה הנהלת הוריו, עלֿידי לו מסופקים (אשר בזה
מנוחת מתוך תורה ללמוד שיוכל בכדי בזה), וכיוצא
ש"אומנותו" באופן עד הגוף, ומנוחת הנפש

"תורתו". היא (הגשמית)

נוסף לביאור צריכים שאינם ודאי ישיבה בחורי –

לחכם) "(תן הרי – לזה צריכים אמנם ואם בהאמור;
עוד" בחבורה,17ויחכם תורה לומדים שהנכם ובפרט .

העולם) של הטבע בדרך (אפילו מתווסף במילא
הלימוד בתלמוד18בהצלחת הקשורות המעלות וכל ,

ברבים. תורה ותלמוד דרבים תורה

שייכות„ לה יש – הישיבה תלמידי של זו מעלה .

הכיפורים: יום עם מיוחדת
בשנה" "אחת הכיפורים, הם19ביום ישראל בני ,

mitebaכ zenyp"השרת מלאכי "דוגמת עד20– ,

– הכיפורים דיום הקדושה דרגת בהם שמאירה
יהיה הקדשים.ycew"21"העשירי קדש עד ,

עילאה דתשובה השלימות תכלית ה': ובעבודת
הכיפורים ביום יהודי22היא של והתאחדות דביקות ,

התורה עלֿידי ובגלוי במיוחד שנפעלת הקב"ה, עם
האחרונות לוחות נתינת יום הוא הכיפורים ).23(ויום

שני של חיבור ישנו הכיפורים שביום אומרת, זאת
והגבלה, במדידה קשור בגוף, נשמה בתור קצוות:
מדידה מכל שלמעלה הקדושה דרגת עם יהודי מתקשר

והגבלה.

מדות י"ג לגילוי בנוגע לעיל האמור עלֿדרך
נאמר שעליהם בכלל, תשובה ימי בעשרת 24הרחמים

ועלֿאחתֿ קרוב", בהיותו קראוהו בהמצאו ה' "דרשו
התשיעי, יום בסיום נמצאים כאשר כמהֿוכמה
שלימות היא שבו קודש, יהיה העשירי דיום ובתוספת
הם הרי – זה עם וביחד הרחמים, מדות י"ג גילוי

בגשמיות עד והגבלה, במדידה דוקא ומתגלים נמשכים
העולם,

ומשפט הדין איך גם מתגלה מזו: יתירה ועד
השנה דראש הדין (גמר הכיפורים הוא25שביום – (

רחמי" דאיהו ד"משפט.. רבים26באופן רחמים עד ,

dlrnly,dlabde dcicnnמרחמים גם למעלה – ואדרבה
– ובפנימיות באמת הם שהדינים כיון גלויים, רבים

גילוי מגדר (שלמעלה הנסתרים ועלֿידי27חסדים ,(

ומתגלים נמשכים הם הכיפורים ביום עילאה תשובה
ברב בגופים, נשמות טפחים מעשרה למטה בפשטות
שהדין איך בגלוי שרואים באופן ורוחני, גשמי טוב

דין – תשובהd`lirהוא ).d`lir(בדוגמת

.‰– זו שנה בקביעות הדגשה מתווספת הנ"ל בכל
חל הכיפורים ד"שבתשיום המעלות כל על נוסף בשבת:

המעלות28שבתון" גם ישנן קודש), יהיה (עשירי
קודש) יהיה (שביעי השבתֿקודש יום .29דקדושת

יהא שבת ש"כשתבוא להלכה נפסק ולהוסיף:
עשויה" מלאכתך כל כאילו זאתֿאומרת30בעיניך ,

הזה (בעולם אומנתך של "מלאכתך" השבת שביום
מוסיף שזה הקב"ה; עלֿידי "עשויה" גופא הגשמי)
כל במשך בעבודתם הישיבה לתלמידי כח נתינת
כיון והגוף, הנפש מנוחת מתוך תורה ללמוד השנה,
הגשמיים צרכיהם להם מספקים עשויה", ש"מלאכתך

ג). סעיף (כנ"ל

Â– בכללותה זו בשנה יותר מודגש זה ענין .

ראשיֿתיבות תש"נ, משנת סיםpנתyהאzבבואנו
שנת – זה ושנתh"nyz[ולפני שנתgnyzידיך, ,

ראשיֿתיבות תנש"א שנת בהתחלת ובעמדנו הקהל],
zהאyראנו`נתpשנתפרסמו תיבות (ראשי פלאות

ישראל בתפוצות ):31ונתפשטו
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ט.17) ט, משלי
וראה18) ב). סג, (ברכות בחבורה" אלא נקנית התורה ש"אין עד

ועוד. מ"ו. פ"ו אבות
לד.19) טז, אחרי תצוה. ס"פ
אדה"ז20) שו"ע סתרי"ט. שם פמ"ו). (מפדר"א סתר"ו או"ח טור

תרי. סו"ס שם אדה"ז ושו"ע רמ"א לו). פ"ב, (מדב"ר ס"ט שם
לב.21) כז, בחוקותי – הכתוב לשון
(22.89 הערה דלעיל בהברכה נסמן
ב.23) ל, שם גמרא ובפרש"י. ב כו, תענית
א.24) יח, ר"ה ו. נה, ישעי'

(25– תוקף) ונתנה (פיוט ויוהכ"פ ר"ה בתפלת שאומרים כמו
אֿב. טז, ר"ה וראה יחתמון". כיפור צום וביום יכתבון השנה "בראש
וש"נ. ולחתימה. לכתיבה ד"ה הערה תשמ"ו אלול ח"י מכתב וראה

(26" – דתורה ובנגלה אליהו"). ("פתח בהקדמה ehtyeתקו"ז

א).elivdeהעדה כו, (ר"ה העדה"
א).27) (לג, פכ"ו תניא ראה
לב.28) כג, אמור לא. טז, אחרי
וראה29) פ"י. (אגה"ת עילאה תשובה היא שבת שגם ולהעיר

ס"ח). דלעיל בהברכה
דשבת השייכות גם (שבתdxezlוידוע בגמרא ממ"ש גם כמובן –

ומרומז א. כט, (ח"ג בזהר וממ"ש תורה. ניתנה בשבת דלכו"ע ב) פו,
שבת. איקרי דת"ח (40 ע' ח"א לקו"ש וראה א. קיט בשבת

שו"ע30) ס"ח. סש"ו או"ח טושו"ע ט. כ, יתרו ופרש"י מכילתא
ס"ו. תש"נ שופטים ש"פ משיחת קונטרס וראה סכ"א. שם אדה"ז

ה"ב31) פ"ב שם ה"אֿב. פ"א ממרים (הל' מרמב"ם להעיר
עשה יש ישראל בכל ו)פשטו הגדול ב"ד ש(הנהיגו שמנהגות ואילך)

בקיומם. ול"ת



mixetikלו mei axr micinlzdl `"hily x"enc` w"k zkxa

רוממות32נס מלשון הוא נפלאות) – (ועלֿדרךֿזה
שכתוב33והתנשאות כמו על34, נס "כמו נסי", "ארים
וה35ההרים" עבודה – האדם ובעבודת באופן. נהגה

" מזו: ויתירה הטבע; מדרך למעלה ההרים"lrנסי,
עד ה"הרים". ממעלת אפילו למעלה "בהרים"), (לא

נס. לדרגת מתעלה עצמו שהטבע באופן,

אשר ישיבה, בחורי בחיי בגלוי מתבטא זה וענין
הזה בעולם הטבע לחוקי כפופים בגופים, נשמות הם,

– בהיותםminxEnהגשמי ההרים", "על ברוחניות ¨¦

אומנתם". "תורתם בתורה, חדורים

.Êלעיל האמורות הברכות שכל מובן הנ"ל עלֿפי
מלמעלה והמשכות ברכות – מנחה) תפילת (לאחר

למטה עד עז36מעלה וביתר שאת ביתר שייכות –

הישיבה. לתלמידי
הענינים שכל אתכם יברך הקב"ה ובפשטות:
מעשרה למטה בגשמיות בפשטות יימשכו האמורים
גשמי טוב ברב – ובפשטות בגופים, נשמות טפחים,

לבב. וטוב שמחה ומתוך רוחני, טוב ורב

שמחה מתוך הברכות כל את לנצל הכחות – כולל
לבב. וטוב

שיתווסף – הישיבה לתלמידי בנוגע ובמיוחד
ד"לאסוקי באופן התורה, בלימוד בהצלחתכם
בחינת – ומשפט (דין דהלכתא" אליבא שמעתתא
ד"דרוש באופן וגם עצמה), בתורה והגבלה מדידה

שכר" כמו37וקבל והגבלה), ממדידה (שלמעלה
מכל38שכתוב למעלה – עד ויאדיר", תורה "יגדיל

והגבלה .39מדידה

ממדידה שלמעלה להגילוי מתאימה כהכנה זה וכל

בשנה". "אחת שבתון", ד"שבת והגבלה

יותר עוד ומזרז מקדים זה כל העיקר: והוא ועוד
לו ש"אחכה (כיון ומיד ותיכף –mei lka"40שיבוא– (

ושלימות תכלית יהיו (שאז והשלימה האמיתית גאולה
(יום דשביעי המעלות כל – כולל הנ"ל, הענינים כל
(יום דעשירי המעלות וכל בשלימות, השבת)

צדקנו משיח עלֿידי – בשלימות) הכיפורים)

בתהלים) פט (במזמור נאמר שעליו "מצאתי41–
משחתיו". קדשי בשמן עבדי דוד

המזמור וחותם אמן42וסיום לעולם ה' "ברוך –

בעולם דהוי' וההמשכה הברכה שנשפעת ואמן":
תחתון שאין התחתון הזה בעולם עד ("לעולם"),
דבני התחתון ב"עולם" (ועלֿדרךֿזה ממנו למטה

–43ישראל ואמן" ד"אמן ובאופן הגשמי); גוף –

"אנן עלֿדרך נוצחים", ("גבורים דנצחון באופן
את שממשיכים נצחיות, מלשון גם ונצחון ניצוחייא"),
בחיים – כלל הפסק בלי בגופים נשמות – העבודה
ממש. ומיד תיכף הנ"ל), הרמב"ן (כפסקֿדין נצחיים

בבית הכהןֿגדול בעבודת עינינו" "ותחזינה
ידיך" כוננו אד' "מקדש ביום44המקדש, ובמיוחד ,

"ונשלמה על (-נוסף ולפנים לפני העבודה – הכיפורים
שפתינו" בפשטות).45פרים "פרים" גם הזה, כבזמן

הא"ב סדר על וההצלחות הברכות כל את ומקבלים
ומחזור בסידור ובמילא46(כנדפס נפש, לכל השוה –

וכולם וטף, נשים אנשים נפש, בכל מתקבל זה הרי
בפועל הברכות כל קיום – ממש ומיד ותיכף יחד).

בגופים. נשמות טפחים, מעשרה למטה ממש,

עלֿ והשלימה האמיתית גאולה – הברכות ועיקר
בבנינו גו' ובזקנינו ו"בנערינו צדקנו. משיח ידי

וארבע47ובבנותינו" קצוות מכל ישראל, בני כל באים ,
הקודש, עיר בירושלים ישראל, לארץ – תבל כנפות

הקדשים. ולקדש המקדש, ולבית הבית להר

ואמן. אמן ממש, ומיד תיכף – ועיקר ועוד
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ואילך.32) 371 ע' ח"א תשמ"ט השיחות ס' ראה – להלן בהבא
ה'תש"נ. תשרי וא"ו מכתב

בשלח33) כט. ע' שה"ש אוה"ת ו. ס, תהלים מצו"צ ע'ראה
ובכ"מ. א. עג, להצ"צ סהמ"צ תרסה.

כב.34) מט, ישעי'
(35.19 הערה שם סה"ש וראה שם. סהמ"צ
במיוחד36) מודגש זה שענין בתחלתה דלעיל הברכה וראה

כהנים. בברכת
וש"נ.37) א. מד, סוטה
ב.38) סו, חולין כא. מב, ישעי'
מן39) פירושים ב' – ויאדיר" תורה "יגדיל בהפסוק שגם להעיר

ת"ת הל' (רמב"ם תשב"ר עם לימוד על דקאי א) הקצה*: אל הקצה
ב) התינוקות). לדעת (בהתאם במדוה"ג דוקא לימוד שהוא – ספ"ב)
חז"ל ובלשון שם), (חולין למעשה הלכה נוגע שאינו לימוד על דקאי

באופן לימוד היינו – (כבפנים) שכר" וקבל ממדוה"ג.dlrnly"דרוש
היא התורה ענין דשלימות לבאר יש אולי בפנים המבואר וע"פ
במיוחד מתבטא שזה (כפי גבול ובלי דגבול הענינים ב' כשמחברת

ישיבה). תלמידי אצל
לקו"ש (ראה לזה זה שייכים אחד בפסוק פירושים שב' וידוע (*

וש"נ). .782 ע' ח"ג

(40.394 ע' חכ"ג לקו"ש וראה מאמין". "אני נוסח
כמו41) הדעת, בהיסח שבא צדקנו משיח על וקאי – כא. פסוק

א). צז, (סנהדרין מציאה
וש"נ.42) ס"ט. דלעיל בהברכה ראה – להלן בהבא
(ק,43) תס"ט תקו"ז ג. פקודי תנחומא – האדם" זה קטן "עולם

ועוד. ב. קלד, זח"א ד. א, קה"ר ג. פל"א, אדר"נ וראה א).
ובפרש"י.44) יז טו, בשלח
ג.45) יד, הושע
דיוהכ"פ.46) (דציבור) מוסף בתפלת
ט.47) י, בא

ixyz 'e ± d"x zegiy ihewlh"i jxk

הקודש ללשון מתורגם

.‡
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‰"¯·
ספר (תחילת השנה ראש של הראשון היום בהפטרת

ההפטרה1שמואל) תוכן אלקנה. אשת חנה, על מסופר

ילדים" אין "ולחנה שבתחילה באמצעות2הוא, ואחרֿכך, ,

שמואל – בבן נפקדת היא שילה) במשכן (בהיותה תפילה

הנביא.

היא ההפטרות, כבשאר בחגים, ההפטרה קריאת מטרת

התורה לקריאת הוראה3בדומה מלשון היהודי4, על :

cenll.זה ובחג זו בשבת עבודתו לגבי הוראה מכך

זו הפטרה לקריאת הסיבה אם גם בעניננו: גם כך

היא השנה השנה5בראש בראש נפקדה שחנה בכל6כיון ,

בראש היהודי בעבודת הוראות מספר ההפטרה כוללת זאת

כלליות הוראות ומספר :7השנה,

העיקר שהיא חנה, לפקידת שהביאה שה"עבודה" כיון

הרי בשילה, תפילתה היתה לעיל), שהוסבר (כפי בהפטרה

עבודת לגבי ההפטרה מן הלימוד שעיקר לומר, מסתבר

לפי ובמיוחד חנה, מתפילת הוא השנה בראש היהודי

בשל"ה המובאת בראש8הדיעה היתה חנה תפילת שגם ,

השנה.

.·
‰�Á ˙ÏÈÙ˙ ˙Â„Â‡ ¯ÂÙÈÒ‰ ÏÚ ˙Â¯¯ÂÚ˙Ó‰ ˙ÂÏ‡˘‰
תפילת בענין הסיפור על ההסבר עלֿידי יובנו הדברים

ל"שכורה" עלי אותה חשב שבתחילה (מפניחנה,

מתי "עד לה ואמר לבה...") על כ"מדברת היתה שתפילתה

ואשפוך אדוני... "לא כך על לו ענתה חנה תשתכרין...".

ה'" לפני נפשי הלאה.9את וכך ,

כאן: מובן אינו לכאורה שהרי

כך כל גדולה טעות תהיה הכהן שלעלי ייתכן כיצד א)

להכיר במקום אשר עד הקצה, אל הקצה מן בכך10–

שהיא חשב הוא הנפש, השתפכות מתוך היא שתפילתה

"שכורה"?

עלי של לטעותו הסבר יימצא אם גם אין11ב) עדיין ,

כך על מסופר מדוע "בגנותdxezaמובן, אפילו הרי ?

הכתוב" דבר לא טמאה להבדיל,12בהמה הוא, כך ובודאי ,

הכהן! עלי לגבי

לשכורה" "ויחשבה.. אכן אם עלי13ג) ממתין מדוע ,

את רש"י שמסביר כפי תפילתה, את סיימה עד בדבריו

פיה" את שומר עליו14"ועלי היה הן – המתנה לשון –

ה'?cinלהפסיקה מבית להוצאתה ולדאוג
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‰ËÂ˘Ù "˙Â¯Î˘"
במשמעות כשכורה החשיבה לא שעלי מובן, זאת מכל

המילה של התפילה.15הפשוטה בענין ל"שכורה" אלא ,

" שחנה כיון תפילה13להתפלל"dzaxdכלומר, זו היתה

רצויה שאיננה המידה, מן ה'16יותר לפני נצבים כאשר

ט). בסעיף (כדלהלן ה' בבית
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של (אמו תנצב"ה חנה מרת הצדקנית הרבנית של היארצייט יום הוא (*

המנחה עלות בעת תשובה שבת נסתלקה שליט"א). אדמו"ר כ"ק – יבלח"ט –

תשכ"ה. .l"endשנת

סתקפ"ד1) או"ח (ואדה"ז) טושו"ע בחנה"). ("ומפטירין א לא, מגילה

(ס"ז). ס"ב

ב.2) א, ש"א

שבת3) של שחרית סדר (אבודרהם באה במקומה לכתחילה שהרי

ועוד). ופירושה.

ועוד.4) ב. נג, זח"ג

שם.5) אדה"ז שו"ע שם. מגילה ור"ן רש"י

וש"נ.6) א. יא, ר"ה

מהני7) למשמע איכא גברוותא הלכתא "כמה סע"א) לא, (ברכות כמחז"ל

דחנה". קראי

חז"ל8) כדרשת דלא והוא – בהגה"ה). א (ריד, שלו השנה ראש מס'

היום) ויהי ד) (שם, עה"פ שם וראה ההוא. האיש ועלה ג) (שם, עה"פ (יל"ש

לרגל. עלי' בעת שהי'

יגֿטו.9) שם, ש"א

ט)10) שם, (רש"י ישראל על שופט היום אותו נתמנה דעלי להעיר

הם היו הזמן דיןibidpnשבאותו "דן צ"ל דיין הרי – סתם שופט וגם העם.

עיון עם שקשור וש"נ), א. י, (שבת לאמיתו" בתוס'zaygnaאמת (עיין הנדון

ב). ח, ובב"ב שם

בחשאי היא דעבודתם המחשבה, לענין שייכים בכלל דכהנים ולהעיר,

ש"הובדלו.. מה ענינם הרי נגלה ע"פ וגם א), לט, (זח"ג דלבא וברעותא

ולשםzepaxwdלעבודת בזה עיקר שמחשבה רפ"ד) המקדש כלי הל' (רמב"ם "

dyy.העבודות בשאר ועד"ז במשנה) ב מו, (זבחים נזבח הזבח דברים

יד11) שם. ברכות הע"י מפרשי (יב). יג שם, ש"א (ועוד) רש"י ראה

ועוד. קא. סי' או"ח לשו"ע שלמה וחכמת אפרים

א.12) קכג, ב"ב

יג.13) שם, ש"א

יב.14) שם,

"שכרות15) הו"ע תשתכרין מתי עד עלי דמ"ש א), (קטז, מסידור להעיר

מיין". ולא

שקס"ד16) וי"ל שם. המאריך כל ובתוד"ה וברש"י ב לב, ברכות ראה

רבש"ע א"ל ב: לא, שם (וצע"ק בקשתה שתעשה מצפה היתה דחנה הי' דעלי

הובאה שלא וצע"ק באמת). הוא שכן דמשמע בתפלתוzlrnכו' המאריך

קז. ר"ס שם בטושו"ע במש"כ נכלל ואולי שם. בפוסקים
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הקודש ללשון מתורגם
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ספר (תחילת השנה ראש של הראשון היום בהפטרת

ההפטרה1שמואל) תוכן אלקנה. אשת חנה, על מסופר

ילדים" אין "ולחנה שבתחילה באמצעות2הוא, ואחרֿכך, ,

שמואל – בבן נפקדת היא שילה) במשכן (בהיותה תפילה

הנביא.

היא ההפטרות, כבשאר בחגים, ההפטרה קריאת מטרת

התורה לקריאת הוראה3בדומה מלשון היהודי4, על :

cenll.זה ובחג זו בשבת עבודתו לגבי הוראה מכך

זו הפטרה לקריאת הסיבה אם גם בעניננו: גם כך

היא השנה השנה5בראש בראש נפקדה שחנה בכל6כיון ,

בראש היהודי בעבודת הוראות מספר ההפטרה כוללת זאת

כלליות הוראות ומספר :7השנה,

העיקר שהיא חנה, לפקידת שהביאה שה"עבודה" כיון

הרי בשילה, תפילתה היתה לעיל), שהוסבר (כפי בהפטרה

עבודת לגבי ההפטרה מן הלימוד שעיקר לומר, מסתבר

לפי ובמיוחד חנה, מתפילת הוא השנה בראש היהודי

בשל"ה המובאת בראש8הדיעה היתה חנה תפילת שגם ,

השנה.
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תפילת בענין הסיפור על ההסבר עלֿידי יובנו הדברים

ל"שכורה" עלי אותה חשב שבתחילה (מפניחנה,

מתי "עד לה ואמר לבה...") על כ"מדברת היתה שתפילתה

ואשפוך אדוני... "לא כך על לו ענתה חנה תשתכרין...".

ה'" לפני נפשי הלאה.9את וכך ,

כאן: מובן אינו לכאורה שהרי

כך כל גדולה טעות תהיה הכהן שלעלי ייתכן כיצד א)

להכיר במקום אשר עד הקצה, אל הקצה מן בכך10–

שהיא חשב הוא הנפש, השתפכות מתוך היא שתפילתה

"שכורה"?

עלי של לטעותו הסבר יימצא אם גם אין11ב) עדיין ,

כך על מסופר מדוע "בגנותdxezaמובן, אפילו הרי ?

הכתוב" דבר לא טמאה להבדיל,12בהמה הוא, כך ובודאי ,

הכהן! עלי לגבי

לשכורה" "ויחשבה.. אכן אם עלי13ג) ממתין מדוע ,

את רש"י שמסביר כפי תפילתה, את סיימה עד בדבריו

פיה" את שומר עליו14"ועלי היה הן – המתנה לשון –

ה'?cinלהפסיקה מבית להוצאתה ולדאוג
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במשמעות כשכורה החשיבה לא שעלי מובן, זאת מכל

המילה של התפילה.15הפשוטה בענין ל"שכורה" אלא ,

" שחנה כיון תפילה13להתפלל"dzaxdכלומר, זו היתה

רצויה שאיננה המידה, מן ה'16יותר לפני נצבים כאשר
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של (אמו תנצב"ה חנה מרת הצדקנית הרבנית של היארצייט יום הוא (*

המנחה עלות בעת תשובה שבת נסתלקה שליט"א). אדמו"ר כ"ק – יבלח"ט –

תשכ"ה. .l"endשנת

סתקפ"ד1) או"ח (ואדה"ז) טושו"ע בחנה"). ("ומפטירין א לא, מגילה

(ס"ז). ס"ב

ב.2) א, ש"א

שבת3) של שחרית סדר (אבודרהם באה במקומה לכתחילה שהרי

ועוד). ופירושה.

ועוד.4) ב. נג, זח"ג

שם.5) אדה"ז שו"ע שם. מגילה ור"ן רש"י

וש"נ.6) א. יא, ר"ה

מהני7) למשמע איכא גברוותא הלכתא "כמה סע"א) לא, (ברכות כמחז"ל

דחנה". קראי

חז"ל8) כדרשת דלא והוא – בהגה"ה). א (ריד, שלו השנה ראש מס'

היום) ויהי ד) (שם, עה"פ שם וראה ההוא. האיש ועלה ג) (שם, עה"פ (יל"ש

לרגל. עלי' בעת שהי'

יגֿטו.9) שם, ש"א

ט)10) שם, (רש"י ישראל על שופט היום אותו נתמנה דעלי להעיר

הם היו הזמן דיןibidpnשבאותו "דן צ"ל דיין הרי – סתם שופט וגם העם.

עיון עם שקשור וש"נ), א. י, (שבת לאמיתו" בתוס'zaygnaאמת (עיין הנדון

ב). ח, ובב"ב שם

בחשאי היא דעבודתם המחשבה, לענין שייכים בכלל דכהנים ולהעיר,

ש"הובדלו.. מה ענינם הרי נגלה ע"פ וגם א), לט, (זח"ג דלבא וברעותא

ולשםzepaxwdלעבודת בזה עיקר שמחשבה רפ"ד) המקדש כלי הל' (רמב"ם "

dyy.העבודות בשאר ועד"ז במשנה) ב מו, (זבחים נזבח הזבח דברים

יד11) שם. ברכות הע"י מפרשי (יב). יג שם, ש"א (ועוד) רש"י ראה

ועוד. קא. סי' או"ח לשו"ע שלמה וחכמת אפרים

א.12) קכג, ב"ב

יג.13) שם, ש"א

יב.14) שם,

"שכרות15) הו"ע תשתכרין מתי עד עלי דמ"ש א), (קטז, מסידור להעיר

מיין". ולא

שקס"ד16) וי"ל שם. המאריך כל ובתוד"ה וברש"י ב לב, ברכות ראה

רבש"ע א"ל ב: לא, שם (וצע"ק בקשתה שתעשה מצפה היתה דחנה הי' דעלי

הובאה שלא וצע"ק באמת). הוא שכן דמשמע בתפלתוzlrnכו' המאריך

קז. ר"ס שם בטושו"ע במש"כ נכלל ואולי שם. בפוסקים
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ה'": לפני נפשי את "ואשפוך היא כך על חנה תשובת

ב כרוך להתפלל" "הרבתה של הענין zektzydכאשר

ytpdדרגה להיפך, אם, כי בתפילה, "שכרות" זו אין אזי ,

בה .15נעלית

מפני השנה, ראש לבין חנה תפילת בין הקשר זהו

התפילה אופן אודות חנה לבין הכהן עלי בין שהדוֿשיח

ושל חנה תפילת של הכללי תוכנן את גם מבהיר ה' בבית

להלן. שיוסבר כפי השנה, בראש תפילות מספר

.„
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הפכיים: ענינים שני מצויים השנה ראש בתפילות

האדם, צרכי לכל הדין יום הוא השנה ראש אחד מצד

(ככתוב בגשמיות והן ברוחניות הוא17הן לישראל חק "כי

יעקב": לאלקי מלשוןwgמשפט – "הטריפני18לישראל

גשמיים וצרכים מזונות על המשפט הוא – חוקי" 19לחם

רוחנייםiwl`lו"משפט ענינים על המשפט הוא ,18יעקב"

בנפשו" אלקות "גילוי דרגת מבקשים20על לפיכך .(

הצלחה על וגם ומזוני, חיי בני על השנה ראש בתפילות

רוחניים. בענינים

השנה בראש העבודה שעיקר ידוע, שני מצד

הקדושֿברוךֿ הכתרת היא בתפילה) בעיקר (המתבטאת

למלך חז"ל21הוא ובלשון כנאמר22, עליכם", "שתמליכוני

בכבודך", כולו העולם על "מלוך השנה ראש בתפילת

והרי ועוד. הארץ", כל על וקבלתzxzkd"מלך מלך

וכניעה מוחלטת התבטלות עלֿידי רק נעשית מלכותו

ה"עצמי" ברצון כלל חשים אין אשר עד 23כלפיו

ההכתרה).z`f(והתבטלות את "לקבל" למלך גורמת

מתבטלים כאשר דסתרי: תרתי הם אלו ענינים שני

העצמיים, הצרכים על ומבקשים חושבים אין המלך, כלפי

(שהם גשמיים בענינים הוא כך העצמי. לרצון הקשורים

מיימוניות בהגהות כמוסבר השנה, בראש הדין )24עיקר

רוחניים. בצרכים ואפילו

זוהר בתיקוני נאמר "ביומי25(וכידוע, שהמבקשים ,

הם לחיים" כתבנו וחיי, וכפרה סליחה "מזוני על דכפורי"

על חושבים שהם מפני הב", "הב הנובחים mnvrככלבים

השכינה. על ולא

בנוסח האדם צרכי על הבקשות נקבעו שני מצד אך

למילוי רצון עת שזוהי בהסבירם חז"ל עלֿידי התפילה

רק לנבוע צריכות אינן שהבקשות מובן ומכך הבקשות,

ישראל על ציוה שהקדושֿברוךֿהוא מכך – מקבלתֿעול

כדי רק זאת עושים והם השנה, בראש צרכיהם לבקש

לצרכים רצון מתוך גם לבקש צריך אלא – רצונו לקיים

המבוקשים).

יש אחד מצד שלzevxlכלומר, זה בחלק ולהתכוון

משאלותיו ימלא שהקדושֿברוךֿהוא לכך ,26התפילה

בהרגשת צורך יש כך ויחדzeyiולשם עצמית, ומציאות

הדורש דבר עליכם", "תמליכוני את לקיים יש זאת עם

העצמית. והמציאות הישות של מוחלטת התבטלות

.‰
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השנה בכל התפילות לגבי זו שאלה נשאלת לכאורה,

:27כולה

לפני כעומד הוא המתפלל שמונהֿעשרה בתפילת

תחושת28המלך לגלות לו אל המלך לפני ובעמדו ישות29,

בגמרא שנאמר כך, כדי עד מעשה30עצמית, על שאפילו ,

לפני בתנועה (=רומז מלכא" קדמי במחוג "מחוה של

נקבעו זאת עם יחד החיים, היפך של עונש מגיע המלך")

האמצעיות, הברכות י"ב יהודי כל של התפילה בנוסח

האדם. צרכי בקשת הוא שתוכנן

יש לתפילותאך השנה ראש תפילת בין עצום הבדל

השנה: בכל

השנה, הקדושxg`lֿבמשך השנה, בראש ההכתרה

והתבטלות מדינה, המנהיג כ"מלך" כביכול, הוא ברוךֿהוא

מציאותם שמורגשים באופן היא למלך המדינה בני

לפני ממש נצבים כאשר רק המונהגים. של וצרכיהם

לפניו. נכנעת כולה שהמדינה ניכר שיהיה צריך המלך,
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ה.17) פא, תהלים

ספ"ז.18) תש"י חק כי ד"ה סע"ד. נה, ד. נד, ר"ה לקו"ת ח. ל, משלי

ועוד.19) שם. חק כי ד"ה

א.20) נו, שם הלקו"ת לשון

ח"ט21) ואילך. 339 ואילך. 124 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש בארוכה ראה

ואילך. 489 ואילך. 450 ואילך. 434 .p"yeע'

ב.22) לד, א. טז, ר"ה

פ"ב.23) תש"ג ר"ה של יו"ט ד"ה פ"ב. תש"א תקעו ד"ה ראה

ב.24) נט, ר"ה בלקו"ת הובא הרמב"ן. בשם רפ"ג תשובה הל'

אין25) ד"ה חז"ל אגדות ויגש. ר"פ להה"מ או"ת וראה א). (כג, ת"ו

שם סע"ג). (קח, עומדין

בסופו. של סי' טוב שם מכתר ולהעיר תעש). אל (ד"ה בסופו

איזה26) לו חסר כאשר לה' להתפלל דתפלה מ"ע עיקר זהו ואדרבה,

וש"נ). בתחלתו, התפלה מצות שרש להצ"צ סהמ"צ (ראה וכיו"ב דבר

ואילך.27) 217 ע' חכ"ג לקו"ש וראה

רע"א:28) לג, ברכות ועיין צה. סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע א. י, שבת ראה

כו'. ממה"מ לפני עומד

ממקומו.29) לזוז אין – המלך לפני עומד ס"ב: קד סי' אדה"ז שו"ע ראה

(30.13 הערה 32 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה ב. ה, חגיגה
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ש בשעה זאת, הואmixizknלעומת כאשר המלך, את

כניעה דרושה המדינה, להנהגת מעל ונישא, רם עדיין

תורגש שלא כך יותר, עצומה ze`ivnוהתבטלות meyזולת

במצב ייתכן כיצד השאלה: ונשאלת עצמו. dfkהמלך

אישיים? צרכים המלך מן לבקש

.Â
˙‡ Ì‰ÈÏÚ ÍÈÏÓ‰Ï È„Î ‡È‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙˘˜·

‡Â‰ŒÍÂ¯·Œ˘Â„˜‰
הוא: לכך ההסבר

השנה בראש צרכיו את לבקש צריך אינו היהודי

שתהיהelyלתועלתו כדי ,el,גשמיים בענינים רווחה

עליכם": "תמליכוני לעבודת בהמשך אלא רוחניים, ואפילו

השראת בכבודך", כולו העולם על "מלוך של הפעולה

רק להתקיים יכולים העולם בכל הקדושֿברוךֿהוא מלכות

הזה העולם בעניני היהודי של התעסקותו עלֿידי

יתברך" לשבתו ל"מכון .31ובהפיכתם

השייכים קדושה ניצוצות יש יהודי שלכל כיון

ואשר ולזככםed`לנשמתו, לבררם והם32חייב ,

ייעד שהקדושֿברוךֿהוא הגשמיים בדברים "מלובשים"

שיתן הקדושֿברוךֿהוא מן היהודי מבקש לפיכך בשבילו,

"מלוך את באמצעותם להגשים שיוכל כדי אלו דברים לו

אליו. השייך בחלק – כולו" העולם על

השנה בראש האדם צרכי בבקשת שגם אפוא, יוצא

זאת מבקש הוא כי עצמית, ישות הרגשת מעורבת אינה

הקדושֿברוךֿהוא דוקא33למען נובעת הבקשה – להיפך .

הכתרת בעת שרויים בה אשר המוחלטת ההתבטלות מן

לעצם קשר יש הניצוצות וזיכוך שלבירור כיון המלך,

.34הנשמה

דירה לו להיות הקב"ה "נתאוה של שהמטרה (כשם

נובעת35בתחתונים" הבירורים, עבודת עלֿידי המתבצעת ,

ית' מעצמותו המקיימים36בשורשה ישראל, אצל כך ,

ל זו עבודה קשורה בפועל, זו נשמתם)mvrכוונה

עצמי רצון של הענין קיים אינו הנשמה עצם לגבי והרי

ליחדך" יחידה בך.. ודבוקה "חבוקה היא ומובן,37כי ,

כרוכה ה', כוונת את להגשים כדי האדם צרכי שבקשת

בעבודת המתגלה הנשמה, עצם של מוחלטת בהתבטלות

עליכם". "תמליכוני

.Ê
˙ÂÂˆ˜ È�˘ Â·¯˜· ÏÂÏÎÏ È„Â‰È ÏÎÓ ÌÈ˘¯Â„ „ˆÈÎ
השנה בראש הצרכים בקשות לשאול: ניתן לכאורה

של התפילה בנוסח חז"ל עלֿידי מצבlkicediנקבעו בכל

הצרכים שבקשת בנפשיה אינש ידע והרי שרוי. הוא שבו

את לבצע הכוונה מן רק נובעת איננה והרוחניים הגשמיים

הוא בפשטות. ב"מיצר" הימצאות מתוך גם אלא ה', רצון

משאלותיו את ימלא שהקב"ה המבקש)elyרוצה (של

כפיd`lnd...dagxde"מידו המצוה, מבוססת כך על ."

מושתתתyxetnaשנאמר כך ועל התפילה, בברכות

החולה38חשיבותה שיתרפא – והשפעתה התפילה של

וכ הגשם דומה.וירד

צרכיו על כלל לחשוב שלא האדם מן דורשים היו אם

כל את להקדיש אלא השנה, ראש בתפילת הגשמיים

ה' מלכות עול קבלת – עליכם" "תמליכוני לענין עבודתו

בדבר, קושי שום היה לא –

הניצוץ" אל המאור "קירוב של זמן זהו וכל39שהרי ,

הקדושֿברוךֿ אל להתקרב עצמו את לעורר מסוגל יהודי

רצונו כל את ולהקדיש העצמיים צרכיו את לשכוח הוא,

ה"מלך". עם להתאחדות

דורשים כיצד icediאך lknשני את בקרבו להכיל

משאלותיו על לחשוב עליו אחד מצד יחדיו: הקצוות

לוzevxleהעצמיות אל זאת עם כשיחד ימלאן, שהקב"ה

למען רק זאת לעשות אלא עצמיים, רגשות בכך לערב

הקדושֿברוךֿהוא?

.Á
‰˘Â„˜‰ ˙ÂˆÂˆÈ� ¯Â¯·Ï ‰Ó˘�‰ ˙Â˜˜Â˙˘‰

הבעש"ט פירוש לפי יובנו הפסוק40הדברים 41על

והצמא שהרעב תתעטף", בהם נפשם צמאים גם "רעבים

ש" מכך נובעים למשקה או למאכל הגוף בהםmytpשל

ניצוצות את ולזכך לברר רוצה שהנפש מכך תתעטף",

שייכים אלו שניצוצות מפני ובמשקה, שבמאכל הקדושה

לתקן". צריך (דוקא) "שהוא אליו,
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פל"ד.31) התניא לשון

בפנים32) לקמן שהובאה הבעש"ט תורת ריח. סי' טוב שם כתר ראה

ח. סעיף

השכינה".33) "בשביל עוזו", בשכינת "להשפיע שם) (או"ת הה"מ בלשון

תורת34) של ענינה קונטרס .79 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש גם ראה

סוס"כ. החסידות

רפל"ו.35) תניא

תרס"ו).36) (בהמשך תרס"ז בחוקותי אם סד"ה ראה

ג'.37) דיום הושענות

תפלה38) הל' רמב"ם וראה בפע"ח. מ"ש להבין ד"ה קו"א תניא ראה

ה"ב. פ"א

ספ"ה.39) העבודה קונטרס א. צא, סע"ב. כא, ע"ד. ריש יג, חיים דרך

(נעתק40) אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב וראה ג), (כה, קצד סי' טוב שם כתר

.(165 ע' ח"א [המתורגם] בלקו"ש תוכנו

ה.41) קז, תהלים
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ש בשעה זאת, הואmixizknלעומת כאשר המלך, את

כניעה דרושה המדינה, להנהגת מעל ונישא, רם עדיין

תורגש שלא כך יותר, עצומה ze`ivnוהתבטלות meyזולת

במצב ייתכן כיצד השאלה: ונשאלת עצמו. dfkהמלך

אישיים? צרכים המלך מן לבקש

.Â
˙‡ Ì‰ÈÏÚ ÍÈÏÓ‰Ï È„Î ‡È‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙˘˜·

‡Â‰ŒÍÂ¯·Œ˘Â„˜‰
הוא: לכך ההסבר

השנה בראש צרכיו את לבקש צריך אינו היהודי

שתהיהelyלתועלתו כדי ,el,גשמיים בענינים רווחה

עליכם": "תמליכוני לעבודת בהמשך אלא רוחניים, ואפילו

השראת בכבודך", כולו העולם על "מלוך של הפעולה

רק להתקיים יכולים העולם בכל הקדושֿברוךֿהוא מלכות

הזה העולם בעניני היהודי של התעסקותו עלֿידי

יתברך" לשבתו ל"מכון .31ובהפיכתם

השייכים קדושה ניצוצות יש יהודי שלכל כיון

ואשר ולזככםed`לנשמתו, לבררם והם32חייב ,

ייעד שהקדושֿברוךֿהוא הגשמיים בדברים "מלובשים"

שיתן הקדושֿברוךֿהוא מן היהודי מבקש לפיכך בשבילו,

"מלוך את באמצעותם להגשים שיוכל כדי אלו דברים לו

אליו. השייך בחלק – כולו" העולם על

השנה בראש האדם צרכי בבקשת שגם אפוא, יוצא

זאת מבקש הוא כי עצמית, ישות הרגשת מעורבת אינה

הקדושֿברוךֿהוא דוקא33למען נובעת הבקשה – להיפך .

הכתרת בעת שרויים בה אשר המוחלטת ההתבטלות מן

לעצם קשר יש הניצוצות וזיכוך שלבירור כיון המלך,

.34הנשמה

דירה לו להיות הקב"ה "נתאוה של שהמטרה (כשם

נובעת35בתחתונים" הבירורים, עבודת עלֿידי המתבצעת ,

ית' מעצמותו המקיימים36בשורשה ישראל, אצל כך ,

ל זו עבודה קשורה בפועל, זו נשמתם)mvrכוונה

עצמי רצון של הענין קיים אינו הנשמה עצם לגבי והרי

ליחדך" יחידה בך.. ודבוקה "חבוקה היא ומובן,37כי ,

כרוכה ה', כוונת את להגשים כדי האדם צרכי שבקשת

בעבודת המתגלה הנשמה, עצם של מוחלטת בהתבטלות

עליכם". "תמליכוני
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˙ÂÂˆ˜ È�˘ Â·¯˜· ÏÂÏÎÏ È„Â‰È ÏÎÓ ÌÈ˘¯Â„ „ˆÈÎ
השנה בראש הצרכים בקשות לשאול: ניתן לכאורה

של התפילה בנוסח חז"ל עלֿידי מצבlkicediנקבעו בכל

הצרכים שבקשת בנפשיה אינש ידע והרי שרוי. הוא שבו

את לבצע הכוונה מן רק נובעת איננה והרוחניים הגשמיים

הוא בפשטות. ב"מיצר" הימצאות מתוך גם אלא ה', רצון

משאלותיו את ימלא שהקב"ה המבקש)elyרוצה (של

כפיd`lnd...dagxde"מידו המצוה, מבוססת כך על ."

מושתתתyxetnaשנאמר כך ועל התפילה, בברכות

החולה38חשיבותה שיתרפא – והשפעתה התפילה של

וכ הגשם דומה.וירד

צרכיו על כלל לחשוב שלא האדם מן דורשים היו אם

כל את להקדיש אלא השנה, ראש בתפילת הגשמיים

ה' מלכות עול קבלת – עליכם" "תמליכוני לענין עבודתו

בדבר, קושי שום היה לא –

הניצוץ" אל המאור "קירוב של זמן זהו וכל39שהרי ,

הקדושֿברוךֿ אל להתקרב עצמו את לעורר מסוגל יהודי

רצונו כל את ולהקדיש העצמיים צרכיו את לשכוח הוא,

ה"מלך". עם להתאחדות

דורשים כיצד icediאך lknשני את בקרבו להכיל

משאלותיו על לחשוב עליו אחד מצד יחדיו: הקצוות

לוzevxleהעצמיות אל זאת עם כשיחד ימלאן, שהקב"ה

למען רק זאת לעשות אלא עצמיים, רגשות בכך לערב

הקדושֿברוךֿהוא?
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‰˘Â„˜‰ ˙ÂˆÂˆÈ� ¯Â¯·Ï ‰Ó˘�‰ ˙Â˜˜Â˙˘‰

הבעש"ט פירוש לפי יובנו הפסוק40הדברים 41על

והצמא שהרעב תתעטף", בהם נפשם צמאים גם "רעבים

ש" מכך נובעים למשקה או למאכל הגוף בהםmytpשל

ניצוצות את ולזכך לברר רוצה שהנפש מכך תתעטף",

שייכים אלו שניצוצות מפני ובמשקה, שבמאכל הקדושה

לתקן". צריך (דוקא) "שהוא אליו,
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פל"ד.31) התניא לשון

בפנים32) לקמן שהובאה הבעש"ט תורת ריח. סי' טוב שם כתר ראה

ח. סעיף

השכינה".33) "בשביל עוזו", בשכינת "להשפיע שם) (או"ת הה"מ בלשון

תורת34) של ענינה קונטרס .79 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש גם ראה

סוס"כ. החסידות

רפל"ו.35) תניא

תרס"ו).36) (בהמשך תרס"ז בחוקותי אם סד"ה ראה

ג'.37) דיום הושענות

תפלה38) הל' רמב"ם וראה בפע"ח. מ"ש להבין ד"ה קו"א תניא ראה

ה"ב. פ"א

ספ"ה.39) העבודה קונטרס א. צא, סע"ב. כא, ע"ד. ריש יג, חיים דרך

(נעתק40) אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב וראה ג), (כה, קצד סי' טוב שם כתר

.(165 ע' ח"א [המתורגם] בלקו"ש תוכנו

ה.41) קז, תהלים
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רעב חש האדם אמנם לאמיתוiptebכלומר, אך למזון,

הקדושה לניצוצות נשמתו של ה"רעב" זהו דבר של

אליו. השייכים שבמאכל

הקדושֿ אל ותחנוניו היהודי בקשות בעניננו: גם כך

הן ורוחניים, גשמיים לצרכים השנה בראש ברוךֿהוא

כוונת את להגשים נשמתו של ה"רעב" דבר של לאמיתו

לה' לדירה אלו גשמיים דברים להפיכת הקדושֿברוךֿהוא

מהתחשבותו נובעות שהן נראה בחיצוניות אם גם יתברך,

ומזוני. חיי בני של ובענינים העצמית במציאותו

מעומק מתעוררים שיהודים העובדה, עצם יתרֿעלֿכן:

מן יותר ינוח..." מי תוקף... "ונתנה באמירת נשמתם

בכבודך..." כולו העולם על "מלוך באמירת ההתעוררות

דברים. של בעומקם האמת זוהי שאכן לכך, הוכחה היא

נשמה האדם שבהיות הוא, לכך הגלוי שהטעם למרות

sebaהענינים מן יותר העולםֿהזה עניני אליו קרובים

הקדושֿ שרצון הוא, לכך העמוק הטעם הרי הרוחניים,

דירה הוא ו'),mipezgzaברוךֿהוא בסעיף (כדלעיל דוקא

היהודי. של נפשו לעצמיות הדברים חודרים ולכן

זו התעוררות בבקשות. דוקא יותר מתעורר הוא לפיכך

את להגשים הנשמה עצם של השתוקקות בפנימיותה היא

יתברך. לה' לדירה העולם להפיכת העליונה הכוונה

.Ë
Ô‰Î‰ ÈÏÚ ÔÈ·Ï ‰�Á ÔÈ· ÁÈ˘ŒÂ„Ï ¯·Ò‰‰

על ההפטרה קריאת לקביעת הסיבה שזוהי לומר, ויש

מתי "עד הכהן עלי דברי כולל השנה, בראש חנה תפילת

תשתכרין...":

"לפני – ה'" "לפני נצבים שכאשר היתה, עלי טענת

הקדשים" על42קודש אלא דבר, שום על לחשוב אין –

ה'" "לפני שעומדים על43כך לבקשות מקום אז אין .

לאמתך "ונתתה כמו לבקשה לא ואפילו גשמיים, ענינים

אנשים" "44זרע של באופן לא ובודאי ,dzaxd"45להתפלל.

רצון אבל טוב, אמנם שהוא רצונה, של "שכרות" זוהי

למקום46עצמי לב שמה איננה שהיא עד כך כל עז רצונה .

ה'". "לפני נמצאת, היא בו

רק לא ה'": לפני נפשי את "ואשפוך חנה ענתה כך על

רצונות של "שכרות" איננה אנשים" ל"זרע שבקשתה

זוהי להיפך, אם כי ח"ו, zeiniptשלzektzydעצמיים

שנאמר כפי ה'", "לפני בעומדה דוקא וזאת 47הנפש,

אתipt"בקשו אבקש"jipt(כי) הנפש48ה' ולפנימיות .

בך". ודבוקה "חבוקה כלֿכולה היא עצמי, רצון אין

נדרה גם יובן "ונתתiciindבכך שאם בקשתה, בענין

"ונתתיו אזי אנשים", זרע lkלאמתך 'dleiig iniכל :"

איננה אנשים לזרע שבקשתה כיון לה', מוקדשים יהיו חייו

בלבד הקדושֿברוךֿהוא למען אלא שלה, .49לצרכיה

.È
‰‡¯Â‰‰

בתפילת שלו ה' לעבודת הוראה יהודי לכל יש מכך

השנה: ראש

אלא כדבעי, תהיה היהודי של שפנימיותו בכך די אין

מבקש כאשר לפיכך, גילוי. לידי זו פנימיות להביא יש

ואפילו הגשמיים, צרכיו על השנה בראש היהודי

הטוענת הכהן" "עלי בחינת בנפשו קיימת הרוחניים,

להרהורים יש מקום מה תשתכרין...": מתי "עד כלפיו:

הכתרת בעת עתה, עצמיים וצרכים הזה העולם בעניני

המלך.

אלו, משאלות להביא הוא צריך זאת, כל למרות אך

אשר יהודי אפילו חנה, תשובה מתבטאת בכך ודוקא

של בעומקה הרי אנוכיותו, בגלל צרכיו על חושב בינתיים

" של הענין קיים iytpהבקשה z` jety`e– ה'" לפני

בך", ודבוקה "חבוקה שהיא הנפש, פנימיות של השתפכות

ית'. עצמותו עם מאוחדת

עלי, טענת את לחלוטין תירצה חנה שתשובת וכשם

ברכה כך על לה נתן ואף עמה הסכים שהוא כך, כדי עד

שאלת אשר שלתך את יתן ישראל "ואלקי והבטחה

בקשתו50מעמו" את הקדושֿברוךֿהוא גם ממלא כך –

הנראה בטוב כפשוטה, ומתוקה, טובה לשנה יהודי, כל של

רויחי. (ובכולם) ומזוני חיי בבני והנגלה,

(e"lyz d"xc 'a mei zgiyn)
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יב.42) שם, ש"א רלב"ג

"תפלה43) א) קב, (תהלים עה"פ סצ"ז) (כש"ט הבעש"ט מתורת להעיר

גו' d'לעני iptle."שיחו ישפוך

יא.44) שם, ש"א

"תפלה45) שהיתה – ב) נג, (יומא ביוהכ"פ בהיכל כה"ג מתפלת להעיר

dxvw.(במשנה ב נב, (שם "

זה46) שאין י"ל – ישמע" לא וקולה נעות שפתי' "רק יג) (שם, ומ"ש

dgkedd:כ"א שכורה שהיא

על מורה זה שרקlcebא) עד עוה"ז), עניני על (בהתפלה שלה השכרות

כן ב) גו'. נעות סע"א).l"vשפתי' (לא, בברכות כדאיתא –

ואילך.47) ג סו, ש"ש בֿג. מד, נצבים לקו"ת ח. כז, תהלים

(ולוי)48) כהן של שענינו מפני הוא בזה, הרגיש לא שעלי דזה לומר, ויש

ויובלlcadlהוא שמיטה הל' (רמב"ם ה' לפני לשרת ולעמוד העולם מדרכי

רד"ק ספ"א. (שוח"ט) שמואל (מדרש כה"ג הי' שעלי להדיעה [ובפרט בסופן)

במקדש שיושב – ט) שם, ש"א meidורלב"ג lkפ"ה המקדש כלי הל' (רמב"ם

הפכים. מצבים הם ה' לפני ולעמוד צרכיו שאילת זו, בחי' מצד ולכן – ה"ז)]

עה"פ)49) (יל"ש חז"ל ופי' אנשים", "זרע – גופא בבקשתה גם כמודגש

שהם (חנה).. אמרה וצדיקים וגדולים ונבונים חכמים ly"אנשים enyl

d"awd."

יז.50) שם,



מי

חג הגאולה י"ט כסלו

להיות  צריך  בתורה,  חדש  אור  שמתגלה  זמן  כל 
מקודם העלם והסתר, וככל שהבחינה היא יותר גבוה, 

ההעלם הוא יותר דק ועמוק.
די  היה  דתורה,  הנגלה  שנתגלה  תורה,  מתן  לפני 
מזרע  ואינם  חם1,  מבני  שהם  מצרים,  דגלות  ההעלם 

אברהם יצחק ויעקב.
לפני גילוי פנימיות התורה, שיתגלה על ידי משיח 
צדקנו, צריך להיות גלות אדום, שהוא מבני שם, מזרע 

אברהם ויצחק, ועשו היה בבטן אחת עם יעקב.
היותר  הבחינה  שהוא  החסידות,  אור  גילוי  ולפני 
גבוה, התחברות שתי הבחינות יחד, היה צריך להיות 
מסטרא  שהם  מאותם  ועמוק,  דק  יותר  עוד  העלם 

דקדושה גופא, מישראל.
ולפני גילוי הנגלה דתורה היתה קריעת ים סוף לי"ב 
נהר  קריעת  תהיה  דתורה  הנסתר  גילוי  ולפני  גזרים2, 
פרת לז' נחלים3 . זהו י"ט כסלו, הכולל שתי הבחינות 

יחד: י"ב של ים סוף וז' של נהר פרת.
)ליקוטים ואגרות עמ' רכד( 

הסתלקותו ביום כ"ד טבת

הסתלקות הצדיקים הגדולים ביותר, וביחוד מי שעל 
הילולא,  נקרא בשם  עליונים,  ורזין  סודות  נתגלו  ידם 

מפני שבהסתלקותם נעשה יחוד למעלה.
והוא על דרך היחוד דאסתר, מלכות, עם המלך, ז"א, 
בחודש טבת4. וכן רבנו שמו זלמ"ן, מספר קכ"ז, כמו 
שני  מקכ"ז  מדינות, שנמשך  קכ"ז  על  מלכה  שאסתר 
מלכות,  בחינת  על  רומז  זלמן  הרי שהשם  חיי שרה5. 
שלכן הוא שם הכנוי, שהוא במלכות, כנו"י גימטריא 

אלקי"ם. 

1( נח י, ו.
2( רש"י על הפסוק )תהילים קלו, יג( לגוזר ים סוף לגזרים.

3( ישעיה יא, טו.
4( אסתר ב, טז.

5( אסתר רבה פ"א, ח.

והיתה הסתלקותו בחודש טבת, כמו שלקיחת אסתר 
היתה בחודש זה.

ובכ"ד דוקא, היינו המתקת הגבורות דאותיות לה"י 
כד"ט   - להן6  הקודמין  כד"ט  באותיות  אלקים  דשם 

ראשי תיבות כ"ד טבת.
)ליקוטים ואגרות עמ' רנד( 

אכילה ושתיה

מקו  היא  ושתיה  חסד,  הימין,  מקו  היא  אכילה 
השמאל, גבורה7.

לכן שתיה בכלל אכילה8, ולא בהיפך, כי הגבורות 
בהיפך  ולא  לחסדים,  וטפלים  כלולים  להיות  צריכים 

ח"ו.
חסדים  כי  משתיה9,  מרובה  אכילה  תורה  של  ודת 

צריכים להרבות, וגבורות למעט.
וקו הימין הוא חד אריך, וקו השמאל הוא חד קציר10.
וכן בקוי אות ה', קו הימין הוא ארוך, וקו השמאל 

קצר ממנו.
יותר  טומאה  לקבל  עלולים  שמשקין  מה  זהו 
בקו  אחיזה  יותר  להם  יש  ורע  טומאה  כי  מאוכלין, 

השמאל.
)משקין נעשו תחלה, מה שאין כן אוכלין11. ואפילו 
כשנפלו  דוקא  הוא  טומאה,  מקבלין  שאוכלין  מה 
וכי  שכתוב12  כמו  מוכשרין,  הם  שאז  עליהם,  משקין 

יותן מים על זרע . . טמא הוא לכם(.
)תורת לוי יצחק עמ' רמג, עמ' רנב(

6 פרי עץ חיים שער יג המצות פ"א.
7( זח"ב קפה, ב.

8( שבועות כב, ב.
9( מגילה יב, א.

10( הקדמת תיקוני זהר )פתח אליהו(.
11( חולין לד, א.

12( שמיני יא, לח.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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i"yx£‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ∑B˙BÓ È�ÙÏ.(ספרי)למיתתֹו אימתי?סמּו עכׁשו, לא החיים.ׁשאם אור ¿…«¿»»ƒ¿≈ְְִִֵֶַַָָָָֹ

È˙א ÈÈ„ ‡i·� ‰LÓ CÈ¯· Èc ‡˙k¯· ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆¿ƒ»«¿»»
:d˙BÓ Ì„˜ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈√»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹומרֹו‰ÊÂ.‰Î¯a‡˙א) לדעת צרי ¿…«¿»»ְִַַָָ
˙‡ÊÂ,ענין ּבתחּלת וא"ו ּבתֹוספת ¿…ְְְִִִֶֶַָָ

ּכל נאמר ענין לאיזה לדעת צרי ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָעֹוד
והמתּבר המבר להֹודיע אם ְְְְִִִֵֵַַַַָָָהּכתּוב
ּפסּוק ּבלא הּדברים הם נּכרים ְְֲִִִֵַָָָֹֹהלא
וגֹו', וּיאמר מּפסּוק מתחיל היה אם ְְִִִֶַַַָָָֹזה
מֹותֹו לפני היה זה ּכי להֹודיע ְְְִִִִֵֶַָָואם
הּדברים הם מּובנים למיתתֹו ְְִִִֵַָָָָסמּו
למיתתֹו ׁשּסמּו ּולאחריו ּׁשּלפניו ְְְֲִִֶֶַַָָָָָמּמה
יׁש ּצר מה ּכי ּגם ּומה הּדברים. ְִִֵֶַַַַָָֹהיּו

הּזמן: ְְַַָָּבהֹודעת
‰‡¯�Âאיׁש לׁשּבח הּכתּוב ׁשּנתּכּון ¿ƒ¿∆ְְִִֵֵֶַַַַָ

הּנה מעׂשיו, ּגדלּו מה ְֱֲִִֵַַָָָֹהאלהים
לּמאמר סמּו לזה הּקֹודמת ֲֶֶֶַַַַַָָָָָּבּפרׁשה
הּכתּוב אמר מּלפניה הּברכה ְְְִֶַַַָָָָָָֹוזאת
ּבאֹומרֹו למּות מׁשה על הּגזרה ְְְְֵֵֶֶַַָָהחלט
על וגֹו' ּומת וגֹו' העברים הר אל ְְֲֲִֵֶַַָָֻעלה
זה ּכי האֹומר יאמר ּכן ואם וגֹו', ְְֲִִֵֵֶֶַָֹאׁשר
מיתתֹו על ּבלּבֹו היה טינא האיׁש ְִִִִֶַָָָָָמׁשה
אחר יׂשראל ּבני עם סּבה לּה היה ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָאׁשר

ּכסּוס אחריהם ּתנחּומא)ׁשרץ ּגרמּו(מדרׁש ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
מעבר ּומנעּוהּו לארץ ּבחּוץ מיתה ְְֲִֵֶָָָָֹלֹו
לּה, נפׁשֹו ּכלתה וגם נכספה אׁשר ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָלארץ
והגם רע, הּסֹובב ירחיק אנֹוׁש ְְֱֲִֵֶַַַַַַוטבע

הּו היכלת,ׁשּידּוע אחר לסבלן הּצּדיק א ְְְִֶֶַַַַַַַָָֹ
קרבת אבל אֹותם, לׂשנא ׁשּלא יֹועיל ְְֲִִֶֶַָָָֹֹזה
ּבא לזה ּפנים, ּכל על נמנעת היא ְִִִֵֶַַַַָָָָהּלב
ואמר הּצּדיק על והעיד ּבתֹורתֹו ה' ְְְְִִֵַַַַַָָּדבר
הרחיקם ולא אֹותם ׂשנא ׁשּלא מּלבד ְְְִִִִֶַָָָָֹֹּכי

וגֹו': הּברכה זאת לֹו עֹוד ְְִִַָָֹמּלּבֹו
‰ÊÏÂאמר˙‡ÊÂלהעיר וא"ו ּבתֹוספת ¿»∆ַָ¿…ְְִֶֶָָ

מהמאמר ׁשּיסּתֹובב הּקֹודם ְֲִֵֵֵֵֶַַַָָּגדר
אמר וגמר והבן, הּסמּוB˙BÓ È�ÙÏ ְְֵֶַַָָָֹƒ¿≈

על עֹוד להעיד למיתתֹו, סמּו ְְִִֵַָָָּפרּוׁש
ההרּגׁש ּדזמן ּדהגם צדקּותֹו, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָהפלגת
יחּיב ׁשהּדבר הּנסיעה ּפרק ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
והעיד אֹותם, ּבר כן ּפי על אף ְְִִִֵֵֵַַַָֹלׂשנא
מעּלה היֹותּה הּברכה על ְְֱַַַָָָָָֻהּכתּוב
וא"ו ּׁשּכתב ּבּמה לּבֹו ּבכל ְְִֵֶֶַַָָָָּוׁשלמה
ּגדלּה: רב מה על להעיר ּתבה ְְְִִִֵַַַָָָָָּבתחּלת

„BÚּבאֹומרֹו להיֹותÊÂ‡˙ירצה וגֹו' ְְְִֶ¿…ְְִ
אברהם אחרים ּברכֹות ְְְֲִִֵֶַָָָׁשּקדמּו
ויעקב ליעקב ויצחק יצחק את ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹֹּבר
יׂשראל, לראׁש נתקּבצּו וכּלן ְְְְְְִִֵַָָָָֹֻלבניו
ּדקּדק יׂשראל לבר מׁשה ּכׁשּבא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָלזה
על ּתֹוספת היא ּברּכתֹו ּכי ְְִִִִֶֶַָָָּבדבריו

ז"ל ׁשּפרׁשּו ּדר על (ספרי)הראׁשֹונים, ְְִִִִֵֶֶֶַָ

י"א)ּבּפסּוק א' אבֹותיכם(ּדברים אלהי ה' ְֱֲִֵֵֶַָָֹ
ׁשהּכּונה וגֹו', אתכם ויבר וגֹו' ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹיסף
הרי וגֹו', אתכם ויבר מּׁשּלי היא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָזֹו
מֹוסיף הּוא אׁשר לדקּדק ְְְֲִִֵֶֶַַׁשּמקּפיד
ּברּכתֹו ּכי ּכאן העיד כן ּוכמֹו ,ְְְִִִֵֵֵָָָלבר
הראׁשֹונים, ּברכֹות על ּתֹוספת ְִִִִֶֶַָהיא
ואֹומרֹו וזאת, ּבּמאמר ּׁשרמז מה ְְְְֲֶַַַַַָֹוהּוא

‰Î¯a‰ׁשהיא הּתֹורה מעידה ּבה"א «¿»»ְְִִֵֶַָָ
וגמר מּכּלן, ּיֹותר והמׁשּבחת ְְְְִֵַַַַַָָָֻֻֻהמעּלה
ּתתעּלה ׁשּבהם הּדברים לֹומר ְְִִֶֶֶַַַַָָָהּכתּוב

ּברכה: ּכל ְַָָָעל
'‡‰ּבר הּואLÓ‰אׁשר מעלתֹווידּוע »ֲֵֶַ∆ְֲַַָָ

ּבהֹוכיחֹו עֹולם אלהי ׁשאמר ְְֱִֵֶַָָֹּכמֹו
ּומרים ּבהעלֹות)אהרן פ' וׁשם(סֹוף ְְְְֲֲִַַָָֹ

ְִֵַּפרׁשּתיו:
'·ÌÈ‰Ï‡‰ LÈ‡עצמּו מה ּולמד וצא ƒ»¡…ƒְְְֵֶַָ

ּתנחּומא)רז"ל ּבתבה(מדרׁש לדרׁש ְְְְִִֵַַַַָָ
ּדר על ׁשהּוא לֹומר ׁשהּגיעּו עד ִִֶֶֶֶַַַזֹו

א')אֹומרֹו והּכּונה(רּות נעמי, איׁש ְְֳִִַַָָָ
ועּין והבן, מקּים וה' ּגֹוזר היה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּמׁשה
:ּבסמּו ּדׁשמּיא ּבסּיעּתא ּׁשּנפרׁש ְְְְְִִֵֶַַַָָָָמה

'‚Ï‡¯NÈ È�a לקּבל‡˙ מּוכן ּכלי ׁשהם ∆¿≈ƒ¿»≈ְְִֵֵֶַָ
עּתה, עד היה ּׁשּלא מה ְֶַַַַָָָָֹהּברכֹות
ׁשכינה ׁשרתה ׁשּלא ּולמד ְְְְִֵֶַָָָֹוצא
ּכי יׂשראל ּבני על אּלא ְְְִִִֵֵֶַָָָָּבכללּותם
ּבמסּפר ׁשהם הּקדּׁשה ּכחֹות ְְְְְִִֵֶַַַָֹֻנתקּבצּו

ואֹומרֹו רּבֹוא, Ï‡¯NÈס' È�a ולא‡˙ ְְִ∆¿≈ƒ¿»≈ְֹ
לצרף ׁשּנתּכּון אּולי ּבני, לֹומר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָהסּפיק
ׁשהיא חי ּכל מעיני הּנעלמה ֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעּמהם
ּבצרה אפּלּו יׂשראל עם ׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָהּׁשכינה

צ"א)ּדכתיב בצרה,(ּתהּלים אנכי עּמֹו ְְְִִִִִִָָָֹ
מׁשה ׁשּנתּכּון ׁשוה, ההפכים ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָוידיעת
עּמהם: לברכּה הּׁשֹוׁשבין ְְְִִֶֶַָָָׁשהּוא

'„B˙BÓ È�ÙÏמׁשה ער ׁשּגדֹול הגם ּכי ƒ¿≈ֲִֵֶֶֶַָ
יּגיע אׁשר ּבעת וכחֹו רּוחֹו ְְֲִֵֵֶַַֹּתֹוסף
הּד' ּולצד עּמיו, אל יאסף אׁשר ְֲֵֵֵֶֶַַַָָָהעת
למעלה ויחדּה ה' הגּדילּה ְְְְְֲִִִִַָָָָטעמים

הּברכה: וזאת ּבאֹומרֹו ְְְְִַָָָֹֻמּכּלם
„BÚּבאֹומרֹו אֹומרםÊÂ‡˙ירמז ּדר על ְְְִֹ¿…ְֶֶַָ

ּכאן)ז"ל מׁשה(ילקּוט זכה ׁשּלא ְֶֶַָָָֹ
את ׁשּבר עד האלהים איׁש ֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּיּקרא
וזאת ּבאֹומרֹו ּׁשהעיר מה והּוא ְְְְְִִֵֵֶַָֹיׂשראל,
ועׂשה ּפעל אׁשר ּכל מּלבד ְְֲִֵֶַַָָָָּפרּוׁש
אׁשר הּברכה זאת ּכׁשהֹוסיף ְְֲִֵֶֶֶַַָָֹמהּיׁשר
נקרא ּבזה יׂשראל ּבני את מׁשה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבר

האלהים: ֱִִָֹאיׁש
LÈ‡.ÌÈ‰Ï‡‰יּדר על הּכתּוב תּבאר ƒ»¡…ƒְִֵֶֶַַָָ

ז"ל י"ז.)אֹומרם אם(ערכין וז"ל ְְֲִִָָ
ּבּדין ליׁשב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ִֵֵַַָָָיבֹוא
יכֹולים אינם ויעקב יצחק אברהם ְְְְֲִִִֵַַָָָָֹעם
מה ּכי למדּת הא ע"כ, ּבפניו ְְֲִַַַָָָָָֹלעמד
ּבמעׂשיהם הּצּדיקים ְֲִִִִֵֶֶַַַּׁשּמֹועילים
אּלא אינֹו הּזה ּבעֹולם ְְְִֵֶֶַַָָָָּובהתעּצמּותם
לא, ּבּדין אבל הרחמים מּכח ְֲֲִִִִַַַָָֹֹלזּכֹות

ּדוד קמ"ג)ּוכמאמר ּתבֹוא(ּתהּלים ואל ְְְֲִִִַַַָָ
לפני יצּדק לא ּכי עבד את ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹּבּמׁשּפט
חי, ׁשּיּקרא צּדיק ּכל ּפרּוׁש חי ִִֵֵֶַַָָָָּכל
נתעּצם זה צּדיק ּכי הּכתּוב הֹודיע ְְִִִִֵֶַַַַָָוכאן
הּדין ּבחינת ּבער אפּלּו הּטֹוב ְְֲִִִֵֶַַַַָּופעל

אֹומרֹו והּוא ּבאלהים, ‡LÈהרמּוז ְְֱִֶָָֹƒ
ÌÈ‰Ï‡‰ּבּדין עּמֹו לעמד ה' יבֹוא ואם »¡…ƒְֲִִִַַָֹ

והּיׁשר: הּטֹוב לעׂשֹות הפליא ּכי ְְֲִִִַַַַָָיּוכל
„BÚּכי עליו להעיד זה ּבמאמר ְְְֲִִִֵֶַַָָָָנתּכּון

הּטֹובֹות ּבּמּדֹות התעּצמֹו ְְִִַַַָּכל
יראתֹו לצד אּלא היּו לא לֹו ְְְִֶַַָָָֹהידּועֹות
אל מסּיעֹו טבעֹו ׁשהיה לא ְְְֱִֵֶֶַָָָֹֹמאלהיו

ז"ל ּכאֹומרם כ"ב:)הּדבר, ׁשאּול(יֹומא ְְַָָָָָ
ּכי כּו' ודוד לֹו עלתה ולא ְְְְִִַַָָָֹּבאחת
חם היה ולא מזּוג מּטבעֹו היה ְְִִַָָָָָָֹׁשאּול
יצתה ׁשּׁשגג ּבאחת ולזה לטעֹות ְְְְִִֶֶַַַָָָָָּומהיר
ּבני מׁשערים טבעֹו לפי הּמלּוכה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָמּמּנּו
ּדוד ׁשל ּכטבעֹו היה ׁשאם ְְְִִִֶֶֶָָָעליֹון
ידֹות, עׂשר ּכדוד עֹוׂשה היה ְְִִֶֶֶַָָָָאדמֹוני

טז, יב – ולקח מלא המחתה גחלי אש מעל 
המזבח מלפני ה' ומלא חפניו קטרת סמים דקה 

והביא מבית לפרכת

א. הוציאו לו את הכף ואת המחתה וחפן מלא חפניו... הי' 
בין  המבדילות  הפרוכת  שתי  לבין  שמגיע  עד  בהיכל  מהלך 
לא  אומר  יוסי  ר'  אמה,  וביניהן  הקדשים,  קדש  ובין  הקודש 

היתה שם אלא פרוכת א' בלבד1 וכו'.
יומא פרק ה' משנה א'

מגיע  שהוא  עד  בהיכל  ומהלך  וכו',  בימינו  המחתה  נוטל 
לקדש הקדשים, מצא הפרוכת פרופה נכנס לקודש הקדשים 

עד שהוא מגיע לארון.
רמב"ם הל' עבודת יום הכפורים פ"ד ה"א

צריכין אנו למודעי, דאע"ג דהרמב"ם בפ"ד מהלכות בית 
הבחירה ובפ"ז מהלכות כלי המקדש כתב דשתי פרוכת היו 
ולא הזכיר דרך פריפתן, דהשתא י"ל דס"ל דחיצונה פרופה 
מהצפון2, מ"מ הכא בעי"כ כתב נמצא הפרוכת פרופה נכנס 
לקדש הקדשים כו'. נראה מלשונו זה שהעתיק דעת רבי יוסי 
לו להעתיק סדר  הי'  שלא היתה אלא פרוכת אחת, דלת"ק 
שהיו  שזה  שמפני  לי...  נראה  ולכן  הפרוכות,  בשתי  הליכתו 
עבדי  לא  ספיקא  לאו  ואי  הוה,  ספיקא  משום  פרוכות  שני 
אלא פרוכת אחת כמו לר"י משום דפשיטא לי' כדלעיל בשם 
ומיני'  ר"י  ס"ל  דהכי  בצפון  פתחא  אחת  ובפרוכת  התוס' 

נשמע לכ"ע היכא דליכא ספיקא...
נינהו  למשיחא  הלכתא  הלכות  הני  דכל  ידוע  והדבר 
וכשיבנה בית המקדש במהרה בימינו כבא בא אליהו והתיר 
המשנה  העתיק  הבחירה  בית  בבנין  הלכך  הספיקות  כל 
פירש  לא  שלעתיד  יחזקאל  דבנין  משום  שני  בבית  כשהיה 
על פי חז"ל, וכ"כ שם וז"ל בנין העתיד להבנות אע"פ שהוא 
כתוב ביחזקאל אינו מפורש ומבואר עכ"ל, אבל הכא דלאורי 
לן העבודה הוא בא כתבה ע"פ מה שהוא עבודה כשאין כאן 

אלא פרוכת אחת לפי שכן יהי' לעתיד במהרה בימינו אמן.
תוס' יום טוב – יומא פ"ה מ"ה

טז, לא – שבת שבתון היא לכם ועניתם את 
נפשתיכם חקת עולם

שבת שבתון כמו השבת, משא"כ  ב. יום הכיפורים נקרא 
שאר ימים טובים, שלא נקראו רק שבתון.

ראש  דהיינו  ששה,  טובים  ימים  ית'  השם  לנו  שנתן  וזה 
אחד  ויום  פסח,  ימים  וב'  סוכות,  ימים  וב'  אחד,  יום  השנה 
שבועות, שהם קצת בדמיון ימי החול, שמותר בהן מלאכת 
אוכל נפש, ונתן לנו יום טוב יום ז' יום הכיפורים שהוא בדמיון 

קדושת השבת שאסור בכל מלאכה.
הכיפורים,  יום  הוא  כן  הבא,  עולם  דוגמת  שהשבת  וכמו 
ויותר ממנו, שיום הכיפורים אין בו אכילה ולא שתי' דוגמת 

)ברטנורא:  והפנימי מן הצפון  הי' פרופה מן הדרום,  עי' בהמשך המשנה: החיצונה   )1

והבדילה  ואמרי  יוסי,  דר'  עלי'  דפליגי  לה  קאמרי  רבנן  הדרום.  מן  פרופה  החיצונה 

הפרוכת לכם במשכן לבד נאמר. פרופה, ראשה כפולה לצד החיצון ונאחזת בקרס של 

זהב להיות ]פתוחה[ מן הדרום ועומדת(.

2( כדעת ר' יוסי.

עולם הבא, וגם הוא יום אחד שאין בו כח בשטן לקטרג כמ"ש 
)יומא כ.( השטן בגי' שס"ד, וזהו כמו עולם הבא שאין בו שטן.
חדא"ג מהרש"א יומא ב. – ד"ה שבעת ימים

בחדש  עולם  לחקת  לכם  והיתה   – כט  טז, 
השביעי בעשור לחדש תענו את נפשתיכם וכל 

מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם

ג. הנה יום הכפורים אין בו אכילה ושתי' על ידי שבו מאיר 
כיפור,  יום  בכוונת  בתולע"י  שכתוב  וכמו  הבא,  העולם  בחי' 
וז"ל סוד חכמה עינוים כו', ולפי שהעולם הבא אין בו אכילה 
ושתי' נאסרה אכילה ושתי' כו', ע"כ יום הכפורים הוא גם כן 
עשרה  של  הכנור  יהי'  לבוא  שלעתיד  דוגמת  דוקא  בעשור 
נימין דוקא, עימ"ש בתולע"י סוד ה' עינוים בסוד עץ החיים 

שמהלכו ת"ק שנה.
אור התורה דרושים לסוכות עמוד א'תשנג

טז, כב – ונשא השעיר עליו את כל עונתם 
אל ארץ גזרה ושלח את השעיר במדבר

ד. בגמ' יומא סו: שאלו את ר"א בנוגע השעיר, דחפו ולא 
ה'  אויביך  כל  יאבדו  כן  א"ל  וימיתנו,  אחריו  שירד  מהו  מת, 
ענה  דלא  דהטעם  מסיים  שם  ובגמ'  וכו',  לא(  ה,  )שופטים 

להם ר"א הדין מפני שלא שמע מפי רבו.
ויש לבאר דמה ענה להם ר"א כן יאבדו כל אויבך ה', מה 

הקשר של תפלת ושירת דבורה להשעיר הנשתלח לעזאזל.
אברבנאל,  )עיין  במפרשים  המבואר  עפ"י  לומר  ויש 
עקידת יצחק שער לו, ובמהרש"א בגמ' שם( דהשעיר מרמז 
על עשו כמ"ש איש שעיר וכו', וכן על שר שלו הס"ם, ובעיקר 
מרמז על גלות עשו הוא אדום מלכות הרביעי היא גלות רומי 

)עי' רש"י סוף פרשת וישלח(.
ומבואר ברמב"ם סוף הלכות מלכים דבזמן שיבוא משיח 
ודת  המוסלמים  דת  טעותם,  על  מודים  כולם  האומות  אז 
כולם  לקרוא  ברורה  שפה  עמים  אל  אהפוך  אז  כי  הנוצרים, 
בשם ה', והיתה לה' המלוכה, וביום ההוא יהי' ה' אחד ושמו 

אחד.
ולא  למטה  שדחפו  השעיר  כששאלו,  ר"א,  שאמר  וזהו 
אל  רמז  הוא  שנפל  דהשעיר  וכו',  יאבדו  כן  להם  ענה  מת, 
האומות  כל  וימותו  שיחרבו  לא  היינו  לע"ל,  האומות  נפילת 
האומות  שכל  ברמב"ם  לעיל  כמ"ש  אלא  משיח,  כשיבוא 
יחזרו בתשובה ויאמינו בה' אלקי עולם, אלא יהי' להם נפילה 

ולא מיתה.
דאופן  ה'",  אויבך  כל  יאבדו  "כן  הפסוק  שהביא  וזהו 
אבידת האומות העולם לע"ל, יהי' ע"ד השאלה ששאלו לו, 
היינו, "דחפו ולא מת", דלא יהי' מיתה לכל האומות לע"ל כי 
אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה', אלא 
יהי' כמשל "דחפו" דיהי' להם נפילה במלכותם, למטה, ולא 

מיתה.
על  באברבנאל  וכמבואר  הרומים,  לעשו,  מרמז  והשעיר 
ישעי' דקאי על דת הנוצרי, דלע"ל כולם, כל האו"ה יפסיקו 
מלהאמין במשיח שקר שלהם, ויאמינו בה' אלקי עולם, והי' 

ה' למלך על כל הארץ.
פרי דוד
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i"yx£‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ∑B˙BÓ È�ÙÏ.(ספרי)למיתתֹו אימתי?סמּו עכׁשו, לא החיים.ׁשאם אור ¿…«¿»»ƒ¿≈ְְִִֵֶַַָָָָֹ

È˙א ÈÈ„ ‡i·� ‰LÓ CÈ¯· Èc ‡˙k¯· ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆¿ƒ»«¿»»
:d˙BÓ Ì„˜ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈√»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹומרֹו‰ÊÂ.‰Î¯a‡˙א) לדעת צרי ¿…«¿»»ְִַַָָ
˙‡ÊÂ,ענין ּבתחּלת וא"ו ּבתֹוספת ¿…ְְְִִִֶֶַָָ

ּכל נאמר ענין לאיזה לדעת צרי ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָעֹוד
והמתּבר המבר להֹודיע אם ְְְְִִִֵֵַַַַָָָהּכתּוב
ּפסּוק ּבלא הּדברים הם נּכרים ְְֲִִִֵַָָָֹֹהלא
וגֹו', וּיאמר מּפסּוק מתחיל היה אם ְְִִִֶַַַָָָֹזה
מֹותֹו לפני היה זה ּכי להֹודיע ְְְִִִִֵֶַָָואם
הּדברים הם מּובנים למיתתֹו ְְִִִֵַָָָָסמּו
למיתתֹו ׁשּסמּו ּולאחריו ּׁשּלפניו ְְְֲִִֶֶַַָָָָָמּמה
יׁש ּצר מה ּכי ּגם ּומה הּדברים. ְִִֵֶַַַַָָֹהיּו

הּזמן: ְְַַָָּבהֹודעת
‰‡¯�Âאיׁש לׁשּבח הּכתּוב ׁשּנתּכּון ¿ƒ¿∆ְְִִֵֵֶַַַַָ

הּנה מעׂשיו, ּגדלּו מה ְֱֲִִֵַַָָָֹהאלהים
לּמאמר סמּו לזה הּקֹודמת ֲֶֶֶַַַַַָָָָָּבּפרׁשה
הּכתּוב אמר מּלפניה הּברכה ְְְִֶַַַָָָָָָֹוזאת
ּבאֹומרֹו למּות מׁשה על הּגזרה ְְְְֵֵֶֶַַָָהחלט
על וגֹו' ּומת וגֹו' העברים הר אל ְְֲֲִֵֶַַָָֻעלה
זה ּכי האֹומר יאמר ּכן ואם וגֹו', ְְֲִִֵֵֶֶַָֹאׁשר
מיתתֹו על ּבלּבֹו היה טינא האיׁש ְִִִִֶַָָָָָמׁשה
אחר יׂשראל ּבני עם סּבה לּה היה ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָאׁשר

ּכסּוס אחריהם ּתנחּומא)ׁשרץ ּגרמּו(מדרׁש ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
מעבר ּומנעּוהּו לארץ ּבחּוץ מיתה ְְֲִֵֶָָָָֹלֹו
לּה, נפׁשֹו ּכלתה וגם נכספה אׁשר ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָלארץ
והגם רע, הּסֹובב ירחיק אנֹוׁש ְְֱֲִֵֶַַַַַַוטבע

הּו היכלת,ׁשּידּוע אחר לסבלן הּצּדיק א ְְְִֶֶַַַַַַַָָֹ
קרבת אבל אֹותם, לׂשנא ׁשּלא יֹועיל ְְֲִִֶֶַָָָֹֹזה
ּבא לזה ּפנים, ּכל על נמנעת היא ְִִִֵֶַַַַָָָָהּלב
ואמר הּצּדיק על והעיד ּבתֹורתֹו ה' ְְְְִִֵַַַַַָָּדבר
הרחיקם ולא אֹותם ׂשנא ׁשּלא מּלבד ְְְִִִִֶַָָָָֹֹּכי

וגֹו': הּברכה זאת לֹו עֹוד ְְִִַָָֹמּלּבֹו
‰ÊÏÂאמר˙‡ÊÂלהעיר וא"ו ּבתֹוספת ¿»∆ַָ¿…ְְִֶֶָָ

מהמאמר ׁשּיסּתֹובב הּקֹודם ְֲִֵֵֵֵֶַַַָָּגדר
אמר וגמר והבן, הּסמּוB˙BÓ È�ÙÏ ְְֵֶַַָָָֹƒ¿≈

על עֹוד להעיד למיתתֹו, סמּו ְְִִֵַָָָּפרּוׁש
ההרּגׁש ּדזמן ּדהגם צדקּותֹו, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָהפלגת
יחּיב ׁשהּדבר הּנסיעה ּפרק ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
והעיד אֹותם, ּבר כן ּפי על אף ְְִִִֵֵֵַַַָֹלׂשנא
מעּלה היֹותּה הּברכה על ְְֱַַַָָָָָֻהּכתּוב
וא"ו ּׁשּכתב ּבּמה לּבֹו ּבכל ְְִֵֶֶַַָָָָּוׁשלמה
ּגדלּה: רב מה על להעיר ּתבה ְְְִִִֵַַַָָָָָּבתחּלת

„BÚּבאֹומרֹו להיֹותÊÂ‡˙ירצה וגֹו' ְְְִֶ¿…ְְִ
אברהם אחרים ּברכֹות ְְְֲִִֵֶַָָָׁשּקדמּו
ויעקב ליעקב ויצחק יצחק את ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹֹּבר
יׂשראל, לראׁש נתקּבצּו וכּלן ְְְְְְִִֵַָָָָֹֻלבניו
ּדקּדק יׂשראל לבר מׁשה ּכׁשּבא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָלזה
על ּתֹוספת היא ּברּכתֹו ּכי ְְִִִִֶֶַָָָּבדבריו

ז"ל ׁשּפרׁשּו ּדר על (ספרי)הראׁשֹונים, ְְִִִִֵֶֶֶַָ

י"א)ּבּפסּוק א' אבֹותיכם(ּדברים אלהי ה' ְֱֲִֵֵֶַָָֹ
ׁשהּכּונה וגֹו', אתכם ויבר וגֹו' ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹיסף
הרי וגֹו', אתכם ויבר מּׁשּלי היא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָזֹו
מֹוסיף הּוא אׁשר לדקּדק ְְְֲִִֵֶֶַַׁשּמקּפיד
ּברּכתֹו ּכי ּכאן העיד כן ּוכמֹו ,ְְְִִִֵֵֵָָָלבר
הראׁשֹונים, ּברכֹות על ּתֹוספת ְִִִִֶֶַָהיא
ואֹומרֹו וזאת, ּבּמאמר ּׁשרמז מה ְְְְֲֶַַַַַָֹוהּוא

‰Î¯a‰ׁשהיא הּתֹורה מעידה ּבה"א «¿»»ְְִִֵֶַָָ
וגמר מּכּלן, ּיֹותר והמׁשּבחת ְְְְִֵַַַַַָָָֻֻֻהמעּלה
ּתתעּלה ׁשּבהם הּדברים לֹומר ְְִִֶֶֶַַַַָָָהּכתּוב

ּברכה: ּכל ְַָָָעל
'‡‰ּבר הּואLÓ‰אׁשר מעלתֹווידּוע »ֲֵֶַ∆ְֲַַָָ

ּבהֹוכיחֹו עֹולם אלהי ׁשאמר ְְֱִֵֶַָָֹּכמֹו
ּומרים ּבהעלֹות)אהרן פ' וׁשם(סֹוף ְְְְֲֲִַַָָֹ

ְִֵַּפרׁשּתיו:
'·ÌÈ‰Ï‡‰ LÈ‡עצמּו מה ּולמד וצא ƒ»¡…ƒְְְֵֶַָ

ּתנחּומא)רז"ל ּבתבה(מדרׁש לדרׁש ְְְְִִֵַַַַָָ
ּדר על ׁשהּוא לֹומר ׁשהּגיעּו עד ִִֶֶֶֶַַַזֹו

א')אֹומרֹו והּכּונה(רּות נעמי, איׁש ְְֳִִַַָָָ
ועּין והבן, מקּים וה' ּגֹוזר היה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּמׁשה
:ּבסמּו ּדׁשמּיא ּבסּיעּתא ּׁשּנפרׁש ְְְְְִִֵֶַַַָָָָמה

'‚Ï‡¯NÈ È�a לקּבל‡˙ מּוכן ּכלי ׁשהם ∆¿≈ƒ¿»≈ְְִֵֵֶַָ
עּתה, עד היה ּׁשּלא מה ְֶַַַַָָָָֹהּברכֹות
ׁשכינה ׁשרתה ׁשּלא ּולמד ְְְְִֵֶַָָָֹוצא
ּכי יׂשראל ּבני על אּלא ְְְִִִֵֵֶַָָָָּבכללּותם
ּבמסּפר ׁשהם הּקדּׁשה ּכחֹות ְְְְְִִֵֶַַַָֹֻנתקּבצּו

ואֹומרֹו רּבֹוא, Ï‡¯NÈס' È�a ולא‡˙ ְְִ∆¿≈ƒ¿»≈ְֹ
לצרף ׁשּנתּכּון אּולי ּבני, לֹומר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָהסּפיק
ׁשהיא חי ּכל מעיני הּנעלמה ֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעּמהם
ּבצרה אפּלּו יׂשראל עם ׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָהּׁשכינה

צ"א)ּדכתיב בצרה,(ּתהּלים אנכי עּמֹו ְְְִִִִִִָָָֹ
מׁשה ׁשּנתּכּון ׁשוה, ההפכים ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָוידיעת
עּמהם: לברכּה הּׁשֹוׁשבין ְְְִִֶֶַָָָׁשהּוא

'„B˙BÓ È�ÙÏמׁשה ער ׁשּגדֹול הגם ּכי ƒ¿≈ֲִֵֶֶֶַָ
יּגיע אׁשר ּבעת וכחֹו רּוחֹו ְְֲִֵֵֶַַֹּתֹוסף
הּד' ּולצד עּמיו, אל יאסף אׁשר ְֲֵֵֵֶֶַַַָָָהעת
למעלה ויחדּה ה' הגּדילּה ְְְְְֲִִִִַָָָָטעמים

הּברכה: וזאת ּבאֹומרֹו ְְְְִַָָָֹֻמּכּלם
„BÚּבאֹומרֹו אֹומרםÊÂ‡˙ירמז ּדר על ְְְִֹ¿…ְֶֶַָ

ּכאן)ז"ל מׁשה(ילקּוט זכה ׁשּלא ְֶֶַָָָֹ
את ׁשּבר עד האלהים איׁש ֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּיּקרא
וזאת ּבאֹומרֹו ּׁשהעיר מה והּוא ְְְְְִִֵֵֶַָֹיׂשראל,
ועׂשה ּפעל אׁשר ּכל מּלבד ְְֲִֵֶַַָָָָּפרּוׁש
אׁשר הּברכה זאת ּכׁשהֹוסיף ְְֲִֵֶֶֶַַָָֹמהּיׁשר
נקרא ּבזה יׂשראל ּבני את מׁשה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבר

האלהים: ֱִִָֹאיׁש
LÈ‡.ÌÈ‰Ï‡‰יּדר על הּכתּוב תּבאר ƒ»¡…ƒְִֵֶֶַַָָ

ז"ל י"ז.)אֹומרם אם(ערכין וז"ל ְְֲִִָָ
ּבּדין ליׁשב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ִֵֵַַָָָיבֹוא
יכֹולים אינם ויעקב יצחק אברהם ְְְְֲִִִֵַַָָָָֹעם
מה ּכי למדּת הא ע"כ, ּבפניו ְְֲִַַַָָָָָֹלעמד
ּבמעׂשיהם הּצּדיקים ְֲִִִִֵֶֶַַַּׁשּמֹועילים
אּלא אינֹו הּזה ּבעֹולם ְְְִֵֶֶַַָָָָּובהתעּצמּותם
לא, ּבּדין אבל הרחמים מּכח ְֲֲִִִִַַַָָֹֹלזּכֹות

ּדוד קמ"ג)ּוכמאמר ּתבֹוא(ּתהּלים ואל ְְְֲִִִַַַָָ
לפני יצּדק לא ּכי עבד את ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹּבּמׁשּפט
חי, ׁשּיּקרא צּדיק ּכל ּפרּוׁש חי ִִֵֵֶַַָָָָּכל
נתעּצם זה צּדיק ּכי הּכתּוב הֹודיע ְְִִִִֵֶַַַַָָוכאן
הּדין ּבחינת ּבער אפּלּו הּטֹוב ְְֲִִִֵֶַַַַָּופעל

אֹומרֹו והּוא ּבאלהים, ‡LÈהרמּוז ְְֱִֶָָֹƒ
ÌÈ‰Ï‡‰ּבּדין עּמֹו לעמד ה' יבֹוא ואם »¡…ƒְֲִִִַַָֹ

והּיׁשר: הּטֹוב לעׂשֹות הפליא ּכי ְְֲִִִַַַַָָיּוכל
„BÚּכי עליו להעיד זה ּבמאמר ְְְֲִִִֵֶַַָָָָנתּכּון

הּטֹובֹות ּבּמּדֹות התעּצמֹו ְְִִַַַָּכל
יראתֹו לצד אּלא היּו לא לֹו ְְְִֶַַָָָֹהידּועֹות
אל מסּיעֹו טבעֹו ׁשהיה לא ְְְֱִֵֶֶַָָָֹֹמאלהיו

ז"ל ּכאֹומרם כ"ב:)הּדבר, ׁשאּול(יֹומא ְְַָָָָָ
ּכי כּו' ודוד לֹו עלתה ולא ְְְְִִַַָָָֹּבאחת
חם היה ולא מזּוג מּטבעֹו היה ְְִִַָָָָָָֹׁשאּול
יצתה ׁשּׁשגג ּבאחת ולזה לטעֹות ְְְְִִֶֶַַַָָָָָּומהיר
ּבני מׁשערים טבעֹו לפי הּמלּוכה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָמּמּנּו
ּדוד ׁשל ּכטבעֹו היה ׁשאם ְְְִִִֶֶֶָָָעליֹון
ידֹות, עׂשר ּכדוד עֹוׂשה היה ְְִִֶֶֶַָָָָאדמֹוני
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i"yx£‡a È�ÈqÓ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(שם)ואחר מקֹום, ׁשל ּבׁשבחֹו ּתחּלה ּפתח «…«ƒƒ«»ְְְְִִֶַַַָָָ
ליׂשראל. זכּות הזּכרת ּבֹו יׁש ּבֹו ׁשּפתח ּובּׁשבח יׂשראל, ׁשל ּבצרכיהם ּפתח ּכדאיּכ ּכלֹומר הּוא, רּצּוי ּדר זה וכל ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּברכה עליהם ׁשּתחּול אּלּו a‡.הם È�ÈqÓ∑לקראתם להקּביליצא הּיֹוצא ּכחתן ההר, ּבתחּתית להתיּצב ּכׁשּבאּו ְֲֵֵֵֶֶָָָƒƒ«»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּכּלה, יט)ּפני ּכנגּדם(שמות ׁשּיצא למדנּו האלהים", BÓÏ."לקראת ¯ÈÚOÓ Á¯ÊÂ∑(ספרי)עׂשו לבני ׁשּפתח ְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ¿»«ƒ≈ƒ»ְִֵֵֶַָָ

רצּו ולא הּתֹורה, את Ô¯‡t.להם∑‰ÚÈÙB.ׁשּיקּבלּו ¯‰Ó∑רצּו ולא ׁשּיקּבלּוה, יׁשמעאל לבני ּופתח ׁשם ׁשהל. ְְְֶֶַַָָֹƒ«ֶָ≈«»»ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
‰˙‡Â∑(שם)ליׂשראל.L„˜ ˙··¯Ó∑קדׁש מלאכי רבבֹות מקצת ודםועּמֹו ּבׂשר ּכדר ולא רּבם, ולא ּכּלם, ולא ¿»»ְְִֵָ≈ƒ¿……∆ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹֹֻֻ

חּפתֹו ּביֹום ותפארּתֹו עׁשרֹו ּכבֹוד ּכל c˙.ׁשּמראה L‡∑,לבנה אׁש ּגּבי על ׁשחֹורה ּבאׁש לפניו מאז ּכתּובה ׁשהיתה ְְְְְְְִֶֶַַָָָֻ≈»ְְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ
האׁש מּתֹו להם ׁשּנתנּה ּכתרּגּומֹו, ּדת", "אׁש אחר: ּדבר ימינֹו. יד ּכתב ּבּלּוחֹות להם החיים.נתן אור ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ÈÚOÓ¯ב d¯˜È ¯B‰ÊÂ ÈÏb˙‡ È�ÈqÓ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ¿≈¿»≈ƒ≈ƒ
Ô¯‡Ù„ ‡¯ehÓ dz¯·‚· ÈÏb˙‡ ‡�Ï ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿¿ƒƒ¿À¿≈ƒ»¿»»
‡˙M‡ BbÓ d�ÈnÈ ·˙k ÔÈLÈc˜ ˙··¯ dnÚÂ¿ƒ≈ƒ¿««ƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»»

:‡�Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לחׁשב מקֹום יׁש מׁשה האיׁש ְֲִֵֵֶַָָֹוהן
מּטבעֹו, ּבכּלן והיה מּטבעֹו ענו ְְְְִִִִֶָָָָָָָֻׁשהיה
ׁשּכל עליו הּתֹורה העידה ְִֵֶֶַָָָָָָולזה
איׁש ּבתבת הרמּוז ותגּברּתֹו ְְְְְְִִִֵַַָָָהתעּצמּותֹו
והּוא ירא, היה האלהים לצד ְְֱִֵַָָָָָָֹהיה

האלהים: איׁש ְֱִִָֹאֹומרֹו
„BÚהמיחד איׁש הּדר זה על ְְִִֶֶֶַַַָֹֻירמז

יקּום ולא קם ׁשּלא ְִֵֶָָֹֹֹלאלהים
ּבּסמיכּות הּכתּוב ונתּכּון ‡˙ּכמֹותֹו, ְְְְִִֵַַַָ∆

Ï‡¯NÈ È�aלּמאמרÌÈ‰Ï‡‰ LÈ‡ ¿≈ƒ¿»≈ֲַַַƒ»¡…ƒ
ּבני עם הּׂשיגּה זֹו ׁשּמדרגה ְְְִִִִֵֵֶַַָָלהּגיד
ּומה ּבהם ּׁשּטרח מה ּבאמצעּות ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָיׂשראל
מאמצעּות והּמסּתעף מהם ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָּׁשּסבל
מדרגה הּׂשיג עּמהם הּטֹובה ְְִִִֵֶַַַָָָָָהנהגתֹו

האלהים: איׁש לּקרא ֱִִִֵָָֹזֹו
Ó‡iÂ.'B‚Â¯ב) ‡a È�ÈqÓ אמרּו‰' רז"ל «…«ƒƒ«»¿ְַַָ

מּסיני,(ספרי) יׂשראל לקראת יצא ְְְִִִִִִֵַַָָָ
¯ÈÚOÓ Á¯ÊÂלּתן עׂשו לבני ׁשּפתח ¿»«ƒ≈ƒְִִֵֵֵֶַָָ
הּתֹורה, Ô¯‡tלהם ¯‰Ó ÚÈÙB‰ׁשהל ֶַָָƒ«≈«»»ֶַָ

התחיל לּמה וקׁשה ליׂשמעאל, ּכן ְְְְִִִֵֵֶַָָָָּגם
היה ׁשּזה ּבא מּסיני ׁשהּוא ְִִֶֶֶַַָָָָֻּבמאחר
קּבלּו ולא ּולפארן לׂשעיר ׁשּפתח ְְְְִִֵֶַַַָָָֹאחר
לּתנּה ּכׁשרצה יׂשראל לקראת ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָויצא
לדּבר ׁשּנה לּמה לדעת צרי עֹוד ְִִֵֶַַַָָָָָָלהם,
לֹו והיה הֹופיע זרח ּבא לׁשֹונֹות ְְְִַַָָָָּבג'
ּבא מּסיני הּדר זה על יחד ְְִִֶֶֶַַַַַָָָלכללם
ּבסיני לּמה עֹוד ּומּפארן, ְִִִִֵַָָָָּומּׂשעיר
מה ּכ ואחר הּמקֹום זכרֹון ְְְִִִַַַַָָהקּדים
הקּדים וׂשעיר ּובפארן מּמּנּו ְְְִִִִֵֶֶָָָָּׁשהיה

הּמקֹום: ּכ ואחר ְַַַַָָָהּבא
ÔÎ‡ז"ל אֹומרם ּבהעיר הענין יתּבאר »≈ְְְְִִִֵָָָָָ

יעקב ּובפרט האבֹות זכּו לא ְֲִַָָָָָָֹֹלּמה
ה' להם לתת ׁשלמה מּטתֹו ְְִֵֵֶֶָָָָָָׁשהיתה

ואמרּו ע"ד)ּתֹורתֹו, ּפרׁשה רּבה (ּבראׁשית ְְְִֵַָָָָָָ

ׁשֹורה ׁשכינה ׁשאין לפי הּוא ְְִִֵֶֶַַַָָׁשהּטעם

הּתֹורה ּונתינת רּבֹוא, מּס' ּפחֹות ְִִִַַַָָעל
ׁשּכן ּכמֹו ׁשכינה, הׁשראת היתה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָצריכה

כ')מצינּו י"ט הר(ׁשמֹות על ה' וּירד ְִֵֶַַַָ
מצינּו הלא האֹומר יאמר והּנה ְֲִִִֵֵַַָָֹֹסיני,
ועֹוסקים ׁשּיֹוׁשבים ׁשנים ְְְְֲִִִִֶֶַׁשאפּלּו

ּבּמׁשנה אמרּו פ"ג)ּבּתֹורה ׁשכינה(אבֹות ְְְִִַַָָָָָ
קדמֹונינּו אמרּו לזה ּביניהם, ְְְֵֵֵֶֶַָָָׁשרּויה
ׁשּצרי אֹומרים ּׁשאנּו מה ּכי ּדעת ְְִִִֵֶֶַַַָָיֹודעי
ּכללּות הׁשראת על הּוא רּבֹוא ְְִַַַָָס'
ׁשּיֹוׁשבים עׂשרה ּׁשּזֹוכים ּומה ְְֲִִִֶֶַַָָָהּׁשכינה,
אֹות על הּוא ׁשנים אֹו ּבּתֹורה ְְְִִַַַָועֹוסקים
ּבמי הּמֹופיע מּמּנה ׁשּמאיר ְִִִִֵֶֶַַָא'
אחד ּכל ּבּקדּׁשה להּדבק ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשּיתעֹורר

לג' ב' הארה ּדֹומה ואין ּכחֹו, וג'ּכפי ְְְְִֵֶֶָָֹ
ׁשֹורה אינּה הּׁשכינה ּכללּות אבל ְְְֲִֵַָָָָָלד',

מּיׂשראל: רּבֹוא ס' על ְִִִֵֶַָָאּלא
‡e‰Âהּכתּוב ּכללּות‰'מאמר ּפרּוׁש ¿ְֲֵַַַָָ

a‡הּׁשכינה È�ÈqÓלהקּביל ְִַָƒƒ«»ְְִַ
עם להקּביל הּׁשכינה ּובצאת ְְְְְִִִֵֵַַַָָיׂשראל,
ּובאּו אֹורֹות ב' יצאּו יציאתּה עם ְְְִִִָָָָָנבחר
הר ּדר ואחד ׂשעיר הר ּדר ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד
לסּבה ׁשם ּדר ׁשעברּו ליׂשראל ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָּפארן
ׁשהיא ּבא מּסיני הקּדים ולזה ְְְִִִִִֶֶַָָָידּועה,
הֹודיע ּכ ואחר הּׁשכינה ּכללּות ְְְִִִַַַַַָָָּביאת
הּלז, מקֹומֹות ּדר ׁשּבאּו אֹורּה ְְֵֶֶֶֶַָָָחלקי

לֹומר ÚÈÙB‰Âודקּדק Á¯Êׁשּלא להעיר ְְִֵַ»«¿ƒ«ְִֶָֹ
והֹופעה אחת זריחה אּלא ׁשם ּדר ְְִֶֶֶַַַָָָָָָהל
על יאמר הֹופעה ּולׁשֹון מּמּנּו, ְִֵֵֶַַַָָָאחת
אֹומרם ּכדר מהּקדּׁשה מּועט ְְְֵֵֶֶֶַָָָֻחלק

כ"ג:)ז"ל הּקדׁש(מּכֹות רּוח הֹופיעה ִֶַַַָֹ
ׁשּבבחינת קטן ּגדר ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּבמדרׁשנּו,
ׂשעיר לבני ויחס הּׁשכינה, אֹור ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָהׁשראת
ּכפי יׁשמעאל ׁשל מּגדר ּגדֹול ְְִִִֵֵֵֶָָָָּגדר
מּיׁשמעאל: למעלה הּוא ּכי ְְְְִִִֵֵַַָָָמדרגתֹו

‰Ê·eמה ּגם הּדקּדּוקים, ּכל נתיּׁשבּו »∆ְְְִִִַַַַָ

ּובׂשעיר לּביאה סיני זכרֹון ְְְִִִִִִֵֶַַָּׁשהקּדים
ּכי והֹופעה לּזריחה הקּדים ְְְְִִִִַָָָָָּובפארן
הֹופיע מאמר הּוא ה' זכרֹון ְְֲִִִַַַּבמקֹום
להעיר הּמאמר ּבכל והּכּונה והבן, ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָוזרח
ראּויים ּכי ּבברּכתם להרּבֹות ְְְְְֲִִִַַָָָָמעלתם
לבר הרֹוצה מּדר וזה לּברכה, ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָהם
הּלב להלהיב הּדברים לעֹורר לּבֹו ְְְְְִִִֵֵַַַָָּבכל
ׁשעׂשה ּתמצא וכן לּבֹו, ּבכל ְְְְִִֵֵֶָָָָָלבר
מקרבֹו היה יעקב לבר ּכׁשרצה ְְְְְֲִֵַָָָָָָָָֹיצחק

לֹו ואמר כ"ו)אליו כ"ז ּנא(ּתֹולדֹות ּגׁשה ְְְֵַָָָָ
המעֹוררים: מּדברים וזה ּבני, לי ְְְְְְִִִִִֶַָָּוׁשקה

ÔiÚÂּבּפסּוק ויחי ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי מה ¿«≈ְְְִִֵֶַַַַַָָָ
ח') הּדרכים,(מ"ח מן ּבא' אּלה ְְִִִֵֶַָמי

לעֹורר לֹו ּבחר מׁשה האדֹון כן ְְֵֵֶַָָָּוכמֹו
אהבם ּׁשה' מּמה אליהם לּבֹו ֲֲֲִִֵֶֶַַַָָאהבת
ּתתלהב הּקדֹוׁשה ונפׁשֹו אֹותם, ְְְְְֱִֵֶַַַָָָוהעלה
מּׁשלמּות אחד וזה עליֹון, אהּובי ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַֹלאהב

הּוא: ּברּו ּבהּקדֹוׁש ְֲַַָָָאהבתֹו
‰˙‡Â.L„˜ ˙··¯Óרׁש"יהראׁשֹונים) ¿»»≈ƒ¿……∆ִִִַָ

ספרי) לֹומרּבׁשם ׁשּנתּכּון אמרּו ְְְְִִִֵֵֶַַָ
חלק עּמֹו ּכלׁשהביא ולא מרבבֹות ְְִִֵֵֵֶֶָֹֹ

,יתּבר ענוּותֹו להֹודיע רב ְְְְִִַַַָֹֹולא
ּבמקֹום ואתה ּתבת יפרׁשּו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָּולדבריהם
ואם הּתבה, ּפׁשט זה ואין ְְְְִִֵֵֵֶַַָוהביא,
אם מפרׁש אין ּובא, הּוא ואתה ְְְְִֵָָָָָֹיפרׁשּו
ׁשּסֹוברים ואּולי קצתם, אפּלּו ְְְֲִִִֵֶַָָהביא
צרי הּכתּוב אין הּמּקצת ְֲִִֵֶַַַָָָָׁשהבאת
הּוא הּכתּוב מן ּׁשּלמדנּו ּומה ְְְִֶַַַָָָלאמרֹו,
והּניחם קדׁש הרבבֹות עּמֹו הביא ְְִִִִִֵֶֶָָֹֹׁשּלא

ָׁשם:
ıeÁÂלהעיר הּוא ׁשהּכּונה נראה מּדרּכם ¿ְְְִִִֶֶַַַָָָָ

ה' הּניח ּכי יׂשראל, ׁשל ְֲִִִִֵֶַַָָָמעלתם
אצל ּובא קדׁש רבבֹות מעלה ְְְִֵֶֶַָָָֹצבא
מהם ּבהחלט ּבא ואתה ּופרּוׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָיׂשראל,
היה וכן ונחלתֹו, עּמֹו ּבמקֹומם ְְְְֲִֵַַָָָָָָועׂשה
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i"yx£ÌÈnÚ ··Á Û‡∑עתיד היה לבּדֹו ּבנימין ׁשהרי 'עם', קרּוי ואחד אחד ּכל הּׁשבטים, את חּבב יתרה חּבה ּגם «…≈«ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
ליעקב: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשאמר לה)להּולד מּמּך"(בראשית יהיה ּגֹוים ּוקהל E„Èa."ּגֹוי ÂÈL„˜ŒÏk∑נפׁשֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ»¿…»¿»∆ְַ

ׁשּנאמר: ּכענין אּתֹו, ּגנּוזֹות כה)הּצּדיקים אלהי"(ש"א ה' את החּיים ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש ekz."והיתה Ì‰Â ְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ¿≈À
EÏ‚¯Ï∑ההר ּתחּתית לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ראּויים לתֹווהם התוּכּו ּפעלּו, לׁשֹון ּתּכּו ּבסיני. ,לרגל ¿«¿∆ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻ

מרּגלֹותי.EÈ˙¯acÓ ‡OÈ∑ּתֹורת על עליהם ּכמֹו:∑EÈ˙¯acÓ.נׂשאּו ליסֹוד, קרֹוב ּבֹו ז)הּמ"ם "וּיׁשמע(במדבר ְְֶַƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶֶָָֹƒ«¿…∆ְְְִֵַַַַָ
אליו", מּדּבר הּקֹול ב)את ׁשה(יחזקאל מה ,"מּדּברתי" זה אף אלי', 'מתּדּבר ּכמֹו אלי", מּדּבר את מדּבר"ואׁשמע יית ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

ּבלע"ז פורפרליר"ש טיש להם. לאמר אונטעררעדנוגען)להׁשמיעני וא(ציינע והּמ"ם. ,ּדברי ּפי על נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ּונקלֹוס ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּפנים להם ׁשהראית האּמֹות ׁשל חּבתן ּבׁשעת אף עּמים", חבב "אף אחר: ּדבר מן. לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻּבֹו

ּבידם יׂשראל את ּומסרּת E„Èa.ׂשֹוחקֹות, ÂÈL„˜ŒÏk∑ואּתה ,מאחרי מׁשּו ולא ּב ּדבקּו וטֹוביהם צּדיקיהם ּכל ְְְֲִֵֶַָָָָָ»¿…»¿»∆ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
EÏ‚¯Ï.ׁשֹומרם ekz Ì‰Â∑צּל לתחת ּומתּכּנסים מתמּצעים EÈ˙¯acÓ.והם ‡OÈ∑ודתֹותי ּגזרֹותי מקּבלים ְָ¿≈À¿«¿∆ְְְְְְְִִִִִֵַַַַƒ»ƒ«¿…∆ְְְְִֵֶֶַָ

ּדבריהם ואּלה החיים.ּבׂשמחה, אור ְְְְִִֵֵֶֶָ

·È˙ג È‰BLÈc˜ Ïk ‡iË·LÏ Ôep·aÁ Û‡««≈ƒ¿ƒ¿«»»«ƒƒ≈
Ôep‡Â ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡ ‡¯e·‚a Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»«≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ
:C¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÈÏË� C��Ú ˙BÁz ÔÈ¯acÓƒ«¿ƒ¿¬»»»¿ƒ«≈¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ליׂשראל צּוה ּבסיני כ"הׁשּׁשם (ׁשמֹות ְְְְִִִֵֶַָָָ

ּבתֹוכםח') וׁשכנּתי מקּדׁש לי ְְְְְִִִַָָָָועׂשּו
הּזהר ּבספר ותמצא עליֹונים, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹועזב

ק"מ:) הּׁשמים(ּתרּומה צבא נצטערּו ּכּמה ְְְֲִִַַַַָָָָ
ּבּתחּתֹונים ׁשכינתֹו ּדירת ה' ְְְִִִֶַַַַָָּכׁשּקבע

לֹו: ּבחר ֲֶַָאׁשר
B�ÈÓÈÓ.BÓÏ ˙c L‡ׁשּבחר טעם ּפרּוׁש ƒƒ≈»»ֵֶַַַָ

ּבּתחּתֹונים ׁשּמה לׁשּכן ְְִִַַָָֹה'
ׁשּמימינֹו לפי קדׁש רבבֹות מן ְְְִִִִִֶֶָָֹואתה
מה ּדר על והּוא למֹו, ּדת ְֵֶֶַַָָאׁש

ז"ל פל"ג)ּׁשאמרּו ויקחּו(שמ"ר ּבּפסּוק ְְְִֶַָָ
ּבּתֹו ׁשהּׂשיא למל מׁשל ּתרּומה ְְִִִִֶֶֶָָָלי
עּמּה, אֹותי ּגם קחּו הּמל אמר ְִִֶֶַַַָָכּו'
מרבבת לואתה ּכאן ׁשּנתן הּטעם ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹוהּוא
ּפרּוׁש למֹו ּדת אׁש מימינֹו ִִִֵֵַַָָמּטעם

ואֹומרֹו c˙ליׂשראל, L‡אמר ולא ְְְְִֵָ≈»ְַָֹ
לתבת אׁש ּתבת להסמי אׁש, ְְְִֵֵֵֵַַַַּדת
מּימין הּתֹורה ׁשּנּתנה להעיר ְְִִִִִִֶַָָָָמימינֹו

אֹומרֹו והּוא זהB�ÈÓÈÓּומּׂשמאל, ְְְִֹƒƒֶ
ּגבּורה‡Lימין, ׁשהּוא ׂשמאל זה ִָ≈ְְֶֶָֹ

ּדת מּׁשניהם האׁש ּבבחינת ְְְִִִֵֵֶַָָָָהרמּוזה
סֹוד והּוא פ"ג)למֹו, לבנה(דב"ר אׁש ְְֵָָָ

קריאת סֹוד והּוא ׁשחֹורה, ּגּבי ְְְִֵַַַָעל
ּתּוׁשּיה פ"ו)הּתֹורה הּגבּורה(אבֹות מּצד ְִִַַַָָָָ

ּוממׁשלה עז החסד:(ׁשם)ונֹותנת מּצד ְְִֶֶֶֶֶַַָָָֹ
Û‡.'B‚Âג) ÌÈnÚ ··Áאמרּו (ב"ברז"ל «…≈«ƒ¿ְַַָ

והגלהח'.) העּמים ה' ׁשחּבב ְְִִִֵֶֶַַָָאף
כן ּפי על אף ּביניהם Ïkיׂשראל ְִִֵֵֵֵֶַַָ»

Ì‰Â EÈ„Èa ÂÈLB„˜לֹומדי על ׁשאין וגֹו' ¿»¿»∆¿≈ְְֵֵֶַ
ׁשּיכּון ונראה ,והל ּבלֹו "מנּדה ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָּתֹורה
לׂשעיר להליכתֹו טעם לתת ְֲִִֵֵַַַַָָָהּכתּוב
ה' אף ּבהם לחרֹות ׁשהּוא ְֲֶֶַַָָָּולפארן

הֹודעּתנּו לא ּכׁשּיאמרּו הּדין ְְְְִֶַַָֹֹּביֹום
ואמר הּסּבה להם קדם לזה ְִֶֶַַַָָָָָָאֹותּה,
וׁשעּור הּתֹורה, לקּבל רֹוצים אּתם ְְִִֵֶֶַַַָָלהם

הּואהּכתּוב אף הּדר זה על הּוא ֶֶֶַַַַָ
להזמינם ׁשהל עּמים ׁשחֹובב ְְִִֵֶֶַַַַָָמה

ואֹומרֹו ˜„ÂÈLלּתֹורה, Ïkּפרּוׁש וגֹו' ְְַָ»¿»ְֵ
ז"ל אֹומרם ּדר פ'על סֹוף (ילקּוט ְְֶֶַַָ

מןקדֹוׁשים) אתכם ואבּדיל ּבּפסּוק ְְְִִִֶֶַַָָ
העּמים את ואבּדיל אמר אּלּו ְִִִִֶַַַַָָָָהעּמים
לאּמֹות ּתקּומה היתה לא ְְִֶָָָָֹֻמּכם
מּכאן וגֹו' אתכם ואבּדיל ְְְְִִֵֶֶַָָּומאֹומרֹו

הּנהׁשאם להתּגּיר מהעּמים יבֹואּו ְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
והּוא יׂשראלי, ּכאחד מקּבלים ְְְְְִִִֵֵֶָָֻהם

˜„ÂÈLאֹומרֹו Ïkזֹו מעלה ּפרּוׁש ְ»¿»ֲֵַָ
ׁשהּבא להתּגּיר ּפרּוׁש להם ְְִֵֵֶֶֶַַָָָעֹודּנה
נכנס הּוא ּפרּוׁש ּבידי מהם ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָלהתקּדׁש

:ּכנפי ּתחת ְְֶַַָָֻּומקּבל
B‡הּדר זה על הּכתּוב ּכּונת ְִֶֶֶֶַַַַַָָּתהיה

··Á Û‡נׁשארה אחת חּבה ּפרּוׁש «…≈ְֲִִֵַַָָ
ּכמֹו ּבידי קדֹוׁשיו ׁשּכל והּוא ְְְְִֶֶַָָָָלעּמים

ואֹומרֹו עםÌ‰Âׁשּפרׁשּתי, ּפרּוׁש ְְְִֵֶַ¿≈ֵַ
הּמאמר עּקר ּכל הּוא ׁשּבהם ְֲִִֵֶֶַַַָָָָיׂשראל
קדֹוׁשיו על להתּגּדר הפרׁש להם ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָיׁש
ׁשּיׂשראל הּגֹוים, ׁשאר מן הּבאים ְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשל

ז"ל ּכאֹומרם ּפרּוׁש ,לרגלי (ׁשּבתּתּכּו ְְְְֵֶַַָָֻ

סיניקמ"ו:) הר על ׁשעמדּו ְְִִֵֶַַַָָיׂשראל
מה מּצד היה וזה זהמתם, ְְֲִֶַַָָָָָָֻּפסקה
ּכח ידי על נתמרקּו ּפרּוׁש ְְְִֵֵֶַַָֹֻּׁשּתּכּו
ּדברי ׁשּׁשמעּו הּמפלא ְְְִִֵֶַַָָֻהּדּבּור

ז"ל ואמרּו פ"ח:)האלהים, (ׁשּבת ְְֱִַָָָֹ

ּבּפסּוק ּכרמּוז נׁשמתם (שה"שׁשּיצאה ְְִֶַָָָָָָָ
ּפסקהה') ּובזה ּבדּברֹו, יצאה ְְְְְִֶַַָָָָָנפׁשי

ׁשהגם הּגרים ּכן ּׁשאין מה ֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֻזהמתם,
לא יׂשראל ׁשבטי ּכאחד ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹׁשּיתקּבלּו
מּדבריהם ּכּידּוע מהם זהמא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻּפסקה

י"ד) ח"ג ַֹ(זהר

¯Ó‚ÂאמרEÈ˙¯acÓ ‡OÈלׁשֹון ּפרּוׁש ¿»«ֶֹƒ»ƒ«¿…∆ְֵ
אֹומרֹו ּדר על (ּתהּליםממׁשלה, ְְְִִֶֶֶַָָ

ּבזהמ"ז) הּכּונה ּתחּתינּו, עּמים ְְִֵֵֶַַַַַָָָידּבר
יׂשראל על ממׁשלה ׁשּום נֹותנים ְְְִִֵֵֶֶַָָָׁשאין
ולא יׂשראל מּזרע ׁשהּוא למי ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹאּלא
ז"ל ׁשּדרׁשּו ּוכמֹו הּגרים, ְְְִִִֵֶַַַָמּמׁשּפחת

ע"ו:) י"ז)מּפסּוק(קּדּוׁשין ׂשֹום(לעיל ְִִִֵָ

ּכל מל עלי ׁשּתׂשיםּתׂשים מׂשימֹות ְִִִֶֶֶֶָָָָ
וצא ,אחי מּקרב אּלא יהיּו לא ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹעלי

מּבריתא מ"א.)ּולמד אגריפס(סֹוטה ׁשל ְְְִִֶַַַַָָָ
זלגּו הּמקּדׁש ּבבית ּכׁשּקרא ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָהּמל
אֹומרֹו והּוא הענין, וכל ּדמעֹות ְְְְְִֵָָָָָעיניו

EÈ˙¯acÓ ‡OÈמּזרע ׁשהּוא ּכל ּפרּוׁש ƒ»ƒ«¿…∆ִֵֶֶַָ
להתרֹומם יכֹול הּוא יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֵַָָעם
,עּמ יׂשראל על ׁשּיׁשנם ְְְִִֵֶֶֶַַָָֻּבגדּלֹות

ּכאמרםOÈ‡ואֹומרֹו יחיד (סנהדריןלׁשֹון ְְƒ»ְְְְְִִֶַָָָ

ּדּברים:ח'.) ׁשני ולא לדֹור א' ְְְִֵַַָָֹּדּבר
„BÚּבאֹומרֹו ׁשהּואOÈEÈ˙¯acÓ‡ירצה ְְְִֶƒ»ƒ«¿…∆ֶ

ז"ל אֹומרם ּדר על ּתּכּו, ְֶֶַַַָֻטעם
פ"ח.) ההר(ׁשּבת עליהם ה' ׁשּכפה ֲֵֶֶַָָָָָ

ּבּטלּו המן ּובימי הּתֹורה, לקּבל ְְְִִִִֵֵַַָָָּכגיגית
מה מרצֹונם וקּימּו רּבא מֹודעא ְְְֲִֵַַַַָָָָטענת
ּבמקֹומֹו הּדבר ּופרׁשּתי ּבאנס, ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹּׁשּקּבלּו

ה') י"ט לקּבל(ׁשמֹות ּׁשּמאנּו מה ּכי ְְֲִֵֵֶַַ
ההר עליהם להפ ׁשהצר עד ְֲֲֵֶֶַַַַָָָֹֻהּתֹורה
ודבריהם חכמים ּגזרת על ְְְִִֵֵֶַַַָָָהיה
להזהיר ׁשעׂשּו רּבּו אׁשר ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָותּקנֹותיהם
הּמׁשּתּמר ּבמקֹום ּולהעמידם ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָיׂשראל
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i"yx£ÌÈnÚ ··Á Û‡∑עתיד היה לבּדֹו ּבנימין ׁשהרי 'עם', קרּוי ואחד אחד ּכל הּׁשבטים, את חּבב יתרה חּבה ּגם «…≈«ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
ליעקב: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשאמר לה)להּולד מּמּך"(בראשית יהיה ּגֹוים ּוקהל E„Èa."ּגֹוי ÂÈL„˜ŒÏk∑נפׁשֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ»¿…»¿»∆ְַ

ׁשּנאמר: ּכענין אּתֹו, ּגנּוזֹות כה)הּצּדיקים אלהי"(ש"א ה' את החּיים ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש ekz."והיתה Ì‰Â ְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ¿≈À
EÏ‚¯Ï∑ההר ּתחּתית לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ראּויים לתֹווהם התוּכּו ּפעלּו, לׁשֹון ּתּכּו ּבסיני. ,לרגל ¿«¿∆ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻ

מרּגלֹותי.EÈ˙¯acÓ ‡OÈ∑ּתֹורת על עליהם ּכמֹו:∑EÈ˙¯acÓ.נׂשאּו ליסֹוד, קרֹוב ּבֹו ז)הּמ"ם "וּיׁשמע(במדבר ְְֶַƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶֶָָֹƒ«¿…∆ְְְִֵַַַַָ
אליו", מּדּבר הּקֹול ב)את ׁשה(יחזקאל מה ,"מּדּברתי" זה אף אלי', 'מתּדּבר ּכמֹו אלי", מּדּבר את מדּבר"ואׁשמע יית ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

ּבלע"ז פורפרליר"ש טיש להם. לאמר אונטעררעדנוגען)להׁשמיעני וא(ציינע והּמ"ם. ,ּדברי ּפי על נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ּונקלֹוס ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּפנים להם ׁשהראית האּמֹות ׁשל חּבתן ּבׁשעת אף עּמים", חבב "אף אחר: ּדבר מן. לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻּבֹו

ּבידם יׂשראל את ּומסרּת E„Èa.ׂשֹוחקֹות, ÂÈL„˜ŒÏk∑ואּתה ,מאחרי מׁשּו ולא ּב ּדבקּו וטֹוביהם צּדיקיהם ּכל ְְְֲִֵֶַָָָָָ»¿…»¿»∆ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
EÏ‚¯Ï.ׁשֹומרם ekz Ì‰Â∑צּל לתחת ּומתּכּנסים מתמּצעים EÈ˙¯acÓ.והם ‡OÈ∑ודתֹותי ּגזרֹותי מקּבלים ְָ¿≈À¿«¿∆ְְְְְְְִִִִִֵַַַַƒ»ƒ«¿…∆ְְְְִֵֶֶַָ

ּדבריהם ואּלה החיים.ּבׂשמחה, אור ְְְְִִֵֵֶֶָ

·È˙ג È‰BLÈc˜ Ïk ‡iË·LÏ Ôep·aÁ Û‡««≈ƒ¿ƒ¿«»»«ƒƒ≈
Ôep‡Â ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡ ‡¯e·‚a Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»«≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ
:C¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÈÏË� C��Ú ˙BÁz ÔÈ¯acÓƒ«¿ƒ¿¬»»»¿ƒ«≈¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ליׂשראל צּוה ּבסיני כ"הׁשּׁשם (ׁשמֹות ְְְְִִִֵֶַָָָ

ּבתֹוכםח') וׁשכנּתי מקּדׁש לי ְְְְְִִִַָָָָועׂשּו
הּזהר ּבספר ותמצא עליֹונים, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹועזב

ק"מ:) הּׁשמים(ּתרּומה צבא נצטערּו ּכּמה ְְְֲִִַַַַָָָָ
ּבּתחּתֹונים ׁשכינתֹו ּדירת ה' ְְְִִִֶַַַַָָּכׁשּקבע

לֹו: ּבחר ֲֶַָאׁשר
B�ÈÓÈÓ.BÓÏ ˙c L‡ׁשּבחר טעם ּפרּוׁש ƒƒ≈»»ֵֶַַַָ

ּבּתחּתֹונים ׁשּמה לׁשּכן ְְִִַַָָֹה'
ׁשּמימינֹו לפי קדׁש רבבֹות מן ְְְִִִִִֶֶָָֹואתה
מה ּדר על והּוא למֹו, ּדת ְֵֶֶַַָָאׁש

ז"ל פל"ג)ּׁשאמרּו ויקחּו(שמ"ר ּבּפסּוק ְְְִֶַָָ
ּבּתֹו ׁשהּׂשיא למל מׁשל ּתרּומה ְְִִִִֶֶֶָָָלי
עּמּה, אֹותי ּגם קחּו הּמל אמר ְִִֶֶַַַָָכּו'
מרבבת לואתה ּכאן ׁשּנתן הּטעם ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹוהּוא
ּפרּוׁש למֹו ּדת אׁש מימינֹו ִִִֵֵַַָָמּטעם

ואֹומרֹו c˙ליׂשראל, L‡אמר ולא ְְְְִֵָ≈»ְַָֹ
לתבת אׁש ּתבת להסמי אׁש, ְְְִֵֵֵֵַַַַּדת
מּימין הּתֹורה ׁשּנּתנה להעיר ְְִִִִִִֶַָָָָמימינֹו

אֹומרֹו והּוא זהB�ÈÓÈÓּומּׂשמאל, ְְְִֹƒƒֶ
ּגבּורה‡Lימין, ׁשהּוא ׂשמאל זה ִָ≈ְְֶֶָֹ

ּדת מּׁשניהם האׁש ּבבחינת ְְְִִִֵֵֶַָָָָהרמּוזה
סֹוד והּוא פ"ג)למֹו, לבנה(דב"ר אׁש ְְֵָָָ

קריאת סֹוד והּוא ׁשחֹורה, ּגּבי ְְְִֵַַַָעל
ּתּוׁשּיה פ"ו)הּתֹורה הּגבּורה(אבֹות מּצד ְִִַַַָָָָ

ּוממׁשלה עז החסד:(ׁשם)ונֹותנת מּצד ְְִֶֶֶֶֶַַָָָֹ
Û‡.'B‚Âג) ÌÈnÚ ··Áאמרּו (ב"ברז"ל «…≈«ƒ¿ְַַָ

והגלהח'.) העּמים ה' ׁשחּבב ְְִִִֵֶֶַַָָאף
כן ּפי על אף ּביניהם Ïkיׂשראל ְִִֵֵֵֵֶַַָ»

Ì‰Â EÈ„Èa ÂÈLB„˜לֹומדי על ׁשאין וגֹו' ¿»¿»∆¿≈ְְֵֵֶַ
ׁשּיכּון ונראה ,והל ּבלֹו "מנּדה ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָּתֹורה
לׂשעיר להליכתֹו טעם לתת ְֲִִֵֵַַַַָָָהּכתּוב
ה' אף ּבהם לחרֹות ׁשהּוא ְֲֶֶַַָָָּולפארן

הֹודעּתנּו לא ּכׁשּיאמרּו הּדין ְְְְִֶַַָֹֹּביֹום
ואמר הּסּבה להם קדם לזה ְִֶֶַַַָָָָָָאֹותּה,
וׁשעּור הּתֹורה, לקּבל רֹוצים אּתם ְְִִֵֶֶַַַָָלהם

הּואהּכתּוב אף הּדר זה על הּוא ֶֶֶַַַַָ
להזמינם ׁשהל עּמים ׁשחֹובב ְְִִֵֶֶַַַַָָמה

ואֹומרֹו ˜„ÂÈLלּתֹורה, Ïkּפרּוׁש וגֹו' ְְַָ»¿»ְֵ
ז"ל אֹומרם ּדר פ'על סֹוף (ילקּוט ְְֶֶַַָ

מןקדֹוׁשים) אתכם ואבּדיל ּבּפסּוק ְְְִִִֶֶַַָָ
העּמים את ואבּדיל אמר אּלּו ְִִִִֶַַַַָָָָהעּמים
לאּמֹות ּתקּומה היתה לא ְְִֶָָָָֹֻמּכם
מּכאן וגֹו' אתכם ואבּדיל ְְְְִִֵֶֶַָָּומאֹומרֹו

הּנהׁשאם להתּגּיר מהעּמים יבֹואּו ְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
והּוא יׂשראלי, ּכאחד מקּבלים ְְְְְִִִֵֵֶָָֻהם

˜„ÂÈLאֹומרֹו Ïkזֹו מעלה ּפרּוׁש ְ»¿»ֲֵַָ
ׁשהּבא להתּגּיר ּפרּוׁש להם ְְִֵֵֶֶֶַַָָָעֹודּנה
נכנס הּוא ּפרּוׁש ּבידי מהם ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָלהתקּדׁש

:ּכנפי ּתחת ְְֶַַָָֻּומקּבל
B‡הּדר זה על הּכתּוב ּכּונת ְִֶֶֶֶַַַַַָָּתהיה

··Á Û‡נׁשארה אחת חּבה ּפרּוׁש «…≈ְֲִִֵַַָָ
ּכמֹו ּבידי קדֹוׁשיו ׁשּכל והּוא ְְְְִֶֶַָָָָלעּמים

ואֹומרֹו עםÌ‰Âׁשּפרׁשּתי, ּפרּוׁש ְְְִֵֶַ¿≈ֵַ
הּמאמר עּקר ּכל הּוא ׁשּבהם ְֲִִֵֶֶַַַָָָָיׂשראל
קדֹוׁשיו על להתּגּדר הפרׁש להם ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָיׁש
ׁשּיׂשראל הּגֹוים, ׁשאר מן הּבאים ְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשל

ז"ל ּכאֹומרם ּפרּוׁש ,לרגלי (ׁשּבתּתּכּו ְְְְֵֶַַָָֻ

סיניקמ"ו:) הר על ׁשעמדּו ְְִִֵֶַַַָָיׂשראל
מה מּצד היה וזה זהמתם, ְְֲִֶַַָָָָָָֻּפסקה
ּכח ידי על נתמרקּו ּפרּוׁש ְְְִֵֵֶַַָֹֻּׁשּתּכּו
ּדברי ׁשּׁשמעּו הּמפלא ְְְִִֵֶַַָָֻהּדּבּור

ז"ל ואמרּו פ"ח:)האלהים, (ׁשּבת ְְֱִַָָָֹ

ּבּפסּוק ּכרמּוז נׁשמתם (שה"שׁשּיצאה ְְִֶַָָָָָָָ
ּפסקהה') ּובזה ּבדּברֹו, יצאה ְְְְְִֶַַָָָָָנפׁשי

ׁשהגם הּגרים ּכן ּׁשאין מה ֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֻזהמתם,
לא יׂשראל ׁשבטי ּכאחד ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹׁשּיתקּבלּו
מּדבריהם ּכּידּוע מהם זהמא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻּפסקה

י"ד) ח"ג ַֹ(זהר

¯Ó‚ÂאמרEÈ˙¯acÓ ‡OÈלׁשֹון ּפרּוׁש ¿»«ֶֹƒ»ƒ«¿…∆ְֵ
אֹומרֹו ּדר על (ּתהּליםממׁשלה, ְְְִִֶֶֶַָָ

ּבזהמ"ז) הּכּונה ּתחּתינּו, עּמים ְְִֵֵֶַַַַַָָָידּבר
יׂשראל על ממׁשלה ׁשּום נֹותנים ְְְִִֵֵֶֶַָָָׁשאין
ולא יׂשראל מּזרע ׁשהּוא למי ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹאּלא
ז"ל ׁשּדרׁשּו ּוכמֹו הּגרים, ְְְִִִֵֶַַַָמּמׁשּפחת

ע"ו:) י"ז)מּפסּוק(קּדּוׁשין ׂשֹום(לעיל ְִִִֵָ

ּכל מל עלי ׁשּתׂשיםּתׂשים מׂשימֹות ְִִִֶֶֶֶָָָָ
וצא ,אחי מּקרב אּלא יהיּו לא ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹעלי

מּבריתא מ"א.)ּולמד אגריפס(סֹוטה ׁשל ְְְִִֶַַַַָָָ
זלגּו הּמקּדׁש ּבבית ּכׁשּקרא ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָהּמל
אֹומרֹו והּוא הענין, וכל ּדמעֹות ְְְְְִֵָָָָָעיניו

EÈ˙¯acÓ ‡OÈמּזרע ׁשהּוא ּכל ּפרּוׁש ƒ»ƒ«¿…∆ִֵֶֶַָ
להתרֹומם יכֹול הּוא יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֵַָָעם
,עּמ יׂשראל על ׁשּיׁשנם ְְְִִֵֶֶֶַַָָֻּבגדּלֹות

ּכאמרםOÈ‡ואֹומרֹו יחיד (סנהדריןלׁשֹון ְְƒ»ְְְְְִִֶַָָָ

ּדּברים:ח'.) ׁשני ולא לדֹור א' ְְְִֵַַָָֹּדּבר
„BÚּבאֹומרֹו ׁשהּואOÈEÈ˙¯acÓ‡ירצה ְְְִֶƒ»ƒ«¿…∆ֶ

ז"ל אֹומרם ּדר על ּתּכּו, ְֶֶַַַָֻטעם
פ"ח.) ההר(ׁשּבת עליהם ה' ׁשּכפה ֲֵֶֶַָָָָָ

ּבּטלּו המן ּובימי הּתֹורה, לקּבל ְְְִִִִֵֵַַָָָּכגיגית
מה מרצֹונם וקּימּו רּבא מֹודעא ְְְֲִֵַַַַָָָָטענת
ּבמקֹומֹו הּדבר ּופרׁשּתי ּבאנס, ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹּׁשּקּבלּו

ה') י"ט לקּבל(ׁשמֹות ּׁשּמאנּו מה ּכי ְְֲִֵֵֶַַ
ההר עליהם להפ ׁשהצר עד ְֲֲֵֶֶַַַַָָָֹֻהּתֹורה
ודבריהם חכמים ּגזרת על ְְְִִֵֵֶַַַָָָהיה
להזהיר ׁשעׂשּו רּבּו אׁשר ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָותּקנֹותיהם
הּמׁשּתּמר ּבמקֹום ּולהעמידם ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָיׂשראל
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i"yx£‰¯Bz∑נעזבּנה ולא אחזנּוה יעקב, לקהּלת היא מֹורׁשה מׁשה, לנּו צּוה .אׁשר »ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(230 'nr hk zegiy ihewl)

נעזבנּה ולא ד)אחזנּוה לג, וכּדֹומה.(רש"י ׁשמירה לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון יֹותר ּומתאים ּתֹורה, לגּבי אחיזה לׁשֹון מתאים איְך לכאֹורה, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

הּיֹובל, ּבׁשנת לּבעלים חֹוזר אחּוזה ׂשדה הּמֹוכר ּדהּנה אחּוזה. מּלׁשֹון אּלא ּותפיסה, אחיזה מּלׁשֹון אינֹו אחזנּוה ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָויׁש

אחּוזתֹו אל איׁש ואילך)ּתׁשּובּו י כה, ּבכל(בהר לּתֹורה קׁשּורים יׂשראל ּבני ּכאן: ואף ּתמיד. אליו קׁשּורה היא אחּוזתֹו, ׁשּזֹו מּכיון ; ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָ

ואחּוזה. ירּוׁשה - מֹורׁשה היא ּכי עּמים), חֹובב (אף האּמֹות ּבידי ּכׁשּנמסרים אפילּו החייםמּצב, אור ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

z¯È‡ד d¯ÒÓ ‰LÓ ‡�Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»…∆¿»«¿À»
:·˜ÚÈ ˙L�ÎÏ¿ƒ¿««¬…

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹומרֹו והּוא ה', ּדברי על ekzמּלעבר ְְְֲִִֵַַֹÀ
EÈÏ‚¯Ïחלק מּדּברתי ׁשּיּׂשא ּכדי ¿«¿∆ְְִִֵֵֶֶֶַָֹ

על ּכי לקּבל, רצּו ׁשּלא ְְִִֵֵֶַַַָֹמהּדּברֹות
יׁשרּכל ּכתּוב הּתֹורה ז')לּות כ"ד (ׁשמֹות ְְֶַָָָ

אּלא ונׁשמע, נעׂשה ה' ּדּבר אׁשר ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָּכל
לקּבל עליהם ׁשּצּוה מהּדּברֹות חלק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָעל
ׁשהּוא לרגלי ּתּכּו זה על חכם ְְֶֶֶַַַָָֻּתֹורת
ּכפה ואֹותֹו עליו ה' ׁשעמד סיני ְִֶַַַָָָָָהר

ּכגיּגית: עליהם ְֲִִֵֶה'
B‡ּתתּפרׁשEÈ˙¯acÓהנהגה לׁשֹון ְִֵָƒ«¿…∆ְְַָָ

יׂשראל את הּמנהיגים ּתֹורֹות ְְִִִֵֵֶַַָּפרּוׁש
ּוגזרֹות ּתּקנֹות המחּדׁשים הם ְְְִֵֵֵֶַַַָׁשהם
ּכׁשראּו מרּדכי ּובימי ּוסיגים, ְְְְֳִִִֵֶַָָָָּוגדרים
ּתֹורת קּבלּו עׂשֹות צּדיק יפליא ְְֲִִִֶַַַָאׁשר

חּיים: מקֹור ְִַָָחכם
„BÚאֹומרֹו EÈ˙¯acÓירצה ‡OÈעל ְְִֶƒ»ƒ«¿…∆ַ

ז"ל אֹומרם עה"פּדר (שהש"ר ְֶֶָ
יֹוצאיּׁשקני) ׁשהיה ודּבּור ּדּבּור ׁשּכל ְִִִִֵֵֶֶָָָָ

מדּבר היה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְִִֵַַָָָָמּפי
לֹו ואמר מּיׂשראל ואיׁש איׁש ּכל ְְְִִִִִֵַָָָעם
הן לֹו אמר והּוא עלי מקּבלני ְְְִֵֵֶַַַָָָאּתה
לראׁשֹו, ּומתעּטר ועֹולה כּו' נֹוׁשקֹו ְְְְִֵֶַָָֹהיה

אֹומרֹו ekzוהּוא Ì‰Âּכל יּׂשא וגֹו' ְְ¿≈Àְִָָ
ראׁשֹו, על מּדּברתי מהם ואחד ְְִֵֶֶֶֶַַָָֹֹאחד

לֹומר אמרEÈ˙¯acÓודקּדק ולא ְְִֵַƒ«¿…∆ְַָֹ
היּו עצמם ׁשהּדברים לפי ְְְְִִִֶֶַַָָָּדּברֹותי
אּתה אחד לכל ואֹומר להם ְְְְִֵֶֶַַָָָָמדּברים

ּכאמּור: כּו' ְְֵַָָמקּבלנּו
B¯ÓB‡Â‡OÈמעׂשה ׁשאחר לפי לעתיד ¿¿ƒ»ְְֲִִֵֶַַַָ

העטרֹות מהם נקלפּו ְְֲִֵֵֶֶָָָהעגל
המדּברים ׁשהם ראׁשם על ׁשּנׂשאּו ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹההם

חֹורב ּבהר עדים והֹורידּו (ׁשמֹותאֹותם ְְְְִֵֶַָָ

מׁשהל"ג) ּבהם וזכה פ"ח.), (ׁשּבת ְֶֶַָָָָ

ט"ו.)ּכאֹומרם חלקֹו(חגיגה נֹוטל זכה ְְְֲִֵֶָָָָ
אֹומרֹו סֹוד והּוא עדן, ּבגן חברֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶַוחלק

ח') ל"ג מׁשה(ׁשמֹות אחרי והּביטּו ְְֲִִֵֶַ
ז"ל ק"י.)ׁשאמרּו ׁשחׁשדּוהּו(סנהדרין ְְְֲִֶֶֶַָָ

הּתֹורה היא ּפרּוׁש איׁש ְִִֵֵֶַָּבאׁשת

ּכל מׁשה ׁשּנטל ליׂשראל ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹהמארסה
לחזר ׁשעתידים יּׂשא אמר לזה ְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹחלקם,
רז"ל עֹוד ואמרּו לבֹוא, לעתיד ְְְִֶַַָָָָלהם

ז"ל) האר"י ּבׁשם אׁשר ר' ּׁשּבת(סּדּור ׁשּביֹום ְְֲִִֵֵֶַָָָ
ולא יׂשראל לראׁש העטרֹות ְְְְִִֵַָָָֹֹחֹוזרים
לֹו המּגיע חלקֹו אּלא למׁשה ְְְִִֶֶֶַַַָָנׁשאר
ׁשּבת ּביֹום אֹומרים ׁשאנּו ולזה ְְְִֶֶַָָָהּוא
יׂשמח ּפרּוׁש חלקֹו ּבמּתנת מׁשה ְְְְְִִֵֶֶַַַַיׂשמח
ׁשּכבר חלקֹו מּתנת אּלא לֹו ׁשאין ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָהגם

ּבחּיים: חלקם ליׂשראל ְְְֱִִִֵֶֶַַָָהחזיר
„BÚז"ל אֹומרם ּדר על (מּכֹותירצה ְְִֶֶֶַַָ

מּפיכ"ד.) ל יהיה ולא ְְְִִִִֶָֹֹאנכי
זה מאמר ויּׁשבנּו ׁשמענּום, ְְְְְֲִֶַַַַָָהּגבּורה

מאמר יתרֹו)עם עׂשרת(מכילתא ׁשּכל ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָ
ה' ּכי אחד, ּבדּבּור נאמרּו ְְְִִִֶֶֶַָהּדּברֹות
ּבער אבל אחד ּבדּבּור ּכּלם ְְֲִֵֶֶַָָָָֻאמר
אּלא מהם לקּבל יכלּו לא ְְְִֵֵֶֶַַָָֹהּׁשֹומעים
אֹותם ׁשמעּו ל יהיה ולא ְְְְִִֶָָָֹֹאנכי
נׁשמתם ויצתה אחד ּבדּבּור ְְְְְִִִֶָָָָָּבגבּורֹות

אֹומרֹו והּוא EÈÏ‚¯Ïּבאמצעּותם, ekz ְְְְֶָָÀ¿«¿∆
הּטעם נׁשמתם, ׁשּיצתה עד ּכח ְְְִֶַַַַַַָָָָָֹואפס

מהּדּברֹותEÈ˙¯acÓלּׂשא חלק ּפרּוׁש ִָƒ«¿…∆ְִֵֵֵֶַ
ל יהיה ולא אנכי ׁשהם ְְְְִִִֵֶֶַָָֹֹֻהּמפלאים

מׁש הּׁשאר ּכאֹומרםאבל אֹותם צּוה ה ְְְֲִֶַָָָָָ
אמר(ׁשם)ז"ל ּׁשּגמר מה והּוא ,‰¯Bz ְֶֶַַָָֹ»

‰LÓ e�Ï ‰eˆׁשּכל ותמצא וגֹו', ƒ»»∆ְְִֶָָ
עׂשה מצוֹות ּבין ה' ׁשּצּוה ְְֲִִִֵֵֶַָהּמצוֹות
ּבפרטּות הם ּתעׂשה לא מצוֹות ְְֲִִֵֵֶַָֹּבין
ּתֹורה לתבת והּמׂשּכיל מצוֹות, ְְְְְִִֵַַַַַָּתרי"ג
הרמּוזים ב' עם תרי"א מנין ּבּה ְְְִִִִַָָָימצא
הרי מּדּברתי יּׂשא הּסמּו ְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹּבּמאמר

ונכֹון: ּתרי"ג ְְֵַָָהם
„BÚּבמּסכת ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְִֶֶֶֶֶַַָירצה

ׁשרצּו(כ"ט.)מגּלה מעׂשה ּבאֹותֹו ְְֲִֶֶַָָ
ׁשׁשת לרב לדחֹותֹו ְְְִִֵֶַַַָהּמלאכים
ׁשּטען עד הּׁשכינה מּפני ְְְְִִִִֵֶַַַָָָמּכניׁשתא
וׁשאינֹו עלּוב עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ְְִֵֶֶַָָָואמר
להם ואמר מי מּפני נדחה מי ְְְִִִִֵֶֶַָָָעלּוב

אֹומרֹו והּוא ׁשבקּוהּו, ekzה' Ì‰Â ְְְָ¿≈À
ּומעּנים עלּובים ּבירידה ּוכׁשהם ְְֲִִִִֵֵֶָֻּפרּוׁש
מעליו יּׂשא זֹו, ּבטענה ְֲִִֵַָָָָָּובאים
העֹומדים מלאכים ׁשהם ְְְִִִֵֶֶַַָָֹמּדּברתי
על הּממּונים ׁשהם ה' ּפני את ְְְִֵֵֵֶֶַַָלׁשרת
מּפניהם: יּדחּו ולא ׁשמֹו ּכבֹוד ְְְְְִִֵֶַָֹּדבר

„BÚז"ל ּדבריהם ּפי על (ּברכֹותירמז ְְְִִִֵֶַָֹ

הּקדֹוׁשה'.) נתן טֹובֹות מּתנֹות ַַַָָָג'
נתנם לא וכּלם ליׂשראל הּוא ְְְְִֵָָָָָֹֻּברּו
וכּו', ּתֹורה ׁשהם יּסּורין ידי על ְְִִֵֵֶֶַָָאּלא

עֹוד ס"ג:)ואמרּו ל')ּבּפסּוק(ׁשם (מׁשלי ְְְִֵַָָָ

עצמֹו המנּבל ׁשּכל בהתנּׂשא נבלּת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָאם
מתעּלה, להיֹות סֹופֹו ּתֹורה ּדברי ְְְִִִֵֶַַָעל

אֹומרֹו EÈÏ‚¯Ïוהּוא ekzעצמם וצערּו ְְÀ¿«¿∆ְְֲִַָ
,ּדּברֹותי מּצד יתעּלה ּפרּוׁש יּׂשא ְְִִִִֵֶֶֶַַָָּבזה
ּומנּׂשאת המרֹוממת היא ְְִֵֶֶֶַַַָׁשהּתֹורה

ח')ּכאֹומרֹו ימלכּו(מׁשלי מלכים ּבי ְְְְְִִִִֵָֹ
ְוגֹו':

„BÚּבאֹומרֹו וגֹו',OÈ‡וגֹו'ekzירצה ְְְִֶÀְƒ»ְ
ז"ל ּדבריהם ּפי כ"א:)על (ר"ה ְִִֵֶַ

ּבּפסּוק ח')ׁשאמרּו וּתחּסרהּו(ּתהּלים ְְְְִִֵֶַַַָָ
ּבינה ׁשערי ׁשּמ"ט מאלהים, ְֱֲִִֵֵֶַַָֹּמעט
הלא הּנ' וׁשער ּבסיני למׁשה ְְְְְֲִִֶַַַַֹנמסרּו
ּׁשּפרׁשּתי מה והּוא ה', את ּכמּוס ְְִֵֶֶַַָהּוא

י"א)ּבּפסּוק ּדעה(יׁשעי' הארץ מלאה ּכי ְְְִֵֶַַָָָָָָָ
את היא ׁשעדין הּדעה ּפרּוׁש ה', ֲִִֵֵֶֶֶַַָאת
מׁשיחנּו ּבהּגלֹות למׁשה מסרּה ולא ְְְְְִִֵֶָָָֹה'

אֹומרֹו והּוא ההּוא, הּטֹוב ה' ekzיּתן ְְִֵַַÀ
„BÚÂ ,eÏa˜ ¯·kL ˜ÏÁa EÈÏ‚¯Ï¿«¿∆«≈∆∆¿»ƒ¿¿

,EÈ˙¯acÓ ‡OÈ „È˙ÚÏלׁשֹון אליו ויחס ∆»ƒƒ»ƒ«¿…∆ְְִֵֵָ
עליֹון ההּוא ׁשחלק ּומעלה ְְֲִֵֶֶֶַַָנׂשיאּות
ּבמקֹומֹות ּבאר מּזה ּכתבנּו ּוכבר ְְְְְִִֶֶַָָֹֹמאד,

ֲִֵאחרים:
Bz.'B‚Â¯‰ד) ‰LÓ e�Ï ‰eˆלהעיר יׁש »ƒ»»∆¿ְִֵָ

לֹומר לֹו היה המדּבר ׁשהּוא ְֵֵֶַַַָָָּכיון
ּפסּוק ּכי ואּולי וגֹו', לכם צּויתי ְְִִִִֶַָָָּתֹורה
הּדר זה על ּׁשּלפניו למה נסמ ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָזה
אחד ּבקֹול מּדּברתי יׂשראל עם ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹיּׂשא

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'c oey`x meil inei xeriy

(ä)éèáL ãçé íò éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá éäéå©§¦¬¦«ª−¤®¤§¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©¦§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£È‰ÈÂ∑הּוא ּברּו CÏÓ.הּקדֹוׁש Ôe¯LÈa∑עליהם מלכּותֹו על חׁשּבֹון∑Ûq‡˙‰a.ּתמיד ראׁשי התאּסף ּבכל «¿ƒַָָƒÀ∆∆ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְְִֵֵֶַָָ
ל)ּכמֹו∑¯‡ÈL.אסיפתם אּלּו(שמות ראּויין ראׁש", את תּׂשא יחד,"ּכי ּבהתאּספם "ּבהתאּסף", אחר: ּדבר ׁשאברכם. ֲִָָ»≈ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּביניהם וׁשלֹום אחת ּביניהםּבאגּדה מחלקת ּכׁשּיׁש ולא מלּכם, החיים.הּוא אור ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻ

(å)ñ :øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçé§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«
i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑הּזה יּזכר∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבעֹולם ׁשּלא הּבא, לעֹולם ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ִֵֶַָָָָֹ

ּבלהה מעׂשה tÒÓ¯.לֹו ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ∑:ׁשּנאמר ּכענין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין לה)נמנין את(בראשית "וּיׁשּכב ְֲִֵַָƒƒ¿»ƒ¿»ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
הּמנין מן יצא ׁשּלא עׂשר", ׁשנים יעקב ּבני וּיהיּו החיים.ּבלהה, אור ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

(æ)Bnò-ìàå äãeäé ìB÷ äåäé òîL øîàiå äãeäéì úàæå§Ÿ́¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈§¤©−
ô :äéäz åéøvî øæòå Bì áø åéãé epàéáz§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא הֹודּו(מכות ׁשּׁשניהם מּפני לראּובן, יהּודה סמ ¿…ƒ»ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּבידם, קלקּול טו)על ול(איוב וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים עבר"אׁשר ּבתֹוכם",א צב)זר ּפרׁשּו(ב"ק ועֹוד ְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר: עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון מתּגלּגלין יהּודה עצמֹות היּו ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה מ' ׁשּכל ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָרּבֹותינּו

¯ÈLÈה ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ· ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

Ï‡ו ‡�È�˙ ‡˙BÓe ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ô·e‡¯ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»ƒ¿»»»
:ÔB‰�È�Óa ÔB‰z�ÒÁ‡ È‰B�a ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ¿ƒ«¿¿ƒ«¬«¿¿¿ƒ¿»¿

„e‰È„‰ז d˙BÏˆ ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dp·È˙z dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈»≈ƒ≈
È‰B‡�qÓ ‡˙e�Ú¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»ƒ»¿ƒ

:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

וכן וגֹו', מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְְִֵֶָָָָֻּכּלם
יּׂשאּו יחּדו יׂשראל ׁשּכל הּדברים ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָהם
ּתֹורה ואֹומרים הּתֹורה ּבפתיחת ְְְִִִַַָָָקֹולם
אֹותּה מקּבלים אנּו וגֹו' לנּו ְְְִִַָָָָצּוה

ּופרּוׁש וגֹו', קהּלת e�Ïמֹורׁשה ‰eˆ ְְִֵַָָƒ»»
ּכאֹומרם מלכּות לעז לפרׁשּה ְְְְְְְֶַָָָָֹאפׁשר
ׁשהמליכּה מלכּות אּלא צו אין ְְִִֵֶֶַַָָז"ל
הּמל וגם ּדבר, יקּום ּפיה ׁשעל ְִֵֶֶֶַַַָָָָָעלינּו
ּפי על יהיה עליהם ימליכּו ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַאׁשר
לפניו ויׂשים יכּתב ואֹותּה ְְְְִִַָָָָָֹהּתֹורה

י"ח)ּכאֹומרֹו י"ז וגֹו',(לעיל לֹו וכתב ְְְְְֵַָ
הּכתּוב מאמר ח')והּוא ּבי(מׁשלי ְְֲִִֵַַַָ

אף ּבּפסּוק ּולמעלה ימלכּו, ְְְְִִַַַָָָֹמלכים
על אחר ּבאפן הּכתּוב ּפרׁשנּו ְְֵֵֵֶַַַַָֹֹחבב

ָנכֹון:
È‰ÈÂ.'B‚Âה) Ûq‡˙‰a CÏÓ Ôe¯LÈ·ּפרּוׁש «¿ƒƒÀ∆∆¿ƒ¿«≈¿ֵ

צרי ּביׂשראל הּמל ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשהוית
יחד, עם ראׁשי ּבהתאּסף ְְְִִֵֵֶֶַַַַָׁשּתהיה

ז"ל סנהדּכאֹומרם פ"ג)(ּתֹוספּתא איןרין ְְְְְִֵֶֶַָָ
ׁשל ּדין ּבית ּפי על אּלא מל ְִִִֵֶֶֶֶַַָממּנין

ּבּמאמר ׁשּנתּכּון והּוא ÌÚ,ע"א, ÈL‡¯ ְְֲִֵֶַַַַ»≈»
Ï‡¯NÈּובאֹומרֹו ÈË·L „ÁÈׁשּצרי ְְ««ƒ¿≈ƒ¿»≈ִֶָ

מּמּנּו: מרּצים צּבּור ְְִִִִֶֶֻׁשּיהיּו
„BÚּכי ּבסמּו ׁשאמר לפי ְְְִִִֵֶַָָָיתּבאר

עלינּו הּמֹולכת היא ִֵֶֶַַָָהּתֹורה
ח')ּכאֹומרֹו לזה(מׁשלי אדּבר, נגידים ְְְְֲִִִֵֵֶַָ

אמר CÏÓּגמר Ôe¯LÈ· È‰ÈÂּפרּוׁש ֶַָֹ«¿ƒƒ¿À∆∆ֵ
אם יהיה זה ּביׂשראל מל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָוהוית
אז מל ויׁשאלּו עם ראׁשי ְְְְֲִִֵֶֶַָָָיתקּבצּו
אֹומרֹו והּוא ,מל ׁשּיהיה ְְְִֶֶֶֶהּוא

ÌÚ ÈL‡¯ Ûq‡˙‰aהּוא אז וגֹו' ¿ƒ¿«≈»≈»ְָ
הּתֹורה, מּלבד ּביׁשּורּון מל ְְִִִֶֶֶֶַַָׁשּיהיה
על מל מּנּוי ׁשהיה מצינּו כן ְִִֵֶֶֶַָָָּוכמֹו

ּבׁשמּואל ּדכתיב זה ּבסדר (א'יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָ
וּיבאּוח') יׂשראל זקני ּכל ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹוּיתקּבצּו

מל לנּו ׂשימה וגֹו' ׁשמּואל ְְִֵֶֶֶָָאל
ּבהתאּסף מאמר עצמֹו והּוא ְְְְְְֲִֵֵַַַַָלׁשפטנּו,
הּתֹורה זאת ּתהיה זה זּולת אבל ְְֲִֶֶַַָָֹוגֹו'
מאמר והּוא יׂשראל, על למל ְְְְֲִִֵַַַַָֹלבד

להם י"ב)הּנביא אלהיכם(ׁשם וה' ֱִֵֶֶַַָָָֹ
ׁשמֹו ׁשּכּלה הּתֹורה ׁשהיא ְְְִֶֶֶַַָָֻמלּככם

הקב"ה: ֶׁשל
ÈÏe‡Âּבתבת רמז לזה ׁשּיֹורהÈ‰ÈÂּכי ¿«ְִֵֶַַָָ«¿ƒֶֶ

ׁשם ּדכתיב הּצער, וּירע(ח')על ְִִֵַַַַַַָ
ּתנה אמרּו ּכאׁשר ׁשמּואל ּבעיני ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָהּדבר
ה' וּיאמר ּוכתיב לׁשפטנּו מל ְְְִֵֶֶֶַָָֹלנּו
ועל עליהם, מּמל מאסּו אתי ּכי ְְְֲֲִִִֵֶַָֹֹוגֹו'
וגֹו': ויהי ואמר מׁשה נתנּבא ְְְְִִֵֶֶַַַָזה

„BÚּתהיה יׂשראל מלכּות ּכי ְְְִִִֵֶַַָָרמז
יׂשראל ּכׁשּיהיּו ְְְְִִִֵֶֶֶַָמתקּימת
ּבד יהיּו ולא יחד ראׁשיהם ְְְְִִִֵֶַַַַָֹמתאּספים
יחד ׁשּיתיחדּו סּבה יהיה ׁשּבזה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָּבבד

ּב ּוכׁשּיׂשראל יׂשראל, זהׁשבטי גדר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ההצלחֹות ּגדר ּברּום הּנם ְְִִֵֶֶַַָָהּנה
קּיּום, ׁשל הויה ּבּה ּתּהיה ְְֲִִֶֶַָָָָּומלכּותם
הּלבבֹות ׁשּנחלקּו מּיֹום ּכי ּולמד ְְְְְִִֵֶֶַַָוצא
ּבידם, עלתה מה הּמלכּיֹות ְְְְְְֶֶַַָָָָֻונחלקּו
אחריו, והּבאים ירבעם עגלי סּבת ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹוזאת
ּוכלי הּפרּוד, הּוא האבּדן ראׁש ְְִִֵַָָָֹּכי
ויחּוד הּׁשלֹום הּוא ּברכה ְְֲִִַַַָָָהּמחזיק

ְַָהּלבבֹות:
ÈÁÈ.'B‚Âו) ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ 'B‚Â Ô·e‡¯אֹומרֹו ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿»¿ְ

Ô·e‡¯ ÈÁÈאמרּו ז"ל (ספרי)רּבֹותינּו ¿ƒ¿≈ְְִִֵַָ

חלק לֹו ׁשּיהיה ראּובן על ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַׁשהתּפּלל
לֹומר אפׁשר ואּולי הּבא, ְְֶַַַָָָָלעֹולם
ּבעדת ׁשּמתּו הּׁשבט ּגדֹולי על ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַׁשּנתּכּון

ז"ל ּכאֹומרם י"ח)קרח מאתים(במד"ר ּכי ְְִִַַָָֹ
סנהדראֹות ראׁשי היּו ּכּלן איׁש ְְֲִִִֵֶַַָָָָֻוחמּׁשים
ז"ל: ּכאֹומרם ראּובן מּׁשבט ְְְְִֵֵֶָָֻורּבן

ÈÙÏeאין קרח ׁשעדת לֹומר מקֹום ׁשּיׁש ¿ƒֲֵֵֶֶַַַָֹ
לזה הּבא, לעֹולם חלק ֵֶֶֶַָָָָָלהם

¯‡Ô·eהתּפּלל ÈÁÈוהגם ׁשבטֹו, ּפרּוׁש ְִֵַ¿ƒ¿≈ְֲִֵַַ
להיֹותם איׁש, ר"ן אּלא היּו ְִִֶֶָָָֹׁשּלא
עליהם. ּכּלֹו הּׁשבט יתּכּנה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַֻּגדֹוליהם
אֹומר הּוא עצמֹו ראּובן ׁשעל אפׁשר ְְְֵֵֶֶַַָאֹו
ּכי עצמֹו מהּטעם ׁשהּוא ְִֵֶֶַַַַָאּלא
הּׁשבט ּגדֹול ׁשל ענפים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָּכׁשּיתקּצצּו
לזה עינֹו, ראּובן ׁשהּוא מּצּדיק ְְִִִֵֵֶֶַַָיגרע
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(ä)éèáL ãçé íò éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá éäéå©§¦¬¦«ª−¤®¤§¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©¦§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£È‰ÈÂ∑הּוא ּברּו CÏÓ.הּקדֹוׁש Ôe¯LÈa∑עליהם מלכּותֹו על חׁשּבֹון∑Ûq‡˙‰a.ּתמיד ראׁשי התאּסף ּבכל «¿ƒַָָƒÀ∆∆ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְְִֵֵֶַָָ
ל)ּכמֹו∑¯‡ÈL.אסיפתם אּלּו(שמות ראּויין ראׁש", את תּׂשא יחד,"ּכי ּבהתאּספם "ּבהתאּסף", אחר: ּדבר ׁשאברכם. ֲִָָ»≈ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּביניהם וׁשלֹום אחת ּביניהםּבאגּדה מחלקת ּכׁשּיׁש ולא מלּכם, החיים.הּוא אור ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻ

(å)ñ :øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçé§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«
i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑הּזה יּזכר∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבעֹולם ׁשּלא הּבא, לעֹולם ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ִֵֶַָָָָֹ

ּבלהה מעׂשה tÒÓ¯.לֹו ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ∑:ׁשּנאמר ּכענין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין לה)נמנין את(בראשית "וּיׁשּכב ְֲִֵַָƒƒ¿»ƒ¿»ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
הּמנין מן יצא ׁשּלא עׂשר", ׁשנים יעקב ּבני וּיהיּו החיים.ּבלהה, אור ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

(æ)Bnò-ìàå äãeäé ìB÷ äåäé òîL øîàiå äãeäéì úàæå§Ÿ́¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈§¤©−
ô :äéäz åéøvî øæòå Bì áø åéãé epàéáz§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא הֹודּו(מכות ׁשּׁשניהם מּפני לראּובן, יהּודה סמ ¿…ƒ»ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּבידם, קלקּול טו)על ול(איוב וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים עבר"אׁשר ּבתֹוכם",א צב)זר ּפרׁשּו(ב"ק ועֹוד ְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר: עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון מתּגלּגלין יהּודה עצמֹות היּו ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה מ' ׁשּכל ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָרּבֹותינּו

¯ÈLÈה ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ· ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

Ï‡ו ‡�È�˙ ‡˙BÓe ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ô·e‡¯ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»ƒ¿»»»
:ÔB‰�È�Óa ÔB‰z�ÒÁ‡ È‰B�a ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ¿ƒ«¿¿ƒ«¬«¿¿¿ƒ¿»¿

„e‰È„‰ז d˙BÏˆ ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dp·È˙z dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈»≈ƒ≈
È‰B‡�qÓ ‡˙e�Ú¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»ƒ»¿ƒ

:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

וכן וגֹו', מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְְִֵֶָָָָֻּכּלם
יּׂשאּו יחּדו יׂשראל ׁשּכל הּדברים ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָהם
ּתֹורה ואֹומרים הּתֹורה ּבפתיחת ְְְִִִַַָָָקֹולם
אֹותּה מקּבלים אנּו וגֹו' לנּו ְְְִִַָָָָצּוה

ּופרּוׁש וגֹו', קהּלת e�Ïמֹורׁשה ‰eˆ ְְִֵַָָƒ»»
ּכאֹומרם מלכּות לעז לפרׁשּה ְְְְְְְֶַָָָָֹאפׁשר
ׁשהמליכּה מלכּות אּלא צו אין ְְִִֵֶֶַַָָז"ל
הּמל וגם ּדבר, יקּום ּפיה ׁשעל ְִֵֶֶֶַַַָָָָָעלינּו
ּפי על יהיה עליהם ימליכּו ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַאׁשר
לפניו ויׂשים יכּתב ואֹותּה ְְְְִִַָָָָָֹהּתֹורה

י"ח)ּכאֹומרֹו י"ז וגֹו',(לעיל לֹו וכתב ְְְְְֵַָ
הּכתּוב מאמר ח')והּוא ּבי(מׁשלי ְְֲִִֵַַַָ

אף ּבּפסּוק ּולמעלה ימלכּו, ְְְְִִַַַָָָֹמלכים
על אחר ּבאפן הּכתּוב ּפרׁשנּו ְְֵֵֵֶַַַַָֹֹחבב

ָנכֹון:
È‰ÈÂ.'B‚Âה) Ûq‡˙‰a CÏÓ Ôe¯LÈ·ּפרּוׁש «¿ƒƒÀ∆∆¿ƒ¿«≈¿ֵ

צרי ּביׂשראל הּמל ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשהוית
יחד, עם ראׁשי ּבהתאּסף ְְְִִֵֵֶֶַַַַָׁשּתהיה

ז"ל סנהדּכאֹומרם פ"ג)(ּתֹוספּתא איןרין ְְְְְִֵֶֶַָָ
ׁשל ּדין ּבית ּפי על אּלא מל ְִִִֵֶֶֶֶַַָממּנין

ּבּמאמר ׁשּנתּכּון והּוא ÌÚ,ע"א, ÈL‡¯ ְְֲִֵֶַַַַ»≈»
Ï‡¯NÈּובאֹומרֹו ÈË·L „ÁÈׁשּצרי ְְ««ƒ¿≈ƒ¿»≈ִֶָ

מּמּנּו: מרּצים צּבּור ְְִִִִֶֶֻׁשּיהיּו
„BÚּכי ּבסמּו ׁשאמר לפי ְְְִִִֵֶַָָָיתּבאר

עלינּו הּמֹולכת היא ִֵֶֶַַָָהּתֹורה
ח')ּכאֹומרֹו לזה(מׁשלי אדּבר, נגידים ְְְְֲִִִֵֵֶַָ

אמר CÏÓּגמר Ôe¯LÈ· È‰ÈÂּפרּוׁש ֶַָֹ«¿ƒƒ¿À∆∆ֵ
אם יהיה זה ּביׂשראל מל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָוהוית
אז מל ויׁשאלּו עם ראׁשי ְְְְֲִִֵֶֶַָָָיתקּבצּו
אֹומרֹו והּוא ,מל ׁשּיהיה ְְְִֶֶֶֶהּוא

ÌÚ ÈL‡¯ Ûq‡˙‰aהּוא אז וגֹו' ¿ƒ¿«≈»≈»ְָ
הּתֹורה, מּלבד ּביׁשּורּון מל ְְִִִֶֶֶֶַַָׁשּיהיה
על מל מּנּוי ׁשהיה מצינּו כן ְִִֵֶֶֶַָָָּוכמֹו

ּבׁשמּואל ּדכתיב זה ּבסדר (א'יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָ
וּיבאּוח') יׂשראל זקני ּכל ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹוּיתקּבצּו

מל לנּו ׂשימה וגֹו' ׁשמּואל ְְִֵֶֶֶָָאל
ּבהתאּסף מאמר עצמֹו והּוא ְְְְְְֲִֵֵַַַַָלׁשפטנּו,
הּתֹורה זאת ּתהיה זה זּולת אבל ְְֲִֶֶַַָָֹוגֹו'
מאמר והּוא יׂשראל, על למל ְְְְֲִִֵַַַַָֹלבד

להם י"ב)הּנביא אלהיכם(ׁשם וה' ֱִֵֶֶַַָָָֹ
ׁשמֹו ׁשּכּלה הּתֹורה ׁשהיא ְְְִֶֶֶַַָָֻמלּככם

הקב"ה: ֶׁשל
ÈÏe‡Âּבתבת רמז לזה ׁשּיֹורהÈ‰ÈÂּכי ¿«ְִֵֶַַָָ«¿ƒֶֶ

ׁשם ּדכתיב הּצער, וּירע(ח')על ְִִֵַַַַַַָ
ּתנה אמרּו ּכאׁשר ׁשמּואל ּבעיני ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָהּדבר
ה' וּיאמר ּוכתיב לׁשפטנּו מל ְְְִֵֶֶֶַָָֹלנּו
ועל עליהם, מּמל מאסּו אתי ּכי ְְְֲֲִִִֵֶַָֹֹוגֹו'
וגֹו': ויהי ואמר מׁשה נתנּבא ְְְְִִֵֶֶַַַָזה

„BÚּתהיה יׂשראל מלכּות ּכי ְְְִִִֵֶַַָָרמז
יׂשראל ּכׁשּיהיּו ְְְְִִִֵֶֶֶַָמתקּימת
ּבד יהיּו ולא יחד ראׁשיהם ְְְְִִִֵֶַַַַָֹמתאּספים
יחד ׁשּיתיחדּו סּבה יהיה ׁשּבזה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָּבבד

ּב ּוכׁשּיׂשראל יׂשראל, זהׁשבטי גדר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ההצלחֹות ּגדר ּברּום הּנם ְְִִֵֶֶַַָָהּנה
קּיּום, ׁשל הויה ּבּה ּתּהיה ְְֲִִֶֶַָָָָּומלכּותם
הּלבבֹות ׁשּנחלקּו מּיֹום ּכי ּולמד ְְְְְִִֵֶֶַַָוצא
ּבידם, עלתה מה הּמלכּיֹות ְְְְְְֶֶַַָָָָֻונחלקּו
אחריו, והּבאים ירבעם עגלי סּבת ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹוזאת
ּוכלי הּפרּוד, הּוא האבּדן ראׁש ְְִִֵַָָָֹּכי
ויחּוד הּׁשלֹום הּוא ּברכה ְְֲִִַַַָָָהּמחזיק

ְַָהּלבבֹות:
ÈÁÈ.'B‚Âו) ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ 'B‚Â Ô·e‡¯אֹומרֹו ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿»¿ְ

Ô·e‡¯ ÈÁÈאמרּו ז"ל (ספרי)רּבֹותינּו ¿ƒ¿≈ְְִִֵַָ

חלק לֹו ׁשּיהיה ראּובן על ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַׁשהתּפּלל
לֹומר אפׁשר ואּולי הּבא, ְְֶַַַָָָָלעֹולם
ּבעדת ׁשּמתּו הּׁשבט ּגדֹולי על ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַׁשּנתּכּון

ז"ל ּכאֹומרם י"ח)קרח מאתים(במד"ר ּכי ְְִִַַָָֹ
סנהדראֹות ראׁשי היּו ּכּלן איׁש ְְֲִִִֵֶַַָָָָֻוחמּׁשים
ז"ל: ּכאֹומרם ראּובן מּׁשבט ְְְְִֵֵֶָָֻורּבן

ÈÙÏeאין קרח ׁשעדת לֹומר מקֹום ׁשּיׁש ¿ƒֲֵֵֶֶַַַָֹ
לזה הּבא, לעֹולם חלק ֵֶֶֶַָָָָָלהם

¯‡Ô·eהתּפּלל ÈÁÈוהגם ׁשבטֹו, ּפרּוׁש ְִֵַ¿ƒ¿≈ְֲִֵַַ
להיֹותם איׁש, ר"ן אּלא היּו ְִִֶֶָָָֹׁשּלא
עליהם. ּכּלֹו הּׁשבט יתּכּנה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַֻּגדֹוליהם
אֹומר הּוא עצמֹו ראּובן ׁשעל אפׁשר ְְְֵֵֶֶַַָאֹו
ּכי עצמֹו מהּטעם ׁשהּוא ְִֵֶֶַַַַָאּלא
הּׁשבט ּגדֹול ׁשל ענפים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָּכׁשּיתקּצצּו
לזה עינֹו, ראּובן ׁשהּוא מּצּדיק ְְִִִֵֵֶֶַַָיגרע
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מד) ׁשּיֹודה?(בראשית לראּובן ּגרם 'מי מׁשה: אמר הּימים", ּכל לאבי וכּו''"וחטאתי e‰È„‰.יהּודה ÏB˜ '‰ ÚÓL∑ ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ¿«¿»
סנחריב מּפני וחזקּיה העּמֹונים מּפני ויהֹוׁשפט הּכּוׁשים, מּפני ואסא ּוׁשלמה, ּדוד, ep‡È·z.ּתפּלת BnÚŒÏ‡Â∑ ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֹ¿∆«¿ƒ∆

הּמלחמה מּפני הּמלחמה)(לׁשלֹום מן אחרים: BÏ.ספרים ·¯ ÂÈ„È∑נקמתֹו וינקמּו ריבֹו È‰z‰.יריבּו ÂÈ¯vÓ ¯ÊÚÂ∑על ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָ»»»ְְְְִִִִָָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆ַ
ּגלעד: רמֹות מלחמת על התּפּלל, יח)יהֹוׁשפט יהּודה",(דה"ב קֹול ה' "ׁשמע אחר: ּדבר עזרֹו". וה' יהֹוׁשפט, "וּיזעק ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

יהּודה.(ספרי) ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו לׁשמעֹון ּברכה רמז ׁשלּכאן ּגֹורלֹו מּתֹו ׁשמעֹון נטל יׂשראל, ארץ ּכׁשחּלקּו ואף ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר: יט)יהּודה, ׁשמעֹון".(יהושע ּבני נחלת יהּודה ּבני ּכ"מחבל ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה מה על עליו ּבלּבֹו ׁשהיה עצמֹו? ּבפני ּברכה לֹו יחד לא מה [ּומּפני ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

צ.)] ּתהּלים(מזמור ּבאּגדת החיים.ּכתּוב אור ְְִִַַָָ

ß ixyz 'd ipy mei ß

(ç)énz øîà éåììeéøeàå EBúéqð øLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³¦¦Æ
:äáéøî éî-ìò eäáéøz äqîa§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

i"yx£¯Ó‡ ÈÂÏÏe∑אמר לוי EÈ¯e‡Â.ועל EÈnz∑ׁשכינה הּואּכלּפי ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆ְְִֵַָ
qÓa‰.מדּבר B˙Èq� ¯L‡∑הּמּלינים ׁשאר עם נתלֹוננּו B‚Â.ׁשּלא e‰·È¯z'∑על "ּתריבהּו אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו. ְֵַ¬∆ƒƒ¿«»ְְְִִִִֶַַָֹ¿ƒ≈¿ְְְִֵֵַַַָָ

ּבעלילה, לבא לֹו נסּתּקפּת מריבה", אמר:מי מׁשה כ)אם עׂשּו?(במדבר מה ּומרים אהרן הּמֹורים", נא החיים."ׁשמעּו אור ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

(è)øékä àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åéáàì øîàä̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ¦¦½
:eøöðé Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå§¤¨¨−´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−¦§«Ÿ

i"yx£ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ¯Ó‡‰∑:ואמרּתי ּבעגל לב)ּכׁשחטאּו לוי,(שמות ּבני ּכל אלי נאספּו אלי", לה' "מי »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
אביו לפרׁש אפׁשר ואי עׂשּו. וכן ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו מּיׂשראל, והּוא אּמֹו אבי את להרג ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹוצּויתים

ׁשּנאמר: מהם, אחד חטא לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו וכן מאביו, ואחיו לוי"(שם)מּמׁש, ּבני ."ּכל ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
E˙¯Ó‡ e¯ÓL Èk∑ל יהיה אחריםלא e¯ˆ�È.אלהים E˙È¯·e∑יׂשראל ׁשל ּבּמדּבר ׁשּנֹולדּו ׁשאֹותם מילה, ּברית ƒ»¿ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ¿ƒ¿ƒ¿…ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּבניהם את ּומלין מּולין היּו והם ּבניהם, את מלּו מּולין)לא היּו והם ּבניהם, את מלּו לא ׁשּיׂשראל ּבּמדּבר, ׁשּנֹולדּו אֹותם אחרים: .(ספרים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr f zegiy ihewl)

עׂשּו וכן . . להרֹוג וצּויתים לוי ּבני ּכל אלי ט)נאספּו לג, תּׂשא(רש"י ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י מּפני(לב, לכהּונה זכּו ׁשהּכהנים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

(והלוּים, יב ג, ּבמדּבר רׁש"י ּוראה ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ׁשבט ּבכל להיֹות צריְך זה הרי זה ּפי על ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשהעניׁשּו

Ï‚·¯ח ‡zLaÏ‡ ‡i¯e‡Â ‡inz ¯Ó‡ ÈÂÏÏe¿≈ƒ¬«À«»¿«»«¿∆¿»ƒ¿«
‡˙q�a È‰B˙Èq� Èc CÓ„˜ ‡„ÈÒÁ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
‡˙evÓ ÈÓ ÏÚ È‰Bz�Áa ÌÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈«»

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â¿ƒ¿¿«¿≈»

e·Áט „k ÌÁ¯ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e·‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»
È¯‡ ·ÈÒ� ‡Ï È‰B�·e È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡�Èc ÔÓƒƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈
:ei�L‡ ‡Ï CÓÈ˜e C¯ÓÈÓ ˙¯hÓ e¯Ë�¿»«¿«≈¿»¿»»»«¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

וזה הּבא, לעֹולם ׁשּיחיה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָהתּפּלל
האֹומר ּכסברת ק"ח)מסּכים (סנהדרין ְְְְִִִֵֶַַַָָ

הּבא: לעֹולם חלק להם יׁש קרח ֲֵֵֶֶַַַָָָָֹעדת
B¯ÓB‡Â.¯tÒÓ ÂÈ˙Ó È‰ÈÂעליהם התּפּלל ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿»ְֲִֵֵֶַ

ׁשּנמּקּו לפי צּדיקים ְְִִִִֶֶַַָׁשּיהיּו
ּבמעׂשה ּגדֹוליהם ּבמארע ְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹהּׁשרׁשים

לזה ּבסמּו ּכאמּור ויהיקרח התּפּלל ְְִִִֵֶַַָָָָֹ
ז"ל אֹומרם ּדר על ּפרּוׁש מסּפר, ְְְִֵֶֶַָָָמתיו

כ"ו.) הּקדֹוׁש(ׁשם לפני חזקיה ׁשאמר ְְְִִֵֶַַָָָָ
וגֹו' ׁשבנא את אׁשר רּבים הּוא ְְֲִֶֶֶַָָּברּו
מנין אין הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְִִֵֵַָָָוהׁשיב
לׁשֹונֹו ּבמתק מׁשה אמר לזה ְְְִֶֶֶֶַָָָָלרׁשעים,

רׁשעיםמתיו יהיּו ׁשּלא ּפרּוׁש מסּפר ְְְְִִִֵֶָָָֹ
צּדיק ּתפּלת ותֹועיל להם, מנין אין ְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשאז

ּבסֹוד הּדבר כ"ג)על ב' צּדיק(ׁשמּואל ְְִֵַַַָָ
אלהים: ּביראת ְְֱִִֵַֹמֹוׁשל

ÚÓL.‰„e‰Èז) ÏB˜ לפי‰' ּפרּוׁש ¿«¿»ְִֵ
חטא ּתמרׁשּיהּודה ּבמעׂשה ְְֲֵֶַָָָָָ

ּכאֹומרֹו חטאֹו על ל"חוהתוּדה (ּבראׁשית ְְְְְְִִֵֶַַָ

ׁשּיקּבלכ"ו) מׁשה ּבּקׁש מּמּני, ְְִִִֵֵֶֶֶַָָצדקה
לֹומר זה ענין ואמר ּבהֹודאתֹו. קֹולֹו ְְְִֶַַָָָָה'

ep‡È·z,אחריו BnÚ Ï‡Âמה לפי ּפרּוׁש ֲַָ¿∆«¿ƒ∆ְִֵַ
ּבּפסּוק ט')ּׁשּכתבנּו מ"ט ּבני(ויחי מּטרף ְְְִִִֶֶֶַַַָָ

הֹוציא ּתמר מעׂשה ּבאמצעּות ּכי ְְֲִִִֵֶַָָָָָעלית,
מה והּוא הּבלּיעל, ׁשאכל אדם ְְִֶֶֶַַַַַָָָטרף

ּבאֹומרֹו מעׂשיוÂÈ„Èּׁשרמז ּכח ּפרּוׁש ְְֶַָ»»ֲֵַַָֹ
ּגדר ּבתֹוספת רּבנּות וקנה הגּדיל לֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָָרב

ׁשם: ׁשהארכנּו ּכמֹו ְְְֱֶֶֶַָעליֹון
B¯ÓB‡Â.‰È‰z ÂÈ¯vÓ ¯ÊÚÂׁשהגם ּפרּוׁש ¿¿¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆ֲֵֶַ

מעׂשה ּבכח וזרח ּפרץ ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַֹׁשהרויח
האירה לא עדין כן ּפי על אף ֲִִִֵֵַַַָָָֹּתמר
לניצֹוץ צריכה ּכי דּוד ּבית ְְְִִִִֵַָָמלכּות

רּות והיא האּמֹות ּבין ׁשעדין ְְֲִִֵֶַַָָֻֻהּקדּׁשה
אמר לזה È‰z‰הּמֹואבּיה, ÂÈ¯vÓ ¯ÊÚÂ ֲִֶַַָָָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆

הּנקבה אל יֹורה עזר ּגם נקבה, ְְְֵֵֵֶֶֶַַָָלׁשֹון
י"ח)ּכאֹומרֹו ב' עזר(ּבראׁשית לֹו אעׂשה ְְְֱִֵֵֶֶֶ

ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין (ׁשםוגֹו', ְְְִֵֵֶַַַַָָ

ט') וגֹו':מ"ג לאבי ְְְִִָָָוחטאתי
ÈÂÏÏe.'B‚Âח) EÈnz ¯Ó‡יתקּים ּפרּוׁש ¿≈ƒ»«À∆¿ְִֵֵַ

ּכהּנת אחריו ּולזרעֹו זה ּדבר ְְְְֲֶַַַָָָָֻּבידֹו
ָעֹולם:

¯L‡.‰qÓa B˙Èq�ׁשּיעקב לפי ּפרּוׁש ¬∆ƒƒ¿«»ְֲִֵֶַֹ
ׁשמעֹון עם ּבׁשּתּוף לוי על ְְִִִִֵַַָאמר

ה') מ"ט ארּור(ּבראׁשית וגֹו' חמס ּכלי ְְְִֵֵָָָ
לוי ּכי אמר לזה וגֹו', עז ּכי ְִִִֵֶַַָָָָאּפם
ׁשּנתנּסה ועברה, אף ּבעל ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָנתנּסה
ׁשראה אּלא ה' ׁשּנּסהּו לא ּפרּוׁש ִֵֶֶֶַַָָָָָּבּמּסה
ה' נּסּו יׂשראל ׁשבטי ׁשּכל נּסיֹון ְְִִִִֵֵֶָָָּבֹו
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ּפרׁשהּטעם ּבׁשניהם אבל הלוּים. על ׁשּפרׁש טעּו), לא לוי ּובני ּבעגל, (ּוטעיתם ח י, ּודברים ּתחּתיהם) נבחרּו אלילים, עבֹודת עבדּו ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹׁשּלא

מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ּבעגל, טעּו החייםּדלא אור ְְְְְֵֵֶֶָָָָֹֹ

(é)éètLî eøBéäøBè÷ eîéNé ìàøNéì EúøBúå á÷òéì E ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³§¨Æ
:Eçaæî-ìò ìéìëå Etàa§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

i"yx£EÈËtLÓ e¯BÈ∑ראּוייןלכ .עֹולה∑ÏÈÏÎÂ.אּלּו ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

(àé)åéî÷ íéðúî õçî äöøz åéãé ìòôe Bìéç äåäé Cøä¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨¨−¦§¤®§©̧¨§©¦̄¨¨²
ñ :ïeîe÷é-ïî åéàðNîe§©§−̈¦§«

i"yx£ÂÈÓ˜ ÌÈ�˙Ó ıÁÓ∑,מתנים מּכת קמיו ׁשּנאמר:מחץ סט)ּכענין הּמעֹוררין(תהלים ועל המעד", ּתמיד "ּומתניהם ¿«»¿«ƒ»»ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
ׁשהיּו לפי עליהם, והתּפּלל ּכֹוכבים, עֹובדי עם להּלחם ּובניו חׁשמֹונאי ׁשעתידין ראה אחר: ּדבר ּכן. אמר הּכהּנה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻעל

ּתרצה" ידיו ּופעל חילֹו ה' ּבר" נאמר: לכ רבבֹות. ּכּמה ּכנגד ואלעזר חׁשמֹונאי ּבני י"ב ÂÈ‡�NÓe.מּועטים: ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ¿«¿»
ÔeÓe˜ÈŒÔÓ∑ּתקּומה להם מהיֹות ּומׂשנאיו קמיו החיים.מחץ אור ƒ¿ְְְְְִֶַַָָָָָ

(áé)åéìò óôç åéìò çèáì ïkLé äåäé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³¨¨Æ
ñ :ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk̈©½¥¬§¥−̈¨¥«

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ�·Ï∑,לזה זה סמכן ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל הּקרּבנֹות ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבחלקֹו, ּבנּוי היה ׁשילה מׁשּכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף עח)וסמ ׁשּבית(שם ּולפי וגֹו'", יֹוסף ּבאהל "וּימאס ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

ליֹוסף ּבנימין הקּדים לכ מּׁשילה, חביב ÂÈÏÚ.עֹולמים ÛÙÁ∑עליו ּומגן אֹותֹו לעֹולם.∑ÌBi‰ŒÏk.מכּסה ְְְְִִִִִִִִֵָָָָֹ…≈»»ְֵֵֶַָָ»«ְָ
אחר ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה לא ירּוׁשלים, ÔÎL.מּׁשּנבחרה ÂÈÙ˙k ÔÈ·e∑ארצֹו אּלאּבגבּה ּבנּוי, הּמקּדׁש ּבית היה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ≈¿≈»»≈ְְְִֵֶַַַָָָָָֹ

ּפּורתא', ּביּה נחתי 'אמרי קדׁשים: ּבׁשחיטת ּכדאיתא לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה וׁשם עיטם, מעין אּמה כ"ג ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָׁשּנמּו
מּכתפיו יֹותר ּבּׁשֹור נאה ל אין ׁשכן", ּכתפיו "ּובין ּדכתיב: .מּׁשּום ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr i zegiy ihewl)

ּפּורתא ּביּה נחתי יב)אמרי, לג, היה(רש"י לא לכן נמּוְך. הכי לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור להאיר אמּור הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

לעֹולם. וקרֹוב ׁשּייְך הּוא ואז ּפּורתא, ּביּה נחתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ׁשּיּוכל מּכדי נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָּגבֹוּה

ּגּופֹו, הּבהמית, מּנפׁשֹו והבּדלה התנּׂשאּות ּבבחינת אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש יהּודי: ּכל ׁשּבתֹוְך הּפרטי ל'ּמקּדׁש' הּדין ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹוהּוא

להׁשראת ּומקּדׁש מׁשּכן ּכּלם נעׂשים – ּולזּככם לבררם ּבכדי ּבהם, ּומתלּבׁשת אּתם מתעּסקת היא אּלא ּבעֹולם, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻוחלקֹו

החייםהּׁשכינה. אור ְִַָ

C˙È¯B‡Âי ·˜ÚÈÏ CÈ�Èc ÔeÙlÈc ÔÈl‡ ÔÈ¯Lk»¿ƒƒ≈¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»
¯ÈÓ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ√»»¿ƒ

:CÁa„Ó ÏÚ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»««¿¿»

ÂÚ¯a‡יא Ïa˜z È‰B„È Ôa¯˜Â È‰BÒÎ� ÈÈ C¯a»≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡Ï„ È‰B··„ ÈÏÚ·„e È‰B‡�Ò„ ‡ˆ¯Á ¯·z¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈¿»ƒ¿»

:ÔeÓe˜È¿

ÔˆÁ¯Ïיב È¯LÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ¯ ¯Ó‡ ÔÓÈ�·Ï¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ¯‡·e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡z�ÎL È¯Lzƒ¿≈¿ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ז')ּדכתיב י"ז ה',(ׁשמֹות את נּסֹותם על ְְִִֶַַָ
רגזם: ׁשּׁשּכ למדּת הא לוי, כן ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹולא

Ó‡‰.'B‚Â¯ט) EÈËtLÓ e¯BÈ 'B‚Âיתּבאר »…≈¿ƒ¿»∆¿ְִֵָ
ז"ל אֹומרם ּדר ס':)על (ב"ב ְֶֶַָ

ׁשהיה אילן על לדּון ׁשּבאּו ְֲִֶֶֶַַָָָָָּבמעׂשה
להם ואמר וכּו' הרּבים לדר ְְְִִֶֶֶַַַָָָמּזיק
ע"כ, וכּו' וקץ וׁשלח וכּו' למחר ְְְְְַַָָָָעד

אֹומרֹו ראּוי‰‡Ó¯והּוא ּכזה אדם וגֹו' ְְ»…≈ְֶָָָָ
לֹומר מקֹום אין ּכי וכּו' מׁשּפט ְְְִִֵַָָלהֹורֹות
האמר האֹות ל וזה כּו' קֹורה טל ְְֵֶָָָֹֹלֹו

ּולאּמֹו: ְְִִָלאביו
„BÚׁשּצּוה לפי י"ח)ירצה ט"ז (לעיל ְְְִִִֵֶֶָ

רז"ל ואמרּו ,לׁשבטי וגֹו' ְְְְְִִֶַַָָֹׁשפטים

ׁשבט,(ספרי) לכל ּדּינים ׁשּימּנה ׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ּׁשהֹוכחנּו מה לצד לוי ׁשבט ּכי אמר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָלזה
ולּבן ולאח לאב ּפנים נׂשאּו ְְְִֵֶַָָָָָָֹׁשּלא
ׁשבטי ּכל על להתמּנֹות הם ְְְְִִִֵֵַַָראּויים

אֹומרֹו והּוא EÈËtLÓיׂשראל, e¯BÈ ְְְִֵָƒ¿»∆
·˜ÚÈÏׁשּיּׂשאּו לחּוׁש אין ּכי ּכלל, ּבדר ¿«¬…ְְְִִֵֶֶֶָָ

זּולתם: מּׁשבט יֹותר לׁשבטם ְְִִִֵֵֶָָָָּפנים
ÂÈ‡�NÓe.ÔeÓe˜Èיא) ÔÓאֹומרֹוÔÓ ¿«¿»ƒ¿ְƒ

,ÔeÓe˜Èז"ל פי"ד)לדבריהם (במד"ר ¿ְְִֵֶ
לּפל ׁשעתידה יון מלכּות על ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּנתנּבא

אמר לזה חׁשמֹונאי, ÔÓּביד ÂÈ‡�NÓe ְְֶַַַַָָ¿«¿»ƒ
ÔeÓe˜Èעצמֹו הּזמן מן אפּלּו ּפרּוׁש ¿ְְֲִִֵַַָ

ויׂשראל קימה לּׂשֹונאים להם ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּתהיה

קמיו מתנים מחץ עצמֹו ּבּזמן ְְְְְִִֵַַַַָָָָׁשפלים
וד היה, וכן הצלחהוגֹו', היא זה בר ְְְְִֵֶַָָָָָָ

ּופלא: ְֵֶֶּבנס
לבנימין‡ÔÓÈ�·Ï.¯Óיב) ּתבת ּפרּוׁש ¿ƒ¿»ƒ»«ְְִִֵֵַָ

הּוא אמר ותבת מׁשה, ּדברי ְְִֵֵֶַַָהּוא
ּיּובן ּבּמה כן לא ׁשאם הּכתּוב, ְִִֵֵֶֶַַַָֹּדברי
וכן אֹומר, הּוא ּבנימין ׁשעל ְְִִֵֵֶַַָָָהּדבר

ואֹומרֹו וגֹו', ולזבּולן ÔkLÈליֹוסף ְְְְְְִֵֻƒ¿…
ÂÈÏÚ ÁË·Ïיׁשּכן ּטעם מה ּפרּוׁש »∆«»»ְִֵַַַֹ

ׁשכנֹו היֹותֹו על ּפרּוׁש עליו, ְֱֵֵֶַַָָָלבטח
אחר יבֹוא מי ּכי הּבירה ׁשֹוכן ִִִֵֶַַַָָׁשל

:ֶֶַהּמל
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ּפרׁשהּטעם ּבׁשניהם אבל הלוּים. על ׁשּפרׁש טעּו), לא לוי ּובני ּבעגל, (ּוטעיתם ח י, ּודברים ּתחּתיהם) נבחרּו אלילים, עבֹודת עבדּו ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹׁשּלא

מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ּבעגל, טעּו החייםּדלא אור ְְְְְֵֵֶֶָָָָֹֹ

(é)éètLî eøBéäøBè÷ eîéNé ìàøNéì EúøBúå á÷òéì E ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³§¨Æ
:Eçaæî-ìò ìéìëå Etàa§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

i"yx£EÈËtLÓ e¯BÈ∑ראּוייןלכ .עֹולה∑ÏÈÏÎÂ.אּלּו ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

(àé)åéî÷ íéðúî õçî äöøz åéãé ìòôe Bìéç äåäé Cøä¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨¨−¦§¤®§©̧¨§©¦̄¨¨²
ñ :ïeîe÷é-ïî åéàðNîe§©§−̈¦§«

i"yx£ÂÈÓ˜ ÌÈ�˙Ó ıÁÓ∑,מתנים מּכת קמיו ׁשּנאמר:מחץ סט)ּכענין הּמעֹוררין(תהלים ועל המעד", ּתמיד "ּומתניהם ¿«»¿«ƒ»»ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
ׁשהיּו לפי עליהם, והתּפּלל ּכֹוכבים, עֹובדי עם להּלחם ּובניו חׁשמֹונאי ׁשעתידין ראה אחר: ּדבר ּכן. אמר הּכהּנה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻעל

ּתרצה" ידיו ּופעל חילֹו ה' ּבר" נאמר: לכ רבבֹות. ּכּמה ּכנגד ואלעזר חׁשמֹונאי ּבני י"ב ÂÈ‡�NÓe.מּועטים: ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ¿«¿»
ÔeÓe˜ÈŒÔÓ∑ּתקּומה להם מהיֹות ּומׂשנאיו קמיו החיים.מחץ אור ƒ¿ְְְְְִֶַַָָָָָ

(áé)åéìò óôç åéìò çèáì ïkLé äåäé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³¨¨Æ
ñ :ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk̈©½¥¬§¥−̈¨¥«

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ�·Ï∑,לזה זה סמכן ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל הּקרּבנֹות ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבחלקֹו, ּבנּוי היה ׁשילה מׁשּכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף עח)וסמ ׁשּבית(שם ּולפי וגֹו'", יֹוסף ּבאהל "וּימאס ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

ליֹוסף ּבנימין הקּדים לכ מּׁשילה, חביב ÂÈÏÚ.עֹולמים ÛÙÁ∑עליו ּומגן אֹותֹו לעֹולם.∑ÌBi‰ŒÏk.מכּסה ְְְְִִִִִִִִֵָָָָֹ…≈»»ְֵֵֶַָָ»«ְָ
אחר ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה לא ירּוׁשלים, ÔÎL.מּׁשּנבחרה ÂÈÙ˙k ÔÈ·e∑ארצֹו אּלאּבגבּה ּבנּוי, הּמקּדׁש ּבית היה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ≈¿≈»»≈ְְְִֵֶַַַָָָָָֹ

ּפּורתא', ּביּה נחתי 'אמרי קדׁשים: ּבׁשחיטת ּכדאיתא לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה וׁשם עיטם, מעין אּמה כ"ג ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָׁשּנמּו
מּכתפיו יֹותר ּבּׁשֹור נאה ל אין ׁשכן", ּכתפיו "ּובין ּדכתיב: .מּׁשּום ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr i zegiy ihewl)

ּפּורתא ּביּה נחתי יב)אמרי, לג, היה(רש"י לא לכן נמּוְך. הכי לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור להאיר אמּור הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

לעֹולם. וקרֹוב ׁשּייְך הּוא ואז ּפּורתא, ּביּה נחתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ׁשּיּוכל מּכדי נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָּגבֹוּה

ּגּופֹו, הּבהמית, מּנפׁשֹו והבּדלה התנּׂשאּות ּבבחינת אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש יהּודי: ּכל ׁשּבתֹוְך הּפרטי ל'ּמקּדׁש' הּדין ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹוהּוא

להׁשראת ּומקּדׁש מׁשּכן ּכּלם נעׂשים – ּולזּככם לבררם ּבכדי ּבהם, ּומתלּבׁשת אּתם מתעּסקת היא אּלא ּבעֹולם, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻוחלקֹו

החייםהּׁשכינה. אור ְִַָ

C˙È¯B‡Âי ·˜ÚÈÏ CÈ�Èc ÔeÙlÈc ÔÈl‡ ÔÈ¯Lk»¿ƒƒ≈¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»
¯ÈÓ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ√»»¿ƒ

:CÁa„Ó ÏÚ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»««¿¿»

ÂÚ¯a‡יא Ïa˜z È‰B„È Ôa¯˜Â È‰BÒÎ� ÈÈ C¯a»≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡Ï„ È‰B··„ ÈÏÚ·„e È‰B‡�Ò„ ‡ˆ¯Á ¯·z¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈¿»ƒ¿»

:ÔeÓe˜È¿

ÔˆÁ¯Ïיב È¯LÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ¯ ¯Ó‡ ÔÓÈ�·Ï¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ¯‡·e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡z�ÎL È¯Lzƒ¿≈¿ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ז')ּדכתיב י"ז ה',(ׁשמֹות את נּסֹותם על ְְִִֶַַָ
רגזם: ׁשּׁשּכ למדּת הא לוי, כן ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹולא

Ó‡‰.'B‚Â¯ט) EÈËtLÓ e¯BÈ 'B‚Âיתּבאר »…≈¿ƒ¿»∆¿ְִֵָ
ז"ל אֹומרם ּדר ס':)על (ב"ב ְֶֶַָ

ׁשהיה אילן על לדּון ׁשּבאּו ְֲִֶֶֶַַָָָָָּבמעׂשה
להם ואמר וכּו' הרּבים לדר ְְְִִֶֶֶַַַָָָמּזיק
ע"כ, וכּו' וקץ וׁשלח וכּו' למחר ְְְְְַַָָָָעד

אֹומרֹו ראּוי‰‡Ó¯והּוא ּכזה אדם וגֹו' ְְ»…≈ְֶָָָָ
לֹומר מקֹום אין ּכי וכּו' מׁשּפט ְְְִִֵַָָלהֹורֹות
האמר האֹות ל וזה כּו' קֹורה טל ְְֵֶָָָֹֹלֹו

ּולאּמֹו: ְְִִָלאביו
„BÚׁשּצּוה לפי י"ח)ירצה ט"ז (לעיל ְְְִִִֵֶֶָ

רז"ל ואמרּו ,לׁשבטי וגֹו' ְְְְְִִֶַַָָֹׁשפטים

ׁשבט,(ספרי) לכל ּדּינים ׁשּימּנה ׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ּׁשהֹוכחנּו מה לצד לוי ׁשבט ּכי אמר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָלזה
ולּבן ולאח לאב ּפנים נׂשאּו ְְְִֵֶַָָָָָָֹׁשּלא
ׁשבטי ּכל על להתמּנֹות הם ְְְְִִִֵֵַַָראּויים

אֹומרֹו והּוא EÈËtLÓיׂשראל, e¯BÈ ְְְִֵָƒ¿»∆
·˜ÚÈÏׁשּיּׂשאּו לחּוׁש אין ּכי ּכלל, ּבדר ¿«¬…ְְְִִֵֶֶֶָָ

זּולתם: מּׁשבט יֹותר לׁשבטם ְְִִִֵֵֶָָָָּפנים
ÂÈ‡�NÓe.ÔeÓe˜Èיא) ÔÓאֹומרֹוÔÓ ¿«¿»ƒ¿ְƒ

,ÔeÓe˜Èז"ל פי"ד)לדבריהם (במד"ר ¿ְְִֵֶ
לּפל ׁשעתידה יון מלכּות על ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּנתנּבא

אמר לזה חׁשמֹונאי, ÔÓּביד ÂÈ‡�NÓe ְְֶַַַַָָ¿«¿»ƒ
ÔeÓe˜Èעצמֹו הּזמן מן אפּלּו ּפרּוׁש ¿ְְֲִִֵַַָ

ויׂשראל קימה לּׂשֹונאים להם ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּתהיה

קמיו מתנים מחץ עצמֹו ּבּזמן ְְְְְִִֵַַַַָָָָׁשפלים
וד היה, וכן הצלחהוגֹו', היא זה בר ְְְְִֵֶַָָָָָָ

ּופלא: ְֵֶֶּבנס
לבנימין‡ÔÓÈ�·Ï.¯Óיב) ּתבת ּפרּוׁש ¿ƒ¿»ƒ»«ְְִִֵֵַָ

הּוא אמר ותבת מׁשה, ּדברי ְְִֵֵֶַַָהּוא
ּיּובן ּבּמה כן לא ׁשאם הּכתּוב, ְִִֵֵֶֶַַַָֹּדברי
וכן אֹומר, הּוא ּבנימין ׁשעל ְְִִֵֵֶַַָָָהּדבר

ואֹומרֹו וגֹו', ולזבּולן ÔkLÈליֹוסף ְְְְְְִֵֻƒ¿…
ÂÈÏÚ ÁË·Ïיׁשּכן ּטעם מה ּפרּוׁש »∆«»»ְִֵַַַֹ

ׁשכנֹו היֹותֹו על ּפרּוׁש עליו, ְֱֵֵֶַַָָָלבטח
אחר יבֹוא מי ּכי הּבירה ׁשֹוכן ִִִֵֶַַַָָׁשל

:ֶֶַהּמל



dkxadנ z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'e iyily meil inei xeriy

ß ixyz 'e iyily mei ß

(âé)ìhî íéîL ãânî Böøà äåäé úëøáî øîà óñBéìe§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ¦½̈
:úçz úöáø íBäzîe¦§−Ÿ¤¬¤¨«©

i"yx£Bˆ¯‡ '‰ ˙Î¯·Ó∑ּכל מלאה ארץ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ׁשּלא ¿…∆∆«¿ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
יֹוסף ׁשל ּכארצֹו ּומתק∑nÓ‚„.טּוב עדנים מֹוצא∑ÌB‰zÓe.לׁשֹון אּתה מּלמּטה. אֹותּה ּומלחלח עֹולה ׁשהּתהֹום ְְֵֶַƒ∆∆ְֲִֶֶָƒ¿ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ

הּׁשבטים יעקבּבכל ׁשל ּברכתֹו מעין מׁשה, ׁשל .ּברכתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr hk zeiecreezd mgpn zxez - `"kyz ziy`xa t"y zgiy)

יֹוסף ׁשל ּכארצֹו טּוב ּכל מלאה ארץ הּׁשבטים ּבנחלת היתה יג)ׁשּלא לג, קדּוׁשת(רש"י ׁשּכבֹוד הּנדירֹות הּפעמים ּבאחת ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

הּכל, יׁש ּבארץ אֹותּה! לעּבד ּותסּייעּו ידכם ּתנּו טּוב. ּבכל מברכת 'יֹוסף' ׁשל ארצֹו אמר: הּוא עצמֹו, על ּדּבר אדמֹו"ר וחמי ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹמֹורי

רֹובצת ּתהֹום ּבגׁשם, והן מּטל, ׁשמים מגד ּברּוח, הן מברכת זֹו ׁש'ארץ' להֹוסיף, ויׁש טּוב. ּכל ּתּתן היא - אֹותּה יעּבדּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוכאׁשר

החייםּתחת. אור ַַ

(ãé):íéçøé Løb ãânîe LîL úàeáz ãânîe¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«
i"yx£LÓL ˙‡e·z „‚nÓe∑ּוממּתקת לחּמה, ּפתּוחה ארצֹו ׁשהיתה ƒ∆∆¿…»∆ְְְְֶֶֶַַַַָָָָ

ÌÈÁ¯È.הּפרֹות L¯b∑ׁשהארץ ירחים", "ּגרׁש אחר: ּדבר ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ואּלּו מבּׁשלּתן, ׁשהּלבנה ּפרֹות יׁש ֵַ∆∆¿»ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
מחדׁש ּומֹוציאה .לחדׁשמגרׁשת ְְִֵֶֶֶֶָָֹֹ

(åè):íìBò úBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«
i"yx£Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe∑:אחר ּדבר ּפרֹותיהם. ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה הּפרֹות, ּבּׁשּול מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּבריאתן ׁשּקדמה הריםמּגיד ÌÏBÚ.לׁשאר ˙BÚ·b∑הּגׁשמים מעצר ּפֹוסקֹות ואינן לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות .ּגבעֹות ְְְִִִִֶַָָָָָָƒ¿»ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹ

(æè)Làøì äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ§´Ÿ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£‰�Ò È�ÎL ÔBˆ¯e∑מרצֹונֹו מברכת ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַֹ
ּבּסנה ּתחּלה עלי הּנגלה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל רּוחֹו ׁשּבּמקרא∑¯ˆÔB.ונחת רצֹון ּכל וכן ּופּיּוס, רּוח .נחת ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ¿ְְִִֵֶַַַַָָָ

‰˙‡B·z∑יֹוסףּבר לראׁש זֹו ‡ÂÈÁ.כה ¯ÈÊ�∑ּבמכירתֹו מאחיו החיים.ׁשהפרׁש אור »»ְְֵָָֹ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

(æé)çbðé íénò íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À©¦²§©©¬
éôìà íäå íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà åcçé©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦§¥−©§¥¬

ñ :äMðî§©¤«
i"yx£B¯BL ¯BÎa∑:ׁשּנאמר ּומלכּות, ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא ּבכֹור פט)יׁש וכן:(תהלים אּתנהּו", ּבכֹור אני ד)"אף "ּבני(שמות ¿ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

יׂשראל" יהֹוׁשע∑BÎa¯.ּבכֹורי והּוא מּמּנּו, הּיֹוצא מל.B¯BL∑מלכים ּכּמה לכּבׁש ּכׁשֹור קׁשה ‰„¯.ׁשּכחֹו ְְִִֵָ¿ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ»»

‡¯dÚיג ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Î¯·Ó ¯Ó‡ ÛÒBÈÏe¿≈¬«¿»»»ƒ√»¿»«¿≈
‡lÚlÓ ‡iÓL„ ‡lhÓ ÔÈ�c‚Ó ‡„·Ú»¿»«¿»ƒƒ«»ƒ¿«»ƒ¿≈»
ÈwÓÚnÓ Ôc‚�c ÔÈÓB‰˙e ÔÂ�ÈÚ ÈÚeanÓeƒ«≈≈»»¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«≈

:Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»

LÓL‡יד Ïe·ÈÓ ÔÏÏÚÂ ÔÈ�c‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒƒ¿»
:Á¯Èa Á¯È LÈ¯Ó ÔÈ�c‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

Ïc‡טו ÔÓ¯ ·ehÓe ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

dz�ÎLcטז dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡�Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
‡LÈ¯t ‡i�‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»

:È‰BÁ‡„«¬ƒ

È·Ú˙‡c„‡יז Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B�·„ ‡a«̄»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È·„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·ƒ̄¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰M�Ó¿«∆

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‡¯ˆÎ¯·Ó.B˙יג) ׁשעתידין‰' לפי אּולי ¿…∆∆«¿ְֲִִִֶַ
ליהֹוׁשע יֹוסף ּבני י"ז)לֹומר (יהֹוׁשע ְְִֵֵַַַֻֻ

רב, עם להיֹותם הּמקֹום להם ְִֶֶַַַָָָָׁשּצר
לפי עֹוד להתרחב, ארצם ּבר ְְְְִִֵֵֵֶַַָָלזה
ּומצינּו יׂשראל, ּכל ּופרנס זן ְְִִִֵֵֵֶָָָָׁשּיֹוסף

ילדם ּכאּלּו זה ּבׁשביל עליו ה' ְְְֱִִִֶֶֶָָָָָׁשהעלה
ע"ז)ּדכתיב ויֹוסף(ּתהּלים יעקב ּבני ְְְְֲִִִִֵֵַֹ

ז"ל ואמרּו י"ט:)סּלה, לפי(סנהדרין ְְְְְִִֶֶַָָ
ּברכֹו לזה ׁשמֹו, על נקראּו ְְְְְְִִֵֶֶַָָׁשּפרנסם
מּדה: ּכנגד מּדה הארץ טֹובת ְְִִֶֶֶַָָָָֹּברב

ÔBˆ¯e.'B‚Âטז) ‰�Ò È�ÎLׁשּיתרּצה ּפרּוׁש ¿…¿ƒ¿∆¿ְִֵֶֶַ
ׁשּיׂשראל ּבזמן ּגם להיטיבֹו ה' ְְְִִִֵֵֶַַָּבֹו
ואֹומרֹו סנה, ׁשכּונת סימן והּוא ְְְְְְִֶַַַַּבצער

„˜„˜Ïe ÛÒBÈ L‡¯Ï ‰˙‡B·z'וגֹו »»¿…≈¿»¿…ְ
מּדֹות ב' ּכנגד הּוא האמּור טעם ְִֵֶֶַַָָּפרּוׁש

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'f iriax meil inei xeriy

BÏ∑:ׁשּנאמר לֹו, כז)נתּון עליו"(במדבר מהֹוד ˜¯�ÂÈ."ונתּתה Ì‡¯ È�¯˜Â∑אבל נאֹות, קרניו ואין קׁשה, ּכחֹו ׁשֹור ְְֱֵֶֶַַָָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»ְְֲֵֶַָָָָֹ
ראם קרני ויֹופי ׁשֹור, ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ואין נאֹות קרניו מלכים,∑‡ı¯‡ŒÈÒÙ.ראם ואחד ׁשלׁשים ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻ«¿≈»∆ְְְִִֶָָֹ

היּו? יׂשראל מארץ ׁשּכּלם ׁשחׁשּובהאפׁשר יׂשראל, ּבארץ ואחּזה ּפלטרין לֹו קנה ׁשּלא וׁשלטֹון, מל ּכל ל אין אּלא ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֻֻ
ׁשּנאמר: היא, ג)לכּלם צבאֹות(ירמיה צבי ‡ÌÈ¯Ù.ּגֹוים""נחלת ˙B··¯ Ì‰Â∑ׁשהרג הרבבֹות הם הּמנּגחים אֹותם ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָֻ¿≈ƒ¿∆¿«ƒְְִֵֶַַָָָָָֻ
מאפרים ׁשּבא M�Ó‰.יהֹוׁשע ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑:ׁשּנאמר ּבמדין, ּגדעֹון ׁשהרג האלפים ח)הם וצלמנע(שופטים "וזבח ְְִֵֶֶַַָֻ¿≈«¿≈¿«∆ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

וגֹו' החיים."ּבּקרקר אור ְְַַֹ

ß ixyz 'f iriax mei ß

(çé)éìäàa øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå:E §¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈§«Ÿ¨¤«

i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ּגד זבּולן ּבאחרֹונה: ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָֻ
לפני יֹוסף ׁשהֹולי הם הם הּׁשבטים, ׁשּבכל חּלׁשים ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, לחּזקם ׁשמֹותיהם ּכפל – ואׁשר נפּתלי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָדן

ׁשּנאמר: מז)ּפרעה, ׂשרי(בראשית לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים ׁשנראים לפי אנׁשים", חמּׁשה לקח אחיו "ּומקצה ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
EÈÏ‰‡a.מלחמּתֹו ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê ÁÓN∑יׁשּכן",זבּולּון יּמים לחֹוף "זבּולן ׁשּתפּות: עׂשּו ויּׂששכר ְְִַ¿«¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְְְְְִִִַָָָָֹֻֻ

הקּדים לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם יּׂששכר, ׁשל ּפיו לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות לפרקמטיא ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָויֹוצא
היתה זבּולּון ידי על יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, E˙‡ˆa.זבּולּון ÔÏe·Ê ÁÓN∑לסחֹורה ּבצאת .הצלח ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ¿«¿À¿≈∆ְְְְִֵַַָ

¯Î˘OÈÂ∑:ׁשּנאמר ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ליׁשב לּתֹורה, אהלי ּביׁשיבת יב)הצלח יּׂששכר(דה"א "ּומּבני ¿ƒ»»ְְְְְְֱֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
עּתיהם קביעת ּפי ועל ,ּבכ עֹוסקים היּו סנהדראֹות ראׁשי מאתים", ראׁשיהם לעּתים... ּבינה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָיֹודעי

החיים.ועּבּוריהם אור ְִֵֶ

(èé)íéné òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä íénò©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©©¦Æ
ñ :ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé¦½̈§ª¥−§¬¥«

i"yx£ÌÈnÚ∑יׂשראל ׁשבטי יאספּו.∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל הּמֹורּיה להר «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְְִֵַַָָ
זבחיֿצדק ּברגלים יזּבחּו וׁשם היא, קריאה ידי על אסיפה e˜�ÈÈ.ּכל ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑להם ויהא ּוזבּולּון, יּׂששכר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָƒ∆««ƒƒ»ְִִֵֶָָָ

ּבּתֹורה לעסק ÏBÁ.ּפנאי È�eÓË È�ÙNe∑('ו טרית,(מגילה חֹול: טמּוני ּוזכּוכיתּכּסּוי הּיםוחּלזֹון מן הּיֹוצאים לבנה ְֲַַַָֹ¿À≈¿≈ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָ

Á‚‡Ï‡יח C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ È�ÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

Lc˜Ó‡יט ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚ¯Ï ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ� ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ� È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ·¿»»ƒ¿«¿»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּגלה ׁשהגם א' ּבֹו, ׁשּנמצאּו ְְֲִֶֶֶַָָטֹובֹות
הרׁשע סּבֹות וכּמה למצרים ְְְְִִִֶַַַַָָָוירד
ז"ל ּכאֹומרם ּבצדקתֹו עמד ְְְְִִִַָָָהּקיפּוהּו

פ"א) ּבמצרים(שמ"ר היה ויֹוסף ְְְִִֵַַָָָּבּפסּוק
ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא וכּו', יֹוסף ְְְְֵֶַַָהּוא
לאחיו ּׁשּׁשּלם מה ּוכנגד יֹוסף, ְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹלראׁש

אמר רעה ּתחת ‡ÂÈÁטֹובה ¯ÈÊ� ַַַָָָָ¿ƒ∆»
ּכמֹו אחותם, מן אחיו ְְִִִֶֶַָָָׁשהּזירּוהּו

ז"ל וּיׁשב)ׁשּדרׁשּו פ' נסעּו(מד"ת ּבּפסּוק ְְֵֶֶַַָָָ
וגֹו' יֹוסף ויכלּכל כן ּפי על ואף ְְְְִִֵֵֵֶַַַַמּזה,

י"ב): מ"ז ְִֵ(ּבראׁשית

BÎa.'B‚Â¯יז) B¯BLּגדֹולים ב' ּבר ּכאן ¿¿ְִֵֵֵָ
מנּׁשה ּכנגד ואמר מּיֹוסף, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָהּיֹוצאים
רמז לֹו הדר ׁשֹורֹו ּבכֹור ְְַַָָָהּבכֹור,
למה רמז הּׁשֹור את לֹו וכּנה ְְְְִִֶֶֶַַָלגדעֹון,

לגדעֹון ה' מלא ו')ּׁשאמר (ׁשֹופטים ְְְְִִֶַַַָ

וגֹו' לאבי אׁשר הּׁשֹור ּפר את ְְֲִֶֶַַַָקח
עֹולה והעלית הּׁשני הּפר את ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָולקחּת

ואֹומרֹו BÏוגֹו', ׁשם‰„¯ (ׁשםּכאֹומרֹו ְְְ»»ְְָָ

אׁשרז') העם רב ּגדעֹון אל ה' ְֲִֶֶֶַַָָֹוּיאמר
יתּפאר ּפן ּבידם מדין את מּתּתי ְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָאּת
ּלי, הֹוׁשיעה ידי לאמר יׂשראל ְִִִִֵֵַָָָָֹעלי
ּכאן האמּור ההדר הּוא הּפאר ְְֵֶַָָָָָוהּוא
אנׁשים אּלא מּיׂשראל עלּו ְֲִִִֵֶֶָָָָֹׁשּלא
הדר הּתׁשּועה ּתהיה ּובזה ְְִִֶֶַָָָָָמּועטים
לֹו: הדר אֹומרֹו והּוא ְְִַַָָלּמֹוׁשיע,

B¯ÓB‡ÂÂÈ�¯˜ Ì‡¯ È�¯˜Âּכנגד הּוא ¿¿¿«¿≈¿≈«¿»ְֶֶ
ׁשהיה מאפרים הּבא ְְִֵֶֶַַַָָָֻיהֹוׁשע
והרים ה' ּגּדלֹו אׁשר הארץ ּבכל ְְְְֲִִִֵֶֶָָָׁשמעֹו

ראם, ּכקרני Áb�Èמעלתֹו ÌÈnÚ Ì‰a ְְְֲֵֵַַָ»∆«ƒ¿««
אׁשר את האמֹורי מלכי ּכׁשמע ּכי ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָֹוגֹו'
ּבהם רּוח עֹוד קמה לא עּמֹו ה' ִֶַָָָָָֹהיה
ב' ּכי ּדבריו מׁשה ּופרׁש וחזר ְְִִֵֵֶַָָָָָמּפניו,
הּׁשבטים, ב' ּכנגד הם ׁשאמר ְְְִֵֶֶֶַַַָָָהּברכֹות

אֹומרֹו Ì‰Âוהּוא ÌÈ¯Ù‡ ˙B··¯ Ì‰Â ְְ¿≈ƒ¿∆¿«ƒ¿≈
,‰M�Ó ÈÙÏ‡הקּדים ׁשּבּברכה והגם «¿≈¿«∆ְְֲִִֶַַַָָ

מנּׁשה, ּכנגד ׁשהּוא ׁשֹורֹו ּבכֹור ְְְֶֶֶֶַַלֹומר
אפרים מּברּכת קטּנה ׁשּברכתֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָלפי

ולעלֹות להֹוסיף ּבּמּועט ְְְֲִִִַַָהתחיל
ּברּכת הקּדים ּוכׁשהזּכירם ְְְְְִִִִִֶַַָָָּבּברכה,
יהֹוׁשע ׁשּגדּלת ּגדּלתם ּכפי ְְְְְִִֶֶַַַָָֻֻֻאפרים

ּגדעֹון: מּגדּלת ְְְִִַָֻּגדֹולה
ÁÓN.'B‚Âיח) ÔÏe·Êׁשּבענינ יהגם ¿«¿À¿ְְְֲִֵֶַ

לׂשמח אין ּבכללּות הּזה ְְִִֵֶַַָָֹעֹולם
ּדכתיב ב')ּבהם מה(קהלת ּולׂשמחה ְְְִִִֶֶֶַָָֹ

יׁשנֹו ׁשּזבּולּון הּנביא אמר עׂשה, ְְִֶֶַַָָָֹֹּזה
הּמדרׁש מּבית ּביציאתֹו הגם ְְֲִִִִִֵַַַָָָּבּׂשמחה
יּׂשׂשכר ׁשּיתקּים ּכדי והּטעם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלסחֹורה,
:ּבאהלי ויּׂשׂשכר ּכאֹומרֹו ְְְְְֱִֶָָָָֹּבאהלֹו

„BÚּביציאתֹו יֹודע אדם ׁשאין לפי ְְִִִִֵֵֶֶַָָָירצה
עד לא אם יצליח אם ְְִִִִַַַָֹלסחֹורה
ׂשמח לזבּולּון אמר לזה מצלח, ְְְֲִֶֶַַַָָָֹֻׁשּיחזר
ׁשּתצליח, ּבוּדאי ּכי יציאת ְְְְִִִֵֵֶַַַַָמעת
ׁשליח ּבאהלי ׁשּיּׂשׂשכר ּכיון ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹוהּטעם
וכּנה ּתֹורה, לֹומדי לזּון אּתה ְְְִִֵַָָָָָמצוה
הּבֹונה הּוא ּכי לזבּולּון יּׂשׂשכר ְִִִֶֶַָָֹאהל

ֳָאהלֹו:



ני dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'f iriax meil inei xeriy

BÏ∑:ׁשּנאמר לֹו, כז)נתּון עליו"(במדבר מהֹוד ˜¯�ÂÈ."ונתּתה Ì‡¯ È�¯˜Â∑אבל נאֹות, קרניו ואין קׁשה, ּכחֹו ׁשֹור ְְֱֵֶֶַַָָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»ְְֲֵֶַָָָָֹ
ראם קרני ויֹופי ׁשֹור, ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ואין נאֹות קרניו מלכים,∑‡ı¯‡ŒÈÒÙ.ראם ואחד ׁשלׁשים ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻ«¿≈»∆ְְְִִֶָָֹ

היּו? יׂשראל מארץ ׁשּכּלם ׁשחׁשּובהאפׁשר יׂשראל, ּבארץ ואחּזה ּפלטרין לֹו קנה ׁשּלא וׁשלטֹון, מל ּכל ל אין אּלא ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֻֻ
ׁשּנאמר: היא, ג)לכּלם צבאֹות(ירמיה צבי ‡ÌÈ¯Ù.ּגֹוים""נחלת ˙B··¯ Ì‰Â∑ׁשהרג הרבבֹות הם הּמנּגחים אֹותם ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָֻ¿≈ƒ¿∆¿«ƒְְִֵֶַַָָָָָֻ
מאפרים ׁשּבא M�Ó‰.יהֹוׁשע ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑:ׁשּנאמר ּבמדין, ּגדעֹון ׁשהרג האלפים ח)הם וצלמנע(שופטים "וזבח ְְִֵֶֶַַָֻ¿≈«¿≈¿«∆ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

וגֹו' החיים."ּבּקרקר אור ְְַַֹ

ß ixyz 'f iriax mei ß

(çé)éìäàa øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå:E §¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈§«Ÿ¨¤«

i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ּגד זבּולן ּבאחרֹונה: ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָֻ
לפני יֹוסף ׁשהֹולי הם הם הּׁשבטים, ׁשּבכל חּלׁשים ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, לחּזקם ׁשמֹותיהם ּכפל – ואׁשר נפּתלי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָדן

ׁשּנאמר: מז)ּפרעה, ׂשרי(בראשית לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים ׁשנראים לפי אנׁשים", חמּׁשה לקח אחיו "ּומקצה ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
EÈÏ‰‡a.מלחמּתֹו ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê ÁÓN∑יׁשּכן",זבּולּון יּמים לחֹוף "זבּולן ׁשּתפּות: עׂשּו ויּׂששכר ְְִַ¿«¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְְְְְִִִַָָָָֹֻֻ

הקּדים לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם יּׂששכר, ׁשל ּפיו לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות לפרקמטיא ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָויֹוצא
היתה זבּולּון ידי על יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, E˙‡ˆa.זבּולּון ÔÏe·Ê ÁÓN∑לסחֹורה ּבצאת .הצלח ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ¿«¿À¿≈∆ְְְְִֵַַָ

¯Î˘OÈÂ∑:ׁשּנאמר ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ליׁשב לּתֹורה, אהלי ּביׁשיבת יב)הצלח יּׂששכר(דה"א "ּומּבני ¿ƒ»»ְְְְְְֱֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
עּתיהם קביעת ּפי ועל ,ּבכ עֹוסקים היּו סנהדראֹות ראׁשי מאתים", ראׁשיהם לעּתים... ּבינה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָיֹודעי

החיים.ועּבּוריהם אור ְִֵֶ

(èé)íéné òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä íénò©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©©¦Æ
ñ :ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé¦½̈§ª¥−§¬¥«

i"yx£ÌÈnÚ∑יׂשראל ׁשבטי יאספּו.∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל הּמֹורּיה להר «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְְִֵַַָָ
זבחיֿצדק ּברגלים יזּבחּו וׁשם היא, קריאה ידי על אסיפה e˜�ÈÈ.ּכל ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑להם ויהא ּוזבּולּון, יּׂששכר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָƒ∆««ƒƒ»ְִִֵֶָָָ

ּבּתֹורה לעסק ÏBÁ.ּפנאי È�eÓË È�ÙNe∑('ו טרית,(מגילה חֹול: טמּוני ּוזכּוכיתּכּסּוי הּיםוחּלזֹון מן הּיֹוצאים לבנה ְֲַַַָֹ¿À≈¿≈ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָ

Á‚‡Ï‡יח C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ È�ÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

Lc˜Ó‡יט ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚ¯Ï ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ� ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ� È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ·¿»»ƒ¿«¿»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּגלה ׁשהגם א' ּבֹו, ׁשּנמצאּו ְְֲִֶֶֶַָָטֹובֹות
הרׁשע סּבֹות וכּמה למצרים ְְְְִִִֶַַַַָָָוירד
ז"ל ּכאֹומרם ּבצדקתֹו עמד ְְְְִִִַָָָהּקיפּוהּו

פ"א) ּבמצרים(שמ"ר היה ויֹוסף ְְְִִֵַַָָָּבּפסּוק
ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא וכּו', יֹוסף ְְְְֵֶַַָהּוא
לאחיו ּׁשּׁשּלם מה ּוכנגד יֹוסף, ְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹלראׁש

אמר רעה ּתחת ‡ÂÈÁטֹובה ¯ÈÊ� ַַַָָָָ¿ƒ∆»
ּכמֹו אחותם, מן אחיו ְְִִִֶֶַָָָׁשהּזירּוהּו

ז"ל וּיׁשב)ׁשּדרׁשּו פ' נסעּו(מד"ת ּבּפסּוק ְְֵֶֶַַָָָ
וגֹו' יֹוסף ויכלּכל כן ּפי על ואף ְְְְִִֵֵֵֶַַַַמּזה,

י"ב): מ"ז ְִֵ(ּבראׁשית

BÎa.'B‚Â¯יז) B¯BLּגדֹולים ב' ּבר ּכאן ¿¿ְִֵֵֵָ
מנּׁשה ּכנגד ואמר מּיֹוסף, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָהּיֹוצאים
רמז לֹו הדר ׁשֹורֹו ּבכֹור ְְַַָָָהּבכֹור,
למה רמז הּׁשֹור את לֹו וכּנה ְְְְִִֶֶֶַַָלגדעֹון,

לגדעֹון ה' מלא ו')ּׁשאמר (ׁשֹופטים ְְְְִִֶַַַָ

וגֹו' לאבי אׁשר הּׁשֹור ּפר את ְְֲִֶֶַַַָקח
עֹולה והעלית הּׁשני הּפר את ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָולקחּת

ואֹומרֹו BÏוגֹו', ׁשם‰„¯ (ׁשםּכאֹומרֹו ְְְ»»ְְָָ

אׁשרז') העם רב ּגדעֹון אל ה' ְֲִֶֶֶַַָָֹוּיאמר
יתּפאר ּפן ּבידם מדין את מּתּתי ְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָאּת
ּלי, הֹוׁשיעה ידי לאמר יׂשראל ְִִִִֵֵַָָָָֹעלי
ּכאן האמּור ההדר הּוא הּפאר ְְֵֶַָָָָָוהּוא
אנׁשים אּלא מּיׂשראל עלּו ְֲִִִֵֶֶָָָָֹׁשּלא
הדר הּתׁשּועה ּתהיה ּובזה ְְִִֶֶַָָָָָמּועטים
לֹו: הדר אֹומרֹו והּוא ְְִַַָָלּמֹוׁשיע,

B¯ÓB‡ÂÂÈ�¯˜ Ì‡¯ È�¯˜Âּכנגד הּוא ¿¿¿«¿≈¿≈«¿»ְֶֶ
ׁשהיה מאפרים הּבא ְְִֵֶֶַַַָָָֻיהֹוׁשע
והרים ה' ּגּדלֹו אׁשר הארץ ּבכל ְְְְֲִִִֵֶֶָָָׁשמעֹו

ראם, ּכקרני Áb�Èמעלתֹו ÌÈnÚ Ì‰a ְְְֲֵֵַַָ»∆«ƒ¿««
אׁשר את האמֹורי מלכי ּכׁשמע ּכי ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָֹוגֹו'
ּבהם רּוח עֹוד קמה לא עּמֹו ה' ִֶַָָָָָֹהיה
ב' ּכי ּדבריו מׁשה ּופרׁש וחזר ְְִִֵֵֶַָָָָָמּפניו,
הּׁשבטים, ב' ּכנגד הם ׁשאמר ְְְִֵֶֶֶַַַָָָהּברכֹות

אֹומרֹו Ì‰Âוהּוא ÌÈ¯Ù‡ ˙B··¯ Ì‰Â ְְ¿≈ƒ¿∆¿«ƒ¿≈
,‰M�Ó ÈÙÏ‡הקּדים ׁשּבּברכה והגם «¿≈¿«∆ְְֲִִֶַַַָָ

מנּׁשה, ּכנגד ׁשהּוא ׁשֹורֹו ּבכֹור ְְְֶֶֶֶַַלֹומר
אפרים מּברּכת קטּנה ׁשּברכתֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָלפי

ולעלֹות להֹוסיף ּבּמּועט ְְְֲִִִַַָהתחיל
ּברּכת הקּדים ּוכׁשהזּכירם ְְְְְִִִִִֶַַָָָּבּברכה,
יהֹוׁשע ׁשּגדּלת ּגדּלתם ּכפי ְְְְְִִֶֶַַַָָֻֻֻאפרים

ּגדעֹון: מּגדּלת ְְְִִַָֻּגדֹולה
ÁÓN.'B‚Âיח) ÔÏe·Êׁשּבענינ יהגם ¿«¿À¿ְְְֲִֵֶַ

לׂשמח אין ּבכללּות הּזה ְְִִֵֶַַָָֹעֹולם
ּדכתיב ב')ּבהם מה(קהלת ּולׂשמחה ְְְִִִֶֶֶַָָֹ

יׁשנֹו ׁשּזבּולּון הּנביא אמר עׂשה, ְְִֶֶַַָָָֹֹּזה
הּמדרׁש מּבית ּביציאתֹו הגם ְְֲִִִִִֵַַַָָָּבּׂשמחה
יּׂשׂשכר ׁשּיתקּים ּכדי והּטעם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלסחֹורה,
:ּבאהלי ויּׂשׂשכר ּכאֹומרֹו ְְְְְֱִֶָָָָֹּבאהלֹו

„BÚּביציאתֹו יֹודע אדם ׁשאין לפי ְְִִִִֵֵֶֶַָָָירצה
עד לא אם יצליח אם ְְִִִִַַַָֹלסחֹורה
ׂשמח לזבּולּון אמר לזה מצלח, ְְְֲִֶֶַַַָָָֹֻׁשּיחזר
ׁשּתצליח, ּבוּדאי ּכי יציאת ְְְְִִִֵֵֶַַַַָמעת
ׁשליח ּבאהלי ׁשּיּׂשׂשכר ּכיון ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹוהּטעם
וכּנה ּתֹורה, לֹומדי לזּון אּתה ְְְִִֵַָָָָָמצוה
הּבֹונה הּוא ּכי לזבּולּון יּׂשׂשכר ְִִִֶֶַָָֹאהל

ֳָאהלֹו:
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מגּלה: ּבמּסכת ׁשאמרּו ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ׁשל ּובחלקֹו החֹול, ה)ּומן למּות",(שופטים נפׁשֹו חרף עם "זבּולּון ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
וכּו' ּוכרמים ׂשדֹות נתּת לאחי חלקֹו: על זבּולּון מתרעם ׁשהיה ׂשדה", מרֹומי על ּד"נפּתלי לׁשֹון∑È�ÙNe.מּׁשּום ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ¿À≈ְ

ׁשּנאמר: ּכמֹו ו)ּכּסּוי, הּבית",(מ"א את ז)"וּיסּפן ותרּגּומֹו:(שם ּבארז", ּבכּיּורי"וספּון ּבכּסּוי)'ּומטלל אחרים: רזא'.א(ספרים ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
על עֹומד והּוא ארצֹו, אל ּבאים ּכֹוכבים עֹובדי ּתּגרי זבּולּון, ׁשל ּפרקמטיא ידי על הרֿיקראּו", "עּמים אחר: ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּדבר
והם ּמעׂשיה, ּומה זֹו אּמה ׁשל ּיראתּה מה ונראה ירּוׁשלים, עד נל ּכאן, עד ונצטערנּו הֹואיל אֹומרים: והם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻהּספר,
ׁשל ּכאלהּות לא זה ׁשל אלהּות ּכֹוכבים, ׁשהעֹובדי לפי אחד, מאכל ואֹוכלים אחד לאלּה עֹובדים יׂשראל ּכל ְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֹרֹואים
יזּבחּו "ׁשם ׁשּנאמר: ׁשם, ּומתּגּירין ּכזו' ּכׁשרה אּומה 'אין אֹומרים והם זה, ׁשל ּכמאכלֹו לא זה ׁשל ּומאכלֹו ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹזה,

ÈnÈ.זבחיֿצדק" ÚÙL Èke˜�ÈÈ Ì∑ּבׁשפע ממֹון להם נֹותן הּים ויּׂששכר .זבּולּון ְִֵֶֶƒ∆««ƒƒ»ְְְִֵֶֶַַָָָָָ

(ë)òBøæ óøèå ïëL àéáìk ãb áéçøî Ceøa øîà ãâìe§¨´¨©½¨−©§¦´¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬§−©
:ã÷ã÷-óà©¨§«Ÿ

i"yx£„b ·ÈÁ¯Ó Ce¯a∑מזרח ּכלּפי והֹול מרחיב ּגד ׁשל ּתחּומֹו ׁשהיה ÔÎL.מלּמד ‡È·Ïk∑סמּו ׁשהיה לפי »«¿ƒ»ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ¿»ƒ»≈ְִֶָָָ
ּגּבֹוריםלּספר. להיֹות צריכים לּספר הּסמּוכים ׁשּכל ּבאריֹות, נמׁשל לפיכ.„˜„˜ŒÛ‡ ÚB¯Ê Û¯ËÂ∑היּו הרּוגיהן ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָ¿»«¿««»¿…ֲֵֶָ

אחת ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים החיים.נּכרין, אור ְְְִִִִַַַַַָָָֹ

(àë)àúiå ïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®©¥̧¥Æ
ñ :ìàøNé-íò åéètLîe äNò äåäé ú÷ãö íò éLàǿ̈¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦§¨−̈¦¦§¨¥«

i"yx£BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ∑ׁשהיא ועֹוג, סיחֹון ּבארץ חלק לֹו ליּתן ראה ««¿≈ƒְְִִִֵֵֶֶֶֶָָ
הארץ ּכּבּוׁש ÁÓ˜˜.ראׁשית ˙˜ÏÁ ÌLŒÈk∑מחקק קבּורת ׂשדה חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע מׁשהּכי והּוא ,. ִִֵֶָָƒ»∆¿«¿…≈ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ÔeÙÒ∑:ׁשּנאמר ּברּיה, מּכל ּוטמּונה ספּונה חלקה לד)אֹותּה קבּורתֹו"(לקמן את איׁש ידע ¯‡ÈL.ּגד∑iÂ˙‡."ולא »ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ«≈≈ָ»≈
ÌÚ∑:אֹומר הּוא וכן ּגּבֹורים, ׁשהיּו לפי הארץ, ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו לב)הם לפני(במדבר ּתעברּו "חלּוצים »ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

וגֹו'" NÚ‰.אחיכם '‰ ּדבר∑ˆ„˜˙ וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו עד הּירּדן, את לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ׁשהאמינּו ְֲֵֶƒ¿«»»ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
עם" "ראׁשי מׁשה. "וּיתא", NÚ‰.אחר: '‰ אמּור∑ˆ„˜˙ מׁשה החיים.על אור ֵֵֵֵֶַַָָֹƒ¿«»»ֶַָֹ

È¯Lכ ‡˙ÈÏk „‚Ï ÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe¿»¬«¿ƒ«¿≈¿»¿≈»»≈
:ÔÈÎÏÓ ÌÚ ÔÈ�BËÏL ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ

˙Ônכא È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a Ïa˜˙‡Â¿ƒ¿«≈¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
¯È·˜ Ï‡¯NÈ„ ‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dz�ÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»¿ƒ¿»≈¿ƒ
„·Ú ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈ¯a ÏÚÂ ˜Ù� ‡e‰Â¿»≈¿«¿≈«»«¿»√»¿»¬«

:Ï‡¯NÈ ÌÚ È‰B�È„Â¿ƒƒƒƒ¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‡ירצהEÈÏ‰‡aואמר ליּׂשׂשכר, ּכּנּוי ְִֶ¿…»∆ְְִִַָָָ
ׁשאין אחד סּבֹות, לב' אהל, ְְִֵֶֶֶָֹלׁשֹון
עראי יׁשיבת אּלא ּבעֹולם עּקר ְֲִִִֶַַָָָָעֹוׂשין
ב' עֹולמים, ּבית הּוא ּדירתם ְִִִֵַָָָועּקר
הּׁשכינה ׁשהיא עליהם לּמאהיל ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָּכּנּוי
ּבסחֹורה ׁשעֹוסקים הגם אהל, ְְְֲִִִֵֶֶֶַָֹׁשּנקראת

נאמר פ"ה)עליהם לפניו(ּתהּלים צדק ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָ
וגֹו': ְְֵַיהּל

לֹוÈÁ¯Ó.„b·כ) ה' הרחיב ּפרּוׁש «¿ƒ»ְִִֵ
ּדכתיב רּבים ל"בּבנכסים (ּבּמדּבר ְְְִִִִִִַַָָ

והּטעםא') וגֹו', גד לבני היה רב ְְְְִִֵֶַַַַָָָּומקנה
הּכתּוב ׁשם ׁשאמר נ"ג)ּכמֹו אנׁשי(ל"א ְְֵֶַַַָָָ

ּגד ּבני ולהיֹות לֹו, איׁש ּבזזּו ְְְְִִֵַָָָָהּצבא
מה והּוא מּכּלם, יֹותר ּבזזּו ּכח ְְִִֵֵַַָָֹֻּגּבֹורי
ׁשכן ּכלביא וגֹו' מרחיב לּמאמר ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָּׁשּסמ

וגֹו': ְְַָוטרף
iÂ.BÏ¯‡כא) ˙ÈL‡¯ראּוי היה ּפרּוׁש ««¿≈ƒֵָָָ

וטעם לֹו, הּתֹורה ׁשהיא ְִִֵֶַַַָראׁשית
ׁשל חלקֹו ּפרּוׁש חלקת ׁשם ּכי ְְִֵֶֶֶַַָָָלּדבר
חלק אֹו ספּון, מׁשה ׁשהּוא ְֵֵֶֶֶָמחֹוקק
למעלה עלה הּגדֹול חלק ּכי ְְְִִֵֵֶַַָָָָמּמחֹוקק

נׁשא החיולא הּקדֹוׁש ּגּופֹו אּלא ׁשם ר ְְִֶַַַַָָָֹ
עם ראׁשי להביא הּדבר וטעם ְְִֵַַַַָָָָָספּון,

ז"ל ּכאן)ּכאֹומרם ּדֹור(ספרי להביא ְְְְִִִָָָ
אֹומרֹו והּוא הּבא, לעֹולם iÂ˙‡הּמדּבר ְְְִַַָָָָ«≈∆

ּתחּלת ׁשהם לפי עם ראׁשי ּוקראם ְְְְִִֵֵֶַָָָָוגֹו',
סגּלה: לעם לה' יׂשראל ְְְְִִֵַַַָָֻקנּית

„BÚירצה˙ÈL‡¯ ‡¯iÂׁשּנחלּו הּנחלה ְִֶ««¿≈ƒֲֲֶַַָָ
ועֹוג, סיחֹון ארץ ׁשהיא ְְִִִֵֶֶֶָיׂשראל
סגּלת ולחׁשׁש לחלקֹו, לּטלּה ּפרּוׁש ְְְְְֲִֵֶַַַָֻלֹו
הּקבּור ּכל אֹו ּבּה הּדר ׁשּכל ֶֶַַָָָָָָָהארץ

הּבא לעֹולם חלק לֹו יׁש (ּכתבֹותּבּה ְֵֵֶַָָָָֻ

זה,קי"א) לדבר חׁש ׁשּלא טעם ְֶֶַַַָָָָֹאמר
ÌL Èkׁשּלקח ההּוא ּבּמקֹום ּפרּוׁש ƒ»ֵֶַַַָָ

ׁשהּוא מחֹוקק חלקת ׁשם ְְְֲֵֶֶַַָָלנחלתֹו
ּומעּתה עם, ראׁשי וּיתא ספּון ֵֵֵֶֶַַָָָָמׁשה
לעֹולם עם ראׁשי עם יבֹוא הּוא ִֵַַָָָָּגם

ַָהּבא:
˙˜„ˆ.‰NÚ מׁשה‰' אל חֹוזר ּפרּוׁש ƒ¿«»»ֵֵֶֶ

לכל זכה לּמה טעם ְֵֶַַָָָָָׁשּנֹותן
לעֹולם עּמֹו אחרים ׁשּיביא ֲֲִִִֵֶַַָָָָהּמעלה
ׁשעׂשה ּפרּוׁש וגֹו' ה' צדקת ואמר ְְְִֵֶַַַָָָָהּבא,

אפׁשר אֹו לה', הּנֹוגע ּבּדבר ְֵֶֶֶַַַַַָָָהּצדק
עם מחּיּובֹו יֹותר ׁשעׂשה לֹומר ְִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּיכּון

ּבּפסּוק ׁשרמזנּו ּוכמֹו כ"ה)ה', ו' (לעיל ְְְֵֶַַָָ

מׁשּפטיו ּגם וכּו', ּלנּו ּתהיה ְְְְִִֶַָָָָָּוצדקה
מתּדּין ׁשהיה ּפרּוׁש עׂשה יׂשראל ְְִִֵֵֵֶַָָָָָעם
מכריע והיה יׂשראל על ה' עם ְְְִִִִֵַַַָָָָּתמיד
העגל ּבענין ּכאמּור זכּות לכף ְְְְִִֵֶַַַָָָהּדין
ּׁשּפרׁשנּו מה ועּין קרח, ועדת ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַֹּומרּגלים
ּומׁשּפטיו אֹומרֹו ׁשעּור זה ּוכפי ְְְִִִֶֶָָָּבהם,
יׂשראל עם ה' ׁשל מׁשּפטים ְְִִִִֵֵֶָָּפרּוׁש
ּתּקן: עׂשה ּופרּוׁש אֹותם, ִֵֵָָָָָעׂשה

„BÚהּדר זה על NÚ‰ירצה '‰ ˙˜„ˆ ְִֶֶֶֶַַƒ¿«»»
ּׁשּנׁשּפט ּומה לעצמֹו, ּׁשּנֹוגע ְְְִֵֶֶֶַַַַַּבּמה
הּירּדן ּבעבר למּות אּלּו ּבמׁשּפטים ְְְְִִֵֵֵֶַַָָהּוא
ּפירּוׁש יׂשראל עם הּוא ּתפּלתֹו ְְְִִִֵֵַָָָוסתם
ּכגֹון יׂשראל עם ׁשהם ּבדברים ְְְִִִִֵֵֶָָהּוא
ׁשּמהם: הּסּבֹות ּוׁשאר מריבה ְְִִֵֵֶֶַָָמי

B‡אֹומרֹו ‰'יתּפרׁש עלˆ„˜˙ וגֹו', ְְִֵָƒ¿«ְַ
לֹו ׁשּיחׁשב ּדבר ה' עם ׁשעׂשה ִֵֵֶֶָָָָָָּגד
להּלחם הּירּדן ׁשעבר והּוא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָלצדקה,
זה ודבר יׂשראל, עם מצוה ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָמלחמת
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(áë):ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«
i"yx£‰È¯‡ ¯eb Ôc∑מֹוׁשלֹו לפיכ לּספר, סמּו היה הּוא אף »«¿≈ְְְִַַָָָָָ

ÔLa‰ŒÔÓ.ּבאריֹות ˜pÊÈ∑מחלקֹו יֹוצא הּירּדן ׁשהיה ּפּמּיאסּכתרּגּומֹו, ּדן,מּמערת ׁשל ּבחלקֹו ׁשהיא לׁשם והיא ֲַָ¿«≈ƒ«»»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
יט)ׁשּנאמר: ּדן",(יהושע ללׁשם ונחלק"וּיקראּו אחד מּמקֹום יֹוצא זה ּזּנּוק מה אחר: ּדבר הּבׁשן. מן וקּלּוחֹו וזּנּוקֹו ְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ולא ּוסביבֹותיה, עקרֹון מערבית, ּבצפֹונית נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ּבׁשני חלק נטלּו ּדן ׁשל ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹלׁשני
לׁשם, עם ונלחמּו ּובאּו להם, והּואספקּו ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ׁשהרי מזרחית, ּבצפֹונית והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ׁשל ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ים ּבקצה וכלה לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ׁשל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּבמזרחּה
ׁשּנאמר: והּוא יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, לׁשם(שם)ארץ עם וּיּלחמּו ּדן ּבני וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ּבֹו לנחל ׁשהתחילּו הרּוח אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא החיים.וגֹו'", אור ְְְְִִִִֶַָָָָָֹ

(âë)äåäé úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´§Ÿ̈®
ñ :äLøé íBøãå íé̈¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑יֹוׁשביה רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו L¯È‰.ׁשהיתה ÌB¯„Â ÌÈ∑מלא ונטל ּבחלקֹו, נפלה ּכּנרת ים ¿«»ְְְְְֵֶֶַָָָָָ»¿»¿»»ְְְְְִֶֶֶַַָָָֹ
ּומכמֹורֹות חרמים לפרׂש ּבדרֹומּה, חרם ּכמֹו∑L¯È‰.חבל צּוּוי, א)לׁשֹון ּברי"ׁש(דברים ׁשּלמעלה והּטעם רׁש", "עלה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹ¿»»ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָ

ׁש למעלה: הּטעם יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ׁשמע, לקח, ידע, ירׁש, ּכמֹו: ּכאן:מֹוכיח, אף לקחה, סלחה, ידעה, מעה, ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
מלעיל ּדטעמיהֹון צּוּוי לׁשֹון ּביתא ּבאלפא מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי, לׁשֹון ."ירׁשה", ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

(ãë)Ceøa øîà øLàìeìáèå åéçà éeöø éäé øLà íéðaî §¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈§Ÿ¥¬
ïîMa:Bìâø ©¤−¤©§«

i"yx£¯L‡ ÌÈ�aÓ Ce¯a∑ּכיצד יֹודע ואיני ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּבר הּׁשבטים ּבכל ל אין ּבּספרי: È‰È.ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ¿ƒ
ÂÈÁ‡ Èeˆ¯∑אנּפיקינֹון ּבׁשמן לאחיו מתרּצה רצּויׁשהיה "יהי אחר: ּדבר ּבתבּואה. לֹו מרּצין והם ּובקפלאֹות, ¿∆»ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּימים: ּבדברי ׁשּנאמר והּוא נאֹות, ּבנֹותיו ׁשהיּו ז)אחיו", לכהנים(א נׂשּואֹות ּבנֹותיו ׁשהיּו ּברזית", אבי "הּוא ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
זית ּבׁשמן הּנמׁשחים ¯‚BÏ.ּגדֹולים, ÔÓMa Ï·ËÂ∑(ספרי)ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ּכמעין, ׁשמן מֹוׁשכת ארצֹו ׁשהיתה ְְְִִִִֶֶַַָ¿…≈«∆∆«¿ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּפּולמֹוסטּוס להם מּנּו לׁשמן, לּודקּיא ּבמנחֹותאנׁשי ּכדאיתא וכּו' .(פ"ה)אחד ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` zegiy ihewl)

ּגדֹולים לכהנים נׂשּואֹות . . נאֹות ּבנֹותיו כד)ׁשהיּו לג, הּנֹוי(רש"י ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ׁשאּׁשה ּבּמדרׁש ׁשּנאמר ּכפי ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ּוצניעּות ּפנימה. מלְך ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָהאמּתי

צנּועה אּׁשה ּגדֹולה. ּבכהּונה ׁשּׁשּמׁשּו לבנים קמחית זכתה צניעּותּה ּובזכּות ּגדֹולים, ּכהנים ותעמיד לּכהן ׁשּתּנׂשא ראּויה ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹצנּועה

עׂשרת חקּוקֹות ׁשעליהם הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון, היה ׁשם הּקדׁשים, לקדׁש נכנס הּגדֹול הּכהן ּכלֹומר: ּגדֹולים', 'ּכהנים לבנים ְְְְְֲֲֲֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹזֹוכה

אחד. ּדבר הם ׁשּלֹומד והּתֹורה האדם כן, ּוכמֹו הּקלף); על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ּבדיֹו, ּכתּובֹות (לא החייםהּדּברֹות אור ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

‡¯dÚכב ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô�˙Ó ÔÓ Ô„‚�c ‡ÈÏÁ� ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»

ÈÏÓeכג ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ� ¯Ó‡ ÈÏzÙ�Ïe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯aƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙¯È≈»

È‰Èכד ¯L‡ ‡È�a ˙k¯aÓ CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈¿≈
:ÔÈÎÏÓ È˜e�Ù˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ«̄¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכי ּבֹו חּיב אינֹו ה' לבין ּבינֹו הּדין ְְִִִֵֵֵַַָּכפי
להם ואין ׁשּבחרּו ּבמקֹום נחלתם ְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָּבאה
הארץ יֹוׁשבי עם להּלחם לעבר ְְֲִִִֵֵֶַָָָֹחּיּוב
מּטֹות ּבפ' ּבטענֹותיהם ׁשּטענּו ְְְֲֲֵֶֶַַָָּוכמֹו
ׁשהֹוכיח ּוכמֹו ׁשם, ׁשּפרׁשנּום ְְְִֵֶֶַַָּוכמֹו
ּכי נחלתם על ה' ׁשהסּכים ְֲֲִִִֶֶַַַַָָהּמעׂשה
להם הּירּדן ּׁשעברּו ּומה ׁשּמה, ְְֵֶֶַַַָָָָָָבאה
למה ּׁשּנֹוגע למה וזה לצדקה, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָּתחׁשב
לבינם ּׁשּנֹוגע למה אבל ה', לבין ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָּׁשּבינם

נֹותנת: הּדין ׁשּורת ּכ יׂשראל ְִִֵֵֶֶַַָָּובין
‡e‰ÂאֹומרֹוÏ‡¯NÈ ÌÚ ÂÈËtLÓeּוכמֹו ¿ְƒ¿»»ƒƒ¿»≈ְ

על מׁשה ּבתׁשּובת ׁשם ְְִִֵֶֶַַַָׁשּפרׁשּתי
נקּיים ׁשּיהיּו ּכדי הם ׁשּכּלם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָֻטענֹותיהם
לעזרת לה' צר אין ּכי ּומּיׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹמה'
היתה ׁשּלא ה' היה ויֹודע ְְְֵֶַָָָָָָֹּגבּורתם
רע, מחּוׁש לׁשּום הארץ ּבׁשאלת ְְִִֵֶַַַָָָָָּכּונתם
היּו לא מׁשה להם ׁשּטען הּטענֹות ְְֶֶֶַַָָָָָֹוכל

אחיהם: יׂשראל ּבער ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָאּלא

ׁשמׁשֹון‡¯eb.‰È¯כב) אל ׁשּנתּכּון אּולי «¿≈ְְִִֵֶֶַַ
הּגדי ּכׁשּסע הארי (ׁשֹופטיםׁשּׁשּסע ְְְֲִִִִֶַַַַָ

ואֹומרֹוי"ד) ,˜pÊÈעליו לצליחת רמז ְְ¿«≈ְִִַַָָָ
מהר ּכמדּלג לׁשּסעֹו ודּלג ה' ְְְְִִֵֵֵַַַַרּוח

ָָּבׁשן:
Ce¯a.'B‚Âכד) ¯L‡ ÌÈ�aÓּפרׁשּתי »ƒ»ƒ»≈¿ְִֵַ

ּבּפסּוק נׂשא ע"ב)ּבפרׁשת נׂשיא(ז' ְִַַָָָָָ
וגֹו': אׁשר ְְִֵֵָלבני



נג dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'g iying meil inei xeriy

ß ixyz 'g iying mei ß

(áë):ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«
i"yx£‰È¯‡ ¯eb Ôc∑מֹוׁשלֹו לפיכ לּספר, סמּו היה הּוא אף »«¿≈ְְְִַַָָָָָ

ÔLa‰ŒÔÓ.ּבאריֹות ˜pÊÈ∑מחלקֹו יֹוצא הּירּדן ׁשהיה ּפּמּיאסּכתרּגּומֹו, ּדן,מּמערת ׁשל ּבחלקֹו ׁשהיא לׁשם והיא ֲַָ¿«≈ƒ«»»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
יט)ׁשּנאמר: ּדן",(יהושע ללׁשם ונחלק"וּיקראּו אחד מּמקֹום יֹוצא זה ּזּנּוק מה אחר: ּדבר הּבׁשן. מן וקּלּוחֹו וזּנּוקֹו ְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ולא ּוסביבֹותיה, עקרֹון מערבית, ּבצפֹונית נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ּבׁשני חלק נטלּו ּדן ׁשל ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹלׁשני
לׁשם, עם ונלחמּו ּובאּו להם, והּואספקּו ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ׁשהרי מזרחית, ּבצפֹונית והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ׁשל ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ים ּבקצה וכלה לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ׁשל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּבמזרחּה
ׁשּנאמר: והּוא יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, לׁשם(שם)ארץ עם וּיּלחמּו ּדן ּבני וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ּבֹו לנחל ׁשהתחילּו הרּוח אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא החיים.וגֹו'", אור ְְְְִִִִֶַָָָָָֹ

(âë)äåäé úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´§Ÿ̈®
ñ :äLøé íBøãå íé̈¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑יֹוׁשביה רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו L¯È‰.ׁשהיתה ÌB¯„Â ÌÈ∑מלא ונטל ּבחלקֹו, נפלה ּכּנרת ים ¿«»ְְְְְֵֶֶַָָָָָ»¿»¿»»ְְְְְִֶֶֶַַָָָֹ
ּומכמֹורֹות חרמים לפרׂש ּבדרֹומּה, חרם ּכמֹו∑L¯È‰.חבל צּוּוי, א)לׁשֹון ּברי"ׁש(דברים ׁשּלמעלה והּטעם רׁש", "עלה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹ¿»»ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָ

ׁש למעלה: הּטעם יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ׁשמע, לקח, ידע, ירׁש, ּכמֹו: ּכאן:מֹוכיח, אף לקחה, סלחה, ידעה, מעה, ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
מלעיל ּדטעמיהֹון צּוּוי לׁשֹון ּביתא ּבאלפא מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי, לׁשֹון ."ירׁשה", ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

(ãë)Ceøa øîà øLàìeìáèå åéçà éeöø éäé øLà íéðaî §¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈§Ÿ¥¬
ïîMa:Bìâø ©¤−¤©§«

i"yx£¯L‡ ÌÈ�aÓ Ce¯a∑ּכיצד יֹודע ואיני ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּבר הּׁשבטים ּבכל ל אין ּבּספרי: È‰È.ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ¿ƒ
ÂÈÁ‡ Èeˆ¯∑אנּפיקינֹון ּבׁשמן לאחיו מתרּצה רצּויׁשהיה "יהי אחר: ּדבר ּבתבּואה. לֹו מרּצין והם ּובקפלאֹות, ¿∆»ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּימים: ּבדברי ׁשּנאמר והּוא נאֹות, ּבנֹותיו ׁשהיּו ז)אחיו", לכהנים(א נׂשּואֹות ּבנֹותיו ׁשהיּו ּברזית", אבי "הּוא ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
זית ּבׁשמן הּנמׁשחים ¯‚BÏ.ּגדֹולים, ÔÓMa Ï·ËÂ∑(ספרי)ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ּכמעין, ׁשמן מֹוׁשכת ארצֹו ׁשהיתה ְְְִִִִֶֶַַָ¿…≈«∆∆«¿ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּפּולמֹוסטּוס להם מּנּו לׁשמן, לּודקּיא ּבמנחֹותאנׁשי ּכדאיתא וכּו' .(פ"ה)אחד ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` zegiy ihewl)

ּגדֹולים לכהנים נׂשּואֹות . . נאֹות ּבנֹותיו כד)ׁשהיּו לג, הּנֹוי(רש"י ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ׁשאּׁשה ּבּמדרׁש ׁשּנאמר ּכפי ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ּוצניעּות ּפנימה. מלְך ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָהאמּתי

צנּועה אּׁשה ּגדֹולה. ּבכהּונה ׁשּׁשּמׁשּו לבנים קמחית זכתה צניעּותּה ּובזכּות ּגדֹולים, ּכהנים ותעמיד לּכהן ׁשּתּנׂשא ראּויה ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹצנּועה

עׂשרת חקּוקֹות ׁשעליהם הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון, היה ׁשם הּקדׁשים, לקדׁש נכנס הּגדֹול הּכהן ּכלֹומר: ּגדֹולים', 'ּכהנים לבנים ְְְְְֲֲֲֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹזֹוכה

אחד. ּדבר הם ׁשּלֹומד והּתֹורה האדם כן, ּוכמֹו הּקלף); על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ּבדיֹו, ּכתּובֹות (לא החייםהּדּברֹות אור ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

‡¯dÚכב ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô�˙Ó ÔÓ Ô„‚�c ‡ÈÏÁ� ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»

ÈÏÓeכג ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ� ¯Ó‡ ÈÏzÙ�Ïe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯aƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙¯È≈»

È‰Èכד ¯L‡ ‡È�a ˙k¯aÓ CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈¿≈
:ÔÈÎÏÓ È˜e�Ù˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ«̄¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכי ּבֹו חּיב אינֹו ה' לבין ּבינֹו הּדין ְְִִִֵֵֵַַָּכפי
להם ואין ׁשּבחרּו ּבמקֹום נחלתם ְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָּבאה
הארץ יֹוׁשבי עם להּלחם לעבר ְְֲִִִֵֵֶַָָָֹחּיּוב
מּטֹות ּבפ' ּבטענֹותיהם ׁשּטענּו ְְְֲֲֵֶֶַַָָּוכמֹו
ׁשהֹוכיח ּוכמֹו ׁשם, ׁשּפרׁשנּום ְְְִֵֶֶַַָּוכמֹו
ּכי נחלתם על ה' ׁשהסּכים ְֲֲִִִֶֶַַַַָָהּמעׂשה
להם הּירּדן ּׁשעברּו ּומה ׁשּמה, ְְֵֶֶַַַָָָָָָבאה
למה ּׁשּנֹוגע למה וזה לצדקה, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָּתחׁשב
לבינם ּׁשּנֹוגע למה אבל ה', לבין ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָּׁשּבינם

נֹותנת: הּדין ׁשּורת ּכ יׂשראל ְִִֵֵֶֶַַָָּובין
‡e‰ÂאֹומרֹוÏ‡¯NÈ ÌÚ ÂÈËtLÓeּוכמֹו ¿ְƒ¿»»ƒƒ¿»≈ְ

על מׁשה ּבתׁשּובת ׁשם ְְִִֵֶֶַַַָׁשּפרׁשּתי
נקּיים ׁשּיהיּו ּכדי הם ׁשּכּלם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָֻטענֹותיהם
לעזרת לה' צר אין ּכי ּומּיׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹמה'
היתה ׁשּלא ה' היה ויֹודע ְְְֵֶַָָָָָָֹּגבּורתם
רע, מחּוׁש לׁשּום הארץ ּבׁשאלת ְְִִֵֶַַַָָָָָּכּונתם
היּו לא מׁשה להם ׁשּטען הּטענֹות ְְֶֶֶַַָָָָָֹוכל

אחיהם: יׂשראל ּבער ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָאּלא

ׁשמׁשֹון‡¯eb.‰È¯כב) אל ׁשּנתּכּון אּולי «¿≈ְְִִֵֶֶַַ
הּגדי ּכׁשּסע הארי (ׁשֹופטיםׁשּׁשּסע ְְְֲִִִִֶַַַַָ

ואֹומרֹוי"ד) ,˜pÊÈעליו לצליחת רמז ְְ¿«≈ְִִַַָָָ
מהר ּכמדּלג לׁשּסעֹו ודּלג ה' ְְְְִִֵֵֵַַַַרּוח

ָָּבׁשן:
Ce¯a.'B‚Âכד) ¯L‡ ÌÈ�aÓּפרׁשּתי »ƒ»ƒ»≈¿ְִֵַ

ּבּפסּוק נׂשא ע"ב)ּבפרׁשת נׂשיא(ז' ְִַַָָָָָ
וגֹו': אׁשר ְְִֵֵָלבני



dkxadנד z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'h iyiy meil inei xeriy

(äë)éîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác E ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«

i"yx£EÏÚ�Ó ˙LÁ�e ÏÊ¯a∑ונֹועלים הּספר ּבערי יֹוׁשבים ּגּבֹוריהם ׁשהיּו יׂשראל, ּכל ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
"ּברזל אחר: ּדבר ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ּבמנעּולים סגּורה היא ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאֹותּה,

מנעּולּה היתה אׁשר ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ׁשחֹוצבין ּבהרים נעּולה ארצכם ,"מנעל ארץּונחׁשת ׁשל ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
E‡·c.יׂשראל EÈÓÈÎe∑ׁשהן ,זקנת ימי יהיּו ּכ ,נעּורי ימי ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ׁשהם ּוכימי ְִֵָ¿»∆»¿∆ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

ימי ּכמנין ,ל טֹובים ׁשהם ּוכימי ,"ּדבא ּוכימי" אחר: ּדבר ּומתמֹוטטים. זבים אׁשרּדֹואבים, הּימים ּכל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
מברכת ׁשּתהא יׂשראל, לארץ וזהב ּכסף ּדֹובאֹות יהיּו הארצֹות ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאּתם
ׁשהן מהם, ּכלה והּזהב הּכסף אשקלונ"ט, ּוזהבם, ּכסּפם לּה ּוממׁשיכֹות הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות וכל ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּבפרֹות,

לארצכם אֹותם .מזיבֹות ְְְְִֶַָ

(åë):íé÷çL Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìàk ïéà¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−§¨¦«
i"yx£Ôe¯LÈ Ï‡k ÔÈ‡∑צּורם ּכצּור ולא ּכֹוכבים, העֹובדי אלהי ּבכל ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ÌÈÓL.ּדע ·Î¯∑ ≈»≈¿Àְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֻ…≈»«ƒ

ׁשחקים רֹוכב הּוא ּובגאותֹו ,ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו החיים.הּוא אור ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹ

ß ixyz 'h iyiy mei ß

(æë)éðtî Løâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ éäìà äðòîE §Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤¦¨¤²
:ãîLä øîàiå áéBà¥−©¬Ÿ¤©§¥«

i"yx£Ì„˜ È‰Ï‡ ‰�ÚÓ∑,קדם לאלהי הּׁשחקים הם ּומעֹונתֹו,למעֹון לׁשבּתֹו ׁשחקים לֹו ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ¿…»¡…≈∆∆ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ׁשֹוכנים זרֹוע ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ÌÏBÚ.ּומּתחת ˙Ú¯Ê∑,עֹולם ׁשל ּוגבּורתֹו ּתקּפֹו ׁשהיּו ּכנען, ּומלכי ועֹוג סיחֹון ְְְֲִִֵַַַַָָ¿……»ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּלֹו והּגבּורה ׁשהּכח והּוא ,הּנמּו על הּגבּה אימת לעֹולם מּפניו. חלׁש וכחם ויזּועּו יחרדּו ּכרחם על ,ְְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹלפיכ
ּבעזר.·ÈB‡ EÈ�tÓ L¯‚ÈÂ∑'אֹותם 'הׁשמד ל לּה∑ÚÓ�‰.ויאמר הטיל ּבתחּלתה למ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל ְְֶֶ«¿»∆ƒ»∆≈ְְֵֶַַָֹ¿…»ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ

.ּבסֹופּהה"א ְֵָ

(çë)ïâc õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå§¦®©¨¨−©«©§¨«

i"yx£„„a ÁËa∑ויחיד יחיד ּתאנתֹו",ּכל ותחת ּגפנֹו ּתחת "איׁש ∆«»»ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
האֹויב מּפני יחד וליׁשב להתאּסף צריכין ואין ÚÈ˜·.מפּזרין ÔÈÚ∑:יא)ּכמֹו הּברכה(במדבר ּכעין הּבדלח", ּכעין "ועינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֻ≈«¬…ְְְְְְֵֵֵַַַָָֹ

ירמיה: ׁשאמר ּכבדד לא יעקב, טו)ׁשּברכם יעקב:(ירמיה ׁשהבטיחם הבטחה ּכעין אּלא יׁשבּתי", מח)"ּבדד "והיה(בראשית ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
אבֹותיכם" ארץ אל אתכם והׁשיב עּמכם, ÏËŒeÙ¯ÚÈ.יטיפּו∑eÙ¯ÚÈ.אלהים ÂÈÓL Û‡∑יצחק ׁשל ּברכתֹו אף ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָֹ««¿ִָ«»»««¿»ְְִִֶַָָ

ּברכתֹו על יעקב:נֹוספת כז)ׁשל וגֹו'(שם הּׁשמים מּטל האלהים ל החיים.""ויּתן אור ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

C˙ÓÏeÚכה ÈÓBÈÎe ‡LÁ�e ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»

„dz�ÎLכו Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

d¯ÓÈÓaכז ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ ¯B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
¯Ó‡Â ‰‡�Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â ‡ÓÏÚ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

ÔÈÚkכח È‰B„BÁÏa ÔˆÁ¯Ï Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯aƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ ¯e·Ú ‡„·Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÔÈ‡.Ôe¯LÈכו) Ï‡kּכאל אין ּפרּוׁש ≈»≈¿Àֵֵֵָ
להם, זה ּדבר ׁשעֹוׂשה יׁשּורּון ְֶֶֶֶֶָָָׁשל
על ׁשרֹוכב ּפרּוׁש ׁשמים רֹוכב ְִֵֵֵֶַַָוהּוא
והּוא יׂשראל, עזרת ּבׁשביל ְְְְִִִִֵֶַַַָָהּׁשמים

ּכאֹומרֹוE¯ÊÚaאֹומרֹו ּבׁשביל להּלחם ְ¿∆¿∆ְְְְְִִִֵָ
י"ד) י"ד ּוכׁשהּוא(ׁשמֹות לכם, יּלחם ה' ְְִֵֶֶָָ

הם הּׁשמים ּכל להם ונלחם ְְִִֵֶַַָָָָָּבא

הּׁשמים ּכחֹות ּכל ּומעּתה ְְִֵֶַַַַָָָֹמרּכבּתֹו,
ׁשהּסּוס יׂשראל לעזרת ּבאים ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּומערכּתם

לרֹוכב: ֵֵָָטפל
ÔkLiÂ.ÁËaכח) Ï‡¯NÈּכׁשּיהיה אימתי «ƒ¿…ƒ¿»≈∆«ְְִֵֶֶַָ

עם נמׁש וּיׁשּכן ּומאמר ְְֲִִִַַַָָָֹּבדד,
וּיאמר ׁשהּוא מּמּנּו ׁשּלמעלה ְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹמאמר
ּכל להׁשמיד ליׂשראל ה' ׁשּצּוה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָהׁשמד

וּיׁשּכן ּובזה הארץ מּיֹוׁשבי ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹנׁשמה
ואֹומרֹו ּבדד, ּבטח ÚÈ˜·יׂשראל ÔÈÚ ְְְִֵֶַָָָ≈«¬…

ארץ אל עינם ׁשּתהיה ׁשהגם ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָלֹומר
ולׂשּבע מּפריּה לאכל ּפרּוׁש ותירֹוׁש ְְְְֱִִִִֵֶַָָָֹֹּדגן
ּכׁשּלא יבעטּו לא כן ּפי על אף ְְֲִִִֵֶַַָֹֹמּטּובּה
ּבארץ: עּמהם מהעּמים יֹוׁשבים ְְִִִִֵֶֶַָָָָיהיּו

dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i ycew zayl inei xeriy

(èë)éøLàEøæò ïâî äåäéa òLBð íò EBîë éî ìàøNé E ©§¤¸¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´¤§¤½
éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàå-ìò äzàå Cì E ©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈©
ñ :Cøãú BîéúBîä«¥¬¦§«Ÿ

i"yx£Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ׁשּלכם הּכל ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: אמר הּברכֹות, להם ׁשּפרט ‡EÈ¯L.לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ«¿∆
EBÓÎ ÈÓ Ï‡¯NÈ∑,עזר מגן הּוא אׁשר ּבה' הּוא)ּתׁשּועת ּגאות(ואׁשר CÏ.חרב EÈ·È‡ eLÁkÈÂ∑הּגבעֹונים ּכגֹון ƒ¿»≈ƒ»ְְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ¿ƒ»¬…¿∆»ְְִִַ

ט)ׁשאמרּו: וגֹו'"(יהושע עבדי ּבאּו רחֹוקה ˙„¯C."מארץ BÓÈ˙BÓaŒÏÚ ‰z‡Â∑:ׁשּנאמר י)ּכענין את(שם "ׂשימּו ְְְֲֵֶֶֶֶָָָָ¿«»«»≈ƒ¿…ְֱִִֶֶֶַָָ
האּלה" הּמלכים צּוארי על החיים.רגליכם אור ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ß ixyz 'i ycew zay ß

ãì(à)Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ
õøàä-ìk-úà äåäé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà äbñtä©¦§½̈£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨¨¨²¤

:ïc-ãò ãòìbä-úà¤©¦§−̈©¨«

i"yx£B·� ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ ˙·¯ÚÓ∑אחת ּבפסיעה מׁשה ּופסען היּו, מעלֹות ּכל∑‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ.ּכּמה את הראהּו ≈«¿…»∆«¿ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ∆»»»∆ְֶֶָָ
ּבׁשלותּה, יׂשראל לּהארץ מציקין להיֹות העתידין ּכֹוכבים,∑ÔcŒ„Ú.והּמציקין עבֹודת עֹובדים ּדן ּבני הראהּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ«»ְְְֲִִֵֶַָָָ

יח)ׁשּנאמר: למֹוׁשיע(שופטים מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", את ּדן ּבני להם החיים."וּיקימּו אור ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

(á)-ìk úàå äMðîe íéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ¨
:ïBøçàä íiä ãò äãeäé õøà¤´¤§½̈©−©¨¬¨©«£«

i"yx£ÈÏzÙ�ŒÏk ˙‡Â∑סיסרא עם נלחמים נפּתלי מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו וחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצֹו הראהּו ¿≈»«¿»ƒְְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֻ
M�Óe‰.וחילֹותיו ÌÈ¯Ù‡ ı¯‡Œ˙‡Â∑ׁשּבא ּכנען, מלכי עם נלחם יהֹוׁשע והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצם הראהּו ְֵָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆ְְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ

ׁש וגדעֹון ועמלקמאפרים, מדין עם נלחם מּמנּׁשה, e‰È„‰.ּבא ı¯‡ŒÏk ˙‡Â∑מלכּות והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ¿≈»∆∆¿»ְְְְְְְֶַַָָָָָֻ
ונצחֹונם ּדוד ‰‡ÔB¯Á.ּבית Ìi‰ „Ú∑אּלא האחרֹון", "הּים ּתקרי אל אחר: ּדבר ּובחרּבנּה. ּבׁשלותּה הּמערב ארץ ְְִִֵָָ««»»«¬ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

הּמתים ׁשּיחיּו עד ליׂשראל ליארע ׁשעתידין הּמארעֹות ּכל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הראהּו האחרֹון', .'הּיֹום ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

(â)-ãò íéøîzä øéò Bçøé úò÷a økkä-úàå áâpä-úàå§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯§¥²¦¬©§¨¦−©
:øòö«Ÿ©

i"yx£·‚p‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמכּפלה, מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. יג)ארץ חברֹון"(במדבר עד וּיבא בּנגב, ."וּיעלּו ¿∆«∆∆ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
¯kk‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמקּדׁש, ּבית ּכלי יֹוצק ׁשלמה ז)הראהּו א האדמה"(מלכים ּבמעבה הּמל יצקם הּירּדן ."ּבכּכר ¿∆«ƒ»ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

d�˜¯Ùcכט ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈ C·eË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡�Ò Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆ�ƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓ È¯‡eˆ ˙˜È¯t¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

„�·Bא ‡¯eËÏ ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»ƒ¿
˙È ÈÈ dÈÊÁ‡Â BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈¿»»

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»»ƒ¿»«»

M�Óe‰ב ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÈÏzÙ� Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ¿»«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆
:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ»««»««¿»

„BÁ¯Èג ‡˙Ú˜a ‡¯LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓB¯c ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»ƒ≈
:¯Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z¯«̃¿»¿ƒ¿«»«…«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

EÈ¯L‡.'‰aכט) ÚLB� 'B‚Âׁשּכל ּפרּוׁש «¿∆¿««ֵֶָ
להם נלחמים ׂשריהם ְִִֵֶֶָָָָֻהאּמֹות
עליו ׁשּיגּבּה לחּוׁש יׁש ּובזה ְִֵֶֶַַַָָָָָּכּידּוע,

ּכאֹומרֹו יּגפּנּו, ה' אֹו ׁשּכנגּדֹו (ׁשמֹותׂשר ְְְְְִֶֶֶַָ

ל') מתי"ד מצרים את יׂשראל ְְְִִִֵֵֶַַַָוּירא
וארז"ל פכ"א)וגֹו' ה'(שמ"ר ׁשהראם ְְְֶֶָ

ּׁשאין מה לפניהם, מת מצרים ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָׂשרֹו
היא ׁשּתׁשּועתם אׁשריהם יׂשראל ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּכן
ּובזה להם, נלחם ּבכבֹודֹו ׁשהּוא ְְִִֶֶֶַָָָּבה'

מחּוׁש: ּבלא ועֹומדת ּגבֹוהה ְְְְִֶֶַָָֹחרּבם
„BÚּבאֹומרֹו a‰'ירצה ÚLB�ּפרּוׁש ְְְִֶ««ֵ

ּכאֹומרֹו ּבתׁשּועתֹו, נֹוׁשע ְְְִֶֶֶַָָׁשהּמל
ג') ל' ואמרּו(לעיל ׁשבּות את ה' וׁשב ְְְְְְֵֶָָ

כ"ט.)ז"ל נאמר(מגּלה לא והׁשיב ְְֱִִֵֶַָֹ
אֹומרֹו והּוא וכּו', אׁשריו וׁשב ְְְְְֶַָָָאּלא

EBÓÎ ÈÓ EÈ¯L‡נֹוׁשע עם ׁשאּתה «¿∆ƒ»ֶַַָָ
הּוא ואׁשר ,עזר מגן ׁשהּוא ה' ְֲִֵֶֶֶֶַָעם
ּכחרב ּגדֹולה חרב ׁשאין ּגבהּות ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָחרב

מּתערּה: אֹותּה ּבׁשלפֹו ְְְִַַָָָלה'
e‰‡¯iÂ.'B‚Âא) Ïk ˙‡ הפעיל‰' ּפרּוׁש ««¿≈∆»¿ְִִֵ

ּבעין ּגבּול ּׁשאין מה ראֹות ּבֹו ְְִֵֶַַָה'
עיניו יאיר אֹו ּדרכים, מּב' ּבא' ְְְִִִִֵָָָלראֹות
ימי ׁשׁשת אֹור ׁשהּוא לּצּדיק זרּוע ְִֵֵֵֶֶַַַָמאֹור
רז"ל ׁשאמרּו לּצּדיק הּגנּוז ְְִִֵֶַַַַַָָּבראׁשית

י"ב.) מּסֹוף(חגיגה האדם יּביט ׁשּבֹו ֲִִִֶַָָָָ
עיניו למּול הארץ הקריב אֹו ְְִִֵֶָָָָָהעֹולם,

לפניו: לֹו אֹותּה ְְְֶָָָָוהראה



נה dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i ycew zayl inei xeriy

(èë)éøLàEøæò ïâî äåäéa òLBð íò EBîë éî ìàøNé E ©§¤¸¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´¤§¤½
éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàå-ìò äzàå Cì E ©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈©
ñ :Cøãú BîéúBîä«¥¬¦§«Ÿ

i"yx£Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ׁשּלכם הּכל ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: אמר הּברכֹות, להם ׁשּפרט ‡EÈ¯L.לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ«¿∆
EBÓÎ ÈÓ Ï‡¯NÈ∑,עזר מגן הּוא אׁשר ּבה' הּוא)ּתׁשּועת ּגאות(ואׁשר CÏ.חרב EÈ·È‡ eLÁkÈÂ∑הּגבעֹונים ּכגֹון ƒ¿»≈ƒ»ְְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ¿ƒ»¬…¿∆»ְְִִַ

ט)ׁשאמרּו: וגֹו'"(יהושע עבדי ּבאּו רחֹוקה ˙„¯C."מארץ BÓÈ˙BÓaŒÏÚ ‰z‡Â∑:ׁשּנאמר י)ּכענין את(שם "ׂשימּו ְְְֲֵֶֶֶֶָָָָ¿«»«»≈ƒ¿…ְֱִִֶֶֶַָָ
האּלה" הּמלכים צּוארי על החיים.רגליכם אור ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ß ixyz 'i ycew zay ß

ãì(à)Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ
õøàä-ìk-úà äåäé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà äbñtä©¦§½̈£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨¨¨²¤

:ïc-ãò ãòìbä-úà¤©¦§−̈©¨«

i"yx£B·� ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ ˙·¯ÚÓ∑אחת ּבפסיעה מׁשה ּופסען היּו, מעלֹות ּכל∑‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ.ּכּמה את הראהּו ≈«¿…»∆«¿ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ∆»»»∆ְֶֶָָ
ּבׁשלותּה, יׂשראל לּהארץ מציקין להיֹות העתידין ּכֹוכבים,∑ÔcŒ„Ú.והּמציקין עבֹודת עֹובדים ּדן ּבני הראהּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ«»ְְְֲִִֵֶַָָָ

יח)ׁשּנאמר: למֹוׁשיע(שופטים מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", את ּדן ּבני להם החיים."וּיקימּו אור ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

(á)-ìk úàå äMðîe íéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ¨
:ïBøçàä íiä ãò äãeäé õøà¤´¤§½̈©−©¨¬¨©«£«

i"yx£ÈÏzÙ�ŒÏk ˙‡Â∑סיסרא עם נלחמים נפּתלי מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו וחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצֹו הראהּו ¿≈»«¿»ƒְְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֻ
M�Óe‰.וחילֹותיו ÌÈ¯Ù‡ ı¯‡Œ˙‡Â∑ׁשּבא ּכנען, מלכי עם נלחם יהֹוׁשע והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצם הראהּו ְֵָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆ְְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ

ׁש וגדעֹון ועמלקמאפרים, מדין עם נלחם מּמנּׁשה, e‰È„‰.ּבא ı¯‡ŒÏk ˙‡Â∑מלכּות והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ¿≈»∆∆¿»ְְְְְְְֶַַָָָָָֻ
ונצחֹונם ּדוד ‰‡ÔB¯Á.ּבית Ìi‰ „Ú∑אּלא האחרֹון", "הּים ּתקרי אל אחר: ּדבר ּובחרּבנּה. ּבׁשלותּה הּמערב ארץ ְְִִֵָָ««»»«¬ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

הּמתים ׁשּיחיּו עד ליׂשראל ליארע ׁשעתידין הּמארעֹות ּכל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הראהּו האחרֹון', .'הּיֹום ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

(â)-ãò íéøîzä øéò Bçøé úò÷a økkä-úàå áâpä-úàå§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯§¥²¦¬©§¨¦−©
:øòö«Ÿ©

i"yx£·‚p‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמכּפלה, מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. יג)ארץ חברֹון"(במדבר עד וּיבא בּנגב, ."וּיעלּו ¿∆«∆∆ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
¯kk‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמקּדׁש, ּבית ּכלי יֹוצק ׁשלמה ז)הראהּו א האדמה"(מלכים ּבמעבה הּמל יצקם הּירּדן ."ּבכּכר ¿∆«ƒ»ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

d�˜¯Ùcכט ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈ C·eË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡�Ò Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆ�ƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓ È¯‡eˆ ˙˜È¯t¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

„�·Bא ‡¯eËÏ ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»ƒ¿
˙È ÈÈ dÈÊÁ‡Â BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈¿»»

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»»ƒ¿»«»

M�Óe‰ב ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÈÏzÙ� Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ¿»«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆
:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ»««»««¿»

„BÁ¯Èג ‡˙Ú˜a ‡¯LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓB¯c ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»ƒ≈
:¯Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z¯«̃¿»¿ƒ¿«»«…«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

EÈ¯L‡.'‰aכט) ÚLB� 'B‚Âׁשּכל ּפרּוׁש «¿∆¿««ֵֶָ
להם נלחמים ׂשריהם ְִִֵֶֶָָָָֻהאּמֹות
עליו ׁשּיגּבּה לחּוׁש יׁש ּובזה ְִֵֶֶַַַָָָָָּכּידּוע,

ּכאֹומרֹו יּגפּנּו, ה' אֹו ׁשּכנגּדֹו (ׁשמֹותׂשר ְְְְְִֶֶֶַָ

ל') מתי"ד מצרים את יׂשראל ְְְִִִֵֵֶַַַָוּירא
וארז"ל פכ"א)וגֹו' ה'(שמ"ר ׁשהראם ְְְֶֶָ

ּׁשאין מה לפניהם, מת מצרים ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָׂשרֹו
היא ׁשּתׁשּועתם אׁשריהם יׂשראל ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּכן
ּובזה להם, נלחם ּבכבֹודֹו ׁשהּוא ְְִִֶֶֶַָָָּבה'

מחּוׁש: ּבלא ועֹומדת ּגבֹוהה ְְְְִֶֶַָָֹחרּבם
„BÚּבאֹומרֹו a‰'ירצה ÚLB�ּפרּוׁש ְְְִֶ««ֵ

ּכאֹומרֹו ּבתׁשּועתֹו, נֹוׁשע ְְְִֶֶֶַָָׁשהּמל
ג') ל' ואמרּו(לעיל ׁשבּות את ה' וׁשב ְְְְְְֵֶָָ

כ"ט.)ז"ל נאמר(מגּלה לא והׁשיב ְְֱִִֵֶַָֹ
אֹומרֹו והּוא וכּו', אׁשריו וׁשב ְְְְְֶַָָָאּלא

EBÓÎ ÈÓ EÈ¯L‡נֹוׁשע עם ׁשאּתה «¿∆ƒ»ֶַַָָ
הּוא ואׁשר ,עזר מגן ׁשהּוא ה' ְֲִֵֶֶֶֶַָעם
ּכחרב ּגדֹולה חרב ׁשאין ּגבהּות ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָחרב

מּתערּה: אֹותּה ּבׁשלפֹו ְְְִַַָָָלה'
e‰‡¯iÂ.'B‚Âא) Ïk ˙‡ הפעיל‰' ּפרּוׁש ««¿≈∆»¿ְִִֵ

ּבעין ּגבּול ּׁשאין מה ראֹות ּבֹו ְְִֵֶַַָה'
עיניו יאיר אֹו ּדרכים, מּב' ּבא' ְְְִִִִֵָָָלראֹות
ימי ׁשׁשת אֹור ׁשהּוא לּצּדיק זרּוע ְִֵֵֵֶֶַַַָמאֹור
רז"ל ׁשאמרּו לּצּדיק הּגנּוז ְְִִֵֶַַַַַָָּבראׁשית

י"ב.) מּסֹוף(חגיגה האדם יּביט ׁשּבֹו ֲִִִֶַָָָָ
עיניו למּול הארץ הקריב אֹו ְְִִֵֶָָָָָהעֹולם,

לפניו: לֹו אֹותּה ְְְֶָָָָוהראה



dkxadנו z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i ycew zayl inei xeriy

(ã)íäøáàì ézòaLð øLà õøàä úàæ åéìà äåäé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦§©§¨¨̧
éúéàøä äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéìéðéòá EE §¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®̈¤§¦¦´§¥¤½

nLå:øáòú àì ä §¨−¨¬Ÿ©«£«Ÿ

i"yx£EÈ˙È‡¯‰ ‰p�z‡ EÚ¯ÊÏ ¯Ó‡Ï∑הּקדֹוׁש לכם ׁשּנׁשּבע 'ׁשבּועה ּוליעקב: ליצחק לאברהם, ותאמר ׁשּתל ּכדי ≈…¿«¿¬∆¿∆»∆¿ƒƒְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
מקּימ הייתי ,ּכ ׁשאּלּולי תעבר, לא ׁשּׁשּמה מּלפני היא ּגזרה אבל ,ל הראיתיה לכ לאמר, וזהּו קּימּה', הּוא, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹּברּו

להם ותּגיד ותל ּבּה, ּוקבּועים נטּועים אֹותם ׁשּתראה החיים.עד אור ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

(ä):äåäé ét-ìò áàBî õøàa äåäé-ãáò äLî íL úîiå©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬§Ÿ̈«
i"yx£‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו ואיל(ב"ב מּכאן מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ׁשם "וּימת ּוכתיב: מת, מׁשה אפׁשר «»»»…∆ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

אֹומר והּוא ּכלּום, חסר הּתֹורה ספר אפׁשר אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. לא)ּכתב הּזה"?(לעיל הּתֹורה ספר את "לקֹוח : ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
ּכֹותב ּומׁשה אֹומר, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ‰'.ּבדמעאּלא ÈtŒÏÚ∑החיים.ּבנׁשיקה אור ְֵֵֶֶֶַַָָָֹ«ƒְִִָ

(å)òãé-àìå øBòt úéa ìeî áàBî õøàa ébá Búà øa÷iå©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´§®§«Ÿ¨©¬
:äfä íBiä ãò Búøá÷-úà Léà¦Æ¤§ª´̈½©−©¬©¤«

i"yx£B˙‡ ¯a˜iÂ∑.ּבכבֹודֹו הּוא ּברּו נשא)הּקדֹוׁש יׁשמע(ספרי מּׁשלׁשהרּבי אחד וזהּו עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל «ƒ¿……ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבֹו כּיֹוצא ּכן, ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה ו)אתין ּכּיֹוצא(במדבר עצמֹו. את מביא הּוא אֹותֹו", יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

כב)ּבֹו עצמם(ויקרא את מּׂשיאים הם אּלא אֹותם? מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון אֹותם BÚt¯."והּׂשיאּו ˙Èa ÏeÓ∑ ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ≈¿
ּבין ׁשּבת ּבערב ׁשּנבראּו הּדברים מן אחד וזה ּפעֹור, מעׂשה על לכּפר ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן היה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָקברֹו

פ"ה)הּׁשמׁשֹות החיים.(אבות אור ְַָ

(æ)Bðéò äúäë-àì Búîa äðL íéøNòå äàî-ïa äLîe¤À¤¥¨¯§¤§¦²¨¨−§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬¥−
:äçì ñð-àìå§Ÿ¨¬¥«Ÿ

i"yx£B�ÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï∑מּׁשּמת ÁÏ‰.אף Ò�Œ‡ÏÂ∑ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, לחלּוחית …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹ
החיים.ּפניו אור ָָ

Ì‰¯·‡Ïד ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ«≈ƒ¿«¿»»
dp�z‡ CÈ�·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»∆¿ƒ«

:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈ�ÈÚa C˙ÈÊÁ‡«¬ƒ»¿≈»¿«»»¿ƒ«

„BÓ‡·ה ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»¿«¿»¿»
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»

Ï·˜Ïו ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙ÏÈÁa d˙È ¯·˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»¿»»√≈
„Ú dz¯·˜ ˙È L�‡ Ú„È ‡ÏÂ ¯BÚt ˙Èa≈¿¿»¿«¡«»¿À¿≈«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ï‡ז ˙ÈÓ „k ÔÈ�L ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»
:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡�L ‡ÏÂ È‰B�ÈÚ ˙‰Î¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿«ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‡Ó‡Ï.‰p�z¯ד) EÚ¯ÊÏאֹומרֹו¯Ó‡Ï ≈…¿«¿¬∆¿∆»ְ≈…
לזרע ׁשל זה נסח אמר ׁשּלא ְְְֲִֶֶֶַַַָֹֹלפי
לאמר אמר לזה לׁשלׁשּתם, ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹאּתנּנה
לזרע זה הּוא הּמאמר ׁשּמכּון ְְְֲֲֵֶֶַַַָָֻּפרּוׁש

ּדרׁשּו ורז"ל י"ח:)אּתנּנה, ׁשּצּוהּו(ּברכֹות ְְְְִֶֶֶַַָָָָ
ע"כ, כּו' לאבֹות להם ויאמר ְֵֵֶֶַָָָֹׁשּיל
מׁשה להם ׁשּיאמר ה' רצה ּכי ְִֶֶֶַַָָָֹואּולי
חן טֹובת האבֹות לֹו להחזיק ְְֲִִֵַַַָָָהּדברים
ּבעדם הּוא ויגע טרח אׁשר על ְֲֲֶֶֶַַַַָָָָוחסד

הּמקֹום: אל הביאם ֲִֶַַָָעד
‰nLÂ.¯·Ú˙ ‡Ïלֹומר ׁשּנתּכּון אּולי ¿»»…«¬…ְִֵֶַַַ

ׁשּמה לעבר יצטר ׁשּלא ְֲִֵֶַָָָֹֹלֹו
ׁשהּוא הּׁשמים מּׁשער ׁשם דר ֲִִֶֶֶַַַַַָָלעלֹות

ז"ל ואמרּו פ"א)ׁשּמה, ח"א ׁשאין(זהר ְְֵֶַָָָֹ
ּומׁשה ׁשם, ּדר אּלא עֹולֹות ְֶֶֶֶַָָָהּנפׁשֹות

מקֹומֹו הּנה הּׁשכינה אל ׁשּנאסף ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָלפי
הּוא וזה ׁשם, ׁשהּוא ּבמקֹום ְְֶֶֶַָָֹּבּקדׁש
לעבר תצטר לא וׁשּמה הּכתּוב ְְֲִִֵַַָָָָֹֹׁשעּור
וגֹו' ׁשם וּימת אמר וסמ מקֹומ ְְְְֶֶַַָָָָֹאל

והבן: ה' ּפי ְִֵַָעל
ׁשּמתÓiÂ.ÌL˙ה) הּוא לבד ׁשם ּפרּוׁש «»»»ְֵֵֶַָ

קדֹוׁש אחר ּבמקֹום חי הּוא ְֲֵַַָָָאבל
ה': ּפי על ְְִֶַועליֹון

‰Ú.‰f„ו) ÌBi‰ׁשהיה ה' ּדברי הם «««∆ְִֵֵֶָָ
כן ּוכמֹו ּכֹותב, ּומׁשה ְֵֵֵֶאֹומר
מׁשה ׁשם וּימת לזה הּקֹודמים ְֲִִֶֶַַַָָָָָמאמרים

אתֹו: ְִַֹֹוּיקּבר
È˙È‡¯Âׁשּיהֹוׁשע ׁשּכתב להראב"ע ¿»ƒƒְְֶֶַַָָֻ

לכּתב ראּוי ואין ּכן, ְְִֵֵַָָֹּכתב
הּכתּובים ּבפׁשטי האּלה ְְְִִִֵֵֶַַָָָּכּדברים

ּתֹורה הּספר הׁשלים לא ְִִֵֶֶֶַָֹׁשּמׁשה
ׁשמעּתי ׁשּבאזני לּלוּים, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָּכׁשּמסרֹו
זה ּבדבר מסּתּבכים עּמנּו ְְְְִִִֵֵֶַַָָמּבני
וזֹו ּבּתֹורה, ּכפירה מּזה ְְְֲִִִִֶַַָָּומסּתעפים
יׂשראל ׁשּמּבני העּכּו"ם טענת ְְֲִִִֵֵֶַַַָָהיא
ּׁשּלא מה ּבּה ונמצא הּמכּתב ְְְְִִִֶַַָָָֹּתּקנּו
ויׁשּתּקע ּׁשהיה, מה היה ולא ְְְִֶַַַָָָָָָֹהיה
מּנגּדם, עיני הסּבי ודֹומיהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָהּדברים
מׁשה ּכתבֹו ּתֹורה הּספר ׁשּכל ְְִֵֶֶֶַָָָָָוהעּקר

ט"ו.)ּוכאֹומרם ּבדמע:(ב"ב הׁשלימֹו ְְְְִִֶַָ
Ôa.B˙Óaז) ‰�L ÌÈ¯NÚÂ ‰‡Óּפרּוׁש ∆≈»¿∆¿ƒ»»¿…ֵ

הּמאה נגמרּו נפׁשֹו יציאת ְְְְִִִֵַַַָעם
להסמי נתּכּון עֹוד ׁשנה, ְְְְְִִִֵֶַַָָועׂשרים
להעיר עינֹו כהתה לא לּמאמר ְְֲֲִֵַַַָָָֹּבמֹותֹו
וגֹו': כהתה לא אֹומר הּוא מיתה ְֲִֵֶַַָָָֹׁשאחר

dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i ycew zayl inei xeriy

(ç)ìL áàBî úáøòa äLî-úà ìàøNé éðá ekáiåíBé íéL ©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈§¦´®
:äLî ìáà éëá éîé eîziå©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ È�a∑אּׁשה ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום רֹודף ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל לבעלּה,הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
כ)נאמר: ּונקבֹות(במדבר זכרים יׂשראל", ּבית ."ּכל ְְְֱִִֵֵֵֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(255 'nr ck zegiy ihewl)

ּונקבֹות זכרים . . ּבאהרן אבל ח)הּזכרים, לד, אהרן.(רש"י לגּבי ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע לכאֹורה, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

מה ּבזה ויׁש זּו. ּבדרְך לפעל מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, אְך האמת, מן קצת ׁשּׁשּנה ידי על ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻויׁש

האמת. מן לׁשּנֹות מכרחים ׁשּבׁשבילֹו ּכזה אדם ּגם יהּודי, לכל ׁשלֹום מביא – אהרן האמת. מן נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻּׁשאין

הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, הׁשלים ּכאׁשר אבל האמת; מּדת ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ּכּלֹו עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ּכׁשהיה מׁשה, חּיי ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻּבמׁשְך

אהרן. הנהגת מעלת החייםאת אור ְֲֲֶַַַַַָֹ

(è)-úà äLî Cîñ-ék äîëç çeø àìî ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈¦«¨©¬¤²¤
äeö øLàk eNòiå ìàøNé-éða åéìà eòîLiå åéìò åéãé̈−̈¨¨®©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½©«£¤²¦¨¬

:äLî-úà äåäé§Ÿ̈−¤¤«

(é)äåäé Bòãé øLà äLîk ìàøNéa ãBò àéáð í÷-àìå§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´§Ÿ̈½
:íéðt-ìà íéðẗ¦−¤¨¦«

i"yx£ÌÈ�tŒÏ‡ ÌÈ�t '‰ BÚ„È ¯L‡∑ּגס לּבֹו ׁשּנאמר:ׁשהיה ּכענין ׁשרֹוצה, עת ּבכל אליו ּומדּבר לב)ּבֹו "ועּתה(שמות ¬∆¿»»ƒ∆»ƒְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ה'", אל ט)אעלה לכם(במדבר ה' ּיצּוה מה ואׁשמעה החיים.""עמדּו אור ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָ

i¯LÈÓa‡ח ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È�· BÎ·e¿¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»
‡˙ÈÎ· ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ»

:‰LÓ„ ‡Ï·‡∆¿»¿…∆

‡¯Èט ‡˙ÓÎÁ Áe¯ ÈÏÓ Ôe� ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿≈«»¿¿»¬≈
È�a ‰pÓ eÏÈa˜Â È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ¿«ƒƒ≈¿≈
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·ÚÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

Ècי ‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡i·� Ì˜ ‡ÏÂ¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ
:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ek·iÂ.Ï‡¯NÈח) È�·אמר ּובאהרן «ƒ¿¿≈ƒ¿»≈ְֲַַָֹ
כ"ט) כ' יׂשראל,(ּבּמדּבר ּבית ּכל ְְִִֵֵַָָָ

ז"ל פי"ב)רּבֹותינּו ּדר"נ טעם(אבֹות נתנּו ְְֵַַַָָ
וראב"ע כּו', ׁשלֹום אֹוהב ׁשהיה ְְִֵֶָָָלפי
לכבֹוד יׂשראל ּבית ּכל ׁשּבכּו ְְִִֵֵֶַָָָָּכתב
לפרּוׁשֹו להאמין ואין חי, ׁשהיה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָמׁשה
ׁשעׂשּו הּטֹוב ּבּמעׂשה מּום להּטיל ְֲִֵֶֶֶַַַַָׁשאין
ׁשהיה מׁשה ּבׁשביל ׁשעׂשאּוהּו ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָיׂשראל
מהחם העלימּו ּכׁשּמת עצמֹו ּולמׁשה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָחי

ְְֵֶּבהסּפדֹו:
ÈÏe‡Âידעּו לא אהרן ּכי טעם לתת יׁש ¿«ְֲִֵֵַַַָָֹֹ

ּפתאם וראּו ׁשּמת קדם ְְְִִֵֶֶָָֹֹּבמיתתֹו
לפּתח לב ּכל יעֹורר ּכזה ודבר ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּמת
מׁשה ּכן ּׁשאין מה עינֹו, ּדמעת ְְִֵֵֵֶֶַַמקֹור
ּדבריו ּובכל מיתתֹו ידעּו ְְְְִֶָָָָָָׁשּכבר
להם אֹומר היה עׂשה אׁשר ְֲֵֵֶֶָָָָָָותֹוכחֹותיו

כ"ב) ד' עבר(לעיל אינּני מת אנכי ּכי ְִִִֵֵֵֵֶָֹֹ
ה הּוחם לא ולזה ּכאהרן:וגֹו' סּפדֹו ְְְְֲֵֶֶַַָֹֹ

„BÚהרּגׁשתּה אהרן מיתת ּכי ְְֲִִֶַַַָָָָֹאפׁשר
ענני נסּתּלקּו ׁשּתכף לפי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַּביֹותר
ּביאת סּבב וזה מסּוכתם והּוסר ְְְִִֵֶַַָָָּכבֹוד

וגֹו' ג'.)הּכנעני נתעֹוררּו(ּתענית לזה , ְְְְֲֲִִִֶַַַָ
ּכן ּׁשאין מה לבּכֹות, יׂשראל ּכל ְְִִֵֵֵֶַַַָָיחד

כּו' עננים ׁשּנטלּו הגם מׁשה ְְֲֲִִִֶֶַַָּבמיתת
ּבׂשמחת נטרדּו ּגם זה, על העירּו ְְְְִִִֵֶַַַֹלא

הּטֹובה: הארץ ִֶַַָָָּביאת
„BÚראּו ּתכף מׁשה ׁשּבמיתת ְְִֵֶֶֶֶַָָאפׁשר

על ׁשכינה ׁשּׁשרתה חדׁש ְְִֶַָָָָָָָּדבר
למי מׁשל נחמה, ולקחּו ְְְְִֶַָָָָָֻיהֹוׁשע
אחרת ּומצא מרּגלּיֹות לֹו ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאבדה
אף ּדֹומה ׁשאינּה יהיה לּו ְְִִֵֶֶַָָָּבמקֹומּה
ּבכּו לא ולזה ּבּה, יתנחם כן ּפי ְְִִֵֵֶַַָָָֹעל
וּיבּכּו לּמאמר ּׁשּסמ מה והּוא ְְֲִֶַַַַַַָָֻּכּלן,
ּכן ּׁשאין מה וגֹו', נּון ּבן ְִִֵֵֶַַֻויהֹוׁשע
מצאּו ולא מרּגלּיֹות אּבדּו אהרן ְְְְְֲִִִַַַָָֹֹּבמיתת
אלעזר ׁשּנתמּנה והגם ּיתנחמּו, ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָּבּמה
לא כן ּפי על אף ּגדֹול לכהן ְְִֵֵַַַָָֹֹּתחּתיו
אּלא ּגדֹולה ּכהּנה חסרֹון על ְְְִֶֶַָָָֻּבֹוכים
היה ׁשּלא ׁשּמעצמֹו ּתֹועלּיֹות ְְִֵֶֶֶַָָָֹחסרֹון

ּתמּורתֹו: ְֶָָלהם
ÏÂ.„BÚ‡י) ‡È·� Ì˜קם ולא ּפרּוׁש ¿…»»ƒְֵָֹ

ואֹומרֹו עּתה, ולאBÚ„עד ּפרּוׁש ְְְֵַַָֹ
ּכמֹוהּו: עֹוד ָָיקּום

B¯ÓB‡ÂÏ‡¯NÈaהּׂשגת ׁשּכל רמז ¿¿¿ƒ¿»≈ֶַַַָָָ
ּבאמצעּות היתה ְְְְֶָָָָנבּואתֹו
ׁשהיּו מהּׁשנים ּולמד וצא ְְְִִֵֵֵֶַַָָָיׂשראל

ורז"ל ה', עמֹו נדּבר לא נזּופים ְְְְִִִִֵַַַָֹיׂשראל
ּכאן)ּדרׁשּו העֹולם(ספרי ּבאּמֹות אבל ְְְֲִִָָָָָֻ

ְוכּו':
B¯ÓB‡Â'B‚Â ˙˙‡‰ ÏÎÏמה עם נמׁש ¿¿¿»»……¿ְִִַָ

אל ּפנים ה' ידעֹו ְְְִֶֶַָָָּׁשּלמעלה
האֹותֹות לצר ּפרּוׁש האֹותֹות ּכל ְִֵֶָָָָֹּפנים
ּומֹופת אֹות ּכל ׁשעל והּכּונה ְְֵֶַַַָָָוגֹו',
ּפנים יֹודעֹו היה לעׂשֹות ה' ְְֲִֶַָָָָׁשּׁשלחֹו

ְִָּבפנים:
„BÚהרמּב"ם ּׁשּכתב מה ּפי על ְְִִֵֶַַַַָָָָיתּבאר

ּדעֹות ה"א)ּבהלכֹות פ"י הּתֹורה (יסֹודי ְְְִֵֵַָ

צרי אין ּביׂשראל ׁשּיקּום ְְִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהּנביא
ׁשעׂשה ּכאֹותם ּגדֹולים מֹופתים ְְְֲִִֶֶֶַָָָׁשּיעׂשה
מהּמֹופתים ׁשהּוא ּכל אּלא ְִֵֶֶֶַָָמׁשה
מקֹומֹות ׁשּבב' ותמצא וכּו', ְְְְְֲִֶֶֶַָׁשּיעׂשה
ּבמׁשה, האמּונה חּזּוק הּתֹורה ְְֱִֶַָָָָָאמרה

ּדכתיב הּים על ל"א)א' י"ד וּיאמינּו(ׁשמֹות ְְֲִִִַַַַָ
ּתֹורה ּבמּתן ב' עבּדֹו, ּובמׁשה ְְְֶַַַַָבה'

ט')ּדכתיב י"ט יאמינּו(ׁשמֹות ּב וגם ְְְְֲִִִַַ
ְָלעֹולם:

ÔiÚÂּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי ט"ז)מה כ' (ׁשם ¿«≈ְִֵֶַַַָָ

ׁשּפרׁשּתי ונׁשמעה עּמנּו אּתה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּדּבר
נבּואתֹו הצּדיקּו ׁשּכבר ְְְְְִִֶַָָָּונקּבלּה
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(ç)ìL áàBî úáøòa äLî-úà ìàøNé éðá ekáiåíBé íéL ©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈§¦´®
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i"yx£Ï‡¯NÈ È�a∑אּׁשה ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום רֹודף ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל לבעלּה,הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
כ)נאמר: ּונקבֹות(במדבר זכרים יׂשראל", ּבית ."ּכל ְְְֱִִֵֵֵֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(255 'nr ck zegiy ihewl)

ּונקבֹות זכרים . . ּבאהרן אבל ח)הּזכרים, לד, אהרן.(רש"י לגּבי ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע לכאֹורה, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

מה ּבזה ויׁש זּו. ּבדרְך לפעל מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, אְך האמת, מן קצת ׁשּׁשּנה ידי על ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻויׁש

האמת. מן לׁשּנֹות מכרחים ׁשּבׁשבילֹו ּכזה אדם ּגם יהּודי, לכל ׁשלֹום מביא – אהרן האמת. מן נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻּׁשאין

הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, הׁשלים ּכאׁשר אבל האמת; מּדת ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ּכּלֹו עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ּכׁשהיה מׁשה, חּיי ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻּבמׁשְך

אהרן. הנהגת מעלת החייםאת אור ְֲֲֶַַַַַָֹ

(è)-úà äLî Cîñ-ék äîëç çeø àìî ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈¦«¨©¬¤²¤
äeö øLàk eNòiå ìàøNé-éða åéìà eòîLiå åéìò åéãé̈−̈¨¨®©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½©«£¤²¦¨¬

:äLî-úà äåäé§Ÿ̈−¤¤«

(é)äåäé Bòãé øLà äLîk ìàøNéa ãBò àéáð í÷-àìå§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´§Ÿ̈½
:íéðt-ìà íéðẗ¦−¤¨¦«

i"yx£ÌÈ�tŒÏ‡ ÌÈ�t '‰ BÚ„È ¯L‡∑ּגס לּבֹו ׁשּנאמר:ׁשהיה ּכענין ׁשרֹוצה, עת ּבכל אליו ּומדּבר לב)ּבֹו "ועּתה(שמות ¬∆¿»»ƒ∆»ƒְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ה'", אל ט)אעלה לכם(במדבר ה' ּיצּוה מה ואׁשמעה החיים.""עמדּו אור ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָ

i¯LÈÓa‡ח ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È�· BÎ·e¿¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»
‡˙ÈÎ· ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ»

:‰LÓ„ ‡Ï·‡∆¿»¿…∆

‡¯Èט ‡˙ÓÎÁ Áe¯ ÈÏÓ Ôe� ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿≈«»¿¿»¬≈
È�a ‰pÓ eÏÈa˜Â È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ¿«ƒƒ≈¿≈
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·ÚÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

Ècי ‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡i·� Ì˜ ‡ÏÂ¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ
:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ek·iÂ.Ï‡¯NÈח) È�·אמר ּובאהרן «ƒ¿¿≈ƒ¿»≈ְֲַַָֹ
כ"ט) כ' יׂשראל,(ּבּמדּבר ּבית ּכל ְְִִֵֵַָָָ

ז"ל פי"ב)רּבֹותינּו ּדר"נ טעם(אבֹות נתנּו ְְֵַַַָָ
וראב"ע כּו', ׁשלֹום אֹוהב ׁשהיה ְְִֵֶָָָלפי
לכבֹוד יׂשראל ּבית ּכל ׁשּבכּו ְְִִֵֵֶַָָָָּכתב
לפרּוׁשֹו להאמין ואין חי, ׁשהיה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָמׁשה
ׁשעׂשּו הּטֹוב ּבּמעׂשה מּום להּטיל ְֲִֵֶֶֶַַַַָׁשאין
ׁשהיה מׁשה ּבׁשביל ׁשעׂשאּוהּו ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָיׂשראל
מהחם העלימּו ּכׁשּמת עצמֹו ּולמׁשה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָחי

ְְֵֶּבהסּפדֹו:
ÈÏe‡Âידעּו לא אהרן ּכי טעם לתת יׁש ¿«ְֲִֵֵַַַָָֹֹ

ּפתאם וראּו ׁשּמת קדם ְְְִִֵֶֶָָֹֹּבמיתתֹו
לפּתח לב ּכל יעֹורר ּכזה ודבר ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּמת
מׁשה ּכן ּׁשאין מה עינֹו, ּדמעת ְְִֵֵֵֶֶַַמקֹור
ּדבריו ּובכל מיתתֹו ידעּו ְְְְִֶָָָָָָׁשּכבר
להם אֹומר היה עׂשה אׁשר ְֲֵֵֶֶָָָָָָותֹוכחֹותיו

כ"ב) ד' עבר(לעיל אינּני מת אנכי ּכי ְִִִֵֵֵֵֶָֹֹ
ה הּוחם לא ולזה ּכאהרן:וגֹו' סּפדֹו ְְְְֲֵֶֶַַָֹֹ

„BÚהרּגׁשתּה אהרן מיתת ּכי ְְֲִִֶַַַָָָָֹאפׁשר
ענני נסּתּלקּו ׁשּתכף לפי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַּביֹותר
ּביאת סּבב וזה מסּוכתם והּוסר ְְְִִֵֶַַָָָּכבֹוד

וגֹו' ג'.)הּכנעני נתעֹוררּו(ּתענית לזה , ְְְְֲֲִִִֶַַַָ
ּכן ּׁשאין מה לבּכֹות, יׂשראל ּכל ְְִִֵֵֵֶַַַָָיחד

כּו' עננים ׁשּנטלּו הגם מׁשה ְְֲֲִִִֶֶַַָּבמיתת
ּבׂשמחת נטרדּו ּגם זה, על העירּו ְְְְִִִֵֶַַַֹלא

הּטֹובה: הארץ ִֶַַָָָּביאת
„BÚראּו ּתכף מׁשה ׁשּבמיתת ְְִֵֶֶֶֶַָָאפׁשר

על ׁשכינה ׁשּׁשרתה חדׁש ְְִֶַָָָָָָָּדבר
למי מׁשל נחמה, ולקחּו ְְְְִֶַָָָָָֻיהֹוׁשע
אחרת ּומצא מרּגלּיֹות לֹו ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאבדה
אף ּדֹומה ׁשאינּה יהיה לּו ְְִִֵֶֶַָָָּבמקֹומּה
ּבכּו לא ולזה ּבּה, יתנחם כן ּפי ְְִִֵֵֶַַָָָֹעל
וּיבּכּו לּמאמר ּׁשּסמ מה והּוא ְְֲִֶַַַַַַָָֻּכּלן,
ּכן ּׁשאין מה וגֹו', נּון ּבן ְִִֵֵֶַַֻויהֹוׁשע
מצאּו ולא מרּגלּיֹות אּבדּו אהרן ְְְְְֲִִִַַַָָֹֹּבמיתת
אלעזר ׁשּנתמּנה והגם ּיתנחמּו, ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָּבּמה
לא כן ּפי על אף ּגדֹול לכהן ְְִֵֵַַַָָֹֹּתחּתיו
אּלא ּגדֹולה ּכהּנה חסרֹון על ְְְִֶֶַָָָֻּבֹוכים
היה ׁשּלא ׁשּמעצמֹו ּתֹועלּיֹות ְְִֵֶֶֶַָָָֹחסרֹון

ּתמּורתֹו: ְֶָָלהם
ÏÂ.„BÚ‡י) ‡È·� Ì˜קם ולא ּפרּוׁש ¿…»»ƒְֵָֹ

ואֹומרֹו עּתה, ולאBÚ„עד ּפרּוׁש ְְְֵַַָֹ
ּכמֹוהּו: עֹוד ָָיקּום

B¯ÓB‡ÂÏ‡¯NÈaהּׂשגת ׁשּכל רמז ¿¿¿ƒ¿»≈ֶַַַָָָ
ּבאמצעּות היתה ְְְְֶָָָָנבּואתֹו
ׁשהיּו מהּׁשנים ּולמד וצא ְְְִִֵֵֵֶַַָָָיׂשראל

ורז"ל ה', עמֹו נדּבר לא נזּופים ְְְְִִִִֵַַַָֹיׂשראל
ּכאן)ּדרׁשּו העֹולם(ספרי ּבאּמֹות אבל ְְְֲִִָָָָָֻ

ְוכּו':
B¯ÓB‡Â'B‚Â ˙˙‡‰ ÏÎÏמה עם נמׁש ¿¿¿»»……¿ְִִַָ

אל ּפנים ה' ידעֹו ְְְִֶֶַָָָּׁשּלמעלה
האֹותֹות לצר ּפרּוׁש האֹותֹות ּכל ְִֵֶָָָָֹּפנים
ּומֹופת אֹות ּכל ׁשעל והּכּונה ְְֵֶַַַָָָוגֹו',
ּפנים יֹודעֹו היה לעׂשֹות ה' ְְֲִֶַָָָָׁשּׁשלחֹו

ְִָּבפנים:
„BÚהרמּב"ם ּׁשּכתב מה ּפי על ְְִִֵֶַַַַָָָָיתּבאר

ּדעֹות ה"א)ּבהלכֹות פ"י הּתֹורה (יסֹודי ְְְִֵֵַָ

צרי אין ּביׂשראל ׁשּיקּום ְְִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהּנביא
ׁשעׂשה ּכאֹותם ּגדֹולים מֹופתים ְְְֲִִֶֶֶַָָָׁשּיעׂשה
מהּמֹופתים ׁשהּוא ּכל אּלא ְִֵֶֶֶַָָמׁשה
מקֹומֹות ׁשּבב' ותמצא וכּו', ְְְְְֲִֶֶֶַָׁשּיעׂשה
ּבמׁשה, האמּונה חּזּוק הּתֹורה ְְֱִֶַָָָָָאמרה

ּדכתיב הּים על ל"א)א' י"ד וּיאמינּו(ׁשמֹות ְְֲִִִַַַַָ
ּתֹורה ּבמּתן ב' עבּדֹו, ּובמׁשה ְְְֶַַַַָבה'

ט')ּדכתיב י"ט יאמינּו(ׁשמֹות ּב וגם ְְְְֲִִִַַ
ְָלעֹולם:

ÔiÚÂּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי ט"ז)מה כ' (ׁשם ¿«≈ְִֵֶַַַָָ

ׁשּפרׁשּתי ונׁשמעה עּמנּו אּתה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּדּבר
נבּואתֹו הצּדיקּו ׁשּכבר ְְְְְִִֶַָָָּונקּבלּה



dkxadנח z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i ycew zayl inei xeriy

(àé)úBNòì äåäé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½©«£−
-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa:Böøà-ìëìe åéãáò §¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨¨−§¨©§«

(áé)äNò øLà ìBãbä àøBnä ìëìe ä÷æçä ãiä ìëìe§ŸÆ©¨´©«£¨½̈§−Ÿ©¨´©¨®£¤Æ¨¨´
:ìàøNé-ìk éðéòì äLî¤½§¥¥−¨¦§¨¥«

i"yx£‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe∑הּתֹורה את ּבידיוׁשּקּבל ‰ÏB„b.ּבּלּוחֹות ‡¯Bn‰ ÏÎÏe∑ׁשּבּמדּבר ּוגבּורֹות נּסים ¿…«»«¬»»ְִֵֶֶַַָָָ¿…«»«»ְְִִִֶַָ
והּנֹורא Ï‡¯NÈŒÏk.הּגדֹול È�ÈÚÏ∑:ׁשּנאמר לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו ט)ׁשּנׂשאֹו ואׁשּברם"(לעיל ְַַָָ¿≈≈»ƒ¿»≈ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּדעת והסּכימה ׁשּנאמר:לעיניכם", י)לדעּתֹו, ׁשּׁשּברּת(לעיל ּכח ייׁשר ׁשּברּת", (שבת"אׁשר ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
:פז)

ã ycew zegiyn zecewp ã(dk 'nr ak ycw zexb`)

יׂשראל ּכל רז"ללעיני ׁשהקׁשּו מה ּפי על לתחּלתּה, סֹופּה הּתֹורה סמיכּות את לפרׁש ב)יׁש לט, חדׁש(נדרים ּכל אין והכתיב ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּכי אלקים, ּברא ּבראׁשית אם) ּכי חדׁש, זה (ואין . . עׂשה אׁשר . . והּמֹופתים האֹותֹות לכל הּכתּובים: המׁשְך וזהּו הּׁשמׁש. ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּתחת

לנּסים ּבנֹוגע הּבריאה ּבעת ּבראׁשית מעׂשה ּכל עם הקּב"ה התנה ותוספותּתנאי להרמב"ם המשניות פירוש ב. קצח, זח"ב ה. ה, רבה (בראשית ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ

ו) ה, אבות טוב .יום

סימן. גאוא"ל פסוקים, הברכהמ"א וזאת פרשת חסלת

aÚÓÏ„יא ÈÈ dÁÏL Èc ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ ÏÎÏ¿»»«»¿«»ƒ»¿≈¿»¿∆¿«
È‰Bc·Ú ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿…¿»«¿ƒ

:dÚ¯‡ ÏÎÏe¿»«¿≈

Ècיב ‡a¯ ‡�ÂÊÁ ÏÎÏe ‡zÙw˙ ‡„È ÏÎÏe¿…¿»«∆¿»¿…≈¿»»«»ƒ
˜ÊÁ :Ï‡¯NÈ Ïk È�ÈÚÏ ‰LÓ „·Ú¬«…∆¿≈≈»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

351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

øåôë íåé úéøçùì äøèôäæð ÷øô äéòùé

æðãé:énr Cøcî ìBLëî eîéøä Cøã-ept elñ-elñ øîàååèãr ïëL àOðå íø øîà äë ék §¨©¬«Ÿ−Ÿ©¨®¤¨¦¬¦§−¦¤¬¤©¦«¦Á¸Ÿ¨©¹¨´§¦À̈Ÿ¥¬©¸

:íéàkãð áì úBéçäìe íéìôL çeø úBéçäì çeø-ìôLe àkc-úàå ïBkLà LBã÷å íBøî BîL LBã÷å§¨´§½¨¬§¨−¤§®§¤©¨¸§©½©§©«£¸´©§¨¦½§©«£−¥¬¦§¨¦«

æè:éúéNr éðà úBîLðe óBèré éðôlî çeø-ék óBö÷à çöðì àìå áéøà íìBòì àì ékæéBòöa ïBra ¦´³Ÿ§¨¸¨¦½§¬Ÿ¨¤−©¤§®¦¸©̧¦§¨©´©«£½§¨−£¦¬¨¦«¦©«£¬¦§²

:Baì Cøãa ááBL Cìiå óö÷àå øzñä eäkàå ézôö÷çéílLàå eäçðàå eäàtøàå éúéàø åéëøc ¨©¬§¦§©¥−©§¥´§¤§®Ÿ©¥¬¤−̈§¤¬¤¦«§¨¨¬¨¦−¦§¤§¨¥®§©§¥¾©«£©¥¯

:åéìáàìå Bì íéîçðèéíBìL íéúôN áéð àøBa|:åéúàôøe ýåýé øîà áBøwìå ÷Bçøì íBìL ¦ª¦²−§©«£¥¨«¥−¦´§¨¨®¦¨¸¨¹¨«̈¯§©¨²¨©¬§Ÿ̈−§¨¦«

ë:èéèå Lôø åéîéî eLøâiå ìëeé àì è÷Lä ék Løâð íik íérLøäåàëéäìà øîà íBìL ïéà §¨§¨¦−©¨´¦§¨®¦³©§¥¸´Ÿ½̈©¦§§¬¥−̈¤¬¤¨¦«¥´¨½¨©¬¡Ÿ©−

:íérLøìçðàá÷ré úéáìe írLt énrì ãbäå EìB÷ íøä øôBMk CNçz-ìà ïBøâá àø÷ ¨«§¨¦«§¨³§¨¸©©§½©−̈¨¥´¤®§©¥³§©¦¸¦§½̈§¥¬©«£−Ÿ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ולזה להם, ּוגלּויה מרּגׁשת ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָֻּבהצּדקה
ואמר ה' ּדבר BÚ„ּבא ‡È·� Ì˜ ‡ÏÂ ְְַַָָ¿…»»ƒ

Ï‡¯NÈaּכל נתן מׁשה ּכי הּטעם וגֹו' ¿ƒ¿»≈ְִֶַַַַָָ
עֹוׂשה אחר נביא ּׁשאין מה ִֵֵֶֶַַָָהאֹותֹות

ועֹוד ּכּלן, לֹומר צרי ואין ÏÎÏּכזה ְְִֵֶַָָָֻ¿»
‰˜ÊÁ‰ „i‰ׁשּבֹו סּוף ים קריעת ׁשהּוא «»«¬»»ְִֶֶַַ

‰ÏB„bהאמינּו, ‡¯Bn‰ ÏÎÏeׁשהּוא ֱִֶ¿»«»«»ֶ
להאמין ּגמרּו ׁשּבֹו סיני הר ְְְֲֲִִֶַַַַַָּבמעמד
ּכזה: ׁשּיעׂשה נביא עֹוד יקּום ֲִֶֶֶַָָָֹלא

¯Ó‚ÂאמרÏ‡¯NÈ Ïk È�ÈÚÏּפרּוׁש ¿»«ֶֹ¿≈≈»ƒ¿»≈ֵ
ולא הּדברים ראּו ּבעצמן ְְְְִֵֶַַָָָֹׁשהם
ּבׁשאר ׁשעֹוׂשים ּכסדר האמּונה ְְְֱִִֵֶֶֶַָָלצד

ּבעיניהם אּלא אחריו, הּבאים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָהּנביאים
ותֹורתֹו אמת ה' נביא מׁשה ּכי ְְֱִִֶֶָָראּו

אמת: חּיים אלהים ֱֱִִֶַַֹּתֹורת
‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»«¿…«¿»»

חּמׁשי חמּׁשה להׁשלים זכינּו אׁשר ְְְֲֲִִִֵֶַָָֻב"ה
ונֹורא ּגדֹול לאל ּתהּלה ְְִֵָָָָָּתֹורה

:íúàhçáeötçé éëøc úrãå ïeLøãé íBé íBé éúBàåàì åéäìà èôLîe äNr ä÷ãö-øLà éBâk ï ©Ÿ¨«§¦À¬¸¦§Ÿ½§©¬©§¨©−¤§¨®§º£¤§¨¨´¨À̈¦§©³¡Ÿ¨¸´Ÿ

:ïeötçé íéýìû úáø÷ ÷ãö-éètLî éðeìàLé áærâòãú àìå eðLôð eðépr úéàø àìå eðîv änì ¨½̈¦§¨¸¦¸¦§§¥¤½¤¦§©¬¡Ÿ¦−¤§¨«¨³¨©̧§¸§´Ÿ¨¦½¨¦¦¬©§¥−§´Ÿ¥¨®

:eNbðz íëéávr-ìëå õôç-eàöîz íëîö íBéa ïäãòLø óBøâàa úBkäìe eîeöz ävîe áéøì ïä ¥´§³«Ÿ§¤¸¦§§¥½¤§¨©§¥¤−¦§«Ÿ¥´§¦³©¨¸¨½§©−§¤§´¤®©

:íëìB÷ íBøna réîLäì íBië eîeöú-àìäóëìä BLôð íãà úBpr íBé eäøçáà íBö äéäé äæëä «Ÿ¨´©½§©§¦¬©©¨−«§¤«£¨¤À¦«§¤¸´¤§¨¥½²©¬¨−̈©§®£¨¸Ÿ

:ýåýéì ïBöø íBéå íBö-àø÷z äæìä révé øôàå ÷Nå BLàø ïîâàkåçzt eäøçáà íBö äæ àBìä §©§¹ŸŸÀ§©³¨¥̧¤¸©¦½©£¨¤¸¦§¨½§¬¨−©«Ÿ̈«£´¤»´¤§¨¥¼¼©¥̧©̧

:e÷zðz äèBî-ìëå íéLôç íéöeöø çlLå äèBî úBcâà øzä òLø úBaöøçæárøì ñøô àBìä ©§ª´¤½©©¥−£ª´¨®§©©³§¦¸¨§¦½§¨−̈§©¥«£¸¨³Ÿ¨¨¥¸

:ílrúú àì EøNaîe Búéqëå íør äàøú-ék úéá àéáz íéãeøî íéiðrå EîçìçøçMk ò÷aé æà ©§¤½©«£¦¦¬§¦−¨´¦¨®¦¦«¦§¤³¨Ÿ¸§¦¦½¦§¨§−¬Ÿ¦§©¨«¨´¦¨©³©©̧©¸

éðôì Cìäå çîöú äøäî Eúëøàå EøBà:Eôñàé ýåýé ãBák E÷ãö Eèäðré ýåýéå àø÷z æà ¤½©«£ª¨§−§¥¨´¦§¨®§¨©³§¨¤̧¸¦§¤½§¬§Ÿ̈−©«©§¤«¨³¦§¨¸©«Ÿ̈´©«£¤½

:ïåà-øaãå òaöà çìL äèBî EëBzî øéñz-íà éðpä øîàéå òeLzéLôðå ELôð árøì ÷ôúå §©©−§Ÿ©´¦¥®¦¦¨¦³¦«§¸½̈§©¬¤§©−§©¤¨«¤§¨¥³¨«̈¥¸©§¤½§¤¬¤

:íéøävk Eúìôàå EøBà CLça çøæå réaNz äðrðàéELôð úBçöçöa réaNäå ãéîz ýåýé Eçðå ©«£−̈©§¦®©§¨©³©¸Ÿ¤¸¤½©«£¥¨«§−©¨«¢¨«¦§¨«£´§Ÿ̈»¨¦¼§¦§¦³©§©§¨¸©§¤½

éúîörå:åéîéî eáfëé-àì øLà íéî àöBîëe äåø ïâk úééäå õéìçé EáéíìBò úBáøç Enî eðáe §©§Ÿ¤−©«£¦®§¨¦̧¨̧§©´¨¤½§¨´©½¦£¤¬«Ÿ§©§−¥¨«¨³¦§¸¨§´½̈

ì úBáéúð ááBLî õøt øãb Eì àø÷å íîB÷z øBãå-øBã éãñBî:úáLâéEìâø úaMî áéLz-íà «§¥¬«¨−§¥®§Ÿ̈³§¸Ÿ¥´¤½¤§¥¬§¦−¨¨«¤¦¨¦³¦©¨¸©§¤½
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לשבוע יום כיפור תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ד' תשרי
מפרק כג  

עד סוף פרק כח 
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יום רביעי - ז' תשרי
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עד סוף פרק לד
ופרקים ק-קב
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מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 

ixyz 'c oey`x mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי ד' ראשון יום
אגרתכ ,260 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úòãåî íðîà,`lw 'nr cr.äãéìäå

,úàæ úòãeî íðîà,reci ixd -ãøôð øáãå Liä úeeäúä øwòL ¨§¨©©Ÿ¤¦©¦§©©¥§¨¨¦§¨
,éøîâì,zewl`n -úeìéöàc úeëìnî àeä"zekln"d zxitqn - §©§¥¦©§©£¦

,"zeliv`"d mler lyäNòpLziyrp "zeliv`c zekln" -÷ézò ¤©£¨©¦
,äàéøáczekln"e ,oevxd zeinipt ,beprzd oipr `ed "wizr" - ¦§¦¨

ly oipr ziyrp "zeliv`c

mlerl oevxe beprz

"zekln" cvn - "d`ixa"d

mi`xapa beprz xvep

mnvr miyibxnd

jk ici lre ,"ze`ivn"l

,"zekln"d oipr rvaznék¦
"'eëå íò àìa Cìî ïéà"38. ¥¤¤§Ÿ¨§

ly oiprdy ,lirl xkfpk -

"mr" lr `ed dkelne jln

miwegxe mixf lr ,`wec

ly mi`xapd mdy ,jlndn

zenlerde "d`ixa"d mler

enk mpi`y ,epnn dhnly

elv`" mdy milv`pd

miaexw ,"el jenqe

`l` ,zewl` mr micge`ne

mi`xape d`ixa ly oipr df

.dkelnd oipr `hazn mdilryéeaø íâåïúe÷lçúäå íéàøápä §©¦©¦§¨¦§¦§©§¨
zexnl ,ezlefn dpey `xap lky -"óBñ-ïéà"ä çëa eàøápL- ¤¦§§§Ÿ©¨¥

`edyúéìëúa ãçéîe ãéçémi`xapdy dn lr had ilan ixd - ¨¦§ª¨§©§¦
z`f lka ,zilkza "cgeine cigi" `edy "seq oi`d" gekn mi`a

,zewlgzde lecb ieaix mda eidiyúBiúBàä éeaø éãé ìò àeä©§¥¦¨¦
,úeëìnî ïéàöBiäz`xwpd -,"íàáö ìk åét çeøáe" ,"'ä ét" ©§¦¦©§¦§©¦¨§¨¨

aezky enk -33lk - "m`av lk eit gexae (eyrp miny 'd xaca)" :

,mi`xapdätä úBàöBî 'äåa mc`ay myk ,dlrnly -ze` §§©¤
yng dlrnl mb opyi jk ,dtd ze`ven yngn xeaicd zeize`

,dlrnly xeaicd zeize` ze`a odn ,dtd ze`ven'äî ïä¥¥
úBøeáb,dxeabd zepiga yng -.àá÷eðc,"zekln"ay -úàæìå §§§¨§¨Ÿ
okle -úàø÷ð,"zekln" -,"àéìbúàc àîìò"ly mlerd - ¦§¥©§¨§¦§©§¨

,zelbzdàlL ïéàî Lé àøáì óBñ-ïéà-øBà çk äìâð da ék¦¨¦§¨Ÿ©¥¦§Ÿ¥¥©¦¤Ÿ
,ìeìòå älò éãé ìòeli`e ,mi`xapa mb yi "lelr"e "dlir" - ©§¥¦¨§¨

geke ,"seq oi`"d geka wx `id "oi`n yi" z`ixadfieliba `a

,"zeliv`c zekln"aúBðBLàøä úBøéôñ 'è ìáàzxitq iptly - £¨§¦¨¦
,"zekln"dìzLäa eìöàðóBñ-ïéàä øBàå ,ìeìòå älò úeìL ¤¤§§¦§©§§¦¨§¨§¨¥

.dcáì äîëça Laìî àeä`id "seq oi`"n `idy itk "dnkg" - §ª¨§¨§¨§©¨
dnkgde" ,"oi`n yi" oirkoi`nxi`n "seq oi` xe`"e ,"`vnz

x`y lka "seq oi` xe`" xi`n "dnkg" ici lre) "dnkg"a

epiax w"k ztqed .(zexitqd`ed - d`ixac l"pd oia dxizq oi`e :

ik 'ln `edc z`f zrcene 'ek egka ecal:áeúkL eäæåxtqa - §¤¤¨
dxivi34:zexitq xyr oipra ,,"ïôBña ïúlçz õeòð"dlgzdy - ¨§¦¨¨§¨

z`vnp (y`xdn dlrnl `idy)seqaxy`n xzei daexn dcna

y`x z`xwpd) "dnkg"d zxitq `ed ,zexitqa "y`x"d .y`xa

ziy`x" ,ziy`xe

("dnkg35"dlgz"de ,

`id y`xdn dlrnly

ixd ."xzk"d zxitq

,xzkd zxitq ,dlgzdy

ly seqa z`vnpe "uerp"

,"zekln"d zxitq ,zexitqd

,zexitqd lka dpexg`dék¦
ïéa òvîî àeä øúk¤¤§ª¨¥

ìéöànäoi`" `edy - ©©£¦
,"seq,íéìöàpìmdy - ©¤¡¨¦

,leab ly oiprBa Léå- §¥
,"xzk"aäðBøçàä äðéça§¦¨¨©£¨

.óBñ ïéàä ìLlk ,oky - ¤¨¥
izy z` likn rvenn

rvennd `edy zebixcnd

"xzk"y oeeike .odipia

"seq oi` xe`" oia rvenn

mbe "seq oi` xe`"n mb ekeza llek `edy ixd ,"milv`p" oial

`id ekeza likn "xzk"y "seq oi` xe`" zpigae ,"milv`p"dn

oi`" ly dpigad ,"dlgz"d `ide ,"seq oi`" ly dpexg`d dpigad

"zekln"ay lirl xkfpke ,"zekln"a z`vnpe "uerp"y "seq

,"oi`n yi" `exal "seq oi`"d gek `haznàø÷ð ïëìå,xzk - §¨¥¦§¨
,"úeëìî øúk"ipewizay "edil` gzt" exn`na xne`y itk - ¤¤©§

oeilr xzk" - xdefedi`,"zekln xzk (`ed)àlà øúk ïéà ék¦¥¤¤¤¨
,Cìîìoipr jyneiy ick ,`ed xzkd oipr xwir - o`k xacd jk - §¤¤

,"zekln"l ("xzk"ay) "seq oi`"díâå"zekln xzk" `xwp xzk - §©
`l` ,"zekln"l "seq oi`"d gek jynp epnny iptn wx `l

"zekln" ly oiprd yi envr "xzk"ayäðBøçà äðéça ék¦§¦¨©£¨
óBñ-ïéàc úeëìî àéä óBñ-ïéàc36,oiprd mb yi "xzk"ay ixd - §¥¦©§§¥

zekln" `id "seq oi`" ly dpexg`d dpigad ixdy ,"zekln" ly

,"seq oi`cähnî "øúk" àø÷ð úeìéöàc úeëìnä íb ïëìå§¨¥©©©§©£¦¦§¨¤¤¦©¨
.äìòîìdxitqdn ,dlrnl dhnln zexitqd z` mipenyk - §©§¨

,dpexg`d dxitqd ,"zekln" z`xwp ,dpeilrd dxitql dpezgzd

zpiga z`vnp day iptn z`fe - zexitqd x`y iabl "xzk" mya

xe`" ly ote`a "zekln"n dlrnly zexitql xi`n dfe ,"xzk"d

gekd `hazn "zeliv`c zekln"ay df cvn `ed xen`d lk ,"xfeg

ymieedzn "zekln"ny ,"oi`n yi" z`ixa oipra "seq oi`" l

eli`e .zewl`n (mzybxda) "cxtp xac"e "yi" mdy mi`xapd
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ùã÷ä úøâà
úååäúä ø÷éòù úàæ úòãåî íðîà
äùòðù úåìéöàã 'ìîî àåä éøîâì ãøôð øáãå ùéä
éåáéø íâå 'åëå íò àìá êìî ïéà éë äàéøáã ÷éúò
ãçåéîå ãéçé ñ"àä çëá åàøáðù ïúå÷ìçúäå íéàøáðä
'ä éô 'ìîî ïéàöåéä úåéúåàä éåáéø é"ò àåä úéìëúá
'÷åðã â"äî ïä äôä úåàöåî 'äå íàáö ìë åéô çåøáå
øåà çë äìâð äá éë àéìâúàã àîìò úàø÷ð úàæìå
ìáà ìåìòå äìéò é"ò àìù ïéàî ùé àåøáì óåñ ïéà
ìåìòå äìéò úåìùìúùäá åìöàð úåðåùàøä úåøéôñ 'è
õåòð ù"æå .äãáì äîëçá ùáåìî àåä ñ"àä øåàå
ìéöàîä ïéá òöåîî àåä øúë éë ïôåñá ïúìçú
àø÷ð ïëìå ñ"àä ìù äðåøçàä 'éçá åá ùéå íéìöàðì
'éçá éë íâå êìîì àìà øúë ïéà éë úåëìî øúë
'éöàã 'ìîä íâ ïëìå óåñ ïéàã 'ìî àéä ñ"àã äðåøçà
úåîùðä úàéøá éë íâ äîå äìòîì äèîî øúë àø÷ð
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ו.33. לג, מ"ז.34.תהלים י.35.פ"א קיא, ˘ËÈÏ"‡:36.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ע"ב ריש קלא, ולקמן (בח"א). בפנ"ב מההג"ה "להעיר



סג ixyz 'c oey`x mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי ד' ראשון יום
אגרתכ ,260 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úòãåî íðîà,`lw 'nr cr.äãéìäå

,úàæ úòãeî íðîà,reci ixd -ãøôð øáãå Liä úeeäúä øwòL ¨§¨©©Ÿ¤¦©¦§©©¥§¨¨¦§¨
,éøîâì,zewl`n -úeìéöàc úeëìnî àeä"zekln"d zxitqn - §©§¥¦©§©£¦

,"zeliv`"d mler lyäNòpLziyrp "zeliv`c zekln" -÷ézò ¤©£¨©¦
,äàéøáczekln"e ,oevxd zeinipt ,beprzd oipr `ed "wizr" - ¦§¦¨

ly oipr ziyrp "zeliv`c

mlerl oevxe beprz

"zekln" cvn - "d`ixa"d

mi`xapa beprz xvep

mnvr miyibxnd

jk ici lre ,"ze`ivn"l

,"zekln"d oipr rvaznék¦
"'eëå íò àìa Cìî ïéà"38. ¥¤¤§Ÿ¨§

ly oiprdy ,lirl xkfpk -

"mr" lr `ed dkelne jln

miwegxe mixf lr ,`wec

ly mi`xapd mdy ,jlndn

zenlerde "d`ixa"d mler

enk mpi`y ,epnn dhnly

elv`" mdy milv`pd

miaexw ,"el jenqe

`l` ,zewl` mr micge`ne

mi`xape d`ixa ly oipr df

.dkelnd oipr `hazn mdilryéeaø íâåïúe÷lçúäå íéàøápä §©¦©¦§¨¦§¦§©§¨
zexnl ,ezlefn dpey `xap lky -"óBñ-ïéà"ä çëa eàøápL- ¤¦§§§Ÿ©¨¥

`edyúéìëúa ãçéîe ãéçémi`xapdy dn lr had ilan ixd - ¨¦§ª¨§©§¦
z`f lka ,zilkza "cgeine cigi" `edy "seq oi`d" gekn mi`a

,zewlgzde lecb ieaix mda eidiyúBiúBàä éeaø éãé ìò àeä©§¥¦¨¦
,úeëìnî ïéàöBiäz`xwpd -,"íàáö ìk åét çeøáe" ,"'ä ét" ©§¦¦©§¦§©¦¨§¨¨

aezky enk -33lk - "m`av lk eit gexae (eyrp miny 'd xaca)" :

,mi`xapdätä úBàöBî 'äåa mc`ay myk ,dlrnly -ze` §§©¤
yng dlrnl mb opyi jk ,dtd ze`ven yngn xeaicd zeize`

,dlrnly xeaicd zeize` ze`a odn ,dtd ze`ven'äî ïä¥¥
úBøeáb,dxeabd zepiga yng -.àá÷eðc,"zekln"ay -úàæìå §§§¨§¨Ÿ
okle -úàø÷ð,"zekln" -,"àéìbúàc àîìò"ly mlerd - ¦§¥©§¨§¦§©§¨

,zelbzdàlL ïéàî Lé àøáì óBñ-ïéà-øBà çk äìâð da ék¦¨¦§¨Ÿ©¥¦§Ÿ¥¥©¦¤Ÿ
,ìeìòå älò éãé ìòeli`e ,mi`xapa mb yi "lelr"e "dlir" - ©§¥¦¨§¨

geke ,"seq oi`"d geka wx `id "oi`n yi" z`ixadfieliba `a

,"zeliv`c zekln"aúBðBLàøä úBøéôñ 'è ìáàzxitq iptly - £¨§¦¨¦
,"zekln"dìzLäa eìöàðóBñ-ïéàä øBàå ,ìeìòå älò úeìL ¤¤§§¦§©§§¦¨§¨§¨¥

.dcáì äîëça Laìî àeä`id "seq oi`"n `idy itk "dnkg" - §ª¨§¨§¨§©¨
dnkgde" ,"oi`n yi" oirkoi`nxi`n "seq oi` xe`"e ,"`vnz

x`y lka "seq oi` xe`" xi`n "dnkg" ici lre) "dnkg"a

epiax w"k ztqed .(zexitqd`ed - d`ixac l"pd oia dxizq oi`e :

ik 'ln `edc z`f zrcene 'ek egka ecal:áeúkL eäæåxtqa - §¤¤¨
dxivi34:zexitq xyr oipra ,,"ïôBña ïúlçz õeòð"dlgzdy - ¨§¦¨¨§¨

z`vnp (y`xdn dlrnl `idy)seqaxy`n xzei daexn dcna

y`x z`xwpd) "dnkg"d zxitq `ed ,zexitqa "y`x"d .y`xa

ziy`x" ,ziy`xe

("dnkg35"dlgz"de ,

`id y`xdn dlrnly

ixd ."xzk"d zxitq

,xzkd zxitq ,dlgzdy

ly seqa z`vnpe "uerp"

,"zekln"d zxitq ,zexitqd

,zexitqd lka dpexg`dék¦
ïéa òvîî àeä øúk¤¤§ª¨¥

ìéöànäoi`" `edy - ©©£¦
,"seq,íéìöàpìmdy - ©¤¡¨¦

,leab ly oiprBa Léå- §¥
,"xzk"aäðBøçàä äðéça§¦¨¨©£¨

.óBñ ïéàä ìLlk ,oky - ¤¨¥
izy z` likn rvenn

rvennd `edy zebixcnd

"xzk"y oeeike .odipia

"seq oi` xe`" oia rvenn

mbe "seq oi` xe`"n mb ekeza llek `edy ixd ,"milv`p" oial

`id ekeza likn "xzk"y "seq oi` xe`" zpigae ,"milv`p"dn

oi`" ly dpigad ,"dlgz"d `ide ,"seq oi`" ly dpexg`d dpigad

"zekln"ay lirl xkfpke ,"zekln"a z`vnpe "uerp"y "seq

,"oi`n yi" `exal "seq oi`"d gek `haznàø÷ð ïëìå,xzk - §¨¥¦§¨
,"úeëìî øúk"ipewizay "edil` gzt" exn`na xne`y itk - ¤¤©§

oeilr xzk" - xdefedi`,"zekln xzk (`ed)àlà øúk ïéà ék¦¥¤¤¤¨
,Cìîìoipr jyneiy ick ,`ed xzkd oipr xwir - o`k xacd jk - §¤¤

,"zekln"l ("xzk"ay) "seq oi`"díâå"zekln xzk" `xwp xzk - §©
`l` ,"zekln"l "seq oi`"d gek jynp epnny iptn wx `l

"zekln" ly oiprd yi envr "xzk"ayäðBøçà äðéça ék¦§¦¨©£¨
óBñ-ïéàc úeëìî àéä óBñ-ïéàc36,oiprd mb yi "xzk"ay ixd - §¥¦©§§¥

zekln" `id "seq oi`" ly dpexg`d dpigad ixdy ,"zekln" ly

,"seq oi`cähnî "øúk" àø÷ð úeìéöàc úeëìnä íb ïëìå§¨¥©©©§©£¦¦§¨¤¤¦©¨
.äìòîìdxitqdn ,dlrnl dhnln zexitqd z` mipenyk - §©§¨

,dpexg`d dxitqd ,"zekln" z`xwp ,dpeilrd dxitql dpezgzd

zpiga z`vnp day iptn z`fe - zexitqd x`y iabl "xzk" mya

xe`" ly ote`a "zekln"n dlrnly zexitql xi`n dfe ,"xzk"d

gekd `hazn "zeliv`c zekln"ay df cvn `ed xen`d lk ,"xfeg

ymieedzn "zekln"ny ,"oi`n yi" z`ixa oipra "seq oi`" l

eli`e .zewl`n (mzybxda) "cxtp xac"e "yi" mdy mi`xapd
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ùã÷ä úøâà
úååäúä ø÷éòù úàæ úòãåî íðîà
äùòðù úåìéöàã 'ìîî àåä éøîâì ãøôð øáãå ùéä
éåáéø íâå 'åëå íò àìá êìî ïéà éë äàéøáã ÷éúò
ãçåéîå ãéçé ñ"àä çëá åàøáðù ïúå÷ìçúäå íéàøáðä
'ä éô 'ìîî ïéàöåéä úåéúåàä éåáéø é"ò àåä úéìëúá
'÷åðã â"äî ïä äôä úåàöåî 'äå íàáö ìë åéô çåøáå
øåà çë äìâð äá éë àéìâúàã àîìò úàø÷ð úàæìå
ìáà ìåìòå äìéò é"ò àìù ïéàî ùé àåøáì óåñ ïéà
ìåìòå äìéò úåìùìúùäá åìöàð úåðåùàøä úåøéôñ 'è
õåòð ù"æå .äãáì äîëçá ùáåìî àåä ñ"àä øåàå
ìéöàîä ïéá òöåîî àåä øúë éë ïôåñá ïúìçú
àø÷ð ïëìå ñ"àä ìù äðåøçàä 'éçá åá ùéå íéìöàðì
'éçá éë íâå êìîì àìà øúë ïéà éë úåëìî øúë
'éöàã 'ìîä íâ ïëìå óåñ ïéàã 'ìî àéä ñ"àã äðåøçà
úåîùðä úàéøá éë íâ äîå äìòîì äèîî øúë àø÷ð
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ixyzסד 'c oey`x mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`hazny wx df ixd - mi`xapagekdyi" `exal "seq oi`" ly

jkl `exwl xyt` i` la` ,"oi`nzelbzdoky ,"seq oi` xe`" ly

ixd df oi` - "yi" ze`ivnl mnvr miyibxn ixd mi`xapdielib

xac ly ezin`ly ,owfd epax xiaqi oldl ;"seq oi` xe`" ly

mb "zekln" cvn mixvep

mdy mipiprielibly

itk ,"seq oi` xe`"e zewl`

zeedzde zcila xacdy

,"zekln"ny zenypd

,zewl` ixd od zenypy

mevnva d`a zewl`y itke

"zekln" cvn yi ,`xap ly

ly oiprd mbielibzewl`

y ,"seq oi` xe`"eokldf

- "`ilbz`c `nlr" `xwp

- ,zelbzd ly zenler

ef dxitq ici lrydlbzp

zenlera "seq oi` xe`"

d wx `le)gek"seq oi`" ly

zeedzda `haznd

mi`xapa mlrd ly oipr df lirl xaqedy itky ,mi`xapd

.("yi" ze`ivnl mnvr miyibxndíb äîe37úBîLpä úàéøa ék , ©©¦§¦©©§¨
,äpnî ¯,"zekln"n -dîöò éðôa ãøôð øáãå Lé úBéäì ¦¤¨¦§¥§¨¨¦§¨¦§¥©§¨

,äàéøaä íìBòaody ,"zeliv`"d mlera od zenypdy itk `l - §¨©§¦¨
enk `l` ,"yi"l onvr zeyibxn `le zelha ,zewl` ly zedn my

"yi"l onvr zeyibxn od my ,"d`ixa"d mlera od zenypdy

zewl` zekiynne zewl` ly oipr od jk mr cgie ,"cxtp xac"e

,zenleraå,"zekln"n ze`a zenypy dn -,"äãì" íLa àø÷ð §¦§¨§¥¥¨
,"seq oi`" ly cgein oeilr gekl jkl miwewfy -óeñ-íé úòéø÷k¦§¦©©

y -xdefa jk lr xne`38."àéìz à÷ézòá"cielz xacdy - ¦§©¦¨©§¨
,oky ,"xzk"d zeinipt `ede ,zenlern lcape wzrp `edy "wizr"a

,milv`pl xewne y`x - jix` ,"jix`"e "wizr" ixd mpyi "xzk"a

mi zrixw lry myke ."seq oi`" ly dpexg`d dpigad - wizre

,zenypd zcill mb jk ,("seq oi`"n) "wizr" ly gek yxcp seq

df dlawa xaecny itkyeze`mb yxcp ,seq mi zrixw ly oipr

wx `ly ,owfd epax xiaqi oldl ."seq oi`" ly cgein gek jk lr

lzciloipr lr mb m` ik ,"seq oi`" ly gek yxcp zenypd

dxeaircr mipeilr zexe` miyxcp ,dcild iptly ,zenypd ly

."seq oi`"ìL âeefî ,íéLãç 'æ ìk úBîLpä ìecb ìk íâå§©¨¦©§¨¨¢¨¦¦¦¤
,çñt ìL éòéáL ãò úøöò éðéîLdlawa aezky -39ipinyy §¦¦£¤¤©§¦¦¤¤©

`id "zenypd zcil"e ,"zenyp ciledl" beeifde cegid `ed zxvr

,seq mi zrixw onfa ,gqt ly iriayaàá÷eðå à"æ ìecb Bîk àeä§¦¨§§¨
ody ,zeliv`c "zekln"e (zecn - oitp` xirf) `"f" zexitqd -

zelcbzne ,mlrda ok iptl,"äàlò ànà" ïèáazeinipta - §¤¤¦¨¦¨¨
,zeliv`c "dpia"ìò àeäL¤©

íéðBéìò úBøBà éãé§¥¤§¦
,"äàlò ànà"îzxitq - ¥¦¨¦¨¨

,"dpia"däìòîlîe¦§©§¨
,óBñ-ïéà ãò äìòîì§©§¨©¥

da Laìúnä- "dpia"a - ©¦§©¥¨
xirf") p"ef lecib myl

("zekln"e "oitp`Bà 'è ìk̈
.äãì éçøé 'æ"p"ef" - ©§¥¥¨

`ni`"n "zeclep" zeliv`c

d`lir,zeliv`c "dpia" ,"

`ni`"a mb jked`zz,

zenypd leciby ,"zekln"a

ici lr ok mb `ed day

dkynde mipeilr zexe`

."seq oi` xe`"nàeä äëëå§¨¨
.äàéøaä íìBòì íéëàìîe úBîLð úàéøáalr ok mb dfy - ¦§¦©§¨©§¨¦§¨©§¦¨

oldl ."zekln"a mikynpd ,"seq oi` xe`" cr ,mipeilr zexe` ici

xear wx `ly ,owfd epax xiaqizcild xeare zenypdxeair

,xeair ly oiprd yxey xear mb m` ik ,mipeilr zexe` mikynp

.mipeilr zexe` zkyndl ok mb miwewf ,xeaird zeidl lkeiy,íâå§©
L äthä LøLå øwò ìk,"zekln" -úøaòúîe úìa÷n ¨¦©§Ÿ¤©¦¨¤§©¤¤¦§©¤¤

,"ïétðà øéòf"î,(zecn) -,"ànàå àaà"c ïéçnî àeä- ¦§¥©§¦¦Ÿ¦§©¨§¦¨
,"dpia"e "dnkg"âeeæ ìëáejkn jyneiy ,"dpia"e "dnkg" ly - §¨¦
,dcled ly oiprúëLîðdtihd -"ànàå àaà"ì"dnkg" - ¦§¤¤§©¨§¦¨

,"dpia"eéøà"îãò äìòîì äìòîlîe ,"ïéîBé ÷ézò"å "ïétðà C ¥£¦©§¦§©¦¦¦§©§¨§©§¨©
àá÷epä úãì ãò ,ïéçîa íìòäa ìkäL ÷ø ,óBñ ïéà- ¥©¤©Ÿ§¤§¥§Ÿ¦©¥©©§¨

,dlbn "zekln"íìBòì úBìëéääå íéëàìnäå úBîLpä©§¨§©©§¨¦§©¥¨§¨
øeaòä éãé ìò ,Lnî óBñ-ïéà-øBà éelb eäfL ,àöîð .äàéøaä©§¦¨¦§¨¤¤¦¥©¨©§¥¨¦

.äãläån dkynd wx `l -gekici lr zkynpd ,"seq oi`"d §©¥¨
ly oipr mb m` ik ,mi`xapd zeedzda "zekln"ieliboi` xe`"n

"zekln"y dn ixd ,zenypd zcile xeaird ici lr `ay "seq

iptn wx epi` - zelbzd ly zenler - "`ilbz`c `nlr" z`xwp

d dlbzn dci lrygekik ,mlrd ly ote`a mi`xapa "seq oi`"n

dfy itk zenlera "seq oi` xe`"e zewl` ly ynn zelbzd mb m`

.zenyp ici lr dyrp
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ùã÷ä úøâà
äàéøáä íìåòá ò"ôá ãøôð øáãå ùé úåéäì äðîî
àéìú à÷éúòáã ñ"é úòéø÷ë äãéì íùá àø÷ðå
ìù âååéæî íéùãç 'æ ìë úåîùðä ìåãéâ ìë íâå
ð"åæ ìåãéâ åîë àåä çñô ìù éòéáù ãò úøöò éðéîù
àîéàî íéðåéìò úåøåà é"ò àåäù äàìéò àîéà ïèáá
äá ùáìúîä óåñ ïéà ãò äìòîì äìòîìîå äàìéò
úåîùð úàéøáá àåä äëëå .äãéì éçøé 'æ åà 'è ìë
äôéèä ùøùå ø÷éò ìë íâå äàéøáä íìåòì íéëàìîå
ìëáå à"åàã ïéçåîî àåä à"æî úøáòúîå úìá÷îù
ãò äìòîì äìòîìîå é"òå à"àî à"åàì úëùîð âååéæ
'÷åðä úãéì ãò ïéçåîá íìòäá ìëäù ÷ø óåñ ïéà
àöîð .äàéøáä íìåòì úåìëéääå íéëàìîäå úåîùðä

.äãéìäå øåáéòä é"ò ùîî ñ"à øåà éåìéâ åäæù
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.37:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וההיכלות כו' הגידול ואפילו תליא בעתיקא וכו' הנשמות בריאת כי - בהנ"ל סתירה שאין ביותר יובן "שעי"ז

ב.38. נב, וש"נ.39.ח"ב ב. טז, צו לקו"ת ראה

ixyz 'd ipy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי ה' שני יום

,`lw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå,`lw 'nr cr.ïî÷ìãëå

,ä"éåä íL ìL 'ä ¯ úeëìna úBönä úBéä ,ïáeé äæáeitk - ¨¤¨¡©¦§©©§¤¥£¨¨
"zexitq"a ixd ,'ied my zeize`ae "zexitq" ly oipra od zeevndy

dpexg` 'd ze`d ef ixd - 'ied my zeize`ae ,"zekln"d zxitq ef

,'ied my lyäøBzäåmy ly zeize`ae "zexitq"a `idy itk - §©¨
`id ,'ied"ïétðà øéòæ"a- ¦§¥©§¦

ze`d ,(zecn)íL ìL å"àå̈¤¥
íâä ,ä"éåä,zexnl - £¨¨£©

äìòîlLzeevny itk - ¤§©§¨
"xzk" zbixcna od dxeze

éøà"aïä úBönä "ïétðà C ©£¦©§¦©¦§¥
,"àzìbìâ"azlebleba - §ª§©§¨

,oigend lry siwnae

,"úéðeðáì"azpigaa - §©§¦
jix`" ly micqg) "oael"

,("oitp`"àçøà"ä àéä¦¨¨§¨
,"éøòNc àúeâìt"ác- ¦§©§¨§©£¥

yiy (jxcd) "gxe`"d

,zexryd ly zewlgzda

ïéçøà â"éøúì àâltúîc§¦§©§¨§©§©¨§¦
mikxc 613Îl miwlgznd -

zekynde,"ïétðà øéòæ"aL àúéøBàcxirf"a xy` dxez ly - §©§¨¤¦§¥©§¦
dlrnly ,siwne "`zlbleb" zpigaa od zeevndy ixd ,"oitp`

,"dnkg" oigenn"äàlò äîëç"î à÷ôðc äøBzä LøLå- §Ÿ¤©¨§¨§¨¥¨§¨¦¨¨
wx `id - "dpeilr dnkg"n d`ayd`ala` ,"d`lir dnkg"n

,"d`lir dnkg"n dlrnl `ed dyxy"äàîéúñ àçî"a àeä§Ÿ¨§¦¨¨
éøà"c,"ïétðà C- oitp` jix` ly "d`nizq `gen" zpigaa - ©£¦©§¦

,"xzk"ay dnezq dnkgeðéäådnkg"a `id dxeza dpiga efi` - §©§
,dbydne lkyn ixnbl dlrnly (dnezq) "d`nizqäîëçä©¨§¨

,úBönä éîòèc`ed giynd z`iaa wxe ,"mlrpe mezq" mdy - §©£¥©¦§
dnkgd ,"d`nizq dnkg" dlbzz f`y ,zeevnd inrh dlbi

dpigaa od zeevnd ,"xzk"a od zeevne dxezy itk ,ixd .dnezqd

oipr ,"d`nizq dnkg"a `id dxezy ,dxez xy`n xzei dpeilr

siwnae zlebleba ,"`zlbleb"a od zeevn eli`e ,"xzk"ay oigend

itky xacd ,`eti` ,cvik ,xzkay d`nizq dnkgn dlrnly

dxezd ,'ied my ly zeize`ae "zexitq"a od zeevne dxezy

my ly dpexg` 'd ze` ,"zekln"a od zeevn) zeevnd on dlrnl

dxezy itke ,('ied my ly e"`e ze`d ,"`"f"a `id dxeze ,'ied

oipr xy`n xzei dpeilr dpigaa od zeevnd ,"xzk"a od zeevne

:owfd epax uxzn ?dxezd,Ctäúnä íúBçk àeäL àlàdny - ¤¨¤©¨©¦§©¥
,l`ny cv `ed minzeg eilry xaca ixd ,oini cv `ed mzegay

eilry xaca "rwey" ,mzega "hlea"y dn mb oke ;jtidl oke

eilry xaca zehlea ze`vei mzegay zerewyd zeize`de ,minzeg

dlrnla ,"xzk"a ody itk zeevnd zbixcny ,o`k jk - minzeg

zelylzyda zcxei ,xzei dpeilr dbixcna ,zelylzydn

oiprn dhnl zexitqd

dxezd "xzk"ay ,dxezd

xzei dpezgz dbixcna `id

.zeevn xy`nõeòð"å§¨
,"ïôBña ïúlçz- §¦¨¨§¨

dbixcnde "dlgz"dy

myy ,"xzk"ay dpeilrd

dverp ,zeyxyen zeevnd

dpexg`d dbixcnae seqa

,"zekln"a ,zexitq lyàeä
àeä-Ceøa "óBñ-ïéà"ä çkŸ©¨¥¨

,ïéàî Lé àøáìdf gek - ¦§Ÿ¥¥©¦
,lirl xkfpk ,epyi (xzk)

dpnny ,"zekln"d zxitqa

yi" ly zeedzdd ziyrp

,"oi`nälò éãé ìò àìå§Ÿ©§¥¦¨
,úeàéöna ìèáe Búlòî ówî ìeìòä äéäiL ,ìeìòå"dlir"l - §¨¤¦§¤¤¨ª¨¥¦¨¨¥©§¦

zilkze zpeek rvazzy xyt` i` efk zeedzd beqny ,ely

,d`ixadLiä äéäé ÷ø,ezybxda -î ãøôð øác- n ,exewn - ©¦§¤©¥¨¨¦§¨¥
ìk ìò Cìî àeä-Ceøa ìéöànä äéäiL éãëa ,úe÷ìà- ¡Ÿ¦§¥¤¦§¤©©£¦¨¤¤©¨

md mzybxday mi`xapd,íéãøôpä,zewl`n -eîi÷iL éãé ìò ©¦§¨¦©§¥¤§©§
,íäéìò äeöiL åéúBöîoevxd mirvazn jk ici lr `wecy - ¦§¨¤§©¤£¥¤

"dkeln"e ,"jeln` `p` epevxa dlr"y dn ,d`ixad ly dpeekde

,micxtpk mnvr miyibxnd mixac lr `wec `idmde,jlnl milha

zeiyrnd zeevnd oipr ici lr `a zewl`l mi`xapd ly mlehia

zeyrpdici lre onzxitqn `id mzeedzdy miinyb mi`xap

,"zekln"däNòî óBñ"å,miinyb mixaca miniiwny zeevnd - §©£¤
elr."älçz äáLçîa,daygnd "ziy`x"n mb dlrnl `idy - §©£¨¨§¦¨

dpeekd mpyi ,daygn ly xzei dpeilrd dbixcnae "dlgz"ay

.miinyb mixaca zeyrpd zeiyrn zeevnl oevxdeeøîà ïëìå§¨¥¨§
éîìLeøéa40ïBòîL éaøì déì úéìå" :oerny 'x xaeq `l m`d - ¦©§¦§¥¥§©¦¦§

,"'eëå áìeìì ÷éñônLmiiwl ick dxezd ceniln miwiqtny - ¤©§¦§¨§
my inlyexia ,alel zevn meiwa enk ,dniiwl yiy onfa devn

mpi` ely "mixagd"e `edy ,oerny 'x xn`y dn lr jk dywn

jk lr mil`ey ,rny z`ixwl `l mb dxezd ceniln miwiqtn

ick dxezd ceniln miwiqtny oerny 'x xaeq oi` m`d :inlyexia
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ùã÷ä úøâà
äæáå
à"æá äøåúäå 'éåä íù ìù 'ä 'ìîá úåöîä úåéä ïáåé
ïä úåöîä à"àá äìòîìù íâä .'éåä íù ìù å"àå
éøòùã àúåâìôáã àçøåàä àéä úéðåðáìá àúìâìåâá
ùøùå à"æáù àúééøåàã ïéçøåà â"éøúì àâìôúîã
äîëçä åðééäå à"àã ñ"åîá àåä ò"çî à÷ôðã äøåúä
õåòðå êôäúîä íúåçë àåäù àìà úåöîä éîòèã
ïéàî ùé àåøáì ä"á ñ"àä çë àåä ïôåñá ïúìçú
åúìéòî ó÷åî ìåìòä äéäéù ìåìòå äìéò é"ò àìå
úå÷ìàî ãøôð øáã ùéä äéäé ÷ø úåàéöîá ìèáå
é"ò íéãøôðä ìë ìò êìî ä"á ìéöàîä äéäéù éãëá
äáùçîá äùòî óåñå íäéìò äåöéù åéúåöî åîéé÷éù
÷éñôîù ù"øì äéì úéìå éîìùåøéá åøîà ïëìå äìçú
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ה"ב.40. פ"א ˘ËÈÏ"‡שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ללולב סוכה מקדים ששם אלא ה"ב) (פ"א ברכות בירוש' לפנ"ז ג"כ הוא כ"ז אשר "ולהעיר :

הסוגיות בשני צ"ע: אבל זה). דין עיקר הוא בשבת כי י"ל (והטעם דוקא שבת לסוגיית הכוונה דכאן מסתבר ולכן סוכה, ואח"כ לולב ובשבת

ע' כ' חלק לקו"ש וראה ואכ"מ". תרמ"א. ר"ס חאו"ח אדה"ז שו"ע וראה מובן. והחילוק - סוכה" ולעשות לולב "לעשות שלפנינו) (בש"ס

וש"נ. .10 הערה 267



סה ixyz 'd ipy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי ה' שני יום

,`lw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå,`lw 'nr cr.ïî÷ìãëå

,ä"éåä íL ìL 'ä ¯ úeëìna úBönä úBéä ,ïáeé äæáeitk - ¨¤¨¡©¦§©©§¤¥£¨¨
"zexitq"a ixd ,'ied my zeize`ae "zexitq" ly oipra od zeevndy

dpexg` 'd ze`d ef ixd - 'ied my zeize`ae ,"zekln"d zxitq ef

,'ied my lyäøBzäåmy ly zeize`ae "zexitq"a `idy itk - §©¨
`id ,'ied"ïétðà øéòæ"a- ¦§¥©§¦

ze`d ,(zecn)íL ìL å"àå̈¤¥
íâä ,ä"éåä,zexnl - £¨¨£©

äìòîlLzeevny itk - ¤§©§¨
"xzk" zbixcna od dxeze

éøà"aïä úBönä "ïétðà C ©£¦©§¦©¦§¥
,"àzìbìâ"azlebleba - §ª§©§¨

,oigend lry siwnae

,"úéðeðáì"azpigaa - §©§¦
jix`" ly micqg) "oael"

,("oitp`"àçøà"ä àéä¦¨¨§¨
,"éøòNc àúeâìt"ác- ¦§©§¨§©£¥

yiy (jxcd) "gxe`"d

,zexryd ly zewlgzda

ïéçøà â"éøúì àâltúîc§¦§©§¨§©§©¨§¦
mikxc 613Îl miwlgznd -

zekynde,"ïétðà øéòæ"aL àúéøBàcxirf"a xy` dxez ly - §©§¨¤¦§¥©§¦
dlrnly ,siwne "`zlbleb" zpigaa od zeevndy ixd ,"oitp`

,"dnkg" oigenn"äàlò äîëç"î à÷ôðc äøBzä LøLå- §Ÿ¤©¨§¨§¨¥¨§¨¦¨¨
wx `id - "dpeilr dnkg"n d`ayd`ala` ,"d`lir dnkg"n

,"d`lir dnkg"n dlrnl `ed dyxy"äàîéúñ àçî"a àeä§Ÿ¨§¦¨¨
éøà"c,"ïétðà C- oitp` jix` ly "d`nizq `gen" zpigaa - ©£¦©§¦

,"xzk"ay dnezq dnkgeðéäådnkg"a `id dxeza dpiga efi` - §©§
,dbydne lkyn ixnbl dlrnly (dnezq) "d`nizqäîëçä©¨§¨

,úBönä éîòèc`ed giynd z`iaa wxe ,"mlrpe mezq" mdy - §©£¥©¦§
dnkgd ,"d`nizq dnkg" dlbzz f`y ,zeevnd inrh dlbi

dpigaa od zeevnd ,"xzk"a od zeevne dxezy itk ,ixd .dnezqd

oipr ,"d`nizq dnkg"a `id dxezy ,dxez xy`n xzei dpeilr

siwnae zlebleba ,"`zlbleb"a od zeevn eli`e ,"xzk"ay oigend

itky xacd ,`eti` ,cvik ,xzkay d`nizq dnkgn dlrnly

dxezd ,'ied my ly zeize`ae "zexitq"a od zeevne dxezy

my ly dpexg` 'd ze` ,"zekln"a od zeevn) zeevnd on dlrnl

dxezy itke ,('ied my ly e"`e ze`d ,"`"f"a `id dxeze ,'ied

oipr xy`n xzei dpeilr dpigaa od zeevnd ,"xzk"a od zeevne

:owfd epax uxzn ?dxezd,Ctäúnä íúBçk àeäL àlàdny - ¤¨¤©¨©¦§©¥
,l`ny cv `ed minzeg eilry xaca ixd ,oini cv `ed mzegay

eilry xaca "rwey" ,mzega "hlea"y dn mb oke ;jtidl oke

eilry xaca zehlea ze`vei mzegay zerewyd zeize`de ,minzeg

dlrnla ,"xzk"a ody itk zeevnd zbixcny ,o`k jk - minzeg

zelylzyda zcxei ,xzei dpeilr dbixcna ,zelylzydn

oiprn dhnl zexitqd

dxezd "xzk"ay ,dxezd

xzei dpezgz dbixcna `id

.zeevn xy`nõeòð"å§¨
,"ïôBña ïúlçz- §¦¨¨§¨

dbixcnde "dlgz"dy

myy ,"xzk"ay dpeilrd

dverp ,zeyxyen zeevnd

dpexg`d dbixcnae seqa

,"zekln"a ,zexitq lyàeä
àeä-Ceøa "óBñ-ïéà"ä çkŸ©¨¥¨

,ïéàî Lé àøáìdf gek - ¦§Ÿ¥¥©¦
,lirl xkfpk ,epyi (xzk)

dpnny ,"zekln"d zxitqa

yi" ly zeedzdd ziyrp

,"oi`nälò éãé ìò àìå§Ÿ©§¥¦¨
,úeàéöna ìèáe Búlòî ówî ìeìòä äéäiL ,ìeìòå"dlir"l - §¨¤¦§¤¤¨ª¨¥¦¨¨¥©§¦

zilkze zpeek rvazzy xyt` i` efk zeedzd beqny ,ely

,d`ixadLiä äéäé ÷ø,ezybxda -î ãøôð øác- n ,exewn - ©¦§¤©¥¨¨¦§¨¥
ìk ìò Cìî àeä-Ceøa ìéöànä äéäiL éãëa ,úe÷ìà- ¡Ÿ¦§¥¤¦§¤©©£¦¨¤¤©¨

md mzybxday mi`xapd,íéãøôpä,zewl`n -eîi÷iL éãé ìò ©¦§¨¦©§¥¤§©§
,íäéìò äeöiL åéúBöîoevxd mirvazn jk ici lr `wecy - ¦§¨¤§©¤£¥¤

"dkeln"e ,"jeln` `p` epevxa dlr"y dn ,d`ixad ly dpeekde

,micxtpk mnvr miyibxnd mixac lr `wec `idmde,jlnl milha

zeiyrnd zeevnd oipr ici lr `a zewl`l mi`xapd ly mlehia

zeyrpdici lre onzxitqn `id mzeedzdy miinyb mi`xap

,"zekln"däNòî óBñ"å,miinyb mixaca miniiwny zeevnd - §©£¤
elr."älçz äáLçîa,daygnd "ziy`x"n mb dlrnl `idy - §©£¨¨§¦¨

dpeekd mpyi ,daygn ly xzei dpeilrd dbixcnae "dlgz"ay

.miinyb mixaca zeyrpd zeiyrn zeevnl oevxdeeøîà ïëìå§¨¥¨§
éîìLeøéa40ïBòîL éaøì déì úéìå" :oerny 'x xaeq `l m`d - ¦©§¦§¥¥§©¦¦§

,"'eëå áìeìì ÷éñônLmiiwl ick dxezd ceniln miwiqtny - ¤©§¦§¨§
my inlyexia ,alel zevn meiwa enk ,dniiwl yiy onfa devn

mpi` ely "mixagd"e `edy ,oerny 'x xn`y dn lr jk dywn

jk lr mil`ey ,rny z`ixwl `l mb dxezd ceniln miwiqtn

ick dxezd ceniln miwiqtny oerny 'x xaeq oi` m`d :inlyexia
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ùã÷ä úøâà
äæáå
à"æá äøåúäå 'éåä íù ìù 'ä 'ìîá úåöîä úåéä ïáåé
ïä úåöîä à"àá äìòîìù íâä .'éåä íù ìù å"àå
éøòùã àúåâìôáã àçøåàä àéä úéðåðáìá àúìâìåâá
ùøùå à"æáù àúééøåàã ïéçøåà â"éøúì àâìôúîã
äîëçä åðééäå à"àã ñ"åîá àåä ò"çî à÷ôðã äøåúä
õåòðå êôäúîä íúåçë àåäù àìà úåöîä éîòèã
ïéàî ùé àåøáì ä"á ñ"àä çë àåä ïôåñá ïúìçú
åúìéòî ó÷åî ìåìòä äéäéù ìåìòå äìéò é"ò àìå
úå÷ìàî ãøôð øáã ùéä äéäé ÷ø úåàéöîá ìèáå
é"ò íéãøôðä ìë ìò êìî ä"á ìéöàîä äéäéù éãëá
äáùçîá äùòî óåñå íäéìò äåöéù åéúåöî åîéé÷éù
÷éñôîù ù"øì äéì úéìå éîìùåøéá åøîà ïëìå äìçú
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ה"ב.40. פ"א ˘ËÈÏ"‡שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ללולב סוכה מקדים ששם אלא ה"ב) (פ"א ברכות בירוש' לפנ"ז ג"כ הוא כ"ז אשר "ולהעיר :

הסוגיות בשני צ"ע: אבל זה). דין עיקר הוא בשבת כי י"ל (והטעם דוקא שבת לסוגיית הכוונה דכאן מסתבר ולכן סוכה, ואח"כ לולב ובשבת

ע' כ' חלק לקו"ש וראה ואכ"מ". תרמ"א. ר"ס חאו"ח אדה"ז שו"ע וראה מובן. והחילוק - סוכה" ולעשות לולב "לעשות שלפנינו) (בש"ס

וש"נ. .10 הערה 267



ixyzסו 'e iyily mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי ו' שלישי יום

,`lw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ë"åîë äðäå,262 'nr cr.íúåéçäì

mb zeidl jixv ixd jky ,dkeqe alel enk - dpnfa devn miiwl

z`ixw oia inlyexia wlgn ,oldl ,`l` ?rny z`ixw zevnl qgia

dxezd cenil :"oepiy" dfe "oepiy" df ,oky ,zeevnd x`y oial rny

zeevnl qgia eli`e ,cenile oepiy ly oipr mdipy md rny z`ixwe

'x dceny i`cea zeiyrn

ceniln miwiqtny oerny

devn miiwl ick dxezd

:epiax w"k ztqed .dpnfa

k"b dnvr dxezd oiprae"

odnc ,zevnd znicw yi

dneiw ielze dzlgzd

."(clee 'ily znbeca)

ia oldl xne`eopgei iax xn` ,inlyexàlL ãîBlä ìë"å§¨©¥¤Ÿ
,"'eëå åéðt ìò BúéìL äëtäúpL Bì çð ¯ úBNòìztqed - ©£Ÿ©¤¦§©§¨¦§¨©¨¨§

" :epiax w"kcle oi`eynzyn `ed ,dligzkl clep did `le - "

oeyladfdktdzpy el gepy ,`weceziilymzq xne` epi`e ,

,clep did `ly el gepy -,äthäî älçz äøöBð àéìMä ék¦©¦§¨§¨§¦¨¥©¦¨
úøeö äìéçúäL íBé 'î ãò ãìeä øwò äúéä dcáì àéäå§¦§©¨¨§¨¦©©¨¨©¤¦§¦¨©

íâä ,dLøLå äøBzä øwò ïä úBönä äëëå .ãìeä- ©¨¨§¨¨©¦§¥¦©©¨§¨§¨£©
,zexnlå úéðôeb àéä äåönäL,eli` -,äîëç àéä äøBzä ¤©¦§¨¦¨¦§©¨¦¨§¨

ztqed ,ipgex xac `idy -

:epiax w"kk"`c w"le"

zevnn 'nl dxez dnl

,"lirlckäfL ÷ø- ©¤¤
od zeevndúeiðBöéça- §¦¦

oipra z`hazn ozepeilr

,inipt oipra `l ,siwnäæå§¤
`id dxez -,úeiîéðôa- ¦§¦¦

,zeevna zeige dnyp dqipkne.ïn÷ìãëe.oldl xaqeiy itke - §¦§©¨
ixd xqg ,zeevn miiwl dvex epi`e dxez cnel `edy oeeik ixd

eziily eli` el did gep okle ,dxez ly yxeyde xwird

.melk epnn x`yp `le zktdzn

âeefî ïë Bîk ,äpäå,cegie -äiNò-äøéöé-äàéøác àá÷eðå à"æ §¦¥§¥¦¦¨§§¨¦§¦¨§¦¨£¦¨
,diyrÎdxiviÎd`ixa zenlerd ly "zekln"e (zecn) "`"f" -

íéàøápä ìk Léì ïéàî eàøáð,"d`ixa"d mler ly -íéøöBpäå ¦§§¥©¦§¥¨©¦§¨¦§©¨¦
,"dxivi"d mler ly mixevid -,íéNòpäåmleray mixacd - §©©£¦

xaqedy itk ,"diyr"d

zekln"n ixd ,lirl

ly beeifdne "zeliv`c

zeliv`c "zekln"e "`"f"

zenypd mieedzn

mler ly mik`lnde

mdy mi`xap ,"d`ixa"d

itke ,"yi" ly oipr xak

df ixd ,owfd epax xiaqdy

"seq oi`"d gek ici lr

llka "zekln"a jynpd

"zekln"e "`"f" beeife cegiae

ly "ew"dy df cvne ,hxta

yaeln "seq oi` xe`"

,"yi" ze`ivn ly zeedzdd mdn zeidl dleki df llbay ,zexitqa

zenlerd ly zexitqdn "zekln"e "`"f" beeife ceginy mb jk

d`ixaÎdxiviÎdiyrzenler ly mi`xapd mieedzndl`itke)

"ew"dn dx`d ly zeyalzdd dpyi mda mby ,owfd epax mkqiy

,("seq oi` xe`" lyàéäL ,ïëBúaL äîLpä øBà éãé ìò- ©§¥©§¨¨¤§¨¤¦
,`id dnypd,úeìéöàc úeëìîc úBøéôñ 'éc íéìkäî ,úe÷ìà¡Ÿ¥©¥¦§§¦§©§©£¦

Îd`ixa ly zexitqa micxei "zeliv`c zekln" ly milkd zxyr -

Îd`ixa ly zexitqd ly zewl`de dnypd zeidl diyrÎdxivi

.diyrÎdxividëBúa íâådpyi ,"zeliv`c zekln"a -úøàä §©§¨¤¨©
óBñ-ïéà-øBàc "åw"ä,xe`nd oirn `edy "ew"d xe` cvny - ©©§¥

,lirl xiaqdy itk ,"oi`n yi" ly zeedzdd zeidl dlekiLaìîä©§ª¨

,"àñøt"ä ãò úeìéöàa,"d`ixa"l "zeliv`" oiay jqnde - ©£¦©©©§¨
xe`d xy`n zxg` zedn didi diyrÎdxiviÎd`ixa ly xe`dy

."zeliv`" lyúBøéôñ 'éc íéìka øéàî äéäL "åw"ä úøàäå§¤¨©©©¤¨¨¥¦©¥¦§§¦
úeëìîc,"zeliv`" ly -íäa øéàîe ,íänò "àñøt"ä ò÷a- §©§¨©©©§¨¦¨¤¥¦¨¤

zekln" ly milkd 'la

dnyp miyrpd "zeliv`c

,diyrÎdxiviÎd`ixal

Bîk äiNò-äøéöé äàéøáa¦§¦¨§¦¨£¦¨§
.Lnî úeìéöàaoipr -df ©£¦©¨

xi`dy "ew"dn dx`dd ly

mb `ed ,zeliv`c milka

jqne `qxt dyrpy ixg`

Îd`ixa"l "zeliv`" oia

ly xe`de ,"diyrÎdxivi

epi` diyrÎdxiviÎd`ixa

xe`d zedn llka

'ly oeeik ,j` ,"zeliv`"ny

zekln" ly milkd

"zeliv`cmirweaoipr df didi `l `qxtd ixg` mby ,`qxtd z`

zewl` ly oipr md `l` ,zewl` `le `xap ly oipr ,ixnbl xg`

digne deednd) diyrÎdxiviÎd`ixa ly dnypd xe` md okl xy`e

"ew"dn dx`dd mb jk ixd ,(diyrÎdxiviÎd`ixa ly mi`xapd

mdayok mbzrweadxi`n "ew"d zx`d mbe mzi` `qxtd z`

.diyrÎdxiviÎd`ixa ly dnypd xe`aBîöòa "åw"ä íb ,ïëå- §¥©©©§©§
milka dxi`nd "ew"d zx`d wx `l,zeliv`c"ew"d mb m` ik

,envra,"ïBîã÷ íãà"c ãBñé-ãBä-çöð óBñå íeiña Laìîä©§ª¨§¦§¤©§§¨¨©§
BlL øLiä éìâø óBñ àeäLly -`mcw,oencíéîizñnä ¤©§¥©Ÿ¤¤©¦§©§¦

íMî äøéàî "åw"ä úøàä äpä ,äiNòc úeëìîaÎcedÎgvpn - §©§©£¦¨¦¥¤¨©©©§¦¨¦¨
ceqioencw mc`c,úBøéôñ 'éc äîLpä øBàa úLaìúîe¦§©¤¤§©§¨¨§§¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äëôäúðù åì çåð úåùòì àìù ãîåìä ìëå 'åëå áìåìì
äôéèäî äìçú äøöåð àéìùä éë 'åëå ô"ò åúééìù
äìéçúäù íåé 'î ãò ãìåä ø÷éò äúéä äãáì àéäå
äùøùå äøåúä ø÷éò ïä úåöîä äëëå .ãìåä úøåö
÷ø äîëç àéä äøåúäå úéðôåâ àéä äåöîäù íâä

.ïî÷ìãëå úåéîéðôá äæå úåéðåöéçá äæù

ë"åîë äðäå
íéàøáðä ìë ùéì ïéàî åàøáð ò"éáã ï"åæ âååéæî
àéäù ïëåúáù äîùðä øåà é"ò íéùòðäå íéøöåðäå
úøàä äëåúá íâå 'éöàã 'ìîã ñ"éã íéìëäî úå÷ìà
úøàäå àñøôä ãò 'éöàá ùáåìîä ñ"à øåàã å÷ä
àñøôä ò÷á 'ìîã ñ"éã íéìëá øéàî äéäù å÷ä
ïëå ùîî úåìéöàá åîë ò"éáá íäá øéàîå íäîò
àåäù ÷"àã é"äð óåñå íåéñá ùáåìîä åîöòá å÷ä íâ
äðä äéùòã 'ìîá íéîééúñîä åìù øùåéä éìâø óåñ
äîùðä øåàá úùáìúîå íùî äøéàî å÷ä úøàä
úùáìúî äøàäã äøàäå úå÷ìà àåäù ò"éáã ñ"éã
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ixyz 'f iriax mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי ז' רביעי יום

,262 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åúåàéöî íðîà,262 'nr cr.ì"ðëéøùú'æéòéáøíåé

.úe÷ìà àeäL äiNò-äøéöé-äàéøác,oencw mc` `ed "w"`" ¦§¦¨§¦¨£¦¨¤¡Ÿ
lk z` dtiwne dkeza zxve`d dpey`xd daygnd - `ed epipry

mihxtdne ,("zexecd lk seq cr hiane dtev") zelylzydd xcq

,zelylzydd xcq lk ly zeigd d`a efd dnecwd daygnay

eb dfae"xyei" mpyi `t

`ed "milebir" - "milebir"e

lr siwnd ,"siwn" ly oipr

zelylzydd zebixcn lk

,dey ote`ae d`eeyda

"diyr"e "zeliv`"y

`ed "xyei"e ;cgi mitwen

m`zda zelylzyd ly oipr lka zeig ozepd ,inipt xe` ly oiprd

d ilbx ixd ,oiprd zbixcnle zednlxyeily`mcwminiizqn oenc

d dbixcnadpexg`."diyrc zekln" `idy ,"diyr"d mler ly

"diyrc zekln" cr dxi`nd "ew"d zx`dy ,xne` `ed jk lre

xi`nd "ew"d oipr m` ik ,"zeliv`"c milka zeyalzdd cvn `l)

cr ,zelylzydd zebixcn lka z`vnp - (oencw mc`) "w"`"a

daygndn d`ad "diyrc zekln" ly dpezgzd dbixcna

yalzne xi`n "ew"dn ef dx`de df oipr ixd ,("w"`"c dnecwd

ÎdxiviÎd`ixa zenlerd ly zexitqd xyr ly dnypd xe`a

.zewl` `edy ,diyr,äøàäc äøàäå,"ew"dn -úLaìúî §¤¨¨§¤¨¨¦§©¤¤
,äiNò-äøéöé-äàéøác úBøéôñ 'éc çeø-Lôðaxe`a wx `l - §¤¤©§§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨

,gex ytpa mb m` ik dnypd.íälL íéìkä ìëa íb óàåmilka §©©§¨©¥¦¤¨¤
cvny ,zewl` md oi`y zexnl ,diyrÎdxiviÎd`ixa zexitq ly

oky ,dx`dd my dxi`n `l zeliv`c milkdn "ew"d zx`d

cvn j` ,zewl` eppi`y oipra yalzn epi`e xi`n epi` "zeliv`"

dnecwd daygnd cvn) zcxei "zeliv`"n dlrnly envr "ew"d

ly`mcwmilka mb dx`dc dx`d ly ote`a "ew"d zx`d (oenc

.diyrÎdxiviÎd`ixa zexitq ly,äøàäc äøàäc äøàäå- §¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨

,dx`d ly ziyilyd dbixcnd xnelkíéàøápä ìëa àeäly - §¨©¦§¨¦
,"d`ixa"d mleríéøöBðå,"dxivi"d mler ly -,íéNòðåly - §¨¦§©£¦

,dyrpe xvepe `xap lka dxi`n df ici lry ,"diyr"d mler

dyrpe xvepe `xapd lry ,"w"`"c dnecwd daygnay dpeekd

`id ef dpeeke ,milydl

xvepe `xapd ly zeigd

dx`d" ly oiprd .dyrpe

,`ed "dx`dc dx`dc

ydx`dla` mvr dppi`

eze` oiicr `idzednly

,dx`dd d`a epnny oiprd

`id okl xy`e ,zewl` ly zedn oiicr `id "ew"d zx`dy jk

ly dnypd xe`a wx zyalzn.zewl` `edy zexitqddx`d

dx`dcoiicr `id j` ,zncewd dbixcnd ly zednd dpi` xak

ytpa zyalzn dx`dc dx`dd okly ,mcewd oiprd ly ze`ivnd

zncewd zednd dpi` xaky ,diyrÎdxiviÎd`ixa zexitq ly gex

oiicr df j` ,(zewl` `l df)ze`ivndipgex oipr ,oipr eze` ly

`l ok mb df ixd zewl` df oi`y zexnly ,zexitq lye milk ly

ze`ivn.`xap lydx`dc dx`dc dx`d`l mb xak `id

ze`ivnddx`dc dx`dc dx`dd okly ,zilpibixe`d dx`dd ly

ze`ivn mdy miyrpe mixvep ,mi`xapd lka zyalzn "ew"d ly

.mi`xap lyáeúkL Bîk41,íäa øLà ìëå íéniä" :,ziyr - §¤¨©©¦§¨£¤¨¤
,"ílk úà äiçî äzàå,"seq oi` xe`"n zeig zkynpy - §©¨§©¤¤ª¨

ly dx`dc dx`dc dx`dd dfy ,(mi`xapd lka) mleka ,"dz`"n

.mi`xapd lkl zeig zeidl zkynpd ,"seq oi` xe`"n "ew"dìëå§¨
.íúBéçäì úeiçä úeèMtúä úðéçáa úàælcad yi jkay - Ÿ¦§¦©¦§©§©©§©£¨

d xe`ae ,"zeliv`"a zeyalzdd ote` oiadnypÎdxiviÎd`ixa ly

gexe ytpae ,diyrmilkerÎdxiviÎd`ixa zexitq xyr ly,diy

.mi`xapd lka cr

óBñ-ïéàä øBà ìL Búeäîe Búeàéöî íðîà,envr -øãâa Bðéà ¨§¨§¦¨¤¨¥¥§¤¤
,ììk íB÷îcg` ote`a "seq oi` xe`" `vnp "zeliv`"ay xn`py - ¨§¨

diyrÎdxiviÎd`ixaae

`l` ,xg` ote`a - eihxte

`edïéîìò ìk ááBñålk - §¥¨¨§¦
,zenlerdúà"å ,äåLa§¨¤§¤

éðà õøàä úàå íéîMä©¨©¦§¤¨¨¤£¦
"àìîjexa yecwd xne` - ¨¥
,`ed,úçà äàåLäa- §©§¨¨©©

minya `ln `edy myky

,ux`a `ln `ed jkúéì"å§¥
"dépî éeðt øúà,jxazi epnn wixe iept `edy dbixcne mewn oi` - £©¨¦¥

éwî úðéçáa àeäL ÷ø ,úéîLbä Bælä õøàa óà,ááBñå óoi` - ©¨¨¤©¨©©§¦©¤¦§¦©©¦§¥

`ed m` ik ,zybxen zeigdy itk ybxeiy ,zeinipta xi`n `ed

,mlrde siwn ly ote`aLeøtä øàaúpL Bîëelk aaeq" ly - §¤¦§¨¥©¥
,"oinlr,íéøîà éèewìa- §¦¥£¨¦

xtq ly oey`xd wlga

"`ipz"d42,úeèMtúä àìå§Ÿ¦§©§
úeiçä úeLaìúäådn - §¦§©§©©

"seq oi`"d ze`ivne zedny

df oi` - zenlerd lka `ln

zehytzd ly ote`a

,zeigd zeyalzde

ïéàî íúBeäìe íúBéçäì§©£¨§©¨¥©¦
,Léìgek ici lr dfy zexnl ,"yi"l "oi`"n zeedzdd lr mby - §¥
mlrpzehytzde ielib ly oipr la` ,df ixd ,"seq oi` xe`" ly
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úåéçä úåùáìúäå úåèùôúä àìå à"÷ìá 'éôä ù"îëå
äøàäã äøàä é"ò à"ë ùéì ïéàî íúååäìå íúåéçäì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ו.41. ט, מ"ח.42.נחמי' פרק



סז ixyz 'f iriax mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי ז' רביעי יום

,262 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åúåàéöî íðîà,262 'nr cr.ì"ðëéøùú'æéòéáøíåé

.úe÷ìà àeäL äiNò-äøéöé-äàéøác,oencw mc` `ed "w"`" ¦§¦¨§¦¨£¦¨¤¡Ÿ
lk z` dtiwne dkeza zxve`d dpey`xd daygnd - `ed epipry

mihxtdne ,("zexecd lk seq cr hiane dtev") zelylzydd xcq

,zelylzydd xcq lk ly zeigd d`a efd dnecwd daygnay

eb dfae"xyei" mpyi `t

`ed "milebir" - "milebir"e

lr siwnd ,"siwn" ly oipr

zelylzydd zebixcn lk

,dey ote`ae d`eeyda

"diyr"e "zeliv`"y

`ed "xyei"e ;cgi mitwen

m`zda zelylzyd ly oipr lka zeig ozepd ,inipt xe` ly oiprd

d ilbx ixd ,oiprd zbixcnle zednlxyeily`mcwminiizqn oenc

d dbixcnadpexg`."diyrc zekln" `idy ,"diyr"d mler ly

"diyrc zekln" cr dxi`nd "ew"d zx`dy ,xne` `ed jk lre

xi`nd "ew"d oipr m` ik ,"zeliv`"c milka zeyalzdd cvn `l)

cr ,zelylzydd zebixcn lka z`vnp - (oencw mc`) "w"`"a

daygndn d`ad "diyrc zekln" ly dpezgzd dbixcna

yalzne xi`n "ew"dn ef dx`de df oipr ixd ,("w"`"c dnecwd

ÎdxiviÎd`ixa zenlerd ly zexitqd xyr ly dnypd xe`a

.zewl` `edy ,diyr,äøàäc äøàäå,"ew"dn -úLaìúî §¤¨¨§¤¨¨¦§©¤¤
,äiNò-äøéöé-äàéøác úBøéôñ 'éc çeø-Lôðaxe`a wx `l - §¤¤©§§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨

,gex ytpa mb m` ik dnypd.íälL íéìkä ìëa íb óàåmilka §©©§¨©¥¦¤¨¤
cvny ,zewl` md oi`y zexnl ,diyrÎdxiviÎd`ixa zexitq ly

oky ,dx`dd my dxi`n `l zeliv`c milkdn "ew"d zx`d

cvn j` ,zewl` eppi`y oipra yalzn epi`e xi`n epi` "zeliv`"

dnecwd daygnd cvn) zcxei "zeliv`"n dlrnly envr "ew"d

ly`mcwmilka mb dx`dc dx`d ly ote`a "ew"d zx`d (oenc

.diyrÎdxiviÎd`ixa zexitq ly,äøàäc äøàäc äøàäå- §¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨

,dx`d ly ziyilyd dbixcnd xnelkíéàøápä ìëa àeäly - §¨©¦§¨¦
,"d`ixa"d mleríéøöBðå,"dxivi"d mler ly -,íéNòðåly - §¨¦§©£¦

,dyrpe xvepe `xap lka dxi`n df ici lry ,"diyr"d mler

dyrpe xvepe `xapd lry ,"w"`"c dnecwd daygnay dpeekd

`id ef dpeeke ,milydl

xvepe `xapd ly zeigd

dx`d" ly oiprd .dyrpe

,`ed "dx`dc dx`dc

ydx`dla` mvr dppi`

eze` oiicr `idzednly

,dx`dd d`a epnny oiprd

`id okl xy`e ,zewl` ly zedn oiicr `id "ew"d zx`dy jk

ly dnypd xe`a wx zyalzn.zewl` `edy zexitqddx`d

dx`dcoiicr `id j` ,zncewd dbixcnd ly zednd dpi` xak

ytpa zyalzn dx`dc dx`dd okly ,mcewd oiprd ly ze`ivnd

zncewd zednd dpi` xaky ,diyrÎdxiviÎd`ixa zexitq ly gex

oiicr df j` ,(zewl` `l df)ze`ivndipgex oipr ,oipr eze` ly

`l ok mb df ixd zewl` df oi`y zexnly ,zexitq lye milk ly

ze`ivn.`xap lydx`dc dx`dc dx`d`l mb xak `id

ze`ivnddx`dc dx`dc dx`dd okly ,zilpibixe`d dx`dd ly

ze`ivn mdy miyrpe mixvep ,mi`xapd lka zyalzn "ew"d ly

.mi`xap lyáeúkL Bîk41,íäa øLà ìëå íéniä" :,ziyr - §¤¨©©¦§¨£¤¨¤
,"ílk úà äiçî äzàå,"seq oi` xe`"n zeig zkynpy - §©¨§©¤¤ª¨

ly dx`dc dx`dc dx`dd dfy ,(mi`xapd lka) mleka ,"dz`"n

.mi`xapd lkl zeig zeidl zkynpd ,"seq oi` xe`"n "ew"dìëå§¨
.íúBéçäì úeiçä úeèMtúä úðéçáa úàælcad yi jkay - Ÿ¦§¦©¦§©§©©§©£¨

d xe`ae ,"zeliv`"a zeyalzdd ote` oiadnypÎdxiviÎd`ixa ly

gexe ytpae ,diyrmilkerÎdxiviÎd`ixa zexitq xyr ly,diy

.mi`xapd lka cr

óBñ-ïéàä øBà ìL Búeäîe Búeàéöî íðîà,envr -øãâa Bðéà ¨§¨§¦¨¤¨¥¥§¤¤
,ììk íB÷îcg` ote`a "seq oi` xe`" `vnp "zeliv`"ay xn`py - ¨§¨

diyrÎdxiviÎd`ixaae

`l` ,xg` ote`a - eihxte

`edïéîìò ìk ááBñålk - §¥¨¨§¦
,zenlerdúà"å ,äåLa§¨¤§¤

éðà õøàä úàå íéîMä©¨©¦§¤¨¨¤£¦
"àìîjexa yecwd xne` - ¨¥
,`ed,úçà äàåLäa- §©§¨¨©©

minya `ln `edy myky

,ux`a `ln `ed jkúéì"å§¥
"dépî éeðt øúà,jxazi epnn wixe iept `edy dbixcne mewn oi` - £©¨¦¥

éwî úðéçáa àeäL ÷ø ,úéîLbä Bælä õøàa óà,ááBñå óoi` - ©¨¨¤©¨©©§¦©¤¦§¦©©¦§¥

`ed m` ik ,zybxen zeigdy itk ybxeiy ,zeinipta xi`n `ed

,mlrde siwn ly ote`aLeøtä øàaúpL Bîëelk aaeq" ly - §¤¦§¨¥©¥
,"oinlr,íéøîà éèewìa- §¦¥£¨¦

xtq ly oey`xd wlga

"`ipz"d42,úeèMtúä àìå§Ÿ¦§©§
úeiçä úeLaìúäådn - §¦§©§©©

"seq oi`"d ze`ivne zedny

df oi` - zenlerd lka `ln

zehytzd ly ote`a

,zeigd zeyalzde

ïéàî íúBeäìe íúBéçäì§©£¨§©¨¥©¦
,Léìgek ici lr dfy zexnl ,"yi"l "oi`"n zeedzdd lr mby - §¥
mlrpzehytzde ielib ly oipr la` ,df ixd ,"seq oi` xe`" ly

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
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äéçî äúàå íäá øùà ìëå íéîéä ù"îë íéùòðå
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ixyzסח 'g iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי ח' חמישי יום

,262 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ ãåòå,alw 'nr cr.'éöàã 'ìîã

z` zelbne zekiynnd zebixcnde zexitqd ici lr d`ad zeedzdl

,mlrpd gekdíà ékd`a ,zeedzdle zeigl zehytzdd -éãé ìò ¦¦©§¥
-øBàî íâå .ìéòì økæpk ,"åw"äî 'eëå äøàäc äøàäc äøàä¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨§¥©©©¦§¨§¥§©¥

éwîe ááBqä óBñ-ïéà-äøéöé-äàéøa-úeìéöà úBîìBò òaøàì ó ¥©¥©¦§©§©¨£¦§¦¨§¦¨
,äåLa äiNò`edy xe`d - £¦¨§¨¤

ezrtyde ,zenlern dlrnl

ote`a wx `id zenlera

lk siwne aaeq `edy

,deya zenlerd zrax`

øéàîmb -éîéðtä åwä ìà ¥¦¤©©©§¦¦
inipt xe` `edy -

,zenleraíéìkä Cøc¤¤©¥¦
,äiNò-äøéöé-äàéøác úBøéôñ øNòcmitiwn ixd milkdy - §¤¤§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨

a yalznd xe`ljez,milkdíäa ïúBð ¯ íéìkä CBz Búøàäáe§¤¨¨©¥¦¥¨¤
.ïéàî Lé àøáì æòå çkzeedzd ixd ,lirl xaqedy itk - Ÿ©¨Ÿ¦§Ÿ¥¥©¦

zexitqd ly milkd ici lr `ed ,zenlerdn cg` lkay mi`xapd

"oi`n yi" zeedl zexitqd ly milkl yiy gekd ixd ;mler eze`ay

("oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`" zenvrn `wec d`ay zeedzd)

."oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`"n mda xi`ny iptn `edøçàîe¥©©
,íéìkä éãé ìò àéä äàéøaäLleab ly oipr ixd mda yiy - ¤©§¦¨¦©§¥©¥¦

,zewlgzdeúàæì,okl -úe÷lçúäå éeaø úðéçáa íéàøápä íä ¨Ÿ¥©¦§¨¦¦§¦©¦§¦§©§
,ipydn dpey cg`y -,úéìëúå ìeáâemzeedzdl gekdy zexnl - §§©§¦

a xi`n gekdy iptn ,j` ,leab ila `edy "aaeqd xe`"dn `ajez

ly dpiga `id ,milkd ici lr dpyiy ziwl`d dx`dd ixd ,milkd

,leab ly ote`ae zewlgzdèøôáedpnn ziwl`d dx`ddy itk - ¦§¨
,ieliba d`a ,zeedzdd ziyrp.ìéòì økæpk ,úBiúBàä éãé ìò- ©§¥¨¦©¦§¨§¥

.milkd xy`n dlabdde zewlgzdd oipr xzei oda yi zeize`dy

,zenlerd ly zexitqa wx `ly ,lirl xn` ixd mipt lk lr

,milkae ,gex ytpae ,dnypa

ly iniptd xe`dn mb yi

epipry ,"ew"d) "seq oi` xe`"

xe` ,zenlerd liayay xe`

xe`a zenlerd z` xi`iy

,zenlera "ybxp"d inipt

mbe ,(zybxp zeigy itk

xe`) siwne aaeqd xe`dn

ote`a wx `ed zenlera ezrtyde ,zenlern dlrnl `edydf

wx `l ixd ,(zeinipta mda ybxp epi`e ,mdn dlrnl x`yp `edy

ayzexitqlka mb m` ik ,xe`ay mibeqd ipyn cg` lkn yi`xap

,dx`da `a df m` jka wx `hazn lcadd ;xe`ay mibeqd ipyn yi

ly ote`a `a dfyk :dx`dc dx`dc dx`da e` ,dx`dc dx`da e`

d oiicr df j` ,"seq oi` xe`"n mvrd ok` df oi` ixd ,dx`dzedn

mb df oi` ,dx`dc dx`d ly ote`a `a dfyke ;"seq oi` xe`" ly

df oi`y ,xnelk) cala ze`ivnd m` ik ,"seq oi` xe`" ly zednd

dfyk ,j` ;(cala zewl` ly ze`ivn m` ik ,zewl` ezedny oipr

oi` ,mi`xapd lka xacdy itk ,dx`dc dx`dc dx`d ly ote`a `a

itk df `l` ,zncewd ziwl`d dx`dd ly ze`ivnd `l mb df

.`xap ly ze`ivna zyalzne d`a ziwl`d dx`ddy

ze`ivna d`a ziwl`d dx`ddy itk mby ,owfd epax xiaqi oldl

`ed mnvr mi`xapay dfk `xapa `wec dlbzn df ,`xap ly

`xapae ,mine gex ,y`n dhnly xtrd ceqi ,xzeia jenpd ceqidn

ieliba `hazn - zinybd ux`d enk ,xtrd ceqin xwira akxend

`wec yiy zlekide gekd

"seq oi` xe`" zenvra

df gek ."oi`n yi" zeedl

"aaeqd xe`"a xwira `ed

xexiaa d`xp df xac ,iniptd xe`d ,`wec "ew"d ici lr dlbzne

gekn miinyb zepli`e mignv zginvy ,dginvn ux`dy dna

gnevdipgexddlbn df geke ,"oi`n yi" ly oipr `id ux`ay

,"oi`n yi" ly ote`a mignv dpnn mignev cinzy ,cinz ux`d

enk ,zexn`nd x`ya did dfy itk ,ziy`xa ini zyya wx `l)

mind e`ived ,ziy`xa ini zyya ,f`y ,dnecke "mind evxyi"

ini zyy ixg`l j` ,mindn `ay dig ytp ly oipr ipgexd mgekn

yi" ly ote`a df oi`e ,dipydn zg` dig ytp d`a xak ziy`xa

("oi`n yi" ly ote`a mignv cinz dginvn - ux`d eli`e ,"oi`n

dx`ddy "`xap" `idy zexnly ,dlrnd dpyi ux`ay ixd -

oi`y) dx`dc dx`dc dx`d ly ote`a dnvnhvd day ziwl`d

m` ik ,zewl` ly ze`ivnd `l elit`e zewl` ly zednd `ed

dci lr d`xp z`f lka ,(ux`a dfy itk inyb `xap ly ze`ivn

xe`dn mb da yiy df cvn ,"oi`n yi" zeedzd ly iwl`d gekd

mbe "oinlr lk aaeq"d

eci lry "ew"d xe`n

oipra aaeqd gekd dlbzn

zeige zeedzd ly

dlbzn df xac recn xac ly enrh .mi`xapa`wec ux`axiaqi ,

ly xzeia jenpd ceqid `id ux`dy iptn `ed ,oldl owfd epax

,ziwl`d dx`dd zcxei eay xzeia jenpd mewnae ,inybd mlerd

xe`k ,"mvr"d z` xzei ieliba `hand ,"xfeg xe`"n gek ea yi

:owfd epax oeylae .dpnn dlrnly dbixcne

ìéòì økæpä ìk ìò ïk ìò øúé ,úàæ ãBòå43äøàäc äøàä , §Ÿ¨¥©¥©¨©¦§¨§¥¤¨¨§¤¨¨
,äøàäcdx`d ly ote`a `xapa d`a ziwl`d dx`ddy itk - §¤¨¨

ly zednd `l ,ieliba `ly xak df ixd f`y ,dx`dc dx`dc

xaqed xak z`f lkae ,zewl` ly ze`ivnd `l elit`e ,zewl`

lk aaeq"d xe`dn mbe iniptd xe`d - "ew"dn mb da yiy lirl
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àéä äàéøáäù øçàîå ïéàî ùé àåøáì æåòå çë íäá
úå÷ìçúäå éåáéø úðéçáá íéàøáðä íä úàæì íéìëä é"ò
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.43‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."והכוונה הל' צ"ע ותיקונים": "ב"הערות :

ixyz 'g iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"oinlrìéòì økæpä ìëå- day "aaeqd xe`"e ,day "ew"d xe` - §¨©¦§¨§¥
- dx`dc dx`dc dx`d ly ote`a d`a xaky ziwl`d dx`dda

- `xap ly ze`ivnaäàøî àéäd`ad ziwl`d dx`dd - ¦©§¨
z` d`xn ,"zeliv`c zekln"nøôòä ãBñéa dzìëéå dçkŸ¨¦¨§¨¦¤¨¨

øúéa ,íeöò éelâa éîLbä©©§¦§¦¨§¤¤
íéðBéìòä úBãBñéî æò̈¦¨¤§¦

,epnîenke ,xtrd ceqin - ¦¤
gex ,y` zeceqi lynl

,mine,íéîMä àávî íâå§©¦§¨©¨©¦
ízìëéå íçëa ïéàL¤¥§Ÿ¨¦¨§¨
,ãéîz ïéàî Lé àéöBäì§¦¥¥©¦¨¦
çéîönä øôòä ãBñék¦¤¨¨©©§¦©
íä ,ïéàî Lé ãéîz̈¦¥¥©¦¥

úBðìéàå íéáNò- £¨¦§¦¨
gnevd gekn mignevd

."oi`n yi" ly ote`a ipgexd

lr mignevy dl` mb ixdy

xiaqi ,drihpe drixf ici

,"oi`n yi" enk dfy ,oldl

irxefy dn okyelek awxp m

zynyn drixfd ,ux`a

cala "o"n z`lrd"k

drixf ila mignevy dl` cgeinae ,(gnevd gek ly zexxerzd)

,llk drihpe,"ìãb" øîBàå äknä ìfnäå)l"f epinkgy -44ixd §©©¨©©¤§¥§©
el xne`e ea dknd dlrnl lfn el oi`y dhnl ayr oi`y mixne`

m` ik ux`ay gnevd gekn dlek `l `id dginvdy ,ixd ,lcb

:owfd epax jk lr xne` ?dginvd oipr `a riwxay "lfn"dneðéä©§
,áNòä çîö øákL øçàì"yi" ly ze`ivn dyrp xaky - §©©¤§¨¨©¨¥¤

jixv ixd zexit dyery oli`e ,lecble genvl eilry `l` ,(ayr)

,lfnd on `a df ixd ,zeving e` zewizn ,mrh mda didiyBðéàå§¥
Léì ïéàî çîöì Bì øîBà,oli`d e` ayrd ze`ivn deedzzy - ¥¦§Ÿ©¥©¦§¥

.úeièøt éèøôa ïéîå ïéî ìk éøt úàNìå ,ìãâì ïèwî àlà- ¤¨¦Ÿ¤§Ÿ¤§¨¥§¦¨¦¨¦¦§¨¥§¨¦
mi`ivend zepli` mpyie ,miwezn zexit mi`ivend zepli` mpyiy

"dxezd xe`"a .riwxay lfndn `a df ixd ,dnecke miveng zexit

xacna zyxt45zexxerzd rityn lfndy ,"wcv gnv"d xne`

dginvd mvr j` ,ginviy oli`a e` ayra `hazny gnevd geka

"dxezd xe`"a xg` mewnae ,envr gnevd gekn `ed46yxtn

lfndy dryay ,`ed lfnd ly "d`kd"d oipry ,"wcv gnv"d

e` ayra xacd rityn ,jiiy `ed eil`y oli`d e` ayrd lr xi`n

xzei lcbe jled `ed eyxyl dkynddne ,eyxyl dkynd oli`a

.xzeieáNò ìëì ìfîe ìfî ìk øîàé éîì ¯ çîöé íøèa ìáà£¨§¤¤¦§©§¦Ÿ©¨©¨©¨§¨¥¤
(úeièøt éèøôa áNòådkn" lfndy mixne` ixd -ea,(ayra) " §¥¤¦§¨¥§¨¦

?lcb xne` `ed inl - oiicr miiw epi` ayrdyke ,"lcb" el xne`e

ly ze`ivna miiw xak ayrdy ixg`l `id dpeekd ,xen`k ,`l`

ekde dxin`d d`a jk lr 'eke lecbl ohwn dginvd lr ,"yi"g

`id zepli`de miayrd zginv ,mipt lk lr .lfndnçîBvä çkäî¥©Ÿ©©¥©
,BaLxtrd ceqiay -àeäL`ed gnevd gek -ïéàze`ivn `l - ¤¤©¦

,zinybå ,éðçeøåeli` -íämd ,zepli`de miayrd -.íéiîLb- §¨¦§¥©§¦¦
yi"l gekd ixd ,lirl xaqedy itky ,"oi`n yi" ly oipr dfy ixd

zenvra `wec `ed "oi`n

`hazn df geke - "seq oi`"

.inybd xtrd ceqiaïéàå§¥
,úàæux`a `wecy dn - Ÿ

oi`"d gek ieliba `hazn

df oi` ,"oi`n yi" ly "seq

íãà" éìâøc íeMî àlà¤¨¦§©§¥¨¨
"ïBîã÷ly "milbx"d - ©§

,"oencw mc`"íéîizñî¦§©§¦
úézçúaÎd mler -,äiNò §©§¦£¦¨

zebixcnd ,"milbx"d -

"oencw mc`" ly zepexg`d

dnecwd daygnd ly)

lk dkeza zllekd

xzeia mipeilrdn mi`xapd

,(xzeia mipezgzd cr

zebixcna zeniizqn

mlerd ly zepezgzd

,"diyr"d mleray xtrd ceqi `ede ,"diyr"d mler ,xzeia oezgzd

åéìâø úçúå,oencw mc` ly zepexg`d zebixcnl zgzn -øéàî §©©©§¨¥¦
,ïéîìò ìk ááBqä àeä Ceøa óBñ-ïéà-øBàmiizqny okid - ¥¨©¥¨¨§¦

xe`d xi`n ,zenlera zewlgzdae dlabda `edy iniptd xe`d

,zenlern dlrnly siwndéìebò ÷ø ,íäéðéa áø ÷ñôä éìa§¦¤§¥©¥¥¤©¦¥
"ïBîã÷ íãà",oencw mc` ly "milebir"d -.Bcáìixdy - ¨¨©§§©

xe` ,"milebir"e "xyei" mpyi oencw mc` ly dnecwd daygna

ly iniptd xe`de "xyei"d miizqny okid ixd ,siwn xe`e inipt

oencw mc` ly mitiwnde milebird wx mix`ype oencw mc`mby)

enk ynn "seq oi`" ly oipr mpi` ixd oencw mc` ly milebird

"seq oi` xe`" my xi`n - ("oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`"d

,"oinlr lk aaeq"díeiña íizñnä óBñ-ïéà-øBàî "åw"ä íâå§©©©¥¥©¦§©¥§¦
,"øæBç øBà" úðéçáa äìòîì ähnî øéàî ¯ "ïBîã÷ íãà" éìâø©§¥¨¨©§¥¦¦©¨§©§¨¦§¦©¥
leki `ed oi` el xarny mewnl ribnyky xe` - epiid "xfeg xe`" -

xy`n xe` xziae wfeg xzia xfeg xe`a dxfg ribn `ed ,xi`dl

,ynyd xe`a xacdy itke .mewn eze`l ribny iptl `ed xe`d

irvn`d xie`d xy`n xzei mg ux`l xzei aexwd oezgzd xie`dy

ynyd ipxw xy`k ,oky ,(ux`l ynyd oia ,rvn`ay xie`d)

xe`a xfeg `ed - ribdl mileki md oi` dl xarny ,ux`l miribn

lk xi`dl epipry "ewd xe`"a xacd jk .dhnl xzei mg okle ,xfeg

zepexg`d zebixcnl ribn `ed xy`k ixd ,inipt xe`a mi`xapd

xe`a xfeg `ed - mi`xapde zenlerd lk dtiwnd daygnd ly
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סט ixyz 'g iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"oinlrìéòì økæpä ìëå- day "aaeqd xe`"e ,day "ew"d xe` - §¨©¦§¨§¥
- dx`dc dx`dc dx`d ly ote`a d`a xaky ziwl`d dx`dda

- `xap ly ze`ivnaäàøî àéäd`ad ziwl`d dx`dd - ¦©§¨
z` d`xn ,"zeliv`c zekln"nøôòä ãBñéa dzìëéå dçkŸ¨¦¨§¨¦¤¨¨

øúéa ,íeöò éelâa éîLbä©©§¦§¦¨§¤¤
íéðBéìòä úBãBñéî æò̈¦¨¤§¦

,epnîenke ,xtrd ceqin - ¦¤
gex ,y` zeceqi lynl

,mine,íéîMä àávî íâå§©¦§¨©¨©¦
ízìëéå íçëa ïéàL¤¥§Ÿ¨¦¨§¨
,ãéîz ïéàî Lé àéöBäì§¦¥¥©¦¨¦
çéîönä øôòä ãBñék¦¤¨¨©©§¦©
íä ,ïéàî Lé ãéîz̈¦¥¥©¦¥

úBðìéàå íéáNò- £¨¦§¦¨
gnevd gekn mignevd

."oi`n yi" ly ote`a ipgexd

lr mignevy dl` mb ixdy

xiaqi ,drihpe drixf ici

,"oi`n yi" enk dfy ,oldl

irxefy dn okyelek awxp m

zynyn drixfd ,ux`a

cala "o"n z`lrd"k

drixf ila mignevy dl` cgeinae ,(gnevd gek ly zexxerzd)

,llk drihpe,"ìãb" øîBàå äknä ìfnäå)l"f epinkgy -44ixd §©©¨©©¤§¥§©
el xne`e ea dknd dlrnl lfn el oi`y dhnl ayr oi`y mixne`

m` ik ux`ay gnevd gekn dlek `l `id dginvdy ,ixd ,lcb

:owfd epax jk lr xne` ?dginvd oipr `a riwxay "lfn"dneðéä©§
,áNòä çîö øákL øçàì"yi" ly ze`ivn dyrp xaky - §©©¤§¨¨©¨¥¤

jixv ixd zexit dyery oli`e ,lecble genvl eilry `l` ,(ayr)

,lfnd on `a df ixd ,zeving e` zewizn ,mrh mda didiyBðéàå§¥
Léì ïéàî çîöì Bì øîBà,oli`d e` ayrd ze`ivn deedzzy - ¥¦§Ÿ©¥©¦§¥

.úeièøt éèøôa ïéîå ïéî ìk éøt úàNìå ,ìãâì ïèwî àlà- ¤¨¦Ÿ¤§Ÿ¤§¨¥§¦¨¦¨¦¦§¨¥§¨¦
mi`ivend zepli` mpyie ,miwezn zexit mi`ivend zepli` mpyiy

"dxezd xe`"a .riwxay lfndn `a df ixd ,dnecke miveng zexit

xacna zyxt45zexxerzd rityn lfndy ,"wcv gnv"d xne`

dginvd mvr j` ,ginviy oli`a e` ayra `hazny gnevd geka

"dxezd xe`"a xg` mewnae ,envr gnevd gekn `ed46yxtn

lfndy dryay ,`ed lfnd ly "d`kd"d oipry ,"wcv gnv"d

e` ayra xacd rityn ,jiiy `ed eil`y oli`d e` ayrd lr xi`n

xzei lcbe jled `ed eyxyl dkynddne ,eyxyl dkynd oli`a

.xzeieáNò ìëì ìfîe ìfî ìk øîàé éîì ¯ çîöé íøèa ìáà£¨§¤¤¦§©§¦Ÿ©¨©¨©¨§¨¥¤
(úeièøt éèøôa áNòådkn" lfndy mixne` ixd -ea,(ayra) " §¥¤¦§¨¥§¨¦

?lcb xne` `ed inl - oiicr miiw epi` ayrdyke ,"lcb" el xne`e

ly ze`ivna miiw xak ayrdy ixg`l `id dpeekd ,xen`k ,`l`

ekde dxin`d d`a jk lr 'eke lecbl ohwn dginvd lr ,"yi"g

`id zepli`de miayrd zginv ,mipt lk lr .lfndnçîBvä çkäî¥©Ÿ©©¥©
,BaLxtrd ceqiay -àeäL`ed gnevd gek -ïéàze`ivn `l - ¤¤©¦

,zinybå ,éðçeøåeli` -íämd ,zepli`de miayrd -.íéiîLb- §¨¦§¥©§¦¦
yi"l gekd ixd ,lirl xaqedy itky ,"oi`n yi" ly oipr dfy ixd

zenvra `wec `ed "oi`n

`hazn df geke - "seq oi`"

.inybd xtrd ceqiaïéàå§¥
,úàæux`a `wecy dn - Ÿ

oi`"d gek ieliba `hazn

df oi` ,"oi`n yi" ly "seq

íãà" éìâøc íeMî àlà¤¨¦§©§¥¨¨
"ïBîã÷ly "milbx"d - ©§

,"oencw mc`"íéîizñî¦§©§¦
úézçúaÎd mler -,äiNò §©§¦£¦¨

zebixcnd ,"milbx"d -

"oencw mc`" ly zepexg`d

dnecwd daygnd ly)

lk dkeza zllekd

xzeia mipeilrdn mi`xapd

,(xzeia mipezgzd cr

zebixcna zeniizqn

mlerd ly zepezgzd

,"diyr"d mleray xtrd ceqi `ede ,"diyr"d mler ,xzeia oezgzd

åéìâø úçúå,oencw mc` ly zepexg`d zebixcnl zgzn -øéàî §©©©§¨¥¦
,ïéîìò ìk ááBqä àeä Ceøa óBñ-ïéà-øBàmiizqny okid - ¥¨©¥¨¨§¦

xe`d xi`n ,zenlera zewlgzdae dlabda `edy iniptd xe`d

,zenlern dlrnly siwndéìebò ÷ø ,íäéðéa áø ÷ñôä éìa§¦¤§¥©¥¥¤©¦¥
"ïBîã÷ íãà",oencw mc` ly "milebir"d -.Bcáìixdy - ¨¨©§§©

xe` ,"milebir"e "xyei" mpyi oencw mc` ly dnecwd daygna

ly iniptd xe`de "xyei"d miizqny okid ixd ,siwn xe`e inipt

oencw mc` ly mitiwnde milebird wx mix`ype oencw mc`mby)

enk ynn "seq oi`" ly oipr mpi` ixd oencw mc` ly milebird

"seq oi` xe`" my xi`n - ("oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`"d

,"oinlr lk aaeq"díeiña íizñnä óBñ-ïéà-øBàî "åw"ä íâå§©©©¥¥©¦§©¥§¦
,"øæBç øBà" úðéçáa äìòîì ähnî øéàî ¯ "ïBîã÷ íãà" éìâø©§¥¨¨©§¥¦¦©¨§©§¨¦§¦©¥
leki `ed oi` el xarny mewnl ribnyky xe` - epiid "xfeg xe`" -

xy`n xe` xziae wfeg xzia xfeg xe`a dxfg ribn `ed ,xi`dl

,ynyd xe`a xacdy itke .mewn eze`l ribny iptl `ed xe`d

irvn`d xie`d xy`n xzei mg ux`l xzei aexwd oezgzd xie`dy

ynyd ipxw xy`k ,oky ,(ux`l ynyd oia ,rvn`ay xie`d)

xe`a xfeg `ed - ribdl mileki md oi` dl xarny ,ux`l miribn

lk xi`dl epipry "ewd xe`"a xacd jk .dhnl xzei mg okle ,xfeg

zepexg`d zebixcnl ribn `ed xy`k ixd ,inipt xe`a mi`xapd

xe`a xfeg `ed - mi`xapde zenlerd lk dtiwnd daygnd ly
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ixyzע 'h iyiy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי ט' שישי יום
כ אגרת ,alw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéìåâìâä 'ñá ù"îôìå,264 'nr cr.à"îá ù"îë

dpiaÎdnkg"àá÷eðå à"æ"å,zeklne (zecn) `"f -¯ úeìéöàc §¨§§¨©£¦
àéä úeìéöàc úeëìîe ,úeìéöàc úeëìnî øæBç øBàa øéàî- ¥¦§¥¦©§©£¦©§©£¦¦

,okl,äìòîì ähnî øúk úðéçadhnln zexitqd aeyiga - §¦©¤¤¦©¨§©§¨
ly dpiga `id "zekln" ixd ,zepeilrd zexitql "zekln"n ,dlrnl

zxb`a lirl xkfpk - "xzk"

,ef ycewïúlçz õeòð"å§¨§¦¨¨
."ïôBñaixd "zekln"ay - §¨

"xzk" ly "dlgz"dy ,df

z`vnp ,"dnkg"n dlrnly

,df ixd "ew"ae ,"zekln"a

dverp "ew"d ly "dlgz"dy

ilbx" ly seqa`mcwly zepezgzd zebixcna zeniizqnd ,"oenc

epipr ixd "ew"dy oeeike ;xtrd ceqia ,"diyr"d mlerielibxe`" ly

ia okl `hazn - "seq oi`xtrd ceqieliba xzei"seq oi`" ly oiprd

.oldl xiaqiy itk ,dginv ly oipra ,"oi`n yi" ly oipraàeä äëëå§¨¨
éìâøc "øLi"ä íeiña íizñnä óBñ-ïéà-øBàc "åw"ä íeiña§¦©©§¥©¦§©¥§¦©Ÿ¤§©§¥

"ïBîã÷ íãà"mc` ly zepezgzd zebixcnde milbxdy itk - ¨¨©§
drya ixd ,zebixcnd ly zewlgzda iniptd xe`a ze`a oencw

zebixcna ,"diyr"d zizgza dfy ,zepexg`d zebixcnl `a dfy

,inybd xtrd ceqi dfy itk ,"diyr"d mler ly zepexg`døéàî- ¥¦
,"xfeg xe`" ly dpigaa "ew"däìòîì ähnîdx`dc dx`ddn - ¦©¨§©§¨

,inybd xtray dx`dcúeëìîc úeëìîc äîLpä øBà úðéçáì¦§¦©©§¨¨§©§§©§
,äiNòcef dnypd xe`ay - ©£¦¨

,oky ,dpexg`d dbixcnd

mlerd ixd `id "diyr"

"zekln"e ,xzeia oezgzd

,dpexg`d dxitqd `id

xyra ,`teb "zekln"ae

zekln" ,day zexitqd

,dnypd xe` oipra o`k xaecny oeeik ,j` - dpexg`d `id "zeklnc

.úeìéöàc úeëìîc íéìkä úeiðBöéçî ,Lnî úe÷ìà àeäL- ¤¡Ÿ©¨¥¦¦©¥¦§©§©£¦
ixd - diyrÎdxiviÎd`ixal dnypd xe` miyrp md lirl xen`ky

da xi`n - dnypd xe`ay dpexg`d `idy ,dnypd xe` zbixcna

dpexg`d dbixcnd) "diyr" ly zepexg`d zebixcndn xfegd xe`d

aymi`xapyi" ly oipra "seq oi`"d gek zelbl gekd z` ozepe ,(

.icinz ote`a ,dginv ly ,"oi`n

éèewìa àáeä ,ë ÷øt íéìebìbä øôña áeúkM äî éôìe§¦©¤¨§¥¤©¦§¦¤¤¨§¦¥
íéøîà"`ipz"d xtqa -47,"åw"ä ìL Bæ äøàä älçz úLaìúî £¨¦¦§©¤¤§¦¨¤¨¨¤©©

äàéøáì äpnîe ,äiNòaL úeìéöàä øBàa óBñ-ïéà-øBàc§¥§¨£¦¤©£¦¨¦¤¨¦§¦¨
úeëìîc úeëìîc äîLpä øBà úðéçáì ïäîe ,äiNòaL äøéöéå¦¦¨¤©£¦¨¥¤¦§¦©©§¨¨§©§§©§

iNòcçk Lé äæ éãé ìòå ,ä ©£¦¨§©§¥¤¥Ÿ©
úeëìîc éìkä íeiña æòå̈Ÿ§¦©§¦§©§

äiNòc úeëìîc- §©§©£¦¨
dpezgzd dxitqe dbixcnd

,"diyr"ay xzeiaãBñéaL¤¦
:øîàî àeäå ,øôòä¤¨¨§©£©

,"'eëå õøàä àLãz"- ©§¥¨¨¤§
ixd `a df xn`nny - `yc

,gnevd gekìòBt úBéäì¦§¥
íìBòì ãéîz õøàä áø÷a§¤¤¨¨¤¨¦§¨
,óBñ-ïéà úðéça) ãòå- ¨¤§¦©¥

zlert mvr wx `ly

yi" ly oipr `idy dginvd

,"seq oi`"d gekn `a ,"oi`n

ginvdl ly ote`d mb `l`

dlert `edzicinzila cinz ginvdl leki `ed ,df gek cvne ,

,"seq oi`" ly oiprd `ed df mby ixd ,seqéîé úLLa ãáìa àìå§Ÿ¦§©§¥¤§¥
õøàä àöBz" :øîàîe ,"íénä eöøLé" :øîàîk ,úéLàøa§¥¦§©£©¦§§©©¦©£©¥¨¨¤

,"äiç Lôðf`y ,ziy`xa ini zyya wx erityd dl` zexn`n - ¤¤©¨

eli`e ,"oi`n yi" ly ote`a zeig zeytp ux`de mind e`ived

yi" ly ote`a `ly dipydn zg` dig ytp d`a xak df ixg`l

zexn`n erityd cala ziy`xa ini zyya wx ,"oi`ndl`,

mi`a zexn`ndyéîé 'æaL ,äiNòc úeëìîc úeëìîc äîëçî¥¨§¨§©§§©§©£¦¨¤§§¥
íìBòa øéàä úéLàøa§¥¦¥¦¨¨
óBñ-ïéà-øBàî äøàä äfä©¤¤¨¨¥¥
úàìòä éìa ,"ípç ãñç"a§¤¤¦¨§¦©£¨©

,(ììk "ïéá÷eð ïéî"ila - ©¦§¦§¨
dhndn zexxerzd mey

z`xwpd ,(lawndn)

,"oiawep oiin z`lrd"

dlrn (lawnd) `awepdy

dly zexxerzda zxxerne

zexxerzd - dhnln

ixg` xcqd ,ixd .dlrnln

gxkdd ony ,ziy`xa ini 'f

o"n z`lrd didzy

ick dhnln zexxerzde

zexxerzd xxerl

cqga "seq oi` xe`"n dx`d dxi`d ziy`xa inia ,j` ;dlrnln

evxyi" zexn`nd f` erityd okle ,llk o"n z`lrd ila ,mpg

gnevd gek eli`e ,"oi`n yi" ly oipr "ux`d `vez"e "mind

rityn - "ux`d `ycz" xn`ndncinz,íéáNò çéîöäì§©§¦©£¨¦

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

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äìòîì äèîî øúë 'éçá àéä 'éöàã 'ìîå 'éöàã 'ìîî
øåàã å÷ä íåéñá àåä äëëå .ïôåñá ïúìçú õåòðå
äèîî øéàî ÷"à éìâøã øùåéä íåéñá íééúñîä ñ"à
àåäù äéùòã 'ìîã 'ìîã äîùðä øåà 'éçáì äìòîì

.'éöàã 'ìîã íéìëä úåéðåöéçî ùîî úå÷ìà

ù"îôìå
äìçú úùáìúî à"÷ìá àáåä ë"ô íéìåâìâä 'ñá
äéùòáù 'éöàä øåàá ñ"à øåàã å÷ä ìù åæ äøàä
øåà 'éçáì ïäîå äéùòáù äøéöéå äàéøáì äðîîå
íåéñá æåòå çë ùé æ"éòå äéùòã 'ìîã 'ìîã äîùðä
øîàî àåäå øôòä ãåñéáù äéùòã 'ìîã 'ìîã éìëä
ãéîú õøàä áø÷á ìòåô úåéäì 'åëå õøàä àùãú
éîé úùùá ãáìá àìå óåñ ïéà 'éçá) ãòå íìåòì
õøàä àöåú øîàîå íéîä åöøùé øîàîë úéùàøá
éîé 'æáù äéùòã 'ìîã 'ìîã äîëçî äéç ùôð
óåñ ïéà øåàî äøàä äæä íìåòá øéàä úéùàøá
çéîöäì (ììë ïéá÷åð ïééî úàìòä éìá íðç ãñçá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

.47‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וספנ"ב ספנ"א שם ג"כ וראה פי"ח. (בהג"ה), פ"ו "ראה :

ixyz 'i ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי י' קודש שבת יום

,264 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...áèéä ïáåé äæîå,blw 'nr cr.á"äåò ééç

àî úBøôe úBðìéàåïé,ipgexd gnevd gekn -Léì"yi"l - §¦¨¥¥©¦§¥
,zexitde zepli`d ,miayrd ,inybdäðLa äðL écî ãéîz48, ¨¦¦¥¨¨§¨¨

àeäL`ed ,dpya dpy icn cinz ginvdl -úðéça ïéòî ¤¥¥§¦©
,"óBñ-ïéà"gekd mrt s` miizqn `l ,iteqÎoi` oipr `edy - ¥

,ginvdl ux`aíàL¤¦
éeaø äfä íìBò íi÷úé¦§©¥¨©¤¦
eçéîöé ¯ íéðL úBááø¦§¨¦©§¦
àlà .äðLa äðL écî¦¥¨¨§¨¨¤¨

ïäî LiL,miayrdn - ¤¥¥¤
,zexitdne zepli`dn

mi`adúàìòä éãé ìò©§¥©£¨©
,"ïéá÷eð ïéî"yiy - ©¦§¦

gek z` xxernd edyn

,ginviy gnevdíäå§¥
,íéòeèpäå íéòeøfä- ©§¦§©§¦

zepli`de mirxfpd miayrd

md mirxfd ixd ,mirhipd

,gnevd gekl "o"n z`lrd"

ïë-ét-ìò-óàåzexnl - §©©¦¥
,mirehpe mirexf mdyíä¥

,éøtä éaâì ììk Cøò Bì ïéà òeèpä ïéòøbäL ,ïéàî Lé Bîk§¥¥©¦¤©©§¦©¨©¥¤¤§¨§©¥©§¦
íâå,d`eeyde jxr mey el oi` -íéôðòä íò ïìéàä ìk ãâð §©¤¤¨¨¦¨¦¨£¨¦

,ïéìòäåjk lk lcadd oi` jkay -zeki`ayiy ixtd iabl enk §¤¨¦
oi`e lecb lcad miiw ,j` ,mrh oi` rxfpy oirxbl eli`e mrh ea

d`eeydzenkaixd ,oirxbd iabl eilre eitpre oli`d ly ,

zexnl ,"oi`n yi" ly oipr `id oli`d lye zexitd ly mzginv

,oirxbd zrixf ici lr `a dfyíâå ,úB÷øéå íéðBòøæ éðéîa ïëå§¥§¦¥¥§¦¦¨§©
àeä ,ãçà ïéòøbî ïéðéòøb úBàî úBeäúäì äàeáz éðéîa§¦¥§¨§¦§©¥©§¦¦¦©§¦¤¨

ïkL ìkîe ,ïéàî Lé Bîkzedn eze` mdy dhgd ipirxb `l - §¥¥©¦¦¨¤¥
`l` ,oirxbd lyä.íéìaMäå ïéMwynn zedn eze` mpi`y - ©©¦§©¦¢¦

md ixd - oirxbd enk

."oi`n yi" i`ceaäpäå49, §¦¥
L úBøtämignev -ìò ©¥¤©

,"ïéá÷eð ïéî" úàìòä éãé§¥©£¨©©¦§¦
,dhnln zexxerzd -àéä¦

íä ¯ äòéèpäå äòéøfä©§¦¨§©§¦¨¥
ãàî ãàî íéçaLî§ª¨¦§Ÿ§Ÿ
çkî ïäéìàî íéìBòäî¥¨¦¥£¥¤¦Ÿ©
,õøàaL Bcáì çîBvä- ©¥©§©¤¨¨¤

,drixfe drihp ilaäfîe¦¤
ìékNðoipra -úBëLnä ©§¦©§¨

íéðBéìò úBøBà- ¤§¦
ekyneiyazenler - ©

-äøéöé-äàéøa-úeìéöà£¦§¦¨§¦¨
äiNòzexe`dy - £¦¨

z`lrd" ici lr mikynpd

dlrn mda yi ,mc`d zcear ly (dhnln zexxerzd) "o"n

"`lirlc `zexrz`"a mikynpd zexe`d xy`n xzei dpeilr

mc`d zceare zexxerzdd ila ,cala (dlrnln zexxerzda)

,dhnl,(íãàä úàéøa úéìëz àeäL)ezcear ici lry - ¤©§¦§¦©¨¨¨
,zenlerd lka xzei milrp zexe` ekyneiíB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨

.øçà©¥

äfîezebixcna) diyrd zizgzay ,lirl xaqedy dnn - ¦¤
ly ote`a xzei wfegn xe` xi`n ("diyr"d mler ly zepexg`d

"seq oi` xe`"n ,"xfeg xe`"

xe`ne "oinlr lk aaeq"d

dfn ixd - "ew"dáèéä ïáeé¨¥¥
íîBc :úBâøãî øãñ ïéðòa§¦§©¥¤©§§¥
ïäL ,øaãî éç çîBö- ¥©©§©¥¤¥

zeceqid 'ca `a dfy itk

ixd ,`xap lk akxen mdn

mdøôò :úBðéça) -l"pd,( §¦¨¨

L ,çeø Là íéîçîBväî äìòîì àeä éçäL óà50øaãîäå , ©¦¥©¤©¤©©§©§¨¥©¥©§©§©¥
ïë-ét-ìò-óà ¯ éçäî äìòîìbeq -,çîBväî éçå ïBfð éçä §©§¨¥©©©©¦¥©©¦§©¥©¥©

øaãîäå,mc`d -ìa÷î §©§©¥§©¥
,íäéðMî Búeiçgnevn - ©¦§¥¤

,igne,úòãå äîëç íâå- §©¨§¨¨©©
,igne gnevn mc`d lawn

òãBé ÷Bðézä ïéà"L¤¥©¦¥©
ãò 'ànà'å 'àaà' úBø÷ì¦§©¨§¦¨©
,"'eë ïâc íòè íòèiL- ¤¦§Ÿ©©¨¨

zxne` `xnbdy itk

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

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äðù éãî ãéîú ùéì ïéàî úåøéôå úåðìéàå íéáùò
éåáéø æ"äåò íéé÷úé íàù ñ"à 'éçá ïéòî àåäù äðùá
ïäî ùéù àìà äðùá äðù éãî åçéîöé íéðù úåááø
íä ë"ôòàå íéòåèðäå íéòåøæä íäå ð"î úàìòä é"ò
éáâì ììë êøò åì ïéà òåèðä ïéòøâäù ïéàî ùé åîë
ïëå ïéìòäå íéôðòä íò ïìéàä ìë ãâð íâå éøôä
úååäúäì äàåáú éðéîá íâå úå÷øéå íéðåòøæ éðéîá
ù"ëîå ïéàî ùé åîë àåä 'à ïéòøâî ïéðéòøâ úåàî
ð"î úàìòä é"òù úåøéôä äðäå íéìáùäå ïéù÷ä
ãàî ãàî íéçáåùî íä äòéèðäå äòéøæä àéä
äæîå õøàáù åãáì çîåöä çëî ïäéìàî íéìåòäî
àåäù) ò"éáàá íéðåéìò úåøåà úåëùîä ìéëùð

.à"îá ù"îë (íãàä úàéøá úéìëú

áèéä ïáåé äæîå
ùà íéî øôò 'éçá ïäù î"çöã úåâøãî øãñ ïéðòá
øáãîäå çîåöäî äìòîì àåä éçäù óàù çåø
øáãîäå çîåöäî éçå ïåæéð éçä ë"ôòà éçäî äìòîì
÷åðéúä ïéàù úòãå äîëç íâå íäéðùî åúåéç ìá÷î
'åë ïâã íòè íåòèéù ãò àîéàå àáà úåø÷ì òãåé

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

.48‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰וכן) תמיד סע"א): (קלב, לעיל משא"כ מזל"ז), סתירה (מעין בשנה" שנה "מדי מהו "תמיד" אומרו "לאחרי :

כו'". ושנה שנה שבכל אלא כו' אינה אעפ"כ כו' תמיד וז"ש יד: סו"ס אגה"ק עפמש"כ ויל"פ א"ס). (בחי' וכההמשך - לעו' ‰Ú¯˙49.יהי')

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îבמעלות (ולהסיום בכלל מהסוף המצות במעלת להנ"ל בהמשך שהוא וי"ל - כאן? ענינו מה - במ"מ" - "והנה "לכאורה :

ולהעיר מאד. מאד משובחים הם האדם ותפלת מצוה ע"י כשנעשה - חנם" "בחסד עתה גם הנשפעים הענינים בכל דאף - מעשיות) מצות

'מ הארץ טובה המרגלים טענת בשלילת במש"נ מאד'".מלקו"ת ˘ËÈÏ"‡50.אד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'כו ניזון ובכ"ז - להתהוותו בנוגע "גם :

ממנו]". וניזון זקוק שנתהווה לאחר גם שלכן וי"ל העפר. מן הי' דהכל - עפר כאן נזכר דלא מובן [עפ"ז
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.48‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰וכן) תמיד סע"א): (קלב, לעיל משא"כ מזל"ז), סתירה (מעין בשנה" שנה "מדי מהו "תמיד" אומרו "לאחרי :

כו'". ושנה שנה שבכל אלא כו' אינה אעפ"כ כו' תמיד וז"ש יד: סו"ס אגה"ק עפמש"כ ויל"פ א"ס). (בחי' וכההמשך - לעו' ‰Ú¯˙49.יהי')

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îבמעלות (ולהסיום בכלל מהסוף המצות במעלת להנ"ל בהמשך שהוא וי"ל - כאן? ענינו מה - במ"מ" - "והנה "לכאורה :

ולהעיר מאד. מאד משובחים הם האדם ותפלת מצוה ע"י כשנעשה - חנם" "בחסד עתה גם הנשפעים הענינים בכל דאף - מעשיות) מצות

'מ הארץ טובה המרגלים טענת בשלילת במש"נ מאד'".מלקו"ת ˘ËÈÏ"‡50.אד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'כו ניזון ובכ"ז - להתהוותו בנוגע "גם :

ממנו]". וניזון זקוק שנתהווה לאחר גם שלכן וי"ל העפר. מן הי' דהכל - עפר כאן נזכר דלא מובן [עפ"ז
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עג היום יום . . . 

ה'תש"דד תשרייום ראשון
נּו. ְסִליחֹות. ַדְלָיה ִנְדֶחה. ָאִבינּו ַמְלּכֵ צֹום ּגְ

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח. צז־צט.

תניא: אמנם . . . קלא והלידה.

ֹאֶפן ָהא': "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ אּור ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִקּצּור ּבֵ
ִחינֹות  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ִמימּות,  ַהּתְ ְיֵדי  ָאה ַעל  ַהּבָ ׁשּוָבה  ַהּתְ ֱאֹלֶקיָך. ֲעבֹוַדת  ֲהָוָי'  ְהֶיה ִעם  ּתִ ִמים  ּתָ ת, 
ְקֵראת  ב – ַהּנִ ִמימּות ַהּלֵ ָנה ִהיא ּתְ ּלָ ׁשּוָבה ָהעֹוָלה ַעל ּכֻ ִמימּות, ּוְבַיַחס ֶאל ַהּתְ ִעְנַין ַהּתְ ּוַמְדֵרגֹות ּבְ

ַאְבָרָהם "ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶניָך". ָאמּור ּבְ ֶעְרְנְסְטַקייט ]=ְרִצינּות[ – ּכָ

ה'תש"דה תשרייום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד. ק־קב.

תניא: ובזה יובן . . . קלא וכדלקמן.

אּור ֹאֶפן ַהּב': ִקּצּור ּבֵ
ר ִהְתַהּוּות  ְבָרִאים, ֲאׁשֶ י ָתִמיד. ֲהָוָי' מֹוֶרה ַעל ִהְתַהּוּות ָהעֹוָלם ְוִהְתַהּוּות ַהּנִ יִתי ֲהָוָי' ְלֶנְגּדִ ּוִ ש, ׁשִ
ָאה ַעל ְיֵדי ֶזה  ׁשּוָבה ַהּבָ ֶדֶרְך ֵאין ֲערֹוְך ֵמַאִין ְלֵיׁש. ְוִהיא ֲעבֹוַדת ַהּתְ ּה ְוַחּיּוָתּה הּוא ּבְ ּלָ ִריָאה ּכֻ ַהּבְ

ל ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו. ִמיד ְלֶנֶגד ֵעיָניו ִעְנַין ַהֲהָוָי' ׁשֶ ר ּתָ ֲאׁשֶ

ה'תש"דו תשרייום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח. קג־קה.

תניא: והנה כמו"כ . . . 262 להחיותם.

אּור ֹאֶפן ַהג': ִקּצּור ּבֵ
ִלי ִל"ְוָאַהְבּתָ ֵאת ֲהָוָי' ֱאֹלֶקיָך",  ר ֶזהּו ּכְ ֵקן, ֲאׁשֶ נּו ַהּזָ ָאַמר ַרּבֵ מֹו ׁשֶ מֹוָך, ּכְ ו, ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ
ת  ִסּבַ ׁשּוָבה ּבְ קֹום נֹוָחה ֵהיֶמּנּו". ֲעבֹוַדת ַהּתְ ִרּיֹות נֹוָחה ֵהיֶמּנּו רּוַח ַהּמָ רּוַח ַהּבְ ל ׁשֶ ַמֲאָמר "ּכָ ּוֵבאּור ּבְ

ֵלב טֹוב.

ה'תש"דז תשרייום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג. קו־קח.

תניא: אמנם מציאותו . . . 262 כנ"ל.

אּור ֹאֶפן ַהד': ִקּצּור ּבֵ
ִביב לֹו, רֹוֶאה הּוא  ה ִעּמֹו ּוִמּסָ ֲעׂשֶ ל ַהּנַ ם ִלּבֹו ְוַדְעּתֹו ַעל ּכָ ֵעהּו, ָהָאָדם ַהּשָׂ ָרֶכיָך ּדָ ָכל ּדְ ב, ּבְ
ִעְנַין  ּבְ ֵבי ֹאֶהל  ֲעֵלי ֲעָסִקים ַעל ַהּיֹוׁשְ ִיְתרֹון ַהּבַ ּבְ ָאַמר ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי  מּוָחׁש, ּוְכמֹו ׁשֶ ֱאֹלקּות ּבְ

ָרִטית. ָחה ּפְ ּגָ ת ַהׁשְ ָאה ֵמְרִאּיַ ׁשּוָבה ַהּבָ מּוָחׁש. ֲעבֹוַדת ַהּתְ ת ֱאֹלקּות ּבְ ְרִאּיַ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . עד

ה'תש"דח תשרייום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח. קט־קיא.

תניא: ועוד . . . קלב דמל' דאצי'.

אּור ֹאֶפן ַהה': ִקּצּור ּבֵ
ִליָטה, ּוְכַמֲאָמר "ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם  ְהֶיה ׁשּום ּבְ ּלֹא ּתִ ה, ַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ֲהָוָי' ֱאֹלֶקיָך. ְזִהירּות ׁשֶ
ה ֵמֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו  ַכּמָ ָלל, ָידּוַע ּדְ ר ּכְ ּלֹא ִיְהֶיה ִנּכָ ִיְרָאה", ְוִעְנַין ָהַעְרמּוִמית הּוא ׁשֶ ָערּום ּבְ

ָאה ֵמַהְצֵנַע ֶלֶכת. ׁשּוָבה ַהּבָ ּלּו ָהיּו ִמְצַטֲעִרים. ְוֶזהּו ֲעבֹוַדת ַהּתְ יִרים ַעְצָמם, ְוִאם ִהְתּגַ ַמְסּתִ

ה'תש"דט תשרי, עריוהכ"פיום שישי

חומש: ברכה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד. קיב־קיד.

תניא: ולפמ"ש בס' . . . 264 במ"א.

ָעִמים. ב ט' ּפְ ָעִמים, ַסְך ַהּכֹל ְמַסּבֵ ב ג' ּפְ ַעם ְמַסּבֵ ָעִמים, ּוְבָכל ּפַ ֹלׁש ּפְ לֹום" ׁשָ ֵני ָאָדם - ּוְלׁשָ רֹות: "ּבְ ּפָ ּכַ
ָעִמים. ֹלׁש ּפְ ֵניֶהם אֹוְמִרים "ְוהּוא ַרחּום" ׁשָ ְלֶקה ׁשְ ְלֶקה ְוַהּנִ ֲחנּון. ַמְלקֹות: ַהּמַ ֵרי ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ׁשְ ַעד סֹוף ּתִ

א. ָלה ַעל ְלַהּבָ ּפּוִרים – ַקּבָ יֹום ַהּכִ ּפּוִרים ָהֲעבֹוָדה ִהיא ֲחָרָטה ַעל ֶהָעָבר, ּבְ ֶעֶרב יֹום ַהּכִ ּבְ

ה'תש"די תשרי, יום הכפוריםשבת

חומש: ברכה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט. קודם כל נדרי: קטו־קכג. קודם השינה: קכד־קלב. אחר מוסף: קלג־קמא. אחר 

נעילה: קמב־קנ.
תניא: ומזה יובן . . . עוה"ב.

ָהל  ַעת ַהּקָ ַעם ַאַחת, ּוְבקֹול ָרם. ַעל ּדַ סּוק "אֹור ָזרּוַע" - ּפַ ֵגל" גו'. ּפָ ּפּוִרים ַמְתִחיִלים "ה' ָמָלְך ּתָ ֵליל יֹום ַהּכִ
ת ְויֹום  ּבָ ׁשַ מֹו ּבְ ה ּכְ ּטָ ַמע ַעל ַהּמִ ֹחֶמר". ְקִריַאת ׁשְ ה ּכַ י ִהּנֵ ָעִמים, ּוְבקֹול ָנמּוְך. ֵאין ּכֹוְפִלים ֶהָחרּוז "ּכִ כו' - ג' ּפְ
ּפּוִרים אֹוְמִרים י"ג ִמּדֹות  ַהּכִ ָנה ְויֹום  ֹראׁש ַהּשָׁ ּבְ ִפּלֹות ַהּיֹום.  ּתְ ָכל  ּבְ נּו ְזכֹור ַרֲחֶמיָך כו' -  טֹוב. ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ים ַאַחר מּוָסף. ִהּלִ עּור ּתְ ת. ׁשִ ּבָ ׁשַ ָחל ּבְ ׁשֶ ם ּכְ ֶפר ּתֹוָרה ּגַ הֹוָצַאת ַהּסֵ ָהַרֲחִמים ּבְ
ִמְנָחה אֹוְמִרים ְלָדִוד ה' אֹוִרי.  ם ּבְ מֹוָך גו'. ּגַ ה. ִמי ֵאל ּכָ ַבר - ּוְבֵהָמה ַרּבָ ּפּוִרים: ַוְיִהי ּדְ ַהְפטֹוַרת ִמְנַחת יֹום ַהּכִ
א,  א ּוְלֵעּלָ ְנִעיָלה - ְלֵעּלָ יׁש ּדִ ּדִ ּקַ ת ְנִעיָלה. ּבְ ִפּלַ ל ּתְ תּוַח ַעד ַאֲחֵרי ּכָ ָאר ּפָ ֵרי, ְוִנׁשְ ְנִעיָלה ְלַאׁשְ ִתיַחת ָהָארֹון ּבִ ּפְ

ִים. ּפַ ִאים ּכַ אֹלֵקינּו, ָעֵלינּו. ְוֵאין נֹוׂשְ ֵאין ּכֵ
ָחר. י" ַעד ְלּמָ ל ָצְרּכִ ה ִלי ּכָ ָעׂשָ ם ִאם ֶהֱעִריב ַהּיֹום. ֵאין ְמָבְרִכים "ׁשֶ אֹוְמִרים "ַהּיֹום ִיְפֶנה", ּגַ

יוהכ"פ קומט אויס צו פאסטען זעקס און צווַאנציג שעה.

עֹות. ׁש ׁשָ ִרים ְוׁשֵ ּפּוִרים יֹוֵצא ָלצּום ֶעׂשְ יֹום ַהּכִ ּבְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ב תשרי ד' ראשון יום שיעור'? 'חצי על מכפר הכיפורים יום

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰Ba øékî ïéàL àèç ìk̈¥§¤¥©¦

íBéa äøáò ÷ôñ Bãé ìò àaL éî ,Cëéôì .Bì øtkúð 'ä àlà¤¨¦§©¥§¦¨¦¤¨©¨§¥£¥¨§

íBiä ìkL ,éeìz íLàî øeèt Z äëLç íò elôà ,íéøetkä©¦¦£¦¦£¥¨¨¥¨¨¨¤¨©

.øtëî§©¥

עליו ועבר תלוי אשם להביא שחייב עבירה' 'ספק שעשה מי

קרבן. מלהביא ופטור לו נתכפר הכיפורים, יום

חצי חשיכה עם ביוה"כ שאכל מי הסתפק: למלך' וה'משנה

פרס) אכילת כדי (תוך יוה"כ ובמוצאי וכד' חלב ספק של שיעור

כיפר יוה"כ כי תלוי מאשם פטור האם – שיעור חצי עוד אכל

שאכל שיעור' ל'חצי מצטרף ואינו בו שאכל שיעור' ה'חצי על

יוה"כ? אחר

הברייתא דברי את אחד)והביא לשון לפי ב, יח, "יום(כריתות

החצאים שני כן ואם שיעור". חצי על מכפר אינו הכיפורים

שתמה אלא תלוי, אשם להביא וחייב שלם לשיעור מצטרפים

שיעור? חצי על מכפר יוה"כ אין מדוע הענין: עצם על

ג)וה'מרחשת' יג, סי' מבאר:(ח"א

איסור של שיעור חצי על מכפר אינו שיוה"כ – הגמרא דברי

הסובר לקיש דריש אליבא נאמרו א)– עד, שיעור(יומא שחצי

כך על היתה לא חטא אינו שהמעשה וכיון התורה, מן מותר

אחרי השיעור את ובהשלימו לחול, מה על לה אין כי כפרה,

תלוי. באשם וחייב לשיעור החצאים שני מצטרפים יוה"כ

יוחנן ר' לדעת יוה"כ(שם)ואמנם התורה, מן אסור שיעור שחצי

לחצי מצטרף ואינו ביוה"כ, שאכל שיעור' ה'חצי על כיפר

מקרבן. ופטור יוה"כ לאחר שאכל

טוב' ב)וב'לקח ס"ק ט מבאר:(כלל

שלא בתנאי איסור של שיעור' 'חצי על מכפר הכיפורים יום

אינו שיוה"כ הגמרא דברי ואילו שלם, לשיעור כך אחר השלים

לשיעור שהושלם שיעור חצי על מוסבים שיעור חצי על מכפר

את שמשלים שברגע משמעו החצאים שני צירוף כי שלם,

הראשון, שיעור' 'חצי של האיסור גם האיסור, כל חל השיעור

יכול יוה"כ ואין יוה"כ, לאחר רק נעשתה שהעבירה ונמצא

כך. על לכפר

ה'תשע"ב תשרי ה' שני יום פרס אכילת כדי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰ïäéðéa ääLé àlL àeäå§¤Ÿ¦§¤¥¥¤

ìL úìéëà éãkî øúBé.íéöéa L ¥¦§¥£¦©¨¥¦

סימן לכך ניתן ורק אכילה לצירוף הזמן התפרש לא מדוע

ביצים? שלוש אכילת זמן –

שאינו ויש באכילתו הממהר אדם יש לפרש: יש לכאורה

זמן אחד כל אצל נמשך פרס' אכילת 'כדי ששיעור וכיון ממהר,

קבוע. זמן לו ניתן לא אחר,

ולא הממוצע לפי נמדד שהשיעור נראה כי לדחות יש אך

מהרגיל ארוך זמן נמשכת שאכילתו ומי ואחד, אחד כל לפי

ולא הממוצע האכילה זמן במשך איסור כזית אכילת על יתחייב

שלו. האכילה בזמן

הגמרא מדברי לדבר ב)וראיה מב, מצואת(סוכה להרחיק שאין

בכדי דגן כזית לאכול משיודע אלא שבקדושה לדבר קטן

עצמו הקטן של פרס' אכילת 'כדי לפרש אין וכאן פרס. אכילת

ברור אלא פרס לאכול כלל מסוגל שאינו בקטן מדובר שהרי

אחד. כל לפי ולא הממוצע לפי שמשערים

באופן הוא קבוע זמן חז"ל נקטו לא מדוע הביאור אלא

רק נזכר בגמרא שהרי ממש ביצים לשלוש הכוונה אין אחר:

כיכר לחצי והכוונה לחם, כיכר חצי היינו פרס', אכילת 'כדי

כזמן חיטים לחם אכילת זמן שאין וכיון ביצים. שלוש בנפח

מסוים מאכל לפי נמדד אינו הזמן שיעור שעורים, לחם אכילת

אסור בשר כזית והאוכל ענינו לפי מאכל בכל משערים אלא

ביצים, שלוש בשיעור מבושל בשר אכילת בכדי שיעורו מבושל,

ולכן חי, בשר אכילת בכדי שיעורו חי בשר כזית האוכל ואילו

המשתנה הזמן שיעור את ולא הנפח שיעור את חז"ל נתנו

למאכל.ממאכל

משקה השותה לגבי הפוסקים שדנו במה להכריע יש זה ולפי

יותר לסופה השתייה תחילת בין ושוהה קטנות, בלגימות חם

יש האמור ולפי אחרונה, ברכה יברך האם פרס אכילת מכדי

שתיית מזמן ארוך חם משקה שתיית זמן שהרי צירוף כאן

קר. משקה

(b"iy jepig zgpn)

ה'תשע"ב תשרי ו' שלישי יום כעזרה עזרה אויר

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰øéåàa Bîöò äìz íà ïëå§¥¦¨¨©§©£¦

.äøæòk Bðéà Bà äøæòk äøæò øéåà íà ,÷ôñ øácä Z äøæò£¨¨©¨¨¨¥¦£¦£¨¨¨£¨¨¥¨£¨¨

בגמרא הוא א)ספק יז, באוויר(שבועות בשגגה ששהה טמא :

קרבן. להביא עליו האם ברצפה, רגליו נגעו ולא העזרה

להבין: וצריך

מקומות ועוד)בכמה ה"כ פ"א פסוהמ"ק הל' הי"ח, פ"ג המקדש ביאת (הל'

אם הוא ספק כאן ומדוע כמקום, המקום שאויר הרמב"ם פסק

כעזרה? עזרה אויר

התוספות כתבו זו קושיא תלה)ומכוח ד"ה אויר(שם שאכן

האויר, לקדושת הרצפה קדושת בין הבדל ואין כעזרה, עזרה

לשהות האיסור ששיעור חז"ל דברי האם הוא הגמרא וספק

לקביעת הכוונה אין השתחוואה', 'כדי הוא בטומאה במקדש

במצב להיות צריכה שהשהיה גם שקבעו אלא בלבד זמן שיעור

להשתחוות אפשרות אין באויר ובשהייה להשתחוות, שיכול

ארצה. אפיים

קדושת על הספק אין כך: לפרש יש הרמב"ם דברי את וגם

תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק:
תחילת ליל שלישי ו' תשרי, אחר צאת הכוכבים
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ה'תשע"ב תשרי ד' ראשון יום שיעור'? 'חצי על מכפר הכיפורים יום

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰Ba øékî ïéàL àèç ìk̈¥§¤¥©¦

íBéa äøáò ÷ôñ Bãé ìò àaL éî ,Cëéôì .Bì øtkúð 'ä àlà¤¨¦§©¥§¦¨¦¤¨©¨§¥£¥¨§

íBiä ìkL ,éeìz íLàî øeèt Z äëLç íò elôà ,íéøetkä©¦¦£¦¦£¥¨¨¥¨¨¨¤¨©

.øtëî§©¥

עליו ועבר תלוי אשם להביא שחייב עבירה' 'ספק שעשה מי

קרבן. מלהביא ופטור לו נתכפר הכיפורים, יום

חצי חשיכה עם ביוה"כ שאכל מי הסתפק: למלך' וה'משנה

פרס) אכילת כדי (תוך יוה"כ ובמוצאי וכד' חלב ספק של שיעור

כיפר יוה"כ כי תלוי מאשם פטור האם – שיעור חצי עוד אכל

שאכל שיעור' ל'חצי מצטרף ואינו בו שאכל שיעור' ה'חצי על

יוה"כ? אחר

הברייתא דברי את אחד)והביא לשון לפי ב, יח, "יום(כריתות

החצאים שני כן ואם שיעור". חצי על מכפר אינו הכיפורים

שתמה אלא תלוי, אשם להביא וחייב שלם לשיעור מצטרפים

שיעור? חצי על מכפר יוה"כ אין מדוע הענין: עצם על

ג)וה'מרחשת' יג, סי' מבאר:(ח"א

איסור של שיעור חצי על מכפר אינו שיוה"כ – הגמרא דברי

הסובר לקיש דריש אליבא נאמרו א)– עד, שיעור(יומא שחצי

כך על היתה לא חטא אינו שהמעשה וכיון התורה, מן מותר

אחרי השיעור את ובהשלימו לחול, מה על לה אין כי כפרה,

תלוי. באשם וחייב לשיעור החצאים שני מצטרפים יוה"כ

יוחנן ר' לדעת יוה"כ(שם)ואמנם התורה, מן אסור שיעור שחצי

לחצי מצטרף ואינו ביוה"כ, שאכל שיעור' ה'חצי על כיפר

מקרבן. ופטור יוה"כ לאחר שאכל

טוב' ב)וב'לקח ס"ק ט מבאר:(כלל

שלא בתנאי איסור של שיעור' 'חצי על מכפר הכיפורים יום

אינו שיוה"כ הגמרא דברי ואילו שלם, לשיעור כך אחר השלים

לשיעור שהושלם שיעור חצי על מוסבים שיעור חצי על מכפר

את שמשלים שברגע משמעו החצאים שני צירוף כי שלם,

הראשון, שיעור' 'חצי של האיסור גם האיסור, כל חל השיעור

יכול יוה"כ ואין יוה"כ, לאחר רק נעשתה שהעבירה ונמצא

כך. על לכפר

ה'תשע"ב תשרי ה' שני יום פרס אכילת כדי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰ïäéðéa ääLé àlL àeäå§¤Ÿ¦§¤¥¥¤

ìL úìéëà éãkî øúBé.íéöéa L ¥¦§¥£¦©¨¥¦

סימן לכך ניתן ורק אכילה לצירוף הזמן התפרש לא מדוע

ביצים? שלוש אכילת זמן –

שאינו ויש באכילתו הממהר אדם יש לפרש: יש לכאורה

זמן אחד כל אצל נמשך פרס' אכילת 'כדי ששיעור וכיון ממהר,

קבוע. זמן לו ניתן לא אחר,

ולא הממוצע לפי נמדד שהשיעור נראה כי לדחות יש אך

מהרגיל ארוך זמן נמשכת שאכילתו ומי ואחד, אחד כל לפי

ולא הממוצע האכילה זמן במשך איסור כזית אכילת על יתחייב

שלו. האכילה בזמן

הגמרא מדברי לדבר ב)וראיה מב, מצואת(סוכה להרחיק שאין

בכדי דגן כזית לאכול משיודע אלא שבקדושה לדבר קטן

עצמו הקטן של פרס' אכילת 'כדי לפרש אין וכאן פרס. אכילת

ברור אלא פרס לאכול כלל מסוגל שאינו בקטן מדובר שהרי

אחד. כל לפי ולא הממוצע לפי שמשערים

באופן הוא קבוע זמן חז"ל נקטו לא מדוע הביאור אלא

רק נזכר בגמרא שהרי ממש ביצים לשלוש הכוונה אין אחר:

כיכר לחצי והכוונה לחם, כיכר חצי היינו פרס', אכילת 'כדי

כזמן חיטים לחם אכילת זמן שאין וכיון ביצים. שלוש בנפח

מסוים מאכל לפי נמדד אינו הזמן שיעור שעורים, לחם אכילת

אסור בשר כזית והאוכל ענינו לפי מאכל בכל משערים אלא

ביצים, שלוש בשיעור מבושל בשר אכילת בכדי שיעורו מבושל,

ולכן חי, בשר אכילת בכדי שיעורו חי בשר כזית האוכל ואילו

המשתנה הזמן שיעור את ולא הנפח שיעור את חז"ל נתנו

למאכל.ממאכל

משקה השותה לגבי הפוסקים שדנו במה להכריע יש זה ולפי

יותר לסופה השתייה תחילת בין ושוהה קטנות, בלגימות חם

יש האמור ולפי אחרונה, ברכה יברך האם פרס אכילת מכדי

שתיית מזמן ארוך חם משקה שתיית זמן שהרי צירוף כאן

קר. משקה

(b"iy jepig zgpn)

ה'תשע"ב תשרי ו' שלישי יום כעזרה עזרה אויר

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰øéåàa Bîöò äìz íà ïëå§¥¦¨¨©§©£¦

.äøæòk Bðéà Bà äøæòk äøæò øéåà íà ,÷ôñ øácä Z äøæò£¨¨©¨¨¨¥¦£¦£¨¨¨£¨¨¥¨£¨¨

בגמרא הוא א)ספק יז, באוויר(שבועות בשגגה ששהה טמא :

קרבן. להביא עליו האם ברצפה, רגליו נגעו ולא העזרה

להבין: וצריך

מקומות ועוד)בכמה ה"כ פ"א פסוהמ"ק הל' הי"ח, פ"ג המקדש ביאת (הל'

אם הוא ספק כאן ומדוע כמקום, המקום שאויר הרמב"ם פסק

כעזרה? עזרה אויר

התוספות כתבו זו קושיא תלה)ומכוח ד"ה אויר(שם שאכן

האויר, לקדושת הרצפה קדושת בין הבדל ואין כעזרה, עזרה

לשהות האיסור ששיעור חז"ל דברי האם הוא הגמרא וספק

לקביעת הכוונה אין השתחוואה', 'כדי הוא בטומאה במקדש

במצב להיות צריכה שהשהיה גם שקבעו אלא בלבד זמן שיעור

להשתחוות אפשרות אין באויר ובשהייה להשתחוות, שיכול

ארצה. אפיים

קדושת על הספק אין כך: לפרש יש הרמב"ם דברי את וגם
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ללא העזרה באוויר בטומאה שהייה האם אלא העזרה אוויר

קרבן להביא וחייב אסורה להשתחוות משנהאפשרות משנה, (לחם

.למלך)

מבאר: שמח' וה'אור

הוא בגמרא והספק העזרה כקדושת קדוש העזרה אויר אכן,

שהעזרה כשם כי עצמית, קדושה היא האוויר קדושת האם

או לגובהה, גם נתקדשה כך ולרחבה לארכה נתקדשה

אם מינה': ו'נפקא שתחתיו. הקרקע מכוח היא שקדושתה

נחשב באוויר עצמו את התולה הרי עצמו, מצד קדוש האוויר

כהליכתו לגובה הליכתו (כי היציאה לכיוון שלא שהלך כמי

אם אבל השתחוואה, כדי ישהה לא אם גם ומתחייב לצדדים)

היא באוויר שהייתו שתחתיו, הקרקע מכח רק קדוש האויר

השתחוואה. כשיעור שהה אם רק וחייב במקומו, עומד כאילו

ה'תשע"ב תשרי ז' רביעי יום דבר' העלם 'פר לענין מיעוטים צירוף

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰ïî áìça ïéc úéa eøBä¥¦§¥¤¦

íäì òãBðå ,íäét ìò ìäwä èeòî ìëàå ,øzî àeäL íéáìçä©£¨¦¤ª¨§¨©¦©¨¨©¦¤§©¨¤

,úøzî úéðBìt äøæ äãBáòL eøBä Ck øçàå ,ïäa eøæçå eàèçL¤¨§§¨§¨¤§©©¨¤£¨¨¨§¦ª¤¤

íéìëBàä eôøèöiLëe ,íäét ìò øçà èeòî äøæ äãBáò dúBà ãáòå§¨©¨£¨¨¨¦©¥©¦¤§¤¦§¨§¨§¦

.ïéôøèöî elà éøä Z áø eéäé íéãáBòì̈§¦¦§Ÿ£¥¥¦§¨§¦

כהוראתם הקהל רוב ועשה כרת איסור והתירו ששגו דין בית

העלם ('פר חטאת מביאים הדין בית שטעו, להם נודע ואח"כ

פטורים כהוראתם שעשו ואלו ציבור'), של ה"א)דבר פי"ב (לעיל

וכל פטורים דין "בית – פיהם על עשה הקהל מיעוט רק אם אך

חטאתו" מביא ואחד א)אחד הל' .(לעיל

הגמרא א)ומסתפקת ג, חלב(הוריות והתירו טעו דין בית כאשר

דם והתירו והורו טעו כך ואחר פיהם, על הקהל מיעוט ועשה

ודם חלב שאיסורי מאחר האם – פיהם על אחר מיעוט ועשה

רוב ומהווים מצטרפים המיעוטים שני (חטאת), בקרבנם שווים

איסורים ששני כיוון או דבר' העלם 'פר להביא וחייבים הקהל

מצטרפים. המיעוטים אין הם

שווה שקרבנם ודם שבחלב לומר תמצי אם מוסיפה: והגמרא

חלב איסור על עבר הראשון המיעוט אם – מצטרפים המיעוטים

א שאין זרה, עבודה איסור על אחר ואיןומיעוט שווה יסורם

ובעבודה כשבה. או שעירה הוא הקרבן (בחלב שווה קרבנם

המיעוטים אין רש"י) – כשבה ולא שעירה קרבנו זרה,

מצטרפים. (במזיד) כרת יש שבשניהם כיוון או מצטרפים

שהמיעוט כאן הרמב"ם ופסק ב'תיקו' הספק נשאר בגמרא

ה'לחם וכתב זרה. עבודה שעבד למיעוט מצטרף חלב שאכל

בחלב מיעוט – הראשון שבספק הזכיר לא שהרמב"ם משנה'

דאיסורן דמצטרפין, הוא שכן "דכל מצטרפים, – בדם ומיעוט

שווה". וקרבנן שווה

אפשר איך בתיקו, נשארה שהגמרא כיון הראב"ד: ומשיג

הבאת ספק זה והרי הקרבן את ולהביא המיעוטים את לצרף

בעזרה? חולין

מבריסק הגר"ח הרמב"ם)ומבאר על :(בחידושיו

למיעוט חלב שאכל המיעוט את לצרף אם הגמרא ספק על

התוספות הקשו ע"ז, והורו)שעבד ד"ה את(שם לצרף אפשר איך :

פר מביאים חלב על כי שווה, קרבנם אין והרי המיעוטים שני

לחטאת? ושעיר לעולה פר מביאים זרה עבודה ועל לחטאת

שני את נצרף אם גם הרמב"ם לדעת שאכן לומר יש זה ולפי

איזה שהרי דבר' העלם 'פר מביאים דין בית אין המיעוטים

רק מועיל המיעוטים שני וצירוף התוס') (כקושיית יביאו קרבן

כל – מצטרפים אינם אם (כי יחיד מחטאת אחד כל לפטור כדי

חטאת). חייב מהם אחד

שבוודאי דם שאכל ומיעוט חלב שאכל במיעוט אמנם,

דבר' העלם 'פר להביא יתחייבו משנה, הלחם כדברי מצטרפים,

שווה קרבנם פותחתשהרי הבאה שהשאלה כיון בתיקו, נשארה שהגמרא [ואף

ההלכה] זו הרמב"ם לדעת - לומר' תמצי .ב'אם

ה'תשע"ב תשרי ח' חמישי יום נשיא" "אשר

:Â ‰ÎÏ‰ ,Â''Ë ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰øeîàä àéOð eäæ éà¥¤¨¦¨¨

äìòîì ïéàå ìàøOiî íãàî úeLø åéìò ïéàL ,Cìî äæ ?äøBza©¨¤¤¤¤¥¨¨¨¥¨¨¦¦§¨¥§¥§©§¨

øàMî Bà ãåc úéaî äéäL ïéa .åéäìà 'ä àlà Búeëìîa epnî¦¤§©§¤¨¡Ÿ¨¥¤¨¨¦¥¨¦¦§¨

.ìàøOé éèáL¦§¥¦§¨¥

בתורה נאמר חטאם על קרבן המביאים ג)בכל ד, 'אם'(ויקרא

נשיא ''אשר נאמר בנשיא ורק יחטא'') המשיח הכהן ''אם (כמו:

ודאית. כאפשרות אלא כספק לא יחטא'',

בזוהר מבואר הדבר שם)ובטעם שכיח(ויקרא לא הכהנים אצל :

ישראל כל משאוי וכן תמיד, עליו אדונו (עול) משאוי כי חטא

לגבי וכן שיחטא. האפשרות רחוקה כן על ואחד, אחד כל ושל

חוטאים, אינם השאר חוטאים חלק שאם ישראל'' עדת ''כל

שיחטא. ספק ואין בו גס לבו הנשיא אבל

יצרו בכבוד או בעושר מחברו הגדול מוסיף: יקר' וה'כלי

יחטא''. נשיא ''אשר נאמר כן ועל ממנו גדול

אלוקיו ה' מצות מכל אחת ''ועשה הנשיא: על נאמר ועוד

ואשם'' בשגגה תעשנה לא כב)אשר שם, הנצי''ב(שם וכתב .

''ועשה כתוב להיות צריך היה לכאורה דבר'': ''העמק בפירושו

את הכתוב הצמיד ומדוע אלקיו'', ה' מצוות מכל אחת בשגגה

לחטוא לו גורמת שהנשיאות אלא תעשנה''? ל''לא ה''שגגה''

בשגגה! אפילו אותן חוטאים היו לא שאחרים חמורות בעבירות

המשנה לפי בו? מדבר שהכתוב הנשיא א)ומיהו י, -(הוריות

מי - אלוקיו' ה' מצוות מכל אחת 'ועשה שנאמר המלך ''זה

ביחזקאל ואכן אלוקיו''. ה' אלא גביו על נקראכה)(לז,שאין

כתב וכן לעולם''. להם נשיא דוד ''ועבדי ככתוב: נשיא המלך

כאן. הרמב''ם

או השבט ל''נשיא גם שהכוונה מפרש עזרא' ה'אבן אמנם

יחוב'' [גדול] רבא ''אם כתבו: בתרגומים וגם אב''. בית נשיא

ייחוב''(אונקלוס) בעמא דרבא ''בזימנא עוזיאל)או בן ואף(יונתן

בכלל. 'גדול' כל לשיטתם
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ה'תשע"ביום תשרי ט' שישי ובתפילין בסוטה במצורע, יד

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯ÙÎ È¯ÒÂÁÓ ˙ÂÎÏ‰ãé ïäa Bì ïéà¥Ÿ¤¨

.úéîìBò äøäè Bì ïéà ...úéðîé§¨¦¥¨¢¨¨¦

החלק על תפילין להניח עליו האם מידו, חלק שנקטע מי

הנשאר?

טהרה. לו אין ידו בוהן שנקטעה שמצורע מבואר זו בהלכה

תהיה העדים "יד בה שנאמר דין, בית מיתת לגבי מצאנו וכן

אבל פטור, הנידון העדים יד נקטעה שאם להמיתו" בראשונה בו

דרשו שכן בכך, נפטר אינו מלכתחילה גדמים העדים היו אם

כבר" שהיתה – העדים ב)"יד מה, שהיתה(סנהדרין שהיד כלומר

הדין. ביצוע בשעת קיימת תהא העדות בשעת קיימת

התוספות הנגע(שם)וכתבו בעת אם שרק במצורע גם שהוא

אם אך טהרה, לו אין נקטעה כך ואחר בוהן לו היתה

מעכב. חסרונה אין בוהן לו היתה לא מלכתחילה

גם שלדעתו ומשמע חילוק ללא זו הלכה כתב הרמב"ם אך

כתב וכן טהרה לו אין מלכתחילה בוהן למצורע היתה לא אם

סוטה ה"גֿד)בהלכות אין(פ"ב ואם כפיה" על "ונתן בה שנאמר

לפני ידה נכרתה אם בין חילק ולא אותה משקין אין יד כף לה

כך! אחר או שנסתרה

העדים': ל'יד אלו דינים בין לחלק ויש

שבו הרגע הוא שהקובע למדים העדים" "יד מהכתוב א.

הדבר אין יד חסרי היו שעה באותה ואם 'עדים', להיות החלו

ואין המצורע') 'בוהן (ולא ידו' 'בוהן נאמר במצורע אך מעכב.

נאמר בסוטה וכן מצורע, להיות שהחל השעה לפי נקבע דינו

הסתירה. שעת לפי נקבע דינה ואין הסוטה') 'כף (ולא 'כפיה'

לחלק לקרוא ניתן עדיין נקטעה מידם שחלק אף בעדים, ב.

ניתן לא הבוהן לו שחסרה במצורע אך 'יד'. הנשאר הזרוע

הנשאר היד חלק בסוטה וכן 'בוהן', בשם היד יתר את לכנות

'כפיה'. אינו

אלו: ביאורים בשני תלוי בתפילין והדין

כי ומצורע, לסוטה דומה תפילין הנחת הראשון, הביאור לפי

החיוב, זמן תחילת לפי שהולכים המלמד פסוק אין בתפילין גם

בתפילין שהרי העדים, ליד דומה זה הרי השני הביאור לפי אך

יד. קרוי הנשאר הזרוע חלק וגם ידך', 'על נאמר

(c ,fi oilitz 'ld miigd zevx`)

ה'תשע"ב תשרי י' קודש שבת לעשה הניתק לאו

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯ÂÓ˙ ˙ÂÎÏ‰,äøeîzä ìò ïé÷Bì änì̈¨¦©©§¨

.ïéåàì éðLe äOò da LiL éðtî ...äOòì ÷zð daL åàì éøäå©£¥¨¤¨¦©©£¥¦§¥¤¥¨£¥§¥¨¦

קיום ידי על העבירה את לתקן יכול עליו עבר שאם לאו כל

עליו. לוקים אין - עשה מצוות

רש"י כתב הדבר ההוא)ובטעם ד"ה א טו, שאינו(מכות "עשה :

מלקות מעונש הלאו את לנתק הלאו, עבירת לאחר אלא מתקיים

הלאו את לנתק היא העשה של מטרתו כלומר, בא". הוא

מהעונש.

הניחא)ורש"י ד"ה את(שם, מנתק העשה כיצד ומבאר מוסיף

מעונש: הלאו

:e`ld z` owzn dyrd המציאות`. את לתקן שניתן מאחר

שנדון קודם הרי הגזלה), את להשיב (לדוגמה: העבירה שיצרה

המעשה. את ולתקן המצוה את לקיים נחייב בעונש

:dyrd lehia ici lr xnbp e`ld .aמתקן שהעשה בלבד לא

על העבירה הושלמה לא לקיימו, ניתן עוד שכל אלא הלאו ֵאת

כל ולכן העשה. איֿביצוע את גם בתוכו 'מקפל' שבעצם הלאו,

לדוגמה: לגמרי. הלאו על עברו לא העשה, את לקיים ניתן עוד

מבעליה נגזלה לא עדיין להשיבה, שניתן אםoihelglגזלה ורק

מוחלט. באופן העברה את עשה אזי הגזלה את איבד ֵֵהגזלן

רש"י לעשההמחלוקת(שם)ולפי הניתק לאו על לוקים האם

בביאורים תלויה קיימו, כשלא אפילו או העשה את כשביטל רק

שיבטל עד לוקה אינו העשה בביטול רק מושלם הלאו אם אלו:

הרי לתיקון, הזדמנות הוא העשה אם אך בידיו, העשה את

חייב כן, עשה ולא העשה את לקיים דין בית משחייבוהו

מלקות.

בגרסאות תלויה זו שחקירה ייתכן כי מעיר לנר' וה'ערוך

שם)הגמרא "(מכות, שהעשה נאמר שלפנינו בגרסה .iwezplלאו

אך הביאורים. לשני להתאים עשויה זו וגרסה דאתא". הוא

" – חננאל רבנו לביאורipewzlגרסת נוטה – דאתא" הוא לאו

הלאו. של ה'תיקון' הוא שהעשה הראשון,
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ה'תשע"ביום תשרי ט' שישי ובתפילין בסוטה במצורע, יד

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯ÙÎ È¯ÒÂÁÓ ˙ÂÎÏ‰ãé ïäa Bì ïéà¥Ÿ¤¨

.úéîìBò äøäè Bì ïéà ...úéðîé§¨¦¥¨¢¨¨¦

החלק על תפילין להניח עליו האם מידו, חלק שנקטע מי

הנשאר?

טהרה. לו אין ידו בוהן שנקטעה שמצורע מבואר זו בהלכה

תהיה העדים "יד בה שנאמר דין, בית מיתת לגבי מצאנו וכן

אבל פטור, הנידון העדים יד נקטעה שאם להמיתו" בראשונה בו

דרשו שכן בכך, נפטר אינו מלכתחילה גדמים העדים היו אם

כבר" שהיתה – העדים ב)"יד מה, שהיתה(סנהדרין שהיד כלומר

הדין. ביצוע בשעת קיימת תהא העדות בשעת קיימת

התוספות הנגע(שם)וכתבו בעת אם שרק במצורע גם שהוא

אם אך טהרה, לו אין נקטעה כך ואחר בוהן לו היתה

מעכב. חסרונה אין בוהן לו היתה לא מלכתחילה

גם שלדעתו ומשמע חילוק ללא זו הלכה כתב הרמב"ם אך

כתב וכן טהרה לו אין מלכתחילה בוהן למצורע היתה לא אם

סוטה ה"גֿד)בהלכות אין(פ"ב ואם כפיה" על "ונתן בה שנאמר

לפני ידה נכרתה אם בין חילק ולא אותה משקין אין יד כף לה

כך! אחר או שנסתרה

העדים': ל'יד אלו דינים בין לחלק ויש

שבו הרגע הוא שהקובע למדים העדים" "יד מהכתוב א.

הדבר אין יד חסרי היו שעה באותה ואם 'עדים', להיות החלו

ואין המצורע') 'בוהן (ולא ידו' 'בוהן נאמר במצורע אך מעכב.

נאמר בסוטה וכן מצורע, להיות שהחל השעה לפי נקבע דינו

הסתירה. שעת לפי נקבע דינה ואין הסוטה') 'כף (ולא 'כפיה'

לחלק לקרוא ניתן עדיין נקטעה מידם שחלק אף בעדים, ב.

ניתן לא הבוהן לו שחסרה במצורע אך 'יד'. הנשאר הזרוע

הנשאר היד חלק בסוטה וכן 'בוהן', בשם היד יתר את לכנות

'כפיה'. אינו

אלו: ביאורים בשני תלוי בתפילין והדין

כי ומצורע, לסוטה דומה תפילין הנחת הראשון, הביאור לפי

החיוב, זמן תחילת לפי שהולכים המלמד פסוק אין בתפילין גם

בתפילין שהרי העדים, ליד דומה זה הרי השני הביאור לפי אך

יד. קרוי הנשאר הזרוע חלק וגם ידך', 'על נאמר

(c ,fi oilitz 'ld miigd zevx`)

ה'תשע"ב תשרי י' קודש שבת לעשה הניתק לאו

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯ÂÓ˙ ˙ÂÎÏ‰,äøeîzä ìò ïé÷Bì änì̈¨¦©©§¨
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קיום ידי על העבירה את לתקן יכול עליו עבר שאם לאו כל

עליו. לוקים אין - עשה מצוות

רש"י כתב הדבר ההוא)ובטעם ד"ה א טו, שאינו(מכות "עשה :

מלקות מעונש הלאו את לנתק הלאו, עבירת לאחר אלא מתקיים

הלאו את לנתק היא העשה של מטרתו כלומר, בא". הוא

מהעונש.

הניחא)ורש"י ד"ה את(שם, מנתק העשה כיצד ומבאר מוסיף

מעונש: הלאו

:e`ld z` owzn dyrd המציאות`. את לתקן שניתן מאחר

שנדון קודם הרי הגזלה), את להשיב (לדוגמה: העבירה שיצרה

המעשה. את ולתקן המצוה את לקיים נחייב בעונש

:dyrd lehia ici lr xnbp e`ld .aמתקן שהעשה בלבד לא

על העבירה הושלמה לא לקיימו, ניתן עוד שכל אלא הלאו ֵאת

כל ולכן העשה. איֿביצוע את גם בתוכו 'מקפל' שבעצם הלאו,

לדוגמה: לגמרי. הלאו על עברו לא העשה, את לקיים ניתן עוד

מבעליה נגזלה לא עדיין להשיבה, שניתן אםoihelglגזלה ורק

מוחלט. באופן העברה את עשה אזי הגזלה את איבד ֵֵהגזלן

רש"י לעשההמחלוקת(שם)ולפי הניתק לאו על לוקים האם

בביאורים תלויה קיימו, כשלא אפילו או העשה את כשביטל רק

שיבטל עד לוקה אינו העשה בביטול רק מושלם הלאו אם אלו:

הרי לתיקון, הזדמנות הוא העשה אם אך בידיו, העשה את

חייב כן, עשה ולא העשה את לקיים דין בית משחייבוהו

מלקות.

בגרסאות תלויה זו שחקירה ייתכן כי מעיר לנר' וה'ערוך

שם)הגמרא "(מכות, שהעשה נאמר שלפנינו בגרסה .iwezplלאו

אך הביאורים. לשני להתאים עשויה זו וגרסה דאתא". הוא

" – חננאל רבנו לביאורipewzlגרסת נוטה – דאתא" הוא לאו

הלאו. של ה'תיקון' הוא שהעשה הראשון,
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עדים‡. עליו ׁשהעידּו עליו3ׁשחטא2מי ׁשחּיבין חטא ְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּבֹו התרּו ולא קבּועה, ׁשעּׂשית4חּטאת ראינּו אמרּו: אּלא ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ

יֹודע אני אֹומר: והּוא חלב, ׁשאכלּת אֹו ּבׁשּבת ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמלאכה
ואם הֹואיל חּטאת. חּיב אינֹו - זה דבר עּׂשיתי ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבוּדאי
לא להן ּכׁשאמר הּקרּבן, מן יּפטר - הייתי מזיד ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹיאמר
אּלא ּבׁשגגה אכלּתי לא ּכאֹומר נעּׂשה - עּׂשיתי ולא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹאכלּתי

העדים5ּבזדֹון את הכחיׁש ולא הּקרּבן, מן ּפטּור ׁשהּוא ,6. ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
הפליג·. ולא העדים7ׁשתק לֹו8את אמרה אפּלּו (אּלא) , ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

חּיב9אּׁשה - וׁשתק ּבׁשּבת, מלאכה עּׂשית אֹו חלב אכלּת : ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָ
חּטאת וׁשתק10להביא זה, הּוא חלב אחד: עד לֹו אמר .11, ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבֹו התרּו ואם חּטאת. מביא - ּבׁשגגה ואכלֹו לֹוקה12וחזר - ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
אחד13עליו ּבעד העדּות ׁשעּקר ּפי על אף ,14. ְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשהּמפריׁש‚. הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻּכבר

אֹו ׁשחּלל הּׁשּבת על יביאּנה לא - ׁשאכל החלב על ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹחּטאתֹו
וגֹומר עּזים ּׂשעירת קרּבנֹו והביא ׁשּנאמר: ׁשאכל; הּדם ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
לא חטאֹו, לׁשם קרּבנֹו ׁשּיהיה עד - חטא אׁשר חּטאתֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעל

ּפסלּה - הקריב ואם חטא. על מחטא על15ׁשּיקריבּנה יתר . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
לא - אמׁש ׁשאכל חלב על חּטאתֹו הפריׁש אמרּו: ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹזה
צרי ואין ּכּפר. - הביא ואם הּיֹום; ׁשאכל חלב על ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָיביאּנה
ּבאֹותֹו מחּיב הּבן והיה ומת, אביו הפריׁשּה ׁשאם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻלֹומר,

חטאֹו16החטא על הּבן יביאּנה ׁשּלא ׁשּנתּבאר17- ּכמֹו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
.18ׁשם ָ

חּטאת„. חטאים19הּמביא ׁשני ּבּה20על ׁשּיּפל עד ּתרעה - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ותּמכר חציּה21מּום ּובדמי זה לחטא חציּה ּבדמי ויביא , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

ׁשני על אחת חּטאת ׁשהביאּו ׁשנים וכן הּׁשני. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָלחטא
זה22חטאיהם ויביא ותּמכר, מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

חציּה. ּבדמי חּטאתֹו זה ויביא חציּה ּבדמי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחּטאתֹו
ׁשּירצה,‰. זֹו אי יקריב - אחד חטא על חּטאֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהביא

לנדבה דמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה .23והּׁשנּיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
.Âחטאים ׁשני על חּטאֹות ׁשּתי לׁשם24הביא ּתּׁשחט זֹו - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

הּׁשני. החטא לׁשם והּׁשנּיה האחד, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָחטא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בו.1) התרו ולא קבועה חטאת עליו שחייבין חטא שחטא עדים עליו שהעידו מי יותר.2)יבאר או עדים בשוגג.3)שני
חטאת.4) מביא ואינו מזיד, הוא הרי בו התרו מזיד5)שאילו לומר ירצה אם מה מאיר]: לרבי [חכמים לו "אמרו שם: במשנה

שמתרץ בזה, שהכוונה או) המתחיל (דיבור בתוספות ופירשו "מיגו", משום נאמן שהוא יב. שם בגמרא ופירשו פטור", הייתי
דברי וכן נאמן ואינו עדים" במקום "מיגו הוא הרי כן לא שאם מזיד, אלא שוגג אכלתי לא היינו אכלתי, לא שאמר שמה דיבורו,

חטאת.6)רבינו. וחייב נאמן, אינו מזיד ולא שוגג לא אכלתי לא ואומר העדים את מכחיש אם על7)אבל חלק לא כלומר,
הכחישם. לא = עדים.8)העדים שני בין אחד עד (פרק9)בין כהנים בתורת נשים, כאן נתרבו לעדות פסולות שנשים ואף

שפחה. לו אמרה אפילו אשה לו אמרה אפילו - חטאתו" אליו הודע "או כח): ד, (ויקרא שנאמר ממה "עד10)ז) בגמרא: שם
מיחייב". שתיק אבל ליה, דמכחיש טעמא - פטור אכלתי לא אומר והוא אכל נאמן.11)אומר העד אין מכחישו בשני12)שאם

כרת.13)עדים. עונש על נוסף מלקות, שחייב בהתראה, חלב אוכל ונזיר14)כדין ב הלכה ו פרק (סוטה בירושלמי הוא כן
על ואף למלך). (משנה אחד?" בעד לא עדותו ועיקר לוקה. - שניים בו והתרו הוא, חלב אחד: עד לו "אמר א): הלכה ח פרק
הייתה לא מעולם זו חתיכה אבל היתר, חזקת לו שיש בדבר אלא אינו זה - לאסור ולא להתיר אלא נאמן אינו אחד שעד פי

חלב. שהיא עליה להעיד הוא נאמן ולכן היתר, על15)בחזקת הדם, על והביאה החלב על בהמה "הפריש כז: בכריתות הוא כן
אחא "רב אמרו: ט: ובזבחים חטאו". לשם קרבנו שיהא עד חטאתו על קרבנו וכו' כיפר ולא מעל לא הרי החלב על והביאה הדם
טעמא מאי לפסולא, נזיר) חטאת לשם זרה, עבודה חטאת לשם דם, חטאת לשם ששחטה חלב (=חטאת כולהו מתני דרבא בריה

חטאת". אותה לשם לחטאת, אותה ושחט לב) ד, שאכל16)(ויקרא חלב על חטאת הפריש אם רבינו בדברי אחת נוסחה לפי
באותו אפילו הבן על מכפרת אינה אב של שחטאת כאן משמיענו זה ולפי כיפר, הביא אם - היום שאכל חלב על והביאה אמש
כי לטעות, מקום היה אב של שבחטאת לומר, צריך כיפר", לא הביא ש"אם שם השנייה הנוסחא [ולפי שם). משנה (לחם החטא

כן]. הדבר אין כי ומשמיענו האב, במקום עומד בוודאי17)הבן אביו של חטאו שעל שלו) חטאו (=על חטאו על לכתוב דקדק
יוצא הוא "בקרבנו - "קרבנו" כח) ד, (ויקרא שנאמר ממה שם בברייתא ונלמד תמות. בעליה שמתו חטאת שהרי להביא, שאין

אביו". בקרבן יוצא לעצמם].18)ואינו אותה מקריבים היורשים שאין הרי תמות. - בעליה שמתו שחטאת א, הלכה ד [פרק
אחת.19) חטאת הפריש "קרבנו20)כלומר, נאמר שהרי להקריבה, אפשר אי הללו, החטאים שני על זו חטאת כי שפירש וכיוון

זה ואין חטאים שני על אותו הפריש שהרי אפשר, אי כן גם אחד חטא על ולהקריבו חטאים, שני על קרבנו ולא חטאתו" על
חטאתו. על מום.21)קרבנו בם שיפול עד למזבח הראויים קדשים לפדות אסור על22)שהרי בשותפות להקריבו אפשר שאי

על אנשים שני שכן כל - חטאיו שני על אחד קרבן להביא יכול אינו אחד ואם חטאתו" על "קרבנו כתוב שהרי חטאיהם, שני
חבירו. של בקרבנו יוצא אדם ואין שלו לחטאת הפרישו השני גם שהרי אפשר, אי כן גם בלבד אחד לשם ולהקריבו חטאיהם, שני

עד23) תרעה והשנייה שירצה, באיזו שמתכפר השנייה), את יביא האחת תאבד (שאם לאחריות חטאות שתי כמפריש זה והרי
המעות באותם מקריבים דין ובית במקדש, כך לשם שהייתה מיוחדת בתיבה המעות (=שנותן לנדבה דמיה ויפלו מום, בה שיפול

נדבה). עולות זה.24)שבתיבה חטא על מהן ואיזו זה חטא על מהן איזו פירש ולא סתם הפריש

zebby zekld - ixyz 'c oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Êלעבֹודה ׁשהּמּומר הּקרּבנֹות, מעּׂשה ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָּכבר
ּבפרהסיא25זרה ׁשּבתֹות לחּלל מּמּנּו26אֹו מקּבלין אין - ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּכלל לעברה27קרּבן והּמּומר עברֹות28, אין29מּׁשאר - ְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָ
החטא אֹותֹו על חּטאת מּמּנּו לאכל30מקּבלין מּומר ּכיצד? . ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

מּמּנּו מקּבלין אין - חּטאתֹו והביא ּבׁשגגה חלב ׁשאכל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָחלב
ּבתׁשּובה ׁשּיחזר חלב31עד לאכל מּומר היה אפּלּו . ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

-32לתאבֹון קרּבן והביא ואכלֹו, ּבׁשּמן חלב לֹו ונתחּלף , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
ּבין להכעיס ּבין ּבזדֹון, ׁשּמּׁשאכל מּמּנּו. מקּבלין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאין
ואכל וׁשגג חלב לאכל מּומר היה מּומר. הּוא הרי ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלתאבֹון,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּמּנּו, מקּבלין - ְְְְִִֵֶֶַַָּדם
.Áׁשּׁשגג ּכ33מי ואחר חּטאתֹו מּומר34והפריׁש 35נעּׂשה ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ

נׁשּתּטה אֹו ּבתׁשּובה, ונׁשּתּפה36וחזר ּפי37וחזר על אף , ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָ
ּבינתים הּקרּבן ונראה38ׁשּנדחה חזר זה הרי ּבעלי39- ׁשאין ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

נדחין לפיכ40חּיים הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֻ
עֹובר מּום ּבֹו נֹולד ׁשאם ּוכׁשם עצמּה. -41יקריבּנה ונתרּפא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

לכׁשרּותֹו יקרב.42יחזר - ונראּו וחזרּו הּבעלים נדחּו אם ּכ , ְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָֹ
.Ëחּטאֹות יֹום43חּיבי עליהן ׁשעבר וּדאים ואׁשמֹות ֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

הּכּפּורים יֹום לאחר להביא חּיבין - וחּיבי44הּכּפּורים , ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָ

ּפטּורים - ּתלּויין לפני45אׁשמֹות חּטאתיכם מּכל ׁשּנאמר: . ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ
הּׁשמּועה מּפי למדּו ּכ ּתטהרּו. מּכיר46ה' ׁשאין חטא ׁשּכל , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
לפיכ לֹו. נתּכּפר ה' אּלא ספק47ּבֹו ידֹו על ׁשּבא מי , ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

חׁשכה48עברה עם אפּלּו הּכּפּורים, מאׁשם49ּביֹום ּפטּור - ְֲֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָ
מכּפר הּיֹום ׁשּכל על50ּתלּוי, מביאין ׁשאין למד, נמצאת . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

כּפר לא אם אּלא ּתלּוי, אׁשם הּכּפּורים יֹום ׁשל הֹודע ִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלא
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּכּפּורים יֹום ְְִִִֵֶַָלֹו

.Èאּלא מכּפרין האׁשם ולא החּטאת ולא הּכּפּורים יֹום ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹאין
הּׁשבים אינן51על - ּבהן המבעט אבל ּבכּפרתן; הּמאמינים ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

אׁשמֹו אֹו חּטאתֹו והביא מבעט היה ּכיצד? ּבֹו. ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָמכּפרין
ּפי על אף מכּפרין, אּלּו ׁשאין ּבלּבֹו מחּׁשב אֹו אֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַוהּוא
ּבתׁשּובה ּוכׁשּיחזר לֹו, נתּכּפר לא - ּכמצותן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּקרבּו

ואׁשמֹו חּטאתֹו להביא צרי ּביֹום52מּבעיטתֹו המבעט וכן . ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָ
הּכּפּורים53הּכּפּורים יֹום אין אם- ,לפיכ עליו. מכּפר ְְִִִִִִֵֵַַַָָָ

מבעט והּוא הּכּפּורים יֹום עליו ועבר ּתלּוי ּבאׁשם ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָנתחּיב
יֹום אחר ּבתׁשּובה ּוכׁשּיחזר לֹו, נתּכּפר לא זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּבֹו

ּבֹו חּיב ׁשהיה ּתלּוי אׁשם ּכל להביא חּיב .54הּכּפּורים ְִִִֶַַַָָָָָָָָָ
.‡Èהּכּפרה את מעּכבין ׁשּבּתֹורה אׁשמֹות מאׁשם55ּכל חּוץ , ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ
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כולה.25) התורה בכל ככופר הוא הרי בה המודה שח"ו26)שכל שקר, עדות ומעיד הקדושֿברוךֿהוא של במעשיו ככופר שהוא
בראשית. במעשה שבת ולא עולמו את ברא הקרבן27)לא מן שנתמעט כולה, התורה לכל כמומר ודינו אחרת. עבירה על אף

שם). חולין (גמרא המומר להוציא כולכם, ולא מכם, קרבן", מכם יקריב כי "אדם ב) א, (ויקרא שנאמר אחת28)ממה עבירה
בזדון. עליה בה".29)לעבור והורגל לעשותה וידוע מפורסם שמעון,30)"והוא רבי משום אומר יוסי בן שמעון "רבי ה: שם

על קרבן מביא אינו מידיעתו, שב אינו שגגתו, על קרבן מביא מידיעתו השב כב), ד, (ויקרא ואשם בשגגה תעשינה לא אשר
שוגג אבל שגגתו. על קרבן ממנו מקבלים - מלעבור ונבדל נזהר היה אסור זה שדבר יודע היה שאם כזה, שוגג (=כלומר שגגתו"
אבל קרבן, מביא אינו החטא אותו על ודווקא שגגתו) על קרבן מביא אין עובר, היה כן גם אסור זה דבר כי יודע היה שאם כזה,

מביא. אחר חטא חטאת,31)על אז יביא בשוגג וייכשל בתשובה שיחזור שאחרי היינו בתשובה", שיחזור "עד רבינו שכתב מה
מידיעתו. שב אינו שהרי קרבן, מביא אינו מומר בהיותו שחטא החטאים על האיסור32)אבל על לעבור רוצה שהוא מצד לא

איסור. של אוכל - היתר של בשר לו שאין וכיוון בשר, לאכול מתאווה שהוא בגלל אלא להכעיס, כדי אחד33)בזדון, ועשה
חטאת. בשוגג ועונשם האסורים הדברים שהקריב.34)מן ולפני שהפריש שבת35)אחר וחילול זרה לעבודה או התורה, לכל

קרבנו. מקריבין שאין בדעה36)בפרהסיא, הכפרה בשעת שיהיה שצריך מפני קרבנו, מקריבין אין ואז החטאת את שהפריש אחר
לאיתנו.37)צלולה. וחזר שוטה.38)נתרפא שהיה בשעה ולא מומר, היותו בשעת לא הקרבן את להקריב הקרבן39)שאין

שנשתפה. ואחרי בתשובה, חזרו אחרי להקרבה ראוי להיות שוב40)חוזר מהקרבה, פעם שנדחה שמכיוון אומרים אין כלומר,
חיים שבעלי הסובר סד. ביומא וכרב להקרבה, הוא ראוי שוב לדיחויו הסיבה שמסתלקת מיד אלא - לעולם להקריבו יוכלו לא
וחזר נשתטה או בתשובה, וחזר דתו את והמיר קרבן והפריש חלב אכל שאם שם) (בזבחים שאמר יוחנן כר' ולא נדחים, אינם

ונראה. חוזר הקרבן שאין להקריבו.41)ונשתפה, אין - עבר שלא זמן כל אבל הזמן, במשך העובר מום שנאמר42)כלומר,
לא בהם שמום זמן (=כל יירצו דלא הוא בם "מום מזה: ולמדו לכם", יירצו לא בם מום בהם משחתם "כי כה): כב, (ויקרא

יירצו". מומן עבר הא כרת.43)יירצו) זדונו על שחייבין דבר על בשוגג תשובה,44)שעברו בהלכות רבינו שכתב פי על ואף
מכפר הכיפורים יום אין מלקות, או קרבן נתחייב אם - ג) הלכה א, פרק (שם העבירות כל על לשבים מכפר הכיפורים יום כי

ילקה. או קרבנו, מביא אם אחר45)אלא לו נודע ואם שם. במשנה זה וגם הכיפורים יום עליהם שעבר אחר תלוי אשם להביא
חטאת. להביא חייב בשוגג, חטא שבוודאי הכיפורים, מדקדוק46)יום למד רבא של משמו תחליפא ורב אלעזר. ר' בשם כה: שם

שחייבים. - וודאים ואשמות חטאות כגון בהם, שמכירים קרבנות חייבי על זה שעבר47)פסוק תלויין, אשמות שחייבי כיוון
מקרבן. פטורים הכיפורים, יום כריתות.48)עליהם מחייבי אחת על בשוגג עבר אם שבת49)שנסתפק (ראה שתחשך קודם

שאין החמה לשקיעת סמוך חטא אם אבל היום. מן שהות עוד יש העבירה מעשה כשאחר ג). הלכה שבת מהלכות ה ופרק לד.
יג:). (שבועות מכפר הכיפורים יום אין היום, מן שהות מכפרת.50)עוד שלו ושעה שעה כל אלא שלם, ליום צריך ואין

המשתלח51) שעיר כרת, בהן שאין ועשה תעשה לא כגון קלות, מצוות שעל ב הלכה שם [וראה הרעה. מדרכם ה' אל לשוב שגמרו
תשובה]. בלי בו.52)מכפר שבעט בקרבן נתכפר לא מכפר.53)שהרי הכיפורים, יום שאין בליבו, חשב או כיוון54)שאמר

עליו. כיפר לא הכיפורים בנזיר55)שיום היא [וברייתא קרבנם את שיביאו עד מתכפרים אינם שבתורה אשמות חייבי כל כלומר,
מעכבין"]. שהן שבתורה אשמות שכל שמצינו "לפי יח:
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.Êלעבֹודה ׁשהּמּומר הּקרּבנֹות, מעּׂשה ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָּכבר
ּבפרהסיא25זרה ׁשּבתֹות לחּלל מּמּנּו26אֹו מקּבלין אין - ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּכלל לעברה27קרּבן והּמּומר עברֹות28, אין29מּׁשאר - ְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָ
החטא אֹותֹו על חּטאת מּמּנּו לאכל30מקּבלין מּומר ּכיצד? . ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

מּמּנּו מקּבלין אין - חּטאתֹו והביא ּבׁשגגה חלב ׁשאכל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָחלב
ּבתׁשּובה ׁשּיחזר חלב31עד לאכל מּומר היה אפּלּו . ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

-32לתאבֹון קרּבן והביא ואכלֹו, ּבׁשּמן חלב לֹו ונתחּלף , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
ּבין להכעיס ּבין ּבזדֹון, ׁשּמּׁשאכל מּמּנּו. מקּבלין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאין
ואכל וׁשגג חלב לאכל מּומר היה מּומר. הּוא הרי ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלתאבֹון,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּמּנּו, מקּבלין - ְְְְִִֵֶֶַַָּדם
.Áׁשּׁשגג ּכ33מי ואחר חּטאתֹו מּומר34והפריׁש 35נעּׂשה ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ

נׁשּתּטה אֹו ּבתׁשּובה, ונׁשּתּפה36וחזר ּפי37וחזר על אף , ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָ
ּבינתים הּקרּבן ונראה38ׁשּנדחה חזר זה הרי ּבעלי39- ׁשאין ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

נדחין לפיכ40חּיים הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֻ
עֹובר מּום ּבֹו נֹולד ׁשאם ּוכׁשם עצמּה. -41יקריבּנה ונתרּפא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

לכׁשרּותֹו יקרב.42יחזר - ונראּו וחזרּו הּבעלים נדחּו אם ּכ , ְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָֹ
.Ëחּטאֹות יֹום43חּיבי עליהן ׁשעבר וּדאים ואׁשמֹות ֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

הּכּפּורים יֹום לאחר להביא חּיבין - וחּיבי44הּכּפּורים , ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָ

ּפטּורים - ּתלּויין לפני45אׁשמֹות חּטאתיכם מּכל ׁשּנאמר: . ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ
הּׁשמּועה מּפי למדּו ּכ ּתטהרּו. מּכיר46ה' ׁשאין חטא ׁשּכל , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
לפיכ לֹו. נתּכּפר ה' אּלא ספק47ּבֹו ידֹו על ׁשּבא מי , ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

חׁשכה48עברה עם אפּלּו הּכּפּורים, מאׁשם49ּביֹום ּפטּור - ְֲֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָ
מכּפר הּיֹום ׁשּכל על50ּתלּוי, מביאין ׁשאין למד, נמצאת . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

כּפר לא אם אּלא ּתלּוי, אׁשם הּכּפּורים יֹום ׁשל הֹודע ִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלא
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּכּפּורים יֹום ְְִִִֵֶַָלֹו

.Èאּלא מכּפרין האׁשם ולא החּטאת ולא הּכּפּורים יֹום ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹאין
הּׁשבים אינן51על - ּבהן המבעט אבל ּבכּפרתן; הּמאמינים ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

אׁשמֹו אֹו חּטאתֹו והביא מבעט היה ּכיצד? ּבֹו. ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָמכּפרין
ּפי על אף מכּפרין, אּלּו ׁשאין ּבלּבֹו מחּׁשב אֹו אֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַוהּוא
ּבתׁשּובה ּוכׁשּיחזר לֹו, נתּכּפר לא - ּכמצותן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּקרבּו

ואׁשמֹו חּטאתֹו להביא צרי ּביֹום52מּבעיטתֹו המבעט וכן . ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָ
הּכּפּורים53הּכּפּורים יֹום אין אם- ,לפיכ עליו. מכּפר ְְִִִִִִֵֵַַַָָָ

מבעט והּוא הּכּפּורים יֹום עליו ועבר ּתלּוי ּבאׁשם ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָנתחּיב
יֹום אחר ּבתׁשּובה ּוכׁשּיחזר לֹו, נתּכּפר לא זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּבֹו

ּבֹו חּיב ׁשהיה ּתלּוי אׁשם ּכל להביא חּיב .54הּכּפּורים ְִִִֶַַַָָָָָָָָָ
.‡Èהּכּפרה את מעּכבין ׁשּבּתֹורה אׁשמֹות מאׁשם55ּכל חּוץ , ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ
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כולה.25) התורה בכל ככופר הוא הרי בה המודה שח"ו26)שכל שקר, עדות ומעיד הקדושֿברוךֿהוא של במעשיו ככופר שהוא
בראשית. במעשה שבת ולא עולמו את ברא הקרבן27)לא מן שנתמעט כולה, התורה לכל כמומר ודינו אחרת. עבירה על אף

שם). חולין (גמרא המומר להוציא כולכם, ולא מכם, קרבן", מכם יקריב כי "אדם ב) א, (ויקרא שנאמר אחת28)ממה עבירה
בזדון. עליה בה".29)לעבור והורגל לעשותה וידוע מפורסם שמעון,30)"והוא רבי משום אומר יוסי בן שמעון "רבי ה: שם

על קרבן מביא אינו מידיעתו, שב אינו שגגתו, על קרבן מביא מידיעתו השב כב), ד, (ויקרא ואשם בשגגה תעשינה לא אשר
שוגג אבל שגגתו. על קרבן ממנו מקבלים - מלעבור ונבדל נזהר היה אסור זה שדבר יודע היה שאם כזה, שוגג (=כלומר שגגתו"
אבל קרבן, מביא אינו החטא אותו על ודווקא שגגתו) על קרבן מביא אין עובר, היה כן גם אסור זה דבר כי יודע היה שאם כזה,

מביא. אחר חטא חטאת,31)על אז יביא בשוגג וייכשל בתשובה שיחזור שאחרי היינו בתשובה", שיחזור "עד רבינו שכתב מה
מידיעתו. שב אינו שהרי קרבן, מביא אינו מומר בהיותו שחטא החטאים על האיסור32)אבל על לעבור רוצה שהוא מצד לא

איסור. של אוכל - היתר של בשר לו שאין וכיוון בשר, לאכול מתאווה שהוא בגלל אלא להכעיס, כדי אחד33)בזדון, ועשה
חטאת. בשוגג ועונשם האסורים הדברים שהקריב.34)מן ולפני שהפריש שבת35)אחר וחילול זרה לעבודה או התורה, לכל

קרבנו. מקריבין שאין בדעה36)בפרהסיא, הכפרה בשעת שיהיה שצריך מפני קרבנו, מקריבין אין ואז החטאת את שהפריש אחר
לאיתנו.37)צלולה. וחזר שוטה.38)נתרפא שהיה בשעה ולא מומר, היותו בשעת לא הקרבן את להקריב הקרבן39)שאין

שנשתפה. ואחרי בתשובה, חזרו אחרי להקרבה ראוי להיות שוב40)חוזר מהקרבה, פעם שנדחה שמכיוון אומרים אין כלומר,
חיים שבעלי הסובר סד. ביומא וכרב להקרבה, הוא ראוי שוב לדיחויו הסיבה שמסתלקת מיד אלא - לעולם להקריבו יוכלו לא
וחזר נשתטה או בתשובה, וחזר דתו את והמיר קרבן והפריש חלב אכל שאם שם) (בזבחים שאמר יוחנן כר' ולא נדחים, אינם

ונראה. חוזר הקרבן שאין להקריבו.41)ונשתפה, אין - עבר שלא זמן כל אבל הזמן, במשך העובר מום שנאמר42)כלומר,
לא בהם שמום זמן (=כל יירצו דלא הוא בם "מום מזה: ולמדו לכם", יירצו לא בם מום בהם משחתם "כי כה): כב, (ויקרא

יירצו". מומן עבר הא כרת.43)יירצו) זדונו על שחייבין דבר על בשוגג תשובה,44)שעברו בהלכות רבינו שכתב פי על ואף
מכפר הכיפורים יום אין מלקות, או קרבן נתחייב אם - ג) הלכה א, פרק (שם העבירות כל על לשבים מכפר הכיפורים יום כי

ילקה. או קרבנו, מביא אם אחר45)אלא לו נודע ואם שם. במשנה זה וגם הכיפורים יום עליהם שעבר אחר תלוי אשם להביא
חטאת. להביא חייב בשוגג, חטא שבוודאי הכיפורים, מדקדוק46)יום למד רבא של משמו תחליפא ורב אלעזר. ר' בשם כה: שם

שחייבים. - וודאים ואשמות חטאות כגון בהם, שמכירים קרבנות חייבי על זה שעבר47)פסוק תלויין, אשמות שחייבי כיוון
מקרבן. פטורים הכיפורים, יום כריתות.48)עליהם מחייבי אחת על בשוגג עבר אם שבת49)שנסתפק (ראה שתחשך קודם

שאין החמה לשקיעת סמוך חטא אם אבל היום. מן שהות עוד יש העבירה מעשה כשאחר ג). הלכה שבת מהלכות ה ופרק לד.
יג:). (שבועות מכפר הכיפורים יום אין היום, מן שהות מכפרת.50)עוד שלו ושעה שעה כל אלא שלם, ליום צריך ואין

המשתלח51) שעיר כרת, בהן שאין ועשה תעשה לא כגון קלות, מצוות שעל ב הלכה שם [וראה הרעה. מדרכם ה' אל לשוב שגמרו
תשובה]. בלי בו.52)מכפר שבעט בקרבן נתכפר לא מכפר.53)שהרי הכיפורים, יום שאין בליבו, חשב או כיוון54)שאמר

עליו. כיפר לא הכיפורים בנזיר55)שיום היא [וברייתא קרבנם את שיביאו עד מתכפרים אינם שבתורה אשמות חייבי כל כלומר,
מעכבין"]. שהן שבתורה אשמות שכל שמצינו "לפי יח:



zebbyפ zekld - ixyz 'c oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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נזיר56נזיר ספק ּכּפרה57. מחּסרי סֹוטה58ּוספק -59ּוספק ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָֻ
הּכּפּורים יֹום אחר קרּבנֹותיהן מביאין .60ּכּלם ְְְִִִִֵֶַַַָָֻ

.·Èמּבית יֹוצא הּוא והרי אׁשם אֹו חּטאת מחּיב ׁשהּוא ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻמי
להרג זבּוח61ּדין זבחֹו היה אם ׁשּיּזרק62: עד אֹותֹו מׁשהין - ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

אין - הּזבח נׁשחט לא עדין ואם יהרג; ּכ ואחר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹהּדם
עליו ׁשּיקריבּו עד אֹותֹו .63מׁשהין ְְִִֶַַַָָ

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

על‡. חּטאת חּיב - אחת ּבהעלם הרּבה עברֹות ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהעֹוּׂשה
ׁשּמנינּו אּלּו וׁשלׁש הארּבעים עּׂשה אפּלּו ואחת. אחת ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּכל
עּׂשה אם וכן חּטאֹות. וׁשלׁש ארּבעים חּיב - אחת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבהעלם
על חּיב - הרּבה ׁשמֹות מּׁשּום עליו חּיב ׁשהּוא אחד ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמעּׂשה
אּסּור אֹו ּכאחת ּבאין ּכּלן האּסּורין ׁשהיּו והּוא וׁשם. ׁשם ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל
חּו קדׁשים ּבהמת הּׁשֹוחט ּכיצד? ּכֹולל. אּסּור אֹו ץמֹוסיף ֱִִִֵֵֵֶַַַָָ
מּׁשּום חּטאֹות: ׁשלׁש חּיב - זרה לעבֹודה ּבׁשּבת ְֲֲִַַַַָָָָָָָָָָלעזרה
עֹובד ּומּׁשּום ׁשּבת, מחּלל ּומּׁשּום ּבחּוץ, קדׁשים ְִִִֵֵֵַַַָָָׁשֹוחט
ּבּמה ּכאחת. ּבאין האּסּורין ׁשלׁשת ׁשהרי זרה; ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעבֹודה
אֹותּה; עֹובד הּוא זביחה ּבגמר ּבאֹומר אמּורים? ְְְְֲִִִִֵֵַָָָּדברים
לׁשם מעט ּבּה מּׁשּיּׁשחט - לכ ּכּונתֹו היתה לא אם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹאבל
עד חּוץ ׁשחּוטי מּׁשּום חּיב ואינֹו ּתאסר, זרה ְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָעבֹודה
ׁשחט הּׁשחיטה ּכׁשּגמר ונמצא ׁשנים, רב אֹו ׁשנים ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשּיׁשחֹוט
ׁשֹוחט מּׁשּום עליה חּיב ׁשאינֹו לקרּבן, האסּורה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבהמה
קנה חצי והיה העֹוף, חּטאת היתה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּבחּוץ,
זרה עבֹודה לׁשם ּבּׁשּבת ׁשהּוא ּכל ּבֹו והֹוסיף ּפגּום, ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּלּה
ּכאחת. ּבאים האּסּורין ׁשלׁשת ׁשהרי חּטאֹות, ׁשלׁש חּיב -ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
- ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ּביֹום מלאכה העֹוּׂשה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָוכן
הּבא ּכאחת. ּבאין האּסּורין ׁשּׁשני מּפני חּטאֹות, ׁשּתי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָחּיב
חּטאֹות: ׁשלׁש מביא - נּדה ּכׁשהיא הּקּים אחיו אׁשת ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
הּבאין אּסּורין ׁשני והן אח, אׁשת ּומּׁשּום איׁש, אׁשת ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמּׁשּום
ׁשּנּתֹוסף ׁשּמּתֹו מֹוסיף; אּסּור ׁשהּוא נּדה, ּומּׁשּום ְִִִִִִֵֶֶֶַַָּכאחת,
הּבא ּבזה. ּכּיֹוצא וכן ליבמּה. נֹוסף - לבעלּה זה אּסּור ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבּה

תגּלה, לא אבי ערות מּׁשּום אחת ׁשּתים: חּיב - אביו ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹעל
חּיב - אביו אחי על הּבא וכן תׁשּכב. לא זכר ואת ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּומּׁשּום
הּזכּור על הּבא תגּלה. לא אבי אחי ערות ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּתים,
גּופין ׁשני ׁשהן ּפי על אף אחת, ּבהעלם עליו זכּור ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהביא
תׁשּכב לא זכר ואת ׁשּנאמר: אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו -ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
הּבהמה על הּבא וכן הּוא. אחד ׁשם והּנׁשּכב הּׁשֹוכב -ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחת ּבהעלם עליו ּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוהביא
אחת. ּכבעילה ּוזכּור ּבבהמה והּנׁשּכב הּׁשֹוכב עּׂשּו ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָאחת.

חּטאֹות.·. ׁשמֹונה עליה וחּיב אחת ּבעילה ּבֹועל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָיׁש
לבן נּׂשא ּתמנע, ּוׁשמּה מּזלּפה ּבת לֹו ׁשהיתה יעקב ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹּכיצד?
אּלא ּבת ללבן ואין סרח, ּוׁשמּה ּבת מּמּנה והֹוליד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּתמנע
מאביה אׁשּתֹו ואחֹות יעקב ּבת ּבת סרח נמצאת לבּדּה, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹרחל
ונאסרה לראּובן סרח נּׂשאת ּכאחת. הּבאין אּסּורין ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהן
ּכּלתֹו. היא והרי ליעקב אּסּור ּבּה נֹוסף יעקב, ּבני ׁשאר ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָֹֹעל
- מאּמֹו יעקב לאחי זֹו סרח ונּׂשאת גרׁש אֹו ראּובן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹמת
אּסּור ּבּה ליעקב נֹוסף יעקב, אחי ׁשאר על ׁשּנאסרה ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמּתֹו
מּתֹו - ליׁשמעאל זֹו סרח ונּׂשאת גרׁש אֹו מת אחיו. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָאׁשת
אּסּור ּבּה ליעקב נֹוסף יׁשמעאל, אחי ׁשאר על ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאסרה
יצחק, לפני ליּבּום ונפלה יׁשמעאל מת אביו. אחי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָאׁשת
מּתֹו - לֹו ׁשנּיה ׁשהיא ּפי על אף ויּבמּה יצחק ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָועבר
אׁשת מּׁשּום ליעקב אּסּור ּבּה נֹוסף אחיו, ׁשאר על ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאסרה
אם ּכאחת. ּבאין האּסּורין ׁשּׁשני איׁש, אׁשת ּומּׁשּום ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָאביו
ּבעלּה יצחק ּבחּיי נּדה ּכׁשהיא זֹו סרח על ּובא יעקב ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשגג
חּטאֹות: ׁשמֹונה עליה חּיב זה הרי - יעקב אׁשת רחל ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּובחּיי
ּומּׁשּום ּכּלתֹו, ּומּׁשּום אׁשּתֹו, אחֹות ּומּׁשּום ּבּתֹו, ּבת ְֲִִִִִִַַָמּׁשּום
אביו, אׁשת ּומּׁשּום אביו, אחי אׁשת ּומּׁשּום אחיו, ֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָאׁשת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נּדה. ּומּׁשּום איׁש, אׁשת ְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹּומּׁשּום
.‚צרי מֹוסיף, ּבאּסּור עליהן הערוה זֹו ׁשּתאסר אּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּכל

עליהן, ׁשּתאסר ּכדי ּבעֹולם מצּויין האחרים האנׁשים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּיהּו
אינן אם אבל לזה; אחר אּסּור יּתֹוסף עליהן ׁשּתאסר ֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּומּתֹו
אחים אֹו ּבנים לזה היה ואּלּו הֹואיל אֹומרין: אין - ְְְִִִִִִֵֶַָָָָמצּויין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נזירות56) ימי למנות מתחיל חטאתו את שמביא לאחר מיד אלא כפרתו, את מעכב הזה האשם ואין נטמא, אם אשם מביא הנזיר
והביא נזרו ימי את לה' "והזיר יב): ו, (במדבר שנאמר ממה יט.) (נזיר כן ולמדו בלבד), לדורון אלא אינו הזה (שהאשם חדשים

נתכפר. אשמו הביא שלא פי על שאף ללמד האשם" ל"והביא "והזיר" הפסוק הקדים הרי לאשם", שנתו בן כריתות57)כבש
שם). (רש"י לא אם נטמא אם שמסתפק כלומר, שלוש58)כו. או ראיות שתי ראה אם שנסתפק זב ומצורע. יולדת זבה, זב, כגון

על הבאה העוף חטאת שמביאה קטנה, זבה או גדולה זבה היא אם שנסתפקה וזבה הספק; על הבאה העוף חטאת שמביא ראיות,
מספק. העוף חטאת חייבת יולדת ספק ואף לא59)הספק, אם נטמאה אם וספק ונסתרה, בעלה לה שקינא סוטה, סתם כלומר,

קנאות. מנחת להביא שחייבת צריכים60)נטמאה, אלו - ה' אלא בו מכיר שאין חטא על מכפר הכיפורים שיום אף כו. כריתות
שנאמר משום הכיפורים, יום שעבר אחר אפילו קרבנותיהם לכללהביא וגו' הקודש על "וכיפר טזֿכא) טז, (ויקרא הכיפורים ביום

ספק נזיר, (=ספק אלו וכל טומאתם". לכל ולא חטאתם "לכל (שם) אושעיא ר' ודרש חטאתם", לכל וכו' והתוודה - חטאתם
שם). (גמרא החטא על לכפר ולא קדשים, באכילת להתירם או לטהרם, אלא קרבנותיהם אין סוטה) וספק כפרה שחוץ61)מחוסרי

מעבודה חוץ שבתורה עבירות בכל והמדובר דין. בית מיתת עליהם שחייבים מהדברים אחד גם עשה בשוגג, עבירה שעבר ממה
קרבן. ממנו מקבלין ואין מומר נעשה אחת פעם שבת וחילל עבודהֿזרה עבד אם שאף בפרהסיא, שבת וחילול כלומר,62)זרה

קרבנו. שנשחט אחר דינו -63)שנגמר הדם ויזרק שישחטו עד אותו משהין אין שלכך (שם) יוסף ר' ומפרש ז. בערכין ברייתא
אותו משהין קצרה, היא שהשהייה כבר, זבוח זבחו אם אבל מיד, אותו הורגין דינו משנגמר אלא הדין, את לענות שאסור משום

החטא. על שיתכפר כדי הדם שייזרק שמות1)עד משום עליו שחייב מעשה עשה ואם אחד בהעלם הרבה עבירות העושה יבאר
שם. כל על חייב אם הרבה

zebby zekld - ixyz 'c oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשם אין ׁשהרי לּזקן, אּסּור יּתֹוסף - עליהן נאסרת ְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהיתה
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן אח. ולא ּבן לא ְְֵֵֵֶַַָָָֹֹֹעּתה

מהן,„. אחת ׁשל אּמּה על ּובא נׁשים, ׁשלׁש נּׂשּוי ׁשהיה ִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמי
א ׁשהיא ׁשנּיה, ׁשל אּמּה אם ׁשליׁשית,ׁשהיא ׁשל אביה ם ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

חמיו ואם חמֹותֹו ואם חמֹותֹו היא זֹו ׁשּזקנה ּפי על ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָאף
אּלא חּיב אינֹו - היא אחת ּבתֿ ואּסּור הן ׁשמֹות ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּוׁשלׁשה
ּבּתּה ּובת ּבנּה ּובת ּובּתּה: ּבאּׁשה ׁשּנאמר לפי אחת. ְְְֱִִִִֶֶַַַַַַָָָָָחּטאת
ּכגּוף גּופין ׁשלׁשה עּׂשה הּכתּוב - היא זּמה הּנה ְְֲִִִֵַַָָָָָָָׁשארה

אחד. ּכׁשם ׁשמֹות הּׁשלׁשה יחׁשבּו לפיכ ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָאחד,
אחֹות‰. והיא אביו אחֹות ׁשהיא אחֹותֹו, על הּבא ְֲֲֲֲִִִֶַַָָָאבל

חּיב - ּגּלה אחתֹו ערות ׁשּנאמר: חּטאֹות; ׁשלׁש חּיב - ְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹאּמֹו
ואחֹות אּמֹו אחֹות ׁשהיא ּפי על ואף עצמּה ּבפני אחֹותֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָעל
מּמּנה והֹוליד אּמֹו על ׁשּבא ּכגֹון זאת? ּתהיה והיא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאביו.
ּכׁשּיבֹוא ּבן; מּמּנה והֹוליד מּבנֹותיו אחת ּובעל ּבנֹות, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּתי
הּממזרת, אּמֹו אחֹות ׁשהיא הּׁשנית, הּבת על הּזה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַהּממזר
ׁשלׁש חּיב - מאּמֹו אביו אחֹות ׁשהיא מאביו, אחֹותֹו ֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהיא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹחּטאֹות.

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ּפי‡. על אף אחת, ּבהעלם הרּבה ּביאֹות ערוה על ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּבא
לֹו נֹודע ולא הֹואיל הרּבה, ימים ּובעילה ּבעילה ּבין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשהיה
ואינֹו אחת ׁשגגה הּכל הרי - אחד גּוף היא והרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבינתים
לֹו, נֹודע ּכ ואחר ּבּה ׁשגג אם אבל אחת. חּטאת אּלא ְֲִֶַַַַַַַַָָָָָָָחּיב
וׁשגג וחזר לֹו, נֹודע ּכ ואחר ּובעלּה עצמּה ּבּה וׁשגג ְְְְְְְַַַַַַַַָָָָָָָָָוחזר
ׁשהידיעֹות ּובעילה; ּבעילה ּכל על חּיב - ּובעלּה עצמּה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָּבּה

הּׁשגגֹות. ְְְַַָמחּלקֹות
על·. הּנבעלתהּבא וזֹו אחת, ּבהעלם הרּבה ּביאֹות הערוה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

הּביאֹות ׁשּנמצאּו ּוביאה, ּביאה ּכל ּבין ידיעה לּה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָהיתה
והיא אחת, חּטאת מביא הּוא - הרּבה ּבהעלמֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָאצלּה
ידיעֹות לֹו היּו הּוא ּוביאה. ּביאה ּכל על חּטאת ְְִִִִַַָָָָָָמביאה
הרּבה, חּטאֹות מביא הּוא - אחת ּבהעלם והיא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּבינתים,

אחת. חּטאת מביאה ְְִִַַַָָוהיא
מּׁשם‚. ׁשּכּלן ּפי על אף אחת, ּבהעלם הרּבה עריֹות על ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻהּבא

ואחת. אחת ּכל על חּיב - מחלקים ּגּופים והן הֹואיל ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻאחד,
אחיֹותיו חמׁש על ׁשּבא אֹו נּדֹות נׁשיו חמׁש ׁשּבעל הרי ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּכיצד?
מּכאן וגּוף. ּגּוף ּכל על חּיב - אחת ּבהעלם ּבנֹותיו חמׁש על ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָאֹו
זכּור והביא הּזכּור על הּבא חכמים: ׁשאמרּו ׁשּזה למד, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאּתה
אמּורים? ּדברים ּבּמה אחת, חּטאת חּיב - אחת ּבהעלם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָעליו
ׁשּבא ּבין אחר, זכּור היה אם אבל עצמֹו; הּזכּור אֹותֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכׁשהיה
ּגּוף ּכל על חּיב - עליו זה והביא זה על ׁשּבא ּבין ׁשניהם ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעל

עליו. ּבהמה והביא הּבהמה על ּבבא הּדין והּוא ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָוגּוף.
.„- אחת ּבהעלם הרּבה ּבהמֹות עליה ׁשהביאה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהאּׁשה

מחלקין; גּופין ׁשהרי ּובהמה, ּבהמה ּכל על חּטאת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻחּיבת
ׁשהיא אחד, ּבהעלם הרּבה לאנׁשים ׁשּנבעלה ּכמי זֹו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהרי

ואיׁש. איׁש ּכל על חּטאת ִִֶֶַַַָָָחּיבת

אֹו‰. ׁשּמת וׁשמעה הּים, למדינת ּבעלּה ׁשהל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהאּׁשה
ּבית ּפי על ּבין עצמּה ּפי על ּבין ונּׂשאת, ׁשּמת, עדים ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּבאּו
נּׂשאת ואם אחד. קרּבן חּיבת - קּים ׁשּבעלּה ונֹודע ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּדין,
חּטאת חּיבת - הרּבה אנׁשים עם ׁשּזּנתה אֹו הרּבה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלאנׁשים
ּפי על ואף מחלקין, ּגּופים ׁשהן מּפני ואיׁש, איׁש ּכל ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻעל
מּנּדתּה וטהרה ּבׁשגגה, הּנּדה על הּבא אחת. ּבׁשגגה ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהּכל
ּבאֹותּה ׁשנּיה ּפעם עליה ּובא נּדה, וראתה וחזרה ְְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָָָָוטבלה,

ו ּפעם ּכל על חּיב - עצמּה ׁשהּואׁשגגה ּפי על אף פעם, ְְִֶַַַַַַַַַָָָָָָ
נּדּות מּזמן חּוץ זה נּדּות ׁשּזמן אחד; גּוף והּוא אחת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָּבהעלם

נּדֹות. נׁשים ּכׁשּתי הן והרי ְֲִִִִֵֵֵֵַַָהּׁשנית,
.Âּבׁשעת ּדם וראתה וסּתּה ּבׁשעת ׁשּלא אׁשּתֹו על ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹהּבא

ּכאנּוס ׁשּזה מּפני חּטאת, מּקרּבן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּתׁשמיׁש
ּבדק ואּלּו ּולדקּדק, לבּדק לֹו היה ׁשהּׁשֹוגג ׁשֹוגג. ולא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹהּוא
ּולפי ׁשגגה, לידי ּבא היה לא - ּבׁשאלֹות ודקּדק יפה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹיפה
ּכּפרה; צרי יעּׂשה ּכ ואחר ּובחקירה ּבדריׁשה טרח ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשּלא
ּבׁשעת וׁשּלא היתה טהֹורה הרי לעּׂשֹות? ּלֹו מה - זה ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹאבל
עד על דם ׁשּנמצא ּבין ,ּולפיכ אנס. אּלא זה אין ּבעל. ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹוסּתּה
ּובא עבר אם אבל ּפטּורין. - ׁשּלֹו עד על ׁשּנמצא ּבין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּלּה
ּדם, ׁשּתראה קדם ויפרׁש ׁשּיבעל ודּמה לוסת, סמּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעליה
ׁשגגה. היא ׁשּזֹו ּבקרּבן, חּיבין - הּתׁשמיׁש ּבׁשעת ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָוראתה
וחּיבין טמאים ׁשניהם - ׁשּלֹו עד על דם נמצא אם ,ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלפיכ
ּכׁשּפרׁש מּיד עצמּה קּנחה אם ׁשּלּה: עד על נמצא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבקרּבן.
ואם ּבקרּבן; וחּיבין טמאים ׁשניהם - ׁשהתה ולא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּבעל
ותּטל הּכסת לתחת אֹו הּכר לתחת ידּה ׁשּתֹוׁשיט ּכדי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשהתה
ּבספק טמאים ׁשניהן - עצמּה קּנחה ּכ ואחר ּבֹו לבּדק ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹעד
את ותדיח הּמּטה מן ׁשּתרד ּכדי ׁשהתה ואם מּקרּבן; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּופטּורין
טהֹור. ּבעלּה - דם ונמצא עצמּה קּנחה ּכ ואחר ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָּפניה

.Êּביאתֹו ׁשּתקּדם ּדעת על לּוסת סמּו ּובעל ׁשעבר ְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמי
ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ׁשּנטמאת האּׁשה והרּגיׁשה הּדם, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָלראּית
ּכמֹו מתקּׁשה, ּכׁשהּוא יפרׁש לא זה הרי - נטמאתי לֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹואמרה
לפרׁש ׁשאסּור ידע לא ואם ּביאה. אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּבארנּו

מתקּׁש ּכׁשהּוא ּופרׁש עלמּיד אחת חּטאֹות: ׁשּתי חּיב - ה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הנאה ׁשּיציאתֹו יציאתֹו, על ואחת נּדה, ּבעל ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכניסתֹו,
לבעל ׁשאסּור ּכׁשּידע אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכביאתֹו. ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹלֹו
ידע ולא לראּיתּה, ּבעילתֹו ׁשּתקּדם ודּמה הּוסת ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבׁשעת
ּבׁשּתי העלמֹות ׁשּתי לֹו ׁשּנמצאּו מּיד, לפרׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשאסּור
ולא הּוסת, ּבׁשעת לבעל ׁשאסּור ידע לא אם אבל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּבעילֹות;
מּיד ׁשּפרׁש ּפי על אף מּיד, הּטמאה מן לפרׁש ׁשאסּור ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻידע
ׁשּכניסתֹו מּפני אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו - מתקּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּוא
ּובהעלם הן, אחת ּבׁשגגה ּבעילֹות, ּכׁשּתי ׁשהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָויציאתֹו,
ּובא ׁשגג ׁשאם העריֹות, ּבׁשאר הּדין והּוא הּכל. עּׂשה ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹאחת
והּוא ערוה ׁשהיא לֹו ונֹודע מּתרת, ׁשהיא ּדעת על הערוה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻעל
ּכביאתֹו. לֹו הנאה ׁשּיציאתֹו מּיד, יפרׁש לא - הּתׁשמיׁש ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָֹּבתֹו
אינֹו - מתקּׁשה והּוא ּופרׁש מּיד לפרׁש ׁשאסּור ידע לא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹואם

היא. אחת ׁשגגה ׁשהּכל אחת, חּטאת אּלא ְִֶֶַַַַַַַָָָָָֹחּיב
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הרבה.1) עריות על או אחד בהעלם הרבה בביאות אחת ערוה על הבא יבאר
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ׁשם אין ׁשהרי לּזקן, אּסּור יּתֹוסף - עליהן נאסרת ְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהיתה
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן אח. ולא ּבן לא ְְֵֵֵֶַַָָָֹֹֹעּתה

מהן,„. אחת ׁשל אּמּה על ּובא נׁשים, ׁשלׁש נּׂשּוי ׁשהיה ִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמי
א ׁשהיא ׁשנּיה, ׁשל אּמּה אם ׁשליׁשית,ׁשהיא ׁשל אביה ם ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

חמיו ואם חמֹותֹו ואם חמֹותֹו היא זֹו ׁשּזקנה ּפי על ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָאף
אּלא חּיב אינֹו - היא אחת ּבתֿ ואּסּור הן ׁשמֹות ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּוׁשלׁשה
ּבּתּה ּובת ּבנּה ּובת ּובּתּה: ּבאּׁשה ׁשּנאמר לפי אחת. ְְְֱִִִִֶֶַַַַַַָָָָָחּטאת
ּכגּוף גּופין ׁשלׁשה עּׂשה הּכתּוב - היא זּמה הּנה ְְֲִִִֵַַָָָָָָָׁשארה

אחד. ּכׁשם ׁשמֹות הּׁשלׁשה יחׁשבּו לפיכ ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָאחד,
אחֹות‰. והיא אביו אחֹות ׁשהיא אחֹותֹו, על הּבא ְֲֲֲֲִִִֶַַָָָאבל

חּיב - ּגּלה אחתֹו ערות ׁשּנאמר: חּטאֹות; ׁשלׁש חּיב - ְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹאּמֹו
ואחֹות אּמֹו אחֹות ׁשהיא ּפי על ואף עצמּה ּבפני אחֹותֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָעל
מּמּנה והֹוליד אּמֹו על ׁשּבא ּכגֹון זאת? ּתהיה והיא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאביו.
ּכׁשּיבֹוא ּבן; מּמּנה והֹוליד מּבנֹותיו אחת ּובעל ּבנֹות, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּתי
הּממזרת, אּמֹו אחֹות ׁשהיא הּׁשנית, הּבת על הּזה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַהּממזר
ׁשלׁש חּיב - מאּמֹו אביו אחֹות ׁשהיא מאביו, אחֹותֹו ֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהיא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹחּטאֹות.

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ּפי‡. על אף אחת, ּבהעלם הרּבה ּביאֹות ערוה על ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּבא
לֹו נֹודע ולא הֹואיל הרּבה, ימים ּובעילה ּבעילה ּבין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשהיה
ואינֹו אחת ׁשגגה הּכל הרי - אחד גּוף היא והרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבינתים
לֹו, נֹודע ּכ ואחר ּבּה ׁשגג אם אבל אחת. חּטאת אּלא ְֲִֶַַַַַַַַָָָָָָָחּיב
וׁשגג וחזר לֹו, נֹודע ּכ ואחר ּובעלּה עצמּה ּבּה וׁשגג ְְְְְְְַַַַַַַַָָָָָָָָָוחזר
ׁשהידיעֹות ּובעילה; ּבעילה ּכל על חּיב - ּובעלּה עצמּה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָּבּה

הּׁשגגֹות. ְְְַַָמחּלקֹות
על·. הּנבעלתהּבא וזֹו אחת, ּבהעלם הרּבה ּביאֹות הערוה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

הּביאֹות ׁשּנמצאּו ּוביאה, ּביאה ּכל ּבין ידיעה לּה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָהיתה
והיא אחת, חּטאת מביא הּוא - הרּבה ּבהעלמֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָאצלּה
ידיעֹות לֹו היּו הּוא ּוביאה. ּביאה ּכל על חּטאת ְְִִִִַַָָָָָָמביאה
הרּבה, חּטאֹות מביא הּוא - אחת ּבהעלם והיא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּבינתים,

אחת. חּטאת מביאה ְְִִַַַָָוהיא
מּׁשם‚. ׁשּכּלן ּפי על אף אחת, ּבהעלם הרּבה עריֹות על ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻהּבא

ואחת. אחת ּכל על חּיב - מחלקים ּגּופים והן הֹואיל ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻאחד,
אחיֹותיו חמׁש על ׁשּבא אֹו נּדֹות נׁשיו חמׁש ׁשּבעל הרי ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּכיצד?
מּכאן וגּוף. ּגּוף ּכל על חּיב - אחת ּבהעלם ּבנֹותיו חמׁש על ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָאֹו
זכּור והביא הּזכּור על הּבא חכמים: ׁשאמרּו ׁשּזה למד, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאּתה
אמּורים? ּדברים ּבּמה אחת, חּטאת חּיב - אחת ּבהעלם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָעליו
ׁשּבא ּבין אחר, זכּור היה אם אבל עצמֹו; הּזכּור אֹותֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכׁשהיה
ּגּוף ּכל על חּיב - עליו זה והביא זה על ׁשּבא ּבין ׁשניהם ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעל

עליו. ּבהמה והביא הּבהמה על ּבבא הּדין והּוא ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָוגּוף.
.„- אחת ּבהעלם הרּבה ּבהמֹות עליה ׁשהביאה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהאּׁשה

מחלקין; גּופין ׁשהרי ּובהמה, ּבהמה ּכל על חּטאת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻחּיבת
ׁשהיא אחד, ּבהעלם הרּבה לאנׁשים ׁשּנבעלה ּכמי זֹו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהרי

ואיׁש. איׁש ּכל על חּטאת ִִֶֶַַַָָָחּיבת

אֹו‰. ׁשּמת וׁשמעה הּים, למדינת ּבעלּה ׁשהל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהאּׁשה
ּבית ּפי על ּבין עצמּה ּפי על ּבין ונּׂשאת, ׁשּמת, עדים ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּבאּו
נּׂשאת ואם אחד. קרּבן חּיבת - קּים ׁשּבעלּה ונֹודע ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּדין,
חּטאת חּיבת - הרּבה אנׁשים עם ׁשּזּנתה אֹו הרּבה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלאנׁשים
ּפי על ואף מחלקין, ּגּופים ׁשהן מּפני ואיׁש, איׁש ּכל ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻעל
מּנּדתּה וטהרה ּבׁשגגה, הּנּדה על הּבא אחת. ּבׁשגגה ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהּכל
ּבאֹותּה ׁשנּיה ּפעם עליה ּובא נּדה, וראתה וחזרה ְְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָָָָוטבלה,

ו ּפעם ּכל על חּיב - עצמּה ׁשהּואׁשגגה ּפי על אף פעם, ְְִֶַַַַַַַַַָָָָָָ
נּדּות מּזמן חּוץ זה נּדּות ׁשּזמן אחד; גּוף והּוא אחת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָּבהעלם

נּדֹות. נׁשים ּכׁשּתי הן והרי ְֲִִִִֵֵֵֵַַָהּׁשנית,
.Âּבׁשעת ּדם וראתה וסּתּה ּבׁשעת ׁשּלא אׁשּתֹו על ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹהּבא

ּכאנּוס ׁשּזה מּפני חּטאת, מּקרּבן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּתׁשמיׁש
ּבדק ואּלּו ּולדקּדק, לבּדק לֹו היה ׁשהּׁשֹוגג ׁשֹוגג. ולא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹהּוא
ּולפי ׁשגגה, לידי ּבא היה לא - ּבׁשאלֹות ודקּדק יפה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹיפה
ּכּפרה; צרי יעּׂשה ּכ ואחר ּובחקירה ּבדריׁשה טרח ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשּלא
ּבׁשעת וׁשּלא היתה טהֹורה הרי לעּׂשֹות? ּלֹו מה - זה ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹאבל
עד על דם ׁשּנמצא ּבין ,ּולפיכ אנס. אּלא זה אין ּבעל. ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹוסּתּה
ּובא עבר אם אבל ּפטּורין. - ׁשּלֹו עד על ׁשּנמצא ּבין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּלּה
ּדם, ׁשּתראה קדם ויפרׁש ׁשּיבעל ודּמה לוסת, סמּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעליה
ׁשגגה. היא ׁשּזֹו ּבקרּבן, חּיבין - הּתׁשמיׁש ּבׁשעת ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָוראתה
וחּיבין טמאים ׁשניהם - ׁשּלֹו עד על דם נמצא אם ,ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלפיכ
ּכׁשּפרׁש מּיד עצמּה קּנחה אם ׁשּלּה: עד על נמצא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבקרּבן.
ואם ּבקרּבן; וחּיבין טמאים ׁשניהם - ׁשהתה ולא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּבעל
ותּטל הּכסת לתחת אֹו הּכר לתחת ידּה ׁשּתֹוׁשיט ּכדי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשהתה
ּבספק טמאים ׁשניהן - עצמּה קּנחה ּכ ואחר ּבֹו לבּדק ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹעד
את ותדיח הּמּטה מן ׁשּתרד ּכדי ׁשהתה ואם מּקרּבן; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּופטּורין
טהֹור. ּבעלּה - דם ונמצא עצמּה קּנחה ּכ ואחר ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָּפניה

.Êּביאתֹו ׁשּתקּדם ּדעת על לּוסת סמּו ּובעל ׁשעבר ְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמי
ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ׁשּנטמאת האּׁשה והרּגיׁשה הּדם, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָלראּית
ּכמֹו מתקּׁשה, ּכׁשהּוא יפרׁש לא זה הרי - נטמאתי לֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹואמרה
לפרׁש ׁשאסּור ידע לא ואם ּביאה. אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּבארנּו

מתקּׁש ּכׁשהּוא ּופרׁש עלמּיד אחת חּטאֹות: ׁשּתי חּיב - ה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הנאה ׁשּיציאתֹו יציאתֹו, על ואחת נּדה, ּבעל ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכניסתֹו,
לבעל ׁשאסּור ּכׁשּידע אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכביאתֹו. ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹלֹו
ידע ולא לראּיתּה, ּבעילתֹו ׁשּתקּדם ודּמה הּוסת ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבׁשעת
ּבׁשּתי העלמֹות ׁשּתי לֹו ׁשּנמצאּו מּיד, לפרׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשאסּור
ולא הּוסת, ּבׁשעת לבעל ׁשאסּור ידע לא אם אבל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּבעילֹות;
מּיד ׁשּפרׁש ּפי על אף מּיד, הּטמאה מן לפרׁש ׁשאסּור ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻידע
ׁשּכניסתֹו מּפני אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו - מתקּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּוא
ּובהעלם הן, אחת ּבׁשגגה ּבעילֹות, ּכׁשּתי ׁשהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָויציאתֹו,
ּובא ׁשגג ׁשאם העריֹות, ּבׁשאר הּדין והּוא הּכל. עּׂשה ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹאחת
והּוא ערוה ׁשהיא לֹו ונֹודע מּתרת, ׁשהיא ּדעת על הערוה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻעל
ּכביאתֹו. לֹו הנאה ׁשּיציאתֹו מּיד, יפרׁש לא - הּתׁשמיׁש ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָֹּבתֹו
אינֹו - מתקּׁשה והּוא ּופרׁש מּיד לפרׁש ׁשאסּור ידע לא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹואם

היא. אחת ׁשגגה ׁשהּכל אחת, חּטאת אּלא ְִֶֶַַַַַַַָָָָָֹחּיב
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הרבה.1) עריות על או אחד בהעלם הרבה בביאות אחת ערוה על הבא יבאר



zebbyפב zekld - ixyz 'd ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ה'תשע"ב תשרי ה' שני יום

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

הּמאכלֹות‡. ׁשגגת הּבעילֹות2ּדין ׁשגגת אם3ּכדין ,לפיכ . ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָ
אחת ּבהעלם אחד מּׁשם הרּבה אכילֹות ּפי4אכל על אף , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

אחת חּטאת אּלא חּיב אינֹו - רּבים ימים ּביניהן .5ׁשּיׁש ִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
למחר וחלב למחר חלב ואכל הּיֹום חלב אכל 6ּכיצד? ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּתמחּויין ּבׁשלׁשה ׁשהן ּפי על אף אחת, חּיב7ּבהעלם אינֹו - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ואכל וחזר לֹו, ונֹודע חלב ּכזית אכל אם אבל אחת. ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאּלא
ואכילה; אכילה ּכל על חּיב - לֹו ונֹודע חלב ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָּכזית

הּׁשגגֹות מחּלקֹות חלב8ׁשהידיעֹות זית ּכחצי אכל וחזר9. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשני ׁשהן ּפי על אף אחת, ּבהעלם חלב זית ּכחצי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָואכל

ּביניהן10ּתמחּויין ׁשהפסיק ּפי על מצטרפין11ואף אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
מחּלקין הּתמחּויין ׁשאין חּטאת; יׁשהה12ּומביא ׁשּלא והּוא . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ּביצים13ּביניהן ׁשלׁש אכילת מּכדי ׁשּבארנּו14יֹותר ּכמֹו , ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ
הּׁשעּור ׁשּמצטרף ׁשּכׁשם אסּורֹות. מאכלֹות למזיד15ּבהלכֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
לקרּבן לׁשֹוגג הּׁשעּור מצטרף ּכ .16למלקּות, ְְְְְְִִֵֵַַָָָָ

נֹותר·. ּכזית17אכל זבחים, ּבהעלם18מחמּׁשה זבח, מּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּתמחּויין ּבחמּׁשה ׁשאכלן ּפי על אף אּלא19אחת, חּיב אינֹו - ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
הן אחד ׁשם ׁשּכּלן אחת; אינן20חּטאת והּתמחּויין , ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

מחּלקין21מחּלקין אינן הּזבחים וגּופי האֹוכל22. ׁשאחד , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
אחד מּזבח אֹו רּבים מּזבחים חמּׁשה23ּבּׂשר הּׁשֹוחט וכן . ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבחּוץ אחת24זבחים חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחת .25ּבהעלם ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
צּורֹות לחמׁש למׁשּתחוה דֹומה? זה למה ּבהעלם26הא ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָ

.27אחת ַַ
ּדם‚. ּוׁשתאן30וקּבלֹו29לבהמּתֹו28הּקיז ּכֹוסֹות ּבׁשני ְְְְְְִִִִִֵֶָָָ

אחת חּטאת אּלא מביא אינֹו - אחת .31ּבהעלם ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
.„- אחת ּבהעלם הרּבה מּׁשמֹות הרּבה מאכלֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהאֹוכל

וׁשם ׁשם ּכל על ודם32חּיב חלב ׁשאכל ּכגֹון ּכיצד? . ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּופּגּול -33ונֹותר אחת ּבהעלם ואחד, אחד מּכל ּכזית , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

האֹוכל וכל ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּטאֹות. ארּבע ְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹמביא
הרּבה ׁשמֹות בֹו ׁשּנתקּבצּו אחד אחת34ּכזית ,35ּבהעלם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

ּבת ּבאּסּור אֹו ּכֹולל ּבאּסּור אֹו מֹוסיף ּבאּסּור נתקּבצּו ְְְְְִִִִִִֵַַאם
וׁשם36אחת ׁשם ּכל על חּיב ׁשאכל37- הּטמא ,לפיכ . ְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
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לקרבן.1) מצטרפין האיסורין ואם הבעילות, שגגת כדין המאכלות שגגת שדין המשנה3)האסורים.2)יבאר מדברי הוא, ברור
יא: סוף4)כריתות עד הראשונה האכילה (מהתחלת הזמן כל במשך ממנו ונעלם פעמים, כמה איסור דבר אכל אם כלומר,

באכילה. אסור זה דבר כי האחרונה) הידיעות5)האכילה אם כי מחלקים, הימים אין האכילות לעניין כי האכילות, כל על
אחת. אלא חייב אינו ביניהם לו נודע שלא זמן וכל הראשונה.6)מחלקות האכילה אחרי יומיים שהוא המחר, של למחר כלומר,

התמ7) כי ט הלכה ט פרק להלן וראה בישולם. מלאכת בשינוי קערות, בשלוש חיובנתבשלו לעניין אבל במעילה, מחלקים חויין
כל על חטאת חייב שאינו להחמיר, ובין להקל בין ההעלם את מחלקים התמחויין אין כי טו:) (כריתות עקיבא כרבי פסק כריתות
יהושע לרבי שהשיב עקיבא כרבי פסק מחלקין, התמחויין כי סובר עקיבא רבי של רבו שהוא יהושע רבי כי אף ותמחוי, תמחוי
יהושע ורבי וודאי הוא עקיבא שרבי וכיוון קיבל, לא או עקיבא רבי תשובת יהושע רבי קיבל אם נסתפקו ובגמרא (שם), במשנה

וודאי. מידי מוציא ספק אין - ספק על8)הוא חטאת מביא וכו' בינתיים ידיעה הייתה אם וכו' וחלב חלב אכל "אם במשנה:
ואחת". אחת בכזית.9)כל הוא - בשוגג וחטאת במזיד, ומלקות כרת לעניין חלב אכילת שיעור ושנתבשל10)כי קערות בשתי

מצטרפים. זיתים החצאי שני אלא מחלקים, התמחויין אומרים אין - השני הזית חצי מאשר הבישול מלאכת בשינוי זה זית חצי
ביניהם.11) ובהפסקה בנפרד עקיבא.12)שאכלם וכרבי להחמיר ובין להקל חצי13)בין אכילת מסוף ישהה שלא הכוונה אין

מצאנו וכן השני. זית החצי אכילת סוף עד הראשון זית החצי אכילת מתחילת אלא שני, זית חצי אכילת להתחלת ראשון זית
הוא ש"בין", הרי הכיפורים", ויום השנה ראש שבין ימים מעשרה חוץ וכו' מתפלל אדם כולה השנה "כל יב: ברכות בגמרא

ימים. עשרה אין הכיפורים ויום השנה ראש בלעדי שהרי הכיפורים, יום סוף עד השנה ראש במשנה14)מתחילת כחכמים
אכילת שיעור כי פג. עירובין ברוקא בן יוחנן כר' גם ופסק פרס אכילת כדי סוף ועד מתחילה שישהה עד האומרים יב: כריתות

בצים. שלוש אכילת כדי הוא שלם.15)פרס שמצטרף16)לכזית ממה יותר למלקות שמצטרף לרבינו לו פשוט למה מבורר לא
ובש17)לקרבן. כרת חייב במזיד אכלו שאם אכילתו, זמן לאחר שנותר זבח חטאת.בשר מביא נותר18)וגג אכילת שיעור כי

כזית. הוא בה, אחרת.19)להתחייב בקערה וזבח זבח כל נותר.20)נתבשלו איסור והוא אחד איסור אלא אינם כלומר,
חטאות.21) כמה בהן שיתחייב השגגות ג)22)את הלכה ה (פרק למעלה אמרנו שבעריות פי על ואף חטאות כמה לחייבו

מכל להיות יכולה נותר אכילת אבל מחלקים, הגופים ולפיכך אחת, בבת כולן לבעול אפשר אי בעריות שם - מחלקים שגופים
מחלקים. הגופים אין ולכן אחת, בבת היותם23)הזבחים ידי על משתנה הדין שאין אחת, חטאת אלא חייב שאינו הם, שווים

שם. במשנה עקיבא וכרבי גופין, לעזרה.24)כמה זבחים25)בחוץ ה' השוחט על יהושע לר' עקיבא ר' שאל שם: במשנה
שמעון ר' ודחה ממעילה, בקלֿוחומר חמש חייב שהוא יהושע ר' ואמר אחת, חטאת או חטאות חמש חייב אם אחד, בהעלם בחוץ
את לשחוט שאפשר בחוץ, קדשים שחיטת לעניין מחלקים אין כך נותר, אכילת לגבי מחלקים גופים שאין וכשם שם, עיין דבריו,

אחת. בבת זרה.26)כולם עבודה לחמש27)של לעבוד יכול אחת בהשתחוואה שהרי אחד, בהעלם הדבר פשוט בהשתחוואה
מיוחדת. ושחיטה מיוחדת אכילה אחד לכל - ושחיטה באכילה ואילו עימו,28)צורות, יוצאה שהנפש דם והוציא בבהמה חיבל

חטאת. מביא ובשוגג כרת, חייב - במזיד זה דם שהשותה חזק), בזרם (=היוצא הקילוח דם אלא29)והוא דווקא לאו בהמתו
האדם. ודם רמשים, שקצים, חגבים, דגים, דם למעט אלא בא ולא ועוף, לחיה הדין שהמדובר31)לדם.30)הוא רבינו ומפרש

שתיים. שחייב מודים הכל העלמות בשתי אבל אחד, מיוחדת.32)בהעלם בשוגג.33)חטאת חטאת חייב אלו כל שעל
איסורים.34) כמה זה כזית על שחלו האלו.35)כלומר, האיסורים כל ממנו אין36)שנעלמו - הנ"ל מהאופנים חוץ אבל

איסור. על חל באיסור37)איסור כי אמרו יד. ובגמרא ואשם", חטאות ד' עליה וחייב אחת אכילה אוכל "יש יג: בכריתות משנה

zebby zekld - ixyz 'd ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חלב חּטאֹות39ונֹותר38ּכזית ארּבע מביא - הּכּפּורים ּביֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
ואחת40ואׁשם קדׁש, ׁשאכל טמא מּׁשּום אחת חּטאת : ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מּׁשּום ואחת נֹותר, אֹוכל מּׁשּום ואחת חלב, אֹוכל ְְִִִֵֵֵֶַַַַָמּׁשּום
עד זה ּכזית עם אחר אכל ׁשּיצטרף והּוא הּכּפּורים. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹיֹום

לכּכֹותבת ׁשהרי41ׁשּיׁשלימֹו למעילה, וּדאי אׁשם ּומביא . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּבׁשגגהנ ההקּדׁש מן .42הנה ְְֱִִֵֶֶֶַָָ

חּיב‰. אינֹו - אחת ּבהעלם הּכּפּורים ּביֹום וׁשֹותה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָהאֹוכל
היא אחת ּוׁשתּיה אכילה אחת. חּטאת .43אּלא ְֲִִִֶַַַַַָָָָ

.Âחּיב - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ּביֹום מלאכה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָהעֹוּׂשה
ּכאחד הּבאין אּסּורין ׁשני ׁשהן מּפני חּטאֹות, .44ׁשּתי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

.Êאינֹו - אחת ּבהעלם ּדם זית וכחצי חלב זית ּכחצי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאכל
למלקּות מצטרפין האּסּורין ׁשאין ּכׁשם קרּבן. ּכמֹו45חּיב , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

אסּורֹות מאכלֹות ּבהלכֹות מצטרפין46ׁשּבארנּו אין ּכ , ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ
ְְָָלקרּבן.

.Áזית ּכחצי לֹו47אכל וׁשכח48ונֹודע ּכחצי49וחזר ואכל , ְְְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָָ
אחר ּפטּור50זית - ׁשני ּבינתים,51ּבהעלם לֹו נֹודע ׁשהרי ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ

ׁשעּור לחצי ידיעה [ּבׁשּבת]52ויׁש אחת אֹות ּכתב אם וכן .53 ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָ
לּה סמּוכה ׁשנּיה אֹות וכתב וׁשכח, וחזר לֹו ונֹודע 54ּבׁשגגה ְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָ

חּטאת מּקרּבן ּפטּור - ׁשני ּבזה.55ּבהעלם ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבׁשֹוגג אּמֹות ׁשּתי הֹוציא אם ּוׁשּתי56וכן ּבמזיד אּמֹות ּוׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַ

ּבׁשֹוגג ּבזריקה57אּמֹות אם ידיעה58: ׁשאין מּפני לא חּיב. - ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
להחזירּה ּבידֹו ׁשאין מּפני אּלא ׁשעּור, לא59לחצי לפיכ , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשּבינתים הידיעה לֹו ּבהעברה60הֹועילה ואם ּפטּור;61. - ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
ׁשעּור לחצי ידיעה ׁשּבארנּו.62ׁשּיׁש ּכמֹו , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָ

.Ëלֹו ונֹודע אחת, ּבהעלם חלב ּוכזית חלב ּכזית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָהאֹוכל
חּטאֹות; ׁשּתי מביא - הּׁשני על לֹו ונֹודע וחזר הראׁשֹון ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָעל

מחּלקֹות הפריׁש63ׁשהידיעֹות לא ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַֹ
חּטאת64הּקרּבן מביא - ּכאחת ׁשניהן על לֹו נֹודע אם אבל . ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּבּבעילֹות הּדין ׁשהּוא לי, יראה וכן .65אחת. ְְִִִֵֵֶֶַַַַָ
.Èּומחצה ּכזית ּכזית66אכל על לֹו ונֹודע אחת, ,67ּבהעלם ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁשני ׁשל ּבהעלמֹו זית חצי ואכל אּלא68וחזר חּיב אינֹו - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
אחת אף69חּטאת לראׁשֹון, מצטרף האחרֹון זית חצי ׁשאין ; ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
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איסור". על חל איסור "אין אמרו לא כולל ובאיסור קדשים.38)מוסיף גם39)מבהמת שאסור הקרבתו, זמן לאחר שנותר
נותר. לפרקו40)משום לכשיגיע המסויימות, בשנים שערות שתי שיביא קודם נטמא האוכל שיהא הוא הזה הדין שאמתת "אמרו

האכילה על במעילה כן גם וחייב כאחת באים איסורין שני אלו הרי אחת, בשעה בטומאה קדשים ואכילת חלב אכילת עליו נאסר
דאיתוסף מיגו בהנאה, נאסר שהקדש ולפי בו ליהנות ומותר חלבה לאכול אסור היה קודש הבהמה שהייתה שקודם לפי הזאת,
שאכל הזה החלב כן וגם מוסיף, איסור וזהו מעילה אשם אכילתו על דחייב אכילה לעניין איסור נמי איתוסף הנאה איסור ביה
חייב ולפיכך אכילה, לעניין איסור בה נמי איתוסף לגבוה, נאסר נותר וכשיהיה להדיוט ואסור לגבוה מותר היה נותר שיהא קודם
המשקים וכל האוכלים כל כולל איסור שהוא היום אכילת איסורי עליו איתוסף הכיפורים ביום אכלו ואם נותר, משום אכילתו על

הו הרי המותר דבר לאכול הזה ביום ואסור בכללוהואיל הזה החלב כולל שהוא לפי באכילתו, האסור בדבר איסור מוסיף כן גם א
לאכול". שאסור גדולה).41)מה (=תמרה הגסה ככותבת הוא הכיפורים ביום עליה שחייבים אכילה המועל42)ששיעור כי

לאשם. איל ומביא חומש בתוספת שנהנה מה משלם בשוגג מפסוק43)בהקדש נלמדו ושתיהן היא, אכילה בכלל שתייה כלומר,
אחת. חטאת אלא חייב אינו אחד בהעלם אחד משם הרבה אכילות האוכל כי א הלכה למעלה וראה גם44)אחד. מובא זה דין

משנה). (כסף שקדם ושותה אוכל לבין בינו לחלק כאן ושנאו רבינו וחזר שם) (ופורש א הלכה ד פרק בפרק45)למעלה ראה
הכרת. לחיוב נוסף מלקות, חייב - במזיד וכו' דם כזית או חלב כזית האוכל כי א הלכה סנהדרין מהלכות הלכה46)יט ד פרק

מלקות. לחייב שלם לכזית מצטרפין אין אחר מאיסור זית חצי ועוד אחד מאיסור זית כחצי אכל שאם ה, הלכה יד ופרק יז
בשוגג.47) איסור, איסור.48)מדבר דבר באכילה.49)שאכל אסור זה דבר איסור.50)כי אף51)מאותו חטאת, מחיוב

ביצים. שלוש אכילת מכדי בפחות שלם כזית אכל השני52)כי החצי לאכילת הראשון שיעור החצי אכילת בין הידיעה כלומר,
לחייבו. שלם שיעור ביחד להוות זה עם זה יצטרפו שלא השיעורים חצאי שני בין לחלק מהלכות53)מועילה יא בפרק ראה

לפחות. אותיות שתי כתב אם אלא בשבת כתיבה על חייבים אין כי ט הלכה כי54)שבת יא הלכה שם ראה הראשונה. לאות
זו. עם זו (=נקראות) נהגות אם אלא בשבת אותיות שתי כתיבת על חייב שיעור.55)אין לחצי ידיעה הוציא56)שיש כלומר,

חטאת. חייב בשוגג בשבת הרבים ברשות אמות ארבע המעביר כי בשבת, הרבים האמות57)ברשות שתי בין ידיעה, בזה לו שיש
האחרונות. האמות שתי לבין שהעביר, עבר58)הראשונות שהחפץ ובשעה חפץ שזרק זריקה דרך הייתה זו הוצאה אם כלומר,

האמות שתי את עבר שהחפץ בשעה שכח ושוב לו, נודע האמצעיות האמות ובשתי שוגג, היה הראשונות האמות שתי את
להחזירה.59)האחרונות. בידו שאין כיוון מצטרפות, בזריקה שיעור, לחצי ידיעה יש הסוברים לחכמים שאף קב. בשבת כרבא

כלל.60) ידיעה לו הייתה לא כאילו זה ברגליו.61)והרי האומר62)שהעבירו גמליאל לרבן שאפילו רבה אמר שם בשבת
שתי כלות (עם אמות ארבע ששיעור כאן אבל שוגג, כשהוא נגמר המלאכה ששיעור באופן אלא זה אין שיעור", לחצי ידיעה "אין
- שיעור לחצי ידיעה שיש כרבנן, פוסק שרבינו מה [ולפי פטור. שהוא גמליאל רבן מודה מזיד, בהיותו נגמר השניות) האמות
פטור]. כן גם שוגג, בהיותו נגמר המלאכה ששיעור באופן שניות, אמות שתי במשך ולא באמצע אלא מזיד היה לא אם אפילו

לאכילה.63) אכילה בין הייתה לא הידיעה אם אף חטאות, שתי להתחייב לשני, הראשון הכזית הראשון64)בין הכזית על
שהפ לפני בין הם יוחנן רבי שדברי (שם) אשי רב אמר כן לראשונה. לו הקרבן.שנודע שהפריש לאחר ובין הקרבן שאף65)ריש

לפי מחלקים שהגופים אסורות ביאות לבין מתחלקים, הגופים שאין איסור אכילת בין הבדל יש מחלקים" "גופים שלעניין פי על
שבשתיהן אסורות ביאות לבין אסורות אכילות בין הבדל אין מחלקות" "ידיעות לעניין כאן - אחת, בבת כולן לבעול אפשר שאי

מחלקות. ידיעות לו.67)חלב.66)אמרו נודע לא הכזית מחצית הקודמת,68)ועל הכזית מחצית עם אחד בהעלם כלומר,
השנייה. המחצית גם לאכול שגמר עד עליה לו נודע לא הראשון.69)שעדיין הכזית אכילת על



פג zebby zekld - ixyz 'd ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חלב חּטאֹות39ונֹותר38ּכזית ארּבע מביא - הּכּפּורים ּביֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
ואחת40ואׁשם קדׁש, ׁשאכל טמא מּׁשּום אחת חּטאת : ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מּׁשּום ואחת נֹותר, אֹוכל מּׁשּום ואחת חלב, אֹוכל ְְִִִֵֵֵֶַַַַָמּׁשּום
עד זה ּכזית עם אחר אכל ׁשּיצטרף והּוא הּכּפּורים. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹיֹום

לכּכֹותבת ׁשהרי41ׁשּיׁשלימֹו למעילה, וּדאי אׁשם ּומביא . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּבׁשגגהנ ההקּדׁש מן .42הנה ְְֱִִֵֶֶֶַָָ

חּיב‰. אינֹו - אחת ּבהעלם הּכּפּורים ּביֹום וׁשֹותה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָהאֹוכל
היא אחת ּוׁשתּיה אכילה אחת. חּטאת .43אּלא ְֲִִִֶַַַַַָָָָ

.Âחּיב - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ּביֹום מלאכה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָהעֹוּׂשה
ּכאחד הּבאין אּסּורין ׁשני ׁשהן מּפני חּטאֹות, .44ׁשּתי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

.Êאינֹו - אחת ּבהעלם ּדם זית וכחצי חלב זית ּכחצי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאכל
למלקּות מצטרפין האּסּורין ׁשאין ּכׁשם קרּבן. ּכמֹו45חּיב , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

אסּורֹות מאכלֹות ּבהלכֹות מצטרפין46ׁשּבארנּו אין ּכ , ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ
ְְָָלקרּבן.

.Áזית ּכחצי לֹו47אכל וׁשכח48ונֹודע ּכחצי49וחזר ואכל , ְְְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָָ
אחר ּפטּור50זית - ׁשני ּבינתים,51ּבהעלם לֹו נֹודע ׁשהרי ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ

ׁשעּור לחצי ידיעה [ּבׁשּבת]52ויׁש אחת אֹות ּכתב אם וכן .53 ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָ
לּה סמּוכה ׁשנּיה אֹות וכתב וׁשכח, וחזר לֹו ונֹודע 54ּבׁשגגה ְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָ

חּטאת מּקרּבן ּפטּור - ׁשני ּבזה.55ּבהעלם ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבׁשֹוגג אּמֹות ׁשּתי הֹוציא אם ּוׁשּתי56וכן ּבמזיד אּמֹות ּוׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַ

ּבׁשֹוגג ּבזריקה57אּמֹות אם ידיעה58: ׁשאין מּפני לא חּיב. - ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
להחזירּה ּבידֹו ׁשאין מּפני אּלא ׁשעּור, לא59לחצי לפיכ , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשּבינתים הידיעה לֹו ּבהעברה60הֹועילה ואם ּפטּור;61. - ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
ׁשעּור לחצי ידיעה ׁשּבארנּו.62ׁשּיׁש ּכמֹו , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָ

.Ëלֹו ונֹודע אחת, ּבהעלם חלב ּוכזית חלב ּכזית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָהאֹוכל
חּטאֹות; ׁשּתי מביא - הּׁשני על לֹו ונֹודע וחזר הראׁשֹון ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָעל

מחּלקֹות הפריׁש63ׁשהידיעֹות לא ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַֹ
חּטאת64הּקרּבן מביא - ּכאחת ׁשניהן על לֹו נֹודע אם אבל . ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּבּבעילֹות הּדין ׁשהּוא לי, יראה וכן .65אחת. ְְִִִֵֵֶֶַַַַָ
.Èּומחצה ּכזית ּכזית66אכל על לֹו ונֹודע אחת, ,67ּבהעלם ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁשני ׁשל ּבהעלמֹו זית חצי ואכל אּלא68וחזר חּיב אינֹו - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
אחת אף69חּטאת לראׁשֹון, מצטרף האחרֹון זית חצי ׁשאין ; ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

איסור". על חל איסור "אין אמרו לא כולל ובאיסור קדשים.38)מוסיף גם39)מבהמת שאסור הקרבתו, זמן לאחר שנותר
נותר. לפרקו40)משום לכשיגיע המסויימות, בשנים שערות שתי שיביא קודם נטמא האוכל שיהא הוא הזה הדין שאמתת "אמרו

האכילה על במעילה כן גם וחייב כאחת באים איסורין שני אלו הרי אחת, בשעה בטומאה קדשים ואכילת חלב אכילת עליו נאסר
דאיתוסף מיגו בהנאה, נאסר שהקדש ולפי בו ליהנות ומותר חלבה לאכול אסור היה קודש הבהמה שהייתה שקודם לפי הזאת,
שאכל הזה החלב כן וגם מוסיף, איסור וזהו מעילה אשם אכילתו על דחייב אכילה לעניין איסור נמי איתוסף הנאה איסור ביה
חייב ולפיכך אכילה, לעניין איסור בה נמי איתוסף לגבוה, נאסר נותר וכשיהיה להדיוט ואסור לגבוה מותר היה נותר שיהא קודם
המשקים וכל האוכלים כל כולל איסור שהוא היום אכילת איסורי עליו איתוסף הכיפורים ביום אכלו ואם נותר, משום אכילתו על

הו הרי המותר דבר לאכול הזה ביום ואסור בכללוהואיל הזה החלב כולל שהוא לפי באכילתו, האסור בדבר איסור מוסיף כן גם א
לאכול". שאסור גדולה).41)מה (=תמרה הגסה ככותבת הוא הכיפורים ביום עליה שחייבים אכילה המועל42)ששיעור כי

לאשם. איל ומביא חומש בתוספת שנהנה מה משלם בשוגג מפסוק43)בהקדש נלמדו ושתיהן היא, אכילה בכלל שתייה כלומר,
אחת. חטאת אלא חייב אינו אחד בהעלם אחד משם הרבה אכילות האוכל כי א הלכה למעלה וראה גם44)אחד. מובא זה דין

משנה). (כסף שקדם ושותה אוכל לבין בינו לחלק כאן ושנאו רבינו וחזר שם) (ופורש א הלכה ד פרק בפרק45)למעלה ראה
הכרת. לחיוב נוסף מלקות, חייב - במזיד וכו' דם כזית או חלב כזית האוכל כי א הלכה סנהדרין מהלכות הלכה46)יט ד פרק

מלקות. לחייב שלם לכזית מצטרפין אין אחר מאיסור זית חצי ועוד אחד מאיסור זית כחצי אכל שאם ה, הלכה יד ופרק יז
בשוגג.47) איסור, איסור.48)מדבר דבר באכילה.49)שאכל אסור זה דבר איסור.50)כי אף51)מאותו חטאת, מחיוב

ביצים. שלוש אכילת מכדי בפחות שלם כזית אכל השני52)כי החצי לאכילת הראשון שיעור החצי אכילת בין הידיעה כלומר,
לחייבו. שלם שיעור ביחד להוות זה עם זה יצטרפו שלא השיעורים חצאי שני בין לחלק מהלכות53)מועילה יא בפרק ראה

לפחות. אותיות שתי כתב אם אלא בשבת כתיבה על חייבים אין כי ט הלכה כי54)שבת יא הלכה שם ראה הראשונה. לאות
זו. עם זו (=נקראות) נהגות אם אלא בשבת אותיות שתי כתיבת על חייב שיעור.55)אין לחצי ידיעה הוציא56)שיש כלומר,

חטאת. חייב בשוגג בשבת הרבים ברשות אמות ארבע המעביר כי בשבת, הרבים האמות57)ברשות שתי בין ידיעה, בזה לו שיש
האחרונות. האמות שתי לבין שהעביר, עבר58)הראשונות שהחפץ ובשעה חפץ שזרק זריקה דרך הייתה זו הוצאה אם כלומר,

האמות שתי את עבר שהחפץ בשעה שכח ושוב לו, נודע האמצעיות האמות ובשתי שוגג, היה הראשונות האמות שתי את
להחזירה.59)האחרונות. בידו שאין כיוון מצטרפות, בזריקה שיעור, לחצי ידיעה יש הסוברים לחכמים שאף קב. בשבת כרבא

כלל.60) ידיעה לו הייתה לא כאילו זה ברגליו.61)והרי האומר62)שהעבירו גמליאל לרבן שאפילו רבה אמר שם בשבת
שתי כלות (עם אמות ארבע ששיעור כאן אבל שוגג, כשהוא נגמר המלאכה ששיעור באופן אלא זה אין שיעור", לחצי ידיעה "אין
- שיעור לחצי ידיעה שיש כרבנן, פוסק שרבינו מה [ולפי פטור. שהוא גמליאל רבן מודה מזיד, בהיותו נגמר השניות) האמות
פטור]. כן גם שוגג, בהיותו נגמר המלאכה ששיעור באופן שניות, אמות שתי במשך ולא באמצע אלא מזיד היה לא אם אפילו

לאכילה.63) אכילה בין הייתה לא הידיעה אם אף חטאות, שתי להתחייב לשני, הראשון הכזית הראשון64)בין הכזית על
שהפ לפני בין הם יוחנן רבי שדברי (שם) אשי רב אמר כן לראשונה. לו הקרבן.שנודע שהפריש לאחר ובין הקרבן שאף65)ריש

לפי מחלקים שהגופים אסורות ביאות לבין מתחלקים, הגופים שאין איסור אכילת בין הבדל יש מחלקים" "גופים שלעניין פי על
שבשתיהן אסורות ביאות לבין אסורות אכילות בין הבדל אין מחלקות" "ידיעות לעניין כאן - אחת, בבת כולן לבעול אפשר שאי

מחלקות. ידיעות לו.67)חלב.66)אמרו נודע לא הכזית מחצית הקודמת,68)ועל הכזית מחצית עם אחד בהעלם כלומר,
השנייה. המחצית גם לאכול שגמר עד עליה לו נודע לא הראשון.69)שעדיין הכזית אכילת על
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ּבהעלמ ׁשהּוא ּפי העלמהעל מקצת על לֹו נֹודע ׁשהרי ֹו, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
.70ראׁשֹונה ִָ

.‡Èאחת ּבהעלם חלב זיתי ׁשני אחד71אכל על לֹו ונֹודע ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
חּטאת והביא ׁשני, ׁשל ּבהעלמֹו אחר ּכזית ואכל וחזר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמהן,

הראׁשֹון מתּכּפרין72על וׁשני ראׁשֹון לא73- ׁשליׁשי אבל , ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָֹ
הביא74נתּכּפר אחרת. חּטאת יביא - עליו לֹו ּכׁשּיּודע אּלא ; ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּׁשליׁשי על ׁשּׁשניהם75חּטאת מתּכּפרין, וׁשני ׁשליׁשי - ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָ
חּטאת הביא זֹו. ּבחּטאת נתּכּפר לא וראׁשֹון אחת, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּבהעלם

האמצעי ׁשהראׁשֹון76על מּפני מתּכּפרין, ׁשלׁשּתן - ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
הראׁשֹון על לֹו ּוכׁשּיּודע אמצעי; ׁשל ּבהעלמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהּׁשליׁשי

אחרת. חּטאת להביא צרי אין - הּׁשליׁשי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָועל
.·Èחתיכֹות מּׁשתי חתיכה ׁשאכל אכל77מי אם לֹו ונסּתּפק ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָ

חתיכֹות מּׁשתי אחרת חתיכה ואכל ׁשּמן, אֹו ונסּתּפק78חלב ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשחלב ּבוּדאי לֹו נֹודע ּכ ואחר ׁשּמן, אֹו חלב אכל אם ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻלֹו
אחת חּטאת אּלא חּיב אינֹו - ּובּׁשנּיה ּבראׁשֹונה ;79אכל ְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ

ׁשּמחּלקת ּפי על אף ּבינתים, לֹו ׁשהיתה ספק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּידיעת
לחּטאֹות,80לאׁשמֹות מחּלקת .81אינּה ְְֲֵֶֶַַַָָָ

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

אחת‡. ּבהעלם וזּבח וקּטר ונּס זרה לעבֹודה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמׁשּתחוה
אבן וזרק לפעֹור עצמֹו ּפער אם וכן חּטאֹות. ארּבע חּיב -ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּתים. חּיב - אחת ּבהעלם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹלמרקּוליס
אמּורים? ּדברים ּבּמה ועבֹודה. עבֹודה ּכל על חּיב ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָיהא
הזיד אם אבל אּלּו; ּבעבֹודֹות וׁשגג זרה ּבעבֹודה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבׁשהזיד
חּטאת אּלא חּיב אינֹו - זרה ּבעבֹודה וׁשגג אּלּו ְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבעבֹודֹות
אבל לעבדּה, וׁשאסּור זרה עבֹודה ׁשּזֹו ידע ּכיצד? ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָאחת.
חּיב - ונּס והׁשּתחוה עברה, והּנּסּו ׁשההׁשּתחויה ידע ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹלא
אחר, לאל ּבהן לעבד ואסּור הן עבֹודֹות ׁשאּלּו ידע ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתים.
וזהב, ּכסף ׁשל היתה ׁשּלא לפי זרה, עבֹודה ׁשּזֹו ידע ְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹולא
ּכסף ׁשל אּלא זרה עבֹודה קרּויין ׁשאין ּדעּתֹו על ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָועלה
אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - העבֹודֹות ּבכל ועבדּה ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָוזהב,

וׁשכח·. ׁשּבת עּקר הּׁשֹוכח ּכל ּבׁשּבת: אמרּו ּגדֹול ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָּכלל
לבין קטן והּוא ׁשּנׁשּבה אֹו הּׁשּבת, על יּׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנצטּוּו

ּכֹוכבים, העֹובדי ּבין והּוא קטן נתּגּיר אֹו ּכֹוכבים, ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָהעֹובדי
אינֹו - הרּבה ּבׁשּבתֹות הרּבה מלאכֹות ׁשעּׂשה ּפי על ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָאף
חּיב וכן היא. אחת ׁשגגה ׁשהּכל אחת, חּטאת אּלא ְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹחּיב
ּדם על אחת וחּטאת ׁשאכל, חלב ּכל על אחת ְֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָחּטאת
עּקר הּיֹודע וכל אּלּו. ּבעבֹודֹות ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשאכל,
ּפי על אף חל, ׁשהּוא ודּמה ׁשּבת ׁשהּיֹום ׁשכח אבל ְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבת
ּכּלֹו, הּיֹום על אחת חּטאת חּיב - הרּבה מלאכֹות ּבֹו ְְֵֶַַַַַַַָָָָָֻׁשעּׂשה

ּבֹו. ׁשּׁשגג וׁשּבת ׁשּבת ּכל על חּטאת ְְֵֶַַַַַָָָָָוכן
ולא‚. ּבּמלאכֹות וׁשגג ׁשּבת ׁשהּיֹום הּיֹודע ידעוכל ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

ידע ולא אסּורֹות ׁשהן ׁשּידע אֹו אסּורֹות אּלּו ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמלאכֹות
על חּטאת חּיב - הרּבה מלאכֹות ועּׂשה ּכרת, עליהן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשחּיבין
אחת חסר הארּבעים עּׂשה אפּלּו ּומלאכה. מלאכה אב ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָָָּכל

חּטאֹות. ותׁשע ׁשלׁשים מביא - אחת ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָּבהעלם
ידע„. ולא ּבּמלאכֹות אף וׁשגג ׁשּבת ׁשהּיֹום ְְְֶַַַַַַַָָָָָֹׁשכח

אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אסּורֹות אּלּו ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּמלאכֹות
אּלא‰. חּיב אינֹו - אחת ּבהעלם ותֹולדֹותיו אב ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעֹוּׂשה

ׁשל הרּבה ּתֹולדֹות העֹוּׂשה לֹומר צרי ואין אחת. ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָחּטאת
אחת. חּטאת אּלא חּיב ׁשאינֹו אחד, ֵֶֶֶַַַַָָָָָאב

.Âאחת ּבהעלם זה אב ׁשל ותֹולדה זה אב ׁשל ּתֹולדה ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָעּׂשה
חּטאֹות. ׁשּתי חּיב ׁשהּוא לי, יראה -ְִֵֵֶֶַַָָָ

.Êׁשּזרע ּכגֹון אחת, מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָעּׂשה
אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחת ּבהעלם והרּכיב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהברי
והּמלאכֹות והּתֹולדֹות האבֹות ׁשּבת ּבהלכֹות נתּבאר ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָּוכבר

אבֹות. מעין ֵֵֵֶָׁשהן
.Áּבׁשּבתֹות אחת מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְֵֵֵַַַַָָָָָָעּׂשה

ׁשּבת ּבׁשגגת ּבין מלאכֹות וׁשגגת ׁשּבת ּבזדֹון ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָהרּבה,
ידע ּכיצד? ּומלאכה. מלאכה ּכל על חּיב - מלאכֹות ְְְְֵַַַַָָָָָָָָּוזדֹון
וכן מלאכה, ׁשהּזריעה ידע ׁשּלא מּפני ּבֹו וזרע ׁשּבת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּיֹום
ידע ׁשּלא מּפני ּבּה ונטע ׁשּבת ׁשהּוא ידע ׁשנּיה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבׁשּבת
ׁשליׁשית ּבׁשּבת וכן מלאכה, מּׁשּום אסּורה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָׁשהּנטיעה
ּכל על חּיב - מלאכה ׁשההברכה ידע ׁשּלא מּפני ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהברי
מּפני אחת, מלאכה מעין ׁשהיא ּפי על אף ואחת, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָאחת

מחלקין. ּכגּופין ְְִִֶַַָָֻׁשהּׁשּבתֹות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מתכפר70) והיה הראשון הכזית על קרבן מביא היה אם שהרי הכזית, מחצית על וגם ההעלמה, כל על לו נודע כאילו זה והרי
ידיעות האומר: יוחנן ר' ואף לו, נודע כן אם אלא מתכפר אינו שלם שכזית פי על אף לו, נודע שלא הראשון הכזית מחצית על גם

זית. בחצי מודה בכזית, - אכילה לאחר גם אחת.71)מחלקות חטאת אלא חייב לו72)שאינו נודע לא והשלישי השני ועל
לפני73)עוד. השני על לו נודע אם אלא זה אין - ט) הלכה (למעלה מחלקות שידיעות פי על ואף אחד, בהעלם ששניהם

החטאת הקריב אם אבל החטאת, לו,שהקריב נודע שלא זמן כל קרבן, עליה נתחייב לא שעדיין כיוון השני, על לו שנודע לפני
איתה. ומתכפרת הראשונה אחרי היא השני74)נגררת אחרי נגרר שהשלישי ופסק בו חזר שרבא אמרו שם שבגמרא פי על אף

גרי (בלי הראשון עם ביחד מתכפר והשני עא:) (שם מחלקות אינן ידיעות שסובר לקיש לריש אלא זה אין - איתו רה)ומתכפר
מאחר הראשון, אחרי שנגרר משום אלא מתכפר אינו והשני מחלקות שידיעות רבינו לדעת אבל השלישי, את הוא גורר ולפיכך

גרירה. אחר גרירה שאין מודים הכל כי השלישי, את לגרור יכול אינו כנ"ל, הקרבן הקרבת בעת עליו נודע נודע75)שלא כלומר,
השלישי. על קרבן והביא הראשון, על ולא השני על לא לו נודע לא ועדיין עליו ועל76)לו הראשון ועל זה, על לו שנודע וכגון

מחלקות. ידיעות שהרי ואחד אחד כל על חטאת חייב לו נודע שאם ההקרבה, לפני לו נודע לא מהחתיכות77)השלישי ואחת
שומן. הייתה ואחת חלב חלב.78)הייתה של ואחת שומן של אחת בהן שניהם79)שגם על וודאית אחת ידיעה כאן שהייתה

אחת. חטאת מביא כאחת שניהם על לו נודע שאם ט הלכה למעלה וראה ואחת.80)בסופה. אחת כל על תלוי אשם שני לחייבו
יח:81) בכריתות כולם לדברי הוא שבת.1)פשוט עיקר השוכח וכל אחד, בהעלם זרה לעבודה עבודות ארבע העושה יבאר

zebby zekld - ixyz 'd ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ë,מלאכה ׁשהּזריעה יֹודע והּוא ּבֹו וזרע ׁשּבת ׁשהּיֹום ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשגג
יֹודע והּוא ּבֹו ונטע ׁשּבת ׁשהּוא ׁשכח ׁשנּיה ּבׁשּבת ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָוכן
והברי ׁשּבת ׁשהּוא ׁשכח ּבּׁשליׁשית וכן מלאכה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּנטיעה
ּכל על חּיב זה הרי - מלאכה ׁשההברכה ׁשּיֹודע ּפי על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאף
ּכידיעה הן הרי לׁשּבת ׁשּבת ׁשּבין ׁשהּימים ואחת; ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאחת

לחּלק. ְֵַַַאחת
.È,מלאכֹות ּוזדֹון ׁשּבת ּבׁשגגת ּכגרֹוגרת וטחן ׁשּקצר ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָמי

ּכגרֹוגרת וטחן וקצר וחזר אחת, חּטאת אּלא חּיב ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשאינֹו
מלאכה ּכל על חּיב ׁשהּוא מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָּבזדֹון
ּוזדֹון ׁשּבת ׁשגגת ׁשל קצירה על לֹו ונֹודע ְְְְְִִֶַַַַָָָָּומלאכה,
טחינה, ּגֹוררת ּוטחינה קצירה ּגֹוררת קצירה - ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָמלאכֹות
ׁשאינֹו מלאכֹות, ּוזדֹון ׁשּבת ּבׁשגגת ארּבעּתן עּׂשה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּוכאּלּו
לֹו נתּכּפר זֹו חּטאת ׁשהקריב וכיון אחת; חּטאת אּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָחּיב
חּטאת להביא צרי אינֹו - ּכן אחר ּוכׁשּידעם הּכל, ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹעל
ׁשּבת זדֹון ׁשל קצירה על ּתחּלה לֹו נֹודע אם אבל ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָאחרת.
הּקצירה זֹו על לֹו נתּכּפר - חּטאת והקריב מלאכֹות ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָוׁשגגת
ׁשּבת ׁשגגת ׁשל והּטחינה הּקצירה ועל עליה לֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנֹודע
ונגררה אחת, ּכמלאכה ׁשּׁשניהן מּפני מלאכֹות; ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּוזדֹון
ׁשּבת זדֹון ׁשל הּטחינה ותּׁשאר הּקצירה, עם ּוטחינה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָקצירה
גרֹוגרת ּכחצי קצר ׁשנּיה. חּטאת ויביא עליה לֹו ׁשּיּודע ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָעד
ּבזדֹון גרֹוגרת ּכחצי וקצר וחזר מלאכֹות, ּוזדֹון ׁשּבת ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָּבׁשגגת
ּגֹוררת קצירה מצטרפין. אּלּו הרי - מלאכֹות וׁשגגת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּבת

מלאכֹות. ּבׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹקצירה.
.‡Èעל אף המחּבר, את וחת הּתלּוׁש את לחּת ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֻהּמתּכּון

מן ּפטּור - מחׁשבּתֹו עּׂשה ולא הֹואיל לחתיכה, ׁשּנתּכּון ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּפי
מלאכת אּלא ּתֹורה אסרה ולא ּכמתעּסק, ׁשּזה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהחּטאת;

ּפעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָמחׁשבת,
.·Èהעליֹונֹות את מכּבה ׁשהּוא ּבׁשּבת, גחלים ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהחֹותה

חּיב - ּולהבעיר לכּבֹות נתּכּון אם הּתחּתֹונֹות, את ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָּומדליק
חּיב - מאליהן והבערּו מהם להתחּמם גחלים חתה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּתים.
עליה, חּיב - לגּופּה צריכה ׁשאינּה ׁשּמלאכה מּפני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּתים;
ּכרת, זדֹונּה על ׁשחּיבין ּוכׁשם ׁשּבת, ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכמֹו

חּטאת. קרּבן ׁשגגתּה על חּיב ְְִַַַַָָָָָָּכ

ׁשמיני 1ּפרק
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על‡. חּיבין - קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין חטא ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָּכל
לֹו נסּתּפק אם נֹודע? לא ּומהּו ּתלּוי. אׁשם ׁשּלֹו הֹודע ְִִֵֶַַַַָָָֹֹלא
להקריב מצּוה זה הרי - ׁשגג לא אֹו זה ּבדבר ׁשגג ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאם
ּתמים איל והביא עֹונֹו, ונּׂשא ואׁשם ידע ולא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאׁשם,
מּפני ּתלּוי, אׁשם הּנקרא וזהּו לאׁשם. ּבערּכ הּצאן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמן
ּבוּדאי לֹו ׁשּיּודע עד לֹו ותֹולה הּספק על מכּפר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשהּוא

חּטאתֹו. ויקריב ּבׁשגגה ְְְִִֶַַָָָָָׁשחטא
קבּוע.·. אּסּור ׁשם ׁשּיהיה עד ּתלּוי ּבאׁשם חּיב ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָאינֹו

אֹו מּכזית; ּפחֹות אֹו ּכזית היה אם וספק חלב, אכל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכיצד?

מה אחת ואכל ׁשּמן, וחתיכת חלב חתיכת לפניו ןׁשהיתה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּבעל ּבּבית, עּמֹו ואחֹותֹו אׁשּתֹו אכל; מהן זה אי ידּוע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואין
ועּׂשה וחל, ׁשּבת ּבעל; מהן זֹו אי ידּוע ואין מהן ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹאחת
אֹו עּׂשה; יֹום זה ּבאי ידּוע ואין מהם ּבאחד ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָמלאכֹות
- עּׂשה מלאכה זֹו אי מעין ידע ולא ּבׁשּבת מלאכה ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹׁשעּׂשה
היתה אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתלּוי. אׁשם מביא זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהרי
ׁשּמן, ׁשהיא ספק חלב ׁשהיא ספק אחת, חתיכה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻלפניו
חלב האֹוכל וכן קבּוע. אּסּור ּכאן אין ׁשהרי ּפטּור, - ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָואכלּה
וכן קבּוע. אּסּור ּכאן אין ׁשהרי ּתלּוי, מאׁשם ּפטּור - ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהּכֹוי
ּבּׂשר קרּוב ׁשל ערוה ספק אֹו נּדה ספק ׁשהיא אּׁשה על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּבא
עד על דם ׁשּנמצא האּׁשה ,לפיכ ּתלּוי. מאׁשם ּפטּור -ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ
חדׁשים ׁשלׁשה ּבתֹו יבמּתֹו והּנֹוּׂשא זמן, לאחר ְְְְְְְֳִִֵֶַַַַָָָׁשּלּה
ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָוילדה
ּבאּלּו, ּכּיֹוצא ּכל וכן הּקרּבן. מן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹלאחרֹון

קבּוע. אּסּור ׁשם אין ֲִֵֵֶַָָׁשהרי
חלב‚. ׁשאכלּת זה לֹו: אֹומר אחד ועד חתיכה, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאֹוכל

אכל, אֹומרת אּׁשה חלב, אכלּת לא אֹומר: אחד ועד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה,
אינֹו והּוא האּסּור ונקּבע הֹואיל אכל, לא אֹומרת ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹואּׁשה
וכן ּתלּוי. אׁשם מביא זה הרי - חטא לא אֹו חטא אם ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹיֹודע
אחד ועד ּבעלּה מת אֹומר אחד ׁשעד איׁש אׁשת על הּבא ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
מגרׁשת, לספק הּדין והּוא ּתלּוי. ּבאׁשם חּיב - מת לא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹאֹומר
האּסּור. נקּבע לא - מקּדׁשת ספק אבל האּסּור. נקּבע ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשהרי

ׁשל„. ואחת חלב ׁשל אחת חתיכֹות, ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמי
את ואכל ּכלב אֹו ּכֹוכבים עֹובד ּובא מהן אחת ואכל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּמן,
ּובא הראׁשֹונה את ּכלב אֹו ּכֹוכבים עֹובד ׁשאכל אֹו ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּׁשנּיה,
ּוׁשנּיה ּבזדֹון ראׁשֹונה ׁשאכל אֹו הּׁשנּיה, ואכל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָיּׂשראל
זה הרי - ּבזדֹון ּוׁשנּיה ּבׁשגגה ראׁשֹונה ׁשאכל אֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבׁשגגה,
אכל קבּוע. אּסּור ׁשּמה והיה הֹואיל ּתלּוי, ּבאׁשם ְְִִַַַָָָָָָָָָָחּיב

אכל מּקרּבן. ּפטּור - ּבזדֹון מביאׁשּתיהן - ּבׁשגגה ׁשּתיהן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
את ואכל אחר ּובא ּבׁשגגה הראׁשֹונה את אכל ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָחּטאת.
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתלּוי. ּבאׁשם חּיבין ׁשניהן - ּבׁשגגה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּׁשנּיה

ֶָּבזה.
מהן‰. זֹו אי ידּוע ואין מהן אחת אכל לפניו, ונֹותר ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחלב

ואין מהן ּבאחת וׁשגג ּבּבית, עּמֹו ואחֹותֹו נּדה אׁשּתֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָאכל;
מלאכה ועּׂשה הּכּפּורים, ויֹום ׁשּבת ּבעל; מהן זֹו אי ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָידּוע
מביא ואינֹו מּקרּבן. ּפטּור זה הרי - ׁשּביניהן הּׁשמׁשֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבין
ׁשּבארנּו; ּכמֹו חטא, ׁשל עצמֹו יֹודע אינֹו ׁשהרי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָחּטאת,

ׁשחטא. ּבוּדאי יֹודע ׁשהרי ּתלּוי, אׁשם מביא ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָואינֹו
.Âחּיבין - אחת קבּועה חּטאת וּדאֹו על ׁשחּיבין ּדבר ְִִֶַַַַַַַָָָָָָָָּכל

על ׁשחּיבין ּדבר וכל אחד, ּתלּוי אׁשם ׁשּלֹו הֹודע לא ְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹעל
אׁשמֹות ׁשּלֹו הֹודע לא על חּיבין - הרּבה חּטאֹות ְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹוּדאֹו
חלב אכל ׁשאם ּכׁשם ּכיצד? החּטאֹות. ּכמנין הרּבה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּתלּויין
אם ּכ חּטאֹות, ארּבע חּיב - אחת ּבהעלם ּופּגּול ונֹותר ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָודם
הּתר ׁשל חתיכֹות אּלא אכל לא אֹו אכלן אם לֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹנסּתּפק
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תלוי.1) אשם שיביא לאו אם זה בדבר שגג אם לו שנסתפק מי יבאר
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.Ë,מלאכה ׁשהּזריעה יֹודע והּוא ּבֹו וזרע ׁשּבת ׁשהּיֹום ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשגג
יֹודע והּוא ּבֹו ונטע ׁשּבת ׁשהּוא ׁשכח ׁשנּיה ּבׁשּבת ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָוכן
והברי ׁשּבת ׁשהּוא ׁשכח ּבּׁשליׁשית וכן מלאכה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּנטיעה
ּכל על חּיב זה הרי - מלאכה ׁשההברכה ׁשּיֹודע ּפי על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאף
ּכידיעה הן הרי לׁשּבת ׁשּבת ׁשּבין ׁשהּימים ואחת; ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאחת

לחּלק. ְֵַַַאחת
.È,מלאכֹות ּוזדֹון ׁשּבת ּבׁשגגת ּכגרֹוגרת וטחן ׁשּקצר ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָמי

ּכגרֹוגרת וטחן וקצר וחזר אחת, חּטאת אּלא חּיב ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשאינֹו
מלאכה ּכל על חּיב ׁשהּוא מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָּבזדֹון
ּוזדֹון ׁשּבת ׁשגגת ׁשל קצירה על לֹו ונֹודע ְְְְְִִֶַַַַָָָָּומלאכה,
טחינה, ּגֹוררת ּוטחינה קצירה ּגֹוררת קצירה - ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָמלאכֹות
ׁשאינֹו מלאכֹות, ּוזדֹון ׁשּבת ּבׁשגגת ארּבעּתן עּׂשה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּוכאּלּו
לֹו נתּכּפר זֹו חּטאת ׁשהקריב וכיון אחת; חּטאת אּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָחּיב
חּטאת להביא צרי אינֹו - ּכן אחר ּוכׁשּידעם הּכל, ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹעל
ׁשּבת זדֹון ׁשל קצירה על ּתחּלה לֹו נֹודע אם אבל ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָאחרת.
הּקצירה זֹו על לֹו נתּכּפר - חּטאת והקריב מלאכֹות ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָוׁשגגת
ׁשּבת ׁשגגת ׁשל והּטחינה הּקצירה ועל עליה לֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנֹודע
ונגררה אחת, ּכמלאכה ׁשּׁשניהן מּפני מלאכֹות; ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּוזדֹון
ׁשּבת זדֹון ׁשל הּטחינה ותּׁשאר הּקצירה, עם ּוטחינה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָקצירה
גרֹוגרת ּכחצי קצר ׁשנּיה. חּטאת ויביא עליה לֹו ׁשּיּודע ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָעד
ּבזדֹון גרֹוגרת ּכחצי וקצר וחזר מלאכֹות, ּוזדֹון ׁשּבת ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָּבׁשגגת
ּגֹוררת קצירה מצטרפין. אּלּו הרי - מלאכֹות וׁשגגת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּבת

מלאכֹות. ּבׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹקצירה.
.‡Èעל אף המחּבר, את וחת הּתלּוׁש את לחּת ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֻהּמתּכּון

מן ּפטּור - מחׁשבּתֹו עּׂשה ולא הֹואיל לחתיכה, ׁשּנתּכּון ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּפי
מלאכת אּלא ּתֹורה אסרה ולא ּכמתעּסק, ׁשּזה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהחּטאת;

ּפעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָמחׁשבת,
.·Èהעליֹונֹות את מכּבה ׁשהּוא ּבׁשּבת, גחלים ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהחֹותה

חּיב - ּולהבעיר לכּבֹות נתּכּון אם הּתחּתֹונֹות, את ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָּומדליק
חּיב - מאליהן והבערּו מהם להתחּמם גחלים חתה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּתים.
עליה, חּיב - לגּופּה צריכה ׁשאינּה ׁשּמלאכה מּפני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּתים;
ּכרת, זדֹונּה על ׁשחּיבין ּוכׁשם ׁשּבת, ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכמֹו

חּטאת. קרּבן ׁשגגתּה על חּיב ְְִַַַַָָָָָָּכ

ׁשמיני 1ּפרק
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על‡. חּיבין - קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין חטא ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָּכל
לֹו נסּתּפק אם נֹודע? לא ּומהּו ּתלּוי. אׁשם ׁשּלֹו הֹודע ְִִֵֶַַַַָָָֹֹלא
להקריב מצּוה זה הרי - ׁשגג לא אֹו זה ּבדבר ׁשגג ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאם
ּתמים איל והביא עֹונֹו, ונּׂשא ואׁשם ידע ולא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאׁשם,
מּפני ּתלּוי, אׁשם הּנקרא וזהּו לאׁשם. ּבערּכ הּצאן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמן
ּבוּדאי לֹו ׁשּיּודע עד לֹו ותֹולה הּספק על מכּפר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשהּוא

חּטאתֹו. ויקריב ּבׁשגגה ְְְִִֶַַָָָָָׁשחטא
קבּוע.·. אּסּור ׁשם ׁשּיהיה עד ּתלּוי ּבאׁשם חּיב ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָאינֹו

אֹו מּכזית; ּפחֹות אֹו ּכזית היה אם וספק חלב, אכל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכיצד?

מה אחת ואכל ׁשּמן, וחתיכת חלב חתיכת לפניו ןׁשהיתה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּבעל ּבּבית, עּמֹו ואחֹותֹו אׁשּתֹו אכל; מהן זה אי ידּוע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואין
ועּׂשה וחל, ׁשּבת ּבעל; מהן זֹו אי ידּוע ואין מהן ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹאחת
אֹו עּׂשה; יֹום זה ּבאי ידּוע ואין מהם ּבאחד ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָמלאכֹות
- עּׂשה מלאכה זֹו אי מעין ידע ולא ּבׁשּבת מלאכה ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹׁשעּׂשה
היתה אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתלּוי. אׁשם מביא זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהרי
ׁשּמן, ׁשהיא ספק חלב ׁשהיא ספק אחת, חתיכה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻלפניו
חלב האֹוכל וכן קבּוע. אּסּור ּכאן אין ׁשהרי ּפטּור, - ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָואכלּה
וכן קבּוע. אּסּור ּכאן אין ׁשהרי ּתלּוי, מאׁשם ּפטּור - ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהּכֹוי
ּבּׂשר קרּוב ׁשל ערוה ספק אֹו נּדה ספק ׁשהיא אּׁשה על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּבא
עד על דם ׁשּנמצא האּׁשה ,לפיכ ּתלּוי. מאׁשם ּפטּור -ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ
חדׁשים ׁשלׁשה ּבתֹו יבמּתֹו והּנֹוּׂשא זמן, לאחר ְְְְְְְֳִִֵֶַַַַָָָׁשּלּה
ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָוילדה
ּבאּלּו, ּכּיֹוצא ּכל וכן הּקרּבן. מן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹלאחרֹון

קבּוע. אּסּור ׁשם אין ֲִֵֵֶַָָׁשהרי
חלב‚. ׁשאכלּת זה לֹו: אֹומר אחד ועד חתיכה, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאֹוכל

אכל, אֹומרת אּׁשה חלב, אכלּת לא אֹומר: אחד ועד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה,
אינֹו והּוא האּסּור ונקּבע הֹואיל אכל, לא אֹומרת ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹואּׁשה
וכן ּתלּוי. אׁשם מביא זה הרי - חטא לא אֹו חטא אם ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹיֹודע
אחד ועד ּבעלּה מת אֹומר אחד ׁשעד איׁש אׁשת על הּבא ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
מגרׁשת, לספק הּדין והּוא ּתלּוי. ּבאׁשם חּיב - מת לא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹאֹומר
האּסּור. נקּבע לא - מקּדׁשת ספק אבל האּסּור. נקּבע ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשהרי

ׁשל„. ואחת חלב ׁשל אחת חתיכֹות, ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמי
את ואכל ּכלב אֹו ּכֹוכבים עֹובד ּובא מהן אחת ואכל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּמן,
ּובא הראׁשֹונה את ּכלב אֹו ּכֹוכבים עֹובד ׁשאכל אֹו ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּׁשנּיה,
ּוׁשנּיה ּבזדֹון ראׁשֹונה ׁשאכל אֹו הּׁשנּיה, ואכל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָיּׂשראל
זה הרי - ּבזדֹון ּוׁשנּיה ּבׁשגגה ראׁשֹונה ׁשאכל אֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבׁשגגה,
אכל קבּוע. אּסּור ׁשּמה והיה הֹואיל ּתלּוי, ּבאׁשם ְְִִַַַָָָָָָָָָָחּיב

אכל מּקרּבן. ּפטּור - ּבזדֹון מביאׁשּתיהן - ּבׁשגגה ׁשּתיהן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
את ואכל אחר ּובא ּבׁשגגה הראׁשֹונה את אכל ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָחּטאת.
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתלּוי. ּבאׁשם חּיבין ׁשניהן - ּבׁשגגה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּׁשנּיה

ֶָּבזה.
מהן‰. זֹו אי ידּוע ואין מהן אחת אכל לפניו, ונֹותר ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחלב

ואין מהן ּבאחת וׁשגג ּבּבית, עּמֹו ואחֹותֹו נּדה אׁשּתֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָאכל;
מלאכה ועּׂשה הּכּפּורים, ויֹום ׁשּבת ּבעל; מהן זֹו אי ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָידּוע
מביא ואינֹו מּקרּבן. ּפטּור זה הרי - ׁשּביניהן הּׁשמׁשֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבין
ׁשּבארנּו; ּכמֹו חטא, ׁשל עצמֹו יֹודע אינֹו ׁשהרי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָחּטאת,

ׁשחטא. ּבוּדאי יֹודע ׁשהרי ּתלּוי, אׁשם מביא ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָואינֹו
.Âחּיבין - אחת קבּועה חּטאת וּדאֹו על ׁשחּיבין ּדבר ְִִֶַַַַַַַָָָָָָָָּכל

על ׁשחּיבין ּדבר וכל אחד, ּתלּוי אׁשם ׁשּלֹו הֹודע לא ְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹעל
אׁשמֹות ׁשּלֹו הֹודע לא על חּיבין - הרּבה חּטאֹות ְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹוּדאֹו
חלב אכל ׁשאם ּכׁשם ּכיצד? החּטאֹות. ּכמנין הרּבה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּתלּויין
אם ּכ חּטאֹות, ארּבע חּיב - אחת ּבהעלם ּופּגּול ונֹותר ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָודם
הּתר ׁשל חתיכֹות אּלא אכל לא אֹו אכלן אם לֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹנסּתּפק
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תלוי.1) אשם שיביא לאו אם זה בדבר שגג אם לו שנסתפק מי יבאר
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נסּתּפק אם וכן ּתלּויין. אׁשמֹות ארּבעה מביא - עּמהם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיּו
ׁשהיתה הערוה ּפלֹונית אֹו אׁשּתֹו עליה ׁשּבא האּׁשה אם ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָלֹו
ׁשמֹונה מביא זה הרי - חּטאֹות ׁשמֹונה עליה ׁשחּיב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעּמּה

ּתלּויין. ְֲִָאׁשמֹות
.Êחלב ׁשל אם לֹו ונסּתּפק חתיכֹות מּׁשתי חתיכה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהאֹוכל

חתיכה אכל הּספק לֹו ׁשּנֹולד ואחר אכל, ׁשּמן ׁשל אֹו ְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻאכל
ׁשל אֹו אכל חלב ׁשל אם לֹו ונסּתּפק אחרֹות חתיכֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמּׁשתי

ּתלּויין. אׁשמֹות ׁשני מביא זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶָָֻׁשּמן
.Áידיעת ּכ לחּטאֹות, מחּלקת ּבינתים וּדאי ׁשּידיעת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּכׁשם

זיתי חמּׁשה אכל אם ,לפיכ לאׁשמֹות. מחּלקת ּבינתים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָספק
מהם, אחת על ספק ידיעת לֹו ונֹודע אחת, ּבהעלם ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָחלב
אחת ּכל על וכן הּׁשני, על אחרת ספק ידיעת לֹו ונֹודע ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָוחזר

ואחת. אחת ּכל על ּתלּוי אׁשם חּיב - ְְַַַַַַַַָָָָָואחת
.Ëואין מהן אחת אכל חלב, ׁשל וחתיכה ׁשּמן ׁשל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻחתיכה

הּׁשנּיה את ואכל וחזר ּתלּוי, אׁשם והביא היא, זֹו אי ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָידּוע
האחר מביא - הּׁשנּיה את אחר אכל אם וכן חּטאת. מביא -ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתלּוי, ְְֵֶַָָָאׁשם
.Èאחת את אכל נֹותר, חלב ׁשל וחתיכה חלב ׁשל ֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָחתיכה

ואׁשם החלב על חּטאת מביא - היא זֹו אי ידּוע ואין ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמהן
מביא - ׁשני ּבהעלם הּׁשנּיה את אכל נֹותר. מּׁשּום ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּתלּוי
וּדאי אׁשם מביא - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה היה ואם חּטאֹות. ְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשלׁש
ואכל אחר ּובא מּׁשתיהן, אחת את אחד אכל מעילה. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּׁשּום
חּטאת מביא וזה ּתלּוי, ואׁשם חּטאת מביא זה - הּׁשנּיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתלּוי. ְְֵֵֶַָָָָֹואׁשם

ה'תשע"ב תשרי ו' שלישי יום

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

אׁשם‡. הּנקרא והּוא אׁשם. קרּבן מביא עברֹות חמׁש ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָעל
ספק מּׁשּום ּבא אינֹו ׁשהרי ׁשפחה2וּדאי, על הן: ואּלּו . ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

נזיר3חרּופה טמאת ועל הּמעילה, ועל הּגזל, ועל ועל4, , ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֻ
מּמּנה ּכׁשּיטהר חרּופה5הּצרעת ׁשפחה על על. הּבא ּכיצד? ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

חרּופה אׁשם6ׁשפחה מביא - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין והּוא7, . ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָָ
ּבעּולה11ּוברצֹונּה10ּומזידה9גדֹולה8ׁשּתהיה ותהיה ,12 ְְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָ
ּביאה13ּכדרּכּה ּובגמר ׁשּתלקה14, ּכדי ּבּקרת15, ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

לֹוקה היא - אׁשמֹו את והביא קרּבן.16ּתהיה מביא והּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
מלקּות·. חּיבת ׁשהיא ׁשּבזמן למדּו, הּׁשמּועה -17ּומּפי ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

הּוא - הּמלקּות מן ּפטּורה ׁשהיא ּובזמן ּבקרּבן, חּיב ְְְְְִִִֶַַַַָָָָהּוא
הּקרּבן מן .18ּפטּור ְִַָָָ

אחד‚. ויֹום ׁשנים ּתׁשע חרּופה19ּבן ׁשפחה על -20ׁשּבא ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ
קרּבן מביא והּוא לֹוקה עד21היא מביא ׁשאינֹו לי, ויראה . ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּדעת ּבן ויהיה .22ׁשּיגּדיל ְְְִִֶֶֶַַַ
הּׁשפחה„. היא מה אסּורֹות ּביאֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָּכבר

חּיבין וׁשאינן ּבּתֹורה, האמּורה ׁשּיבעֹול23החרּופה עד ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ויגמר לפיכ24ּכדרּכּה ׁשנים25. לֹו אמרּו אם ּבעלּת26, : ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָָֹ

ואינֹו נאמן, - ּבעלּתי לא אֹומר: והּוא חרּופה, ְְְְֱֲִִֵֵֶַָָָָֹׁשפחה
ּביאתֹו ּגמר אם יֹודע הּוא ׁשהרי ּפיהן; על קרּבן 27מביא ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

לא ּכלֹומר - ּבעלּתי לא ׁשאמר וזה גמר, לא ְְְִֶֶַַַַָָָֹֹֹאֹו
.28גמרּתי ְִַָ
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בעלתי.1) לא אומר והוא חרופה שפחה בעלת שניים: לו אמרו ואם ודאי, אשם קרבן מביאין עבירות חמש שעל כמו2)יבאר
ספק. על בא שעיקרו תלוי וכו'".3)אשם עברי לעבד ומקודשת חורין בת וחצייה שפחה שחצייה היא בתורה האמורה חרופה "שפחה

במזיד.4) בין בשוגג בין במת בן5)שנטמא כבש והביא נזרו ימי את לה' "והזיר יב) ו, (במדבר נאמר בנזיר והמצורע, הנזיר כלומר,
והקריב האחד הכבש את הכהן ולקח וכו' תמימים כבשים שני יקח השמיני "וביום יֿיב) יד, (ויקרא נאמר ובמצורע וכו'". לאשם שנתו

לאשם". לה'6)אותו אשמו את והביא וכו' לאיש נחרפת שפחה והיא זרע שכבת אשה את ישכב כי "ואיש כֿכא) יט, (שם שנאמר
אשם". איל מועד אהל פתח מחטאתו7)אל לו ונסלח ה' לפני האשם באיל הכהן עליו "וכפר כב) (שם, שנאמר ממה בגמרא כן ולמדו

שיהיה). עניין באיזה זה בקרבן לו שנסלח לומר (רצונו כשוגג" מזיד "לעשות - חטא" החרופה.8)אשר בת9)השפחה שהיא
עונשין. בת אינה קטנה אבל מלקות, וחייבת שבתורה10)ענשים עריות "כל בתוספתא הוא וכן מלקות. חיוב בת אינה שוגגת אבל

שאמרו שמה יא.) (שם התוספות כתבו וכן חרופה" בשפחה כן שאין מה וכו' כעירה ישינה וכו' כרצון, אותה), אנס (כלומר אונס עושה
פטורים. שניהם כן, לא שאם מזידה, - השפחה אבל האיש, על אלא זה אין כשוגג", המזיד את בה "שעשה אנוסה.11)במשנה ולא

נבעלת12) היינו לאיש". נחרפת שפחה והיא (שם): שנאמר בלבד, בעולה שפחה על אלא חייב אינו לעולם יצחק רבי "אמר יא. שם
(שם). גופה נשתנה כלומר, בתוליה13)לאיש, נשרו הבעילה ידי שעל מקום, אותו דרך כדרכה, הייתה לאיש, שנחרפה שהבעילה

גופה, נשתנה היינו לאיש", "נחרפת - כדרכה שלא שנבעלה פי על אף כבעולה ודינה בעלה, ידי על שנבעלה פי על [ואף גופה ונשתנה
בעולה]. דין לה שיש אף ולא14)אינה, בתוליה נקרעו לא הרי כן, לא שאם האבר, כל את שהכניס בעילתו, בה גמר בעלה כלומר,

גופה. מלקות.15)נשתנה מחוייבת היא שאז משום ומזידה גדולה שתהיה צריך כך בשביל של16)כלומר, לשון היא "בקורת" כי
יכול מלקות כמה כוחותיו ואומדים אותו בודקים וכן קריאה, מלשון ו"בקורת" התורה מן פסוקים עליו קוראים הלוקה שכל מלקות,

וחקירה. בקורת מלשון ו"בקורת" וגדולה.17)לקבל מזידה, על18)שהיא נבעלה לא אבל אנוסה. או שוגגת או קטנה שהיא כגון
שנשתנה "נחרפת", מהמלה אלא זה, מפסוק נלמדו לא אלה כל - בלבד ביאה התחלת ידי על או כדרכה, שלא נבעלה או בעלה, ידי

ביאה.19)גופה. ביאתו אין מזה בפחות ומזידה.20)אבל לקטן,21)גדולה פרט "איש א) הלכה ה פרק (קדושים בספרא הוא כן
ואיש". לומר תלמוד אחד, ויום שנים תשע בן מוציא שאני יכול שכל22)או ה הלכה כפרה מחוסרי מהלכות א בפרק להלן ראה

מדעתם. אלא ידם על מקריבין אין קרבן מלקות.23)מחוייבי - חרופה והשפחה קרבן, - כ):24)הבועל יט, (ויקרא שנאמר משום
שאינה זרע, לשכבת נחשב זה אין ביאתו, גמר ולא כדרכה שבעל או כדרכה, שלא בעל ואם זרע", שכבת אשה את ישכב כי "ואיש

אלו. מביאות להתעבר ביאתו.25)ראוייה שיגמור עד חייב שאינו עדים.26)מכיוון אם27)שני לראות יכולים אינם והעדים
ביאתו. אכלתי28)גמר לא כאומר נעשה אכל שלא אומר והוא חלב שאכל אותו מעידים עדים שאם א הלכה ג פרק למעלה ראה

zebby zekld - ixyz 'e iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּׁשפחה‰. על אׁשם29הּבא אּלא חּיב אינֹו - הרּבה ּביאֹות ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּבא30אחד אֹו ּבזדֹון, הרּבה ּביאֹות הּׁשפחה על הּבא ּכיצד? . ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

לֹו, ונֹודע ּבׁשגגה עליה ּובא וחזר לֹו ונֹודע ּבׁשגגה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָָעליה
העלמֹות ּבמאה ּפעמים מאה אחד31אפּלּו אׁשם מקריב -32 ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

ּבּמה הּׁשגגֹות. ועל ׁשּבּה הּזדֹונֹות על הּכל, על לֹו ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָֹּומתּכּפר
הרּבה, ׁשפחֹות על הּבא אבל אחת; ּבׁשפחה אמּורים? ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָּדברים

אחת ּבהעלם וׁשפחה33אפּלּו ׁשפחה ּכל על אׁשם חּיב -34. ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ
.Âׁשפחה אחר35ּבעל ּובעלּה וחזר אׁשמֹו, והפריׁש ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ

ׁשההפרׁשה ואחת; אחת ּכל על חּיב - אׁשמֹו ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשהפריׁש
ּבעל36מחּלקת אם וכן ּבעל. ּכ ואחר ׁשהקריב ּכמי ונמצא , ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבה ּבעילֹות עלחמׁש לֹו ונֹודע אחת, ּבׁשפחה אחת עלם ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ
מהן -37אחת הּׁשנּיה על נֹודע ּכ ואחר אׁשמֹו, והפריׁש ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָ

אחר אׁשם ּכּלן,38מפריׁש היּו אחת ׁשּבהעלם ּפי על אף . ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
אחר ּכבֹועל נמצא ׁשהפריׁש, אחר אּלא לֹו נֹודע ולא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהֹואיל

הּוא אחד ּבּׁשפחה והּמזיד הּׁשֹוגג ׁשּדין .39ׁשהפריׁש. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
.Êהּגזל ּפרּוטה40על מּׁשוה ּבידֹו ׁשּיׁש מי ּכל ּכיצד? ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשּגזלֹו41ומעלה ּבין יּׂשראל, ׁשּגנבֹו42מּממֹון ּבין43ּבין , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

מּׁשאר אֹו ׁשּתפּות מּׁשּום אֹו הלוהּו, אֹו אצלֹו ְְְְִִִִִֶֶָָָֻׁשהפקידֹו
ּבֹו44ּדרכים וכפר ּבׁשגגה45, ּבין ּבזדֹון ּבין לּׁשקר, 46ונׁשּבע ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּגזלֹות. אׁשם הּנקרא וזהּו חטאֹו. על אׁשם מביא זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשּיׁשיב עד זה ּבאׁשם לֹו מתּכּפר ׁשאין ּבּתֹורה, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומפרׁש

לבעליו ׁשּבידֹו החמׁש47הּממֹון אבל מעּכב48; אינֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
חּיב49הּכּפרה יהיה אימתי ׁשבּועֹות, ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר . ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

זה אׁשם עליה ׁשּמקריב זֹו ּפטּור50ּבׁשבּועה יהיה ואימתי , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
חּיּוב ּכמנין רּבֹות אׁשמֹות יתחּיב דר זֹו אי ועל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמּמּנה;
אׁשם אּלא חּיב יהיה לא דר זֹו אי ועל ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשבּועֹות,

.51אחד ֶָ
.Áהּמעילה ּפרּוטה52על מּׁשוה הּנהנה ּכל מן53ּכיצד? ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבׁשגגה ויקריב54ההקּדׁש חמׁש ויֹוסיף ּׁשּנהנה מה מחזיר - ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
לֹו ויתּכּפר ׁשהּקרּבן55אׁשם מעילה, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

מעּכב החמׁש ואין הּכּפרה, מעּכבין .56והּקרן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
.Ëּתמחּויין ּבחמּׁשה ּבֹו ׁשּמֹועלין מּדבר ּבהעלם57האֹוכל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אכילה ּבכל יׁש אם אחד, מּזבח ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאחת,
ואחד אחד ּכל על אׁשם חּיב - ּפרּוטה ׁשוה ;58ואכילה ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
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אדם שאין למזיד, משוגג אלא חכמים על חלק שלא יב:) (כריתות מודה מאיר רבי אף וכאן מאיר. דרבי וכחכמים מזיד אלא שוגג
רשע. להיעשות יט,30)חרופה.29)רוצה (ויקרא שכתוב ממה שם בגמרא זאת וגו'ונלמד האשם באיל הכהן עליו "וכיפר כב)

עצמה השפחה אבל לבועל, הוא זה וכל עליו". מכפר האשם איל זו, בבעילה שחטא חטא מכל "שעניינו חטא" אשר חטאתו על
מזידה". הייתה אם לאווין, חייבי כשאר וביאה ביאה כל על מלקות אינו31)"חייבת איסורין בשאר גם הרי לו נודע לא שאם

א. הלכה ה פרק למעלה כמפורש אחת חטאת אלא צריך32)חייב וודאי שבאשם שסובר שלמי עב. בשבת שאמרו פי על אף
הנ"ל הסוגיא על רבינו סמך - י הלכה להלן כן רבינו פסק והרי חרופה. בשפחה מחלקות הידיעות - תחילה חטאו לו שייוודע

חרופה. בשפחה מחלקות הידיעות שאין הרי אחת, אלא חייב אינו חרופה בשפחה העלמות שבחמש שם שאמרו שלא33)בכריתות,
לביאה. ביאה בין ידיעה "והיא34)הייתה (שם) שנאמר מיוחד, קרבן ושפחה שפחה כל על לחייבו המחלקים הם שהגופים

ושפחה. שפחה כל על לחלק אלא35)שפחה", חייב אינו ביניהן לו נודע אפילו ביאות כמה עליה שהבא חרופה שפחה כלומר,
כן36)אחת. אם מחלקת, שהפרשה הוא מודה בתחילה, בידיעה צורך אין וודאי שבאשם שסובר למי אפילו שם בשבת אמרו כן

מחלקות. שההפרשות - בשפחה מחלקות אינן שידיעות לדידן, הדין שלאחר37)הוא ידיעה חלב אכילת שלעניין פי על שאף
גם עימה יש כן אם אלא עבירה, לאחר מחלקת שאינה בוודאי באמצע, מחלקת הידיעה שאין חרופה, בשפחה כאן - מחלקת עבירה

לו38)הפרשה. ונודע בעל אם כלומר, קאמינא", לא הפרשה דלאחר "מעשה אלא: אמרו לא שם) (שבת שבגמרא פי על [אף
שאמרו ממה רבינו זאת למד - מחלקת היא אם המעשים שלאחר הפרשה דין הזכירו לא אבל בעל, שוב כך ואחר קרבן, והפריש
אלא חייב דאינו נמי הכי שאבעול, עד לי המתינו ואמר קרבן והפריש ובעל וחזר בעל מעתה אלא המנונא רב לה "מתקיף שם:
ואחד להפרשה שקדמו הבעילות שתי על שניים אשמות: שלושה כאן שחייב נראה ומזה ובעל" וחזר "בעל הזכירו הרי - אחת"?

מחלקת]. המעשים שלאחר שהפרשה מפורש הרי - הפרשה שלאחר בעילה שתהיה39)על עד מחלקות בלבדן הידיעות אין ולפיכך
הפרשה. גם אשם.40)איתן קרבן זה על פטור41)שיש פרוטה משווה פחות על ונשבע והכופר ממון, אינו מפרוטה פחות אבל
הפקדון. יד.42)משבועת בחוזק ובפרהסיא בגלוי אדם ממון כיס43)שלקח לתוך ידו שפשט כגון בסתר אדם ממון שלקח

יודעים. הבעלים ואין שכרו.44)חבירו לו נתן ולא מלאכה לו עשה או בה, וכיחש אבידה מצא או עושק, כשתבעו45)כגון
הממון. לו העדות.46)שיחזיר משבועת תחטא", - "תחטא שווה בגזירה שם בגמרא זה "והיה47)ולמדו כגֿכה) (שם שנאמר

באשם. מתכפר הגזילה השבת אחר שרק הרי וגו'". יביא אשמו ואת וגו' אותו ושלם וגו' גזל אשר הגזלה את והשיב ואשם יחטא כי
(במדבר הגר בגזל שנאמר ממה כן למדו קיא. שם ובגמרא יצא". לא גזילו הביא שלא עד אשמו "הביא במשנה: קי. קמא ובבבא
אחרי כך, אחר אלא מתכפר שאינו להורות, עתיד, בלשון יכפר" "אשר נאמר הרי עליו", בו יכפר אשר הכיפורים איל "מלבד ח): ה,

לכהן. הגזילה את כד)48)שישיב שם, (ויקרא שכתוב מפני מהקרן מארבעה אחד שהוא הקרן, על חומש להוסיף מחוייב שהוא
עליו". יוסף וחמישיתיו בראשו אותו אי49)"ושלם החומש את נתן ולא הקרן את "נתן במשנה: שם קמא מעכב",בבא החומש ן

הדיוט אף הכפרה, את החומש מעכב לא מעל אם הקדש מה ההקדש) מן הנהנה (=מן מהקדש הדיוט קיא. שם בגמרא כן ולמדו
הכפרה. את מעכב החומש פטור.50)אין ואימתי זו שבועה על גזלות אשם קרבן מתחייב אימתי וכמה51)כלומר, כמה על

אשם.52)שבועות. קרבן זה על שיש א הלכה למעלה מן53)ראה פרוטה בשווה "הנהנה נה. מציעא ובבא יח. מעילה משנה
מעל". בלבד.54)ההקדש קרן ומשלם לוקה במזיד מקדשי55)אבל בשגגה וחטאה מעל תמעול כי "נפש טוֿטז) (שם, שנאמר

וגו'". עליו יוסף חמישיתו ואת ישלם הקדש מן חטא אשר ואת לה' אשמו את והביא האשם"56)ה' באיל עליו "יכפר (שם) שנאמר
מעכב. החומש ואין מעכבין ואשם איל תבשילים.57)- מיני בחמשה כלומר, נפרדות, קערות בחמש משנה58)שמתבשלים
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הּׁשפחה‰. על אׁשם29הּבא אּלא חּיב אינֹו - הרּבה ּביאֹות ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּבא30אחד אֹו ּבזדֹון, הרּבה ּביאֹות הּׁשפחה על הּבא ּכיצד? . ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

לֹו, ונֹודע ּבׁשגגה עליה ּובא וחזר לֹו ונֹודע ּבׁשגגה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָָעליה
העלמֹות ּבמאה ּפעמים מאה אחד31אפּלּו אׁשם מקריב -32 ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

ּבּמה הּׁשגגֹות. ועל ׁשּבּה הּזדֹונֹות על הּכל, על לֹו ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָֹּומתּכּפר
הרּבה, ׁשפחֹות על הּבא אבל אחת; ּבׁשפחה אמּורים? ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָּדברים

אחת ּבהעלם וׁשפחה33אפּלּו ׁשפחה ּכל על אׁשם חּיב -34. ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ
.Âׁשפחה אחר35ּבעל ּובעלּה וחזר אׁשמֹו, והפריׁש ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ

ׁשההפרׁשה ואחת; אחת ּכל על חּיב - אׁשמֹו ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשהפריׁש
ּבעל36מחּלקת אם וכן ּבעל. ּכ ואחר ׁשהקריב ּכמי ונמצא , ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבה ּבעילֹות עלחמׁש לֹו ונֹודע אחת, ּבׁשפחה אחת עלם ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ
מהן -37אחת הּׁשנּיה על נֹודע ּכ ואחר אׁשמֹו, והפריׁש ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָ

אחר אׁשם ּכּלן,38מפריׁש היּו אחת ׁשּבהעלם ּפי על אף . ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
אחר ּכבֹועל נמצא ׁשהפריׁש, אחר אּלא לֹו נֹודע ולא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהֹואיל

הּוא אחד ּבּׁשפחה והּמזיד הּׁשֹוגג ׁשּדין .39ׁשהפריׁש. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
.Êהּגזל ּפרּוטה40על מּׁשוה ּבידֹו ׁשּיׁש מי ּכל ּכיצד? ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשּגזלֹו41ומעלה ּבין יּׂשראל, ׁשּגנבֹו42מּממֹון ּבין43ּבין , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

מּׁשאר אֹו ׁשּתפּות מּׁשּום אֹו הלוהּו, אֹו אצלֹו ְְְְִִִִִֶֶָָָֻׁשהפקידֹו
ּבֹו44ּדרכים וכפר ּבׁשגגה45, ּבין ּבזדֹון ּבין לּׁשקר, 46ונׁשּבע ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּגזלֹות. אׁשם הּנקרא וזהּו חטאֹו. על אׁשם מביא זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשּיׁשיב עד זה ּבאׁשם לֹו מתּכּפר ׁשאין ּבּתֹורה, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומפרׁש

לבעליו ׁשּבידֹו החמׁש47הּממֹון אבל מעּכב48; אינֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
חּיב49הּכּפרה יהיה אימתי ׁשבּועֹות, ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר . ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

זה אׁשם עליה ׁשּמקריב זֹו ּפטּור50ּבׁשבּועה יהיה ואימתי , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
חּיּוב ּכמנין רּבֹות אׁשמֹות יתחּיב דר זֹו אי ועל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמּמּנה;
אׁשם אּלא חּיב יהיה לא דר זֹו אי ועל ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשבּועֹות,

.51אחד ֶָ
.Áהּמעילה ּפרּוטה52על מּׁשוה הּנהנה ּכל מן53ּכיצד? ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבׁשגגה ויקריב54ההקּדׁש חמׁש ויֹוסיף ּׁשּנהנה מה מחזיר - ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
לֹו ויתּכּפר ׁשהּקרּבן55אׁשם מעילה, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

מעּכב החמׁש ואין הּכּפרה, מעּכבין .56והּקרן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
.Ëּתמחּויין ּבחמּׁשה ּבֹו ׁשּמֹועלין מּדבר ּבהעלם57האֹוכל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אכילה ּבכל יׁש אם אחד, מּזבח ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאחת,
ואחד אחד ּכל על אׁשם חּיב - ּפרּוטה ׁשוה ;58ואכילה ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
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אדם שאין למזיד, משוגג אלא חכמים על חלק שלא יב:) (כריתות מודה מאיר רבי אף וכאן מאיר. דרבי וכחכמים מזיד אלא שוגג
רשע. להיעשות יט,30)חרופה.29)רוצה (ויקרא שכתוב ממה שם בגמרא זאת וגו'ונלמד האשם באיל הכהן עליו "וכיפר כב)

עצמה השפחה אבל לבועל, הוא זה וכל עליו". מכפר האשם איל זו, בבעילה שחטא חטא מכל "שעניינו חטא" אשר חטאתו על
מזידה". הייתה אם לאווין, חייבי כשאר וביאה ביאה כל על מלקות אינו31)"חייבת איסורין בשאר גם הרי לו נודע לא שאם

א. הלכה ה פרק למעלה כמפורש אחת חטאת אלא צריך32)חייב וודאי שבאשם שסובר שלמי עב. בשבת שאמרו פי על אף
הנ"ל הסוגיא על רבינו סמך - י הלכה להלן כן רבינו פסק והרי חרופה. בשפחה מחלקות הידיעות - תחילה חטאו לו שייוודע

חרופה. בשפחה מחלקות הידיעות שאין הרי אחת, אלא חייב אינו חרופה בשפחה העלמות שבחמש שם שאמרו שלא33)בכריתות,
לביאה. ביאה בין ידיעה "והיא34)הייתה (שם) שנאמר מיוחד, קרבן ושפחה שפחה כל על לחייבו המחלקים הם שהגופים

ושפחה. שפחה כל על לחלק אלא35)שפחה", חייב אינו ביניהן לו נודע אפילו ביאות כמה עליה שהבא חרופה שפחה כלומר,
כן36)אחת. אם מחלקת, שהפרשה הוא מודה בתחילה, בידיעה צורך אין וודאי שבאשם שסובר למי אפילו שם בשבת אמרו כן

מחלקות. שההפרשות - בשפחה מחלקות אינן שידיעות לדידן, הדין שלאחר37)הוא ידיעה חלב אכילת שלעניין פי על שאף
גם עימה יש כן אם אלא עבירה, לאחר מחלקת שאינה בוודאי באמצע, מחלקת הידיעה שאין חרופה, בשפחה כאן - מחלקת עבירה

לו38)הפרשה. ונודע בעל אם כלומר, קאמינא", לא הפרשה דלאחר "מעשה אלא: אמרו לא שם) (שבת שבגמרא פי על [אף
שאמרו ממה רבינו זאת למד - מחלקת היא אם המעשים שלאחר הפרשה דין הזכירו לא אבל בעל, שוב כך ואחר קרבן, והפריש
אלא חייב דאינו נמי הכי שאבעול, עד לי המתינו ואמר קרבן והפריש ובעל וחזר בעל מעתה אלא המנונא רב לה "מתקיף שם:
ואחד להפרשה שקדמו הבעילות שתי על שניים אשמות: שלושה כאן שחייב נראה ומזה ובעל" וחזר "בעל הזכירו הרי - אחת"?

מחלקת]. המעשים שלאחר שהפרשה מפורש הרי - הפרשה שלאחר בעילה שתהיה39)על עד מחלקות בלבדן הידיעות אין ולפיכך
הפרשה. גם אשם.40)איתן קרבן זה על פטור41)שיש פרוטה משווה פחות על ונשבע והכופר ממון, אינו מפרוטה פחות אבל
הפקדון. יד.42)משבועת בחוזק ובפרהסיא בגלוי אדם ממון כיס43)שלקח לתוך ידו שפשט כגון בסתר אדם ממון שלקח

יודעים. הבעלים ואין שכרו.44)חבירו לו נתן ולא מלאכה לו עשה או בה, וכיחש אבידה מצא או עושק, כשתבעו45)כגון
הממון. לו העדות.46)שיחזיר משבועת תחטא", - "תחטא שווה בגזירה שם בגמרא זה "והיה47)ולמדו כגֿכה) (שם שנאמר

באשם. מתכפר הגזילה השבת אחר שרק הרי וגו'". יביא אשמו ואת וגו' אותו ושלם וגו' גזל אשר הגזלה את והשיב ואשם יחטא כי
(במדבר הגר בגזל שנאמר ממה כן למדו קיא. שם ובגמרא יצא". לא גזילו הביא שלא עד אשמו "הביא במשנה: קי. קמא ובבבא
אחרי כך, אחר אלא מתכפר שאינו להורות, עתיד, בלשון יכפר" "אשר נאמר הרי עליו", בו יכפר אשר הכיפורים איל "מלבד ח): ה,

לכהן. הגזילה את כד)48)שישיב שם, (ויקרא שכתוב מפני מהקרן מארבעה אחד שהוא הקרן, על חומש להוסיף מחוייב שהוא
עליו". יוסף וחמישיתיו בראשו אותו אי49)"ושלם החומש את נתן ולא הקרן את "נתן במשנה: שם קמא מעכב",בבא החומש ן

הדיוט אף הכפרה, את החומש מעכב לא מעל אם הקדש מה ההקדש) מן הנהנה (=מן מהקדש הדיוט קיא. שם בגמרא כן ולמדו
הכפרה. את מעכב החומש פטור.50)אין ואימתי זו שבועה על גזלות אשם קרבן מתחייב אימתי וכמה51)כלומר, כמה על

אשם.52)שבועות. קרבן זה על שיש א הלכה למעלה מן53)ראה פרוטה בשווה "הנהנה נה. מציעא ובבא יח. מעילה משנה
מעל". בלבד.54)ההקדש קרן ומשלם לוקה במזיד מקדשי55)אבל בשגגה וחטאה מעל תמעול כי "נפש טוֿטז) (שם, שנאמר

וגו'". עליו יוסף חמישיתו ואת ישלם הקדש מן חטא אשר ואת לה' אשמו את והביא האשם"56)ה' באיל עליו "יכפר (שם) שנאמר
מעכב. החומש ואין מעכבין ואשם איל תבשילים.57)- מיני בחמשה כלומר, נפרדות, קערות בחמש משנה58)שמתבשלים
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הרּבה ּכמינין הן והרי ּבמעילה, מחּלקין אף59ׁשהּתמחּויין , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ
הּכרתֹות ּבחּיּוב מחלקים ׁשאין ּפי יׁש60על יתרה חמרא . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻ
ּכּנהנה המהּנה ּבּה עּׂשה ׁשהרי לזמן61ּבמעילה: ּומצטרפת , ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשליחּותֹו62מרּבה ׁשעּׂשה וׁשליח המׁשּלח63, חּיב מה64- ; ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
האּסּורין. ּבׁשאר אּלּו ּדברים ְְִִִִֵֵֶָָָּׁשאין

.Èואחר ּתחּלה חטאֹו לֹו ׁשּיּודע צרי וּדאי אׁשם המחּיב ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֻּכל
יקריב ונֹודע65ּכ לֹו ׁשּיּודע קדם הקריבֹו אם אבל אׁשמֹו; ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹ

לֹו עֹולה אינֹו - ׁשהקריב אחר עליו66לֹו ׁשחּיבין חטא וכל . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מׁשּוח ּכהן ואחד הּמל אחד - וּדאי עם67אׁשם ׁשאר אֹו ְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבֹו ׁשוין .68הארץ ִֶָָָ
.‡Èאם לֹו נסּתּפק אם וּדאי, אׁשם עליו ׁשחּיבין חטא ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכל

מּכלּום ּפטּור - עּׂשאהּו לא אֹו ידֹו69עּׂשאהּו על הּבא ,לפיכ . ְְֲֲִִַַָָָָָָָָֹ
ּכלּום חּיב אינֹו - מעילה מעילה.70ספק ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

.·Èאכל הקּדׁש, ׁשל וחתיכה חּלין ׁשל חתיכה לפניו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהיתה
ּפטּור - היא זֹו אי ידּוע ואין מהן את71אחת ואכל חזר ; ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

מעילתֹו על אׁשם מביא - הּׁשנּיה72הּׁשנּיה את אחר אכל ; ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ּפטּורין ׁשניהן -73. ְְִֵֶ

.‚Èחלב ׁשל מהן74חתיכה אחת אכל הקּדׁש, ׁשל 75וחתיכה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
הּׁשנּיה את אכל חלב; מּׁשּום ּתלּוי אׁשם מביא מביא76- - ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

החלב על ההקּדׁש77חּטאת על מעילה ׁשל וּדאי ;78ואׁשם ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
את ואכל אחר ּתלּויּבא אׁשם מביא הּׁשני אף - .79הּׁשנּיה ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
חלב ׁשל מהן80חתיכה אחת אכל הקּדׁש, חלב ׁשל וחתיכה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
חּטאת מביא על81- לֹו ׁשּנֹודע אחר הּׁשנּיה את אכל ; ְִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

חּטאֹות82הראׁשֹונה ׁשּתי מביא על83- וּדאי ואׁשם ְְִִֵֵַַַַָָָָָ

וזה84מעילתֹו חּטאת מביא זה - הּׁשנּיה את ואכל אחר ּבא ; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
חּטאת מאכלֹות86ּבלבד85מביא ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר . ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

חלב אּסּור על הקּדׁש אּסּור נֹוסף טעם מאיזה .87אסּורֹות ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
האּסּורין. ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל ְְִִֵֵֵַָֹוכן

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

הן:‡. ואּלּו ויֹורד, עֹולה קרּבן ׁשּיקריבּו מצותן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּׁשה
ּבין העדּות ׁשבּועת והּנׁשּבע ג. והּיֹולדת. ב. הּמצרע. ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹא.
ּבׁשגגה. לּׁשקר ּבּטּוי ׁשבּועת והּנׁשּבע ד. ּבׁשגגה. ּבין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבזדֹון
לּמקּדׁש ׁשּנכנס והּטמא ו. ּבׁשגגה. קדׁש ׁשאכל והּטמא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹה.

ְִָָּבׁשגגה.
ּבן·. ּכבּׂש מביאה - עׁשירה היתה אם הּיֹולדת: ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָקרּבן

מּׂשגת ידּה אין ואם לחּטאת; ּתֹור אֹו יֹונה ּובן לעֹולה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשנתֹו
יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי ּומביאה יֹורד קרּבנּה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵָָָָָ
לּׂשה מּׂשגת ידּה היתה אפּלּו חּטאת. ואחד עֹולה ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאחד

עני. קרּבן מביאה - לנסכיו מּׂשגת ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָואינּה
ׁשני‚. מהן ּבהמֹות. ׁשלׁש מביא - ּכׁשּיטהר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּמצרע

אין אם לחּטאת. וכבּׂשה אׁשם, ואחד עֹולה אחד ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָּכבּׂשים,
עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מביא - מּׂשגת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָידֹו

לאׁשם. וכבּׂש חּטאת, ְְְֶֶֶַָָָָואחד
ׁשגגת„. ועל ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשגגת ועל העדּות ׁשבּועת ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָעל

ּׂשעירה, אֹו ּכּׂשּבה מביא קדׁשיו וטמאת מקּדׁש ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֻֻטמאת
ׁשּתי מביא - מּׂשגת ידֹו אין ואם הּקבּועֹות. החּטאֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכׁשאר
אין ואם חּטאת. ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּתֹורים
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מעילה". משום ואחת אחת כל על חייב שהוא אחת בהעלם תמחויין בה' אחד מזבח באוכל שמעתי יהושע רבי "אמר טו: בכריתות
בנפרד.59) ואיסור איסור כל על שחייב איסורים מיני כמה אכל כאילו האיסורים60)כלומר, שבשאר שם ו פרק למעלה ראה

מחלקים. תמחויין (רש"י61)אין שקיבל זה ולא הנותן, חייב - ממנו שייהנה או שיאכלנו הקדש דבר לשני נותן אחד אם כלומר,
שני62)שם). מצטרפין - שני זית חצי אכל שנים, שלוש אחר אפילו רב, זמן ולאחר בו, שמועלין מדבר זית חצי אכל שאם

מעל" "תמעול הכפולה הלשון מעל". "תמעול טו) (שם, שנאמר ממה יח:) (שם זאת ולמדו מעילה, אשם לחייבו הזיתים חצאי
כזה. צירוף גם ונתן.63)מרבה לאורחים זה בשר תן לו הבית64)שאמר בעל שליחותו שעשה "השליח כ. מעילה משנה

חייב. והשליח עבירה" לדבר שליח "אין בהם: שאמרו האיסורים, בכל כן שאין מה שכתוב65)מעל", כך, משמע הפסוק פשטות
ואת וכו' הגזלה את והשיב ואשם "חטא כי ולהודות ולדעת בתשובה לשוב בעצמו כשיכיר ואשם" יחטא כי "והיה כגֿכה) (שם,

וכו'". יביא אחר.66)אשמו אשם להביא המשחה.67)וצריך בשמן שנמשח ראשון, בית בימי גדול אשם.68)כהן שחייבים
מביא שהמלך הם, חלוקים חטאת קרבן לעניין כן וכמו בו. חייב אינו המשוח שהכהן שווים, שאינם תלוי, באשם כן שאין מה

הצאן. מן נקבה או עזים שעירת מביאין הארץ עם ושאר בקר, בן פר - המשוח והכהן עזים, תלוי,69)שעיר אשם חייב שאינו
כחכמים. רבינו ופסק כב. כריתות במשנה עקיבא ורבי חכמים בו נחלקו זה ודבר חטאת. ושגגתו כרת שזדונו דבר על אלא

הנ"ל.70) וחכמים עקיבא רבי של המחלוקת שבה משום מעילה ספק מיוחד באופן או71)הזכיר בהקדש מעל אם ספק שהוא
במשנה. כב שם עקיבא, רבי על החולקים חכמים וכדברי מעל.72)לא, וודאי מעל73)שהרי אם בספק הוא מהם אחד כל כי

לא. תלוי.76)בשוגג.75)חולין.74)או אשם שהביא אחר אפילו חלב77)בשוגג והאוכל חלב, וודאי אכל שהרי שם.
חטאת. חייב הקדש.78)בשוגג של הוא מהן אחת תלוי.79)שהרי אשם שחייב לא או חלב אכל ספק הוא זה גם כי שם.

קבוע. איסור זהו כי ז הלכה למעלה חלב81)חולין.80)וראה אכילת איסור על חטאת וחייב חלב, הן החתיכות שתי שהרי
מעילה. ספק על מחייבים שאין כחכמים שפוסק משום הקדש ספק על תלוי אשם חייב ואינו מחלקות.82)בשגגה. שהידיעות

אחת. אלא חייב אינו אחד, בהעלם של83)אבל חלב חתיכת על ואחת החולין חלב חתיכת על אחת חלב, של אכילות שתי על
בהקדש.84)הקדש. מעילה איסור על גם עבר חלב מאיסור וחוץ הקדש, של חלב חתיכת אכל שהרי85)שהרי במשנה, שם

וודאי. חלב אכל מהם אחד מעילה.86)כל ספק על תלוי אשם חייבים -87)ואינם איסור" על חל איסור ש"אין פי על שאף
בהנאה, גם נאסר וכשהקדישו באכילה, אלא אסור היה לא הזה שהחלב מוסיף, איסור שהוא מפני חלב, איסור על הקדש איסור חל
"איסור אמרו מוסיף ובאיסור הקדש, משום וגם חלב משום גם לחייבו אכילה איסור גם עליו נוסף הנאה, איסור בו שנוסף ומתוך

איסור". על אותו.1)חל מביאים אם מספק קרבן והחייבים כריתות, לשאר וקדשיו מקדש שגגת בין מה יבאר
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והיא סלת. האיפה עּׂשירית מביא - לעֹוף מּׂשגת ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹידֹו
ּבהלכֹות מעּׂשיה נתּפרׁשּו ׁשּכבר חֹוטא, מנחת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָהּקרּויה

הּקרּבנֹות. ְֲֵַַָָמעּׂשה
ׁשחּיב‰. זה ּומפרׁש ּבּתֹורה מפרׁשין האּלּו הּקרּבנֹות ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹּכל

קדׁש. אכל אֹו ּבׁשגגה לּמקּדׁש ׁשּנכנס מּטמא חּוץ ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלהביאן,

וגֹומר. אלה קֹול וׁשמעה תחטא ּכי ונפׁש ׁשם: ּכתּוב ְְְְֱִֵֶֶֶֶָָָָָָָָׁשּכ
תּׁשבע ּכי נפׁש אֹו וגֹומר. טמא ּדבר ּבכל ּתּגע אׁשר נפׁש ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאֹו
וגֹומר. מאּלה לאחת יאׁשם כי והיה וגֹומר. בּׂשפתים ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָלבּטא
- לּטמא קרּבן ּכאן ׁשחּיב ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּפי
על אף ידע. לא והּוא קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹּכׁשּנטמא
ּבפרּוׁש ׁשהרי ּכמפרׁש, הּוא הרי - הּקּבלה מּפי ׁשהּדבר ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּפי
לּמקּדׁש. ׁשּנכנס ּולּטמא קדׁש ׁשאכל לּטמא ּכרת ּתֹורה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹחּיבה
הּׁשלמים מּזבח ּבּׂשר ּתאכל אׁשר והּנפׁש נאמר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבאֹוכל
נאמר: לּמקּדׁש ּובּנכנס ונכרתה. עליו וטמאתֹו לה' ְְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֻאׁשר
טּמא. ה' מקּדׁש את ּכי הּקהל מּתֹו ההיא הּנפׁש ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָונכרתה
ּפרׁש וקדׁשיו, מקּדׁש טמאת על ּכרת ּתֹורה ׁשחּיבה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻוכיון

ׁשגגתן. על ׁשּמביאין ְְְִִִֶַַָָָָהּקרּבן
.Âאם ידיה. על מביא ּבעלּה - חּיבת ׁשהאּׁשה קרּבנֹות ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכל

ידיה על מביא - עׁשיר היה ואם עני, קרּבן מביא - עני ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָהיה
ידי ועל ּבּתֹו ידי ועל ּבנֹו ידי על אדם ּומביא עׁשיר. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָקרּבן

ּבּזבחים. ּומאכילן עני קרּבן וׁשפחתֹו ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָעבּדֹו
.Êאֹו העדּות ׁשבּועת על קרּבנן מביאין מׁשיח וכהן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמל

ּכׁשאר וקדׁשיו מקּדׁש טמאת על אֹו ּבּטּוי ׁשבּועת ְְְְְִִִַַַַָָָָָֻעל
הדיֹוט מּקרּבן מל קרּבן הּכתּוב חּלק ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהדיֹוטֹות;
חּטאת ׁשגגתן על ׁשחּיבים ּבּמצוֹות אּלא מׁשיח ּכהן ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּומּקרּבן
ׁשוים. ּכּלן ויֹורד עֹולה ּבקרּבן אבל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֻקבּועה,
ׁשבּועת על חּיב יהיה אימתי ׁשבּועֹות, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּכבר
עליהן; ּפטּור יהיה ואימתי ּבּטּוי, ׁשגגת ׁשבּועת ועל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהעדּות
הּׁשבּועֹות, ּכמנין הרּבה קרּבנֹות חּיב יהיה דר זה אי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָועל
ּובהלכֹות אחד. קרּבן אּלא חּיב יהיה לא דר זה אי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹועל
והּמצרע הּיֹולדת ּתתחּיב דר ּבאיזה אבאר, ּכּפרה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻמחּסרי
אחד. קרּבן מהן אחד ּכל יתחּיב דר זה ּובאי הרּבה, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָקרּבנֹות

.Á- אנּוס היה אם ּכׁשגגה, הּזדֹון על קרּבן הּמביא ְְִִִֵַַַָָָָָָָָָּכל
חּיב ׁשאינֹו עברֹות ׁשאר לֹומר צרי ואין הּקרּבן. מן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּפטּור

ּפטּור. - אנּוס היה ׁשאם ׁשגגתן, על אּלא ְִִֶֶַַָָָָָָָָחּטאת
.Ëהרי - להן וצרי חּטאתֹו ׁשל לכבּׂשה מעֹות ׁשהפריׁש ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָמי

ויהנה הּׂשעירה על הּמעֹות אֹותם ויחּלל ּׂשעירה מביא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָזה
ּבהן. יהנה - ּכּׂשּבה ולקח לּׁשעירה הפריׁש אם וכן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהן.

.Èאֹו ּתֹורים ׁשּתי יּקח - והעני לּבהמה מעֹות ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָהפריׁש
ּבהם. ויהנה הּמעֹות אֹותם עליהן ויחּלל יֹונה ּבני ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשני
יביא - והעני לּתֹורים אֹו יֹונה לבני מעֹות ְְְֱִִִִִִֵֶַָָָהפריׁש
ּבהן. ויהנה הּמעֹות אֹותם עליהן ויחּלל האיפה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעּׂשירית
האיפה לעּׂשירית מעֹות והפריׁש עני היה אם ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָוכן
לעֹוף הפריׁש עֹוף. ויביא עליהן יֹוסיף - ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶָוהעׁשיר
אפּלּו ּׂשעירה. אֹו ּכּׂשּבה ויביא עליהן יֹוסיף - ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶָָָוהעׁשיר

מֹוריׁשֹו ׁשּימּות עד עני זה הרי - גֹוסס מֹוריׁשֹו ֲִִִֵֵֶֶַָָָָהיה
ְִֶָויירׁשּנּו.

.‡È[והעני] מּום ּבּה ונפל ּׂשעירה אֹו ּכּׂשּבה ׁשהפריׁש ְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָָָעׁשיר
ונפסל עֹוף הפריׁש אם אבל עֹוף. ּבדמיה יביא רצה, אם -ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָ
ּפדיֹון. לעֹוף ׁשאין האיפה, עּׂשירית ּבדמיו יביא לא -ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹ

.·Èבּכלי קדׁשה ׁשּלא עד והעׁשיר: האיפה עּׂשירית ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹהפריׁש
בּכלי ּומּׁשּקדׁשה ותאכל; ותּפדה הּמנחֹות, ּככל היא הרי -ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

הּׂשרפה. לבית ותצא צּורתּה ּתעּבר -ְְְְֵֵֵֵַַָָָֻ
.‚Èאֹו ּכּׂשּבה ּבדמיה ולּקח למכרּה קן ׁשהפריׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָעׁשיר

ּדמים קדּׁשת ׁשהיא ּפי על אף זֹו, קן יביא - והעני ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻּׂשעירה
אינֹו מעּקרֹו ׁשּדחּוי מּפני נדחית? לא ולּמה נדחית. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹׁשהיא
עׁשיר קרּבן ׁשהקריב עני עּתה. לֹו זֹו קן נראה והרי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָדחּוי,

יצא. לא - עני קרּבן ׁשהקריב ועׁשיר יצא, -ְְְִִִִֶַָָָָָָָֹ
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ּכן‡. ּׁשאין מה וקדׁשיו מקּדׁש טמאת ּבׁשגגת יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻׁשּנּוי
ּבּסֹוף לֹו ונֹודע ׁשּׁשגג ּכיון הּכרתֹות, ׁשּכל ּכרתֹות. ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבׁשאר
זה הרי - ּבּתחּלה ידיעה לֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשחטא,
קרּבן מביא אינֹו - וקדׁשיו מקּדׁש ּבטמאת אבל חּטאת; ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָֻחּיב
אֹו לּקדׁש וידיעה לּטמאה ידיעה לֹו ׁשּתהיה עד ויֹורד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻעֹולה
לּמקּדׁש אֹו לּקדׁש וידיעה לּטמאה וידיעה ּבּתחּלה, ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹֻלּמקּדׁש
אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס נטמא ּכיצד? ּבינתים. והעלם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּבּסֹוף,
ׁשאכל ּבׁשעה טמא וׁשהיה ׁשּנטמא לֹו נֹודע ּכ ואחר ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹקדׁש,
ׁשּנכנס זה היה מקּדׁש אֹו ׁשאכלֹו זה היה וׁשּקדׁש ׁשּנכנס, ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאֹו
קדׁש] [וׁשּזה ׁשּנטמא ׁשּידע עד מּקרּבן, ּפטּור זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלֹו
נטמא ּכיצד? ׁשּיאכל. קדם אֹו ׁשּיּכנס קדם מקּדׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹוׁשּזה
נעלמה ּכ ואחר קדׁש, וׁשּזה מקּדׁש ׁשּזה וידע ׁשּנטמא ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוידע
קדׁש, אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס ׁשּנטמא וׁשכח הּטמאה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻמּמּנּו
ׁשּזה וׁשכח ׁשּׁשגג אֹו קדׁש; וׁשּזה מקּדׁש ׁשּזה יֹודע ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹוהּוא
ונכנס טמא, ׁשהּוא יֹודע והּוא קדׁש, ּבּׂשר ׁשּזה אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמקּדׁש
קדׁש ּבּׂשר ׁשּזה וׁשכח ׁשּנטמא ׁשכח אֹו ׁשּׁשגג אֹו אכל; ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו
דברים לֹו נֹודע ּכ ואחר אכל; אֹו ונכנס מקּדׁש, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָוׁשּזה
צד ּבכל ויֹורד עֹולה קרּבן מביא זה הרי - מּמּנּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּנתעּלמּו
וקדׁשיו מקּדׁש ׁשגגת ׁשּדין ּומּנין אּלּו. מחלֹוקֹות מּׁשׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוצד
מּמצֹות אחת ּבעּׂשתּה נאמר: ׁשגגֹות ּבׁשאר ׁשהרי הּוא? ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּכ
אׁשר חּטאתֹו אליו הֹודע אֹו ואׁשם, תעּׂשינה לא אׁשר ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה'
ּבּתחּלה; ידע ׁשּלא ּפי על אף ּבּסֹוף, ׁשּידע ּכיון - ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹחטא
ידע והּוא מּמּנּו ונעלם נאמר: וקדׁשיו מקּדׁש ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָֻּובטמאת
ׁשם ׁשהיתה מּכלל מּמּנּו, ונעלם ׁשּנאמר מאחר ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָואׁשם.
ׁשהּוא למדּת, הא [ואׁשם] ידע. והּוא ונאמר ּבּתחּלה, ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָָידיעה

ּבינתים. והעלם ּבּסֹוף וידיעה ּבּתחּלה ידיעה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָצרי
וׁש·. קדׁש ׁשּזה [וידע ׁשּנטמא וידע אבלנטמא מקּדׁש] ּזה ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

נכנס ּכ ואחר ׁשּנטמא וׁשכח נטמא, אב זה ּבאי ידע ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹלא
ׁשאכל אחר אֹו ׁשּנכנס אחר לֹו ונֹודע קדׁש, אכל אֹו ְְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹלּמקּדׁש
ׁשּלא ּפי על אף קרּבן]; חּיב זה [הרי - נטמא אב זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבאי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ויורד.1) עולה קרבן דיני יבאר
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והיא סלת. האיפה עּׂשירית מביא - לעֹוף מּׂשגת ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹידֹו
ּבהלכֹות מעּׂשיה נתּפרׁשּו ׁשּכבר חֹוטא, מנחת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָהּקרּויה

הּקרּבנֹות. ְֲֵַַָָמעּׂשה
ׁשחּיב‰. זה ּומפרׁש ּבּתֹורה מפרׁשין האּלּו הּקרּבנֹות ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹּכל

קדׁש. אכל אֹו ּבׁשגגה לּמקּדׁש ׁשּנכנס מּטמא חּוץ ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלהביאן,

וגֹומר. אלה קֹול וׁשמעה תחטא ּכי ונפׁש ׁשם: ּכתּוב ְְְְֱִֵֶֶֶֶָָָָָָָָׁשּכ
תּׁשבע ּכי נפׁש אֹו וגֹומר. טמא ּדבר ּבכל ּתּגע אׁשר נפׁש ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאֹו
וגֹומר. מאּלה לאחת יאׁשם כי והיה וגֹומר. בּׂשפתים ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָלבּטא
- לּטמא קרּבן ּכאן ׁשחּיב ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּפי
על אף ידע. לא והּוא קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹּכׁשּנטמא
ּבפרּוׁש ׁשהרי ּכמפרׁש, הּוא הרי - הּקּבלה מּפי ׁשהּדבר ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּפי
לּמקּדׁש. ׁשּנכנס ּולּטמא קדׁש ׁשאכל לּטמא ּכרת ּתֹורה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹחּיבה
הּׁשלמים מּזבח ּבּׂשר ּתאכל אׁשר והּנפׁש נאמר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבאֹוכל
נאמר: לּמקּדׁש ּובּנכנס ונכרתה. עליו וטמאתֹו לה' ְְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֻאׁשר
טּמא. ה' מקּדׁש את ּכי הּקהל מּתֹו ההיא הּנפׁש ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָונכרתה
ּפרׁש וקדׁשיו, מקּדׁש טמאת על ּכרת ּתֹורה ׁשחּיבה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻוכיון

ׁשגגתן. על ׁשּמביאין ְְְִִִֶַַָָָָהּקרּבן
.Âאם ידיה. על מביא ּבעלּה - חּיבת ׁשהאּׁשה קרּבנֹות ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכל

ידיה על מביא - עׁשיר היה ואם עני, קרּבן מביא - עני ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָהיה
ידי ועל ּבּתֹו ידי ועל ּבנֹו ידי על אדם ּומביא עׁשיר. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָקרּבן

ּבּזבחים. ּומאכילן עני קרּבן וׁשפחתֹו ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָעבּדֹו
.Êאֹו העדּות ׁשבּועת על קרּבנן מביאין מׁשיח וכהן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמל

ּכׁשאר וקדׁשיו מקּדׁש טמאת על אֹו ּבּטּוי ׁשבּועת ְְְְְִִִַַַַָָָָָֻעל
הדיֹוט מּקרּבן מל קרּבן הּכתּוב חּלק ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהדיֹוטֹות;
חּטאת ׁשגגתן על ׁשחּיבים ּבּמצוֹות אּלא מׁשיח ּכהן ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּומּקרּבן
ׁשוים. ּכּלן ויֹורד עֹולה ּבקרּבן אבל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֻקבּועה,
ׁשבּועת על חּיב יהיה אימתי ׁשבּועֹות, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּכבר
עליהן; ּפטּור יהיה ואימתי ּבּטּוי, ׁשגגת ׁשבּועת ועל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהעדּות
הּׁשבּועֹות, ּכמנין הרּבה קרּבנֹות חּיב יהיה דר זה אי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָועל
ּובהלכֹות אחד. קרּבן אּלא חּיב יהיה לא דר זה אי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹועל
והּמצרע הּיֹולדת ּתתחּיב דר ּבאיזה אבאר, ּכּפרה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻמחּסרי
אחד. קרּבן מהן אחד ּכל יתחּיב דר זה ּובאי הרּבה, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָקרּבנֹות

.Á- אנּוס היה אם ּכׁשגגה, הּזדֹון על קרּבן הּמביא ְְִִִֵַַַָָָָָָָָָּכל
חּיב ׁשאינֹו עברֹות ׁשאר לֹומר צרי ואין הּקרּבן. מן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּפטּור

ּפטּור. - אנּוס היה ׁשאם ׁשגגתן, על אּלא ְִִֶֶַַָָָָָָָָחּטאת
.Ëהרי - להן וצרי חּטאתֹו ׁשל לכבּׂשה מעֹות ׁשהפריׁש ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָמי

ויהנה הּׂשעירה על הּמעֹות אֹותם ויחּלל ּׂשעירה מביא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָזה
ּבהן. יהנה - ּכּׂשּבה ולקח לּׁשעירה הפריׁש אם וכן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהן.

.Èאֹו ּתֹורים ׁשּתי יּקח - והעני לּבהמה מעֹות ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָהפריׁש
ּבהם. ויהנה הּמעֹות אֹותם עליהן ויחּלל יֹונה ּבני ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשני
יביא - והעני לּתֹורים אֹו יֹונה לבני מעֹות ְְְֱִִִִִִֵֶַָָָהפריׁש
ּבהן. ויהנה הּמעֹות אֹותם עליהן ויחּלל האיפה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעּׂשירית
האיפה לעּׂשירית מעֹות והפריׁש עני היה אם ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָוכן
לעֹוף הפריׁש עֹוף. ויביא עליהן יֹוסיף - ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶָוהעׁשיר
אפּלּו ּׂשעירה. אֹו ּכּׂשּבה ויביא עליהן יֹוסיף - ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶָָָוהעׁשיר

מֹוריׁשֹו ׁשּימּות עד עני זה הרי - גֹוסס מֹוריׁשֹו ֲִִִֵֵֶֶַָָָָהיה
ְִֶָויירׁשּנּו.

.‡È[והעני] מּום ּבּה ונפל ּׂשעירה אֹו ּכּׂשּבה ׁשהפריׁש ְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָָָעׁשיר
ונפסל עֹוף הפריׁש אם אבל עֹוף. ּבדמיה יביא רצה, אם -ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָ
ּפדיֹון. לעֹוף ׁשאין האיפה, עּׂשירית ּבדמיו יביא לא -ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹ

.·Èבּכלי קדׁשה ׁשּלא עד והעׁשיר: האיפה עּׂשירית ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹהפריׁש
בּכלי ּומּׁשּקדׁשה ותאכל; ותּפדה הּמנחֹות, ּככל היא הרי -ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

הּׂשרפה. לבית ותצא צּורתּה ּתעּבר -ְְְְֵֵֵֵַַָָָֻ
.‚Èאֹו ּכּׂשּבה ּבדמיה ולּקח למכרּה קן ׁשהפריׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָעׁשיר

ּדמים קדּׁשת ׁשהיא ּפי על אף זֹו, קן יביא - והעני ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻּׂשעירה
אינֹו מעּקרֹו ׁשּדחּוי מּפני נדחית? לא ולּמה נדחית. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹׁשהיא
עׁשיר קרּבן ׁשהקריב עני עּתה. לֹו זֹו קן נראה והרי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָדחּוי,

יצא. לא - עני קרּבן ׁשהקריב ועׁשיר יצא, -ְְְִִִִֶַָָָָָָָֹ

עּׂשר אחד 1ּפרק
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ּכן‡. ּׁשאין מה וקדׁשיו מקּדׁש טמאת ּבׁשגגת יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻׁשּנּוי
ּבּסֹוף לֹו ונֹודע ׁשּׁשגג ּכיון הּכרתֹות, ׁשּכל ּכרתֹות. ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבׁשאר
זה הרי - ּבּתחּלה ידיעה לֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשחטא,
קרּבן מביא אינֹו - וקדׁשיו מקּדׁש ּבטמאת אבל חּטאת; ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָֻחּיב
אֹו לּקדׁש וידיעה לּטמאה ידיעה לֹו ׁשּתהיה עד ויֹורד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻעֹולה
לּמקּדׁש אֹו לּקדׁש וידיעה לּטמאה וידיעה ּבּתחּלה, ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹֻלּמקּדׁש
אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס נטמא ּכיצד? ּבינתים. והעלם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּבּסֹוף,
ׁשאכל ּבׁשעה טמא וׁשהיה ׁשּנטמא לֹו נֹודע ּכ ואחר ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹקדׁש,
ׁשּנכנס זה היה מקּדׁש אֹו ׁשאכלֹו זה היה וׁשּקדׁש ׁשּנכנס, ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאֹו
קדׁש] [וׁשּזה ׁשּנטמא ׁשּידע עד מּקרּבן, ּפטּור זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלֹו
נטמא ּכיצד? ׁשּיאכל. קדם אֹו ׁשּיּכנס קדם מקּדׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹוׁשּזה
נעלמה ּכ ואחר קדׁש, וׁשּזה מקּדׁש ׁשּזה וידע ׁשּנטמא ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוידע
קדׁש, אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס ׁשּנטמא וׁשכח הּטמאה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻמּמּנּו
ׁשּזה וׁשכח ׁשּׁשגג אֹו קדׁש; וׁשּזה מקּדׁש ׁשּזה יֹודע ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹוהּוא
ונכנס טמא, ׁשהּוא יֹודע והּוא קדׁש, ּבּׂשר ׁשּזה אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמקּדׁש
קדׁש ּבּׂשר ׁשּזה וׁשכח ׁשּנטמא ׁשכח אֹו ׁשּׁשגג אֹו אכל; ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו
דברים לֹו נֹודע ּכ ואחר אכל; אֹו ונכנס מקּדׁש, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָוׁשּזה
צד ּבכל ויֹורד עֹולה קרּבן מביא זה הרי - מּמּנּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּנתעּלמּו
וקדׁשיו מקּדׁש ׁשגגת ׁשּדין ּומּנין אּלּו. מחלֹוקֹות מּׁשׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוצד
מּמצֹות אחת ּבעּׂשתּה נאמר: ׁשגגֹות ּבׁשאר ׁשהרי הּוא? ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּכ
אׁשר חּטאתֹו אליו הֹודע אֹו ואׁשם, תעּׂשינה לא אׁשר ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה'
ּבּתחּלה; ידע ׁשּלא ּפי על אף ּבּסֹוף, ׁשּידע ּכיון - ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹחטא
ידע והּוא מּמּנּו ונעלם נאמר: וקדׁשיו מקּדׁש ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָֻּובטמאת
ׁשם ׁשהיתה מּכלל מּמּנּו, ונעלם ׁשּנאמר מאחר ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָואׁשם.
ׁשהּוא למדּת, הא [ואׁשם] ידע. והּוא ונאמר ּבּתחּלה, ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָָידיעה

ּבינתים. והעלם ּבּסֹוף וידיעה ּבּתחּלה ידיעה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָצרי
וׁש·. קדׁש ׁשּזה [וידע ׁשּנטמא וידע אבלנטמא מקּדׁש] ּזה ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

נכנס ּכ ואחר ׁשּנטמא וׁשכח נטמא, אב זה ּבאי ידע ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹלא
ׁשאכל אחר אֹו ׁשּנכנס אחר לֹו ונֹודע קדׁש, אכל אֹו ְְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹלּמקּדׁש
ׁשּלא ּפי על אף קרּבן]; חּיב זה [הרי - נטמא אב זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבאי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ויורד.1) עולה קרבן דיני יבאר
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- טמא ׁשהּוא וידע הֹואיל נטמא, אב זה ּבאי ּבּתחּלה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָידע
מּמּנּו נעלמּו אם אבל ּבּתחּלה. טמאה ידיעת ׁשם היתה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהרי
וידע הּׁשרץ, מן ּבכעדׁשה ׁשּנטמא ּכגֹון טמאה, ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֻהלכֹות
ּכלל ּבּׁשרץ ׁשּנגע וׁשכח ּבּׁשעּור, ידע ולא מטּמא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשהּׁשרץ
מן ּבכעדׁשה [ׁשּנגע] לֹו נֹודע ּכ ואחר אכל, אֹו ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָונכנס
ׁשּלא מי וכן ּפטּור. אֹו קרּבן חּיב אם ספק זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשרץ
וידע נטמא אם מקֹומֹו, הבין ולא מּימיו הּמקּדׁש ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָֹראה
ׁשהרי מקֹומֹו ׁשּזהּו ּבּתחּלה ידע ולא לּמקּדׁש, ונכנס ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנטמא
מקּדׁש ׁשּזה וידע הּטמאה זכר ּכ ואחר מעֹולם, ראהּו ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלא
עד אֹו ידיעה, ּבעֹולם מקּדׁש ׁשּיׁש ידיעה אם ספק זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
מּספק קרּבן החּיבים ׁשאּלּו לי, יראה ּתחּלה. מקֹומֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּידע
ּתאמר: ואם לעזרה. חּלין יכניסּו ׁשּמא קרּבן, מביאין אינן -ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻ
מּפני נאכלת? ואינּה הּספק על ּבאה העֹוף חּטאת ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוהלֹוא
עד ּבּקדׁשים לאכל ואסּור ּכּפּורים מחּסר אֹותּה ְְֱֳִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשהּמביא
מביא אינֹו - ּכּפּורים מחּסר ׁשאינֹו מי אבל ּכּפרתֹו; ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּיביא

מּספק. ְִֵָָָקרּבן
וׁשּזה‚. ׁשּנטמא ּתחּלה ׁשּידע צרי - ּבעזרה ׁשּנטמא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָמי

זכּור הּוא והרי ׁשּנטמא כן אחרי מּמּנּו נעלם ואם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמקּדׁש,
ׁשכח ולא מקּדׁש ׁשּזה מּמּנּו ׁשּנעלם אֹו מקּדׁש, ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּזה
קרּבן יביא לֹו ּכׁשּיּודע - וזה זה מּמּנּו ׁשּנתעּלמּו אֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנטמא,
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכּׁשעּור, ׁשּיׁשהה והּוא ויֹורד. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַעֹולה

מקּדׁש. ְִִַָּביאת
ספק,„. זה הרי - ּכּׁשעּור ׁשהה ולא ּבמזיד עצמֹו ׁשּטּמא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמי

,ּולפיכ למזיד. אף אֹו ּבלבד לאנּוס הׁשּתחויה ׁשעּור ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָאם
אם וכן קרּבן. מביא אינֹו - ׁשהה ולא ויצא מּמּנּו נעלם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאם
ּכעזרה עזרה אויר אם ספק, הּדבר - עזרה ּבאויר עצמֹו ְֲֲֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָָָָָּתלה

ּכעזרה. אינֹו ֲֵָָָאֹו
ּבטמאה‰. קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש נכנס אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻמי

על קרּבן מביאין ׁשאין ּתלּוי; אׁשם מביא אינֹו - לאו ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָאֹו
קבּועה. חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין ּבכרת אּלא הֹודע ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלא

.Âהל טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילים, ׁשני לפניו ׁשהיּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמי
ׁשהל ׁשכח ּבּׁשני ׁשהל ּובעת ּבּׁשני, והל וחזר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּבראׁשֹון
קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס זֹו טמאה מּמּנה ונעלמה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבראׁשֹון,
גמּורה ידיעה ּבּתחּלה לֹו היתה ׁשּלא ּפי על ואף חּיב. -ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹ
ּבׁשני ׁשהל ידע לא ׁשהרי ידיעה, מקצת אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻלטמאה

חּיב כן ּפי על ואף ּבוּדאי, טמא יהא ׁשניהן ׁשּבהּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשבילין
ונכנס ּבראׁשֹון הל ידיעה. ּככל ידיעה ׁשּמקצת ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָחּטאת,
טמא. ספק ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - קדׁש אכל אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלּמקּדׁש

.Êהל לּמקּדׁש ׁשּנכנס ואחר וטבל, ּוׁשביעי ׁשליׁשי ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָהּזה
טמא ּכׁשהּוא נכנס ׁשהרי חּיב; - לּמקּדׁש ונכנס וחזר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבּׁשני
על ואף ׁשנּיה. ּבפעם אֹו ראׁשֹונה ּבפעם אֹו ּבוּדאי, ְְְְְְִִִַַַַַַַַַָָָלּמקּדׁש
מהן ׁשביל ּכל ׁשהרי היא, ידיעה ספק מהן ידיעה ׁשּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּפי
ידיעה ספק עּׂשּו וקדׁשיו מקּדׁש ּבטמאת ּכאן - הּוא ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָֻספק

ִִָּכידיעה.
.Áאֹומר והּוא לּמקּדׁש, נכנסּת ׁשנים: לֹו ואמרּו טמא ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָהיה

ירצה, ׁשאם קרּבן; מביא ואינֹו נאמן - נכנסּתי לא ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלהם:
ּכׁשּנכנסּת היית טמא ׁשנים: לֹו אמרּו הייתי. מזיד ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹיאמר
ּפי על אף טמא, ׁשאּתה וידעּת נטמאת ּובפנינּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלּמקּדׁש
ימים לּמקּדׁש ּכניסתֹו ּובין ּבּה ׁשּמעידין זֹו טמאה ּבין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻׁשהיה
את והכחיׁש הֹואיל טבלּתי, ּכבר ׁשּיאמר לֹו ׁשאפׁשר ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹרּבים,
ּומביא נאמנים אּלּו הרי - מעֹולם נטמאתי לא ואמר ְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹהעדים
קל חמּורה, מיתה לידי ׁשנים הביאּוהּו אם ּפיהם. על ְְֱֲִִִִִִֵֶַַַָָָָקרּבן

הכחיׁשן. ׁשהרי הּקל, קרּבן לידי ׁשּיביאּוהּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹוחמר
.Ëהיה ולא ּבּתחּלה ידיעה לּה ׁשהיה וקדׁשיו מקּדׁש ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָָָֹֻטמאת

ּבפנים הּנעּׂשה הּכּפּורים יֹום ׁשל ּׂשעיר - ּבּסֹוף ידיעה ְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָלּה
ויֹורד. עֹולה קרּבן ויביא לֹו ׁשּיּודע עד ּתֹולין, הּכּפּורים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָויֹום
ּׂשעיר - ּבּסֹוף ידיעה ּבּה יׁש אבל ּבּתחּלה ידיעה ּבּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָוׁשאין
ועל מכּפרין. הּכּפּורים ויֹום הּכּפּורים ּביֹום ּבחּוץ ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַהּנעּׂשה
הרגלים ּׂשעירי - ּבּסֹוף ולא ּבּתחּלה לא ידיעה ּבּה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשאין
מקּדׁש טמאת זדֹון ועל מכּפרין. חדׁשים ראׁשי ְְְְְְְֳִִִִֵֵַַַָָָֻּוּׂשעירי
היה אם מכּפר, הּכּפּורים יֹום ׁשל ּגדֹול ּכהן ּפר - ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹוקדׁשיו
הּנעּׂשה ּׂשעיר ּדם - מּיּׂשראל היה ואם הּכהנים; מן ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּמזיד
הּקדׁש על וכּפר ׁשּנאמר: מכּפר, הּכּפּורים ויֹום ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹּבפנים

יּׂשראל. ּבני ְְְִִֵֵָֹֻמּטמאת

ה'תשע"ב תשרי ז' רביעי יום

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

חּטאת‡. ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין ּדבר ׁשגגּו3קבּועה2ּכל אם , ְְְִִִֶַַַָָָָָָָָ
הּגדֹול ּדין העם4ּבית וׁשגגּו להּתירֹו, והֹורּו 5ּבהֹוראה ְְְְְִִֵַַָָָָָָ
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בהוראה.1) הגדול דין בית ושגג קבועה חטאת שגגתן על שחייבין דבר כל עד2)יבאר חייבין ביתֿדין "אין ח. הוריות משנה
ביתֿדין הוראת בשגגת נאמר עליה", - "עליה שווה בגזירה שם) (בגמרא זאת ולמדו חטאת". ושגגתו כרת שזדונו בדבר שיורו
לגלות לצרור תקח לא אחותה אל "ואשה יח) יח, (שם עריות בפרשת ונאמר עליה", חטאו אשר החטאת "ונודעה יד) ד, (ויקרא
זרה עבודה ושגגת חטאת, ושגגתו כרת שזדונו דבר כאן אף חטאת, ושגגתו כרת שזדונו דבר להלן מה בחייה", עליה ערוותה
בשגגת כאן נאמר מעיני", - "מעיני - אחרת שווה בגזירה (שם) נלמדה כאן, כתובה שאינה פיהם על העם ועשה דין בית שהורו
זרה בעבודה הוראה בשגגת ונאמר וגו'", הקהל מעיני דבר ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם יג) ד, (שם אחרים באיסורים הוראה
בשגגת אף למעלה, כמבואר חטאת, ושגגתו כרת שזדונו בדבר כאן מה לשגגה", נעשתה העדה מעיני אם "והיה כד) טו, (במדבר
בדבר להתיר דין בית הורו ואם כרת. בהן שאין ונישוק חיבוק יצאו חטאת, ושגגתו כרת שזדונו בדבר אלא חייבין אין זרה, עבודה
אינם וביתֿדין "ונפש" א) ה, (שם נאמר וודאי שבאשם משום פטורין, ביתֿדין פיהם, על העם ועשו וודאי אשם עליו שחייבין

נפש. שם)3)בכלל (בגמרא כן ולמדו שגגתם. על קרבן להביא חייבים דין בית אין ויורד, עולה קרבן עליו שחייבים דבר אבל
(שם, יחיד של בחטאת ונאמר ואשמו", וגו' ישגו ישראל עדת כל "ואם יג) ד, (ויקרא דין בית של בחטאת נאמר שווה: בגזירה
בחטאת - דין בבית שנאמר "ואשמו" אף קבועה, בחטאת - ביחיד שנאמרה "ואשם" מה - ואשם" וגו' תחטא אחת נפש "ואם כז)

ואחד.4)קבועה. שבעים העם.5)של רוב כלומר,

zebby zekld - ixyz 'f iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הֹוראתן על סֹומכין והם העם ועּׂשּו ּכ6ּבהֹוראתן ואחר , ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָָ
חּיבין ּדין ּבית הרי - ׁשּטעּו ּדין לבית קרּבן7נֹודע להביא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבהֹוראה ׁשגגתן על הן8חּטאת עּׂשּו ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּבין ּכלל ּדין ּבית עּׂשּית על מׁשּגיחין ׁשאין מעּׂשה; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבעצמן

ּבלבד הֹוראתן על אּלא עּׂשּו, לא ּבין העם9עּׂשּו ּוׁשאר . ְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹ
הּקרּבן מן ׁשּתלּו10ּפטּורין מּפני העֹוּׂשין, ׁשהם ּפי על ואף , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּדין אם11ּבבית זֹו? ׁשגגה על ׁשּמביאין הּקרּבן הּוא ּומה . ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
והֹורּו ׁשגגּו זרה וּׂשעיר12ּבעבֹודה לעֹולה ּפר מביאין - ְְְְְֲִִִַַָָָָָָ
וׁשבט ׁשבט מּכל ּבפרׁשת13לחּטאת האמּור הּוא זה וקרּבן . ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

לׁשגגה נעּׂשתה העדה מעיני אם והיה ׁשּנאמר: ,ל .14ׁשלח ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
מדּבר הּוא זרה עבֹודה ׁשּבׁשגגת למדּו, הּׁשמּועה .15מּפי ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשגגּו קבּועה חּטאת ׁשגגתן על ׁשחּיבין ּכרתֹות ּבׁשאר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָואם
האמּור וזהּו חּטאת. ּפר וׁשבט ׁשבט ּכל מביא - ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוהֹורּו
יׁשּגּו יּׂשראל עדת ּכל ואם ׁשּנאמר: וּיקרא, .16ּבפרׁשת ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבעבֹודה ּבהֹוראה הּגדֹול ּדין ּבית ׁשגגּו ׁשאם למד, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָנמצאת
ּפרים עּׂשר ׁשנים הּקהל ּכל מביאין - ּוׁשנים17זרה עֹולֹות ְְְִִִֵֵַָָָָָָָָ

נכנס דמן ׁשהרי נּׂשרפֹות, והם חּטאֹות. ּׂשעירים ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָעּׂשר

ּבׁשאר18לפנים ואם זרה. עבֹודה ּׂשעירי הּנקראין והם . ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָָ
והן חּטאֹות. ּפרים עּׂשר ׁשנים מביאין - ׁשגגּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָהּמצֹות

לפנים19נּׂשרפֹות נכנס ׁשּדמם מּפני נקרא20, מהן ּפר וכל . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ׁשּנאמר צּבּור. ׁשל ּדבר העלם ּכל21ּפר - הּקהל והקריבּו : ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

קהל קרּוי וׁשבט ׁשבט וכל וקהל; וּיעמד22קהל ׁשּנאמר: , ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
יהּודה ּבקהל ׁשּבארץ23יהֹוׁשפט יּׂשראל ּכל ׁשעּׂשּו ּבין . ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

אף24יּׂשראל יּׂשראל רב ׁשעּׂשּו ּבין ׁשהֹורּו, ּדין ּבית ּפי על ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
הּׁשבטים מנין מעּוט ׁשהן ּפי הּׁשבטים25על רב ׁשעּׂשּו ּבין , ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

יּׂשראל ּכל מעּוט ׁשהן ּפי על ּכל26אף ּכמנין מביאין - ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
וּׂשעיר ּפר זרה ּובעבֹודה וׁשבט, ׁשבט לכל ּפר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשבטים,

אּלּו ׁשאף וׁשבט, ׁשבט מביאין27לכל חטאּו ידי28ׁשּלא על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
הּקהל29החֹוטאים רב והּוא ּבלבד אחד ׁשבט עּׂשה אפּלּו .30 ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

זר ּובעבֹודה ּפרים, עּׂשר ׁשנים מביאין הּצּבּור ּכל הרי ה- ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָ
ּׂשעירים. עּׂשר ּוׁשנים ּפרים עּׂשר ְְְִִִֵֵָָָָָׁשנים

ׁשגגּו·. לא אֹו ּבהֹוראה ׁשגגּו אם להן ׁשּנסּתּפק ּדין 31ּבית ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּתלּוי ּבאׁשם חּיבין אינן ׁשּנאמר32- ;33- החּטאת ונֹודעה : ְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

בּקרּבן יתחּיבּו ּכ ואחר ׁשּתּודע ּבּמה34עד ׁשּיתּבאר. ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
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בפני6) חטאת קרבן מהעם ואחד אחד כל חייב להתירו, הורו הדין בית שגם אף להיתר, בעצמם תולים אם אבל דין, בית של
דין7)עצמו. שבית היינו חייבין", דין ש"בית כאן שכתב מה כן ואם פר, מביא ושבט שבט שכל רבינו כתב זו בהלכה להלן

משנה). (כסף דין בית בשביל מביא ושבט שבט שכל או ושבט, שבט לכל להביא שוגגין8)חייבים דין בית "הורו ד: שם משנה
פר". דין) (בית מביאין שוגגין הקהל כל שהם9)ועשו - הקהל רוב עשו ולא הם ועשו דין בית הורו שאם אמרו ג. בהוריות

הרי וגו'", ה' מצוות מכל אחת ועשו הקהל מעיני דבר ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם (שם) שנאמר ממה זאת ולמדו פטורים,
שבית - עשו לא וביתֿדין הקהל רוב עשו שאם גם, ללמוד יש שמכאן רבינו וסובר בביתֿדין. תלוייה והוראה בקהל תלוי שמעשה

חייבים. יחיד.10)דין קרבן ואחד אחד כל מלהביא פטורים יהיו11)כלומר, מעשה בשגגת שעשו ציבור רוב "יכול ב: שם
שם]". רש"י - פטורים [והם [בהוראה] פר עליהם מביאים דין בית שהרי פישוט12)פטורין, בלי זרה לעבודה לכרוע שמותר

ורגלים. פרים,13)ידים י"ב שבטים י"ב מביאין פיהן על רובן או הקהל כל ועשו דין בית הורו שאם ד: שם במשנה יהודה כרבי
שעירים. וי"ב פרים י"ב מביאין זרה לחטאת".14)ובעבודה אחד עזים ושעיר וגו' לעולה אחד בקר בן פר העדה כל "ועשו

מצוה15) היא "איזו (שם): ואמרו משה", אל ה' דבר אשר האלה המצוות כל את תעשו ולא תשגו "וכי כב) (שם, שנאמר לפי
כולה) התורה בכל ככופר בה המודה (שכל כוכבים" עבודת זו אומר הוי המצוות כל כנגד שקולה מעיני16)שהיא דבר "ונעלם

וגו'". לחטאת בקר בן פר הקהל והקריבו וגו' ועשו נחלה,17)הקהל לעניין אלא נפרדים לשבטים נחשבים אינם ומנשה ואפרים
זה. לדבר לא לפילהזות18)אבל אלא נותן הוא ולהיכן דמן נותן כיצד בתורה בהן נתפרש "ולא הזהב. מזבח ועל הפרוכת על

וכו'". ולשריפה דמים למתן בו: האמור לכל הקהל, חטאת שהוא דבר, העלם פר כדין דינן הקהל, חטאות (שם,19)שהן שנאמר
אותו". ושרף למחנה מחוץ אל הפר את "והוציא העלם20)כא) (=פר הפר מדם המשיח הכהן "והביא טז) (שם, שנאמר כמו

באש תאכל, לא בקדש לכפר מועד אהל אל מדמה יובא אשר חטאת "וכל כג): ו, (שם נאמר ועוד מועד" אהל אל צבור) של דבר
ושבט.21)תשרף". שבט מכל להביא חייבין כך משום קרבן.22)כלומר, להביא ושבט שבט כל חייב וירושלים.23)לפיכך

והרביתיך מפרך הנני אלי "ויאמר ד) מח, (בראשית שנאמר מה כן ואם "קהל". נקראים ובנימין) (=יהודה שבטים שני שגם הרי
למדנו כבר שהרי "קהל", יקראו שבטים, י"ב שיהיו בנימין, של לידתו עם שמעכשיו, לפרש אפשר אי - עמים", לקהל ונתתיך
נקרא לבדו בנימין ששבט היינו קהל, נולד שעכשיו לפרש צריך כרחנו ועל "קהל", נקראים שבטים שני שגם הקודם מהפסוק

"קהל". נקרא אחד ששבט הרי ישראל".24)"קהל", ארץ בני אלא קהל קרוי שאין לארץ, חוצה יושבי על משגיחין ש"אין
השבטים.25) שבעת אנשי ממספר גדול יותר הוא שבטים חמשה אנשי כשמספר בברייתא26)כלומר, אלעזר בן שמעון כרבי

ולמד מביאין", - קהל של רובו שאינו פי על אף השבטים) רוב (שהם ז' או קהל, של רובו והם שבטים שישה "חטאו שאמר: שם.
(שם, עוד ונאמר עיני, כל ולא מעיני מיעוט, אפילו שמשמע העדה", מעיני אם "והיה כד) טו, (במדבר שנאמר ממה (שם) זאת
אף ז' או קהל של רובו והן ו' עשו כיצד? "הא מב.) נזיר ראה ככולו, (שרובו רובו או כולו שרק הרי בשגגה" העם לכל "כי כו)

חייבין". קהל של רובו שאינן פי ומתחייבים29)קרבן.28)השבטים.27)על החוטאים השבטים אחרי נגררים הם כלומר,
ידם. על ונפשטה30)בקרבן לא", או שבטים שאר מייתי מי הגדול דין בית בהוראת יהודה לרבי אחד שבט להו "איבעיא שם:

רוב הוא הזה שהשבט באופן המדובר כי הדבר וברור בקרבן, להתחייב השבטים שאר נגררים אחד, בשבט אף כי שם הבעיא
השבטים. שאר את גורר אינו כי ספק כל אין כן, לא שאם של31)הקהל, ואחת חלב של אחת חתיכות שתי שם שהיו וכגון

האיסור. שנקבע באופן אלא תלוי אשם חיוב אין ביחיד גם שהרי התירו, איזו יודעים ואינם אחת והתירו שם32)שומן, משנה
פטורין". דין ובית ומשיח חייבין והנשיא היחיד תלוי, "אשם צבור.33)ט. בבית34)בקרבן קרבן תורה חייבה לא כלומר,
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הֹוראתן על סֹומכין והם העם ועּׂשּו ּכ6ּבהֹוראתן ואחר , ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָָ
חּיבין ּדין ּבית הרי - ׁשּטעּו ּדין לבית קרּבן7נֹודע להביא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבהֹוראה ׁשגגתן על הן8חּטאת עּׂשּו ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּבין ּכלל ּדין ּבית עּׂשּית על מׁשּגיחין ׁשאין מעּׂשה; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבעצמן

ּבלבד הֹוראתן על אּלא עּׂשּו, לא ּבין העם9עּׂשּו ּוׁשאר . ְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹ
הּקרּבן מן ׁשּתלּו10ּפטּורין מּפני העֹוּׂשין, ׁשהם ּפי על ואף , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּדין אם11ּבבית זֹו? ׁשגגה על ׁשּמביאין הּקרּבן הּוא ּומה . ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
והֹורּו ׁשגגּו זרה וּׂשעיר12ּבעבֹודה לעֹולה ּפר מביאין - ְְְְְֲִִִַַָָָָָָ
וׁשבט ׁשבט מּכל ּבפרׁשת13לחּטאת האמּור הּוא זה וקרּבן . ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

לׁשגגה נעּׂשתה העדה מעיני אם והיה ׁשּנאמר: ,ל .14ׁשלח ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
מדּבר הּוא זרה עבֹודה ׁשּבׁשגגת למדּו, הּׁשמּועה .15מּפי ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשגגּו קבּועה חּטאת ׁשגגתן על ׁשחּיבין ּכרתֹות ּבׁשאר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָואם
האמּור וזהּו חּטאת. ּפר וׁשבט ׁשבט ּכל מביא - ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוהֹורּו
יׁשּגּו יּׂשראל עדת ּכל ואם ׁשּנאמר: וּיקרא, .16ּבפרׁשת ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבעבֹודה ּבהֹוראה הּגדֹול ּדין ּבית ׁשגגּו ׁשאם למד, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָנמצאת
ּפרים עּׂשר ׁשנים הּקהל ּכל מביאין - ּוׁשנים17זרה עֹולֹות ְְְִִִֵֵַָָָָָָָָ

נכנס דמן ׁשהרי נּׂשרפֹות, והם חּטאֹות. ּׂשעירים ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָעּׂשר

ּבׁשאר18לפנים ואם זרה. עבֹודה ּׂשעירי הּנקראין והם . ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָָ
והן חּטאֹות. ּפרים עּׂשר ׁשנים מביאין - ׁשגגּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָהּמצֹות

לפנים19נּׂשרפֹות נכנס ׁשּדמם מּפני נקרא20, מהן ּפר וכל . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ׁשּנאמר צּבּור. ׁשל ּדבר העלם ּכל21ּפר - הּקהל והקריבּו : ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

קהל קרּוי וׁשבט ׁשבט וכל וקהל; וּיעמד22קהל ׁשּנאמר: , ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
יהּודה ּבקהל ׁשּבארץ23יהֹוׁשפט יּׂשראל ּכל ׁשעּׂשּו ּבין . ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

אף24יּׂשראל יּׂשראל רב ׁשעּׂשּו ּבין ׁשהֹורּו, ּדין ּבית ּפי על ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
הּׁשבטים מנין מעּוט ׁשהן ּפי הּׁשבטים25על רב ׁשעּׂשּו ּבין , ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

יּׂשראל ּכל מעּוט ׁשהן ּפי על ּכל26אף ּכמנין מביאין - ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
וּׂשעיר ּפר זרה ּובעבֹודה וׁשבט, ׁשבט לכל ּפר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשבטים,

אּלּו ׁשאף וׁשבט, ׁשבט מביאין27לכל חטאּו ידי28ׁשּלא על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
הּקהל29החֹוטאים רב והּוא ּבלבד אחד ׁשבט עּׂשה אפּלּו .30 ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

זר ּובעבֹודה ּפרים, עּׂשר ׁשנים מביאין הּצּבּור ּכל הרי ה- ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָ
ּׂשעירים. עּׂשר ּוׁשנים ּפרים עּׂשר ְְְִִִֵֵָָָָָׁשנים

ׁשגגּו·. לא אֹו ּבהֹוראה ׁשגגּו אם להן ׁשּנסּתּפק ּדין 31ּבית ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּתלּוי ּבאׁשם חּיבין אינן ׁשּנאמר32- ;33- החּטאת ונֹודעה : ְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

בּקרּבן יתחּיבּו ּכ ואחר ׁשּתּודע ּבּמה34עד ׁשּיתּבאר. ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
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בפני6) חטאת קרבן מהעם ואחד אחד כל חייב להתירו, הורו הדין בית שגם אף להיתר, בעצמם תולים אם אבל דין, בית של
דין7)עצמו. שבית היינו חייבין", דין ש"בית כאן שכתב מה כן ואם פר, מביא ושבט שבט שכל רבינו כתב זו בהלכה להלן

משנה). (כסף דין בית בשביל מביא ושבט שבט שכל או ושבט, שבט לכל להביא שוגגין8)חייבים דין בית "הורו ד: שם משנה
פר". דין) (בית מביאין שוגגין הקהל כל שהם9)ועשו - הקהל רוב עשו ולא הם ועשו דין בית הורו שאם אמרו ג. בהוריות

הרי וגו'", ה' מצוות מכל אחת ועשו הקהל מעיני דבר ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם (שם) שנאמר ממה זאת ולמדו פטורים,
שבית - עשו לא וביתֿדין הקהל רוב עשו שאם גם, ללמוד יש שמכאן רבינו וסובר בביתֿדין. תלוייה והוראה בקהל תלוי שמעשה

חייבים. יחיד.10)דין קרבן ואחד אחד כל מלהביא פטורים יהיו11)כלומר, מעשה בשגגת שעשו ציבור רוב "יכול ב: שם
שם]". רש"י - פטורים [והם [בהוראה] פר עליהם מביאים דין בית שהרי פישוט12)פטורין, בלי זרה לעבודה לכרוע שמותר

ורגלים. פרים,13)ידים י"ב שבטים י"ב מביאין פיהן על רובן או הקהל כל ועשו דין בית הורו שאם ד: שם במשנה יהודה כרבי
שעירים. וי"ב פרים י"ב מביאין זרה לחטאת".14)ובעבודה אחד עזים ושעיר וגו' לעולה אחד בקר בן פר העדה כל "ועשו

מצוה15) היא "איזו (שם): ואמרו משה", אל ה' דבר אשר האלה המצוות כל את תעשו ולא תשגו "וכי כב) (שם, שנאמר לפי
כולה) התורה בכל ככופר בה המודה (שכל כוכבים" עבודת זו אומר הוי המצוות כל כנגד שקולה מעיני16)שהיא דבר "ונעלם

וגו'". לחטאת בקר בן פר הקהל והקריבו וגו' ועשו נחלה,17)הקהל לעניין אלא נפרדים לשבטים נחשבים אינם ומנשה ואפרים
זה. לדבר לא לפילהזות18)אבל אלא נותן הוא ולהיכן דמן נותן כיצד בתורה בהן נתפרש "ולא הזהב. מזבח ועל הפרוכת על

וכו'". ולשריפה דמים למתן בו: האמור לכל הקהל, חטאת שהוא דבר, העלם פר כדין דינן הקהל, חטאות (שם,19)שהן שנאמר
אותו". ושרף למחנה מחוץ אל הפר את "והוציא העלם20)כא) (=פר הפר מדם המשיח הכהן "והביא טז) (שם, שנאמר כמו

באש תאכל, לא בקדש לכפר מועד אהל אל מדמה יובא אשר חטאת "וכל כג): ו, (שם נאמר ועוד מועד" אהל אל צבור) של דבר
ושבט.21)תשרף". שבט מכל להביא חייבין כך משום קרבן.22)כלומר, להביא ושבט שבט כל חייב וירושלים.23)לפיכך

והרביתיך מפרך הנני אלי "ויאמר ד) מח, (בראשית שנאמר מה כן ואם "קהל". נקראים ובנימין) (=יהודה שבטים שני שגם הרי
למדנו כבר שהרי "קהל", יקראו שבטים, י"ב שיהיו בנימין, של לידתו עם שמעכשיו, לפרש אפשר אי - עמים", לקהל ונתתיך
נקרא לבדו בנימין ששבט היינו קהל, נולד שעכשיו לפרש צריך כרחנו ועל "קהל", נקראים שבטים שני שגם הקודם מהפסוק

"קהל". נקרא אחד ששבט הרי ישראל".24)"קהל", ארץ בני אלא קהל קרוי שאין לארץ, חוצה יושבי על משגיחין ש"אין
השבטים.25) שבעת אנשי ממספר גדול יותר הוא שבטים חמשה אנשי כשמספר בברייתא26)כלומר, אלעזר בן שמעון כרבי

ולמד מביאין", - קהל של רובו שאינו פי על אף השבטים) רוב (שהם ז' או קהל, של רובו והם שבטים שישה "חטאו שאמר: שם.
(שם, עוד ונאמר עיני, כל ולא מעיני מיעוט, אפילו שמשמע העדה", מעיני אם "והיה כד) טו, (במדבר שנאמר ממה (שם) זאת
אף ז' או קהל של רובו והן ו' עשו כיצד? "הא מב.) נזיר ראה ככולו, (שרובו רובו או כולו שרק הרי בשגגה" העם לכל "כי כו)

חייבין". קהל של רובו שאינן פי ומתחייבים29)קרבן.28)השבטים.27)על החוטאים השבטים אחרי נגררים הם כלומר,
ידם. על ונפשטה30)בקרבן לא", או שבטים שאר מייתי מי הגדול דין בית בהוראת יהודה לרבי אחד שבט להו "איבעיא שם:

רוב הוא הזה שהשבט באופן המדובר כי הדבר וברור בקרבן, להתחייב השבטים שאר נגררים אחד, בשבט אף כי שם הבעיא
השבטים. שאר את גורר אינו כי ספק כל אין כן, לא שאם של31)הקהל, ואחת חלב של אחת חתיכות שתי שם שהיו וכגון

האיסור. שנקבע באופן אלא תלוי אשם חיוב אין ביחיד גם שהרי התירו, איזו יודעים ואינם אחת והתירו שם32)שומן, משנה
פטורין". דין ובית ומשיח חייבין והנשיא היחיד תלוי, "אשם צבור.33)ט. בבית34)בקרבן קרבן תורה חייבה לא כלומר,
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ּפיהם על העֹוּׂשים ואּלּו חּיבין ּדין ׁשּבית אמּורים ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּדברים
ׁשל הּגדֹול ּדין ּבית הּמֹורים ּכׁשהיּו הּקרּבן? מן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּפטּורין

יׁשיבה ראׁש ויהיה ואחד; ּבהֹוראה35ׁשבעים ויהיּו36עּמהן ; ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹ
להֹוראה ראּויין רּבן37כּלן אֹו ּכּלן ויטעּו ׁשהֹורּו38; זה ּבדבר ְְְְְִִֶֶָָָָָָָֻֻֻ

לעּׂשֹות אּתם מּתרין לעם: ויאמרּו ּבפרּוׁש ויֹורּו וכן39ּבֹו; , ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָֹֻ
אּתם מּתרים לאחרים: אמרּו אם ּדין, ּבית מּפי ׁשּׁשמעּו ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻאּלּו

רּבֹו40לעּׂשֹות אֹו הּקהל ּכל ויעּׂשּו ּפיהם41; ויהיּו42על ; ְְְֲֲִִֶַַַַָָָֻ
ּכּדת ּבֹו ׁשהֹורּו ׁשהּדבר ּומדּמים ּפיהם על ׁשֹוגגים ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָהעֹוּׂשים

ּכל43הֹורּו ׁשּיעקרּו לא מקצת, ּולקּים מקצת לבּטל ויֹורּו ;ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
להם44הּגּוף ּוכׁשּיּודע ּבֹו45; ׁשהֹורּו ּדבר ׁשל גּופֹו ידעּו ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבכל46ּבׁשגגה חּיבין. ּדין ּבית ׁשהיּו הּוא המארעים אּלּו ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
מּכל אחת חסר אם אבל ּפטּור. ּפיהם על והעֹוּׂשה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבּקרּבן
מי וכל הּקרּבן, מן ּפטּורין ּדין ּבית הרי - הּדרכים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָאּלּו
ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת מביא מעּׂשה ועּׂשה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּׁשגג

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
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ּבית‡. יּפטרּו - ׁשּבארנּו הּדרכים מּכל אחת חסר אם ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּכיצד
מן אחד ׁשל ּדין ּבית ׁשהֹורּו הרי העֹוּׂשים? ויתחּיבּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָּדין
מקֹומם אנׁשי ואכלּוהּו מּתר, הּקבה ׁשחלב להם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּׁשבטים
מביא ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית אֹותֹו - ּפיהם ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָעל
ׁשּדם הּגדֹול ּדין ּבית הֹורּו אם וכן ׁשגגתֹו. על קבּועה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָחּטאת
מהן אחד ׁשהיה אֹו עּמהן, יׁשיבה ראׁש היה ולא מּתר, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֻהּלב
ממזר אֹו גר ׁשהיה ּכגֹון ּבּסנהדרין, ממּנה להיֹות ראּוי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻאינֹו
על העם ועּׂשּו ּבהן, וכּיֹוצא ּבנים ראה ׁשּלא אֹו זקן ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹאֹו
ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי - הּלב דם ואכלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּפיהם
מדּבר הּכתּוב ׁשאין ּומּנין ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמביא
יׁשּגּו יּׂשראל עדת ּכל ואם ׁשּנאמר: הּגדֹול? ּדין ּבבית ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא
ואם ׁשּנאמר להֹוראה? ראּויין ּכּלן ׁשּיהיּו ׁשעד ּומּנין ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻוגֹומר.
אֹומר: הּוא ּולהּלן ּכעינים. להם ׁשּיהיּו עד - העדה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמעיני
ּכּלן - נפׁשֹות ּבדיני האמּורה העדה מה העדה; ְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָָָָֻוׁשפטּו
ׁשּיהיּו עד - זֹו ּבׁשגגה האמּורה עדה אף להֹוראה, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָראּויין
ׁשּטעּו מהן אחד וידע הֹורּו, אם וכן להֹוראה. ראּויין ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכּלן

הרי - והּתירּו הּמּתירים עליו ורּבּו אּתם, טֹועים להם: ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָואמר
להביא חּיב ּפיהם על ׁשעּׂשה מי וכל ּפטּורין, ּדין ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבית
יּׂשראל עדת ּכל ואם ׁשּנאמר: ׁשגגתֹו; על קבּועה ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָחּטאת
אֹו הּסנהדרין מן אחד ידע הּסנהדרין. ּכל ׁשּיׁשּגּו עד - ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָיׁשּגּו
ׁשם היה ולא והֹורּו הֹואיל וׁשתקּו, הּמּתירין ׁשּטעּו ְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹמעּוטן
חּי ּדין ּבית הרי - הּקהל ּברב ההֹוראה ּופׁשטה ביןחֹולק ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹ

עּׂשּו אם ׁשּׁשתקּו, ואּלּו ּפטּור. ּפיהם על ׁשעּׂשה וכל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבּקרּבן,
ּבבית ּתלּו ׁשּלא מּפני חּיבין, אּלּו הרי - ׁשהֹורּו אּלּו ּפי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹעל
הּוא, מּתר זה ּדבר ואמרּו: ּבּדבר ונתנּו נּׂשאּו אם וכן ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֻּדין.
וׁשמע לעּׂשֹות, אּתם מּתרין להם: אמרּו ולא לעם הֹורּו ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹֻולא
ּׁשּׁשמע מה ּכפי ועּׂשה והל מּתר ׁשּגמרּו ּבעת מהן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּׁשֹומע
ּפטּורין, ּדין ּובית קבּועה, חּטאת חּיב העֹוּׂשה ּכל הרי -ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
ועּׂשּו הֹורּו אם וכן לעּׂשֹות. ּבפרּוׁש להם הֹורּו לא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹׁשהרי
ּדין ּבית הרי - הּׁשגגה ונֹודעה ּפיהם על הּקהל ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָמעּוט
מביא ואחד אחד וכל חּיבין, ׁשעּׂשּו הּמעּוט ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּפטּורין,

ַָחּטאתֹו.
לרב·. מצטרפין אינן - ּבהֹוראתן ׁשעּׂשּו עצמן ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוהּסנהדרין

רב עּׂשּו הּסנהדרין. מן חּוץ ׁשעּׂשּו הרב ׁשּיהיּו עד ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּקהל,
ׁשבט העֹוּׂשים ׁשאּלּו ּפי על אף ּפיהם על יּׂשראל ארץ ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאנׁשי
הּקהל מעּוט ׁשהן ּפי על אף הּׁשבטים רב עּׂשּו אם וכן ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחד,
ארץ יֹוׁשבי היּו ּכיצד? ּפטּורין. והעֹוּׂשין חּיבים, ּדין ּבית -ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּבית ּבהֹוראת העֹוּׂשין והיּו ואחד, אלף מאֹות ׁשׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָיּׂשראל
אֹו ּבלבד, יהּודה ּבני ּכּלן והרי ואחד אלף מאֹות ׁשלׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּדין
ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּלן ׁשבטים ׁשבעה ּבני העֹוּׂשים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשהיּו
ּפיהם על העֹוּׂשים וכל חּיבין, ּדין ּבית הרי - אלף ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמאה
קרּוי ׁשאין לארץ, חּוצה יֹוׁשבי על מׁשּגיחין ואין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּפטּורין.
אינן ואפרים מנּׁשה וׁשבט יּׂשראל. ארץ ּבני אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָקהל
אחד. ׁשבט ׁשניהם אּלא הּזה, לענין ׁשבטים ּכׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָחׁשּובין

ּבׁשעת‚. ּומּועטין החטא ּבׁשעת מרּבין העֹוּׂשים ְְְְִִִִִֵַַַָָָֻהיּו
- ידיעה ּבׁשעת ּומרּבין החטא ּבׁשעת מּועטין אֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֻידיעה,

הּמעּׂשה. ׁשעת אחר הֹול ְֲֵֶַַַַַַֹהּכל
ואכל„. מּתר, ׁשהּוא החלבים מן ּבחלב ּדין ּבית ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻהֹורּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נאמר שלא משיח ובכהן תורה. חייבה לא החטאת, הודע לא על בא שהוא תלוי, באשם אבל חטאתם, להם שנודע באופן אלא דין
אחר. מפסוק ללמוד הוצרכו החטאת" שבסנהדרין.35)"ונודעה לא36)מופלא שאם בשגגתם. עמהם יהיה הוא גם כלומר:

קרבן. חייבין דין בית אין ההוראה) בשגגת (=עמהם שם ישיבה) (=ראש דין בית של מופלא הסנהדרין37)יהיה בין היו אם אבל
פטורין. - להוראה ראויים שאינם וכו', ממזר או כולן,38)גר שיורו עד חייבין שאין הסובר יונתן ר' דברי הגמרא דוחה ג: שם

מה אחד להם אמר אם אבל חייבין, דין בית שתקו והיתר רובן הורו אפילו פטורים.אלא דין בית - אתם, טועים אם39)ן: אבל
הוראתם. עדיין נגמרה שלא פטורים, הם "לעשות", גם לומר הוסיפו ולא אתם" "מותרים רק להם צורך40)אמרו אין כלומר,

אפילו אלא זה], מכלל לארץ חוצה יושבי את להוציא הוצרכו למה כן לא [שאם ביתֿדין מפי ההוראה ישמע רובו או הקהל שכל
ישראל), ארץ יושבי הם (אם פיהם על העושים כל - לעשות" אתם "מותרים ואמר: פסק דין בית כי איש מפי איש שומעים אם

בקרבן. דין בית לחייב לקהל שהרי41)מצטרפים פר", מביאין פיהם על רובו או הקהל כל ועשו דין בית "הורו ד: שם משנה
ככולו. רובו לן קיימא כולה התורה הגדול.42)בכל דין בית של ההיתר בהוראת מעשיהם את תולים הם אם43)כלומר, אבל

ידעו ואם עצמו. בפני קרבן ואחד אחד כל חייב - הוראתם על לסמוך מצוה כן פי על שאף שחשבו אלא טעו, דין שבית ידעו
מקרבן. ופטורים מזידין, הם הרי עשו, זאת ובכל זו, הוראתם על לסמוך שאינו44)שאסור בדבר שיהיה שצריך רבינו [והשמיט

מקצת לבטל "ויורו שכתב מה בכלל הוא כן ואם הגוף, כל כעוקר הוא הרי בתורה המפורש בדבר הטועה שכל בתורה, מפורש
הגוף"]. כל שיעקרו לא תלמוד46)ששגגו.45)וכו' חייבין יהיו יכול הורו מה וטעו שהורו ידעו רבנן "תנו ה. שם ברייתא

החוטאין". שיודעו ולא החטאת", "ונודעה יד) ד, (ויקרא העושין.1)לומר ויתחייבו ביתֿדין שיפטרו אופנים שישנם יבאר
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ּבהן, וחזרּו ׁשחטאּו להם ונֹודע ּפיהם, על הּקהל ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָמעּוט
אֹותּה ועבד מּתרת, ּפלֹונית זרה ׁשעבֹודה הֹורּו ּכ ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֻואחר
האֹוכלים ּוכׁשּיצטרפּו ּפיהם, על אחר מעּוט זרה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָעבֹודה
ׁשהיתה ּפי על אף מצטרפין, אּלּו הרי - רב יהיּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹלעֹובדים
הּמֹורה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבינתים. ידיעה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלהן
ועמד ּתחּלה, ׁשהֹורה ּדין ּבית מת אם אבל אחד; ּדין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבית

לאּלּו. מצטרפין אּלּו אין - והֹורּו ְְְִִֵֵֵֵַָָאחר
וחלב‰. חלב ּכגֹון אחד, ּבדבר הּדינים ּבּתי ׁשני הֹורּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאפּלּו

ההֹוראה ּפי על ׁשֹוגגין העֹוּׂשים היּו לא אם וכן ודם. דם ְְִִִִֵַַָָָָָָָֹאֹו
הֹורּו ּכיצד? חּיבין. העֹוּׂשים וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי -ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ
ׁשּטעּו הּקהל מן אחד וידע ּכּלֹו, הּקבה חלב לאכל ּדין ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבית
על עֹולה ׁשהיה הֹוראתן, מּפני ואכלֹו אסּור, הּקבה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוׁשחלב
- טֹועים ׁשהם ּפי על אף ּדין מּבית לׁשמע ׁשּמצוה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּדעּתן
ואינֹו אכילתֹו, על קבּועה חּטאת חּיב האֹוכל זה ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהרי
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפיהם. על הּׁשֹוגגים למנין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָמצטרף
להֹוראה; ׁשהּגיע ּתלמיד אֹו חכם ׁשּטעּו ׁשּידע זה ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבׁשהיה
ידיעתֹו ׁשאין ּפטּור, זה הרי - הארץ עם היה אם ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָאבל
ּפיהם. על הּׁשֹוגגים לכלל ּומצטרף וּדאית, ידיעה ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָּבאּסּורין
חלב ואכל וחלב, ׁשּמן לאכל ונתּכּון ׁשּטעּו, ידע לא אם ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻוכן
הרי - הּקבה חלב ׁשהּוא ידע לא והּוא ׁשהּתירּוהּו, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּקבה
ההֹוראה. מּפני לא ׁשגגתֹו, מּפני ׁשאכילתֹו מּפני חּיב; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹזה
העם לכל ׁשּנאמר: ּפיהם, על הּׁשֹוגגים למנין מצטרף ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָואינֹו
ּבעצמֹו ּתלה אם וכן לּכל. אחת ׁשגגה ׁשּתהיה עד - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבׁשגגה
אּלא הֹוראתן מּפני לא להּתירֹו ׁשהֹורּו הּקבה חלב ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹואכל

ּבפנימּפ קבּועה חּטאת חּיב זה הרי - ּבדעּתֹו מּתר ׁשהּוא ני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ׁשּיהיּו והּוא ּפטּור, - ּדין ּבבית הּתֹולה ּכל הּכלל: זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָעצמֹו.
אינֹו - עצמֹו ּבפני החּיב וכל ׁשּמנינּו; הּדרכים ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשם

הּׁשֹוגגים. לרב ְְְִִֵַָֹמצטרף
.Âעל הּקהל ועּׂשּו ּבזדֹון, האסּור ּדבר להּתיר ּדין ּבית ְְְִִֵַַַָָָָָָָָהֹורּו

ׁשהן מּפני הּקרּבן, מן ּפטּורין ּדין ּבית - ּבׁשגגה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּפיהם
קרּבן חּיב ּפיהם על העֹוּׂשים מן ואחד אחד וכל ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָמזידין,
וידעּו ּבׁשגגה, ּדין ּבית הֹורּו ׁשֹוגג. ׁשהּוא מּפני עצמֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבפני
עּׂשּו כן ּפי על ואף מהן, לקּבל ראּוי וׁשאין ׁשּטעּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּקהל
ּדין ּבית הּקרּבן. מן ּפטּורין ואּלּו אּלּו - ּפיהם על ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּקהל
ׁשהטעתם; הֹוראתן מּפני הּקהל עּׂשּו לא ׁשהרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּפטּורין
ׁשהרי הם, ׁשּמזידין מּפני - הּקרּבן מן ּפטּורין העֹוּׂשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכל

לעּׂשֹות. ראּוי וׁשאין ׁשּטעּו ְְֲֵֶֶַָָָידעּו
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ּכל‡. ועּׂשּו ּתֹורה, מּגּופי ּגּוף לעקר והֹורּו ׁשּׁשגגּו ּדין ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹּבית
העֹוּׂשים מן ואחד אחד וכל ּפטּורין, ּדין ּבית - ּפיהם על ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָהעם
הּגּוף. ּכל ולא - ּדבר ונעלם ׁשּנאמר: קבּועה; חּטאת ְְְְֱֶֶֶַַַַַָָָָָָֹחּיב

ּולקּים·. מקצת לבּטל ׁשּיֹורּו עד חּיבין ּדין ּבית אין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָלעֹולם
ּכ ואחר ּומבארים, ּבּתֹורה מפרׁשין ׁשאינן ּבדברים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹמקצת
ּפטּורין. ּפיהם על והעֹוּׂשים ּבקרּבן, חּיבין ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָיהיּו

אֹו זרה, לעבֹודה להׁשּתחוֹות ׁשּמּתר והֹורּו ׁשגגּו ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֻּכיצד?
א ּבׁשּבת, לרׁשּות מרׁשּות להֹוציא עלׁשּמּתר לבֹוא ׁשּמּתר ֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻֻ

ׁשּבת אין ׁשאמרּו: ּכמי אּלּו הרי - יֹום ּכנגד יֹום ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשֹומרת
ּבּתֹורה, נּדה אין אֹו ּבּתֹורה, זרה עבֹודה אין אֹו ֲִֵֵַַַָָָָָָָּבּתֹורה,
אּלא הֹוראה ׁשגגת ּבזה וכּיֹוצא זֹו ואין הּגּוף, ּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשעקרּו
חּיב ּפיהן על העֹוּׂשה וכל הּקרּבן, מן ּפטּורין לפיכ ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָׁשכחה.
הּמֹוציא ואמרּו: והֹורּו טעּו אם אבל עצמֹו. ּבפני ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָחּטאת
מּמקמֹו, איׁש יצא אל ׁשּנאמר: ׁשחּיב, הּוא לרׁשּות ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמרׁשּות
מאבֹות אב ׁשעקרּו אֹו מּתר, הּמֹוׁשיט אֹו הּזֹורק ְֲֲִֵֵֶַַָָָָֻאבל
אם וכן חּיבין. אּלּו הרי - מלאכה ׁשאינּה והֹורּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָמלאכֹות
ורגלים ידים ּבפּׁשּוט זרה לעבֹודה הּמׁשּתחוה ואמרּו: ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָטעּו
הּכֹורע אבל אחר, לאל תׁשּתחוה לא ּבֹו: ׁשּנאמר החּיב, ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהּוא
אּלּו הרי - מּתר הּוא הרי ורגליו ידיו ּפׁשט ולא הארץ ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻעל
יֹום ּכנגד יֹום ׁשֹומרת על הּבא ואמרּו: טעּו אם וכן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָחּיבין.
אבל זֹובּה, ימי ּכל ׁשּנאמר: חּיב, הּוא ּבּיֹום ּדם ְֱֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשראתה
ׁשּמי ואמרּו, הֹורּו אם וכן עליה; לבֹוא מּתר ּבּלילה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻראתה
מּמּנה לפרׁש מּתר ּתׁשמיׁש ּבׁשעת נּדה אׁשּתֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻׁשּפרּׂשה
ואמרּו, טעּו אם וכן חּיבין. אּלּו הרי - מתקּׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכׁשהּוא
האֹוכל אבל החּיב, הּוא ׁשחיטה ּבׁשעת ׁשּיצא ּדם ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשהאֹוכל
ּבטעּיֹות ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיבים. אּלּו הרי - מּתר הּלב ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹֻֻּדם
ּובית ּפטּורין, - ּפיהן על הּקהל רב ועּׂשּו ּבהן הֹורּו אם ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאּלּו,

ׁשגגתן. על קרּבן מביאין ְְְִִִִַָָָָּדין
ודּמּו‚. החּמה ׁשּנתּכּסית לפי הּׁשּבת, ׁשּיצא ּדין ּבית ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהֹורּו

טעּות, אּלא הֹוראה זֹו אין - זרחה ּכ ואחר חּמה, ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָָׁשּׁשקעה
אם וכן ּפטּורין. ּדין ּבית אבל חּיב, מלאכה ׁשעּׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָוכל
ּבפניהם ׁשהעידּו לפי להּנּׂשא, איׁש אׁשת ּדין ּבית ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָהּתירּו
אּלא הֹוראה זֹו אין - ּבעלּה ּבא ּכ ואחר ּבעלּה, ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּמת
וכן ׁשגגתן. על חּטאת חּיבין האחרֹון ּובעלּה והאּׁשה ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָָטעּות,

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ּבׁשגגה„. ׁשהֹורּו ּדין ּבֹו,ּבית ׁשהֹורּו חטא ׁשל עצמֹו וׁשכחּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ

ּפי על ואף ּבׁשגגה, ׁשחטאּו ּבוּדאי יֹודעים ׁשהן ּפי על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָאף
- לנּו הֹוריתם וכ ּבכ להן: ואֹומרים אֹותן מֹודיעין ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָׁשהעם
ׁשּנאמר: עצמן; ּבפני חּיבין ּפיהם על והעֹוּׂשים ּפטּורין, ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהם
אֹותֹו ׁשּיֹודיעּו לא - עליה חטאּו אׁשר החּטאת ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹונֹודעה
הּקבה ּגּבי ׁשעל חלב והּתירּו ׁשגגּו ּכיצד? ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהחֹוטאים.
וׁשהּתירּו ּבהֹוראה ׁשּׁשגּו ׁשּידעּו ואחר העם, רב ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹואכלּוהּו
נסּתּפק קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָדבר
- הּתירּו הּדמים מקצת אֹו הּתירּו החלבים מקצת אם ְְֲִִִִִִִִִֶַַָָָָָלהם

קבּועה. חּטאת מביא ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, אּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהרי
ּבין‰. ׁשגגתן, להם ונֹודעה ּבׁשגגה ׁשהֹורּו ּדין ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָּבית

הֹוראתן ּכפי העֹוּׂשה ּכל הביאּו, ׁשּלא ּבין ּכּפרתן ְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשהביאּו
אׁשם מביא זה הרי - ׁשּידעּו מאחר הּצּבּור ּברב ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּפׁשטה
ׁשּנתחּדׁשּו ּדברים על עת ּבכל לׁשאל לֹו והיה הֹואיל ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹּתלּוּי;
חטא אם לֹו ׁשּנסּתּפק ּכמי זה הרי - ׁשאל ולא ּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבבית
ּדין ּבית עם ׁשהיה ּבמי אמּורים? ּדברים ּבּמה חטא. לא ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹאֹו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

פיהם.1) על העם כל ועשו תורה מגופי גוף לעקור והורו ששגגו ב"ד יבאר



צג zebby zekld - ixyz 'f iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבהן, וחזרּו ׁשחטאּו להם ונֹודע ּפיהם, על הּקהל ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָמעּוט
אֹותּה ועבד מּתרת, ּפלֹונית זרה ׁשעבֹודה הֹורּו ּכ ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֻואחר
האֹוכלים ּוכׁשּיצטרפּו ּפיהם, על אחר מעּוט זרה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָעבֹודה
ׁשהיתה ּפי על אף מצטרפין, אּלּו הרי - רב יהיּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹלעֹובדים
הּמֹורה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבינתים. ידיעה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלהן
ועמד ּתחּלה, ׁשהֹורה ּדין ּבית מת אם אבל אחד; ּדין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבית

לאּלּו. מצטרפין אּלּו אין - והֹורּו ְְְִִֵֵֵֵַָָאחר
וחלב‰. חלב ּכגֹון אחד, ּבדבר הּדינים ּבּתי ׁשני הֹורּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאפּלּו

ההֹוראה ּפי על ׁשֹוגגין העֹוּׂשים היּו לא אם וכן ודם. דם ְְִִִִֵַַָָָָָָָֹאֹו
הֹורּו ּכיצד? חּיבין. העֹוּׂשים וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי -ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ
ׁשּטעּו הּקהל מן אחד וידע ּכּלֹו, הּקבה חלב לאכל ּדין ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבית
על עֹולה ׁשהיה הֹוראתן, מּפני ואכלֹו אסּור, הּקבה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוׁשחלב
- טֹועים ׁשהם ּפי על אף ּדין מּבית לׁשמע ׁשּמצוה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּדעּתן
ואינֹו אכילתֹו, על קבּועה חּטאת חּיב האֹוכל זה ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהרי
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפיהם. על הּׁשֹוגגים למנין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָמצטרף
להֹוראה; ׁשהּגיע ּתלמיד אֹו חכם ׁשּטעּו ׁשּידע זה ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבׁשהיה
ידיעתֹו ׁשאין ּפטּור, זה הרי - הארץ עם היה אם ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָאבל
ּפיהם. על הּׁשֹוגגים לכלל ּומצטרף וּדאית, ידיעה ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָּבאּסּורין
חלב ואכל וחלב, ׁשּמן לאכל ונתּכּון ׁשּטעּו, ידע לא אם ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻוכן
הרי - הּקבה חלב ׁשהּוא ידע לא והּוא ׁשהּתירּוהּו, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּקבה
ההֹוראה. מּפני לא ׁשגגתֹו, מּפני ׁשאכילתֹו מּפני חּיב; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹזה
העם לכל ׁשּנאמר: ּפיהם, על הּׁשֹוגגים למנין מצטרף ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָואינֹו
ּבעצמֹו ּתלה אם וכן לּכל. אחת ׁשגגה ׁשּתהיה עד - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבׁשגגה
אּלא הֹוראתן מּפני לא להּתירֹו ׁשהֹורּו הּקבה חלב ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹואכל

ּבפנימּפ קבּועה חּטאת חּיב זה הרי - ּבדעּתֹו מּתר ׁשהּוא ני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ׁשּיהיּו והּוא ּפטּור, - ּדין ּבבית הּתֹולה ּכל הּכלל: זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָעצמֹו.
אינֹו - עצמֹו ּבפני החּיב וכל ׁשּמנינּו; הּדרכים ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשם

הּׁשֹוגגים. לרב ְְְִִֵַָֹמצטרף
.Âעל הּקהל ועּׂשּו ּבזדֹון, האסּור ּדבר להּתיר ּדין ּבית ְְְִִֵַַַָָָָָָָָהֹורּו

ׁשהן מּפני הּקרּבן, מן ּפטּורין ּדין ּבית - ּבׁשגגה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּפיהם
קרּבן חּיב ּפיהם על העֹוּׂשים מן ואחד אחד וכל ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָמזידין,
וידעּו ּבׁשגגה, ּדין ּבית הֹורּו ׁשֹוגג. ׁשהּוא מּפני עצמֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבפני
עּׂשּו כן ּפי על ואף מהן, לקּבל ראּוי וׁשאין ׁשּטעּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּקהל
ּדין ּבית הּקרּבן. מן ּפטּורין ואּלּו אּלּו - ּפיהם על ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּקהל
ׁשהטעתם; הֹוראתן מּפני הּקהל עּׂשּו לא ׁשהרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּפטּורין
ׁשהרי הם, ׁשּמזידין מּפני - הּקרּבן מן ּפטּורין העֹוּׂשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכל

לעּׂשֹות. ראּוי וׁשאין ׁשּטעּו ְְֲֵֶֶַָָָידעּו

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
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ּכל‡. ועּׂשּו ּתֹורה, מּגּופי ּגּוף לעקר והֹורּו ׁשּׁשגגּו ּדין ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹּבית
העֹוּׂשים מן ואחד אחד וכל ּפטּורין, ּדין ּבית - ּפיהם על ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָהעם
הּגּוף. ּכל ולא - ּדבר ונעלם ׁשּנאמר: קבּועה; חּטאת ְְְְֱֶֶֶַַַַַָָָָָָֹחּיב

ּולקּים·. מקצת לבּטל ׁשּיֹורּו עד חּיבין ּדין ּבית אין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָלעֹולם
ּכ ואחר ּומבארים, ּבּתֹורה מפרׁשין ׁשאינן ּבדברים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹמקצת
ּפטּורין. ּפיהם על והעֹוּׂשים ּבקרּבן, חּיבין ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָיהיּו

אֹו זרה, לעבֹודה להׁשּתחוֹות ׁשּמּתר והֹורּו ׁשגגּו ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֻּכיצד?
א ּבׁשּבת, לרׁשּות מרׁשּות להֹוציא עלׁשּמּתר לבֹוא ׁשּמּתר ֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻֻ

ׁשּבת אין ׁשאמרּו: ּכמי אּלּו הרי - יֹום ּכנגד יֹום ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשֹומרת
ּבּתֹורה, נּדה אין אֹו ּבּתֹורה, זרה עבֹודה אין אֹו ֲִֵֵַַַָָָָָָָּבּתֹורה,
אּלא הֹוראה ׁשגגת ּבזה וכּיֹוצא זֹו ואין הּגּוף, ּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשעקרּו
חּיב ּפיהן על העֹוּׂשה וכל הּקרּבן, מן ּפטּורין לפיכ ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָׁשכחה.
הּמֹוציא ואמרּו: והֹורּו טעּו אם אבל עצמֹו. ּבפני ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָחּטאת
מּמקמֹו, איׁש יצא אל ׁשּנאמר: ׁשחּיב, הּוא לרׁשּות ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמרׁשּות
מאבֹות אב ׁשעקרּו אֹו מּתר, הּמֹוׁשיט אֹו הּזֹורק ְֲֲִֵֵֶַַָָָָֻאבל
אם וכן חּיבין. אּלּו הרי - מלאכה ׁשאינּה והֹורּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָמלאכֹות
ורגלים ידים ּבפּׁשּוט זרה לעבֹודה הּמׁשּתחוה ואמרּו: ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָטעּו
הּכֹורע אבל אחר, לאל תׁשּתחוה לא ּבֹו: ׁשּנאמר החּיב, ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהּוא
אּלּו הרי - מּתר הּוא הרי ורגליו ידיו ּפׁשט ולא הארץ ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻעל
יֹום ּכנגד יֹום ׁשֹומרת על הּבא ואמרּו: טעּו אם וכן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָחּיבין.
אבל זֹובּה, ימי ּכל ׁשּנאמר: חּיב, הּוא ּבּיֹום ּדם ְֱֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשראתה
ׁשּמי ואמרּו, הֹורּו אם וכן עליה; לבֹוא מּתר ּבּלילה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻראתה
מּמּנה לפרׁש מּתר ּתׁשמיׁש ּבׁשעת נּדה אׁשּתֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻׁשּפרּׂשה
ואמרּו, טעּו אם וכן חּיבין. אּלּו הרי - מתקּׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכׁשהּוא
האֹוכל אבל החּיב, הּוא ׁשחיטה ּבׁשעת ׁשּיצא ּדם ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשהאֹוכל
ּבטעּיֹות ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיבים. אּלּו הרי - מּתר הּלב ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹֻֻּדם
ּובית ּפטּורין, - ּפיהן על הּקהל רב ועּׂשּו ּבהן הֹורּו אם ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאּלּו,

ׁשגגתן. על קרּבן מביאין ְְְִִִִַָָָָּדין
ודּמּו‚. החּמה ׁשּנתּכּסית לפי הּׁשּבת, ׁשּיצא ּדין ּבית ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהֹורּו

טעּות, אּלא הֹוראה זֹו אין - זרחה ּכ ואחר חּמה, ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָָׁשּׁשקעה
אם וכן ּפטּורין. ּדין ּבית אבל חּיב, מלאכה ׁשעּׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָוכל
ּבפניהם ׁשהעידּו לפי להּנּׂשא, איׁש אׁשת ּדין ּבית ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָהּתירּו
אּלא הֹוראה זֹו אין - ּבעלּה ּבא ּכ ואחר ּבעלּה, ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּמת
וכן ׁשגגתן. על חּטאת חּיבין האחרֹון ּובעלּה והאּׁשה ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָָטעּות,

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ּבׁשגגה„. ׁשהֹורּו ּדין ּבֹו,ּבית ׁשהֹורּו חטא ׁשל עצמֹו וׁשכחּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ

ּפי על ואף ּבׁשגגה, ׁשחטאּו ּבוּדאי יֹודעים ׁשהן ּפי על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָאף
- לנּו הֹוריתם וכ ּבכ להן: ואֹומרים אֹותן מֹודיעין ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָׁשהעם
ׁשּנאמר: עצמן; ּבפני חּיבין ּפיהם על והעֹוּׂשים ּפטּורין, ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהם
אֹותֹו ׁשּיֹודיעּו לא - עליה חטאּו אׁשר החּטאת ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹונֹודעה
הּקבה ּגּבי ׁשעל חלב והּתירּו ׁשגגּו ּכיצד? ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהחֹוטאים.
וׁשהּתירּו ּבהֹוראה ׁשּׁשגּו ׁשּידעּו ואחר העם, רב ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹואכלּוהּו
נסּתּפק קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָדבר
- הּתירּו הּדמים מקצת אֹו הּתירּו החלבים מקצת אם ְְֲִִִִִִִִִֶַַָָָָָלהם

קבּועה. חּטאת מביא ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, אּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהרי
ּבין‰. ׁשגגתן, להם ונֹודעה ּבׁשגגה ׁשהֹורּו ּדין ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָּבית

הֹוראתן ּכפי העֹוּׂשה ּכל הביאּו, ׁשּלא ּבין ּכּפרתן ְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשהביאּו
אׁשם מביא זה הרי - ׁשּידעּו מאחר הּצּבּור ּברב ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּפׁשטה
ׁשּנתחּדׁשּו ּדברים על עת ּבכל לׁשאל לֹו והיה הֹואיל ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹּתלּוּי;
חטא אם לֹו ׁשּנסּתּפק ּכמי זה הרי - ׁשאל ולא ּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבבית
ּדין ּבית עם ׁשהיה ּבמי אמּורים? ּדברים ּבּמה חטא. לא ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹאֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

פיהם.1) על העם כל ועשו תורה מגופי גוף לעקור והורו ששגגו ב"ד יבאר
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אף אחרת, למדינה והל ההֹוראה ׁשראה מי אבל ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבּמדינה;
והרי ּבהן ׁשּתלה מּפני ּפטּור, - ׁשּידעּו אחר ׁשעּׂשה ּפי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעל
על אף לצאת, הּנבהל אּלא עֹוד, ולא לׁשאל. לֹו אפׁשר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹאי
- ׁשּידעּו מאחר ּפיהם על ועּׂשה ,לּדר יצא לא ׁשעדין ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּפי

ּפטּור. זה ֲֵֶָהרי

ה'תשע"ב תשרי ח' חמישי יום

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨¨¨

חּטאת‡. עליה מביא ׁשההדיֹוט ׁשגגה ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכבר
מביא - הּנּׂשיא ּבּה ׁשגג אם ּׂשעירה, אֹו ּכּׂשּבה ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהּקבּועה

מׁשיח2ּׂשעיר ּכהן ּבּה ׁשגג ואם ּפר3, מביא ּדברים4- ּבּמה . ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּכׁשּטעה ׁשגגתֹו? על ּפר מביא מׁשיח ׁשּכהן ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאמּורים

עצמֹו הֹוראתֹו5ּבהֹוראת ּבׁשגגת מעּׂשה ועּׂשה .7לבּדּה6, ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָ
מפלא חכם ׁשּיהיה יחטא8והּוא הּמׁשיח הּכהן אם ׁשּנאמר: . ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ּבית ׁשהן הּצּבּור, מה ּכצּבּור: מׁשיח הרי - העם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלאׁשמת
להֹוראה, ראּויין חכמים ׁשּיהיּו עד ּבקרּבן חּיבין אינן ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָּדין,
לבּטל ויֹורּו ּפיהם, על העֹוּׂשים ויעּׂשּו ּבהֹוראה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָויטעּו

האּלּו הּדרכים ּבכל הּמׁשיח ּכ מקצת, ּולקּים .9מקצת ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָ
ודּמה10ּכיצד·. לעצמֹו ּבהֹוראה ׁשּטעה מׁשיח ּכהן ? ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

מּתר ּבׁשּבת לרׁשּות מרׁשּות לרׁשּות11ׁשהּזֹורק מרׁשּות וזרק , ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
ּפר יביא חטאֹו לֹו ּכׁשּיּודע - לעצמֹו ּבהֹוראתֹו ּתֹולה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָוהּוא

וזרק ׁשגג אּלא ּבהֹוראתֹו, ּתלה לא אם אבל ְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָֹלחּטאת.
מפלא חכם היה ולא ּבהֹוראתֹו ׁשּתלה אֹו אֹו12ּבׁשגגה, , ְְְְִֶָָָָָָָָָָָֹֻ

ּבהֹוראתֹו הּגּוף ּכל ּבהֹוראתֹו13ׁשעקר ׁשּׁשגג אֹו לעצמֹו, ְְְְֶֶַַַַָָָָָָָ
עּׂשה אּלא הֹוראתֹו, על סֹומ והּוא עּׂשה ולא מקצת, ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹלבּטל

אחרת ּבמעּׂשה14ּבׁשגגה וׁשגג ּבהֹוראה מזיד ׁשהיה אֹו ,15- ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּקהל ּכדין עצמֹו להֹוראת ׁשּדינֹו ּכלל; מּקרּבן ּפטּור זה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהרי
זה מאי וׁשכח לעצמֹו הֹורה ּדבר. לכל ּדין ּבית ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָלהֹוראת
ּדעת על עֹוּׂשה הריני אמר: מעּׂשה ּובׁשעת הֹורה, ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָטעם

חּטאת ּפר מביא זה הרי - .16הֹוראתי ֲִִֵֵֶַַָָָ
ּבעבֹודה‚. מקצת ּולקּים מקצת לבּטל לעצמֹו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָהֹורה
ּׂשעירה17זרה מביא זה הרי - הֹוראתֹו ּכפי ועּׂשה ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָ

ּבהֹוראה18ּכהדיֹוט ׁשּיׁשּגג והּוא ׁשאין19. ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
עם ּבהֹוראה ּדבר ּבהעלם אּלא קרּבן חּיב הּמׁשיח ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהּכהן
ּבלא ּבלבד ּבמעּׂשה ׁשגג אם אבל ּכצּבּור; הּמעּׂשה ְְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָֹׁשגגת
מביא אינֹו - מצֹות ּבׁשאר ּבין זרה ּבעבֹודה ּבין ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָהֹוראה,

ּכלל .20קרּבן ְְָָָ
ּדין„. ּבית עם הּמׁשיח הּכהן והם21הֹורה הּוא וׁשגג , ְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

ׁשעּׂשּו ּפי על אף ׁשּטעּו22ּבהֹוראה, הּזאת ההֹוראה ּפי על ְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ
סמ23ּבּה ולא הֹואיל לבּדּה24, הֹוראתֹו על מעּׂשה ּבׁשעת ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֹ

ּדין ּבית הֹוראת עם הֹוראתֹו על ואין25אּלא ּפטּור זה הרי - ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
עצמֹו ּבפני ּכּפרה להביא ּדין26צרי ּבית היּו אם אּלא . ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

הּצּבּור ּבכלל לֹו מתּכּפר - קרּבן היּו27מביאין ואם ; ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָ
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המעשה.1) עם זו שגגה שגג אם לו שנסתפק משיח וכהן שגגתו, על פר המשיח הכהן חייב יהיה אימתי (ויקרא2)יבאר נאמר
תמים". זכר עזים שעיר קרבנו את והביא וגו' בשגגה וגו' יחטא נשיא "אשר כבֿכג) המשחה3)ד, בשמן שנמשח גדול "כהן

בבגדים". המרובה לחטאת".4)ולא לה' תמים בקר בן פר וגו' והקריב וגו' יחטא המשיח הכהן "אם ג) ו, (שם שנאמר
מותר.5) זה דבר כי בטעות לעצמו וכו'6)שהורה פר מביא שוגג ועשה שוגג לעצמו משיח כהן "הורה וֿז: ו: הוריות משנה

זה ודבר המשיח". וכן המעשה, שגגת עם דבר העלם על אלא חייבין אין לציבור, דין בית כהוראת לעצמו משיח כהן שהוראת
שגג אלא להתיר לעצמו הורה לא אם אבל כציבור, משיח הרי העם", "לאשמת (שם) משיח בכהן שנאמר ממה ו:) (שם נלמד

קרבן. כלל מביא אינו להיתר, הוראתו בלי לבדה7)ועשה הוראתו על מעשה בשעת סמך ולא הואיל דין, בית עם הורה שאם
פטור. זה הרי דין8)- שבבית מופלא כמו להוראה, שהוסמך הוא ומופלא מעליא. הוראה הוראתו אין מופלא אינו אם אבל

דין". בית של מופלא היה שלא "או ד: שבמשנה דין שבבית במופלא כמו ישיבה ראש שיהיה צריך לא אבל ממרא, זקן אצל
מדברי9) נראה וכן הצבור. כדין בו, מודים הצדוקים שאין בדבר אלא חייב אינו כי וברור מקצת". ויקיים מקצת "שיבטל עניין

לרשות. מרשות במוציא ולא לרשות, מרשות בזורק רק שהדגים ב). (הלכה להלן לחטאת.10)רבינו פר להביא משיח כהן חייב
למעלה.11) כמפורש הוראה, אינה - מותר בשבת לרשות מרשות שהמוציא הורה אם כלום.12)אבל אינה שהוראתו ז. שם
המשיח".13) וכן מקצת, ולקיים מקצת לבטל שיורו עד חייבין דין בית "שאין שם. הקיבה,14)משנה חלב להתיר הורה כלומר,

הקיבה. חלב בשוגג ואכל לו ונתחלף היתר של שומן לאכול רוצה נכון,15)ועכשיו שאינו מטעם במזיד שהתיר שידע וכגון
היתר. בחזקת ואכלו הורה נכון שמטעם וסבר זדונו שכח לידו מעשה פר",16)וכשבא מביא שוגג ועשה "שוגג שם משנה

הוראתי". דעת על עושה הריני אמר שטעה ובשעה הורה טעם מאיזה ושכח שהורה כגון עסקינן במאי הכא אביי "אמר שם: ובגמרא
לבטל17) שיורו עד כוכבים בעבודת ולא המשיח, וכן מקצת, ולקיים מקצת לבטל שיורו עד חייבין דין בית "שאין שם במשנה

מקצת". ולקיים (במדבר18)מקצת קרא דאמר מנלן וכו' שבשעירה ושווין וכו' כוכבים בעבודת משיח "דתניא (שם): ברייתא
הן". אחת נפש כולם משיח ואחד נשיא ואחד יחיד אחד - אחת נפש ואם כז) העלם19)טו, על אלא חייבין "אין שם. משנה

שם הגמרא ובמסקנת המעשה" שגגת עם דבר העלם על אלא חייבין אין כוכבים בעבודת ולא המשיח וכן המעשה שגגת עם דבר
שם בברייתא חכמים דעת וכן וכו'". כוכבים בעבודת "ולא המשנה סוף על גם מוסב המשיח" "וכן במשנה שאמרו מה כי אמרו

כרבי. עם20)ודלא דבר העלם על משיח שיכול וכו' למשיח פרט - כז) ד, (ויקרא הארץ מעם תחטא אחת נפש ואם רבנן "תנו
למשיח". פרט - הארץ מעם לומר תלמוד ושעירה, כשבה מביא לחודיה מעשה שגגת על פר, מביא מעשה כלומר,21)שגגת

זה. בהיתר בשוגג עמהם הצטרף המשיח הכהן וגם להתיר בשוגג דין בית המשיח.22)הורו הכהן וכן המשיח23)הקהל הכהן
המשיח.24)וביתֿהדין. ידע25)הכהן לא אם אבל דין. בית מהוראת ידע פנים כל שעל או מהסנהדרין אחד שהיה היינו,

עצמו. בפני קרבן חייב דין בית מהוראת מחוייב.26)כלל ואינו הוראה שגגת בלי לבד מעשה לשגגת נחשב משנה27)שזה

zebby zekld - ixyz 'g iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

קרּבן הּמביאים הם קרּבן,28העֹוּׂשים מביא אינֹו הּוא - ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ
עצמֹו ּבפני ּכּפרה צרי אין .29ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

ּבחלב‰. והּוא ּבדם הם וׁשגגּו ּבׁשגגה, ּדין ּבית עם ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָהֹורה
לעצמֹו. ּפר מביא אּלא הּצּבּור, עם לֹו מתּכּפר אינֹו -ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ

.Âׁשגגת ׁשהיא זֹו, ׁשגגה ׁשגג אם לֹו ׁשּנסּתּפק מׁשיח ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכהן
אׁשם מביא אינֹו - אֹותּה ׁשגג לא אֹו הּמעּׂשה, עם ֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהֹוראה

ּכצּבּור ּבּה ׁשהּוא מּפני ּתלּוי30ּתלּוי, אׁשם מביאין ׁשאינן ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָ
נסּתּפק אם הּנּׂשיא, אבל הֹוראה. ׁשגגת ׁשל הֹודע לא ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹעל
ּכׁשאר ּתלּוי אׁשם מביא - חטא לא אֹו חטא אם ְִִִֵָָָָָָָָֹלֹו

ּבהֹוראתֹו ּתלּויה ׁשגגתֹו ׁשאין מּפני זהּו31ההדיֹוטֹות, אי . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מאדם רׁשּות עליו ׁשאין ,מל זה ּבּתֹורה? האמּור ִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָנּׂשיא

אלהיו ה' אּלא ּבמלכּותֹו מּמּנּו למעלה ואין ּבין32מּיּׂשראל . ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
מלכים היּו ואם יּׂשראל. ׁשבטי מּׁשאר אֹו ּדוד מּבית ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָׁשהיה
מהן ואחד אחד ּכל - חברֹו את עֹובד מהן אחד ואין ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָרּבים

ׁשגגתֹו על עּזים ּׂשעיר ּכהן33מביא זה מׁשיח? ּכהן זהּו ואי . ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
ּבבגדים המרּבה לא הּמׁשחה, ּבׁשמן ׁשּנמׁשח .34ּגדֹול ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

.Êמּפני מעבֹודתֹו ועבר הּמׁשחה ּבׁשמן ׁשּנמׁשח ּגדֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכהן
זקנה אֹו ּבהן35מּום זֹו36וכּיֹוצא ּבׁשגגה ּפר37וחטא מביא - ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ

לכ המׁשּמׁש מׁשיח ּכהן ּבין ׁשאין לפי ׁשגגתֹו. מׁשיחעל הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ
הּכּפּורים יֹום ּפר אּלא ּכל38ׁשעבר ׁשל האיפה ועּׂשירית ֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

גדֹולה;39יֹום ּבכהּנה המׁשּמׁש ּכהן אּלא אֹותן מקריב ׁשאין ,ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבֹו. הם ׁשוים - הּמצוֹות ּכל על הּבא ּפר ְֲִִֵַַַַָָָָאבל

.Áׁשעּׂשה ּדין40נּׂשיא ּבית ּבהֹוראת הּצּבּור זה41עם הרי - ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
העם ּבכלל לֹו על42מתּכּפר ׁשהקריבּו הם ּדין ּבית היּו ׁשאם . ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּבארנּו;43ׁשגגתן ּכמֹו הּקרּבן, מן ּפטּורין והּמל העם ּכל - ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבקרּבן ׁשחּיבין הם ּדין ּבית ּפי על העֹוּׂשים היּו והיה44ואם , ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

נּׂשיא ׁשּׂשעיר ּׂשעיר; מביא זה הרי - העֹוּׂשים מן ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָהּמל
עֹומד הּוא הדיֹוט ׁשל ּׂשעירה אֹו ּכּׂשּבה .45ּבמקֹום ְְְְִִִֵֶֶָָ

.Ëמּנּׂשיאּותֹו עבר - ׁשּנצטרע ׁשעבר46נּׂשיא ונּׂשיא , ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ
ּכהדיֹוט הּוא הרי - ועבר47מּנּׂשיאּותֹו נּׂשיא ּכׁשהיה חטא . ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ

אׁשר חּטאתֹו על ׁשּנאמר: ּׂשעיר; מביא זה הרי - ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּגדּלתֹו
מביא.48חטא הּוא חּטאתֹו ּכׁשעת - ְִִֵַַָָָ

.È,נתמּנּו ׁשּלא עד ׁשחטאּו מל אֹו מׁשיח ּפיּכהן על אף ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּכהדיֹוט; אּלּו הרי - ׁשּנתמּנּו אחר אּלא להם נֹודע ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
עד - יחטא הּמׁשיח הּכהן אם יחטא, נּׂשיא אׁשר ֱֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ספק אכל אם ,לפיכ מׁשיח. ּוכׁשהּוא נּׂשיא ּכׁשהּוא ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיחטא

הדיֹוט ּכׁשהּוא ׁשּנתמּנה49חלב אחר ספקֹו על לֹו ונֹודע , ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ּגדֹול ּכהן ּתלּוי50להיֹות אׁשם מביא זה הרי חצי51- אכל . ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

ּבהעלם נּׂשיא ּכׁשהּוא זית וחצי הדיֹוט ּכׁשהּוא חלב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָזית
נּׂשיא ּכׁשהּוא זית חצי ׁשאכל אֹו אחר52אחת, זית וחצי ְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(ויקרא משיח בכהן שנאמר ממה נלמד שם ובברייתא הצבור". עם לו מתכפר הצבור עם ועשה (=ביתֿדין) הצבור עם "הורה ז. שם
הצבור. עם לו מתכפר הצבור עם חטא עצמו, בפני מביא עצמו בפני חטא כיצד הא חטא", אשר חטאתו "על ג) כגון28)שם,

לעצמו. יחיד קרבן מביא ואחד אחד שכל הקהל, רוב עשו הוראה.29)שלא בלי בלבד במעשה כשגג זה כלומר,30)שהרי
הציבור. כדין בזה חייב.31)דינו בשגגה, שחטאו מי - שגג" אשר שגגתו על הכהן עליו "וכפר שנאמר מה בכלל הוא והרי

אלוקיו".32) ה' אלא גביו על שאין - אלוקיו ה' מצוות מכל כב) ד, (שם שנאמר מלך זה נשיא "איזהו י. שם ברייתא33)משנה
(מלך אהדדי" כייפי לא "התם בגמרא: שם וביארו לעצמם" מביאים ואלו לעצמם מביאין אלו דוד, בית ומלכי ישראל "מלכי שם:

השני). על אחד שולטים אינם דוד בית ומלך המרובה34)ישראל לא המשחה בשמן המשוח המשיח "ואיזהו שם. משנה
וכו' הכהנים שאר על נתרבה אותם ובלבשו בגדים שמונה לבש אבל המשחה בשמן נמשח שלא הוא בגדים "ומרובה בבגדים".

שמןֿהמשחה. צלוחית את גנז המלך יאשיהו כי המשחה". שמן בו שנעדר שני, בית כהני היו לעבודה.35)וכן פסול שהוא
"והקריב36) ג) (שם, שנאמר ממה זאת למדו י. שם ובגמרא פר" מביא וכו' חטא כך ואחר ממשיחותו שעבר "משיח ט: שם משנה

רבינו ומפרשה משעבר, חטאתו שמביא מלמד חטאתו", נחמןעל מרב רבה מיניה "בעא יב: שם אמרו שכן מום, מחמת בעבר גם
אבל מצורע, כשהוא לקיימן אפשר שאי מדברים דחי מדחא (פירוש: פטר מיפטר או דחי מידחא באלמנה, מהו שנצטרע משיח
תוספות באלמנה, מותר הוא והרי לגמרי כהונה דין מכל פטור מפטר דילמא או מדחי, לא לקיימה שאפשר בה וכיוצא אלמנה איסור
רבינו וסובר והוא". לומר תלמוד בבעולה) (=שאסור מניין מומין מחמת עבר קריו, מחמת שעבר אלא לי אין תנינא - הרא"ש)

גדולה. כהונה דיני לכל הדין בפר.37)שהוא המשיח, כהן עליה אל38)שחייבו אהרן יבוא "בזאת ג טז, בויקרא הנאמר הוא
לעולה". ואיל לחטאת בקר בן בפר אהרן39)הקודש קרבן "זה יגֿטו) ו, (שם שנאמר יום כל שמביא גדול כהן חביתי מנחת זהו

חק אותה יעשה מבניו תחתיו המשיח והכהן וגו' בערב ומחציתה בבוקר מחציתה תמיד מנחה סולת האיפה עשירית וגו' ובניו
בשוגג.40)עולם". האסור.41)עבירה דבר להתיר בשוגג דין בית בית42)שהורו שחייבין ציבור של דבר העלם פר בקרבן

הצבור". עם לו מתכפר הצבור עם חטא עצמו, בפני מביא עצמו בפני חטא "נשיא ז. שם ברייתא ושבט. שבט מכל להביא דין
וכו'.43) הקהל רוב שחטאו וכו'.44)וכגון הקהל מיעוט רק שחטאו יחטא45)וכגון נשיא "אשר כבֿכג): ד, (שם שנאמר

תמים". זכר עזים שעיר קרבנו את והביא וגו' בשגגה וכו'46)וגו' כב) (שם, יחטא נשיא אשר רבנן, "תנו י. שם וגמרא ברייתא
בן ויותם החפשית בבית וישב מותו יום עד מצורע ויהי המלך את ה' "וינגע ה) טו, (מלכיםֿב שנאמר שנצטרע לנשיא פרט -

החפשית בבית ומדקאמר הבית". על היההמלך מלך שכשהיה המלכות, מן חפשי נעשה כלומר, הווה", עבד השתא דעד מכלל
ציבור. עול עליו שמוטל כעבדות, היא שהשררה כהדיוט"47)כעבד, וכו' כן ואחרי מגדולתו, שעבר הנשיא "וכן ט: שם במשנה

הדיוט. כשהוא לא אבל נשיא, כשהוא יחטא", נשיא "אשר (שם) שנאמר ממה נלמד י. שם נאמר48)ובגמרא לא זה פסוק
פר. מביא כן גם חטא כך ואחר שעבר משיח שכהן י.) (שם למדו וממנו משיח, בכהן אלא שנתמנה49)בנשיא, אחר אכל שאם

תלוי. אשם מביא אינו גדול, שנתמנה.50)לכהן אחר אכל אם גם תלוי אשם מביא המלך שהרי גדול, כהן רק כיוון51)כתב
תלוי. אשם שמביא הוא פשוט החטא, זמן אחר שהולכים כחכמים משיח52)שהלכה בכהן אבל בדווקא, "נשיא" נקט [כאן

י]. בהלכה למעלה כמפורש פר, מביא - שעבר לאחר כזית אכל אם גם שהרי פר, ומביא מצטרף בוודאי
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קרּבן הּמביאים הם קרּבן,28העֹוּׂשים מביא אינֹו הּוא - ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ
עצמֹו ּבפני ּכּפרה צרי אין .29ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

ּבחלב‰. והּוא ּבדם הם וׁשגגּו ּבׁשגגה, ּדין ּבית עם ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָהֹורה
לעצמֹו. ּפר מביא אּלא הּצּבּור, עם לֹו מתּכּפר אינֹו -ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ

.Âׁשגגת ׁשהיא זֹו, ׁשגגה ׁשגג אם לֹו ׁשּנסּתּפק מׁשיח ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכהן
אׁשם מביא אינֹו - אֹותּה ׁשגג לא אֹו הּמעּׂשה, עם ֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהֹוראה

ּכצּבּור ּבּה ׁשהּוא מּפני ּתלּוי30ּתלּוי, אׁשם מביאין ׁשאינן ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָ
נסּתּפק אם הּנּׂשיא, אבל הֹוראה. ׁשגגת ׁשל הֹודע לא ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹעל
ּכׁשאר ּתלּוי אׁשם מביא - חטא לא אֹו חטא אם ְִִִֵָָָָָָָָֹלֹו

ּבהֹוראתֹו ּתלּויה ׁשגגתֹו ׁשאין מּפני זהּו31ההדיֹוטֹות, אי . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מאדם רׁשּות עליו ׁשאין ,מל זה ּבּתֹורה? האמּור ִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָנּׂשיא

אלהיו ה' אּלא ּבמלכּותֹו מּמּנּו למעלה ואין ּבין32מּיּׂשראל . ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
מלכים היּו ואם יּׂשראל. ׁשבטי מּׁשאר אֹו ּדוד מּבית ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָׁשהיה
מהן ואחד אחד ּכל - חברֹו את עֹובד מהן אחד ואין ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָרּבים

ׁשגגתֹו על עּזים ּׂשעיר ּכהן33מביא זה מׁשיח? ּכהן זהּו ואי . ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
ּבבגדים המרּבה לא הּמׁשחה, ּבׁשמן ׁשּנמׁשח .34ּגדֹול ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

.Êמּפני מעבֹודתֹו ועבר הּמׁשחה ּבׁשמן ׁשּנמׁשח ּגדֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכהן
זקנה אֹו ּבהן35מּום זֹו36וכּיֹוצא ּבׁשגגה ּפר37וחטא מביא - ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ

לכ המׁשּמׁש מׁשיח ּכהן ּבין ׁשאין לפי ׁשגגתֹו. מׁשיחעל הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ
הּכּפּורים יֹום ּפר אּלא ּכל38ׁשעבר ׁשל האיפה ועּׂשירית ֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

גדֹולה;39יֹום ּבכהּנה המׁשּמׁש ּכהן אּלא אֹותן מקריב ׁשאין ,ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבֹו. הם ׁשוים - הּמצוֹות ּכל על הּבא ּפר ְֲִִֵַַַַָָָָאבל

.Áׁשעּׂשה ּדין40נּׂשיא ּבית ּבהֹוראת הּצּבּור זה41עם הרי - ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
העם ּבכלל לֹו על42מתּכּפר ׁשהקריבּו הם ּדין ּבית היּו ׁשאם . ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּבארנּו;43ׁשגגתן ּכמֹו הּקרּבן, מן ּפטּורין והּמל העם ּכל - ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבקרּבן ׁשחּיבין הם ּדין ּבית ּפי על העֹוּׂשים היּו והיה44ואם , ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

נּׂשיא ׁשּׂשעיר ּׂשעיר; מביא זה הרי - העֹוּׂשים מן ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָהּמל
עֹומד הּוא הדיֹוט ׁשל ּׂשעירה אֹו ּכּׂשּבה .45ּבמקֹום ְְְְִִִֵֶֶָָ

.Ëמּנּׂשיאּותֹו עבר - ׁשּנצטרע ׁשעבר46נּׂשיא ונּׂשיא , ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ
ּכהדיֹוט הּוא הרי - ועבר47מּנּׂשיאּותֹו נּׂשיא ּכׁשהיה חטא . ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ

אׁשר חּטאתֹו על ׁשּנאמר: ּׂשעיר; מביא זה הרי - ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּגדּלתֹו
מביא.48חטא הּוא חּטאתֹו ּכׁשעת - ְִִֵַַָָָ

.È,נתמּנּו ׁשּלא עד ׁשחטאּו מל אֹו מׁשיח ּפיּכהן על אף ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּכהדיֹוט; אּלּו הרי - ׁשּנתמּנּו אחר אּלא להם נֹודע ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
עד - יחטא הּמׁשיח הּכהן אם יחטא, נּׂשיא אׁשר ֱֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ספק אכל אם ,לפיכ מׁשיח. ּוכׁשהּוא נּׂשיא ּכׁשהּוא ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיחטא

הדיֹוט ּכׁשהּוא ׁשּנתמּנה49חלב אחר ספקֹו על לֹו ונֹודע , ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ּגדֹול ּכהן ּתלּוי50להיֹות אׁשם מביא זה הרי חצי51- אכל . ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

ּבהעלם נּׂשיא ּכׁשהּוא זית וחצי הדיֹוט ּכׁשהּוא חלב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָזית
נּׂשיא ּכׁשהּוא זית חצי ׁשאכל אֹו אחר52אחת, זית וחצי ְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(ויקרא משיח בכהן שנאמר ממה נלמד שם ובברייתא הצבור". עם לו מתכפר הצבור עם ועשה (=ביתֿדין) הצבור עם "הורה ז. שם
הצבור. עם לו מתכפר הצבור עם חטא עצמו, בפני מביא עצמו בפני חטא כיצד הא חטא", אשר חטאתו "על ג) כגון28)שם,

לעצמו. יחיד קרבן מביא ואחד אחד שכל הקהל, רוב עשו הוראה.29)שלא בלי בלבד במעשה כשגג זה כלומר,30)שהרי
הציבור. כדין בזה חייב.31)דינו בשגגה, שחטאו מי - שגג" אשר שגגתו על הכהן עליו "וכפר שנאמר מה בכלל הוא והרי

אלוקיו".32) ה' אלא גביו על שאין - אלוקיו ה' מצוות מכל כב) ד, (שם שנאמר מלך זה נשיא "איזהו י. שם ברייתא33)משנה
(מלך אהדדי" כייפי לא "התם בגמרא: שם וביארו לעצמם" מביאים ואלו לעצמם מביאין אלו דוד, בית ומלכי ישראל "מלכי שם:

השני). על אחד שולטים אינם דוד בית ומלך המרובה34)ישראל לא המשחה בשמן המשוח המשיח "ואיזהו שם. משנה
וכו' הכהנים שאר על נתרבה אותם ובלבשו בגדים שמונה לבש אבל המשחה בשמן נמשח שלא הוא בגדים "ומרובה בבגדים".

שמןֿהמשחה. צלוחית את גנז המלך יאשיהו כי המשחה". שמן בו שנעדר שני, בית כהני היו לעבודה.35)וכן פסול שהוא
"והקריב36) ג) (שם, שנאמר ממה זאת למדו י. שם ובגמרא פר" מביא וכו' חטא כך ואחר ממשיחותו שעבר "משיח ט: שם משנה

רבינו ומפרשה משעבר, חטאתו שמביא מלמד חטאתו", נחמןעל מרב רבה מיניה "בעא יב: שם אמרו שכן מום, מחמת בעבר גם
אבל מצורע, כשהוא לקיימן אפשר שאי מדברים דחי מדחא (פירוש: פטר מיפטר או דחי מידחא באלמנה, מהו שנצטרע משיח
תוספות באלמנה, מותר הוא והרי לגמרי כהונה דין מכל פטור מפטר דילמא או מדחי, לא לקיימה שאפשר בה וכיוצא אלמנה איסור
רבינו וסובר והוא". לומר תלמוד בבעולה) (=שאסור מניין מומין מחמת עבר קריו, מחמת שעבר אלא לי אין תנינא - הרא"ש)

גדולה. כהונה דיני לכל הדין בפר.37)שהוא המשיח, כהן עליה אל38)שחייבו אהרן יבוא "בזאת ג טז, בויקרא הנאמר הוא
לעולה". ואיל לחטאת בקר בן בפר אהרן39)הקודש קרבן "זה יגֿטו) ו, (שם שנאמר יום כל שמביא גדול כהן חביתי מנחת זהו

חק אותה יעשה מבניו תחתיו המשיח והכהן וגו' בערב ומחציתה בבוקר מחציתה תמיד מנחה סולת האיפה עשירית וגו' ובניו
בשוגג.40)עולם". האסור.41)עבירה דבר להתיר בשוגג דין בית בית42)שהורו שחייבין ציבור של דבר העלם פר בקרבן

הצבור". עם לו מתכפר הצבור עם חטא עצמו, בפני מביא עצמו בפני חטא "נשיא ז. שם ברייתא ושבט. שבט מכל להביא דין
וכו'.43) הקהל רוב שחטאו וכו'.44)וכגון הקהל מיעוט רק שחטאו יחטא45)וכגון נשיא "אשר כבֿכג): ד, (שם שנאמר

תמים". זכר עזים שעיר קרבנו את והביא וגו' בשגגה וכו'46)וגו' כב) (שם, יחטא נשיא אשר רבנן, "תנו י. שם וגמרא ברייתא
בן ויותם החפשית בבית וישב מותו יום עד מצורע ויהי המלך את ה' "וינגע ה) טו, (מלכיםֿב שנאמר שנצטרע לנשיא פרט -

החפשית בבית ומדקאמר הבית". על היההמלך מלך שכשהיה המלכות, מן חפשי נעשה כלומר, הווה", עבד השתא דעד מכלל
ציבור. עול עליו שמוטל כעבדות, היא שהשררה כהדיוט"47)כעבד, וכו' כן ואחרי מגדולתו, שעבר הנשיא "וכן ט: שם במשנה

הדיוט. כשהוא לא אבל נשיא, כשהוא יחטא", נשיא "אשר (שם) שנאמר ממה נלמד י. שם נאמר48)ובגמרא לא זה פסוק
פר. מביא כן גם חטא כך ואחר שעבר משיח שכהן י.) (שם למדו וממנו משיח, בכהן אלא שנתמנה49)בנשיא, אחר אכל שאם

תלוי. אשם מביא אינו גדול, שנתמנה.50)לכהן אחר אכל אם גם תלוי אשם מביא המלך שהרי גדול, כהן רק כיוון51)כתב
תלוי. אשם שמביא הוא פשוט החטא, זמן אחר שהולכים כחכמים משיח52)שהלכה בכהן אבל בדווקא, "נשיא" נקט [כאן

י]. בהלכה למעלה כמפורש פר, מביא - שעבר לאחר כזית אכל אם גם שהרי פר, ומביא מצטרף בוודאי
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ּופטּור מצטרף אינֹו - הדיֹוט,53ׁשעבר ּכׁשהּוא זית חצי אכל . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ספק זה הרי - הדיֹוט ּכׁשהּוא זית חצי ואכל ועבר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָונתמּנה

הּנּׂשיאּות הפסיקה ּכבר אֹו מצטרף .54אם ְְְְִִִִִֵַָָָ
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ׁשגגֹות הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִַַָָָסליקּו

dxRM ixQgn zFkld¦§§ª§¥©¨¨
ׁשּתקריב א) פרטן: הּוא וזה עּׂשה, מצֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיׁש
ּכׁשּתטהר הּיֹולדת ׁשּתקריב ב) קרּבן. ּכׁשּתטהר ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּזבה
מצרע ׁשיקריב ד) קרּבן. ּכׁשּיטהר הּזב ׁשּיקריב ג) ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹקרּבן.
טהרתן. ּתּגמר קרּבנֹותיהן ׁשּיקריבּו ואחר קרּבן. ְְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשּיטהר

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ּובאּור
dxtkixqegnzekld

ְְִִִֵֵֵָ

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

והּיֹולדת,‡. הּזבה, ּכּפרה: מחּסרי הּנקראין הן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻארּבעה
מהן, אחד ׁשּכל ּכּפרה? מחּסרי נקראּו ולּמה והּמצרע. ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻוהּזב,
הּוא עדין ׁשמׁשֹו, והעריב וטבל מּטמאתֹו ׁשּטהר ּפי על ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֻאף
ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים לאכל ּכדי טהרתֹו גמרה ולא ְְְֱֳֳִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹחסר,

לא הּוא אסּור ּכּפרתֹו ׁשּיביא וקדם ּכמֹוקרּבנֹו, ּבּקדׁשים, כל ְְְֱֳִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ְְְִִֵֵֶַַָֻׁשּבארנּו

ׁשהּוא·. ּפי על אף קרּבנֹו, הביא לא ועדין וטבל ׁשּמל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּגר
מּמחּסרי אינֹו - קרּבנֹו ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים לאכל ְְְֱֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻאסּור
ּכׁשרי ּככל ולהיֹות ּגמּור ּגר להיֹות עּכבֹו ׁשּקרּבנֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָּכּפרה;
נעּׂשה לא ׁשעדין ּבּקדׁשים אֹוכל אינֹו זה ּומּפני ְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹיּׂשראל,
ּכׁשר יּׂשראל ויעּׂשה קרּבנֹו ׁשּיביא וכיון יּׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָּככׁשרי
אֹוכל - ּבׁשחרית אחת ּפרידה הביא ּבּקדׁשים. ְְֲֳִִִִֵֵֵַַַַָָאֹוכל
עֹולת ּגר ׁשל ׁשּקרּבנֹו ׁשנּיה. ּפרידה ויביא לערב, ְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבּקדׁשים
ּכמֹו עֹולה, ּוׁשניהן ּתֹורים ׁשּתי אֹו יֹונה ּבני ׁשני אֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָּבהמה

הּקרּבנֹות. ּבמעּׂשה ְְְֲֵֵֶַַַָָׁשּבארנּו
ּבני‚. ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מהן אחד ּכל קרּבן - והּזבה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּזב

עֹולה ּכבּׂש קרּבנּה - והּיֹולדת חּטאת. ואחד עֹולה אחד ְְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָיֹונה,
ׁשּתי מביאה - מּׂשגת ידּה אין ואם חּטאת. ּתֹור אֹו יֹונה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּובן
והּמצרע חּטאת. ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּתֹורים

אחד ּכבּׂשים, ׁשלׁשה קרּבנֹו וכבּׂשה- אׁשם ואחד עֹולה ְְְְְְִִֶֶָָָָָָָָָָ
ואחד עֹולה אחד קן, מביא - מּׂשגת ידֹו אין ואם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלחּטאת.

לאׁשם. וכבּׂש ְְֶֶַָָָחּטאת,
ּכּפרתֹו„. מּׁשלׁשּתן אחד ּכל מביא - והּמצרע והּזבה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹהּזב

ימי ׁשבעה סֹופר מהן אחד ׁשּכל לטהרתֹו; הּׁשמיני ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבּיֹום
ּומקריב ׁשמׁשֹו, ּומעריב הּׁשביעי ּבּיֹום וטֹובל ְְְְֲֳִִִִִֵַַַַָָטהרה,

הּׁשמיני. ּבּיֹום ְְְִִַַָָקרּבנֹותיו
אֹו‰. לזכר ארּבעים ּביֹום קרּבנּה מביאה אינּה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָהּיֹולדת

קרּבנּה ּומביאה ׁשמׁשּה מערבת אּלא לנקבה, ׁשמֹונים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּביֹום
ואחד ׁשמֹונים ויֹום לזכר ואחד ארּבעים יֹום ׁשהּוא ְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָלמחר,
אֹו לבן טהרּה ימי ּובמלאת ּבֹו: ׁשּנאמר הּיֹום והּוא ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלנקבה.

לא - מלאת ימי ּתֹו קרּבנּה הביאה ואם וגֹומר. ּתביא ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹֹלבת
מלאת ימי ּבתֹו הראׁשֹונים ולדֹות על הביאה אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָֹיצאת.
ּכּפרתן הביאּו ולא אּלּו ימים עברּו יצאת. לא - זה ולד ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹׁשל
ׁשּלא זמן וכל זמן. לאחר ּכּפרתן מקריבין אּלּו הרי -ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
העֹולה אבל ּבּקדׁשים, לאכל אסּורים חּטאתם ְֱֲֲֳִִִִֶַַָָָָָָָֹהקריבּו
ׁשּכל הּקרּבנֹות, ּבמעּׂשה ּבארנּו ּכבר מעּכבין. אינן ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ(והאׁשם)
חּוץ מּדעּתן, אּלא ידן על מקריבין אין קרּבן ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמחּיבי
מביא אדם ׁשהרי ּבעלים, ּדעת צריכין ׁשאין ּכּפרה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמּמחּסרי
ּכּפרה מחּסרי היּו אם הּקטּנים ּובנֹותיו ּבניו על ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָֻקרּבן

ּבזבחים. ְֲִִִַָָּומאכילן
.Âזה אחר זה ימים ׁשלׁשה ּדמּה ׁשּזב זֹו זבה? היא זֹו ְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאי

ׁשבעה ספירת ׁשּצריכה גדֹולה, זבה היא וזֹו נּדתּה. עת ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָֹּבלא
ּתהיה אימתי הּנּדה, ּבענין ּבארנּו ּוכבר ּבקרּבן. ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוחּיבת
אּלא זבה ּתהיה לא ואימתי ׁשּתראה, ּבּדמים זבה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהאּׁשה
ׁשאמרנּו מקֹום ּכל זבה. ספק ּתהיה ּומתי טהֹורה, אֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָנּדה
קרּבן להביא חּיבת היא הרי - ׁשבעה וסֹופרת זבה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשהיא
הרי - זבה ספק ׁשהיא ׁשאמרנּו מקֹום וכל נאכלת, ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָוחּטאתּה
ּבארנּו, ׁשּכבר נאכלת; חּטאתּה ואין קרּבן מביאה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָזֹו
מה ּבארנּו, וׁשם ּתּׂשרף. הּספק על הּבאה העֹוף ְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָׁשחּטאת
אֹו ּתלד ּומה לדה, טמאה ותהיה ּתּפיל מה אֹו האּׁשה ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּתלד
ׁשהיא ׁשאמרנּו מקֹום וכל לדה. טמאה ּתהיה ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּתּפיל

נאכ וחּטאתּה קרּבן מביאה זֹו הרי - לדה וכלטמאה לת, ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
מן ּפטּורה זֹו הרי - לדה טמאה ׁשאינּה ׁשאמרנּו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמקֹום

ְַָָהּקרּבן.
.Ê,הּפילה מה ידעה ולא והּפילה עּברּה החזקה ׁשּלא ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָָֹֹֻֻהאּׁשה

קרּבן עליו חּיבת ׁשאינּה דבר אֹו קרּבן עליו ׁשחּיבת נפל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָאם
נאכלת. חּטאתּה ואין קרּבן ּומביאה יֹולדת, ספק זֹו הרי -ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
להקריב ראּוי אחד נפל נפלים, ׁשני ׁשהּפילּו נׁשים ׁשּתי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוכן
נפלּה מּכרת מהן אחת ואין עליו, ּפטּורה האחר והּנפל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָעליו
אחת חּטאת ואין מּספק, קרּבן מביאה מּׁשתיהן אחת ּכל -ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
נּׂשרפת, הּספק על הּבאה העֹוף ׁשחּטאת נאכלת. ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמּׁשתיהן
ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו חּלין זֹו חּטאת ונמצאת חּיבת אינּה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּמא

ׁשחיטה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבהנאה, אסּורין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהן
.Áהרּבה ולדֹות אֹו אחד ולד הּמּפלת ואחת הּיֹולדת ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחת

ּבתֹו ּכּלן ׁשּתלד והּוא לכּלן. אחד קרּבן מביאה זֹו הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָֻֻ
אף מביאה - מלאת ימי אחר הּפילה אם אבל מלאת. ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹֹימי
מּיֹום ׁשּתּפיל נפלים ּכל - נקבה ילדה ּכיצד? הּׁשני. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָעל
הּולד עם נחׁשבין הן הרי ׁשמֹונים יֹום סֹוף עד ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּלדה
מביאה ואינּה זה, אחר זה ּתאֹומים ילדה ּוכאּלּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹון,
אחד ּומּיֹום ואחד ׁשמֹונים ּביֹום נפל הּפילה אחד. קרּבן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאּלא
מביאה זֹו הרי - לקרּבן ראּויה היא אם והלאה, ְְְְְְֲִִִִֵָָָָָָָּוׁשמֹונים
יֹום ׁשבעים אֹו ׁשּׁשים ּולאחר נקבה ילדה עצמֹו. ּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָעליו
ׁשל ׁשמֹונים ּבתֹו ׁשּתּפיל נפל ּכל - ׁשנּיה נקבה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהּפילה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עסקינן53) במאי הכא זביד רב אמר ובגמרא הארץ, כעם שעירה או כשבה מביא שאינו לנשיא פרט הארץ" "מעם שם ברייתא
נשיא. כשהוא זית וחצי הדיוט כשהוא זית חצי שאכל ולא54)כגון הדיוט, קרבן לחייבו מצטרפים אם שם, בגמרא בעיא

קרבנו.1)איפשטא. הביא לא ועדיין וטבל שמל וגר כפרה, מחוסרי נקראים כמה יבאר

dxtk ixqegn zekld - ixyz 'g iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשליׁשית נקבה הּפילה אם וכן עליו. ּפטּורה הּׁשנּיה זֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָָנקבה
נפל ּכל הרי - ׁשנּיה נקבה ׁשל יֹום ׁשבעים אֹו ׁשּׁשים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאחר
מּפני עליו. ּפטּורה ׁשליׁשית נקבה ׁשל ׁשמֹונים ּבתֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּתּפיל
עם חׁשּוב הּׁשליׁשי והּנפל הּׁשליׁשי, הּנפל עם חׁשּוב ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
עם חׁשּוב והּׁשני ׁשּלֹו, מלאת ימי ּבתֹו ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהּׁשני,

הּכל. על אחד קרּבן אּלא מביאה ואינּה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהראׁשֹונה,
.Ëאחר נפל והּפילה אנּדרֹוגינֹוס אֹו טמטּום ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֻהּיֹולדת

ׁשּמא זה, נפל על קרּבן מביאה זֹו הרי - לדתֹו מּיֹום ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָארּבעים
חּטאתּה ואין מלאת; אחר הּפילה והרי הראׁשֹון הּוא ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹזכר
הּפילה מלאת ּובתֹו הראׁשֹונה היא נקבה ׁשּמא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹנאכלת,

ׁשני. מּקרּבן ּפטּורה ְְִִִֵֶָָָׁשהיא
.Èזיבֹות חמׁש ספק אֹו לדֹות חמׁש ספק עליה ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָהאּׁשה

עליה הּׁשאר ואין ּבּזבחים, ואֹוכלת אחד קרּבן מביאה -ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
- וּדאֹות זיבֹות וחמׁש וּדאֹות לדֹות חמׁש עליה היּו ְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָחֹובה.
חֹובה. עליה והּׁשאר ּבּזבחים, ואֹוכלת אחד קרּבן ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמביאה
לדֹות וחמׁש וּדאֹות לדֹות חמׁש עליה היּו ּבּזב. הּדין ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָוכן
ׁשני מביאה - ספק זיבֹות וחמׁש וּדאֹות לדֹות חמׁש אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָספק,
עליה הּוּדאֹות ּוׁשאר ונאכל, הּוּדאי, על אחד ְְְֱֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָקרּבנֹות:
עליה הּׁשאר ואין נאכל, ואינֹו הּספק, על ואחד ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָחֹובה,

ּבּזבחים. ואֹוכלת ְְִֶֶַָָחֹובה,
.‡Èילדה נתּגּירה ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּירה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהאּׁשה

ואין מּספק, קרּבן מביאה זֹו הרי - ילדה מּׁשּנתּגּירה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָאֹו
מחּסרי ׁשּכל ׁשגגֹות, ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר נאכלת. ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻחּטאתּה
להביא חּיבין - הּכּפּורים] [יֹום עליהם ׁשעבר מּספק ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכּפרה
ּבּקדׁשים. לאכל מכׁשירן זה ׁשּקרּבן הּכּפּורים, יֹום ְְֱֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאחר

.·Èמביא - זיבה אֹו לדה עליה ׁשּיׁש הּקּניםהאּׁשה מעֹות ה ְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּדין ּבית ׁשאין חזקה לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכלת ּבּׁשֹופר ְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָונֹותנת
ׁשּבּׁשֹופר הּמעֹות ּכל ׁשיכלּו עד מּׁשם עֹומדין ּכהנים ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשל
ּכלי ּובהלכֹות ּבׁשקלים ׁשּבארנּו ּכמֹו קּנים, ּכנגּדן ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָויקריבּו

ּבֹו. והעֹובדין ְְְִִַָָהּמקּדׁש
.‚Èהּיֹורׁשים יביאּו - ומתה חּטאתּה ׁשהביאה ְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהאּׁשה

ּכבר מחּיים, אֹותּה הפריׁשה ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹעֹולתּה.
הּוא. ּתֹורה ּדין והּׁשעּבּוד לּקרּבן, נכסיה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָנׁשּתעּבדּו

ׁשני 1ּפרק
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מחליי‡. הּבא זרע ׁשכבת הּוא ּבּתֹורה האמּור ְֳִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּזב
יֹוצא אינֹו - הּזֹוב ּוכׁשּיֹוצא ּבהן. מתקּבצת ׁשהיא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהחללים
אּלא הנאה, ולא ּתאוה ּביציאתֹו ואין זרע, ּכׁשכבת ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבקׁשי
ּביצה ּכלבן ּכהה ּׂשעֹורים, ׁשל ּבצק ּכמֹו ויֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹנגרר
ּביצה ּכלבן קׁשּורה לבנה - זרע ׁשכבת אבל ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּמּוזרת.

מּוזרת. ֵֶֶֶָׁשאינּה
חלי·. מחמת זב להיֹות לֹו הּגֹורמֹות הּזֹוב ראּיֹות ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹהרֹואה

מחמת - מּבּׂשרֹו זב ׁשּנאמר: זב; אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא אנס ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאֹו
אמרּו: מּכאן אחר. ּדבר מחמת לא טמא, ׁשּיהיה הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבּׂשרֹו
ּבמּׂשא ּובמׁשּתה, ּבמאכל הּזב: את ּבֹודקין דרכים ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָּבׁשבעה

גּסה אכילה אכל ּכיצד? ּובהרהּור. ּובמראה ּבחלי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּובקפיצה,
מׁשקין אֹו אכלין ׁשתה אֹו ׁשאכל אֹו הרּבה, ׁשתה ְְֳִִֵֶַַַָָָָָָאֹו
ׁשּקפץ אֹו ּכבד, מּׂשֹוי ׁשּנּׂשא אֹו זרע, ׁשכבת לידי ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמביאין
ׁשהיה אֹו ּגּבֹו, על הּכה אם זה ּדבר ּובכלל למקֹום, ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֻמּמקֹום

ּבעסקיחֹולה ׁשהרהר אֹו ׁשכיבתּה, והתאּוה אּׁשה ׁשראה אֹו , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
מּכירּה, ׁשהּוא אּׁשה ּבבעילת הרהר ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבעילה
ּבֹו ּתֹולין - זֹוב ׁשל ראּיה וראה אּלּו מּכל אחד קדם ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָאם

מטּמא. ְְֵֵַואינֹו
זֹו‚. ׁשראּיה לעת; מעת ּבזֹוב מתטּמא אינֹו - קרי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָהרֹואה

ּתֹולין ּולהרהּור למראה וכן היא. זרע ׁשכבת מחמת זֹוב ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַׁשל
- ּולמּׂשא ולקפיצה ּולמׁשּתה למאכל אבל לעת. מעת ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבהן

ׁשּמצטער. זמן ּכל ּבהן ְְִִֵֶֶַַָָּתֹולין
ּבין„. ּכֹוכבים עֹובד ּבין זֹוב, ראה ּכ ואחר ׁשּמל ְִִֵֵֵֶַַָָָָָמי

ּכֹוכבים עֹובד ׁשּמצטער. זמן ּכל ּבּמילה ּתֹולין - ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיּׂשראל
ּתֹולין ואין מּיד, ּבזיבה מטּמא - נתּגּיר ּכ ואחר קרי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשראה
ּבהרהּור, ולא ּבמראה לא לֹו ּתֹולין אין - קטן לעת. מעת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹֹלֹו
ּבֹודקין לפיכ זֹוב. לידי הּמביא והרהּור מראה לּקטן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאין

ּבלבד. דרכים ּבחמּׁשה ְְֲִִִַַָָאֹותֹו
אּמֹו,‰. ּבחלי לֹו ּתֹולין ּכ ּבחליֹו, לקטן ׁשּתֹולין ְְְְֳִִִִֵֶָָָָָּוכׁשם

אמּורים ּדברים ּבּמה לאּמֹו. צרי אֹו מּמּנה יֹונק היה ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָאם
ׁשּבּה זֹוב, ׁשל ׁשנּיה ּבראּיה אּלּו? ּבדרכים הּזב את ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּבֹודקין
ראה אפּלּו ראׁשֹונה, ראּיה אבל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו זב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָיעּׂשה
טמא זה הרי - ּבּׂשרֹו מחמת ׁשנּיה ּוראּיה ּבאנס ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאֹותּה
ּכדי ּבראׁשֹונה, אֹותֹו ּבֹודקין כן ּפי על ואף זיבּות; ְְְְִִִִֵֵַַַָָֻטמאת
אין - ׁשליׁשית ראּיה קרּבן. לחּיבֹו ראּיֹות ׁשלׁש ּבּה ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָלמנֹות
הֹואיל אנס. מחמת אֹותּה ראה אפּלּו אּלא ּבּה, אֹותֹו ְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹּבֹודקין
ּבּׂשרֹו מחמת זב ּבהן ׁשּנעּׂשה ראּיֹות ׁשהרי לטמאה, ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻונזקק

ּבקרּבן. יתחּיב לפיכ ְְְְִִֵַָָָָָהיה,
.Âראה קרי. ּכבעל הּוא הרי - זֹוב ׁשל אחת ראּיה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהרֹואה

ׁש ספירת וצרי זב, זה הרי - חּיים,ׁשּתים מים ּוביאת בעה ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
וחּיב ּגמּור זב זה הרי - ראּיֹות ׁשלׁש ראה ּבקרּבן. חּיב ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָואינֹו
אּלא ׁשלׁש לרֹואה ראּיֹות ׁשּתי ׁשראה זב ּבין ואין ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּבקרּבן.
רּבנּו מׁשה מּפי קּבלה ּדברי ּכּלן אּלּו ּודברים ּבלבד. ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻקרּבן

ִִַמּסיני.
.Êאחר זֹו אחת ּבׁשעה ׁשלׁש אֹו ראּיֹות ׁשּתי הרֹואה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָאחד

לפי זב. זה הרי - זה אחר זה יֹום ּבכל ראּיה ׁשראה אֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָזֹו,
ּדמּה זֹוב יזּוב ּכי ׁשּנאמר: ּבימים, הּזבה את הּכתּוב ְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּתלה

ּבימים. אֹותֹו ּתלה לא והּזב רּבים, ְְִִִַַָָָָָֹימים
.Áאינן - ּגמּור יֹום לראּיה ראּיה ּבין הּזב הפסיק ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָואם

ּבׁשני ׁשנּיה ּוראּיה ּבׁשּבת ראּיה ראה ּכיצד? ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָמצטרפֹות.
ׁשנּיה ראּיה ראה אם וכן זב. ואינֹו מצטרפֹות אינן - ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָּבּׁשּבת
אינֹו - ּבּׁשּבת ּבׁשליׁשי ׁשליׁשית ראּיה וראה ּבּׁשּבת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבאחד
הפסיק ׁשהרי לׁשּתים, מצטרפת זֹו ׁשאין ּבקרּבן; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָחּיב
ּבּלילה ואחת הּיֹום אחת ראה אם אבל אחד. יֹום ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּביניהן
ראה ׁשאם לֹומר, צרי ואין מצטרפֹות. אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּלאחריו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בתורה.1) האמור זב זהו אי יבאר
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ׁשליׁשית נקבה הּפילה אם וכן עליו. ּפטּורה הּׁשנּיה זֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָָנקבה
נפל ּכל הרי - ׁשנּיה נקבה ׁשל יֹום ׁשבעים אֹו ׁשּׁשים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאחר
מּפני עליו. ּפטּורה ׁשליׁשית נקבה ׁשל ׁשמֹונים ּבתֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּתּפיל
עם חׁשּוב הּׁשליׁשי והּנפל הּׁשליׁשי, הּנפל עם חׁשּוב ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
עם חׁשּוב והּׁשני ׁשּלֹו, מלאת ימי ּבתֹו ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהּׁשני,

הּכל. על אחד קרּבן אּלא מביאה ואינּה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהראׁשֹונה,
.Ëאחר נפל והּפילה אנּדרֹוגינֹוס אֹו טמטּום ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֻהּיֹולדת

ׁשּמא זה, נפל על קרּבן מביאה זֹו הרי - לדתֹו מּיֹום ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָארּבעים
חּטאתּה ואין מלאת; אחר הּפילה והרי הראׁשֹון הּוא ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹזכר
הּפילה מלאת ּובתֹו הראׁשֹונה היא נקבה ׁשּמא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹנאכלת,

ׁשני. מּקרּבן ּפטּורה ְְִִִֵֶָָָׁשהיא
.Èזיבֹות חמׁש ספק אֹו לדֹות חמׁש ספק עליה ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָהאּׁשה

עליה הּׁשאר ואין ּבּזבחים, ואֹוכלת אחד קרּבן מביאה -ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
- וּדאֹות זיבֹות וחמׁש וּדאֹות לדֹות חמׁש עליה היּו ְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָחֹובה.
חֹובה. עליה והּׁשאר ּבּזבחים, ואֹוכלת אחד קרּבן ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמביאה
לדֹות וחמׁש וּדאֹות לדֹות חמׁש עליה היּו ּבּזב. הּדין ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָוכן
ׁשני מביאה - ספק זיבֹות וחמׁש וּדאֹות לדֹות חמׁש אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָספק,
עליה הּוּדאֹות ּוׁשאר ונאכל, הּוּדאי, על אחד ְְְֱֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָקרּבנֹות:
עליה הּׁשאר ואין נאכל, ואינֹו הּספק, על ואחד ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָחֹובה,

ּבּזבחים. ואֹוכלת ְְִֶֶַָָחֹובה,
.‡Èילדה נתּגּירה ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּירה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהאּׁשה

ואין מּספק, קרּבן מביאה זֹו הרי - ילדה מּׁשּנתּגּירה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָאֹו
מחּסרי ׁשּכל ׁשגגֹות, ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר נאכלת. ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻחּטאתּה
להביא חּיבין - הּכּפּורים] [יֹום עליהם ׁשעבר מּספק ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכּפרה
ּבּקדׁשים. לאכל מכׁשירן זה ׁשּקרּבן הּכּפּורים, יֹום ְְֱֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאחר

.·Èמביא - זיבה אֹו לדה עליה ׁשּיׁש הּקּניםהאּׁשה מעֹות ה ְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּדין ּבית ׁשאין חזקה לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכלת ּבּׁשֹופר ְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָונֹותנת
ׁשּבּׁשֹופר הּמעֹות ּכל ׁשיכלּו עד מּׁשם עֹומדין ּכהנים ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשל
ּכלי ּובהלכֹות ּבׁשקלים ׁשּבארנּו ּכמֹו קּנים, ּכנגּדן ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָויקריבּו

ּבֹו. והעֹובדין ְְְִִַָָהּמקּדׁש
.‚Èהּיֹורׁשים יביאּו - ומתה חּטאתּה ׁשהביאה ְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהאּׁשה

ּכבר מחּיים, אֹותּה הפריׁשה ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹעֹולתּה.
הּוא. ּתֹורה ּדין והּׁשעּבּוד לּקרּבן, נכסיה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָנׁשּתעּבדּו
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מחליי‡. הּבא זרע ׁשכבת הּוא ּבּתֹורה האמּור ְֳִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּזב
יֹוצא אינֹו - הּזֹוב ּוכׁשּיֹוצא ּבהן. מתקּבצת ׁשהיא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהחללים
אּלא הנאה, ולא ּתאוה ּביציאתֹו ואין זרע, ּכׁשכבת ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבקׁשי
ּביצה ּכלבן ּכהה ּׂשעֹורים, ׁשל ּבצק ּכמֹו ויֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹנגרר
ּביצה ּכלבן קׁשּורה לבנה - זרע ׁשכבת אבל ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּמּוזרת.

מּוזרת. ֵֶֶֶָׁשאינּה
חלי·. מחמת זב להיֹות לֹו הּגֹורמֹות הּזֹוב ראּיֹות ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹהרֹואה

מחמת - מּבּׂשרֹו זב ׁשּנאמר: זב; אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא אנס ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאֹו
אמרּו: מּכאן אחר. ּדבר מחמת לא טמא, ׁשּיהיה הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבּׂשרֹו
ּבמּׂשא ּובמׁשּתה, ּבמאכל הּזב: את ּבֹודקין דרכים ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָּבׁשבעה

גּסה אכילה אכל ּכיצד? ּובהרהּור. ּובמראה ּבחלי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּובקפיצה,
מׁשקין אֹו אכלין ׁשתה אֹו ׁשאכל אֹו הרּבה, ׁשתה ְְֳִִֵֶַַַָָָָָָאֹו
ׁשּקפץ אֹו ּכבד, מּׂשֹוי ׁשּנּׂשא אֹו זרע, ׁשכבת לידי ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמביאין
ׁשהיה אֹו ּגּבֹו, על הּכה אם זה ּדבר ּובכלל למקֹום, ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֻמּמקֹום

ּבעסקיחֹולה ׁשהרהר אֹו ׁשכיבתּה, והתאּוה אּׁשה ׁשראה אֹו , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
מּכירּה, ׁשהּוא אּׁשה ּבבעילת הרהר ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבעילה
ּבֹו ּתֹולין - זֹוב ׁשל ראּיה וראה אּלּו מּכל אחד קדם ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָאם

מטּמא. ְְֵֵַואינֹו
זֹו‚. ׁשראּיה לעת; מעת ּבזֹוב מתטּמא אינֹו - קרי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָהרֹואה

ּתֹולין ּולהרהּור למראה וכן היא. זרע ׁשכבת מחמת זֹוב ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַׁשל
- ּולמּׂשא ולקפיצה ּולמׁשּתה למאכל אבל לעת. מעת ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבהן

ׁשּמצטער. זמן ּכל ּבהן ְְִִֵֶֶַַָָּתֹולין
ּבין„. ּכֹוכבים עֹובד ּבין זֹוב, ראה ּכ ואחר ׁשּמל ְִִֵֵֵֶַַָָָָָמי

ּכֹוכבים עֹובד ׁשּמצטער. זמן ּכל ּבּמילה ּתֹולין - ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיּׂשראל
ּתֹולין ואין מּיד, ּבזיבה מטּמא - נתּגּיר ּכ ואחר קרי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשראה
ּבהרהּור, ולא ּבמראה לא לֹו ּתֹולין אין - קטן לעת. מעת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹֹלֹו
ּבֹודקין לפיכ זֹוב. לידי הּמביא והרהּור מראה לּקטן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאין

ּבלבד. דרכים ּבחמּׁשה ְְֲִִִַַָָאֹותֹו
אּמֹו,‰. ּבחלי לֹו ּתֹולין ּכ ּבחליֹו, לקטן ׁשּתֹולין ְְְְֳִִִִֵֶָָָָָּוכׁשם

אמּורים ּדברים ּבּמה לאּמֹו. צרי אֹו מּמּנה יֹונק היה ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָאם
ׁשּבּה זֹוב, ׁשל ׁשנּיה ּבראּיה אּלּו? ּבדרכים הּזב את ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּבֹודקין
ראה אפּלּו ראׁשֹונה, ראּיה אבל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו זב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָיעּׂשה
טמא זה הרי - ּבּׂשרֹו מחמת ׁשנּיה ּוראּיה ּבאנס ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאֹותּה
ּכדי ּבראׁשֹונה, אֹותֹו ּבֹודקין כן ּפי על ואף זיבּות; ְְְְִִִִֵֵַַַָָֻטמאת
אין - ׁשליׁשית ראּיה קרּבן. לחּיבֹו ראּיֹות ׁשלׁש ּבּה ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָלמנֹות
הֹואיל אנס. מחמת אֹותּה ראה אפּלּו אּלא ּבּה, אֹותֹו ְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹּבֹודקין
ּבּׂשרֹו מחמת זב ּבהן ׁשּנעּׂשה ראּיֹות ׁשהרי לטמאה, ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻונזקק

ּבקרּבן. יתחּיב לפיכ ְְְְִִֵַָָָָָהיה,
.Âראה קרי. ּכבעל הּוא הרי - זֹוב ׁשל אחת ראּיה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהרֹואה

ׁש ספירת וצרי זב, זה הרי - חּיים,ׁשּתים מים ּוביאת בעה ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
וחּיב ּגמּור זב זה הרי - ראּיֹות ׁשלׁש ראה ּבקרּבן. חּיב ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָואינֹו
אּלא ׁשלׁש לרֹואה ראּיֹות ׁשּתי ׁשראה זב ּבין ואין ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּבקרּבן.
רּבנּו מׁשה מּפי קּבלה ּדברי ּכּלן אּלּו ּודברים ּבלבד. ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻקרּבן

ִִַמּסיני.
.Êאחר זֹו אחת ּבׁשעה ׁשלׁש אֹו ראּיֹות ׁשּתי הרֹואה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָאחד

לפי זב. זה הרי - זה אחר זה יֹום ּבכל ראּיה ׁשראה אֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָזֹו,
ּדמּה זֹוב יזּוב ּכי ׁשּנאמר: ּבימים, הּזבה את הּכתּוב ְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּתלה

ּבימים. אֹותֹו ּתלה לא והּזב רּבים, ְְִִִַַָָָָָֹימים
.Áאינן - ּגמּור יֹום לראּיה ראּיה ּבין הּזב הפסיק ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָואם

ּבׁשני ׁשנּיה ּוראּיה ּבׁשּבת ראּיה ראה ּכיצד? ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָמצטרפֹות.
ׁשנּיה ראּיה ראה אם וכן זב. ואינֹו מצטרפֹות אינן - ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָּבּׁשּבת
אינֹו - ּבּׁשּבת ּבׁשליׁשי ׁשליׁשית ראּיה וראה ּבּׁשּבת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבאחד
הפסיק ׁשהרי לׁשּתים, מצטרפת זֹו ׁשאין ּבקרּבן; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָחּיב
ּבּלילה ואחת הּיֹום אחת ראה אם אבל אחד. יֹום ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּביניהן
ראה ׁשאם לֹומר, צרי ואין מצטרפֹות. אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּלאחריו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בתורה.1) האמור זב זהו אי יבאר
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ראה אם וכן מצטרפֹות. ׁשהן - ּבּיֹום ּוׁשנּיה ּבּלילה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָאחת
אּלּו הרי - זה אחר זה לילֹות ּבׁשלׁשה ראּיֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָׁשלׁש

ְְִָמצטרפֹות.
.Ë;טמא - ׁשהּוא ּכל הרֹואה אּלא ׁשעּור, לּה אין הּזב ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָראּית

מטּמא. ּבבּׂשרֹו נּכר ׁשהּוא ּכל - ּבּׂשרֹו החּתים ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
.Èהראּיה מּתחּלת יׁש אם ּפסק: ולא ויֹוצא נגרר הּזֹוב ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹהיה

ּכׁשּתי נחׁשבת זֹו הרי - יתר אֹו וסּפּוג טבילה ּכדי סֹופּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעד
ארּכה היתה לא ואם ּכׁשּתים; ארּכה והיא הֹואיל ְְְְְֲֲִִִִִִַָָָָֹֻֻראּיֹות,
אחת. ראּיה זֹו הרי - ּבינתים הּזֹוב ּפסק אפּלּו הּזה, ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָּכּׁשעּור
ׁשּנמצא ראּיֹות, ּכׁשלׁש ארּכה אחת ראּיה היתה אם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֻוכן
זֹו הרי - סּפּוגין ּוׁשני טבילֹות ּכׁשּתי סֹופּה ועד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָמּתחּלתּה

קרּבן. ויביא ראּיֹות ּכׁשלׁש ְְְְְִִֶֶֶָָָָנחׁשבת
.‡Èואחר וסּפּוג, טבילה ּכדי והפסיק ּבּיֹום אחת ראּיה ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָראה

אֹו ׁשּתים ׁשראה אֹו ּכׁשּתים; ארּכה אחת אֹו ׁשּתים ראה ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָֻּכ
ּכ ואחר וסּפּוג, טבילה ּכדי והפסיק ּכׁשּתים מרּבה ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻאחת

ּגמּור. זב זה הרי - אחת ראּיה ְֲִֵֶַַָָָָָראה
.·Èּבתחּלת ּומקצתּה הּיֹום ּבסֹוף מקצתּה אחת ראּיה ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָראה

ׁשּתי אּלּו הרי - ּכׁשּתים ארּכה ׁשאינּה ּפי על אף ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻהּלילה,
אחת ראּיה הרֹואה ,לפיכ הראּיה. מחּלקין ׁשהּימים ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָראּיֹות,
זה הרי - הּלילה ּומן הּיֹום מן ספק ׁשהּוא הּׁשמׁשֹות, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבין

לטמאה. ְְֵָָֻספק
.‚Èזה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין ואחת ּבּיֹום אחת ראּיה ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָראה

נאכל. ואינֹו קרּבן ּומביא לקרּבן, וספק לטמאה ְְְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻוּדאי
.„Èּוראּיה ׁשּבת] [ׁשל הּׁשמׁשֹות ּבין אחת ראּיה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ[ראה]

לטמאה ספק זה הרי - ׁשּבת מֹוצאי ׁשל הּׁשמׁשֹות ּבין ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשנּיה
היתה ראׁשֹונה ראּיה ׁשּמא - לטמאה ספק לקרּבן. ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָֻוספק
ּביניהן ׁשּבת הפסיק והרי ׁשּבת, ּבמֹוצאי ּוׁשנּיה ׁשּבת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבערב
אחת ׁשּמא - לקרּבן ספק הּוא והרי ּכלל; זיבּות ּכאן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָואין
חׁשּובה ׁשהיא ּבּלילה, ּומקצתּה ּבּיֹום מקצתּה היתה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָמהן

ּבקרּבן. חּיב ׁשהּוא ראּיֹות ׁשלׁש ראה והרי ּולפיכּכׁשּתים, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
נאכל. ואינֹו קרּבן ְְֱִֵֵֶָָָמביא
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טמא‡. הּוא הרי זיבּות ּבהן רֹואה ׁשהּזב הּימים .2ּכל ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
הּזיבּות נקּיים3ּוכׁשּיפסק ימים ׁשבעה וטֹובל4מֹונה ּכזבה, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָֹ

קרּבנֹו5ּבּׁשביעי מביא ּובּׁשמיני ׁשמׁשֹו, היה6ּומעריב אם ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָָ
יֹום ּבסֹוף אפּלּו זֹוב, ׁשל ראּיה ראה ואם ראּיֹות. ׁשלׁש ְְְְֲִִִִֶַַָָָָּבעל
ימים ׁשבעה למנֹות ּומתחיל הּכל, סתר - ׁשּטבל אחר ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָֹׁשביעי

האחרֹונה ראּיה יֹום מאחר .7נקּיים ְְֲִִִֵַַַָָָ
סֹותר·. אינֹו - הּספירה ימי מּׁשבעת ּבאחד קרי ׁשראה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזב

ּכיצד? קרּבנֹו. ּומביא ימים ׁשבעה ּומׁשלים ּבלבד, יֹומֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאּלא
ימים ׁשלׁשה אחריו סֹופר - החמיׁשי ּבּיֹום קרי וטֹובל8ראה , ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּברביעי. קרּבנֹו ּומביא ְְְִִִִִֵַָָָּבּׁשליׁשי,
ולא‚. טהֹור, ּומצא הּספירה מימי ראׁשֹון ּביֹום ׁשּבדק ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹזב

זה הרי - טהֹור ּומצא ּבדק הּׁשביעי ּובּיֹום ׁשבעה, ּכל ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבדק
הּטמא ּביֹום ּבדק אפּלּו טהרה. עצמּהּבחזקת ּומצא9ה ְְְְְֲֳִֶַַַַָָָָָָָֻ

הּזֹוב ּופסק הּספירה10טהֹור, ימי ּבתחּלת למחר ּבדק ולא ,11, ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֹ
ּבּׁשביעי ּבּׁשמיני12ּובדק ימי13אֹו לֹו עלּו - טהֹור ּומצא ְְְִִִִֵַַַָָָָָ

טהרה. ּבחזקת זה והרי ְְְֲֳִֵֶֶַַַָָָהּספירה,
ּכיצד?„. קרּבן. לידי מביאה אינּה סֹותרת ׁשהיא ראּיה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכל

מֹונה הּוא והרי יֹומים, אֹו יֹום והפסיק ראּיֹות ׁשּתי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָראה
אינּה - זֹוב ׁשל ראּיה ראה הּׁשבעה ּובתֹו נקּיים, ימים ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָׁשבעה

למנֹות ּומתחיל סֹותרת אּלא לׁשּתים, ּכמֹו14מצטרפת ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ
אחר זֹו ראּיֹות ׁשלׁש הּספירה ימי ּבתֹו ראה אפּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּבארנּו.
ּבסֹוף ראּיֹות ׁשלׁש ראה אפּלּו אחד, ּביֹום אֹותם ראה אפּלּו ְְְֲֲִִִֶָָָָָָָזֹו,
ׁשראּיֹות קרּבן, מביא אינֹו - נקּיים ימים ׁשבעה ׁשל ׁשביעי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָָָיֹום
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משיפסוק.1) ומונה טמא הוא זיבות בהן רואה שהזב שהימים זב2)יבאר יהיה כי איש "איש ג) טו, (ויקרא בפסוק כמפורש
הוא". טמא זובו וכו',3)מבשרו הזוב" ופסק טהור ומצא עצמה הטומאה ביום "בדק לשונו: וזה רבינו כתב ג בהלכה להלן גם

טהרה. הפסק צריך שהוא לטהרתו".4)ומכאן ימים שבעת לו וספר מזובו הזב יטהר וכי יג, שם, (שם):5)ויקרא שנאמר
וטהור. בכך לו די ראיות שתי בעל זב הוא ואם וטהר". מעיין) (=מי חיים במים בשרו ורחץ וגו' ימים שבעת לו שם,6)"וספר

עולה". והאחד חטאת אחד וגו' יונה בני שני או תורים שתי לו יקח השמיני "וביום האחרונה.7)ידֿטו: הראיה יום למחרת פירוש
השבעה.8) להשלים שלושה עוד להם ומוסיף נקיים, ימים ארבעה רק לו ונשארו נסתרה החמישי היום שבאותו9)שספירת פירוש

כן. אחרי בדק זיבה, זה לפני שראה טהור".10)יום ומצא הזוב "ופסק להיות שצריך היום11)נראה שהוא למחר כלומר,
הטהרה. ימי שבעת של בהתחלת12)הראשון בדק ולא שביעי יום שהוא הטהרה ימי בסוף בדק אם גם כי אליעזר רבי לדעת

הטהרה. ימי של ראשון יום שהוא הספירה הראשונה13)ימי הבדיקה ואילו השמיני, ביום היתה השנייה שהבדיקה כלומר:
וכרב, שביעי, ביום שהוא הספירה בסוף בדיקה היתה ולא הספירה בהתחלת בדיקה כאן שהיתה הספירה, של הראשון ביום היתה
(ביום הספירה בסוף בדיקה היתה ולא ראשון) (ביום הספירה בהתחלת בדיקה היתה אם שאף וסובר (שם) חנינא רבי על שחולק
היתה לא אם אבל אליעזר, רבי לפי טהור הספירה, בהתחלת בדיקה היתה לא אם אבל הספירה, בסוף בדיקה שהיתה או שביעי),
רבינו כתב וכן משנה). (כסף טהור אינו - השמיני ביום וכן עצמו, הטומאה ביום שבדק פי על אף בסוף, ולא בהתחלה לא בדיקה
ומצאה הח' וביום טהור, ומצאה הספירה מימי ראשון ביום בדקה אם "וכן זבה: לעניין כב הלכה ביאה, איסורי מהלכות ו בפרק
בדקה לא אם אבל השמיני, ביום כשתבדוק טהורה שתהיה כדי הראשון ביום שתבדוק שצריך משמע טהרה", בחזקת זו הרי טהור,
ביום בדקה ולא הדם שפסק ומצאה לזיבתה ג' ביום "בדקה כן אחרי שם כתב שכן השביעי, ביום שתבדוק צריך הראשון ביום

משנה). (לחם לזב" הדין "והוא שם והוסיף טהרה". בחזקת זו הרי טהור ומצאה בדקה ובשביעי הספירה, מימי שבעה14)ראשון
אחרים. נקיים ימים

dxtk ixqegn zekld - ixyz 'h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשמיני ּבליל ראּיֹות ׁשלׁש ראה הן. לסתירה מביא15אּלּו - ְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָ
סֹותרין אּלּו ראּיֹות ׁשאין ּבזב16קרּבן, אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ראּיֹות ׁשּתי ראּיֹות17ּבעל ׁשלׁש ׁשראה ׁשלׁש ּבעל זב אבל ;18 ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשמיני קרּבן19ּבליל מביא אינֹו - נקּיים ימים ׁשבעת ׁשּלאחר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

הּׁשלׁש על אחד קרּבן אּלא אּלּו, ראּיֹות ׁשלׁש על ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשני
הרי סֹותרֹות, אחרֹונֹות ׁשלׁש ׁשאין ּפי על ׁשאף ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָהראׁשֹונֹות.

לקרּבן ׁשראּוי לזמן יצא הּוא20לא זמן מחּסר והּלילה .21 ְְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָֹֻ
מּיֹולדת22לּכל חּוץ ׁשהיא23, ואחד, ׁשמֹונים ּבליל ׁשהּפילה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ׁשני קרּבן זה24מביאה ודבר ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּקּבלה, .25מּפי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשמיני‰. ּביֹום ראּיֹות ּוׁשּתי ׁשמיני ּבליל אחת ראּיה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָראה

האחרֹונֹות; זיבֹות על ׁשני קרּבן ּומביא מצטרפין, אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ
חׁשּובה היא זרע ּכׁשכבת זב ּכל ׁשל ראׁשֹונה ראּיה ,26ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לקרּבן עּמהם מצטרפת - ׁשּתים אחריה ראה אבל27ואם . ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
אין - ׁשמיני ּביֹום ואחת ׁשמיני ּבליל ׁשּתים ראה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָאם

האחרֹונה זֹו הּזיבה על קרּבן מביא ואינֹו .28מצטרפת, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
.Âיֹומֹו ּבן קטן אפּלּו ּבזיבה, מתטּמאין והּגרים29הּכל , ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹ

עליהן30והעבדים ׁשּמביאין לי, ויראה וׁשֹוטה. וחרׁש ,31 ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ
ּבּקדׁשים32ּכּפרה להאכילן הן33ּכדי ׁשהרי נאכלת, וחּטאתן ְְְֱֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

אדם ּוסריס ּדעת. ּבן ׁשאינֹו חּמה34ּכקטן מתטּמאין35ּוסריס ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
האנׁשים ּככל .36ּבזיבה ְְֲִִָָָָ

.Êוהאנּדרֹוגינֹוס האיׁש37הּטמטּום חמרי עליהן נֹותנין -38 ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֻֻ
האּׁשה ּכאנׁשים.39וחמרי ּובלבן ּכנׁשים, ּבדם מתטּמאין : ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹֻ

ּבספק ׁשלׁש40וטמאתן ּבעל מהן אחד היה אם ,לפיכ . ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻ
זה41ראּיֹות אחר זה ימים ׁשלׁשה ּדם ׁשראתה זבה -42אֹו ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָ

קרּבן נאכל43מביאין נקּיים44ואינֹו ימים ׁשבעה מֹונה היה . ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶָָָָָָָ
וראה לאדם אֹו אדם, וראה סֹותר45ללבן אינֹו זה הרי - .46לבן ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּבעץ‡. אֹותֹו ׁשּמטהרין אחר מּצרעּתֹו, הּצרּוע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשּיתרּפא
ּבּׂשרֹו ּכל את ּומגּלחין צּפרים ּוׁשּתי תֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָארז
ׁשבעת ּומֹונה לירּוׁשלים יּכנס זאת ּכל אחר אֹותֹו, ְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּומטּבילין
ּכּתגלחת ׁשנּיה ּתגלחּתֹו מגּלח הּׁשביעי ּובּיֹום ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָימים,
ׁשמׁשֹו, ּומעריב יֹום טבּול הּוא והרי וטֹובל, ְְְֲֲִִִֵֵַַָָהראׁשֹונה
מקריבין ּכ ואחר ׁשנּיה ּפעם טֹובל ּבּׁשמיני ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָּולמחר
מאמׁש? ׁשּטֹובל אחר ּבּׁשמיני טֹובל מה ּומּפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָקרּבנֹותיו.
מּׁשּום נזהר ואינֹו חלּוטֹו, ּבימי ּבטמאה רגיל ׁשהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָֻמּפני
ּבּׁשמיני טֹובל לפיכ ׁשּטבל. אחר נטמא וׁשּמא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻטמאה,
ׁשּלא ּפי על אף ׁשּׁשם, המצרעים ּבלׁשּכת הּנׁשים ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעזרת

דעּתֹו. ְִִַַהּסיח
ּכּמה·. אחר אֹו ּבּׁשמיני וגּלח ּבּׁשביעי גּלח ולא ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַָֹנתאחר

יביא ּולמחר ׁשמׁשֹו, ויעריב יטּבל ׁשּיגּלח ּבּיֹום - ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹימים
ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשנּיה ּפעם ׁשּיטּבל אחר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹקרּבנֹותיו

הּמצ לֹו? ּפתחעֹוּׂשין ּכנגד יּׂשראל לעזרת חּוץ עֹומד רע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
עֹומדים וׁשם למערב. ּופניו ניקנֹור ׁשער ּבאסקּפת ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָֻמזרחית
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נקיים.15) ימים שבעה שנגמרו נקיים.16)אחר שבעה ספירת כבר שנגמרו שבעה17)משום בספירת אלא בקרבן התחייב שלא
בקרבן. הוא מתחייב - ראיות שלוש הנקיים, ספירת גמר אחר שמיני, בליל ראה אם ולכך וגם18)בלבד, נקיים שבעה שסופר

השמיני. ביום קרבן ראיות.19)חייב שלוש שמיני בליל ראה יום20)כלומר: שהוא למחרת עד קרבנו להביא יכול אינו שהרי
הראשונות. הראיות בג' שהתחילה ארוכה זיבה בו יש כאילו שמיני ליל של הראיות ג' ונחשבות שאינו21)השמיני. מה כלומר:

השמיני. יום עד עוד זמנו הגיע שלא משום אלא קרבנות, מקריבין אין ובלילה לילה, שהוא משום אינו שמיני, יום עד קרבנו מביא
ארוכה. לזיבה אלו ראיות נחשבות ראיות, שלוש שמיני בליל ראה אם כך התורה.22)ומשום דיני פרק23)לכל למעלה ראה

ההפלה. ועל הלידה על אחד קרבן מביאה מלאת, ימי שהם מלידתה, יום שמונים בתוך שהפילה שהיולדת ח, הלכה אף24)א
קרבן מביאה זאת ובכל - אחד בקרבן פטורה להיות צריכה והיתה פ"א. ביום אלא אינו הקרבן חיוב וכל זמן מחוסר שלילה פי על
לרבות לבת" "או שם) (כריתות הלל בית ודרשו וגו'" כבש תביא לבת או לבן טהרה ימי "ובמלאת ו) יב, (ויקרא שנאמר משום שני

ואחד. שמונים "או".25)אור של מריבוי נלמד אלא בכתוב מפורש זה קרי.26)שאין כבעל הוא הרי אלא זב, דין עליו ואין
ראייה27) ראה אם - בקרבן לחייבו שאחריה לשתיים היא מצטרפת זאת ובכל כקרי, אלא אינה ראשונה שראיה פי על אף כלומר:

בקרבן לחייבו למחר, שראה ראיות לשתי היא מצטרפת למעלה, כמבואר זמן מחוסר שלילה פי על אף שמיני, בליל זוב של אחת
נעשה28)שני. ראיות שבשתי בלילה, היה הזיבה עיקר שהרי הוא". זמן מחוסר "לילה שסובר למי יוחנן רבי דברי המשך שם
לרבות29)זב. - איש"? "איש ב) טו, (ויקרא לומר תלמוד מה דתניא יומו, בן קטן לאתויי "הכל" לב: ונדה ג. בערכין ואמרו

בזיבה. שמטמא אחד יום בן עבדות.30)תינוק לשם וטבלו שמלו כנענים שפטורים31)עבדים פי על אף והשוטה, החרש [על
פרק בנגעים כמפורש עליהם, מביאים בוודאי במצוות, שמחוייבים ועבדים גרים אבל קדשים. לאכול איסור עליהם ואין ממצוות

יב]. משנה זב.32)יד מטעם שמחוייבים קרבונותיהם מביאים להאכיל33)אחרים שאסור כשם זה, לפני להאכילם שאסור
אחרים. איסורים אדם.34)להם ידי על אמו.35)שנסתרס ממעי סריס שנולד כגון מעולם, חמה ראה פי36)שלא על ואף

זיבות. להם יש - זרע שכבת להם עצמה37)שאין בפני ברייה אנדרוגינוס בגמרא שאמרו פי על ואף נקבה, ספק זכר ספק הם
א). משנה ב פרק זבים טוב יום (תוספות ספק אלא היא בעלמא ברייה לא - ואינו38)היא זב שהוא בלובן מטמא שהאיש

דם. בראה בלובן.39)מטמא טמאה אינה אבל דם בראיית טמאה מטמאה40)שהאשה ואינה נקבה היא שמא לובן, ראה שאם
שם). (רע"ב נפשך" ממה וודאי טומאתן כאחד ואודם לובן ראה אם "אבל בדם. טמא ואינו זכר הוא שמא דם, ראה ואם בלובן;

קרבן.41) להביא הזב חייב שאז זוב קרבן.42)של להביא הזבה חייבת הספק.43)שאז על הבאה העוף שחטאת44)חטאת
נשרפת. הספק על הבאה דם.45)העוף ימים ג' שראה אחר נקיים שבעה בלובן46)מנה גם שמטמא פי על שאף הספירה, את

אין - איש של לובן ראיית משום נקיים ז' כשסופר אבל אשה; היא ושמא איש הוא שמא ספק, מחמת אלא זה אין באודם וגם
שראה לאחר שסופר הנקיים שבעת את סותרת איש, של לובן ראיית אין כן וכמו איש, של ללובן סותר אשה, משום שהוא האודם

אשה. של לו.1)אודם עושים וכיצד שטובל, והטבילות מצרעתו, שיתרפא אחר המצורע שמביא הקרבנות יבאר



צט dxtk ixqegn zekld - ixyz 'h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשמיני ּבליל ראּיֹות ׁשלׁש ראה הן. לסתירה מביא15אּלּו - ְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָ
סֹותרין אּלּו ראּיֹות ׁשאין ּבזב16קרּבן, אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ראּיֹות ׁשּתי ראּיֹות17ּבעל ׁשלׁש ׁשראה ׁשלׁש ּבעל זב אבל ;18 ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשמיני קרּבן19ּבליל מביא אינֹו - נקּיים ימים ׁשבעת ׁשּלאחר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

הּׁשלׁש על אחד קרּבן אּלא אּלּו, ראּיֹות ׁשלׁש על ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשני
הרי סֹותרֹות, אחרֹונֹות ׁשלׁש ׁשאין ּפי על ׁשאף ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָהראׁשֹונֹות.

לקרּבן ׁשראּוי לזמן יצא הּוא20לא זמן מחּסר והּלילה .21 ְְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָֹֻ
מּיֹולדת22לּכל חּוץ ׁשהיא23, ואחד, ׁשמֹונים ּבליל ׁשהּפילה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ׁשני קרּבן זה24מביאה ודבר ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּקּבלה, .25מּפי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשמיני‰. ּביֹום ראּיֹות ּוׁשּתי ׁשמיני ּבליל אחת ראּיה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָראה

האחרֹונֹות; זיבֹות על ׁשני קרּבן ּומביא מצטרפין, אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ
חׁשּובה היא זרע ּכׁשכבת זב ּכל ׁשל ראׁשֹונה ראּיה ,26ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לקרּבן עּמהם מצטרפת - ׁשּתים אחריה ראה אבל27ואם . ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
אין - ׁשמיני ּביֹום ואחת ׁשמיני ּבליל ׁשּתים ראה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָאם

האחרֹונה זֹו הּזיבה על קרּבן מביא ואינֹו .28מצטרפת, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
.Âיֹומֹו ּבן קטן אפּלּו ּבזיבה, מתטּמאין והּגרים29הּכל , ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹ

עליהן30והעבדים ׁשּמביאין לי, ויראה וׁשֹוטה. וחרׁש ,31 ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ
ּבּקדׁשים32ּכּפרה להאכילן הן33ּכדי ׁשהרי נאכלת, וחּטאתן ְְְֱֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

אדם ּוסריס ּדעת. ּבן ׁשאינֹו חּמה34ּכקטן מתטּמאין35ּוסריס ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
האנׁשים ּככל .36ּבזיבה ְְֲִִָָָָ

.Êוהאנּדרֹוגינֹוס האיׁש37הּטמטּום חמרי עליהן נֹותנין -38 ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֻֻ
האּׁשה ּכאנׁשים.39וחמרי ּובלבן ּכנׁשים, ּבדם מתטּמאין : ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹֻ

ּבספק ׁשלׁש40וטמאתן ּבעל מהן אחד היה אם ,לפיכ . ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻ
זה41ראּיֹות אחר זה ימים ׁשלׁשה ּדם ׁשראתה זבה -42אֹו ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָ

קרּבן נאכל43מביאין נקּיים44ואינֹו ימים ׁשבעה מֹונה היה . ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶָָָָָָָ
וראה לאדם אֹו אדם, וראה סֹותר45ללבן אינֹו זה הרי - .46לבן ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּבעץ‡. אֹותֹו ׁשּמטהרין אחר מּצרעּתֹו, הּצרּוע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשּיתרּפא
ּבּׂשרֹו ּכל את ּומגּלחין צּפרים ּוׁשּתי תֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָארז
ׁשבעת ּומֹונה לירּוׁשלים יּכנס זאת ּכל אחר אֹותֹו, ְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּומטּבילין
ּכּתגלחת ׁשנּיה ּתגלחּתֹו מגּלח הּׁשביעי ּובּיֹום ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָימים,
ׁשמׁשֹו, ּומעריב יֹום טבּול הּוא והרי וטֹובל, ְְְֲֲִִִֵֵַַָָהראׁשֹונה
מקריבין ּכ ואחר ׁשנּיה ּפעם טֹובל ּבּׁשמיני ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָּולמחר
מאמׁש? ׁשּטֹובל אחר ּבּׁשמיני טֹובל מה ּומּפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָקרּבנֹותיו.
מּׁשּום נזהר ואינֹו חלּוטֹו, ּבימי ּבטמאה רגיל ׁשהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָֻמּפני
ּבּׁשמיני טֹובל לפיכ ׁשּטבל. אחר נטמא וׁשּמא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻטמאה,
ׁשּלא ּפי על אף ׁשּׁשם, המצרעים ּבלׁשּכת הּנׁשים ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעזרת

דעּתֹו. ְִִַַהּסיח
ּכּמה·. אחר אֹו ּבּׁשמיני וגּלח ּבּׁשביעי גּלח ולא ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַָֹנתאחר

יביא ּולמחר ׁשמׁשֹו, ויעריב יטּבל ׁשּיגּלח ּבּיֹום - ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹימים
ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשנּיה ּפעם ׁשּיטּבל אחר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹקרּבנֹותיו

הּמצ לֹו? ּפתחעֹוּׂשין ּכנגד יּׂשראל לעזרת חּוץ עֹומד רע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
עֹומדים וׁשם למערב. ּופניו ניקנֹור ׁשער ּבאסקּפת ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָֻמזרחית
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נקיים.15) ימים שבעה שנגמרו נקיים.16)אחר שבעה ספירת כבר שנגמרו שבעה17)משום בספירת אלא בקרבן התחייב שלא
בקרבן. הוא מתחייב - ראיות שלוש הנקיים, ספירת גמר אחר שמיני, בליל ראה אם ולכך וגם18)בלבד, נקיים שבעה שסופר

השמיני. ביום קרבן ראיות.19)חייב שלוש שמיני בליל ראה יום20)כלומר: שהוא למחרת עד קרבנו להביא יכול אינו שהרי
הראשונות. הראיות בג' שהתחילה ארוכה זיבה בו יש כאילו שמיני ליל של הראיות ג' ונחשבות שאינו21)השמיני. מה כלומר:

השמיני. יום עד עוד זמנו הגיע שלא משום אלא קרבנות, מקריבין אין ובלילה לילה, שהוא משום אינו שמיני, יום עד קרבנו מביא
ארוכה. לזיבה אלו ראיות נחשבות ראיות, שלוש שמיני בליל ראה אם כך התורה.22)ומשום דיני פרק23)לכל למעלה ראה

ההפלה. ועל הלידה על אחד קרבן מביאה מלאת, ימי שהם מלידתה, יום שמונים בתוך שהפילה שהיולדת ח, הלכה אף24)א
קרבן מביאה זאת ובכל - אחד בקרבן פטורה להיות צריכה והיתה פ"א. ביום אלא אינו הקרבן חיוב וכל זמן מחוסר שלילה פי על
לרבות לבת" "או שם) (כריתות הלל בית ודרשו וגו'" כבש תביא לבת או לבן טהרה ימי "ובמלאת ו) יב, (ויקרא שנאמר משום שני

ואחד. שמונים "או".25)אור של מריבוי נלמד אלא בכתוב מפורש זה קרי.26)שאין כבעל הוא הרי אלא זב, דין עליו ואין
ראייה27) ראה אם - בקרבן לחייבו שאחריה לשתיים היא מצטרפת זאת ובכל כקרי, אלא אינה ראשונה שראיה פי על אף כלומר:

בקרבן לחייבו למחר, שראה ראיות לשתי היא מצטרפת למעלה, כמבואר זמן מחוסר שלילה פי על אף שמיני, בליל זוב של אחת
נעשה28)שני. ראיות שבשתי בלילה, היה הזיבה עיקר שהרי הוא". זמן מחוסר "לילה שסובר למי יוחנן רבי דברי המשך שם
לרבות29)זב. - איש"? "איש ב) טו, (ויקרא לומר תלמוד מה דתניא יומו, בן קטן לאתויי "הכל" לב: ונדה ג. בערכין ואמרו

בזיבה. שמטמא אחד יום בן עבדות.30)תינוק לשם וטבלו שמלו כנענים שפטורים31)עבדים פי על אף והשוטה, החרש [על
פרק בנגעים כמפורש עליהם, מביאים בוודאי במצוות, שמחוייבים ועבדים גרים אבל קדשים. לאכול איסור עליהם ואין ממצוות

יב]. משנה זב.32)יד מטעם שמחוייבים קרבונותיהם מביאים להאכיל33)אחרים שאסור כשם זה, לפני להאכילם שאסור
אחרים. איסורים אדם.34)להם ידי על אמו.35)שנסתרס ממעי סריס שנולד כגון מעולם, חמה ראה פי36)שלא על ואף

זיבות. להם יש - זרע שכבת להם עצמה37)שאין בפני ברייה אנדרוגינוס בגמרא שאמרו פי על ואף נקבה, ספק זכר ספק הם
א). משנה ב פרק זבים טוב יום (תוספות ספק אלא היא בעלמא ברייה לא - ואינו38)היא זב שהוא בלובן מטמא שהאיש

דם. בראה בלובן.39)מטמא טמאה אינה אבל דם בראיית טמאה מטמאה40)שהאשה ואינה נקבה היא שמא לובן, ראה שאם
שם). (רע"ב נפשך" ממה וודאי טומאתן כאחד ואודם לובן ראה אם "אבל בדם. טמא ואינו זכר הוא שמא דם, ראה ואם בלובן;

קרבן.41) להביא הזב חייב שאז זוב קרבן.42)של להביא הזבה חייבת הספק.43)שאז על הבאה העוף שחטאת44)חטאת
נשרפת. הספק על הבאה דם.45)העוף ימים ג' שראה אחר נקיים שבעה בלובן46)מנה גם שמטמא פי על שאף הספירה, את

אין - איש של לובן ראיית משום נקיים ז' כשסופר אבל אשה; היא ושמא איש הוא שמא ספק, מחמת אלא זה אין באודם וגם
שראה לאחר שסופר הנקיים שבעת את סותרת איש, של לובן ראיית אין כן וכמו איש, של ללובן סותר אשה, משום שהוא האודם

אשה. של לו.1)אודם עושים וכיצד שטובל, והטבילות מצרעתו, שיתרפא אחר המצורע שמביא הקרבנות יבאר
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את מׁשקין וׁשם אֹותן, ׁשּמטהרין ּבעת ּכּפרה מחּסרי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל
ּומניפֹו חי ּכׁשהּוא מצרע ׁשל אׁשם לֹוקח והּכהן ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּסֹוטֹות.
ּבפני זה הניף ואם הּתנּופֹות. ּכל ּכדר ּבמזרח, הּׁשמן לג ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹעם
האׁשם את מביא ּכ ואחר יצא. - עצמֹו ּבפני וזה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעצמֹו
עליו, וסֹומ לעזרה ידיו ׁשּתי ּומכניס הּפתח, עד מצרע ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשל
אחד ּדמֹו, את ּכהנים ׁשני ּומקּבלין מּיד. אֹותֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹוׁשֹוחטין
הימנית ּבידֹו ואחד הּמזּבח, ּגּבי על וזֹורקֹו ּבכלי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמקּבל
ׁשּנה ואם הימנית. ּבאצּבעֹו ּומּזה הּׂשמאלית לידֹו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָּומערה
ּבּכלי הּדם מקצת ׁשּקּבל הּכהן ּפסל. - ּתחּלה ּבּׂשמאל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹוקּבל
הּכהן יבֹוא ּכ ואחר ּתחּלה. הּמזּבח על וזֹורקֹו ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹמֹוליכֹו
והּמצרע מּבפנים הּכהן הּמצרע, אצל ּבכּפֹו הּדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּקּבל
ׁשּבכּפֹו הּדם מן הּכהן ונֹותן ראׁשֹו הּמצרע ּומכניס ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹמּבחּוץ,
על ויּתן הימנית ידֹו יכניס ּכ ואחר הימנית. אזנֹו ּתנּו ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָעל
רגלֹו. ּבהן על ויּתן הימנית רגלֹו יכניס ּכ ואחר ידֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבהן
חּטאתֹו יקריב ּכ ואחר יצא. לא - הּׂשמאל על נתן ְְְְִִַַַַַַַָָָָָֹֹואם
מּלג הּכהן נֹוטל הּבהֹונֹות על הּדם ׁשּיּתן ואחר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹועֹולתֹו.
לתֹו יצק ואם הּׂשמאלית. חברֹו ׁשל ּכּפֹו לתֹו ויֹוצק ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּׁשמן
ּומּזה ׁשּבכּפֹו ּבּׁשמן הימנית אצּבעֹו וטֹובל יצא. - עצמֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּכף
טבילת הּזיה ּכל על הּקדׁשים, קדׁש ּבית ּכנגד ּפעמים ְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשבע
- הּקדׁשים קדׁש ּבית ּכנגד ּכּון ולא הּזה ואם ּבּׁשמן. ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹאצּבע
על הּׁשמן מן ויּתן הּמצרע אצל יבֹוא ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכׁשרֹות.
והּנֹותר רגלֹו. ּובהן ידֹו ּובהן אזן ּבתנּו האׁשם ּדם ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹמקֹום
- נתן לא ואם הּמתטהר. ראׁש על יּתנּנּו ׁשּבכּפֹו הּׁשמן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמן

לּכהנים. מתחּלק הּלג ּוׁשאר ּכּפר. ְְֲִִִֵֵַַַָֹֹֹלא
ּכׁשאר‚. ּכהּנה לזכרי ּבעזרה אּלא נאכל אינֹו הּלג ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻׁשירי

הּׁשמן מּלג לאכל ואסּור לאׁשם. הּקׁש ׁשהרי קדׁשים, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻקדׁשי
לֹוקה, - אכל ואם ּבהֹונֹות. ּומּתן ׁשבע מּתן מּמּנּו ׁשּיּתן ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָעד

זריקה. קדם קדׁשים ְְִִֵֶָָָֹּכאֹוכל

חמיׁשי 1ּפרק
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צּדי‡. על נתן האמצעי. גדר זה אזן? ּתנּו זהּו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאי
ׁשּנתן ּבין ּפסּול. - צּדיהן צּדי על נתן ּכׁשר; - ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּבהֹונֹות
הּדם, ּבצד ׁשּנתן ּבין מלמעלה עצמֹו האׁשם ּדם על ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּׁשמן
יצא; - ּבהֹונֹות על הּׁשמן ׁשּיּתן קדם הּדם נתקּנח ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאפּלּו
ּבהן אֹו ימנית יד ּבהן לֹו אין האׁשם. ּדם מקֹום על ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
עֹולמית. טהרה לֹו אין - ימנית אזן לֹו ׁשאין אֹו ימנית ְְֳִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹרגל

על·. מּדמֹו נתן ׁשּלא אֹו לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו מצרע ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאׁשם
ּכנסּכי נסכים וטעּון לּמזּבח, עֹולה זה הרי - ּבהֹונֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּגּבי

להכׁשירֹו. אחר אׁשם הּמצרע וצרי מצרע, ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹֹאׁשם
ּבדמּה,‚. ממרס אחר יהיה לא - לאׁשמֹו חּטאתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהקּדים

הּׂשרפה. לבית ותצא צּורתּה ּתעּבר ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָֻאּלא
ימים.„. עּׂשרה אחר ולּגֹו הּיֹום אׁשמֹו להביא לאדם ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָֻיׁש

על אף מׁשּנה, - אחר מצרע לאׁשם הּלג לׁשּנֹות רצה ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָֹֹואם
חסר ימלאּנּו; - יצק ׁשּלא עד הּלג חסר ּבּכלי. ׁשּקדׁש ְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹּפי

ּבּתחּלה. אחר יביא - ׁשּיצק ְִִֵֵֶַַַַַָָָמאחר

ו‰. לכּפֹו הּׁשמן מן עדיצק אם הּלג: ונׁשּפ להּזֹות התחיל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָֹ
ּבמּתן ויתחיל אחר יביא - הּלג נׁשּפ ׁשבע מּתן גמר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹׁשּלא
ויתחיל אחר יביא - הּלג ונׁשּפ ׁשבע מּתן ּגמר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹׁשבע;
ׁשּיגמר קדם הּלג ונׁשּפ ּבּבהֹונֹות התחיל ּבּבהֹונֹות. ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹֹֹלכּתחּלה
ואחר הּבהֹונֹות ּגמר ּבּבהֹונֹות. לכּתחּלה ויתחיל אחר יביא -ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָ
ראׁש על ׁשּבכּפֹו הּׁשמן ׁשאר ׁשּיּתן קדם הּלג נׁשּפ ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּכ
אינּה הראׁש ׁשּמּתנת אחר; לג להביא צרי אינֹו - ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹהּמּטהר

הּׁשמן. ּומּיתר ּבּׁשמן, והּנֹותר ׁשּנאמר: ְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָמעּכבת,
.Âויּתן ויחזר ׁשמן הּלג ימּלא - ּדם למּתן ׁשמן מּתן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹהקּדים

ׁשבע למּתן הּבהֹונֹות על ׁשמן מּתן הקּדים הּדם. אחר ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָהּׁשמן
ׁשּנאמר: ׁשבע. מּתן אחר הּבהֹונֹות על ויּתן ויחזר הּלג ימּלא -ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַֹֹ
הּסדר. על ּתֹורתֹו ּכל ׁשּתהיה - הּמצרע ּתֹורת ּתהיה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹזאת

.Êוהכׁשר הרצה, לא - לׁשמן ׁשּלא הּמּתנֹות ׁשבע ְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹֹֻֻנתן
ְַָֹהּמצרע.

.Áאחר קרּבן צרי - אׁשמֹו ׁשהביא אחר ׁשּנתנּגע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמצרע
על קרּבן צרי - ונתנּגע אׁשמֹו הביא אם וכן ׁשנּיה. ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָלצרעת
וחזר צּפריו, והביא ונרּפא נתנּגע אם אבל ואחת. אחת ְְְְְְֲֳִִִִִֵַַַַַַַָָָָָּכל

לכּלן. אחד קרּבן - צּפריו והביא ונתרּפא ְְְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻונתנּגע
.Ëקדם והעני עׁשיר אֹו והעׁשיר עני קרּבן ׁשהביא ְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמצרע

ּבׁשעת היה אם האׁשם: אחר הֹול הּכל - קרּבנֹותיו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּיקריב
- עני היה ואם עׁשיר, קרּבן יׁשּלם - עׁשיר האׁשם ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָָׁשחיטת

עני. קרּבן ְְִֵַַָָיׁשּלם
.Èמּׁשתי אחת ּדם ונזרק קרּבנֹותיהן ׁשּנתערבּו מצרעים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשני

ּכיצד - המצרעים מן אחד מת ּכ ואחר ׁשּלהן ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהחּטאֹות
יכֹול, אינֹו ּבהמה חּטאת להביא החי? הּמצרע זה ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעֹוּׂשה
חּטאת מביאין ואין היא, חּטאתֹו ּדמּה ׁשּנזרק זֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּמא
ׁשעׁשיר יכֹול, אינֹו העֹוף חּטאת ּולהביא הּספק; על ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבהמה
נכסיו ּכל יכּתב יעּׂשה? וכיצד יצא. לא עני קרּבן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשהביא
ּתאכל, ולא מּספק העֹוף חּטאת ויביא עני, ונמצא ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹלאחר

ּבּקדׁשים. אֹוכל ונמצא ׁשּבארנּו, ְְְְֳִִֵֵֶַַָָּכמֹו
.‡Èהיה והּמצרע עלי, זה מצרע ׁשל קרּבנֹו ׁשאמר: ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹעׁשיר

הּנֹודר יד ׁשהרי עׁשיר, קרּבנֹות ידֹו על מביא זה הרי - ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעני
הּמצרע והיה עלי, זה מצרע ׁשל קרּבנֹו ׁשאמר: ועני ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹמּׂשגת.
זה ׁשהרי עׁשיר, קרּבנֹות ידֹו על מביא זה הרי - ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָעׁשיר

עׁשיר. ּבקרּבנֹות חּיב ְְְִֵַַָָָהּנֹודר
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּכּפרה מחּסרי הלכֹות להֹו ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָֻסליקּו

ה'תשע"ב תשרי י' קודש שבת יום

dxEnY zFkld¦§§¨
מצֹות ּוׁשּתים עּׂשה, מצות אחת מצֹות. ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָיׁש
ּבבהמה. ּבהמה ימיר ׁשּלא א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹלא
יׁשּנה ׁשּלא ג) המיר. אם קדׁש הּתמּורה ׁשּתהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹב)

לקדּׁשה. מּקדּׁשה ְְֳִִִַָָָֻֻהּקדׁשים
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור
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ימנית.1) אזן או רגל בהן או יד בהן לו אין ואם אזן, תנוך זהו אי יבאר
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ראׁשֹון 1ּפרק
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הּממיר‡. לֹוקה2ּכל ּובהמה3- ּבהמה ּכל ׁשּימיר,4על ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
עּׂשה ׁשּלא ּפי על ואף אתֹו, ימיר ולא יחליפּנּו לא ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹׁשּנאמר:

למדּו5מעּׂשה הּׁשמּועה מּפי ׁשאין6. תעּׂשה לא מצות ׁשּכל , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
עליה לֹוקין אין - מעּׂשה מּנׁשּבע7ּבּה חּוץ ּומקּלל9ּוממיר8, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבׁשם חברֹו ּבהן10את ׁשּיהיה אפׁשר אי אּלּו לאוין ׁשלׁשה . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ּכלל והרי11מעּׂשה הּתמּורה, על לֹוקין ולּמה עליהן. ולֹוקין ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּוא והיה ימירּנּו המר ואם ׁשּנאמר: לעּׂשה, נּתק ׁשּבּה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאו
ּקדׁש יהיה לאוין12ּותמּורתֹו ּוׁשני עּׂשה ּבּה ׁשּיׁש מּפני ?13. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹ

לעּׂשה ׁשוה ׁשּבּה לאו ׁשאין והּׁשּתפין14ועֹוד, ׁשהּצּבּור ;15 ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
המירּו אם ּתמּורה עֹוּׂשין ׁשּלא16אין מזהרין ׁשהן ּפי על אף , ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻ

הּתמּורה17ימירּו הרי - ׁשהמיר ׁשהּיחיד אֹומר, נמצאת . ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ארּבעים לֹוקה - ּבׁשּבת המיר ואפּלּו מן18קדׁש. ואחד . ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשהמיר20ׁשהמיר19הּׁשּתפין מי אֹו מּקרּבנֹות21, ּבקרּבן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ
ׁשּתפּות22הּצּבּור ּבהן לֹו ויׁש הֹואיל ואין23, לֹוקה זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֻ

קדׁש .24הּתמּורה ְֶַָֹ
ּבזדֹון·. הּממיר עֹוּׂשה25אחד זה הרי - ּבׁשגגה ׁשהמיר אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּכיצד26ּתמּורה ּתמּורת27ולֹוקה. זֹו הרי לֹומר: הּמתּכּון ? ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָ
לי ׁשּיׁש ׁשלמים ּתמּורת זֹו הרי ואמר: לי, ׁשּיׁש הרי28עֹולה - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ולֹוקה ּתמּורה והמיר29זֹו להמיר ׁשּמּתר ּדּמה אם אבל אֹו30. , ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֻ
והמיר וׁשכח ונכנס מּדעּתי, ואמיר זה לבית אּכנס ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשאמר:

מּדעּתֹו עליה31ׁשּלא לֹוקה ואינֹו ּתמּורה זֹו הרי -32. ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹ
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התמורה.1) על לוקין ולמה לוקה, הממיר שכל תחת2)יבאר (=החולין) זו הרי לו: שיש חולין בהמת על הקרבן בעל "שאמר
(=הקרבן)". ארבעים.3)זו מלקות פעמים.4)סופג כמה לוקה אחת, בבת יותר) או בהמות (שתי המיר ואפילו בנפרד, לוקה

(פרק5) רבינו פסק בדישו שור חסימת שלעניין פי על ואף מעשה, אינה שפתיים ועקימת דיבורו, ידי על נעשתה התמורה שהרי
ב הלכה שכירות מהלכות רביי"ג אמר וכן מעשה, היא פיו שעקימת שאמר צ:) מציעא (בבא יוחנן וכרבי לוקה, בקול חסם שאם (

ישנו שהלאו ד: בתמורה הגמרא שבסוגיית השנייה הלשון על רבינו סמך - מעשה עושה בדיבורו שממיר ג: ובתמורה שם יוחנן
הגלילי, יוסי רבי בשם מקומות בכמה אמרו וכן מעשה. בו שאין פי על אף שלוקה הרי ביחיד, אלא אינו העשה ואילו בשותפין גם

מעשה. בו שיש שאמר יוחנן כרבי ודלא מעשה בו אין למדו6)שממיר השמועה מפי רק אלא בתורה, מפורש זה אין כלומר,
הגלילי. יוסי רבי בשם ג. תמורה את7)- ה' "והפלא נט) (שם, וכתיב לעשות", תשמור לא "אם נח) כח, (דברים שנאמר משום

עליו. לוקין אין מעשה בו שאין לאו אבל לוקין, - מעשה) (שיש ב"לעשות" שרק יג:) (מכות מכאן ולמדו או8)מכותך" לשקר
דין בית אבל אותו, מנקים אין מעלה של דין בית ינקה" לא כי לשוא אלוקיך ה' שם את תשא "לא ז) כ, (שמות שכתוב לשוא.

אותו. ומנקין אותו מלקין מטה אותו".9)של ימיר "ולא משום ולוקה תמורה, ולוקה10)העושה הקדושֿברוךֿהוא, של בשמו
חבירו את ומקלל לבטלה, השם את מלהוציא (שיירא ה'" את ליראה וגו' לעשות תשמור לא "אם נח) שם, (דברים שנאמר משום
אינו - שם בלא חבירו את מקלל אבל מלקות. זו הפלאה מכותך" את ה' "והפלא נט) (שם, וכתיב שם) רש"י לבטלה, מוציאו בשם

דיבור.11)לוקה. ידי על אלא אינו איסורן בתמורה12)וכל בשתיהן, קדושה לנהוג היא עשה מצוות והמיר, עבר אם כלומר,
עליו. לוקין אין לעשה שניתק לאו וכל מלקות13)ובקרבן. חיוב לעקור עשה של כוחה ואין (שם) אותו" ימיר ולא יחליפנו, "לא

הלאווין שני אין כן ואם עצמו" בשל אותו ימיר ולא אחרים בשל יחליפנו "לא שאמרו פי על ואף שם). (תמורה לאווין משני
נוסף. לאו תמורה בעניין שיש כיוון תמורה, של לאו לנתק יכול העשה אין מקום מכל - אחד דומה14)במקום הלאו שאין

עשה, ביד כוח שאין זה, בלאו העובר כל לוקה לכך תמורה, תמורתו הממיר כל ולא בלאו, עובר הממיר כל שהרי בכל, לעשה
בו. חייבים שכולם לאו שתנתק בה, חייבין כולם שותפין.15)שאין של או ציבור של חולין בהמת הציבור16)כלומר, [כלומר,

כאן, אין אזהרה שגם ואפשר כלל, תמורה אינה בוודאי המיר, השותפין מן או הציבור מן אחד רק אם אבל המירו, והשותפין
ואף תמורה. שאינה זו" עולה תחת ידה או זו בהמה של "רגלה כאומר זה והרי חלקו, על אלא להמיר יכול אינו הזה היחיד שהרי
שהרי בכולה", קדושה "פשטה כן לומר אפשר אי שהרי כלל, תמורה אינה בהם, תלוייה שהנשמה באברים חלק לו שיש פי על

שלו]. כולה ולא17)אין יחליפנו "לא יחיד: בלשון שנאמר ממה יג.) (תמורה במשנה כן ולמדו קודש, התמורה אין זאת ובכל
תמורה". עושים והשותפין הציבור ואין תמורה עושה יחיד - אותו" אותו",18)ימיר ימיר ולא יחליפנו "לא שנאמר פי על ואף

עצמו. בשל ואחד אחרים בשל אחד אלא אחד, בעניין אינם הלאווין שני שהרי שמונים, לוקה כשהיה19)אינו המדובר כאן
בשותפות. היתה החולין שבהמת היינו שלמעלה שותפין ואילו הקרבן, בבהמת שלו.20)שותף שהיא חולין יחיד21)בבהמת

שלו. חולין בהם.22)בבהמת חלק לו יש מישראל ואחד אחד פנים23)שכל כל על או שלו, בקרבן ממיר כאילו הוא והרי
הקרבן. בעל של ברשותו אחר של לג)24)בקרבן כז, (ויקרא בו שנאמר בהמה ממעשר יג.) (תמורה ובברייתא במשנה כן למדו

לומר יצא? ולמה תמורה) לעניין הקרבנות (כל בכלל מעשר "והרי קודש", יהיה ותמורתו הוא והיה ימירנו המר ואם ימירנו "ולא
והשותפין". צבור קרבנות יצאו י) הלכה בכורות מהלכות ו פרק - בשותפות נוהג (שאינו יחיד קרבן מעשר מה ידע25)לך:

כן. ואמר עולה, תמורת זו הרי לומר התכוון וגם להמיר התורה עשה26)שאסרה אומר יהודה בר' יוסי "ר' יז. בתמורה משנה
שום עליו שאין יוסי כר' היא שההלכה שם המשניות בפירוש רבינו וכתב במוקדשים". כמזיד שוגג עשה ולא בתמורה כמזיד שוגג

כמזיד.27)חולק. שהוא שוגג איזהו התמורה28)כלומר, על הוא שוגג רק להמיר, שאסור הוא יודע כי האיסור, על הוא מזיד
באחר. והמיר וטעה בזה להמיר כמזיד".29)שרצה שוגג "לרבות - קודש" "יהיה י) (שם, שנאמר ממה שם) (בגמרא כן ולמדו

לקיש30) וריש יוחנן רבי וסברו לוקה, והמיר להמיר שמותר דימה שאם שאמר, כחזקיה ולא שם לקיש וריש יוחנן כר' לוקה, אינו
עולה, והמיר שלמים להמיר שנתכוון אלא להמיר, שאסור שידע כגון בתמורה, רק השגגה היתה אם אלא כמזיד שוגג נתרבה שלא

מלקות. לחיוב נתרבה לא - להמיר איסור שאין שחשב באיסור, גם השגגה היתה אם והוא31)אבל ימיר שלא בו התרו כלומר:
שהתרו ושכח לבית נכנס ושוב עושים), אנו כן מנת על שאומרים: התראה, מקבלי כל (וכדרך מדעתו וימיר זה לבית שייכנס אומר

והמיר. אינו32)בו ההתראה את שכח אם אבל זוכרה, שיהיה כדי המעשה, של דיבור כדי בתוך ההתראה שתהיה שצריך משום
אינה ששת ורב וחזקיה לקיש, וריש יוחנן רבי של המחלוקת שכל רבינו וסובר מלקות. המחייב שם ששת כרב ודלא מלקות, חייב
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הּממיר‡. לֹוקה2ּכל ּובהמה3- ּבהמה ּכל ׁשּימיר,4על ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
עּׂשה ׁשּלא ּפי על ואף אתֹו, ימיר ולא יחליפּנּו לא ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹׁשּנאמר:

למדּו5מעּׂשה הּׁשמּועה מּפי ׁשאין6. תעּׂשה לא מצות ׁשּכל , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
עליה לֹוקין אין - מעּׂשה מּנׁשּבע7ּבּה חּוץ ּומקּלל9ּוממיר8, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבׁשם חברֹו ּבהן10את ׁשּיהיה אפׁשר אי אּלּו לאוין ׁשלׁשה . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ּכלל והרי11מעּׂשה הּתמּורה, על לֹוקין ולּמה עליהן. ולֹוקין ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּוא והיה ימירּנּו המר ואם ׁשּנאמר: לעּׂשה, נּתק ׁשּבּה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאו
ּקדׁש יהיה לאוין12ּותמּורתֹו ּוׁשני עּׂשה ּבּה ׁשּיׁש מּפני ?13. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹ

לעּׂשה ׁשוה ׁשּבּה לאו ׁשאין והּׁשּתפין14ועֹוד, ׁשהּצּבּור ;15 ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
המירּו אם ּתמּורה עֹוּׂשין ׁשּלא16אין מזהרין ׁשהן ּפי על אף , ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻ

הּתמּורה17ימירּו הרי - ׁשהמיר ׁשהּיחיד אֹומר, נמצאת . ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ארּבעים לֹוקה - ּבׁשּבת המיר ואפּלּו מן18קדׁש. ואחד . ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשהמיר20ׁשהמיר19הּׁשּתפין מי אֹו מּקרּבנֹות21, ּבקרּבן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ
ׁשּתפּות22הּצּבּור ּבהן לֹו ויׁש הֹואיל ואין23, לֹוקה זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֻ

קדׁש .24הּתמּורה ְֶַָֹ
ּבזדֹון·. הּממיר עֹוּׂשה25אחד זה הרי - ּבׁשגגה ׁשהמיר אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּכיצד26ּתמּורה ּתמּורת27ולֹוקה. זֹו הרי לֹומר: הּמתּכּון ? ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָ
לי ׁשּיׁש ׁשלמים ּתמּורת זֹו הרי ואמר: לי, ׁשּיׁש הרי28עֹולה - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ולֹוקה ּתמּורה והמיר29זֹו להמיר ׁשּמּתר ּדּמה אם אבל אֹו30. , ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֻ
והמיר וׁשכח ונכנס מּדעּתי, ואמיר זה לבית אּכנס ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשאמר:

מּדעּתֹו עליה31ׁשּלא לֹוקה ואינֹו ּתמּורה זֹו הרי -32. ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

התמורה.1) על לוקין ולמה לוקה, הממיר שכל תחת2)יבאר (=החולין) זו הרי לו: שיש חולין בהמת על הקרבן בעל "שאמר
(=הקרבן)". ארבעים.3)זו מלקות פעמים.4)סופג כמה לוקה אחת, בבת יותר) או בהמות (שתי המיר ואפילו בנפרד, לוקה

(פרק5) רבינו פסק בדישו שור חסימת שלעניין פי על ואף מעשה, אינה שפתיים ועקימת דיבורו, ידי על נעשתה התמורה שהרי
ב הלכה שכירות מהלכות רביי"ג אמר וכן מעשה, היא פיו שעקימת שאמר צ:) מציעא (בבא יוחנן וכרבי לוקה, בקול חסם שאם (

ישנו שהלאו ד: בתמורה הגמרא שבסוגיית השנייה הלשון על רבינו סמך - מעשה עושה בדיבורו שממיר ג: ובתמורה שם יוחנן
הגלילי, יוסי רבי בשם מקומות בכמה אמרו וכן מעשה. בו שאין פי על אף שלוקה הרי ביחיד, אלא אינו העשה ואילו בשותפין גם

מעשה. בו שיש שאמר יוחנן כרבי ודלא מעשה בו אין למדו6)שממיר השמועה מפי רק אלא בתורה, מפורש זה אין כלומר,
הגלילי. יוסי רבי בשם ג. תמורה את7)- ה' "והפלא נט) (שם, וכתיב לעשות", תשמור לא "אם נח) כח, (דברים שנאמר משום

עליו. לוקין אין מעשה בו שאין לאו אבל לוקין, - מעשה) (שיש ב"לעשות" שרק יג:) (מכות מכאן ולמדו או8)מכותך" לשקר
דין בית אבל אותו, מנקים אין מעלה של דין בית ינקה" לא כי לשוא אלוקיך ה' שם את תשא "לא ז) כ, (שמות שכתוב לשוא.

אותו. ומנקין אותו מלקין מטה אותו".9)של ימיר "ולא משום ולוקה תמורה, ולוקה10)העושה הקדושֿברוךֿהוא, של בשמו
חבירו את ומקלל לבטלה, השם את מלהוציא (שיירא ה'" את ליראה וגו' לעשות תשמור לא "אם נח) שם, (דברים שנאמר משום
אינו - שם בלא חבירו את מקלל אבל מלקות. זו הפלאה מכותך" את ה' "והפלא נט) (שם, וכתיב שם) רש"י לבטלה, מוציאו בשם

דיבור.11)לוקה. ידי על אלא אינו איסורן בתמורה12)וכל בשתיהן, קדושה לנהוג היא עשה מצוות והמיר, עבר אם כלומר,
עליו. לוקין אין לעשה שניתק לאו וכל מלקות13)ובקרבן. חיוב לעקור עשה של כוחה ואין (שם) אותו" ימיר ולא יחליפנו, "לא

הלאווין שני אין כן ואם עצמו" בשל אותו ימיר ולא אחרים בשל יחליפנו "לא שאמרו פי על ואף שם). (תמורה לאווין משני
נוסף. לאו תמורה בעניין שיש כיוון תמורה, של לאו לנתק יכול העשה אין מקום מכל - אחד דומה14)במקום הלאו שאין

עשה, ביד כוח שאין זה, בלאו העובר כל לוקה לכך תמורה, תמורתו הממיר כל ולא בלאו, עובר הממיר כל שהרי בכל, לעשה
בו. חייבים שכולם לאו שתנתק בה, חייבין כולם שותפין.15)שאין של או ציבור של חולין בהמת הציבור16)כלומר, [כלומר,

כאן, אין אזהרה שגם ואפשר כלל, תמורה אינה בוודאי המיר, השותפין מן או הציבור מן אחד רק אם אבל המירו, והשותפין
ואף תמורה. שאינה זו" עולה תחת ידה או זו בהמה של "רגלה כאומר זה והרי חלקו, על אלא להמיר יכול אינו הזה היחיד שהרי
שהרי בכולה", קדושה "פשטה כן לומר אפשר אי שהרי כלל, תמורה אינה בהם, תלוייה שהנשמה באברים חלק לו שיש פי על

שלו]. כולה ולא17)אין יחליפנו "לא יחיד: בלשון שנאמר ממה יג.) (תמורה במשנה כן ולמדו קודש, התמורה אין זאת ובכל
תמורה". עושים והשותפין הציבור ואין תמורה עושה יחיד - אותו" אותו",18)ימיר ימיר ולא יחליפנו "לא שנאמר פי על ואף

עצמו. בשל ואחד אחרים בשל אחד אלא אחד, בעניין אינם הלאווין שני שהרי שמונים, לוקה כשהיה19)אינו המדובר כאן
בשותפות. היתה החולין שבהמת היינו שלמעלה שותפין ואילו הקרבן, בבהמת שלו.20)שותף שהיא חולין יחיד21)בבהמת

שלו. חולין בהם.22)בבהמת חלק לו יש מישראל ואחד אחד פנים23)שכל כל על או שלו, בקרבן ממיר כאילו הוא והרי
הקרבן. בעל של ברשותו אחר של לג)24)בקרבן כז, (ויקרא בו שנאמר בהמה ממעשר יג.) (תמורה ובברייתא במשנה כן למדו

לומר יצא? ולמה תמורה) לעניין הקרבנות (כל בכלל מעשר "והרי קודש", יהיה ותמורתו הוא והיה ימירנו המר ואם ימירנו "ולא
והשותפין". צבור קרבנות יצאו י) הלכה בכורות מהלכות ו פרק - בשותפות נוהג (שאינו יחיד קרבן מעשר מה ידע25)לך:

כן. ואמר עולה, תמורת זו הרי לומר התכוון וגם להמיר התורה עשה26)שאסרה אומר יהודה בר' יוסי "ר' יז. בתמורה משנה
שום עליו שאין יוסי כר' היא שההלכה שם המשניות בפירוש רבינו וכתב במוקדשים". כמזיד שוגג עשה ולא בתמורה כמזיד שוגג

כמזיד.27)חולק. שהוא שוגג איזהו התמורה28)כלומר, על הוא שוגג רק להמיר, שאסור הוא יודע כי האיסור, על הוא מזיד
באחר. והמיר וטעה בזה להמיר כמזיד".29)שרצה שוגג "לרבות - קודש" "יהיה י) (שם, שנאמר ממה שם) (בגמרא כן ולמדו

לקיש30) וריש יוחנן רבי וסברו לוקה, והמיר להמיר שמותר דימה שאם שאמר, כחזקיה ולא שם לקיש וריש יוחנן כר' לוקה, אינו
עולה, והמיר שלמים להמיר שנתכוון אלא להמיר, שאסור שידע כגון בתמורה, רק השגגה היתה אם אלא כמזיד שוגג נתרבה שלא

מלקות. לחיוב נתרבה לא - להמיר איסור שאין שחשב באיסור, גם השגגה היתה אם והוא31)אבל ימיר שלא בו התרו כלומר:
שהתרו ושכח לבית נכנס ושוב עושים), אנו כן מנת על שאומרים: התראה, מקבלי כל (וכדרך מדעתו וימיר זה לבית שייכנס אומר

והמיר. אינו32)בו ההתראה את שכח אם אבל זוכרה, שיהיה כדי המעשה, של דיבור כדי בתוך ההתראה שתהיה שצריך משום
אינה ששת ורב וחזקיה לקיש, וריש יוחנן רבי של המחלוקת שכל רבינו וסובר מלקות. המחייב שם ששת כרב ודלא מלקות, חייב
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ׁשּלֹו‚. ׁשאינֹו ּבקרּבן ּבהמּתֹו ממיר אדם אמר33אין ואם . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
הרי - וימיר יבֹוא ּבבהמּתי להמיר הרֹוצה ּכל הּקרּבן: ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבעל

ּבּה ממיר ׁשּלֹו34זה ׁשאינּה ּבבהמה קרּבנֹו המיר אינּה35. - ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָּתמּורה,

הּמקּדיׁש„. לא אבל ּתמּורה, ׁשעֹוּׂשה הּוא ּכיצד?36הּמתּכּפר . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
נזיר קרּבנֹות ׁשהקּדיׁש ּכגֹון חברֹו, ּבּה ׁשּיתּכּפר ּבהמה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהקּדיׁש

הּנזיר ּפלֹוני ּבהם ּבהן37ׁשּיתּכּפר ׁשעֹוּׂשה הּוא הּנזיר אֹותֹו - ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשהקּדיׁש זה לא אבל ׁשּלֹו38ּתמּורה, ׁשאינן לפי ,39. ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָֹ

זֹו41ממיר40הּיֹורׁש‰. הרי - ומת ּבניו לׁשני ּבהמה הּניח . ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָ
ׁשּתפין42קרבה ּבּה הם ׁשהרי ּבּה; ממירין ואין והּׁשּתפין43, , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורה, עֹוּׂשין ְְְִֵֵֶַָאין
.Âנכרים קדׁשי ּתמּורה44אין אבל45עֹוּׂשין הּתֹורה; מן ְְְֲִִִֵֵַָָָָָ

ּתמּורה זֹו הרי - ׁשהמיר ׁשהּנכרי סֹופרים, הקּדיׁש46מּדברי . ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
הרי - הּנכרי ּבּה והמיר יּׂשראל ּבּה ׁשּיתּכּפר ּבהמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהּנכרי

ּתמּורה ספק .47זֹו ְְֵָ

.Êּתמּורה עֹוּׂשין - המירּו אם נׁשים ואחד אנׁשים .48אחד ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ
.Áנדרים לעֹונת ׁשהּגיע ׁשאינֹו49קטן ּפי על אף ׁשהמיר, ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

עֹוּׂשה50לֹוקה אינֹו אֹו ּתמּורה עֹוּׂשה אם ספק ּבֹו יׁש - ְִֵֵֵֶֶֶָָ
.51ּתמּורה ְָ

.Ëּובאׁשם ּבחּטאת ממירין הּכהנים ּפי52אין על ׁשאף ; ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּלהם מחּיים53ׁשהם ּבהן זֹוכין אינן להם54- ׁשאין , ִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

הּדם ׁשּיּזרק עד ּבּבכֹורה;55ּבּבּׂשר ממירין הּכהנים ואין . ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
מחּיים ּבֹו זֹוכה ׁשהּוא ּפי על ּבֹו56ׁשאף זֹוכה אינֹו - ִִֵֵֶֶֶֶַַַ

יּׂשראל ּבבית ּתחּלתֹו ׁשהרי אבל57מּתחּלה, הּוא. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָ
עֹוּׂשים58הּבעלים - ּבביתם ׁשהּוא זמן ּכל ּבּבכֹור ׁשהמירּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

לֹו ׁשּנֹולד ּבּבכֹור ׁשהמיר ּכהן וכן ּבּבכֹור59ּתמּורה. לא , ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
ּתמּורה זֹו הרי - מּיּׂשראל .60ׁשּלקח ְְֲִִֵֵֶַָָָ

.Èּגדֹול ּכהן ׁשל ּתמּורה61אילֹו ּפרֹו62עֹוּׂשה אבל אינֹו63, ְֲֵֵֵֶֶָָָָֹ
ּתמּורה מּׁשּלֹו64עֹוּׂשה ׁשהּוא ּפי על אף ואחיו65; הֹואיל , ְְִִִֶֶֶֶַַָָ

ּבֹו מתּכּפרין ּכׁשּתפין66הּכהנים ּבֹו הם הרי -67. ְְְֲֲִִִִֵֵַַָֹֻ
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משנה). (כסף תמורה שתמורתו סוברים וכולם חולקים, אין התמורה בחלות אבל מלקות, לעניין היא33)אלא "התמורה כי
של קרבן תמורת שתהיה לו שיש חולין בהמת על אמר אם אבל זו", תחת זו הרי לו: שיש החולין בהמת על הקרבן בעל שיאמר
ג, (ויקרא סמיכה בעניין שנאמר ממה ב.) (שם כן ולמדו ט.). (תמורה שלו שאינו בדבר מתפיש אדם שאין תמורה, זו אין אחרים,

חבירו". קרבן ולא "קרבנו, = קרבנו" ראש על ידו "וסמך התמורה.34)ב) חלה שאינה35)כלומר: חולין בהמת על אמר
לו. השייך קרבן תמורת זו הרי לו "קרבנו"36)שייכת ביה קרינא המתכפר] [של לצרכו [הקרבן] שהופרש "שכיוון ב: תמורה

אזלינן". המתכפר תמורה.37)דבתר בהם שעושה הוא הנזיר מקדיש.38)אותו בתר ולא אזלינן מתכפר שהקרבן39)דבתר
שלו. שאינו בקרבן בהמתו ממיר אדם ואין המקדיש, של ואינו המתכפר של להקריבו40)הוא הספיק ולא קרבן אביו שהפריש

שמת. תמורה.41)עד שתמורתו היורש את לרבות באה הכפולה הלשון ימיר" המר "ואם י) כז, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו
קרבים.42) אינם בעליהם, שמתו ואשם חטאת אבל בשלמים, או בעולה והמדובר מותו, לאחר הקרבן היורשים אף43)מקריבים

מתכפר אחד אף שאין ומכיוון כשותפים, הם והרי שטחית) (כפרה בקופיא בה מתכפרים - קבועה כפרה בה מתכפרים אינם כי
הקרבן. בעלי - בקופיא המתכפרים הם, הרי קבועה) (כפרה מקיבעא זה הלכה44)בקרבן הקרבנות מעשה מהלכות ג בפרק ראה

אותו. ומקריבים עולה קרבן הגויים מן שמקבלים מועלין45)ב, ולא נהנין לא עכו"ם "קדשי ב:) (תמורה בברייתא שמעון כרבי
שמעון". רבי דברי תמורה עושים אין "קדשי46)וכו' ברייתא באותה שמעון רבי שאמר ממה נראה כן אבל מפורש, זה אין

ראה ישראל בקדשי המיר אם אבל בקדשיו, כשהמיר והמדובר בהן. ליהנות אסור שמדרבנן הרי מועלין" ולא נהנין לא עכו"ם
בוודאי47)להלן. - גוי להתכפר גוי הקדיש שאם חמא, בר רמי של בעייתו בביאור הגמרא מסקנת לפי שם בתמורה הוא כן

ישראל: בה להתכפר גוי כשהקדיש אלא אינה בעייתו וכל למעלה, וכמבואר שמעון, רבי כדברי התורה, מן תמורה עושה אינה
זה ביד עכשיו, עושה הוא אם שמספיק או התורה, מן תמורה עושה שקרבנו זה ביד סוף ועד מתחילה הקרבן שיהיה צריך אם

תמורה. ספק שהיא רבינו פסק ולכן הבעייה נפשטה ולא העכו"ם, ביד היה שבתחילה אף תמורה, עושה על48)שקרבנו שאף
יתרה ימירנו": המר "ואם שם) (ויקרא שנאמר ממה בגמרא) (שם למדו - זכר בלשון נאמר ימיר" ולא יחליפנו "לא של שהלאו פי

תמורה. תמורתה היא שאף האשה, את לרבות באה "ואם" (נזיר49)של כן ולמדו קיים, נדרו להקדיש, נדר שאם שנה, י"ב בן
הקדש. שהקדשו שנה, י"ב בן שהוא - לאיש הסמוך מופלא לרבות - נדר" יפליא "כי ב) כז, (ויקרא שכתוב ממה שקטן50)סב.)

עונשין. בר כמו51)אינו להקדיש, יכול שהקטן שכשם הקדש, לדין תמורה דין מדמים אם שם) (תמורה חמא בר רמי של בעיא
להמיר. יכול אינו - לוקה ואינו עונשין, דיני בכלל אינו שקטן מכיוון או להמיר, גם הוא יכול להם52)כן שנתנו ישראל של

להקריבם. כהונה.53)כדי לזכרי אלא נאכלים ואשם חטאת שאין ג, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י בפרק במשנה54)ראה
שלו. שאינו בקרבן בהמתו ממיר אדם שאין ג, הלכה למעלה וראה ז: לוקה.55)תמורה - הזריקה לפני האוכל שהרי

לכהן.56) וליתנו בכור להפריש ויתננו57)שמצוה מעט שיגדיל עד בעליו בו יטפל אלא - כשיוולד לכהן הבכור את נותנין שאין
בבית - עליו חלה קדושה "היכן י): כז, (ויקרא קודש" יהיה ותמורתו הוא "והיה שם) (תמורה במשנה עקיבא רבי ודרש לכהן,

הבעלים. בבית תמורה אף בהמה59)ישראל.58)הבעלים, בבכור חייבים הכהנים שגם ז, הלכה בכורות מהלכות א פרק ראה
בעלים".60)טהורה. בבית זה והרי מישראל הכהן גרע "שלא הוא עם61)פשוט ביחד העולה הכיפורים ביום מקריב שהוא

לחטאת. לבדו.62)הפר הגדול הכהן מתכפר זה שבאיל התמורה, חלה זה, באיל חולין בהמת הגדול הכהן המיר פר63)אם
גדול. כהן של אחיו64)החטאת אין אולי - יחיד" "קרבן זה לפר שקרא מאיר רבי לדעת אלא נ: ביומא בזה הסתפקו שלא

אין דרבנן אליבא אבל הם), ולא הקרבן בעל הוא מקיבעא, בו מתכפר הגדול שהכהן (ומכיוון מקופיא אלא בו, מתכפרים הכהנים
כלל. ספק לו".65)כאן אשר החטאת פר "את ז) טז, (שם כמו66)שכתוב הכהנים, שאר ועל הגדול הכהן על מכפר שהפר

ונראה ה'". את ברכו אהרן "בית יט) קלה, (תהילים שנאמר כמו ביתו הם והכהנים ביתו", ובעד בעדו "וכפר יג) (שם, שנאמר
מקיבעא. שמתכפרים נא:) (יומא השותפין67)בגמרא שאין א, הלכה למעלה וראה בגמרא) (שם הגדול הכהן של החטאת בפר

dxenz zekld - ixyz 'i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡Èאּלא נאמר ׁשּלא ּתמּורה, עֹוּׂשין אינן והּמנחֹות ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹהעֹופֹות
.68ּבהמה ְֵָ

.·Èהּבית ּבדק ׁשּנאמר69קרּבנֹות ּתמּורה. עֹוּׂשין אין ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ
ימירּנּו ולא לרע טֹוב ּבין יבּקר לא והלֹוא70ּבּמעּׂשר: . ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֹ

היה הּקדׁשים ּכל ּבכלל יצא71הּמעּׂשר ולּמה על72, ללּמד ? ְְְֲֳִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָ
יחיד73הּכלל קרּבן ּמעּׂשר מה וכן74: צּבּור קרּבנֹות יצאּו , ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָ

מזּבח75הּׁשּתפין קרּבן ּמעּׂשר מה הּבית.76. ּבדק קדׁשי יצאּו , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻ
ּדגן למעּׂשר הּקׁש ּבהמה ּמעּׂשר אּלא77מה ּבֹו חּיבין ׁשאין , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

נכרים ולא עֹוּׂשין78יּׂשראל ׁשאין נכרים קרּבנֹות יצאּו , ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו .79ּתמּורה, ְְְֵֶַָ

.‚Èקבּוע מּום ּבעלת ּתמּורה,80הּמקּדיׁש עֹוּׂשה אינּה - ְְֲִֵַַַַַָָָָ
קדּׁשת אּלא ואינּה ּגמּור, קּדּוׁש ּגּופּה נתקּדׁש ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻמּפני

עֹובר81ּדמים מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל ׁשהקּדיׁש82. אֹו , ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ
עֹוּׂשה זֹו הרי - קבּוע מּום לּה נֹולד ּכ ואחר ְְֲִֵַַַַָָָָָּתמימה

.83ּתמּורה ְָ
.„Èמּום ּבבעל ּתמים הּממיר ּבתמים84אחד מּום ּבעל ,85אֹו ְְִִִֵֶַַַַַָָָ

ּבצאן ּבקר ׁשהמיר ּבבקר86אֹו צאן ּבעּזים87אֹו ּכבּׂשים אֹו ,88 ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹ
ּבכבּׂשים עּזים ּבנקבֹות89אֹו זכרים אֹו ּבזכרים נקבֹות אֹו ,90, ְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָ

ּבמאה אחד ׁשהמיר ּבאחד91אֹו מאה אחת92אֹו ּבבת ּבין , ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
זֹו אחר ּבזֹו הּבהמֹות93ּבין ּכמנין ולֹוקין ּתמּורה, זֹו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָ

.94ׁשהמיר ִֵֶ
.ÂËּתמּורה עֹוּׂשה הּתמּורה ּבהמֹות95אין ולד ולא , ְְְְְֵֵַַָָָֹ

ּותמּורתֹו;96ההקּדׁש הּוא והיה ׁשּנאמר: ּתמּורה. עֹוּׂשה ְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָָָ
אבל ּתמּורתֹו. ּתמּורת ולא - 'ּותמּורתֹו' ולדֹו, ולא - ְְְְְְֲַָָָָֹֹ'הּוא'

ּבבהמה אלף97הּממיר אפּלּו והמיר, וחזר ּבּה והמיר וחזר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ואחד, אחד ּכל על ולֹוקה ּתמּורה, ּכּלן -ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

.ÊËׁשלמים ולא ּבׁשלמים עּברים אֹו איברים ממירין ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵָָֹֻאין
עֹולה ּתחת ידּה אֹו זֹו ּבהמה ׁשל רגלּה האֹומר: ּכיצד? ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבהן.

ּתמּורה.98זֹו אינּה - זֹו עֹולה ּתחת זֹו ּבהמה עּבר ׁשאמר אֹו ,ְְֵֵֶַַַַָָָָָֻ
אֹו זֹו, עֹולה ׁשל רגלּה אֹו ידּה ּתחת זֹו ּבהמה האֹומר: ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָוכן

חּטא ׁשל עּברּה ּתחת זֹו ּבהמה אינּה99תׁשאמר: - זֹו ְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
.100ּתמּורה ְָ
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תמורה. בבהמה68)עושין בהמה ימיר המר ואם וגו' קודש יהיה לה' ממנו יתן אשר כל לה' קרבן ממנה יקריבו אשר בהמה "ואם
קודש". יהיה ותמורתו הוא המקדש.69)והיה בית לתיקון יהיו ודמיהם שיפדום מנת על שהוקדשו בו70)בהמות יעשה לא

(שם). קודש" יהיה ותמורתו הוא והיה ימירנו המר "ואם וגומר: "לא71)תמורה, (שם) בהם שנאמר להמיר, שאסור אנו ויודעים
קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה וגו' אותו ימיר ולא בהמה.72)יחליפנו למעשר מיוחד פסוק התורה ייחדה יתר73)למה על

על ללמד לא ללמד, הכלל מן ויצא בכלל שהיה דבר "כל בהן נדרשת שהתורה המידות עשרה משלוש אחת היא וזו הקדשים.
יצא". כולו הכלל על ללמד אלא יצא בשותפות.74)עצמו בא תמורה.75)ואינו עושין המזבח.76)שאין על שמקריבו

בהמה77) מעשר אחד מדבר, הכתוב מעשרות בשתי כי נג: בבכורות זה על ואמרו וגו'", תעשר "עשר כב) יד, (דברים שכתוב
לדיניהן. לזה זה והושוו דגן מעשר ירימו78)ואחד אשר ישראל בני מעשר את "כי כד) יח, (במדבר דגן מעשר אצל שכתוב

ג.). (תמורה נכרים ולא ישראל בני בהמה, מעשר אף גויים, ולא ישראל בני ומשמע מבואר79)לה'" ושם ו, הלכה למעלה
תמורה. תמורתו שהמיר הגוי סופרים אבר.80)שמדברי מחוסר שהיה תמורה.81)כגון עושה אינה דמים שקדושת

הגוף.82) קדושת אמרה83)שקדושה ועליו מעיקרו טוב הוא הרי קבוע, מום בה היה לא שהקדיש שבשעה שמכיוון שם, משנה
תמורת זו "הרי אמר אם דווקא זה וכל יד:). (שם תמורה" עושה מעיקרו "טוב - בטוב" רע או ברע טוב וגו' יחליפנו "ולא התורה
לפדיון, שעומדת מום ובבעלת חילול, גם היא "תחת" של משמעותה זו", תחת זו "הרי אמר אם אבל זו". חליפי זו "הרי או זו",

לוקה. ואינו לתמורה ולא נתכוון שלחילול דבריו, מפרשים מום,84)אנו בעלת ההקדש ובהמת תמימה החולין בהמת כלומר,
הוממה. כן ואחרי ההקדש בעת תמימה שהיתה ההקדש85)וכגון ובהמת קבוע, מום בעל אפילו מום, בעלת החולין בהמת

שם וכתיב מום) בעלת זה (רע, בטוב" רע או ברע טוב אותו ימיר ולא יחליפנו "לא י) כז, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו תמימה.
קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה ימיר המר שם).86)"ואם (משנה הקדש של כבש או בעז חולין של בקר של87)המיר צאן

הקדש. של בבקר הקדש.88)חולין של בעזים חולין של הקדש.89)כבשים של בכבשים חולין של אלו90)עזים וכל
בהמ ימיר המר "ואם שם) (ויקרא שכתוב ממה שם בברייתא למדו בהמה.הדברים בשם נקראים אלו וכל בבהמה", המיר91)ה

הקדש. של בהמות במאה חולין של אחת במשנה92)בהמה קמא כתנא הקדש, של אחת בבהמה חולין של בהמות מאה המיר
שנאמר כמו יחיד, בלשון בהמה נקראות רבות בהמות ואף בבהמה", "בהמה (שם) שכתוב ממה גם ולמדו שמעון, כרבי ודלא שם

רבה". "ובהמה יא) ד, ריש93)(יונה מדברי שם בגמרא נשמע כן זו, אחר בזו הקדש של באחד חולין של המאה את שהמיר
חכמים דעת כן ואם תמורה, שתמורתו זה אחר בזה המיר שאם מודה באחד" אחד אלא ממירים "אין שאמר: שמעון ר' שאף לקיש

זה. אחר בזה שממירים בוודאי - אחת בבת ובהמה94)שממירין בהמה כל על לוקה אחת בבת שהממיר כז. בתמורה מפורש כן
מאה בהמיר אלא אינו זה וכל בנפרד. ואחד אחד כל על המיר כאילו ונחשב מחלקים הגופין - אחת פעם רק שהמיר פי על ואף

אחד. אלא לוקה אינו הקדש, של במאה חולין של אחד המיר אם אבל הקדש, של באחד חולין שהמירה95)של חולין בהמת
יב. בתמורה משנה אחרת, חולין בהמת בה המיר אם תמורה, עושה אינה - קדושה עליה וחלה הקדש שהקדיש96)בבהמת

הלכה להלן ראה קרבן, עצמו הוא אלא קרבן, וולד זה אין כשהקדישה מעוברת היתה (שאם וילדה שהוקדשה אחר ונתעברה בהמה
חולין. בהמת בה המיר אם תמורה עושה הוולד אין הקדש.97)ט), בבהמת או98)כלומר, יד רבינו כתב בכוונה כי ייתכן

תמורה. תמורתו - זו עולה תחת זו בהמה של ראשה או לבה אמר: אם אבל בהם, תלוייה הנשמה שאין אברים שהם רגל
שהקדיש99) פסוליהמדובר, מהלכות ד בפרק כמפורש קרבן, עצמה היא אלא קרבן", "וולד של דין לה שאין מעוברת כשהיתה ה

למעלה רבינו כתב הרי נתעברה כן ואחרי הקדישה אם אבל עובר, שהוא זמן כל אלא כאן מיעטו לא ולכן ו, הלכה המוקדשין
משנה). (לחם תמורה עושה אינו שוולד טו) משמע100)(הלכה - בבהמה" "בהמה י) כז, (ויקרא שנאמר ממה כן שלמדו אפשר



קג dxenz zekld - ixyz 'i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡Èאּלא נאמר ׁשּלא ּתמּורה, עֹוּׂשין אינן והּמנחֹות ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹהעֹופֹות
.68ּבהמה ְֵָ

.·Èהּבית ּבדק ׁשּנאמר69קרּבנֹות ּתמּורה. עֹוּׂשין אין ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ
ימירּנּו ולא לרע טֹוב ּבין יבּקר לא והלֹוא70ּבּמעּׂשר: . ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֹ

היה הּקדׁשים ּכל ּבכלל יצא71הּמעּׂשר ולּמה על72, ללּמד ? ְְְֲֳִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָ
יחיד73הּכלל קרּבן ּמעּׂשר מה וכן74: צּבּור קרּבנֹות יצאּו , ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָ

מזּבח75הּׁשּתפין קרּבן ּמעּׂשר מה הּבית.76. ּבדק קדׁשי יצאּו , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻ
ּדגן למעּׂשר הּקׁש ּבהמה ּמעּׂשר אּלא77מה ּבֹו חּיבין ׁשאין , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

נכרים ולא עֹוּׂשין78יּׂשראל ׁשאין נכרים קרּבנֹות יצאּו , ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו .79ּתמּורה, ְְְֵֶַָ

.‚Èקבּוע מּום ּבעלת ּתמּורה,80הּמקּדיׁש עֹוּׂשה אינּה - ְְֲִֵַַַַַָָָָ
קדּׁשת אּלא ואינּה ּגמּור, קּדּוׁש ּגּופּה נתקּדׁש ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻמּפני

עֹובר81ּדמים מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל ׁשהקּדיׁש82. אֹו , ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ
עֹוּׂשה זֹו הרי - קבּוע מּום לּה נֹולד ּכ ואחר ְְֲִֵַַַַָָָָָּתמימה

.83ּתמּורה ְָ
.„Èמּום ּבבעל ּתמים הּממיר ּבתמים84אחד מּום ּבעל ,85אֹו ְְִִִֵֶַַַַַָָָ

ּבצאן ּבקר ׁשהמיר ּבבקר86אֹו צאן ּבעּזים87אֹו ּכבּׂשים אֹו ,88 ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹ
ּבכבּׂשים עּזים ּבנקבֹות89אֹו זכרים אֹו ּבזכרים נקבֹות אֹו ,90, ְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָ

ּבמאה אחד ׁשהמיר ּבאחד91אֹו מאה אחת92אֹו ּבבת ּבין , ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
זֹו אחר ּבזֹו הּבהמֹות93ּבין ּכמנין ולֹוקין ּתמּורה, זֹו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָ

.94ׁשהמיר ִֵֶ
.ÂËּתמּורה עֹוּׂשה הּתמּורה ּבהמֹות95אין ולד ולא , ְְְְְֵֵַַָָָֹ

ּותמּורתֹו;96ההקּדׁש הּוא והיה ׁשּנאמר: ּתמּורה. עֹוּׂשה ְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָָָ
אבל ּתמּורתֹו. ּתמּורת ולא - 'ּותמּורתֹו' ולדֹו, ולא - ְְְְְְֲַָָָָֹֹ'הּוא'

ּבבהמה אלף97הּממיר אפּלּו והמיר, וחזר ּבּה והמיר וחזר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ואחד, אחד ּכל על ולֹוקה ּתמּורה, ּכּלן -ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

.ÊËׁשלמים ולא ּבׁשלמים עּברים אֹו איברים ממירין ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵָָֹֻאין
עֹולה ּתחת ידּה אֹו זֹו ּבהמה ׁשל רגלּה האֹומר: ּכיצד? ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבהן.

ּתמּורה.98זֹו אינּה - זֹו עֹולה ּתחת זֹו ּבהמה עּבר ׁשאמר אֹו ,ְְֵֵֶַַַַָָָָָֻ
אֹו זֹו, עֹולה ׁשל רגלּה אֹו ידּה ּתחת זֹו ּבהמה האֹומר: ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָוכן

חּטא ׁשל עּברּה ּתחת זֹו ּבהמה אינּה99תׁשאמר: - זֹו ְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
.100ּתמּורה ְָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תמורה. בבהמה68)עושין בהמה ימיר המר ואם וגו' קודש יהיה לה' ממנו יתן אשר כל לה' קרבן ממנה יקריבו אשר בהמה "ואם
קודש". יהיה ותמורתו הוא המקדש.69)והיה בית לתיקון יהיו ודמיהם שיפדום מנת על שהוקדשו בו70)בהמות יעשה לא

(שם). קודש" יהיה ותמורתו הוא והיה ימירנו המר "ואם וגומר: "לא71)תמורה, (שם) בהם שנאמר להמיר, שאסור אנו ויודעים
קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה וגו' אותו ימיר ולא בהמה.72)יחליפנו למעשר מיוחד פסוק התורה ייחדה יתר73)למה על

על ללמד לא ללמד, הכלל מן ויצא בכלל שהיה דבר "כל בהן נדרשת שהתורה המידות עשרה משלוש אחת היא וזו הקדשים.
יצא". כולו הכלל על ללמד אלא יצא בשותפות.74)עצמו בא תמורה.75)ואינו עושין המזבח.76)שאין על שמקריבו

בהמה77) מעשר אחד מדבר, הכתוב מעשרות בשתי כי נג: בבכורות זה על ואמרו וגו'", תעשר "עשר כב) יד, (דברים שכתוב
לדיניהן. לזה זה והושוו דגן מעשר ירימו78)ואחד אשר ישראל בני מעשר את "כי כד) יח, (במדבר דגן מעשר אצל שכתוב

ג.). (תמורה נכרים ולא ישראל בני בהמה, מעשר אף גויים, ולא ישראל בני ומשמע מבואר79)לה'" ושם ו, הלכה למעלה
תמורה. תמורתו שהמיר הגוי סופרים אבר.80)שמדברי מחוסר שהיה תמורה.81)כגון עושה אינה דמים שקדושת

הגוף.82) קדושת אמרה83)שקדושה ועליו מעיקרו טוב הוא הרי קבוע, מום בה היה לא שהקדיש שבשעה שמכיוון שם, משנה
תמורת זו "הרי אמר אם דווקא זה וכל יד:). (שם תמורה" עושה מעיקרו "טוב - בטוב" רע או ברע טוב וגו' יחליפנו "ולא התורה
לפדיון, שעומדת מום ובבעלת חילול, גם היא "תחת" של משמעותה זו", תחת זו "הרי אמר אם אבל זו". חליפי זו "הרי או זו",

לוקה. ואינו לתמורה ולא נתכוון שלחילול דבריו, מפרשים מום,84)אנו בעלת ההקדש ובהמת תמימה החולין בהמת כלומר,
הוממה. כן ואחרי ההקדש בעת תמימה שהיתה ההקדש85)וכגון ובהמת קבוע, מום בעל אפילו מום, בעלת החולין בהמת

שם וכתיב מום) בעלת זה (רע, בטוב" רע או ברע טוב אותו ימיר ולא יחליפנו "לא י) כז, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו תמימה.
קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה ימיר המר שם).86)"ואם (משנה הקדש של כבש או בעז חולין של בקר של87)המיר צאן

הקדש. של בבקר הקדש.88)חולין של בעזים חולין של הקדש.89)כבשים של בכבשים חולין של אלו90)עזים וכל
בהמ ימיר המר "ואם שם) (ויקרא שכתוב ממה שם בברייתא למדו בהמה.הדברים בשם נקראים אלו וכל בבהמה", המיר91)ה

הקדש. של בהמות במאה חולין של אחת במשנה92)בהמה קמא כתנא הקדש, של אחת בבהמה חולין של בהמות מאה המיר
שנאמר כמו יחיד, בלשון בהמה נקראות רבות בהמות ואף בבהמה", "בהמה (שם) שכתוב ממה גם ולמדו שמעון, כרבי ודלא שם

רבה". "ובהמה יא) ד, ריש93)(יונה מדברי שם בגמרא נשמע כן זו, אחר בזו הקדש של באחד חולין של המאה את שהמיר
חכמים דעת כן ואם תמורה, שתמורתו זה אחר בזה המיר שאם מודה באחד" אחד אלא ממירים "אין שאמר: שמעון ר' שאף לקיש

זה. אחר בזה שממירים בוודאי - אחת בבת ובהמה94)שממירין בהמה כל על לוקה אחת בבת שהממיר כז. בתמורה מפורש כן
מאה בהמיר אלא אינו זה וכל בנפרד. ואחד אחד כל על המיר כאילו ונחשב מחלקים הגופין - אחת פעם רק שהמיר פי על ואף

אחד. אלא לוקה אינו הקדש, של במאה חולין של אחד המיר אם אבל הקדש, של באחד חולין שהמירה95)של חולין בהמת
יב. בתמורה משנה אחרת, חולין בהמת בה המיר אם תמורה, עושה אינה - קדושה עליה וחלה הקדש שהקדיש96)בבהמת

הלכה להלן ראה קרבן, עצמו הוא אלא קרבן, וולד זה אין כשהקדישה מעוברת היתה (שאם וילדה שהוקדשה אחר ונתעברה בהמה
חולין. בהמת בה המיר אם תמורה עושה הוולד אין הקדש.97)ט), בבהמת או98)כלומר, יד רבינו כתב בכוונה כי ייתכן

תמורה. תמורתו - זו עולה תחת זו בהמה של ראשה או לבה אמר: אם אבל בהם, תלוייה הנשמה שאין אברים שהם רגל
שהקדיש99) פסוליהמדובר, מהלכות ד בפרק כמפורש קרבן, עצמה היא אלא קרבן", "וולד של דין לה שאין מעוברת כשהיתה ה

למעלה רבינו כתב הרי נתעברה כן ואחרי הקדישה אם אבל עובר, שהוא זמן כל אלא כאן מיעטו לא ולכן ו, הלכה המוקדשין
משנה). (לחם תמורה עושה אינו שוולד טו) משמע100)(הלכה - בבהמה" "בהמה י) כז, (ויקרא שנאמר ממה כן שלמדו אפשר
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.ÊÈּבכלאים ּבטרפה101הּממיר דפן102אֹו אֹו103ויֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹ
והרי105ואנּדרֹוגינֹוס104ּבטמטּום עליהן, חלה הּקדּׁשה אין - ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָֻֻ

ּבחמֹור אֹו ּבגמל ׁשהמיר ּכמי ּבמינן106זה ׁשאין לפי , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
מּום107קרּבן לבעל אּלּו ּבין מה לֹוקה. אינֹו ּולפיכ ,108? ְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

קרּבן ּבמינֹו יׁש מּום קרּבן109ּבעל ּבמינם אין אּלּו ,110. ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָ
.ÁÈועֹוּׂשין112והּנרּבע111הרֹובע מּום ּכבעל הם הרי - ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָ

ּבהן113ּתמּורה ּכּיֹוצא ּכל וכן .114. ְְֵֵֶַָָֹ
.ËÈחל וחציּה קדׁש ׁשחציּה עֹוּׂשה115ּבהמה לא - ְְְְֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹ

ּתמּורה116ּתמּורה נעּׂשית .117ולא ְְְֲֵַָָֹ
.Îׁשּימּותּו ׁשּדינן החּטאֹות ּתמּורה118ּכל עֹוּׂשין אינן -119, ְִִֵֶֶַַָָָָָָ

ותּמכר מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ׁשּתרעה ׁשּדינּה חּטאת -120וכל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּתמּורה .121עֹוּׂשה ְָָ

.‡Îעֹוּׂשה - לאׁשמֹו אֹו לעֹולתֹו אֹו לפסחֹו נקבה ְְְְְֲִִֵַַַָָָָהּמפריׁש
לּקרב122ּתמּורה ראּויין ׁשאינן ּפי על אף וירדּו123; הֹואיל , ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּתמימים הם והרי ּדמים אבל124לקדּׁשת הּגּוף. לקדּׁשת ירדּו - ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָֻֻ
ּׂשעיר ונּׂשיא125הּמפריׁש ּׂשעירה126לחּטאתֹו, 127ׁשהפריׁש ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָ

לחּטאתֹו ּפרה ׁשהפריׁש ּגדֹול וכהן עֹוּׂשין128לחּטאתֹו, אינן - ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ואפּלּו ּכלל נתקּדׁשה לא - ּבחּטאֹות המׁשּנה ׁשּכל ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹּתמּורה;

ּדמים הּמקּדׁשין.129קדּׁשת ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻֻ
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ׁשּיׁש‡. חּלין ּבהמת על הּקרּבן ּבעל ׁשּיאמר הּוא ְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּתמּורה
לֹומר, צרי ואין זֹו. חליפת זֹו הרי אֹו זֹו, ּתחת זֹו הרי ְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָלֹו:

ׁשהיא - זֹו עֹולה ּתחת אֹו זֹו חּטאת ּתחת זֹו הרי אמר: ֲִִֵֶַַַַַַָָָאם
ּבתֹו לי ׁשּיׁש חּטאת ּתחת זֹו הרי אמר: אם וכן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּתמּורה.
ּתמּורה. זֹו הרי - ּפלֹוני ּבמקֹום לי ׁשּיׁש עֹולה ּתחת אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָהּבית

חּל ּבהמת על אמר אם אבל לֹו. ׁשּיׁש ּתחתוהּוא זֹו הרי ין: ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ
אמר: אם וכן ּכלּום. אמר לא - חּטאת ּתחת זֹו הרי אֹו ְְֲִֵֵַַַַַָָָָֹעֹולה

ּתמּורה. אינּה - זֹו על מחּללת זֹו ְְֲֵֵֶֶַָָֻהרי
ׁשּנפל·. הקּדׁש ואחת חּלין אחת ּבהמֹות, ׁשּתי לפניו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהיּו

זֹו ּתחת זֹו הרי ואמר: חּלין ּבהמת על ידֹו הּניח מּום, ְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָֻּבּה
ואמר: הּקדׁש ּבהמת על ידֹו הּניח ולֹוקה. ּתמּורה זֹו הרי -ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
זֹו ואין החּלין, ּבהמת על חּללּה זה הרי - זֹו ּתחת זֹו ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻהרי

הּבהמה. ּבזֹו מּום ּבעלת ּכפֹודה אּלא ְְְְֲֵֶֶַַַָָָּתמּורה,
ּבעלת‚. מהן ואחת מזּבח, קדׁשי ּבהמֹות ׁשלׁש לפניו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיּו

ּתמימֹות ּבהמֹות וׁשלׁש לפדיֹון, עֹומדת היא ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָמּום
החּלין מן ׁשּתים הרי - אּלּו ּתחת אּלּו הרי ואמר: ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָֻֻחּלין,
עליהם ולֹוקה ּתמּורה, ּתמּורתן הּתמימֹות ׁשּתים ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּתחת
ׁשּנתחּללה מּום ּבעלת ּתחת היא הּׁשליׁשית והּבהמה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָׁשּתים;
לפניו ׁשּיׁש ׁשּכיון ּבּה. להמיר ולא נתּכּון ּולחּללּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹעליה,
חזקה - החּלּול והּוא הּתר, ודר הּתמּורה, והיא אּסּור, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּדר
אינֹו ּולפיכ האּסּור, ועֹוּׂשה ההּתר מּניח אדם ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיא
ּתחת אּלּו ּבהמֹות עּׂשר אמר: אם וכן מלקּיֹות. ׁשלׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלֹוקה
אּלא לֹוקה אינֹו - מּום ּבעלת מהן ואחת אּלּו, ּבהמֹות ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָעּׂשר
ולא נתּכּון לחּללּה העּׂשירית ׁשהּבהמה מלקּיֹות; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּתׁשע
הֹואיל הרּבה, ּבמלקּיֹות זה ׁשהחזק ּפי על ׁשאף ּבּה. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻלהמיר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ועוברים. אברים להוציא בשלימה, (=כבשה).101)שלימה ורחל זכר) (=גדי מתיש שנולדה חולין בהמת102)בהמת כלומר,
טריפה. היתה החתך.103)החולין דרך הוולד והוציאו האם של דפנה וחתכו בלידתו אמו שנתקשתה וכגון חולין, בבהמת

(=סתום)".104) אטום הוא אלא נקבות, אבר ולא זכרות אבר לא לו והוא105)"שאין נקבות אבר וגם זכרות אבר לו "שיש
נקבה". אם זכר אם אותם.106)ספק ממירים ואין קרבים, שיהיו החמור או הגמל במין מהלכות107)שאין ג בפרק ראה

למזבח. פסולים דופן ויוצא ואנדרוגינוס טומטום טריפה, שכלאיים, אֿג הלכות מזבח חולין108)איסורי בהמת היתה שאם
תמורה. תמורתו הקדש, בהמת תחת תמורה היא הרי ואמר, מעיקרה קבוע מום בהמה109)בעלת כגון קרבן שייך הבהמה במין

אדם. בני באכילת מותר הוא הרי - המזבח על להקריבו שאסור אף בעצמו מום ובעל מין110)תמימה, אינם תמימות שבהמות
טמאה. לבהמה היא דומה אדם בני באכילת שאסורה כיוון - עצמה בפני מין שאינה אף וטריפה עמם. על111)אחד שבא שור

ושניהם112)אשה. אדם, ידי על שנבעלה יקריבבהמה כי "אדם ב) א, (ויקרא שנאמר ממה בהקרבה אסורים והנרבע, הרובע ,

את להוציא בהמה, כל ולא הבהמה" "מן שם: בספרא ודרשו קרבנכם" את תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה מן לה' קרבן מכם
אבל הבעלים, פי על או בלבד אחד עד פי על שנרבעה או שרבע זה על לנו שנודע וכגון כח. בתמורה הוא וכן והנרבע, הרובע

תמורה. עושה ואינה באכילה ואסורה נסקלת הבהמה - עדים שני זה על העידו באכילה.113)אם מותרים הם כגון114)שהרי
אדם. באכילת ואסורים בהקרבה שאסורים כלב, ומחיר זונה אתנן נעבד, זרה, לעבודה שותפין,115)מוקצה שני של שהיתה כגון

שלו. החלק את והקדיש השותפין מן אחד חולין.116)והלך בהמת בה התפיס הבהמה117)אם מחצית שתהיה אמר אם
שתהיה וצריך בבהמה", בהמה ימיר המר "ואם י) כז, (ויקרא שכתוב משום הוא הדבר וטעם הקדש. בהמת תחת החולין מחלק

מחציתה. ולא כולה קדושה שהיא הקדש, של הבהמה כן וכמו חולין. שכולה שלימה, חולין של המתות118)הבהמה חטאות
אחרת. בחטאת נתכפרו שהבעלים אחר ונמצאה שאבדה וחטאת בעליה, שמתו חטאת חטאת, תמורת חטאת, וולד הן:

ותמורת119) חטאת ובוולד שם), תמורה מקובצת (שיטה תמורה עושים ואינם מהם הקדושה פרחה למות עומדים שהם ומשום
תמורה". עושה הקדש בהמות וולד ולא תמורה עושה התמורה "שאין טו) (הלכה למעלה רבינו שכתב כמו נוסף טעם יש חטאת

בדמיהן120) ומביא ונמכרות מום, בהן שיפול עד רועות אלא מתות אינן חטאות שכמה המוקדשין פסולי מהלכות ד בפרק ראה
המזבח.121)אחרות. על להיקרב עתידים ודמיה כ.) (תמורה הגוף קדושת קדושה היא שהרי כב. שם התפיס122)משנה אם

יט: בתמורה שהובאה בברייתא כרבנן חולין, בהמת פסח123)בהם קרבן מהלכות א בפרק ראה זכר, אלא קרבים אינם שכולם
ואשם. עולה לעניין חֿי הלכות הקרבנות מעשה מהלכות א ובפרק פסח. קרבן לעניין א עושה124)הלכה אינו מום בעל אבל

הצאן.125)תמורה. מן נקבה רק באה ליחיד חטאת קרבן כי טו, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות א בפרק וראה העזים. מן זכר
זכר.127)שחטא.126) עזים שעיר הוא נשיא של וחטאתו העזים. מן הכהן128)נקבה כי שם, הקרבנות מעשה בהלכות ראה

לחטאת. פר הכיפורים ביום מביא חולין.129)הגדול בהמת להתפיס יכול אינו התמורה.1)וממילא היא איך יבאר
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האּסּור. ועֹוּׂשה ההּתר ּדבר מּניח אינֹו - הּתר ּדר ׁשם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָויׁש
ּוׁשּתי מּום, ּבעלת מהן ואחת הקּדׁש ׁשל בהמֹות ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַׁשּתי
אּלּו הרי ואמר: מּום, ּבעלת מהן ואחת חּלין ׁשל ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֻבהמֹות
אחת, ולֹוקה הּתמימה ּתמּורת הּתמימה הרי - אּלּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָּתחת

מח הּמּום ההּתרּובעלת מּניח ׁשאינֹו הּמּום; ּבעלת על ּללת ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַֻ
האּסּור. ְִֶָועֹוּׂשה

קּימים,„. ּדבריו - ּוׁשלמים עֹולה ּתמּורת זֹו הרי ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָהאֹומר:
ּתמּורת דמיה ּובחצי עֹולה ּתמּורת דמיה ּבחצי ויביא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָותּמכר
אם ׁשלמים, ּותמּורת עֹולה ּתמּורת זֹו הרי אמר: ְְְְֲִִִֵַַַָָָָׁשלמים.
ּבּתחּלה נתּכּון לא ואם קּימים; ּדבריו - מּתחּלה לכ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹנתּכּון
ּפי על אף ׁשלמים, ּתמּורת ואמר וחזר עֹולה, לתמּורת ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָאּלא
ראׁשֹון, לׁשֹון אּלא ּתֹופּׂשין אין - דּבּור ּכדי ּבתֹו ְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשחזר

ּבלבד. עֹולה ּתמּורת היא ְְֲִִֵַַַָוהרי

ׁשליׁשי 1ּפרק
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ּתקרב‡. - העֹולה ּתמּורת לּקרב? הּתמּורֹות ּדין ְְְִִִֵֵַַַַָָָּכיצד
ּתרעה - מּום ּבעלת אֹו נקבה ּתמּורתּה היתה ואם ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָעֹולה.
עֹולה. ּבדמיה ויביא ותּמכר מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהּנקבה
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתמּות, - החּטאת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻּתמּורת
דמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - האׁשם ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹּתמּורת
טעּונה ּדבר, לכל ּכּׁשלמים - הּׁשלמים ּתמּורת ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָלנדבה.
ּכּתֹודה, - הּתֹודה ּתמּורת וׁשֹוק. חזה ּותנּופת ּונסכים ְְְְִִֶַַַַָָָָָָסמיכה
ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לחם, טעּונה ׁשאינּה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאּלא
יֹום חצֹות קדם ּבּה המיר אם הּפסח: ּתמּורת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֻהּמקּדׁשין.
ׁשּיּפל עד תרעה אּלא קרבה, ּתמּורתֹו אין - עּׂשר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹארּבעה
חצֹות אחר ּבּה המיר ואם ׁשלמים; ּבדמיה ויביא מּום, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבּה
הּבכֹור ּתמּורת ׁשלמים. ּתקרב עצמּה הּתמּורה הרי -ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
הּוא, לה' ּבּבכֹור: ׁשּנאמר לעֹולם. קרבין אינם - ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּמעּׂשר
ודין קרבה; ּתמּורתֹו ואין קרב, הּוא למדּו: הּׁשמּועה ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָמּפי
ותאכל. מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה ּתמּורתן ּכּבכֹור. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמעּׂשר

לּבעלים.·. - הּמעּׂשר ּותמּורת לּכהנים, - הּבכֹור ְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָֹּתמּורת
ּומעּׂשר ּבכֹור ּפֹודין ׁשאין ּכמֹוּוכׁשם מּום, ּבהן ׁשּנפל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּתמּורתן. ּפֹודים אין ּכ מזּבח, אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו
ּתמּורתּה‚. - ׁשלמים וחציּה עֹולה חציּה ׁשהקּדיׁשּה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּבהמה

ּתחּלת מּפני קרבה ׁשאינּה הקּדׁש ּבהמת ּכל וכן ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכמֹוה.
ּתמּורה זֹו ּבהמה חצי : אמר ּכמֹוה. ּתמּורתּה הרי - ְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָהקּדׁשּה
וחציּה עֹולה חציּה עֹולה. ּתקרב זֹו הרי - עֹולה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָוחציּה
זֹו הרי - מעּׂשר וחציּה ּתמּורה חציּה עֹולה. ּתקרב - ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָמעּׂשר

קרבה. ואינּה ְְֵֵֵָָָספק,
ּתמימה,„. לֹומר צרי ואין עֹובר, מּום ּבעלת ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָהּמקּדיׁש

אחר ּבּה והמיר ונפּדית, קבּוע מּום ּבּה נֹולד ּכ ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָואחר
אּלא נפּדית, ואינּה קרבה ואינּה ּתמּורה, זֹו הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָׁשּנפּדית
קדּׁשה מּכח ׁשּבאה מּפני - קרבה אינּה ׁשּתמּות. עד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻמּניחּה
ּפדיֹונּה. לתּפּׂש קדּׁשתּה ּבכח ׁשאין - נפּדית ואינּה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹֻדחּויה,

הרי‰. - מּתחּלתן קבּועין מּומין ּבעלי ׁשהיּו הּתמּורֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָּכל
מּתרין ׁשּיהיּו ּכדי ּדבר לכל לחּלין יֹוצאין ואינן יּפדּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻֻאּלּו
על ּבתמּורה חלה ׁשהּקדּׁשה ּפדיֹונן. אחר ועבֹודה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻּבגּזה
ּכאן האמּור ורע ּבטֹוב, רע אֹו ׁשּנאמר: קבּוע, מּום ְְֱֲֶֶַַַַַַָָָָּבעלת
ּפי על ואף לקרּבן, ראּוי ׁשאינֹו ּבֹו וכּיֹוצא מּום ּבעל ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָהּוא

ּקדׁש. יהיה ּבֹו ּכתּוב ְִֵֶֶָֹכן
.Â- הּתערֹובֹות מן ּבאחת והמיר ּבזבחים ׁשּנתערבה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָעֹולה

היא עֹולה ּתמּורת אם ואֹומר: אחרת ּבהמה מביא זה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרי
- זֹו היא ׁשלמים ּתמּורת ואם ׁשלמים, זֹו ּבהמה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָזֹו
הּתמּורה עם ׁשהביא הּבהמה ונמצא עֹולה. זֹו ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהרי

ּבאחתּכ והמיר חזר ּבזה. זה ׁשּנתערבּו ּוׁשלמים עֹולה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
אחר זבח מביא - המיר מהן זֹו ּבאי ידּוע ואין ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָמּׁשתיהן
ּתמּורה ּתמּורת אם הּׁשנּיה: הּתמּורה על ואֹומר ּביתֹו ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָמּתֹו
ׁשלמים אֹו עֹולה ּתמּורת ואם חּלין, ׁשהביא זֹו הרי - זֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֻהיא
ׁשהביא זה והרי ׁשלמים. אֹו עֹולה ׁשהביא זה הרי - ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָהיא
ּוכבר ּבזה. זה ׁשּנתערבּו ּותמּורה ּכזבח הּׁשנּיה הּתמּורה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָעם

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות הּתערֹובֹות דין ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֻּבארנּו
.Êמהן ּבאחד והמיר ּבמעּׂשר אֹו ּבבכֹור ׁשּנתערבּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשלמים

ויּפדה, מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה אּלא יקרב, לא זה הרי -ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו כּמעּׂשר אֹו ּכּבכֹור ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָויאכל

�
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ּבּבקעה:‡. והֹוליכּה ּבהר, להֹוליכּה החמֹור את ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהּׂשֹוכר
הּבעלים; ּדעת על ׁשעבר ּפי על אף ּפטּור, - החלקה ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֻאם

ּבהר: והֹוליכּה ּבּבקעה, להֹוליכּה ּׂשכרּה חּיב. - הּוחּמה ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָואם
ואם הּבקעה; מן ּבהר יתר ׁשהחלקּות חּיב, - החלקה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻאם
מּפני ההר, מן יתר ּבּבקעה ׁשהחמימּות ּפטּור, - ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּוחּמה
הּמעלה מחמת הּוחּמה ואם ההרים. ּבראׁש ׁשּמנּׁשבת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהרּוח
לחרׁש הּפרה את הּׂשֹוכר וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. -ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבֹו ׁשחֹורׁש הּכלי והּוא הּקנקן, ונׁשּבר ּבּבקעה, וחרׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָּבהר,
ׁשחרׁשּו. האּמנין עם הּפרה ּבעל ודין ּפטּור, הּׂשֹוכר הרי -ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קריבה.1) שאינה ותמורה קריבה, תמורה שיש יבאר
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האּסּור. ועֹוּׂשה ההּתר ּדבר מּניח אינֹו - הּתר ּדר ׁשם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָויׁש
ּוׁשּתי מּום, ּבעלת מהן ואחת הקּדׁש ׁשל בהמֹות ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַׁשּתי
אּלּו הרי ואמר: מּום, ּבעלת מהן ואחת חּלין ׁשל ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֻבהמֹות
אחת, ולֹוקה הּתמימה ּתמּורת הּתמימה הרי - אּלּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָּתחת

מח הּמּום ההּתרּובעלת מּניח ׁשאינֹו הּמּום; ּבעלת על ּללת ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַֻ
האּסּור. ְִֶָועֹוּׂשה

קּימים,„. ּדבריו - ּוׁשלמים עֹולה ּתמּורת זֹו הרי ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָהאֹומר:
ּתמּורת דמיה ּובחצי עֹולה ּתמּורת דמיה ּבחצי ויביא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָותּמכר
אם ׁשלמים, ּותמּורת עֹולה ּתמּורת זֹו הרי אמר: ְְְְֲִִִֵַַַָָָָׁשלמים.
ּבּתחּלה נתּכּון לא ואם קּימים; ּדבריו - מּתחּלה לכ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹנתּכּון
ּפי על אף ׁשלמים, ּתמּורת ואמר וחזר עֹולה, לתמּורת ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָאּלא
ראׁשֹון, לׁשֹון אּלא ּתֹופּׂשין אין - דּבּור ּכדי ּבתֹו ְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשחזר

ּבלבד. עֹולה ּתמּורת היא ְְֲִִֵַַַָוהרי

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּתקרב‡. - העֹולה ּתמּורת לּקרב? הּתמּורֹות ּדין ְְְִִִֵֵַַַַָָָּכיצד
ּתרעה - מּום ּבעלת אֹו נקבה ּתמּורתּה היתה ואם ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָעֹולה.
עֹולה. ּבדמיה ויביא ותּמכר מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהּנקבה
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתמּות, - החּטאת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻּתמּורת
דמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - האׁשם ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹּתמּורת
טעּונה ּדבר, לכל ּכּׁשלמים - הּׁשלמים ּתמּורת ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָלנדבה.
ּכּתֹודה, - הּתֹודה ּתמּורת וׁשֹוק. חזה ּותנּופת ּונסכים ְְְְִִֶַַַַָָָָָָסמיכה
ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לחם, טעּונה ׁשאינּה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאּלא
יֹום חצֹות קדם ּבּה המיר אם הּפסח: ּתמּורת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֻהּמקּדׁשין.
ׁשּיּפל עד תרעה אּלא קרבה, ּתמּורתֹו אין - עּׂשר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹארּבעה
חצֹות אחר ּבּה המיר ואם ׁשלמים; ּבדמיה ויביא מּום, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבּה
הּבכֹור ּתמּורת ׁשלמים. ּתקרב עצמּה הּתמּורה הרי -ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
הּוא, לה' ּבּבכֹור: ׁשּנאמר לעֹולם. קרבין אינם - ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּמעּׂשר
ודין קרבה; ּתמּורתֹו ואין קרב, הּוא למדּו: הּׁשמּועה ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָמּפי
ותאכל. מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה ּתמּורתן ּכּבכֹור. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמעּׂשר

לּבעלים.·. - הּמעּׂשר ּותמּורת לּכהנים, - הּבכֹור ְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָֹּתמּורת
ּומעּׂשר ּבכֹור ּפֹודין ׁשאין ּכמֹוּוכׁשם מּום, ּבהן ׁשּנפל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּתמּורתן. ּפֹודים אין ּכ מזּבח, אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו
ּתמּורתּה‚. - ׁשלמים וחציּה עֹולה חציּה ׁשהקּדיׁשּה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּבהמה

ּתחּלת מּפני קרבה ׁשאינּה הקּדׁש ּבהמת ּכל וכן ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכמֹוה.
ּתמּורה זֹו ּבהמה חצי : אמר ּכמֹוה. ּתמּורתּה הרי - ְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָהקּדׁשּה
וחציּה עֹולה חציּה עֹולה. ּתקרב זֹו הרי - עֹולה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָוחציּה
זֹו הרי - מעּׂשר וחציּה ּתמּורה חציּה עֹולה. ּתקרב - ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָמעּׂשר

קרבה. ואינּה ְְֵֵֵָָָספק,
ּתמימה,„. לֹומר צרי ואין עֹובר, מּום ּבעלת ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָהּמקּדיׁש

אחר ּבּה והמיר ונפּדית, קבּוע מּום ּבּה נֹולד ּכ ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָואחר
אּלא נפּדית, ואינּה קרבה ואינּה ּתמּורה, זֹו הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָׁשּנפּדית
קדּׁשה מּכח ׁשּבאה מּפני - קרבה אינּה ׁשּתמּות. עד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻמּניחּה
ּפדיֹונּה. לתּפּׂש קדּׁשתּה ּבכח ׁשאין - נפּדית ואינּה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹֻדחּויה,

הרי‰. - מּתחּלתן קבּועין מּומין ּבעלי ׁשהיּו הּתמּורֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָּכל
מּתרין ׁשּיהיּו ּכדי ּדבר לכל לחּלין יֹוצאין ואינן יּפדּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻֻאּלּו
על ּבתמּורה חלה ׁשהּקדּׁשה ּפדיֹונן. אחר ועבֹודה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻּבגּזה
ּכאן האמּור ורע ּבטֹוב, רע אֹו ׁשּנאמר: קבּוע, מּום ְְֱֲֶֶַַַַַַָָָָּבעלת
ּפי על ואף לקרּבן, ראּוי ׁשאינֹו ּבֹו וכּיֹוצא מּום ּבעל ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָהּוא

ּקדׁש. יהיה ּבֹו ּכתּוב ְִֵֶֶָֹכן
.Â- הּתערֹובֹות מן ּבאחת והמיר ּבזבחים ׁשּנתערבה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָעֹולה

היא עֹולה ּתמּורת אם ואֹומר: אחרת ּבהמה מביא זה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרי
- זֹו היא ׁשלמים ּתמּורת ואם ׁשלמים, זֹו ּבהמה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָזֹו
הּתמּורה עם ׁשהביא הּבהמה ונמצא עֹולה. זֹו ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהרי

ּבאחתּכ והמיר חזר ּבזה. זה ׁשּנתערבּו ּוׁשלמים עֹולה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
אחר זבח מביא - המיר מהן זֹו ּבאי ידּוע ואין ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָמּׁשתיהן
ּתמּורה ּתמּורת אם הּׁשנּיה: הּתמּורה על ואֹומר ּביתֹו ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָמּתֹו
ׁשלמים אֹו עֹולה ּתמּורת ואם חּלין, ׁשהביא זֹו הרי - זֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֻהיא
ׁשהביא זה והרי ׁשלמים. אֹו עֹולה ׁשהביא זה הרי - ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָהיא
ּוכבר ּבזה. זה ׁשּנתערבּו ּותמּורה ּכזבח הּׁשנּיה הּתמּורה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָעם

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות הּתערֹובֹות דין ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֻּבארנּו
.Êמהן ּבאחד והמיר ּבמעּׂשר אֹו ּבבכֹור ׁשּנתערבּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשלמים

ויּפדה, מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה אּלא יקרב, לא זה הרי -ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו כּמעּׂשר אֹו ּכּבכֹור ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָויאכל

�
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ּבּבקעה:‡. והֹוליכּה ּבהר, להֹוליכּה החמֹור את ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהּׂשֹוכר
הּבעלים; ּדעת על ׁשעבר ּפי על אף ּפטּור, - החלקה ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֻאם

ּבהר: והֹוליכּה ּבּבקעה, להֹוליכּה ּׂשכרּה חּיב. - הּוחּמה ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָואם
ואם הּבקעה; מן ּבהר יתר ׁשהחלקּות חּיב, - החלקה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻאם
מּפני ההר, מן יתר ּבּבקעה ׁשהחמימּות ּפטּור, - ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּוחּמה
הּמעלה מחמת הּוחּמה ואם ההרים. ּבראׁש ׁשּמנּׁשבת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהרּוח
לחרׁש הּפרה את הּׂשֹוכר וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. -ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבֹו ׁשחֹורׁש הּכלי והּוא הּקנקן, ונׁשּבר ּבּבקעה, וחרׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָּבהר,
ׁשחרׁשּו. האּמנין עם הּפרה ּבעל ודין ּפטּור, הּׂשֹוכר הרי -ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קריבה.1) שאינה ותמורה קריבה, תמורה שיש יבאר
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ּבעל ּדין - הּקנקן ונׁשּבר הּבעלים, ּדעת על ׁשּנה לא אם ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַַָָֹוכן
ּבהר, וחרׁש ּבּבקעה, לחרׁש ּׂשכרּה האּמנין. עם ְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָָָֻהּפרה
האּמנים. עם ּׂשֹוכר ׁשל ודינֹו חּיב, הּׂשֹוכר - הּקנקן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻונׁשּבר

מי·. ׁשּמׁשּלמין. חריׁשה? ּבעת ׁשּׁשּברּו האּמנין דין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֻּומהּו
היתה ואם החריׁשה. ּבעת הּכלי את האֹוחז זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמׁשּלם?
הּקנקן: ּבדמי חּיבים ׁשניהם - מעלֹות מעלֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּׂשדה

הּכלי. את והאֹוחז ּבּמלמד אֹותּה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָהּמנהיג
ּפטּור.‚. - והחלקה ּבתבּואה, ודׁש ּבקטנית, לדּוׁש ְְְְְְְְִִִָָָָָָָֻּׂשכרּה

מעּׂשה מחלקת. ׁשהּקטנית חּיב, - ּבקטנית ודׁש ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבתבּואה,
ּבדר ּבֹו ּתל לא לֹו: ואמר לחברֹו, חמֹור ׁשהּׂשּכיר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבאחד,
ּבּה ׁשאין נרׁש, ּבדר אּלא ׁשם, מצּויין ׁשהּמים ּפקֹוד, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָנהר
עדים ׁשם היּו ולא החמֹור, ּומת ּפקֹוד, נהר ּבדר הל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמים.
ּבנהר אמר: מעצמֹו הּוא אּלא ,הל דר זה ּבאי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמעידים
ואמרּו מת. עצמֹו ּומחמת מים, ׁשם היּו ולא הלכּתי, ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֹּפקֹוד
חּיב - מצּויין ּפקֹוד ּבנהר ׁשהּמים עדים ויׁש הֹואיל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָחכמים:
ּלי 'מה אֹומרים ואין הּבעלים, ּדעת על ׁשּנה ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלׁשּלם,

עדים. ּבמקֹום ְְִִֵֵַלׁשּקר'
ׁשל„. לטרין מאתים עליה להביא הּבהמה את ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׂשֹוכר

חּיב; - ומתה ּׂשעֹורים, ׁשל לטרין מאתים והביא ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָחּטים,
אם וכן נפח. להן יׁש והּׂשעֹורין לּמּׂשֹוי, קׁשה ׁשהּנפח ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמּפני
אם אבל ּתבן. ּבמׁשקלּה והביא ּתבּואה, להביא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָּׂשכרּה

ּׂשעֹור עליה להביא ּומתהּׂשכרּה חּטים, ּבמׁשקלן והביא ים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. -ְֵֵֶַָָֹ

עליה‰. ירּכיב לא - איׁש עליה לרּכב הּבהמה את ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּׂשכר
ּומרּכיב איׁש. עליה מרּכיב - אּׁשה עליה לרּכב ּׂשכרּה ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹאּׁשה.
ׁשהיא מעּברת ואפּלּו ּגדֹולה, ּבין קטּנה ּבין אּׁשה, ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻעליה

ְִָמניקה.
.Âוהֹוסיף ידּוע, מׁשקל עליה לּׂשאת הּבהמה את ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּׂשֹוכר

ׁשּפסק הּׁשעּור על מּׁשלׁשים חלק הֹוסיף אם מּׂשאֹו: ְִִִִִֵֶֶַַַַַָָעל
הּוא נֹותן אבל ּפטּור, - מּכאן ּפחֹות חּיב; - ּומתה ֲִִֵֵַָָָָָָעּמֹו,
הּידּוע ּבּמׁשקל אּלא נֹוּׂשא אינֹו - סתם ּׂשכר הּתֹוספת. ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּׂשכר
ּכגֹון מּׁשלׁשים, חלק הֹוסיף ואם ּבהמה; לאֹותּה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָּבּמדינה
אֹו ּומתה ּוׁשלׁשים, אחד עליה וטען ׁשלׁשים לּׂשאת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּדרּכּה
על מּׁשלׁשים אחד ּבּה ׁשהֹוסיף ספינה וכן חּיב. - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָנׁשּברה

ּדמיה. לׁשּלם חּיב - וטבעה ְְְֵֶַַַָָָָָָָמּׂשאּה,
.Ê- זה ּבמּׂשא והּזק אחד, קב מּׂשאֹו על ׁשהֹוסיף ְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהּכּתף

מרּגיׁש הּוא והרי ּדעת ּבן ׁשהּוא ּפי על ׁשאף ּבנזקיו. ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָחּיב
זה הּוא חליֹו מחמת ׁשּמא לּבֹו, על יעלה - הּמּׂשא ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבכבד

ֶַֹהּכבד.
.Áעליה להּניח לֹו יׁש - עליה לרּכב החמֹור את ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׂשֹוכר

ּדר ׁשאין לפי ,הּדר אֹותֹו ׁשל ּומזֹונֹותיו ּולגינֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָּכסּותֹו
- זה על יתר מזֹונֹות; לקנֹות ּומלֹון מלֹון ּבכל לחזר ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹהּׂשֹוכר
להּניח החמֹור לבעל יׁש וכן החמֹור. ּבעל עליו מעּכב ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָהרי
- זה על יתר הּיֹום; אֹותֹו ׁשל מזֹונֹות ותבן ּׂשעֹורים ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָעליה
ּומלֹון. מלֹון ּבכל לקנֹות לֹו ׁשאפׁשר מּפני מעּכב, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּׂשֹוכר
מזֹונֹותיו עליו מּניח - יקנה מאין ׁשם אין אם ,ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָלפיכ
- הּדברים אּלּו וכל .הּדר אֹותּה ּכל ׁשל ּבהמּתֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָּומזֹונֹות

י מנהג ׁשאין ּובמקֹום סתם, ׁשּיׁשּבּׂשֹוכר ּבמקֹום אבל דּוע; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
הּמנהג. לפי הּכל - ְְְִִִַַָָֹמנהג
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נלקחה‡. אֹו נׁשתּטית אֹו וחלתה הּבהמה, את ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָהּׂשֹוכר
נלקחה אם לחזר, סֹופּה ׁשאין ּפי על אף ,הּמל ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹלעבֹודת
,לפני ׁשּל הרי לּׂשֹוכר: אֹומר הּמּׂשּכיר הרי - הליכה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָדר
ּבׁשּׂשכרּה אמּורים? ּדברים ּבּמה מׁשלם. ּׂשכרֹו לֹו לּתן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָוחּיב
אבל הקּפדה; ּבלא להׁשליכֹו ׁשאפׁשר מּׂשֹוי עליה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלּׂשאת
וכּיֹוצא זכּוכית ּכלי עליה לּׂשאת אֹו עליה לרּכב ּׂשכרּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹאם
חמֹור; מּמּנּו ּׂשכר אם אחר, חמֹור לֹו להעמיד חּיב - ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָּבהן
ּכּמה ּׂשכר על עּמֹו ויחּׁשב הּׂשכר, יחזיר - העמיד לא ְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹואם

ּבּה. ֶַָָׁשהל
ּבין·. לּׂשאת ׁשּׂשכרּה ּבין נׁשּברה, אֹו הּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָמתה

- ל מּׂשּכיר אני סתם חמֹור לֹו: אמר אם לרּכב, ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָֹׁשּׂשכרּה
- העמיד לא ואם מקֹום; מּכל אחר חמֹור לֹו להעמיד ְְֱֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹחּיב
ּׂשֹוכר אֹו אחרת, ּבהמה ּבּה ולּקח הּבהמה, למּכר לּׂשֹוכר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיׁש
לּמקֹום ׁשּיּגיע עד לּקח, ּבדמיה אין אם ּבדמיה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבהמה
ּׂשכרּה אם ,ל מּׂשּכיר אני זה חמֹור לֹו: אמר ּבֹו. ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָׁשּפסק
יׁש אם :הּדר ּבחצי ּומתה זכּוכית, לכלי אֹו עליה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלרּכב
- לּקח ּבדמיה אין ואם יּקח, - אחרת ּבהמה לּקח ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבדמיה
ואם עּמֹו; ׁשּפסק לּמקֹום ׁשּיּגיע עד ּכּלּה, ּבדמי אפּלּו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻּׂשֹוכר
חצי ׁשל ּׂשכרֹו לֹו נֹותן - לּׂשּכר ולא לּקח לא ּבדמיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹאין
הֹואיל למּׂשא, ּׂשכרּה ּתרעמת. אּלא עליו לֹו ואין ,ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּדר
להעמיד חּיב אינֹו - הּדר ּבחצי ּומת זה, חמֹור לֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָואמר

ּׂש לֹו נֹותן אּלא אחר, נבלתֹו.לֹו לֹו ּומּניח הּדר חצי ׁשל כרֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
אמר‚. אם :הּדר ּבחצי לֹו וטבעה הּספינה, את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּׂשֹוכר

ּבּה להֹולי הּׂשֹוכר ּוּׂשכרּה ,ל מּׂשּכיר אני זֹו ספינה ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָלֹו:
הּׂשכר; ּכל יחזיר - הּׂשכר לֹו ׁשּנתן ּפי על אף סתם, ְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָיין
ׁשּׂשכרּתי, עצמּה הּספינה לי הבא לֹו: אֹומר זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהרי
מקֹום מּכל יין אביא ואני זֹו, ּבספינה יׁש גדֹולה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשהקּפדה
ּוּׂשכרּה ,ל מּׂשּכיר אני סתם ספינה לֹו: אמר ּבּה. ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָָואֹולי
הּׂשכר מן לֹו נתן ׁשּלא ּפי על אף זה, יין ּבּה להֹולי ְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּׂשֹוכר
הּיין לי הבא לֹו: אֹומר ׁשהרי הּׂשכר; ּכל לּתן חּיב - ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּכלּום
צרי אבל ואֹוליכֹו. מקֹום מּכל ספינה ל אביא ואני ְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָעצמֹו,
הּמּטּפל דֹומה ׁשאינֹו ,הּדר חצי ׁשל הּטרח ּכדי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹלנּכֹות
אני זֹו ספינה לֹו: אמר ּובטל. ליֹוׁשב הּספינה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּבהֹולכת
- הּׂשכר נתן אם זה: יין ּבּה להֹולי הּׂשֹוכר וּׂשכר ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָמּׂשּכיר,
יכֹול זה ׁשאין יּתן; לא - נתן לא ואם להחזירֹו, יכֹול ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאינֹו
ּׂשכר עצמֹו. יין להביא יכֹול זה ולא עצמּה, הּספינה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹלהביא

הּׂשכר. חֹולקין אּלּו הרי - סתם ליין סתם ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָספינה
ּׂשכר„. לֹו נֹותן - הּדר ּבחצי ּופרקּה הּספינה, את ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּׂשֹוכר

עד לֹו אֹותּה ׁשּיּׂשּכיר מי הּׂשֹוכר מצא ואם .הּדר ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכל
ּתרעמת. עליו הּספינה לבעל ויׁש ּׂשֹוכר; - ׁשּפסק ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּמקֹום
,הּדר ּבחצי אחר לאיׁש ׁשּבּספינה הּסחֹורה ּכל מכר אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוכן
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הראׁשֹון מן הּדר חצי ּׂשכר נֹוטל - הּלֹוקח ועלה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוירד,
ּתרעמת, עליו הּספינה לבעל ויׁש האחרֹון; מּזה החצי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּוּׂשכר
ּכל וכן ּבֹו. הרּגל לא ׁשעדין אחר איׁש ּדעת לסּבל לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹֻׁשּגרם

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
קצּוב,‰. זמן עד לחברֹו ּבית ׁשהּמּׂשּכיר אֹומר: אני ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָמּכאן

מּׂשּכיר - זמּנֹו סֹוף עד לאחר הּבית להּׂשּכיר הּׂשֹוכר ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָורצה
היּו אם אבל ביתֹו; ּבני ּכמנין בית ּבני יׁש אם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָלאחרים,
אין חכמים: אמרּו ׁשּלא לחמּׁשה. יּׂשּכיר לא - ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹארּבעה
לֹו: אֹומר ׁשהרי מּטלטלין, אּלא - להּׂשּכיר רּׁשאי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּׂשֹוכר
ּבספינה, אֹו ּבקרקע אבל אחר; ּביד ּפקדֹוני ׁשּיהא רצֹוני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָאין
אמר אם אֹומר: אני וכן ּכן. אֹומר אין - עּמּה ּבעלּה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשהרי
לאחרים? ּביתי ותּׂשּכיר ּתטרח לּמה לּׂשֹוכר: הּבית ּבעל ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָלֹו
מּׂשכירּותֹו ּפטּור ואּתה והּניחֹו צא ּבֹו, לעמד ּתרצה לא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹאם
מּבעליו; טֹוב ּתמנע ּבאל ׁשּזה לאחר. להּׂשּכירֹו יכֹול אינֹו -ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשהֹורה, מי ויׁש ּביתֹו. לזה ּתּניח לאחר, מּׂשּכירֹו ׁשאּתה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעד
זמּנֹו. סֹוף עד ּׂשכרֹו ויּתן ּכלל, לאחר להּׂשּכירֹו יכֹול ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשאינֹו

אמת. זה ׁשּדין לי יראה ְֱִִֵֶֶֶֶָֹולא
.Âחּיב אינֹו - נפל ׁשהּׂשּכירֹו ואחר ,ל מּׂשּכיר אני זה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבית

ׁשאר לֹו ּומחזיר ּבֹו ּׁשּנׁשּתּמׁש מה על מחּׁשב אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָלבנֹותֹו,
אֹו אחר, ּבית לֹו להעמיד חּיב - סתרֹו אם אבל ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָהּׂשכירּות;
והּׂשּכירֹו לזה ׁשהּׂשּכירֹו אחר חזר אם וכן ּכמֹותֹו. לֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָיּׂשּכיר
הראׁשֹון ּׂשכירּות ׁשהפקיע אּנס, אֹו ּכֹוכבים לעֹובד מכרֹו ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָאֹו
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכמֹותֹו. אחר ּבית לֹו להּׂשּכיר חּיב זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ

ֶָּבזה.
.Êחּיב - נפל ּבית לֹו ׁשּנתן ואחר סתם, ּבית לֹו ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָהּׂשּכיר

ׁשּנפל הּבית מן קטן היה ואם אחר. ּבית לֹו יּתן אֹו ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלבנֹותֹו
ׁשּלא ּבית. קרּוי ׁשּיהיה והּוא עליו. לעּכב יכֹול הּׂשֹוכר אין -ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
אני ּכזה ּבית לֹו: אמר אם אבל סתם. ּבית אּלא ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָהּׂשּכיר

ּכ ּבית לֹו להעמיד חּיב - ל רחּבֹומּׂשּכיר ּומּדת ארּכֹו מּדת ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָ
ענין היה לא לֹו: לֹומר יכֹול ואינֹו ׁשהראהּו; זה ּבית ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשל
ּכזה, לּמרחץ אֹו לּׁשּוק אֹו לּנהר קרֹוב ׁשּיהיה אּלא ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּדברי
היה אם ,לפיכ ּוכצּורתֹו. ּכמּדתֹו ּבית לֹו להעמיד חּיב ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָאּלא
לא - אחד קטן; יעּׂשּנּו לא - ּגדֹול גדֹול; יעּׂשּנּו לא - ֲֲֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹקטן
מן יפחת ולא אחד. יעּׂשּנּו לא - ׁשנים ׁשנים; ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹיעּׂשּנּו
ׁשניהם. מּדעת אּלא עליהן, יֹוסיף ולא ּבֹו, ׁשהיּו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהחּלֹונֹות

.Á:לֹו אמר עלּיה. לֹו להעמיד חּיב - סתם עלּיה ְְְֲֲֲִִִִַַַַַָָָָָהּמּׂשּכיר
ּבית ׁשעּבד הרי - ל מּׂשּכיר אני זה ּבית ּגּבי ׁשעל זֹו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָעלּיה
יתר אֹו טפחים ּבארּבעה העלּיה נפחתה אם ,לפיכ ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָָלעלּיה.
ודר יֹורד הּׂשֹוכר הרי - תּקן לא ואם לתּקן; הּמּׂשּכיר חּיב -ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹ
ּגּבי על זֹו עלּיֹות ׁשּתי היּו ׁשּיתּקן. עד הּבית ּבעל עם ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָּבּבית
- הּתחּתֹונה נפחתה ּבּתחּתֹונה; ּדר - העליֹונה ונפחתה ְְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָזֹו,
ידּור, לא לפיכ ּבּבית. אֹו ּבעליֹונה ידּור אם ספק זה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהרי
ׁשאמר ּבאחד מעּׂשה מּׁשם. אֹותֹו מֹוציאין אין - ּדר ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָואם
,ל מּׂשּכיר אני הּזה הּפרסק ּגּבי ׁשעל זֹו ּדלית ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָלחברֹו:
חכמים, לפני מעּׂשה ּובא מּמקֹומֹו; הּפרסק אילן ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָונעקר
ׁשהּדלית זמן ּכל הּפרסק להעמיד אּתה חּיב לֹו: ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָואמרּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶֶַַָֹקּימת.

ה'תשע"ב תשרי ו' שלישי יום

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

ּבזיזיה‡. מׁשּתּמׁש - גדֹולה ּבבירה לחברֹו ּבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמּׂשּכיר
ּוברחבה חצר, ׁשל ּובּתרּבץ אּמֹות, ארּבע עד ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּובכּתליה
- הּכתלים ּבעבי להׁשּתּמׁש ׁשּנהגּו ּומקֹום הּבּתים. ְְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאחֹורי
אחר הֹולכין הּדברים אּלּו ּובכל הּכתלים. ּבעבי ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַַָָָָמׁשּתּמׁש
ּבענין ׁשאמרנּו ּכדר להם, הידּועין והּׁשמֹות הּמדינה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמנהג

ּוממּכר. ְִֶָָמקח
ׁשּבּה.·. הרפת הּׂשּכיר לא - סתם חצרֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹהּמּׂשּכיר
ולפּתח‚. דלתֹות, לֹו להעמיד חּיב - לחברֹו ּבית ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָֹהּמּׂשּכיר

את ולסמ הּתקרה, את ּולחּזק ׁשּנתקלקלּו, החּלֹונֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹלֹו
ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ּומנעּול, נגר ולעּׂשֹות ׁשּנׁשּברה, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּקֹורה
הּבּתים ּביׁשיבת ּגדֹול עּקר והם אּמן מעּׂשה ׁשהן ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמּדברים
מקֹום ּולתּקן ּומזּוזה, מעקה לעּׂשֹות חּיב הּׂשֹוכר ְְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָוהחצרֹות.
אֹו מרזב אֹו סּלם לעּׂשֹות רצה אם וכן מּׁשּלֹו. ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻהּמזּוזה

עצמֹו. מּׁשל עֹוּׂשה זה הרי - ּגּגֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָלהטיח
חּיב„. - יתר אֹו ּבארּבעה ונפחתה לחברֹו עלּיה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּמּׂשּכיר

הּתקרה חּזּוק ׁשהּמעזיבה ׁשעליה; והּמעזיבה הּתקרה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלתּקן
ִהיא.

מּטּפל‰. הּוא לפיכ ּׂשֹוכר. ׁשל הּוא הרי - ׁשּבחצר ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּזבל
ּבּמה הּמנהג. אחר הֹולכין - מנהג ׁשם יׁש ואם להֹוציאֹו. ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּבֹו
ּׂשֹוכר; ׁשל הּזבל ׁשעּׂשּו הּבהמֹות ּכׁשהיּו אמּורים? ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּדברים
החצר; ּבעל ׁשל הּזבל - אחרים ׁשל הּבהמֹות אם ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאבל
ׁשהיא ּפי על אף מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשחצרֹו

אחרים. ּביד ְְֲִֵַָּׂשכּורה
.Âׁשאר אֹו חנּות אֹו מרחץ אֹו חצר אֹו ּבית ְְְֲִִֵֶַַַָָָהּמּׂשּכיר

זמּנֹו, ּבסֹוף לצאת ּכֹופהּו זה הרי - קצּוב זמן עד ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָהּמקֹומֹות
ללינה סתם: ּבית לֹו ּׂשכר אחת. ׁשעה אפּלּו לֹו ממּתין ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָואינֹו
ימים; מּׁשני ּפחֹות אין - לׁשביתה אחד; מּיֹום ּפחֹות אין -ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ

יֹום. מּׁשלׁשים ּפחֹות אין - ְְִִִִֵָלנּׂשּואין
.Êעד להֹוציאֹו יכֹול אינֹו - סתם לחברֹו ּבית ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָהּמּׂשּכיר

יהיה ולא מקֹום לבּקׁש ּכדי מּקדם, יֹום ׁשלׁשים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹׁשּיֹודיעֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה יצא. הּׁשלׁשים ּולסֹוף ,ּבּדר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמׁשל
להֹוציאֹו יכֹול אינֹו - הּגׁשמים ּבימֹות אבל החּמה; ְְֲִִִִֵַַַָָָָּבימֹות
נׁשאר אם החג, לפני ׁשלׁשים לֹו קבע הּפסח. ועד החג ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמן
יכֹול אינֹו - החג לאחר אחד יֹום אפּלּו יֹום הּׁשלׁשים ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמן
יֹום ׁשלׁשים ׁשּיֹודיעֹו והּוא הּפסח. מֹוצאי עד ְְְִִִֵֶֶַַַָלהֹוציאֹו
אחד - ּבּכרּכים אבל ּבעירֹות; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹמּקדם.
עּׂשר ׁשנים להֹודיעֹו צרי הּגׁשמים, ימֹות ואחד החּמה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָימֹות
צרי ּבעירֹות, ּבין ּבּכרּכים ּבין - ּבחנּות וכן מּקדם. ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹחדׁש

מּקדם. חדׁש עּׂשר ׁשנים ְְִִֵֶֶָָֹֹלהֹודיעֹו
.Áלהֹודיעֹו חּיב הּׂשֹוכר ּכ להֹודיעֹו, חּיב ׁשהּמּׂשּכיר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּכׁשם

חדׁש עּׂשר ׁשנים מּקדם אֹו ּבעירֹות, יֹום ׁשלׁשים ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹמּקדם
לא ואם ּפנּוי. ּביתֹו יּׁשאר ולא ׁשכן, ׁשּיבּקׁש ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹּבּכרּכים,

הּׂשכר. יּתן אּלא לצאת, יכֹול אינֹו - ִִֵֵֵֶַָָָָָהֹודיעֹו
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הראׁשֹון מן הּדר חצי ּׂשכר נֹוטל - הּלֹוקח ועלה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוירד,
ּתרעמת, עליו הּספינה לבעל ויׁש האחרֹון; מּזה החצי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּוּׂשכר
ּכל וכן ּבֹו. הרּגל לא ׁשעדין אחר איׁש ּדעת לסּבל לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹֻׁשּגרם

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
קצּוב,‰. זמן עד לחברֹו ּבית ׁשהּמּׂשּכיר אֹומר: אני ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָמּכאן

מּׂשּכיר - זמּנֹו סֹוף עד לאחר הּבית להּׂשּכיר הּׂשֹוכר ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָורצה
היּו אם אבל ביתֹו; ּבני ּכמנין בית ּבני יׁש אם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָלאחרים,
אין חכמים: אמרּו ׁשּלא לחמּׁשה. יּׂשּכיר לא - ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹארּבעה
לֹו: אֹומר ׁשהרי מּטלטלין, אּלא - להּׂשּכיר רּׁשאי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּׂשֹוכר
ּבספינה, אֹו ּבקרקע אבל אחר; ּביד ּפקדֹוני ׁשּיהא רצֹוני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָאין
אמר אם אֹומר: אני וכן ּכן. אֹומר אין - עּמּה ּבעלּה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשהרי
לאחרים? ּביתי ותּׂשּכיר ּתטרח לּמה לּׂשֹוכר: הּבית ּבעל ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָלֹו
מּׂשכירּותֹו ּפטּור ואּתה והּניחֹו צא ּבֹו, לעמד ּתרצה לא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹאם
מּבעליו; טֹוב ּתמנע ּבאל ׁשּזה לאחר. להּׂשּכירֹו יכֹול אינֹו -ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשהֹורה, מי ויׁש ּביתֹו. לזה ּתּניח לאחר, מּׂשּכירֹו ׁשאּתה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעד
זמּנֹו. סֹוף עד ּׂשכרֹו ויּתן ּכלל, לאחר להּׂשּכירֹו יכֹול ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשאינֹו

אמת. זה ׁשּדין לי יראה ְֱִִֵֶֶֶֶָֹולא
.Âחּיב אינֹו - נפל ׁשהּׂשּכירֹו ואחר ,ל מּׂשּכיר אני זה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבית

ׁשאר לֹו ּומחזיר ּבֹו ּׁשּנׁשּתּמׁש מה על מחּׁשב אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָלבנֹותֹו,
אֹו אחר, ּבית לֹו להעמיד חּיב - סתרֹו אם אבל ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָהּׂשכירּות;
והּׂשּכירֹו לזה ׁשהּׂשּכירֹו אחר חזר אם וכן ּכמֹותֹו. לֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָיּׂשּכיר
הראׁשֹון ּׂשכירּות ׁשהפקיע אּנס, אֹו ּכֹוכבים לעֹובד מכרֹו ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָאֹו
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכמֹותֹו. אחר ּבית לֹו להּׂשּכיר חּיב זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ

ֶָּבזה.
.Êחּיב - נפל ּבית לֹו ׁשּנתן ואחר סתם, ּבית לֹו ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָהּׂשּכיר

ׁשּנפל הּבית מן קטן היה ואם אחר. ּבית לֹו יּתן אֹו ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלבנֹותֹו
ׁשּלא ּבית. קרּוי ׁשּיהיה והּוא עליו. לעּכב יכֹול הּׂשֹוכר אין -ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
אני ּכזה ּבית לֹו: אמר אם אבל סתם. ּבית אּלא ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָהּׂשּכיר

ּכ ּבית לֹו להעמיד חּיב - ל רחּבֹומּׂשּכיר ּומּדת ארּכֹו מּדת ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָ
ענין היה לא לֹו: לֹומר יכֹול ואינֹו ׁשהראהּו; זה ּבית ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשל
ּכזה, לּמרחץ אֹו לּׁשּוק אֹו לּנהר קרֹוב ׁשּיהיה אּלא ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּדברי
היה אם ,לפיכ ּוכצּורתֹו. ּכמּדתֹו ּבית לֹו להעמיד חּיב ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָאּלא
לא - אחד קטן; יעּׂשּנּו לא - ּגדֹול גדֹול; יעּׂשּנּו לא - ֲֲֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹקטן
מן יפחת ולא אחד. יעּׂשּנּו לא - ׁשנים ׁשנים; ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹיעּׂשּנּו
ׁשניהם. מּדעת אּלא עליהן, יֹוסיף ולא ּבֹו, ׁשהיּו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהחּלֹונֹות

.Á:לֹו אמר עלּיה. לֹו להעמיד חּיב - סתם עלּיה ְְְֲֲֲִִִִַַַַַָָָָָהּמּׂשּכיר
ּבית ׁשעּבד הרי - ל מּׂשּכיר אני זה ּבית ּגּבי ׁשעל זֹו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָעלּיה
יתר אֹו טפחים ּבארּבעה העלּיה נפחתה אם ,לפיכ ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָָלעלּיה.
ודר יֹורד הּׂשֹוכר הרי - תּקן לא ואם לתּקן; הּמּׂשּכיר חּיב -ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹ
ּגּבי על זֹו עלּיֹות ׁשּתי היּו ׁשּיתּקן. עד הּבית ּבעל עם ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָּבּבית
- הּתחּתֹונה נפחתה ּבּתחּתֹונה; ּדר - העליֹונה ונפחתה ְְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָזֹו,
ידּור, לא לפיכ ּבּבית. אֹו ּבעליֹונה ידּור אם ספק זה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהרי
ׁשאמר ּבאחד מעּׂשה מּׁשם. אֹותֹו מֹוציאין אין - ּדר ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָואם
,ל מּׂשּכיר אני הּזה הּפרסק ּגּבי ׁשעל זֹו ּדלית ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָלחברֹו:
חכמים, לפני מעּׂשה ּובא מּמקֹומֹו; הּפרסק אילן ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָונעקר
ׁשהּדלית זמן ּכל הּפרסק להעמיד אּתה חּיב לֹו: ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָואמרּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶֶַַָֹקּימת.

ה'תשע"ב תשרי ו' שלישי יום

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

ּבזיזיה‡. מׁשּתּמׁש - גדֹולה ּבבירה לחברֹו ּבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמּׂשּכיר
ּוברחבה חצר, ׁשל ּובּתרּבץ אּמֹות, ארּבע עד ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּובכּתליה
- הּכתלים ּבעבי להׁשּתּמׁש ׁשּנהגּו ּומקֹום הּבּתים. ְְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאחֹורי
אחר הֹולכין הּדברים אּלּו ּובכל הּכתלים. ּבעבי ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַַָָָָמׁשּתּמׁש
ּבענין ׁשאמרנּו ּכדר להם, הידּועין והּׁשמֹות הּמדינה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמנהג

ּוממּכר. ְִֶָָמקח
ׁשּבּה.·. הרפת הּׂשּכיר לא - סתם חצרֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹהּמּׂשּכיר
ולפּתח‚. דלתֹות, לֹו להעמיד חּיב - לחברֹו ּבית ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָֹהּמּׂשּכיר

את ולסמ הּתקרה, את ּולחּזק ׁשּנתקלקלּו, החּלֹונֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹלֹו
ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ּומנעּול, נגר ולעּׂשֹות ׁשּנׁשּברה, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּקֹורה
הּבּתים ּביׁשיבת ּגדֹול עּקר והם אּמן מעּׂשה ׁשהן ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמּדברים
מקֹום ּולתּקן ּומזּוזה, מעקה לעּׂשֹות חּיב הּׂשֹוכר ְְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָוהחצרֹות.
אֹו מרזב אֹו סּלם לעּׂשֹות רצה אם וכן מּׁשּלֹו. ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻהּמזּוזה

עצמֹו. מּׁשל עֹוּׂשה זה הרי - ּגּגֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָלהטיח
חּיב„. - יתר אֹו ּבארּבעה ונפחתה לחברֹו עלּיה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּמּׂשּכיר

הּתקרה חּזּוק ׁשהּמעזיבה ׁשעליה; והּמעזיבה הּתקרה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלתּקן
ִהיא.

מּטּפל‰. הּוא לפיכ ּׂשֹוכר. ׁשל הּוא הרי - ׁשּבחצר ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּזבל
ּבּמה הּמנהג. אחר הֹולכין - מנהג ׁשם יׁש ואם להֹוציאֹו. ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּבֹו
ּׂשֹוכר; ׁשל הּזבל ׁשעּׂשּו הּבהמֹות ּכׁשהיּו אמּורים? ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּדברים
החצר; ּבעל ׁשל הּזבל - אחרים ׁשל הּבהמֹות אם ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאבל
ׁשהיא ּפי על אף מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשחצרֹו

אחרים. ּביד ְְֲִֵַָּׂשכּורה
.Âׁשאר אֹו חנּות אֹו מרחץ אֹו חצר אֹו ּבית ְְְֲִִֵֶַַַָָָהּמּׂשּכיר

זמּנֹו, ּבסֹוף לצאת ּכֹופהּו זה הרי - קצּוב זמן עד ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָהּמקֹומֹות
ללינה סתם: ּבית לֹו ּׂשכר אחת. ׁשעה אפּלּו לֹו ממּתין ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָואינֹו
ימים; מּׁשני ּפחֹות אין - לׁשביתה אחד; מּיֹום ּפחֹות אין -ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ

יֹום. מּׁשלׁשים ּפחֹות אין - ְְִִִִֵָלנּׂשּואין
.Êעד להֹוציאֹו יכֹול אינֹו - סתם לחברֹו ּבית ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָהּמּׂשּכיר

יהיה ולא מקֹום לבּקׁש ּכדי מּקדם, יֹום ׁשלׁשים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹׁשּיֹודיעֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה יצא. הּׁשלׁשים ּולסֹוף ,ּבּדר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמׁשל
להֹוציאֹו יכֹול אינֹו - הּגׁשמים ּבימֹות אבל החּמה; ְְֲִִִִֵַַַָָָָּבימֹות
נׁשאר אם החג, לפני ׁשלׁשים לֹו קבע הּפסח. ועד החג ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמן
יכֹול אינֹו - החג לאחר אחד יֹום אפּלּו יֹום הּׁשלׁשים ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמן
יֹום ׁשלׁשים ׁשּיֹודיעֹו והּוא הּפסח. מֹוצאי עד ְְְִִִֵֶֶַַַָלהֹוציאֹו
אחד - ּבּכרּכים אבל ּבעירֹות; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹמּקדם.
עּׂשר ׁשנים להֹודיעֹו צרי הּגׁשמים, ימֹות ואחד החּמה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָימֹות
צרי ּבעירֹות, ּבין ּבּכרּכים ּבין - ּבחנּות וכן מּקדם. ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹחדׁש

מּקדם. חדׁש עּׂשר ׁשנים ְְִִֵֶֶָָֹֹלהֹודיעֹו
.Áלהֹודיעֹו חּיב הּׂשֹוכר ּכ להֹודיעֹו, חּיב ׁשהּמּׂשּכיר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּכׁשם

חדׁש עּׂשר ׁשנים מּקדם אֹו ּבעירֹות, יֹום ׁשלׁשים ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹמּקדם
לא ואם ּפנּוי. ּביתֹו יּׁשאר ולא ׁשכן, ׁשּיבּקׁש ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹּבּכרּכים,

הּׂשכר. יּתן אּלא לצאת, יכֹול אינֹו - ִִֵֵֵֶַָָָָָהֹודיעֹו
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.Ëהּׂשֹוכר ולא להֹוציאֹו יכֹול הּמּׂשּכיר ׁשאין ּפי על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹאף
יׁש - הּבּתים הּוקרּו אם מּקדם, ׁשּיֹודיעֹו עד לצאת ְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹיכֹול
עד ּבׁשוה ּׂשכר אֹו לּׂשֹוכר: ולֹומר עליו להֹוסיף ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹלּמּׂשּכיר
לפחת לּׂשֹוכר יׁש - הּבּתים הּוזלּו אם וכן תצא. אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹׁשּתמצא
אֹו עּתה, ׁשל ּכׁשער לי הּׂשּכר אֹו לּמּׂשּכיר: ולֹומר ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָהּׂשכר
זה הרי - ּבֹו דר ׁשהיה הּמּׂשּכיר ּבית נפל .לפני ּבית ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהרי
ׁשּתהיה ּבדין אינֹו לֹו: ואֹומר מּביתֹו, הּׂשֹוכר להֹוציא לֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַיׁש
;ּבּדר מׁשל ואני מקֹום, ׁשּתמצא עד ּבביתי יֹוׁשב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻאּתה

מּמּני. יֹותר זה ּבבית זכּות ּבעל אּתה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשאין
.Èנעּׂשה ׁשּבנֹו יֹודע היה אם אּׁשה: בֹו לּׂשא לבנֹו הּבית ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָנתן

ולא מּקדם להֹודיעֹו לֹו אפׁשר והיה ּפלֹוני, ּבזמן ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֹחתן
אּׁשה, לֹו נזּדּמנה עכׁשו ואם להֹוציאֹו; יכֹול אינֹו - ְְְְְִִִִִֵַַָָָָהֹודיעֹו
ׁשאינֹו להֹוציאֹו; לֹו יׁש זה הרי - מּיד נֹוּׂשאּה הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָוהרי
ּבית יּׂשּכר הּבית ּבעל ּובן ּבביתֹו, יֹוׁשב זה ׁשּיהיה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹּבדין

חתּנה. בֹו ֲֲֶֶַָֻׁשּיעּׂשה
.‡Èיכֹול הּׁשני אין - הֹוריׁשֹו אֹו נתנֹו אֹו הּבית את ְִִִֵֵֶַַַַָָָמכר

ׁשנים מּקדם אֹו יֹום ׁשלׁשים מּקדם ׁשּיֹודיעֹו עד ְְְִִִִִֵֶֶֶַֹֹלהֹוציאֹו
זה מּכח יתר ּכח אין לֹו: אֹומר הּׂשֹוכר ׁשהרי חדׁש; ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹעּׂשר

מחמתֹו. זה ּבבית ְֲִִֵֶֶַָָָׁשּזכית

ה'תשע"ב תשרי ז' רביעי יום
יוםרביעֿיחמישיז'ֿח'תשרי

ׁשביעי ¦¦§¤¤ּפרק

.‡ּכ ּוממּכר, ּבמקח ׁשּירצה ּתנאי ּכל אדם ׁשּמתנה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכׁשם
וכל היא. קצּוב לזמן מכירה ׁשהּׂשכירּות ּבּׂשכירּות; ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָֹמתנה
ׁשאין וכל ּׂשכירּות; ּׂשכירּותֹו ּׂשֹוכר ממּכר, ּבנכסיו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹׁשּממּכרֹו
ּבלבד ּפרֹות לֹו יׁש ּכן אם אּלא לּׂשּכר. לֹו אין ּכ למּכר, ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹלֹו

מֹוכר. ואינֹו ּׂשֹוכר זה הרי הּקרקע, ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָּבאֹותּה
נתעּברה·. - הּׁשנה ונתעּברה לׁשנה, לחברֹו ּבית ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָָהּמּׂשּכיר

לֹו הזּכיר לּמּׂשּכיר. נתעּברה - לחדׁשים הּׂשּכיר ְְְְְֳִִִִִִִֵַַַַָָָלּׂשֹוכר.
ּדינר עּׂשר ׁשנים לחדׁש, ּדינר לֹו: ׁשאמר ּבין וׁשנה, ְְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹחדׁשים
ּבכל ּדינר לׁשנה, ּדינר עּׂשר ׁשנים לֹו: ׁשאמר ּבין ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָּבׁשנה,
ּבחזקת ׁשהּקרקע מּׂשּכיר; ׁשל העּבּור חדׁש הרי - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹחדׁש
ּבראיה אּלא הּקרקע ּבעל מּיד ּדבר מֹוציאין ואין ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבעלים,

זה לזמן ׁשאמר: הּבית ּבעל וכן ל,ּברּורה. הּׂשּכרּתי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ
על - אר לזמן אֹו סתם, אּלא ּׂשכרּתי לא אֹומר: ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹוהּׂשֹוכר
נׁשּבע הּבית ּבעל - הביא לא ואם ראיה; להביא ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹהּׂשֹוכר

הּבית. מן ּומֹוציאֹו ִִִֵֶַַהּסת
ּבֹו,‚. ׁשּנתחּיבּתי הּבית ּׂשכר נתּתי ׁשאמר: ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּׂשֹוכר

ּבין ּבׁשטר ׁשהיתה ּבין נטלּתי, לא עדין אֹומר: ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוהּמּׂשּכיר
הּׂשֹוכר על - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּתבעֹו אם ּבעדים: ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָׁשהיתה
יטען אֹו מּמּנּו, ׁשּלקח מי על ויחרים יּתן אֹו ראיה, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלהביא
ויׁשּביעהּו עצמּה ּבפני טענה ּתחּלה ׁשּנתן ּבּדמים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָעליו
ּבּיֹום ואפּלּו יֹום, ׁשלׁשים לאחר הּמּׂשּכיר ּתבעֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָהּסת;
הּׂשֹוכר יּׁשבע אֹו ראיה, להביא הּמּׂשּכיר על - ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָהּׁשלׁשים
ׁשּיּתן ּופרׁש מּמּנּו ּׂשכר אם וכן ויּפטר. ּׂשכרֹו לֹו נתן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּכבר
הּׂשֹוכר על - הּׁשנה ּבתֹו ּותבעֹו ּבׁשנה, ׁשנה הּׂשכר ְְְֵַַַַָָָָָָָָָלֹו

ּתׁשעה ּביֹום ואפּלּו הּׁשנה, לאחר ּתבעֹו ראיה; ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָלהביא
ראיה. להביא הּמּׂשּכיר על - ּבאלּול ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָועּׂשרים

זמן,„. ּבֹו ואין ׁשנים, לעּׂשר ּבׁשטר לחברֹו ּבית ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמּׂשּכיר
ׁשנה, אּלא הּׁשטר מּזמן עבר לא עדין אֹומר: ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּׂשֹוכר
וׁשכנּת הּׂשכירּות ׁשני וׁשלמּו עברּו ּכבר אֹומר: ְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָוהּמּׂשּכיר
ראיה הביא לא ואם ראיה; להביא הּׂשֹוכר על - ׁשנים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹעּׂשר

ויֹוציאֹו. הּסת הּמּׂשּכיר יּׁשבע -ְְִִִֵֶַַַָ
ויבׁש‰. ׁשנים, לעּׂשר ּבידֹו מׁשּכֹון ׁשהיה אֹו ּפרּדס ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּׂשֹוכר

ויאכל קרקע, ּבהן ויּלקח עציו, יּמכרּו - הּזמן ּבתֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹהּפרּדס
וגּוף הּמׁשּכֹון. זמן אֹו ּׂשכירּותֹו זמן סֹוף עד ְְְְְִֵַַַַַָּפרֹותיו
מּׁשּום ּבהן אסּורין ׁשניהן - נקצצּו אֹו ׁשּיבׁשּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָהאילנֹות

והּלוה. הּמלוה ְְִִֶֶַַַֹרּבית,
.Â,סתם ׁשנים ּבֹו ׁשּכתּוב הּמׁשּכֹון ׁשטר אֹו הּׂשכירּות ְְְְְִִֶַַַַַָָָׁשטר

וקדם ׁשּתים, אֹומר הּקרקע ּובעל ׁשלׁש, אֹומר הּפרֹות ְְְִֵֵֵַַַַַַַַַַָָּבעל
ּבחזקת הּפרֹות הרי - הּפרֹות ואכל הּמלוה אֹו הּׂשֹוכר ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָזה
אֹו הּׂשֹוכר אכלּה ראיה. הּקרקע ּבעל ׁשּיביא עד ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָאֹוכליהן
יׁש ׁשנים לחמׁש ואמר: הּׁשטר, וכבׁש ׁשנים, ׁשלׁש ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָהממׁשּכן
,ׁשטר הבא לֹו: אמרּו ׁשלׁש, אֹומר: הּקרקע ּובעל ּפרֹות, ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָלי
היא לקּוחה אמר: רצה, ׁשאּלּו נאמן; הּׂשֹוכר - אבד ְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָָואמר:

ׁשנים. ׁשלׁש אכלּה ׁשהרי ְֲֲִִֵֶָָָָָּבידי,
.Êאֹו מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו לבית ּפרֹותיו ׁשהכניס ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹמי

לבעל יׁש - והל והּניחם ּפרֹותיו, ׁשהכניס עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהטעהּו
הּפֹועלים ּׂשכר לּתן ּכדי הּפרֹות מאֹותן לֹו למּכר ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹהּבית
היא, חסידּות ּומּדת לּׁשּוק. אֹותם ּומׁשליכין אֹותן ְֲִִִִִִִֶַַַָָׁשּמֹוציאין
מּׁשּום מקֹום, ּדמיהן מּמקצת ויּׂשּכרּו ּדין, לבית ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָׁשּיֹודיע

ּכהגן. עּׂשה ׁשּלא ּפי על אף לּבעלים, אבדה ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהׁשב
.Áחדׁש ּבכל סאה עּׂשרים לֹו ׁשּיטחן מחברֹו רחים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּׂשֹוכר

ׁשם: לטחן צרי אינֹו והרי הרחים ּבעל והעׁשיר ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבּׂשכרֹו,
- לאחרים אֹו לעצמֹו לטחן ׁשּצרי חּטים לּׂשֹוכר יׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹאם
סדם מּדת ׁשּזֹו סאה, עּׂשרים טחינת ּדמי לּתן אֹותֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹּכֹופין
טֹוחן והריני דמים, לי אין לֹומר: יכֹול - לֹו אין ואם ְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָהיא;
וכן לאחרים. מכר - צרי אּתה אין ואם ׁשּׂשכרּתי, ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹל

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

ה'תשע"ב תשרי ח' חמישי יום
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ּפרֹותיו‡. לאכל ּכרם אֹו לזרעּה ּׂשדה מחברֹו הּׂשֹוכר ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאחד
אֹו מּמּנּוּבדמים, ׁשּׂשכר ּכגֹון קצּובים, ּבפרֹות מּמּנּו ׁשּׂשכר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ּבכל יין ּכּדי ּבעּׂשרים זה וכרם ּבׁשנה ּכֹור ּבעּׂשרים זֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּׂשדה
הּנקרא הּוא ּבפרֹות והּׂשֹוכר להן. יׁש אחד ּדין ׁשניהן - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשנה

ֵחֹוכר.
עליו·. ּולהֹוציא אֹותֹו לעבד ּכדי ּפרּדס אֹו ּׂשדה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹהמקּבל

אֹו רביע אֹו הּתבּואֹות ׁשליׁש הּקרקע לבעל ויּתן ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַיציאֹות,
ׁשהּוא ּדבר ּכל מקּבל. הּנקרא הּוא זה ּביניהן, ּׁשּיתנּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמה
ׁשמירה ׁשהּוא ּדבר וכל ּבֹו; חּיב הּקרקע ּבעל - הארץ ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָלסיג
ּבֹו ׁשחֹופרין הּקרּדם ּבֹו. חּיב המקּבל אֹו החֹוכר - ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָֹיתרה
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וכּיֹוצא והּכד והּדלי העפר, ּבהן ׁשּנֹוּׂשאין והּכלים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהארץ,
וחטיטת הּקרקע; ּבעל על - הּמים ּבהן ׁשּדֹולין ְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָּבהן
המקּבל. על אֹו החֹוכר על - הּמים ּבהן ׁשּמקּבצין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָהּמקֹומֹות

לא‚. - מּועטֹות לׁשנים מחברֹו ּׂשדה המקּבל אֹו ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּׂשֹוכר
ׁשנה זֹורעּה - ׁשנים ׁשבע קּבלּה אֹו ּׂשכרּה פׁשּתן; ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָָיזרעּנה
קּבלּה אֹו ּׂשכרּה הּמנין; מן הּׁשביעית ואין ּפׁשּתן. ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָראׁשֹונה

הּמנין. מן ׁשביעית - אחד ְְִִִִֶַַָָָׁשבּוע
אֹו„. הּׁשלחין ּבית והיא מחברֹו, ּׂשדה המקּבל אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָהחֹוכר

הּנהר ּפסק ולא הּׁשלחין, ּבית מעין ויבׁש האילן, ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹּבית
האילן ׁשּנקצץ אֹו ּבדלי, מּמּנּו להביא אפׁשר אּלא ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָהּגדֹול,
מדינה מּכת ואם מחכירֹו. לֹו מנּכה אינֹו - האילנֹות ּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל
ּבתֹו עֹומד היה מחכירֹו. לֹו מנּכה - הּנהר ׁשּיבׁש ּכגֹון ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהיא,
ּבית ,ל מּׂשּכיר אני הּזה הּׁשלחין ּבית לֹו: ואמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׂשדה
- האילן נקצץ אֹו הּמעין יבׁש ,ל מּׂשּכיר אני הּזה ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָהאילן
לֹו אמר ולא ּבתֹוכּה, עֹומד הּוא ׁשהרי מחכירֹו; לֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָֹמנּכה
מּׂשּכיר. אני עּתה ׁשהיא ּכמֹות ׁשאֹומר: ּכמי אּלא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ'הּזה'
הּׁשלחין ּבית לֹו: ואמר ּבתֹוכּה, עֹומד היה לא אם ,ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹלפיכ
ׁשּנקצץ אֹו הּמעין ויבׁש האילן, ּבית אֹו ,ל מּׂשּכיר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאני

מחכירֹו. לֹו מנּכה אינֹו - ְֲִִֵֵֶַָָהאילן
אֹו‰. חגב ואכלּה מחברֹו, ּׂשדה המקּבל אֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּׂשֹוכר

- העיר אֹותּה ׁשל הּׂשדֹות לרב זה ּדבר ארע אם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹנׁשּתּדפה:
ּפׁשטה לא ואם ׁשארעֹו; ההפסד לפי הּכל מחכירֹו, לֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמנּכה
ּפי על אף מחכירֹו, לֹו מנּכה אינֹו - הּׂשדֹות ּברב ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּמּכה
הּׂשדֹות ּכל נׁשּתּדפּו הּקרקע. ּבעל ׁשל הּׂשדֹות ּכל ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשּנׁשּתּדפּו
ּברב הּמּכה ׁשּפׁשטה ּפי על אף המקּבל, אֹו הּׂשֹוכר ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹׁשל
ּתלּוי ההפסד זה ׁשאין מחכירֹו; לֹו מנּכה אינֹו - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּׂשדֹות
ּבעל עליו התנה נׁשּתּדפּו. ּׂשדֹותיו ּכל ׁשהרי ּבּׂשֹוכר, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאּלא
ּכלל, זרעּה ׁשּלא אֹו ּׂשעֹורים, ּוזרעּה חּטים ׁשּיזרעּנה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּקרקע
ׁשּדפֹון אֹו חגב ׁשּבא ּפי על אף צמחה, ולא ׁשּזרעּה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹאֹו
חּיב מתי ועד מחכירֹו. לֹו מנּכה אינֹו - הּמדינה רב ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻוהּכתה
ׁשראּוי זמן ּכל צמחה? לא אם אחרת ּפעם ולזרע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹלהּטּפל

מקֹום. ּבאֹותֹו ְְִִָָלזריעה
.Â- לקצר ׁשּנהגּו מקֹום מחברֹו: ּׂשדה המקּבל אֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּׂשֹוכר

לקצר. רּׁשאי ואינֹו יעקר, - לעקר לעקר; רּׁשאי ואינֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַַֹֹֹֹֹיקצר,
- אחריו לחרׁש ׁשּנהגּו ּומקֹום זה. על זה מעּכבין ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָּוׁשניהם
- קרקע ּגב על אילנֹות להּׂשּכיר ׁשּנהגּו מקֹום ְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָיחרׁש.
הּידּוע; מן ּבפחֹות סתם לֹו ׁשהּׂשּכיר ּפי על ואף ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָמּׂשּכירין,
אף אילנֹות, לֹו אין - אילנֹות להּׂשּכיר ׁשּלא ׁשּנהגּו ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּומקֹום
הּמדינה. ּכמנהג הּכל הּידּוע. על ּביתר מּמּנּו ׁשּׂשכר ּפי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹעל

.Êנֹותן - ולקתה חּטים, ּכֹור ּבעּׂשרה מחברֹו ּׂשדה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהחֹוכר
ל לֹוקח הריני לֹו: יאמר לא - יפֹות חּטיה היּו מּתֹוכּה. ְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹלֹו
ּבעּׂשרה ּכרם מּמּנּו חכר מּתֹוכּה. לֹו נֹותן אּלא הּׁשּוק, ֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמן
אחר ׁשּלקּו עמרים וכן ׁשּנבצרּו, אחר והקריסּו ענבים, ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָסּלי
והחמיץ יין, ּכּדי ּבעּׂשרה חכרֹו מּתֹוכן. לֹו נֹותן - ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנקצרּו
ׁשל עמרים ּבמאה מּמּנּו חכרּה טֹוב. יין לֹו לּתן חּיב -ְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּוזרעּה חרׁשּה, ּכ ואחר אחר, מין ּוזרעּה ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָאסּפסּתא,
וחרׁשּה, אסּפסּתא, ּבּתחּלה ׁשּזרעּה אֹו ולקתה, ְְְְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָָָאסּפסּתא,

מּתֹוכּה, לֹו נֹותן אינֹו - ולקתה אחרת, ּפעם זרעּה ּכ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָואחר
ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּנה. ׁשהרי טֹובה, אסּפסּתא לֹו נֹותן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלא

ֶָּבזה.
.Áמה לֹו: ואמר לנּכׁש, רצה ולא מחברֹו ּׂשדה ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהחֹוכר

לֹו; ׁשֹומעין אין - !חכיר ל נֹותן הריני ?ל יׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶהפסד
מעלה והיא מּמּנה, יֹוצא אּתה למחר לֹו: אֹומר הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהרי
אין - אֹותּה חֹורׁש אני ּבאחרֹונה לֹו: אמר ואפּלּו ֲֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָעּׂשבים.

לֹו. ְִׁשֹומעין
.Ë,חּטים יזרעּנה לא - ּׂשעֹורים לזרעּה מחברֹו ּׂשדה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהחֹוכר

ּׂשכרּה מהּׂשעֹורים. יתר הּקרקע את מכחיׁשֹות ׁשהחּטין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמּפני
יזרעּנה לא - קטנית ּׂשעֹורים. יזרעּנה - חּטים ְְְְְְִִִִִִִֶֶָָָָָָֹלזרעּה
לא - ּבּה וכּיֹוצא ּובבבל קטנית. יזרעּנה - ּתבּואה ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹּתבּואה;
הארץ. את מכחׁשת ׁשם ׁשהּקטנית מּפני קטנית, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָיזרעּנה

.Èּכלּום למקּבל אין - מּועטֹות לׁשנים מחברֹו ּׂשדה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהמקּבל
ׁשּיצאּו האילנֹות ּבׁשבח ולא ּבּה, וכּיֹוצא הּׁשקמה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבקֹורת
היה ּכאּלּו האילנֹות מקֹום לֹו מחּׁשבין אבל ּבּׂשדה; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמאליהן
האילנֹות ׁשּצמחּו והּוא הּׂשדה. ּבכל ׁשּזרע זרע אֹותֹו ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבהן
ראּוי ׁשאינֹו ּבמקֹום יצאּו אם אבל לזריעה; הראּוי ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָּבמקֹום
אֹו ׁשנים ׁשבע קּבלּה ואם ּכלּום. לֹו מחּׁשבין אין - ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָלזריעה
זמּנֹו הּגיע ּבּה. וכּיֹוצא הּׁשקמה ּבקֹורת לֹו יׁש - ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָיתר
הּגיעּו לא ׁשעדין זרעים ׁשם והיּו הּׂשדה, מן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלהסּתּלק
ׁשמין - למכרן הּׁשּוק יֹום הּגיע ולא ׁשּנגמרּו אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹלהּמכר,
ּובעל המקּבל ׁשחֹולקין ּכׁשם הּקרקע. מּבעל ונֹוטל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָאֹותן
ׁשחֹולקין ּכׁשם ּובּקׁש. ּבּתבן חֹולקין ּכ ּבּתבּואה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּקרקע
ּתחת הּמעמידים הּקנים אבל ּבּזמֹורֹות. חֹולקין ּכ ְְֲֲִִִִִַַַַַַַַָָָּבּיין,
ּבהן; חֹולקין אּלּו הרי - ּבׁשּתפּות אֹותן קנּו אם ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻהּגפנים:
וכן ׁשּלֹו. הן הרי אֹותן ׁשּקנה זה - מהן אחד מּׁשל הן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָואם

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.‡Èהּׂשדה ּבעל עליו מקּבל - לּטע מחברֹו ּׂשדה ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהמקּבל

הּכל. את עליו מגלּגלין - זה על יתר לסאה. ּבּוראֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹעּׂשרה
.·Èּכדי ּבּה יׁש אם עּׂשתה, ולא מחברֹו ּׂשדה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹהמקּבל

ּבּה. לּטּפל המקּבל חּיב - ההֹוצאה על יתר סאתים ְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָׁשּתֹוציא
ואקצר ואזרע ואניר אקּום אנא הּקרקע: לבעל ּכֹותב ְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּכ
חציֹו, את ותּטל לפני ּכרי ואעמיד ואזרה ואדּוׁש ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹואעּמר
ּובּמה עמלי ּבּׂשכר הּׁשאר אּטל ואני ּׁשּיתנּו, מה ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹאֹו

ִֵֶׁשהֹוצאתי.
.‚Èׁשמין - הֹובירּה ּבּה ׁשּזכה ואחר מחברֹו, ּׂשדה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהמקּבל

מּגיע ׁשהיה חלקֹו לֹו ונֹותן לעּׂשֹות, ראּויה היא ּכּמה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָאֹותּה
אׁשּלם אעבד, ולא אֹוביר אם הּקרקע: לבעל ּכֹותב ׁשּכ ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָלֹו.
נתחּיב מה ּומּפני מקצתּה. הֹוביר אם הּדין והּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָּבמיטבא.

עצ על ּפסק ׁשּלא מּפני ׁשּנאמר:לׁשּלם? ּכדי קצּוב דבר מֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ּולפיכ ּבמיטבא, ׁשּיׁשּלם התנה אּלא ּכאסמכּתא, היא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרי
אעבד, ולא אֹוביר אם אמר: אם אבל עצמֹו. וׁשעּבד ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָּגמר
לׁשּלם, חּיב ואינֹו אסמכּתא, זה הרי - דינרין מאה ל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאּתן

ּבלבד. לעּׂשֹות ּׁשראּויה מה ּכפי נֹותן ְְְֲִִֵֶֶַַַָָאּלא
.„Èועּׂשתה חּטים, ּוזרעּה ׁשמׁשמין, לזרעּה ּׂשדה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻהמקּבל

- הּׁשמׁשמין מן לעּׂשֹות ראּויה ׁשהיא ּכּמה ׁשּׁשוין ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֻחּטים
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וכּיֹוצא והּכד והּדלי העפר, ּבהן ׁשּנֹוּׂשאין והּכלים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהארץ,
וחטיטת הּקרקע; ּבעל על - הּמים ּבהן ׁשּדֹולין ְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָּבהן
המקּבל. על אֹו החֹוכר על - הּמים ּבהן ׁשּמקּבצין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָהּמקֹומֹות

לא‚. - מּועטֹות לׁשנים מחברֹו ּׂשדה המקּבל אֹו ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּׂשֹוכר
ׁשנה זֹורעּה - ׁשנים ׁשבע קּבלּה אֹו ּׂשכרּה פׁשּתן; ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָָיזרעּנה
קּבלּה אֹו ּׂשכרּה הּמנין; מן הּׁשביעית ואין ּפׁשּתן. ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָראׁשֹונה

הּמנין. מן ׁשביעית - אחד ְְִִִִֶַַָָָׁשבּוע
אֹו„. הּׁשלחין ּבית והיא מחברֹו, ּׂשדה המקּבל אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָהחֹוכר

הּנהר ּפסק ולא הּׁשלחין, ּבית מעין ויבׁש האילן, ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹּבית
האילן ׁשּנקצץ אֹו ּבדלי, מּמּנּו להביא אפׁשר אּלא ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָהּגדֹול,
מדינה מּכת ואם מחכירֹו. לֹו מנּכה אינֹו - האילנֹות ּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל
ּבתֹו עֹומד היה מחכירֹו. לֹו מנּכה - הּנהר ׁשּיבׁש ּכגֹון ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהיא,
ּבית ,ל מּׂשּכיר אני הּזה הּׁשלחין ּבית לֹו: ואמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׂשדה
- האילן נקצץ אֹו הּמעין יבׁש ,ל מּׂשּכיר אני הּזה ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָהאילן
לֹו אמר ולא ּבתֹוכּה, עֹומד הּוא ׁשהרי מחכירֹו; לֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָֹמנּכה
מּׂשּכיר. אני עּתה ׁשהיא ּכמֹות ׁשאֹומר: ּכמי אּלא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ'הּזה'
הּׁשלחין ּבית לֹו: ואמר ּבתֹוכּה, עֹומד היה לא אם ,ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹלפיכ
ׁשּנקצץ אֹו הּמעין ויבׁש האילן, ּבית אֹו ,ל מּׂשּכיר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאני

מחכירֹו. לֹו מנּכה אינֹו - ְֲִִֵֵֶַָָהאילן
אֹו‰. חגב ואכלּה מחברֹו, ּׂשדה המקּבל אֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּׂשֹוכר

- העיר אֹותּה ׁשל הּׂשדֹות לרב זה ּדבר ארע אם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹנׁשּתּדפה:
ּפׁשטה לא ואם ׁשארעֹו; ההפסד לפי הּכל מחכירֹו, לֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמנּכה
ּפי על אף מחכירֹו, לֹו מנּכה אינֹו - הּׂשדֹות ּברב ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּמּכה
הּׂשדֹות ּכל נׁשּתּדפּו הּקרקע. ּבעל ׁשל הּׂשדֹות ּכל ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשּנׁשּתּדפּו
ּברב הּמּכה ׁשּפׁשטה ּפי על אף המקּבל, אֹו הּׂשֹוכר ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹׁשל
ּתלּוי ההפסד זה ׁשאין מחכירֹו; לֹו מנּכה אינֹו - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּׂשדֹות
ּבעל עליו התנה נׁשּתּדפּו. ּׂשדֹותיו ּכל ׁשהרי ּבּׂשֹוכר, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאּלא
ּכלל, זרעּה ׁשּלא אֹו ּׂשעֹורים, ּוזרעּה חּטים ׁשּיזרעּנה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּקרקע
ׁשּדפֹון אֹו חגב ׁשּבא ּפי על אף צמחה, ולא ׁשּזרעּה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹאֹו
חּיב מתי ועד מחכירֹו. לֹו מנּכה אינֹו - הּמדינה רב ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻוהּכתה
ׁשראּוי זמן ּכל צמחה? לא אם אחרת ּפעם ולזרע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹלהּטּפל

מקֹום. ּבאֹותֹו ְְִִָָלזריעה
.Â- לקצר ׁשּנהגּו מקֹום מחברֹו: ּׂשדה המקּבל אֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּׂשֹוכר

לקצר. רּׁשאי ואינֹו יעקר, - לעקר לעקר; רּׁשאי ואינֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַַֹֹֹֹֹיקצר,
- אחריו לחרׁש ׁשּנהגּו ּומקֹום זה. על זה מעּכבין ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָּוׁשניהם
- קרקע ּגב על אילנֹות להּׂשּכיר ׁשּנהגּו מקֹום ְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָיחרׁש.
הּידּוע; מן ּבפחֹות סתם לֹו ׁשהּׂשּכיר ּפי על ואף ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָמּׂשּכירין,
אף אילנֹות, לֹו אין - אילנֹות להּׂשּכיר ׁשּלא ׁשּנהגּו ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּומקֹום
הּמדינה. ּכמנהג הּכל הּידּוע. על ּביתר מּמּנּו ׁשּׂשכר ּפי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹעל

.Êנֹותן - ולקתה חּטים, ּכֹור ּבעּׂשרה מחברֹו ּׂשדה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהחֹוכר
ל לֹוקח הריני לֹו: יאמר לא - יפֹות חּטיה היּו מּתֹוכּה. ְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹלֹו
ּבעּׂשרה ּכרם מּמּנּו חכר מּתֹוכּה. לֹו נֹותן אּלא הּׁשּוק, ֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמן
אחר ׁשּלקּו עמרים וכן ׁשּנבצרּו, אחר והקריסּו ענבים, ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָסּלי
והחמיץ יין, ּכּדי ּבעּׂשרה חכרֹו מּתֹוכן. לֹו נֹותן - ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנקצרּו
ׁשל עמרים ּבמאה מּמּנּו חכרּה טֹוב. יין לֹו לּתן חּיב -ְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּוזרעּה חרׁשּה, ּכ ואחר אחר, מין ּוזרעּה ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָאסּפסּתא,
וחרׁשּה, אסּפסּתא, ּבּתחּלה ׁשּזרעּה אֹו ולקתה, ְְְְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָָָאסּפסּתא,

מּתֹוכּה, לֹו נֹותן אינֹו - ולקתה אחרת, ּפעם זרעּה ּכ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָואחר
ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּנה. ׁשהרי טֹובה, אסּפסּתא לֹו נֹותן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלא

ֶָּבזה.
.Áמה לֹו: ואמר לנּכׁש, רצה ולא מחברֹו ּׂשדה ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהחֹוכר

לֹו; ׁשֹומעין אין - !חכיר ל נֹותן הריני ?ל יׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶהפסד
מעלה והיא מּמּנה, יֹוצא אּתה למחר לֹו: אֹומר הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהרי
אין - אֹותּה חֹורׁש אני ּבאחרֹונה לֹו: אמר ואפּלּו ֲֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָעּׂשבים.

לֹו. ְִׁשֹומעין
.Ë,חּטים יזרעּנה לא - ּׂשעֹורים לזרעּה מחברֹו ּׂשדה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהחֹוכר

ּׂשכרּה מהּׂשעֹורים. יתר הּקרקע את מכחיׁשֹות ׁשהחּטין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמּפני
יזרעּנה לא - קטנית ּׂשעֹורים. יזרעּנה - חּטים ְְְְְְִִִִִִִֶֶָָָָָָֹלזרעּה
לא - ּבּה וכּיֹוצא ּובבבל קטנית. יזרעּנה - ּתבּואה ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹּתבּואה;
הארץ. את מכחׁשת ׁשם ׁשהּקטנית מּפני קטנית, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָיזרעּנה

.Èּכלּום למקּבל אין - מּועטֹות לׁשנים מחברֹו ּׂשדה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהמקּבל
ׁשּיצאּו האילנֹות ּבׁשבח ולא ּבּה, וכּיֹוצא הּׁשקמה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבקֹורת
היה ּכאּלּו האילנֹות מקֹום לֹו מחּׁשבין אבל ּבּׂשדה; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמאליהן
האילנֹות ׁשּצמחּו והּוא הּׂשדה. ּבכל ׁשּזרע זרע אֹותֹו ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבהן
ראּוי ׁשאינֹו ּבמקֹום יצאּו אם אבל לזריעה; הראּוי ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָּבמקֹום
אֹו ׁשנים ׁשבע קּבלּה ואם ּכלּום. לֹו מחּׁשבין אין - ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָלזריעה
זמּנֹו הּגיע ּבּה. וכּיֹוצא הּׁשקמה ּבקֹורת לֹו יׁש - ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָיתר
הּגיעּו לא ׁשעדין זרעים ׁשם והיּו הּׂשדה, מן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלהסּתּלק
ׁשמין - למכרן הּׁשּוק יֹום הּגיע ולא ׁשּנגמרּו אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹלהּמכר,
ּובעל המקּבל ׁשחֹולקין ּכׁשם הּקרקע. מּבעל ונֹוטל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָאֹותן
ׁשחֹולקין ּכׁשם ּובּקׁש. ּבּתבן חֹולקין ּכ ּבּתבּואה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּקרקע
ּתחת הּמעמידים הּקנים אבל ּבּזמֹורֹות. חֹולקין ּכ ְְֲֲִִִִִַַַַַַַַָָָּבּיין,
ּבהן; חֹולקין אּלּו הרי - ּבׁשּתפּות אֹותן קנּו אם ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻהּגפנים:
וכן ׁשּלֹו. הן הרי אֹותן ׁשּקנה זה - מהן אחד מּׁשל הן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָואם

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.‡Èהּׂשדה ּבעל עליו מקּבל - לּטע מחברֹו ּׂשדה ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהמקּבל

הּכל. את עליו מגלּגלין - זה על יתר לסאה. ּבּוראֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹעּׂשרה
.·Èּכדי ּבּה יׁש אם עּׂשתה, ולא מחברֹו ּׂשדה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹהמקּבל

ּבּה. לּטּפל המקּבל חּיב - ההֹוצאה על יתר סאתים ְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָׁשּתֹוציא
ואקצר ואזרע ואניר אקּום אנא הּקרקע: לבעל ּכֹותב ְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּכ
חציֹו, את ותּטל לפני ּכרי ואעמיד ואזרה ואדּוׁש ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹואעּמר
ּובּמה עמלי ּבּׂשכר הּׁשאר אּטל ואני ּׁשּיתנּו, מה ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹאֹו

ִֵֶׁשהֹוצאתי.
.‚Èׁשמין - הֹובירּה ּבּה ׁשּזכה ואחר מחברֹו, ּׂשדה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהמקּבל

מּגיע ׁשהיה חלקֹו לֹו ונֹותן לעּׂשֹות, ראּויה היא ּכּמה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָאֹותּה
אׁשּלם אעבד, ולא אֹוביר אם הּקרקע: לבעל ּכֹותב ׁשּכ ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָלֹו.
נתחּיב מה ּומּפני מקצתּה. הֹוביר אם הּדין והּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָּבמיטבא.

עצ על ּפסק ׁשּלא מּפני ׁשּנאמר:לׁשּלם? ּכדי קצּוב דבר מֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ּולפיכ ּבמיטבא, ׁשּיׁשּלם התנה אּלא ּכאסמכּתא, היא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרי
אעבד, ולא אֹוביר אם אמר: אם אבל עצמֹו. וׁשעּבד ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָּגמר
לׁשּלם, חּיב ואינֹו אסמכּתא, זה הרי - דינרין מאה ל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאּתן

ּבלבד. לעּׂשֹות ּׁשראּויה מה ּכפי נֹותן ְְְֲִִֵֶֶַַַָָאּלא
.„Èועּׂשתה חּטים, ּוזרעּה ׁשמׁשמין, לזרעּה ּׂשדה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻהמקּבל

- הּׁשמׁשמין מן לעּׂשֹות ראּויה ׁשהיא ּכּמה ׁשּׁשוין ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֻחּטים
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ראּויה ּׁשהיא מּמה ּפחֹות עּׂשתה ּתרעמת. אּלא עליו לֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאין
ּׁשהיא מה ּכפי המקּבל לֹו מׁשּלם - הּׁשמׁשמין מן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַֻלעּׂשֹות
ּׁשהיא מּמה יתר חּטים עּׂשתה הּׁשמׁשמין. מן לעּׂשֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֻראּויה
ׁשּביניהן, הּתנאי לפי חֹולקין - הּׁשמׁשמין מן לעּׂשֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֻראּויה

הּקרקע. ּבעל ׁשּמּׂשּתּכר ּפי על ְְִִֵֶַַַַַַַַאף

ה'תשע"ב תשרי ט' שישי יום

ּתׁשיעי ¦¦§¤¤ּפרק

ּולהעריב,‡. להׁשּכים להם ואמר הּפֹועלים, את ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָהּׂשֹוכר
יכֹול אינֹו - להעריב וׁשּלא להׁשּכים ׁשּלא ׁשּנהגּו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמקֹום
אֹו ּבגרֹוגרֹות לסּפק יזּון; - לזּון ׁשּנהגּו מקֹום ְְְֲִֵֶַָָָָָָֻלכּפן.
ּכמנהג הּכל יסּפק. - לּפֹועלים ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּבתמרים

ְִַָהּמדינה.
העיר·. מּבני וכׁשנים ּכאחד לֹו: ואמר הּפֹועל את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׂשֹוכר

ּומׁשּמנין ׁשּבּׂשכירּות, והּיתר ׁשּבּׂשכירּות הּפחּות רֹואין -ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ֵֵֶּביניהן.

.‚והל ּבׁשלׁשה, ּפֹועלים לי ּוּׂשכר צא לׁשלּוחֹו: ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹאמר
נֹותן - עלי ּׂשכרכם הּׁשליח: להם אמר אם ּבארּבעה: ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָּוּׂשכרן
אחד ּומפסיד ׁשלׁשה, הּבית מּבעל ונֹוטל ארּבעה, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָלהם
ּבעל להם נֹותן - הּבית ּבעל על ּׂשכרכם להם: אמר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָמּכיסֹו.
ּומי ּבׁשלׁשה ׁשּנּׂשּכר מי ּבּמדינה היה הּמדינה. ּכמנהג ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָהּבית
להם ויׁש ׁשלׁשה, אּלא להם נֹותן אינֹו - ּבארּבעה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּנּׂשּכר
מלאכּתן ּכׁשאין אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשליח. על ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּתרעמת
- ארּבעה ׁשוה היא והרי נּכרת מלאכּתן היתה אבל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָנּכרת;
ׁשלּוחֹו להם אמר לא ׁשאּלּו ארּבעה; הּבית ּבעל להם ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹנֹותן
הּבית: ּבעל לֹו אמר ארּבעה. ׁשוה ועּׂשּו טרחּו לא ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹארּבעה,
ּפי על אף ּבׁשלׁשה, וּׂשכר הּׁשליח והל ּבארּבעה, לי ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָָֹּׂשכר
ׁשהרי ׁשלׁשה, אּלא להם אין - ארּבעה ׁשוה מלאכּתן ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהרי
ּבעל לֹו אמר הּׁשליח. על ּתרעמת להם ויׁש עצמן, על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹקּבלּו
ואמרּו: ּבארּבעה, להם ואמר הּׁשליח והל ּבׁשלׁשה, ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָהּבית
ּבעל ׁשּיּתן אּלא ּדעּתן אין - הּבית ּבעל ׁשאמר ּכמה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהרינּו
ׁשוה אם ּׁשעּׂשּו: מה ׁשמין לפיכ ארּבעה. על יתר ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּבית
אֹו ידּוע אינֹו ואם הּבית; מּבעל ארּבעה נֹוטלין - ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָארּבעה
הּבית ּבעל לֹו אמר ׁשלׁשה. אּלא להם אין - ׁשוה ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאינֹו
לֹו: ואמרּו ּבׁשלׁשה, להם ואמר הּׁשליח והל ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָּבארּבעה,
ארּבעה ׁשוה ׁשּמלאכּתן ּפי על אף הּבית, ּבעל ׁשאמר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּכמה
עליהם. וקּבלּו ׁשלׁשה ׁשמעּו ׁשהרי ׁשלׁשה, אּלא להם אין -ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

ּבעל„. אֹו הּבית ּבעל את והטעּו הּפֹועלים, את ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַהּׂשֹוכר
ּבּמה ּתרעמת. אּלא זה על זה להם אין - אֹותם הטעה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּבית
ולא החּמרין הלכּו אבל הלכּו; ּבׁשּלא אמּורים? ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹּדברים
ׁשּׂשכר אֹו לחה, ּכׁשהיא ּׂשדה ּומצאּו ּפֹועלים ּתבּואה, ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָמצאּו
ּבעל ּבּקר אם מים: ׁשּנתמּלאה ּומצאּוה הּׂשדה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלהׁשקֹות
אין - ּפֹועלים ׁשּצריכה ּומצא מּבערב מלאכּתֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּבית
להם נֹותן - ּבּקר לא ואם לעּׂשֹות? ּבידֹו מה ּכלּום; ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹלּפֹועלים
ריקן, לּבא טעּון הּבא דֹומה ׁשאינֹו ּבטל; ּכפֹועל ְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּׂשכרן

ּבׁשּלאו אמּורים? ּדברים ּבּמה לבטל. מלאכה עֹוּׂשה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹ

וחזר ּבּמלאכה הּפֹועל התחיל אם אבל ּבּמלאכה; ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָהתחילּו
יּׂשראל בני לי ּכי ׁשּנאמר: חֹוזר; - הּיֹום ּבחצי אפּלּו ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָּבֹו,
ּבֹו ׁשחזר הּפֹועל ּדין וכיצד לעבדים. עבדים ולא - ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעבדים
הּוא קּבלן ואם ונֹוטל. ּׁשעּׂשה מה לֹו ׁשמין ׁשהתחיל? ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָאחר
ׁשּׂשכרן ּבעת ׁשהּוזלּו ּבין לעּׂשֹות. ּׁשעתיד מה לֹו ׁשמין -ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּוזלה לא ּבין ּכן אחר מלאכה ׁשהּוזלה ּבין הּוזלּו, לא ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹּבין
קמה מּמּנּו קּבל ּכיצד? לעּׂשֹות. ּׁשעתיד מה לֹו ׁשמין -ֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
לארג ּבגד חציּה; והּניח חציּה קצר סלעים, ּבׁשּתי ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלקצר
ּׁשעתיד מה לֹו ׁשמין - חציֹו והּניח חציֹו ארג סלעים, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשּתי
אֹו ׁשקל, לֹו נֹותן - דינרין ׁשּׁשה ׁשוה היה אם ֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָלעּׂשֹות:
אינֹו - דינרין ׁשני יפה הּנׁשאר היה ואם מלאכּתן; את ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיגמרּו
ּבּמה מלאכה. חצי אּלא עּׂשּו לא ׁשהרי סלע, אּלא להם ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹנֹותן
האבּוד, ּבדבר אבל אבּוד; ׁשאינֹו ּבדבר אמּורים? ְְְֲֲִִֵֶָָָָָָָָָּדברים
להביא חמֹור ׁשּׂשכר אֹו הּמׁשרה, מן להעלֹות ּפׁשּתנֹו ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָּכגֹון
ואחד ּפֹועל אחד - ּבהן וכּיֹוצא לכּלה, אֹו למת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחלילין
ׁשחלה ּכגֹון נאנס, ּכן אם אּלא ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹקּבלן
עליהן ּׂשֹוכר - ּבֹו וחזר נאנס לא ואם מת. לֹו ׁשּמת ׁשמע ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאֹו
ּבֹואּו לכם, קצצּתי סלע להם: אֹומר מטען? ּכיצד מטען. ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹו
מה אּלא להם יּתן ולא מלאכּתן, ׁשּיגמרּו עד ׁשּתים! ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּוטלּו
מהן מחזיר - הׁשּתים להם נתן ואפּלּו ּתחּלה. ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּׁשּפסק
אחרים, ּפֹועלים ּׂשֹוכר עליהן? ּׂשֹוכר ּכיצד ֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַהּתֹוספת.
הּפֹועלין לאּלּו ׁשּיֹוסיף וכל ּתאבד, ׁשּלא מלאכּתן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹוגֹומרים
עד הראׁשֹונים. מן נֹוטל לראׁשֹונים ּׁשּפסק מה על ֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהאחרים
ממֹון להם היה ואם ראׁשֹונים. ׁשל ּׂשכרן ּכדי עד ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּכּמה?
וחמּׁשים ארּבעים עד הּמלאכה להׁשלים ּׂשֹוכר - ידֹו ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָּתחת
ׁשלׁשה הּפֹועל ׁשּׂשכר ּפי על אף ּפֹועל, לכל יֹום ּבכל ְְְְִֵֵֶַַַַָָָזּוז
לּׂשּכר ּפֹועלים ׁשם ׁשאין אמּורים? ּדברים ּבּמה ארּבעה. ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹאֹו
ּבּׂשכרן, לּׂשּכר ּפֹועלים יׁש אבל הּמלאכה; להׁשלים ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָָֹּבּׂשכרן
- תאבד ולא מלאכּת להׁשלים מאּלּו ּוּׂשכר צא לֹו: ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַָֹֹֹואמרּו
וׁשמין ּתרעמת, אּלא עליהן לֹו אין קּבלן, ּבין ּׂשֹוכר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבין

לעּׂשֹות. ּׁשעתיד מה ולּקּבלן ּׁשעּׂשה, מה ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָלּׂשֹוכר
יאמר‰. לא - הּמל לעבֹודת ונאחז הּפֹועל, את ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹהּׂשֹוכר

ּׁשעּׂשה. מה ּׂשכר לֹו נֹותן אּלא ,לפני הריני ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָלֹו:
.Âּופסק הּנהר, מּזה הּׂשדה את להׁשקֹות הּפֹועל את ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּׂשֹוכר

אּלא להן אין - להפסיק ּדרּכֹו אין אם הּיֹום: ּבחצי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנהר
העיר, ּבני אֹותֹו ׁשּיפסיקּו ּדרּכֹו אם וכן ּׁשעּׂשּו; מה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּׂשכר
ּׁשעּׂשּו, מה ּׂשכר אּלא להן אין - הּיֹום ּבחצי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָוהפסיקּוהּו
להפסיק ּדרּכֹו ואם נהר; ׁשל ּדרּכֹו הּפֹועלים ידעּו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשהרי
להֹודיעם. לֹו ׁשהיה מּפני הּיֹום, ּכל ּׂשכר להם נֹותן - ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָמאליו
אּלא להן אין - והׁשקּה הּמטר ּובא הּׂשדה, להׁשקֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּׂשכרן
מן ּׂשכרן; ּכל להן נֹותן - והׁשקּה הּנהר ּבא ּׁשעּׂשּו. ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָמה
מי אבל ּבפֹועל; אמּורים? ּדברים ּבּמה נסּתּיעּו. ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָהּׁשמים
ּבּיֹום ּפעמים ארּבע זֹו ּׂשדה יׁשקה ׁשאם אריסֹו, עם ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּפסק
ּפעמים ׁשּתי מׁשקין ׁשהן האריסין וכל הּפרֹות, חצי יּטל -ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
הצר ולא הּמטר ּובא הּפרֹות, רביע אּלא נֹוטלין ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻאינן
עּמֹו; ׁשּפסק ּכמֹו הּפרֹות חצי נֹוטל - ּולהׁשקֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָלדלֹות

ּכפֹועל. ואינֹו ּכׁשּתף, ְְְִֵֵֶָָָֻׁשהאריס
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.Êוׁשלמה הּיֹום, ּכל מלאכה לעּׂשֹות הּפֹועל את ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָהּׂשֹוכר
אֹו ּכמֹותּה אחרת מלאכה לֹו יׁש אם הּיֹום: ּבחצי ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמלאכה
- ּיעּׂשה מה לֹו אין ואם הּיֹום; ׁשאר עֹוּׂשּה - מּמּנה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָקּלה

החֹופרים מן היה ואם ּבטל. ּכפֹועל ּׂשכרֹו לֹו עֹובדינֹותן אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָ
יעּׂשה לא ואם הרּבה, לטרח ׁשּדרּכֹו ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאדמה

ּׂשכרֹו. ּכל לֹו נֹותן - יחלה ְְֱִֵֶֶָָָָּבמלאכה
.Á,למקֹום מּמקֹום ׁשליחּות לֹו להביא הּפֹועל את ְְְִִִֵֵֶַַָָָהּׂשֹוכר

ּׂשכרֹו מּׂשלם. ּׂשכרֹו לֹו נֹותן - ּיביא מה ׁשם מצא ולא ְְְְְִֵַַָָָָָָָָָֹוהל
לֹו נֹותן - הביא ולא מצא ולא והל לכרם, קנים ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹלהביא
והל לחֹולה, ודֹורמסקנין ּכרּוב להביא ּׂשכרֹו מׁשלם. ְְְְְְְְְְִִֶַַָָָָָָָּׂשכרֹו
ּׁשהבאת מה טל לֹו: יאמר לא - הבריא אֹו ׁשּמת ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹּומצאֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּׂשכרֹו. ּכל לֹו נֹותן אּלא ,ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבּׂשכר

.Ëּבׁשל והראהּו ּבׁשּלֹו, עּמֹו לעּׂשֹות הּפֹועל את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָהּׂשֹוכר
ּבזֹו ּׁשּנהנה מה מחברֹו ולֹוקח וחֹוזר ּׂשכרֹו, ּכל נֹותן - ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָחברֹו

ְַָָהּמלאכה.
.È,ּבהן וכּיֹוצא וקׁש ּבתבן עּמֹו לעּׂשֹות הּפֹועל את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּׂשֹוכר

ואם לֹו. ׁשֹומעין אין - ּבּׂשכר ּׁשעּׂשית מה טל לֹו: ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹואמר
- ׁשּלי את אּטל ואני ּׂשכר היל לֹו: אמר עליו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמּׁשּקּבל

לֹו. ׁשֹומעין ְִֵאין
.‡Èעּׂשה לֹו: ׁשאמר ּפי על אף לעצמֹו, - הּפֹועל ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָמציאת

עּמי עדר לֹו: אמר אם לֹומר צרי ואין הּיֹום, מלאכה ְְֲִִִִִִֵַַַָָָָֹעּמי
הּנהר ׁשחסר ּכגֹון מציאֹות, ללּקט ּׂשכרֹו אם אבל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָהּיֹום.
לבעל מציאתֹו הרי - ּבאּגם הּנמצאין הּדגים ללּקט ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּוּׂשכרֹו

דינרין. מלא ּכיס מצא ואפּלּו ֲִִִִִֵַַַָָָָהּבית,

ה'תשע"ב תשרי י' קודש שבת יום

עּׂשירי ¦¦£¤¤ּפרק

ּבין‡. מעֹות ׁשהלוהּו ּבין הּמׁשּכֹון, על חברֹו את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמלוה
ׁשּמׁשּכנֹו ּבין הלואתֹו ּבׁשעת ׁשּמׁשּכנֹו ּבין ּפרֹות, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהלוהּו
אבד אם , לפיכ ּׂשכר. ׁשֹומר זה הרי - ׁשהלוהּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחר
ּכגֹון הּמׁשּכֹון, נאנס ואם ּבדמיו. חּיב - נגנב אֹו ְְְְְְֱִִֶַַַַַַַָָָהּמׁשּכֹון
יּׁשבע - אנסין מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא מזּין ּבלסטים ְְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָָָֻׁשּנלקח
אחרֹונה. ּפרּוטה עד חֹובֹו את הּמׁשּכֹון ּבעל ויׁשּלם ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּנאנס,

ׁשמירה·. זה הרי - ל ואׁשמר לי ׁשמר לחברֹו: האֹומר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹּכל
למחר, ל ואׁשמר הּיֹום לי ׁשמר לֹו: אמר ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹֹּבּבעלים.
הּיֹום לי ׁשמר למחר, אׁשאיל ואני הּיֹום ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹהׁשאילני
ּכּלן - למחר ל ואׁשמר הּיֹום הׁשאילני למחר, ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֻואׁשאיל

לזה. זה ּׂשכר ׁשֹומרי ְֲֵֶֶַָָָנעּׂשּו
את‚. טל ׁשאמרּו: וכּלן הן. ּׂשכר ׁשֹומרי - האּמנין ְְְִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻֻּכל

לקחּו ולא ּגמרּתיו, האּמן: לֹו ׁשאמר אֹו מעֹות, והבא ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּל
אמר אם אבל חּנם. ׁשֹומר האּמן - הּכלי את ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֻהּבעלים
ּׂשכר נֹוּׂשא הּוא עדין - ׁשּל את וטל מעֹות הבא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻהאּמן:

ְֶָָּכׁשהיה.
נתן„. ּכיצד? לׁשּלם. חּיבין - וקלקלּו לתּקן, לאּמנין ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻנתן

אֹו וׁשּברן; מסמר, ּבהן לקּבע ּומגּדל תבה ׁשּדה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלחרׁש
ונׁשּברּו ּומגּדל, ּתבה ׁשּדה מהן לעּׂשֹות העצים את לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנתן
ׁשאין ּומגּדל; ּתבה ׁשּדה דמי לֹו מׁשּלם - ׁשּנעּׂשּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאחר
יֹורה והקּדיחּתּו לצּבע, צמר נתן הּכלי. ּבׁשבח קֹונה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהאּמן
אדם לצבעֹו לֹו נתנֹו אֹו ּכעּור, צבעֹו צמרֹו. ּדמי לֹו נֹותן -ְְְְְְֵֵַָָָָָֹ
לעּׂשֹות לחרׁש עצים נתן אדם, ּוצבעֹו ׁשחר ׁשחר, ְְְֲִֵַַָָָָָָָָֹֹֹּוצבעֹו
יתר הּׁשבח אם ספסל: אֹו רע ּכּסא ועּׂשה נאה ּכּסא ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמהן
ההֹוצאה ואם ההֹוצאה, את הּכלי ּבעל נֹותן - ההֹוצאה ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָעל

על ּבעליתרה אמר ּבלבד. הּׁשבח את לֹו נֹותן - הּׁשבח ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ
דמי אֹו הּצמר דמי לי יּתן אּלא זֹו, ּבתּקנה רֹוצה איני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּכלי:
דמי ל הא האּמן: אמר אם וכן לֹו. ׁשֹומעין אין - ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָֻהעצים
קֹונה האּמן ׁשאין לֹו, ׁשֹומעין אין - ול עצי דמי אֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻצמר

ׁשעּׂשה. ּכלי ְְִֶֶַָָּבׁשבח
מרסן;‰. אֹו סּבין ועּׂשאן לתתן ולא לטחֹון, חּטין ְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹֻֻהּמֹולי

לטּבח, ּבהמה נּפּולין; ּפת ועּׂשאֹו לנחּתֹום, הּקמח ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָנתן
ּׂשכר. נֹוּׂשאי ׁשהן מּפני ּדמיהן, לׁשּלם חּיבין - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָונּבלּה
מּלׁשּלם; ּפטּור - ּבחּנם וׁשחט ממחה, טּבח היה אם ,ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻלפיכ
וכן לׁשּלם. חּיב - ּבחּנם ׁשהּוא ּפי על אף ממחה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻואינֹו
אם רע: ונמצא הּוא', 'יפה לֹו ואמר לׁשלחני, דינר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻהּמראה
צרי ואינֹו ּבקי ׁשהּוא ּפי על אף לׁשּלם, חּיב - ראהּו ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבּׂשכר
ׁשאינֹו ּבקי ׁשּיהיה והּוא ּפטּור, - ראהּו ּבחּנם ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלהתלּמד;
ּפי על אף לׁשּלם, חּיב - ּבקי אינֹו ואם להתלּמד; ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָצרי
אֹו ,סֹומ אני עלי לּׁשלחני: ׁשּיאמר והּוא ּבחּנם. ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשהּוא
יראה ולא ראּיתֹו, על סֹומ ׁשהּוא מראין הּדברים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשהיּו
'יפה' ׁשאמר ׁשלחני וכן ונּבל, ּבחּנם ׁשעּׂשה טּבח ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻלאחרים.
ׁשהן ראיה להביא עליהן - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן רע, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹונמצא

מׁשּלמין. - ראיה הביאּו לא ואם ְְְְְִִִִֵַָָֹֻממחין;
.Âהּׁשבח חצי נֹוטל אילנֹות הּנֹוטע ׁשּיהיה ׁשּנהגּו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמקֹום

מחּׁשבין - והפסיד ונטע והׁשּביח ונטע חצי, הּקרקע ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַַָָּובעל
ונֹוטל ּׁשהפסיד, מה מּמּנּו ּומנּכין לֹו, ׁשּיׁש הּׁשבח חצי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַלֹו
ּכלּום יּטל לא הפסיד ׁשאם עצמֹו, על התנה ואפּלּו ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָֹֹהּׁשאר.
היה ּׁשהפסיד. מה אּלא לֹו מנּכין ואין אסמכּתא, זה הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
היה [אם] מחצה, הּקרקע ּובעל מחצה הּנֹוטע ׁשּיּטל ְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹמנהגם
ורצה והׁשּביח הּנֹוטע נטע אם ׁשליׁש, האריס ׁשּיּטל ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹמנהגם
- אריס לּה להֹוריד צרי הּקרקע ּבעל ׁשּנמצא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָלהסּתּלק,
ולא חציֹו, הּקרקע ּבעל ויּטל אריס, מֹוריד הּקרקע ּבעל ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַַָֹֹהרי
והּׁשתּות ׁשליׁש, האריס ויּטל ּכלּום, הּקרקע ּבעל ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָֹיפסיד

ּברצֹונֹו. עצמֹו סּלק ׁשהרי נֹוטע, ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָהּנׁשאר
.Êּבני ׁשל טּבח וכן ׁשהפסיד, הּמדינה לבני אילנֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּנֹוטע

ׁשּטעה והּסֹופר ׁשחבל, ּדם והּמּקיז הּבהמֹות, ׁשּנּבל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהעיר
אֹו לּמד, ולא ּבּתינֹוקֹות ׁשּפׁשע ּתינֹוקֹות ּומלּמד ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹּבּׁשטרֹות,
ׁשּיחזירּו ׁשאי-אפׁשר האּמנים ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ּבטעּות, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלּמד
ׁשהן התראה; ּבלא אֹותן מסּלקין - ׁשהפסידּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹההפסד
והעמידּו הֹואיל ּבמלאכּתן, ׁשּיׁשּתּדלּו עד ועֹומדין ְְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַָֻּכמתרין
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.Êוׁשלמה הּיֹום, ּכל מלאכה לעּׂשֹות הּפֹועל את ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָהּׂשֹוכר
אֹו ּכמֹותּה אחרת מלאכה לֹו יׁש אם הּיֹום: ּבחצי ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמלאכה
- ּיעּׂשה מה לֹו אין ואם הּיֹום; ׁשאר עֹוּׂשּה - מּמּנה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָקּלה

החֹופרים מן היה ואם ּבטל. ּכפֹועל ּׂשכרֹו לֹו עֹובדינֹותן אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָ
יעּׂשה לא ואם הרּבה, לטרח ׁשּדרּכֹו ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאדמה

ּׂשכרֹו. ּכל לֹו נֹותן - יחלה ְְֱִֵֶֶָָָָּבמלאכה
.Á,למקֹום מּמקֹום ׁשליחּות לֹו להביא הּפֹועל את ְְְִִִֵֵֶַַָָָהּׂשֹוכר

ּׂשכרֹו מּׂשלם. ּׂשכרֹו לֹו נֹותן - ּיביא מה ׁשם מצא ולא ְְְְְִֵַַָָָָָָָָָֹוהל
לֹו נֹותן - הביא ולא מצא ולא והל לכרם, קנים ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹלהביא
והל לחֹולה, ודֹורמסקנין ּכרּוב להביא ּׂשכרֹו מׁשלם. ְְְְְְְְְְִִֶַַָָָָָָָּׂשכרֹו
ּׁשהבאת מה טל לֹו: יאמר לא - הבריא אֹו ׁשּמת ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹּומצאֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּׂשכרֹו. ּכל לֹו נֹותן אּלא ,ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבּׂשכר

.Ëּבׁשל והראהּו ּבׁשּלֹו, עּמֹו לעּׂשֹות הּפֹועל את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָהּׂשֹוכר
ּבזֹו ּׁשּנהנה מה מחברֹו ולֹוקח וחֹוזר ּׂשכרֹו, ּכל נֹותן - ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָחברֹו

ְַָָהּמלאכה.
.È,ּבהן וכּיֹוצא וקׁש ּבתבן עּמֹו לעּׂשֹות הּפֹועל את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּׂשֹוכר

ואם לֹו. ׁשֹומעין אין - ּבּׂשכר ּׁשעּׂשית מה טל לֹו: ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹואמר
- ׁשּלי את אּטל ואני ּׂשכר היל לֹו: אמר עליו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמּׁשּקּבל

לֹו. ׁשֹומעין ְִֵאין
.‡Èעּׂשה לֹו: ׁשאמר ּפי על אף לעצמֹו, - הּפֹועל ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָמציאת

עּמי עדר לֹו: אמר אם לֹומר צרי ואין הּיֹום, מלאכה ְְֲִִִִִִֵַַַָָָָֹעּמי
הּנהר ׁשחסר ּכגֹון מציאֹות, ללּקט ּׂשכרֹו אם אבל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָהּיֹום.
לבעל מציאתֹו הרי - ּבאּגם הּנמצאין הּדגים ללּקט ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּוּׂשכרֹו

דינרין. מלא ּכיס מצא ואפּלּו ֲִִִִִֵַַַָָָָהּבית,

ה'תשע"ב תשרי י' קודש שבת יום

עּׂשירי ¦¦£¤¤ּפרק

ּבין‡. מעֹות ׁשהלוהּו ּבין הּמׁשּכֹון, על חברֹו את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמלוה
ׁשּמׁשּכנֹו ּבין הלואתֹו ּבׁשעת ׁשּמׁשּכנֹו ּבין ּפרֹות, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהלוהּו
אבד אם , לפיכ ּׂשכר. ׁשֹומר זה הרי - ׁשהלוהּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחר
ּכגֹון הּמׁשּכֹון, נאנס ואם ּבדמיו. חּיב - נגנב אֹו ְְְְְְֱִִֶַַַַַַַָָָהּמׁשּכֹון
יּׁשבע - אנסין מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא מזּין ּבלסטים ְְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָָָֻׁשּנלקח
אחרֹונה. ּפרּוטה עד חֹובֹו את הּמׁשּכֹון ּבעל ויׁשּלם ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּנאנס,

ׁשמירה·. זה הרי - ל ואׁשמר לי ׁשמר לחברֹו: האֹומר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹּכל
למחר, ל ואׁשמר הּיֹום לי ׁשמר לֹו: אמר ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹֹּבּבעלים.
הּיֹום לי ׁשמר למחר, אׁשאיל ואני הּיֹום ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹהׁשאילני
ּכּלן - למחר ל ואׁשמר הּיֹום הׁשאילני למחר, ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֻואׁשאיל

לזה. זה ּׂשכר ׁשֹומרי ְֲֵֶֶַָָָנעּׂשּו
את‚. טל ׁשאמרּו: וכּלן הן. ּׂשכר ׁשֹומרי - האּמנין ְְְִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻֻּכל

לקחּו ולא ּגמרּתיו, האּמן: לֹו ׁשאמר אֹו מעֹות, והבא ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּל
אמר אם אבל חּנם. ׁשֹומר האּמן - הּכלי את ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֻהּבעלים
ּׂשכר נֹוּׂשא הּוא עדין - ׁשּל את וטל מעֹות הבא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻהאּמן:

ְֶָָּכׁשהיה.
נתן„. ּכיצד? לׁשּלם. חּיבין - וקלקלּו לתּקן, לאּמנין ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻנתן

אֹו וׁשּברן; מסמר, ּבהן לקּבע ּומגּדל תבה ׁשּדה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלחרׁש
ונׁשּברּו ּומגּדל, ּתבה ׁשּדה מהן לעּׂשֹות העצים את לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנתן
ׁשאין ּומגּדל; ּתבה ׁשּדה דמי לֹו מׁשּלם - ׁשּנעּׂשּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאחר
יֹורה והקּדיחּתּו לצּבע, צמר נתן הּכלי. ּבׁשבח קֹונה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהאּמן
אדם לצבעֹו לֹו נתנֹו אֹו ּכעּור, צבעֹו צמרֹו. ּדמי לֹו נֹותן -ְְְְְְֵֵַָָָָָֹ
לעּׂשֹות לחרׁש עצים נתן אדם, ּוצבעֹו ׁשחר ׁשחר, ְְְֲִֵַַָָָָָָָָֹֹֹּוצבעֹו
יתר הּׁשבח אם ספסל: אֹו רע ּכּסא ועּׂשה נאה ּכּסא ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמהן
ההֹוצאה ואם ההֹוצאה, את הּכלי ּבעל נֹותן - ההֹוצאה ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָעל

על ּבעליתרה אמר ּבלבד. הּׁשבח את לֹו נֹותן - הּׁשבח ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ
דמי אֹו הּצמר דמי לי יּתן אּלא זֹו, ּבתּקנה רֹוצה איני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּכלי:
דמי ל הא האּמן: אמר אם וכן לֹו. ׁשֹומעין אין - ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָֻהעצים
קֹונה האּמן ׁשאין לֹו, ׁשֹומעין אין - ול עצי דמי אֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻצמר

ׁשעּׂשה. ּכלי ְְִֶֶַָָּבׁשבח
מרסן;‰. אֹו סּבין ועּׂשאן לתתן ולא לטחֹון, חּטין ְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹֻֻהּמֹולי

לטּבח, ּבהמה נּפּולין; ּפת ועּׂשאֹו לנחּתֹום, הּקמח ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָנתן
ּׂשכר. נֹוּׂשאי ׁשהן מּפני ּדמיהן, לׁשּלם חּיבין - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָונּבלּה
מּלׁשּלם; ּפטּור - ּבחּנם וׁשחט ממחה, טּבח היה אם ,ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻלפיכ
וכן לׁשּלם. חּיב - ּבחּנם ׁשהּוא ּפי על אף ממחה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻואינֹו
אם רע: ונמצא הּוא', 'יפה לֹו ואמר לׁשלחני, דינר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻהּמראה
צרי ואינֹו ּבקי ׁשהּוא ּפי על אף לׁשּלם, חּיב - ראהּו ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבּׂשכר
ׁשאינֹו ּבקי ׁשּיהיה והּוא ּפטּור, - ראהּו ּבחּנם ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלהתלּמד;
ּפי על אף לׁשּלם, חּיב - ּבקי אינֹו ואם להתלּמד; ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָצרי
אֹו ,סֹומ אני עלי לּׁשלחני: ׁשּיאמר והּוא ּבחּנם. ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשהּוא
יראה ולא ראּיתֹו, על סֹומ ׁשהּוא מראין הּדברים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשהיּו
'יפה' ׁשאמר ׁשלחני וכן ונּבל, ּבחּנם ׁשעּׂשה טּבח ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻלאחרים.
ׁשהן ראיה להביא עליהן - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן רע, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹונמצא

מׁשּלמין. - ראיה הביאּו לא ואם ְְְְְִִִִֵַָָֹֻממחין;
.Âהּׁשבח חצי נֹוטל אילנֹות הּנֹוטע ׁשּיהיה ׁשּנהגּו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמקֹום

מחּׁשבין - והפסיד ונטע והׁשּביח ונטע חצי, הּקרקע ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַַָָּובעל
ונֹוטל ּׁשהפסיד, מה מּמּנּו ּומנּכין לֹו, ׁשּיׁש הּׁשבח חצי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַלֹו
ּכלּום יּטל לא הפסיד ׁשאם עצמֹו, על התנה ואפּלּו ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָֹֹהּׁשאר.
היה ּׁשהפסיד. מה אּלא לֹו מנּכין ואין אסמכּתא, זה הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
היה [אם] מחצה, הּקרקע ּובעל מחצה הּנֹוטע ׁשּיּטל ְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹמנהגם
ורצה והׁשּביח הּנֹוטע נטע אם ׁשליׁש, האריס ׁשּיּטל ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹמנהגם
- אריס לּה להֹוריד צרי הּקרקע ּבעל ׁשּנמצא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָלהסּתּלק,
ולא חציֹו, הּקרקע ּבעל ויּטל אריס, מֹוריד הּקרקע ּבעל ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַַָֹֹהרי
והּׁשתּות ׁשליׁש, האריס ויּטל ּכלּום, הּקרקע ּבעל ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָֹיפסיד

ּברצֹונֹו. עצמֹו סּלק ׁשהרי נֹוטע, ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָהּנׁשאר
.Êּבני ׁשל טּבח וכן ׁשהפסיד, הּמדינה לבני אילנֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּנֹוטע

ׁשּטעה והּסֹופר ׁשחבל, ּדם והּמּקיז הּבהמֹות, ׁשּנּבל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהעיר
אֹו לּמד, ולא ּבּתינֹוקֹות ׁשּפׁשע ּתינֹוקֹות ּומלּמד ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹּבּׁשטרֹות,
ׁשּיחזירּו ׁשאי-אפׁשר האּמנים ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ּבטעּות, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלּמד
ׁשהן התראה; ּבלא אֹותן מסּלקין - ׁשהפסידּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹההפסד
והעמידּו הֹואיל ּבמלאכּתן, ׁשּיׁשּתּדלּו עד ועֹומדין ְְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַָֻּכמתרין

עליהם. הּצּבּור ֲִֵֶַָאֹותן
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ה'תשע"ב תשרי ד' ראשון יום
יוםראשוֿןשנֿישלישיד'ֿה'ֿו'תשרי

.Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― ׁשבעים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה הּוא ְְְִִִִִַַַַָָ
ספק לנּו יארע אם מסּים קרּבן להקריב ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּנצטּוינּו
זדֹונן על ׁשחּיבים הּגדֹולֹות העברֹות מאֹותן ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָּבאחת
נקרא זה וקרּבן ― קבּועה חּטאת ׁשגגתן ועל ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָּכרת
יארע אם אׁשר הּזה הּספק ואפן ּתלּוי' ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ'אׁשם
לפניו ׁשּיׁש ּכגֹון הּוא: ּתלּוי, אׁשם עליו ְְִֵֶַָָָָָָָָחּיבים

הּכליֹות חלב מהן אחת חלב, חתיכֹות (edy`ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
(xeq`הּלב חלב xzen)והאחרת `edy)ואכל , ְְֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשאבדה, אֹו אתֿהּׁשנּיה אחר ואכל מהן ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחת
ׁשאכל החתיכה אם חׁשׁש אצלֹו ונתעֹורר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָונסּתּפק
קרּבן ׁשּמקריב זהּו ― האסּורה אֹו הּמּתרת ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֻהיתה
וזה ּבֹו, להתּכּפר ּכדי הּזה הּמתעֹורר הּספק ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָעל

ּתלּוי' 'אׁשם crנקרא cnere ielz oiicr epicy) ְִָָָָ
(xxazi wtqdyׁשּמהּֿׁשאכל ,אחרּֿכ נתּברר אם .ְִִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשגגה ׁשּזֹו נתאּמת הרי ― הּכליֹות חלב ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָהּוא
זה ּבקרּבן האמּור והּכתּוב קבּועה. חּטאת ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָויקריב
תחטא ּכי "ואםֿנפׁש וּיקרא: ּבפרׁשת אמרֹו ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָהּוא
תעׂשינה לא אׁשר ה' מּכלֿמצות אחת ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹועׂשתה
ּתמים איל והביא עונֹו ונׂשא ואׁשם ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹֹולאֿידע
עליו וכּפר אלֿהּכהן לאׁשם ּבערּכ ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמןֿהּצאן

לאֿידע" והּוא ׁשגג אׁשר ׁשגגתֹו על (xwie`הּכהן ְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹ
(giÎfi ,dׁשגג אם ידע ּׁשּלא מה על ּכלֹומר: אֹו― ְִֶַַַַַָָֹ

הּודע', 'לא חכמים לֹו קֹוראים זה וענין ׁשגג. ְְְֲִִִֶַַָָָֹֹלא
ּכרתֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(fi.)ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

ה'תשע"ב תשרי ה' שני יום

.Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― ׁשבעים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה הּוא ְְְִִִִִַַַַָָ
ספק לנּו יארע אם מסּים קרּבן להקריב ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּנצטּוינּו
זדֹונן על ׁשחּיבים הּגדֹולֹות העברֹות מאֹותן ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָּבאחת
נקרא זה וקרּבן ― קבּועה חּטאת ׁשגגתן ועל ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָּכרת
יארע אם אׁשר הּזה הּספק ואפן ּתלּוי' ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ'אׁשם
לפניו ׁשּיׁש ּכגֹון הּוא: ּתלּוי, אׁשם עליו ְְִֵֶַָָָָָָָָחּיבים

הּכליֹות חלב מהן אחת חלב, חתיכֹות (edy`ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
(xeq`הּלב חלב xzen)והאחרת `edy)ואכל , ְְֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשאבדה, אֹו אתֿהּׁשנּיה אחר ואכל מהן ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחת
ׁשאכל החתיכה אם חׁשׁש אצלֹו ונתעֹורר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָונסּתּפק
קרּבן ׁשּמקריב זהּו ― האסּורה אֹו הּמּתרת ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֻהיתה
וזה ּבֹו, להתּכּפר ּכדי הּזה הּמתעֹורר הּספק ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָעל

ּתלּוי' 'אׁשם crנקרא cnere ielz oiicr epicy) ְִָָָָ
(xxazi wtqdyׁשּמהּֿׁשאכל ,אחרּֿכ נתּברר אם .ְִִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשגגה ׁשּזֹו נתאּמת הרי ― הּכליֹות חלב ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָהּוא
זה ּבקרּבן האמּור והּכתּוב קבּועה. חּטאת ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָויקריב
תחטא ּכי "ואםֿנפׁש וּיקרא: ּבפרׁשת אמרֹו ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָהּוא
תעׂשינה לא אׁשר ה' מּכלֿמצות אחת ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹועׂשתה
ּתמים איל והביא עונֹו ונׂשא ואׁשם ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹֹולאֿידע
עליו וכּפר אלֿהּכהן לאׁשם ּבערּכ ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמןֿהּצאן

לאֿידע" והּוא ׁשגג אׁשר ׁשגגתֹו על (xwie`הּכהן ְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹ
(giÎfi ,dאֹו ׁשגג אם ידע ּׁשּלא מה על ּכלֹומר: ―ְִֶַַַַַָָֹ

הּודע', 'לא חכמים לֹו קֹוראים זה וענין ׁשגג. ְְְֲִִִֶַַָָָֹֹלא
ּכרתֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(fi.)ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

ה'תשע"ב תשרי ו' שלישי יום

.‡Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הע"א ׁשעברהּמצוה ׁשּמי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ
― לֹו ויתּכּפר אׁשם קרּבן יקריב מסּימֹות ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֻעברֹות

וּדאי אׁשם זהוזהּו קרּבן עליהן ׁשחּיבים העברֹות . ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
חרּופה ׁשפחה ּוביאת ּוגזלה מעילה (divgהן: ְְְֲִִִֵֵַָָָָ

da mitzeyd cg`y oebk .oixeg za divge dgty

(dxxgyּפּקדֹון ּבׁשבּועת oecwtוׁשקר lr xneyd) ְְִִֶֶַָ
eze` zexhetd zeprhd zg` lr xwyl raype exiag

(oecwtd xifgdlׁשּיהנה והּוא ּבׁשגגה, ּכלֿהּמֹועל :ְְִֵֵֶֶַָָָָ
ּבדק הקּדׁש ּבין ― מןֿההקּדׁש ּפרּוטה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּבׁשוה
ׁשוה חברֹו הּגֹוזל אֹו ― מזּבח הקּדׁש ּובין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָהּבית
ׁשפחה על הּבא אֹו ונׁשּבע; ּולמעלה ְְְְְְִִַַַַָָָָּפרּוטה

― ונׁשּבע ּבפּקדֹון הּכֹופר אֹו `el)חרּופה lke) ְְְֲִִֵַַָָ
להקריב חּיב זה הרי ― ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָּבין
קרּבן אּלא חּטאת קרּבן ואינֹו חּטאתֹו, על ְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָקרּבן

וּדאי' 'אׁשם נקרא זה וקרּבן bby)אׁשם; i`ce ik). ְְְִֶַַָָָָָָָ
ה' מּקדׁשי ּבׁשגגה "וחטאה ּבמעילה: יתעּלה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָאמר

ּתמים" איל לה' אתֿאׁשמֹו eh)והביא ,d `xwie); ְֲִִִֵֶַַָָ
עלֿ ונׁשּבע וגֹו' ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו "וכחׁש ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָואמר:
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ּתמים" איל לה' יביא ואתֿאׁשמֹו וגֹו' (my,ׁשקר ְְֲִִִֶֶַַָָָָ
(dkÎ`kֿׁשכבת אתֿאּׁשה ּכיֿיׁשּכב "ואיׁש ואמר: .ְְְְִִִִִֶַַַָָ

אתֿ והביא וגֹו' לאיׁש נחרפת ׁשפחה והיא ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָזרע
וגֹו'" לה' kÎk`)אׁשמֹו ,hi my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִַָָָ

ּכרתֹות ּבמּסכת אּלּו מצות .(h.)ּדיני ְְְִִֵֵֵֶֶַֹ

ה'תשע"ב תשרי ז' רביעי יום
יוםרביעֿיחמישיז'ֿח'תשרי

.·Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הע"ב קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָ
ׁשחּיבים העברֹות מסּימֹות. עברֹות על ויֹורד ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻעֹולה
קדׁשיו וטמאת מקּדׁש טמאת הן: זה קרּבן ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻעליהן
ּבאב ׁשּנטמא מי העדּות. ּוׁשבּועת ּבּטּוי ְְְְִִִֵֶַַָָָּוׁשבּועת
סדר ּבהקּדמת ׁשּקבענּו ּכמֹו הּטמאֹות, ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָֻמאבֹות
טמאת זֹוהי ― ּבׁשגגה לּמקּדׁש ונכנס ְְְְְְִִִִַַַָָָָֻטהרֹות,

ּב ׁשאכל אֹו זֹוהימקּדׁש; ― ּבׁשגגה קדׁש ׂשר ְְְִִִֶֶַַָָָָֹ
ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע אֹו קדׁשיו; (raypטמאת ְְְִִֶַַַָָָֻ

(miiw `le ,dn xac zeyrl `ly e`zeyrlקּימּה ְְִָֹולא
העדּות ׁשבּועת נׁשּבע אֹו `epiּבׁשגגה; eli`k rayp) ְְְִִֵַַָָָ

(exagl zecr rceiּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ― ְְִֵֵֵֵֶֶַלּׁשקר
ׁשּיעׂשה האּלה הּמעׂשים אחד על מקריב זה ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ―הרי
אמרֹו והּוא ויֹורד". עֹולה "קרּבן הּנקרא: ְְְְְְִֵֶַָָָָָָקרּבן
אֹו וגֹו' אלה קֹול וׁשמעה ּכיֿתחטא "ונפׁש ְְְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָָיתעּלה:
וגֹו' מּמּנּו ונעלם וגֹו' טמא ּבכלּֿדבר ּתּגע אׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָנפׁש
בׂשפתים לבּטא תּׁשבע ּכי נפׁש אֹו ואׁשם ידע ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּוא
והביא וגֹו' כיֿיאׁשם והיה וגֹו' מּמּנּו ונעלם ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָוגֹו'
ואםֿלא וגֹו' ידֹו תּגיע ואםֿלא וגֹו' ְְְְֲִִִֶַַָָֹֹאתֿאׁשמֹו

וגֹו'" ידֹו `iÎ`)תּׂשיג ,d `xwie)עֹולה' נקרא ולכן . ְְְִִֵֶַָָָ
יּובא ּפעם אּלא ּבמין, קבּוע ׁשאינֹו לפי ― ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָויֹורד'
יד ּתּׂשיג אׁשר ּכפי אחר, מּמין ּופעם זה ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַמּמין
מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּבּקרּבן. החּיב ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהחֹוטא

ּכרתֹות ּבמּסכת ׁשבּועֹות(i:)זֹו .(f.)ּובמּסכת ְְְֵֶֶֶֶַַָ

ה'תשע"ב תשרי ח' חמישי יום

.ÂÚ .‰Ú .ÁÒ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הס"ח ּביתהּמצוה ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָ
וזהּו ּכהלכה, ׁשּלא והֹורּו ׁשגגּו אם קרּבן, ְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹּדין
ונעלם יׁשּגּו יׂשראל ּכלֿעדת "ואם יתעּלה: ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָאמרֹו

הּקהל" מעיני bi)ּדבר ,c `xwie)נתּבארּו ּוכבר . ְְֲִֵֵֵַָָָָָָ
ּבמּסכת ּבׁשלמּות ׁשּבּה והּתנאים זֹו מצוה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּדיני

זבחים. מּמּסכת מקֹומֹות ּובכּמה ְְְִִֶֶַַָָָהֹוריֹות

― הע"ה זבה,הּמצוה ׁשּכלֿאּׁשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
זה וקרּבן קרּבן, ּתקריב מןֿהּזיבּות, נתרּפאה ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָאם
קרּבן וזהּו ― יֹונה" ּבני ׁשני אֹו תרים "ׁשּתי ְְְְְִֵֵֵֶָָָֹהּוא:
ואּולי ׁשּתביאּנּו. עד ּכּפרה מחּסרת והיא ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֻזבה,
ּכקרּבן הּזב ׁשּקרּבן ּכיון ויאמר: מקׁשה עלי ְְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹיקׁשה

מֹונה אּתה והרי zeevnd)הּזבה, oipna)אתֿמין ֲִֵֶֶַַַָָָ
ּכמֹו ― ׁשּיהיה מי ּבֹו החּיב יהיה ― ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָהּקרּבן
וקרּבן וּדאי אׁשם וקרּבן חּטאת ּבקרּבן ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָׁשעׂשית
ּכלֿאחד ׁשּמנית ויֹורד, עֹולה וקרּבן ּתלּוי ְְְִֵֶֶֶָָָָָָָָָאׁשם
החטאים לרּבּוי חׁשׁשּת ולא עצמּה, ּבפני ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹמצוה

(iptn ,envr ipta `hg lk zepnl)ּכלֿאחד ֶֶַָָׁשעל
ּתחּוׁש אל ּכאן ּגם ּכ― הּקרּבן אֹותֹו חּיבים ְִֵֶַַַַָָָָָָמהם
קרּבן נתחּיב מהם ׁשּכלֿאחד האנׁשים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלמסּפר

ידע על(dywnd)העֹוף?! ּבא אינֹו וזבה זב ׁשּקרּבן ְְֵֵֶַַַָָָָָָ
אּלּו מסּים. ּבמּצב חֹובה קרּבן הּוא אּלא ְְְֲִִֶַַָָָָָָֻחטאים,
ּכמֹו ― אחד ּדבר ּובאּׁשה ּבאיׁש הּזֹוב מּצב ְִִֶַַַָָָָָָָָהיה
― "זבה" זֹו וׁשל "זב" זה ׁשל ׁשהּׁשם ּבּׁשם, ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהם
ּכן, הּדבר אין אבל אחד; למנֹותם צרי היה אז ְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָּכי
עליה ׁשחּיב היא מןֿהאיׁש זרע ׁשכבת הּגרת ְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּכי
אינּה מןֿהאּׁשה זרע ׁשכבת ּכעין נּגר אם א ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָקרּבן,
עליו ׁשחּיבת הּוא מןֿהאּׁשה הּדם זֹוב אּלא ִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָזבה,
קרּבן. עליו חּיב אינֹו מןֿהאיׁש הּדם זב ואם ְְְִִִֵַַָָָָָָָָָָקרּבן;
ּכלֿ ואין הּנזילה, אּלא ענינּה אין 'זיבּות' ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּומּלת

אמרּו ּובפרּוׁש עצמֹו. הּדבר אֹותֹו (dcpהּנֹוזלים ְְְְִֵַַַָָָ
(:alואין ּבאדם", והאּׁשה ּבלבן מטּמא "האיׁש :ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

הּברּורה והראיה ּומצרעת. מצרע ּכדין וזבה זב ְְְְְְְִִַַַָָָָָָָָֹֹּדין
ּבכרתֹות אמרם ּכּפרה(g:)לזה מחּסרי "ארּבעה : ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֻ

"z`hg" ly miiehiad lke) mdly "z`hg" oaxwy)

mpaena mpi` dafe afl xywda miritend "dxtk"e

("dnlyd"e "oexqg" ly iyrnd mpaena `l` ievnd

והּזבה הּזב הם: ואּלּו בקדשים), מלאכול ְְֵֵַַָָָמעכבן
וזבה זב מֹונים אי רֹואה, הּנ והּמצרע". ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהּיֹולדת

ּבין ― ּכאחד מצרע ּומֹונים אֹוּכׁשנים איׁש ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶַָָֹ
האּׁשה. ּכזיבּות אינּה האיׁש ׁשּזיבּות לפי ― ְְִִִִִִֵֶָָָָָאּׁשה
מּזֹובּה "ואםֿטהרה קרּבנּה: על הּנאמר ְְְֱֲִִֶַַַַָָָָָָָוהּפסּוק

וגֹו'" תרים ׁשּתי ּתּקחֿלּה הּׁשמיני ּובּיֹום (myוגֹו' ְְְְִִִִֵַַַָֹ
(hkÎgk ,eh.

― הע"ו ׁשּכלֿיֹולדתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
ּובןֿ לעֹולה ּבןֿׁשנתֹו ּכבׂש והּוא: קרּבן, ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָּתקריב
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ּתמים" איל לה' יביא ואתֿאׁשמֹו וגֹו' (my,ׁשקר ְְֲִִִֶֶַַָָָָ
(dkÎ`kֿׁשכבת אתֿאּׁשה ּכיֿיׁשּכב "ואיׁש ואמר: .ְְְְִִִִִֶַַַָָ

אתֿ והביא וגֹו' לאיׁש נחרפת ׁשפחה והיא ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָזרע
וגֹו'" לה' kÎk`)אׁשמֹו ,hi my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִַָָָ

ּכרתֹות ּבמּסכת אּלּו מצות .(h.)ּדיני ְְְִִֵֵֵֶֶַֹ

ה'תשע"ב תשרי ז' רביעי יום
יוםרביעֿיחמישיז'ֿח'תשרי

.·Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הע"ב קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָ
ׁשחּיבים העברֹות מסּימֹות. עברֹות על ויֹורד ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻעֹולה
קדׁשיו וטמאת מקּדׁש טמאת הן: זה קרּבן ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻעליהן
ּבאב ׁשּנטמא מי העדּות. ּוׁשבּועת ּבּטּוי ְְְְִִִֵֶַַָָָּוׁשבּועת
סדר ּבהקּדמת ׁשּקבענּו ּכמֹו הּטמאֹות, ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָֻמאבֹות
טמאת זֹוהי ― ּבׁשגגה לּמקּדׁש ונכנס ְְְְְְִִִִַַַָָָָֻטהרֹות,

ּב ׁשאכל אֹו זֹוהימקּדׁש; ― ּבׁשגגה קדׁש ׂשר ְְְִִִֶֶַַָָָָֹ
ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע אֹו קדׁשיו; (raypטמאת ְְְִִֶַַַָָָֻ

(miiw `le ,dn xac zeyrl `ly e`zeyrlקּימּה ְְִָֹולא
העדּות ׁשבּועת נׁשּבע אֹו `epiּבׁשגגה; eli`k rayp) ְְְִִֵַַָָָ

(exagl zecr rceiּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ― ְְִֵֵֵֵֶֶַלּׁשקר
ׁשּיעׂשה האּלה הּמעׂשים אחד על מקריב זה ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ―הרי
אמרֹו והּוא ויֹורד". עֹולה "קרּבן הּנקרא: ְְְְְְִֵֶַָָָָָָקרּבן
אֹו וגֹו' אלה קֹול וׁשמעה ּכיֿתחטא "ונפׁש ְְְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָָיתעּלה:
וגֹו' מּמּנּו ונעלם וגֹו' טמא ּבכלּֿדבר ּתּגע אׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָנפׁש
בׂשפתים לבּטא תּׁשבע ּכי נפׁש אֹו ואׁשם ידע ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּוא
והביא וגֹו' כיֿיאׁשם והיה וגֹו' מּמּנּו ונעלם ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָוגֹו'
ואםֿלא וגֹו' ידֹו תּגיע ואםֿלא וגֹו' ְְְְֲִִִֶַַָָֹֹאתֿאׁשמֹו

וגֹו'" ידֹו `iÎ`)תּׂשיג ,d `xwie)עֹולה' נקרא ולכן . ְְְִִֵֶַָָָ
יּובא ּפעם אּלא ּבמין, קבּוע ׁשאינֹו לפי ― ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָויֹורד'
יד ּתּׂשיג אׁשר ּכפי אחר, מּמין ּופעם זה ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַמּמין
מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּבּקרּבן. החּיב ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהחֹוטא

ּכרתֹות ּבמּסכת ׁשבּועֹות(i:)זֹו .(f.)ּובמּסכת ְְְֵֶֶֶֶַַָ

ה'תשע"ב תשרי ח' חמישי יום

.ÂÚ .‰Ú .ÁÒ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הס"ח ּביתהּמצוה ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָ
וזהּו ּכהלכה, ׁשּלא והֹורּו ׁשגגּו אם קרּבן, ְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹּדין
ונעלם יׁשּגּו יׂשראל ּכלֿעדת "ואם יתעּלה: ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָאמרֹו

הּקהל" מעיני bi)ּדבר ,c `xwie)נתּבארּו ּוכבר . ְְֲִֵֵֵַָָָָָָ
ּבמּסכת ּבׁשלמּות ׁשּבּה והּתנאים זֹו מצוה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּדיני

זבחים. מּמּסכת מקֹומֹות ּובכּמה ְְְִִֶֶַַָָָהֹוריֹות

― הע"ה זבה,הּמצוה ׁשּכלֿאּׁשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
זה וקרּבן קרּבן, ּתקריב מןֿהּזיבּות, נתרּפאה ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָאם
קרּבן וזהּו ― יֹונה" ּבני ׁשני אֹו תרים "ׁשּתי ְְְְְִֵֵֵֶָָָֹהּוא:
ואּולי ׁשּתביאּנּו. עד ּכּפרה מחּסרת והיא ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֻזבה,
ּכקרּבן הּזב ׁשּקרּבן ּכיון ויאמר: מקׁשה עלי ְְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹיקׁשה

מֹונה אּתה והרי zeevnd)הּזבה, oipna)אתֿמין ֲִֵֶֶַַַָָָ
ּכמֹו ― ׁשּיהיה מי ּבֹו החּיב יהיה ― ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָהּקרּבן
וקרּבן וּדאי אׁשם וקרּבן חּטאת ּבקרּבן ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָׁשעׂשית
ּכלֿאחד ׁשּמנית ויֹורד, עֹולה וקרּבן ּתלּוי ְְְִֵֶֶֶָָָָָָָָָאׁשם
החטאים לרּבּוי חׁשׁשּת ולא עצמּה, ּבפני ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹמצוה

(iptn ,envr ipta `hg lk zepnl)ּכלֿאחד ֶֶַָָׁשעל
ּתחּוׁש אל ּכאן ּגם ּכ― הּקרּבן אֹותֹו חּיבים ְִֵֶַַַַָָָָָָמהם
קרּבן נתחּיב מהם ׁשּכלֿאחד האנׁשים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלמסּפר

ידע על(dywnd)העֹוף?! ּבא אינֹו וזבה זב ׁשּקרּבן ְְֵֵֶַַַָָָָָָ
אּלּו מסּים. ּבמּצב חֹובה קרּבן הּוא אּלא ְְְֲִִֶַַָָָָָָֻחטאים,
ּכמֹו ― אחד ּדבר ּובאּׁשה ּבאיׁש הּזֹוב מּצב ְִִֶַַַָָָָָָָָהיה
― "זבה" זֹו וׁשל "זב" זה ׁשל ׁשהּׁשם ּבּׁשם, ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהם
ּכן, הּדבר אין אבל אחד; למנֹותם צרי היה אז ְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָּכי
עליה ׁשחּיב היא מןֿהאיׁש זרע ׁשכבת הּגרת ְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּכי
אינּה מןֿהאּׁשה זרע ׁשכבת ּכעין נּגר אם א ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָקרּבן,
עליו ׁשחּיבת הּוא מןֿהאּׁשה הּדם זֹוב אּלא ִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָזבה,
קרּבן. עליו חּיב אינֹו מןֿהאיׁש הּדם זב ואם ְְְִִִֵַַָָָָָָָָָָקרּבן;
ּכלֿ ואין הּנזילה, אּלא ענינּה אין 'זיבּות' ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּומּלת

אמרּו ּובפרּוׁש עצמֹו. הּדבר אֹותֹו (dcpהּנֹוזלים ְְְְִֵַַַָָָ
(:alואין ּבאדם", והאּׁשה ּבלבן מטּמא "האיׁש :ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

הּברּורה והראיה ּומצרעת. מצרע ּכדין וזבה זב ְְְְְְְִִַַַָָָָָָָָֹֹּדין
ּבכרתֹות אמרם ּכּפרה(g:)לזה מחּסרי "ארּבעה : ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֻ

"z`hg" ly miiehiad lke) mdly "z`hg" oaxwy)

mpaena mpi` dafe afl xywda miritend "dxtk"e

("dnlyd"e "oexqg" ly iyrnd mpaena `l` ievnd

והּזבה הּזב הם: ואּלּו בקדשים), מלאכול ְְֵֵַַָָָמעכבן
וזבה זב מֹונים אי רֹואה, הּנ והּמצרע". ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהּיֹולדת

ּבין ― ּכאחד מצרע ּומֹונים אֹוּכׁשנים איׁש ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶַָָֹ
האּׁשה. ּכזיבּות אינּה האיׁש ׁשּזיבּות לפי ― ְְִִִִִִֵֶָָָָָאּׁשה
מּזֹובּה "ואםֿטהרה קרּבנּה: על הּנאמר ְְְֱֲִִֶַַַַָָָָָָָוהּפסּוק

וגֹו'" תרים ׁשּתי ּתּקחֿלּה הּׁשמיני ּובּיֹום (myוגֹו' ְְְְִִִִֵַַַָֹ
(hkÎgk ,eh.

― הע"ו ׁשּכלֿיֹולדתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
ּובןֿ לעֹולה ּבןֿׁשנתֹו ּכבׂש והּוא: קרּבן, ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָּתקריב
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ixyzקיד 'iÎ'h ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּתי מקריבה ענּיה, היא ואם לחּטאת. ּתר אֹו ְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹיֹונה
חּטאת. ואחד עלה אחד יֹונה ּבני ׁשני אֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹּתֹורים
ׁשאמר ּכמֹו ׁשּתקריב, עד ּכּפרה מּמחּסרי היא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻוגם
ּתביא לבת אֹו לבן טהרּה ימי "ּובמלאת ְְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָֹיתעּלה:

וגֹו'" ּבןֿׁשנתֹו e)ּכבׂש ,ai my). ְְֶֶֶָ

ה'תשע"ב תשרי ט' שישי יום
יוםשישֿישבתקודשט'ֿי'תשרי

.ÊÚ .„Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הע"ד זבהּמצוה ׁשּכלֿאיׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַָָָָ
הּוא: זה וקרּבן קרּבן, יקריב מּזיבּותֹו נרּפא ְְְְְִִִִִֶַָָָָָאם
והאחד חּטאת אחד יֹונה ּבני ׁשני אֹו תרים ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ"ׁשּתי
עד ּכּפרה מחּסר והּוא הּזב, קרּבן וזהּו ― ְְְְֶַַַַַָָָָָֹֻעלה"

meid)ׁשּיקריבּנּו aixrde lahy s`)אמרֹו והּוא . ְְְִֶֶַָ
הּׁשמיני ּובּיֹום וגֹו' מּזֹובֹו הּזב "וכיֿיטהר ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָיתעּלה:

וגֹו'" תרים ׁשּתי ehÎbi)יּקחֿלֹו ,eh `xwie). ְְִִֵַֹ

― הע"ז ׁשּכלֿמצרעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
z`xpy)(exera zipepal dנרּפא אם קרּבן ְְְִִִַָָָיקריב

ולֹוג ואׁשם וחּטאת עֹולה ּבהמֹות: ׁשלׁש והן ְְְְְְִִֵֵַָָָָָֹמּנגעֹו,
ּוׁשּתי לאׁשם ּכבׂש מקריב ― עני הּוא ואם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשמן.
לחּטאת, ואחד לעלה אחד יֹונה ּבני ׁשני אֹו ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹֹּתרים
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכּפרה. מּמחּסרי הרביעי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻוזהּו
וכבׂשה ּתמימים ׁשניֿכבׂשים יּקח הּׁשמיני ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָ"ּובּיֹום

i)אחת" ,ci my)מֹונה אינ מּדּוע אדם: יאמר ואם . ְְִֵֶַַַַַָָֹ
ׁשּיׁש ּכיון אחת ּכמצוה ּכּלם ּכּפרה מחּסרי ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻקרּבן
ואז הּכּפרה, חּסּור והּוא הּכֹוללם, אחד ענין ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָלהם
והיית מןֿהּטמאה הּטהרה מּמיני מין היה ְְֳִִִִִֵֶַַָָָָָָָֻזה
ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ― הּפלֹונית הּמצוה ְְְִִִִִֵֶַַַַָאֹומר:
וזבה זב והם הּטמאים, מקצת טהרת ּתׁשלם ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּלא
אּתה ּכן ׁשהרי קרּבן, ׁשּיקריבּו עד ּומצרע, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹויֹולדת

ּבמקוה טהרה hw)מֹונה dyr zevn)― אחת מצוה ְְְֳִִֶַַָָָָ
למין חֹוׁשׁש ואינ ׁשּיהיה, טמא איזה ּבּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָיתחּיב
קרּבן למנֹות יכֹול היית ּכ― ּבּה ׁשּנטמא ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻהּטמאה
למין ּתחּוׁש ולא אחת, ּכמצוה ּכּפרה ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹֻמחּסרי
להיֹות צרי היה ׁשּכ ועד יֹודע הּׁשם ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻטמאתֹו?!
מחּסרי מארּבעת ּכלֿאחד קרּבן היה אּלּו ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּבהחלט,
טהרה ּכמֹו ׁשּנּוי, ּבֹו ׁשאין אחד קרּבן אּלּו ְְֳִֵֵֶֶַָָָָָָָּכּפרה

ּכלֿ(dewna)ּבּמים על וחֹובה טהרה מין ׁשהיא ְֳִִִֶַַַָָָָ
ׁשאּתה ּכמֹו קרּבנֹותיהם ׁשּנׁשּתּנּו מּכיון אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָטמא;
ּכי ּבהכרח, לבּדֹו ּכלֿקרּבן למנֹות צרי ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָרֹואה,
ׁשּבֹו הּדבר אינֹו זה ׁשל טהרתֹו נׁשלמת ׁשּבֹו ְֳִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּדבר

נּדה מי ּכמֹו זה והרי זה. ׁשל טהרתֹו (inנׁשלמת ְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

(dxtd xt` z` miaxrn eid mday d`fdמקוה ְִֵָּומי
ׁשּבמצרע מינין ezxdhl:וארּבעה miynzyn mda) ְְְִִִֶַָָָֹ

('eke fx` ur ,mixtvאףֿעלּֿפי מצות, ׁשלׁש ְִִֵֶַַָֹֹׁשהן
ׁשאבאר ּכמֹו טמאים לטהרת iw)ׁשּכּלן dyr zevn). ְְְֲֳִֵֵֶֶַָָָֻ

ּדיניהם נתּבארּו ּכבר אּלּו ּכּפרה מחּסרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻוארּבעת
ח' ּבפרק ּופרטּות ּבכללּות קרּבנֹותיהם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָודיני
רּבים ּובמקֹומֹות קּנים ּומּסכת נגעים וסֹוף ְְְְִִִִִִִֶֶַַָמּנזירּות

ּבּמקֹומֹותה ּככּלם ׁשרּבם אּלא ּבּתלמּוד, ּמפּזרים ְְְְִֶֶַַַַָָָָֻֻֻ
עליהם. ֲֲִֵֶֶֹׁשהעירנּו

ה'תשע"ב תשרי י' קודש שבת יום

.ÊÙ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Â˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הק"ו אתהּמצוה מּלהחליף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
(znda)הּקדׁשים(silgzk zxg` dnda zzle)וזֹו ְֳִַָ

יחליפּנּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתמּורה, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹהיא
אתֹו" i)ולאֿימיר ,fk `xwie)מיחד לאו ּבא ּוכבר . ְְְִָָָָָֹֹֻ

ּבספרא ּׁשאמרּו מה לכ והּטעם ּבלבד. ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָּבּמעׂשר
(izewega zyxt)היה ּבּכלל "מעׂשר אמרם: והּוא ,ְְְֲֵַַָָָָָ

קדׁשי ׁשהּמעׂשר ּכׁשם אליו: להּקיׁש יצא? ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָולּמה
ׁשהזהיר ּכלֿהּקדׁשים ּכ ― להמירֹו ואסּור ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָמזּבח
אּלא אינם יחליפּנּו" "לא ּבאמרֹו: ּתמּורתם ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹעל
ּוכבר לֹוקה. ― ׁשהמיר ּומי ּבלבד; מזּבח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָקדׁשי

ּתמּורה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָנתּבארּו

― הפ"ז הּתמּורההּמצוה ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
.miycwd znda zxenza dyicwdy oilegd znda)

,ycew ly ef mewna zcner dpi` dyrnly s` ixd

(Ð `id mbוהיהֿהּוא" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִֶֶַָָָֹקדׁש,
יהיהֿקדׁש" bl)ּותמּורתֹו ,my)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְִֵֶֶָָֹ
ּתמּורה מּסכת "לא(c:)ּבריׁש יתעּלה: ׁשאמרֹו , ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ

לעׂשה ׁשּנּתק לאֿתעׂשה מצות הּוא (meiwyימירּנּו" ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַֹ
z` zlhane zwzpn Ð ycew dxenzdy Ð dyrd

(e`ld?הּוא לעׂשה ׁשּנּתק ּדלאו ממיר הלא אמרּו: .ְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹ
אףֿעלֿ לֹוקה, ׁשהּממיר לכ טעם ּגם נאמר ְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַָָוׁשם

לעׂשה: ׁשּנּתק לאו ׁשהּוא ועקרּפי עׂשה אתי "לא ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
נכּפל הּתמּורה על הּלאו ּכלֹומר: לאוין". ְְְְִִֵַַַַַָָָּתרי

אֹותֹו" ימיר ו"לא יחליפּנּו" "לא i)ּפעמים: ,my), ְֲֲִִִֶַַַָֹֹ
יהיהֿ ּותמּורתֹו "והיהֿהּוא ― אחד עׂשה ְְְֲִֵֶֶָָָָָּובא
ּדיני נתּבארּו ּוכבר מהּֿׁשרצינּו. נתּבאר הּנה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹקדׁש".
ואי ּתתקּים אי ּכלֹומר: ּתמּורה, ּבמּסכת זֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָמצוה

קרבה. ואי ּומהּֿדינּה ּתתקּים ְְְִִֵֵֵַַָָֹלא
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(‡).‰ÙÈ ˙ÂÁ‡ ÌÂÏ˘·‡ÏÂ:אמו בת שהיתה

(·).˙ÂÏÁ˙‰Ï:שנחלה ‰È‡.עד ‰ÏÂ˙· ÈÎצנועה

אמנון בעיני ויפלא לפיכך לחוץ, יוצאת ואינה בבית

וישכב לבקש יכול תואנה מה ממנו ונעלם נכסה וגו',

כמו ח)עמה, יז ממך:(דברים יתכסי ארי ממך, יפלא כי :

(‚).ÌÎÁ ˘È‡:לרשעה(„).Ï„כמו (בראשיתכחוש,

יט) תואר:מא ורעות דלות :(‰).‰È¯·‰ את‡˙

במיםÏ˙Â··.(Á)הסעודה: מורבכת סולת ותחלוט,

בשמן: כך ואחר תחלה, ‰Ó˘¯˙.(Ë)רותחין ˙‡
מסריתא: מחבת, של תרגום

cec zcevn
(‡).˙ÂÁ‡היתה גשור מלך בת מעכה כי האם, ומן האב מן

ולק תואר, שנתגיירה,יפת קודם עליה ובא במלחמה, דוד חה
שנתגיירה אחר ילדה אבשלום ואת תמר, את וילדה ונתעברה

א) כא ÔÂ�Ó‡Ï.(·):(סנהדרין ¯ˆÈÂשהיה עד ודואג, מיצר היה
בה: חשקו מרוב כחולה האב:‡Â˙ÂÁ.נראה ·˙ÏÂ‰מן ÈÎ

.‡È‰בעיני מהנמנע היה ולזה בית, לשבת הבתולות ומדרך
הרבה: נעצב ולכן תאותו, ולמלאות מאומה לה לעשות אמנון

(‚).„‡Ó ÌÎÁ ˘È‡:להרע ··˜¯.(„)חכם בוקר··˜¯ בכל
לבך: שכב לא בלילה כאלו וכחוש, דל פניך ‡ÂÁ˙נראה

.ÌÂÏ˘·‡,האם ומן אבשלום, אחות לבד היא הלא כאומר
נתעברה כי על לו, ולא לי לא האב, מן לאחות תחשב לא אבל
לי, היא ומותרת לבת, לאבי תחשב ולא בגיותה, ממנה אמה
שנתי: ונגזלה בלילה חושב אני ובה אותה אוהב ואני

(‰).ÏÁ˙‰Â:כחולה עצמך ÌÁÏ.עשה È�¯·˙Âתאכיל היא
אהיה בתיקונו וכשאראה לעיני, המאכל את תעשה כי אותי,

ידך: תמצא כאשר עשה לביתך, תבוא וכאשר וכאומר מידה, ואכלתי להמאכל È�ÈÚÏ.(Â)תאב ··Ï˙Â:לביבות שתי לפני תעשה
(Á).Ï˘·˙Â:בשמן המחבת על פעם השמן:Â˙ˆ˜.(Ë)עוד עם הלביבות הקערה על משכבו:‰Á„¯.(È)יצקה Â˙·‡.לחדר

הלביבות: לאכול:Â˙‚˘.(È‡)את הלביבות את אליו ‡ÈÁ.(È·)הגישה Ï‡:אחי אתה כזאת, תעשה ˙È��Ú.אל Ï‡תאנס אל
Â‚Â'.אותי: ‰˘ÚÈ ‡Ï ÈÎ:הזאת הנבלה את אתה גם תעשה לא ולזה הבתולות, את לאנס

oeiv zcevn
(·).¯ˆÈÂ:ודאגה צרה חולי:ÂÏÁ˙‰Ï˙.מלשון מלשון

.‡ÏÙÈÂוכן ומניעה, מכוסה ח)ענין יז ממך(דברים יפלא כי :

דבר:ÓÂ‡Ó‰.דבר: ואוהב:¯Ú.(‚)שום כחוש„Ï.(„)חבר
כמו יט)ורזה, מא ורעות:(בראשית דלות :(‰).ÏÁ˙‰Âמלשון

כמוÍ˙Â‡¯Ï.חולי: אותך, טו)לבקר יט את(שמואלֿא לראות :

‰·¯È‰.דוד: È�¯·˙Âכמו מועטת, אכילה יז)ענין יב ולא(לעיל :
אתם: Â·È·Ï˙.(Â)ברה ··Ï˙Â.חליטתא ותחלוט יונתן: תרגם

ז"ל רבותינו ו)בדברי והמה(פסחים בתים בעלי של חלוט :

ברותחין: אותם ששולקין המעשה שם על Â‡·¯‰.נקראים
מעט: כי‰·ˆ˜.(Á)ואוכל סופו, שם על כן ואמר העיסה,

וכן בצק, נקרא הלישה יט)אחר מד גחליו(ישעיהו על אפיתי :

היא‰Ó˘¯˙.(Ë)וחלטה:Ï˙Â··.לחם: מחבת, של תרגום
יציקה:Âˆ˙Â˜.מסריתא: ˙È��Ú.(È·)מאצלי:ÈÏÚÓ.מלשון

עינוי: וכעור:‰�·Ï‰.מלשון גנאי דבר
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וישכב לבקש יכול תואנה מה ממנו ונעלם נכסה וגו',

כמו ח)עמה, יז ממך:(דברים יתכסי ארי ממך, יפלא כי :

(‚).ÌÎÁ ˘È‡:לרשעה(„).Ï„כמו (בראשיתכחוש,

יט) תואר:מא ורעות דלות :(‰).‰È¯·‰ את‡˙

במיםÏ˙Â··.(Á)הסעודה: מורבכת סולת ותחלוט,

בשמן: כך ואחר תחלה, ‰Ó˘¯˙.(Ë)רותחין ˙‡
מסריתא: מחבת, של תרגום

cec zcevn
(‡).˙ÂÁ‡היתה גשור מלך בת מעכה כי האם, ומן האב מן

ולק תואר, שנתגיירה,יפת קודם עליה ובא במלחמה, דוד חה
שנתגיירה אחר ילדה אבשלום ואת תמר, את וילדה ונתעברה

א) כא ÔÂ�Ó‡Ï.(·):(סנהדרין ¯ˆÈÂשהיה עד ודואג, מיצר היה
בה: חשקו מרוב כחולה האב:‡Â˙ÂÁ.נראה ·˙ÏÂ‰מן ÈÎ

.‡È‰בעיני מהנמנע היה ולזה בית, לשבת הבתולות ומדרך
הרבה: נעצב ולכן תאותו, ולמלאות מאומה לה לעשות אמנון

(‚).„‡Ó ÌÎÁ ˘È‡:להרע ··˜¯.(„)חכם בוקר··˜¯ בכל
לבך: שכב לא בלילה כאלו וכחוש, דל פניך ‡ÂÁ˙נראה

.ÌÂÏ˘·‡,האם ומן אבשלום, אחות לבד היא הלא כאומר
נתעברה כי על לו, ולא לי לא האב, מן לאחות תחשב לא אבל
לי, היא ומותרת לבת, לאבי תחשב ולא בגיותה, ממנה אמה
שנתי: ונגזלה בלילה חושב אני ובה אותה אוהב ואני

(‰).ÏÁ˙‰Â:כחולה עצמך ÌÁÏ.עשה È�¯·˙Âתאכיל היא
אהיה בתיקונו וכשאראה לעיני, המאכל את תעשה כי אותי,

ידך: תמצא כאשר עשה לביתך, תבוא וכאשר וכאומר מידה, ואכלתי להמאכל È�ÈÚÏ.(Â)תאב ··Ï˙Â:לביבות שתי לפני תעשה
(Á).Ï˘·˙Â:בשמן המחבת על פעם השמן:Â˙ˆ˜.(Ë)עוד עם הלביבות הקערה על משכבו:‰Á„¯.(È)יצקה Â˙·‡.לחדר

הלביבות: לאכול:Â˙‚˘.(È‡)את הלביבות את אליו ‡ÈÁ.(È·)הגישה Ï‡:אחי אתה כזאת, תעשה ˙È��Ú.אל Ï‡תאנס אל
Â‚Â'.אותי: ‰˘ÚÈ ‡Ï ÈÎ:הזאת הנבלה את אתה גם תעשה לא ולזה הבתולות, את לאנס

oeiv zcevn
(·).¯ˆÈÂ:ודאגה צרה חולי:ÂÏÁ˙‰Ï˙.מלשון מלשון

.‡ÏÙÈÂוכן ומניעה, מכוסה ח)ענין יז ממך(דברים יפלא כי :

דבר:ÓÂ‡Ó‰.דבר: ואוהב:¯Ú.(‚)שום כחוש„Ï.(„)חבר
כמו יט)ורזה, מא ורעות:(בראשית דלות :(‰).ÏÁ˙‰Âמלשון

כמוÍ˙Â‡¯Ï.חולי: אותך, טו)לבקר יט את(שמואלֿא לראות :

‰·¯È‰.דוד: È�¯·˙Âכמו מועטת, אכילה יז)ענין יב ולא(לעיל :
אתם: Â·È·Ï˙.(Â)ברה ··Ï˙Â.חליטתא ותחלוט יונתן: תרגם

ז"ל רבותינו ו)בדברי והמה(פסחים בתים בעלי של חלוט :

ברותחין: אותם ששולקין המעשה שם על Â‡·¯‰.נקראים
מעט: כי‰·ˆ˜.(Á)ואוכל סופו, שם על כן ואמר העיסה,

וכן בצק, נקרא הלישה יט)אחר מד גחליו(ישעיהו על אפיתי :

היא‰Ó˘¯˙.(Ë)וחלטה:Ï˙Â··.לחם: מחבת, של תרגום
יציקה:Âˆ˙Â˜.מסריתא: ˙È��Ú.(È·)מאצלי:ÈÏÚÓ.מלשון

עינוי: וכעור:‰�·Ï‰.מלשון גנאי דבר
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(‡).ÂÓÚË ˙‡ Â˙Â�˘·שנאמר כ"א)כענין ששנה(ש"א בעיניהם טעמו את וישנה וגו' השער דלתות על ויתו

ועשה וטעמו זקנודברו על רירו והוריד שוטה ‡·ÍÏÓÈ.:(סא"א)עצמו È�ÙÏוכל נקראים פלשתים מלכי כל כך

כאבימלך צדיק שהיה אגדה ומדרש אבימלך, לו קורין אכיש ששמו ואע"פ פרעה מצרים אצלמלכי בתורה (שנכתב

לושרה) אומרים ואנשיו להרגו רצה תהלים:(שם)שלא במדרש כדאיתא הארץ מלך דוד זה ˙˙‰ÏÏ(‚)הלא '‰·
.È˘Ù�:ולהגן להושיע כזה פטרון לי שיש ומתהלל אני �È˘Ù.מתפאר ÏÏ‰˙˙:בלע"ז ÂÚÓ˘Èשפורוונ"טרא
.ÌÈÂ�Ú:וישמחו אותם יבינו מהללי מתוך לי שעשה מואב,È˙Â¯Â‚Ó.(‰)נפלאות ויגר כמו פחד (במדברלשון

‡ÂÈÏ.(Â):כ"ב) ÂËÈ·‰:צרתם מתוך אליו שהביטו אותם פניהם:Â¯‰�Â.כל כמוÂ¯ÙÁÈ.האירו (ישעיהיתביישו

החמה:כ"ד) ובושה הלבנה ‰'.(Ë)וחפרה ·ÂË ÈÎ Â‡¯Â ÂÓÚË:דברו צווי:Â‡¯È.(È)טעמו לשון יראים יהיו

(‡È).Â˘¯:דלות ÂË·.ל' ÏÎמלאכה כל כמו בלע"ז, בי"ין י"ב)ניסו"ן :(שמות

cec zcevn
(‡).Â˙Â�˘·:חכמה מבלי לדבר דברו את ששינה È�ÙÏבעת

.ÍÏÓÈ·‡כמ"ש נפש יכנו לבל ממנו ירא ולזה(בש"א)שהיה
דוד: הוא שאין לחשוב וסכלות הוללות ועי"זÂ‰˘¯‚ÈÂ.דבר

מידו: וניצול לדרכו והלך לגרשו אבימלך ·‰'.(‚)צוה
ישמחו ישועתי ענוים ישמעו וכאשר נפשי תתהלל ה' בתשועת

המה: עמי:‚„ÂÏ.(„)גם גדולתו אתם:Â„ÁÈ.ספרו ואני
(Â).ÂÈÏ‡ ÂËÈ·‰:בו הארהÂ¯‰�Â.לבטוח אליכם ויבוא

Â¯ÙÁÈ.ותשועה: Ï‡יחפר לו נותנים ואין מה השואל כי
˜¯‡.(Ê)ויכלם: È�Ú ‰Êמוכנע עני הוא הקורא ה'כשזה אז
מקום:ÌˆÏÁÈÂ.(Á)שומעו: של בשליחותו יוציאם
(‡È).ÌÈ¯ÈÙÎ:ועשירים גדולים ÌÈÈÁ.(È‚)ר"ל ıÙÁ‰:עוה"ב ÌÈÓÈ.חיי ·‰Â‡במעש"ט להרבות העולם ימי אוהב ר"ל

בעוה"ב: האמיתי בטוב לראות

oeiv zcevn
(‡).ÂÓÚËיקח זקנים וטעם כמו החכמה דבור יב)ענין :(איוב

.ÍÏÓÈ·‡מלכי לכל כולל שם הוא כי אבימלך ונקרא אכיש זה
מצרים: מלכי לכל כולל פרעה ששם כמו פלשתים

(‰).È˙Â¯Â‚Ó:פחדי(Â).Â¯‰�Âתופע ואל כמו הארה ענין
נהרה ב')עליו כלימה:Â¯ÙÁÈ.:(שם יקראÂÓÚË.(Ë)ענין כן

סחרה טוב כי טעמה כמו ובחינתו השכל ל"א)ידיעת :(משלי

(È).Â‡¯È:פחדו(‡È).Â˘¯:ועני רש הואÂÎÏ.(È·)מלשון
ונהרגהו לכו ועתה כמו זרוז ל' ל"ז)ענין בא(בראשית הוא והלא
אליהם:

xe` ldi
ח"גפ"זד א'. צ"ג יתרו זח"ב ב'. מ"ח א' דמ"ה דברכות

א': רצ"ב
יראויראוי אבינו יעקב להם אמר צ"ז. ר"פ ויחי רבות את.

על קדושיו מפרש הנה לכוליה. מספקא אנא קדושיו ה' את
וע"כ דבריאה. קדה"ק בהיכל שהם לפי והטעם שבטים. י"ב
טפלים שיהיו הטפל את ה' את יראו בבחי' שיהיו להם אמר
בענין וכמו ה' את הנק' דאצילות מל' בבחי' לה' ממש ובטלים
מלכות בבחי' דבריאה שבטים י"ב שנתעלו גזרים לי"ב קי"ס

ג': סעי' ועל"ק שבטים עלו ששם ע"ד ים שנק' דאצילות
עלר"פ(ב) קדושיו ה' את יראו מפרש ד' רס"ג בהעלותך

ונראה הקדש. אל אהרן יבא יראה שהיא בזאת כמ"ש אהרן
קיים בהמ"ק שאין בזמן שאפילו היינו מחסור אין כי דפי'
אין כי וזהו לעולם. בטלים אין כהנים וברכת הנרות מ"מ
אין אותיות ואני אברכם ואני נאמר כהנים שבברכת מחסור

מקץ פ' בת"א כמ"ש עילאה ליראה רומז השמן הנרות וגם
עמים חובב אף מפסוק להעיר ויש נרי. אתה כי ע"פ בהביאור

בידך: קדושיו כל
השלימותזח"ב(ג) מקור הוא והנורא כי פי' א' ע"ט יתרו

מבחי' היא שהיראה דהיינו מחסור אין כי כו' יראו וע"כ
נמשך שעי"ז ואפ"ל מחסור. שאין השלימות הוא ושם והנורא
בלק"ת כמ"ש עליון אל והנורא וזהו האמצעי בקו כתר מבחי'
מאמר יובן ועד"ז השני. דרוש היום וידעת בד"ה ואתחנן פ'
איש ויעקב כי לכוליה מספיק אנא הנ"ל צ"ז ר"פ ויחי הרבות
בחי' והוא השלימות הממשיך ת"ת שהוא שלים גבר תם
רנ"ט פינחס ס"פ זח"ג וע' מחסור אין זו מבחי' וע"כ והנורא
ולא בקדש מעלין וע"ד טוב כל יחסרו לא ה' ודורשי בענין א'
עמוד ומתמעטים שהולכים החג פרי ע' כמו ולא מורידין

ד': ה' ת"ז תתע"ג

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ב עמ' ג טז)ּכתיבדף כד סיני,(שמות הר על ה' ּכבֹוד 'וּיׁשּכן ְְְִִִַַַַֹ
ּבּיֹום מׁשה אל וּיקרא ימים, ׁשׁשת הענן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹויכּסהּו

בפסוק,הּׁשביעי', יתור יש ּכתיבולכאורה הפסוקמּכדי בסוף ְְְִִִִִַ
הּׁשביעי', ּבּיֹום מׁשה אל כן'וּיקרא ימים',אם 'ׁשׁשת מאי ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

בהם ימים ששה לו שקדמו ודאי השביעי ביום למשה קרא אם הלא

מקרא אלא אליו, נקרא ולא ההר על היה ה' אבכבוד ּבנה ללמדזה ֶָָָ
וכלל ׁשּׁשה,יסוד ּפריׁשת טעּון ׁשכינה ּבמחנה הּנכנס ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּכל

הנכנס כל כך שכיסהו, הענן ידי על ימים ששה הופרש שמשה שכשם

כניסתו קודם גדול כהן זה ובכלל לכן, קודם פרישה טעון שכינה למחנה

הקדשים. לקודש

הגמרא: לקיׁשמביאה ּדריׁש ּכוותיּה ברייתאּתניא מצינו - ְְְִֵֵַָָָ
מתן בענין בה ששנינו מסיני, פרישה דין הלומד לקיש לריש המסייעת

הברית, ולוחות ּבענן,תורה ונתּכּסה ּבענן, עלה ְְִֶֶֶַָָָָָָָֹמׁשה
לקּבל ּכדי ּבענן, הונתקּדׁש ושאר ליׂשראללוחות ּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

סיני הר על ה' ּכבֹוד 'וּיׁשּכן ׁשּנאמר הענןּבקדּוּׁשה, ויכּסהּו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

הענן' מּתֹוְך הּׁשביעי ּבּיֹום מׁשה אל וּיקרא ימים, טז)ׁשׁשת כד .(שמות ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

עד לסיני שבאו סיון חודש שמראש ימים לאותם הכוונה אין ובהכרח

את שכיסה היינו ימים' ששת הענן 'ויכסהו שנאמר ומה תורה, מתן יום

שהרי ימים, באותם פעמים כמה ההר מן שירד משה את ולא ֶזהההר
לארּבעים ּתחּלה ׁשהיּו הּדּברֹות עׂשרת אחר מעׂשה ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיה

הארבעיםיֹום, של בתחילתם היו הענן כיסוי ימי ששת אותם כלומר

לפרש יש ולכך הברית, לוחות את לקבל ה' אל משה עלה שבהם יום

שזה שכינה למחנה כניסה קודם להפרישו משה את הענן שכיסה

הלוחות, את לקבל למרום הּגלילי.עלייתו יֹוסי רּבי ומוכחּדברי ְְִִִִֵֵַַ
בסיני.מ למשה הפרשה שהיה לקיש כריש זו עקיבאשיטה ֲִִַָרּבי

שנאמראֹומר, ה'מה ּכבֹוד זהו'וּיׁשּכן סיני', הר מראׁשעל ְְִִֵֵַַַַֹֹ
תורה,חֹודׁש מתן קודם סיון ֶ

שנאמר מה בהכרח כן הענןועל כיסה'ויכּסהּו שהענן פירושו ימים', שהרילהרׁשׁשת משה, את ולא ְִֵֵֶֶַַָָָָָ
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קיז `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ב עמ' ג טז)ּכתיבדף כד סיני,(שמות הר על ה' ּכבֹוד 'וּיׁשּכן ְְְִִִַַַַֹ
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בפסוק,הּׁשביעי', יתור יש ּכתיבולכאורה הפסוקמּכדי בסוף ְְְִִִִִַ
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xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gv sc oileg(oey`x meil)

çBøôà úöéáamivia mr dlyazpy gext` da yiy dviaa ± §¥©¤§©
`id m` oia `nh ser ly `id m` oiae ,mrh oda ozep xyady zexg`

,mrh ozepa zexg`d z` zxqe`e dliap `id ixd xedh ser lyìáà£¨
dviaäàîègext` `la `nh ser ly ±àìz` zxqe` dpi` ± §¥¨Ÿ

.mrh oda zpzep dpi`y meyn zexg`d
:`xnbd dywn,déáéúéà`nh ser ly dviay xnel xyt` ji`d ¥¦¥

`ziixaa epipy ixde ,zexg`d z` zxqe` dpi`úBøBäè íéöéa¥¦§
ï÷ìML[olyiay±]ïäa Lé íà ,úBàîè íéöéa íòmiviaa ± ¤§¨¨¦¥¦§¥¦¥¨¤

ze`nhdíòè ïúBðazexedha mrh ozil icka ±,úBøeñà ïlek §¥©©¨£
z` zxqe`e mrh zpzep `nh ser ly dvia mby `ziixadn gken

:`xnbd zvxzn .zexg`dçBøôà úöéáa énð àëäo`k mb ± ¨¨©¦§¥©¤§©
,gext` da yiy dviaa xaecn `ziixaaäàîè dì éø÷ éànàå± §©©¨¥¨§¥¨

xedh ser ly dvia elit` ixd d`nh dvia dl z`xew `id dnle
.zxqe` gext` da yiyäàîè dì éø÷ çBøôà da úéàc ïåék± ¥¨§¦¨¤§©¨¥¨§¥¨

xad dl z`xew dliapk dpice gext` da yiy oeik.d`nh dvia `zii
:`xnbd dywnàôéñ éðz÷cî àäåly `tiqa epipyy dfn ixde ± §¨¦§¨¨¥¥¨

`ziixadïäa Lé íà ,ïäî úçàa çBøôà àöîðå ï÷ìML íéöéa¥¦¤§¨¨§¦§¨¤§©§©©¥¤¦¥¨¤
ììkî ,úBøeñà ïlek íòè ïúBðajkn gken ±da úéìc àLéøc §¥©©¨£¦§¨§¥¨§¥¨

ïðé÷ñò çBøôàoi`y d`nh dviaa zwqer `ziixad ly `yixdy ± ¤§©©§¦¨
oi`e .zexg`d miviad z` zxqe` `id ok it lr s`e ,gext` da
recn ik ,gext` da yiy dviaa `weec zxacn `yixd mby xnel

:`xnbd zvxzn .miinrt df oic `pzd letki`yixd mb zn`a
`tiqa `pzde ,gext` zviaa zxacnLøôî à÷ éLeøét`a ± ¥¥¨§¨¥

,ezpeek efe ,`yixd z` yxtlíéöéa íò ï÷ìML úBøBäè íéöéa¥¦§¤§¨¨¦¥¦
ãöék ,úBøeñà ïlek íòè ïúBða ïäa Lé íà ,úBàîèdfi`a ± §¥¦¥¨¤§¥©©¨£¥©

,xaecn zexedhd z` zexqe`y ze`nh miviaï÷ìML ïBâk± §¤§¨¨
zexedh mivia lyiayïäî úçàa çBøôà àöîðå.d`nhp ezngne §¦§¨¤§©§©©¥¤

:`xnbd dgikenàøazñî énð éëä,xnel xazqn mb jk ±éàc ¨¦©¦¦§©§¨§¦
çBøôà da úéìc àLéø Czòc à÷ìñxnel jzrc lr dlri m`y ± ©§¨©§¨¥¨§¥¨¤§©

epl ycig dn ,gext` da oi`y d`nh dviaa zxacn `yixdy
`ld ,`tiqa `pzdäøeñà çBøôà da úéìc àzLä±eprinyd m` ©§¨§¥¨¤§©£¨

,zexg`d z` zxqe` mrh da oi`y s` d`nh dviay `yixaúéàc§¦
àéòaéî çBøôà dazvia mby eprinydle siqedl jixv ike ± ¨¤§©¦©§¨

lka cnlp df oic ixd ,zexg`d z` zxqe` dliapk `idy gext`
yiy `nh xacy oky lk ,xqe` mrh ea oi`y `nh xac m`y ,oky

.xeq`i mrh ea
:`xnbd dgecàéøéà àì àä íeMî éàep` ef dgked zngn m` ± ¦¦¨Ÿ¦§¨

oeik ,di`x ef oi` gext` da yiy dviaa zxacn `yixdy mixne`
y xnel xyt`yàLéø ééelâì àôéñ àðzz` eprinyd `pzdy ± ¨¨¥¨§©¥¥¨

x`ale zelbl ick xzein dxe`kl `edy it lr s` `tiqd ly oicd
,`yixd z`øîàz àlLa `pzd zpeeky `tiqd `lelàLéødvial ¤ŸŸ©¥¨

d`nhçBøôà da úéàc`weecy jkn wiicze ,zexg`a daxrzdy §¦¨¤§©
,zexg`d z` zxqe` efk dviaìáàc d`nh dviaçBøôà da úéì £¨¥¨¤§©

zexg`a daxrzdyàéøLepl dpy jkitl ,zxzen zaexrzd ± ©§¨
dàðzaàôéñdviaììkî ,çBøôà da úéàcgken `diy ick ± ¨¨¥¨§¦¨¤§©¦§¨

jknçBøôà da úéìc àLéøcd`nh dviaa xacn `ed `yixay ± §¥¨§¥¨¤§©
gext` da oi`yàøéñà éëä eléôàåz` zxqe` `id ok it lr s`e ± ©£¦¨¦£¦¨

.oda daxrzpy zexedhd miviad lk
zxtqn .dxicwd drlay dn z` xzidl sxvl ozip m` dpc `xnbd

:`xnbdàaøz àúéæk àeääalg zifka dyrn ±àìewéãa ìôðc ©§¥¨©§¨¥¤§¨©§¦¨
àøNácdlecb dxicw jezl ltpy ±,my lyazpe xya lyáø øáñ §¦§¨¨©©

ì [éMà] (éñà)déøeòLmiyy ly zenk xryl ±xzidaéàîa ©¦§©¥§©
àìewéc òìácetxvle ,xzend xyad on dxicwd drlay dn mr ± §¨©¦¨

xeqi`d z`e ,xeqi`d z` lhal dxicway xzidd zekizg mr cgia
,epiptl zrk `vnpy enk xryn didïðaø déì éøîàel exn` ± ¨§¥¥©¨¨

daiyid icinlzòìa àì àøeqéàc òìa àøzéäc eèà ,éMà áøì§©©¦¨§¤¥¨¨©§¦¨Ÿ¨©
mitxvn ep` m`e ,xeqi`d on `le xzidd on wx drla dxicwd ike ±
xeqi`d zrila z` sxvl epl yi jk xzidl xzidd zrila z`

.dzr mi`ex ep`y enk lkd z` xryl yi ok lre .xeqi`l
:`xnbd zxtqn .xeriy ivg ly lehiad xeriy edn zx`an `xnbd

àaøúc àúéæc àbìt àeääalg zifk ivga dyrn ±àìewéãa ìôðc ©©§¨§¥¨§©§¨¥¤§¨©§¦¨
àøNácxya ly dlecb dxicw jezl ltpy ±éMà áø øa øî øáñ §¦§¨¨©©©©©¦

ìdéøeòLxzidd zenk z` xryl ±àúéæc éâìt ïéúìúamiylya ± §©¥¦§¨¦©§¥§¥¨
miyy da oi`y it lr s` ,zaexrzd z` jka xizdle mizif i`vg

,xeqi`d cbpkdeáà déì øîà,eia` [iy` ax] el xn` ±àðéîà åàì ¨©¥£©¨£¦¨
Cìïðaøc ïéøeòéLa ìæìæz àìlflfl oi`y jl izxn` `l m`d ± ¨Ÿ§©§¥§¦¦§©¨¨

ivgy xn`p m` mb ok lre ,opaxc mixeqi`a elit` lehiad ixeriya
.miyya xryl jixv opaxcn wx xeq` xeriyãBòåz`fn dxizie ± §

äøBzä ïî øeñà øeòéL éöç ïðçBé éaø øîàämiwel oi`y `l` ¨¨©©¦¨¨£¦¦¨¦©¨
,eilrlk oick ,mizif i`vg miyya xryl jl didy i`cea ok m`e

.miyya `l` milha mpi`y dxez ixeqi`
:dxeq` dvia ly lehiad xeriy oipra cer,àaà øa ïîL áø øîà̈©©¤¤©©¨

éaø øîà ,àèøt øa éåì øîà ,íLøb øa éãéà øa éãéà áø øîà̈©©¦¦©¦¦©¥§Ÿ¨©¥¦©§¨¨¨©©¦
éác ,déîL á÷òé éaøå ãçà ï÷æ íeMî íééøéa éaø øîà ,íeçð©¨©©¦¦§¨¦¨¥¤¨§©¦©£Ÿ§¥§¥

äàéNð`iypd ziaa ±äöéa eøîàdaxrzpy dlik`a dxeq`d §¦¨¨§¥¨
ajezíéMLzaexrzd lk ,zexzen miviaäøeñà.dlik`ala` §¦¦£¨

dxeq` dvia daxrzp m`ajezúçàå íéML,xzid ly mivia §¦¦§©©
zaexrzdúøzeî.dlik`amiyyd xeriy m`d eixaca yxit `le ¤¤

z` millek zg`e miyydemiyyd xeriyy e` ,dxeq`d dviad
.dxeq`d dviad z` millek mpi` zg`e miyydeàøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨

äàø ,àaà øa ïîL áøìdrhz `ly ick dyer dz`y dna wcwce §©¤¤©©¨§¥
jka ,jilr mikneqy miyp`d z` liykzeda ìéhî äzàL± ¤©¨©¦¨

dviaaøzéä ìeábzg`e miyya dxeq` miyya dvia xne`e §¤¥
dviad z` millek mixeriyd m` zyxit `ly oeikne ,zxzen
z` millek mdy aeygle zerhl miyp`d e`eai ,`l e` dxeq`d
,dcaln zexzen mivia miyya dxizdl e`eaie ,dxeq`d dviad

,zllkp dxeq`d dviad m` wtq df `ldeøBcä éìBãb éðL éøäL¤£¥§¥§¥©
jk lr el`yp,øácä úà eLøét àìåmdeéaøå éãéà øa á÷òé éaø Ÿ¥§¤©¨¨©¦©£Ÿ©¦¦§©¦

éøîà éåì ïa òLBäé éaøc déîMî eäééåøz ,éðîçð øa ìàeîL± §¥©©§¨¦©§©§¦§¥§©¦§ª©¤¥¦¨§¥
iel oa ryedi iax mya exn` mdipyäöéadaxrzpy dxeq` ¥¨

íéMLazaexrzd xzid ly mivia,äøeñàdaxrzpúçàå íéMLa §¦¦£¨§¦¦§©©
zaexrzd xzid ly miviaeäì àéòaéàå ,úøzeîmze` el`ye ± ¤¤§¦©§¨§

dviay iel oa ryedi iax mya mzxn`y dn ,daiyid ipaíéMLa§¦¦
úçàåmivia zg`e miyy zaexrza yiy dpeekd m`d ,zxzenéãäa §©©©£¥
dãécdviad mr cgia ±,dxeq`ddpéî øáì àîìéc Bàile` e` ± ¦¨¦§¨§©¦¨

,dxeq`d dviadn ueg zg`e miyy jixvèéLt àìåhytp `le ± §Ÿ¨¦
,wtqdèLôî dì èéLt øîe,zehiyta jixac z` xne` dz`e ± ©¨¦¨¦§©

miyy epiid zxzen zg`e miyya dvia m` rcei jpi`y xne` jpi`e
.dxeq`d dviad caln zg`e miyy e` ,dxeq`d dviad llek zg`e

:mixacd zpwqn z` d`ian `xnbdøîzà,yxcnd ziaa xn`p ± ¦§©
äöéa ,àðeä áø øîà Baìç éaø øîàdaxrzpy dxeq`íéMLa ¨©©¦¤§¨©©¨¥¨§¦¦

xzid ly miviaàéäåzaexrzd lk ,miyyd caln dxeq`d ± §¦
.äøeñàdaxrzpúçàå íéMLaxzid ly miviaàéäådxeq`d ± £¨§¦¦§©©§¦

zaexrzd lk ,zg`e miyyd caln.úøzeî¤¤
minec miyrn dnk d`iane zifk ivg lehia oiprl zxfeg `xnbd

:`xnbd zxtqn .df oipraøa ìàéìîb ïaøc dén÷ì àúàc àeää©§¨¨§©¥§©¨©§¦¥©
éaøeze` l`ye iax oa l`ilnb oax iptl `ay cg` mc`a dyrn ± ©¦

,zgzex xya ly dxei jezl ltpy alg zifk ivga oicd dnøîà̈©
déì,l`ilnb oaxikeàaà[iax±]øòéL àìeiptl dfk dyrn `ayk ¥©¨Ÿ¦¥

òáLå íéòaøàamizif i`vg,xizde xeqi`d cbpk xzid lyok m` §©§¨¦§¤©
,xeqi` zifk ivg lhal icka miyy jixv `ly gkenås`øòLà éðà ©£¦£©¥

zaexrzd z` xiz`eLîçå íéòaøàacbpk xzid ly mizif i`vg §©§¨¦§¨¥
.xeqi`d

:`xnbd zxtqn ceréaø øa ïBòîL éaøc dén÷ì àúàc àeää©§¨¨§©¥§©¦¦§©©¦
xya ly dxei jezl ltpy alg zifk ivga oicd dn eze` l`ye

,zgzexdéì øîàike ,oerny iaxàaà[iax-]øòéL àì`ayk ¨©¥©¨Ÿ¦¥
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המשך בעמקד וכק

oifge` mipy` cenr gv sc ± oey`x wxtzereay

çåøôà.`id dlapc dxedh `py `le d`nh `py `le ,mrh ozep xyady Ðìáà
äàîè.`l Ð gext` `la Ðäàîè äì éø÷ çåøôà äá úéàã ïåéëly elit`e Ð

.xedh serúåøåäè íéöéá.'ek owlyy Ðàùéøã ììëîd`nh Ð "d`nh" hwpc Ð

il dnl izxz ,gext`e dxedha i`c .gext` e`le ,xn`w ynnï÷ìùù ãöéë ?
íäî úçàá çåøôà àöîðå`id efe Ð

.xedhd on oleke ,ez`nehäá úéìã àúùä
çåøôà,dxeq`e `nrh `adic opireny` Ð

.`ed `nlra `inc ab lr s`eçåøôà äá ùé
.dxedh elit` Ðàéòáéî`adic oky lk Ð

!`id dlap gext` `dc ,`nrhàìå÷éãáÐ

.zglwäéøåòùì éùà áø øáñ,`xzid Ð

lhal ick ,dxcw drlay dn dlr iteqe`le

`edy enk xryn did xeqi`de .xeqi`d z`

.zwnevn ,epiptl `aïðáø.micinlz Ð

òìá àì àøåñéàãxeqi`d s` .dinza Ð

lkd `l` .xzei ea did ltpyke ,wnhvp

.mi`ex ep`y zenk mixrynéâìô ïéúìúá
éúéæãlflfn did ,xeriyk did `lc meyn Ð

.miyy ira `le ,elehaaéøåòéùá ìæìæú àì
ïðáøãxqzin `lc icina elit` ,xnelk Ð

`d :cere .dixeriya lflfz `l ,`ziixe`cn

on xeq` xeriy ivgc ,xeq` `ziixe`cn Ð

oipn xeriy ivge .dxezd?lk" xnel cenlz

.(`,cr) `neic `xza wxta ."algäàø
ìåáâ äá ìéèî äúàùdz` dn d`x Ð

.jilr mikenqd liykze drhY `ly ,dyer©§¥

miyya dxizdl leab da lihn dz`y

xal i` ,dcic icda i` :yxtn jpi`e ,zg`e

icda :mzrc lr dlri mirneyde .dpin

,mdn dl`yp xecd ilecb ipy ixde .dcic

edpip o`ne .deyxit `le?ici` xa awri iax

.ipngp xa l`eny iaxeåäì àéòáéàå.opiqxb

èùôéî èéùôwtq mey lihn jpi`y Ð

ly oipnd on `id m` rcei ipi`e :xnel ,xaca

.`l e` zg`e miyyàéäå úçàå íéùùáÐ

.mizye miyy edl eedc'åë àúàã àåääÐ

iaxc `caer oke ,ded `xeqi`c `zifc `blt

.iax xa oernyàáàdfk dyrn `a `ld Ð

xizde ,raye mirax` `l` `vn `le ,eiptl

xizn ip` s` .ira miyy e`l :dpin rny Ð

ile .ynge mirax` `l` ea `ven ipi`y ,dfa

mirax`a xriy `l `a` :xn`w ikdc ,d`xp

ynge mirax`a xry` ip` ,raye!?.dinza

elhal leki dide ,dyrn eiptl `a `a`

.xq`e ,xizdl exriy `le ,raye mirax`a

ynge mirax`a epxiz` ip`e!?äæ ïåùììå
øåòéùá óà àìà ,úéæ éöçá ùøôì êéøö ïéà

.íìùïðéøòùî íéùìù àëéà àä.dinza Ð

in i`d ilekeoilflfnàîæåâ ?,xnelk Ð

miyly elit` `lde ,eilr l`yil z`a dnl

xeqi`d zenk xzida ea oi`?`wec e`le

.cenrl leki epi`y xac `l` ,dil xn`w

miyly elit` my yi melk ,xnelk?lr s`e

.jka xzip epi`y itíéùùá`kid Ð

`kil :inp i` .`nrh aidi `le ,dipwcac

`kid la` .epine oin oebk ,`nrh` mwinl

`l `nrh mlerl Ð `nrh aidie ,dipwcac

,dilehal miyy opira ,`nrh aidi `l ike .xeq` Ð 'ek oi`y oiae ,cg`e d`na zelrdl yiy oia ,mrh ozepa oda yi :opixn` inp (`,hv) onwle .oizkec dnka xn`ck ,liha

oi` :ipzwc ,onwlcki`na `l` ,zg`e d`na zelrdl oda oi` :opixn`c .xzen Ð 'ek zelrdl yiy oia ,mrh ozepa oda?`nrh aidi `l ik ,`nl` .miyya ,e`l

.xnl d`ne xnl miyy opira inp'åë äåãîì àì íäéðùå:xninl `ki` `kd `dc .`nrh aidic `kid elit` slinl zivn ,dipin slinl iz` i`c ab lr s`e Ð

.liha `l `nrh :xen`e ,xeng` opax ikd elit` ,`nrh aidi ded ,epina `ly i`còåøæ.mixfl xeq`e odkl ozipe ,eze` oitipne ,epnn mxend `ed xifp li` ly Ð

minly `dc ,eilral lk`p elek li`de.`ed
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úöéáád`xpe .dleka `lkiz `cyc ,mc da `vnpa ,x`ya oicd `ede Ð gext`

yt` ,dtelw `idy d`nhcyic :rnyn mivia ilerib iab inlyexiae .dxeq`c x

`d" `kd ipyn `lc `de .welig yi inp df oiprl `nye ,zetelw oi`yl zetelw oia welig

.oztilwa oze` milyan mivia mzqc meyn Ð "dtelw dpi`ya `d ,dtelwaéùåøéô
"zexeq`" ,ikd i` :jixt `l `kd Ð yxtn `w

dnkae ,oizkec dnka oke .il dnl "zexeq`"

.jixt oizkecìôðãjexra Ð `xyac `lewica

Ð "lity `lewice ,`niip `id" icda exag

ikdc ,mipe`bd zaeyza aezke .`zlw :yexit

xeriy da yiy ,dlecb dxeil ltpc :xn`w

i`n ,ltp `lewicl e`lc oeik :dywe .`lewic

drlac i`na dixeryl iy` ax xaq" xn`w

.zglw Ð "`lewic" :yxit qxhpewae ?"`lewic

xn`ck ,xya da oilyany ilk `ed zglwe

lk :(`,cr `xza `aa) "dpitqd z` xkend"a

.zglwa xyak mpdib mdl jtdn mei miyly

zegizxd meyn Ð "`lewic" dil ixwc xyt`e

wxt xn`ck ,"ilewic" mi`xwpy ,ekeza zelery

`l ,sqei ax xn` :(a,hl migqt) "dry lk"

lf` `nlic ,iccd icda ihig izxz yipi` hlgil

`lewic dil wilq `le ,dzxagc icva `cg

.`zgex rax`n `incàéòáéàåmiyya edl

,`ide miyya" `icda yxit `lcne Ð 'ek cg`e

ryedi iax `nyc ,icin hytinl `kil "zxzen

onwlc :dyw edine .wteqn `ed envr iel oa

dxezay oixeqi` lk :iel oa ryedi iax xn`w

cib" enk ,xzid ly miyya ,rnyn .miyya

nd on cib oi`e ,miyyamzdc :xnel yie !"oip

`kd la` ,dl xn`w `xtw xac dinyn

miyyac xity rnyn "xeq` miyya" xn`wcn

,xninl ol zi` ikdl .xeq` inp xzid ly

.dil `wtqn ded diciclc

ìë:qxhpewa yxit Ð miyya dxezay oixeqi`

.d`xp oi`e .miyy ira ,`nrh aidi `l ik s`c

zxfra onwl yxt` ,onwln di`x `iady dne
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çåøôà.`id dlapc dxedh `py `le d`nh `py `le ,mrh ozep xyady Ðìáà
äàîè.`l Ð gext` `la Ðäàîè äì éø÷ çåøôà äá úéàã ïåéëly elit`e Ð

.xedh serúåøåäè íéöéá.'ek owlyy Ðàùéøã ììëîd`nh Ð "d`nh" hwpc Ð

il dnl izxz ,gext`e dxedha i`c .gext` e`le ,xn`w ynnï÷ìùù ãöéë ?
íäî úçàá çåøôà àöîðå`id efe Ð

.xedhd on oleke ,ez`nehäá úéìã àúùä
çåøôà,dxeq`e `nrh `adic opireny` Ð

.`ed `nlra `inc ab lr s`eçåøôà äá ùé
.dxedh elit` Ðàéòáéî`adic oky lk Ð

!`id dlap gext` `dc ,`nrhàìå÷éãáÐ

.zglwäéøåòùì éùà áø øáñ,`xzid Ð

lhal ick ,dxcw drlay dn dlr iteqe`le

`edy enk xryn did xeqi`de .xeqi`d z`

.zwnevn ,epiptl `aïðáø.micinlz Ð

òìá àì àøåñéàãxeqi`d s` .dinza Ð

lkd `l` .xzei ea did ltpyke ,wnhvp

.mi`ex ep`y zenk mixrynéâìô ïéúìúá
éúéæãlflfn did ,xeriyk did `lc meyn Ð

.miyy ira `le ,elehaaéøåòéùá ìæìæú àì
ïðáøãxqzin `lc icina elit` ,xnelk Ð

`d :cere .dixeriya lflfz `l ,`ziixe`cn

on xeq` xeriy ivgc ,xeq` `ziixe`cn Ð

oipn xeriy ivge .dxezd?lk" xnel cenlz

.(`,cr) `neic `xza wxta ."algäàø
ìåáâ äá ìéèî äúàùdz` dn d`x Ð

.jilr mikenqd liykze drhY `ly ,dyer©§¥

miyya dxizdl leab da lihn dz`y

xal i` ,dcic icda i` :yxtn jpi`e ,zg`e

icda :mzrc lr dlri mirneyde .dpin

,mdn dl`yp xecd ilecb ipy ixde .dcic

edpip o`ne .deyxit `le?ici` xa awri iax

.ipngp xa l`eny iaxeåäì àéòáéàå.opiqxb

èùôéî èéùôwtq mey lihn jpi`y Ð

ly oipnd on `id m` rcei ipi`e :xnel ,xaca

.`l e` zg`e miyyàéäå úçàå íéùùáÐ

.mizye miyy edl eedc'åë àúàã àåääÐ

iaxc `caer oke ,ded `xeqi`c `zifc `blt

.iax xa oernyàáàdfk dyrn `a `ld Ð

xizde ,raye mirax` `l` `vn `le ,eiptl

xizn ip` s` .ira miyy e`l :dpin rny Ð

ile .ynge mirax` `l` ea `ven ipi`y ,dfa

mirax`a xriy `l `a` :xn`w ikdc ,d`xp

ynge mirax`a xry` ip` ,raye!?.dinza

elhal leki dide ,dyrn eiptl `a `a`
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øåòéùá óà àìà ,úéæ éöçá ùøôì êéøö ïéà

.íìùïðéøòùî íéùìù àëéà àä.dinza Ð

in i`d ilekeoilflfnàîæåâ ?,xnelk Ð

miyly elit` `lde ,eilr l`yil z`a dnl

xeqi`d zenk xzida ea oi`?`wec e`le

.cenrl leki epi`y xac `l` ,dil xn`w

miyly elit` my yi melk ,xnelk?lr s`e

.jka xzip epi`y itíéùùá`kid Ð

`kil :inp i` .`nrh aidi `le ,dipwcac

`kid la` .epine oin oebk ,`nrh` mwinl

`l `nrh mlerl Ð `nrh aidie ,dipwcac

,dilehal miyy opira ,`nrh aidi `l ike .xeq` Ð 'ek oi`y oiae ,cg`e d`na zelrdl yiy oia ,mrh ozepa oda yi :opixn` inp (`,hv) onwle .oizkec dnka xn`ck ,liha

oi` :ipzwc ,onwlcki`na `l` ,zg`e d`na zelrdl oda oi` :opixn`c .xzen Ð 'ek zelrdl yiy oia ,mrh ozepa oda?`nrh aidi `l ik ,`nl` .miyya ,e`l

.xnl d`ne xnl miyy opira inp'åë äåãîì àì íäéðùå:xninl `ki` `kd `dc .`nrh aidic `kid elit` slinl zivn ,dipin slinl iz` i`c ab lr s`e Ð

.liha `l `nrh :xen`e ,xeng` opax ikd elit` ,`nrh aidi ded ,epina `ly i`còåøæ.mixfl xeq`e odkl ozipe ,eze` oitipne ,epnn mxend `ed xifp li` ly Ð

minly `dc ,eilral lk`p elek li`de.`ed
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úöéáád`xpe .dleka `lkiz `cyc ,mc da `vnpa ,x`ya oicd `ede Ð gext`

yt` ,dtelw `idy d`nhcyic :rnyn mivia ilerib iab inlyexiae .dxeq`c x

`d" `kd ipyn `lc `de .welig yi inp df oiprl `nye ,zetelw oi`yl zetelw oia welig

.oztilwa oze` milyan mivia mzqc meyn Ð "dtelw dpi`ya `d ,dtelwaéùåøéô
"zexeq`" ,ikd i` :jixt `l `kd Ð yxtn `w

dnkae ,oizkec dnka oke .il dnl "zexeq`"

.jixt oizkecìôðãjexra Ð `xyac `lewica

Ð "lity `lewice ,`niip `id" icda exag

ikdc ,mipe`bd zaeyza aezke .`zlw :yexit

xeriy da yiy ,dlecb dxeil ltpc :xn`w

i`n ,ltp `lewicl e`lc oeik :dywe .`lewic

drlac i`na dixeryl iy` ax xaq" xn`w

.zglw Ð "`lewic" :yxit qxhpewae ?"`lewic

xn`ck ,xya da oilyany ilk `ed zglwe

lk :(`,cr `xza `aa) "dpitqd z` xkend"a

.zglwa xyak mpdib mdl jtdn mei miyly

zegizxd meyn Ð "`lewic" dil ixwc xyt`e

wxt xn`ck ,"ilewic" mi`xwpy ,ekeza zelery

`l ,sqei ax xn` :(a,hl migqt) "dry lk"

lf` `nlic ,iccd icda ihig izxz yipi` hlgil

`lewic dil wilq `le ,dzxagc icva `cg

.`zgex rax`n `incàéòáéàåmiyya edl

,`ide miyya" `icda yxit `lcne Ð 'ek cg`e

ryedi iax `nyc ,icin hytinl `kil "zxzen

onwlc :dyw edine .wteqn `ed envr iel oa

dxezay oixeqi` lk :iel oa ryedi iax xn`w

cib" enk ,xzid ly miyya ,rnyn .miyya

nd on cib oi`e ,miyyamzdc :xnel yie !"oip

`kd la` ,dl xn`w `xtw xac dinyn

miyyac xity rnyn "xeq` miyya" xn`wcn

,xninl ol zi` ikdl .xeq` inp xzid ly

.dil `wtqn ded diciclc

ìë:qxhpewa yxit Ð miyya dxezay oixeqi`

.d`xp oi`e .miyy ira ,`nrh aidi `l ik s`c

zxfra onwl yxt` ,onwln di`x `iady dne

.jxazi myd
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`oifgeקכ mipya cenr gv sc ± oey`x wxtzereay

äîéìù àìà äìùá ïéà.oeyl dfi`a yxtzp `l Ðàîìò éìåëãiaxe `nw `pz Ð

.oernyäì ìùáî ìéà éãäámrc rnyn `xwe ,eheyt icin `vei `xwn oi`c Ð

.elyan li`däì êúçî øáñ àî÷ àðú.dicda dl lyan xcde ,li`d on Ð

opireny`l `z` oerny iaxe .zekizgl dkzgn epi`e ,dlyan dnily :opireny`e

.dlyan li`l zxaegn `idy zenkc

'åë àî÷ àðùéììmiiqn `w `zyde Ð

."decnl `l mdipye" :lirl oxn`c dizlnl

oiae `nw `pz oiac opinwe`c ,`nw `pyill

jpd itli Ð dl lyan li` icda oerny iax

`ail` ,"dlya rexf"n lirlc i`xen`

.lkd ixaccàøúá àðùéììåopinwe`c Ð

Ð dl lyan zxg` dxcwac `nw `pzitli

xzid liyac opifgc ,oerny iaxcn ediizlin

xyae daxd mvr yi rexfae .xeqi` icda

wxta opzc ,"rexf" llka epi` szkdy ,hren

rexf edfi` :(a,clw oileg) "rexfd"?wxtd on

.e"clty`* ,ci ly sb cr ,daekx` lyøùá
íöòå.rexfc Ðúåîöòå øùá éãäáli`c Ð

,`ki` miyyc opaxl edl miwe opixryn

.`pngx diixyeäàî øîàã ïàîå:xaq Ð

hilt `l `dc ,dixeryl `ira `l mvr

icda rexfc xya zxryn ike .dpin `nrh

.d`n `ki` ,li`c xyaøúéä åäæxzipd Ð

,rexfd on li` rla ixdy ,xeqi` llkn

.aezkd jl exizdeéèåòîì åàìx`y Ð

dipin edl opitli `lc ,mixeqi`?àëøöð àì
."edf" i`d Ðøîàã äãåäé éáøì àìàÐ

i`dae ,liha `l Ð epina oin :(a,ak) zegpna

opitli `lc Ð "edf" xn` ikdl .liha Ð li`

epi`ya oin la` .epina oin lhailc dipin

xnl ,miyye d`nl dipin opitli Ð epin

.dil zi`ck xnle dil zi`ckäéðéî øîâéìå
.epina oin ilehal Ðíãîå øôä íãî ç÷ìå

øéòùägafn zepxw iab "zen ixg`"a Ð

mc dxrny :dcedi iax xaqwe ,iniptd

xtd mcy reci xacde ,cg` ilkl mdipy

.dil lhan `l `nl` Ð "xiryd mc" dil ixwe ,xiryd mcn daexnàåä ùåãçÐ

.xeqi`d lhal xzid dlgzklcïðà åèà`lew ,miyy e` d`n dipin opixnbc `d Ð

dipin opixnb `le ,diab liw`e `pngx yicgc `ed yecg :`nizc ,`edàøîåç àä ?
àéädne :`ed oky lkc ,dipin opixnb xity `xnege .`aexa lehail :`niz `lc Ð

.ipixg` ixeqi`a oky lk Ð miyya e` d`na `l` liw` `l ,diab liw`c ,xifp li`

àúééøåàãîãileha x`yk mrh lehia opieyne ,opixnb i`dn e`l i` ,xnelk Ð

."zehdl miax ixg`" (bk zeny) aizkck ,ilehal ol ded `aexa ,`ziixe`cíòèì
ø÷éòë`zlin `dle ,xeqi` ly eynn xwirk miycwa xeq`c ol miw mrh ozep Ð

.miyye d`nl dipin opixnb xity ,oileg la` .miycw x`y ihernl Ð "edf" ipzw

`lc xingdl `kdn opitlie ,`aexa ilhac "zehdl miax ixg`"n ol miw `dc

`ziixe`cn :lif`e yxtnck ,oilega xwirk mrh dil zil `axe .d`na `l` lihail

dxf dcear zkqna opgei iaxl dil opirny inp ikde .opaxcn `l` ,liha `aexa Ð

(`,cn) migqta dil opitlic `de .eilr oiwel oi` Ð eynn `le enrhy lk :(`,fq)

`nlra `zknq`c ,i`xza i`xen` edl `xiaq Ð xwirk mrh ozil "zxyn"e xifpn

:inp i` .cg`k oi`ad oiaezk ipy mieb ileribe xifp edl eedc .`ed slin e`le ,`ed

.xeqi`l sxhvn xzidl Ð "zxyn"e ,mzd opixn`ck ,`ed yecg Ð mieb ilerib
øîâéìå
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ïéà:yxtl d`xpe .oeyl dfi`a yxtzp `lc qxhpewa yxit Ð dnily `l` dlya

enk ,xnelk .dl yiy :enk .`"d witne dyebc c"nl ,DN lWA :enk Ð "dlya" rnync§¤¨

.`idyéìåëãdl lyan li` icda `nlr`ki`l la` .eheyt icin `vei `xwn oi`c Ð

.eheyt icin eze` `iven ,`nw `pzl dl lyan zxg` dxcwac ixn`c

øîyxit Ð dl lyan xcde dl jzgn xaq

"dnily"e ,`nw `pz epiidc :qxhpewa

`zyde .zekizgl oikzgn oi`c ,epiid Ð xn`wc

xn"k ,`nw `pyill `nw "xaq xn" ied `l

!oerny iax iedc ,ixn`c `ki`c `nw "xaq

lyan xcde dl jzgn :xaq xn" :yxtl d`xpe

`pz la` .i`gei oa oerny iax ,epiid Ð "dl

"dnily" epiide .jzgn xcde lyanc xaq `nw

`zyde .leyia xg`l zxaegn `dzy Ð xn`wc

enk ,i`gei oa oerny iax `nw "xaq xn" ied

:xnel jixv `xza `pyill edine .`pyil jci`l

.zekizg dpkzgi `ly ,epiid Ð "dnily"

ïàîå'ek zenvre xya xaq miyya xn`c

dpin slinl `id dxenb `yxc e`l Ð

.`ziixe`c xwirk mrhc ,epin epi`ya oin oiprl

dliha `ziixe`cnc ,`ed epina oin `kdc

,mcia dzid dlaw d`ne miyya `l` .`aexa

xity jixt mewn lkne .`xw i`d` deknq`e

Ð "xeqi` llkn `ad xzid edf" `ipzc `dn

`veik xeq` `nlrac ,xzid o`k yiy rnync

.eaåàìm`e Ð dxezay oixeqi` lk ihernl

epiid `nlic ,`iyew i`ne :xn`zoiprl `wec

yie !ixy `kde ,dligzkl xeqi` oilhan oi`y

"xeqi` llkn `ad xzid edf" oeylc :xnel

.dlik`l xeq`d xac llkn rnynéàîzifg

`xneglc ab lr s`e Ð 'ek `dn opixnbc

"xtd mc"c `xw inewe`l `ki`c oeik ,opiywn

zi` ,(a,ak zegpn) "dax unewd"a opaxk ,oilera

s` ,"dlya rexf"n slinl ol.`lewlc ab lr

,`lewl `kdn xnbip daxc`c ,jixt jenqa oke

xzidl zxynce z`hgc `xw inewe`l `ki`c

dyly" wxta xn`ck ,ikixve ,xeqi`l sxhvn

.(a,fl xifp) "oipinàøîåçìgpiz `d :xn`z m`e Ð liha `aexa `ziixe`cnc opixnb

`yxc e`lc :xnel yie !`ziixe`c xwirk mrhc ,liha `l Ð epin epi`ya la` ,epina

xzeiac edl miw epin epi`yae ,`xnegl opixnb epina oin oiprle .ziyixtck ,`id dxenb

wqet oipnifc :cere .`xw i`d` inp edpiknq`e ,mrhd wqet xnl d`ne xnl miyyn

`nlra `xneg Ð d`ne miyy cr xeq`l opitlic `d ok m` ,d`nn e` miyyn zegta

.`edàáø"edf"c :qxhpewa yxit Ð xeq` miycwac xwirk mrhl `l` `kxvp `l xn`

`ziixe`cnc .miyye d`nl dipin opitli xity Ð oileg la` ,miycw x`y ihernl Ð

:xnel dvxc rnyn .miyye d`na `l` lhail `lc ,xingdl `kdn opitlie ,aexa ilha

mrh `l` ,miyye d`na liha `dc ,`ed xenb mrhl e`l Ð xn`wc "xwirk mrh"c

`l` ied `lc ab lr s`e ,miycwa xeq` `peeb i`dkc :xnel jixv mbe .xn`w edc lk

,miyye d`na miycw xya s` exzyilc ,epiid Ð "dipin xnbile" :jixt ike .edyn

in ,`edy lka `l` xenb mrha ixii` `l `kdc oeik :dniz `zyde .dlya rexfk

ixii` `l `kdc oeik ?`ziixe`c e`l oilega xwirk mrh dil zi` `axc yxtl ewgc

xqe` `edy lk oi` jigxk lrc :dniz cere !ziyixtck ,`edy lka `l` xenb mrha

opixn`ck ,dcedi iaxl epina oine ,opaxl `wec oiler `l` edyna xq` `lc ,miycwa

xn` (`,gr migaf) "zaexrzd" wxta oke .(`,bk .`,ak zegpn) "dax unewd"a `icda

,dpin rny :xn`we .xeht Ð olk`e dfa df ollay `nhde xzepde lebtd :yiwl yix

xq` `l Ð mrh zpizp ick elit`c rnyn `nl` .`ziixe`c e`l Ð aexa mrh ozep

`nl` .liha epina oin :ixn`c opaxl ,aexa lhac Ð eaxrzpe evnwpy zegpn izy :(a,bk zegpn) "dax unewd"a xn` cere .opiwqr epina Ð oizrnyc z`hge dlya rexfe .epina

hwp `l` ."zxyn"c `xwn ,xeq` oilegac oicd `ede ."z`hg"c `xwn ,xeq` miycwac ,xenb mrha ixii` `kdc :yxtl d`xpe !oizkec dnka oke ,miycwa xqe` `edy lk oi`

rexfd zipepnyn yiy inp oipnife .uegy dna mrh rexfd ozepe ,ahexl ueg eid li`d on zvwne rexfdy minrtc ,ixy `kde .i`w miycw iedc ,dlya rexfac meyn Ð miycw

`id dxenb dyxce ,xwirk mrhl `z` "zxyn"c ,opgei iax` bilt `l `axe .aezkd xizd lyaiy oipr lkae ,elhal zvwn eze`a aex `di `ly cr ,zvwn eze` lr daxd

.`zknq` `le"xyad lk" wxta iia` xn`c `de .iwl inp ,xwirk mrhl dl iwenc ,opaxlc oicd `ede .iwlc xeqi`l sxhvn xzidl dl yixcc ,opaxl rnyp `aiwr iaxcnc

mrh ozep `kilc ab lr s` Ð `ed yecg i` .`ed yecgc ?edl opixnb `l `nrh i`n alga xyan ,opaxc i`c .`ziixe`c `nlra eynn `le enrh ,dpin rny :(`,gw oileg)

:opgei iax xn`c (`,fq) dxf dcear zkqnc `xza wxtae .weciz `l `kdn ,xnelk .`ed `nlra iegic mzd opaxc mlerl :yexit .dxez dxq` leyia jxc :`ax jl xn` !inp

`le enrh :ipzw ike .exikne ,oira xeqi`dy oebk Ð oiwelc mzd xn`wc eynne enrhe .lha `aexa `ziixe`cnc ,epina ,epiide .eilr oiwel oi`e ,xeq` Ð eynn `le enrh

.xeq` ikd elit`c ,`zeaxl Ð "eynn `le" hwp :inp i` .oipr lka hwp `wiqtc `zlin `l` .exikn oi` m` ,eynne enrh elit` oicd `ed Ð eilr oiwel oi`e xeq` ,eynn
cere
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:øîBà éàçBé ïa ïBòîL éaø .äîéìL àlà "äìLa" ïéà¥§¥¨¤¨§¥¨©¦¦§¤©¥
àlà "äìLa" ïéàäìMaúpL:àîìò éleëc .ìéàä íò ¥§¥¨¤¨¤¦§©§¨¦¨©¦§¥¨§¨

øãäå dì Czçî :øáñ øî ,dì ìMáî ìéà éãäa©£¥©¦§©¥¨¨§©§©¥¨©£©
.dì Czçî øãäå dì ìMáî :øáñ øîe ,dì ìMáî§©¥¨¨§©§©¥¨©£©§©¥¨

àîìò éleëc ,àîéà úéòa éàå¯øãäå dì Czçî §¦¨¥¥¨§¥¨§¨§©¥¨©£©
øîe ,dì ìMáî ìéà éãäa :øáñ øî ,eäéî .dì ìMáî§©¥¨¦¨§©©£¥©¦§©¥¨¨

:øáñäøã÷aàn÷ àðMéìì .dì ìMáî úøçà¯àaélà §©¦§¥¨©¤¤§©¥¨§¦¨¨©¨©¦¨
àøúa àðMéìì ,ìkä éøáãc¯ïBòîL éaøc àaélà §¦§¥©Ÿ§¦¨¨©§¨©¦¨§©¦¦§

ïàî .éàçBé ïaúBîöòå øNa :øáñ ,íéMLa øîàc ¤©©©£©§¦¦§©¨¨©£¨
ïàî .íéMLa déì äåäå ,ïðéøòLî úBîöòå øNa éãäa©£¥¨¨©£¨§©£¦©©£¨¥§¦¦©
äåäå ,ïðéøòLî øNa éãäa øNa :øáñ ,äàîa øîàc©£©§¥¨§©¨¨©£¥¨¨§©£¦©©£¨

.äàîa déì¯øzéä eäæ :àéðúäå ?dpéî ïðéôìé éîe ¥§¥¨¦¨§¦©¦¨§¨©§¨¤¤¥
éàî éèeòîì "eäæ" ,øeqéà ììkî àaä¯åàìéèeòîì ©¨¦§©¦¤§©¥©¨§©¥

?äøBzaL ïéøeqéà ìk¯:ééaà øîààlà àëøöð àì ¨¦¦¤©¨£©©©¥¨¦§§¨¤¨
Bðéîa ïéî :øîàc ,äãeäé éaøì¯à÷ ,ìéèa àì §©¦§¨©£©¦§¦¨¨¥¨

.ìéèa àëäc :ïì òîLî¯!dépéî øîâéìå¯élb ©§©¨§¨¨¨¥§¦§©¦¥©¥
"øéòOä ícîe øtä ícî ç÷ìå" àðîçø¯eäééåøz ©£¨¨§¨©¦©©¨¦©©¨¦©§©§

.éìèa àìå ,eäðéð éããä éãäa¯úéøîâc úéæç éàîe ©£¥£¨¥¦§§¨¨§¦©¨¥§¨§¦
éàäî!éàäî øîâéì ,C¯àì Lecçîe ,àeä Lecç ¥¨¥¦§©¥©¦¥¦¨
.ïðéøîb¯äàîì ,éëä éà!øîâéì àì éîð íéMLå¯ ¨§¦©¦¨¦§¥¨§¦¦©¦¨¦§©

àúééøBàcîc ,ïðéøîb àøîeçì ,ïðéøîb àle÷ì ïðà ehà©£©§¨¨§¦©§§¨¨§¦©§¦§©§¨
¯àlà àëøöð àì :øîà àáø .ìéèa àaeøaíòèì §¨¨¥¨¨£©¨¦§§¨¤¨§©©

øwéòk.éøL àëäc ïì òîLî à÷ ,øeñà íéLã÷ác , §¦¨¦§¢¨¦¨¨©§©¨§¨¨¨¥
øîâéìå
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חולין. פרק שביעי - גיד הנשה דף צח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

ïéàexne`a aezkd zpeek,äîéìL àlà 'äìLa'z` lyaiy ,epiidc ¥§¥¨¤¨§¥¨
.`nw `pz ixac el` .dzenilya li`d rexféàçBé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤©

ïéà ,øîBàexne`a aezkd zpeekäìLa''li`d onàlàjcnll ¥¥§¥¨¦¨©¦¤¨
äìMaúpLcgi rexfd.ìéàä íò ¤¦§©§¨¦¨©¦

,oey`xd ote`d :mipte` ipya mzwelgn z` `xnbd zx`aneéleëc§¥
àîìòc mixaeq ,oerny iax oiae `nw `pz oia -ìMáî ìéà éãäa ¨§¨©£¥©¦§©¥
dìli`d mr cgi rexfd z` lyal jixvy -izni` ewlgpy `l` , ¨

.epnid dkzegl yiøî[`nw `pz-]ìMáî øãäå dì Czçî ,øáñ ©¨©§©¥¨§¨©§©¥
dìcgi mlyan okn xg`le ,li`d on rexfd z` jzeg `ed dligz - ¨

.cg` ilkaøîe[i`gei xa oerny iax-]øãäå dì ìMáî ,øáñ ©¨©§©¥¨§¨©
dì Czçîz` jzeg leyiad xg`l wxe eicgi mlyan `ed dligz - §©¥¨

li`d on rexfd.
:xg` ote`a mzwelgn z` x`al `xnbd dtiqenàîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨

,yxtl lkez dvxz m`e -dì ìMáî øãäå dì Czçî àîìò éleëc§¥¨§¨§©¥¨©£©§©¥¨
xg`l wxe li`d on rexfd z` jezgl yi dligzy mixaeq lkdy -

,mlyal okneäéî,ewlgp md df oipra mpn` -øî[oerny iax-] ¦©
dì ìMáî ìéà éãäa ,øáñli`d mr cgi rexfd z` lyal yi - ¨©©£¥©¦§©¥¨

,cg` ilkaøîe[`nw `pz-]øáñ-,dì ìMáî úøçà äøã÷aepi`e ©¨©¦§¥¨©¤¤§©¥¨
.cgi mlyan

lehiad ipic z` mi`xen`d micnel cvik yxtl `xnbd day dzr
:xifp li` ly rexfnàn÷ àðMéììx`azpy oey`xd ote`d itl - §¦§¨©¨

lehia oic o`kn micnel if` ,mi`pzd zwelgnaáãc àaélàìkä éø ©¦¨§¦§¥©Ÿ
lkd zrcl ixdy ,oerny iaxl oiae `nw `pzl oia ,mlek zhiyl -
xzend elek li`d mr cgi mixfl dxeq` `idy li`d rexf dlyazp

mpn` .lehia oic dfa xnel jixve ,mixflàøúa àðMéììitl - §¦§¨©§¨
ipic o`kn cenll oi` ,mi`pzd zwelgna x`azpy ipyd ote`d

`l` lehiaàaélà[ezhiyl-],éàçBé ïa ïBòîL éaøcxaeqd ©¦¨§©¦¦§¤©
rexfd `nw `pz ixacl ixdy ,li`d mr cgi zlyazn rexfdy

.llk lehia oic o`k oi`e ,micxtp milka milyazn li`de
m`d ,mi`xen`d zwelgn zexaq z` `xnbd zyxtn dzre

:d`na e` xzid ly miyiya milha mixeqi`íéMLa øîàc ïàî- ©§¨©§¦¦
xaeqd `a` xa `iig iax(`"r lirl)milha dxezay mixeqi` lky

,xzid ly miyiyaúBîöòå øNa éãäa úBîöòå øNa øáñ̈©¨¨©£¨©£¥¨¨©£¨
ïðéøòLîitlk rexfd ly zenvrde xyad z` mixryny xaeq - §©£¦¨

,li`d ly zenvrde xyadíéMLa déì äåäåcia dzid dlawe - ©£¨¥§¦¦
dxizde xg`ne ,rexfd on miyiy it zenvre xya li`a yiy minkg
mixeqi` lky cenll yi l`xyil dlik`a li`d z` dxezd

xzid ly miyiya milha dxezay.äàîa øîàc ïàîiq` axe - ©§¨©§¥¨
xaeqd(my)ly d`na `l` milha mpi` dxezay mixeqi` lky
,xzidïðéøòLî øNa éãäa øNa øáñxya z` mixryny xaeq - ¨©¨¨©£¥¨¨§©£¦¨

mpi` li`d lye rexfd ly zenvrd eli`e ,li`d xya itlk rexfd
oipnd on,äàîa déì äåäårexfd xyan d`n it li`d xyaa yie -, ©£¨¥§¥¨

mixeqi` lky o`kn cenll yie ,`ed hren rexfay xyady itl
xzid ly d`n mcbpk yiyk `l` milha mpi` dxezay.

e` miyya lehia oic micnely x`azpy dn lr dywn `xnbd
:dlya rexfn d`nadpéî ïðéôìé éîelehia oic cenll ozip ike - ¦¨§¦©¦¨

,dlya rexfn dxezay mixeqi` lkaàéðúäå,`ziixaa epipy ixde - §¨©§¨
,li`a rexfd lehia oic lr,øeqéà ììkî àaä øzéä eäæ,xnelk ¤¤¥©¨¦§¨¦

ixdy ,zenewn x`ya xeq`d xac dxez ea dxizdy mewn edf
,`xnbd zwiicn .rexfd on rlay s` mixfl li`d z` dxizdeäæ¤

éàî éèeòîì,hrnl d`a dn 'edf' zaiz -åàì,xnel oi` m`d - §©¥©¨
dfa dpeekdyäøBzaL ïéøeqéà ìk éèeòîìmiyiya milha mpi`y §©¥¨¦¦¤©¨

ipicl o`kn mi`xen`d micnl cvik ,ok m`e ,dlya rexfk d`na e`
dxezd lkay lehia.

:`xnbd zvxznàëøöð àì ,éiaà øîà`ziixad dkxved `l - ¨©©©¥Ÿ¦§§¨

,hrnlì àlàzhiyìéèa àì Bðéîa ïéî øîàc ,äãeäé éaø- ¤¨§©¦§¨§¨©¦§¦Ÿ¨¦
axrzp m`y dxezay mixeqi` lk iabl xaeqdxaca xeqi` xac

`ly ozep oicd did jkitle ,mlerl lha epi` epinn `edy xzid
,`id epinn ixdy li`a rexfd lhazzìéèa àëäc ïì òîLî à÷̈©§©¨§¨¨¨¦

`idy it lr s` li`a rexfd dlha o`ky `pzd eprinyn jkl -
oiprl mpn` ,epina oin zaexrz x`yl o`kn micnl oi`e ,epinn
xeriyy dlya rexfn cenll ozip epin epi`y xzida xeqi` lehia

.d`na e` miyiya `ed lehiad
:`xnbd dywndépéî øîâéìåo`kn cenll dcedi iaxl el did - §¦§©¦¥

zaexrza s` ,xzid ly d`n e` miyiya lha xeqi`y dxezd lkl
.mlerl lha epi` epina oiny xaeq `ed recne ,'epina oin' ly

:`xnbd zvxznàðîçø élb,lha epi` epina oiny dxezd dzlib - ©¥©£¨¨
iniptd gafn lr mcd ze`fd iabl mixetikd mei zceara xn`py

(gi fh `xwie),'øéòOä ícîe øtä ícî ç÷ìå'c epiideéãäa eäééåøz §¨©¦©©¨¦©©¨¦©§©§©£¥
eäðéð éããäence ,dfa df miaxern [xiryd mce xtd mc] mdipy - £¨¥¦§

,mifir xiry ly mcn daexn xt lyéìèa àìåoi` ok it lr s`e - §Ÿ¨§¥
,'xiryd mc' aezkd e`xw ixdy ,xtd mca lhazn xiryd mc

mlerl lhazn epi` epina oiny jkn cenll yi gxkdae.
:dywne `xnbd dayéàäî úéøîâc úéæç éàîeéàäî øîâéì C- ©¨¦§©§¦¥©§¦§©¥©

jl did ,lha epi` epina oiny xiryde xtd mcn cenll zi`x dn
epinn `idy it lr s` li`a zlhaznd dlya rexfn cenll.

dlya rexf oic :`xnbd zvxzn,àeä Lecçxeq` mewn lka ixdy ¦
da xeqi` lhal dligzklz` lyal dxezd dzeiv o`k eli`e ,xzi

,li`d mr cgi rexfdïðéøîb àì Lecçîeoi` yecig `edy oicne - ¥¦Ÿ©§¦¨
xnel okziy itl ,lha epina oiny dxezd lkl cenll mileki ep`
jk dligzkl xeqi`d lhal xzeny dxezd ea dliwdy myky

.ok oicd oi` zenewn x`ya j` ,epina oin lhal ea dliwd
:dywne `xnbd dayéëä éà`ed yecig dlya rexf oicy ,ok m` - ¦¨¦

,dxezd lkl epnid cenll xyt` i`eøîâéì àì énð íéMLå äàîì§¥¨§¦¦©¦Ÿ¦§©
lha `diy myn cenll jl oi` epin epi`ya oin lehia oiprl s` -
xzei dxezd dliwd myy xnel okziy itl ,d`na e` miyiya

.zenewn x`yn
:`xnbd zvxznïðéøîb àle÷ì ïðà eèàmyn ep` micnel ike - ¨£©§¨©§¦¨

,lwdlïðéøîb àøîeçì,xingdl `l` myn micnl ep` oi` - §§¨©§¦¨
ìéèa àaeøa àúééøBàcîcaexa axrzpy xeqi` dxezd on ixdy - §¦§©§¨§¨¨¦

ic oi`y xingdl ep` micnl dlya rexfn eli`e ,lha xzid ly
xg`ne .xzid ly d`n e` miyiya lhal jixv `l` mzq aexa
da dliwdy it lr s`y ,dlya rexfn z`f cenll ozip `id `xnege
lehia jixvdl da dxingd mewn lkn dligzkl xeqi` lhal dxez
mxeqi` lhal xeq`y zenewn x`yl xnege lwe ,d`na e` miyiya
ly d`n e` miyiya `l` milha mpi`y xacd i`cey ,dligzkl

xzid.
'xeqi` llkn `ad xzid edf' `ziixad ixac z` zayiin `xnbd

:sqep ote`aàëøöð àì ,øîà àáøhrnl `ziixad dkxved `l - ¨¨¨©Ÿ¦§§¨
,zenewn x`yì àlàoic oipr,'øwéòk íòè'ozepd xeqi`y ,epiidc ¤¨§©©§¦¨

,xeqi` ly eteb `ed eli`k df mrh ep` mipc xzid ly xaca mrh
zaexrza `vnp epi` envr xeqi`dyk s`,øeñà íéLã÷ác- ¦§¨¨¦¨

jkitle ,xeqi`d on mrh laiwy xzid xac xq`p miycw ipic oiprly
li`d xq`iy ,ok oicd `di dlya rexf oiprl s`y ozep oicd did

,rexfd ea dpzpy mrhd zngn mixfl elekàëäc ïì òîLî à÷̈©§©¨§¨¨
éøLs` ,mixfl dlik`a li`d xzen o`ky `pzd eprinyn jkl - ¨¥

micnel oi` j` ,mipdkl `l` zxzen dpi`y rexfd on mrh laiwy
on 'xwirk mrh' mixne` oi` oileg oiprl mpn` .miycw x`yl o`kn
xeqi`d lhay ,dlya rexfn mpic z` cenll ozip jkitle ,dxezd

.xzid ly d`na e` miyiya
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gv sc oileg(oey`x meil)

ïéàexne`a aezkd zpeek,äîéìL àlà 'äìLa'z` lyaiy ,epiidc ¥§¥¨¤¨§¥¨
.`nw `pz ixac el` .dzenilya li`d rexféàçBé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤©

ïéà ,øîBàexne`a aezkd zpeekäìLa''li`d onàlàjcnll ¥¥§¥¨¦¨©¦¤¨
äìMaúpLcgi rexfd.ìéàä íò ¤¦§©§¨¦¨©¦

,oey`xd ote`d :mipte` ipya mzwelgn z` `xnbd zx`aneéleëc§¥
àîìòc mixaeq ,oerny iax oiae `nw `pz oia -ìMáî ìéà éãäa ¨§¨©£¥©¦§©¥
dìli`d mr cgi rexfd z` lyal jixvy -izni` ewlgpy `l` , ¨

.epnid dkzegl yiøî[`nw `pz-]ìMáî øãäå dì Czçî ,øáñ ©¨©§©¥¨§¨©§©¥
dìcgi mlyan okn xg`le ,li`d on rexfd z` jzeg `ed dligz - ¨

.cg` ilkaøîe[i`gei xa oerny iax-]øãäå dì ìMáî ,øáñ ©¨©§©¥¨§¨©
dì Czçîz` jzeg leyiad xg`l wxe eicgi mlyan `ed dligz - §©¥¨

li`d on rexfd.
:xg` ote`a mzwelgn z` x`al `xnbd dtiqenàîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨

,yxtl lkez dvxz m`e -dì ìMáî øãäå dì Czçî àîìò éleëc§¥¨§¨§©¥¨©£©§©¥¨
xg`l wxe li`d on rexfd z` jezgl yi dligzy mixaeq lkdy -

,mlyal okneäéî,ewlgp md df oipra mpn` -øî[oerny iax-] ¦©
dì ìMáî ìéà éãäa ,øáñli`d mr cgi rexfd z` lyal yi - ¨©©£¥©¦§©¥¨

,cg` ilkaøîe[`nw `pz-]øáñ-,dì ìMáî úøçà äøã÷aepi`e ©¨©¦§¥¨©¤¤§©¥¨
.cgi mlyan

lehiad ipic z` mi`xen`d micnel cvik yxtl `xnbd day dzr
:xifp li` ly rexfnàn÷ àðMéììx`azpy oey`xd ote`d itl - §¦§¨©¨

lehia oic o`kn micnel if` ,mi`pzd zwelgnaáãc àaélàìkä éø ©¦¨§¦§¥©Ÿ
lkd zrcl ixdy ,oerny iaxl oiae `nw `pzl oia ,mlek zhiyl -
xzend elek li`d mr cgi mixfl dxeq` `idy li`d rexf dlyazp

mpn` .lehia oic dfa xnel jixve ,mixflàøúa àðMéììitl - §¦§¨©§¨
ipic o`kn cenll oi` ,mi`pzd zwelgna x`azpy ipyd ote`d

`l` lehiaàaélà[ezhiyl-],éàçBé ïa ïBòîL éaøcxaeqd ©¦¨§©¦¦§¤©
rexfd `nw `pz ixacl ixdy ,li`d mr cgi zlyazn rexfdy

.llk lehia oic o`k oi`e ,micxtp milka milyazn li`de
m`d ,mi`xen`d zwelgn zexaq z` `xnbd zyxtn dzre

:d`na e` xzid ly miyiya milha mixeqi`íéMLa øîàc ïàî- ©§¨©§¦¦
xaeqd `a` xa `iig iax(`"r lirl)milha dxezay mixeqi` lky

,xzid ly miyiyaúBîöòå øNa éãäa úBîöòå øNa øáñ̈©¨¨©£¨©£¥¨¨©£¨
ïðéøòLîitlk rexfd ly zenvrde xyad z` mixryny xaeq - §©£¦¨

,li`d ly zenvrde xyadíéMLa déì äåäåcia dzid dlawe - ©£¨¥§¦¦
dxizde xg`ne ,rexfd on miyiy it zenvre xya li`a yiy minkg
mixeqi` lky cenll yi l`xyil dlik`a li`d z` dxezd

xzid ly miyiya milha dxezay.äàîa øîàc ïàîiq` axe - ©§¨©§¥¨
xaeqd(my)ly d`na `l` milha mpi` dxezay mixeqi` lky
,xzidïðéøòLî øNa éãäa øNa øáñxya z` mixryny xaeq - ¨©¨¨©£¥¨¨§©£¦¨

mpi` li`d lye rexfd ly zenvrd eli`e ,li`d xya itlk rexfd
oipnd on,äàîa déì äåäårexfd xyan d`n it li`d xyaa yie -, ©£¨¥§¥¨

mixeqi` lky o`kn cenll yie ,`ed hren rexfay xyady itl
xzid ly d`n mcbpk yiyk `l` milha mpi` dxezay.

e` miyya lehia oic micnely x`azpy dn lr dywn `xnbd
:dlya rexfn d`nadpéî ïðéôìé éîelehia oic cenll ozip ike - ¦¨§¦©¦¨

,dlya rexfn dxezay mixeqi` lkaàéðúäå,`ziixaa epipy ixde - §¨©§¨
,li`a rexfd lehia oic lr,øeqéà ììkî àaä øzéä eäæ,xnelk ¤¤¥©¨¦§¨¦

ixdy ,zenewn x`ya xeq`d xac dxez ea dxizdy mewn edf
,`xnbd zwiicn .rexfd on rlay s` mixfl li`d z` dxizdeäæ¤

éàî éèeòîì,hrnl d`a dn 'edf' zaiz -åàì,xnel oi` m`d - §©¥©¨
dfa dpeekdyäøBzaL ïéøeqéà ìk éèeòîìmiyiya milha mpi`y §©¥¨¦¦¤©¨

ipicl o`kn mi`xen`d micnl cvik ,ok m`e ,dlya rexfk d`na e`
dxezd lkay lehia.

:`xnbd zvxznàëøöð àì ,éiaà øîà`ziixad dkxved `l - ¨©©©¥Ÿ¦§§¨

,hrnlì àlàzhiyìéèa àì Bðéîa ïéî øîàc ,äãeäé éaø- ¤¨§©¦§¨§¨©¦§¦Ÿ¨¦
axrzp m`y dxezay mixeqi` lk iabl xaeqdxaca xeqi` xac

`ly ozep oicd did jkitle ,mlerl lha epi` epinn `edy xzid
,`id epinn ixdy li`a rexfd lhazzìéèa àëäc ïì òîLî à÷̈©§©¨§¨¨¨¦

`idy it lr s` li`a rexfd dlha o`ky `pzd eprinyn jkl -
oiprl mpn` ,epina oin zaexrz x`yl o`kn micnl oi`e ,epinn
xeriyy dlya rexfn cenll ozip epin epi`y xzida xeqi` lehia

.d`na e` miyiya `ed lehiad
:`xnbd dywndépéî øîâéìåo`kn cenll dcedi iaxl el did - §¦§©¦¥

zaexrza s` ,xzid ly d`n e` miyiya lha xeqi`y dxezd lkl
.mlerl lha epi` epina oiny xaeq `ed recne ,'epina oin' ly

:`xnbd zvxznàðîçø élb,lha epi` epina oiny dxezd dzlib - ©¥©£¨¨
iniptd gafn lr mcd ze`fd iabl mixetikd mei zceara xn`py

(gi fh `xwie),'øéòOä ícîe øtä ícî ç÷ìå'c epiideéãäa eäééåøz §¨©¦©©¨¦©©¨¦©§©§©£¥
eäðéð éããäence ,dfa df miaxern [xiryd mce xtd mc] mdipy - £¨¥¦§

,mifir xiry ly mcn daexn xt lyéìèa àìåoi` ok it lr s`e - §Ÿ¨§¥
,'xiryd mc' aezkd e`xw ixdy ,xtd mca lhazn xiryd mc

mlerl lhazn epi` epina oiny jkn cenll yi gxkdae.
:dywne `xnbd dayéàäî úéøîâc úéæç éàîeéàäî øîâéì C- ©¨¦§©§¦¥©§¦§©¥©

jl did ,lha epi` epina oiny xiryde xtd mcn cenll zi`x dn
epinn `idy it lr s` li`a zlhaznd dlya rexfn cenll.

dlya rexf oic :`xnbd zvxzn,àeä Lecçxeq` mewn lka ixdy ¦
da xeqi` lhal dligzklz` lyal dxezd dzeiv o`k eli`e ,xzi

,li`d mr cgi rexfdïðéøîb àì Lecçîeoi` yecig `edy oicne - ¥¦Ÿ©§¦¨
xnel okziy itl ,lha epina oiny dxezd lkl cenll mileki ep`
jk dligzkl xeqi`d lhal xzeny dxezd ea dliwdy myky

.ok oicd oi` zenewn x`ya j` ,epina oin lhal ea dliwd
:dywne `xnbd dayéëä éà`ed yecig dlya rexf oicy ,ok m` - ¦¨¦

,dxezd lkl epnid cenll xyt` i`eøîâéì àì énð íéMLå äàîì§¥¨§¦¦©¦Ÿ¦§©
lha `diy myn cenll jl oi` epin epi`ya oin lehia oiprl s` -
xzei dxezd dliwd myy xnel okziy itl ,d`na e` miyiya

.zenewn x`yn
:`xnbd zvxznïðéøîb àle÷ì ïðà eèàmyn ep` micnel ike - ¨£©§¨©§¦¨

,lwdlïðéøîb àøîeçì,xingdl `l` myn micnl ep` oi` - §§¨©§¦¨
ìéèa àaeøa àúééøBàcîcaexa axrzpy xeqi` dxezd on ixdy - §¦§©§¨§¨¨¦

ic oi`y xingdl ep` micnl dlya rexfn eli`e ,lha xzid ly
xg`ne .xzid ly d`n e` miyiya lhal jixv `l` mzq aexa
da dliwdy it lr s`y ,dlya rexfn z`f cenll ozip `id `xnege
lehia jixvdl da dxingd mewn lkn dligzkl xeqi` lhal dxez
mxeqi` lhal xeq`y zenewn x`yl xnege lwe ,d`na e` miyiya
ly d`n e` miyiya `l` milha mpi`y xacd i`cey ,dligzkl

xzid.
'xeqi` llkn `ad xzid edf' `ziixad ixac z` zayiin `xnbd

:sqep ote`aàëøöð àì ,øîà àáøhrnl `ziixad dkxved `l - ¨¨¨©Ÿ¦§§¨
,zenewn x`yì àlàoic oipr,'øwéòk íòè'ozepd xeqi`y ,epiidc ¤¨§©©§¦¨

,xeqi` ly eteb `ed eli`k df mrh ep` mipc xzid ly xaca mrh
zaexrza `vnp epi` envr xeqi`dyk s`,øeñà íéLã÷ác- ¦§¨¨¦¨

jkitle ,xeqi`d on mrh laiwy xzid xac xq`p miycw ipic oiprly
li`d xq`iy ,ok oicd `di dlya rexf oiprl s`y ozep oicd did

,rexfd ea dpzpy mrhd zngn mixfl elekàëäc ïì òîLî à÷̈©§©¨§¨¨
éøLs` ,mixfl dlik`a li`d xzen o`ky `pzd eprinyn jkl - ¨¥

micnel oi` j` ,mipdkl `l` zxzen dpi`y rexfd on mrh laiwy
on 'xwirk mrh' mixne` oi` oileg oiprl mpn` .miycw x`yl o`kn
xeqi`d lhay ,dlya rexfn mpic z` cenll ozip jkitle ,dxezd

.xzid ly d`na e` miyiya
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xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hv sc oileg(ipy meil)

:`xnbd dywndépéî øîâéìålkl dlya rexfn cenll yi ,ok m` - §¦§©¦¥
miyya milha eidi mrh epzp m` s`y ,lebit e` xzep oebk ,miycwd

.d`na e`
:`xnbd zvxznàðîçø élbdxezd dzlib -éaboaxw lv` - ©¥©£¨¨©¥

úàhçxg`a mrh ozepd'Lc÷é døNáa òbé øLà ìk'(k e `xwie), ©¨¨£¤¦©¦§¨¨¦§¨
epic dpnn rleae da rbepd oaxw e` lk`n lky epiidcúBéäì¦§

íàL ,äBîkef z`hgìñtz ,äìeñt,dzenk leqt da rbepd `di - ¨¨¤¦§¨¦¨¥
íàåef z`hgdaL øeîçk ìëàz ,äøLkda rbpy oaxwd lk`i - §¦§¥¨¥¨¥§¨¤¨

epic `di ,z`hgd on minly oaxw rla m` oebke ,z`hgd xneg itk
on miptle ,dpedk ixkfle ,dlile meil `l` lk`i `le ,dzenk xeng

.mirlwd
mrhd eze` oecip xg`a mrh ozepd miycw xyay ,df oicn x`azne
x`y oic cenll xyt` i` jkitle ,lha epi`e xeqi`d seb `ed eli`k

d`na e` miyya mlhal lwdl dlya rexfn miycw.
:dywne `xnbd dayéàäî ïðéøîâc úéæç éàîeéàäî øîâéì C- ©¨¦§©§¦¨¥©§¦§©¥©

milha mpi`y ,xingdl z`hgn miycw x`y oic cenll zi`x dn
dlya rexf oicn lwdl mpic z` cenll ozip ixd ,d`na e` miyya

li`a zlhaznd.
dlya rexf oic :`xnbd zvxzn,àeä Lecçxeq` mewn lka ixdy ¦

z` lyal dxezd dzeiv o`k eli`e ,xzida xeqi` lhal dligzkl
,li`d mr cgi rexfdïðéøîb àì Lecçîeoi` yecig `edy oicne - ¥¦Ÿ©§¦¨

e` miyya mnrh z` lhal miycw lka lwdl cenll mileki ep`
dlya rexfa dxezd dliwdy myky xnel okziy itl ,d`na
mrh z` lhal dfa dliwd jk dligzkl xeqi`d lhal xzeny

.ok oicd oi` miycw x`ya j` ,xeqi`d
:dywne `xnbd dayéëä éà`ed yecig dlya rexf oicy ,ok m` - ¦¨¦

,miycw x`yl epnid cenll xyt` i`eàì énð íéMLå äàîì§¥¨§¦¦©¦Ÿ
øîâéìmiyya milha eidiy myn cenll jl oi` oileg oiprl s` - ¦§©

x`yn xzei dxezd dliwd myy xnel okziy itl ,d`na e`
.zenewn

:`xnbd zvxznïðéøîb à÷ àle÷ì ïðà eèàmyn ep` micnel ike - ¨£©§¨¨©§¦¨
,oilega lwdlïðéøîb à÷ àøîeçì`l` myn micnl ep` oi` - §§¨¨©§¦¨

,xingdlìéèa àaeøa àúééøBàcîcly xeqi` dxezd on ixdy - §¦§©§¨§¨¨¦
,xzida mrh xeqi`d ozp m` s` ,lha xzid ly aexa axrzpy oileg
`l` mzq aexa ic oi`y xingdl ep` micnl dlya rexfn eli`e
`xnege xg`ne .xzid ly d`na e` miyya xeqi`d lhal jixv
dxez da dliwdy it lr s`y ,dlya rexfn z`f cenll ozip `id
lehia jixvdl da dxingd mewn lkn dligzkl xeqi` lhal
mxeqi` lhal xeq`y zenewn x`yl xnege lwe ,d`na e` miyya
ly d`na e` miyya `l` milha mpi`y xacd i`cey ,dligzkl

.xzid
llkn `ad xzid edf' `ziixad ixaca sqep xe`ia d`ian `xnbd

:'xeqi`àëøöð àì ,øîà àðéáøhrnl `ziixad dkxved `l - ¨¦¨¨©Ÿ¦§§¨
,dlya rexfn mze` micnel oi`y ,zenewn x`yì àlàoic oipr ¤¨§

Cúç íB÷î,li`d on rexfd z` mikzeg eay mewnd -øîàc- xn §£¨§¨©
lirl epipy oky(:gq)cøeñà àîìòa Cúç íB÷îmewn lkay - §£¨§¨§¨¨

,dlik`a jzgd mewn xq`p xeqi`n xzid micixtnyéøL àëäå- §¨¨¨¥
oiprle ,mixfl dlik`a jzgd mewn xzen dlya rexf iabl o`k eli`e

mixeqi` x`yl dlya rexfn micnel oi` dflhazny oiprl j` ,
.dxezd lkl myn cenll ozip xzid ly miyya e` d`na xeqi`

:d`na milha dxezay mixeqi` lky xaeqd lr dywn `xnbd
áéúé[ayi-]àzòîL àäì dì øîà÷å ,éîéc áøef dkld xn`e - ¨¦©¦¦§¨¨©¨§¨§©§¨

.d`na milha dxezay mixeqi` lky ,wgvi ax xa l`eny ax mya
éiaà déì øîà,inic axlåikäøBzaL ïéøeqéà ìëmilha mpi` ¨©¥©©¥§¨¦¦¤©¨

`l`äàîa,xzid lyïðúäådlxr zkqna dpyna epipy ixde - §¥¨§¨§©
(e"n a"t),zxxand ,änì[dn oiprl-]eøîày ,minkgõnçîä ìk §©¨§¨©§©¥

,dnexz ly xe`y ici lr oileg ly dqirìaúîeliyaz lazn e` - §©¥
,dnexz ly oilaza oileg lyònãîeoileg lyane axrn e` - §©¥©

yiy minkg exn` izni` ,cg`k dnexzeøéîçäì.ef zaexrza §©§¦
ly zaexrza xingdl yiy ,dpynd zx`an.Bðéîe ïéî,epiidc ¦¦

.xingdl dfa mikled dpinn `edy oilega dnexz daxrzp xy`k
yi mizirly minkg exn` ote` dfi`a ,xxal dpynd dkiynne

ì÷äìel` zeaexrzaåyi mizirl.øéîçäìxn`p df oicy ,zx`ane §¨¥§§©§¦
ly zaexrza,Bðéî BðéàLå ïéîeze`n dnexzd oi` xy`k ,epiidc ¦§¤¥¦

.xingdl minrte lwdl dfa mikled minrt if` oilegd ly oind
àôéñ éðz÷ådpynd ly `tiqa df oipr x`azpe -(f"n my),zxxand , §¨¨¥¥¨

øéîçäìe ì÷äìly zaexrza,ãöék ,Bðéî BðéàLå ïéî,xnelk §¨¥§©§¦¦§¤¥¦¥©
,dpynd zx`ane .xingdl izni`e lwdl mikled izni`ïéñéøb§¦¦

dnexz ly [mipegh milet-]íéLãòä íò eìMaúpL,oileg lyíà ¤¦§©§¦¨£¨¦¦
íòè ïúBða íäa Léif` ,miycra mrh miqixbd mipzep m` -ïéa ¥¨¤§¥©©¥

m`ïäa Léick [miycra-]úBìòäìmiqixbd z`,ãçàå äàîa ¥¨¤§©£§¥¨§¤¨
e ,miqixbd cbpk minrt cg`e d`n miycra yiy ,epiidcïéam`ïéà ¥¥

ïäaickàîa úBìòäì,ãçàå äliyazd lk oipr lka,øeñàitl ¨¤§©£§¥¨§¤¨¨
m` la` .xingdl mikled df ote`ae .lha epi` 'mrh'yïäa ïéà¥¨¤

,íòè ïúBðamikled if` ,miycra xkip miqixbd mrh oi`y ,epiidc §¥©©
e ,lwdlïäa LiL ïéaick [miycra-]úBìòäìmiqixbd z`äàîa ¥¤¥¨¤§©£§¥¨
,ãçàåeïéam`ïäa ïéàick,ãçàå äàîa úBìòäìdf ixd.øzeî §¤¨¥¥¨¤§©£§¥¨§¤¨¨

m` s` epin epi`ya oin zaexrzay ,dpynd ixacn x`eanïäa ïéà¥¨¤
ick miycraúBìòäìmiqixbd z`,ãçàå äàîamewn lkn §©£§¥¨§¤¨

:`xnbd zxxan .oilega mrh zpzep dpi` m` ,dlha dnexzdàlà¤¨
éàîa,ef dnexz lhal jixv oileg dnka -åàìxnel oi` m`d - §©©

dlhal icyíéMLalkl o`kn cenll yi ok m`e ,oileg ly §¦¦
`ed ixd xzida mrh ozep xeqi`d oi`y mewnay ,dxezay mixeqi`

.d`na elhal jixv oi`e miyya lha
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קכג oifge` mipy` cenr hv sc ± oey`x wxtzereay

äéðéî øîâéìå.lebt e` xzep oebk ,d`n e` miyya miycw x`y s` ixynl Ðúåéäì
äåîë.dpnn rlae da rbepd Ðäìåñô íàù.rlead lqti ,`id Ðäøùë íàåÐ

ixkfl `l` lk`il oixeq` Ð minly od elit`y .z`hgay xengk ef lk`z ,`id

`lc ,miycw ixeqi` lkl opixnb `kdne .mirlwd on miptle dlile meil dpedk

.ixnbl ilhaéàäî øîâéìelhaile Ð

!d`naàåä ùåãç àìàopiqxb `l Ð

."`l`"àåä ùåãçdlgzklc ,ziyixtck Ð

.micia jk icil dil opiziine ,dil opilhan

àëøöð àì."edf" Ðêúç íå÷îì àìàÐ

oebk ,mixaegnd xzide xeqi` lka `nlrac

lclecnd xa` oebke ,eci z` xaerd `ived

"dywnd dnda"a opixn`ck ,oixeq` olek Ð

.(a,gq oileg)àúòîù àäìl`eny axc Ð

.wgvi ax xaåøîà äîìungnd Ð?efi`l

oileg ungndy ,dnexzl exn` xeqi`

ilaza oileg dxcw lazn e` ,dly xe`ya

,cgi dnexze oileg lyane rncn e` ,dnexz

xingdl eixg` mikled ep`yåðéîå ïéîì ?Ð

ipzwck ,`xnegl dia opilf`c ,ok exn`

.dinwløéîçäìå ì÷äì åøîà äîìåÐ

xingdl minrte lwdl minrtyåðéàùå ïéî ?
åðéîminrte ,lwdl minrt :exn` df lr Ð

.xingdlïéñéøâ.dnexzc let ly Ð

íéùãò íò åìùáúðùmepnrhe ,oileg ly Ð

yiy it lr s` ,oilega dnexz mrh mda yie

lhal dpic dnexzy ,cg`e d`n oilega

z` ealg lk"n i`xwn ixtqa ol `wtpc ,jka

`ed ixd ,ekeza ltp m`y Ð "epnn eycwn

`idy ,`xw irzyn xyrn znexzae .eycwn

:exn` o`kn .ozycwn Ð dryze miryzd jezl dxfg m`y :xn`we .d`nn cg`

,mrh zpzepc oeik ,`kde .zxzen Ð `ide d`na ,dxeq` Ð xeq`d mr d`na dnexz

ixd .liha `l `nrhc ,xeq` Ð xeqi` lhal ick xzid o`k yiy it lr s`

."xingdl"íòè ïúåðá ïäá ïéà.xzen Ð lhal ick xzid o`k oi`y it lr s` Ð

xac lk e` ,oihga oihg oebk ,`ed dipira `xeqi`c `kid Ð d`nn cg` opira ikc

la` ."lwdl" ixd .d`ne cg` opira `l Ð dipira dizilc `kd la` .lyazp `ly

izxz `ki`c cr ixzyin `lc onwl opixn`ck ,xingdl mlerl Ð epine oin

.d`ne cg`e ,mrh ozep oi` :`zeaihléðú÷opira `l Ð `nrh aidi `l ikc `din Ð

nliha i`nae ,cg`e d`?Ð `nrh `kilc `kid `lehia ,`nl` !miyya ,e`l

!`ed miyya
àì
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dil ixw qxt zlik` icka zifk `ki`c `kide ,epina `lya ixii` mzdc :xnel yi cere

axde ."eynn `le enrh" dil ixw qxt zlik` icka zifk `kilc `kide ,"eynne enrh"

,mrh` iwl `l ,`ziixe`c xwirk mrhc ab lr s`c :yxtn did y"piilxe`n sqei iax

,mieb ileribn xwirk mrh silic ,`aiwr iaxk dl xaq opgei iaxc Ð epina `ly elit`

jixvnc ,"y`a exiarz"c dyr `l` `kile

ol zi`c :el aiyd mz epiaxe .dlrbde oeail

opixn`ck ,dixeqi`l edpixcd`c xninl

ffebd :opzc .(a,eh zexeka) "ezxt xaer gweld"a

z` bteq Ð oiycwend ileqta :yexit ,caerde

`l` ol `wtp `lc ab lr s`e ,mirax`d

meyn :`nrh epiid `l` .dfib `le "gafz"n

."febz `le cearz `l"c dixeqi`l dixcd`c

i`ce rnyn mzdc :jk lk inc `l edin

izxzd dgiaf Ð "gafz" :xn`w ikde ,dixcd`c

xn`wc `de .dfib `le ,ennedy miycwa jl

lk :opgei iax xn` ,ipy wxta dlxrc inlyexia

mrh ozepn ueg ,mdilr oiwel oi` Ð mrh ipzep

,ixii` xeqi`l sxhvn xzidac :xnel yi !xifpc

migqt) "oixaer el`e" wxta `icda `zi` ikdc

iax xn` ,(a,dl xifp) "oipin dyly" wxtae (a,bn

oi` dxezay oixeqi` lk :opgei iax xn` eda`

ixwe .xifp ixeqi`n ueg ,xeqi`l sxhvn xzid

mrh m` :xn`z m`e ."mrh ozep" inlyexia dil

"oixaer el`" wxta jixt i`n ,`ziixe`c xwirk

ly zg` ,zetew izy" iab "oipin dyly" wxtae

,'ek "oi`q izy odiptle ,dnexz ly zg`e ,oileg

qxt zlik` icka zifk zxn` i`e :dipin jixte

`zyde ?"xne` ip`y" opixn` i`n` ,`ziixe`c

e`l qxt zlik` icka zifk opixn` inp ik

:xnel yie ?`ziixe`c xwirk mrhc oeik ,"xne` ip`y" xn` i`n` :dil dywz ,`ziixe`c

eaxy `ede :yiwl yix dl iwenc (a,at zenai) "lxrd" seqa rnyn oke .epina ixii` mzdc

ilha Ð eaxc oeik ,epina i`e :xn`z m`e .ieax jiiy `l epina `ly oine ,dnexzd lr oileg

zifk i`c ,jixt mewn lknc :xnel yie !qxt zlik` icka zifk `ki` elit` ,`aexa edl

oeik ,"xne` ip`y" xninl ol zile .epina s` xingdl epl yi ,`ziixe`c qxt zlik` icka

"oipin dyly" wxtce (a,bn migqt) "oixaer el`"c `ibeqc :dyw edine .epin epi`ya iwlc

`lc ab lr s` :(`,at zenai) "lxrd"a dl iwen opgei iaxe ,opgei iaxc `ail` (a,dl xifp)

inp ik ,ok m`e .eaxip`y" opixn` i`n` :dil iywz ,`ziixe`c e`l qxt zlik` icka zifk

,"jinrhile" xninl ivn dedc :xnel yie !`id `ziixe`c `witq ,eax `lc oeikc ,"xne`

.izkec dnka yi `peeb i`d ikeéìâ`xw i`dc :mz epiax dywd Ð 'ek z`hg iab `pngx

sxhvn xzidl iwen (`,dn migqt) "oixaer el`" wxtae ,xwirk mrhl `kd iziin z`hgc

xizd oipr lkac ,"xeqi`l sxhvn xzidl `l` `kxvp `l" `kd opiqxbc :mz epiaxl d`xp jkl !mieb ileribn `aiwr iaxle ,"zxyn"n dil witn xwirk mrhe ,`nlr ilekl xeqi`l

"zxyn"c `xw e`l i`c .dheytd dyxcd hwpc xninl `ki`c ,mixtqd dibdl jixv oi` edine .ahexl uegy li`d zkizg lr rexf ly zipepnyn oira zif ivg yi elit`e ,aezkd

`c mieb ileribce`ibeq ik `iz` `kdc `ibeqc :xnel yi cere .oizkec dnka `ki` `peeb i`d ike ,xeqi`l sxhvn xzidl `le ,xwirk mrhl z`hgc `xw inwen ded ,xwirk mrhl ez

Ð xwirk mrhl iz` inp "zxyn"c ab lr s`e .`z`c `ed xwirk mrhl inp mzd :ipyne ?z`hgn xeqi`l sxhvn xzidc edl wetiz opaxe :mzd opiqxbc ,(a,fl) "oipin dyly" wxt xifpc

elit`c ,exeqi` xingc ,opitli `l xifpn z`hg :`pin` ded Ð xifp `pngx azk i`e .opitli `l miycwn xifpc ,dipin iz` `l xifp :`pin` ded Ð z`hg `pngx azk i`c .ikixv jxvn

.dil xiq` ovxgìëàú,meidc z`hgc dxicwa lenz`c minly lyay oebk .z`hga `kilc minlya `xneg `ki`c rnyn ,"oday xengk lk`z" qixb l`ppg epiax Ð day xengk

.xgnl cr dzlik` onf meid ly z`hge ,dlild cr `l` oilk`p oi`y Ð minlyc `xnege ,micarle miypl mixfl xeq`l Ð z`hgc `xneg ediilr opinxcjzg mewnl `l` `kxvp `l

dxifgd `l i`c llkn .jzg mewn lek` ,xifgd dqxt jixhv`cn ,xeq` jzg mewnc (a,gq oileg) "dywnd dnda" wxta ol `wtpc ,uegl eci z` xaerd `ivedy oebk ,xeq` `nlrac Ð

,jzg mewn xeq`c xaern eda itli i`e .miycw x`yan xzei dlya rexfa `xw ogky` `l `dc .mdly jzg mewn inp ixy ,oixeni`e weye dfg oebk ,miycw x`yc :d`xpe .xeq` Ð

xa`a ,epiid Ð xeq` `nlrac `kd xn`wc `de .jzg mewn `le ,xiqdl aezkd dev mixeni`e weye dfge dlya rexfc ,jzg mewn aezkd xq` `l oleka `l` !xqzil inp dlya rexfa

.jpi`` jixtck ,'ek "zxnbc zifg i`n" `kd jixt `l jkle .miycwd lka ixy `kde ,uegl `viyïéàike :qxhpewa yxit Ð xzen zelrdl ick oda oi`y it lr s` mrh ozepa mda

f`c .miycrd jezn miqixbd xiqdy oebk ixiin `kdc eyexitl xnel jixv `nl` .cg`e d`n opira `l Ð dipira dizilc `kd la` .dipira xeqi`c `kid ,epiid Ð cg`e d`n opira

elit` ,epina oin iedc ,"oihg ly dqir jezl ltpy mihg ly xe`y" `yix hwp i`n` :eyexitl dywe .cg`e d`n jixv did Ð xeqi`d zeynn `ki`e ,oxikn epi`y ,mxiqdl xyt` i`

:d`xpe .opira `l ,epina `ly la` .lhal cg`e d`n opira ,xe`yd ok ixg` xiqd elit`c ,epina oin hwpc :xnel yie !dipira xeqi`l dizi`c `kid ,cg`e d`n opira inp epina `lya

"epnn eycwn z`" :ixtqa opiyxcc `dc ,cg`e d`n opirac `ed epinae .exikn epi`c oeik ,dipira `xeqi`l dizi` elit` ,oixeqi` x`yk miyya lha epin epi`yc ,ok wegcl jixv oi`c

.aizk epina ,eycwn `ed ixd ekezl ltpy epnn Ðàìàozep oi`e odk dinrh i` lha did zegta elit`e ,odk dinrhc epiid miyya `kd lhac `d :xn`z m`e Ð miyya e`l i`na

jgxk lr Ð "cg`e d`na zelrdl oda yi elit` xeq` ,mrh ozepa oda yi m`" ipzwc inp `yix `dc ,dlhal cg`e d`n opira `nzqa la` .lirl qxhpewa yxity enk `le ,mrh

zelrdl el oi` oiae ,cg`e d`na zelrdl el yi oia"`c opirci xitye .`l eze ,"xzen ,mrh ozepa oda oi`" ipzinl dil ded `tiqac .wiic dxizi dpynnc :xnel yie !odk dinrha ixii`

.mrh zpizp lhal xeriy yi cg`e d`nn xivaac opireny`l :`pz xcd ikdl `l` .i`w ,`yix`c "cg`e d`na
`l
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`oifgeקכד mipya cenr hv sc ± oey`x wxtzereay

äàîá àìcal xzid ly d`n `l` ,xzid ly d`ne cg` oda oi` :xn`w ikde Ð

.xzen Ð xeqi`dàùéøãî àäå,epine oina xingdl dry lk ea jled dz`y Ð

Ð epin epi`ye oina `tiqc llkn .mrh ozep `kil ik d`na liha ikd elit`

dfe ,mrh ozep epi`yk cg`e d`n jixv epi` dfy :mdipiay welig df ixdy ,miyya

.jixv'åë íéèç ìù øåàù àùéø éðú÷ãÐ

.epine oin ,epiidcõîçì éãë åá ùéÐ

.xeq` mlerl Ð mrh ozep ,epiidcåá ïéà
äàîå ãçàÐ ungl ick ea oi` elit` Ð

epi`ye oina `dc ,"xingdl" ,epiide .xeq`

d`n ira `l `nrh `kil ik exn` epin

`da ,`nl` .cg`e d`n opira `kde ,cg`e

,ixy Ð cg`e d`n `ki` i` dpin xing `wc

`xeqi` icda cg`e d`na :jzrc `wlq `we

.liha Ð d`na ,`nl` .xn`wàôéñå àùéø
äàîá.dinza Ðãçå äàîá àùéø àìÐ

.`xeqi`n caläàîá àôéñåcal Ð

cge d`na `yix i` Ð opikxte .`xeqi`n

,ungl ick ea yi" ipzw i`n` ,xn`w xzidc

ike ,"xeq` Ð cg`e d`n yiy it lr s`

i`d ilek `nrh aidic `ki`÷éúùéà ?Ð

.inic axäéì øîà.iia` Ðéðàù àîìã
äù÷ åöåîéçù øåàù.exiagn dywy yie Ð

íéåù íéøåòéùä ìë àì.mrh ozil Ð

úéòéáøly miz`q xqe` `nh xiv ly Ð

eed miz`qe .xg` xac ly e` ,xedh xiv

,oibel drax` Ð aw .ipnz ikp zeiriax oz`n

.awl dxyr yy ,zeiriax rax` Ð bele

Ð oiaw dylyl ,oiaw zyy Ð d`qe

.oipnif drax` oke ,zeiriax dpenye mirax`

úåúôì éùàøá:d`xp ile .ztl ly wxi Ð

xkip xyad mrhe ,eapfn wezn ztld y`xy

iy`xa la` .hren xeriya ztld zeapfa

.xenb xeriya `l` xkip epi` zeztl

ïéúéðúî,exikny it lr s` cib :ipzwc Ð

ik `lc Ð enrh iptn ,liyazd z` xqe`

.`pz i`díòè ïúåðá íéãéâá ïéàÐ

.xzen x`yde ,ekilyneàøéáñ àì äéìå
äéìoeik edine .edpixeyk`l in` iaxl Ð

`l ,dil ixy iel oa ryedi iaxc dinync

.ediicia ignïúåðá íéãéâá ïéà àúëìéäå
íòèÐ dlvp oiae glnp oiae lyazp oiae Ð

.xqe` Ð epny lhp `l m`e ,mrh ozepa ea yi epny la` ,ea `wece .xzene ,ekilyn

àáåøá ìåèáéìåexikn oi` ik Ð?
àçéðä
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àì`l` ,xzid ly cg`e d`na zelrdl oda oi` ,xn`w ikde :qxhpewa yxit Ð d`na

ea jled dz`y ,epina oin `yixcn `de :jixte .xzen Ð xeqi`d cal xzid ly d`n

zelrdl oda oi` :ipzwc ,mrh ozep `kil ik ,d`na liha ikd elit` ,xingdl dry lk

,`nl` .xn`w xeqi` icda ,cg`e d`n :oizrc `wlqe .xeq` Ð uingdl ick ea oi` oia ,'ek

weligc .miyya Ð `tiqc llkn .liha d`na

ozep oi`yk cg`e d`n jixv epi` dfc :mdipia df

i`nc :c`n wegc yexitd dfe .jixv dfe ,mrh

oeyl `diy cenlzd xcqnc jzrc `wlq

yxity oeikc .`yixn `tiq dpeyn dpynd

,xzid ly cg`e d`n epiid `tiqc "cg`e d`n"

,epina oinc `yixc "cg`e d`n" didi `l dnl

`e d`n`le ?seqal uxzny enk ,xzid ly cg

cg`e d`na" jixtc :cere !jka zerhl el did

cg`e d`n jixvdl ewgc in ,"?liha `l i`n`

ewgc `kxit i`d meync :d`xpe ?xzid ly

jixtcn ,xzid ly cg`e d`na yxtl qxhpewa

i`n` ,xzid ly cg`e d`na znwenc oeik :dilr

,xnelk Ð "d`na ,`l" :yxtl d`xpe ?liha `l

d`nc dizrc `wlq dywnde .xeqi`d mr d`n

d`na `yixcn :jixt jkl .xn`w xeqi` `la

Ð "xeq` ,cg`e d`na zelrdl oi`"e .cg`e

lka enk .xeqi` ly cge xzid ly d`na ,epiid

,epiid Ð "cg`e d`na dler dnexz"c ,oizkec

ekeza ltpy Ð "epnn" :opiyxcck .xeqi`d mr

i`c Ð "miyya `tiq ied" .eycwn `ed ixd

oinn epina oina `xneg i`n ,cg`e d`na

xzid ly cg`e d`na ediiexzc ,epin epi`ya

`ira `yixc :ipyne !ilha `l Ð zegta ,ilha

mr Ð "d`n `tiqe" ,xeqi`d mr Ð "cg`e d`n

`yixc "cg`e d`na zelrdl ea oi`e" .xeqi`d

.xeqi`d mr cg`e d`n :eyexit ied Ð `tiqe

,cg`e d`na uingdl ea yi ike" :jixtc `de

,`id dytp it`a `zlin Ð "?ilha `l i`n`

ea oi` uengc meyne .i`w ipync i`n` e`le

:dil `iyw ,mrh zpizp x`yk xenb mrh zpizp

enk `l` ied `lc ,cg`e d`na liha `l i`n`

"xyad lk" wxta opzc ,`nlra algc dcnrd

da yi m` ,dawd xera cinrnd :(`,fhw oileg)

`kil `d ,rnyn .dxeq` Ð mrh ozepaozep

meyn .algd cinrdy it lr s` ,ixy Ð mrh

!uenig oicd `ede ,`nrh `aiyg `l dcnrdc

.dyw evengc ,ip`y xe`y :ipyneøîàäåepiax dywd Ð liha `l epina oin dcedi iax

"zeaexrzd" wxta ipynck ,"l`ilnb oaxc dinyn ,diaxc `d ,dicic `d" ipyil :mz

yi xiv mzq `lde :xn`z m`e .izixg` `iepiy dil zi` `kdc :xnel yie !(`,hr migaf)

:xnel yie !elhane eilr dax epin oi`ye ,epi`y ink epin z` wlq :zxn` ,ok m`e .xedh `ede mina ewiyn ,ux`d mrn xiv gweld :(`,ak zexeka) "dnda gweld"a opixn`ck ,min ea

exiv ,`nh bc ,lilba mifef yng `edy ,dcedia mifef dxyr lwyn ea yi m` ,miz`q wifgn `edy axb lk Ð xedh bc mr eyaky `nh bc :`yix ipzwc .min ea oi`y xiva ixiin `kdc

i`c .ziriaxd milhan miz`nd lk `nl` ,"miz`nl aexw exeriy" xn`wcn :xnel yi inp i` .mibcd elwlwzi ot ,min ozep oi` mibc ly envr axbae ,xeq` exiv `nh bc :yexit .xeq`

aexw eed `l ok m` ,ediicegl mind `l` dil ilha `l.miz`nléðàùxerd"a `ipzc .`ziixe`c xeq` Ð mivxy xiv edine .opaxcn `l` xeq` `l :yexit Ð `ed `nlra drifc xiv

azkc `nrh :jixtc (a,e) zexekac `nw wxtae .'ek mivxy azk i`c ,ikixve :mzd xn`w `dc ,`id dxenb `yxce .odly dtiwe oahexe oxiv xeq`l Ð "mi`nhd" :(`,kw oileg) "ahexde

iab inp yixc mipdk zxezac ab lr s` .'ek oahexe oxiv xeq`l Ð "mi`nhd" :`ipzde .ixy Ð d`nh dnda alg :`pin` ded ikd e`l `d ,"lnbd z`" oerny iaxle ,"lnb" "lnb" `pngx

xeq`l "mi`nhd"n dtxh xya mr glni`c dhegy xya xq`c axl (a,aiw oileg) "xyad lk" wxt jixtc `de .`id `nlra `zknq` ,odly dtiwe oahexe oxiv xeq`l Ð "uwy" mibc

`lc meyn Ð df mr df oglnya `kd ixyc `dc :dpin rny `l` .opaxcn xeq` exiv zegtd lkl `dc ,xya` bcn xity jixt Ð xzen ,`nh bc mr eglny xedh bcn dil jixte ,oxiv

mzd `ax iziin ikid Ð `ziixe`cn xiq` `l ,`xw `kilc mibce ,"mkl md mi`nh" aizkcn mipdk zxeza dil yixc inp d`nh dndaae ,uxya `xw jixvc oeik :dniz zvwe .`ed rla

?dtxh ly xiv xeq`l "mi`nhd"n di`x

éùàøázaya oke .rwxway oiyxyd ody rnyn ,zeztl iy`xk exya dyrpy :xn`wc (a,hi) "lecb odk" wxta oixcdpqa ok rnyn oi`e .ztl ly wxi :qxhpewa yxit Ð zeztl

.milecb mibce oiney iy`xa ecakn :opixn` (a,giw)

àúëìäåmewn lk :xn`c eda` iaxl jixtc ,(`,ak migqt) "dry lk" wxt yxtn ikdc .d`pda xeq` dypd cib ,mrh ozepa oiciba oi` :ol `niiwc i`nl Ð mrh ozepa oiciba oi`

.xeq`c inp ikd ,mrh ozepa oiciba oi` xn`c o`nlc :wiqne .dxzed dcibe `id dlap dxzedyk :ipyne !'ek cib ixde :jixte .d`pd xeqi` inp rnyn Ð 'ek "elk`z `l" xn`py

itl ,iebl gelyl xeq` dnily jxi edine .cibd lr `le ,mrh ea yiy xac lr `l` zern ozep epi` iebc Ð cib ea axerny it lr s` ,miebl xya xewip oixkeny dn lr denzl oi`e

.d`pda xeq` dypd cibe ,mrh ozepa oiciba oi` :xn`c oerny iaxk `lc mzd dl iwen Ð 'ek "iebl jxi mc` gley"c (a,bv oileg) oizipzne .mly `edyk ith ea cakznyàúëìäåoi`

exingd `lc xi`n iax axd mya izyxit ("ip`y" ligznd xeaic `,fv) lirle .xeq` Ð epny lhip `l i`e ,mrh ozep ea yi epny la` ,ea `weec :qxhpewd yxit Ð mrh ozepa oiciba

."rtrtnc alg ip`y" iab ,ciban xzei oneya
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.äàîa ,àì¯àôéñ éåä ,äàîa àLéøcî àäå ¨§¥¨§¨¦§¥¨§¥¨¨¥¥¨
øéîçäì :àLéø éðú÷c .íéMLa¯,ãöék ,Bðéîe ïéî §¦¦§¨¨¥¥¨§©§¦¦¦¥©

ïéhç ìL øBàNìôpLúqéòìéãk Ba Léå ,ïéhç §¤¦¦¤¨©§¦©¦¦§¥§¥
ïéa ,ãçàå äàîa úBìòäì éãk Ba Lé ïéa ,õnçì§©¥¥¥§¥§©£§¥¨§¤¨¥

ãçàå äàîa úBìòäì éãk Ba ïéà¯ïéà .øeñà ¥§¥§©£§¥¨§¤¨¨¥
,õnçì éãk Ba LiL ïéa ,ãçàå äàîa úBìòäì Ba§©£§¥¨§¤¨¥¤¥§¥§©¥

õnçì éãk Ba ïéà ïéa¯àôéñå àLéø ,øeñà ¥¥§¥§©¥¨¥¨§¥¨
!?äàîa¯àLéø ,àì¯àôéñå ,ãçå äàîa¯ §¥¨¨¥¨§¥¨§©§¥¨
.äàîa¯éànà ãçå äàîa ,õnçì éãk Ba Lé éëå §¥¨§¦¥§¥§©¥§¥¨§©©©

øBàN éðàL àîìc :déì øîà .÷ézLéà ?ìéèa àì̈¨¥¦§¦£©¥¦§¨¨¥§
Böenéçc?äL÷¯øîàc àúléî ïzøkãà :déì øîà §¦¨¤£©¥©§©§¨¦§¨©£©
éñBé éaø,ïéåL ïéøeòéMä ìk àì :àðéðç éaøa ©¦¥§©¦£¦¨Ÿ¨©¦¦¨¦

áBø÷ BøeòéL øéö éøäLàîè âc ,ïðúc .íéúàîì ¤£¥¦¦¨§¨©¦¦§©¨¨¥
¯Bøéöéaø .øeñà.íéúàña úéòéáø :øîBà äãeäé ¦¨©¦§¨¥§¦¦§¨©¦

!ìéèa àì Bðéîa ïéî äãeäé éaø øîàäå¯,øéö éðàL §¨¨©©¦§¨¦§¦¨¨¥¨¥¦
äòéæc:àðeä áø øîà ."ïðéøòLî ãöék" .àeä àîìòa §¥¨§¨§¨¥©§¨£¦©¨©©¨

,àéðúc ,àpz éàäk àìc ïéúéðúî .úBúôì éLàøa øNák§¨¨§¨¥§¨©§¦¦§¨§©©¨§©§¨
ïéà :øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥¥
,àðéðç éaøc dén÷ì àúàc àeää .íòè ïúBða ïéãéba©¦¦§¥©©©©£¨§©¥§©¦£¦¨
øîà ÷ôð ék ,àáaà àðéáæ øa äãeäé éaø áéúé äåä£¨¨¥©¦§¨©§¦¨©¨¨¦§©£©
øîà .déìäéð àéøL :déì øîà ?Cì øîà éàî :déì¥©£©¨£©¥¨§¨¦£¥£©
øòöî à÷c éàä ïàî :øîà !dén÷ì déìééò øãä :déì¥£©©§¥§©¥£©©©§¨§©¥
ïúBða ïéãéba ïéà :àáaà áéúéc ïàîì déì àîéà ìéæ ?éì¦¦¥¨¥§©§¨¥©¨¨¥©¦¦§¥
dén÷ì eäì øcLî ,éîà éaøc dén÷ì eúà ék .íòè©©¦¨§©¥§©¦©¦§©©§§©¥

ïa ÷çöé éaøcáBìçéaøc íeMî àøézéäì da éøBîc , §©¦¦§¨¤£§¥¨§¤¥¨¦§©¦
ïéãéba ïéà :àúëìäå .déì àøéáñ àì déìå ,éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦§¥¨§¦¨¥§¦§§¨¥©¦¦

."ìMaúpL äLpä ãéb" .íòè ïúBða¯ìeèáéìå!àaeøa §¥©©¦©¨¤¤¦§©¥§¦§§¨
äéøá
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hv sc oileg(ipy meil)

:iia`l inic ax aiydàìly miyya dnexzd z` lhal ic oi` - Ÿ
`l` ,oileg.äàîaoilega oi` m` elit`y ,`id jk dpynd zpeeke §¥¨

dnexzd mewn lkn ,cala d`n `l` dnexzd cbpk cg`e d`n
.dlha

:inic axl iia` dywdéåä äàîa àLéøcî àäåxg`n ixd - §¨¦§¥¨§¥¨£¥
icy zyxtn ,epina oin lehiaa zwqerd ,my dpynd ly `yixde
mrh zpzep dnexzd oi`yk ,dnexzd cbpk oileg ly d`n `diy

dy xnel jixv gxkda ok m` ,oilegaàôéñoin lehiaa zwqerd ¥¨
dl ic ,epin epi`yaíéMLaweligd edfe ,dnexzd cbpk oileg ly §¦¦

epina oin zaexrza xingdl yiy dpyna x`azp ixdy ,mdipiay
.epin epi`ya oin zaexrzan xzei

:eixac z` iia` yxtneàLéø éðz÷c`yixa epipy ixdy -a"t dlxr) §¨¨¥¥¨
(e"nyiy minkg exn`y df oic dpynd zxxany ,øéîçäìzaexrza §©§¦

ãöék ,Bðéîe ïéî,dpynd zx`ane .mixacd mixen` ote` dfi`a - ¦¦¥©
oebkïéhç ìL øBàN,dnexz lyïéhç úñéòì ìôpL,oileg lyLéå §¤¦¦¤¨©§¦©¦¦§¥
Ba[xe`ya-]õnçì éãk,dqird z`ïéam`Ba Lé[dqira-]éãk §¥§©¥¥¥§¥

úBìòäìxe`yd z`,ãçàå äàîacg`e d`n oilega yiy ,epiidc §©£§¥¨§¤¨
e ,dnexzd cbpkïéam`,øeñà ,ãçàå äàîa úBìòäì éãk Ba ïéà ¥¥§¥§©£§¥¨§¤¨¨

dqira mrh ozep xe`ydy itlm`e .lha epi` mrhe ,Ba ïéà¥
[dqira-]úBìòäìxe`yd z`,ãçàå äàîaif`Ba LiL ïéa §©£§¥¨§¤¨¥¤¥
[xe`ya-]õnçì éãke dqird z`.øeñà ,õnçì éãk Ba ïéà ïéa §¥§©¥¥¥§¥§©¥¨

ozi `ly ,cg`d ,mi`pz ipyl jixv dqird z` xizdl icky ,xnelk
cbpk cg`e d`n oilegd zqira `diy ,ipyde .dqira mrh xe`yd
dqira mrh ozep xe`yd oi` xy`k s`y ,`vnp .dnexz ly xe`yd
,epine oina yiy `xnegd idefe ,ecbpk cg`e d`n da `diy jixv
cg`e d`n oilega `diy jixv oi` epin epi`ya oin zaexrza ixdy

.oilega mrh zpzep dnexzd oi` m` ,dnexzd cbpk
z` ungl ick xe`ya oi` m`y `id dpynd zpeeky ,iia` xaqe
ly cg`d sexivae ,dnexzd cbpk d`n oilega `diy ic dqird
jk lre .xeqi`d lhae ,cg`e d`n ly zaexrz o`k yi dnexzd
oin zaexrza zwqerd `tiqa s`y jixacl :inic axl iia` dywn
ike dywi ,oileg ly d`na `l` dlha dnexzd oi` epin oi`ya

äàîa àôéñå àLéøepina oin zaexrza zwqerd `yixa oia m`d - ¥¨§¥¨§¥¨
d`n `diy jixv epin epi`ya oin zaexrza zwqerd `tiqa oiae
xzei epina oin zaexrz dxeng dna ,ok m` ,dnexzd cbpk oilega

.epin epi`ya oin zaexrzn
epina oin zaexrza zwqerd `yixay ,xnel jixv gxkda `l`
zwqerd `tiqa eli`e ,dnexzd cbpk d`n oilega `diy jixv
yie ,dnexzd cbpk miyiy oilega `diy ic epin oi`ya oin zaexrza

.xzid ly miyya milhay dxezay mixeqi` lkl o`kn cenll
:iia`l inic ax aiydàìa `l` ,ok xacd oi` -àLéøzwqerd Ÿ¥¨

`l` dliha dnexzd oi` epina oin zaexrzaayiy ote`ãçå äàî §¥¨§©
,mda axrzpy dnexzd ly cg`d on ueg ,oileg ly [cg`e-]åeli` §

aàôéñdnexzd dliha epin epi`ya oin zaexrza zwqerdäàîa ¥¨§¥¨
xzei epina oin zaexrz dxengy dpynd dxn` df oiprle .oileg ly

.epin oi`ya oin zaexrzn
:inic axl iia` dywdyiy ote`a zwqer `yixdy jixacl x`azp

lha xe`yd oi` ok it lr s`e ,dnexzd cbpk cg`e d`n oilega
,denzl yi jk lre .dvngl ick ea oi` ok m` `l` dqiraLé éëå§¦¥

Badnexz ly xe`ya ea yi m` s` -õnçì éãklkn ,dqird z` §¥§©¥
mewnìéèa àì éànà ãçå äàîacg`e d`na lhazn epi` recn - §¥¨§©©©Ÿ¨¦

cg`e d`na s` xkipd wfg jk lk mrh ozepd xac yi ike ,oileg ly
ecbpky.
÷ézLéà.iia` ly eziiyew lr aiydl rci `le ,inic ax wzzyp - ¦§¦
déì øîà,inic axl iia`àîìcxnele ,ef `iyew ayiil okzi `ny - ¨©¥¦§¨

cäL÷ åöenéçc øBàN éðàLyiy ,mrh ipzep x`yn dpey xe`yy - ©¦§§¦¨¤
tle ,dqird ungl wfg gk eaelit` mrh ozep `edy minrt jki

.ecbpk cg`e d`n da yiy dqira
déì øîà,iia`l inic axàúléî ïzøkãà,dkld xac il zxkfd - ¨©¥©§©§¨¦§¨

,ïéåL ïéøeòéMä ìk àì ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàcoi` ,xnelk §¨©©¦¥§©¦£¦¨Ÿ¨©¦¦¨¦
miaxrzn mdy dna mipzep mdy mrhd xeriya miey milk`nd lk

,eaøéö éøäLmi`nh mibc lyíéúàîì áBø÷ BøeòéL`diy jixv - ¤£¥¦¦¨§¨©¦
`ed oi`e ,wfgd enrh z` lhal ick ,ecbpk miiz`nl aexw xzida

,miyiya milhad dxezay mixeqi` x`yl dnecïðúcepipy jky - ¦§©
zenexz zkqna(g"n i"t),,øîBà äãeäé éaø ,øeñà Bøéö àîè âcm` ¨¨¥¦¨©¦§¨¥

daxrzpúéòéáø`nh bc ly xivíéúàñamixedh mibc xiv ly §¦¦§¨©¦
miiz`qa ziriaxn zegt yi m` j` ,dlek zaexrzd dxeq`

.zxzen zaexrzd,zeiriax miiz`nl aexw ea yi miiz`q xeriye
mixeqi` yi `l` ,miey mixeriyd lk oi`y o`kn cenll yie
s` ok xnel yi jkitle ,xzid ly lecb xeriya elit` mrh mipzepd
ecbpk cg`e d`n da yiy dqira s` mrh ozil lekiy ,xe`y iabl.
lha `nh bc xivy xaeq dcedi iaxy okzi cvik :`xnbd dywn

,mixedh mibc xivaøîàäåxn` ixde -,äãeäé éaøyàì Bðéîa ïéî §¨¨©©¦§¨¦§¦Ÿ
ìéèa.mlerl ¨¦

:`xnbd zvxznàeä àîìòa äòéæc øéö éðàLiabl xacd dpey - ©¦¦§¥¨§¨§¨
`e ,epnn z`veid zegl wx `l` `nhd bcd xyan epi`y ,xivoi

xeq`l dcedi iax ea xingd `l jkitle ,opaxcn `l` exeqi`
miiz`nl aexw yiyk elhal ozip `l` ,mlerl epina oin zaexrz

.ecbpk xzid
:dpyna epipyïðéøòLî ãöék.ztla xyak,àðeä áø øîàzpeek ¥©§©£¦¨¨©©¨

mixryny `id dpynd ixacúBúôì éLàøa øNák.ztld ilra - §¨¨§¨¥§¨
:l`rnyi iax zhiyk dpi` epizpyny zx`an `xnbdïéúéðúî- ©§¦¦

,exqe` `ed ixd liyaza mrh ozepd dypd ciby zxaeqd epizpyn
àpz éàäk àìc,df `pz zhiyk dpi` -àéðúc,`ziixaaéaø §Ÿ§©©¨§©§¨©¦

íòè ïúBða ïéãéâa ïéà ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥¥§¦¦§¥©©
yai `edy xg`n ,ea axrzn `edy liyaza mrh ozep cibd oi` -
liyazde ,zaexrzd on envr cibd z` `iveiy dfa ic jkitle ,urk

dlik`a xzen.
:df oipra dyrn d`ian `xnbddén÷ì àúàc àeäädid dyrn - ©§¨¨§©¥

iptl `ay mc`a,àðéðç éaøcliyaza axrzpy cib lr el`eyl ick §©¦£¦¨
.exqe` m`áéúé äåäid -ayei dàáaà àðéáæ øa äãeäé éaø- £¨¨¦©¦§¨©§¦¨©¨¨

.`pipg iax ly ezia gzta÷ôð ékxg`l ,mc` eze` `vi xy`k - ¦¨©
,`pipg iaxn ezl`y z` l`yydéì øîàxa dcedi iax l`y - ¨©¥

,mc` eze`l `piafCì øîà éàîdl`ya `pipg iax jl wqt dn - ©¨©¨
.efdéì øîà,`piaf xa dcedi iaxl l`ey eze` aiyd -àéøL ¨©¥©§¨

déìäéð.liyazd z` il xizd `pipg iax -déì øîàxa dcedi iax ¦£¥¨©¥
,`piafdén÷ì déìéiò øãä,`pipg iax iptl jzl`y z` aey qpkd - ¨©©§¥§©¥

qpkpe mc` eze` xfg ,jl xizd jkitle jixac z` oiad `l `ny
.zipy el`ye `pipg iaxløîà,`pipg iax eløòöî à÷c éàä ïàî ¨©©©§¨§©¥

éì,aey le`yl jze` gleye ize` xrvnd df `ed in -àîéà ìéæ ¦¦¥¨
àáaà áéúéc ïàîì déì,gzta ayeiy dfl el xen` jl -ïéà' ¥§©§¨¦©¨¨¥

'íòè ïúBða ïéãéâaoi` jkitle ,lk`na mrh mipzep micibd oi` - §¦¦§¥©©
cibd ea axrzpy liyazd xeq`l mewn.

énà éaøc dén÷ì eúà ékel`eyl in` iax iptl mi`a eid xy`k - ¦¨§©¥§©¦©¦
,liyaza axrzpy cib oipradén÷ì eäì øcLîz` gley did - §©¥§§©¥

iptl mil`eydàøézéäì da éøBîc ,áeìç ïa ÷çöé éaøcdidy - §©¦¦§¨¤£§¥¨§¤¥¨
xzid dfa dxeníeMî[enyn-]àì déìå ,éåì ïa òLBäé éaøc ¦§©¦§ª©¤¥¦§¥Ÿ

déì àøéáñdfa dxed `l jkitle ,ok xaeq did `l in` iax j` - §¦¨¥
dfa exede xg`n mcia zegnl dvx `l jci`n j` ,envra xzid

.iel oa ryedi iax ly enyn xzid
:`xnbd dwiqn,íòè ïúBða ïéãéâa ïéà ,àúëìäåcib oi` jkitle §¦§§¨¥§¦¦§¥©©

.ea axrzpy liyazd z` xqe` dypd
dpyna epipy(:ev lirl):ìMaúpL äLpä ãébexikny onfa ,micibd mr ¦©¨¤¤¦§©¥

.mrh ozepa ahexde ,oixeq` olek e`l m`e ,mrh ozepa
jeza dypd cib z` xikn epi`y ote`a recn :`xnbd dywn

,mixzend micibd z` s` `ed xqe` zaexrzdàaeøa ìeèáéìå- §¦§§¨
,mixzend micibd aexa xeq`d dypd cib lhaziy oicd on ixd

dlik`a mlek exzeie.
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr w sc oileg(iyily meil)

:`xnbd zvxznéðàL äéøadixa `edy ,cib iabl xacd dpey - ¦§¨©¦
mly xac lyepi` m` jkitle ,lha epi`e zeaiyg el yi ok lre ,

.ef zaexrzl dpwz oi` micibd x`y jeza dypd cib z` xikn
:dpyna epipy['åëå] äìáð ìL äëéúç ïëå`nh bc ly dkizg oke §¥£¦¨¤§¥¨

olek e`l m`e ,mrh ozepa oxikny onfa ,zekizgd mr elyazpy
.mrh ozepa ahexde ,zexeq`

`id dliapd zkizg z` xikn epi`y ote`a recn :`xnbd dywn
,zekizgd lk z` zxqe`àaeøa ìéhaúåoic dfa xnel yi ixd - §¦©¥§¨

.xzid zekizg ly aexa dliapd zkizg lhazze ,aexa lehia
:`xnbd dkiynnøîàc ïàîì àçéðäzrcl zayein ef `iyew - ¨¦¨§©§¨©

xaeqd(:b dvia)yìkxacúBðnéì BkøcLdpnp `ed minrtly - ¨¤©§¦¨
eilr ,ezeaiyg zngneðéðLdlxr zkqna(e"n b"t)oic ea oi`y ¨¦

,zipnp `id minrt dliap zkizg s`y xacd x`ean if` ,lehia
.lehia dl liren oi` jkitleøîàc ïàîì àlàxaeqd zrcl la` - ¤¨§©§¨©

úBðnéì BkøcL úàdfa ,cinz dpnpd xac wxy -eðéðLzkqna ¤¤©§¦¨¨¦
ea liren cne`a mb ozpil ieyrd xac la` ,lhazn epi`y dlxr

,minrtl dpnp m` s` ,lehiaøîéîì àkéà éàîxyt` cvik - ©¦¨§¥©
,cne`a dze` mixkend yi dliap zkizg ixd ,epizpyn z` ayiil

.xzid ly zekizga dlha dpi` recn ok m`e
:`xnbd zvxznéðàLiabl xacd dpey -äëéúç,xya lyìéàBä ©¦£¦¨¦

,íéçøBàä éðôì da ãakúäì äéeàøemeyn zeaiyg dl yi ,xnelk §¨§¦§©¥¨¦§¥¨§¦
da liren oi` jkitle ,migxe`l dzpizp ici lr da cakzdl xyt`y

aexa lehia.
ipya df oic eprinydl dpynd dkxved recn zx`an `xnbd

:mipte`àëéøöe,lehia liren oi`y eprinydl dkxved dpynd - §¦¨
.dliap ly dkizg oiprl ode dypd cib oiprl odïðéòîLà éàc- §¦©§§¦¨
iabl wx df oic drinyn dpynd dzid eli`yãébmixeaq ,dypd ¦

lehia liren oi` dfa `weecy xnel epiidàéä äéøac íeMîxac - ¦§¦§¨¦
,zeaiyg el yie `ed mlyäëéúç ìáà'dixa' dpi`y dliap ly £¨£¦¨

àì àîéà,lehia da liren `l` ,ok xnel oi`y epiid mixeaq - ¥¨Ÿ
.dlha dpi` `id s`y eprinydl dpynd dkxved jkitleéàå§¦

ïðéòîLàiabl wx df oic drinyn dpynd dzid eli`e -äëéúçly ©§§¦¨£¦¨
lehia liren oi` dfa `weecy xnel epiid mixeaq ,dliapìéàBä¦

`id daeygeãéb ìáà ,íéçøBàä éðôì da ãakúäì äéeàøedypd §¨§¦§©¥¨¦§¥¨§¦£¨¦
migxe`d iptl ea cakzdl ie`x epi`yàì àîéàepiid mixeaq - ¥¨Ÿ

dpynd dkxved ok lre ,lehia ea liren `l` ,ok xnel oi`y
.lha epi` `ed s`y eprinydl

:`xnbd dwiqnàëéøöipy z` aezkl dpynd dkxved ok` - §¦¨
.mipte`d

:lehia ipica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdøa øa äaø Løc̈©©¨©©

ìL äëéúç ,äðçxyaìLå äìáð[ly dkizg e`-],àîè âceltpy ¨¨£¦¨¤§¥¨§¤¨¨¥
,mibc e` xya ly zexiyk zekizg da yiy dxicwlúøñBà dðéà¥¨¤¤

zaexrzd lk z`äôéwáe áèBøa íòè ïzzL ãòmiwc mixexit-] ©¤¦¥©©§¤©¦¨
[dxicwd zizgza mitq`znd mipilaze xya ly.úBëéúçáe©£¦

yi zexiykd zekizgde dtiwde ahexd sexiv ici lr m` ,xnelk
on hltpd xeqi`d lha ,xeqi`d ly dkizgd on miyy it mda
,dcbpk miyy mda oi` m` j` .dlik`a zxzen zaexrzde ,dkizgd

zgy `vnp.xq`p elek jkitle ,liyaza mrh dpzp xeqi`d zki
déìò àøBîà áø é÷Bàyexcl ick ,eiptl onbxezn ax cinrd - ¥©¨¨£¥

,dpg xa xa dax ly eixacn ecnli `ly miaxl rinydleLøãå§¨©
,xeqi`d ly dkizgd cbpk miyy zaexrza yiy ote`a s` xeq`l

ïúpL ïåékxeqi` ly dkizgd dpzp m` ixdy -íòèdligzn ¥¨¤¨©©©
äëéúçadciva dzidy xzid ly zg`d if` ,dîöò äëéúçly ©£¦¨£¦¨©§¨
xziddúNòðly dkizgkäìáð,ynnå`id ixd dzrnúøñBàz` ©£¥§¥¨§¤¤

ìkx`yúBëéúçäxzid ly,dðéî ïäL éðtî ,ïlekxaeq axe ¨©£¦¨¦§¥¤¥¦¨
.'lha epi` epina oin'y dcedi iax zhiyk

:ax ixac z` zxxan `xnbdéãkî ,éiaàì àøôñ áø déì øîà- ¨©¥©©§¨§©©¥¦§¦
,ixdáøzekizgd lk z` zxqe` dliap ziyrpy dkizgdy xn`y ©

,dpin ipa ody iptnì døîà ïàîkdézòîL,ok xn` in zhiyk - §©£¨¨¦§©§¥
ìéèa àì Bðéîa ïéî øîàc ,äãeäé éaøkepi` xzidy xaeqd - §©¦§¨§¨©¦§¦Ÿ¨¦

yi ok m`e .ecbpk miyy ea yi m` s` ,epinn `edy xeqi` lhan
,zeywdlíòè ïúð ék àéøéà éàîote`a epic z` ax hwp recn - ©¦§¨¦¨©©©

y xzid ly dkizga dligz mrh dliap ly dkizgd dpzpydzid
,dcivaénð íòè ïúð àì ék eléôàdligz dpzp `l m` s` ixd - £¦¦Ÿ¨©©©©¦

mb ,dxicway zekizgd lka cin daxrzp `l` ,zg` dkizga mrh
miyy it xzida yi m` elit` olek z` `id zxqe`y ,ok oicd didi
ly oind eze`n `id dnvr dliapd zkizg s` ixdy ,xeqi`d on

.'lha epi` epina oin'e ,xzidd zekizg
.cg`d ote`d :mipte` ipya ef `iyew zayiin `xnbddéì øîàiia` ¨©¥

,`xtq axlïðé÷ñò éàîa àëä,ax wqer ote` dfi`a -íãwLa ¨¨§©©§¦¨§¤¨©
B÷lñåxg`l cin dxicwd on xeqi`d zkizg z` wliqe mcwyk - §¦§

x`ya daxrzpy mcew ,xzid ly zg` dkizga mrh dpzpy
mrh xeqi`d zkizg dpzp m`y `vnpe ,dxicway zekizgd
,dliapk dkizg dze` ziyrp ,xzid ly zg` dkizga dligzn
,dpinn ody iptn dxicway zekizgd x`y z` `id zxqe` dzrne
zkizg dzid `l eli` la` .dlhal ick miyy oda yi m` elit`e
dxicwd dzid ,xzid ly zg` dkizga dligz mrh zpzep dliapd
xzida enrh axrziy mcew xeqi`d z` `ivedy itl ,zxzen dlek.

:ipyd ote`d,øîà àáø̈¨¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gv sc oileg(oey`x meil)

eiptl dfk dyrnLîçå íéòaøàacbpk xzid ly mizif i`vg §©§¨¦§¨¥
zifk ivg lhal icka miyy jixv `ly gken ok m` ,xizde xeqi`d

,xeqi`ås`øòLà éðàzaexrzd z` xiz`eìLå íéòaøàaLi`vg ©£¦£©¥§©§¨¦§¨Ÿ
.xeqi`d cbpk xzid ly mizif

:`xnbd zxtqn ceràéiç éaøc dén÷ì àúàc àeääeze` l`ye ©§¨¨§©¥§©¦¦¨
,zgzex xya ly dxicw jezl ltpy alg zifk ivga oicd dnøîà̈©

déì,`iig iaxìL Lé íeìkíéLi`vg miyly ef dxicwa yi ike ± ¥§¥§Ÿ¦
yie df xeriy da yiy d`xp `l `ld ,xeqi`d cbpk xzid ly mizif

eixacn `xnbd zwiicn .dxqe`l:ìL àkéìc àîòèíéLmrhdy ± ©§¨§¥¨§Ÿ¦
,miyly da did `ly meyn `ed dxq`yìL àkéà àäíéL ¨¦¨§Ÿ¦

ïéøòLîdid `ed xzid ly mizif i`vg miyly da did m` la` ± §©£¦
lehia xeriya jk lk lflfl jiiy ike ,jk lr denzl yie ,dxizn

:`xnbd zvxzn .mixeqi`,àðéðç éaø øîà`iig iaxàîæeb`nlra ¨©©¦£¦¨§¨
z` xizdl ozipy `iig iax zpeek dzid `l i`ceay xnelk ,hwp
lr le`yl z`a recn ,l`eyl xn` jky `l` ,miylya zaexrzd
cbpk da oi` xzid ly mizifk i`vg miyly elit` `ld ef zaexrz

.zxzen didz zaexrzdy jzrc lr dlrz dnle xeqi`d

:aexa mixeqi` lehia xeriy iabl zwelgn d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
íeMî éåì ïa òLBäé éaø øîà àaà øa àéiç[ly enyn-],àøt÷ øa ¦¨©©¨¨©©¦§ª©¤¥¦¦©©¨¨

äøBzaL ïéøeqéà ìkmilha,íéMLaxeqi` xac axrzp m` ,xnelk ¨¦¦¤©¨§¦¦
axrzp m` oiae epina axrzp m` oia ,lha `ed ixd xzid ly miyya

.lkd xq`p ,xeqi`d cbpk miyy xzida oi` m` j` ,epin epi`ya
åéðôì øîà[`a` xa `iig iax iptl-],÷çöé áø øa ìàeîL éaø ¨©§¨¨©¦§¥©©¦§¨

,éaøcvikïk øîBà äzàxa mya iel oa ryedi iax ly enyn ©¦©¨¥¥
ixd ,`xtwøa íeMî éåì ïa òLBäé éaø øîà éqà áø øîà éëä̈¦¨©©©¦¨©©¦§ª©¤¥¦¦©

äøBzaL ïéøeqéà ìk ,àøt÷eaxrzpyk milhaäàîa,xzid ly ©¨¨¨¦¦¤©¨§¥¨
.xeq` lkd d`nn zegta eaxrzp m` j`

iel oa ryedi iax ixaca iq` axe `a` xa `iig iax ewlgpy ,`vnp
ixeqi` lehiay xn` m`d ,`xtw xa meyn.d`na e` miyya `ed m

:miccvd zexaq z` zx`an `xnbdíäéðLe`a` xa `iig iax oia - §¥¤
,iq` ax oiaeäeãîì àìmpic z` ecnl `l -î àlàoicäìLa òBøf Ÿ§¨¨¤¨¦§©§¥¨
,xifp li`ayáéúëc(hi e xacna),'åâå 'äìLa òøfä úà ïäkä ç÷ìå' ¦§¦§¨©©Ÿ¥¤©§Ÿ©§¥¨

àéðúå,zxne`e aezkd ixac z` zyxtnd ,`ziixaa jk lr epipye - §©§¨
,'äìLa'§¥¨
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המשך ביאקר למס' חקלין ליקם ראשקן עמ' א

oifge` mipy` cenr w sc ± oey`x wxtzereay

øîàã ïàîì àçéðä.(a,b) dvia zkqna Ðåðéðù úåðîéì åëøãù ìëzkqna Ð

mc`c Ð zipnpy minrt inp `d .liha `lc ozliz iliag iab (e dpyn b wxt) dlxr

.onify migxe` oipnl eizekizg zepnl ieyråëøãù úà øîàã ïàîì àìàcgein Ð

dpnpy it lr s` ,cne`a ozpil ieyrd xac la` .oilaz oebk ,lha `lc `ed ,oipnl

dlha `l i`n` ,lha Ð minrtl?äëéúç
äìáð ìù.dxikne Ðúøñåà äðéàÐ

mrh ozil ick da `diy cr ,dzhilta

.zekizgae dtiwae ahexaàøåîà áø é÷åà
äéìòyexcl eiptl onbxezn cinrd Ð

xa xa daxn ecnli `ly ,miaxl rinydle

.dpgdkizga mrh dpzpy oeikzg` Ð

dlgz dlyazpy e` .cinz dcva dzidy

`le ,dxcwa zekizgd x`y oziy mcew dnr

mrh dlapd dpzpe ,xeqi`a miyy efa did

.dxcwa zekizgd x`y ozp jk xg`e ,da

äëéúçzyrp ,dlapd mrh dlawy ef Ð

.dnvr dlapïìåë úåëéúçä ìë úøñåàå
äðéî ïäù éðôîiptn :jzrc `wlq `we Ð

ick oda yi elit`e ,ilha `l Ð dpin ody

.odizy lehiaáø,"dpin ody iptn" xn`c Ð

'ek dxn` o`nkíòè äðúð àì åìéôà ?Ð

`dc ,inp dlha `l Ð dcvay dkizga

.dlha `le ,`id ediipin dteb dlapíã÷ùá
å÷ìñåoziy mcew ahex wlqe ,xeqi`l Ð

mrh dpzp ,jkld .dxcwa zexg`d

e`l i`e ,ozxqe`e zxfeg ef ixd Ð dpey`xa

ixqzin i`na Ð?dnvr dkizgc opireny`e

.dzhilta dizexag xeq`l dlap zyrp
åìéôà
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äéøáxn`ck ,dlha `l cakzdl die`xd dkizg oke ,liha `l sl`a elit`e Ð ip`y

oi`y oeik ,reawd on gwi `ny dxifb ,xeq` inp Ð ediipin cg yxitc `kide .`kd

cakzdl die`xd dkizg `le dixa `l epi`y xace .(`,dv) lirl ziyixtck ,xkip xeqi`d

did `xab cgl `ny edine .`kd rnynck ,`kil opaxcn xeqi` elit`e ,aexa lha Ð

.xeq`éðàùÐ cakzdl die`xe li`ed dkizg

"lxrd" wxta xn` i`n` ok m` :xn`z m`e

d`na d`nh z`hg ly dkizgc (a,`t zenai)

ip`y :`niz ike ?dlrz Ð zexedh ze`hg ly

oigxe` iptl cakzdl die`xc dlapc dkizg

Ð d`pda xeq` d`nh z`hg ly la` ,mieb

zkqnc `xza wxta opz alga xya zkizg `dc

xeq`c ab lr s` ,dlha `lc (`,cr) dxf dcear

xac lkc :xnel yie !mzd xn`wck ,d`pda

,aiyg Ð lhazn did m` Ð cakzdl ie`xd

elit` ,(a,`t zenai) "lxrd"a la` .liha `le

die`x dpi` mzd Ð zexedh ze`hga lhazz

oiwifgn oi` mipdkc ,`aiyg `le .mipdkl `l`

oxd` ipa lkl"c ,oiey oleky ,dfl df daeh

ly la` .(f `xwie) aizk "eig`k yi` didz

m`e .dlrz `lc mzd xn`w ,oileg lya z`hg

,dlha `l dlap zkizgc `kd rnync :xn`z

rnyn (`,cr) dxf dcear zkqnc `xza wxtae

xac i` ,aiyg `w i`n `pz i`d :jixtc .dlhac

i`e ,dlap zkizg inp ipzil Ð aiyg `w oipnay

!gqta ung inp ipzil Ð aiyg `w d`pd ixeqi`

ixeqi`e oipnay xac ,dil zi` izxzc :ipyne

Ð "oixeq` el` ixd"c mzd inp yxtne .d`pd

:inp i` .d`pd ixeqi` e`le ,oipnay xac ihernl

:xnel yie !oipnay xac e`le ,d`pd ixeqi`

`pz eda ixii` `lc `l` xn`w `l mzdc

,`iig iaxc ihernl oizipznc `pipnc (a,d) `nw `aac `nw wxt yixa yi `peb ikdke .edl aiyg `lc ,ihernl epiid Ð "ihernl" xn`wc `de .ilhac xaqc meyn e`le ,mzdc oizipznc

ipynck .oizipzna `kd dil `pz xakc meyn ,dl ipz `lc :ipyn `l i`n` ,"?dlap zkizg inp ipzile" mzd jixt ikc :dyw la` .ibiltc meyn `le ,`irye` iaxc ihernl `iig iaxce

dil `pz xakc meyn i`e ,"dlap zkizg inp ipzile" :mzd jixt ikdc :xnel yie !'eke dlxrl ie`xd mzd `pz `d :ipyne ,"!oc`a ipenxe jxt ifeb` inp ipzile" mzd jixtc `d` mzd

yxtl jixv df yexitle .dil zi` izxz `pz `eddc :ipyne !oipnay xac iedc meyn dlha `l xeqi` zkizgc `kd opireny` xakc oeik ,alga xya zkizg ipzil `l ,ok m` Ð `kd

.`kdc `pz` bilte ,alga xya zkizg `l` hwp `l jkle ,`pz `eddl lha Ð d`pd xeqi` `le oipnay xaccäëéúçdnr dligz dlyazpy :qxhpewa yxit Ð dlap zyrp dnvr

,dlap zyrp dnvr dkizg Ð dlapd mrh dlawy ef dkizg dxcwa zekizgd x`y ozp jk xg`e .da mrh dlapd dpzpe ,xeqi`a miyy efa did `le ,dxcwa zekizg x`y ozpy mcew

,ahex ici lr zekizgl opilhanc rnyn jenqae ,dlapd mrh ici lr dlgzn xq`p dry dze`a didy ahexd mb ,ok m`c :eyexitl dywe .dpin ody iptn ,olek zekizgd lk zxqe`e

`l` !`xwirnc ahexd lhal ok ixg` ozpy zekizga miyy `diy jxhvie ,epin `edy iptn ,ok ixg`y ahexd lk xqe`e ,dlap zyrpe dlgzn xq`p envr ahex `lde .epin epi`y iedc

lhal miyy oda oi`c ,dlap mrh zrleay itl Ð dlap xzid zkizg zyrpe .ahexl ueg dilr zgpen dlap zkizge ,ahexl ueg dlek xzid ly dkizg yiy oebk ixiinc xnel yi

.dpin ody iptn ,zekizgd lk zxqe` Ð dxcwd xrpnyk ok ixg`e .mrhdíã÷ùá`l elit` ,dlapd on mrh dlaw xzid ly dkizgy il dnl :xn`z m`e .xeqi`d z` Ð ewlqe

`l dnvr `idy oeik ,zexg`d lk xeq`l dlap dyrzy opixn` `l mewn lkn ,`edy lka `xqzin dteb `idc idpc :mz epiax xne`e !edc lka zxqe` dpina `dc ,inp mrh dpzp

.relad xeqi`d cbpk `l` ,dkizgd lk cbpk miyy jxhviy ,dlap dyrp xzidd oi` Ð mrh da dpzp ik elit`c :jk jezn xne` did mixt` epiaxe .`edy lk ici lr `l` dxq`p

da mrh dlapd dpzp `l ik la` .edyna zekizgd lk zxqe`e ,oira `ed eli`k xeqi`d aiyg Ð dlapd on mrh dlaw xzid zkizgyk ,liha `l epina oinc `kd xn`c axl jkld

xq` `le ,oira `ed eli`k ied `lc ,dizilc o`nk xeqi`d ied Ð dkizga mrh dpzp `ly oeike .cal xeqi`d `l` lhal jixv oi` ixdy ,dpin mdy iptn zekizgd zxqe` dzid `l Ð

wl opixn` alg zth iab `wece .zekizg x`y xq` `le ,xeqi` dyrp xzidd oi`y .dpey`x dkizg `l`lk cbpk miyy jixve ,dlap zyrp dnvr dkizgc (`,gw) "xyad lk" wxta on

zif ivge xyan zif ivg lk` m` ,dwele xeqi` dyrp envr xyad jkld .xeq` ,iccd icda edpzi` ike ,ixy diytp dit`a cge cg lkc meyn Ð cegl dtih lehiaa ibq `le dkizgd

lhal miyy `l` jixv oi` Ð ahexa mrh dpzpe dxfge ,dxq`pe dlap mrh drlay xzid zkizg la` .alg ztih dilr dltpy dkizgd lk lhal ,miyy ahexa jixv jkle .algn

zyrpe dlgzn dxq`py xzid ly dkizg dil ipdn i`n ,"ewlqe mcw `l `niz elit`" ipync `axl :eyexitl dywe .dkizg dze` ly miyy xeriy jixv oi`e ,dkizga rlapy xeqi`d

dhrnzpy oebk :xnel yie !dci lr dxq`py xzid lye dlap ly zekizg izy lhal miyy opira `le ,dcal dlap ly dkizg lhal ick `l` ahexa miyy jixv oi` mlerl `lde ,dlap

la` .dlhal ahexa xeriy oi`e ,dlgzn dzidy dn lk cbpk miyy jixv Ð xzid lya mrh dpzpy itl `zyde .xzid ly dkizga enrh rlapy mcew dzidy enkn daxd dlapd

dlap ly dkizg" `l` xnel ax jixv did `l ,dpg xa xa daxc` ibeltl `z`c axe .dlhal ahexa xeriy yie ,dlapa x`ypy dn cbpk `l` ,miyy jixv oi` Ð mrh da dpzp `l

`dn di`x `ian did melyd eilr mixt` epiaxe .`l Ð dlap mrh da dpzp `l la` ,dlap Ð mrh da dpzp `wecc opireny` digxe` ab` `l` ,"dpin ody iptn ,zekizgd lk zxqe`

xeq`ze alg zifk dilr ltpy dkizg dze` dlap dyrzy xn` `le .gzex xya ly zekizg `ln lq `ed "`lewic"e ,`xyac `lewicl ltpc `axzc `zifk `edd :(`,gv) lirl xn`c

epiid "`lewic"c ,llk di`x myn oi`e .lqay xyad lka zifkd opixryn `l` ,zifkd lhal ick da did `l dnvr dkizg dze`ay itl ,dlek cbpk miyy oda oi`y zekizg x`y

,dkizgl dkizgn rtrtn alg oi` m` :jytp dnnc ,myn di`x oi` Ð `zkec lkae `kd rnynck ,lq `ed "`lewic"c xn`p m` elit`e .lirl epyxitcke qxhpewd yxitcke ,zglw

`le .lhal zeriiqn zekizgd lky `ed oica ,ok m` Ð dkizgl dkizgn rtrtn `ed m`e .zexzen x`yde ,algd dilr dltpy dkizgd `l` xeq` oi` ,ok m` Ð lirl epyxity enk

it lr s` ,xzen Ð mrh ozep oi` m`c ,xya zkizg lr dltpy alg ztih` dedc icin .zekizgd lka hytzdl eteqy xg`n ,alg dilr dltpy dkizg dze` dlap dyrzy opixn`

xfrl` iax axd mya lirl izyxity dn itl edin .dkizgd lka hytzdl dtihd seqc oeik ,dlap xyad dze` dyriy opixn` `le .dzlitp mewna mrh ozp dthd hytzzy mcewy

opixn` `le ,oeayg itl `l` ,rncn rnecnd oi` :(e dpyn d wxt zenexz) xn`c `dn mixt` epiaxl di`x oi`e .myn di`x oi` Ð dliap dyrzy xnel jiiy oi` dkizg ivgac ,u"inn

,xeal ltpy jqp oii :(a,br) dxf dcear zkqn seqa jqp oii iab xn`c `d `gip eyexitle .drila ici lr xq`pd xacl yai xac oia wlgl yic Ð dnexz lkd dyriy
`ki`c
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] "äìáð ìL äëéúç ïëå" .éðàL äiøaåëåìéèáúå .[' §¦¨¨¥§¥£¦¨¤§¥¨§¦§¦
,eðéðL úBðnéì BkøcL ìk :øîàc ïàîì àçéðä !àaeøa§¨¨¦¨§©©£©¨¤©§¦¨¨¦
éàî ,eðéðL úBðnéì BkøcL úà :øîàc ïàîì àlà¤¨§©©£©¤¤©§¦¨¨¦©

?øîéîì àkéà¯äëéúç éðàL¯äéeàøe ìéàBä ¦¨§¥©¨¥£¦¨¦§¨
éðôì da ãakúäìíéçøBàäïðéòîLà éàc ,àëéøöe . §¦§©¥¨¦§¥¨§¦§¦¨§¦©§§¦©

ãéb¯äëéúç ìáà ,àéä äiøác íeMî¯,àì àîéà ¦¦¦§¦¨¦£¨£¦¨¥¨¨
äëéúç ïðéòîLà éàå¯ãakúäì äéeàøe ìéàBä §¦©§§¦©£¦¨¦§¨§¦§©¥

ãéb ìáà ,íéçøBàä éðôì da¯.àëéøö ,àì àîéà ¨¦§¥¨§¦£¨¦¥¨¨§¦¨
ìLå äìáð ìL äëéúç :äðç øa øa äaø Løc̈©©¨©©¨¨£¦¨¤§¥¨§¤

àîè âc¯ãò ,úøñBà dðéàïzzLáèBøa íòè ¨¨¥¥¨¤¤©¤¦¥©©¨¤
äôéwáeúBëéúçáe:Løãå déìò àøBîà áø é÷Bà . ©¦¨©£¦¥©¨¨£¥§¨©

äëéúça íòè ïúpL ïåék¯úNòð dîöò äëéúç ¥¨¤¨©©©©£¦¨£¦¨©§¨©£¥
,äìáðúøñBàåìkéðtî ,ïlek úBëéúçä.dðéî ïäL §¥¨§¤¤¨©£¦¨¦§¥¤¥¦¨

ïàîk áø ,éãkî :ééaàì àøôñ áø déì øîà£©¥©¨§¨§©©¥¦§¥©§©
ì døîàdéúòîL¯ïéî :øîàc ,äãeäé éaøk £©¨¦§©£¥§©¦§¨©£©¦

Bðéîa¯?íòè ïúð ék àéøéà éàî ,ìéèa àì §¦¨¨¥©¦§¨¦¨©©©
!éîð íòè ïúð àì ék eléôà¯:déì øîà £¦¦Ÿ¨©©©©¦£©¥

àëäïðé÷ñò éàîa¯:øîà àáø .B÷lñå íãwLa ¨¨§©¨§¦©§¤¨©§¦§¨¨£©
åìéôà
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr w sc oileg(iyily meil)

:`xnbd zvxznéðàL äéøadixa `edy ,cib iabl xacd dpey - ¦§¨©¦
mly xac lyepi` m` jkitle ,lha epi`e zeaiyg el yi ok lre ,

.ef zaexrzl dpwz oi` micibd x`y jeza dypd cib z` xikn
:dpyna epipy['åëå] äìáð ìL äëéúç ïëå`nh bc ly dkizg oke §¥£¦¨¤§¥¨

olek e`l m`e ,mrh ozepa oxikny onfa ,zekizgd mr elyazpy
.mrh ozepa ahexde ,zexeq`

`id dliapd zkizg z` xikn epi`y ote`a recn :`xnbd dywn
,zekizgd lk z` zxqe`àaeøa ìéhaúåoic dfa xnel yi ixd - §¦©¥§¨

.xzid zekizg ly aexa dliapd zkizg lhazze ,aexa lehia
:`xnbd dkiynnøîàc ïàîì àçéðäzrcl zayein ef `iyew - ¨¦¨§©§¨©

xaeqd(:b dvia)yìkxacúBðnéì BkøcLdpnp `ed minrtly - ¨¤©§¦¨
eilr ,ezeaiyg zngneðéðLdlxr zkqna(e"n b"t)oic ea oi`y ¨¦

,zipnp `id minrt dliap zkizg s`y xacd x`ean if` ,lehia
.lehia dl liren oi` jkitleøîàc ïàîì àlàxaeqd zrcl la` - ¤¨§©§¨©

úBðnéì BkøcL úàdfa ,cinz dpnpd xac wxy -eðéðLzkqna ¤¤©§¦¨¨¦
ea liren cne`a mb ozpil ieyrd xac la` ,lhazn epi`y dlxr

,minrtl dpnp m` s` ,lehiaøîéîì àkéà éàîxyt` cvik - ©¦¨§¥©
,cne`a dze` mixkend yi dliap zkizg ixd ,epizpyn z` ayiil

.xzid ly zekizga dlha dpi` recn ok m`e
:`xnbd zvxznéðàLiabl xacd dpey -äëéúç,xya lyìéàBä ©¦£¦¨¦

,íéçøBàä éðôì da ãakúäì äéeàøemeyn zeaiyg dl yi ,xnelk §¨§¦§©¥¨¦§¥¨§¦
da liren oi` jkitle ,migxe`l dzpizp ici lr da cakzdl xyt`y

aexa lehia.
ipya df oic eprinydl dpynd dkxved recn zx`an `xnbd

:mipte`àëéøöe,lehia liren oi`y eprinydl dkxved dpynd - §¦¨
.dliap ly dkizg oiprl ode dypd cib oiprl odïðéòîLà éàc- §¦©§§¦¨
iabl wx df oic drinyn dpynd dzid eli`yãébmixeaq ,dypd ¦

lehia liren oi` dfa `weecy xnel epiidàéä äéøac íeMîxac - ¦§¦§¨¦
,zeaiyg el yie `ed mlyäëéúç ìáà'dixa' dpi`y dliap ly £¨£¦¨

àì àîéà,lehia da liren `l` ,ok xnel oi`y epiid mixeaq - ¥¨Ÿ
.dlha dpi` `id s`y eprinydl dpynd dkxved jkitleéàå§¦

ïðéòîLàiabl wx df oic drinyn dpynd dzid eli`e -äëéúçly ©§§¦¨£¦¨
lehia liren oi` dfa `weecy xnel epiid mixeaq ,dliapìéàBä¦

`id daeygeãéb ìáà ,íéçøBàä éðôì da ãakúäì äéeàøedypd §¨§¦§©¥¨¦§¥¨§¦£¨¦
migxe`d iptl ea cakzdl ie`x epi`yàì àîéàepiid mixeaq - ¥¨Ÿ

dpynd dkxved ok lre ,lehia ea liren `l` ,ok xnel oi`y
.lha epi` `ed s`y eprinydl

:`xnbd dwiqnàëéøöipy z` aezkl dpynd dkxved ok` - §¦¨
.mipte`d

:lehia ipica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdøa øa äaø Løc̈©©¨©©

ìL äëéúç ,äðçxyaìLå äìáð[ly dkizg e`-],àîè âceltpy ¨¨£¦¨¤§¥¨§¤¨¨¥
,mibc e` xya ly zexiyk zekizg da yiy dxicwlúøñBà dðéà¥¨¤¤

zaexrzd lk z`äôéwáe áèBøa íòè ïzzL ãòmiwc mixexit-] ©¤¦¥©©§¤©¦¨
[dxicwd zizgza mitq`znd mipilaze xya ly.úBëéúçáe©£¦

yi zexiykd zekizgde dtiwde ahexd sexiv ici lr m` ,xnelk
on hltpd xeqi`d lha ,xeqi`d ly dkizgd on miyy it mda
,dcbpk miyy mda oi` m` j` .dlik`a zxzen zaexrzde ,dkizgd

zgy `vnp.xq`p elek jkitle ,liyaza mrh dpzp xeqi`d zki
déìò àøBîà áø é÷Bàyexcl ick ,eiptl onbxezn ax cinrd - ¥©¨¨£¥

,dpg xa xa dax ly eixacn ecnli `ly miaxl rinydleLøãå§¨©
,xeqi`d ly dkizgd cbpk miyy zaexrza yiy ote`a s` xeq`l

ïúpL ïåékxeqi` ly dkizgd dpzp m` ixdy -íòèdligzn ¥¨¤¨©©©
äëéúçadciva dzidy xzid ly zg`d if` ,dîöò äëéúçly ©£¦¨£¦¨©§¨
xziddúNòðly dkizgkäìáð,ynnå`id ixd dzrnúøñBàz` ©£¥§¥¨§¤¤

ìkx`yúBëéúçäxzid ly,dðéî ïäL éðtî ,ïlekxaeq axe ¨©£¦¨¦§¥¤¥¦¨
.'lha epi` epina oin'y dcedi iax zhiyk

:ax ixac z` zxxan `xnbdéãkî ,éiaàì àøôñ áø déì øîà- ¨©¥©©§¨§©©¥¦§¦
,ixdáøzekizgd lk z` zxqe` dliap ziyrpy dkizgdy xn`y ©

,dpin ipa ody iptnì døîà ïàîkdézòîL,ok xn` in zhiyk - §©£¨¨¦§©§¥
ìéèa àì Bðéîa ïéî øîàc ,äãeäé éaøkepi` xzidy xaeqd - §©¦§¨§¨©¦§¦Ÿ¨¦

yi ok m`e .ecbpk miyy ea yi m` s` ,epinn `edy xeqi` lhan
,zeywdlíòè ïúð ék àéøéà éàîote`a epic z` ax hwp recn - ©¦§¨¦¨©©©

y xzid ly dkizga dligz mrh dliap ly dkizgd dpzpydzid
,dcivaénð íòè ïúð àì ék eléôàdligz dpzp `l m` s` ixd - £¦¦Ÿ¨©©©©¦

mb ,dxicway zekizgd lka cin daxrzp `l` ,zg` dkizga mrh
miyy it xzida yi m` elit` olek z` `id zxqe`y ,ok oicd didi
ly oind eze`n `id dnvr dliapd zkizg s` ixdy ,xeqi`d on

.'lha epi` epina oin'e ,xzidd zekizg
.cg`d ote`d :mipte` ipya ef `iyew zayiin `xnbddéì øîàiia` ¨©¥

,`xtq axlïðé÷ñò éàîa àëä,ax wqer ote` dfi`a -íãwLa ¨¨§©©§¦¨§¤¨©
B÷lñåxg`l cin dxicwd on xeqi`d zkizg z` wliqe mcwyk - §¦§

x`ya daxrzpy mcew ,xzid ly zg` dkizga mrh dpzpy
mrh xeqi`d zkizg dpzp m`y `vnpe ,dxicway zekizgd
,dliapk dkizg dze` ziyrp ,xzid ly zg` dkizga dligzn
,dpinn ody iptn dxicway zekizgd x`y z` `id zxqe` dzrne
zkizg dzid `l eli` la` .dlhal ick miyy oda yi m` elit`e
dxicwd dzid ,xzid ly zg` dkizga dligz mrh zpzep dliapd
xzida enrh axrziy mcew xeqi`d z` `ivedy itl ,zxzen dlek.

:ipyd ote`d,øîà àáø̈¨¨©
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oifge` mipy` cenr w sc ± oey`x wxtzereay

øîàã ïàîì àçéðä.(a,b) dvia zkqna Ðåðéðù úåðîéì åëøãù ìëzkqna Ð

mc`c Ð zipnpy minrt inp `d .liha `lc ozliz iliag iab (e dpyn b wxt) dlxr

.onify migxe` oipnl eizekizg zepnl ieyråëøãù úà øîàã ïàîì àìàcgein Ð

dpnpy it lr s` ,cne`a ozpil ieyrd xac la` .oilaz oebk ,lha `lc `ed ,oipnl

dlha `l i`n` ,lha Ð minrtl?äëéúç
äìáð ìù.dxikne Ðúøñåà äðéàÐ

mrh ozil ick da `diy cr ,dzhilta

.zekizgae dtiwae ahexaàøåîà áø é÷åà
äéìòyexcl eiptl onbxezn cinrd Ð

xa xa daxn ecnli `ly ,miaxl rinydle

.dpgdkizga mrh dpzpy oeikzg` Ð

dlgz dlyazpy e` .cinz dcva dzidy

`le ,dxcwa zekizgd x`y oziy mcew dnr

mrh dlapd dpzpe ,xeqi`a miyy efa did

.dxcwa zekizgd x`y ozp jk xg`e ,da

äëéúçzyrp ,dlapd mrh dlawy ef Ð

.dnvr dlapïìåë úåëéúçä ìë úøñåàå
äðéî ïäù éðôîiptn :jzrc `wlq `we Ð

ick oda yi elit`e ,ilha `l Ð dpin ody

.odizy lehiaáø,"dpin ody iptn" xn`c Ð

'ek dxn` o`nkíòè äðúð àì åìéôà ?Ð

`dc ,inp dlha `l Ð dcvay dkizga

.dlha `le ,`id ediipin dteb dlapíã÷ùá
å÷ìñåoziy mcew ahex wlqe ,xeqi`l Ð

mrh dpzp ,jkld .dxcwa zexg`d

e`l i`e ,ozxqe`e zxfeg ef ixd Ð dpey`xa

ixqzin i`na Ð?dnvr dkizgc opireny`e

.dzhilta dizexag xeq`l dlap zyrp
åìéôà
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äéøáxn`ck ,dlha `l cakzdl die`xd dkizg oke ,liha `l sl`a elit`e Ð ip`y

oi`y oeik ,reawd on gwi `ny dxifb ,xeq` inp Ð ediipin cg yxitc `kide .`kd

cakzdl die`xd dkizg `le dixa `l epi`y xace .(`,dv) lirl ziyixtck ,xkip xeqi`d

did `xab cgl `ny edine .`kd rnynck ,`kil opaxcn xeqi` elit`e ,aexa lha Ð

.xeq`éðàùÐ cakzdl die`xe li`ed dkizg

"lxrd" wxta xn` i`n` ok m` :xn`z m`e

d`na d`nh z`hg ly dkizgc (a,`t zenai)

ip`y :`niz ike ?dlrz Ð zexedh ze`hg ly

oigxe` iptl cakzdl die`xc dlapc dkizg

Ð d`pda xeq` d`nh z`hg ly la` ,mieb

zkqnc `xza wxta opz alga xya zkizg `dc

xeq`c ab lr s` ,dlha `lc (`,cr) dxf dcear

xac lkc :xnel yie !mzd xn`wck ,d`pda

,aiyg Ð lhazn did m` Ð cakzdl ie`xd

elit` ,(a,`t zenai) "lxrd"a la` .liha `le

die`x dpi` mzd Ð zexedh ze`hga lhazz

oiwifgn oi` mipdkc ,`aiyg `le .mipdkl `l`

oxd` ipa lkl"c ,oiey oleky ,dfl df daeh

ly la` .(f `xwie) aizk "eig`k yi` didz

m`e .dlrz `lc mzd xn`w ,oileg lya z`hg

,dlha `l dlap zkizgc `kd rnync :xn`z

rnyn (`,cr) dxf dcear zkqnc `xza wxtae

xac i` ,aiyg `w i`n `pz i`d :jixtc .dlhac

i`e ,dlap zkizg inp ipzil Ð aiyg `w oipnay

!gqta ung inp ipzil Ð aiyg `w d`pd ixeqi`

ixeqi`e oipnay xac ,dil zi` izxzc :ipyne

Ð "oixeq` el` ixd"c mzd inp yxtne .d`pd

:inp i` .d`pd ixeqi` e`le ,oipnay xac ihernl

:xnel yie !oipnay xac e`le ,d`pd ixeqi`

`pz eda ixii` `lc `l` xn`w `l mzdc

,`iig iaxc ihernl oizipznc `pipnc (a,d) `nw `aac `nw wxt yixa yi `peb ikdke .edl aiyg `lc ,ihernl epiid Ð "ihernl" xn`wc `de .ilhac xaqc meyn e`le ,mzdc oizipznc

ipynck .oizipzna `kd dil `pz xakc meyn ,dl ipz `lc :ipyn `l i`n` ,"?dlap zkizg inp ipzile" mzd jixt ikc :dyw la` .ibiltc meyn `le ,`irye` iaxc ihernl `iig iaxce

dil `pz xakc meyn i`e ,"dlap zkizg inp ipzile" :mzd jixt ikdc :xnel yie !'eke dlxrl ie`xd mzd `pz `d :ipyne ,"!oc`a ipenxe jxt ifeb` inp ipzile" mzd jixtc `d` mzd

yxtl jixv df yexitle .dil zi` izxz `pz `eddc :ipyne !oipnay xac iedc meyn dlha `l xeqi` zkizgc `kd opireny` xakc oeik ,alga xya zkizg ipzil `l ,ok m` Ð `kd

.`kdc `pz` bilte ,alga xya zkizg `l` hwp `l jkle ,`pz `eddl lha Ð d`pd xeqi` `le oipnay xaccäëéúçdnr dligz dlyazpy :qxhpewa yxit Ð dlap zyrp dnvr

,dlap zyrp dnvr dkizg Ð dlapd mrh dlawy ef dkizg dxcwa zekizgd x`y ozp jk xg`e .da mrh dlapd dpzpe ,xeqi`a miyy efa did `le ,dxcwa zekizg x`y ozpy mcew

,ahex ici lr zekizgl opilhanc rnyn jenqae ,dlapd mrh ici lr dlgzn xq`p dry dze`a didy ahexd mb ,ok m`c :eyexitl dywe .dpin ody iptn ,olek zekizgd lk zxqe`e

`l` !`xwirnc ahexd lhal ok ixg` ozpy zekizga miyy `diy jxhvie ,epin `edy iptn ,ok ixg`y ahexd lk xqe`e ,dlap zyrpe dlgzn xq`p envr ahex `lde .epin epi`y iedc

lhal miyy oda oi`c ,dlap mrh zrleay itl Ð dlap xzid zkizg zyrpe .ahexl ueg dilr zgpen dlap zkizge ,ahexl ueg dlek xzid ly dkizg yiy oebk ixiinc xnel yi

.dpin ody iptn ,zekizgd lk zxqe` Ð dxcwd xrpnyk ok ixg`e .mrhdíã÷ùá`l elit` ,dlapd on mrh dlaw xzid ly dkizgy il dnl :xn`z m`e .xeqi`d z` Ð ewlqe

`l dnvr `idy oeik ,zexg`d lk xeq`l dlap dyrzy opixn` `l mewn lkn ,`edy lka `xqzin dteb `idc idpc :mz epiax xne`e !edc lka zxqe` dpina `dc ,inp mrh dpzp

.relad xeqi`d cbpk `l` ,dkizgd lk cbpk miyy jxhviy ,dlap dyrp xzidd oi` Ð mrh da dpzp ik elit`c :jk jezn xne` did mixt` epiaxe .`edy lk ici lr `l` dxq`p

da mrh dlapd dpzp `l ik la` .edyna zekizgd lk zxqe`e ,oira `ed eli`k xeqi`d aiyg Ð dlapd on mrh dlaw xzid zkizgyk ,liha `l epina oinc `kd xn`c axl jkld

xq` `le ,oira `ed eli`k ied `lc ,dizilc o`nk xeqi`d ied Ð dkizga mrh dpzp `ly oeike .cal xeqi`d `l` lhal jixv oi` ixdy ,dpin mdy iptn zekizgd zxqe` dzid `l Ð

wl opixn` alg zth iab `wece .zekizg x`y xq` `le ,xeqi` dyrp xzidd oi`y .dpey`x dkizg `l`lk cbpk miyy jixve ,dlap zyrp dnvr dkizgc (`,gw) "xyad lk" wxta on

zif ivge xyan zif ivg lk` m` ,dwele xeqi` dyrp envr xyad jkld .xeq` ,iccd icda edpzi` ike ,ixy diytp dit`a cge cg lkc meyn Ð cegl dtih lehiaa ibq `le dkizgd

lhal miyy `l` jixv oi` Ð ahexa mrh dpzpe dxfge ,dxq`pe dlap mrh drlay xzid zkizg la` .alg ztih dilr dltpy dkizgd lk lhal ,miyy ahexa jixv jkle .algn

zyrpe dlgzn dxq`py xzid ly dkizg dil ipdn i`n ,"ewlqe mcw `l `niz elit`" ipync `axl :eyexitl dywe .dkizg dze` ly miyy xeriy jixv oi`e ,dkizga rlapy xeqi`d

dhrnzpy oebk :xnel yie !dci lr dxq`py xzid lye dlap ly zekizg izy lhal miyy opira `le ,dcal dlap ly dkizg lhal ick `l` ahexa miyy jixv oi` mlerl `lde ,dlap

la` .dlhal ahexa xeriy oi`e ,dlgzn dzidy dn lk cbpk miyy jixv Ð xzid lya mrh dpzpy itl `zyde .xzid ly dkizga enrh rlapy mcew dzidy enkn daxd dlapd

dlap ly dkizg" `l` xnel ax jixv did `l ,dpg xa xa daxc` ibeltl `z`c axe .dlhal ahexa xeriy yie ,dlapa x`ypy dn cbpk `l` ,miyy jixv oi` Ð mrh da dpzp `l

`dn di`x `ian did melyd eilr mixt` epiaxe .`l Ð dlap mrh da dpzp `l la` ,dlap Ð mrh da dpzp `wecc opireny` digxe` ab` `l` ,"dpin ody iptn ,zekizgd lk zxqe`

xeq`ze alg zifk dilr ltpy dkizg dze` dlap dyrzy xn` `le .gzex xya ly zekizg `ln lq `ed "`lewic"e ,`xyac `lewicl ltpc `axzc `zifk `edd :(`,gv) lirl xn`c

epiid "`lewic"c ,llk di`x myn oi`e .lqay xyad lka zifkd opixryn `l` ,zifkd lhal ick da did `l dnvr dkizg dze`ay itl ,dlek cbpk miyy oda oi`y zekizg x`y

,dkizgl dkizgn rtrtn alg oi` m` :jytp dnnc ,myn di`x oi` Ð `zkec lkae `kd rnynck ,lq `ed "`lewic"c xn`p m` elit`e .lirl epyxitcke qxhpewd yxitcke ,zglw

`le .lhal zeriiqn zekizgd lky `ed oica ,ok m` Ð dkizgl dkizgn rtrtn `ed m`e .zexzen x`yde ,algd dilr dltpy dkizgd `l` xeq` oi` ,ok m` Ð lirl epyxity enk

it lr s` ,xzen Ð mrh ozep oi` m`c ,xya zkizg lr dltpy alg ztih` dedc icin .zekizgd lka hytzdl eteqy xg`n ,alg dilr dltpy dkizg dze` dlap dyrzy opixn`

xfrl` iax axd mya lirl izyxity dn itl edin .dkizgd lka hytzdl dtihd seqc oeik ,dlap xyad dze` dyriy opixn` `le .dzlitp mewna mrh ozp dthd hytzzy mcewy

opixn` `le ,oeayg itl `l` ,rncn rnecnd oi` :(e dpyn d wxt zenexz) xn`c `dn mixt` epiaxl di`x oi`e .myn di`x oi` Ð dliap dyrzy xnel jiiy oi` dkizg ivgac ,u"inn

,xeal ltpy jqp oii :(a,br) dxf dcear zkqn seqa jqp oii iab xn`c `d `gip eyexitle .drila ici lr xq`pd xacl yai xac oia wlgl yic Ð dnexz lkd dyriy
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] "äìáð ìL äëéúç ïëå" .éðàL äiøaåëåìéèáúå .[' §¦¨¨¥§¥£¦¨¤§¥¨§¦§¦
,eðéðL úBðnéì BkøcL ìk :øîàc ïàîì àçéðä !àaeøa§¨¨¦¨§©©£©¨¤©§¦¨¨¦
éàî ,eðéðL úBðnéì BkøcL úà :øîàc ïàîì àlà¤¨§©©£©¤¤©§¦¨¨¦©

?øîéîì àkéà¯äëéúç éðàL¯äéeàøe ìéàBä ¦¨§¥©¨¥£¦¨¦§¨
éðôì da ãakúäìíéçøBàäïðéòîLà éàc ,àëéøöe . §¦§©¥¨¦§¥¨§¦§¦¨§¦©§§¦©

ãéb¯äëéúç ìáà ,àéä äiøác íeMî¯,àì àîéà ¦¦¦§¦¨¦£¨£¦¨¥¨¨
äëéúç ïðéòîLà éàå¯ãakúäì äéeàøe ìéàBä §¦©§§¦©£¦¨¦§¨§¦§©¥

ãéb ìáà ,íéçøBàä éðôì da¯.àëéøö ,àì àîéà ¨¦§¥¨§¦£¨¦¥¨¨§¦¨
ìLå äìáð ìL äëéúç :äðç øa øa äaø Løc̈©©¨©©¨¨£¦¨¤§¥¨§¤

àîè âc¯ãò ,úøñBà dðéàïzzLáèBøa íòè ¨¨¥¥¨¤¤©¤¦¥©©¨¤
äôéwáeúBëéúçáe:Løãå déìò àøBîà áø é÷Bà . ©¦¨©£¦¥©¨¨£¥§¨©

äëéúça íòè ïúpL ïåék¯úNòð dîöò äëéúç ¥¨¤¨©©©©£¦¨£¦¨©§¨©£¥
,äìáðúøñBàåìkéðtî ,ïlek úBëéúçä.dðéî ïäL §¥¨§¤¤¨©£¦¨¦§¥¤¥¦¨

ïàîk áø ,éãkî :ééaàì àøôñ áø déì øîà£©¥©¨§¨§©©¥¦§¥©§©
ì døîàdéúòîL¯ïéî :øîàc ,äãeäé éaøk £©¨¦§©£¥§©¦§¨©£©¦

Bðéîa¯?íòè ïúð ék àéøéà éàî ,ìéèa àì §¦¨¨¥©¦§¨¦¨©©©
!éîð íòè ïúð àì ék eléôà¯:déì øîà £¦¦Ÿ¨©©©©¦£©¥
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`oifgeקכח mipya cenr w sc ± oey`x wxtzereay

å÷ìñå íã÷ àìùá àîéú åìéôàzkizg meyn `l` zekizg x`y ixqzin `le Ð

.`ziinw xzidåðéîå ïéî ìëã.dhegye dlap oebk Ðøçà øáãåoilaz oebk Ð

dxcwa epi`y ink edwlq `l` .etiqen `le xeqi`l elhan epi` xzidc epin ,ahexe

dpey`xa mrh dpzp jkld .dtiwae ahexa dlap dlhae ,ahexde dlapd ex`ype ,ef

xg`e ,dilr ahexd dax `ly cera ,dlgz

dtqezp Ð zekizge dtiwe min ozp jk

,lkd zxqe`e .dlapd lr dpey`x dkizg

,dlhal zekizg evn `le ,dpin ody iptn

ahexde .miyyn xzei oda yiy it lr s`e

.mdipy lhal ick ea oi` ecaläðùîåðéàå
äàîèá âäåðly dypd cib lk` m`y Ð

dwel Ð mrh oiciba yi xn`c o`nl ,d`nh

xn`c o`nle .cib meyn e`le ,d`nh meyn

dxedhac ,melkn xeht Ð oiciba mrh oi`

d`nha la` ,eilr daiig dxezde ,`ed ur

.bdep epi` Ðøñàð á÷òé éðáîaizkc Ð

d`nh oiicre ,'ebe "ok lr" (al ziy`xa)

.dxez ozn cr odl zxzenåì åøîàweqt Ð

`l ipiq cre ,xn`p ipiqa ,eilr exidfdy df

xg`l Ð enewna azkpy `l` .exdfed

,dxezd z` dyn xciqe azke ,ipiqa xn`py

exdfed ok lr :dyrnd lr dfd `xwnd azk

.cib elk`i `ly ok ixg` l`xyi ipaàøîâ
øåñéà ìò ìç øåñéà:jzrc `wlq `wc Ð

ikd .dil aiignw cib meyne d`neh meyn

:opiqxbàîèî àîè óåò úìáð àäú ìåëé
äìáð ('åë) øîåì ãåîìú äòéìáä úéáá

äá äàîèì ìëàé àì äôøèå`idy iptn Ð

mwezin ser zlapae ,ef dlik`a `nhn

`kde .(a,an) dcp zkqnae mipdk zxeza

`nh ser zlap s` leki :xn`w ikd

rnyna?`l dtxhe dlap" xnel cenlz

la" meyn exeqi`y in Ð "d`nhl lk`i

`vi ,da `nhny jl xne` ip` "dlap lk`z

ser meyn `l` dlap meyn xeq` epi`y df

,dlap meyn exeqi` oi` :xn`wcne .`nh

dlap xeqi` `iz` `l dil `xiaq `nl`

!d`nh xeqi`` liigeïéà øáñ÷ àîéú éëå
íòè ïúåðá ïéãéâá,d`neh xeqi` o`k oi`e Ð

.cib xeqi` `l`øèåô ïåòîù éáøåixnbl Ð

:opiqxb ikd .`nrh yxtn dinwle .rnyn

øáñ÷å íòè ïúåðá ïéãéâá ùé øáñ÷ íìåòì
'åë äàîåè øåñéàå ãéâ øåñéàã ìéìùá âäåð
aiig jkitl ,mdipy elg cle zxivi zryn Ð

.mdipy lr mlerlìéìùá âäåð åðéàlre Ð

ixdy ,lilyd lr lg d`neh xeqi` jgxk

cr lg epi` cib xeqi`e .d`neh ezxivi lk

d`neh xeqi`` liig ikide ,clepyäîäáá ìë ?`xw i`dnc ,ecibe ealg elit`e Ð

.(`,hq oileg) "dywnd dnda" wxta ,m`d zhigya lily xzid ol `wtpøéæðä
çìâîmipey`xd minide" (e xacna) aizkc ,exfp `nhp Ð mdilr lid`d m` Ð

."ezxdh meia ey`x glbe" aizkck ,dpene xfege glbne ,"eltiåøù÷úð àìùÐ

dlgz `nl` .ld`a `nhn mly dizi`c oeike dileka xya zifk oiicr `kilc

ipyne .ediilr liig micw d`neh my dpin rnye .oicibl mcew mixa` oixvepìò óà
äéìò ìééçå ãéâ øåñéà éúà íéã÷ äàîåè øåñéàã áâyie ,`ed xeng xeqi` oky Ð

exneg edne .mixg` lr legl gk ea?`lde" :opzck ,dcedi iaxl gp ipaa bdepy

.'ek "awri ipanéîð à÷éãsilicn ,`ed `nrh i`d meyn dcedi iaxc `nrhc Ð

.eed gp ipa dxez ozn mcewc ,awri ipan
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x`ye ,epi` eli`k xzidd oi`ex ,seqal min ly oeziw my ltp elit` :xn`c o`nl `ki`c

eli`k aygil ,xeqi` dyrp xzid ly envr oiiy xn` `le .eze` oilhane eilr miax min

`ly oebk ixiin mzdc :xnel yi edine .oiid lk lhal ick mind on jxhvie ,jqp oii `ed

oeike .`edy lk ici lr `l` xq`p `le ,xeaay xzid lya mrh ozil ick jqp oii my did

dnvr dkizg opixn` `l Ð edyn `l` ied `lc

`lc ab lr s` .lirl ziyixtck ,dlap zyrp

xeq`z `ly oiprl `l` opixn` `l lirlc ,inc

oeike ,edyna dxq`p dnvr `id la` ,zexg`d

oileg) xn`c o`nl ,mlerl dxeq` Ð dxq`py

yi mewn lkne .xeq` Ð ehgeql xyt` (`,gw

eltp elit` ,dxf dceara ixyc `eddc :xnel

.xzen Ð ehgeql xyt` :xeaqi ,seqal mind

xn`wcne .dnvr dkizg ok enk xizn dide

Ð `xeqi`c `in eba `xizdc `xng ltp :mzd

di`x oi` ,ixy Ð mrh ozep `kil ike ,mrh ozepa

lk ltpy oebk ixii`c :xninl `ki`c .eyexitl

.xeqi`d xzl`l lhazpy ,zg` zaa xzidd

oey`x oey`x Ð zg` zaa ltp `l m` la`

,eixg` `ad xeq`l jqp oii dyere ,xeqi` dyrp

itle .(`,ft oileg) "mcd ieqik" wxta izyxitck

aezkd devy dn `gip i`ce mixt` epiax yexit

i`y dlecb dxei `zydc ,oicn ilk lirbdl

?`ixzyn ikid xg` ilk jeza lirbdl xyt`

xefgiy i`e !xeqi`d lhal miyy mina oi` `d

eyrp mipey`xd mind `lde Ð dipya dlirbne

`l` oixryn `l i`e !oixqe`e oixfege ,dlap

za oi`ykc :xnel oi` dfc .`gip ,envr xeqi`a

`l` dxez dxq` `l `dc ,dze` oilirbn `nei

`ki`c ,o`kn dxenb di`x oi`e .`nei za dxcw

milk `l` lirbdl dxez dxn` `lc xninl

ick miyy mina didiy ,lecb ilk jeza miphw

epiaxl d`xpc :dcedi epiax azke .xeqi`d lhal

.dxexa di`x oi`c oeik ,xaca xingdl wgvi

éåäepiax xne` Ð 'ek xg` xace epine oin

ick ahexa didiy jixvy enkc :xi`n oa l`eny

didiy inp jixv jk ,xeqi`c dkizgd lhal

ahexd on lhal xzid ly dkizga miyy

ahexd rlapy oeiknc .zekizgd izy xeriyk

ixg` hltpyke ,dlap dyrp ,xeqi`d zkizga

.epin `edy iptn ahexd x`y xqe` Ð dpnn ok

iab (`,gw oileg) "xyad lk" wxta opixn` ikdc

:ax xn` ,"alg ly dxei jezl ltpy xya zifk"

xyt` :zxn` i`e .xzen Ð alg ,xeq` Ð xya

!`id dlap alg ?xzen alg i`n` ,xeq` ehgeql

,dlap dyrp Ð xyaa rlapy algc :yexit

iptn ,algd lk xqe` Ð jk xg` hltpyke

.epin `edy

÷ìñxn`c :mixt` epiax dywd Ð elhane eilr dax epin epi`y z`e epi`y ink epin z`

,mina ewiyn ,ux`d mr ly xiv gweld :(`,ak zexeka) "dnda gweld" wxta

,`ed d`neh ileaiw xa e`l Ð xiv `aex i`e ,dwyda edl xdh Ð min `aex i` .xedhe

`vn Ð dxcwl la` ,ezit ea lahl `l` epy `l :xn`we .`aexa ilha ,minc `herin jpde

epi`ye ,epi`y ink epin z` wlq :xn`w `l i`n` ?xerip j`id `zyde .xeripe epin z` oin

min mze` lhan ,aex `edy xivd ,mlerl olhane mi`nh min lr dax ,xivd epiidc ,epin

,ea axrzpy xeqi`d gkn `l` xq`p epin oi` `kdc ,inc `lc :xnel yie !mi`nhdi`e

,mzd la` ."wlq" my xnel jiiy jkitle .`ed xzid ,epyiy mewn lkae ,elicadl xyt`

."wlq" xnel jiiy oi` ,mi`nh min rbn zngn `nhn envr epincéëåoiciba oi` `niz

ipan `lde" dcedi iax xn`w i`nc :oizipznn zeywdl leki did df itl Ð mrh ozepa

cib xeqi` legl yi df mrhnc rnync ,"odl zxzen d`nh dnda oiicre ,xq`p awri

.mewn lka xeqi` lr lg xeqi`c meyn dcedi iaxc `nrhc xninl `xwirn irac i`nl zeywdl leki did oke .'ek ipzwc inp `wic :xn`e ,`pwqna jenqa yxity enk ,d`neh xeqi``

`lde :dcedi iax jixt ikdle 'ek "`vi ,xzen exyae xeq` eciby in" meyn ,jenqac oerny iaxk `nw `pzc `nrhc dcedi iaxc jzrc `wlqc :ayiil yic l`eny epiax axdl d`xpe

.zxzen dxya d`nh dnda oiicre ,xq`p awri ipal s`ìáà,dig algk ealg Ð ltp dlitd :(`,dr zegpn) "dywnd dnda" wxta opixn`c :zeywdl leki did Ð bdep d`nha

r `l` ,dl inxb `w miycgc`nlic :xnel yi cere ."elk`z dndaa lk" da jiiy `lc oeik ,`inc `xie`k d`nh dndae ,mixb `xie`c ,xeq`c mzd xn`c o`nl `ki`c .jixt dipin `tic

.skd lr epyiy mewn lk aezkd xq` cib la` .fre ayke xey iexw df oi`e ,"fr e` ayk e` xey alg lk" xn` `pngxc ,alg ip`y
iaxe
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àîéz eléôà¯,øçà øáãå Bðéîe ïéî éåä ,B÷lñå íã÷ àì £¦¥¨Ÿ¨©§¦§¨¥¦¦§¨¨©¥
øçà øáãå Bðéîe ïéî ìëå¯,BðéàL éîk Bðéî úà ÷lñ §¨¦¦§¨¨©¥©¥¤¦§¦¤¥

Bðéî ïéàLå¯.Bìháîe åéìò äaøäðùîäøBäha âäBð §¤¥¦©¤¨¨§©§¥©§¨
øîà .äàîha óà :øîBà äãeäé éaø .äàîha âäBð Bðéàå§¥¥©§¥¨©¦§¨¥©©§¥¨¨©
ïééãòå ,äLpä ãéb øñàð á÷òé éðaî àìäå :äãeäé éaø©¦§¨©£Ÿ¦§¥©£Ÿ¤¡©¦©¨¤©£©¦
àlà ,øîàð éðéña :Bì eøîà !ïäì úøzeî äàîè äîäa§¥¨§¥¨¤¤¨¤¨§§¦©¤¡©¤¨

ázëpL.BîB÷îaàøîâìç øeqéà äãeäé éaø øáñå ¤¦§©¦§§¨©©¦§¨¦¨
úìáð àäz ìBëé :øîBà äãeäé éaø ,àéðúäå ?øeqéà ìò©¦§¨©§¨©¦§¨¥¨§¥¦§©

?äòéìaä úéáa íéãâa ànèî àîè óBòøîBì ãeîìz ¨¥§©¥§¨¦§¥©§¦¨©§©
"dá äàîèì ìëàé àì äôøèe äìáð"¯BøeqéàL éî §¥¨§¥¨ŸŸ©§¨§¨¨¦¤¦

,"äìáð ìëàz ìa" íeMîíeMî Bøeqéà ïéàL äæ àöé ¦©Ÿ©§¥¨¨¨¤¤¥¦¦
!"äàîè ìëàz ìa" íeMî àlà ,"äìáð ìëàz ìa"©Ÿ©§¥¨¤¨¦©Ÿ©§¥¨

,íòè ïúBða ïéãéba ïéà :øáñ÷ ,àîéz éëåäàîháe,éîð §¦¥¨¨¨©¥©¦¦§¥©©©§¥¨©¦
ãéb øeqéà¯äàîeè øeqéà ,àkéà¯éaø øáñå ,àkéì ¦¦¦¨¦§¨¥¨§¨©©¦

ãéb ìëBàä :àéðúäå ?íòè ïúBða ïéãéba ïéà äãeäé§¨¥©¦¦§¥©©§¨©§¨¨¥¦
äàîè äîäa ìL äLpä¯,íézL áéiçî äãeäé éaø ©¨¤¤§¥¨§¥¨©¦§¨§©¥§©¦

!øèBt ïBòîL éaøå¯ïúBða ïéãéba Lé :øáñ÷ íìBòì §©¦¦§¥§¨¨¨©¥©¦¦§¥
äàîeè øeqéàå ãéb øeqéàc ,ìéìMa âäBð :øáñ÷å ,íòè©©§¨¨©¥©¨¦§¦¦§¦§¨

¯à÷ éããä éãäa.éú¯,ìéìMa âäBð zøîà úéöî éîe ©£¥£¨¥¨¨¥¦¨¥¨§©§¥©¨¦
,ìéìMa âäBð Bðéà :øîBà äãeäé éaø .ìéìMa âäBð :ïðúäå§¨§©¥©¨¦©¦§¨¥¥¥©¨¦

!øzeî Baìçå¯:øîà àðîçøc ,äøBäè éab ,éléî éðä §¤§¨¨¥¦¥©¥§¨§©£¨¨£©
.âäBð äàîha ìáà ,"eìëàz ...äîäaa ìk"¯úéöî éîe ¨©§¥¨Ÿ¥£¨©§¥¨¥¦¨¥

elà ìò ,ïðúäå ?eúà÷ éããä éãäa eäééåøúc zøîà̈§©§§©§©§©£¥£¨¥¨¨§¨§©©¥
.únä ïî úéfk ìòå ,únä ìò :çlâî øéæpä úBàîeè§©¨¦§©¥©©©¥§©©©¦¦©¥
àì Blek únä ìò ,çlâî únä ïî úéfk ìò :ïì àéL÷å§©§¨¨©©©¦¦©¥§©¥©©©¥Ÿ
àlL ìôðì àlà àëøöð àì :ïðçBé éaø øîàå ?ïkL ìk̈¤¥©£©©¦¨¨¨¦§§¨¤¨§¤¤¤Ÿ

eøM÷úð!íéã÷ äàîeè øeqéà :àîìà .ïéãéba åéøáà¯ ¦§©§¥¨¨©¦¦©§¨¦§¨¨¥
ìééç ãéb øeqéà éúà ,íéã÷ äàîeè øeqéàc áb ìò óà©©©§¦§¨¨¥¨¥¦¦¨¥
,éðú÷c ,éîð à÷éc .çð éðáa âäBð Bøeqéà ïkL ,déìò£¥¤¥¦¥¦§¥Ÿ©©§¨©¦§¨¨¥
,äLpä ãéb øñàð á÷òé éðaî àìäå :äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨©£Ÿ¦§¥©£Ÿ¤¡©¦©¨¤
ãéb ìëBàä ,àôeb .íäì úøzeî äàîè äîäa ïééãòå©£©¦§¥¨§¥¨¤¤¨¤¨¨¥¦

äàîè äîäa ìL äLpä¯,íézL áéiçî äãeäé éaø ©¨¤¤§¥¨§¥¨©¦§¨§©¥§©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr w sc oileg(iyily meil)

àîéz eléôày ote`a xaecny [xn`z-]B÷lñå íã÷ àìon xeqi`l £¦¥¨Ÿ¨©§¦§
zkizg meyn `l` zekizgd x`y zexq`p oi` mewn lkn ,dxicwd
dliapd zngn `le ,dliapd zkizgn mrh dligzn dlaiwy xzidd

c meyn ,dnvréåäly zaexrz ef dxicwa yi -,Bðéîe ïéîcepiid ¨¥¦¦
,dhegy xya ly zekizga daxrzpy dliapd xya zkizgåyi §

s` ef zaexrzaøçà øáãahexd mdy ,xzid ly xg` oin - ¨¨©¥
.xeqi`d ly epinn mpi`y mipilazdeåay ,epicia `ed llkìë §¨

ly zaexrz'øçà øáãå Bðéîe ïéî'l yiy `ed oicdBðéî úà ÷lñ ¦¦§¨¨©¥©¥¤¦
BðéàL éîkepi` eli`k xeqi`d oinn `edy xzidd z` oecl yi - §¦¤¥

epi` s`e xeqi`d z` lhan `ed oi`y ,epiidc ,ef zaexrza `vnp
,eilr siqenBìháîe åéìò äáø Bðéî ïéàLåxzidd x`ye - §¤¥¦¨¤¨¨§©§

yi m` xeqi`d z` lhal leki xeqi`d ly epinn epi`y zaexrzay
xya zekizg z` miwlqny ,ok xnel yi o`k s`e .ecbpk daxd ea
milhan xzidd ly dtiwde ahexde ,ef dxicwa opi` eli`k xzidd
md oi` ixdy ,dcbpk miyy it mda yi m` ,xeqi`d zkizg z`
m` lha xeqi`dy dcedi iax dcen dfk ote`ae ,xeqi`d ly epinn

xzida mrh ozep epi`.
ly dkizgd dpzpy dfk ote`a ax hwp recn `ax ayiin jkae
jeza daxrzpy mcew xzid ly dkizga dligzn mrh xeqi`
xzidd ly ahexd did mrh da zpzep dzid `l eli`y itl ,ahexd
dzr j` ,dcbpk miyy it ea did m` ,xeqi`d zkizg z` lhan
lhan ahexd oi` dliap ly dkizgk xzid ly dkizgd dzyrpy

zekizgd izy cbpk miyy it ea yi ok m` `l` xeqi`d z`.

äðùî
m` x`aze ,dypd cib zlik` xeqi` ihxta weqrl dkiynn dpynd
cib zlik` xeqi` :d`nha mb e` dxedh dndaa wx bdep xeqi`d

dypdâäBðwxadndaäøBäèdlik`a zxzend,âäBð Bðéàå ¥¦§¨§¥¥
adndaäàîè.dlik`a dxeq`d,øîBà äãeäé éaøbdepóà ¦§¥¨©¦§¨¥©
adnda.äàîè ¦§¥¨

:eixac z` x`an dcedi iaxî àìäå ,äãeäé éaø øîàly mpnféða ¨©©¦§¨©£Ÿ¦§¥
á÷òéxakå ,äLpä ãéb øñàðmpnfa ixdïééãòdzidäàîè äîäa ©£Ÿ¤¡©¦©¨¤©£©¦§¥¨§¥¨

,ïäì úøzeîdnda xeqi`n xzei xeng dypd cib xeqi` jk m`e ¤¤¨¤
oi`e ,d`nh dnda xeqi` lr legl df xeqi` leki jk meyne ,d`nh

xeqi` lr lg xeqi` oi`y mixne`.
:dgkedd z` migec minkgBì eøîàcib xeqi` zn`a ,minkg ¨§

dypdwxøîàð éðéña,awri ipal `leBîB÷îa ázëpL àlà± §¦©¤¡©¤¨¤¦§©¦§
z` epcnll ick ,eipae awri lv` dyrnd azk epiax dyny `l`

.xeqi`d mrh

àøîâ
dndaa mb bdep dypd cib xeqi` dcedi iaxly ,dpyna epipy
lkk dlik`a dxeq` xak `idy it lr s`y ,`xnbd dpiade ,d`nh
xeqi` lr lg xeqi`y ,cib xeqi` dilr lg mewn lkn ,d`nh dnda.

:dcedi iax zrca dxizq dywn `xnbdåikäãeäé éaø øáñ §¨©©¦§¨
y,øeqéà ìò ìç øeqéàlg cib xeqi` ezrcly epzpyna x`eanke ¦¨©¦

,d`neh xeqi` lr,àéðúäålke`dy dxeza xn`py dn oipra §¨©§¨
,eicba z`e envr z` `nhn xedh ser zliapìBëé ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¨

y xnel iziidànèî àîè óBò úìáð àäzd z`íéãâain ly §¥¦§©¨¥§©¥§¨¦
dqipkde dlk`y,äòéìaä úéáaser zliap lke`a oicdy enke §¥©§¦¨

,xedhøîBì ãeîìz(g ak `xwie)äàîèì ìëàé àì äôøèe äìáð' , ©§©§¥¨§¥¨ŸŸ©§¨§¨
'dá-`nhp `ed ok ici lry meyn ser zliap lek`ln mc` xdfiy ¨

,miycw zlik`a xq`peef d`neh oi`y weqtdn minkg eyxce
a `l` dxen`BøeqéàL éî[ezlik` xeqi`-]ìëàz ìa íeMî ¦¤¦¦©Ÿ©

äìáðliap epiide,xedh ser z,äæ àöé,`nh ser zliap epiidcïéàL §¥¨¨¨¤¤¥
,äàîè ìëàz ìa íeMî àlà ,äìáð ìëàz ìa íeMî Bøeqéà¦¦©Ÿ©§¥¨¤¨¦©Ÿ©§¥¨
gkene ,d`nh lk`z la xeqi` lr lg epi` dliap lk`z la xeqi`y

lr dywe ,xeqi` lr lg xeqi` oi` dcedi iax zrcly ,`ziixadn
.xeqi` lr lg xeqi` ezrcly epzpyna x`eand

:dcedi iax zrc xe`iaa xg` ote` xnel dqpn `xnbdàîéz éëå§¦¥¨
bdepy dne ,xeqi` lr lg xeqi` oi`y xaeq dcedi iax zn`ay

y iptn `ed d`nh dndaa cib xeqi`øáñ÷yíòè ïúBða ïéãéâa ïéà ¨¨©¥§¦¦§¥©©
meyn mixq`p mpi`e ,xyad ly mrhd z` dndad ly oiciba oi` ±

,`nlra ur zkizgk mdy ,d`nehejk meynøeqéà énð äàîhá©§¥¨©¦¦
àkéì äàîeè øeqéà àkéà ãébd`nh dndaa mb ±xeqi` wx yi ¦¦¨¦§¨¥¨

.xeqi` lr lg xeqi` oi` o`k jiiy `le ,d`neh xeqi` `le cib
,eixaca dxizq dywi aey ,jk m` :`xnbd dgecåikéaø øáñ §¨©©¦

äãeäéyìL äLpä ãéb ìëBàä ,àéðúäå ,íòè ïúBða ïéãéâa ïéà §¨¥§¦¦§¥©©§¨©§¨¨¥¦©¨¤¤
íézL áéiçî äãeäé éaø ,äàîè äîäa,d`neh xeqi` meyn zg` §¥¨§¥¨©¦§¨§©¥§©¦

eyn zg`e,cib xeqi` m,øèBt ïBòîL éaøåyi dcedi iaxly gkene §©¦¦§¥
d`nh dnda meyn mb aiign ixdy ,mrh ozep oiciba.

:dcedi iax zrc xe`iaa [iyily] sqep oeiqipøáñ÷ íìBòìyLé §¨¨¨©¥
å ,íòè ïúBða ïéãéâaiptn `ed ,d`nh dndaa cib xeqi` yiy mrhd §¦¦§¥©©§

yøáñ÷cib xeqi`yâäBðmbìéìLa-xaera,en` irna `vnpd ¨¨©¥¦§¦
c[ezxivi zrya cin lg cib xeqi`y] jk meynøeqéàå ãéb øeqéà §¦¦§¦

éúà÷ éããä éãäa äàîeèokle ,cibd lr cgi milg mixeqi`d ipy - §¨©£¥£¨¥¨¨¥
ipy `nlr ilekly ,xeqi` lr lg xeqi` oi` ixd zeywdl oi`

.zg` zaa legl mileki mixeqi`
:`xnbd dgeczøîà úéöî éîeiax zrcly xnel lkez m`d ± ¦¨¦¨§©§

dypd cib xeqi` dcediïðúäå ,ìéìLa âäBð-dpyna epipy `lde ¥¦§¦§¨§©
(:ht lirl)dypd cib xeqi` ,âäBð Bðéà øîBà äãeäé éaø ,ìéìLa âäBð¥¦§¦©¦§¨¥¥¥
å ,ìéìLambBaìçlilyd lyøzeî,dlik`aiax zrcy x`eane ¦§¦§¤§¨

zvxzn .lilya bdep epi` dypd cib xeqi`y dcedi:`xnbdéðä̈¥
éléîbdep dypd cib xeqi` oi`y dcedi iax xn`y el` mixac ± ¦¥

l `l` mpi` ,lilyaéabdndaøîà àðîçøc ,äøBäè(e ci mixac), ©¥§¨§©§¨¨¨©
e'ìë'ebe dndAäîäaaDz`,'eìëàzlilydy micnl df weqtne §¨§¥¨©§¥¨Ÿ¨Ÿ¥

xaeqe ,dndad zhigy ici lr dlik`a xzen dndad jeza `vnpd
,eay dypd cib elit`e xzidd llka lilyd lky dcedi iaxìáà£¨

adndaâäBð äàîè.lilya mb dypd cib xeqi` ¦§¥¨¥
:xg` mrhn dgec `xnbdéããä éãäa eäééåøúc zøîà úéöî éîe¦¨¦¨§©§§©§©§©£¥£¨¥

eúà÷iptn zg` zaa milg mixeqi`d ipyy xnel lkez m`d ± ¨¨
,lily lr mb lg cib xeqi`yïðúäå(:hn xifp),`nhpy xifp iablìò §¨§©©
çlâî øéæpä ,úBàîeè elàz` xdhl jixv `ed d`neh beq dfi`a ± ¥§©¨¦§©¥©

zepnl ligzdle ,exry lk z` glbl okn xg`le ,ez`nehn envr
,ycgn ezexifp ini z`únä ìò,zn ici lr `nhp m` ±úéfk ìòå ©©¥§©©©¦

únä ïî-.znd on zifk ici lr wx `nhp m` oke ¦©¥
ick ,opgei iax uxizy dne ,ef dpyna dywy dn z` d`ian `xnbd

:dcedi iax zrc xe`iaa iyilyd ote`d z` zegcl,ïì àéL÷åm` §©§¨¨
elit`únä ïî úéfk ìò`ed,ïkL ìk àì Blek únä ìò ,çlâî ©©©¦¦©¥§©¥©©©¥Ÿ¨¤¥

.znd lr glbn xifpdy xnel dpynd dkxved recneéaø øîàå§¨©©¦
àëøöð àì ,ïðçBé,z`f xnel dpynd dkxved `l ±ì àlàxifp iab ¨¨Ÿ¦§§¨¤¨§

n `nhpyL ìôðoiicreøM÷úð àl-exagzd,ïéãéâa åéøáà ¥¤¤Ÿ¦§©§¥¨¨§¦¦
`nhny ycgl dpynd dkxvede ,xya zifk ea oi` oiicr df avnay

.mly zn oicn
:opgei iax ixacn dziiyew z` dwiqn `xnbdàîìà-gkendnn ©§¨

mixyewn eixa` oi` xaerd zxivi zligzay opgei iax xn`y
y ,micibaíéã÷ äàîeè øeqéà`vei eixacn ixdy ,cib xeqi`l ¦§¨¨¦

cer cin lg d`neh xeqi` jk m`e ,micibd iptl mixvep mixa`dy
oicibd exvepy iptl.

dcedi iax zrc xe`ia `l` :dcedi iax zrc xe`iaa `xnbd zpwqn
y ,`edíéã÷ äàîeè øeqéàc áb ìò óàmewn lkn ,cib xeqi`l ©©©§¦§¨¨¦

déìò ìééç ãéb øeqéà éúà-oi`e ,eilr legle cib xeqi` `eal leki ¨¥¦¦¨¥£¥
,mrhde ,xeqi` lr lg xeqi` oi` mixne`âäBð Bøeqéà ïkLmbéðáa ¤¥¦¥¦§¥

,çðiaxy ,eilr legl lekie ,d`neh xeqi`n xzei xeng `ed okle Ÿ©
.xeqi` lr lg xeng xeqi`y xaeq dcedi
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr w sc oileg(iyily meil)

àîéz eléôày ote`a xaecny [xn`z-]B÷lñå íã÷ àìon xeqi`l £¦¥¨Ÿ¨©§¦§
zkizg meyn `l` zekizgd x`y zexq`p oi` mewn lkn ,dxicwd
dliapd zngn `le ,dliapd zkizgn mrh dligzn dlaiwy xzidd

c meyn ,dnvréåäly zaexrz ef dxicwa yi -,Bðéîe ïéîcepiid ¨¥¦¦
,dhegy xya ly zekizga daxrzpy dliapd xya zkizgåyi §

s` ef zaexrzaøçà øáãahexd mdy ,xzid ly xg` oin - ¨¨©¥
.xeqi`d ly epinn mpi`y mipilazdeåay ,epicia `ed llkìë §¨

ly zaexrz'øçà øáãå Bðéîe ïéî'l yiy `ed oicdBðéî úà ÷lñ ¦¦§¨¨©¥©¥¤¦
BðéàL éîkepi` eli`k xeqi`d oinn `edy xzidd z` oecl yi - §¦¤¥

epi` s`e xeqi`d z` lhan `ed oi`y ,epiidc ,ef zaexrza `vnp
,eilr siqenBìháîe åéìò äáø Bðéî ïéàLåxzidd x`ye - §¤¥¦¨¤¨¨§©§

yi m` xeqi`d z` lhal leki xeqi`d ly epinn epi`y zaexrzay
xya zekizg z` miwlqny ,ok xnel yi o`k s`e .ecbpk daxd ea
milhan xzidd ly dtiwde ahexde ,ef dxicwa opi` eli`k xzidd
md oi` ixdy ,dcbpk miyy it mda yi m` ,xeqi`d zkizg z`
m` lha xeqi`dy dcedi iax dcen dfk ote`ae ,xeqi`d ly epinn

xzida mrh ozep epi`.
ly dkizgd dpzpy dfk ote`a ax hwp recn `ax ayiin jkae
jeza daxrzpy mcew xzid ly dkizga dligzn mrh xeqi`
xzidd ly ahexd did mrh da zpzep dzid `l eli`y itl ,ahexd
dzr j` ,dcbpk miyy it ea did m` ,xeqi`d zkizg z` lhan
lhan ahexd oi` dliap ly dkizgk xzid ly dkizgd dzyrpy

zekizgd izy cbpk miyy it ea yi ok m` `l` xeqi`d z`.

äðùî
m` x`aze ,dypd cib zlik` xeqi` ihxta weqrl dkiynn dpynd
cib zlik` xeqi` :d`nha mb e` dxedh dndaa wx bdep xeqi`d

dypdâäBðwxadndaäøBäèdlik`a zxzend,âäBð Bðéàå ¥¦§¨§¥¥
adndaäàîè.dlik`a dxeq`d,øîBà äãeäé éaøbdepóà ¦§¥¨©¦§¨¥©
adnda.äàîè ¦§¥¨

:eixac z` x`an dcedi iaxî àìäå ,äãeäé éaø øîàly mpnféða ¨©©¦§¨©£Ÿ¦§¥
á÷òéxakå ,äLpä ãéb øñàðmpnfa ixdïééãòdzidäàîè äîäa ©£Ÿ¤¡©¦©¨¤©£©¦§¥¨§¥¨

,ïäì úøzeîdnda xeqi`n xzei xeng dypd cib xeqi` jk m`e ¤¤¨¤
oi`e ,d`nh dnda xeqi` lr legl df xeqi` leki jk meyne ,d`nh

xeqi` lr lg xeqi` oi`y mixne`.
:dgkedd z` migec minkgBì eøîàcib xeqi` zn`a ,minkg ¨§

dypdwxøîàð éðéña,awri ipal `leBîB÷îa ázëpL àlà± §¦©¤¡©¤¨¤¦§©¦§
z` epcnll ick ,eipae awri lv` dyrnd azk epiax dyny `l`

.xeqi`d mrh

àøîâ
dndaa mb bdep dypd cib xeqi` dcedi iaxly ,dpyna epipy
lkk dlik`a dxeq` xak `idy it lr s`y ,`xnbd dpiade ,d`nh
xeqi` lr lg xeqi`y ,cib xeqi` dilr lg mewn lkn ,d`nh dnda.

:dcedi iax zrca dxizq dywn `xnbdåikäãeäé éaø øáñ §¨©©¦§¨
y,øeqéà ìò ìç øeqéàlg cib xeqi` ezrcly epzpyna x`eanke ¦¨©¦

,d`neh xeqi` lr,àéðúäålke`dy dxeza xn`py dn oipra §¨©§¨
,eicba z`e envr z` `nhn xedh ser zliapìBëé ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¨

y xnel iziidànèî àîè óBò úìáð àäzd z`íéãâain ly §¥¦§©¨¥§©¥§¨¦
dqipkde dlk`y,äòéìaä úéáaser zliap lke`a oicdy enke §¥©§¦¨

,xedhøîBì ãeîìz(g ak `xwie)äàîèì ìëàé àì äôøèe äìáð' , ©§©§¥¨§¥¨ŸŸ©§¨§¨
'dá-`nhp `ed ok ici lry meyn ser zliap lek`ln mc` xdfiy ¨

,miycw zlik`a xq`peef d`neh oi`y weqtdn minkg eyxce
a `l` dxen`BøeqéàL éî[ezlik` xeqi`-]ìëàz ìa íeMî ¦¤¦¦©Ÿ©

äìáðliap epiide,xedh ser z,äæ àöé,`nh ser zliap epiidcïéàL §¥¨¨¨¤¤¥
,äàîè ìëàz ìa íeMî àlà ,äìáð ìëàz ìa íeMî Bøeqéà¦¦©Ÿ©§¥¨¤¨¦©Ÿ©§¥¨
gkene ,d`nh lk`z la xeqi` lr lg epi` dliap lk`z la xeqi`y

lr dywe ,xeqi` lr lg xeqi` oi` dcedi iax zrcly ,`ziixadn
.xeqi` lr lg xeqi` ezrcly epzpyna x`eand

:dcedi iax zrc xe`iaa xg` ote` xnel dqpn `xnbdàîéz éëå§¦¥¨
bdepy dne ,xeqi` lr lg xeqi` oi`y xaeq dcedi iax zn`ay

y iptn `ed d`nh dndaa cib xeqi`øáñ÷yíòè ïúBða ïéãéâa ïéà ¨¨©¥§¦¦§¥©©
meyn mixq`p mpi`e ,xyad ly mrhd z` dndad ly oiciba oi` ±

,`nlra ur zkizgk mdy ,d`nehejk meynøeqéà énð äàîhá©§¥¨©¦¦
àkéì äàîeè øeqéà àkéà ãébd`nh dndaa mb ±xeqi` wx yi ¦¦¨¦§¨¥¨

.xeqi` lr lg xeqi` oi` o`k jiiy `le ,d`neh xeqi` `le cib
,eixaca dxizq dywi aey ,jk m` :`xnbd dgecåikéaø øáñ §¨©©¦

äãeäéyìL äLpä ãéb ìëBàä ,àéðúäå ,íòè ïúBða ïéãéâa ïéà §¨¥§¦¦§¥©©§¨©§¨¨¥¦©¨¤¤
íézL áéiçî äãeäé éaø ,äàîè äîäa,d`neh xeqi` meyn zg` §¥¨§¥¨©¦§¨§©¥§©¦

eyn zg`e,cib xeqi` m,øèBt ïBòîL éaøåyi dcedi iaxly gkene §©¦¦§¥
d`nh dnda meyn mb aiign ixdy ,mrh ozep oiciba.

:dcedi iax zrc xe`iaa [iyily] sqep oeiqipøáñ÷ íìBòìyLé §¨¨¨©¥
å ,íòè ïúBða ïéãéâaiptn `ed ,d`nh dndaa cib xeqi` yiy mrhd §¦¦§¥©©§

yøáñ÷cib xeqi`yâäBðmbìéìLa-xaera,en` irna `vnpd ¨¨©¥¦§¦
c[ezxivi zrya cin lg cib xeqi`y] jk meynøeqéàå ãéb øeqéà §¦¦§¦

éúà÷ éããä éãäa äàîeèokle ,cibd lr cgi milg mixeqi`d ipy - §¨©£¥£¨¥¨¨¥
ipy `nlr ilekly ,xeqi` lr lg xeqi` oi` ixd zeywdl oi`

.zg` zaa legl mileki mixeqi`
:`xnbd dgeczøîà úéöî éîeiax zrcly xnel lkez m`d ± ¦¨¦¨§©§

dypd cib xeqi` dcediïðúäå ,ìéìLa âäBð-dpyna epipy `lde ¥¦§¦§¨§©
(:ht lirl)dypd cib xeqi` ,âäBð Bðéà øîBà äãeäé éaø ,ìéìLa âäBð¥¦§¦©¦§¨¥¥¥
å ,ìéìLambBaìçlilyd lyøzeî,dlik`aiax zrcy x`eane ¦§¦§¤§¨

zvxzn .lilya bdep epi` dypd cib xeqi`y dcedi:`xnbdéðä̈¥
éléîbdep dypd cib xeqi` oi`y dcedi iax xn`y el` mixac ± ¦¥

l `l` mpi` ,lilyaéabdndaøîà àðîçøc ,äøBäè(e ci mixac), ©¥§¨§©§¨¨¨©
e'ìë'ebe dndAäîäaaDz`,'eìëàzlilydy micnl df weqtne §¨§¥¨©§¥¨Ÿ¨Ÿ¥

xaeqe ,dndad zhigy ici lr dlik`a xzen dndad jeza `vnpd
,eay dypd cib elit`e xzidd llka lilyd lky dcedi iaxìáà£¨

adndaâäBð äàîè.lilya mb dypd cib xeqi` ¦§¥¨¥
:xg` mrhn dgec `xnbdéããä éãäa eäééåøúc zøîà úéöî éîe¦¨¦¨§©§§©§©§©£¥£¨¥

eúà÷iptn zg` zaa milg mixeqi`d ipyy xnel lkez m`d ± ¨¨
,lily lr mb lg cib xeqi`yïðúäå(:hn xifp),`nhpy xifp iablìò §¨§©©
çlâî øéæpä ,úBàîeè elàz` xdhl jixv `ed d`neh beq dfi`a ± ¥§©¨¦§©¥©

zepnl ligzdle ,exry lk z` glbl okn xg`le ,ez`nehn envr
,ycgn ezexifp ini z`únä ìò,zn ici lr `nhp m` ±úéfk ìòå ©©¥§©©©¦

únä ïî-.znd on zifk ici lr wx `nhp m` oke ¦©¥
ick ,opgei iax uxizy dne ,ef dpyna dywy dn z` d`ian `xnbd

:dcedi iax zrc xe`iaa iyilyd ote`d z` zegcl,ïì àéL÷åm` §©§¨¨
elit`únä ïî úéfk ìò`ed,ïkL ìk àì Blek únä ìò ,çlâî ©©©¦¦©¥§©¥©©©¥Ÿ¨¤¥

.znd lr glbn xifpdy xnel dpynd dkxved recneéaø øîàå§¨©©¦
àëøöð àì ,ïðçBé,z`f xnel dpynd dkxved `l ±ì àlàxifp iab ¨¨Ÿ¦§§¨¤¨§

n `nhpyL ìôðoiicreøM÷úð àl-exagzd,ïéãéâa åéøáà ¥¤¤Ÿ¦§©§¥¨¨§¦¦
`nhny ycgl dpynd dkxvede ,xya zifk ea oi` oiicr df avnay

.mly zn oicn
:opgei iax ixacn dziiyew z` dwiqn `xnbdàîìà-gkendnn ©§¨

mixyewn eixa` oi` xaerd zxivi zligzay opgei iax xn`y
y ,micibaíéã÷ äàîeè øeqéà`vei eixacn ixdy ,cib xeqi`l ¦§¨¨¦

cer cin lg d`neh xeqi` jk m`e ,micibd iptl mixvep mixa`dy
oicibd exvepy iptl.

dcedi iax zrc xe`ia `l` :dcedi iax zrc xe`iaa `xnbd zpwqn
y ,`edíéã÷ äàîeè øeqéàc áb ìò óàmewn lkn ,cib xeqi`l ©©©§¦§¨¨¦

déìò ìééç ãéb øeqéà éúà-oi`e ,eilr legle cib xeqi` `eal leki ¨¥¦¦¨¥£¥
,mrhde ,xeqi` lr lg xeqi` oi` mixne`âäBð Bøeqéà ïkLmbéðáa ¤¥¦¥¦§¥

,çðiaxy ,eilr legl lekie ,d`neh xeqi`n xzei xeng `ed okle Ÿ©
.xeqi` lr lg xeng xeqi`y xaeq dcedi
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `w sc oileg(iriax meil)

øèBt ïBòîL éaøå.d`neh meyn oiae dypd cib meyn oia §©¦¦§¥
dypd cib meyn oia xhety oerny iax ly enrh z` zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .d`neh meyn oiaeåly enrhCLôð äî ,ïBòîL éaø §©¦¦§©©§¨
ixdy ,`ed dyw xn`zy dn ±éàezrcly xn`zìò ìç øeqéà ¦¦¨©
ãéb íeMî énð áéiçéì ,øeqéàmeyn mbe d`neh meyn mb aiigziy ± ¦¦©¥©¦¦¦

,dypd cibeéàezrcly xn`záéiçéì ,øeqéà ìò ìç øeqéà ïéà ¦¥¦¨©¦¦©¥
íéã÷c äàîeè íeMîdncwy d`neh meyn mipt lk lr aiigziy ± ¦§¨§¨¦

,dypd cib xeqi`léàå`ed ,d`neh meyn xehty mrhdy xn`z §¦
y iptníòè ïúBða ïéãéâa ïéà-,xya mrh oiciba oi`íeMî áéiçéì ¥§¦¦§¥©©¦©¥¦

ãébjiiy `l d`neh xeqi` ea oi`e xg`ny ,cib meyn aiigziy - ¦
.xeqi` lr lg xeqi` oi` xnel

:`xnbd zvxznøáñ÷ íìBòì ,àáø øîàoerny iaxíéãéâa ïéà ¨©¨¨§¨¨¨©¥§¦¦
íòè ïúBða-,d`neh meyn xeht okleíúä éðàLåiaxy mrhde - §¥©©§©¦¨¨

meyn `ed ,dypd cib meyn mb xhet oernyàø÷ øîàcxn`py ± §¨©§¨
weqta(bl al ziy`xa),'äLpä ãéb úà ìàøNé éðá eìëàé àì ïk ìò'©¥ŸŸ§§¥¦§¨¥¤¦©¨¤

,lek`l xyt` xyad z` la` lek`l oi` cibd z` wxy ,rnyne
weqtdy gkenea wx xacnBæ äúöé ,øzeî BøNáe øeñà BãébL éî¦¤¦¨§¨¨¨§¨

-,d`nh dnda,øeñà BøNáe øeñà BãébLxeqi` xn`p `l day ¤¦¨§¨¨
.dypd cib

oecpa .'xeqi` lr lg xeqi` oi`' mqxetnd llka oecz d`ad `ibeqd
xeqi` m`d .` :mdn dylya dpc ef `ibeqe ,mipte` dnke dnk yi df
m`d .b .'siqen'a xeqi` lr lg xeqi` m`d .a .'llek'a xeqi` lr lg
on xeng ipyd xeqi`dyk epiidc ,'xeng'a xeqi` lr lg xeqi`
epicy ,dypd cib lke`a ote` ax mya `ian dcedi ax .oey`xd
:'llek'a xeqi` lr lg xeqi` m` minkge xi`n iax zwelgna ielz
øéàî éaø ,äìáð ìL äLpä ãéb ìëBàä ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨¥¦©¨¤¤§¥¨©¦¥¦

,íézL áéiçîlegl leki dliap xeqi`y ,cib meyne dliap meyn §©¥§©¦
xi`n iax zrcle ,dndad lk z` lleky meyn ,cib xeqi` lr

,'llek'a xeqi` lr lg xeqi`úçà àlà áéiç Bðéà íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥©¨¤¨©©
elit` xeqi` lr lg xeqi` oi`y ,dliap meyn `le ,cib meyn

,'llek'aäìBò ìL äLpä ãéb ìëBàa øéàî éaøì íéîëç íéãBîe¦£¨¦§©¦¥¦§¥¦©¨¤¤¨
íézL áéiçL ì÷ñpä øBL ìLåxey e` ,dler meyne cib meyn §¤©¦§¨¤©¨§©¦

ndad lk z` millek mde xg`ny ,lwqpdcib xeqi` lr milg md ,d
dypd cib xeqi`n xzei mixeng el` mixeqi`y ,jkl mrhde ,dypd
lr lg xeqi`y minkg micen xeng xeqi`ae ,d`pda mixeq`y jka

.'llek'a xeqi`
xeqi` lr lg xeqi`y mixaeqd minkg mze` md in zxxan `xnbd

:`xnbd zxxan .xenga wx llekaàðz éàä ïàîe-,`pzd `ed in ©©¨¨
déì úéì øeqéà ìò ìç øeqéà ììBk øeqéàác-mikqn epi`y ¦§¦¥¦¨©¦¥¥

,llek xeqi`a xeqi` lr lg xeqi`yla`øeqéàa ììBk øeqéà¦¥§¦
déì úéà øeîçxeqi`a lleka xeqi` lr lg xeqi`y mikqne - ¨¦¥

.xeng
:`xnbd daiynïðúc ,àéä éìéìbä éñBé éaø ,àáø øîàdpyna ¨©¨¨©¦¥©§¦¦¦¦§©

(.ew migaf)mc` ,ìëàL àîèxya bbeyaïéa ,Lã÷xya lk` m` ¨¥¤¨©Ÿ¤¥
ïéa ,àîè Lã÷xya lk` m`áéiç ,øBäè Lã÷x`eank ,z`hg Ÿ¤¨¥¥Ÿ¤¨©¨

dxeza(k f `xwie)lke`de ,zxk aiig sebd z`neha miycw lke`dy

.z`hg aiig ,zxk epecfy xac bbeya,øîBà éìéìbä éñBé éaø`weec ©¦¥©§¦¦¥
mc`úà ìëàL àîèycewd xyaáéiç øBähä,z`hgla`àîè ¨¥¤¨©¤©¨©¨¨¥

úà ìëàLycewd xyaøeèt àîhä,z`hgnmeynìëà àlL ¤¨©¤©¨¥¨¤Ÿ¨©
,àîè øác àlàycew xya lr sebd z`neh meyn miaiig oi`e ¤¨¨¨¨¥

.`nhBì eøîàixd ,minkgòâpL ïåék ,øBähä úà ìëàL àîè óà ¨§©¨¥¤¨©¤©¨¥¨¤¨©
Ba,eze` lk`y iptl lke`dcineäànèezaiig dnle ,ef dribpa ¦§¨

gken `l` ,xeht `nhd z` lk`y `nh jzrcl ixd ,zxk dxezd
.`nhd z` lk`y `nh oial xedhd z` lk`y `nh oia wlgl oi`y
giked oipn x`al ick ,iqei iaxe minkg ewlgp dna zxxan `xnbd
zl`ey .lleka elit` xeqi` lr lg xeqi` oi` iqei iaxly `ax

:`xnbdéìéìbä éñBé éaøì ïðaø déì éøîà à÷ øétL-dpekp dprh ©¦¨¨§¥¥©¨¨§©¦¥©§¦¦
.jk lr dpri dne ,ililbd iqei iaxl minkg eprhàáø øîàåuxzl §¨©¨¨

,ef dl`yyay ote`óebä àîèðxya z` lke`d mc`d ly §¦§¨©
miycwdàîèð Ck øçàådøNa,envrok`àîìò élekminkg oia §©©¨¦§¨¨¨¥¨§¨

iqei iax oiaéâéìt àì-ewlgp `láéiçc,zxkmeynøeqéàc Ÿ§¦¥§©¨§¦
a `edy sebd z`nehíéã÷ úøkjiiy `le ,xya z`neh xeqi`l ¨¥¨¦

recn iqei iax lr dyw `l okle ,xeqi` lr lg xeqi` oi` xnel
dncw df ote`a ixdy ,xedhd z` lk`y `nha dxezd daiig

.xya z`nehl sebd z`nehéâéìt ék-wx ewlgp iqei iaxe minkg ¦§¦¥
àîèðadøNadlgzeäì úéà ïðaø ,óebä àîèð Ck øçàå- §¦§¨¨¨§©©¨¦§¨©©¨¨¦§

y ,mixaeq minkgøeqéàa xeqi` lr lg,ììBkoeiknBbîc-jezny ¦¥§¦
áéiçéîcsebd z`neh meynúBëéúçàxyaàîìòc úBøBäè- §¦©©©£¦§§¨§¨

,mlera mi`vnpdäàîè äëéúçà énð áéiçéî,sebd z`neh meyn ¦©©©¦©£¦¨§¥¨
dilr yi xaky it lr s`meyn zxk aiig okle ,xya z`neh xeqi`

.sebd z`nehdéì úéì ,éìéìbä éñBé éaøå-y xaeq epi`øeqéàlg §©¦¥©§¦¦¥¥¦
a xeqi` lrïðéøîà àì Bbîc ,ììBk-lr lg xeqi`y mixne` oi`y ¥§¦Ÿ©§¦¨

dncwyk zxkn xeht okle ,mixg` mixac lr lgy jezn xeqi`
.xya z`neh xeqi` lr lg sebd z`neh xeqi` oi`y ,xyad z`neh
`ibeqd zligza `ax xn`y dn itl ,df xe`ia lr dywn `xnbd
xeqi`d m` lleka xeqi` lr lg xeqi`y dcen ililbd iqei iaxy

:`xnbd dywn .xzei xeng ipydéìéìbä éñBé éaøåxeqi`y xn`y §©¦¥©§¦¦
llek `edy it lr s` xya z`neh xeqi` lr lg epi` sebd z`neh

,zetqep xya zekizgéäð-oekp mpn`déì úéì ììBk øeqéàc- §¦§¦¥¥¥
lleka xeqi` lr lg xeqi` oi`y xaeq `edyaipyd xeqi`dy ote` §

`ed,ì÷ øeqéày ,eppipra o`k la`øeîç øeqéà àáéeìò ìeçé ¦©¨Ÿ¦¨¨©
ì÷ øeqéà,xzeieäéð éàîe-,xeng xeqi` eze` edne,óebä úàîeè ¦©©¦§©©

,xya z`neh xeqi` lr legl jixvyéøäLxeqi`óebä úàîeè ¤£¥§©©
úøëaiax xaeq recne ,zxka epi`y xya z`neh xeqi`n xenge §¨¥

zrca xn` `ax ixd ,xya z`neh lr lg epi` sebd z`nehy iqei
.lleka lw xeqi` lr lg xeng xeqi`y iqei iax

:`xnbd zvxznïì àîéì ïàî ,éMà áø øîà-epl xn`i in ¨©©©¦©¥¨¨
äøeîç óebä úàîeèc,xya z`nehnàîìc-ile`øNa úàîeè §§©©£¨¦§¨§©¨¨

äøeîç,sebd z`nehnmeyncxyadéì úéìzexyt` el oi` - £¨§¥¥
,äå÷îa äøäèleki `nhpy mc`dy sebd z`neha ok oi`y dn ¨¢¨§¦§¤

.xya z`nehn xzei dlw `id jkae ,dewna dliah ici lr xdhdl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr w sc oileg(iyily meil)

:dcedi iax zrc xe`ia ok` edfy dpyndn weicénð à÷écmb jk - ©§¨©¦
,epizpynn wiecn,éðz÷cøñàð á÷òé éðaî àìäå ,äãeäé éaø øîà §¨¨¥¨©©¦§¨©£Ÿ¦§¥©£Ÿ¤¡©

,íäì úøzeî äàîè äîäa ïééãòå äLpä ãébly enrhy ,gkene ¦©¨¤©£©¦§¥¨§¥¨¤¤¨¤
ozn iptly awri ipal xak xq`p dypd ciby iptn `ed dcedi iax

gp ipak eaygp dxez.
:lirl d`aedy `ziixad seb z` x`al zxfeg `xnbdìëBàä ,àôeb¨¨¥

íézL áéiçî äãeäé éaø ,äàîè äîäa ìL äLpä ãéb-miinrt ¦©¨¤¤§¥¨§¥¨©¦§¨§©¥§©¦
,zewln,cib xeqi` meyne d`neh xeqi` meyn
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oifge` mipy` cenr `w sc ± oey`x wxtzereay

øåñéà ìò ìç øåñéà øáñ÷ éà ,êùôð äî :ïðéñøâ éëäÐ,ãéâ íåùî éîð áééçéì
øåñéà ìò ìç øåñéà ïéà éàåÐïéãéâá ïéà øáñ÷ éàå .íéã÷ã äàîåè íåùî áééçéì

íòè ïúåðáÐãéâ íåùî áééçéìikd meyne ,mrh ozepa oiciba oi` i`e ,xnelk Ð

oi`c meyn `kd dixhtinl `kil `dc .cib meyn diaiigil Ð d`neh meyn xeht

.d`neh `kil `dc ,xeqi` lr lg xeqi`

ïúåðá ïéãéâá ïéà øáñ÷ íìåòì àáø øîà
íòècib meyne .d`neh o`k oi` jkitl Ð

qwc ,`kil inp.d`nha bdep epi` :xa

lr lg xeqi` oi`c meyn e`l ,`nrhe

xn`c ,`icda `xw dihrnc `l` ,xeqi`

.'ek `xwøîà äãåäé áø øîà :ïðéñøâ éëä
äìáð ìù äùðä ãéâ ìëåàä áøÐxi`n iax

cib lke`a minkg micene .'ek mizy aiign

dler lyxey ly e` dxeqi` xingc Ð

ediixneg i`ne ,lwqpd?.d`pda oixeq`y

íéúù áééçîã.yxtnck `nrhe Ðïàîå
àðú éàä.minkg Ðøåñéà ììåë øåñéàáã

øåñéàá ììåë øåñéàå äéì úéì øåñéà ìò ìç
äéì úéà øåîçepiide ,opiqxb ikd Ð

mcewe .dclepyn lg cib xeqi` :dyexit

,xzen dxyae ,xeq` dcib did Ð dlapzpy

ab lr s`e .dxya s` xq`p Ð dlapzpyke

,cib lr inp lginl dil ded dlap myc

xyad z` llek `edy ,llekc `nrh meyn

o`nl elit` :xninl `ki`e .xq`il enr

xeqi` i`d ,xeqi` lr lg xeqi` oi` xn`c

,xzen dedc xya` liigc ebnc .liig dlap

elit` Ð xyad mr elleky ,cib` inp liig

.liig `lc opax exn` ,ikdììåë øåñéàå
äéì úéà øåîç øåñéàáxeqi`c `kide Ð

oebk ,siqene llek ,izxz dia zi` oexg`

Ð dclepyk `xwirnc .lwqpd xey e` dler

e` dyicwd .xzen dxyae ,xeq` dcib did

.llek df ixd ,dxya s` xq`p Ð dgbp

dlik`a xeq` did dlgzn ,dfd cibde

xeqi` eilr lg Ð yicwdyke ,d`pda xzene

lg xeqi` o`k oi`y .d`pda exqe`l ,ycwd

siqen oey`xd xiiyy dny ,xeqi` lr

ycwd my dilr liigc ikid ike .ipyd

s` eilr lg jgxk lr ,d`pda exqe`l

s`e .mizy aiigzi Ð elk` m`y ,dlik`a

oi`e ,did cnere xeq` dlik`ac ab lr

liige li`ed i`d Ð xeqi` lr lg xeqi`

.dlik`l s` inp liig ,d`pdléñåé éáø
àéä éìéìâällek dil zilc dil opirnyc Ð

dipirny `l xeng xeqi`a edine ,lw xeqi`a

.biltcáééç`xwie) aizkck ,zxk epecf Ð sebd z`neha miycw lke`dy .z`hg Ð

.'ebe "xya lk`z xy` ytpde" (fåäàîè åá òâðù ïåéëelit`e ,eplk`iy mcew Ð

.`xw diaiig ikdàáø øîàå.opiqxb Ðøùáä àîèð êë øçàå óåâä àîèðáÐ

icen Ð ycw z`nehl eteb z`neh dncwy ,erbna ed`nhe ,xedh lk`y `nhc

xcd ike .zxk xeqi`a df ycwa xqzi` ,diteb inhi`c oeikc .aiigc iqei iax

:opiqxb ikd .drwt `l sebd z`nehc zxk xeqi` Ð xya inhi`eàîìò éìåëã
øùáä àîèðá éâéìô éë íéã÷ úøë øåñéàã áééçã éâéìô àìxq`pe ,dlgzÐ

lr lg xeqi` edl zi` opax .'ebe "rbi xy` xyade" ,`nlra e`la mipdk lr

eidy zexedh llekc Ð `ed llek sebd z`neh xeqi` i`de ,llek ici lr xeqi`

,ze`nh` inp liig ,zexedh` liigc ebine ,el zexeq` eidy ze`nhde el zexzen

.llek xeqi` o`k yie
éáøå
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éáøå`d :xninl ivn ded Ð 'ek xeqi` lr lg xeqi` xaqw i` xaqw i`n xhet oerny

,lw lr xeng elit`e ,llek xeqi`a elit` xeqi` lr lg xeqi` dil zil oerny iax

.xity jixt ikd e`lac `l` ."mixetkd meia dlap lke`d" iabïàîxeqi`ac `pz i`d

xeqi` :xn`z m`e .dlapzpyk df `ed llek xeqi` Ð dil zil xeqi` lr lg xeqi` llek

deabl xeqi` da sqezi`c ebnc ,`ed siqen

:xnel yie !heicdl inp sqezi` ,dlapzpyk

inp cibc (`,v) oiwxit yixa xn`c o`nk xaqc

.deabl xeq`

øåñéà`d Ð dil zi` xeng xeqi`a llek

"el exn`" wxta opixn`czezixk)

,"d`pd xeqi` da sqezi`c ebn ,dycw` :(`,ci

xeqi` jka aiygc meyn "sqezi`" oeyl hwp `l

`l` ,llek xeqi` `kd dil ixw `dc ,siqen

xeqi`"c xnel oi`e .ef `xneg da sqezi` xnelk

xeqi` `l` ,`wec e`l Ð `kd xn`wc "llek

ded `xwirnc oeik ,siqen xeqi` aiyg d`pd

iqei iax `kd iziinc` ok m`c Ð d`pda ixy

llek xeqi` dil zilc `l` opirny `lc ,ililbd

,xeng xeqi`a dil zi`c `d la` ,lw xeqi`a

.dil zi`c opixn` `xaqn `l` ,ogky` `l

opirnyc ikid ik ,biltc dil opirny `lc meyn

meia dlap lke`d" iab oerny iaxl dil

dil zi`c iqei iax iiez`l dil ded ."mixetkd

yi` zy` :(`,al zenai) "oig` drax`" wxta

zilc ,yi` zy` meyn oecip Ð ezeng ziyrpe

iqei iax dcenc opixn`e .llek xeqi` dil

xeqi` d`pd xeqi` i` :cere .siqen xeqi`a

,ililbd iqei iaxe" jenqa jixt i`n ,`ed siqen

xeng xeqi` `ai ,dil zil llek xeqi`c idp

xeqi` dil zil `nlice Ð "?lw xeqi` lr legie

zi` siqen xeqi`e ,xeng xeqi`a elit` llek

xeqi` aiyg `l d`pd xeqi` i`ce `l` !dil

jixv oke .`nlra xeng xeqi` `l` ,siqen

iab (a,biw oileg) "xyad lk" wxt seqa yxtl

."xeqi` lr lg xeqi` l`eny xaqe" jixtc `d

øéôùÐ ililbd iqei iaxl opax dil ixn`w

,eit jezl exiag el agzyk ixii` `lc eid oircei

.ikd dil ixn`wcnàîèðájk xg`e sebd

xeqi`c aiigc ibilt `l `nlr ilek xyad `nhp

xeqi`c" opiqxb `le .rwt `l eze Ð micw zxk

,izxz iaeigi`l `kd ixii` `lc Ð "`ed siqen

`de .sebd z`neh meyn z`hg iaeigi`l `l`

eid Ð "ed`nh ,ea rbpy oeik" opax dil ixn`wc

meyn xht ililbd iqei iaxc opax oixeaq

opixhtc ,dnexzn xnbe ,`ed cnere llegnc

lke`d `nh (a,biw oileg) "xyad lk" wxta

m`e .zcnere zllegny efl hxt Ð "edellgi ik ea ezne" aizkc meyn ,d`nh dnexz

?dzina `diy dnexz lk`y `nh zgkyn ikid ,"ed`nh ea rbp ik"n ikxtc opaxl :xn`z

meyn `l` opax dil ikxt `l `kde .exag el agzy oebk :xnel yie !d`nh da rbp ikn `d

:cere .zexit ina dyelipa e` dxykp `lya :inp i` .epyxitck ,el agza ixii` `lc ircic

,dnexzd d`nhp jk xg`e ,sebd `nhpy oebk ,dl zgkyn dxyked elit` ,zn`d itl

jixhv`e ,dlgz `nhpy zllegna xhtc `xw jixhvi`e ,`kd opixn`ckopireny`l `xw

`nlra xeqi` lr lg xeqi` xn`c o`nle .xeqi` lr lg xeqi` oi`c `nlra mzdn opitlic

zetqez cer oiire] (my) "xyad lk" wxta onwl rnyn oke .`xw ilbc ,mzd ip`y Ð

.["efl hxt" ligznd xeac a,bt oixcdpqøåñéàåyxit Ð 'ek `ipzde dil zil llek

xeqi` dil zil ,llek xeqi` dil zilc o`n Ð `ed zg` za xeqi`c ab lr s`e :qxhpewa

`zyd :jixt (a,bl zenai) "mig` drax`" wxta `dc ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .zg` za

xeqi` dil zilc o`n elit` `nl` ?`iran zg` za xeqi`a ,izxz aiign llek xeqi`a

za xeqi` `l i`c :dyw la` .`niiwe `riawc meyn ,micw zay aiyg `l` ,`ed zg` za xeqi` e`lc jzrc `wlq `zydc :wgvi epiaxl d`xp jkl !zg` za xeqi` xaq ivn ,llek

!micw zayc meyn aiigc `hiyt ,il dnl `id zay ,ok m` ,`ed zg`
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קלי oifge` mipy` cenr `w sc ± oey`x wxtzereay

øåñéà ìò ìç øåñéà øáñ÷ éà ,êùôð äî :ïðéñøâ éëäÐ,ãéâ íåùî éîð áééçéì
øåñéà ìò ìç øåñéà ïéà éàåÐïéãéâá ïéà øáñ÷ éàå .íéã÷ã äàîåè íåùî áééçéì

íòè ïúåðáÐãéâ íåùî áééçéìikd meyne ,mrh ozepa oiciba oi` i`e ,xnelk Ð

oi`c meyn `kd dixhtinl `kil `dc .cib meyn diaiigil Ð d`neh meyn xeht

.d`neh `kil `dc ,xeqi` lr lg xeqi`

ïúåðá ïéãéâá ïéà øáñ÷ íìåòì àáø øîà
íòècib meyne .d`neh o`k oi` jkitl Ð

qwc ,`kil inp.d`nha bdep epi` :xa

lr lg xeqi` oi`c meyn e`l ,`nrhe

xn`c ,`icda `xw dihrnc `l` ,xeqi`

.'ek `xwøîà äãåäé áø øîà :ïðéñøâ éëä
äìáð ìù äùðä ãéâ ìëåàä áøÐxi`n iax

cib lke`a minkg micene .'ek mizy aiign

dler lyxey ly e` dxeqi` xingc Ð

ediixneg i`ne ,lwqpd?.d`pda oixeq`y

íéúù áééçîã.yxtnck `nrhe Ðïàîå
àðú éàä.minkg Ðøåñéà ììåë øåñéàáã

øåñéàá ììåë øåñéàå äéì úéì øåñéà ìò ìç
äéì úéà øåîçepiide ,opiqxb ikd Ð

mcewe .dclepyn lg cib xeqi` :dyexit

,xzen dxyae ,xeq` dcib did Ð dlapzpy

ab lr s`e .dxya s` xq`p Ð dlapzpyke

,cib lr inp lginl dil ded dlap myc

xyad z` llek `edy ,llekc `nrh meyn

o`nl elit` :xninl `ki`e .xq`il enr

xeqi` i`d ,xeqi` lr lg xeqi` oi` xn`c

,xzen dedc xya` liigc ebnc .liig dlap

elit` Ð xyad mr elleky ,cib` inp liig

.liig `lc opax exn` ,ikdììåë øåñéàå
äéì úéà øåîç øåñéàáxeqi`c `kide Ð

oebk ,siqene llek ,izxz dia zi` oexg`

Ð dclepyk `xwirnc .lwqpd xey e` dler

e` dyicwd .xzen dxyae ,xeq` dcib did

.llek df ixd ,dxya s` xq`p Ð dgbp

dlik`a xeq` did dlgzn ,dfd cibde

xeqi` eilr lg Ð yicwdyke ,d`pda xzene

lg xeqi` o`k oi`y .d`pda exqe`l ,ycwd

siqen oey`xd xiiyy dny ,xeqi` lr

ycwd my dilr liigc ikid ike .ipyd

s` eilr lg jgxk lr ,d`pda exqe`l

s`e .mizy aiigzi Ð elk` m`y ,dlik`a

oi`e ,did cnere xeq` dlik`ac ab lr

liige li`ed i`d Ð xeqi` lr lg xeqi`

.dlik`l s` inp liig ,d`pdléñåé éáø
àéä éìéìâällek dil zilc dil opirnyc Ð

dipirny `l xeng xeqi`a edine ,lw xeqi`a

.biltcáééç`xwie) aizkck ,zxk epecf Ð sebd z`neha miycw lke`dy .z`hg Ð

.'ebe "xya lk`z xy` ytpde" (fåäàîè åá òâðù ïåéëelit`e ,eplk`iy mcew Ð

.`xw diaiig ikdàáø øîàå.opiqxb Ðøùáä àîèð êë øçàå óåâä àîèðáÐ

icen Ð ycw z`nehl eteb z`neh dncwy ,erbna ed`nhe ,xedh lk`y `nhc

xcd ike .zxk xeqi`a df ycwa xqzi` ,diteb inhi`c oeikc .aiigc iqei iax

:opiqxb ikd .drwt `l sebd z`nehc zxk xeqi` Ð xya inhi`eàîìò éìåëã
øùáä àîèðá éâéìô éë íéã÷ úøë øåñéàã áééçã éâéìô àìxq`pe ,dlgzÐ

lr lg xeqi` edl zi` opax .'ebe "rbi xy` xyade" ,`nlra e`la mipdk lr

eidy zexedh llekc Ð `ed llek sebd z`neh xeqi` i`de ,llek ici lr xeqi`

,ze`nh` inp liig ,zexedh` liigc ebine ,el zexeq` eidy ze`nhde el zexzen

.llek xeqi` o`k yie
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éáøå`d :xninl ivn ded Ð 'ek xeqi` lr lg xeqi` xaqw i` xaqw i`n xhet oerny

,lw lr xeng elit`e ,llek xeqi`a elit` xeqi` lr lg xeqi` dil zil oerny iax

.xity jixt ikd e`lac `l` ."mixetkd meia dlap lke`d" iabïàîxeqi`ac `pz i`d

xeqi` :xn`z m`e .dlapzpyk df `ed llek xeqi` Ð dil zil xeqi` lr lg xeqi` llek

deabl xeqi` da sqezi`c ebnc ,`ed siqen

:xnel yie !heicdl inp sqezi` ,dlapzpyk

inp cibc (`,v) oiwxit yixa xn`c o`nk xaqc

.deabl xeq`

øåñéà`d Ð dil zi` xeng xeqi`a llek

"el exn`" wxta opixn`czezixk)

,"d`pd xeqi` da sqezi`c ebn ,dycw` :(`,ci

xeqi` jka aiygc meyn "sqezi`" oeyl hwp `l

`l` ,llek xeqi` `kd dil ixw `dc ,siqen

xeqi`"c xnel oi`e .ef `xneg da sqezi` xnelk

xeqi` `l` ,`wec e`l Ð `kd xn`wc "llek

ded `xwirnc oeik ,siqen xeqi` aiyg d`pd

iqei iax `kd iziinc` ok m`c Ð d`pda ixy

llek xeqi` dil zilc `l` opirny `lc ,ililbd

,xeng xeqi`a dil zi`c `d la` ,lw xeqi`a

.dil zi`c opixn` `xaqn `l` ,ogky` `l

opirnyc ikid ik ,biltc dil opirny `lc meyn

meia dlap lke`d" iab oerny iaxl dil

dil zi`c iqei iax iiez`l dil ded ."mixetkd

yi` zy` :(`,al zenai) "oig` drax`" wxta

zilc ,yi` zy` meyn oecip Ð ezeng ziyrpe

iqei iax dcenc opixn`e .llek xeqi` dil

xeqi` d`pd xeqi` i` :cere .siqen xeqi`a

,ililbd iqei iaxe" jenqa jixt i`n ,`ed siqen

xeng xeqi` `ai ,dil zil llek xeqi`c idp

xeqi` dil zil `nlice Ð "?lw xeqi` lr legie

zi` siqen xeqi`e ,xeng xeqi`a elit` llek

xeqi` aiyg `l d`pd xeqi` i`ce `l` !dil

jixv oke .`nlra xeng xeqi` `l` ,siqen

iab (a,biw oileg) "xyad lk" wxt seqa yxtl

."xeqi` lr lg xeqi` l`eny xaqe" jixtc `d

øéôùÐ ililbd iqei iaxl opax dil ixn`w

,eit jezl exiag el agzyk ixii` `lc eid oircei

.ikd dil ixn`wcnàîèðájk xg`e sebd

xeqi`c aiigc ibilt `l `nlr ilek xyad `nhp

xeqi`c" opiqxb `le .rwt `l eze Ð micw zxk

,izxz iaeigi`l `kd ixii` `lc Ð "`ed siqen

`de .sebd z`neh meyn z`hg iaeigi`l `l`

eid Ð "ed`nh ,ea rbpy oeik" opax dil ixn`wc

meyn xht ililbd iqei iaxc opax oixeaq

opixhtc ,dnexzn xnbe ,`ed cnere llegnc

lke`d `nh (a,biw oileg) "xyad lk" wxta

m`e .zcnere zllegny efl hxt Ð "edellgi ik ea ezne" aizkc meyn ,d`nh dnexz

?dzina `diy dnexz lk`y `nh zgkyn ikid ,"ed`nh ea rbp ik"n ikxtc opaxl :xn`z

meyn `l` opax dil ikxt `l `kde .exag el agzy oebk :xnel yie !d`nh da rbp ikn `d

:cere .zexit ina dyelipa e` dxykp `lya :inp i` .epyxitck ,el agza ixii` `lc ircic

,dnexzd d`nhp jk xg`e ,sebd `nhpy oebk ,dl zgkyn dxyked elit` ,zn`d itl

jixhv`e ,dlgz `nhpy zllegna xhtc `xw jixhvi`e ,`kd opixn`ckopireny`l `xw

`nlra xeqi` lr lg xeqi` xn`c o`nle .xeqi` lr lg xeqi` oi`c `nlra mzdn opitlic

zetqez cer oiire] (my) "xyad lk" wxta onwl rnyn oke .`xw ilbc ,mzd ip`y Ð

.["efl hxt" ligznd xeac a,bt oixcdpqøåñéàåyxit Ð 'ek `ipzde dil zil llek

xeqi` dil zil ,llek xeqi` dil zilc o`n Ð `ed zg` za xeqi`c ab lr s`e :qxhpewa

`zyd :jixt (a,bl zenai) "mig` drax`" wxta `dc ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .zg` za

xeqi` dil zilc o`n elit` `nl` ?`iran zg` za xeqi`a ,izxz aiign llek xeqi`a

za xeqi` `l i`c :dyw la` .`niiwe `riawc meyn ,micw zay aiyg `l` ,`ed zg` za xeqi` e`lc jzrc `wlq `zydc :wgvi epiaxl d`xp jkl !zg` za xeqi` xaq ivn ,llek
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ïðaø¯áéiçéîc Bbîc ,ììBk øeqéà eäì úéàúBëéúçà ©¨©¦§¦¥§¦§¦©©©£¦

àîìòc úBøBäè¯éaøå .äàîè äëéúçà éîð áéiçéî §§¨§¨¦©©©¦©£¦¨§¥¨§©¦
éìéìbä éñBé¯àì "Bbîc" ,ììBk øeqéà déì úéì ¥©§¦¦¥¥¦¥§¦¨

.ïðéøîà¯úéì ììBk øeqéàc éäð ,éìéìbä éñBé éaøå ¨§¦©§©¦¥©§¦¦§¦§¦¥¥
,ì÷ øeqéà ìò ìeçé øeîç øeqéà àáé ì÷ øeqéàa ,déì¥§¦©¨Ÿ¦¨¨©¦©

eäéð éàîe¯!úøëa óebä úàîeè éøäL ,óebä úàîeè ©¦§©©¤£¥§©©§¨¥
¯,äøeîç óebä úàîeèc ïì àîéì ïàî :éLà áø øîà£©©©¦©¥¨¨§§©©£¨

!äå÷îa äøäè déì úéìc ,äøeîç øNa úàîeè àîìc¦§¨§©¨¨£¨§¥¥¨¢¨§¦§¤
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`oifgeקלב mipya cenr `w sc ± oey`x wxtzereay

ììåë [øåñéà] äéì úéì éñåé éáøåz`neh xeqi` lr seb z`neh xeqi` liig `le Ð

zilc lirlc `pz jkld .llek dil zilc dil opirny `nl` .zxk o`k oi`e ,xya

dil zi` xeng xeqi`ac lirlc `pz opireny`e ,`id ililbd iqei iax Ð llek dil

xeqi`a `ed dcenc zxn` `dc ,dilr legie ,zxkc xeng xeqi` `ai :opikxte .llek

`nlic :ipyne !zxk dia sqezi` `kde ,xeng

`idde .dewna dxdh dil zilc `xing `d

opirny `lc ,diail` dnewe`l `ki` lirlc

lr s`e .llek dil zilc xeng xeqi`a dil

zilc `nlra opirny inp oerny iaxlc ab

lke`d :xne` oerny iax ,`ipzc ,llek dil

oi`y ,z`hgn xeht Ð mixetkd meia dlap

ab lr s`e .dlap xeqi` lr lg mixetkd mei

xeqi` lleky ,`ed llek xeqi` exeqi`c

`l diail` ikd elit` Ð cgi oxqe`l xzide

xeqi`a s` `dc meyn ,dnewe`l epivn

mixetkd mei `dc .liig `lc dil zi` xeng

ikd elit`e ,`ed `nlra e`l dlape ,zxk

xeng xeqi`ac xaq lirlc `pze .liig `l

.llek opixn`íéøåôëä íåéå úáùlgy Ð

.zaya zeidl'äì àéä úáùzaya Ð

xeqi` `a m`y :rnync ,aizk ziy`xa

,dnvr ipta dny lr aiigzi Ð dnr xg`

aizkc mixetkd mei iab oke ."`id" aizkck

icda `dc ,edpip zg` za xeqi` ipde ."`ed"

zxn` i` edin .meid ycwyk ez` iccd

xeqi`a ililbd iqei iaxl dil zi` `nlya

Ð oixeqi` x`y` iliigc siqen e` llek

.ediieexz` aiigzn ikd meyn :xninl `ki`

,dixagl cg dincwc xyt` ded inp i` `dc

mei iabl zayc .dilr liige dixag iz` ded

mei ded i`c .`ed siqen xeqi` Ð mixetkd

dk`ln oecf lr aiig ded Ð micw mixetkd

zia zzin dia sqezi` Ð zay iz` ike ,zxk

.llek xeqi` Ð zay iabl mixetkd meie .oic

ebin ,dlik`a xzene dk`lna dxeq` zayc

xqzi` ,mixetkd mei meyn dlik`a xqzi`c

i` `l` .mixetkd mei meyn dk`ln inp dil

,iliig `l siqen xeqi`e llek xeqi`a zxn`

ediiexz iliig i`n` iccd` ez` ikçìù ?
êë ïéáøäðùîä úòöä éàãåmewna Ð

.jeti`e ,`id zyaeyn la` ,my zipypy

iaxl dil `xiaqc xninl ivnc oicd `ede

iqei iax edine .liig zg` za xeqi` ,liig `l llek xeqi`c ab lr s`c ililbd iqei

`zbelte .zg` za xeqi` inp dil zil ,llek xeqi` dil zilc o`nc xaq `pipg iaxa

dl aiyg zayc :izrny ip`e .ipira d`xp jk .(`,bl) iyily wxta zenaia `id

meyn ,zncewk`pic iac meyn ,oexg` aiyg mixetkd meie .`niiwe `riawc

`iywe .llek meyn dinrh ,izxz aiignc ililbd iqei iaxe .onwlck ,dil iycwn

ediiexz seq seq" dekt`c xzal wgvi axl onwl `ax aizen `wc i`nl :deeba il

dizaeiz i`n ,"ez`w iccd icda?,xn`w ililbd iqei iax ixacl wgvi ax `d

xht ike ,dl aiyg zg` za xeqi` e`l dpin rny dil xhtcn ililbd iqei iaxe

mdipyn xeht jigxk lr Ð zaya cifd ike ,dil xht mixetkd mein Ð dil

.ililbd iqei iax ixaclàðëôàã éàîì.xht edi`c `pinwene Ðúáùá ââùÐ

.zay `edy gkyyíéøåôëä íåé øåñéàá ãéæäå.mixetkd mei `edy rcei didy Ðáééç`edy gkyy ,mixetkd mei xeqi`a bby la` .zay bbey meyn z`hg Ð

.lif`e yxtn `nrhe ,odizyn xeht Ð zay `edy `ed rcei la` mixetkd meiééáà øîàdfa bbya [ililbd] iqei iax dil aiignc z`hg `eddc :opgei iax xaqw Ð

.cifnd lr oaxw oi`ian oi`c ,ixnbl xeht Ð mixetkd meia bbye zaya cifd ik ,jkld .dil xhtc `ed mixetkd meic`e ,dincw edi`c ,dil aiignw zayc` Ð dfaeóåñ
åúà÷ éããä éãäá åäééåøú óåño`k oi`e Ðzg` za xeqi`a ,xeqi` lr lg xeqi` oi` siqene llekac oeik :xaqwc meyn ,ililbd iqei iax dil xht ik jigxk lre ,oexg`

.aiige ,zcner exiag zbby ixd Ð odn cg`a cifd inp i`e .`cg `l` aiign `l inpàáø øîà àìàiaxc `zbelta e`l Ð xhtn mixetkd meic`c wgvi ax glyc `d Ð

.mixetkd mei zeyrl `ly exfbe ,ded `cny `l` ,mlern mixac eid `l Ð ililbd iqei iax ixacl da xn`c o`ne ,i`w ililbd iqeiàðãéàäã íéøåôëä íåé íúî åçìùå
àåä àúáù.dk`ln icar `l inp zay lkac meyn ,ea epiai `l miaie`de .mixetkd mei zxez gkzyz `ly ick ,ea zeidl lg epi`y it lr s` ,zaya mixetkd mei eyr Ð

.dbby ezbby oi`e ,`ed mixetkd mei e`l `dc Ð xeht zaya cifde ea bby m`c wgvi ax xn`w mixetkd mei `edd`eéðéñ øä ãò ìàøùé éðá åàø÷ð àìådinwle Ð

.dil iywnàìà.'ek rcil ,dyrnd lv` dxdf` dze` azk ,dxezd z` aezkl `ae ipiqa dyn elawy xg`l `l` ,ipiq cr xn`p `l df `xwn Ðäùòî øçàìxg`l Ð

.'ebe "l`xyi m` ik awri cer jny `xwi `l" (dl ziy`xa) aizkc ,"l`xyi" e`xw `ed jexa yecwde ,mx` octn e`eaa daexn onfl enr wa`py dyrn eze`àéääî
àúòù.xqzil "l`xyi ipa e`yie"c Ð
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ãåîìúilbc `kd ip`y ?jixt i`ne :xn`z m`e Ð `ed mixetkd mei `id zay xnel

dnexzn xnbip daxc`c :xninl `kile .dipin xnbile ,jixtc :xnel yie !`xw

,opiywn `xneglc Ð "edellgi ik ea ezne"n (a,biw oileg) "xyad lk" wxta ,opixhtc

iabe ,xeqi` lr lg xeqi` oi` l`eny xaqw `nlra :mzd xn`c `de .`kdn opitlie

zeaxl Ð "icb" `xw ilbc ip`y alga xya

Ð `xnegl alga xyan sili `le ,dzn alg

zi`e .`ed yecg alga xyac meyn epiid

."`ed yecg ?dipin xnbpe" :mzd iqxbc mixtq

éáøÐ zg` `l` aiig epi` xne` `aiwr

,zg` za xeqi` `edy qxhpewa yxitc i`nl

mc" wxta opzc :dyw ,`pwqna `ed oke

oileg alg zkizg ,(`,bk zezixk) "dhigy

rcei epi`e ,mdn zg` lk`e ycw alg zkizge

`aiwr iaxe .z`hg `ian Ð lk` mdn dfi`

xeqi` dil zi` `nl` .ielz my` s` :xne`

edine !zg` za xeqi` oky lke ,xeqi` lr lg

seqa mzd xn`ck ,ip`y miycwc :xnel yi

oi`c `nlra dil zi`c o`n elit`c :`wxt

j` .dil zi` miycwa ,xeqi` lr lg xeqi`

opzc `dn :o"ecxeen l`eny epiax axd dywd

`aiwr iax ,(`,biw oileg) "xyad lk" wxta

`l" xn`py ,dxezd on mpi` sere dig :xne`

sere digl hxt Ð minrt yly "icb lyaz

ipd :(`,fhw my) `xnba jixte .d`nh dndae

iax xaqw :ipyne ?l`enyckl edpiwt` `d

`l dzn alge ,xeqi` lr lg xeqi` `aiwr

zil zg` zaa elit`c rnyn `kde .`xw jixv

e`l Ð "jeti`" `kd xn`c ab lr s`e !dil

i`nl :cere !ikd xn` z`f `iyew gkn

`lc jzrc `wlqc meyn jixt `kdc `pyixtc

za iedc `ax wiqnc i`nl ,zg` za xeqi` ied

jixt mzdc :xnel yie !"jeti`" xn` `l zg`

`aiwr iaxk dil `xiaq i`c ,l`eny meyn

:ipyne ?yixc ikid d`nh dndae sere diga

.`xw e`la xeqi` lr lg xeqi` l`eny xaqwc

ãéæäm`e Ð xeht mixetkd meia bbye zaya

`dc ,xeht inp `aiwr iaxl `de :xn`z

,xingc zayd lr `ed cifnc ,ezricin ay epi`

mei dil xing ikd elit`c :xnel yie ?dliwqac

.dligne dxtk mei `edy itl ,mixetkd

íåé`le Ð `ed `zay `zy i`dc mixetkd

`lc oeik ,"micifn elit`e ,mz`" o`k jiiy

.dil opixn` ycgd zeriaw` `wece ,ycgl xeyra rawpøçàìyxit Ð dyrn

jexa yecwde mx` octn e`eaa daexn onfl enr wa`py dyrn eze` xg`l :qxhpewa

.zevn oiprl epiid Ð ipiq cr "l`xyi" `xwp `l :lirl xn`wc `de ."l`xyi" e`xw `ed

`l `zry `idd :ipyne ?"l`xyi ipa e`yie"c `iddn ,xqzil `zry `iddn" :jixte

"xqzil dyrn `eddn" opiqxb `le .dxez ozn zry `le ,cib ziiypc did dyrn zry

xn`p m`e .cib ziiyp` i`wc "dyrn xg`l" enk ,cibd ziiypc dyrn rnync Ð

ly eci lr `ed jexa yecwd mikqde j`lnd ekxay dkxa` i`w "dyrn xg`l"c

zry e`l `zry i`d" enk ied `l mewn lkn Ð "xqzil dyrn `iddn" oke ,j`ln

.cib ziiyp` i`wc ,"ied dyrn
iaxe
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úaL :àéðúäå ?ììBk øeqéà déì úéì éìéìbä éñBé éaøå§©¦¥©§¦¦¥¥¦¥§¨©§¨©¨
,äëàìî äNòå ââL ,íéøetkä íBéåäæ ìò áéiçL ïépî §©¦¦¨©§¨¨§¨¨¦©¦¤©¨©¤

Bîöòa äæ ìòå Bîöòa¯íBé" ,"àéä úaL" øîBì ãeîìz §©§§©¤§©§©§©©¨¦
:øîBà àáé÷ò éaø .éìéìbä éñBé éaø éøác ,"àeä íéøtkä©¦ª¦¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£¦¨¥

!úçà àlà áéiç Bðéà¯éñBé éaøc íeMî ïéáø çìL ¥©¨¤¨©©¨©¨¦¦§©¦¥
.Cetéàå ,äðLî ìL äòvä Ck :àðéðç éaøaáø çìL §©¦£¦¨¨©¨¨¤¦§¨§¥¨©©

éøáãì :ïðçBé éaøc íeMî éøBib øa á÷òé øa ÷çöé¦§¨©©£Ÿ©¦¥¦§©¦¨¨§¦§¥
éàîì ,éìéìbä éñBé éaøïëôàc,ãéfäå úaMa ââL ©¦¥©§¦¦§©©£©©¨©©©¨§¦¦

íéøetkä íBéa¯,áéiçúaMa ãéfäââLåíéøetkä íBéa §©¦¦©¨¦¦©©¨§¨©§©¦¦
¯úaL :ééaà øîà ?àîòè éàî .øeèt¯,àîéi÷å àòéá÷ ¨©©£¨£©©©¥©¨§¦¨§©§¨

íéøetkä íBé¯:àáø déì øîà .déì éòá÷ à÷c àðéã éa ©¦¦¥¦¨§¨¨§¦¥£©¥¨¨
,àáø øîà àlà !eúà÷ éããä éãäa eäééåøz ,óBñ óBñ©§©§©£¥£¨¥¨¨¤¨£©¨¨
àzL àäc éøetëã àîBéc :ízî eçìLå ,äåä àãîL§¨¨£¨§¨§¦¨§¨§¦¥§¨©¨

¯äeøîà ,éúBçð ìëå ïéáø àúà ék ïëå .àeä àúaL©§¨§¥¦£¨¨¦§¨¨¥£©¨
.àáøk] "á÷òé éðaî àìäå äãeäé éaø øîà"åëå,àéðz .[' §¨¨¨©©¦§¨©£Ÿ¦§¥©£Ÿ©§¨

eìëàé àì ïk ìò" øîàð éëå :äãeäé éaøì Bì eøîà̈§§©¦§¨§¦¤¡©©¥ŸŸ§
àìå ,"ìàøNé éðá" àlà øîàð àì àìäå ?"á÷òé éðá§¥©£Ÿ©£ŸŸ¤¡©¤¨§¥¦§¨¥§Ÿ
àlà ,øîàð éðéña ,àlà !éðéñ ãò "ìàøNé éða" eàø÷ð¦§§§¥¦§¨¥©¦©¤¨§¦©¤¡©¤¨
áéúî .íäì øñàð íòè äæéàî òãéì BîB÷îa ázëpL¤¦§©¦§¥©¥¥¤©©¤¡©¨¤§¦

!"íäéáà á÷òé úà ìàøNé éðá eàNiå" :àáø¯øçàì ¨¨©¦§§¥¦§¨¥¤©£Ÿ£¦¤§©©
:éLà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà ;äNòî©£¤£©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦

!øñúéì àzòL àéääî¯íéîòt äøBz éëå :déì øîà ¥©¦©§¨¦§©£©¥§¦¨§¨¦
àzòL àeää ?äðzéð íéîòt¯éàåä äNòî úòL åàì §¨¦¦§¨©©§¨¨§©©£¤£©
.éàåä äøBz ïzî úòL àìåéçä ïî øáà :ïðaø eðz §¨§©©©¨£©¨©¨©¥¤¦©©

éøác ,ïéøBäè ïéáe ïéàîè ïéa ,óBòå äiç äîäáa âäBð¥¦§¥¨©¨§¥§¥¦¥§¦¦§¥
âäBð Bðéà :íéøîBà íéîëçå .øæòìà éaøå äãeäé éaø©¦§¨§©¦¤§¨¨©£¨¦§¦¥¥

àlàïéøBäèaãçà àø÷î ïäéðLe :ïðçBé éaø øîà . ¤¨¦§¦¨©©¦¨¨§¥¤¦§¨¤¨
÷æç ÷ø" .eLøcLôpä àeä ícä ék ícä ìëà ézìáì ¨§©£©§¦§¦£Ÿ©¨¦©¨©¨¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `w sc oileg(iriax meil)

lg xeqi` oi` ililbd iqei iaxly `ax ixaca oecl dkiynn `xnbd
:`xnbd dywn .lleka xeqi` lråikdéì úéì éìéìbä éñBé éaø §©¦¥©§¦¦¥¥

ììBk øeqéà,lleka xeqi` lr lg xeqi`y xaeq epi` -àéðúäå± ¦¥§¨©§¨
,`ziixaaíéøetkä íBéå úaL,zaya zeidl mixetikd mei lg m` - ©¨§©¦¦

e,äëàìî äNòå ââLáéiçL ïépîz`hgäæ ìòå Bîöòa äæ ìò ¨©§¨¨§¨¨¦©¦¤©¨©¤§©§§©¤
Bîöòamixetikd mei meyn mbe zay meyn mb -oi`y mixne` oi`e , §©§

,xeqi` lr lg xeqi`øîBì ãeîìz±(` bk `xwie),'àéä úaL'mlerly ©§©©¨¦
oke ,mixetikd mei ea lg m` mb envr ipta miiw zay xeqi`íBé'

'àeä íéøtkä(fk bk my)ipta miiw mixetikd mei xeqi` mlerly ©¦ª¦
,zaya zeidl lg m` mb ,envràáé÷ò éaø .éìéìbä éñBé éaø éøác¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£¦¨
,úçà àlà áéiç Bðéà ,øîBàm`e xg`ne ,xeqi` lr lg xeqi` oi`y ¥¥©¨¤¨©©

ipyyk mb ,oey`xd xeqi`d `l` lg did `l df xg` df mi`a eid
ililbd iqei iaxe .mdn cg` lr `l` aiigl oi` cgi mi`a mixeqi`d
xeqi`e ,siqenae lleka xeqi` lr lg xeqi`y xaeq ,mizy aiigny
mixetikd mei xeqi`e ,oic zia zzin aeig ea yiy `ed siqen zay
df mi`a mdyky oeikne ,dlik` xeqi` mb lleky ,llekl aygp
gkene .mizy aiig cgi mi`a md xy`k mb ,milg mdipy df xg`

.siqenae lleka xeqi` lr lg xeqi`y ililbd iqei iax zrcy
:ef `iyew lr aeyii d`ian `xnbdéaøa éñBé éaøc íeMî ïéáø çìL̈©¨¦¦§©¦¥§©¦

àðéðç,`iyewd z` ayiilCetéàå äðLî ìL äòvä Ckmpn` jk - £¦¨¨©¨¨¤¦§¨§¥
iaxy ,dktedl jixv mle` ,dze` epyy okid dpynd zrvd dzid
xeqi` oi`y xaeq ixdy ,zg` ililbd iqei iaxe mizy aiign `aiwr

.llek xeqi`a mb xeqi` lr lg
iax zrcl ,opgei iax ly enyn xn`py oic yecig d`ian `xnbd

:zg` `l` aiign epi`y iqeiéøBib øa á÷òé øa ÷çöé áø çìL̈©©¦§¨©©£Ÿ©¦¦
ðçBé éaøc íeMîïëôàc éàîì éìéìbä éñBé éaø éøáãì ,ïdn itl - ¦§©¦¨¨§¦§¥©¦¥©§¦¦§©©£©©

`l` aiign epi` ililbd iqei iaxy `ziixaa zehiyd z` epktdy
e ,zaya lgy mixetikd meia dk`ln dyr mc` m` ,zg`ââL̈©

,íéøetkä íBéa ãéæäå úaLameiy rcie ,meid zayy gkyy §©¨§¥¦§©¦¦
,meid mixetikdáéiçmle`e ,z`hgíBéa ââLå úaLa ãéæä ©¨¥¦§©¨§¨©§
øeèt íéøetkä.zay xeqi` meyn wx eaeig lky ,z`hgn ©¦¦¨
:`xnbd zl`eyàîòè éàîeaiigl yi ixde ,xehtl mrhd dn ± ©©§¨

.eiabl bbyy mixetikd mei xeqi` meyn z`hg
:`xnbd dperàîéé÷å àòéá÷ úaL ,éiaà øîàdreaw zay - ¨©©©¥©¨§¦¨§©§¨

,ycegd zeriawa dielz dpi`e ,oic zia zriaw `ll mb zcnere
mle`déì éòá÷ à÷c àðéc éa íéøetkä íBéizn raew oic zia - ©¦¦¥¦¨§¨¨§¥¥

z` ycwny df `ed oic ziae ,ycegd zeriawa ielz ixdy ,legi
mcew rawp exeqi`y ,el mcewk aygp zay xeqi` okle ,ycegd
aiign epi`y ililbd iqei iax ly enrh edfe ,mixetikd mei xeqi`
,zay xeqi` lr legl leki mixetikd mei xeqi` oi`y ,zg` `l`
zaya cifd okle ,lleka elit` xeqi` lr lg xeqi` oi`y ezrcy
,lg `l mixetikd mei xeqi`y ,z`hgn xeht mixetikd meia bbye

.cifn did zay xeqi` iable
:wgvi ax ixaca iia` ly exe`ia lr dywn `ax,àáø déì øîà̈©¥¨¨

eúà÷ éããä éãäa eäééåøz óBñ óBñmi`a mixeqi`d ipy seq seq - ©§©§©£¥£¨¥¨¨
,ycegd zriawa ielz mixetikd meiy jka dne ,meid zligza cgi
iqei iaxy dny xnel jixv `l` ,zg` zaa mi`a mdipy lreta ixd
oi`y oeikny xaeq `edy meyn `ed ,zg` `l` aiign epi` ililbd

qi`mixeqi`d ipy xy`k mb okl ,siqene lleka mb xeqi` lg xe
ote`a ,jk m`e ,mdn cg` lr wx `l` aiigl oi` zg` zaa mi`a
eaiigl mewn yi ixdy ,z`hg eaiigl yi ,ipya bbye cg`a cifdy

.mixetikd mei cvn oiae zay cvn oia
iabl exn`p `ly ,xg` ote`a wgvi ax ixac z` x`an `ax

:xg` oipra `l` ,ililbd iqei iaxe `aiwr iax zwelgnøîà àlà¤¨¨©

äåä àãîL ,àáø`ly cny zxifb dzidyk exn`p wgvi ax ixac ± ¨¨§¨¨£¨
,mixetikd mei zevn z` miiwlízî eçìLå,l`xyi ux`n -àîBéc §¨§¦¨§¨

àeä àúaL àzL àäc éøetëcmixetikd mei zevn z` eniiwiy - §¦¥§¨©¨©§¨
gkzyz `ly ick ,xg` meia lg `ed dpy dze`ay it lr s` zaya
jk oia ixdy ,xaca eyibxi miiebdy yeygl oi` zayae ,ef devn
wgvi ax xn` df ote` lre .zay meyn dk`ln ziiyrn mirpnp
zn`a ixdy ,z`hgn xeht mixetikd meia bbye zaya cifd m`y

.did mixetikd mei `l
àáøk äeøîà éúBçð ìëå ïéáø àúà ék ïëålke oiax e`ayk ok`e - §¥¦¨¨¨¦§¨¨¥£¨¨§¨¨

.`ax mr enikqd ,laal l`xyi ux`n ecxiy el`
dypd cib xeqi` bdep m` minkge dcedi iax ewlgp epzpyna
jkn ,da bdepy ezhiyl di`x `iad dcedi iaxe ,d`nh dndaa
epipy .dxez ozn iptl cer dxn`p dypd cib zlik` zxdf`y

:dpynaî àìäå äãeäé éaø øîàonfá÷òé éðadypd cib xq`p ¨©©¦§¨©£Ÿ¦§¥©£Ÿ
zxzen d`nh dnda dzid oiicryk,['eëå]exeng exeqi`y xg`n §

.d`nh dnda xeqi` lr mb `ed lg jkitl ,gp ipa z` mb lleky
àéðz,`ziixaaBì eøîàminkgäãeäé éaøì,ezii`x lr daeyz ©§¨¨§§©¦§¨

øîàð éëå[dypd cib zlik` z` xqe`d df weqta]àì ïk ìò' §¦¤¡©©¥Ÿ
'á÷òé éða' eìëàédze`n mdilr xq`py ernyny ,'dypd cib z` Ÿ§§¥©£Ÿ

,'awri ipa' mi`exw oiicr eidyk ,j`lnd mr awri wa`py dry
àlà øîàð àì àìäåElk`i `l oM lr''ìàøNé éða','dWPd ciB z` ©£ŸŸ¤¡©¤¨©¥ŸŸ§§¥¦§¨¥¤¦©¨¤

eàø÷ð àìåmya,'ìàøNé éða'éðéñ ãò.dxezd z` elawykàlà §Ÿ¦§§§¥¦§¨¥©¦©¤¨
i`ceøîàð éðéña,okl mcew `le ,df xeqi`BîB÷îa ázëpL àlà §¦©¤¡©¤¨¤¦§©¦§

xeqi` zxdf` azke ,dxezd z` dyn xciq ,ipiqa xn`py xg`l ±
ick ,j`lnd mr awri ly ewa`d oipra dfòãéìipal [ricedl-] ¥©

l`xyiíäì øñàð íòè äæéàîmdilr xq`py xg`ne ,dypd cib ¥¥¤©©¤¡¨¨¤
lr lg xeqi` oi`y ,ze`nhd lr lg epi` ,dxez ozna wx dypd cib

.xeqi`
cr 'l`xyi ipa' e`xwp `ly `ziixaa epipyy dn lr dywn `xnbd

:dxez ozn zry,àáø áéúîk xn`p ixd,mixvnl awri cxiy ¨¦¨¨
'íäéáà á÷òé úà ìàøNé éða eàNiå'(d en ziy`xa)mcew cery ixd , ©¦§§¥¦§¨¥¤©£Ÿ£¦¤

ewa`d onfa mby xnel epl yi dzrne ,'l`xyi ipa' e`xwp dxez ozn
.f` eilr exdfede ,ok e`xwp cibd ziiype j`lnd mr awri ly

:`xnbd zvxznäNòî øçàìe`xwy xg`le ,j`lnd mr ewa`d §©©©£¤
f`n ,mx` octn e`ea xg` ax onf df dide ,l`xyi `ed jexa yecwd
mya e`xwp mixvnl ecxiy drya okle ,'l`xyi ipa' awri ipa e`xwp
[mx` octn e`eaa cin df didy] j`lnd mr ezngln onfa la` ,dfd

.l`xyi eny did `l oiicr f` ixdy 'l`xyi ipa' e`xwp `løîà̈©
déì[dywd-],éMà áøì àáøc déøa àçà áøok m`àéääî ¥©©¨§¥§¨¨§©©¦¥©¦

àzòL'l`xyi ipa' e`xwpe mdia` z` e`ypyøñzéìxq`i ± ©§¨¦§©
.dypd cib mdilrdéì øîà,`axc dixa `g` axl iy` axéëå ¨©¥§¦

íéîòt íéîòt äøBz[miwxt miwxt-],äðzéð`ldeàzòL àeää ¨§¨¦§¨¦¦§¨©©§¨
,mdia` z` e`ypyäNòî úòL åàìj`lnd mr ewa`d,éàåäf`y ©§©©£¤£©

,cibd lr xidfdl onfd,éàåä äøBz ïzî úòL àìåepzip f`y §Ÿ§©©©¨£©
lr e` `l` ,onf eze` lr cibd zxdf` z` aqdl oi` okle ,zeevnd
dcedi 'x ewlgp dfae ,dxez ozn onf lr e` j`lnd mr wa`nd onf

.minkge
,igd on xa` xeqi` bdep mixac el`a dpcd `ziixa d`ian `xnbd

:dypd cib oipra epzpyna zwelgnl dnecaéçä ïî øáà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥¤¦©©
äãeäé éaø éøác ïéøBäè ïéáe ïéàîè ïéa óBòå äiç äîäáa âäBð¥¦§¥¨©¨§¥§¥¦¥§¦¦§¥©¦§¨

.ïéøBäèa àlà âäBð Bðéà íéøîBà íéîëçå .øæòìà éaøåéaø øîà §©¦¤§¨¨©£¨¦§¦¥¥¤¨¦§¦¨©©¦
ïäéðLe ïðçBé,xfrl` iaxe dcedi iaxe ,minkg ±.eLøc ãçà àø÷î ¨¨§¥¤¦§¨¤¨¨§

mc zlik` xeqi` oipra dxeza xn`p(bk ai mixac)ézìáì ÷æç ÷ø'©£©§¦§¦
Lôpä àeä ícä ék ícä ìëà£Ÿ©¨¦©¨©¨¤
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קלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `w sc oileg(iriax meil)

lg xeqi` oi` ililbd iqei iaxly `ax ixaca oecl dkiynn `xnbd
:`xnbd dywn .lleka xeqi` lråikdéì úéì éìéìbä éñBé éaø §©¦¥©§¦¦¥¥

ììBk øeqéà,lleka xeqi` lr lg xeqi`y xaeq epi` -àéðúäå± ¦¥§¨©§¨
,`ziixaaíéøetkä íBéå úaL,zaya zeidl mixetikd mei lg m` - ©¨§©¦¦

e,äëàìî äNòå ââLáéiçL ïépîz`hgäæ ìòå Bîöòa äæ ìò ¨©§¨¨§¨¨¦©¦¤©¨©¤§©§§©¤
Bîöòamixetikd mei meyn mbe zay meyn mb -oi`y mixne` oi`e , §©§

,xeqi` lr lg xeqi`øîBì ãeîìz±(` bk `xwie),'àéä úaL'mlerly ©§©©¨¦
oke ,mixetikd mei ea lg m` mb envr ipta miiw zay xeqi`íBé'

'àeä íéøtkä(fk bk my)ipta miiw mixetikd mei xeqi` mlerly ©¦ª¦
,zaya zeidl lg m` mb ,envràáé÷ò éaø .éìéìbä éñBé éaø éøác¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£¦¨
,úçà àlà áéiç Bðéà ,øîBàm`e xg`ne ,xeqi` lr lg xeqi` oi`y ¥¥©¨¤¨©©

ipyyk mb ,oey`xd xeqi`d `l` lg did `l df xg` df mi`a eid
ililbd iqei iaxe .mdn cg` lr `l` aiigl oi` cgi mi`a mixeqi`d
xeqi`e ,siqenae lleka xeqi` lr lg xeqi`y xaeq ,mizy aiigny
mixetikd mei xeqi`e ,oic zia zzin aeig ea yiy `ed siqen zay
df mi`a mdyky oeikne ,dlik` xeqi` mb lleky ,llekl aygp
gkene .mizy aiig cgi mi`a md xy`k mb ,milg mdipy df xg`

.siqenae lleka xeqi` lr lg xeqi`y ililbd iqei iax zrcy
:ef `iyew lr aeyii d`ian `xnbdéaøa éñBé éaøc íeMî ïéáø çìL̈©¨¦¦§©¦¥§©¦

àðéðç,`iyewd z` ayiilCetéàå äðLî ìL äòvä Ckmpn` jk - £¦¨¨©¨¨¤¦§¨§¥
iaxy ,dktedl jixv mle` ,dze` epyy okid dpynd zrvd dzid
xeqi` oi`y xaeq ixdy ,zg` ililbd iqei iaxe mizy aiign `aiwr

.llek xeqi`a mb xeqi` lr lg
iax zrcl ,opgei iax ly enyn xn`py oic yecig d`ian `xnbd

:zg` `l` aiign epi`y iqeiéøBib øa á÷òé øa ÷çöé áø çìL̈©©¦§¨©©£Ÿ©¦¦
ðçBé éaøc íeMîïëôàc éàîì éìéìbä éñBé éaø éøáãì ,ïdn itl - ¦§©¦¨¨§¦§¥©¦¥©§¦¦§©©£©©

`l` aiign epi` ililbd iqei iaxy `ziixaa zehiyd z` epktdy
e ,zaya lgy mixetikd meia dk`ln dyr mc` m` ,zg`ââL̈©

,íéøetkä íBéa ãéæäå úaLameiy rcie ,meid zayy gkyy §©¨§¥¦§©¦¦
,meid mixetikdáéiçmle`e ,z`hgíBéa ââLå úaLa ãéæä ©¨¥¦§©¨§¨©§
øeèt íéøetkä.zay xeqi` meyn wx eaeig lky ,z`hgn ©¦¦¨
:`xnbd zl`eyàîòè éàîeaiigl yi ixde ,xehtl mrhd dn ± ©©§¨

.eiabl bbyy mixetikd mei xeqi` meyn z`hg
:`xnbd dperàîéé÷å àòéá÷ úaL ,éiaà øîàdreaw zay - ¨©©©¥©¨§¦¨§©§¨

,ycegd zeriawa dielz dpi`e ,oic zia zriaw `ll mb zcnere
mle`déì éòá÷ à÷c àðéc éa íéøetkä íBéizn raew oic zia - ©¦¦¥¦¨§¨¨§¥¥

z` ycwny df `ed oic ziae ,ycegd zeriawa ielz ixdy ,legi
mcew rawp exeqi`y ,el mcewk aygp zay xeqi` okle ,ycegd
aiign epi`y ililbd iqei iax ly enrh edfe ,mixetikd mei xeqi`
,zay xeqi` lr legl leki mixetikd mei xeqi` oi`y ,zg` `l`
zaya cifd okle ,lleka elit` xeqi` lr lg xeqi` oi`y ezrcy
,lg `l mixetikd mei xeqi`y ,z`hgn xeht mixetikd meia bbye

.cifn did zay xeqi` iable
:wgvi ax ixaca iia` ly exe`ia lr dywn `ax,àáø déì øîà̈©¥¨¨

eúà÷ éããä éãäa eäééåøz óBñ óBñmi`a mixeqi`d ipy seq seq - ©§©§©£¥£¨¥¨¨
,ycegd zriawa ielz mixetikd meiy jka dne ,meid zligza cgi
iqei iaxy dny xnel jixv `l` ,zg` zaa mi`a mdipy lreta ixd
oi`y oeikny xaeq `edy meyn `ed ,zg` `l` aiign epi` ililbd

qi`mixeqi`d ipy xy`k mb okl ,siqene lleka mb xeqi` lg xe
ote`a ,jk m`e ,mdn cg` lr wx `l` aiigl oi` zg` zaa mi`a
eaiigl mewn yi ixdy ,z`hg eaiigl yi ,ipya bbye cg`a cifdy

.mixetikd mei cvn oiae zay cvn oia
iabl exn`p `ly ,xg` ote`a wgvi ax ixac z` x`an `ax

:xg` oipra `l` ,ililbd iqei iaxe `aiwr iax zwelgnøîà àlà¤¨¨©

äåä àãîL ,àáø`ly cny zxifb dzidyk exn`p wgvi ax ixac ± ¨¨§¨¨£¨
,mixetikd mei zevn z` miiwlízî eçìLå,l`xyi ux`n -àîBéc §¨§¦¨§¨

àeä àúaL àzL àäc éøetëcmixetikd mei zevn z` eniiwiy - §¦¥§¨©¨©§¨
gkzyz `ly ick ,xg` meia lg `ed dpy dze`ay it lr s` zaya
jk oia ixdy ,xaca eyibxi miiebdy yeygl oi` zayae ,ef devn
wgvi ax xn` df ote` lre .zay meyn dk`ln ziiyrn mirpnp
zn`a ixdy ,z`hgn xeht mixetikd meia bbye zaya cifd m`y

.did mixetikd mei `l
àáøk äeøîà éúBçð ìëå ïéáø àúà ék ïëålke oiax e`ayk ok`e - §¥¦¨¨¨¦§¨¨¥£¨¨§¨¨

.`ax mr enikqd ,laal l`xyi ux`n ecxiy el`
dypd cib xeqi` bdep m` minkge dcedi iax ewlgp epzpyna
jkn ,da bdepy ezhiyl di`x `iad dcedi iaxe ,d`nh dndaa
epipy .dxez ozn iptl cer dxn`p dypd cib zlik` zxdf`y

:dpynaî àìäå äãeäé éaø øîàonfá÷òé éðadypd cib xq`p ¨©©¦§¨©£Ÿ¦§¥©£Ÿ
zxzen d`nh dnda dzid oiicryk,['eëå]exeng exeqi`y xg`n §

.d`nh dnda xeqi` lr mb `ed lg jkitl ,gp ipa z` mb lleky
àéðz,`ziixaaBì eøîàminkgäãeäé éaøì,ezii`x lr daeyz ©§¨¨§§©¦§¨

øîàð éëå[dypd cib zlik` z` xqe`d df weqta]àì ïk ìò' §¦¤¡©©¥Ÿ
'á÷òé éða' eìëàédze`n mdilr xq`py ernyny ,'dypd cib z` Ÿ§§¥©£Ÿ

,'awri ipa' mi`exw oiicr eidyk ,j`lnd mr awri wa`py dry
àlà øîàð àì àìäåElk`i `l oM lr''ìàøNé éða','dWPd ciB z` ©£ŸŸ¤¡©¤¨©¥ŸŸ§§¥¦§¨¥¤¦©¨¤

eàø÷ð àìåmya,'ìàøNé éða'éðéñ ãò.dxezd z` elawykàlà §Ÿ¦§§§¥¦§¨¥©¦©¤¨
i`ceøîàð éðéña,okl mcew `le ,df xeqi`BîB÷îa ázëpL àlà §¦©¤¡©¤¨¤¦§©¦§

xeqi` zxdf` azke ,dxezd z` dyn xciq ,ipiqa xn`py xg`l ±
ick ,j`lnd mr awri ly ewa`d oipra dfòãéìipal [ricedl-] ¥©

l`xyiíäì øñàð íòè äæéàîmdilr xq`py xg`ne ,dypd cib ¥¥¤©©¤¡¨¨¤
lr lg xeqi` oi`y ,ze`nhd lr lg epi` ,dxez ozna wx dypd cib

.xeqi`
cr 'l`xyi ipa' e`xwp `ly `ziixaa epipyy dn lr dywn `xnbd

:dxez ozn zry,àáø áéúîk xn`p ixd,mixvnl awri cxiy ¨¦¨¨
'íäéáà á÷òé úà ìàøNé éða eàNiå'(d en ziy`xa)mcew cery ixd , ©¦§§¥¦§¨¥¤©£Ÿ£¦¤

ewa`d onfa mby xnel epl yi dzrne ,'l`xyi ipa' e`xwp dxez ozn
.f` eilr exdfede ,ok e`xwp cibd ziiype j`lnd mr awri ly

:`xnbd zvxznäNòî øçàìe`xwy xg`le ,j`lnd mr ewa`d §©©©£¤
f`n ,mx` octn e`ea xg` ax onf df dide ,l`xyi `ed jexa yecwd
mya e`xwp mixvnl ecxiy drya okle ,'l`xyi ipa' awri ipa e`xwp
[mx` octn e`eaa cin df didy] j`lnd mr ezngln onfa la` ,dfd

.l`xyi eny did `l oiicr f` ixdy 'l`xyi ipa' e`xwp `løîà̈©
déì[dywd-],éMà áøì àáøc déøa àçà áøok m`àéääî ¥©©¨§¥§¨¨§©©¦¥©¦

àzòL'l`xyi ipa' e`xwpe mdia` z` e`ypyøñzéìxq`i ± ©§¨¦§©
.dypd cib mdilrdéì øîà,`axc dixa `g` axl iy` axéëå ¨©¥§¦

íéîòt íéîòt äøBz[miwxt miwxt-],äðzéð`ldeàzòL àeää ¨§¨¦§¨¦¦§¨©©§¨
,mdia` z` e`ypyäNòî úòL åàìj`lnd mr ewa`d,éàåäf`y ©§©©£¤£©

,cibd lr xidfdl onfd,éàåä äøBz ïzî úòL àìåepzip f`y §Ÿ§©©©¨£©
lr e` `l` ,onf eze` lr cibd zxdf` z` aqdl oi` okle ,zeevnd
dcedi 'x ewlgp dfae ,dxez ozn onf lr e` j`lnd mr wa`nd onf

.minkge
,igd on xa` xeqi` bdep mixac el`a dpcd `ziixa d`ian `xnbd

:dypd cib oipra epzpyna zwelgnl dnecaéçä ïî øáà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥¤¦©©
äãeäé éaø éøác ïéøBäè ïéáe ïéàîè ïéa óBòå äiç äîäáa âäBð¥¦§¥¨©¨§¥§¥¦¥§¦¦§¥©¦§¨

.ïéøBäèa àlà âäBð Bðéà íéøîBà íéîëçå .øæòìà éaøåéaø øîà §©¦¤§¨¨©£¨¦§¦¥¥¤¨¦§¦¨©©¦
ïäéðLe ïðçBé,xfrl` iaxe dcedi iaxe ,minkg ±.eLøc ãçà àø÷î ¨¨§¥¤¦§¨¤¨¨§

mc zlik` xeqi` oipra dxeza xn`p(bk ai mixac)ézìáì ÷æç ÷ø'©£©§¦§¦
Lôpä àeä ícä ék ícä ìëà£Ÿ©¨¦©¨©¨¤
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aw sc oileg(iying meil)

àì,'øNaä íò Lôpä ìëàúcera xyad on lk`z `l o`kn eyxce ŸŸ©©¤¤¦©¨¨
.igd on xa` epiidc ,ea ytpdyéøáñ øæòìà éaøå äãeäé éaø©¦§¨§©¦¤§¨¨¨§¥

,epcnll ,mc xeqi`l igd on xa` xeqi` z` dyiwd dxezdyìk̈
xacBîc ìò äåeöî äzàL,enc z` lek`l `ly -äåeöî äzà ¤©¨§ª¤©¨©¨§ª¤

,åéøáà ìò.igd on mlk`l `lyéðäåmiig ilraénð ïéàîè,ìéàBä ©¥¨¨§©¥§¥¦©¦¦
ïîc ìò äåeöî äzàåäåeöî äzà ,mbïéøáà ìò.mdlyïðaøå §©¨§ª¤©¨¨©¨§ª¤©¥¨¦§©¨¨

,éøáñxn`p'øNaä íò Lôpä ìëàú àì'±mr ytpd mc xy`k ¨§¥ŸŸ©©¤¤¦©¨¨
,eze` lk`z `l xyaddéãeçì øNa àlàenvr ipta xyad ± ¤¨¨¨§¥

ixd ,eplk`z [dhigy xg`l xnelk] ytpd epnn `viy xg`l
zligz cenll yi dzrne ,elk`l ie`x dz`y xyaa xacn weqtdy

,jk yexcle eteqn weqtdåéøáà ìò äåeöî äzà øzeî BøNaL ìk̈¤§¨¨©¨§ª¤©¥¨¨
,igd on mlk`l `ly,øzeî BøNa ïéàL ìëå,mi`nhd xya epiidc §¨¤¥§¨¨

.åéøáà ìò äåeöî äzà éà¦©¨§ª¤©¥¨¨
:dcedi iax lr dywn `xnbdàø÷ déì änì äãeäé éaøå±recn §©¦§¨¨¨¥§¨

,mi`nha s` bdep igd on xa` xeqi`y weqtdn yexcl jxvedixd
ik ,`xaqn z`f cenll xyt`éúéì[`eai-]øáà øeqéàigd on ¥¥¦¥¤

ìeçéì[legie-]äàîeè øeqéà ìò,d`nh dnda xeqi` lr ±ïkL ¥©¦§¨¤¥
Bøeqéày ,xengâäBðmb,çð éðáaxeqi`y xaeq dcedi iax `lde ¦¥¦§¥Ÿ©

:`xnbd zvxzn .lw xeqi` lr lg xengénð éëä ïéà`ed oekp ± ¥¨¦©¦
,weqtd zyxcl epkxved `l dcedi iax zrclyéøèöéà éëåàø÷ C §¦¦§§¦§¨

dkxved dyxcde ±ìzrcøæòìà éaødcedi iax zrck xaeqd §©¦¤§¨¨
lg xeqi`y ezenk xaeq epi` la` ,d`nha bdep igd on xa`y oiprl
on xa`y weqtdn yexcl epkxved jkl ,xeng xeqi`a xeqi` lr

.d`nha bdep igd
:`ziixan opgei iaxl di`x d`ian `xnbd,éëä énð àéðzminkgy ©§¨©¦¨¦

,weqtd eze` z` eyxc mdipy xfrl` iaxeâäBð éçä ïî øáà¥¤¦©©¥
äøBäè ïéa äàîè ïéa ,óBòå äiç äîäáa,øîàpL(bk ai mixac)÷ø' ¦§¥¨©¨§¥§¥¨¥§¨¤¤¡©©

,'ícä ìëà ézìáì ÷æç,miyxeceBîc ìò äåeöî äzàL ìk,äzà £©§¦§¦£Ÿ©¨¨¤©¨§ª¤©¨©¨
åéøáà ìò äåeöî,,Bîc ìò äåeöî äzà éàL ìëå,miabge mibc oebk §ª¤©¥¨¨§¨¤¦©¨§ª¤©¨

zà éà,íéøîBà íéîëçå .øæòìà éaø éøác ,åéøáà ìò äåeöî ä ¦©¨§ª¤©¥¨¨¦§¥©¦¤§¨¨©£¨¦§¦
âäBð Bðéàigd on xa`Lôpä ìëàú àì' øîàpL ,ïéøBäèa àlà ¥¥¤¨¦§¦¤¤¡©ŸŸ©©¤¤

àlà 'øNaä íòlek`,déãeçì øNa,miyxeceøzeî BøNaL ìk ¦©¨¨¤¨¨¨§¥¨¤§¨¨
ìò äåeöî äzà ïéà øzeî BøNa ïéàL ìëå åéøáà ìò äåeöî äzà©¨§ª¤©¥¨¨§¨¤¥§¨¨¥©¨§ª¤©

.åéøáà,ztqep drc `ziixad dtiqen .opgei iaxl di`xd o`k cr ¥¨¨
âäBð Bðéà øîBà øéàî éaøigd on xa` xeqi`'äîäáa' àlà ©¦¥¦¥¥¥¤¨¦§¥¨

,ãáìa äøBäè.mixedh elit`e zetere zeiga `le §¨¦§¨
:xi`n iax ly enrh z` zx`an `xnbdïîéñ),ìàeîL,,àìéL ¦¨§¥¦¨

(éîéLeny did dn ,yxcnd zia ipa mda ewlgpy zeny dyly md ¦¦
.xi`n iax ly enrh z` yxity ,drenyd lra ,dax ly eia` ly

àcñç áø øîà ìàeîL øa äaø øîà,àîéúéàåmixne` yie ± ¨©©¨©§¥¨©©¦§¨§¦¥¨
mya z`f xn`yóñBé áø.dì éøîàåyie±][mixne`øa äaø øîà ©¥§¨§¥¨¨©©¨©

àìéL[l`eny xa dax `le ,`liy xa dax df didy-]áø øîà ¦¨¨©©
àcñç,óñBé áø àîéúéàå.éîéL øa äaø dì éøîàåepa didy-] ¦§¨§¦¥¨©¥§¨§¥¨©¨©¦¦

[iniy lyéaøc àîòè éàî ,óñBé áø àîéúéàå ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨§¦¥¨©¥©©§¨§©¦
øéàîepi`y xn`y.dxedh dndaa `l` bdepàø÷ øîàweqt my) ¥¦¨©§¨

(`kðàvîe Eø÷aî zçáæå''E,oileg xya zlik`a xacn df weqt §¨©§¨¦§¨§¦Ÿ§
xn`p el jenqe(bk weqt my)epnny] 'xyad mr ytpd lk`z `le'

.o`ve xwaa wx bdep df xeqi`y epcnll [igd on xa` xeqi` ecnl
:igd on xa` oica mi`pzd zwelgn oipra xe`ia dtiqen `xnbd

áø øîà ìcéb áø øîà,ú÷Bìçîm` ewlgpy minkge dcedi iax ¨©©¦¥¨©©©£¤
wx `id ,mi`nha bdep igd on xa`ìàøNéa,éøác çð ïáa ìáà §¦§¨¥£¨§¤Ÿ©¦§¥

ìkä,øäæeî`ed.ïéøBäèk ïéàîhä ìòminkg ly mnrh lk ixdy ©Ÿ§¨©©§¥¦¦§¦
exya oi`y lk ,eyxcy meyn ,mixedha `l` bdep epi`y exn`y
xzeny ieby `vnp ,igd on xa` meyn xq`p epi` dlik`a xzen

.igd on xa` meyn ea `ed xq`p ,d`nh xyaa

:lcib ax ixack `ziixan dgiken `xnbdéëä énð àéðz,ïî øáà ©§¨©¦¨¦¥¤¦
Bðéà ìàøNéå ,íéøBäèk íéàîhä ìò åéìò øäæeî çð ïa ,éçä©©¤Ÿ©§¨¨¨©©§¥¦¦§¦§¦§¨¥¥

.ãáìa ïéøBähä ìò àlà øäæeîminkg zrcl elit`y rnyn §¨¤¨©©§¦¦§¨
.mi`nha s` xeq` gp oa ,mixedha wx xeq` l`xyiy

bd:`ziixad ly `tiqd zqxib gqepa zerc izy d`ian `xnàkéà¦¨
éøîàca `l` xdfen epi` l`xyie' ,eqxby yi ±'äøBäèoeyla] §¨§¥§¨

,sere diga `le cala dxedh dndaa xnelk ,[cigiøéàî éaøå- §©¦¥¦
.xi`n iax zrckéøîàc àkéàa `l` xdfen epi` l`xyie','íéøBäè ¦¨§¨§¥§¦

ïðaøåon xa`a exq`p mixedhd lky mixaeqd minkg zhiyke ± §©¨¨
.igd

:lcib ax ixacl ztqep di`x d`ian `xnbdïðà óà éáæéL áø øîà̈©©¥§¦©£¨
àðéðz énðepipyy ,lcib axk dpyna(b"n `"t zexdh),ïî øáà ìëà' ©¦¨¦¨¨©¥¤¦
äpnî éçä,`nh sern ±,íéòaøà âôBñ Bðéàminkg zrckexn`y ©©¦¤¨¥¥©§¨¦

.igd on xa` meyn mi`nh lr miaiig oi`y,'dzøäèî äèéçL ïéàå§¥§¦¨§©©§¨
,ezii`x z` iafiy ax x`ane .dlik`l `nhd serd z`éàîaina ± §©

.dzxdhn dzhigy oi`y epipyy dn xaecnìàøNéa àîéìéà, ¦¥¨§¦§¨¥
,dzøäèî äèéçL ïéàc àèéLt`l` dxizn dpi` dhigy ixdy §¦¨§¥§¦¨§©©§¨

.z`f eprinydl dpynd dkxved dnle ,mixedhd z`åàì àlà¤¨¨
,çð éðáaelit`y eprinyneqkxtn ecera xa` epnn jzge ehgy ¦§¥Ÿ©

xa` meyn ,elk`l gp oa xeq` [xzen dxedha l`xyia df oebkay]
,igd onììkî,o`kn gken ixd ±øeñàcly igd on xa`a gp oa ¦§¨§¨

mi`nha oi` l`xyiay mixaeqd minkgl elit` ,mixedhk mi`nh
.igd on xa` xeqi`

:iafiy ax ixack dpynd z` yxity `xen` cer d`ian `xnbdéaø©¦
éîø Léht øa épîdnàLéø,dpynd ly,àôéqàepipy `yixay ©¦©©¦¨¥¥¨©¥¨

igd on xa` oi`y rnyn ,`nh ser ly igd on xa` lr miyprp oi`y
ecera dlik`l ezxizn ezhigy oi`y exn` `tiqae ,mi`nha bdep

.igd on xa` xeqi` ea bdepy rnyn ,qkxtnépLîe,ipn iaxàLéø §©¥¥¨
,ìàøNéaigd on xa` xeqi` mda bdep oi` ik ,eilr miwel oi` okle §¦§¨¥
.mi`nha,çð ïáa àôéñåmb igd on xa` xeqi` bdep gp ipaae §¥¨§¤Ÿ©
.mi`nha

:igd on xa` oipra ztqep dkld d`ian `xnbdáø øîàïî øáà , ¨©©¥¤¦
éøö éçäúéfk C.eilr aiigzdl ickäáéúk äìéëà ,àîòè éàî ©©¨¦©©¦©©§¨£¦¨§¦¨

,déalik`e ,'xyad mr ytpd 'lk`z' `l' xn`py.zifka drnyn d ¥
:lirl d`aedy dpyndn ax lr dywn `xnbdíøîò áø áéúîlr ¨¦©©§¨

,dpyna epipy ,axìëàl`xyiäpnî éçä ïî øáà,`nh sern ± ¨©¥¤¦©©¦¤¨
.dzøäèî äèéçL ïéàå ,íéòaøàä úà âôBñ Bðéàax lr dywe ¥¥¤¨©§¨¦§¥§¦¨§©©§¨

o`k xaecn gxkda ixdy ,eilr dwel l`xyi oi`y epipyy `yixdn
dzid eli` ,igd on xa` meyn aiigzdl ick ea yiy xeriy lk`yk

,eilr miwel oi`y `ed heyt xeriy ea oi` m`y ,dxedhà÷ìñ éàå§¦©§¨
úéfk ïðéòa Czòcepi` recn ,igd on xa` meyn aiigzdl ick ©§¨§¦¨©©¦

,dweldéì ÷etézmeyn ,zewll el yi igd on xa` xeqi` `la mby ¥¥
úéfk ìëà÷cz` yxtl yi :`xnbd zvxzn .`nh ser xyan §¨¨©©©¦

dpyndïîçð áø øîàãkoldl z`aend `ziixad z` yxtl(a"r), ¦§¨©©©§¨
,da xaecnyøNa eäMîa±xeriy wx ,xya zifk xa`a oi`y §©¤¨¨

e ,edynúBîöòå ïéãéb.zifk xeriyl eze` minilynénð àëäenk - ¦¦©£¨¨¨©¦
xaecny ,o`k yxtl yi ok,øNa eäMîaeúBîöòå ïéãébminilyn §©¤¨¨¦¦©£¨

zifk xeriyl,ea oi`y oeik ,eilr dwel epi` `nh ser lke` meyny
q` mpi` zenvrde micibde ,xya zifk,`nh ser lke` meyn mixe

,xya mrh mda oi`y oeikla`eilr dwel did igd on xa` cvn
oeik `l` ,cal xyadn zifk ea `diy jixv oi`y ,xedh did eli`
`nh ser `edy meyn wxe ,eilr miaiig zifk ea yie mly xa` `edy

.`nha bdep igd on xa` xeqi` oi` ik ,eilr oiwel oi`
xa` ly xeqi`d xeriy oipra envr ixac xzeq axy dywn `xnbd

:igd onòîL àz,áø øîàc ¨§©§¨©©
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oifge` mipy` cenr aw sc ± oey`x wxtzereay

øùáä íò ùôðä ìëàú àìdxdf` `id efe ,enr ytpdy cera epnn lk`z `l Ð

.igd on xa`lïîã ìò äååöî äúà ïéàîè.(`,`k) "dhigy mc" wxta zezixka Ð

.mizy ikldne miabge mibce mivxy `l` ezxdf` llkn e`vi `lùôðä ìëàú àì
øùáä íòenr ytpd mc oi` `d :rnyn Ð.lek` Ðçð éðáá âäåð åøåñéà ïëù

ziy`xa) aizkc ,eilr exdfed md s`y Ð

`d dcedi iaxe ,'ebe "enc eytpa xya j`" (h

i`d meync (a,w) lirl cib iab dil opirny

ipaa bdep exeqi` oky ,d`nh` liig `nrh

.gpàø÷ êéøèöéà éëiaxl ,exq`l Ð

iaxk d`nha dil xq`c ,jixhvi` xfrl`

xeqi` lr lg xeqi` dil zile ,dcedi

.`xw diazkc e`l i` ,xeng xeqi`aàéðú
éëä éîðopaxe xfrl` iaxc ,opgei iaxk Ð

.itli `xw i`dnìò äååöî äúà éàù ìëå
åîã.miabge mibc Ðäøåäè äîäáá àìà

.oixedh ody it lr s`e ,sere diga `le Ð

êðàöîå êø÷áîon xa` dixza aizke Ð

.igdøäæåî çð ïá ìáàlkc ,lkd lr Ð

:dia `pixw ,lek` dicegl xya :dia `pixwc

.lk`z `l igd on xa`äøåäè éøîàã úéà
zi`e .xi`n iaxk ,i`w dnda`e ,ipzw Ð

sere dig s`e ,ipzw "mixedh" ixn`c

.rnynaàðéðú éîð ïðà óàzkqna Ð

mzde ,oi`nhd lr xdfen gp oac zexdh

xac xyr dyly :xn`w (` dpyn ` wxt)

ser zlapa jke jke ,xedh ser zlapa exn`p

.odn `id efe ,`nhäðîî éçä ïî øáà ìëà
.ixiin `w `nh sera Ðâôåñ åðéà:xaqwe Ð

.opaxk ,mi`nha bdep epi`:opiqxb ikdïéàå
äúøäèî äúèéçù,i`w `nh ser`e Ð

hiwpc `de .dzxdhn dzhigy oi`c xn`we

da ligz` `yixc meyn Ð dawp oeyl dl

`nh ser zlap :ikd da opzc ,dawp oeyl

.'ek daygn dkixvéàîáoi`" `tiq ipzw Ð

"ezxdhn ezhigy?Ð l`xyia `nip i`

:iyextl `kil `de .`ed `nh `dc ,`hiyt

`nh serc Ð zelap z`neh icin ezxdhn

.drilad ziaa elit` ,d`neh mey el oi`

.xn`w "dlik`a ezxizn oi`" jgxk lre

el ezxizn ezhigy oi`y ,xn`w gp oal `l`

opixn`ck ,qkxtn `edy onf lk dlik`a

dhigya e`l gp oac (`,bl oileg) ipy wxta

opixn`c `ed dxedh iabe .'ek `zlin `ilz

`xyknc ebin ,gp oal dil `xykn dhigy

,ixy l`xyilc icin `kilc .l`xyil dil

ecen opax elit`c :dpin opirny .xeq` ieble

.igd on xa`a d`nehd lr xdfen gp oac

àôéñà àùéø éîø"bteq epi`" `yix ipzw Ð

.oi`nha bdep igd on xa` oi` ,`nl` Ð

`kile ,"ezxdhn ezhigy oi`" ipz xcde

.bdep ,`nl` Ð igd on xa`a `l` `newe`l

çð ïáá àôéñå ìàøùéá àùéø.`id opaxe Ð

`tiq inp dil rnyn ded diinx ik `xwirne

xcde .`nrh rci ded `l edine ,gp oaa

a` lr deevn dz` i` ,xzen exya oi`y lk :dia `pixwc .xn`wc `ed l`xyia ,oi`nha bdep oi` xn`c o`nl elit`c dhyt.dcen Ð gp oaa la` .eixêéøö éçä ïî øáà
úéæëdlik` oi`c ,opira xeriy ea yi i`ce `l` .xeriy ea oi`c ab lr s` ,xa` iaxz`c `niz `l ,igd on xyal cge igd on xa`l cg ,iaizk i`xw ixzc ab lr s` Ð

.zifkn zegtaäðîî éçä ïî øáà ìëà.`nh sern Ðâôåñ åðéàxeriy `kil i`c .opiwqr dxedha igd on xa` xeqi`c ,xeriy `ki`ca jgxk lre .oi`nha bdep epi`c Ð

"md uwy ik [elk`i] (lk`i) `l"c e`l `ki`e ,zifk `ki` `de bteq epi` i`n` Ð zifk lk`c inp ikde ,zifka igd on xa` xeqi` jzrc `wlq i`e .bteq epi`c `hiyt Ð

(`i `xwie)ïîçð áø øîàãë ?.onwl Ðúåîöòå ïéãéâå øùá åäùîá.aiign xa` meyne ,`nh mrh zenvre oiciba oi`c ,aiign `l d`neh meync ,zifkl oinilyn Ð

.xa` epi`y it lr s` xya`e ,xya xeriy oi`c ab lr s` xa`` aiiginc Ð igd on xyae igd on xa`l `xw edpiblt ikdlc
äééçá
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éáøåexeqi` oky d`neh xeqi`` legile igd on xa` xeqi` izil `xw dil dnl dcedi

liig `nrh `eddnc ,cib iab (a,w) lirl dil opirnyck :yexit Ð gp ipaa bdep

,`kdn slinl ivn `lc :xnel yie ?sili `kdn `nlice :xn`z m`e .d`neh xeqi``

ipal `l` xq`p `l cib la` .gp ipal igd on xa` xeqi` dia sqezi`c ,`ed siqen xeqi`c

.xeng xeqi` `l` ied `le ,awriéëjixhvi`

dnda xaqw i` :xn`z m`e Ð xfrl` iaxl

zg` za xeqi` ok m` ,zcner mixa`l diiga

lw lr ,xenga dil zilc o`nl elit`e .`id

cera ,micw d`neh xeqi`c :xnel yie !dcen

.miciba mixa` exywp `ly

éáøådndaa `l` bdep epi` xne` xi`n

:mixt` epiax dywd Ð cala dxedh

mixac xyr dyly ,zexdh zkqn yixa opzc

igd on xa` lke`de ,'ek xedh ser zlapa exn`p

dzhigye dzwilne ,mirax`d z` bteq dpnn

yie !xi`n iax ixac ,dz`nehn dztxh zxdhn

,`zlin dlek` i`w `l xi`n iax ixacc :xnel

biltc .dil hwp dwilne dhigy oiprl `l`

"mei leah" wxt seqa migafa dcedi iax dilr

z`neh `nhnc mzd inp ipzwc `dc .(a,dw)

`le .xi`n iaxk iz` `l ,dviaka oilke`

.xi`n iax inp `yix ,xi`n iax `tiqcn :opixn`

:my wcwcl cenlzd dvxy dn itl edine

:dyw ,xi`n iax inp `yix ,xi`n iax `tiqcn

iax e`l igd on xa`c `zrivncn ,daxc`c

dedc :xnel yie !xi`n iax e`l inp `yix ,xi`n

oeyl dyw zvwe ."jinrhile" xninl ivn

dil zi`c dil zrny o`n :xn`wc ,mzd `xnbd

?d`nehn dztxh zxdhn dzhigye dzwilnc

ipzw `d ,df oipra wcwcl jixv i`n` .xi`n iax

?"xi`n iax ixac" `icda da

àìàezxizn ezhigy oi`c Ð gp ipaa e`l

zlap iab ,zqkxtny onf lk dlik`a

zxdhn dzhigye" `yix ipzwc .xedh ser

dhigy oi`"c ipzw `le ,"dz`nehn dztxh

`ed `wec dxedh iab ,`tiq ipzwck ,"ezxdhn

ebn ,gp ipal dil dxykn dhigy xn`c

ixy l`xyilc icin `kilc ,l`xyil dxyknc

axl dpyn jdn dywzc :dnize .xeq` ieble

oi`c (`,bl) ipy wxta lirl xn`c awri xa `g`

xn` ikd e`la edine !mirn ipa lr ieb oipnfn

dpi` dpynd ziyewe ,dizeek `lc `ipzc lirl

.jk lk dheyt
lk`
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aw sc oileg(iying meil)

àì,'øNaä íò Lôpä ìëàúcera xyad on lk`z `l o`kn eyxce ŸŸ©©¤¤¦©¨¨
.igd on xa` epiidc ,ea ytpdyéøáñ øæòìà éaøå äãeäé éaø©¦§¨§©¦¤§¨¨¨§¥

,epcnll ,mc xeqi`l igd on xa` xeqi` z` dyiwd dxezdyìk̈
xacBîc ìò äåeöî äzàL,enc z` lek`l `ly -äåeöî äzà ¤©¨§ª¤©¨©¨§ª¤

,åéøáà ìò.igd on mlk`l `lyéðäåmiig ilraénð ïéàîè,ìéàBä ©¥¨¨§©¥§¥¦©¦¦
ïîc ìò äåeöî äzàåäåeöî äzà ,mbïéøáà ìò.mdlyïðaøå §©¨§ª¤©¨¨©¨§ª¤©¥¨¦§©¨¨

,éøáñxn`p'øNaä íò Lôpä ìëàú àì'±mr ytpd mc xy`k ¨§¥ŸŸ©©¤¤¦©¨¨
,eze` lk`z `l xyaddéãeçì øNa àlàenvr ipta xyad ± ¤¨¨¨§¥

ixd ,eplk`z [dhigy xg`l xnelk] ytpd epnn `viy xg`l
zligz cenll yi dzrne ,elk`l ie`x dz`y xyaa xacn weqtdy

,jk yexcle eteqn weqtdåéøáà ìò äåeöî äzà øzeî BøNaL ìk̈¤§¨¨©¨§ª¤©¥¨¨
,igd on mlk`l `ly,øzeî BøNa ïéàL ìëå,mi`nhd xya epiidc §¨¤¥§¨¨

.åéøáà ìò äåeöî äzà éà¦©¨§ª¤©¥¨¨
:dcedi iax lr dywn `xnbdàø÷ déì änì äãeäé éaøå±recn §©¦§¨¨¨¥§¨

,mi`nha s` bdep igd on xa` xeqi`y weqtdn yexcl jxvedixd
ik ,`xaqn z`f cenll xyt`éúéì[`eai-]øáà øeqéàigd on ¥¥¦¥¤

ìeçéì[legie-]äàîeè øeqéà ìò,d`nh dnda xeqi` lr ±ïkL ¥©¦§¨¤¥
Bøeqéày ,xengâäBðmb,çð éðáaxeqi`y xaeq dcedi iax `lde ¦¥¦§¥Ÿ©

:`xnbd zvxzn .lw xeqi` lr lg xengénð éëä ïéà`ed oekp ± ¥¨¦©¦
,weqtd zyxcl epkxved `l dcedi iax zrclyéøèöéà éëåàø÷ C §¦¦§§¦§¨

dkxved dyxcde ±ìzrcøæòìà éaødcedi iax zrck xaeqd §©¦¤§¨¨
lg xeqi`y ezenk xaeq epi` la` ,d`nha bdep igd on xa`y oiprl
on xa`y weqtdn yexcl epkxved jkl ,xeng xeqi`a xeqi` lr

.d`nha bdep igd
:`ziixan opgei iaxl di`x d`ian `xnbd,éëä énð àéðzminkgy ©§¨©¦¨¦

,weqtd eze` z` eyxc mdipy xfrl` iaxeâäBð éçä ïî øáà¥¤¦©©¥
äøBäè ïéa äàîè ïéa ,óBòå äiç äîäáa,øîàpL(bk ai mixac)÷ø' ¦§¥¨©¨§¥§¥¨¥§¨¤¤¡©©

,'ícä ìëà ézìáì ÷æç,miyxeceBîc ìò äåeöî äzàL ìk,äzà £©§¦§¦£Ÿ©¨¨¤©¨§ª¤©¨©¨
åéøáà ìò äåeöî,,Bîc ìò äåeöî äzà éàL ìëå,miabge mibc oebk §ª¤©¥¨¨§¨¤¦©¨§ª¤©¨

zà éà,íéøîBà íéîëçå .øæòìà éaø éøác ,åéøáà ìò äåeöî ä ¦©¨§ª¤©¥¨¨¦§¥©¦¤§¨¨©£¨¦§¦
âäBð Bðéàigd on xa`Lôpä ìëàú àì' øîàpL ,ïéøBäèa àlà ¥¥¤¨¦§¦¤¤¡©ŸŸ©©¤¤

àlà 'øNaä íòlek`,déãeçì øNa,miyxeceøzeî BøNaL ìk ¦©¨¨¤¨¨¨§¥¨¤§¨¨
ìò äåeöî äzà ïéà øzeî BøNa ïéàL ìëå åéøáà ìò äåeöî äzà©¨§ª¤©¥¨¨§¨¤¥§¨¨¥©¨§ª¤©

.åéøáà,ztqep drc `ziixad dtiqen .opgei iaxl di`xd o`k cr ¥¨¨
âäBð Bðéà øîBà øéàî éaøigd on xa` xeqi`'äîäáa' àlà ©¦¥¦¥¥¥¤¨¦§¥¨

,ãáìa äøBäè.mixedh elit`e zetere zeiga `le §¨¦§¨
:xi`n iax ly enrh z` zx`an `xnbdïîéñ),ìàeîL,,àìéL ¦¨§¥¦¨

(éîéLeny did dn ,yxcnd zia ipa mda ewlgpy zeny dyly md ¦¦
.xi`n iax ly enrh z` yxity ,drenyd lra ,dax ly eia` ly

àcñç áø øîà ìàeîL øa äaø øîà,àîéúéàåmixne` yie ± ¨©©¨©§¥¨©©¦§¨§¦¥¨
mya z`f xn`yóñBé áø.dì éøîàåyie±][mixne`øa äaø øîà ©¥§¨§¥¨¨©©¨©

àìéL[l`eny xa dax `le ,`liy xa dax df didy-]áø øîà ¦¨¨©©
àcñç,óñBé áø àîéúéàå.éîéL øa äaø dì éøîàåepa didy-] ¦§¨§¦¥¨©¥§¨§¥¨©¨©¦¦

[iniy lyéaøc àîòè éàî ,óñBé áø àîéúéàå ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨§¦¥¨©¥©©§¨§©¦
øéàîepi`y xn`y.dxedh dndaa `l` bdepàø÷ øîàweqt my) ¥¦¨©§¨

(`kðàvîe Eø÷aî zçáæå''E,oileg xya zlik`a xacn df weqt §¨©§¨¦§¨§¦Ÿ§
xn`p el jenqe(bk weqt my)epnny] 'xyad mr ytpd lk`z `le'

.o`ve xwaa wx bdep df xeqi`y epcnll [igd on xa` xeqi` ecnl
:igd on xa` oica mi`pzd zwelgn oipra xe`ia dtiqen `xnbd

áø øîà ìcéb áø øîà,ú÷Bìçîm` ewlgpy minkge dcedi iax ¨©©¦¥¨©©©£¤
wx `id ,mi`nha bdep igd on xa`ìàøNéa,éøác çð ïáa ìáà §¦§¨¥£¨§¤Ÿ©¦§¥

ìkä,øäæeî`ed.ïéøBäèk ïéàîhä ìòminkg ly mnrh lk ixdy ©Ÿ§¨©©§¥¦¦§¦
exya oi`y lk ,eyxcy meyn ,mixedha `l` bdep epi`y exn`y
xzeny ieby `vnp ,igd on xa` meyn xq`p epi` dlik`a xzen

.igd on xa` meyn ea `ed xq`p ,d`nh xyaa

:lcib ax ixack `ziixan dgiken `xnbdéëä énð àéðz,ïî øáà ©§¨©¦¨¦¥¤¦
Bðéà ìàøNéå ,íéøBäèk íéàîhä ìò åéìò øäæeî çð ïa ,éçä©©¤Ÿ©§¨¨¨©©§¥¦¦§¦§¦§¨¥¥

.ãáìa ïéøBähä ìò àlà øäæeîminkg zrcl elit`y rnyn §¨¤¨©©§¦¦§¨
.mi`nha s` xeq` gp oa ,mixedha wx xeq` l`xyiy

bd:`ziixad ly `tiqd zqxib gqepa zerc izy d`ian `xnàkéà¦¨
éøîàca `l` xdfen epi` l`xyie' ,eqxby yi ±'äøBäèoeyla] §¨§¥§¨

,sere diga `le cala dxedh dndaa xnelk ,[cigiøéàî éaøå- §©¦¥¦
.xi`n iax zrckéøîàc àkéàa `l` xdfen epi` l`xyie','íéøBäè ¦¨§¨§¥§¦

ïðaøåon xa`a exq`p mixedhd lky mixaeqd minkg zhiyke ± §©¨¨
.igd

:lcib ax ixacl ztqep di`x d`ian `xnbdïðà óà éáæéL áø øîà̈©©¥§¦©£¨
àðéðz énðepipyy ,lcib axk dpyna(b"n `"t zexdh),ïî øáà ìëà' ©¦¨¦¨¨©¥¤¦
äpnî éçä,`nh sern ±,íéòaøà âôBñ Bðéàminkg zrckexn`y ©©¦¤¨¥¥©§¨¦

.igd on xa` meyn mi`nh lr miaiig oi`y,'dzøäèî äèéçL ïéàå§¥§¦¨§©©§¨
,ezii`x z` iafiy ax x`ane .dlik`l `nhd serd z`éàîaina ± §©

.dzxdhn dzhigy oi`y epipyy dn xaecnìàøNéa àîéìéà, ¦¥¨§¦§¨¥
,dzøäèî äèéçL ïéàc àèéLt`l` dxizn dpi` dhigy ixdy §¦¨§¥§¦¨§©©§¨

.z`f eprinydl dpynd dkxved dnle ,mixedhd z`åàì àlà¤¨¨
,çð éðáaelit`y eprinyneqkxtn ecera xa` epnn jzge ehgy ¦§¥Ÿ©

xa` meyn ,elk`l gp oa xeq` [xzen dxedha l`xyia df oebkay]
,igd onììkî,o`kn gken ixd ±øeñàcly igd on xa`a gp oa ¦§¨§¨

mi`nha oi` l`xyiay mixaeqd minkgl elit` ,mixedhk mi`nh
.igd on xa` xeqi`

:iafiy ax ixack dpynd z` yxity `xen` cer d`ian `xnbdéaø©¦
éîø Léht øa épîdnàLéø,dpynd ly,àôéqàepipy `yixay ©¦©©¦¨¥¥¨©¥¨

igd on xa` oi`y rnyn ,`nh ser ly igd on xa` lr miyprp oi`y
ecera dlik`l ezxizn ezhigy oi`y exn` `tiqae ,mi`nha bdep

.igd on xa` xeqi` ea bdepy rnyn ,qkxtnépLîe,ipn iaxàLéø §©¥¥¨
,ìàøNéaigd on xa` xeqi` mda bdep oi` ik ,eilr miwel oi` okle §¦§¨¥
.mi`nha,çð ïáa àôéñåmb igd on xa` xeqi` bdep gp ipaae §¥¨§¤Ÿ©
.mi`nha

:igd on xa` oipra ztqep dkld d`ian `xnbdáø øîàïî øáà , ¨©©¥¤¦
éøö éçäúéfk C.eilr aiigzdl ickäáéúk äìéëà ,àîòè éàî ©©¨¦©©¦©©§¨£¦¨§¦¨

,déalik`e ,'xyad mr ytpd 'lk`z' `l' xn`py.zifka drnyn d ¥
:lirl d`aedy dpyndn ax lr dywn `xnbdíøîò áø áéúîlr ¨¦©©§¨

,dpyna epipy ,axìëàl`xyiäpnî éçä ïî øáà,`nh sern ± ¨©¥¤¦©©¦¤¨
.dzøäèî äèéçL ïéàå ,íéòaøàä úà âôBñ Bðéàax lr dywe ¥¥¤¨©§¨¦§¥§¦¨§©©§¨

o`k xaecn gxkda ixdy ,eilr dwel l`xyi oi`y epipyy `yixdn
dzid eli` ,igd on xa` meyn aiigzdl ick ea yiy xeriy lk`yk

,eilr miwel oi`y `ed heyt xeriy ea oi` m`y ,dxedhà÷ìñ éàå§¦©§¨
úéfk ïðéòa Czòcepi` recn ,igd on xa` meyn aiigzdl ick ©§¨§¦¨©©¦

,dweldéì ÷etézmeyn ,zewll el yi igd on xa` xeqi` `la mby ¥¥
úéfk ìëà÷cz` yxtl yi :`xnbd zvxzn .`nh ser xyan §¨¨©©©¦

dpyndïîçð áø øîàãkoldl z`aend `ziixad z` yxtl(a"r), ¦§¨©©©§¨
,da xaecnyøNa eäMîa±xeriy wx ,xya zifk xa`a oi`y §©¤¨¨

e ,edynúBîöòå ïéãéb.zifk xeriyl eze` minilynénð àëäenk - ¦¦©£¨¨¨©¦
xaecny ,o`k yxtl yi ok,øNa eäMîaeúBîöòå ïéãébminilyn §©¤¨¨¦¦©£¨

zifk xeriyl,ea oi`y oeik ,eilr dwel epi` `nh ser lke` meyny
q` mpi` zenvrde micibde ,xya zifk,`nh ser lke` meyn mixe

,xya mrh mda oi`y oeikla`eilr dwel did igd on xa` cvn
oeik `l` ,cal xyadn zifk ea `diy jixv oi`y ,xedh did eli`
`nh ser `edy meyn wxe ,eilr miaiig zifk ea yie mly xa` `edy

.`nha bdep igd on xa` xeqi` oi` ik ,eilr oiwel oi`
xa` ly xeqi`d xeriy oipra envr ixac xzeq axy dywn `xnbd

:igd onòîL àz,áø øîàc ¨§©§¨©©
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øùáä íò ùôðä ìëàú àìdxdf` `id efe ,enr ytpdy cera epnn lk`z `l Ð

.igd on xa`lïîã ìò äååöî äúà ïéàîè.(`,`k) "dhigy mc" wxta zezixka Ð

.mizy ikldne miabge mibce mivxy `l` ezxdf` llkn e`vi `lùôðä ìëàú àì
øùáä íòenr ytpd mc oi` `d :rnyn Ð.lek` Ðçð éðáá âäåð åøåñéà ïëù

ziy`xa) aizkc ,eilr exdfed md s`y Ð

`d dcedi iaxe ,'ebe "enc eytpa xya j`" (h

i`d meync (a,w) lirl cib iab dil opirny

ipaa bdep exeqi` oky ,d`nh` liig `nrh

.gpàø÷ êéøèöéà éëiaxl ,exq`l Ð

iaxk d`nha dil xq`c ,jixhvi` xfrl`

xeqi` lr lg xeqi` dil zile ,dcedi

.`xw diazkc e`l i` ,xeng xeqi`aàéðú
éëä éîðopaxe xfrl` iaxc ,opgei iaxk Ð

.itli `xw i`dnìò äååöî äúà éàù ìëå
åîã.miabge mibc Ðäøåäè äîäáá àìà

.oixedh ody it lr s`e ,sere diga `le Ð

êðàöîå êø÷áîon xa` dixza aizke Ð

.igdøäæåî çð ïá ìáàlkc ,lkd lr Ð

:dia `pixw ,lek` dicegl xya :dia `pixwc

.lk`z `l igd on xa`äøåäè éøîàã úéà
zi`e .xi`n iaxk ,i`w dnda`e ,ipzw Ð

sere dig s`e ,ipzw "mixedh" ixn`c

.rnynaàðéðú éîð ïðà óàzkqna Ð

mzde ,oi`nhd lr xdfen gp oac zexdh

xac xyr dyly :xn`w (` dpyn ` wxt)

ser zlapa jke jke ,xedh ser zlapa exn`p

.odn `id efe ,`nhäðîî éçä ïî øáà ìëà
.ixiin `w `nh sera Ðâôåñ åðéà:xaqwe Ð

.opaxk ,mi`nha bdep epi`:opiqxb ikdïéàå
äúøäèî äúèéçù,i`w `nh ser`e Ð

hiwpc `de .dzxdhn dzhigy oi`c xn`we

da ligz` `yixc meyn Ð dawp oeyl dl

`nh ser zlap :ikd da opzc ,dawp oeyl

.'ek daygn dkixvéàîáoi`" `tiq ipzw Ð

"ezxdhn ezhigy?Ð l`xyia `nip i`

:iyextl `kil `de .`ed `nh `dc ,`hiyt

`nh serc Ð zelap z`neh icin ezxdhn

.drilad ziaa elit` ,d`neh mey el oi`

.xn`w "dlik`a ezxizn oi`" jgxk lre

el ezxizn ezhigy oi`y ,xn`w gp oal `l`

opixn`ck ,qkxtn `edy onf lk dlik`a

dhigya e`l gp oac (`,bl oileg) ipy wxta

opixn`c `ed dxedh iabe .'ek `zlin `ilz

`xyknc ebin ,gp oal dil `xykn dhigy

,ixy l`xyilc icin `kilc .l`xyil dil

ecen opax elit`c :dpin opirny .xeq` ieble

.igd on xa`a d`nehd lr xdfen gp oac

àôéñà àùéø éîø"bteq epi`" `yix ipzw Ð

.oi`nha bdep igd on xa` oi` ,`nl` Ð

`kile ,"ezxdhn ezhigy oi`" ipz xcde

.bdep ,`nl` Ð igd on xa`a `l` `newe`l

çð ïáá àôéñå ìàøùéá àùéø.`id opaxe Ð

`tiq inp dil rnyn ded diinx ik `xwirne

xcde .`nrh rci ded `l edine ,gp oaa

a` lr deevn dz` i` ,xzen exya oi`y lk :dia `pixwc .xn`wc `ed l`xyia ,oi`nha bdep oi` xn`c o`nl elit`c dhyt.dcen Ð gp oaa la` .eixêéøö éçä ïî øáà
úéæëdlik` oi`c ,opira xeriy ea yi i`ce `l` .xeriy ea oi`c ab lr s` ,xa` iaxz`c `niz `l ,igd on xyal cge igd on xa`l cg ,iaizk i`xw ixzc ab lr s` Ð

.zifkn zegtaäðîî éçä ïî øáà ìëà.`nh sern Ðâôåñ åðéàxeriy `kil i`c .opiwqr dxedha igd on xa` xeqi`c ,xeriy `ki`ca jgxk lre .oi`nha bdep epi`c Ð

"md uwy ik [elk`i] (lk`i) `l"c e`l `ki`e ,zifk `ki` `de bteq epi` i`n` Ð zifk lk`c inp ikde ,zifka igd on xa` xeqi` jzrc `wlq i`e .bteq epi`c `hiyt Ð

(`i `xwie)ïîçð áø øîàãë ?.onwl Ðúåîöòå ïéãéâå øùá åäùîá.aiign xa` meyne ,`nh mrh zenvre oiciba oi`c ,aiign `l d`neh meync ,zifkl oinilyn Ð

.xa` epi`y it lr s` xya`e ,xya xeriy oi`c ab lr s` xa`` aiiginc Ð igd on xyae igd on xa`l `xw edpiblt ikdlc
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éáøåexeqi` oky d`neh xeqi`` legile igd on xa` xeqi` izil `xw dil dnl dcedi

liig `nrh `eddnc ,cib iab (a,w) lirl dil opirnyck :yexit Ð gp ipaa bdep

,`kdn slinl ivn `lc :xnel yie ?sili `kdn `nlice :xn`z m`e .d`neh xeqi``

ipal `l` xq`p `l cib la` .gp ipal igd on xa` xeqi` dia sqezi`c ,`ed siqen xeqi`c

.xeng xeqi` `l` ied `le ,awriéëjixhvi`

dnda xaqw i` :xn`z m`e Ð xfrl` iaxl

zg` za xeqi` ok m` ,zcner mixa`l diiga

lw lr ,xenga dil zilc o`nl elit`e .`id

cera ,micw d`neh xeqi`c :xnel yie !dcen

.miciba mixa` exywp `ly

éáøådndaa `l` bdep epi` xne` xi`n

:mixt` epiax dywd Ð cala dxedh

mixac xyr dyly ,zexdh zkqn yixa opzc

igd on xa` lke`de ,'ek xedh ser zlapa exn`p

dzhigye dzwilne ,mirax`d z` bteq dpnn

yie !xi`n iax ixac ,dz`nehn dztxh zxdhn

,`zlin dlek` i`w `l xi`n iax ixacc :xnel

biltc .dil hwp dwilne dhigy oiprl `l`

"mei leah" wxt seqa migafa dcedi iax dilr

z`neh `nhnc mzd inp ipzwc `dc .(a,dw)

`le .xi`n iaxk iz` `l ,dviaka oilke`

.xi`n iax inp `yix ,xi`n iax `tiqcn :opixn`

:my wcwcl cenlzd dvxy dn itl edine

:dyw ,xi`n iax inp `yix ,xi`n iax `tiqcn

iax e`l igd on xa`c `zrivncn ,daxc`c

dedc :xnel yie !xi`n iax e`l inp `yix ,xi`n

oeyl dyw zvwe ."jinrhile" xninl ivn

dil zi`c dil zrny o`n :xn`wc ,mzd `xnbd

?d`nehn dztxh zxdhn dzhigye dzwilnc

ipzw `d ,df oipra wcwcl jixv i`n` .xi`n iax

?"xi`n iax ixac" `icda da

àìàezxizn ezhigy oi`c Ð gp ipaa e`l

zlap iab ,zqkxtny onf lk dlik`a

zxdhn dzhigye" `yix ipzwc .xedh ser

dhigy oi`"c ipzw `le ,"dz`nehn dztxh

`ed `wec dxedh iab ,`tiq ipzwck ,"ezxdhn

ebn ,gp ipal dil dxykn dhigy xn`c

ixy l`xyilc icin `kilc ,l`xyil dxyknc

axl dpyn jdn dywzc :dnize .xeq` ieble

oi`c (`,bl) ipy wxta lirl xn`c awri xa `g`

xn` ikd e`la edine !mirn ipa lr ieb oipnfn

dpi` dpynd ziyewe ,dizeek `lc `ipzc lirl

.jk lk dheyt
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`oifgeקלו mipya cenr aw sc ± oey`x wxtzereay

àåäù ìëá äééçá!zifk dia opira `l ,`nl` .igd on xa` meyn Ðúéæëá äúúéîá
`xw diiaxc ,igd on xa`n xa ,zifka Ð dlik` lke .`aizk dlik` ,dlapac Ð

.dicegl xa`` citweàåäù ìëá äúúéîá ïéá äééçá ïéá äàîèdixac ,aiig Ð

dlk dlnp lke`a (`,bi zekn) "oiweld od el`"a opzck .xeriy dkixv `le ,`i

.dziixak `idy meyn aiig `edy ,`edy

e`l la` .`edy lka dxeq` dixa ,`nl`

,dixa meyn iaeigl `kil Ð dlapc

jkld .dlap my dilr did `l z`xapykc

`din ipzw .zifk cr aiigin `l dlapc e`l`

!`edy lka diiga dxedhaøåôö ìèðÐ

.dxedh `ideøèåô éáø,lif`e yxtn Ð

e`lc ,dnilya igd on xa` oi` :xaqwc

ded ,zifk `ki` i` edine .`ixwin "xa`"

aiiginc ,igd on xyan rxb `lc Ð aiigin

.`ed xya inp `dc ,zifka dlrøæòìà éáøå
áééçî ïåòîù éáøáoi` ,dnily :xaqwc Ð

`pira `l xa`ae ,dfn lecb igd on xa` jl

.zifkäìëàå ä÷ðçxeqi` `l` o`k oi` Ð

zifke ,dixa meyn aiigin `l dlap`e ,dlap

.opiraúãîåò íéøáàì.zcner dgzpl Ð

ipta "xa`" iexw day xa`e xa` lk ,jkld

aiiginc ,igd on xa` meyn o`k yie ,envr

`cgc ,aiiginc `ed `cg edine .edc lka

.`id d`xzdúãîåò íéøáàì åàìcr Ð

ok m` `l` "xa`" my o`k oi`e ,hgyzy

opira `l xa`l `nlr ilekc la` .eyixtd

,aiig dpnn xa` lr xnege lw :ipzwck ,zifk

.iax bilt `leøùá åäùîáipzwc `d Ð

`l` ,xya zifk ea oi`yk Ð "zifk ea oi`y"

.zifkl oinilyn zenvre oicibe ,edynéî
éãéî àëéàjk lk yegk ser Ðäéìåëáã ?

øùá úéæë àëéìzg`ay ,lecb `ede Ð

oicibe ,xya edyna zifk `ki` eixa`n

xa` lr" ipzwc ,oinilyn zenvredpnn

ipzw `yixe ,opiwqr zifkac zxn`e ,"aiig

xya zifk `kilc opinwene ,"zifk ea oi`y"?
àúéðì÷.c`n yegk ser Ðóåò àúéðì÷

àåä àîèzegta dlap xeqi` `kilc idpe Ð

.`id dixac ,`ki` `din `nh xeqi` ,zifkn

Ð dzzina oiae diiga oia d`nh :ax xn`c

.`edy lkaàúéðì÷ ïéòëxedh ser Ð

.`ziplw oirk yegk `edyøîåì éöîú íà
`nlra iax ly eixacn cg`a `vnz m` Ð

olke`l ayig m` ,oilke` zaygn dil zi`c

.df oiprkäáùçî äîù.dxza opilf`e Ð

äìëåàì áùéç.zifk da oi`y df xetvl Ð

øáà øáà.zcner mixa`lc dizrc` ilb Ð

.dia `pixw "xa`" inp ,dnily dlk` ike

áééçéî àì øçà äéì ìéëà"xa`" `lc Ð

.`edy lka dilr aiigl ,`ixwinäìëåàì
äúîmixa`l e`l diigac dizrc ilbc Ð

.zcnerøáà äæ øùáä íò ùôð ìëàú àì
éçä ïîaeyi `ly ,oitilg dyer epi` ,epkzgi m`y Ð "ytp" opixwn ig xa`c Ð

,xyad mr ecera ytpd lk`z `l :rnyn ikde .zxfeg dpi`y dlehpd ytpk ,cer

.xyad mr zeigd ceraäãùá øùáå.igd on xya edf ,enewnn yxity :rnyn Ð

.ernynk Ð "dtxhe"éçä ïî øáà äæ øùáä íò ùôðä ìëàú àì øîà ùé÷ì ùéøå
éçä ïî øùáå.df mr dfy onf lk xyad lk`z `le ,ytpd lk`z `l :rnyn ikde Ðíéúù áééç ïðçåé éáøìd`xzd `cge dlik` `cgac ab lr s`e ,`ki` ie`l ixzc Ð

.izxz aiigin Ð edpilk`úçà àìà.olek oke ,aiiginc `ed `cg Ð `ed e`l cge d`xzd `cge dlik` `cgac oeike .`ed e`l cgc Ðíéúù áééç ìëä éøáãìoiac Ð

.iwtp i`xw ixzn ,xnl oiae xnl
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ìëà`le .zifk `diy jixv lkd oiae Ð zenvre micib xya edyna inp `kd 'ek xetv

.ynn edyn iede ,dixa iedc ,`tiqc "edyn"k iedïéàùxhet iax elk`e zifk ea

,aiign ded Ð zifk `ki` i` edine .dnilya igd on xa` oi`c xaqwc :qxhpewa yxit Ð

jenqa xn`c :eyexitl dywe .`ed xya inp `dc ,zifka aiignc igd on xyan rxb `lc

opgei iax Ð dtxhd on xyae ,igd on xa` lk`"

aiig epi` :xn` yiwl yixe ,mizy aiig :xn`

mr dtxhpe zg` dndaa dl iwene ."zg` `l`

mixa`l e`lc :yiwl yix xaqwe ,daex z`ivi

liige igd on xa` xeqi` iz` `le ,zcner

,mizy aiigil mewn lkn `zyde .dtxh xeqi``

!iccd icda ez`wc igd on xyae dtxh meyn

`lc ,xya zifk df xa`a oi`y oebk :zegcl yie

meyn aiigc `de .igd on xya meyn aiigin

,zxg` dtxhn xya gwlyk epiid Ð dtxh

i`n` ,ok m`c :cere .`ed wgece .zifkl milyde

`kilc oeik ,igd on xa` xeqi` dilr liig `l

`neic `xza wxtac .xeriy ivg `l` dtxhn

:`ipz (a,`k) zereayc iyily wxte (a,br)

mivwy zelape zetxh lke` `ly dreay"

yxtna :yiwl yix dl iwene .aiig Ð "miynxe

xeqi` liig `lc ab lr s` ,`nl` .xeriy ivg

lkn ,`ed cnere rayenc meyn ,zifk` dreay

ikid ik :yxtl d`xpe !zifk ivg` liig mewn

zkizgl e`l inp ikd ,zcner mixa`l e`lc

Ð "zifk ea oi`y xetv" hwpc `de .zcner xya

.aiign ikd elit`c ,hwp xfrl` iaxc `zeaxl

xn`c o`nl elit`c :wgvi epiaxl d`xp cere

xya zkizgl e`lc dcen ,zcner mixa`l

alg lk` :jenqa opgei iax xn`c .diiga zcner

dl iwene ,dyly aiig Ð dtxhd on igd on

mixa`l dndae ,daex z`ivi mr dtxhpa

igd on xa`e alge dtxh xeqi` iz`c ,zcner

e`la ,dtxh hwp i`n` ,`zyde .iccd icda

,igd on xyae ,igd on xa` :dyly `ki` dtxh

zkizgl e`l ,diiga dnda i`ce `l` !alge

.oixeqi` x`y lr liige iz` `le ,zcner xya

øùáåÐ igd on xya df dtxh dcya

yxity :rnync ,yixc "dcya" aizkcn

ueg `viy xyal jixhv`c ab lr s`e .enewnn

oileg) "dywnd dnda" wxta xn`ck ,ezvignn

.dipin yixc edlek Ð (a,gqìëàigd on xa`

lr s`e Ð mizy aiig opgei iaxl igd on xyae

ilin ipd Ð zellkay e`l lr oiwel oi`c ab

l`" (ai zeny) oebk ,`xwa yxtn `lc `kid

otbn dyri xy` lkn"e "y` ilv m` ik elk`z

,"dtxh dcya xyae" la` .(e xacna) "oiid

e`l dil aiyg `l Ð dtixhe xya :opiyxtnc

iyxtnc ,bfe ovxge ,lyeane `p enk ,zellkay

iwlc Ð dyexbe dpnl` oebke .iwl Ð `xwa

.`nlr ilekl

éáøìmeyn Ð zg` `l` aiig epi` opgei

`p`c ab lr s`e .iwtp `xw cgnc

i` ,inp `kde ."elk`z l`"` i`wc ,"lyae" e"iea aizkc mzd ip`y Ð mizy iwl lyeane

igd on xya meyn ,opgei iaxl mizy dwel did Ð "elk`z `l dtxhe dcya" aizk ded

.dtixhd on xyae
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äéiça ,äøBäè øBtö ìëà¯,àeäL ìëadúúéîa¯ ¨©¦§¨§©¤¨§¨¤§¦¨¨
dúúéîa ïéa äéiça ïéa ,äàîèe .úéfëa¯!àeäL ìëa §©©¦§¥¨¥§©¤¨¥§¦¨¨§¨¤

ìèð :òîL àz .úBîöòå íéãéb øNa eäMîa :éîð àëä̈¨©¦§©¤¨¨¦¦©£¨¨§©¨©
Bìëàå úéfk Ba ïéàL øBtö¯øæòìà éaøå ,øèBt éaø ¦¤¥©©¦©£¨©¦¥§©¦¤§¨¨

:ïBòîL éaøa øæòìà éaø øîà .áéiçî ïBòîL éaø øa©©¦¦§§©¥¨©©¦¤§¨¨§©¦¦§
äpnî øáà ìò ,øîBçå ì÷¯dlek ìò ,áéiç¯ìk àì ©¨¤©¥¨¦¤¨©¨©¨Ÿ¨

dìëàå d÷ðç !ïkL¯àì ïàk ãò .úéfëa ìkä éøác ¤¥£¨¨©£¨¨¦§¥©Ÿ§©©¦©¨¨
øáñ øîc àlà éâéìt¯øîe ,úãîBò íéøáàì äéiça §¦¦¤¨§¨§©§©¤¨§¥¨¦¤¤¨

øáñ¯àäéî àîìò éleëc .úãîBò íéøáàì åàì äéiça §©§©¤¨¨§¥¨¦¤¤§¥¨§¨¦¨
íéãéb øNa eäMîa :ïîçð áø øîà !úéfk ïðéòa àì̈¨¥©©©¦¨©©©§¨§©¤¨¨¦¦

.úBîöòå¯déleëác éãéî àkéà éîe,øNa úéfk déa úéì ©£¨¦¦¨¦¥¦§¥¥¥©©¦¨¨
øîà ?úBîöòå ïéãéb øNa eäMîa úéfk úéà øáà ãçáe§©¥¨¦©©¦§©¤¨¨¦¦©£¨£©

.àúéðì÷a ,ïéà :àéáøL áø¯dìëàå d÷ðç :àôéñ àîéà ©¥¥§¨¦¦§¨¦¨¥¨¥¨£¨¨©£¨¨
¯øîàå ,àeä àîè óBò àúéðì÷ àäå .úéfëa ìkä éøác¦§¥©Ÿ§©©¦§¨§¨¦¨¨¥§¨©

dúúéîa ïéa äéiça ïéa äàîè :áø¯:àlà !eäMîa ©§¥¨¥§©¤¨¥§¦¨¨§©¤¤¨
.àúéðì÷ ïéòkéaø øáñ øîBì éöîéz íà :àáø øîà §¥§¨¦¨£©¨¨¦¦§¥©¨©©¦

øáà dìëBàì áMéç ,äáLçî dîL ïéìëBà úáLçî©£¤¤¨¦§¨©£¨¨¦¥§§¨¥¨
dlek dìëàå ,øáà¯àkéà éîe :ééaà déì øîà .áéiç ¥¨©£¨¨¨©¨£©¥©©¥¦¦¨

øçà déì ìéëà eléàc ,éãéî¯déì ìéëàå ,áéiçéî àì ¦¥§¦¨¥¥©¥¨¦©©§¨¥¥
éàä¯éôì äæå BzáLçî éôì äæ :déì øîà ?áéiçéî ©¦©©£©¥¤§¦©§©§§¤§¦

øæòìà éaø øáñ øîBì éöîz íà :àáø øîàå .BzáLçî©§©§§¨©¨¨¦¦§¥©¨©©¦¤§¨¨
áMéç ,äáLçî dîL ïéìëBà úáLçî ïBòîL éaø øa©©¦¦§©£¤¤¨¦§¨©£¨¨¦¥

äiç dìëàå ,äúî dìëBàì¯:ééaà déì øîà .øeèt §§¨¥¨©£¨¨©¨¨£©¥©©¥
øçà déì ìéëà eléàc ,éãéî àkéà éîe¯ìéëàå ,áéiçî ¦¦¨¦¥§¦¨¥¥©¥¦©¥§¨¥

éàä déì¯äæå BzáLçî éôì äæ :déì øîà ?øeèt ¥©¨£©¥¤§¦©§©§§¤
.BzáLçî éôìíò Lôpä ìëàz àì" :ïðçBé éaø øîà §¦©§©§¨©©¦¨¨ŸŸ©©¤¤¦

"øNaä¯àì äôøè äãOa øNáe" ,éçä ïî øáà äæ ©¨¨¤¥¨¦©©¨¨©¨¤§¥¨Ÿ
"eìëàú¯éaøå .äôøhä ïî øNáe éçä ïî øNa äæ Ÿ¥¤¨¨¦©©¨¨¦©§¥¨§©¦

"øNaä íò Lôpä ìëàz àì" :øîà Lé÷ì ïa ïBòîL¦§¤¨¦¨©ŸŸ©©¤¤¦©¨¨
¯äôøè äãOa øNáe" ,éçä ïî øNáe éçä ïî øáà äæ¤¥¨¦©©¨¨¦©©¨¨©¨¤§¥¨

"eìëàú àì¯éçä ïî øáà ìëà .äôøhä ïî øNa äæ ŸŸ¥¤¨¨¦©§¥¨¨©¥¨¦©©
ïðçBé éaøì ,éçä ïî øNáe¯ïBòîL éaøì ,íézL áéiç ¨¨¦©©§©¦¨¨©¨§©¦§©¦¦§

Lé÷ì ïa¯éçä ïî øNa ìëà .úçà àlà áéiç Bðéà ¤¨¦¥©¨¤¨©©¨©¨¨¦©©
Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì ,äôøhä ïî øNáe¯,íézL áéiç ¨¨¦©§¥¨§©¦¦§¤¨¦©¨§©¦

ïðçBé éaøì¯éçä ïî øáà ìëà .úçà àlà áéiç Bðéà §©¦¨¨¥©¨¤¨©©¨©¥¨¦©©
äôøhä ïî øNáe¯:eäðéîøe .íézL áéiç ìkä éøáãì ¨¨¦©§¥¨§¦§¥©Ÿ©¨§©¦§¦§
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קלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aw sc oileg(iying meil)

äéiça äøBäè øBtö ìëàdilr aiig ,dhgy `ly ±meyn zewln ¨©¦§¨§©¤
elit` ,igd on xa`adlceby xetiv,àeäL ìkigd on xa`y meyn §¨¤

dlk` m`e .xeriy jixv epi`dúúéîawx dilr aiig,úéfëameyn §¦¨¨§©©¦
.zifka exeriy dlap xeqi`yåxetiväàîè,dnily dlk`yïéa §§¥¨¥

dlk` m`,dúúéîa ïéa äéiçadilr aiig,àeäL ìëameyn §©¤¨¥§¦¨¨§¨¤
,'dixa' zaygp dnily `idyke ,`nh ser lke` meyn exeqi`y
epi` igd on xa`y ax ixaca x`ean ixd .xeriy dkixv dpi` dixae
zvxzn .zifk jixvy xn`y lirl eixac z` xzeqe ,zifk jixv

:`xnbdénð àëä,ezpeek ,`edy lka miaiigy ax xn`yk o`k mb ± ¨¨©¦
,øNa eäMîala`úBîöòå íéãéb.zifk xeriyl minilyn §©¤¨¨¦¦©£¨

:`ziixan ax lr dywn `xnbdøBtö ìèð ,òîL àzdxedhïéàL ¨§©¨©¦¤¥
Bìëàå úéfk Ba,ig `edykøèBt éaøxaeqy ,igd on xa` meyn ©©¦©£¨©¦¥

xa` `xwp `l mly sery,áéiçî ïBòîL éaø øa øæòìà éaøå .§©¦¤§¨¨©©¦¦§§©¥
epi` igd on xa`e ,dfn lecb igd on xa` jl oi` mly sery xaeqy

.zifk jixvïBòîL éaøa øæòìà éaø øîà,oicnøîBçå ì÷aiigl yi ¨©©¦¤§¨¨§©¦¦§©¨¤
m`y ,igd on xa` meyn mly ser lráéiç äpnî øáà ìò,ìò ©¥¤¦¤¨©¨©

ïkL ìk àì dlek,`ziixad dtiqen .ìkä éøác ,dìëàå d÷ðçpi`å ¨Ÿ¨¤¥£¨¨©£¨¨¦§¥©Ÿ
`l` aiig,úéfëa.zifka dxeriyy dlap meyn dxeqi` dznyn ik §©©¦

:ax lr `xnbd dywnéâéìt àì ïàk ãòiax xa xfrl` iaxe iax ©¨Ÿ§¦¥
oernyàlà,mly seraøîcxa xfrl` iax-][oerny iax,øáñ ¤¨§©¨©

[ser oicd `ede] dndaäéiçadgzpl ,dnilye dig dcera ± §©¤¨
íéøáàì`id,úãîBòipta xa` my day xa`e xa` lkl yi jkitle §¥¨¦¤¤

,igd on xa` xeqi` lr xaer dlek z` lke`d jkitle ,envr
.`edy lka eilr miaiigyøîe[iax-]íéøáàì åàì äéiça ,øáñ ©¨©§©¤¨©§¥¨¦

úãîBòon eyixtiy cr igd on xa` my eilr oi`e ,hgyzy cr ¤¤
ok m`e .igd on xa` meyn mly ser lr aiig epi` jkitle ,dndad

,serdn xa` lk` m`y rnynàäéî àîìò éleëcmicen mlek - §¥¨§¨¦¨
c ,mewn lkn,úéfk ïðéòa àìxn` oerny iax xa xfrl` iax ixdy Ÿ§¦¨©©¦

,zifk ea oi` m` elit` 'aiig dpnn xa` lr' ely xnege lwd ixaca
zvxzn .zifk jixvy xn`y ax lr dywe .dfa eilr wlgp `l iaxe

:`xnbd,ïîçð áø øîàdpeekd ,'zifk ea oi`y xetiv' epipyy dn ¨©©©§¨
øNa eäMîala` ,edyn `l` zifk ea oi` xyay -úBîöòå íéãéb §©¤¨¨¦¦©£¨

micibd mr cgia oiekzp ,zifk jixvy xn`y ax mbe ,zifkl minilyn
.zenvrde

:ongp ax ly evexiz lr dywn `xnbdéãéî àkéà éîexac yi ike ± ¦¦¨¦¦
fk [ser-],jk lk yegk `diy ddéleëác[serd lkay-]déa úéì ¦§¥¥¥

,øNa úéfk`yixa epipyy enk ,`ziixad zxacn df ote`a ixdy ©©¦¨¨
,'zifk ea oi`y ser lhp'øáà ãçáecg` xa`ay jk lk lecb `ede ± §©¥¤

,eayøNa eäMîa ,úéfk úéàeúBîöòå ïéãébxn`y enk ,oinilyn ¦©©¦§©¤¨¨¦¦©£¨
ongp ax zrcle ,'aiig dpnn xa` lr m`' oerny iax xa xfrl` iax

,`xnbd zvxzn .zifk ea yiy dpeekdïéà ,àéáøL áø øîàepivn - ¨©©§©§¨¥
,okàúéðì÷aser `edy ±xya yegkc`n. ¦§¨¦¨

:`iaxy ax ly evexiz lr dywn `xnbdàôéñ àîéà,`ziixad ly ¥¨¥¨
,úéfëa ìkä éøác dìëàå d÷ðçdxeriyy dlap meyn exeqi`y £¨¨©£¨¨¦§¥©Ÿ§©©¦

,dywe .zifka,áø øîàå ,àeä àîè óBò àúéðì÷ àäålke`d §¨§¨¦¨¨¥§¨©©
xetiv e` dndaäàîè,dnily `idykdúúéîa ïéa äéiça ïéa §¥¨¥§©¤¨¥§¦¨¨

dxeriy,eäMîadlap xeqi` oi`y s` ok m`e ,dixa `idy meyn §©¤
zvxzn .`nh ser lke` meyn eaiigl yi la` ,zifkn zegta

:`xnbdàlàxya yegk `edy xedh sera `ziixad ayiil yiïéòk ¤¨§¥
ser,àúéðì÷dxeriyy dlap meyn `l` eaiigl oi` xedh serae §¨¦¨

.zifka
zcner m` dig xetiv oipra mi`pzd zwelgna oecl dtiqen `xnbd

:e`l m` mixa`làáø øîà,úáLçî éaø øáñ øîBì àöîz íà ¨©¨¨¦¦§¨©¨©©¦©£¤¤

äáLçî dîL ïéìëBàmewn dfi`a iax ixacn cg`a `vnz m` ± ¨¦§¨©§¨¨
ote`a xac lek`l ayegy mc` ly ezaygny xaeqy ,`edy
,micnl ep`vnp ,dixg` miklede zraewd daygn `id ixd ,mieqn

m`yáMéç,xya zifk da oi`y ef xetiv lrdìëBàìdiigaøáà ¦¥§§¨¥¤
øáà,eseqaldlek dìëàdnily `idyk,didiáéiçiaxl s` ¥¤£¨¨¨©¨

,mixa`l zcnery ezrc dlib ixdy ,zcner mixa`l e`l xn`y
.dnily dlk`yk mb 'xa`' my dixa` lr lge

:`ax lr dywn `xnbdéiaà déì øîà,`axléãéî àkéà éîeike ± ¨©¥©©¥¦¦¨¦¦
,dfd xack epyiáéiçéî àì øçà déì ìéëà eléàcmc` lk`i m` ± §¦¨¦¥©¥Ÿ¦©©

iax ixdy ,igd on xa` meyn dilr aiigzi `l xetivd z` xg`
,mixa`l zcner dpi`y xaeqáéiçéî éàä déì ìéëàåm` eli`e ± §¨¦¥©¦©©

dyrn eze` lry xyt` cvike ,aiigzi dilr aygy df dplk`i
.`l dfe aiigzi df envrdéì øîà,`iyew jka oi` ,iia`l `axäæ ¨©¥¤

.BzáLçî éôì äæå BzáLçî éôìitl mikled cg` lka ok` §¦©£©§§¤§¦©£©§
.ezaygn

ïBòîL éaø øa øæòìà éaø øáñ øîBì àöîz íà ,àáø øîàå§¨©¨¨¦¦§¨©¨©©¦¤§¨¨©©¦¦§
,äáLçî dîL ïéìëBà úáLçîm`y `vnpdìëBàì áMéçz` ©§¤¤¨¦§¨©§¨¨¦¥§§¨

`idyk xetivd,äúîmixa`l dgzpl zcner dpi`y ezrca dlibe ¥¨
,diigaeseqaldìëà`idykäiç,,øeètezaygn it lry meyn £¨¨©¨¨

.xa` my dilr oi`éiaà déì øîà,`axléãéî àkéà éîe,eléàc ¨©¥©©¥¦¦¨¦¦§¦
déì ìéëàmc`øçà,xetivd z`,áéiçîiax xa xfrl` iaxy ¨¦¥©¥¦©©

,mixa`l dgzpl zcner dnzqy xaeq oernyåm` eli`déì ìéëà §¨¦¥
éàädidi ,dilr aygy df ±øeèt.déì øîà,iia`l `axéôì äæ ©¨¨©¥¤§¦

BzáLçî éôì äæå BzáLçî. ©§©§§¤§¦©§©§
igd on xa` xeqi`l dxezd on xewnd oipra zwelgn d`ian `xnbd

:igd on xyae,ïðçBé éaø øîàxn`p(bk ai mixac)Lôpä ìëàú àì' ¨©©¦¨¨ŸŸ©©¤¤
'øNaä íò,äæzlik` xeqi` lr epcnln,éçä ïî øáà`xwp xa`y ¦©¨¨¤¥¤¦©©

,cer lecbl xfeg epi` epkzgi m`y jka ytpl dnec `ed ik 'ytp'
.zxfeg dpi`y dlehpd ytpkcer xn`pe(l ak zeny)äãOa øNáe'¨¨©¨¤

'eìëàú àì äôøè,äæzlik` xeqi` lr epcnlnéçä ïî øNa §¥¨ŸŸ¥¤¨¨¦©©
äôøhä ïî øNáeyxity drnyn 'dcya' zaizy .dtixh dndan ± ¨¨¦©§¥¨

xya epiide ,dndad iiga epiid ,ekxck `ly enewnn xyad ylzpe
,drnynk `id 'dtixh'e ,igd onzerx zeig ici lr dtxhp dndady

oiicry s`e ,cer zeigl dleki dpi`e qx` da elihde dze` eqxcy
.dhigy dl dliren `le ,dxeq` `id ixd dzn `lïa ïBòîL éaøå§©¦¦§¤

øîà Lé÷ì,øNáe éçä ïî øáà äæ 'øNaä íò Lôpä ìëàú àì' ¨¦¨©ŸŸ©©¤¤¦©¨¨¤¥¤¦©©¨¨
éçä ïî`l' miyxecy ,mixeqi`d ipy z` yexcl yi df weqtn ± ¦©©

mr ytpdy onf lk ,'xyad lk`z `l'e ,xa`d epiidc 'ytpd lk`z
.xyadweqtde'eìëàú àì äôøè äãOa øNáe',ïî øNa äæ ¨¨©¨¤§¥¨ŸŸ¥¤¨¨¦
.äôøhä©§¥¨

:yiwl yixl opgei iax oia miweligd z` zx`an `xnbdøáà ìëà̈©¥¤
éçä ïî øNáe éçä ïî,zg` dlik`a,íézL áéiç ïðçBé éaøìyi ik ¦©©¨¨¦©©§©¦¨¨©¨§©¦

,miweqt ipyn micnl md ixdy ,oie`l ipy o`kïa ïBòîL éaøì§©¦¦§¤
,úçà àlà áéiç Bðéà Lé÷ìwelig .cg` e`l xn`p mdipy lr ik ¨¦¥©¨¤¨©©

,sqepLé÷ì ïa ïBòîL éaøì ,äôøhä ïî øNáe éçä ïî øNa ìëà̈©¨¨¦©©¨¨¦©§¥¨§©¦¦§¤¨¦
,íézL áéiç.miweqt ipyn micnly ,md mie`l ipyyïðçBé éaøì ©¨§©¦§©¦¨¨

,úçà àlà áéiç Bðéàmdipy dtixh xeqi`e igd on xya xeqi` ik ¥©¨¤¨©©
la` .cg` weqtn micnl,äôøhä ïî øNáe éçä ïî øáà ìëà̈©¥¤¦©©¨¨¦©§¥¨
,íézL áéiç ìkä éøáãìel` mixeqi` ipy micnl `nlr ilekl ik §¦§¥©Ÿ©¨§©¦

.miweqt ipyn
on xyae igd on xa` lk`yky epxn`y dn lr dywn `xnbd
xg` mewna yiwl yix ixacn ,lkd ixacl mizy aiig dtixhd

:zg` wx aiigy xn`y,eäðéîøe§¦§
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bw sc oileg(iyiy meil)

ä ïî éçä ïî øáà ìëàdzyrpy dndaäôøè,diigaïðçBé éaø ¨©¥¤¦©©¦©§¥¨©¦¨¨
,íézL áéiç øîà.dtixh meyne igd on xa` meynïBòîL éaøå ¨©©¨§©¦§©¦¦§

.úçà àlà áéiç Bðéà øîà Lé÷ì ïa:`xnbd dywnéaøì àîìLa ¤¨¦¨©¥©¨¤¨©©¦§¨¨§©¦
àçéð ïðçBé,mizy aiigyàéL÷ ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì àlàrecn ¨¨¦¨¤¨§©¦¦§¤¨¦©§¨

ixdy ,mizy aiigzdl jixv ezrcl mb df ote`a ixd ,zg` wx aiig
x`azpy enk ,lkd ixacl miweqt ipyn micnlp dtixhe igd on xa`

:`xnbd zvxzn .lirl,óñBé áø øîàäîäáa ïàk ,àéL÷ àì ¨©©¥Ÿ©§¨¨¦§¥¨
úçà,dig dcera xa` dpnn lk`e ,dtixh `idyézLa ïàk ©©¨¦§¥

úBîäalk`e ,dtixh zg`e dxyk zg` ,zenda izy eiptl eidy ± §¥
.dtixhdn xyae ,dxykdn igd on xa`

:`xnbd zx`aníézL áéiçéî úBîäa ézLaixdy ,lkd ixacl ¦§¥§¥¦©©§©¦
,oie`l ipy lr xaréâéìt úçà äîäáa.yiwl yixe opgei iax ¦§¥¨©©§¦¥

:`xnbd zl`eyéâéìt éàîa úçà äîäáa,ewlgp `xaq dfi`a ± ¦§¥¨©©§©§¦¥
o`k yi ixd zg` `l` aiig epi`y xn`y yiwl yix ly enrh dne

:`xnbd daiyn .oie`l ipyäôøèpL ïBâk ,éiaà øîàdzyrpy ± ¨©©©¥§¤¦§§¨
,dtixh dndaddaeø úàéöé íò.dclepe daex `viy onfa -øî ¦§¦©¨©

[opgei iax-]äéiça äîäa ,øáñdgzpl ,dnlye dig dcera ± ¨©§¥¨§©¤¨
íéøáàì`id,úãîBòipta xa` my day xa`e xa` lkl yi jkitle §¥¨¦¤¤

,dnily dcera igd on xa` xeqi` dilr lge ,diiga cer envråo`k §
,dzcil zrya dtxhpyéããä éãäa øáà øeqéàå äôøè øeqéà¦§¥¨§¦¥¤©£¥£¨¥

eúà÷.mizy aiig jkitle ,zg` zaa dilr e`a ±øîe[yiwl yix-] ¨¨©
úãîBò íéøáàì åàì äéiça äîäa ,øáñdgzpl zcner dpi` ± ¨©§¥¨§©¤¨©§¥¨¦¤¤

eyixtiy cr igd on xa` xeqi` dilr did `le ,hgyzy cr mixa`l
,dndad on xa`,dclepy drya xak dilr lg dtixh xeqi` eli`e

éúà àìå[`a `le-]øáà øeqéàeøeqéàà ìééç[xeqi` lr-],äôøè §Ÿ¨¥¦¥¤¨¥©¦§¥¨
.dtixh meyn `l` aiig epi` okle ,xeqi` lr lg xeqi` oi`y

:yiwl yix lr `iyewd lr mivexiz dyly cer d`ian `xnbd
àîìò éleëc ,àîéà úéòaéàåmdipy ,yiwl yix oiae opgei iax oia ± §¦¨¦¥¨§¥¨§¨

,mixaeq,úãîBò íéøáàì åàì äéiça äîäazrya dtxhpy xg`ne §¥¨§©¤¨©§¥¨¦¤¤
.igd on xa` xeqi`l mcw dtixh xeqi` `vnp ,dzciléúéîáe§¥¥

éâìôéî à÷ äôøè øeqéàà ìçéî øáà øeqéàleki m` ewlgpe ± ¦¥¤¥¥©¦§¥¨¨¦§§¥
.dtixh xeqi` lr legle igd on xa` xeqi` `ealøî[opgei iax-] ©

éúà ,øáñøáà øeqéàe igd on,äôøè øeqéàà ìééçxeqi`y iptn ¨©¨¥¦¥¤¨¥©¦§¥¨
,gp ipaa mb bdep `edy ,siqen xeqi` `ed igd on xa`øîeyix-] ©

[yiwl,äôøè øeqéàà ìééç øáà øeqéà éúà àì ,øáñxaeqy ¨©Ÿ¨¥¦¥¤¨¥©¦§¥¨
.siqen `edyk elit` xeqi` lr lg xeqi` oi`y

:sqep uexizøáàì äéiça äîäa àîìò éleëc ,àîéà úéòaéàíé ¦¨¦¥¨§¥¨§¨§¥¨§©¤¨§¥¨¦
,úãîBò.dcild zrya lg igd on xa` xeqi`eäôøèpL ïBâëe ¤¤§¤¦§§¨

ïàkî øçàì.dcild xg`l ±øeqéàà ìééç äôøè øeqéà éúéîáe §©©¦¨§¥¥¦§¥¨¨¥©¦
éâìôéî à÷ øáàlr legle dtixh xeqi` `eal leki m` ewlgpe ± ¥¤¨¦§§¥

.igd on xa` xeqi`øî[opgei iax-]éúà ,øáñdtixh xeqi` `a - ©¨©¨¥
ìééçå.xeqi` lr lg xeqi` ezrcl ik ,igd on xa` xeqi` lrøîe §¨¥©

[yiwl yix-]éúà àì ,øáñdtixh xeqi`ìééçåon xa` xeqi` lr ¨©Ÿ¨¥§¨¥
.xeqi` lr lg xeqi` oi`y itl ,igd

:sqep uexiz,øîà àáøa ewlgp yiwl yixe opgei iaxìzL ïBâëL ¨¨¨©§¤¨©
Ba äôøèå øáà äpnîdndad dzyrp xa`d zyilz ici lry ± ¦¤¨¥¤§¨§¨

.dtixhøî[opgei iax-],úãîBò äðéà íéøáàì äéiça äîäa ,øáñ ©¨©§¥¨§©¤¨§¥¨¦¥¨¤¤
`linne ,dndad on ezyilz mr lg `ed s` igd on xa` xeqi`e

,eúà÷ éããä éãäa äôøè øeqéàå øáà øeqéà.mizy aiig jkitle ¦¥¤§¦§¥¨©£¥£¨¥¨¨
øîe[yiwl yix-],úãîBò íéøáàì äéiça äîäa ,øáñ`vnpe ©¨©§¥¨§©¤¨§¥¨¦¤¤

,okn xg`l wx lg dtixh xeqi`e ,dcild zrya lg xa` xeqi`y
,xa`d z` ylzy dryaøeqéàà ìééç äôøè øeqéà éúà àìå§Ÿ¨¥¦§¥¨¨¥©¦

,øáàlgy igd on xa` xeqi` meyn `l` aiig epi` jkitle ¥¤
.dpey`xa

:igd on xa` xeqi` oipra oecl dkiynn `xnbdøa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©
,ïðçBé éaø øîà àaàäôøhä ïî éçä ïî áìç ìëà-alg ylz ©¨¨©©¦¨¨¨©¥¤¦©©¦©§¥¨

,dig dcera dtixh dndan.íézL áéiçdyly o`k yiy s`e ©¨§©¦
oldle ,mizy `l` dwel epi` ,dtixhe alge igd on xa` ,mixeqi`

.xeht `ed odn dfi` lr `xnbd x`azénà éaø déì øîàiaxl ¨©¥©¦©¦
,`iigøî àîéìåaiigìLøîBà éðàL ,Laiigy ,opgei iax mya §¥¨©¨Ÿ¤£¦¥
ìL.L:`xnbd zxne`énð øîzéàdreny epy yxcnd ziaa mb ± ¨Ÿ¦§©©¦

,in` iax zrck efokyáìç ìëà ,ïðçBé éaø øîà eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¦¨¨¨©¥¤
ìL áéiç äôøhä ïî éçä ïî.L ¦©©¦©§¥¨©¨¨Ÿ

:`xnbd zl`eyéâìôéî÷ éàîazx`an .ewlgp `xaq efi`a ± §©¨¦§§¥
:`xnbddaeø úàéöé íò äôøèpL ïBâk,ewlgp jkae ,dclepyk ± §¤¦§§¨¦§¦©¨

øîàc ïàîaiigy [in` iax-]ìL,øáñ÷ ,Líéøáàì äéiça äîäa ©§¨©¨Ÿ¨¨©§¥¨§©¤¨§¥¨¦
,úãîBò`vnpeéãäa äôøè øeqéàå øáà øeqéàå áìç øeqéàc ¤¤§¦¥¤§¦¥¤§¦§¥¨©£¥

eúà÷ éããä.yly aiig jkle ,dcild zrya cgi milg mlek ±ïàîe £¨¥¨¨©
øîàcaiigy,øáñ÷ ,íézL,úãîBò íéøáàì åàì äéiça äîäa §¨©§©¦¨¨©§¥¨§©¤¨©§¥¨¦¤¤

,àkéà äôøè øeqéàå áìç øeqéàåla` ,dcild zrya milg mdy §¦¥¤§¦§¥¨¦¨
øáà øeqéà,dndadn eyixtny drya `l` ,dcild zrya lg epi` ¦¥¤
ef dryae,ìééç éúà àìoi`y meyn ,eilr aiigzdl leki epi`e Ÿ¨¥¨¥

.xeqi` lr lg xeqi`
:sqep xe`iaàîìò éleëc ,àîéà úéòa éàå,mixaeqäéiça äîäa §¦¨¦¥¨§¥¨§¨§¥¨§©¤¨

,úãîBò íéøáàì åàìéúéîáe[`eai m`a-]øáà øeqéà,xge`nd ©§¥¨¦¤¤§¥¥¦¥¤
ìééçå[legie±]äôøè øeqéààå áìç øeqéàà,dcild zrya encwy §¨¥©¦¥¤§©¦§¥¨

,éâìôéî à÷øî[in` iax-]ìééç éúà ,øáñ±lg xa` xeqi` ¨¦§§¥©¨©¨¥¨¥
,mdilrøîe[`a` xa `iig iax-],ìééç éúà àì ,øáñoi`y meyn ©¨©Ÿ¨¥¨¥

.xeqi` lr lg xeqi`
:zwelgna sqep xe`iaàîìò éleëc ,àîéà úéòa éàåmixaeq §¦¨¦¥¨§¥¨§¨

,úãîBò íéøáàì äéiça äîäaalg xeqi`e xa` xeqi` dilr lge §¥¨§©¤¨§¥¨¦¤¤
,dzcilaïàkî øçàì äôøèpL ïBâëe.dcild xg`l ±éúéîáe §¤¦§§¨§©©¦¨§¥¥

,éâìôéî à÷ øáà øeqéàà ìçéî äôøè øeqéàøî[in` iax-]øáñ ¦§¥¨¥©©¦¥¤¨¦§§¥©¨©
ìééç éúà,dtixh xeqi` lg ±áìçà äåäc éãéîz`f zencl yiy ± ¨¥¨¥¦¦©£¨©¥¤

.alg xeqi` lr dtixh xeqi` lgy dnløî øîàc`ax xn` ixdy ± §¨©©
migafa(.r),,áìç øeqéà ìò ìeçé äìáð øeqéà àáé äøîà äøBzä©¨¨§¨¨Ÿ¦§¥¨¨©¦¥¤

,áìç øeqéà ìò ìeçé äôøè øeqéà àáéåyiy opgei iax xaeqe §¨Ÿ¦§¥¨¨©¦¥¤
lg `ed jk ,alg xeqi` lr lg dtixh xeqi`y myky ,myn cenll

.yly aiig jkitle ,igd on xa` xeqi` lrCãéàåxn`y `iig iax ± §¦¨
mizy wx aiigy,xaeq(áééçã) àeä áìçàìééçc][alga wx - ©¥¤§¨¥

meyn ,eilr lg dtixh xeqi`y eprnyøzeäc§©
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oifge` mipy` cenr bw sc ± oey`x wxtzereay

:opiqxb ikd'åë íéúù áééç øîà ïðçåé éáø äôøèä ïî éçä ïî øáà ìëàdnda Ð

.diiga xa` dpnn lk`e ,miign dtxhàéù÷ ùé÷ì ùéøìdicicl elit` `dc Ð

!izxz aiigile ,iwtp i`xw ixznúåîäá éúùá.efn dtxh xyae ,efn igd on xa` Ð

íéúù áééçie`l ixz `dc ,edpilk` d`xzd cgae dlik` `cgac ab lr s`e Ð

.`ki`úçà äîäáádpnn lk`y dtxh Ð

.lif`e yxtne ,ibilt igd on xa`éàîá
éâéìôedpip ie`l ixz `de ,xeht i`n` Ð?

äáåø úàéöé íò.dtxhp dcleda Ðíéøáàì
úãîåòmy dilr lg dclepy dryae Ð

.dtxh xeqi`e xa` xeqi`íéøáàì åàì
úãîåòcr xa` xeqi` dilr did `le Ð

oi`e ,`id dtxh xak ixde ,dpnn eyixtdy

zenda izya la` .xeqi` lr lg xeqi`

meyn efe dtxh meyn efc ,ikd xninl `kil

lr lg xeqi` o`k oi`e ,dxyk ly xa`

.xeqi`úãîåò íéøáàì åàì àîìò éìåëãÐ

dtxh xeqi` Ð dtxhp dzcil zryac oeike

.micwøáà øåñéà éúéîáåliige ekzgyk Ð

.ibltin `w dtxh`øáñ øîoky ,liig Ð

.liig `l :xaq xne .gp ipaa bdep exeqi`éàå
úãîåò íéøáàì àîìò éìåëã àîéà úéòáÐ

.micw xa` xeqi`eøçàì äôøèðù ïåâëå
ïàëîlr lg xeqi` :xaq opgei iaxe Ð

xa` xeqi`` liige dtxh xeqi` iz`e ,xeqi`

lg dtxh xeqi` oi` :xaq yiwl yixe .miign

`lzin xeqi`c .hgyzy cr ,dndad lr

xeqi` iz` zeig xeqi` rwt ike ,i`we ilz

.liige dtxh'åë ùìúù ïåâëjzg oebk Ð

:xaq opgei iax .dlrnle daekx`d on dilbx

Ð okzgyke ,zcner mixa`l e`l dlgzn

da ded `xwirn :xaq yiwl yixe .odipy elg

.xa` xeqi`mizy aiig`ki`c ab lr s`e Ð

oi` Ð dtxhe ,alge ,xa` :ixeqi` `zlz

ediipin id` yxtn onwle .mizy `l` dwel

.dil xht `wéîà éáø äéì øîàiaxl Ð

ip` ixdy ,yly xn `nil :`a` xa `iig

.yly aiigy opgei iax ly enyn xne`

éîð øîúéàlg dclepyk ,in` iaxk Ð

aizkc ,xzen lilyd alg `dc ,alg xeqi`

:(`,hq oileg) opixn`e ,"elk`z dndaa lk"

."lk" aizkc ,cled z` zeaxløîàã ïàîå
úãîåò íéøáàì åàì øáñ÷ íéúùxeqi`e Ð

xeqi` la` ,dzcil zra elg alge dtxh

ivn `l ,jkld .yxtedy mei cr `a `l xa`

.liigìééç éúà øáñ øîlg xeqi` :xaqw Ð

.xeqi` lráìçà éåäã éãéîik ,xnelk Ð

liige dtxh xeqi` iz`c ol miwc ikid

.alg xeqi``øî øîàãdxn` `ax Ð

.(`,r) "serd z`hg" wxta migafaäøåúä
'åë äøîà(f `xwie) "edelk`z `l lek`e" Ð

lk" exdfed dxyk alga `d ,aizkc il dnl

(b `xwie) "elk`z `l mc lke alg?`l`

`l lek`e" i`de ,'ek dxn` dxezd

,edpixdf` dlapc meyn Ð "edelk`z

ab lr s`e ,alg xeqi` lr legic opireny`e

lr s` inp ikde .dclepyn micw alg xeqi`c

iz` ,alg xeqi` icda xa` xeqi` `ki`c ab

.dilr liige dtxh xeqi`
åììëî
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øî`w iccd icda dtxh xeqi`e xa` xeqi`e zcner mixa`l diiga dnda opgei iax xaq

xa` xeqi` iz` `l ,micw dtxh xeqi`c zcner mixa`l e`l i`c ,rnyn Ð ez`

zereayc iyily wxtac :dnize .gp ipal xeq`c ,`ed siqen xeqi`c ab lr s` ,dlr liige

:opgei iax xn`w ,"zetxhe zelap lke` `ly dreay" iab (a,br) `neic `xza wxtae (a,`k)

.mixeq`d mixacd mr mixzend mixac lleka

oky lk ok m`e ,llek xeqi` dil zi` `nl`

"oig` drax`" wxta gkenck ,siqen xeqi`

iax yxity ab lr s` :xnel yie !(a,al zenai)

`xiaq `l dicicl ,lleka mzdc oizipzn opgei

.ikd dil

øîåxeqi` iz` `le zcner mixa`l e`l xaq

dtxh xeqi`` liige xa`:xn`z m`e Ð

lirl xn`c xfrl` iaxk i` ,dil `xiaq o`nk

deevn dz` ,enc lr deevn dz`y lk :(`,aw)

meyn dtxh `kd inp aiigil ok m` Ð eixa` lr

xzen exyay lk :ixn`c opaxk i`e .igd on xa`

mixa`l e`lc `nrh ol dnl ok m` Ð 'ek

exyay oin lk ,opiyxcc :xnel yie ?zcner

.xzen

øåñéàãicda dtxh xeqi`e xa` xeqi`e alg

:qxhpewd yxit Ð ez`w iccd

lily alg `dc ,alg xeqi` lg dclepykc

xn` `dc :dywe ."elk`z dndaa lk"n xzen

:(`,dr oileg) "dywnd dnda" wxta opgei iax

.dnda algk ealg Ð ig dryz oa alg ylz

mewn lknc :xnel yie !micw alg xeqi` ,ok m`

,liwc alg xeqi`` iliig xa`e dtxh xeqi`

hwp `l "ez`w iccd icda"e .ellkn xzedy

mc" seqac :dyw edine .xa`e dtxh meyn `l`

xeqi` miycwac opixn` (a,bk zezixk) "dhigy

'dl alg lk" aizkc ,xeqi` lr lgzeaxl Ð "

xeqi` iz`c ,dlirnl milw miycw ixen`

xn`c o`nl :jixte .alg xeqi`` liige dlirn

il dnl ,xeqi` lr lg xeqi` oi` miycwa s`

:xaqwe ,miycw zeclea dl iwene ?"alg lk"

`zyde .ez`w iccd icdae ,oiyecw od oziieeda

lgc ,micw alg xeqi` `d ,opgei iaxl izk`

alg ylz" hwp `wecc :yxtl d`xpe !en` irna

`de .alg ixwinc `ed "uegl en` irnn e`ivede

`xie` Ð "`xie` `le ,inxbc `ed miycg" xn`c

.opira algc `xie` la` ,ira `lc `ed dndac

.ez`w iccd icda edlekc ,`kd `gip `zyde

`ed Ð "daex z`ivi mr dtxhpyk" xn`wc `de

meyn aiigin `lc ,dn` irna dtxhp oicd

`l` iz` `l `l` .alg enk ,cleiy cr dtxh

:xn`z m`e .daex z`ivi xg`l dtxhp iwet`l

xa` dpnn ylzy oebk" lirl xn`c `axl

icda `zydc ,zcner mixa`l e`le ,"ea dtxhe

ylzpy mcew dtxhp m`c rnyn ,ez`w iccd

xeqi` lr liige xa` xeqi` iz` `l Ð xa`d

iaxl `kd yly dl zgkyn ikid ,ok m` .dtxh

xeqi` oi`e ,zcner mixai`l e`lc oeik ,opgei

ylzy oebk :xnel yie ?dtxh xeqi` lr lg xa`

dtxh xeqi` iz`c ebinc ,ea dtxhe xa` dpnn

.eilr xa` xeqi` inp liig ,alg xeqi`` liige

`l` ,ebin i`d dil zil Ð mizy xn`c o`ne

xeqi` `le ,liig `xw ilbc dtxh xeqi` `wec

lirl xn`c `pyil `eddl :xn`z m`e .xa`

opgei iaxle ,zcner mixa`l e`l `nlr ilekc"

ikid ,ok m` ,"dtxh xeqi`` liig xa` xeqi`

z`ivi mry oebk :xnel yie ?dtxhd one igd on alg lk`a mizy `l` aiigin `lc dl zgkynalg xeqi` lr ,liwc dtxh xeqi`` liigc idp ,seqal `ay xa` xeqi`e .dtxhp daex

.liig `l zxkac ,xingc
ewlg
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áéiç :øîà ïðçBé éaø ,äôøhä ïî éçä ïî øáà ìëà̈©¥¨¦©©¦©§¥¨©¦¨¨¨©©¨
.úçà àlà áéiç Bðéà :øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå ,íézL§©¦§©¦¦§¤¨¦¨©¥©¨¤¨©©

ïðçBé éaøì àîìLa¯Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì àlà ,àçéð ¦§¨¨§©¦¨¨¦¨¤¨§©¦¦§¤¨¦
ïàk ,àéL÷ àì :óñBé áø øîà !àéL÷¯,úçà äîäáa ©§¨£©©¥¨©§¨¨¦§¥¨©©

ïàk¯úBîäa ézLa .úBîäa ézLa¯,íézL áéiçéî ¨¦§¥§¥¦§¥§¥¦©©§©¦
úçà äîäáa¯.éâéìt¯?éâéìt éàîa úçà äîäáa ¦§¥¨©©§¦¦¦§¥¨©©§©§¦¦

:øáñ øî .daeø úàéöé íò äôøèpL ïBâk :ééaà øîà£©©©¥§¤¦§§¨¦§¦©¨¨§©
øeqéàå äôøè øeqéàå ,úãîBò íéøáàì äéiça äîäa§¥¨§©¤¨§¥¨¦¤¤§¦§¥¨§¦
åàì äéiça äîäa :øáñ øîe .eúà÷ éããä éãäa øáà¥¨©£¥£¨¥¨¨¨§©§¥¨§©¤¨¨
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:opiqxb ikd'åë íéúù áééç øîà ïðçåé éáø äôøèä ïî éçä ïî øáà ìëàdnda Ð

.diiga xa` dpnn lk`e ,miign dtxhàéù÷ ùé÷ì ùéøìdicicl elit` `dc Ð

!izxz aiigile ,iwtp i`xw ixznúåîäá éúùá.efn dtxh xyae ,efn igd on xa` Ð

íéúù áééçie`l ixz `dc ,edpilk` d`xzd cgae dlik` `cgac ab lr s`e Ð

.`ki`úçà äîäáádpnn lk`y dtxh Ð

.lif`e yxtne ,ibilt igd on xa`éàîá
éâéìôedpip ie`l ixz `de ,xeht i`n` Ð?

äáåø úàéöé íò.dtxhp dcleda Ðíéøáàì
úãîåòmy dilr lg dclepy dryae Ð

.dtxh xeqi`e xa` xeqi`íéøáàì åàì
úãîåòcr xa` xeqi` dilr did `le Ð

oi`e ,`id dtxh xak ixde ,dpnn eyixtdy

zenda izya la` .xeqi` lr lg xeqi`

meyn efe dtxh meyn efc ,ikd xninl `kil

lr lg xeqi` o`k oi`e ,dxyk ly xa`

.xeqi`úãîåò íéøáàì åàì àîìò éìåëãÐ

dtxh xeqi` Ð dtxhp dzcil zryac oeike

.micwøáà øåñéà éúéîáåliige ekzgyk Ð

.ibltin `w dtxh`øáñ øîoky ,liig Ð

.liig `l :xaq xne .gp ipaa bdep exeqi`éàå
úãîåò íéøáàì àîìò éìåëã àîéà úéòáÐ

.micw xa` xeqi`eøçàì äôøèðù ïåâëå
ïàëîlr lg xeqi` :xaq opgei iaxe Ð

xa` xeqi`` liige dtxh xeqi` iz`e ,xeqi`

lg dtxh xeqi` oi` :xaq yiwl yixe .miign

`lzin xeqi`c .hgyzy cr ,dndad lr

xeqi` iz` zeig xeqi` rwt ike ,i`we ilz

.liige dtxh'åë ùìúù ïåâëjzg oebk Ð

:xaq opgei iax .dlrnle daekx`d on dilbx

Ð okzgyke ,zcner mixa`l e`l dlgzn

da ded `xwirn :xaq yiwl yixe .odipy elg

.xa` xeqi`mizy aiig`ki`c ab lr s`e Ð

oi` Ð dtxhe ,alge ,xa` :ixeqi` `zlz

ediipin id` yxtn onwle .mizy `l` dwel

.dil xht `wéîà éáø äéì øîàiaxl Ð

ip` ixdy ,yly xn `nil :`a` xa `iig

.yly aiigy opgei iax ly enyn xne`

éîð øîúéàlg dclepyk ,in` iaxk Ð

aizkc ,xzen lilyd alg `dc ,alg xeqi`

:(`,hq oileg) opixn`e ,"elk`z dndaa lk"

."lk" aizkc ,cled z` zeaxløîàã ïàîå
úãîåò íéøáàì åàì øáñ÷ íéúùxeqi`e Ð

xeqi` la` ,dzcil zra elg alge dtxh

ivn `l ,jkld .yxtedy mei cr `a `l xa`

.liigìééç éúà øáñ øîlg xeqi` :xaqw Ð

.xeqi` lráìçà éåäã éãéîik ,xnelk Ð

liige dtxh xeqi` iz`c ol miwc ikid

.alg xeqi``øî øîàãdxn` `ax Ð

.(`,r) "serd z`hg" wxta migafaäøåúä
'åë äøîà(f `xwie) "edelk`z `l lek`e" Ð

lk" exdfed dxyk alga `d ,aizkc il dnl

(b `xwie) "elk`z `l mc lke alg?`l`

`l lek`e" i`de ,'ek dxn` dxezd

,edpixdf` dlapc meyn Ð "edelk`z

ab lr s`e ,alg xeqi` lr legic opireny`e

lr s` inp ikde .dclepyn micw alg xeqi`c

iz` ,alg xeqi` icda xa` xeqi` `ki`c ab

.dilr liige dtxh xeqi`
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øî`w iccd icda dtxh xeqi`e xa` xeqi`e zcner mixa`l diiga dnda opgei iax xaq

xa` xeqi` iz` `l ,micw dtxh xeqi`c zcner mixa`l e`l i`c ,rnyn Ð ez`

zereayc iyily wxtac :dnize .gp ipal xeq`c ,`ed siqen xeqi`c ab lr s` ,dlr liige

:opgei iax xn`w ,"zetxhe zelap lke` `ly dreay" iab (a,br) `neic `xza wxtae (a,`k)

.mixeq`d mixacd mr mixzend mixac lleka

oky lk ok m`e ,llek xeqi` dil zi` `nl`

"oig` drax`" wxta gkenck ,siqen xeqi`

iax yxity ab lr s` :xnel yie !(a,al zenai)

`xiaq `l dicicl ,lleka mzdc oizipzn opgei

.ikd dil

øîåxeqi` iz` `le zcner mixa`l e`l xaq

dtxh xeqi`` liige xa`:xn`z m`e Ð

lirl xn`c xfrl` iaxk i` ,dil `xiaq o`nk

deevn dz` ,enc lr deevn dz`y lk :(`,aw)

meyn dtxh `kd inp aiigil ok m` Ð eixa` lr

xzen exyay lk :ixn`c opaxk i`e .igd on xa`

mixa`l e`lc `nrh ol dnl ok m` Ð 'ek

exyay oin lk ,opiyxcc :xnel yie ?zcner

.xzen

øåñéàãicda dtxh xeqi`e xa` xeqi`e alg

:qxhpewd yxit Ð ez`w iccd

lily alg `dc ,alg xeqi` lg dclepykc

xn` `dc :dywe ."elk`z dndaa lk"n xzen

:(`,dr oileg) "dywnd dnda" wxta opgei iax

.dnda algk ealg Ð ig dryz oa alg ylz

mewn lknc :xnel yie !micw alg xeqi` ,ok m`

,liwc alg xeqi`` iliig xa`e dtxh xeqi`

hwp `l "ez`w iccd icda"e .ellkn xzedy

mc" seqac :dyw edine .xa`e dtxh meyn `l`

xeqi` miycwac opixn` (a,bk zezixk) "dhigy

'dl alg lk" aizkc ,xeqi` lr lgzeaxl Ð "

xeqi` iz`c ,dlirnl milw miycw ixen`

xn`c o`nl :jixte .alg xeqi`` liige dlirn

il dnl ,xeqi` lr lg xeqi` oi` miycwa s`

:xaqwe ,miycw zeclea dl iwene ?"alg lk"

`zyde .ez`w iccd icdae ,oiyecw od oziieeda

lgc ,micw alg xeqi` `d ,opgei iaxl izk`

alg ylz" hwp `wecc :yxtl d`xpe !en` irna

`de .alg ixwinc `ed "uegl en` irnn e`ivede

`xie` Ð "`xie` `le ,inxbc `ed miycg" xn`c

.opira algc `xie` la` ,ira `lc `ed dndac

.ez`w iccd icda edlekc ,`kd `gip `zyde

`ed Ð "daex z`ivi mr dtxhpyk" xn`wc `de

meyn aiigin `lc ,dn` irna dtxhp oicd

`l` iz` `l `l` .alg enk ,cleiy cr dtxh

:xn`z m`e .daex z`ivi xg`l dtxhp iwet`l

xa` dpnn ylzy oebk" lirl xn`c `axl

icda `zydc ,zcner mixa`l e`le ,"ea dtxhe

ylzpy mcew dtxhp m`c rnyn ,ez`w iccd

xeqi` lr liige xa` xeqi` iz` `l Ð xa`d

iaxl `kd yly dl zgkyn ikid ,ok m` .dtxh

xeqi` oi`e ,zcner mixai`l e`lc oeik ,opgei

ylzy oebk :xnel yie ?dtxh xeqi` lr lg xa`

dtxh xeqi` iz`c ebinc ,ea dtxhe xa` dpnn

.eilr xa` xeqi` inp liig ,alg xeqi`` liige

`l` ,ebin i`d dil zil Ð mizy xn`c o`ne

xeqi` `le ,liig `xw ilbc dtxh xeqi` `wec

lirl xn`c `pyil `eddl :xn`z m`e .xa`

opgei iaxle ,zcner mixa`l e`l `nlr ilekc"

ikid ,ok m` ,"dtxh xeqi`` liig xa` xeqi`

z`ivi mry oebk :xnel yie ?dtxhd one igd on alg lk`a mizy `l` aiigin `lc dl zgkynalg xeqi` lr ,liwc dtxh xeqi`` liigc idp ,seqal `ay xa` xeqi`e .dtxhp daex

.liig `l zxkac ,xingc
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`oifgeקמ mipya cenr bw sc ± oey`x wxtzereay

åììëî.dig lv` Ðõåçáî å÷ìçeppziy mcew mipyl wlgp ,igd on xa` zifkl Ð

it jezl.ipyd eivg jk xg`e ecal df lk`e ,eåäîx`y lkk diaeigl itxhvn in Ð

opixn`ck ,qxt zlik` ick jeza oi`vgl ediixeriy itxhvnc ol `niiwc ,mixeqi`

`nlrc zenvre oicib `dc ,`ed yecigc oeik ,`nlic e` .(a,t) `neic `xza wxta

oi` :`ni`e ,aiigin `kde ediilr aiigin `l

zg` zaa dil lik` ike ,eyecg `l` ea jl

,rnyn zg` zaa dlik` mzqc ,aiigin Ð

`l Ð oi`vgl la`íéðôáî ?`ay xg`l Ð

.oi`vgl erla ,ezrila zial jenqäìéëà
åéòîájixv ,eirn jezl cxei `edyk Ð

.dlik` xeriy ea `diyäì úçëùî éëéä
áééçéîãqerll xyt` i` `d ,zifka Ð

cgi dlek dlik`àúøéòæ àúéîåøâá ?Ð

,xya edyn ea yiy ,jxid sk lry ohw mvr

eqrel mc` oi`e ,zifkl enilyn mvre cibe

.erlea `l`äáéø÷ øñåçîdf ewgxzpy Ð

.hrn dfnäùòî øñåçîlk` `ly ,inp Ð

.zif ivg `l`íéðéùä ïéá ìùî õåçjixv Ð

x`ypd cal ,rlea `edy dna zifk `diy

.mipiyaíéðéùä ïéá ìùáopgei iax elit` Ð

dpdp oi` `dc ,dicda aiygin `lc dcen

cr mreh mc` oi`y .eirn `le epexb `l

(ai aei`) aizkck ,drilad zial jenq `diy

."(lke` mrhi) jige"íééëéðçä ïéáwacnd Ð

.epdp `l eirne ea dpdp epexby ,ekgaáééç
`l ,mly zif eirna `a `lc ab lr s`e Ð

.df xg` dfa `le zg` zaaåðåøâ äðäð éøä
iq` iaxc `de .mizif i`vg ipy mrha Ð

dinyn lirl ixn`c oiaxe inic axc` `bilt

dpdp ,i`de .xeht Ð uegan ewlg :opgei iaxc

ixde ,dnirh epiid epexb z`pdc meyn ,epexb

xg` dfc ab lr s`e .mizif i`vg ipy mrh

zlik` ickae li`ed ,ol ztki` `l Ð `ed df

`l` dpi` miirn z`pd la` .i`ed qxt

i`vg ipy rlac ab lr s`e ,qxk ielina

,zif ivga `l` eqxk `lnzp `l Ð mizif

.df xak `vi dfl erlaykyìåëéò éåä éàÐ

dipy dlik`e ,`nlra `yxit iede ,ezrilaa

.`id melk e`l Ðúéæë äéì éòáúeaiigle Ð

.zeiwln izyïðéìæà åðåøâ øúá éà àìàÐ

`irain `we ,`ed lekir e`lc dil `hiytc

`nlic e` ,epexb dpdp ixd opixn` in :dil

zif ivga `l` eirn epdp `l ixdèåùôú ?
éñà éáøãî äéì.opilf` epexb xzac Ðéáø

äéì ø÷òéà äéøîâ éñàiax ,xnelk Ð

jxved `le ,dil `hiyt ediiexz xfrl`

gkyy iq` iaxl dirny `l` .melk l`yil

,opgei iax itn mdipy ernyy ezreny

.aiig Ð envr zifk eze` lk`e xfg elit`y

,"xg` zifk" hiwp `wc iq` iaxl dirnye

`z`e .lekir ied ,`nl` .`l Ð `edd la`

meyn ,`ira oeyla el l`ye ,dixekc`l

edn ,envr eze`l elk` :eceak?,xnelk

.jk lr zrnyy dn xkfid÷éúùéà.iq` iax Ðäéì øîà.xfrl` iax Ðøåãä úôåî."dnd zten iyp`" (b dixkf) enk ,xecd lecb Ðúøîà ïéàéâñ ïéðîéædf xac Ð

.zifka epexb dpdp ixd :xn`e ,jixacl dcede ,aiig envr `edda elit`c ,opgei iax iptl

äùðä ãéâ êìò ïøãä

äðùîáìçá ìùáì øåñà øùáä ìëo`nl `ki`e ,`ziixe`c xn`c o`nl `ki` ,(`,biw) onwl da ibilt bltine .sere digl oicd `ed Ð "icb" `pngx xn`c ab lr s`c Ð

.opaxc xn`cúåìòäì øåñàå.`xnba opixn`ck ,dpiab xg` xya lek`l xzeny ab lr s`e ,iccdn irlae irbp `wc ,iccd ik edpilkinl iz` `nlic Ð
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å÷ìçjezl eppziy mcew ,mipyl ewlg igd on xa` zifk :qxhpewa yxit Ð uegan

eita miwlgd ipy ozp m`c ,rnyn .ipyd eivg lk` jk xg`e ecal df lk`e ,eit

yiwl yixl dil `iyw i`n ,ok m`c .d`xp oi`e ,`nlr ilekl aiig Ð zg` zaa orlae

wxta opixn` `de ?zg` zaa zifk relal leki epi` ike ,"?aiiginc dl zgkyn ikid"

zviak wifgn drilad ziac (`,t) `neic `xza

wxta gkenck ,zxbexbn xzei dlecbc ,zlebpxz

zexbexb dnk `ki`c (a,t oiaexir) "oelg"

,zifkn xzei dlecb zxbexbe .aexir ly dcerqa

opixn`e ,(`,`v zay) "ripvnd" wxta gkenck

zia oi`c (`,ci zezixk) "el exn`" wxta

ipyc ,rnyn .mizif ipyn xzei wifgn drilad

ewlgy it lr s`c ikid ikc :cere .wifgn mizif

iaxl aiigin eit jezl zg` zaa mgipde uegan

epexb dpdpy itl ,eit zlik` xza lif`c ,opgei

xg` dfa orla elit` inp ikd .zg` zaa zifk

,eirn zlik` xza lif`c ,yiwl yixl aiigzi df

,lkrziy mcew eirna zg` zaa zifk yiy oeik

d`xpe .jenqa gkenck ,lkrzdl xdnn epi`c

elk` elit`e ,xeht Ð uegan ewlgc :yxtl

eilr didie eita xaegn `diy opirac .zg` zaa

yxitck .`ed yecg `kdc meyn ,xa` my

,zenvre oicib` aiigin `l `nlrac :qxhpewa

la` .eyecig `l` ea jl oi`e ,aiigin `kde

eita wlgpy `ed jxcc ,aiig Ð mipta ewlg

ewlg elit`e ,xht yiwl yixe .dqirl zrya

ikid :diail` cenlzd wgec jkle .mipta

:ipyne ?dlik` jxca aiigziy dl zgkyn

`l` eqrel mc` oi`c ,`zxirf `zinexba

ewlg aiig i`ce xfrl` iaxl edine .erlea

.aiigin df xg` df lk` elit`c ,uegan

äùðä ãéâ êìò ïøãä

ìë`lc :dniz Ð alga lyal xeq` xyad

ziad ipta ,ux`l dvegae ux`a" ipz

enk ,"oiycwenae oilega ,ziad ipta `lye

i`n `nye !edl ipz `ztqezae ,oiwxit jpda

:opirny`e ,`ziixaa yxit oizipzna xiiyc

.oiycwen xeqi`` alga xya xeqi` liigc

meyn jixhvi`c :yxit xi`n oa l`eny epiaxe

dvega bdep epi`c jzrc `wlqc .ux`l dveg

(bk zeny) mixEMal ywzi`c meyn ,ux`l¦¦

lyaz `l ...jznc` ixeka ziy`x" :`xw cga

xn`c `d `gip eyexitle ."en` alga icb

"jvx`"c (`,elw oileg) "fbd ziy`x" wxta

lr s`c ,ux`l dveg ihernl `z` mixekac

meyn ,jixhvi` ux`a dielzd devn `idc ab

.alga xyal yiwzi`cøåñàåmr zelrdl

miabge mibc xyan ueg oglyd lr dpiabd

lyal elit`c ,jixhvi` `l "ueg" i`d Ð

.dihwp `yix ab` `l` ,ixy
xcepd
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Bììkî øzeä àìc ,øáà ìáà .Bììkî¯àúà ék .àì ¦§¨£¨¥¨§¨©¦§¨¨¦£¨
éaøî Lé÷ì ïa ïBòîL éaø dépéî àòa ,øîà éîéc áø©¦¦£©§¨¦¥©¦¦§¤¨¦¥©¦
íéðôaî .øeèt :déì øîà ?eäî õeçaî B÷lç :ïðçBé¨¨¦§¦©©£©¥¨¦¦§¦
õeçaî B÷lç ,øîà ïéáø àúà ék .áéiç :déì øîà ?éàî©£©¥©¨¦£¨¨¦£©¦§¦©

¯íéðôaî .øeèt¯Lé÷ì Léøå ,áéiç :øîà ïðçBé éaø ¨¦¦§¦©¦¨¨¨©©¨§¥¨¦
áéiç øîà ïðçBé éaø .øeèt :øîà¯BðBøb äðäð éøä ¨©¨©¦¨¨¨©©¨£¥¤¡¨§

øeèt øîà Lé÷ì Léøå .úéfëa¯äìéëàåéòîa,ïðéòa §©©¦§¥¨¦¨©¨£¦¨§¥¨¨¥©
úçkLî éëéä ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì ,àlà !àkéìå§¥¨¤¨§©¦¦§¤¨¦¥¦©§©©

:àðäk áø øîà ?áéiçîc dìàúéîBøâaàúøéòæéaøå . ¨¦§©¥£©©¨£¨¦§¦¨§¥§¨§©¦
õeçaî B÷lç eléôà :øîà øæòìà¯øqeçî ,áéiç éîð ¤§¨¨¨©£¦¦§¦©©¦©¨§©
.éîc äNòî øqeçîk åàì ,äáéø÷ïBòîL éaø øîà §¦¨¨¦§©©£¤¨¥¨©©¦¦§

eøîàL úéfk :Lé÷ì ïa¯.íépéMä ïéa ìMî õeç ¤¨¦©©¦¤¨§¦¤¥©¦©¦
:øîà ïðçBé éaøå:àtt áø øîà .íépéMä ïéa íò óà §©¦¨¨¨©©¦¥©¦©¦¨©©©¨
íépéL ïéa ìLa¯éâéìt ék ,éâéìt àì àîìò éleëc §¤¥¦©¦§¥¨§¨¨§¦¦¦§¦¦

¯ïéaíééëéðçäøáñ øî .¯,úéfëa BðBøb äðäð éøä ¥©£¦©¦¨¨©£¥¤¡¨§§©©¦
øáñ øîe¯.ïðéòa åéòîa äìéëàøîà éñà éaø øîà ¨¨©£¦¨§¥¨¨¥©¨©©¦©¦¨©

úéæ éöç ìëà :ïðçBé éaøBàéwäåúéæ éöç ìëàå øæçå , ©¦¨¨¨©£¦©¦§¦¦§¨©§¨©£¦©¦
øçà¯?àîòè éàî .áéiç¯.úéfëa BðBøb äðäð éøä ©¥©¨©©£¨£¥¤¡¨§§©©¦

,Bàéwäå úéæ éöç ìëà :éñà éaøî øæòìà éaø àòa§¨©¦¤§¨¨¥©¦©¦¨©£¦©¦§¦¦
?eäî ,Bìëàå øæçå¯éåä éà ?déì àéòaéî à÷ éàî §¨©©£¨©©¨¦¨£¨¥¦¨¥

éà ,àlà !úéfk déì éòaéúå ,ìekéò éåä àì éà ìekéò¦¦¨¨¥¦§¦¨¥¥©©¦¤¨¦
.ïðéìæà åéòî øúa éà ïðéìæà BðBøb øúa¯èBLôúådéì ¨©§¨§¦©¦¨©¥¨¨§¦©§¦§¥

!éñà éaøcî¯àúàå ,déì ø÷òéà déøîb éñà éaø ¦§©¦©¦©¦©¦§¨¥¦£©¥©£¨
øæòìà éaødéøekãàìéöç éì änì :déì øîà÷ éëäå , ©¦¤§¨¨§©§¥§¨¦¨¨©¥¨¨¦£¦

dpéî òîLîì àkéàc ,déãéãa øî àîéì ,øçà úéæ©¦©¥¥¨¨§¦¥§¦¨§¦§©¦¨
dpéî ïðéòîL ,ézøz¯dpéî ïðéòîLå ,ìekéò éåä àìc ©§¥¨§¦©¦¨§¨¨¥¦§¨§¦©¦¨

¯éøäcàìå déì øîà àìå ÷ézLéà !úéfëa BðBøb äðäð ©£¥¤¡¨§§©©¦¦§¦§¨£©¥§¨
zøîà ïéàébñ ïéðîéæ àì ,øBcä úôBî :déì øîà ,éãéî¦¥£©¥¥©¨¦§¦©¦¦¨§©§
.úéfëa BðBøb äðäð éøä :Cì øîàå ,ïðçBé éaøc dén÷©¥§©¦¨¨©£©¨£¥¤¡¨§§©©¦

äùðä ãéâ êìò ïøãä

ìkáìça ìMáì øeñà øNaä¯øNaî õeç ¨©¨¨¨§©¥§¨¨¦§©
äðéábä íò úBìòäì øeñàå .íéáâçå íéâc̈¦©£¨¦§¨§©£¦©§¦¨

ïçìMä ìò¯.íéáâçå íéâc øNaî õeç ©©ª§¨¦§©¨¦©£¨¦
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bw sc oileg(iyiy meil)

Bììkîlg jkitl lw xeqi` `edy iptne ,diga xzed alg xeqi`y ± ¦§¨
,dtixh xeqi` eilrìáàxeqi`øáà,xeng `edy igd onàìc £¨¥¤§Ÿ

Bììkî øzeä,xg` mewnaàì,dtixhe dlap xeqi` eilr legi ©¦§¨Ÿ
dndan igd on alg lke`dy `a` xa `iig iax xn` jkitle

.mizy `l` aiig epi` ,dzcil xg`l dtxhpy
:igd on xa` zlik` oipra oecl dkiynn `xnbdàúà ék[`ayk-] ¦¨¨

éîéc áølaal,dépéî àòa ,øîà[l`y-]Lé÷ì ïa ïBòîL éaø ©¦¦¨©§¨¦¥©¦¦§¤¨¦
B÷lç ,ïðçBé éaøî,mipyligd on xa` ly zifkd z`õeçaî± ¥©¦¨¨¦§¦©

,dcal zivgn lk lk`e ,eit jezl epzpy mcew,eäîoecip `ed m`d ©
aiig `ed ixd oi`vgl mlk` m` elit`y dxezd ixeqi` x`yk

`yk mdilre` ,qxt zlik` ick jeza mlkxeqi`ae li`ed `ny
micib exq`p `l dlik` ixeqi` x`ya oky ,yecig yi igd on xa`
,exq`p md s` igd on xa`a eli`e ,[mrh mda oi`y itl] zenvre
dkixv ezlik` la` ,df yeciga igd on xa` xeqi`l eicy xyt`

.drnyn jk dlik` mzqy ,zg` zaa `dzydéì øîàiax aiyd ± ¨©¥
opgei,yiwl yixl,øeèt.zg` zaa ezlik` `dzy jixvy meyn ¨

:opgei iax z` yiwl yix l`y aeyeéàî íéðôaîz` qipkd m` ± ¦¦§¦©
zial jenq eita ewlig la` ,eitl zg` zaa 'zifk'd i`vg ipy

.epic dn ,oi`vgl erlae driladdéì øîàopgei iax.yiwl yixl ¨©¥
.áéiç©¨

:ztqep drc d`ian `xnbdøeèt õeçaî B÷lç ,øîà ïéáø àúà ék¦¨¨¨¦¨©¦§¦©¨
ewlig m`e .lkd ixacl,íéðôaî,mi`xen` dfa ewlgpïðçBé éaø ¦¦§¦©¦¨¨

.øeèt øîà Lé÷ì Léøå ,áéiç øîà,mdinrh z` `xnbd zx`an ¨©©¨§¥¨¦¨©¨
,áéiç øîà ïðçBé éaølr s` ,zg` zaa 'zifk'd lk z` lk`e li`ed ©¦¨¨¨©©¨

,drilad ziaa wlgzpy itúéæëa BðBøb äðäð éøäzial jenq £¥¤¡¨§¦§©¦
f`e ,aeigd mewn `ed mye mrhd z` yibxn `ed myy ,drilad

.mly zifkd did oiicr,øeèt ,øîà Lé÷ì Léøåy iptnäìéëà §¥¨¦¨©¨£¦¨
ïðéòa åéòîa,eirnl cxei `edyk zifk ea didiy jixv ±àkéìå± §¥¨§¦¨§¥¨

.oi`vgl erla ixdy ,eirnl cxiyk df xeriy ea did `l o`ke
:yiwl yix lr dywn `xnbdéëéä Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì àlà¤¨§©¦¦§¤¨¦¥¦

áéiçîc dì úçkLîxa` zlik` lr aiigziy ezrcl `vnz cvik ± ©§©©¨¦§©©
:`xnbd zvxzn .zg` zaa zifk relal xyt` i` ixd ,igd onøîà̈©

,àðäk áøxacd okziàúøéòæ àúéîeøâa,jxid sk lry ohw mvr ± ©©£¨¦§¦¨§¥§¨
,zifk xeriyl eze` minilyn mvre cibe ,xya hrn wx ea yiy

.eqrely `la mly eze` relal jxcde
:uegan ewlig oipra ztqep drc d`ian `xnbd,øîà øæòìà éaøå§©¦¤§¨¨¨©

B÷lç eléôàigd on xa`d z`,áéiç énð õeçaîmeyn ,mrhde £¦¦§¦©©¦©¨
yäáéø÷ øqeçîmqipkde dfl df mi`vgd ipy z` axiw `ly dn ± §©§¥¨

,eit jezl cgiéîc äNòî øqeçîk åàìoexqgk aygp epi` ± ©¦§©©£¤¨¥
izyay xg`n `l` ,cala zif ivg `l` lk` `ly enke ,dyrn
lk`y enk df ixd ,qxt zlik` ick jeza zifk xeriy lk` zelik`d

aiige cgia mizifd i`vg ipy z`.
xeriy oiprl oilke` itexiv ly mipey mipte`a dpc oldlc `xnbd

:dlik` ixeqi`a zifk,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàxeriyúéæk ¨©©¦¦§¤¨¦§©¦
eøîàLrleay lke`a didiy jixv ,dxezay dlik` ixeqi` lka ¤¨§
,zifkíépéMä ïéa ìMî õeç.mipiyd oia x`ypy dn caln ±éaøå ¦¤¥©¦©¦§©¦

íépéMä ïéa íò óà ,øîà ïðçBésxhvn mipiyd oia x`ypy dn mb ± ¨¨¨©©¦¥©¦©¦
.zifk xeriyl

:mzwelgn z` zx`an `xnbd,íépéL ïéa ìLa ,àtt áø øîà̈©©¨¨§¤¥¦©¦
éâéìt àì àîìò éleëcdcen opgei iax s`e ,dfa llk ewlgp `l ± §¥¨§¨Ÿ§¦¥

lk`n mrha yg mc` oi` ik ,dfn dpdp epi`y itl ,sxhvn epi`y
.dfn mipdp mpi` eirn mbe ,mipiyd oia `vnpdéâéìt ékdna ± ¦§¦¥

,ewlgpíééëéðçä ïéa.epnn dpdp oexbdy ,jigl weac x`ypy dna ± ¥©£¦©¦
øî[opgei iax-],øáñ,zifk xeriyl `ed sxhvnyBðBøb äðäð éøä ©¨©£¥¤¡¨§

øîe .úéæëa[yiwl yix-]ïðéòa åéòîa äìéëà ,øáñdn xwir ± ¦§©¦©¨©£¦¨§¥¨§¦¨
xeriyn eirn epdp `l o`ke ,eirn z`pd lr `ed dxezd daiigy

.zifk
zifk zlik` oiprl sexiv ipte`a oecl dkiynn `xnbd:éaø øîà̈©©¦

úéæ éöç ìëàå øæçå Bàé÷äå úéæ éöç ìëà ,ïðçBé éaø øîà éqà©¦¨©©¦¨¨¨©£¦©¦¤¡¦§¨©§¨©£¦©¦
.áéiç ,øçà:`xnbd zl`eyàîòè éàîdaiyn .aiigy mrhd dn ± ©¥©¨©©§¨

:`xnbdúéæëa BðBøb äðäð éøä.zif i`vg ipy ly mnrhn dpdpy ± £¥¤¡¨§¦§©¦
àòa[l`y-]øæçå ,Bàé÷äå úéæ éöç ìëà ,éqà éaøî øæòìà éaø §¨©¦¤§¨¨¥©¦©¦¨©£¦©¦¤¡¦§¨©

Bìëàå,zif ivg eze` z`,eäîe` mizifd i`vg ipy mitxhvn m`d ©£¨©
.`l

:`xnbd dywndéì àéòaéî à÷ éàîiax ly ewitq did dn ± ©¨¦©§¨¥
did ewitqy xn`z m` ,xfrl`ìekéò éåä àì éà ìekéò éåä éà- ¦¨¥¦¦Ÿ¨¥¦

erlay lke` m`e`iwde xfgeq`npy oeik lke` my epnn lha
z` sxvl oi` jkitle ,dlik`l ie`x epi`y WxtM dyrpe ezrilaa§¤¤
,erla xaky elit` lke` my eilr x`yp oiicry e` ,dipyd dlik`d

,dyw ,dpey`xd dlik`l etxvl xyt`eúéæk déì éòaéúåok m` ± §¦¨¥¥§©¦
aygp df m`y ,elk`e xfge e`iwde zifk lk`yk wtzqdl el did
lekir aygp epi` m`e ,dpey`xd dlik`d lr wx dwel `ed lekir

a `weec wtzqp recne ,dipyd dlik`d lr mb dwel `edlk`y ote`
.mizif i`vg wxàlàwtzqde ,lekir aygp epi`y el heyty xn`z ¤¨

ïðéìæà BðBøb øúa éàdpdp ixde ,epexb z`pd xg` mikled m` ± ¦¨©§©§¦¨
,mly zif lk`y ink d`pd el dide zif ivgn miinrtåéòî øúa éà¦¨©¥¨

ïðéìæàivgn `l` eirn epdp `le ,eirn z`pd xg` mikledy e` ± ©§¦¨
zifkn eqixk dpdp `l o`ke ,qxkd ielin `id eirn z`pd ik ,zif

,jka xfrl` iax wtzqp recn ,dyw jk lr mb .mlydéì èBLôúå§¦§¥
éqà éaøcîheytl leki did ixd ±lirl iq` iax ixacn z`fxn`y ¦§©¦©¦

iptn ,aiigy xg` zif ivg lk`e xfge e`iwde zif ivg lk` iabl
xg` mikledy.epexb z`pd

:`xnbd zvxzndéì ø÷òéà déøîb éqà éaøxfrl` iax xnelk ± ©¦©¦§¨¥¦£©¥
aygp epi` erlay lke`y mb ,el miheyt eid mixacd ipy envr
iax z` le`yl jxved `le ,epexb z`pd xg` mikledy mbe ,lekir
ezreny z` gkyy iq` iax ixacn d`xy itl `l` ,melk iq`
aiig 'zif ivg eze`' lk` m` elit`y ,opgei iax itn mdipy ernyy
ivg' eixaca hwp opgei iax ly ezreny z` iq` iax xqnyky jkn]

,[jenqa `aedy enk 'xg` zifàúàå[`ae±]déøekãàì øæòìà éaø §¨¨©¦¤§¨¨§©§¥
z`f dyr eceak meyne .opgei iaxn ernyy drenyd z` exikfdl ±
,envr zifk eze` lk`e xfg m` oicd dn ,el`ye dl`y jxca

,df oipra opgei iaxn rnyy dna xkfi iq` iaxy dzid ezpeekeéëäå§¨¦
déì øîà÷,el xnel oiekzp jke ±øçà úéæ éöç él änìrecn ± ¨¨©¥¨¨¦£¦©¦©¥

,xg` zif ivga `weec df oic zxn`déãéãa øî àîéìiax xn`i ± ¥¨©§¦¥
eze`a elit`,aiigy envr zif ivgézøz dpéî òîLîì àkéàc± §¦¨§¦§©¦©©§¥

,mixac ipy dfn renyl xyt` didiyìekéò éåä àìc dpéî ïðéòîL©§¦¨¦©§Ÿ¨¥¦
,lekir dpi` drilady dfn micnl ±äðäð éøäc dpéî ïðéòîLå§©§¦¨¦©©£¥¤¡¨

,úéæëa BðBøbep` oi` xg` zif ivga oicd zxn`y eiykr la` §¦§©¦
.`l e` lekir zaygp drila m` mircei÷éúLéà,iq` iax wzye - ¦§¦

éãéî àìå déì øîà àìå`l oiicr ik] melk xfrl` iaxl xn` `le ± §Ÿ¨©¥§Ÿ¦¦
.[opgei iax zrenya xkfpdéì øîà,iq` iaxl xfrl` iaxúôBî ¨©¥¥

øBcä,xecd lecb ±ïðçBé éaøc dén÷ zøîà ïéàébñ ïéðîéæ àìike ± ©Ÿ¦§¦©¦¦¨©§§©¥§©¦¨¨
xfg m` elit`y ,opgei iax iptl ef dreny zxn` minrt daxd `l

.aiig ,envr zif ivg eze` z` lk`eCì øîàådced opgei iaxe ± §¨©¨
,jkld ,lekir aygp epi`y ,`ed ok i`cey jixg` xihtde jixacl

y ,aiig zif ivg eze` lk`e xfg m` elit`úéæëa BðBøb äðäð éøä. £¥¤¡¨§¦§©¦

äùðä ãéâ êìò ïøãä

øùáä ìë ¯ éðéîù ÷øô

äðùî
alga icb lyaz `l' xn`pk alga xya xeqi` ipic eyxtzi df wxta

.'en`
ìkipinøNaä,ser e` dig ,dnda lyìMáì øeñàmlk`leáìça, ¨©¨¨¨§©¥§¨¨

íéáâçå íéâc øNaî õeç.alg mr mlk`le mlyal xzenyåok ¦§©¨¦©£¨¦§
øeñàopaxcnúBìòäìxyad ipin lk z`äðéábä íòïçìMä ìò ¨§©£¦©§¦¨©©ª§¨

`vnpe ,dfn df erlaie ,dfa df erbi `ny yygn ,eilr lke`y
,alga xya lk`iy,íéáâçå íéâc øNaî õeçlr mzelrdl xzeny ¦§©¨¦©£¨¦

.xkfpk ,cgi mlk`l xeqi` oi` ixdy ,dpiabd mr oglyd
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xcde"קמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cw sc oileg(ycew zay meil)

:xyad ipin x`yn dpey miabge mibc xya day ztqep `nbec
øãBpäzepdil `ly,øNaä ïîxeq` ,ilr xya mpew xn`y oebk ©¥¦©¨¨

la` ,ser e` dig ,dnda xya lek`la øzeîzlik`íéâc øNa ¨©§©¨¦
íéáâçåitl ezrc xcepd lke ,mc` ipa oeyla xya mi`xwp mpi`y ©£¨¦

.mc` ipa oeyl

àøîâ
xeqi` oiprl llkd on d`ived `l dpyndy jkn :`xnbd zwiicn

rnyn ,miabge mibc xya `l` ,alga xyaàäxya [la`-]óBò ¨
y dnda xyak epicàúééøBàcî øeñàalga elyalzxxan . ¨¦§©§¨

:`xnbdïàîki`cea ,dpynd zxaeq mi`pzd on ink -éaøk àìc §©§Ÿ§©¦
éàc ,àáé÷òzrcl dxn`p dpynd,àáé÷ò éaøoic deyn dzid `l £¦¨§¦©¦£¦¨

c ,dnda xyal ser xyaøîàä`aiwr iax(.biw oldl)xya xeqi`y ¨¨©
óBòå äiçalgaäøBzä ïî Bðéà.opaxcn `l` ©¨§¥¦©¨

:`xnbd dywn,àôéñ àîéàíéâc øNáa øzeî øNaä ïî øãBpä ¥¨¥¨©¥¦©¨¨¨¦§©¨¦
íéáâçårnyne ,mc` ipa oeyla xya miiexw mpi`yàäxyaóBò ©£¨¦¨
øeñà,mc` ipa oeyla xya llka `ed mby ,lek`l xceplïàúà- ¨£¨

wx mi`zn df oiceìzhiyéìnéîc éléî ìk øîàc àáé÷ò éaøC §©¦£¦¨§¨©¨¦¥§¦§¦
çéìL déìòepi` mb la` ,oeyla llkp epi` mzqd ony xac lk - £¥¨¦©

exiagn ywazdy gilyd jkitle ,oeyld zernynn yexita `vei
z` `ven epi` m`y] eilr jlnidl jixv ,zillk oeyla xac zepwl
ixd ,[el ievx df xac mb `ny el`ey ,glyndywiay wiecnd xacd

c dgked efàeä dépéî øaixcp oiprle ,epin oa `edy -aygp m ©¦¥
oi` mzqd on ,xya zepwl exiag gleydy dfa oebk .oind eze`n
l`yi ,dnda xya `vn `l m` mewn lkne ,ser xya epeyl llka
sery gken jkny `aiwr iax xaeqe ,ser xyaa utg m` eglyn z`

.ser xyaa xeq` xyad on xcepd jkitle ,xya oin `ed
:dfa minkge `aiwr iax zwelgn xewn z` `xnbd d`ianàéðúc- §©§¨

dpyna epipyy(`"n f"t mixcp),øãBpäzepdil `lyøzeî ,÷øiä ïî ©¥¦©¨¨¨
ad on d`pd,ïéòeìã.ixt `l` mc` ipa oeyla wxi mi`xwp mpi`y §§¦

øñBà àáé÷ò éaøåipa oeyla wxi oeyla millkp md mby ,mirelca §©¦£¦¨¥
.mc`Bì eøîàminkgì íãà øîBà àìäå àáé÷ò éaøìç÷ BçeìL ¨§§©¦£¦¨©£Ÿ¥¨¨¦§©
dpw -àeäå ,÷øé eðìlr s` ,wxi zepwl `ven epi` m` gilyd - ¨¨¨§

e eglynl xfeg `l` ,cin mgwel epi` mirelc `ven `edy itøîBà¥
eléúàöî àìwxiïéòeìc àlàixd ,mdn zepwl m` el`eye Ÿ¨¨¦¤¨§¦

z` le`yl `la mgwel did ok m`y ,wxi llka mpi` mirelcdy
.glyndïäì øîàmpn` ,`aiwr iaxøácä ïk,mzxn`y itk ¨©¨¤¥©¨¨

`weec ixdy ,wxi oin `edy izhiyl di`x `iadl yi jkn daxc`e
,zeiphw `l` `vn `l m` la` ,jlnidl `a `ed mirelc `venyk

íeìke glynl xfeg `ed [ike],úéðè÷ àlà éúàöî àì øîBài`ce §¥Ÿ¨¨¦¤¨¦§¦

oi`y xexay oeik ,llk wxi iz`vn `l xne` `l` ,ok xne` epi`
,ziphwl glynd zpeekàlàgkenìcLïéòemd÷øé ììëaokle ¤¨¤§¦¦§©¨¨
,mdilr jlnidl jixv÷øé ììëa úéðè÷ ïéàåjlnp oi` jkitle §¥¦§¦¦§©¨¨

xeq` wxid on xcepdy ,mixcp oiprl oicd `ed ok m`e ,mdilr
.oirelca

:`iyewd z` yxtl `xnbd zxfegdy okzi cvikàLéøepwiicy ¥¨
zrck `id ,alga `ziixe`cn xeq` ser xyay dpnnïðaø`le ©¨¨

,`aiwr iaxkådàôéñk `id ser xyaa xeq` xyad on xcepdyéaø §¥¨©¦
.àáé÷ò£¦¨

:`xnbd zvxzn,óñBé áø øîàixac dpynd lky xnel yiéaø ¨©©¥©¦
àéä,zeipynd z` xciqyéàpúc àaélà dì áéñðåz` mzqe - ¦§¨¦¨©¦¨§©¨¥

y ,mi`pz ipy zhiy itk dkldl dpyndíéøãðamixcp ipic oiprl - ¦§¨¦
,`tiqayàáé÷ò éaøk dì øáñ`ed eilr jlnp gilydy xac lky ¨©¨§©¦£¦¨

mle` ,ser xyaa xeq` xyad on xcepd jkitle ,xcpd llkaaoic §
áìça øNa`yixayïðaøk dì øáñon alga xeq` ser xyay ¨¨§¨¨¨©¨§©¨¨

.mdixack mzq jkitle ,dxezd
:sqep uexizdlek ,øîà éMà áøzrck dpynd lk -÷ò éaøàáé ©©¦¨©¨©¦£¦¨

å ,àéäc meyn ,dxezd on xeq` ser xyay `yixdn wiicl oi`éëä ¦§¨¦
øîà÷,`yixa dpynd zpeek jk ±øNaä ìk,ser e` dig dnda ly ¨¨©¨©¨¨

,áìça ìMáì øeñàyi mle`ïäîmxeqi`yäøBz éøácî`ede ¨§©¥§¨¨¥¤¦¦§¥¨
,dnda xyaåyiïäîmxeqi`yíéøôBñ éøácî,sere dig xya mde §¥¤¦¦§¥§¦

íðéàL íéáâçå íéâc øNaî õeçmixeq`àìå äøBz éøácî àì ¦§©¨¦©£¨¦¤¥¨Ÿ¦¦§¥¨§Ÿ
íéøôBñ éøácî.alga mlk`le mlyal dligzkl mixzen `l` ¦¦§¥§¦
,dpyna epipy['eëå] úBìòäì øeñàåueg ogleyd lr dpiabd mr §¨§©£§

.miabge mibc xyan
dpéî òîL ,óñBé áø øîàxeqi`y dpynd ixacn cenll yi ± ¨©©¥§©¦¨

zlik`áìça óBò øNan `edàúééøBàcCzòc à÷ìñ éàc ,m`y ± §©§¨¨§©§¨§¦©§¨©§¨
n `l` exeqi` oi`y jzrc lr dlri,ïðaøcdxq` recn dyw §©¨¨

ixd ,ogleyd lr dpiab mr ser xya zelrdl dpyndäôeb äìéëà£¦¨¨
dxezd on dpi` ,dpiab mr ser xya ly dnvr dlik`d xeqi` ±

`l`äøéæb,alga dnda xya mb lek`l `eai `nyåikïðà[ep`-] §¥¨§£©
øæâðlräàìòädpiab mr ser xya lyeèà[meyn-]äìéëàly ¦§Ÿ©£¨¨¨£¦¨

xyay o`kn gken `l` ,dxifbl dxifb ef ixd ,dpiab mr ser xya
`eai `ny ez`lrd lr minkg exfb okle ,dxezd on xeq` alga ser

.elke`l
:sqei ax x`anàøîéz àðîecenll yi oipne -ïðéøæb àìcoi`y - §¨¥§¨§Ÿ©§¦¨
mixfeb minkgïðúc ,äøéæâì äøéæbepipy ixdy(g"n c"t dlg)úlç §¥¨¦§¥¨¦§©©©
õøàì äöeçdxeq` dpi`y ,ux`l uega dqird on eyixtdy dlg - ¨¨¨¤

dnexz z`xwpy ux`d zlg meyn dxifb ,opaxcn `l` mixfl
,dxezd on mixfl dxeq`e
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oifge` mipy` cenr cw sc ± oey`x wxtzereay

øùáä ïî øãåðämy `xew `edy ,mc` ipa oeyl xg` `l` ezrc oi` ,xcepd lk Ð

mibc xyan ueg ,"xya" edxew mc` ,xya oin lkc oizipzn opireny`e .jk xacd

.miabgeàøîâïéúòã à÷ìñ à÷.xn`w `ziixe`cn Ð oizipznc xeqi` i`d Ð

àáé÷ò éáøã.(`,biw oileg) `wxit i`da `id oizipzna Ðíéâã øùáá øúåîÐ

."xya" edxew oi`yøåñà óåò àäÐ

oikixv ep` mc` ipa oeyl xg` mixcpac

ezexwl jxcc oizipzn opireny`e ,jldl

."xya"çéìù äéìò êéìîéîã éãéî ìëlk Ð

llkd jeza `l ,mzqd on rnyp epi`y xac

xefgl gilyd jixve ,llkd [on] `ven `le

."?dfa dz` dvex" le`yle yxtleäéðéî
àåäoebk .oind eze`n mixcp oiprl aeyg Ð

on xya epl dpw" egelyl xne`dy ,`kd

,ser xya mzqd on el rnyp epi` Ð "weyd

ip` melk" l`eye ziad lraa jlnp `ede

."?ser xya gwelàåä äéðéîxya oin Ð

`l m`e ,"xya il dpw" el xn` ixdy ,`ed

gwi m` jlnp did `l ,xya oin ser did

.`ed xya e`l `dc ,epnnàìà éúàöî àì
ïéòåìéã`nl` ,o`venyk cin ogwel epi`e Ð

"wxi" i`d `dc ,"wxi" iypi` dil exw `l

`l Ð `ed wxi llka i`e ,dil xn`w mzq

.jlnil jixv didøáãä ïë íäì øîàÐ

eli`y .wxi oin `edy di`x `ian ip` myne

`l" eaiyn did `l Ð ziphw `l` `vn `l

."wxi iz`vn `l" `l` ,"ziphw `l` iz`vn

,xg` wxi iz`vn `l" xne` did oirelicae

ok xne` did dnle ."oirelic `l`?`l`

,"wxi" mi`xwp oirelicdy cenll jl yiy

."wxi" llka ziphwd oi`eéáøë äì øáñ
àáé÷ò`le ,ikelni`l jixvc ab lr s`c Ð

`l Ð `ed dipin e`l i`c .`ed dipin ,liwy

."i`dn lewy`" xn` dedïî ïäî ùéå
äøåúä.dnda xya Ðíéøôåñ éøáãî ùéå

.sere dig Ðäðéî òîùser xq`cn Ð

:dpin rny ,dlik` zxifb meyn d`lrda

.iy` axk `le ,`ziixe`cn dicic dlik` xeqi`äøéæâ äôåâ äìéëàxya eh` Ð

.dndaõøàì õåç úìçÐ ux`d zlg la` ,opaxcn `l` mixfl dxeq` dpi` Ð

.(ak `xwie) "ycw lk`i `l xf lke"n mixfl dxeq`e ,`pngx diixw "dnexz"
úìëàð
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øãåðäilin lkc ,`aiwr iaxk dl iwen `xnba Ð miabge mibc xyaa xzen xyad on

:jixt (a,cp mixcp) "wxid on xcepd" wxtae .`ed dipin xa Ð gily dilr jilninc

`lc ,dfwdc `neiae ,dipir dil ai`kc o`na `kdc oizipzn iwene !jlnin inp mibc xyaac

`niiw `l (`,k) dlirnc `xza wxta edine .`wlya lik` ser la` ,mibc yipi` lik`

dil ai`kc o`na :wiqn `l` ,dfwdc `iepiy

Ð xyad on xcepd ,mini x`ya la` .dipir

.mibca inp xeq`àäÐ `ziixe`cn xeq` ser

`dc d`xpe .dig hwpinl ivn ded inp ikd

jinqc meyn ,`ziixe`c `edy jzrc `wlqc

ax wiicck ,dlik` eh` d`lrd xfbc `tiq`

lk" ipzwcn wiicc xnel oi` la` .jenqa sqei

,dfk df dey xyad lky dil rnync ,"xyad

,xyad on xcepd `dc Ð dnda xyak ser xya

dcen `aiwr iax elit`c .dey xyad lk oi`

xn`ck ,`ziixe`cn ser xyaa xqzin `lc

iax dcenc (`,cp mixcp) "wxid on xcepd" wxta

.iwl `lc `aiwràðîåopixfb `lc `xniz

dteb `id" xn` zenewn dnka Ð dxifbl dxifb

wxta ,"!?dxifbl dxifb xefbpe mewip op`e ,dxifb

my) "oiwilcn dna" wxtae (a,`i) zayc `nw

iiez`l opira `kde ,(`,b) dvia yixae (`,`k

yie .dlik` eh` d`lrdc dxifb oiprl di`x

,opiyiig `le ,dxifbl dxifb opixfbc inp zenewn

zenewna `l` efl ef minkg zexifb zencl oi`

.dncn cenlzdy

úìçoglyd lr xfd mr zlk`p ux`l dveg

`xnbd `l` ,ok diepy dpynd oi` Ð

`xza wxta diepy `id oke .xeviwa d`ian

yly :l`ilnb oax xn` ,(g dpyn) dlg zkqnc

dlg Ð aifk cr l`xyi ux`n .dlgl zevx`

,zelg izy Ð dpn` cre xdpd cr aifkn .zg`

.xeriy dl yi ,xe` ly .odkl zg`e xe`l zg`

miptle dpn` cre xdpn .xeriy dl oi` ,odk lye

,xe` ly .odkl zg`e xe`l zg` ,zelg izy Ð

leahe ,xeriy dl yi ,odk lye .xeriy dl oi`

.dliah jixv oi` :xne` iqei iax .dlke` mei

odk lkl zpzipe ,oglyd lr xfd mr zlk`pe ,zecleile zecple zeafle miafl dxeq`e

oi`e ,minrd ux`l mikenq eidy Ð "dpn` cre xdpd cr aifkn" :eyexit ikde .dvxiy

jkle .dtxy zeperhe ze`nh mdizelg eide ,dxdha mdizexite mnvr xenyl oileki

ux`a oilcb odizexitc ,`ziixe`c dlg `idy Ð "xe`l zg`" ,zelg izy yixtdl oikixv

xdpn" .xeriy dl oi` ,mixteq ixacn `idy itle .dlg zxez gkzyz `ly ,mixteq ixacn Ð "odkl zg`e" .dxez ixacn `idy iptn :inlyexia yxtnck ,xeriy dl yi inp jkle .l`xyi

`ly dilr exfb ,l`xyi ux` zlgk edcic dlg `ifgzne ,l`xyi ux`l oikenqc meyn Ð "xe`l zg`" .mixteq ixacn odizye Ð "zelg izy" ,ux`l dveg `edy Ð "miptle dpn` cre

`ly ,yny axrd jixv oi`e Ð "dlke` mei leahe" .zlk`p `idy itl ,xeriy dl yie .gkzyz `ly Ð "odkl zg`e" .l`xyi ux`c xe` zlga enk ,xenb xedh odk elit` ,llk dlke`l

dxeq`e" .zeafe oiafc `xeqi`a ixw lra aiyg `lcn ,iqei iax ixy etebn `veid d`nehac ,ixwc d`neha elit`e Ð "dliah jixv oi` :xne` iqei iax" .`ziixe`c dnexza enk da exingd

ixy Ð zn `nh la` .etebn el d`vei d`nehy ,ixw lral `wec Ð dliah erac inp opaxlc d`xpe .dkxvp iqei iaxlc ,inlyexia dlr xn`wcn ,ixii` dliah `la Ð 'ek "zeafe oiafl

mizn i`nh `nzqne ?zn `nha dliah lirez dne ,epl yi d`fd ike :(a,fk zexeka) "dnk cr" wxta `xnb dywnck edl dywz ,zn `nha dliah inp ikxvn i`c .iqei iaxk ,dliah `la

zia meyac .xdfil llk mileki oi` Ð "llgk `ed ixd axg" z`nehn ,mzpedk zngn xdfil oikixv envr zn z`nehnc idpc .zn z`nehn xdfil mdl xyt` i` ik ,minrt dnk eid

oeik ,"llgk `ed ixd axg" z`nehn xdfil oikixv eid `l mbe .(a,bp) "lecb odk" wxta xifpa opixn`ck ,znd lr lid`nk iede ,ekezay zekznd lk llgk dyrp ,mlern zn ea didy

!l`xyi ux`a dfie jli ok m` `l` ,delk`i `ly ux`l dveg zlg minkg epwzy llk `xaq oi`e .d`fd oikixv olek ,ok m`e .zeld`c `ztqez yixa gkenck ,dilr glbn xifpd oi`y

zexeka) "dnk cr" wxta opixn`ck ,zg` `l` zelg izy jixv oi` ,l`xyi ux`n oiwegxy ocicl oke ,laaae .iqei iaxc opaxl elit` ,dze` oilke` eid dliahe d`fd `lay xazqn ikdle

odkl zxzen dpi` Ð miptle oepn` cre xdpn xe` ly dlge .dtxey dpey`xe ,lecb odkl dpzepe zxg` yixtnc mzd xn`w `wec ohw odk `kil ikc .dl lik`e ohw odkl dpzepe ,(`,fk

nec .ztxyp mlerl `l` ,ohwlaac oebk ,miwegxa la` .mizy mlerl jixv ikd meyne .ziyixtck ,l`xyi ux` zlgk `ifgzne ,l`xyi ux`l oikenqc meyn ,l`xyi ux` xe` zlgc `i

ux`l oikenqa odk ly dlgan da xingdl oi`c ,yny axrd opira `le ,eixwl lahy lecb odkl s`c xazqne .ohw odkl ozep Ð d`nh ux`d zlgk edcic dlg `ifgzn `lc ,ocice

oeik ,ohw odkl dpzepc xn`w i`n` :dniz zvw yie .eixwl liahc o`n e` ,ohw odk dl lik`e dlg dl dvew dcp ,dkld :`piax xn` ,dlg zeklda zelecb zeklda azk oke .l`xyi

dveg zlg `wecc :d`xpe !d`neh inia dl lik`e aexa dl lhan ded dax :(my) "dnk cr" wxta opixn`c ,dnexz enk aexa dlhal e` ,lahy xg` dlke`l leki lecb odk elit`c

mzd xn`wc ,`ed hren xacc rnyn oke .el dpzil lekiy ,dlhal dvex e` lahy lecb odk yi m` oky lk ,ohw odkl dpzil lekic xn`w ,`ed hren xace xeriy dl oi`y itl ,ux`l

odkl `l` ohwl dpzil oi` jkle ,xyrn znexza enk ,xeriy dl yi :cere .dca`n `edy itl ,ohw odkl ozil oi` Ð onye oiin e` d`eazn `idy ,dnexz la` .`iqn yixa dl lwyc

izy yxtl jixv didy cenlzd lka epivn `ly .ohw odk `ki`c `kid ,dlga enk zg` oiyixtnc oeik Ð gkzyz `lc ,dipy yixtdl jixv oi`e .aexa dlhal dvex e` lahy lecb

lecb odkl `l` dze` oipzep oi`c ,dnexz la` .dlg zxez gkzyz `ly ,dipy dlg yixtdl jixv jkle .ztxyp `id f`y ,lahy lecb e` ohw odk `kil ik ,dlg `wec `l` .zenexz

`l` oiyixtn eid `l ,zelg izy mlerl oiyixtny ,l`xyi ux`l mikenqa mbc :d`xp edine .zg` oiyixtny oeik ,gkzyz `lc ,dipy yixtdl jixv oi` Ð aexa dlhal dvex e` lahy

,ze`eaz igixnne zerwxw ilra `l` da oilibx oi` Ð dnexz la` .ezqir lblbnd mc` lka `kiiyc meyn ,gkzyz `ly xzei yegl yi dlgay d`xp jkl .zg` dnexz
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הבהיר ח"י אלול עם הפ"נ המוסגר בו, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של 

כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

לא נראית לי הסברא שילמוד בביה"ס בכתות מעורבות וכיו"ב, שהרי זה נתינת הכשר, ולא עוד 

לו פרנסתו עד עתה,  ומפרנס לכל המציא  והרי הזן  נמצא,  בו  גדר דהנהגת החוג  אלא שגם מעין פרצות 

ובודאי שגם בשנה זו החדשה ימציא לו פרנסתו בחן ובחסד וברחמים, ואף שבתקופתנו זו עבודה בחינוך 

עטה"ק ענין הכי נעלה וחיוני הוא, הרי עוד חזון למועד כשאפשר יהי' לסדר הדבר באופן שלא תהינה כל 

סרכות בהאמור.

בברכת חתימה וגמח"ט.



קמג oifge` mipy` cenr cw sc ± oey`x wxtzereay

øùáä ïî øãåðämy `xew `edy ,mc` ipa oeyl xg` `l` ezrc oi` ,xcepd lk Ð

mibc xyan ueg ,"xya" edxew mc` ,xya oin lkc oizipzn opireny`e .jk xacd

.miabgeàøîâïéúòã à÷ìñ à÷.xn`w `ziixe`cn Ð oizipznc xeqi` i`d Ð

àáé÷ò éáøã.(`,biw oileg) `wxit i`da `id oizipzna Ðíéâã øùáá øúåîÐ

."xya" edxew oi`yøåñà óåò àäÐ

oikixv ep` mc` ipa oeyl xg` mixcpac

ezexwl jxcc oizipzn opireny`e ,jldl

."xya"çéìù äéìò êéìîéîã éãéî ìëlk Ð

llkd jeza `l ,mzqd on rnyp epi`y xac

xefgl gilyd jixve ,llkd [on] `ven `le

."?dfa dz` dvex" le`yle yxtleäéðéî
àåäoebk .oind eze`n mixcp oiprl aeyg Ð

on xya epl dpw" egelyl xne`dy ,`kd

,ser xya mzqd on el rnyp epi` Ð "weyd

ip` melk" l`eye ziad lraa jlnp `ede

."?ser xya gwelàåä äéðéîxya oin Ð

`l m`e ,"xya il dpw" el xn` ixdy ,`ed

gwi m` jlnp did `l ,xya oin ser did

.`ed xya e`l `dc ,epnnàìà éúàöî àì
ïéòåìéã`nl` ,o`venyk cin ogwel epi`e Ð

"wxi" i`d `dc ,"wxi" iypi` dil exw `l

`l Ð `ed wxi llka i`e ,dil xn`w mzq

.jlnil jixv didøáãä ïë íäì øîàÐ

eli`y .wxi oin `edy di`x `ian ip` myne

`l" eaiyn did `l Ð ziphw `l` `vn `l

."wxi iz`vn `l" `l` ,"ziphw `l` iz`vn

,xg` wxi iz`vn `l" xne` did oirelicae

ok xne` did dnle ."oirelic `l`?`l`

,"wxi" mi`xwp oirelicdy cenll jl yiy

."wxi" llka ziphwd oi`eéáøë äì øáñ
àáé÷ò`le ,ikelni`l jixvc ab lr s`c Ð

`l Ð `ed dipin e`l i`c .`ed dipin ,liwy

."i`dn lewy`" xn` dedïî ïäî ùéå
äøåúä.dnda xya Ðíéøôåñ éøáãî ùéå

.sere dig Ðäðéî òîùser xq`cn Ð

:dpin rny ,dlik` zxifb meyn d`lrda

.iy` axk `le ,`ziixe`cn dicic dlik` xeqi`äøéæâ äôåâ äìéëàxya eh` Ð

.dndaõøàì õåç úìçÐ ux`d zlg la` ,opaxcn `l` mixfl dxeq` dpi` Ð

.(ak `xwie) "ycw lk`i `l xf lke"n mixfl dxeq`e ,`pngx diixw "dnexz"
úìëàð

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

øãåðäilin lkc ,`aiwr iaxk dl iwen `xnba Ð miabge mibc xyaa xzen xyad on

:jixt (a,cp mixcp) "wxid on xcepd" wxtae .`ed dipin xa Ð gily dilr jilninc

`lc ,dfwdc `neiae ,dipir dil ai`kc o`na `kdc oizipzn iwene !jlnin inp mibc xyaac

`niiw `l (`,k) dlirnc `xza wxta edine .`wlya lik` ser la` ,mibc yipi` lik`

dil ai`kc o`na :wiqn `l` ,dfwdc `iepiy

Ð xyad on xcepd ,mini x`ya la` .dipir

.mibca inp xeq`àäÐ `ziixe`cn xeq` ser

`dc d`xpe .dig hwpinl ivn ded inp ikd

jinqc meyn ,`ziixe`c `edy jzrc `wlqc

ax wiicck ,dlik` eh` d`lrd xfbc `tiq`

lk" ipzwcn wiicc xnel oi` la` .jenqa sqei

,dfk df dey xyad lky dil rnync ,"xyad

,xyad on xcepd `dc Ð dnda xyak ser xya

dcen `aiwr iax elit`c .dey xyad lk oi`

xn`ck ,`ziixe`cn ser xyaa xqzin `lc

iax dcenc (`,cp mixcp) "wxid on xcepd" wxta

.iwl `lc `aiwràðîåopixfb `lc `xniz

dteb `id" xn` zenewn dnka Ð dxifbl dxifb

wxta ,"!?dxifbl dxifb xefbpe mewip op`e ,dxifb

my) "oiwilcn dna" wxtae (a,`i) zayc `nw

iiez`l opira `kde ,(`,b) dvia yixae (`,`k

yie .dlik` eh` d`lrdc dxifb oiprl di`x

,opiyiig `le ,dxifbl dxifb opixfbc inp zenewn

zenewna `l` efl ef minkg zexifb zencl oi`

.dncn cenlzdy

úìçoglyd lr xfd mr zlk`p ux`l dveg

`xnbd `l` ,ok diepy dpynd oi` Ð

`xza wxta diepy `id oke .xeviwa d`ian

yly :l`ilnb oax xn` ,(g dpyn) dlg zkqnc

dlg Ð aifk cr l`xyi ux`n .dlgl zevx`

,zelg izy Ð dpn` cre xdpd cr aifkn .zg`

.xeriy dl yi ,xe` ly .odkl zg`e xe`l zg`

miptle dpn` cre xdpn .xeriy dl oi` ,odk lye

,xe` ly .odkl zg`e xe`l zg` ,zelg izy Ð

leahe ,xeriy dl yi ,odk lye .xeriy dl oi`

.dliah jixv oi` :xne` iqei iax .dlke` mei

odk lkl zpzipe ,oglyd lr xfd mr zlk`pe ,zecleile zecple zeafle miafl dxeq`e

oi`e ,minrd ux`l mikenq eidy Ð "dpn` cre xdpd cr aifkn" :eyexit ikde .dvxiy

jkle .dtxy zeperhe ze`nh mdizelg eide ,dxdha mdizexite mnvr xenyl oileki

ux`a oilcb odizexitc ,`ziixe`c dlg `idy Ð "xe`l zg`" ,zelg izy yixtdl oikixv

xdpn" .xeriy dl oi` ,mixteq ixacn `idy itle .dlg zxez gkzyz `ly ,mixteq ixacn Ð "odkl zg`e" .dxez ixacn `idy iptn :inlyexia yxtnck ,xeriy dl yi inp jkle .l`xyi

`ly dilr exfb ,l`xyi ux` zlgk edcic dlg `ifgzne ,l`xyi ux`l oikenqc meyn Ð "xe`l zg`" .mixteq ixacn odizye Ð "zelg izy" ,ux`l dveg `edy Ð "miptle dpn` cre

`ly ,yny axrd jixv oi`e Ð "dlke` mei leahe" .zlk`p `idy itl ,xeriy dl yie .gkzyz `ly Ð "odkl zg`e" .l`xyi ux`c xe` zlga enk ,xenb xedh odk elit` ,llk dlke`l

dxeq`e" .zeafe oiafc `xeqi`a ixw lra aiyg `lcn ,iqei iax ixy etebn `veid d`nehac ,ixwc d`neha elit`e Ð "dliah jixv oi` :xne` iqei iax" .`ziixe`c dnexza enk da exingd

ixy Ð zn `nh la` .etebn el d`vei d`nehy ,ixw lral `wec Ð dliah erac inp opaxlc d`xpe .dkxvp iqei iaxlc ,inlyexia dlr xn`wcn ,ixii` dliah `la Ð 'ek "zeafe oiafl

mizn i`nh `nzqne ?zn `nha dliah lirez dne ,epl yi d`fd ike :(a,fk zexeka) "dnk cr" wxta `xnb dywnck edl dywz ,zn `nha dliah inp ikxvn i`c .iqei iaxk ,dliah `la

zia meyac .xdfil llk mileki oi` Ð "llgk `ed ixd axg" z`nehn ,mzpedk zngn xdfil oikixv envr zn z`nehnc idpc .zn z`nehn xdfil mdl xyt` i` ik ,minrt dnk eid

oeik ,"llgk `ed ixd axg" z`nehn xdfil oikixv eid `l mbe .(a,bp) "lecb odk" wxta xifpa opixn`ck ,znd lr lid`nk iede ,ekezay zekznd lk llgk dyrp ,mlern zn ea didy

!l`xyi ux`a dfie jli ok m` `l` ,delk`i `ly ux`l dveg zlg minkg epwzy llk `xaq oi`e .d`fd oikixv olek ,ok m`e .zeld`c `ztqez yixa gkenck ,dilr glbn xifpd oi`y

zexeka) "dnk cr" wxta opixn`ck ,zg` `l` zelg izy jixv oi` ,l`xyi ux`n oiwegxy ocicl oke ,laaae .iqei iaxc opaxl elit` ,dze` oilke` eid dliahe d`fd `lay xazqn ikdle

odkl zxzen dpi` Ð miptle oepn` cre xdpn xe` ly dlge .dtxey dpey`xe ,lecb odkl dpzepe zxg` yixtnc mzd xn`w `wec ohw odk `kil ikc .dl lik`e ohw odkl dpzepe ,(`,fk

nec .ztxyp mlerl `l` ,ohwlaac oebk ,miwegxa la` .mizy mlerl jixv ikd meyne .ziyixtck ,l`xyi ux` zlgk `ifgzne ,l`xyi ux`l oikenqc meyn ,l`xyi ux` xe` zlgc `i

ux`l oikenqa odk ly dlgan da xingdl oi`c ,yny axrd opira `le ,eixwl lahy lecb odkl s`c xazqne .ohw odkl ozep Ð d`nh ux`d zlgk edcic dlg `ifgzn `lc ,ocice

oeik ,ohw odkl dpzepc xn`w i`n` :dniz zvw yie .eixwl liahc o`n e` ,ohw odk dl lik`e dlg dl dvew dcp ,dkld :`piax xn` ,dlg zeklda zelecb zeklda azk oke .l`xyi

dveg zlg `wecc :d`xpe !d`neh inia dl lik`e aexa dl lhan ded dax :(my) "dnk cr" wxta opixn`c ,dnexz enk aexa dlhal e` ,lahy xg` dlke`l leki lecb odk elit`c

mzd xn`wc ,`ed hren xacc rnyn oke .el dpzil lekiy ,dlhal dvex e` lahy lecb odk yi m` oky lk ,ohw odkl dpzil lekic xn`w ,`ed hren xace xeriy dl oi`y itl ,ux`l

odkl `l` ohwl dpzil oi` jkle ,xyrn znexza enk ,xeriy dl yi :cere .dca`n `edy itl ,ohw odkl ozil oi` Ð onye oiin e` d`eazn `idy ,dnexz la` .`iqn yixa dl lwyc

izy yxtl jixv didy cenlzd lka epivn `ly .ohw odk `ki`c `kid ,dlga enk zg` oiyixtnc oeik Ð gkzyz `lc ,dipy yixtdl jixv oi`e .aexa dlhal dvex e` lahy lecb

lecb odkl `l` dze` oipzep oi`c ,dnexz la` .dlg zxez gkzyz `ly ,dipy dlg yixtdl jixv jkle .ztxyp `id f`y ,lahy lecb e` ohw odk `kil ik ,dlg `wec `l` .zenexz

`l` oiyixtn eid `l ,zelg izy mlerl oiyixtny ,l`xyi ux`l mikenqa mbc :d`xp edine .zg` oiyixtny oeik ,gkzyz `lc ,dipy yixtdl jixv oi` Ð aexa dlhal dvex e` lahy
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ïàîk ,àúééøBàcî øeñà óBò àä¯,àáé÷ò éaøk àìc ¨¨¦§©§¨§©§¨§©¦£¦¨

.äøBzä ïî Bðéà óBòå äiç :øîàä ,àáé÷ò éaø éàc§¦©¦£¦¨¨£©©¨§¥¦©¨
:àôéñ àîéàøãBpäøNaä ïî¯íéâc øNáa øzeî ¥¨¥¨©¥¦©¨¨¨¦§©¨¦

óBò àä .íéáâçå¯:øîàc ,àáé÷ò éaøì ïàúà ,øeñà ©£¨¦¨¨£¨¨§©¦£¦¨©£©
éléî ìkéìîéîcçéìL déìò C¯.àeä déðéî øa ¨¦¥§¦§¦£¥¨¦©©¦¥

øãBpä :àéðúc÷øiä ïî¯àáé÷ò éaøå ,ïéòeìãa øzeî §©§¨©¥¦©¨¨¨¦§¦§©¦£¦¨
íãà øîBà àìäå :àáé÷ò éaøì Bì eøîà .øñBà¥¨§§©¦£¦¨©£Ÿ¥¨¨

ìéúàöî àì" øîBà àeäå ,"÷øé eðì ç÷" BçeìL ¦§©¨¨¨§¥Ÿ¨¨¦
øîBà íeìk ,øácä ïk :ïäì øîà !"ïéòeìc àlààì" ¤¨§¦¨©¨¤¥©¨¨§¥Ÿ

ïéòeìcL àlà ?"úéðè÷ àlà éúàöîììëa ¨¨¦¤¨¦§¦¤¨¤§¦¦§©
ïðaø àLéø .÷øé ììëa úéðè÷ ïéàå ,÷øé̈¨§¥¦§¦¦§©¨¨¥¨©¨©
,àéä éaø :óñBé áø øîà !àáé÷ò éaø àôéñå§¥¨©¦£¦¨£©©¥©¦¦

íéøãða ,éàpúc àaélà dì áéñðe¯dì øáñ §¥¨©¦¨§©¨¥¦§¨¦§©¨
áìça øNáa ,àáé÷ò éaøk¯áø .ïðaøk dì øáñ §©¦£¦¨§¨¨§¨¨§©¨§©¨©©

:øîà÷ éëäå ,àéä àáé÷ò éaø dlek :øîà éLàìk ©¦£©¨©¦£¦¨¦§¨¦¨¨©¨
ïäîe ,äøBú éøácî ïäî ,áìça ìMáì øeñà øNaä©¨¨¨§©¥§¨¨¥¤¦¦§¥¨¥¤

íéáâçå íéâc øNaî õeç ,íéøôBñ éøácî¯íðéàL ¦¦§¥§¦¦§©¨¦©£¨¦¤¥¨
"úBìòäì øeñàå" .íéøôBñ éøácî àìå äøBú éøácî àìŸ¦¦§¥¨§Ÿ¦¦§¥§¦§¨§©£

]åëåáìça óBò øNa ,dpéî òîL :óñBé áø øîà .['£©©¥§©¦¨§©§¨¨
¯ïðaøc Czòc à÷ìñ éàc ,àúééøBàc¯dôeb äìéëà §©§¨§¦¨§¨©§¨§©¨©£¦¨¨

àøîéz àðîe !?äìéëà ehà äàìòä øæâð ïðàå ,äøéæb§¥¨©£©¦§©©£¨¨©£¦¨§¨¥§¨
äøéæâì äøéæb ïðéøæb àìc¯õøàì äöeç úlç :ïðúc §¨¨§¦©§¥¨¦§¥¨¦§©©©¨¨¨¤
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`oifgeקמד mipya cenr cw sc ± oey`x wxtzereay

úìëàðdteb dlik` `dc .lik`e dipin xf liwy `nlic :opixfb `le ,xfd mr odkl Ð

.ux`d zlg zlik` zxifb meyn `l` da `xqzin `läöøéù ïäë ìëìelit` Ð

a minid ixac) aizkc ,ux`d zlga ok oi`y dn ,dxdha dxnyn oi`y ux`d mrl

'd zxeza miwifgnl mipdkl zpn zzl" :(`loi`y `le ,zpn mdl yi miwifgn Ð "

d`lrd opixfb `l opaxca ,`nl` .oiwifgn

.dlik` eh`úìç ïðéòåîùà éà àîìùá
õøàá õøàì äöåç,ux`l d`iady Ð

dlg o`k yic ab lr s`c opireny`e

i`c .`d eh` `d xfbinl `ki`e ,`ziixe`c

iz` ,(ux`l) ux`l dveg dlg zwqn

`ki` ded .xfd dlkine ux`d zlg iweq`l

zlik`c `l i` ,inp oizipzn dpin rnynl

eh` ez`lrd xfb ded `l Ð `ziixe`c ser

dvega `l` .dndac eh` `le ,ezlik`

mey eh` xfbinl `kilc meyn `nrh ,ux`l

.`ed `ziixe`c xeqi`àëä ìáàlr s` Ð

eh` ez`lrd xfbnl ol irai` `lc ab

z`lrd eh` ez`lrd xfbinl `ki` ,ezlik`

epiid edl wiqn ikc ,dnda xya zlik`e

.iccda edpilkinl iz`c dlik`é÷úîäì ó
úùù áøser xya :xnel ivnz m` elit` Ð

dxifb dl zgkyn oiicr ,`ziixe`c alga

.dlik` meyn ,opaxc d`lrd `dc .dxifbl

opeve opev seq seq `dc ,opaxc dteb dlik`e

`kil Ð iccd ik edl lik` elit`e ,`ed

.dxez dxq` leyia jxcc ,`ziixe`c xeqi`

äìòé àîù äøéæâdpiabd mr dnda xya Ð

.leyia dil dedc ,gzex qtli` jeza

äðùîìëàð åðéàå.dpiabd mr Ðiax xn`

'ek df xac iqei`pz epiid :jixt `xnba Ð

!`nwåéìò ìëåàù ïçìåùáicii`c Ð

iab lr df igepz`l iz` ,`ci dia iynynnc

.dfàøîâ'åë íéøáã äùù øîåà éñåé éáø
eid `l dyy el`a la` ,daxd zexg` yi Ð

oiliwn i`ny zia eidiy eixiag el micen

.oixingn lld ziaeíùá øáã øîåàä ìë
åøîåàeny xikfd `le gky `pzde Ð

.eny xikfde xfge ,dligzaïøå÷éôàáÐ

.yxtncke ,oda xdfp epi`y ,xwtd jxcàåä
éðú.eaxn dxecq dlaw jk Ðäì øîà àåäå

i`nc ,ely `xaqn dyxit `ede Ð

."oxewit`"äôä çåðé÷ àìá,df lk` m`y Ð

eici lehil jixv oi` Ð df lek`l ywae

,gepiw ira Ð dnda xyaa la` .gpwle

oey`xd on melk wacp `di `ly ,onwlck

.eikipgaïðéæç à÷ àäoi`y zeipwix mici Ð

.melk mda weac
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`lc .af `ed elit` ,`nh odkl dpzep ,dipy yixtne dtxeyy ,ohw odk `kilc `kide

mlerl mzdc Ð l`xyi ux`l oikenqa dipy dlgl `inc `le .d`neh meya mzd biltn

yixtdl jixv oi` Ð eixwl lahy lecb e` ohw odk `ki` i` ,miwegxa la` .yixtdl jixv

`l` dl ixyc ogky` `lc Ð mixfl dxeq`y `l` ,xzeia dlw `ide .llk dipy dlg

dnk yi ixdy Ð zlaeh dpi`y :d`xpe .mipdkl

odk `kil elit`e ,llk dl iyxtn `lc zenewn

itl `l` ,dniz zvw yi zenewn oze` lre .ohw

dlik`dln dxneyl jixve zlaeh dpi`y

dpi` elit` `nye .yixtdln erpnp ,mixfl

zvw d`xp dpey`xdy it lr s`e ,zrncn

zegpn) "l`rnyi iax" wxta `ipzcn ,zrncnc

.zrncn dpi` Ð ux`l dvega ieb znexz :(`,fq

mewn lkn .zrncn Ð l`xyic `d :rnync

.zrncn dpi` `ny ,xzeia dlw `idy ,dipyd

`ny ok enk ,i`nc zeaexrz lr exfb `ly enke

.jk lk dlw `idy oeik ,da exfb `lúðúéðå
epi` elit`c :qxhpewa yxit Ð dvxiy odk lkl

oi`e .ux`l dveg zlg el epzi ,'d zxeza wifgn

edpdc `inec eed `dc :wgvi epiaxl d`xp

odk lkl oipzip el`e" ,z`f dpyn xg` dpeyy

miiglde rexfd" ediicda aiyge ,'ek "dvxiy

(a,lw) "rexfd" wxta onwl opixn`e ,"dawde

jkl .'d zxeza wifgn epi`y inl zepzip opi`y

odk `kilca ixiin `kdc :wgvi epiaxl d`xp

epi`e ,xiyr `edy xag odk `ki` :inp i` .xag

,jixv oi`c oeik ,lawl dvex elit`e .lawl dvex

,ezeigdl mieevny ,jixve ipr ux`d mr dfe

`we .oileg el zzl ekxhvi Ð el epzi `l m`y

iwa oi`y it lr s` ,ozil lekic ol rnyn

inia eplk`i `ny opiyiig `le ,dxdhe d`neha

odkl `l` zpzip dpi` ux`d zlg la` .ez`neh

odk dzr `kil elit` .dxdha dpxnyiy ,xag

oizni `l` ,ux`d mr odkl dppzi l` Ð xag

.xag odk el oncfiy cr

é÷úîó,jixt `w iia`` `l Ð zyy ax dl

yxitck ,jixt exiag sqei ax` `l`

.qxhpewa

éáøjixt `l lld zia` Ð `nw `pz epiid iqei

df xac :xn`w ikdc ,"`nw `pz epiid"

`nzq df oi`e ,lld ziae i`ny zia zwelgn

lld zia mewna i`ny ziac ,zwelgn jk xg`e

.dpyn dpi`

óåòikidc :dniz Ð `l dpiabe xya oi` dpiabe

,dpiab xg` xya` xya xg` dpiabn jixt

,inc `le ,lik` xya jk xg`e dpiab wgvi axc

`ziixac ,jixt ikdc :xnel yie ?jenqa xn`ck

ila ,oxewit`a oilk`p dpiabe ser rnyn `xb`c

Ð xya x`y la` .dtd gepiw `lae mici zlihp

xya i` ?inc ikide .dtd gepiwe dlihp ira

xikfnc ab`e ."`l ,xyae dpiab" `l` ,wc `l Ð "dpiabe xya" `kd hwpc `de !dlgz dpiab` e`l `l` .jenqa xn`ck ,izixg` dcerq cr ,ibq `l gepiwe dlihpa elit` Ð dlgz

"dpiab lek`l xeq` ,xya lk`"c :zelecb zekld oke ,yxtn mz epiaxe .oxewit`a lk`p ,dlgz ser elit`c Ð dlgz ser hwp `ziixae .dlgz xya `kd inp hwp ,dlgz ser `ziixaa

dlihp `la ,epiid Ð "izixg` dcerq cr lik` `lc ,`awer xn"e .gepiwe dlihp `la s` Ð "xya lek`l xzen ,dpiab lk`" .ixy Ð gepiwe dlihpa la` .gepiwe dlihp `la ,epiid Ð

`weec gepiw iable ,dlgz dpiabl dlgz xya oia welig oi` mici zlihp oiprlc :eyexitl xnel jixve ?wgvi ax` `kd jixt i`n :dyw eyexitle .did envr lr xingn :inp i` .gepiwe

ser xya xaqc meyn `nlic Ð dlgz ser :rnync ,"oxewit`a oilk`p dpiabe ser" `xb` ipzc ab lr s`e .ser xg` elit`e ,llk xya xg` dpiab lek`l `ly ebdp mlerde .welig yi

ly enewnac (`,fhw) onwl xn`ck ,df mr df lek`le lyal ixy dlgzkl s` `d Ð ililbd iqei iaxk i` ?o`nk ,`xb`c `ziixa :dyw edine .ikd ol `niiw `le ,`ziixe`c e`l alga

iaxl inp ogky` edine .lk`p epi`e dler serd :ixn`c ,i`ny ziak dcinrdl wgece !"ser" icda "dig" ipzinl dil ded Ð `aiwr iaxk i`e .alga ser xya oilke` eid ililbd iqei iax

iaxk `lc ?o`nk ,`ziixe`cn xeq` Ð ser `d :lirl xn`w inp ikdc .dig oicd `ede ,gikyc meyn Ð ser hwpe ,`aiwr iaxk :inp i` .i`ny ziak `ztqeza `ipzc ,wecv iaxa xfrl`

.mikipge mipiyae micia wacp epi` serc meyn :`xb`c `nrh yxtn mz epiaxe .dig inp hwpinl dil dede ,`aiwr
i`
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,ïçìMä ìò øfä íò úìëàðúðzéðå.äöøiL ïäk ìëì ¤¡¤¤¦©¨©©ª§¨§¦¤¤§¨Ÿ¥¤¦§¤
õøàì äöeç úlç ïðéòeîLà éà àîìLa :ééaà déì øîà£©¥©©¥¦§¨¨¦©§¦©©©¨¨¨¤
àìå àúééøBàc õøàä úlç íeMî øæâéîì àkéàc ,õøàä¨¤§¦¨§¦§©¦©©¨¨¤§©§¨§¨

ïðéøæb¯íeMî õøàì äöeç àlà .dpéî òîLîì àkéà ¨§¦©¦¨§¦§©¦¨¤¨¨¨¨¤¦
àëä ìáà ,àeä øæâéîì àkéìc¯é÷eqàì déì úéøL éà §¥¨§¦§©£¨¨¨¦¨¥¥§©¥

óBòäðéáâeøNa é÷eqàì éúà ,äðéáâeáìça øNa ìëéîe , §¦¨¨¥§©¥¨¨§¦¨¥©¨¨§¨¨
é÷úî .àúééøBàcïðBöa ïðBö ,óBñ óBñ :úLL áø dì ó §©§¨©§¦¨©¥¤¥§¥

.çúBø ñôìéàa äìòé ànL äøéæb :ééaà øîà !àeä¯óBñ ¨©©©¥§¥¨¤¨©£¤§¦§©¥©
äøéæb :àlà !ìMáî Bðéà éðL éìëe ,àeä éðL éìk óBñ§¦¥¦§¦¥¦¥§©¥¤¨§¥¨

.ïBLàø ñôìéàa äìòé ànLäðùîíò äìBò óBòä ¤¨©£¤§¦§©¦¨¤¦
.éànL úéá éøác ,ìëàð Bðéàå ,ïçìeMä ìò äðéábäúéáe ©§¦¨©©§¨§¥¤¡¨¦§¥¥©©¥

Bæ :éñBé éaø øîà ,ìëàð àìå äìBò àì :íéøîBà ìlä¦¥§¦Ÿ¤§Ÿ¤¡¨¨©©¦¥
eøîà ïçìeL äæéàa .ìlä úéá éøîeçîe éànL úéá élewî¦¥¥©©¥§¥¥¦¥§¥¤§¨¨§

ïçìeLa ìáà ,åéìò ìëBàL ïçìeLa ¯øãBqLúà åéìò §§¨¤¥¨¨£¨§§¨¤¥¨¨¤
.LLBç Bðéàå ,äæ ãöa äæ ïúBð ¯ ìéLázäàøîâéaø ©©§¦¥¤§©¤§¥¥©¦

àkéà dôeb äìéëà ,àîéz éëå !àn÷ àpz eðééä éñBé¥©§©¨©¨§¦¥¨£¦¨¨¦¨
:àn÷ àpz øîà÷c ,eäééðéaäàìòäa,éâìtéî à÷ ¥©§§¨¨©©¨©¨§©£¨¨¨¦©§¦

dôeb äìéëà :éñBé éaø déì øîàå ,éâéìt àì äìéëàa©£¦¨¨§¦¦©£©¥©¦¥£¦¨¨
éñBé éaø ,àéðúäå .ìlä úéá éøîeçîe éànL úéá élewî¦¥¥©©¥§¥¥¦¥§¨©§¨©¦¥
úéá éøîeçîe éànL úéá élewî íéøác äML :øîBà¥¦¨§¨¦¦¥¥©©¥§¥¥

ïäî úçà Bæå ,ìlä¯ïçìeMä ìò äðéábä íò äìBò óBò ¦¥§©©¥¤¤¦©§¦¨©©§¨
àì :íéøîBà ìlä úéáe .éànL úéá éøác ,ìëàð Bðéàå§¥¤¡¨¦§¥¥©©¥¦¥§¦Ÿ
àn÷ àpz ïàî :ïì òîLî÷ àä ,àlà !ìëàð àìå äìBò¤§Ÿ¤¡¨¤¨¨¨©§©¨©©¨©¨

¯äleàb àéáî BøîBà íLa øác øîBàä ìk ,éñBé éaø©¦¥¨¨¥¨¨§¥§¥¦§¨
."éëcøî íLa Cìnì øzñà øîàzå" øîàpL ,íìBòì̈¨¤¤¡©©Ÿ¤¤§¥©¤¤§¥¨§¢¨
ïéìëàð äðéáâe óBò :àaà éaøc deîç àøâà àðz̈¨©§¨£§©¦©¨§¦¨¤¡¨¦
íéãé úìéèð àìa :dì øîà àeäå dì éðz àeä .ïøB÷étàa©©¦§¨¥¨§£©¨§Ÿ§¦©¨©¦
òì÷éà àiLøLî áøc déøa ÷çöé áø .ätä çepé÷ àìáe§Ÿ¦©©¤©¦§¨§¥§©§¨§¦¨¦§©

äðéáb déì eúééà ,éLà áø éáì¯àøNa déì eúééà ,ìëà §¥©©¦©§¥§¦¨£©©§¥¦§¨
deîç àøâà éðàz àäå :déì éøîà .déãé àLî àìå ,ìëà£©§¨§¨§¥¨§¦¥§¨¨¥©§¨£

ïéìëàð äðéáâe óBò àaà éaøcïøB÷étàaäðéáâe óBò ,¯ §©¦©¨§¦¨¤¡¨¦©©¦§§¦¨
äðéáâe øNa ,ïéà¯!àì¯éléî éðä :eäì øîà¯,àéìéìa ¦¨¨§¦¨¨£©§¨¥¦¥§¥§¨

àîîéa ìáà¯:íéøîBà éànL úéa ,àéðz .àðéæç àä £¨¦¨¨¨¨¥¨©§¨¥©©§¦
?çécî éàîe çp÷î éàî .çécî :íéøîBà ìlä úéáe .çp÷î§©¥©¥¦¥§¦©¦©©§©¥©©©¦©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cw sc oileg(ycew zay meil)

ïçìMä ìò øfä íò úìëàðogley lr dlke`l odkd xzen - ¤¡¤¤¦©¨©©ª§¨
,dlgd on xfd lk`i `ny miyyeg oi`e ,oileg xfd eilr lke`y

,opaxcn `l` dxeq` dpi`y meynäöøiL ïäk ìëì úðzéðå§¦¤¤§¨Ÿ¥¤¦§¤
ixd .dxdha dxnyn epi`y ux`d mrl elit`e ,el zzl milrad
,xf eilr lke`y ogly lr ux`l ueg zlg z`lrd lr exfb `ly
ser xya z`lrd oiprl oicd `ed ok m`e ,dxifbl dxifb `idy iptn

piab mr.opaxcn `l` epi` ser xyay mixaeqd zrcl ,ogleyd lr d
:`xnbd dgecïðéòeîLà éà àîìLa ,éiaà déì øîàm` mpn` - ¨©¥©©¥¦§¨¨¦©§¦¨

lek`l xzeny epl drinyn `ziixad dzidõøàì äöeç úlçmr ©©¨¨¨¤
elit` ogleyd lr xfdøæâéîì àkéàc ,õøàaxefbl `xaq yiy - ¨¨¤§¦¨§¦§©

íeMîlk`i `nyõøàä úlç`idyàúééøBàcogleyd lr xfd mr ¦©©¨¨¤§©§¨
,ux`a dievn ux`d zlg ixdy ,xfd dplk`ieåok it lr s`àì §Ÿ

dpéî òîLîì àkéà ,ïðéøæbmixfeb oi`y ,dfn cenll did xyt` - ©§¦¨¦¨§©§©¦¨
,dxifbl dxifbõøàì õeç àlà`ziixad zpeeky yxtl yi mle` - ¤¨¨¨¤

,dxifbl dxifb mixfeb oi`y dgked oi` ok m`e ,ux`l uega dlke`l
ogleyd lr xfd mr dzlik` lr exfb `ly dny xnel yiyíeMî¦

àeä øæâéîì àkéìczlg ixdy ,ux`d zlg ab` xefbl daiq oi`y - §¥¨§¦§©
,df mewna dievn dpi` ux`d,àëä ìáàdpiabe ser z`lrd oiprl £¨¨¨

meyn ,dxifbl dxifb aygp df oi`e minkg exfby xyt` ,ogleyd lr
yé÷eqàì déì úéøL éàzelrdl el xizz m` -äðéáâe óBòcgi ¦¨¥¥§©¥§¦¨

,ogleyd lré÷eqàì éúàmb zelrdl `eai -øNadndaäðéáâe ¨¥§©¥¨¨§¦¨
,cg` ogley lråi df ici lrl `eaìëéî[lek`l]áìça øNaxeq`d §¥©¨¨§¨¨

n.àúééøBàc§©§¨
:sqei ax ixac xwir lr zeywdl zxfeg `xnbdé÷úîáø dì ó ©§¦¨©

óBñ óBñ ,úLL,`ziixe`c alga ser xyay sqei ax ixacl elit` ¥¤
ixdy ,dxifbl dxifb `l` epi` ogleyd lr cgi mz`lrd xeqi`
ixdy ,dxez xeqi` lr xeari `l ,cgi mlk`ie dfa df erbi m` elit`

xya zribpa ïðBöalg,àeä ïðBöxeqi` oi`e ,cgi milyazn mpi`e ¥§¥
:`xnbd zvxzn .cgi elyazdyk `l` dxezd on alga xyaøîà̈©

,éiaà`ed ogleyd lr dpiabd mr xyad z` zelrdl exq`y dn ©©¥
meynäìòé ànL äøéæbcgi mze`ajez,çúBø ñtìéà`vnpe §¥¨¤¨©£¤§¦§©¥©

jxc mzlik`e ,alga xya leyia xeqi` lr xearie ,cgi elyaziy
.dxezd on mxeqi`y ,leyia

:`xnbd dywnóBñ óBñjxc oi` ixdy ,dxez xeqi` o`k oi` oiicr
,y`d lr liyazd ea lyazdy oey`x ilka ogleyd lr zelrdl

df qtli` mzqd on ok m`eìMáî Bðéà éðL éìëe ,àeä éðL éìk- §¦¥¦§¦¥¦¥§©¥
k ea oi`jxca drilad oi`y oeike ,riladle hiltdl `l` lyal g

:`xnbd zvxzn .dxez xeqi` da oi` leyiaàlàmrhy xnel jixv ¤¨
meyn xeqi`däìòé ànL äøéæbogleyl m`iaie ,dpiabde xyad z` §¥¨¤¨©£¤

ajezñtìéàilk `edy gzexïBLàø.y`d on cxedy §¦§©¦

äðùî
ogleyd lr dpiab mr ser z`lrd xeqi`y zyxtn dpynd
da ewlgp `l` lkd lr znkqen dpi` ,zncewd dpyna dx`azdy

:lld ziae i`ny ziaïçìeMä ìò äðéábä íò äìBò óBòäxzen - ¨¤¦©§¦¨©©§¨
,dpiab eilr lke`y ogleyd lr ser xya zelrdlåmle`Bðéà §¥

ìëàð,opaxcn enr cgi,íéøîBà ìlä úéáe .éànL úéa éøácserd ¤¡¨¦§¥¥©©¥¦¥§¦
äìBò àì,ogleyd lr dpiabd mråy oky lkìëàð àì.enrøîà Ÿ¤§Ÿ¤¡¨¨©
,éñBé éaøzwelgnBæ`idìlä úéa éøîeçîe éànL úéa élewî± ©¦¥¦¥¥©©¥§¥¥¦¥

.mixingn lld ziae oda miliwn i`ny ziay zewelgndn zg`
:dpynd zyxtneøîà ïçìeL äæéàamr xya eilr zelrdl xeq`y §¥¤§¨¨§

,cgi dpiab,åéìò ìëBàL ïçìeLaynynne dlik`a weqry jezny §§¨¤¥¨¨
df dpiabde xyad z` gipi `ny yeygl yi ,ogleyd lry mixaca

,alga xya zlik`a lykie ,df lrL ïçìeLa ìáà,eilr lke` epi` £¨§§¨¤
wx `l`ìéLázä úà åéìò øãBq,dlik`l epikneäæ ãöa äæ ïúBð ¥¨¨¤©©§¦¥¤§©¤

,dpiabd cva xya eilr gipdl xzen -LLBç Bðéàå`eai `ny §¥¥
cgi mlke`l.

àøîâ
:`xnbd dywnéñBé éaøi`ny zia ilewn `id ef zwelgny xn`y ©¦¥

,lld zia ixnegneeðééäixackàn÷ àpzzia zwelgn z` `iady ©§©¨©¨

iqei iax ixac z` `pzd `iad recn ok m`e ,lld ziae i`ny
.xac ycig `l ixd ,dpyna

:aeyiil zexyt` dlrn `xnbdàîéz éëåxnel dvxz m`e ± §¦¥¨
yeäééðéa àkéà äôeb äìéëàiqei iaxl `nw `pz oia lcaddy - £¦¨¨¦¨¥©§

,alga ser xya ly dnvr dlik`d oica `edàn÷ àpz øîà÷c§¨¨©©¨©¨
éâìôéî à÷ äàìòäaxya zelrdl xzen m` `l` ewlgp `ly - §©£¨¨¨¦§§¥

la` ,ogleyd lr alg mr seréâéìt àì äìéëàamicen lkde ©£¦¨Ÿ§¦¥
,alg mr ser xya lek`l xeq`yéñBé éaø déì øîàåd`lrda `l §¨©¥©¦¥

a s` `l` ewlgp calaäôeb äìéëà`ide ,ewlgp [dnvr]élewî £¦¨¨¦¥
,ìlä úéa éøîeçîe éànL úéas` mixizn i`ny ziayxya lek`l ¥©©¥§¥¥¦¥
.mixqe` lld ziae ,alga ser

:df aeyii dgec `xnbdàéðúäå,zeicr zkqna epipy ixde -éaø §¨©§¨©¦
íéøác äML øîBà éñBémde ,lld ziae i`ny zia mda ewlgpy ¥¥¦¨§¨¦

e ,ìlä úéa éøîeçîe éànL úéa élewîzwelgnBæ`id,ïäî úçà ¦¥¥©©¥§¥¥¦¥©©¥¤
my yxtneéøác ,ìëàð Bðéàå ïçìeMä ìò äðéábä íò äìBò óBò¤¦©§¦¨©©§¨§¥¤¡¨¦§¥

,ìëàð àìå äìBò àì ,íéøîBà ìlä úéáe .éànL úéamby ixd ¥©©¥¦¥§¦Ÿ¤§Ÿ¤¡¨
,alg mr ser xya lek`l xeq`y i`ny zia micen iqei iax ixacl
ok` :`xnbd zvxzn .ogleyd lr mz`lrd oica `l` ewlgp `le

,miey `nw `pz ixace iqei iax ixacàlàz` xikfdl gky `pzdy ¤¨
e ,iqei iax ixac z` `iade siqed jkle ,`nw `pzd ly enyàä̈

ïì òîLî÷càn÷ àpz ïàîziae i`ny zia zwelgn z` dpyy ¨©§©¨©©¨©¨
,lldéñBé éaøy meyn ,z`f xnel jxvede .`edøác øîBàä ìk ©¦¥¨¨¥¨¨

BøîBà íLay ezekf dlecbàéáîdci lrøîàpL ,íìBòì äleàb §¥§¥¦§¨¨¨¤¤¡©
(ak a xzq`),'éëcøî íLa Cìnì øzñà øîàzå'dcitwdy ici lre ©Ÿ©¤§¥©¤¤§¥¨§¢¨

d`iad ,ikcxn mya ,yxze ozba ly mznifn z` jlnl dxn`e
.ond ly ezltn dligzd df ici lry ,l`xyil dle`b

:dpiabe ser zlik` oia dcxtdd oipra `ziixa d`ian `xnbdàðz̈¨
àøâàmy][mkgàaà éaøc deîç,`a` iax ly eing -äðéáâe óBò ©§¨£©§©¦©¨§¦¨
ïéìëàðdf xg` dfaïøB÷étàazexidf irvn` `la ,xwtd jxc - ¤¡¨¦§©¦¤

:`xnbd zyxtn .mdipia oeiwpeàeä[`xb`]dì éðzef `ziixa dpy - ¨¥¨
,eizeax myadì øîà àeäå,ezrcn `ziixadzpeek z`yxit `ede - §¨©¨

dpiab dixg` lek`l `ae ser xya lk`m`y ,dyexit ef xwtd jxcy
,cin elke`l xzen ,jtidl e`íéãé úìéèð àìa,mdipiaçepé÷ àìáe §Ÿ§¦©¨©¦§Ÿ¦©

,ätä,eici lehil jixvy dnda xya lek`l `a m` ok oi`y dn ©¤
.eikipga dpiabd on melk wacp didi `ly eit z` gpwle

:dnda xyal dpiab oia dcxtd oipra dyrn d`ian `xnbdáø©
éMà áø éáì òìwéà àiLøLî áøc déøa ÷çöély ezial oncfd - ¦§¨§¥§©§©§¦¨¦§©§¥©©¦

,iy` axäðéáb déì ezéiàe ,lek`l dpiab el e`iad -,ìëàxg`le ©§¥§¦¨¨©
oknàøNa déì ezéià,lek`l dnda xya el e`iad -eìëàeze` ©§¥¦§¨¨©

déãé àLî àìåxyad zlik`l dpiabd zlik` oia eici ugx `le - §Ÿ¨¨¨¥
z` gpiw la`].[eitdéì éøîà`l dn iptn ziad ipa edel`y - ¨§¥¥

,jici zvgxàaà éaøc deîç àøâà éðàz àäåyäðéáâe óBò §¨¨¥©§¨£©§©¦©¨§¦¨
ïøB÷étàa ïéìëàðyie ,miizpia mici zlihp `la df xg` dfa - ¤¡¨¦§©¦¤

`weecy eixacn wiiclïéà ,äðéáâe óBò,oxewit`a mlk`l xzen - §¦¨¥
la`øNadndaäðéáâe,dxezd on mxeqi`yàìmlke`l xeq` - ¨¨§¦¨Ÿ

jici uegxl jl did ok m`e ,mdipia eici uegxl jixve ,oxewit`a
.xyad zlik` mcew

eäì øîàdpiab zlik` oia micid z` uegxl jixv ok` ,wgvi ax ¨©§
mle` ,xyalàéìéìa éléî éðäm` d`ex epi`e ,dlila lke` m` - ¨¥¦¥§¥§¨

zipepnyn hrn wacp `ny yeygl jixv jkitle ,`l e` zeiwp eici
xya lke`y `vnp ,xya el` micia lk`iyke ,eici lr dpiabd

,algaìáàlke` ip`y dzràîîéa,meia -àðéæç àäip` ixd - £¨¦¨¨¨¨¥¨
jkitle ,dpiabd zipepnyn melk mda wacp `le zeiwp iciy d`ex

.xyad zlik` mcew ici uegxl jixv ipi`
:xyal alg oia dtd gepiw ote`a `ziixa d`ian `xnbdúéa ,àéðz©§¨¥

,íéøîBà éànLdpiab zlik` xg`lçp÷îzlik` ici lr eit z` ©©§¦§©¥©
,xya lk`iy mcew ,dn xacçéãî ,íéøîBà ìlä úéáemina eit z` ¥¦¥§¦¥¦©

.xyad zlik` mcew
:`xnbd zxxançp÷î éàîi`ny zia exn`yçéãî éàîeexn`y ©§©¥©©¥¦©
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cw sc oileg(ycew zay meil)

ïçìMä ìò øfä íò úìëàðogley lr dlke`l odkd xzen - ¤¡¤¤¦©¨©©ª§¨
,dlgd on xfd lk`i `ny miyyeg oi`e ,oileg xfd eilr lke`y

,opaxcn `l` dxeq` dpi`y meynäöøiL ïäk ìëì úðzéðå§¦¤¤§¨Ÿ¥¤¦§¤
ixd .dxdha dxnyn epi`y ux`d mrl elit`e ,el zzl milrad
,xf eilr lke`y ogly lr ux`l ueg zlg z`lrd lr exfb `ly
ser xya z`lrd oiprl oicd `ed ok m`e ,dxifbl dxifb `idy iptn

piab mr.opaxcn `l` epi` ser xyay mixaeqd zrcl ,ogleyd lr d
:`xnbd dgecïðéòeîLà éà àîìLa ,éiaà déì øîàm` mpn` - ¨©¥©©¥¦§¨¨¦©§¦¨

lek`l xzeny epl drinyn `ziixad dzidõøàì äöeç úlçmr ©©¨¨¨¤
elit` ogleyd lr xfdøæâéîì àkéàc ,õøàaxefbl `xaq yiy - ¨¨¤§¦¨§¦§©

íeMîlk`i `nyõøàä úlç`idyàúééøBàcogleyd lr xfd mr ¦©©¨¨¤§©§¨
,ux`a dievn ux`d zlg ixdy ,xfd dplk`ieåok it lr s`àì §Ÿ

dpéî òîLîì àkéà ,ïðéøæbmixfeb oi`y ,dfn cenll did xyt` - ©§¦¨¦¨§©§©¦¨
,dxifbl dxifbõøàì õeç àlà`ziixad zpeeky yxtl yi mle` - ¤¨¨¨¤

,dxifbl dxifb mixfeb oi`y dgked oi` ok m`e ,ux`l uega dlke`l
ogleyd lr xfd mr dzlik` lr exfb `ly dny xnel yiyíeMî¦

àeä øæâéîì àkéìczlg ixdy ,ux`d zlg ab` xefbl daiq oi`y - §¥¨§¦§©
,df mewna dievn dpi` ux`d,àëä ìáàdpiabe ser z`lrd oiprl £¨¨¨

meyn ,dxifbl dxifb aygp df oi`e minkg exfby xyt` ,ogleyd lr
yé÷eqàì déì úéøL éàzelrdl el xizz m` -äðéáâe óBòcgi ¦¨¥¥§©¥§¦¨

,ogleyd lré÷eqàì éúàmb zelrdl `eai -øNadndaäðéáâe ¨¥§©¥¨¨§¦¨
,cg` ogley lråi df ici lrl `eaìëéî[lek`l]áìça øNaxeq`d §¥©¨¨§¨¨

n.àúééøBàc§©§¨
:sqei ax ixac xwir lr zeywdl zxfeg `xnbdé÷úîáø dì ó ©§¦¨©

óBñ óBñ ,úLL,`ziixe`c alga ser xyay sqei ax ixacl elit` ¥¤
ixdy ,dxifbl dxifb `l` epi` ogleyd lr cgi mz`lrd xeqi`
ixdy ,dxez xeqi` lr xeari `l ,cgi mlk`ie dfa df erbi m` elit`

xya zribpa ïðBöalg,àeä ïðBöxeqi` oi`e ,cgi milyazn mpi`e ¥§¥
:`xnbd zvxzn .cgi elyazdyk `l` dxezd on alga xyaøîà̈©

,éiaà`ed ogleyd lr dpiabd mr xyad z` zelrdl exq`y dn ©©¥
meynäìòé ànL äøéæbcgi mze`ajez,çúBø ñtìéà`vnpe §¥¨¤¨©£¤§¦§©¥©

jxc mzlik`e ,alga xya leyia xeqi` lr xearie ,cgi elyaziy
.dxezd on mxeqi`y ,leyia

:`xnbd dywnóBñ óBñjxc oi` ixdy ,dxez xeqi` o`k oi` oiicr
,y`d lr liyazd ea lyazdy oey`x ilka ogleyd lr zelrdl

df qtli` mzqd on ok m`eìMáî Bðéà éðL éìëe ,àeä éðL éìk- §¦¥¦§¦¥¦¥§©¥
k ea oi`jxca drilad oi`y oeike ,riladle hiltdl `l` lyal g

:`xnbd zvxzn .dxez xeqi` da oi` leyiaàlàmrhy xnel jixv ¤¨
meyn xeqi`däìòé ànL äøéæbogleyl m`iaie ,dpiabde xyad z` §¥¨¤¨©£¤

ajezñtìéàilk `edy gzexïBLàø.y`d on cxedy §¦§©¦

äðùî
ogleyd lr dpiab mr ser z`lrd xeqi`y zyxtn dpynd
da ewlgp `l` lkd lr znkqen dpi` ,zncewd dpyna dx`azdy

:lld ziae i`ny ziaïçìeMä ìò äðéábä íò äìBò óBòäxzen - ¨¤¦©§¦¨©©§¨
,dpiab eilr lke`y ogleyd lr ser xya zelrdlåmle`Bðéà §¥

ìëàð,opaxcn enr cgi,íéøîBà ìlä úéáe .éànL úéa éøácserd ¤¡¨¦§¥¥©©¥¦¥§¦
äìBò àì,ogleyd lr dpiabd mråy oky lkìëàð àì.enrøîà Ÿ¤§Ÿ¤¡¨¨©
,éñBé éaøzwelgnBæ`idìlä úéa éøîeçîe éànL úéa élewî± ©¦¥¦¥¥©©¥§¥¥¦¥

.mixingn lld ziae oda miliwn i`ny ziay zewelgndn zg`
:dpynd zyxtneøîà ïçìeL äæéàamr xya eilr zelrdl xeq`y §¥¤§¨¨§

,cgi dpiab,åéìò ìëBàL ïçìeLaynynne dlik`a weqry jezny §§¨¤¥¨¨
df dpiabde xyad z` gipi `ny yeygl yi ,ogleyd lry mixaca

,alga xya zlik`a lykie ,df lrL ïçìeLa ìáà,eilr lke` epi` £¨§§¨¤
wx `l`ìéLázä úà åéìò øãBq,dlik`l epikneäæ ãöa äæ ïúBð ¥¨¨¤©©§¦¥¤§©¤

,dpiabd cva xya eilr gipdl xzen -LLBç Bðéàå`eai `ny §¥¥
cgi mlke`l.

àøîâ
:`xnbd dywnéñBé éaøi`ny zia ilewn `id ef zwelgny xn`y ©¦¥

,lld zia ixnegneeðééäixackàn÷ àpzzia zwelgn z` `iady ©§©¨©¨

iqei iax ixac z` `pzd `iad recn ok m`e ,lld ziae i`ny
.xac ycig `l ixd ,dpyna

:aeyiil zexyt` dlrn `xnbdàîéz éëåxnel dvxz m`e ± §¦¥¨
yeäééðéa àkéà äôeb äìéëàiqei iaxl `nw `pz oia lcaddy - £¦¨¨¦¨¥©§

,alga ser xya ly dnvr dlik`d oica `edàn÷ àpz øîà÷c§¨¨©©¨©¨
éâìôéî à÷ äàìòäaxya zelrdl xzen m` `l` ewlgp `ly - §©£¨¨¨¦§§¥

la` ,ogleyd lr alg mr seréâéìt àì äìéëàamicen lkde ©£¦¨Ÿ§¦¥
,alg mr ser xya lek`l xeq`yéñBé éaø déì øîàåd`lrda `l §¨©¥©¦¥

a s` `l` ewlgp calaäôeb äìéëà`ide ,ewlgp [dnvr]élewî £¦¨¨¦¥
,ìlä úéa éøîeçîe éànL úéas` mixizn i`ny ziayxya lek`l ¥©©¥§¥¥¦¥
.mixqe` lld ziae ,alga ser

:df aeyii dgec `xnbdàéðúäå,zeicr zkqna epipy ixde -éaø §¨©§¨©¦
íéøác äML øîBà éñBémde ,lld ziae i`ny zia mda ewlgpy ¥¥¦¨§¨¦

e ,ìlä úéa éøîeçîe éànL úéa élewîzwelgnBæ`id,ïäî úçà ¦¥¥©©¥§¥¥¦¥©©¥¤
my yxtneéøác ,ìëàð Bðéàå ïçìeMä ìò äðéábä íò äìBò óBò¤¦©§¦¨©©§¨§¥¤¡¨¦§¥

,ìëàð àìå äìBò àì ,íéøîBà ìlä úéáe .éànL úéamby ixd ¥©©¥¦¥§¦Ÿ¤§Ÿ¤¡¨
,alg mr ser xya lek`l xeq`y i`ny zia micen iqei iax ixacl
ok` :`xnbd zvxzn .ogleyd lr mz`lrd oica `l` ewlgp `le

,miey `nw `pz ixace iqei iax ixacàlàz` xikfdl gky `pzdy ¤¨
e ,iqei iax ixac z` `iade siqed jkle ,`nw `pzd ly enyàä̈

ïì òîLî÷càn÷ àpz ïàîziae i`ny zia zwelgn z` dpyy ¨©§©¨©©¨©¨
,lldéñBé éaøy meyn ,z`f xnel jxvede .`edøác øîBàä ìk ©¦¥¨¨¥¨¨

BøîBà íLay ezekf dlecbàéáîdci lrøîàpL ,íìBòì äleàb §¥§¥¦§¨¨¨¤¤¡©
(ak a xzq`),'éëcøî íLa Cìnì øzñà øîàzå'dcitwdy ici lre ©Ÿ©¤§¥©¤¤§¥¨§¢¨

d`iad ,ikcxn mya ,yxze ozba ly mznifn z` jlnl dxn`e
.ond ly ezltn dligzd df ici lry ,l`xyil dle`b

:dpiabe ser zlik` oia dcxtdd oipra `ziixa d`ian `xnbdàðz̈¨
àøâàmy][mkgàaà éaøc deîç,`a` iax ly eing -äðéáâe óBò ©§¨£©§©¦©¨§¦¨
ïéìëàðdf xg` dfaïøB÷étàazexidf irvn` `la ,xwtd jxc - ¤¡¨¦§©¦¤

:`xnbd zyxtn .mdipia oeiwpeàeä[`xb`]dì éðzef `ziixa dpy - ¨¥¨
,eizeax myadì øîà àeäå,ezrcn `ziixadzpeek z`yxit `ede - §¨©¨

dpiab dixg` lek`l `ae ser xya lk`m`y ,dyexit ef xwtd jxcy
,cin elke`l xzen ,jtidl e`íéãé úìéèð àìa,mdipiaçepé÷ àìáe §Ÿ§¦©¨©¦§Ÿ¦©

,ätä,eici lehil jixvy dnda xya lek`l `a m` ok oi`y dn ©¤
.eikipga dpiabd on melk wacp didi `ly eit z` gpwle

:dnda xyal dpiab oia dcxtd oipra dyrn d`ian `xnbdáø©
éMà áø éáì òìwéà àiLøLî áøc déøa ÷çöély ezial oncfd - ¦§¨§¥§©§©§¦¨¦§©§¥©©¦

,iy` axäðéáb déì ezéiàe ,lek`l dpiab el e`iad -,ìëàxg`le ©§¥§¦¨¨©
oknàøNa déì ezéià,lek`l dnda xya el e`iad -eìëàeze` ©§¥¦§¨¨©

déãé àLî àìåxyad zlik`l dpiabd zlik` oia eici ugx `le - §Ÿ¨¨¨¥
z` gpiw la`].[eitdéì éøîà`l dn iptn ziad ipa edel`y - ¨§¥¥

,jici zvgxàaà éaøc deîç àøâà éðàz àäåyäðéáâe óBò §¨¨¥©§¨£©§©¦©¨§¦¨
ïøB÷étàa ïéìëàðyie ,miizpia mici zlihp `la df xg` dfa - ¤¡¨¦§©¦¤

`weecy eixacn wiiclïéà ,äðéáâe óBò,oxewit`a mlk`l xzen - §¦¨¥
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א סעיף מדליקין, במה משנת לומר ער, סימן ב חלק
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äëùç íò [à- מדליקין' 'במה פרק אין רבינו בסידור -

לאמרו מנהגנו .1ואין

ãòåîä ìåç ìù [áבמה' משנת אומר ביחיד המתפלל -

להיות שחל מיוה"כ חוץ המועד, חול של בשבת מדליקין'
.3בשבת

zetqede mipeiv

קכט.1) אות הסידור פסקי
שאומרים ומה מדליקין: במה אמירת לאי טעמים מספר ושם
יסיים לביהכ"נ לבא שאיחר שמי כדי הוא מדליקין' 'במה
אותו אומרים אין ולכן אותו אומרים שהצבור בעוד תפלתו
עושין שאין לפי כ"כ מתאחרין אין שאז חוה"מ של בשבת
רק שייך זה טעם גם והנה בשו"ע אדמו"ר כ' וכן כ"כ מלאכה
בזמננו אבל . . מנהגם הי' שכן יום מבעוד להתפלל במקדימין
מי אין השקיעה, אחרי ועכ"פ צ"ה אחרי ערבית שמתפללים
צריך שהרי ערבית תפלת קודם לביהכ"נ יבוא ולא שיתאחר
כשיטת שמנהגנו לדידן ההמה שקיעת קודם ממלאכה להפריש

בה"ש. הוי השקיעה אחר דתיכף הגאונים
לא וערבית קב"ש בסדר ומשנ"ח ופע"ח הכוונות בשער וגם

מדליקין. במה כלל נזכר
דשכיח משום שבת בליל עינינו יראו שא"א כ' רס"ז סי' ובא"ר
שיש ועוד שרגא דליעקר דמקמי ועוד למהר יש הילכך מזיקין

זה שמפני ואפשר בבוקר, מעט כ"א בע"ש אכלו שלא ב"א
החסידים. כל מנהג וכן ב"מ, לומר שלא אדמו"ר הנהיג

עם רועי ה' לדוד מזמור לומר אדמו"ר שהנהיג לפי אפ"ל ועוד
ב"מ. פרק כמו לבוא, שאיחר למי תיקון הוי ממילא וברכו, ח"ק
הטעם על העיר רעא ע' והערות ציונים עם הזקן רבינו ובסדור
הא שלאו מדליקין' 'במה במקום בא לדוד' ש'מזמור האחרון
לומר המנהג אין בשבת שחל השנה ראש בליל כי תליא: בהא
לדוד 'מזמור אז אומרים למנהגנו זה ובכל מדליקין', 'במה פרק
שאין בשבת, שחל דפסח א' בליל אף מזו, ויתירה רועי'. ה'

לדוד'. 'מזמור אומרים אנו זה בכל ז', מעין ברכה אומרים
(2:‰"Ò Ò¯ ÔÓÈÒאדם צריך השמשות בין קודם לחשכה סמוך

וצריך . . לשבת הצריכים הפירות עשרו אם ביתו לאנשי לשאול
קודם להזהירם וצריך . . חצירות עירובי ערבו אם ג"כ לשאלם

מלאכה. מלעשות ויפסקו הנר את שידליקו השמשות בין
הא"ר.3) בשם ג ס"ק סט סי' החיים דרך סידור

•
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ÂËוהם לחשכה סמוך מים של רחיים לתוך חטים ליתן מותר
ישראל של הן שהרחיים ואע"פ כולה השבת כל נטחנות
רחיים יאמרו שלא בשבת הרחיים קול להשמעת חוששין ואין
טוחנות שהרחיים יודעים שהכל לפי בשבת טוחנות פלוני של

לרחיים. החטים נתן שבשבת לחשדו יבאו ולא מעצמן

השמעת שיש מקום ובכל ברחיים ואוסרין זה על חולקים ויש
שבת זלזול שהוא מפני בשבת מאליה נעשית כשהמלאכה קול
שהמלאכה כן אם אלא המלאכה התחיל שבשבת שיאמרו
ליתן כגון כלל עליה נקרא הישראל שם ואין נכרי ברשות נעשית
מבעוד להנכרי שנותן או יום מבעוד נכרי של רחיים לתוך חטים

שכר לו קצץ אם בשבת אפילו שלו לרחיים נותנן והנכרי יום
בשבת אצלו ישראל יעמוד שלא ובלבד למעלה שנתבאר כמו
של שלוחו שהוא שיאמרו העין מראית מפני יגנוב שלא לשמרו
אין שאז מרובה הפסד חשש יש א"כ אלא עליו העומד ישראל
שכן וכל רמ"ד בסימן שנתבאר כמו כזה עין למראית חוששים
הישראל וצריך לפסח סמוך שהוא כגון לכך צריכה השעה אם

מים. שם יבאו שלא הרחיים לשמור

כסברא להחמיר יש מנהג שם שאין במקום הלכה ולענין
סברא על לסמוך יש שאז הפסד שם יש כן אם אלא האחרונה

הראשונה:
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ÊËהמקשקש זוג שבת מערב להעמיד מותר מקום ומכל
לא בשבת קול שמשמיע אע"פ משקולת ע"י עשוי לשעות
שאסרו חכמים גזרת על ועבר בשבת שהעמידו לומר יבאו
בסי' שיתבאר כמו לכך) המיוחד (בכלי בשבת קול להשמיע
הוא שכן מאתמול להעמידו שדרכו יודעים שהכל לפי של"ח

שלאחריו: יום על יום בכל להעמידו לעולם דרכו

ÊÈגזירה בידו וחפץ לחשכה סמוך הרבים לרשות אדם יצא לא
שחשכה לאחר עד להצניעו מידו החפץ להסיר ישכח שמא
החפץ עם ג"כ ויצא שבת שהוא וישכח בידו שהחפץ יזכור ואז
הרבים ברשות אמות ד' יעבירנו או הרבים לרשות היחיד מרשות
נזכר היה לא אם אבל היחיד לרשות הרבים מרשות יכניסנו או
אסרה שלא תורה של איסור על עובר היה לא משחשכה מהחפץ
ומתכוין מחשב שהוא דהיינו מחשבת מלאכת אלא תורה
יודע שאינו היא חטאת עליה שמביא ושגגתו מלאכה לעשיית

אסורה: זו שמלאכה יודע שאינו או שבת שהיום

ÁÈבמחט לחשכה סמוך הרבים לרשות לצאת מותר אבל
יוצא היה שאם בענין בזה כיוצא וכל בבגדו לו התחובה
ואף ש"א בסי' שיתבאר כמו התורה מן פטור היה בשבת בו
לא לחשכה סמוך מקום מכל חכמים מגזירת בשבת אסור שהוא
שפשט הזה בזמן לפיכך לגזרה גזרה גוזרין שאין זה על גזרו
אלא גמורה הרבים רשות לנו אין שעכשיו כהאומרין המנהג
סמוך לצאת כלל איסור אין שמ"ה בסי' שיתבאר כמו כרמלית
בכרמלית ההוצאה איסור שהרי שבידו בחפץ אפילו לחשכה

לגזרה: גזרה גוזרין ואין מדבריהם גזרה אלא אינו

ËÈבתפילין גמורה הרבים ברשות אפילו לצאת ומותר
שמא חוששים ואין לחשכה סמוך (ושבזרועו) שבראשו
ויסיר לפנות יצטרך שמא ואז שתחשך לאחר עד מלהסירן ישכח

שהוא וישכח להצניען בידו ויוליכן (וזרועו) מראשו התפילין
דעת להסיח שאסור דכיון הרבים ברשות אמות ד' ויעבירן שבת
בסי' שנתבאר כמו בהן לבוש כשהוא ראש קלות לנהוג מתפילין
שתחשך: קודם ויסלקן תדיר עליהן נזכר הוא כך מתוך כ"ח

Îלחשכה סמוך שבת ערב בבגדיו שימשמש אדם כל על מצוה
למנהגנו אפילו בשבת בו לצאת שאסור דבר בהם יהיה שלא
חגורו ויתיר גמורה הרבים רשות עכשיו לנו שאין כהאומרים

בו: התלוי כל ויקח

כדי שבת בערב להתחיל והאסורים המותרים מלאכות רנב סימן ב חלק

טוֿכ סעיפים בשבת נגמרים שיהיו

בתוכה‡ אותה ומסיקין גדולה קדירה כעין עשויה שהיא כירה
ארוכה והיא למעלה קדרה פיה על ושופתין שוליה על
בגפת הוסקה אם קדרות ב' שפיתת מקום למעלה בה ויש וקצרה
תבשיל עליה ליתן אסור בעצים או זיתים של פסולת שהוא
אם למחר עד או הלילה לצורך עליה להשהותו יום מבעוד
דרוסאי בן כמאכל עדיין מבושל התבשיל אין הלילה כשמגיע
לא שעדיין אף תבשילו אוכל שהיה ליסטים אדם שם (פירוש
הגחלים ויהפך ינער) (פירוש יחתה שמא צרכו) כל נתבשל
גרופה היא הכירה כן אם אלא בישולו לגמור בשבת במחתה
דהיינו קטומה שהיא או לחוץ הגחלים כל ממנה שגרף דהיינו
שלא עד לקטום צריך ואין חומם למעט באפר הגחלים שכסה
ואפילו שהוא כל בקטימה די אלא כלל אש שם ניכר יהיה
שגילה דכיון כלום בכך אין מאליהם אח"כ הגחלים הובערו
שמא לחוש אין שוב להגחלים צריך שאינו יום מבעוד דעתו

כקטומה: הן הרי שעממו והגחלים בשבת יחתה

א סעיף שבת בערב הקדרות עליה ליתן ותנור כירה דין רנג סימן ב חלק
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" הפסוק פירוש שנתבאר ישראל[לאחר חוזר"שמע ,

הנפש את מבטלים שמע קריאת ידי על כיצד לבאר

" וכלהבהמית לקדושה:]מכל אותה ומהפכים "

.äðáä ïåùì ùåøéô "òîù" äðäå
" אלקינושמע[ופירוש הוי' –]ישראל "

.÷æåçá åúáùçî ò÷úéå ìéëùîä ïðåáúéùë
אינה ("שמע") כאן האמורה הבנתה"הבנה"

בעיקר אלא בלבד היינוההתבוננותהענין בדבר,
"הוי' בענין בחוזק" מחשבתו "לתקוע צריך שהאדם
ולבו, מוחו בתוך היטב "ייכנס" שהענין עד אלקינו",

"התבוננות". בפירוש כנ"ל

ה תהי' –]"התבוננות"[ובמה ?

åðé÷ìà 'éåä úåéäì íéðåúçúå íéðåéìò çéðäù êéà
.ùîî

שמהותו היינו – אלקינו" "הוי' של זה ענין

על מורה – ישראל בנשמות רק מאיר ית' ועצמותו

ישראל, לנשמות הקב"ה של והעצומה הגדולה אהבתו

ולא התחתונים ואת העליונים את הקב"ה הניח "כי

נשמה בהם ונתן עמו", בישראל אם כי בכולם בחר

הוא ושרשה ממש", ממעל אלקה "חלק שהיא קדושה

כביכול. ית', ועצמותו במהותו

,äåìà ÷ìç ,êë ìë äåáâ íå÷îî äãøé äîùðäå
åîð íå÷îì.úéðåéçä ùôð êåú ùáìúäì ,ãàî ê

בגודל יתבונן הקדושה,הירידהושוב נשמתו של

(ממעל)" אלקה חלק – כך כל גבוה "ממקום שמקורה

בתוך להתלבש הזה, לעולם למטה ירדה ומשם –

על ומסתירה המעלימה החיונית, הבהמית הנפש

– ב"ה" סוף אין באור "מהביט ממנה ומונעת הנשמה

מאד". נמוך "למקום ירידה זו והרי
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קמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

ÊËהמקשקש זוג שבת מערב להעמיד מותר מקום ומכל
לא בשבת קול שמשמיע אע"פ משקולת ע"י עשוי לשעות
שאסרו חכמים גזרת על ועבר בשבת שהעמידו לומר יבאו
בסי' שיתבאר כמו לכך) המיוחד (בכלי בשבת קול להשמיע
הוא שכן מאתמול להעמידו שדרכו יודעים שהכל לפי של"ח

שלאחריו: יום על יום בכל להעמידו לעולם דרכו

ÊÈגזירה בידו וחפץ לחשכה סמוך הרבים לרשות אדם יצא לא
שחשכה לאחר עד להצניעו מידו החפץ להסיר ישכח שמא
החפץ עם ג"כ ויצא שבת שהוא וישכח בידו שהחפץ יזכור ואז
הרבים ברשות אמות ד' יעבירנו או הרבים לרשות היחיד מרשות
נזכר היה לא אם אבל היחיד לרשות הרבים מרשות יכניסנו או
אסרה שלא תורה של איסור על עובר היה לא משחשכה מהחפץ
ומתכוין מחשב שהוא דהיינו מחשבת מלאכת אלא תורה
יודע שאינו היא חטאת עליה שמביא ושגגתו מלאכה לעשיית

אסורה: זו שמלאכה יודע שאינו או שבת שהיום

ÁÈבמחט לחשכה סמוך הרבים לרשות לצאת מותר אבל
יוצא היה שאם בענין בזה כיוצא וכל בבגדו לו התחובה
ואף ש"א בסי' שיתבאר כמו התורה מן פטור היה בשבת בו
לא לחשכה סמוך מקום מכל חכמים מגזירת בשבת אסור שהוא
שפשט הזה בזמן לפיכך לגזרה גזרה גוזרין שאין זה על גזרו
אלא גמורה הרבים רשות לנו אין שעכשיו כהאומרין המנהג
סמוך לצאת כלל איסור אין שמ"ה בסי' שיתבאר כמו כרמלית
בכרמלית ההוצאה איסור שהרי שבידו בחפץ אפילו לחשכה

לגזרה: גזרה גוזרין ואין מדבריהם גזרה אלא אינו

ËÈבתפילין גמורה הרבים ברשות אפילו לצאת ומותר
שמא חוששים ואין לחשכה סמוך (ושבזרועו) שבראשו
ויסיר לפנות יצטרך שמא ואז שתחשך לאחר עד מלהסירן ישכח

שהוא וישכח להצניען בידו ויוליכן (וזרועו) מראשו התפילין
דעת להסיח שאסור דכיון הרבים ברשות אמות ד' ויעבירן שבת
בסי' שנתבאר כמו בהן לבוש כשהוא ראש קלות לנהוג מתפילין
שתחשך: קודם ויסלקן תדיר עליהן נזכר הוא כך מתוך כ"ח

Îלחשכה סמוך שבת ערב בבגדיו שימשמש אדם כל על מצוה
למנהגנו אפילו בשבת בו לצאת שאסור דבר בהם יהיה שלא
חגורו ויתיר גמורה הרבים רשות עכשיו לנו שאין כהאומרים

בו: התלוי כל ויקח

כדי שבת בערב להתחיל והאסורים המותרים מלאכות רנב סימן ב חלק

טוֿכ סעיפים בשבת נגמרים שיהיו

בתוכה‡ אותה ומסיקין גדולה קדירה כעין עשויה שהיא כירה
ארוכה והיא למעלה קדרה פיה על ושופתין שוליה על
בגפת הוסקה אם קדרות ב' שפיתת מקום למעלה בה ויש וקצרה
תבשיל עליה ליתן אסור בעצים או זיתים של פסולת שהוא
אם למחר עד או הלילה לצורך עליה להשהותו יום מבעוד
דרוסאי בן כמאכל עדיין מבושל התבשיל אין הלילה כשמגיע
לא שעדיין אף תבשילו אוכל שהיה ליסטים אדם שם (פירוש
הגחלים ויהפך ינער) (פירוש יחתה שמא צרכו) כל נתבשל
גרופה היא הכירה כן אם אלא בישולו לגמור בשבת במחתה
דהיינו קטומה שהיא או לחוץ הגחלים כל ממנה שגרף דהיינו
שלא עד לקטום צריך ואין חומם למעט באפר הגחלים שכסה
ואפילו שהוא כל בקטימה די אלא כלל אש שם ניכר יהיה
שגילה דכיון כלום בכך אין מאליהם אח"כ הגחלים הובערו
שמא לחוש אין שוב להגחלים צריך שאינו יום מבעוד דעתו

כקטומה: הן הרי שעממו והגחלים בשבת יחתה

א סעיף שבת בערב הקדרות עליה ליתן ותנור כירה דין רנג סימן ב חלק

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

dxez ihewl

" הפסוק פירוש שנתבאר ישראל[לאחר חוזר"שמע ,

הנפש את מבטלים שמע קריאת ידי על כיצד לבאר

" וכלהבהמית לקדושה:]מכל אותה ומהפכים "

.äðáä ïåùì ùåøéô "òîù" äðäå
" אלקינושמע[ופירוש הוי' –]ישראל "

.÷æåçá åúáùçî ò÷úéå ìéëùîä ïðåáúéùë
אינה ("שמע") כאן האמורה הבנתה"הבנה"

בעיקר אלא בלבד היינוההתבוננותהענין בדבר,
"הוי' בענין בחוזק" מחשבתו "לתקוע צריך שהאדם
ולבו, מוחו בתוך היטב "ייכנס" שהענין עד אלקינו",

"התבוננות". בפירוש כנ"ל

ה תהי' –]"התבוננות"[ובמה ?

åðé÷ìà 'éåä úåéäì íéðåúçúå íéðåéìò çéðäù êéà
.ùîî

שמהותו היינו – אלקינו" "הוי' של זה ענין

על מורה – ישראל בנשמות רק מאיר ית' ועצמותו

ישראל, לנשמות הקב"ה של והעצומה הגדולה אהבתו

ולא התחתונים ואת העליונים את הקב"ה הניח "כי

נשמה בהם ונתן עמו", בישראל אם כי בכולם בחר

הוא ושרשה ממש", ממעל אלקה "חלק שהיא קדושה

כביכול. ית', ועצמותו במהותו

,äåìà ÷ìç ,êë ìë äåáâ íå÷îî äãøé äîùðäå
åîð íå÷îì.úéðåéçä ùôð êåú ùáìúäì ,ãàî ê

בגודל יתבונן הקדושה,הירידהושוב נשמתו של

(ממעל)" אלקה חלק – כך כל גבוה "ממקום שמקורה

בתוך להתלבש הזה, לעולם למטה ירדה ומשם –

על ומסתירה המעלימה החיונית, הבהמית הנפש

– ב"ה" סוף אין באור "מהביט ממנה ומונעת הנשמה

מאד". נמוך "למקום ירידה זו והרי
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c"agקמח i`iyp epizeax zxezn

.åçåøå åùôð åéìà äìëúù úåàé äæì øùà
גודל גיסא, מחד – זה בכל האדם יתבונן וכאשר
ממש; ית' עצמותו מאיר בה שרק נשמתו, הפלאת
החיונית בנפש שמתלבשת ירידתה, גודל – ומאידך
תתעורר – באלקות מהביט ממנה המונעת הבהמית
למקורה לשוב עזה והשתוקקות צמאון ברגשי הנשמה
להיכלל והרוח הנפש כלות בחינת עד ושרשה,

למטה. ירידתה קודם היתה שהנשמה כפי באלקות

ìòåô àåäù ,êé÷ìà 'ä úà úáäàå úðéçáì òéâé éæà
.êéäìà 'éåä äéäéù äöøúù ,ãîåò

גו' ישראל "שמע – הכתובים המשך גם וזהו
גו'": אלקיך ה' את ואהבת

הקב"ה שקירבנו הגדול בקירוב יתבונן כשהאדם
ולכן והתחתונים, העליונים כל מתוך ובעצמו בכבודו

"ה' – ישראל בני לגבי – נקרא ",אלקינוהקב"ה

כנ"ל ישראל בנשמות רק מתגלה ית' ועצמותו שמהותו
כדי עד להקב"ה, עצומה באהבה זה ידי על יתעורר –

באלקות. להיכלל הנפש, כלות

שאהבת – אלקיך" הוי' את "ואהבת פירוש וזהו
ש"הוי'" תהי', האדם כלומר,יהי'ותשוקת "אלקיך",

הבהמית נפשו של וההסתר ההעלם שיתבטל שישתוקק
הוי' שם זה ידי ועל האלקית, נפשו ויאירעל יתגלה

–בנפשו ית' ועצמותו מהותו – שהוי' שירגיש עד ,

" ".אלקינוהוא

ב"ואהבת", הפשוט הפירוש לפי הוא זה כל –

עומד". "פועל שהוא

מיני שני שיש מבואר הדקדוק בספרי כלומר:
וההבדל יוצא", ו"פועל עומד" "פועל – "פעולות"
"עומדת" כשהפעולה הוא עומד" "פועל הוא: ביניהם
("ואהבת"), ובעניננו – ה"פועל" אצל ונמצאת
לאהוב; שנצטווה עצמו בהאדם היא האהבה שפעולת
אצל זו פעולה פועלים כאשר הוא יוצא" "פועל ואילו

שממשיך:]הזולת [וזהו

ù"îë ,äìòîì äáäàä äùòúù ,àöåé ìòåô íâå
.'ä øîà íëúà éúáäà

"פועל הוא ה'" את ב"ואהבת פירוש ",יוצאעוד

האהבה ענין את פועל שהאדם ה'היינו כביכול,אצל ,
ישראל, לבני הקב"ה של אהבתו גילוי שמעורר היינו

ה'". אמר אתכם "אהבתי כמ"ש

ידי על כי בזה, זה תלויים הפירושים ושני –

אהבה בעצמו מעורר "שיהי'ותשוקהשהאדם שירצה ,

שרשה בנפשו שיתגלה שרוצה (היינו אלקיך" הוי'
כן נעשה – ית') ועצמותו במהותו ,בפועלומקורה

שהיא ישראל, לנשמות הקב"ה אהבת גילוי ענין והוא
בועצמית"אהבה מאוחדות ישראל שנשמות מחמת "

היחוד". "בתכלית ית'

ùà éôùøë äæò äáäàá åùôð áäìúúù ,åðééäå
.åøåàá ììëéìå ìèáäì ,úáäìù

אלקינו" ד"הוי' שהענין – האדם בנפש זה וגילוי
אצלו האדםבפועלמאיר אהבת את יותר עוד מעורר –

ולהיכלל להתבטל מאד, עזה באהבה הקב"ה, אל
באלקות.

éì äãéâä ù"îë ,äìòîìî äàáä äáäàä éãé ìò
.éùôð äáäàù

אין כי מלמעלה", הבאה "אהבה נקראת זו אהבה
ידי על הנולדת האהבה האדםהיא כיהתבוננות ,

" ורצון תשוקה לעורר רק יכולה הוי'שיהי'התבוננות
הביטול (היינו עצמה האהבה אבל אלקיך",
אור גילוי ידי על באה ית') באורו בפועל וההתכללות

מלמעלה. אלקי

נפשי". שאהבה לי "הגידה נאמר זה ועל

ו"שאהבה המשכה, מלשון הוא "הגידה" פירוש:
אהבה משמעו – עבר לשון – ישנהנפשי" שכבר

נשמותוטבועה כאשר כי היא הפסוק וכוונת בנפש,
דבוקות הן "במאצילן" ומקורן בשרשן נמצאות ישראל
ה' לאהבת קץ ואין היחוד" "בתכלית ית' בו ומיוחדות
לי "הגידה ישראל כנסת בקשת וזוהי בהן, הבוערת

נפשי" שהקב"השאהבה ("הגידהימשיך, בהם ויגלה
(בהעלם) ישנה שכבר הקב"ה אל האהבה את לי")
שרשה מחמת נפשי"), ("שאהבה ישראל כל בנפש

למעלה. ומקורה

éìá ãàî ,êãàî ìëá úðéçáì òéâéå äìòé äæîå
.úòãäî äìòîìù äáäà ,úéìëúå ìåáâ

(היאזובאהבה מלמעלה" "הבאה להקב"ה
במהותו שרשה מחמת הנשמה בעצם הטבועה האהבה
האהבה לגבי מיוחד חידוש ישנו ית'), ועצמותו

ידי על האדם בלב שאהבהההתבוננותהמתעוררת –

ודעת. מטעם למעלה והגבלה, ממדידה למעלה היא זו

כלומר:

שעל אהבה היא ההתבוננות ידי על הנולדת אהבה
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

היא שלה ההתעוררות כל שהרי ודעת, טעם פי
כי מוגבלת, אהבה היא ולפיכך שכלית, מהתבוננות
גודל את והרגשתו הנשמה במעלת הבנתו ערך לפי
על שתתעורר לה' האהבה מדת היא כך שלה, הירידה

זו. התבוננות ידי

נפשי") ("שאהבה מלמעלה הבאה האהבה משא"כ
והיא האדם, של וההבנה השכל ערך לפי מוגבלת אינה
רבוי, לשון הוא ד"מאד מאדך", "בכל אהבה הנקראת
– מדתו" מכדי יותר הרבה היא] ב"ריבוי" [והכוונה

והגבלה). מדידה מכל (למעלה גבול בלי היינו

שמע קריאת ידי על שרק בכך הביאור גם זהו –
כי ולקדושה, לטוב הבהמית הנפש את מהפכים
אלקינו", "הוי' כיצד בנשמה מתגלה שמע בקריאת

באהבה האדם מתעורר זה ידי מוגבלתועל בלתי

יכול שלא כזה באופן היא האהבה ולפיכך להקב"ה,
מלא שאינו האדם ובלב במוח "מקום" שום להשאר
באדם כלשהו "מקום" יש אם (כי ה' באהבת וכל מכל
שהאהבה הוכחה זו הרי – אליו הגיעה לא שהאהבה

מאדך"). "בכל בבחינת ואינה מוגבלת

הנפש שגם פועלת מאדך" "בכל שהאהבה ונמצא,
לקדושה. נהפכת הבהמית

øåàì àéöåéå êùåç éðî úå÷åîò äìâî øîàù åäæå
.úåîìö

הכתוב של הפנימית המשמעות הוא זה ענין
צלמות": לאור ויוציא חושך מני עמוקות "מגלה

ענין, באותו מדברים הכתוב חלקי שני פשוטו לפי
דברים להשכיל דעת האדם מלמד שהקב"ה היינו
שהם "צלמות" לאור מוציא וכן ונסתרים, עמוקים

ביותר. נעלמים דברים

הפסו חלקי שני – הענינים פנימיות פי על קאך
שממשיך:] [כפי שונים ענינים בשני מדברים

,êùåç éðî úå÷åîò åáìá äìâîù éãé ìòù ,ùåøéô
åðé÷ìà 'éåä úðéçá[שהיא]êùç úùé úðéçáî

øåàì àéöåéå ,àøåäðì àëåùç êôäúð àìéîî ,åøúñ
.áåèì êôäðù ,åùôðáù òøä úðéçá ,úåîìö

מני עמוקות "חשך"חושך"מגלה היינו "

למעליותא.

פירוש:

(כמו לגריעותא הסתר ובחינת חשך שנקרארעיש
אך הקדושה); אור על ומסתיר מעלים הוא כי חשך
נעלה אלקי אור שהוא למעליותא, "חשך" גם יש
גילוי, מגדר למעלה שהוא לפי "חשך" שנקרא ביותר

"ישת נאמר סתרוועליו ונעלםחשך "סתום" שהוא ,"

מנבראים.

עמוקות "מגלה הכתוב כוונת מובנת זה פי ועל
ית' ועצמותו מהותו היינו "עמוקות" חושך": מני

ו" סתרו"), חשך ד"ישת זו "חשך" מגלה(שבבחינת

ית' ועצמותו מהותו גילוי הוא חשך" מני עמוקות
אלקינו". "הוי' כענין האדם, בנפש

לאור "יוציא זה ידי בחינתצלמותועל הוא – "

(שנקראת הבהמית שבנפשו שהרעמותהרע היינו ,(

לטוב נהפך הבהמית להקב"הואורשבנפש האהבה כי ,
אלקינו" "הוי' גילוי ידי על האדם בלב המתעוררת
בלתי אהבה היא חושך"), מני עמוקות ("מגלה

לטוב. הבהמית הנפש את גם ההופכת מוגבלת

[לסיכום:

מתבונן שהאדם הוא התפלה עבודת של השני השלב

כמו כלל, מציאות שום אין ית' ועצמותו מהותו לגבי כיצד

להיות יכול זה נפלא וענין ממש, העולם שנברא קודם

מעלתמונח" מצד מישראל אדם כל בלב (אפגעלייגט) "

" ענין (שזהו אלקינונשמתו )."הוי'

מכל לגמרי מנותק נעשה האדם זו התבוננות ידי על

רוחנית דביקות אלא בעולמו לו ואין הזה, עולם הוויות

כד עד לחשובבאלקות, מסוגל אינו שעה שבאותה כך י

שעל אף – שמים לשם גשמיים בצרכים עסק על אפילו

רוחות וד' וארץ שמים בתוך ית' אחדותו מגלה הוא זה ידי

שמציאות כך כדי עד מהעולם מובדל הוא כי – העולם

אצלו. קיימת לא העולם

יותר האדם את המרחיקה היא לאלקות זו ודביקות

עד ותענוגיו, הזה עולם לתאוות מהמשיכה ויותר

(כשם אצלו מופרכים נעשים וגסים חומריים שענינים

אצל לגמרי מופרכת למשל, הכיפורים, ביום שאכילה

כך); על יצרו עם ללחום צריך ואינו ומצוות תורה שומר

כך יותר, עמוקה תהי' באלקות האדם שדביקות וככל

ב ויתעלה תאוותהפיכת"יוסיף שגם שלו, התאוה כח "

אצלו].דקות" מופרכות יהיו ביותר "
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היא שלה ההתעוררות כל שהרי ודעת, טעם פי
כי מוגבלת, אהבה היא ולפיכך שכלית, מהתבוננות
גודל את והרגשתו הנשמה במעלת הבנתו ערך לפי
על שתתעורר לה' האהבה מדת היא כך שלה, הירידה

זו. התבוננות ידי

נפשי") ("שאהבה מלמעלה הבאה האהבה משא"כ
והיא האדם, של וההבנה השכל ערך לפי מוגבלת אינה
רבוי, לשון הוא ד"מאד מאדך", "בכל אהבה הנקראת
– מדתו" מכדי יותר הרבה היא] ב"ריבוי" [והכוונה

והגבלה). מדידה מכל (למעלה גבול בלי היינו

שמע קריאת ידי על שרק בכך הביאור גם זהו –
כי ולקדושה, לטוב הבהמית הנפש את מהפכים
אלקינו", "הוי' כיצד בנשמה מתגלה שמע בקריאת

באהבה האדם מתעורר זה ידי מוגבלתועל בלתי

יכול שלא כזה באופן היא האהבה ולפיכך להקב"ה,
מלא שאינו האדם ובלב במוח "מקום" שום להשאר
באדם כלשהו "מקום" יש אם (כי ה' באהבת וכל מכל
שהאהבה הוכחה זו הרי – אליו הגיעה לא שהאהבה

מאדך"). "בכל בבחינת ואינה מוגבלת

הנפש שגם פועלת מאדך" "בכל שהאהבה ונמצא,
לקדושה. נהפכת הבהמית

øåàì àéöåéå êùåç éðî úå÷åîò äìâî øîàù åäæå
.úåîìö

הכתוב של הפנימית המשמעות הוא זה ענין
צלמות": לאור ויוציא חושך מני עמוקות "מגלה

ענין, באותו מדברים הכתוב חלקי שני פשוטו לפי
דברים להשכיל דעת האדם מלמד שהקב"ה היינו
שהם "צלמות" לאור מוציא וכן ונסתרים, עמוקים

ביותר. נעלמים דברים

הפסו חלקי שני – הענינים פנימיות פי על קאך
שממשיך:] [כפי שונים ענינים בשני מדברים

,êùåç éðî úå÷åîò åáìá äìâîù éãé ìòù ,ùåøéô
åðé÷ìà 'éåä úðéçá[שהיא]êùç úùé úðéçáî

øåàì àéöåéå ,àøåäðì àëåùç êôäúð àìéîî ,åøúñ
.áåèì êôäðù ,åùôðáù òøä úðéçá ,úåîìö

מני עמוקות "חשך"חושך"מגלה היינו "

למעליותא.

פירוש:

(כמו לגריעותא הסתר ובחינת חשך שנקרארעיש
אך הקדושה); אור על ומסתיר מעלים הוא כי חשך
נעלה אלקי אור שהוא למעליותא, "חשך" גם יש
גילוי, מגדר למעלה שהוא לפי "חשך" שנקרא ביותר

"ישת נאמר סתרוועליו ונעלםחשך "סתום" שהוא ,"

מנבראים.

עמוקות "מגלה הכתוב כוונת מובנת זה פי ועל
ית' ועצמותו מהותו היינו "עמוקות" חושך": מני

ו" סתרו"), חשך ד"ישת זו "חשך" מגלה(שבבחינת

ית' ועצמותו מהותו גילוי הוא חשך" מני עמוקות
אלקינו". "הוי' כענין האדם, בנפש

לאור "יוציא זה ידי בחינתצלמותועל הוא – "

(שנקראת הבהמית שבנפשו שהרעמותהרע היינו ,(

לטוב נהפך הבהמית להקב"הואורשבנפש האהבה כי ,
אלקינו" "הוי' גילוי ידי על האדם בלב המתעוררת
בלתי אהבה היא חושך"), מני עמוקות ("מגלה

לטוב. הבהמית הנפש את גם ההופכת מוגבלת

[לסיכום:

מתבונן שהאדם הוא התפלה עבודת של השני השלב

כמו כלל, מציאות שום אין ית' ועצמותו מהותו לגבי כיצד

להיות יכול זה נפלא וענין ממש, העולם שנברא קודם

מעלתמונח" מצד מישראל אדם כל בלב (אפגעלייגט) "

" ענין (שזהו אלקינונשמתו )."הוי'

מכל לגמרי מנותק נעשה האדם זו התבוננות ידי על

רוחנית דביקות אלא בעולמו לו ואין הזה, עולם הוויות

כד עד לחשובבאלקות, מסוגל אינו שעה שבאותה כך י

שעל אף – שמים לשם גשמיים בצרכים עסק על אפילו

רוחות וד' וארץ שמים בתוך ית' אחדותו מגלה הוא זה ידי

שמציאות כך כדי עד מהעולם מובדל הוא כי – העולם

אצלו. קיימת לא העולם

יותר האדם את המרחיקה היא לאלקות זו ודביקות

עד ותענוגיו, הזה עולם לתאוות מהמשיכה ויותר

(כשם אצלו מופרכים נעשים וגסים חומריים שענינים

אצל לגמרי מופרכת למשל, הכיפורים, ביום שאכילה

כך); על יצרו עם ללחום צריך ואינו ומצוות תורה שומר

כך יותר, עמוקה תהי' באלקות האדם שדביקות וככל

ב ויתעלה תאוותהפיכת"יוסיף שגם שלו, התאוה כח "

אצלו].דקות" מופרכות יהיו ביותר "
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שישÏÎ·Â(נט) דחנוכה נרות הדלקות ענין שרש יובן הנ"ל
כנ"ל דתשב"כ מ"ע רמ"ח מכל מעלה יתרון בה
כי כו' דחנוכה מצוה נר שהוא אור ותורה מצוה נר כי בפי'
בתחתית ביותר מטה למטה כנ"י נפלה חשמונאי בימי הנה
עכו"ם שליטת שהוא דק"נ ואפילה חשך במקום המדרגה
במחשכים הנ"ל כענין וזהו כנ"ל כו' תורתך להשכיח' דק"נ
בהכרח הרי למטה מאד מופלא החשך שכאשר כו' הושיבני
והוא ביותר הנעלם העליון החשך לבחי' להאיר שנצרך
ממש העצמות העלם בבחי' שהוא סתרו חשך ישת מ"ש
מן אור יאירו ואם כנ"ל דחכמה אור מהעלם שלמעלה
למטה ירידה בדרך בא הוא שהאור הגם הנ"ל סתרו החשך
שיכולתו עד בא הוא נעלה מאד גבוה ממקום זו ירידה עכ"ז
בענין וכנ"ל דק"נ במחשכים בהיותה גם דתורה אור להאיר
ע"י העליון החשך מן שבא האמתי האור ביתרון הפלפול
או"ח בבחי' למעלה מלמטה שזהו דק"נ דקושיות הבירור
השמני' כל טמאו העכו"ם כי חנוכה נר במצות וכמ"כ כנ"ל
שמן שנק' דתורה דחכמ' אור להחשיך שהוא שבהיכל
האיר כאשר א"כ כו' המנורה דנרות שמן וכמו קדש משחת
גבוה ממקום הזה האור בא ודאי הזה הגדול בחשך להם ה'
שנק' דחנוכה הנס עיקר וזהו הנ"ל מטעם ביותר ונפלא מאד
על נ"ח מצות ולזה כו' ונפלאות הנסים ועל כמ"ש נפלא נס
דק"נ בחשך אור להאיר שהוא דוקא מבחוץ הבית פתח
נר כי וזהו כו' השוק מן רגל שתכלה עד הזמן בענין כידוע
חכמה באור להאיר אור תורה העושה הוא דחנוכה מצוה

ש הנ"ל מטעם לגילוי ההעלם מן כמודתורה הוא חנוכה נר
ממש העצמות בהעלם או"ח בבחי' שעולה הפלפול דוגמת
ובכל וד"ל. כו' דחכמ' אור העלם לכל המקור נמצ' שמשם
נרה בלילה יכבה לא סחרה טוב כי טעמה הפסוק פי' יובן זה

דמשום זע"ז הללו מעלות ב' שייך דמה כלל הבנה לזה ואין
הנה אך כו' נרה בלילה יכבה לא ע"כ ביום סחרה שטוב
קנני ה' כמ"ש א' קנין תורה הן קנינים חמשה בענין ידוע
ומסחור מו"מ בדרך הבא הוא הקנין וענין כו' דרכו ראשי'
כידוע בשבה"כ שנפלו נצוצין רפ"ח בחי' והוא ומוכר קונ'
להרויח במו"מ כעוסק דמיון זהו תו"מ ע"י מהם והבירורים
ויצליח ירויח ואח"כ תחלה מעותיו כל שמפזר רב הון
ענין הוא וכך כו' גדול הון בריוח וכהנה כהנה ברכה לעשו'
שיבוררו דוקא אתברירו שבחכמ' דתו' החכמה אור ירידת
טמא בין להבדיל טו"ר בעה"ד שנפלו ניצוצין הרפ"ח
ל"ת ושס"ה טוב בועש' מ"ע רמ"ח כל והיינו כו' לטהור
הגבורה שמפי לך יהי' ולא באנכי נכלל וכללותן מרע בסור
קנין נק' ומשיכה כסף ע"י דרפ"ח שמבירורים כו' שמענו
הע"ס בכל גדול אור תוס' למעלה מזה לעשות דתורה
וכן כו' כנען ארץ בענין במ"א (כמ"ש רב הון כמו דאצילות
כי טעמה וזהו וד"ל) כו' ביתו הון כל את איש יתן אם ע"פ
הבירורי' בבחי' הוא בתורה דכנ"י המסחור כי סחרה טוב
טוב כי שא' שזהו ומצליח עולה אתברירו דבחכמה הנ"ל
בזמן הוא בלילה כי נרה יכבה לא בלילה גם אז סחרה
דרך כמו גדולה ואפילה חשך שנק' החיצונים יניקות שליטת
ג"ק שהן וערפל ענן חשך בפי' וכידוע כו' כאפילה רשעים
דחכמה לאור מאוד להחשיך יש שבכחם למטה הטמאות
וטמאו תורתך להשכיחם שרצו חשמונאי בימי כמו דתורה
תורה של סחרה דטוב דמשום א' ולזה כנ"ל כו' השמנים כל
שאין נרה יכבה לא בלילה גם ע"כ כו' לרפ"ח לברר
שליטת בזמן בלילה גם נרה לכבות כלל יכולים החיצוני'
אויתיך נפשי וכמ"ש לילה שנק' הגלות בזמן (כמו החצונים

וד"ל): כידוע כו' בלילה
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Ê"ÙÚÂהבירור כי שנז"ל הבירורים ב' ענין ג"כ יובן
בחי' שיהי' דהיינו הרע מן הטוב לברר הראשון
יש הי' שמתחלה המתברר ניצוץ באותו עכ"פ היש ביטול
שיודע הגם יאורי לי האומר הרע עם מעורב בעודו גמור
הע' מצירים ולכן ענין בשום רצון ביטול בו אין ה' את
וכמ"ש ה' בעיני חשיבותם שיודעים הגם לישראל שרים

אעפ"כ ושכינתי' מקוב"ה בשת ירא להס"מ שאומרי' בזהר
ושרים במלך רעות מחשבות ומכניסים שלהם עושים הם
כו' מחשבתי' דאעיל בזהר כמ"ש לישראל להציר
הבירור ענין זהו היש ביטול בו ונעשה עולה וכשהניצוץ
הביטול נמשך שממנו דוקא ב"ן שם ע"י והיינו הראשון
כלומר נמוך ביטול הוא אבל מטה למטה בריחוק גם
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

לברר השכינה ירידת טרף ותתן וז"ס לבד היש ביטול
הארת עליהם ומאיר נמשך ואח"כ מ"ן הנק' וזהו בירורים
קמי' שהוא כמו האמיתי ביטול שהוא מ"ה שם מן אלקות
מ"ד הנק' וזהו דמ"ה י"ס בענין כנ"ל עוד דאין ממש
וזהו זה ביטול ג"כ בו להיות שני בירור מ"ן שמברר
שהמל' שהבירורים מפני והנה אתברירו: מ"ה כח בחכמה
המברר וע"כ הגמור הרע מן הטוב להפריד הוא מבררת
גדולה ירידה שזהו מובן א"כ בהמתברר להתלבש מוכרח
מיעוט וז"ס החיצוני' בהיכלות ולהתלבש בבי"ע לירד לה
ענין הנה כי כמוס סוד הוא הפגימו ענין אך הנ"ל, הירח
להוציא הקליפות עם עצומה מלחמה הוא הרי זה בירור
בס' כמ"ש מתים מהם הטוב שכשמוציאים חיותם מהם
הטוב זולתי קיום שום להם שאין באריכות פ"ב הגלגולים
ממש נפשם מוסרים ולזאת כו' אותם שמחי' בהם המובלע
כגון שאפשר תחבולות כל ע"י קדושה ניצוצי לחטוף
יגנוב כי לגנב יבוזו לא וכמ"ש וכיוצא האדם להחטיא
שמתאמצי' ומכ"ש ל') ו' (משלי ירעב כי נפשו למלא
נקראת ולכן כבר שחטפו מה מהם להוציא שלא ביותר
מפיו בלעם להוציא ה' מלחמת ללחום חיל אשת המל'
במלחמה אופן יש והנה בידהא, אפקיד קרבא זיני וכל
ביד קצת מוכה א"ע להניח הא' מוכרח שלפעמים הגשמי'
וחכמה עצומה תחבולה והוא אחריו שירדוף עד השני
יכהו שאח"כ עד ורחב טוב מקום אל להוציאו כדי עמוקה
הי' לא ואם שריד לו השאיר בלתי עד וכל מכל ויחרימהו
מאומה לו לעשות יכול הי' לא בתחלה מוכה א"ע מניח
כמה ומאבד ג"כ בו מכה השונא מתחלה שבאמת ונמצא
לגמרי, אח"כ להשמידו כדי לרעתו זהו אך חיל אנשי
גלות שז"ס ה' במלחמת למעלה הנמשל יובן כמ"כ
כ"ט (מגילה עמהם שכינה לאדום גלו כמארז"ל השכינה
שמוכרחת עד השר אותו ביד בגלות ממש ע"ש) א'
גלות בסוד הוא הזה והחיות וגדולה חיות לו להשפיע
היפוך ועושה הנפרד גמור רע שמחי' מה דהיינו בו ממש
גדול צער הוא הגלות שבשעת ובאמת בתכלית ה' רצון
אבל ה' שנא אשר במקום החיות להוריד ית' עוזו לשכינת
מן החיות יוציאו שאח"כ כדי נפלאה תחבולה הוא כ"ז
יאבד ואז בשבה"כ מכבר אצלו שהי' ממה גם ההוא השר
כשנתמלא ח') כ"ז (ישעי' בשלחה בסאסאה וז"ס לגמרי
(בראשית הנה עד האמורי עון שלם לא כי וכתי' סאתו
אין שבמשל לנמשל דומה המשל שאין (ואע"פ ט"ז) ט"ו
מוכה א"ע להניח שמוכרח עד הב' את להשמיד יכול הא'
ולאבדם להשמידם ה' שביכולת למעלה משא"כ קצת
החיות שיסלק ע"י דהיינו להם יניקה תת שום מבלי כרגע
המשפט ע"פ הדבר להעמיד רצונו כך מ"מ אבל מהם
הדין שיתבע מי שיהיה כדי כו' טענה בלי לאבדם שלא
סוד הוא השכינה גלות ענין והנה שם), בגלגולים כמ"ש

אך ית' מלכותו ממדת יונקים שהחיצונים דסיהרא פגימו
החיצונית מבחי' כ"א מפנימיותה אינה הזאת היניקה
וענ ועצמות גידי' מבשר ולא דנוק' עור מבחי' יןבלבד

תחליפם וכלבוש בלבד ולבושים אותיות בחי' הוא העור
במשל וכנ"ל ע"ש זה למאמר בביאור במ"א וכמ"ש
מניח הוא מחנהו להכות קצת מניח שכשהא' המלחמה
אשר המלחמה שבאנשי ופחותים חלשים היותר להכות
מן יניקה להם שמניחים למעלה הוא וכן כו' יצלחו לא
למשה הקב"ה במאמר שמצינו וכמו דחיצוני' החיצוני'
מכלה אני קוצים בחומה מניחים שהיו בילדים במצרים
שהוציאו מיכה הי' בזה והמופת ב') ק"א סנהדרין (ברש"י
בשביל הוא זה גם אך כו' שעשה מה ועשה החומה מן
היקרים הניצוצים מהם יוציאו שאח"כ הנפלא הריוח
יהודה מעשה וז"ס משבה"כ שחטפו מה האצילות שלפני
כדי הסט"א ליניקת קצת מקום הנחת ג"כ שהוא ותמר
את אחרי) בזהר (כדאי' לש"ש בכוונתם מהם שיוציאו
בהם ה' שחפץ היקרה המשפחה שהוא ב"ד ומלכי משיח
התורה שניתנה אחר (אך כו' ממנה ג"כ יצאו נביאים וכמה
חללו שעה לפי נביא כשיאמר לא אם כן לעשות אסור
הנ"ל ע"ד ג"כ שהוא בחוץ בבמה דאליהו וכמעשה שבת
ולא דחויה שבת וז"ס הרבה ריוח בשביל קצת שמניחים
כמ"ש ב') ו' (יומא בצבור דחויה טומאה וכן הותרה
הזוהר דברי ביאור וזהו שבת): מהל' פ"ב וכס"מ הרמב"ם
ענין שהוא בישא דחויא סטרא בההוא אתפגים סיהרא וכד
עת כדכתיב מוכה א"ע כשמניחים ממנה החיצונים יניקת
מארז"ל סוד והוא ט') ח' (קהלת באדם האדם שלט אשר
ממש ביסודה לא אך א') קמ"ו (שבת חוה על נחש בא
אלא ח') מ"ב (ישעי' כתיב אתן לא לאחר כבודי כי ח"ו
וכמ"ש ביסודה שנכללים דקדושה אלקים שמות מבחי'
ל' (משלי כו' פיה ומחתה אכלה ע"פ ע"א דצ"ט באוצ"ח
ת' חוקת פ' הזהר מאמר ע"פ במ"א אצלינו ומבואר כ')
הוא הזאת שהיניקה ע"ש כחדא מתחברים ונו"ן ד' הוא
פניו אל לשונאיו ומשלם וזהו אח"כ להאבידם כדי
הם הרי כה ועד כה עד מ"מ אבל י') ז' (דברים להאבידו
המקבלים אלקים דשמות הקדושה בשפע ופוגמים יונקים
שהנשמות דנפקין נשמתין אינון כל וכדין דנוק', מיסוד
בפי' וכנ"ל בעיבור שם שהם דנוק' מיסוד ג"כ נמשכים
לפי קדישין כולהו דכיין דכולהו אע"ג כו' דלגו בקורטא
שיבאר כמו ח"ו נכרי מגע שום הגיע לא שבפנימיותן
בשעה המל' מן שנמשכו פי' בפגימו ונפקו הואיל בסמוך,
אזי כנ"ל גדול צער והוא יונקים והחיצונים פגומה שהיא
אתברו כולהו נשמתין אינון דמטו אתר אינון בכל הם גם
שהחיצונים מחמת כאבין בכמה צערין בכמה ואתפגימו
אינון בכל ואמר להם עצום וכאב צער וזהו מהם יונקים
מלכותו ממדת המשכותם בדרך למעלה בעודם ר"ל אתר
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קני c"ag i`iyp epizeax zxezn

לברר השכינה ירידת טרף ותתן וז"ס לבד היש ביטול
הארת עליהם ומאיר נמשך ואח"כ מ"ן הנק' וזהו בירורים
קמי' שהוא כמו האמיתי ביטול שהוא מ"ה שם מן אלקות
מ"ד הנק' וזהו דמ"ה י"ס בענין כנ"ל עוד דאין ממש
וזהו זה ביטול ג"כ בו להיות שני בירור מ"ן שמברר
שהמל' שהבירורים מפני והנה אתברירו: מ"ה כח בחכמה
המברר וע"כ הגמור הרע מן הטוב להפריד הוא מבררת
גדולה ירידה שזהו מובן א"כ בהמתברר להתלבש מוכרח
מיעוט וז"ס החיצוני' בהיכלות ולהתלבש בבי"ע לירד לה
ענין הנה כי כמוס סוד הוא הפגימו ענין אך הנ"ל, הירח
להוציא הקליפות עם עצומה מלחמה הוא הרי זה בירור
בס' כמ"ש מתים מהם הטוב שכשמוציאים חיותם מהם
הטוב זולתי קיום שום להם שאין באריכות פ"ב הגלגולים
ממש נפשם מוסרים ולזאת כו' אותם שמחי' בהם המובלע
כגון שאפשר תחבולות כל ע"י קדושה ניצוצי לחטוף
יגנוב כי לגנב יבוזו לא וכמ"ש וכיוצא האדם להחטיא
שמתאמצי' ומכ"ש ל') ו' (משלי ירעב כי נפשו למלא
נקראת ולכן כבר שחטפו מה מהם להוציא שלא ביותר
מפיו בלעם להוציא ה' מלחמת ללחום חיל אשת המל'
במלחמה אופן יש והנה בידהא, אפקיד קרבא זיני וכל
ביד קצת מוכה א"ע להניח הא' מוכרח שלפעמים הגשמי'
וחכמה עצומה תחבולה והוא אחריו שירדוף עד השני
יכהו שאח"כ עד ורחב טוב מקום אל להוציאו כדי עמוקה
הי' לא ואם שריד לו השאיר בלתי עד וכל מכל ויחרימהו
מאומה לו לעשות יכול הי' לא בתחלה מוכה א"ע מניח
כמה ומאבד ג"כ בו מכה השונא מתחלה שבאמת ונמצא
לגמרי, אח"כ להשמידו כדי לרעתו זהו אך חיל אנשי
גלות שז"ס ה' במלחמת למעלה הנמשל יובן כמ"כ
כ"ט (מגילה עמהם שכינה לאדום גלו כמארז"ל השכינה
שמוכרחת עד השר אותו ביד בגלות ממש ע"ש) א'
גלות בסוד הוא הזה והחיות וגדולה חיות לו להשפיע
היפוך ועושה הנפרד גמור רע שמחי' מה דהיינו בו ממש
גדול צער הוא הגלות שבשעת ובאמת בתכלית ה' רצון
אבל ה' שנא אשר במקום החיות להוריד ית' עוזו לשכינת
מן החיות יוציאו שאח"כ כדי נפלאה תחבולה הוא כ"ז
יאבד ואז בשבה"כ מכבר אצלו שהי' ממה גם ההוא השר
כשנתמלא ח') כ"ז (ישעי' בשלחה בסאסאה וז"ס לגמרי
(בראשית הנה עד האמורי עון שלם לא כי וכתי' סאתו
אין שבמשל לנמשל דומה המשל שאין (ואע"פ ט"ז) ט"ו
מוכה א"ע להניח שמוכרח עד הב' את להשמיד יכול הא'
ולאבדם להשמידם ה' שביכולת למעלה משא"כ קצת
החיות שיסלק ע"י דהיינו להם יניקה תת שום מבלי כרגע
המשפט ע"פ הדבר להעמיד רצונו כך מ"מ אבל מהם
הדין שיתבע מי שיהיה כדי כו' טענה בלי לאבדם שלא
סוד הוא השכינה גלות ענין והנה שם), בגלגולים כמ"ש

אך ית' מלכותו ממדת יונקים שהחיצונים דסיהרא פגימו
החיצונית מבחי' כ"א מפנימיותה אינה הזאת היניקה
וענ ועצמות גידי' מבשר ולא דנוק' עור מבחי' יןבלבד

תחליפם וכלבוש בלבד ולבושים אותיות בחי' הוא העור
במשל וכנ"ל ע"ש זה למאמר בביאור במ"א וכמ"ש
מניח הוא מחנהו להכות קצת מניח שכשהא' המלחמה
אשר המלחמה שבאנשי ופחותים חלשים היותר להכות
מן יניקה להם שמניחים למעלה הוא וכן כו' יצלחו לא
למשה הקב"ה במאמר שמצינו וכמו דחיצוני' החיצוני'
מכלה אני קוצים בחומה מניחים שהיו בילדים במצרים
שהוציאו מיכה הי' בזה והמופת ב') ק"א סנהדרין (ברש"י
בשביל הוא זה גם אך כו' שעשה מה ועשה החומה מן
היקרים הניצוצים מהם יוציאו שאח"כ הנפלא הריוח
יהודה מעשה וז"ס משבה"כ שחטפו מה האצילות שלפני
כדי הסט"א ליניקת קצת מקום הנחת ג"כ שהוא ותמר
את אחרי) בזהר (כדאי' לש"ש בכוונתם מהם שיוציאו
בהם ה' שחפץ היקרה המשפחה שהוא ב"ד ומלכי משיח
התורה שניתנה אחר (אך כו' ממנה ג"כ יצאו נביאים וכמה
חללו שעה לפי נביא כשיאמר לא אם כן לעשות אסור
הנ"ל ע"ד ג"כ שהוא בחוץ בבמה דאליהו וכמעשה שבת
ולא דחויה שבת וז"ס הרבה ריוח בשביל קצת שמניחים
כמ"ש ב') ו' (יומא בצבור דחויה טומאה וכן הותרה
הזוהר דברי ביאור וזהו שבת): מהל' פ"ב וכס"מ הרמב"ם
ענין שהוא בישא דחויא סטרא בההוא אתפגים סיהרא וכד
עת כדכתיב מוכה א"ע כשמניחים ממנה החיצונים יניקת
מארז"ל סוד והוא ט') ח' (קהלת באדם האדם שלט אשר
ממש ביסודה לא אך א') קמ"ו (שבת חוה על נחש בא
אלא ח') מ"ב (ישעי' כתיב אתן לא לאחר כבודי כי ח"ו
וכמ"ש ביסודה שנכללים דקדושה אלקים שמות מבחי'
ל' (משלי כו' פיה ומחתה אכלה ע"פ ע"א דצ"ט באוצ"ח
ת' חוקת פ' הזהר מאמר ע"פ במ"א אצלינו ומבואר כ')
הוא הזאת שהיניקה ע"ש כחדא מתחברים ונו"ן ד' הוא
פניו אל לשונאיו ומשלם וזהו אח"כ להאבידם כדי
הם הרי כה ועד כה עד מ"מ אבל י') ז' (דברים להאבידו
המקבלים אלקים דשמות הקדושה בשפע ופוגמים יונקים
שהנשמות דנפקין נשמתין אינון כל וכדין דנוק', מיסוד
בפי' וכנ"ל בעיבור שם שהם דנוק' מיסוד ג"כ נמשכים
לפי קדישין כולהו דכיין דכולהו אע"ג כו' דלגו בקורטא
שיבאר כמו ח"ו נכרי מגע שום הגיע לא שבפנימיותן
בשעה המל' מן שנמשכו פי' בפגימו ונפקו הואיל בסמוך,
אזי כנ"ל גדול צער והוא יונקים והחיצונים פגומה שהיא
אתברו כולהו נשמתין אינון דמטו אתר אינון בכל הם גם
שהחיצונים מחמת כאבין בכמה צערין בכמה ואתפגימו
אינון בכל ואמר להם עצום וכאב צער וזהו מהם יונקים
מלכותו ממדת המשכותם בדרך למעלה בעודם ר"ל אתר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90



c"agקנב i`iyp epizeax zxezn

דבי"ע ההיכלות כל דרך שנמשכים בגוף להתלבש ית'
כאבין כמה צערין כמה להם יש שבאים היכל ובכל
בהו דאתרעי אינון ואילין הנ"ל, מסיבה ואתפגימו ואתברו
פנימית מחמת הללו היסורים סובלים שהם לפי קוב"ה
יקר להוציא החיצונים עם זו במלחמה וחפצו ה' רצון
ולא אתפגים גופא דלעילא כגוונא שריין דמלה רזא מזולל,
אבל הלבושים מבחי' רק הפגם שבמל' כמו פי' נשמתא
רק הוא שמהם היניקה כמ"כ ח"ו בפנימיות' לא
כולהו דכיין כולהו בפנימיותם אבל בלבד מחיצוניתם
אבל במום נפגם לבד גופם לעוה"ז בבואם ולכן קדישין,
יסורי לענין ג"כ מספיק טעם וזהו בתכלית קדושה נשמתן
ס"ל דר"ש בזהר שם קדמאי ספרי וכדעת בעוה"ז האדם
חדש בחצי שהוא דסיהרא בפגימו הולדם מחמת כוותייהו
מן למעלה לידתם זמן י"ל הולד' כוונת (אך כו' השני
פי' דסיהרא בחדתותי לחדתותי בעיין ולע"ל המל')
והניצוצי' לנצח המות ובלע המלחמה נצחון כשתתגלה
כולם לבנ"י מלך מלך לפני שהם מפז המסולאים היקרים
אז ותהי' הנ"ל חיל אשת שהיא המל' ע"י למעלה יתעלו
כאור הלבנה אור והיה וכדכתיב הנ"ל מטעם בעלה עטרת
ל"א (ירמי' גבר תסובב נקבה וכתיב כ"ו) ל' (ישעי' החמה
עמה משותפים חבירים שהם הנ"ל הנשמות אזי כ"א)
שנפגמו עד ביותר בפרטות המלחמה צער עמה שסבלו
וגשמיות ברוחני' כאבין בכמה ואתברו זו מלחמה מחמת
ישראל מכללות יותר פרטית חדוה באיזו עמה יתייחדו הם
לא הפרכת דאל הטעם ית' ועתה בפרטות: כ"כ סבלו שלא
שר' הגם ולמזבח להיכל מליכנס מום הבעל שהוזהר יבא
מובן שממילא על שסמך אלא לזה הטעם ביאר לא שמעון
כי זאת מודעת כי והוא שהקדים, ההקדמה לפי הענין
ראי' בעיני שראו עד בחיצונית אא"ס גלוי הי' בהיכל
כו' העם כל וירא כ"ג) ט' (ויקרא כו' ה' כבוד וירא כמ"ש
כמ"ש שלמעלה אש יורד הי' במזבח וכן כ"ד) ט' (שם

בל"ת מום הבעל הוזהר ולכן (שם), ה' מלפני אש ותצא
מחיצוני' עכ"פ נפגם גופו כי להיות לשם ליכנס תורה של
ולהראות לשם ליכנס לו אסור קדוש שפנימיותו אע"פ
כיון שבשם אלקות גילוי גם ח"ו יפגום שלא כדי פגימתו
להיות א"צ הגילוי ואותו ממש, בחיצונית ג"כ הוא שהגלוי
מגיע הזה שהגלוי ממש ית' אלקותו גלוי הוא כי ח"ו נפגם

לראיית בחיצונית כשיכנסגם ח"ו נפגם להיות ויכול העין
מקדשי אלהיו לחם אבל גופו, החיצוני' שפגמו בע"מ שם
כי להיות כ"ב) כ"א (ויקרא יאכל הקדשים ומן הקדשים
אכילת וענין בתכלית הוא ושלם כלל נפגם לא בפנימיותו
הקדושה ניכר אין בחיצוני' (שהרי בפנימית תלוי הקדשים
אזי שלם כשהוא האדם בפנימיות) תלוי שהענין רק עליהם
שבעלים כהנים אכילת סוד כי הקדשים את להעלות יכול
שמו"ע כענין מעומד אכילתם ע"י שהם הוא עי"ז מתכפרי'
הכסא שעל העליון אדם אכילת גורמים ויחודים בכוונות
שבשם נת"ל וכבר דב"ן מ"ן לברר מ"ד המשכת סוד שהוא
מן טוב לברר אינו בירורו וגם כלל יניקה שום אין מ"ה
המל' מן נברר שכבר המ"ן ולתקן להעלותו רק אלא הרע
בענין כמש"ל הפנימי' גלוי שז"ס אמיתי ביטול בו להיות
בעל אין וע"כ בביטול הכהנים אכילת הי' וכמ"כ משה
בהיכל כניסה אבל שלם פנימיותו שהרי בזה פוסל מום
הראשון לבירור ודומה חיצוני' בבחי' שהוא לפי ולמזבח
יכולים ושם מזבח אכילת שז"ס הרע מן שמבררת דמל'
ליכנס רשאי הבע"מ אין ע"כ כמשנת"ל לינק החיצוני'
ומזבח דהיכל אלקות שהגילוי הענין (וקיצור כו' לשם
אכילת משא"כ לפגום יכולים ושם חיצונית מל' מבחי'
יניקה אין ושם פנימית דז"א מ"ה לאכילת רמז הכהנים
ניצוח בשלימות הפגמים יתוקנו לע"ל אבל כו') כלל
שאת ביתר השכינה בחדות שמחים הם יהיו ואז המלחמה
בעגלא וירושלים ציון בנחמת לראות יזכנו וה' עז. ויתר

אמן: ונאמר קריב ובזמן
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a"lxz - l`eny zxez

ÈÎÂברכתי את וצויתי כו' נזרע לא הן כו' נאכל מה תאמרו
דהל"ל מיותר, הוא הן מ"ש לכאו' השנים. לשלש כו'
מתרגם הת"א הנה אך כו'. וציויתי השביעי' כו' תאמרו וכי

עתיקא. ותיכלון ישן, ואכלתם על
ÔÈ�Ú‰Âבל"ג שהוא דרשב"י הילולא ענין בהקדם יובן

דהנה הוא והענין שבהוד, הוד ספי' בעומר
ואמוראי' התנאי' לתלמידיו להשפיע ממוצע הי' רשב"י
ההשפעה. העדר בבחי' שהיא כמו החכ' שפע מבחי'

בערך דזו"נ זמ"ז, רחוקי' וזו"נ ובינה חכ' דהנה והענין
חו"ב אבל מעולם, כי וחסדיך רחמיך זכור [העולמות]
כשצריך ואדרבה כלל, שייך שאין כו' קדמה שנה אלפי'
זוגות מזדווגי' היו כענין שותק, השכל לעומק להגיע
השפע מתעורר להשפיע למי שכשיש בזו"נ משא"כ זוגות,
והוא ממוצע ע"י זהו לזו"נ מחו"ב שיומשך ובכדי כו'.
איתן כנחל להיות והמשיך איתנים מתנאים שהי' רשב"י,

כו'. דשם וא"ו
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Ô·ÂÈÂקארי יהודה ר' יפלא שלכאו' השבחי' ענין בהקדם
גם נברא, על זה יאמרו איך האדון, פני מאן שבת, לי'
יסדר לעולם חז"ל עצת צ"ל הנה אך חסידות. ממדות אינו
ואינו שניתי לא ה' אני הלא פלאי שג"ז מקום של שבחו אדם
רק הוא השתלשלות שכללות לפי והיינו כלל, מקום תופס
הללו השמי', מן הללו ההילול מקום תופס מה וא"כ הארה,
תופס אינו כי דלהיות הנותנת דהיא הענין אך הארץ. מן
דר"ה, זכרונות ע"ד ולהזכירו לעוררו צריכי' לכן מקום
מ"מ בעצם נדיב עד"מ והיינו יום, בכל נידון אדם וארז"ל

מי וכ"ש העני, על לשכוח יכול מונע מצד או טרדתו לעוצם
ועד"ז אותו. מעוררי' השבח ע"י לכן אשר בעצם, כילי שהוא
כי ח"ו שכחה שייך אינו כי הגם שבחי', סידור בענין יובן
נגד שפלותינו לעוצם מ"מ כבודך, כסא לפני שכחה אין
מאד, גדול ריחוק ה"ז מהשגתינו הנעלם א"ס ורום גובה
שהאדם ההתחדשות וע"י בעצמו, מתעורר ההילול וע"י
מהשגת יתבטל ושינה ושתי' מאכילה חיות ומקבל נברא
של מלכו המלך לבב שיפנה המדברת כציפור ה"ז אלקות

כו אנשי' ושפל ההדיוט לבקשת '.עולם
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˙Ó‡·Âיחו"ע בחי' מצד היש ביטול טעם טעם כשלא
עבודה יחו"ת שמבחי' העבודה שתהי' א"א
גם והיינו הגשמיים, מהדברים רצונו מבטל שאינו אמיתית
חיצוני דמיון רק הוא התפלה, בעת הרצונות ביטל אם
יכול שאינו או הביטול על שוכח הגשמי דבר לידי וכשבא
בדברים תאוה להתאוות גם והיינו נפשו על לעמוד
וכ"ש לו. המותרים בדברים להתאוות וגם המוכרחים
נהנה הוא אכילה בעת כמו הגשמי בהדבר עסקו שבעת

כו'. ממש המיצר בתוך הוא הרי וא"כ כו'. בזה ומתענג
ה"ה דיחו"ע הביטול בלי לבד דיחו"ת דבהעבודה ונמצא
יצא לא שיהי' ואיך ונה"ב דהגוף וההגבלה המיצר בתוך
ונה"ב הגוף וחומריות ישות ולזאת לגמרי, הישות מתוך
יותר עוד אותו ומורידים עבודתו ומעכבים מונעים ה"ה

כו': ויותר
.¯ÂˆÈ˜עבודתו תהי' יחו"ע ע"י רק אשר ביאורו ימשיך

ונה"ב. דגוף מהמיצרים ויצא שלימה ביחו"ת
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אלקות הוא עצמו שהטבע לגלות כדי העלם, מלשון עולם

e‰ÊÂוהחּיּות ׁשהאֹור והינּו והסּתר, העלם לׁשֹון הּוא עֹולם, ¿∆ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָ
ּומסּתּתר מתעּלם הּוא ּבפרט הוי' וׁשם ּבכלל ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהאלקי
הּוא זה וצמצּום והּצמצּום, הּדין מּדת ׁשהּוא אלקים ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַֹּבׁשם
עצמֹו ּדטבע הּטבע, וׁשרׁש העֹולמֹות התהּוּות ּומקֹור ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשרׁש
ּבמים הּנטּבע ּדבר מׁשל, ּדר על זה ויּובן אלקּות. ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּוא
ּדלא ּופּנה, צד מּכל אֹותֹו מּקיפים הּמים הרי ּבּים, ּכמֹו ְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָרּבים

אינֹוגמיּבעי ּדגם אּלא ּדבר, איזה ׁשם ׁשּיׁש נּכר ׁשאינֹו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
אדם ּוכמֹו ּפעּלה, איזה ׁשּפֹועל הּוא ההּכרּות ּדענין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻנראה,

ּבּת ּכּמה ּבין הּנּכר ּבית אֹו אנׁשים ּכּמה ּבין הריהּנּכר ים, ֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ
הּמים ּבתֹו הּנׁשקע ודבר רׁשם, איזֹו ׁשּפֹועל הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹההּכרּות
ׁשאינֹו ּבלבד זֹו ּדלא ּופּנה, צד מּכל אֹותֹו מּקיפים הּמים ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהרי

אלקי וחּיּות ּבהאֹור הּוא וכן ּכלל, נראה אינֹו ּדגם אּלא ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָֹנּכר,
ׁשּמתלּבׁש ּבפרט הוי' ּדׁשם אֹור והּגּלּוי ּבכלל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּבעֹולם
הּנמצא הּדבר את מּקיפים ׁשהּמים זה ּדהּנה הּטבע, ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּבלבּוׁש
והינּו ּכלל, הּדבר מציאּות לעצם נֹוגע זה אין הרי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבהם
מציאּותֹו נראה אם ּכלל הפרׁש אין הרי הּמציאּות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָּדלעצם
ּדהּנפקא נּכר, מציאּותֹו ׁשאין ּומסּתיר הּמֹונע ּדבר ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹו

הּכלדמּנּה הרי ּגלּוי הּוא ּדכאׁשר הרֹואה, לגּבי רק הּוא ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
אינֹו הּמים ּבתֹו ונׁשקע נטּבע הּוא וכאׁשר אֹותֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָרֹואין
ׁשּנּוי אין הרי מציאּותֹו ּבעצם אבל הרֹואה, לעין ונּכר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָנראה
ּבפרט, הוי' וׁשם ּבכלל האלקי וחּיּות ּבאֹור הּוא וכן ְְְְְְְֱֲִִִֵֵַָָָָָָֹּכלל,
הּנקרא הּטבע העלם ּבתֹו ּומסּתּתר מתעּלם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשהּוא
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Ô·ÂÈÂקארי יהודה ר' יפלא שלכאו' השבחי' ענין בהקדם
גם נברא, על זה יאמרו איך האדון, פני מאן שבת, לי'
יסדר לעולם חז"ל עצת צ"ל הנה אך חסידות. ממדות אינו
ואינו שניתי לא ה' אני הלא פלאי שג"ז מקום של שבחו אדם
רק הוא השתלשלות שכללות לפי והיינו כלל, מקום תופס
הללו השמי', מן הללו ההילול מקום תופס מה וא"כ הארה,
תופס אינו כי דלהיות הנותנת דהיא הענין אך הארץ. מן
דר"ה, זכרונות ע"ד ולהזכירו לעוררו צריכי' לכן מקום
מ"מ בעצם נדיב עד"מ והיינו יום, בכל נידון אדם וארז"ל

מי וכ"ש העני, על לשכוח יכול מונע מצד או טרדתו לעוצם
ועד"ז אותו. מעוררי' השבח ע"י לכן אשר בעצם, כילי שהוא
כי ח"ו שכחה שייך אינו כי הגם שבחי', סידור בענין יובן
נגד שפלותינו לעוצם מ"מ כבודך, כסא לפני שכחה אין
מאד, גדול ריחוק ה"ז מהשגתינו הנעלם א"ס ורום גובה
שהאדם ההתחדשות וע"י בעצמו, מתעורר ההילול וע"י
מהשגת יתבטל ושינה ושתי' מאכילה חיות ומקבל נברא
של מלכו המלך לבב שיפנה המדברת כציפור ה"ז אלקות

כו אנשי' ושפל ההדיוט לבקשת '.עולם

lk`p dn exn`z ike
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˙Ó‡·Âיחו"ע בחי' מצד היש ביטול טעם טעם כשלא
עבודה יחו"ת שמבחי' העבודה שתהי' א"א
גם והיינו הגשמיים, מהדברים רצונו מבטל שאינו אמיתית
חיצוני דמיון רק הוא התפלה, בעת הרצונות ביטל אם
יכול שאינו או הביטול על שוכח הגשמי דבר לידי וכשבא
בדברים תאוה להתאוות גם והיינו נפשו על לעמוד
וכ"ש לו. המותרים בדברים להתאוות וגם המוכרחים
נהנה הוא אכילה בעת כמו הגשמי בהדבר עסקו שבעת

כו'. ממש המיצר בתוך הוא הרי וא"כ כו'. בזה ומתענג
ה"ה דיחו"ע הביטול בלי לבד דיחו"ת דבהעבודה ונמצא
יצא לא שיהי' ואיך ונה"ב דהגוף וההגבלה המיצר בתוך
ונה"ב הגוף וחומריות ישות ולזאת לגמרי, הישות מתוך
יותר עוד אותו ומורידים עבודתו ומעכבים מונעים ה"ה

כו': ויותר
.¯ÂˆÈ˜עבודתו תהי' יחו"ע ע"י רק אשר ביאורו ימשיך

ונה"ב. דגוף מהמיצרים ויצא שלימה ביחו"ת
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אלקות הוא עצמו שהטבע לגלות כדי העלם, מלשון עולם

e‰ÊÂוהחּיּות ׁשהאֹור והינּו והסּתר, העלם לׁשֹון הּוא עֹולם, ¿∆ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָ
ּומסּתּתר מתעּלם הּוא ּבפרט הוי' וׁשם ּבכלל ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהאלקי
הּוא זה וצמצּום והּצמצּום, הּדין מּדת ׁשהּוא אלקים ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַֹּבׁשם
עצמֹו ּדטבע הּטבע, וׁשרׁש העֹולמֹות התהּוּות ּומקֹור ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשרׁש
ּבמים הּנטּבע ּדבר מׁשל, ּדר על זה ויּובן אלקּות. ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּוא
ּדלא ּופּנה, צד מּכל אֹותֹו מּקיפים הּמים הרי ּבּים, ּכמֹו ְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָרּבים

אינֹוגמיּבעי ּדגם אּלא ּדבר, איזה ׁשם ׁשּיׁש נּכר ׁשאינֹו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
אדם ּוכמֹו ּפעּלה, איזה ׁשּפֹועל הּוא ההּכרּות ּדענין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻנראה,

ּבּת ּכּמה ּבין הּנּכר ּבית אֹו אנׁשים ּכּמה ּבין הריהּנּכר ים, ֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ
הּמים ּבתֹו הּנׁשקע ודבר רׁשם, איזֹו ׁשּפֹועל הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹההּכרּות
ׁשאינֹו ּבלבד זֹו ּדלא ּופּנה, צד מּכל אֹותֹו מּקיפים הּמים ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהרי

אלקי וחּיּות ּבהאֹור הּוא וכן ּכלל, נראה אינֹו ּדגם אּלא ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָֹנּכר,
ׁשּמתלּבׁש ּבפרט הוי' ּדׁשם אֹור והּגּלּוי ּבכלל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּבעֹולם
הּנמצא הּדבר את מּקיפים ׁשהּמים זה ּדהּנה הּטבע, ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּבלבּוׁש
והינּו ּכלל, הּדבר מציאּות לעצם נֹוגע זה אין הרי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבהם
מציאּותֹו נראה אם ּכלל הפרׁש אין הרי הּמציאּות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָּדלעצם
ּדהּנפקא נּכר, מציאּותֹו ׁשאין ּומסּתיר הּמֹונע ּדבר ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹו

הּכלדמּנּה הרי ּגלּוי הּוא ּדכאׁשר הרֹואה, לגּבי רק הּוא ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
אינֹו הּמים ּבתֹו ונׁשקע נטּבע הּוא וכאׁשר אֹותֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָרֹואין
ׁשּנּוי אין הרי מציאּותֹו ּבעצם אבל הרֹואה, לעין ונּכר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָנראה
ּבפרט, הוי' וׁשם ּבכלל האלקי וחּיּות ּבאֹור הּוא וכן ְְְְְְְֱֲִִִֵֵַָָָָָָֹּכלל,
הּנקרא הּטבע העלם ּבתֹו ּומסּתּתר מתעּלם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשהּוא
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והחּיּותה"נאטּור" האֹור ּבענין יתרֹון הּוא ּבזה אמנם . ְְְְְִִֶַַַַָָָָ
ּדבר על המכּסים הּמים לגּבי עליו המכּסה והּטבע ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹהאלקי
והּמים הּמים ּבתֹו הּנטּבע ּדבר הרי ּדׁשם ּבהם, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהּנמצא
והחּיּות ּבהאֹור ּכן ּׁשאין מה נבּדלים, ּדברים ב' הם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעצמן
לפי אחד, וענין ּדבר ׁשהם עליו המכּסה והּטבע ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהאלקי
ּגעטלעכקייט, איז אליין נאטּור אלקּות, הּוא עצמֹו ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַֹּדטבע

נאטּור אין אנגעטאן זי האט ּגעטלעכקייט ּדעניןווויילע , ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
אין הּטבעית, והנהגתֹו העצמי מהּותֹו הּוא ּדבר ּבכל ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָהּטבע
העצמי מהּותֹו איז ּדאס זיינע, טבעית ּדי איז זא ְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָיעדער

הנהגה טבעית'דיקע זיין העצמיזאּון ּדמהּותֹו הּׁשמׁש ּוכמֹו , ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
מאֹור, נקרא ּכן על עצמי, אֹור להיֹותֹו אמנם אֹור, ְְְְִִִֵֶַַָָָָׁשהּוא

ּבאֹו להאיר ענינֹו לארץאבל "הּמאיר ּוכמאמר הּמאיר, ר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
מּמזרח הֹול סֹובב ׁשהּוא הּטבעית והנהגתֹו עליה", ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָולּדרים
וכן ּדוקא, ּדרֹום ּדר הּוא למערב מּמזרח וסּבּובֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָלמערב,
הּמאֹורֹות, את האלקים ּברא אׁשר הראׁשֹון מּיֹום ּתמיד ְֱֲִִִִֶֶַָָָָָֹהּוא

ה' זה הארץ על להאיר הּׁשמים ּברקיע אלקים אֹותם ְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹוּיּתן
צּדיק ות"ר זֹורחחאלפים הּׁשמׁש ויֹום יֹום ּבכל הּנה ׁשנים, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

לארץ ּומאיר ּדרֹום ּדר הֹול וסֹובב ּבּמערב וׁשֹוקע ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמזרח
ּוכמֹו ׁשּבזה, האלקי הּכח על מֹורה ּגּופא ּדזה עליה, ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹולּדרים
נברא ּבכל הּוא וכן זה, ּבענין ּבארּכה אחר ּבמקֹום ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּמבאר
ּכדגמת ׁשּזהּו אּלא מּמׁש, אלקּות הּוא ׁשּבֹו ׁשהּטבע ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻויצּור
רק ּבׂשר ּבעיני אֹותֹו רֹואה ׁשאין הּמים ּבתֹו הּנטּבע ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּדבר
רֹואין אנּו הרי אנֹוׁשי ּבׂשכל והּנה ּבלבד. הּׂשכל ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָּבעיני
אמּתית על הּמֹופת אׁשר וׂשכל חכמה ּדברי ׁשּיׁשנם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבמּוחׁש
אׁשר ׂשכלים ויׁשנם מּׁשּוׁש, ׁשל ּבמֹופת ּבא הּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָהּׂשכל
ּגם אֹו ּבמּׁשּוׁש ׁשּיבֹוא אפׁשר אי אֹותם המאּמת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָמֹופתם
וזהּו ּבלבד. הּׂשכל עין ּבראּית אם ּכי ּבׂשר ּבעיני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבראּיה
ּבהעלם, הּוא האלקי וחּיּות ׁשהאֹור העלם, ׁשהּוא ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָֹעֹולם
האמת אל ולבֹוא ההעלם את לגּלֹות הּוא האדם ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָועבֹודת

אלקּות. הּוא עצמֹו ְְֱֶַַֹּדטבע
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בטבע.ו.טבע.ה. התלבשה שאלקות מפני אלקות, הוא עצמו וההנהגהז.טבע העצמית, מהותו זוהי שלו הטבעיות דבר, בכל

שלו. (5,690)ח.הטבעית
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נבהל הזקן רבנו אביו אל האמצעי הרבי בא פעם

מעיק מוזר חלום כי בבכי, ופרץ נפש עגמת מלא ונפחד,

לבו. על

חיזוק ולשם בגופו, חלוש האמצעי הרבי היה כידוע

חסידות דברי לפניו אומר הזקן, רבנו אביו היה בריאותו

אותו. מחיה היתה החסידות כי ביחוד,

בחלומו:

וצלולים, זכים הנהר מי לפניו, ידים רחב נהר והנה

גלים. כל בלי אבל ובחיות, במהירות ומתפשטים נובעים

מתחלק שונים, לראשים מתפרד למרחקים, מתפשט הנה

אבל בחיות כמקדם להם שוטפים המים אבל ליאורים,

רעש. כל בלי

ניגשו אנשים שני והנה מסביב ומסתכל מביט עודנו

בגדים לבושים ושניהם מהשני גבוה האחד הנהר, אל

במרחק מהשניה. עבה אחת רגל היתה לגבוה ארוכים.

פניהם מראה אשר נוספים אנשים עמדו מהם מסויים

הזקן. רבנו אליהם ניגש מכן לאחר מטושטש. היה

אמר הגוף במבנה והנמוך הנהר על מתוח דף והנה
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יחד. ודבוקים חבוקים הלכו הם וכך הזקן, רבנו – ולימינו
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לקצהו שהגיע עד הדף, פני על ישר הלך הזקן ורבנו

אלא הלאה, וללכת ממקומו הדף את להעתיק ויבקש

באמרו: ישוב, כי לו רמז הנמוך שהאדם

אש. גלי בתוך גם ללכת אפשר אלה מים גלי בכוח �

וייקץ.

אמר כאמור, החלום דברי כל את הזקן רבנו כששמע

תיכנס התפלה ואחרי להתפלל לך האמצעי: הרבי לבנו

אלי.

בשמחה להתפלל היתה האמצעי הרבי של דרכו

במרירות התפלל הפעם ברם, עונג. בו שיש פנימי ובשקט

גדולות. ובבכיות

ורבנו אביו אל האמצעי הרבי נכנס התפלה אחרי

והאדם הבעש"ט מורנו היה הנמוך שהאדם לו אמר הזקן

שרגלו למה הסיבה ממזריטש. המגיד הרב היה הגבוה

אחת רגל לו שהיתה מפני מהשניה עבה היתה האחת

לו. שהיה רגלים מכאב נפוחה

כדי הדף על ללכת המגיד הרב את ציווה הבעש"ט

לצלול. אפשר תלמידיו של התורות שבתוך לו לרמוז

לתפוס, השומעים, אנו יכולנו, לא "לצלול" המלה (את

עוד ואמר שליט"א אדמו"ר כ"ק חזר היטב. שמעו לא וכן

ברור, בקול ואמר:lelvlהפעם מהנוכחים אחד נענה ,

כמה צלל למלה שליט"א: אדמו"ר כ"ק ענה צללו? מלשון

השרשים בספרי יחפשו בכך המעונינים אלה פירושים,

רבו בלשון לומר אדם חייב קבלתי,4וידעו, זה בלשון ,

כולנו אנו הרי כעת, אותי תשאלו אל פירושים ושום

שצריכים וכאמור המלות, פירוש לדעת צריכים חסידים,

להרגיש).

תשובה. בעלי דמעות של נהר הוא השני הנהר

וחמש עשרים לפני – הזקן רבנו אמר � בשמעי

ובעלי5שנים הצדיקים על המשל המגיד הרב ממורי

המלך בני משני יהודי,6תשובה, כל לקרב יש כי בי נחקק ,

ובסתר בגלוי למקום ממקום נוסע הייתי שנים וחמש

יהודים .7לעורר

כ"ק לאב־הסבא זה סיפור סיפר האמצעי הרבי

אבי של העבודה התחלת ואמר, צדק", ה"צמח אדמו"ר

תשובה, בעלי היתה הזולת, עם הזקן) אדמו"ר (כ"ק

הוא כיצד אתה היודע לרבי, הוכתר כאשר מכן ולאחר

אחת, פעם אבי את שראה מי – תשובה? בעלי עושה היה

אחר למחרת יקום שלא לישון לשכב יכול היה לא

שמסר. למי אבי מסר זה כוח וסיים: לגמרי,

צדק" ה"צמח אדמו"ר כ"ק אב־הסבא סיפר זה סיפור

זה "כוח המלים וכשסיים מוהר"ש, אאזמו"ר כ"ק לסבא

נפש מסירות בזה וכלול אמר: שמסר", למי אבי מסר

בירושה. בא וזה חסידים, של תמימי
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בערך.5) תקנ"וֿז בשנת החלום אירע כך ואם תקל"אֿב, בשנת בערך

ליעקב"6) דבריו "מגיד תשובה. גדולה במאמר תורה רמזי בספר הובא

קט,ג. עמוד – קה"ת הוצאת –

(7.88 עמוד שלום, תורת – השיחות ספר ראה
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.ÁÎהשבועות חג על חסידים קבוצת עם – ימימה מימים כדרכו – הר"נ הלך תקפ"ז ובשנת

לביתו. ויחזור הסוכות חג אחר עד שמה ויתעכב ַלליובאוויטש

קבל לא צדק צמח בעל אדמו"ר כ"ק הוד שחתנו אף הנה האמצעי, אדמו"ר כ"ק הוד וכשנסתלק

הנשיאות את בשבתו43עליו שבת מדי דא"ח אומר הי' .44מ"מ

בשנה אשר – תרנ"ו בקיץ הטיולים באחד – הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד של שיחתו אצלי רשומה

מאמרי ברבים חוזר צדק צמח בעל אדמו"ר כ"ק הי' האמצעי אדמו"ר כ"ק של להסתלקותו הראשונה

תקס"וֿתקס"ז. משנות האמצעי אדמו"ר כ"ק

נמצאים תקס"וֿתקס"ז משנות המאמרים שעל מה הטעם הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ביאר ובזה

צדק צמח בעל אאזמו"ר כ"ק הוד של כי"ק וקיצורים הערות .45הגהות
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.(000 (ע' תרצ"ב מנ"א סיון היומן רשימות ראה (44

תקס"וֿ דשנות הזקן אדמו"ר במאמרי נדפסו מהם כמה (45

ש ע' ח"ב אגרותֿקודש וראה רמב.תקס"ז. ע' ח"ד כב.
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תיכנס התפלה ואחרי להתפלל לך האמצעי: הרבי לבנו

אלי.
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אחר והשינוים46במקום הזקן אדמו"ר תקופת הראשון בדור דא"ח אמירת סדר בארוכה מבואר

האמצעי. אדמו"ר כ"ק הוד של השני בדור דא"ח אמירת וסגנון באופן

דא"ח אמירת כזהאופן בסגנון הי' צדק צמח בעל אדמו"ר כ"ק השלישי, ענין47בדור כל אשר

גדולי פירושי עם פסוקים כמה ובישוב ואגדה מדרשים הזהר מאמרי רז"ל, במאמרי מעוטר הי' וענין
בעלי האברכים וגם ואגדה, תנ"ך בלימוד הורגלו שלא השומעים החסידים על שהכביד מה המפרשים

היטב. לתפוס יכלו לא מהירה תפיסא

הרב"ש הקשישים, בניו כ"ק אביהם49והרי"ל48גם כ"ק הוד של המאמרים לחזור משתדלים שהיו

כהויתן. בדברים המאמרים לתפוס יכלו לא

דברי שמרו ולא הענינים את רק חוזרים היו הרוב ועל במאד ירד החזרה וענין משנה יותר עבר

החסידים. את במאד שהכאיב מה הרב,
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ואילך. 230 ע' תרצ"א השיחות ספר גם ראה (46

התוועדויות מנחם (תורת תשי"ג בראשית ש"פ שיחת ראה (47

.(131 ע' ח"א

תרצ"א השיחות ספר אודותו ראה - שלום. ברוך הר' כ"ק (48

וש"נ. .38 ע' תש"ו .226 ע'

השיחות לספר הוספות אודותו ראה – ליב. יהודה הר' כ"ק (49

וש"נ. .413 ע' תש"וֿה'שי"ת

∑

ycew zexb`

תרצ"ד סיון י"ג ב"ה

ווארשא

וברכה. שלום

רק נשאר כשהדבר הפועל אל הכח מן דבר הובאת העדר

ללמוד בהנוגע ובין טובה, למדה בהנוגע בין טובה, במחשבה

אחד הוא - והחושים הכחות לגילוי שמתיחס - והבנה

כי יען משוער, בלתי רב נזק המביא גדולים הכי החסרונות

ווערט מען - ח"ו ריק אדם ונעשים ח"ו, הנפש את מאבד
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עם אבל הקב"ה של דרכיו להבין הוא מה האדם הנה והמקום

טוב. לפעול הכח לו נותן ד' כי לדעת עליו זה

בחסידות אדם, מצעדי ולא גבר מצעדי אומרו סוד וזהו

על מורה אדם דתואר וגבר, אדם תוארי בפי' ההפרש מבואר

וזהו וגבורה, בכח דבר פעולת על מורה גבר ותואר השכל,

שהאדם והטלטולים הצעדים כוננו, גבר מצעדי מה' כי אומרו

שכלי ענין אינם העליונה ההשגחה ע"פ דין בעלמא מתטלטל

בעצמו לעורר פי' דגבורה, ענין כ"א תמצא אלק' החקר כי

מלאכתו, ולעשות אמיתי בקבעומ"ש הנעלמה הגבורה אותה
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

באמונה, - בעולם ית' אלקותו לפרסם הראשון אבינו מלאכת

תורה באור וית' ית' העליונה ההשגחה גזירת ולהביא לזכור

וברוח. בגשם לו יהי' וטוב ועבודה,

מעצמו לדרוש בעצמו, לגעור צריך האדם אשר זמן לך יש

מורינו אשר רעש הקול והוא לעצמו, פנים נשיאת בלי בחזקה

"עד לאמר כבד היותר תותח בכלי עליו מרעיש הגדול רבינו

מתי".

הוא מתי" "עד אש להבות החוצב אלקים נשיא קול

ומועצות, בהשכל היתד על היתר למתוח צריכים אשר הקשת

המעוטף הנה"ב ללב גם יגיעו חציו, אשר עד וגבורה, בכח

והזמן. המקום טענות המה הן משי בבגדי

טוב ופועל עבודה של בחיים נפשו שם אשר האיש ואשרי

עצת אלא אינם אשר ועיכוב מניעה דבר כל עם התחשב מבלי

להאיר אומץ ולהוסיף וכל מכל לדחותם שצריכים היצה"ר

ה'. שניהם עיני ומאיר תורה של סביבה ולעשות אור

ומברכו. הדו"ש

b jxk v"iixden w"b`

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

dlcade ziaxr zlitz ixg`l ,mixetikd mei i`vena]

[:`"hily x"enc` w"k xn` ±

ערוך בשולחן "בת1נפסק הכיפורים יום שבמוצאי ,

לך ואומרת, יוצאת (לחמך2קול בשמחה )";3אכול

עם מיד קשור (לחמך)" בשמחה אכול) ד"(לך שהענין

שמחתנו" לנגן4"זמן שליט"א אדמו"ר כ"ק [והתחיל
ז"ל]. יצחק לוי רבי לאביו הקפות ניגון

•

1

2

3

4

5

והאמר1) מתוד"ה ס"ט. סתרכ"ד יוהכ"פ הל' סוף או"ח – אדה"ז
בב"י גם הובא ז). פ"ט, קה"ר – עה"פ המדרש (בשם ב פז, יומא –

זו. שתקיעה ומ"ש ד"ה שם או"ח
ז.2) ט, קהלת – הכתוב לשון
אבל3) השונים. בדפוסים בירור וצריך ליתא שם אדה"ז בשו"ע

שם. ובב"י בתוס' במדרש, גם נעתק וכן שם, בכתוב כ"ה

הסוכה"4) בעשיית י"כ במוצאי מיד ש"מתחילין גם, להעיר
סוכה הל' ריש תרכ"ד). (סו"ס יוהכ"פ הל' סוף או"ח (רמ"א
שמצות ולהעיר (סתרכ"ה)). סוכה הל' ריש אדה"ז שו"ע (סתרכ"ה).

" החג, ענין לעצם ונוגע קשורה epzgnyסוכה onf,כג (אמור כמ"ש ,"
ואילך. 123 ע' חכ"ב לקו"ש (ראה לה'" ימים שבעת הסוכות "חג לד)

p"yeראה) שביוהכ"פ השמחה גילוי הוא שבחגה"ס גם, ולהעיר .(
וש"נ). .589 ע' חכ"ד לקו"ש פצ"ז. תרל"ז וככה המשך
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ד אלול עם הפ"נ המוסגר בו, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

בו כותב אודות סברתו, ללמוד מלאכת סת"ם,

ונכון הדבר במאד ומכמה טעמים.

ובודאי למותר לעוררו אשר סופר סת"ם צריך להרבות ביר"ש שלו, אלא שאין הקב"ה בא בטרוניא 

עם בריותיו, ונותן מראש היכולת והכחות על זה, ואין הדבר תלוי אלא בהאדם, ואדרבה מוסיפין בסיוע 

שלו, וכמרז"ל הבא לטהר מסייעין לו, ועיין לקו"ת דברים פט, ד.

בברכת חתימה וגמח"ט.



לוח זמנים לשבוע יום הכיפורים בערים שונות בעולם קנח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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