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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 -49,500 עותקים

מתוכם הודפסו 
16,500 עותקים על ידי - לב רוממה בע"מ

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

Store Address
Empire Kosher 529 Empire Boulevard

Post mark it 383 Kingston Avenue

Kol Tuv Grocery 409 Kingston Avenue 

Hamafitz 361 Kingston Avenue

Albany bakery 337 Albany Ave

Store Address
Judaica  world 329 Kingston Avenue

kahan superette 317 Kingston Avenue

Kingston Bake Shop 380 Kingston Avenue 

Merkaz Stam 309 Kingston Avenue 

Dvar Malchus 717 empire blvd

Brooklyn, NY: 



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

אללוף אליאביטל

אבן יהודה
מגה בעיר

מייסדים 2

שחר ולנראור הגנוז

אור יהודה
כמעט חינם

המפעל 13

אור יהודה
סעד הרצל

השוק 1

אור עקיבא
עובדיה אילן

דוד המלך 514

אור עקיבא
כמעט חינם

האילן 1 
אזור תעשיה צפוני

אופקים
בוכריס עמוס

הרצל 39

אורנית
אורנית פוד מרקט

מרכז מסחרי

 אזור
נון סטופ מרקט

הרצל 32

אילת
ג. י. ש. א 63 בע"מ

האנפה 1/1

 אלקנה
כמעט חינם

מרכז מסחרי חדש

 אריאל 
יוסי ותמר חסון

כיכר העיר 4

אריאל
חלום מתוק

דרך הציונות 21

אשדוד
ויקטורי מהדרין

חנה סנש 1

אשדוד
מינימרקט כינרת

כינרת 51

אשדוד
כמעט חינם

גיא אוני 1 

אשדוד
יוחננוף

ז'בוטינסקי 27 
סטאר סנטר

אשדוד
פנינת שער לים

שוהם 2/9

אשדוד
מכולת אבזרדל

הסיטי 93/27

אשדוד
צומת ספרים

הגדוד העברי 6

אשקלון
ויקטורי

שדרות בן צבי 48 

אשקלון
מינימרקט מינה

הגבורה 7 
)בית העירייה(

באר טוביה
רמי לוי - קסטינה

מתחם ביג 
איזור התעשייה

באר שבע
אורן - על הדרך

נווה נוי

באר שבע
אפנגר רונית

אלעזר שמואלי

 באר שבע 
מפגש ספיר

שד' ירושלים 2

באר שבע
מזנון אביב

החלוץ 106

באר שבע
מורדוך איריס 

שאול המלך 38 
קניון שאול

באר שבע
מעדני השלום  

חנות 14 
תחנה מרכזית

באר שבע
נאני בוקובזה 

בן צבי 10 חנות 3 
רכבת

באר שבע
פלס יהודה

אחד העם 1

באר שבע
קוקליטסקי לאוניד

הצבי 51

באר שבע
צומת ספרים

חיל הנדסה 1

בארות יצחק
יש

מרכז מסחרי

בית אל
כמעט חינם

הראי"ה 34

פינחסוב ישראלבית אלעזרי

 ביתר עילית
ספרינט מוטור

מרכז מסחרי

בית שמש
קיוסק החברים

ככר נוימן 1

בית שמש
כמעט חינם 

שדרות יגאל אלון1 
מרכז ביג

בית שמש
סופר מרקט ברק

הרצל 9

בני ברק
רמי לוי - רמת גן

מבצע קדש 68

בני ברק
מירן אליהו

ירושלים 59

בני ברק
אושר עד 

הקישון 11

בנימינה
מכולת ירדנה

רחבת החנויות 
גבעת חן

פיצה פצץבת חפר

בת-ים
בורוכוב בלה

הרצל 56

בת ים
פפיסמרוב - הבית של פיס

הרב מימון

בת-ים
חיימוב מוטי

פרלשטיין 21

גבע - בנימין
רמי לוי 

איזור התעשייה 
שער בנימין

גבעת אבני
כלבו אטיאספון בע"מ

סביונים

גבעת עדה
מרכולית צוקר מנדל

חיי 67

גבעת שמואל
שמולי משה

ביאליק 26

גבעתיים
יחזקאל דוד

שנקין 62

גדרה
ויקטורי

פינס 3

גוש עציון
רמי לוי

צומת הגוש

צרכניהגן הדרום

גן יבנה
ויקטורי

הכישור 3

גני תקווה
ויקטורי

מרכז הבמה 
הכרמל 20

גני תקווה
וקנין רונן

עין גנים 7

דימונה
מחסני השוק

קניון פרץ סנטר

דימונה
מיני מרקט עדן

הצאלה 6

הוד השרון 
בוכניק אבי

הבנים 10

הוד השרון
חצי חינם

הרקון 2 
קניון שרונים

זכרון יעקב
אתגר מורן

הנדיב 26

זכרון יעקב
רמי לוי

קניון מול זכרון 
על כביש 4

חדרה
מכולת בנמרט

הגיבורים 85

חולון
קונדיטוריה דה - פריז

השופטים 26  

חולון
סופר שוק חגולי

התנאים 5

חולון
חצי חינם

המלאכה 31

חולון
שופרסל דיל

המלאכה

חצור הגלילית 
שערי דלק

דרך הבונים 1

חיפה
יודן ספרים ואמנויות 

חורב 15
מרכז חורב

חיפה
ברגר אורי

הרצל 54

חיפה
רוזנטל צבי

ארלוזורוב 4

חיפה
בן ברוך שולמית ואלברט

דרך העצמאות 51

חיפה
"בר-כל"

מרכז זיו רח' 
טרומפלדור

חיפה
שמידט מיכאלה

אורן 25 רוממה

חיפה
רמי לוי

חלוצי התעשיה 73

חיפה
שלום אופיר

טרומפלדור 2

חיפה
צומת ספרים

מרכזית חוף 
הכרמל

חיפה
צומת ספרים

העליה מ. רווחה 
וקניות 8

טבריה
רמי לוי

מרכז ביג 
צומת פוריה

טבריה
כמעט חינם

יהודה הלוי 113

טירת הכרמל
כמעט חינם

קרן היסוד 2

יבנאל
סיאני יהונתן

בית וגן 

יבנאל
ברכת אסנת

הגולן

 יבנה
כמעט חינם

 המיסב 7
א.ת. יבנה

 יבנה
מזוז אליהו

הדרור 25

 יהוד
בורקס יוון

הורדים 13

ינוב
פרץ אלירן

"סופר המושבים"

יקנעם
יש

מרכז מסחרי 
יקנעם עילית

שופרסלירוחם

מזון אדםירושלים

ירושלים
אברהמוב דוד

בית הדפוס 12

ירושלים 
גרף אקט

 מאיר גרשון 38
פסגת זאב

כתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנות



ה

ירושלים 
סופר-טי הרובע בע"מ

היהודים 1

ירושלים
חכמי גרי סיימון

שד' משה דיין 1

ירושלים
שיק שק

בית הכרם 29

ירושלים
סופר היובל

אורגואי 3

ירושלים
אלקאים דוד

פייר קניג 2

ירושלים
בן זקרי נתי -פילבוקס

עזה 34

ירושלים
בן חמו סימון

עמק רפאים 28

ירושלים
בני יעקב מלאייב למסחר

פרנקפורטר 14

ירושלים
קיוסק גול

דהומי בלוק 34

ירושלים
דבוש רן

מאיר גרשון 30

ירושלים
שלגיה

דרך חברון 103

ירושלים
ועקנין משה

דרך בית לחם 17

ירושלים
סופרדיל

דרך בית לחם 74

ירושלים
סופר דיל

דרך חברון 28

ירושלים
יעקב עמוס

עין גדי 22

ירושלים
מינמרקט גילה

בן אליעזר אריה 62

ירושלים
לוי גדעון

אגריפס 131

ירושלים
סופרמיני

ליכטנשטין 1

ירושלים
מאיר חמני

שלום יהודה 30

ירושלים
מעלומי נוריאל

הצפירה 12

ירושלים
מפגש הגבעה

שחל 58

ירושלים
מצלאוי דוד

בן זכאי 7

ירושלים
ניסן ובניו

קק"ל 13

ירושלים
צור יורם

רחמילביץ 134

ירושלים
קיוסק "מגיד"

שדרות המאירי 13 
קרית משה

ירושלים
רמי לוי - רמות

דרך החורש 90 
רמות ב

ירושלים
ש.מ שרותי מזון בע"מ

אליהו קורן 19

ירושלים
יזדי יגאל

שלמה בן יוסף 20

ירושלים
שמש מאיר

הפלמח 42

ירושלים
שקורי דוד

עין גדי 19

ירושלים
רמי לוי - מהדרין 

כנפי נשרים 62

ירושלים
רמי לוי שיווק השקמה 

הפרסה 5
רב חן

ירושלים
רמי לוי שיווק השקמה

האומן 15

ירושלים
רמי לוי שיווק השקמה 

יד חרוצים 18 
קניון אחים ישראל

ירושלים
צעצועי קנגורו

כיסופים 803

ירושלים
אושר עד 

בית הדפוס 29

 ירושלים
רבני יוסף

הנורית 21

ירושלים
מרדכי מאיר

הששה עשר 41

ירושלים
צומת ספרים

ד' אגודת ספורט 
ביתר

ירושלים
צומת ספרים

תחנה מרכזית

ירושלים
צומת ספרים

יד חרוצים 18

ירושלים
צומת ספרים

פארן 17

כוכב יאיר
כמעט חינם

 מרכז מסחרי 
רח' דרך המרכז 4

צרכנית כפר טרומןכפר טרומן

כפר יונה
מגה בעיר

מנחם בגין 44

כוכב יעקב
כמעט חינם

הכסף 1

כפר סבא
ויקטורי

נתיב האבות 14, 
מרכז שרונה

כפר סבא
בוסי לוי

פינס 16

כפר סבא
סעיד רבי

ויצמן 128

כפר סבא
צומת ספרים

בית רפואה מאיר

מישל שלמהכפר תבור

כרמיאל
אמייב דוד

נשיאי ישראל 7

לוד
ויקטורי - לוד מרכז

יוספטל 23

לוד
ויקטורי לוד- נתב"ג

פסח לב 2 
א.ת. צפוני לוד

לוד
סופר ברקת

א. ת. צפוני לוד 
היוצרים 3

מבשרת ציון
סופר מיני

אורן 47

מגדל העמק
זיל וזול

נוף העמק 1

מגדל העמק
כמעט חינם

רמת יזרעאל 11 
מרכז מסחרי

מודיעין
מינימרקט איילון

עמק איילון 18

מודיעין
שופרסל דיל

מתחם ישפרו

מודיעין
כמעט חינם

ישפרו סנטר
שד' המלאכה 121

מודיעין
רמי לוי

צומת שילת

מודיעין
צומת ספרים

שילת מרכז ירדן

מודיעין
צומת ספרים

לב העיר

מודיעין
צומת ספרים

אזור המלאכה 124

צרכנייהמורשת משגב

מישור אדומים
רמי לוי

איתם 1

מזרחי זכאי יעלמנחמיה

מעלה אדומים
ברהום אמנון

ככה יהלום 18

מתן
כמעט חינם

הדר 84

נהריה
מינימרקט מילניום

ההגנה 29

נהריה
כמעט חינם

הגדוד 21

כניסה לרכבתנהריה

נס ציונה
פיצוחי ענת

ויצמן 22

נצרת עילית 
מרכול השלום

הגפן 1/5

נצרת עילית
כמעט חינם

 היצירה 12
אזור תעשיה ג'

נשר
אביסרור שאול

דרך השלום 16

נשר
סופר רמות יצחק

האלון 35

נשר
רמי לוי

דרך השלום 13

נתיבות
מסס שושנה

ירושלים 47

נתיבות
מרכז קניות ח. כהן בע"מ

בעלי המלאכה 30

נתיבות
כמעט חינם

בעלי מלאכה 11
צים סנטר

נתניה
גבי מורדכייב

שי עגנון 2

נתניה
ר. ג. סופרמרקטינג

בארי 48

נתניה
שופרסל

סמילנסקי 13

נתניה
פז שמעון ואילנה

הגפן עין התכלת 18

נתניה
מינימרקט רעות

פתח תקווה 42

נתניה
צומת ספרים

החלוצים 1

כפר יהושעסופר האחים

עומר
חטואל שמואל

רותם 15

מינימרקט פטראעין בוקק - ים המלח

סופרמרקט אלהעין הנצי"ב

לויתן שלמהעלי

כניסה לרכבתעכו

עכו
זגורי אורית

מרכז רסקו 17

עפולה
כמעט חינם

קהילת ציון 1

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



ו

עפולה
גבאי

תחנה מרכזית אגד

עפולה
רמי לוי

יהושע חנקין 14

עקרון
יוחננוף

המלך חסן 1

ערד
מיני מרקט טללים

שמעון 38

ערד
דברים שצריך

חן 34 
מרכז מסחרי

סונולעתלית 

עתלית
כמעט חינם

 רח' הרדוף 
מרכז מסחרי

פרדס חנה
כהן נתן

ככר הנשיא

פרדס חנה
רמי לוי

איזור תעשייה 
הישן

פתח תקווה
מינימרקט יפה חוברה

אחוזה 112

פתח תקווה
כמעט חינם

צומת ירקונים

פתח תקווה
צומת ספרים

בית רפואה 
בילינסון

פתח תקווה
צומת ספרים

פאואר סנטר 
ירקונים

פתח תקווה
צומת ספרים

בזל פ. ז'בוטינסקי 1

צומת שמשון
קיוסק צומת 

שמשון

צפת
כחלון אייל

ירושלים 11

צפת
פישדלו נתן 

כנען 204

צפת 
כהן אהרן

איזור תעשיה חדש

קציר
מינימרקט קציר

דרך האלון 141

קצרין
א.ד. עמר 

מרכז מסחרי איתן

מינימרקט דקלקרית ארבע

קרית אתא
כהן משה

סוקולוב 40

קרית אתא
כמעט חינם

ההסתדרות 247

קרית ביאליק
ספיר ד. קמעונות בע"מ

 לילך 9 
גבעת הרקפות

קרית ביאליק
בן נעים יעקב

הניצנים 1 סביניה

קרית ביאליק
כמעט חינם

שדרות חן 1

קרית גת
מפגש נתי

שד. לכיש 36

קרית גת
הממתקים של שגיב

שד. גת 44

קרית גת
מגידיש אודי

שד. מלכי ישראל 
162

קרית גת
ויקטורי

הרימון 2 
)פינת הגפן(

קרית גת
ביטון יחיא

עתניאל בן קנז 5

קרית גת
ויקטורי

דרך הדרום 3

קרית חיים
הפלוס

אח"י אילת 15/9

כניסה לרכבתקרית חיים

קרית טבעון
נחום רמי

אלכסנדר זייד 1

קרית מוצקין
אוחיון מורן מימון

שד' גושן 55

יחזקאל חנהקרית מוצקין

קרית מוצקין
שופרסל שלי

שד' ויצמן 1

כניסה לרכבתקרית מוצקין

קרית מלאכי
ויקטורי

ז׳בוטינסקי 8

קרית שמונה 
בן דיין יוסף - כל בו הצפון

הלבנון 305/1

קרית שמונה
בן סימון אברהם

יהודה הלוי

קרית שמונה
אלונית צומת הגומא

ד.נ. גליל עליון

קרית שמונה
שופרסל

הנשיא 4 
)קניון נחמיה(

ראש העין
ויקטורי

שבזי 26

ראש העין
קהלני שלום

שבזי 15

ראש העין
רמי לוי

איזור תעשייה 
לב הארץ

ראש פינה
סופר מעיין

מרכז מסחרי

ראשון לציון
גל חיוט

התזמורת 60

ראשון לציון
שביוב שמואל

רוטשילד 15

ראשון לציון
חן מרקט

זלמן שזר 18

ראשון לציון
חצי חינם

לח"י 16

ראשון לציון
פיצוחי כהן ובניו

רוטשילד 88

 ראשון לציון 
הושיר איציק

 הנחשול 30
נוה ים

 ראשון לציון 
תחנת רכבת

בכניסה

ראשון לציון
מינימרקט אור

מורדי הגיטאות 
103

רחובות
אליאס שי שלמה

הרצל 147

רחובות
יוחננוף

צומת בילו

רחובות
חנות בר כל

מדאר 27

רחובות
יוחננוף

איזור התעשיה 
קרית משה

רחובות
כמעט חינם

אופנהיימר 10 
קרית המדע

רחובות
יוחננוף

קרית המדע
מול תחנת הרכבת

רחובות
מימינרקט ההולנדית

הר הצופים 17

 רחובות
תחנת רכבת

משתי הכניסות

רחובות
מגה

דרך ירושלים 15

רחובות
מגה בול  שפע שוק

דרך ירושלים 2

רמלה
כמעט חינם

אריה לוין 1

רמלה
כמעט חינם

קלאוזנר 10

רמלה
ויקטורי

קניון 
קרית הממשלה

רמת גן
סופר רני )לגעת באושר(

ביאליק 21

רמת השרון
מינימרקט אלימלך אשר

אוסישקין 102

רמת ישי 
אביאל מליחי

הארז

רעננה
מגה בול, סניף מרכז גולן

אחוזה 198

רעננה
קולד מיכאל

אוסטרובסקי 41

רעננה
קיוסק בן צור

בורוכוב 87

צרכנית שדה אילןשדה אילן

שדרות
ויקטורי

סמטת הפלדה 3

שדרות
חן מרקט

נאות אשכול 1

לויתן שלמהשילה

יהלום 25שערי תקווה

תל אביב
פיצוחי פנקס

פנקס 45

תל אביב
אביגל לבנה

יהודה הנשיא 13

תל אביב
אהרוני יגאל

ברודצקי 50 
רמת אביב

תל אביב
אס שרותי הסעדה בע"מ 

)משען(
שלונסקי 6

תל אביב
מפגש הקשת

הקשת 6

תל אביב
המקום של גל

הירקון 323

תל אביב
זרבאילוב בחטיאר 

-  צ.ע.א
קהלת לבוב 24

תל אביב
מינימרקט לינוי

בצלאל 4

תל אביב
מכלת איזי

בלוך 35

תל אביב
לוזון חיים

קהילת ורשה 27

תל אביב
כמעט חינם

נחלת יצחק 20
מגדלי ת"א

תל אביב
מוטי מרקט

קהלת פאדובה 20

תל אביב
מגה בעיר - מעוז אביב

בני אפרים 209

תל אביב
מינימרקט ככר המדינה

ה` באייר 64

תל אביב
ממתקי קנדי

קומה 4 
תחנה מרכזית

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



ז

תל אביב
מינימרקט מאנה

אבן גבירול 61

תל אביב
פלדמן בע"מ

 מרכז
 בעלי מלאכה 6

תל אביב
ספיר ד.ן.קמעונאות בע"מ

אינשטין 64

תל אביב
OZ 4 YOU

ויצמן 6

תל אביב
פיצוחי שלמה

אחימאיר 15

תל אביב
TY פנאי ללא

בית אל 15

תל אביב
מטייב ניסים

פינס 34

תל אביב
מינימרקט עמית

מוזיר 3

תל אביב
צרכניית הגוש

יחזקאל שטריכמן 
9

תל אביב
גן פרי וירק

אפטר 9

תל אביב
רפאילוב אנטולי

בראלי 18

תל אביב
"התחנה הישראלית"

דרך מנחם בגין 116

תל אביב
רכבת מרכז סבידור

משתי הכניסות

תל אביב
רכבת האוניברסיטה

משתי הכניסות

תל אביב
רכבת השלום

ליד הכניסה

 תל אביב 
סופר שוק

ברוריה 19

תל אביב
צרכניית אלטרנט

מחל 20

תל אביב
גיגי

 טאגור 55
רמת אביב

תל אביב
כהן יואל - רמת אביב

טאגור 38
רמת אביב

תל אביב
שורצקי אברהם

שנקין 54

תל מונד
רגע מתוק

הדקל 52

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

  מפתח  כללי

 ב.......................................תפילין נחת ר הסד  )א
 ג.............................א"קי י"קלים מזמורי תה  )ב
   '  גוועמדו רגליוה "מאמר ד  )ג

 ח ..............................י"חשת'ה, דחג הסוכות' יום ב
 דכ.............י"תשח'דחג הסוכות ה' שיחת יום ב  )ד
 כה........י"חתש'ה, מ סוכות"דחוה' שיחת ליל ג  )ה
  חג הסוכות – לקוטי שיחות  )ו

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

 נג..................ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר
 נד............וזאת הברכה – ילקוט גאולה ומשיח  )ח
 נו.............לשבוע חג הסוכותחומש שיעור יומי   )ט
 סח...............לשבוע חג הסוכותשיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא
 סט.....................................לשבוע חג הסוכות 

 עט.............לשבוע חג הסוכות "יום יוםה"לוח   )יב
 פב.........................ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יג
  

 :מהדורת וגשל –ם "שיעורי רמב
 פה .............לשבוע חג הסוכות פרקים ליום'  ג–  )יד
  קי ............לשבוע חג הסוכות  פרק אחד ליום–  )טו
  קטז.............לשבוע חג הסוכות ותצו ספר המ–  )טז

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

 קיט........................................יומאמסכת  עקבעין י  )יח
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   עם ביאורים חוליןמסכת   )יט
  קכ...........................................קה עד דף קיא ף מד

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )כ

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

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

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

 נבק.............................................ר האמצעי"אדמו
  ותצוספר המ –תיך צו מךדר  )כד

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

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

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

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

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

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

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

 נזק........................לשבוע חג הסוכותלוח זמנים   )לא
 נטק.........ק" ולשבג הסוכותלחסדר הדלקת נרות   )לב
  



ח

i"gyz'd ,zekeqd bgc 'a mei .c"qa

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

e„ÓÚÂהּזיתים הר ונבקע גֹו' הּזיתים הר על גֹו' רגליו ¿»¿ְְְִִִֵֵַַַַַַַָ
צפֹונה ההר חצי ּומׁש גֹו' ויּמה מזרחה ְְֲִִֵֶָָָָָָָָָָמחציֹו

נגּבה ועמדּו1וחציֹו ּבענין העּלּוי מהּו להבין וצרי . ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ
ויּמה מזרחה הּזיתים הר ונבקע הּזיתים הר על ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָרגליו
הּיעּודים ּבין זה נכלל ׁשּלכן ונגּבה, צפֹונה ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּומׁש
ּבמהרה האמּתית ּבּגאּלה להיֹות העתידים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַָָָָֻוהּגּלּויים
הר ּבענין להבין צרי ּגם צדקנּו. מׁשיח עלֿידי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָּבימינּו
הר ּדהּנה, הפּכּיים. ענינים ב' ּבזה ׁשּמצינּו ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּזיתים,

מחנֹות לג' חּוץ ׁשהיה הּמׁשחה הר הּוא היינּו,2הּזיתים , ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָ
לוּיה, למחנה חּוץ ּגם אּלא ׁשכינה, למחנה חּוץ רק ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹלא
טהֹור. ּבמקֹום ׁשהיה אּלא יׂשראל, למחנה חּוץ ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָואפילּו

ּפרׁש הּזקן רּבנּו מדרגה3אמנם, ׁשּזהּו הּזיתים הר ענין ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
חכמה ּבחינת הּוא ּדזיתֿׁשמן ּבקדּׁשה, והר4נעלית , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

למעלה ׁשהּוא היינּו, הּזיתֿׁשמן, מקֹור הּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָהּזיתים
הפּכּיים. קצוֹות ב' ּבזה ׁשּיׁש ונמצא, החכמה. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמּבחינת
ּבחינה הּוא הּזיתים הר ענין הּזקן רּבנּו לפרּוׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָׁשהרי
חּוץ הּוא הּזיתים הר הּנה ּפׁשּוטֹו ּולפי ּבקדּׁשה, ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָֻנעלית

יׂשראל למחנה חּוץ אפּלּו מחנֹות, צרי2לג' ועֹוד . ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַָָ
הּזיתים, הר על נעׂשית היתה אדּמה ּׁשּפרה מה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻלהבין

ׁשּׁשנינּו עֹומד5ּכפי היה הּפרה את הּׂשֹורף ׁשהּכהן ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּג מּובן, ׁשּמּזה הּמׁשחה, הר הּפרהּבראׁש עׂשּית ענין ם ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּדלעתיד ׁשּמהּגּלּויים ּדכיון לבא, ּדלעתיד להּגּלּויים ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּי
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הסוכות.1) דחג א' יום הפטרת – ד יד, להצ"צ2)זכרי' החקירה לספר הוספות ואילך). תקכג (ע' עה"פ (ח"א) נ"ך אוה"ת גם ראה

ואילך. 273 (סה"מ3)ע' תרל"א הנ"ל ד"ה ואילך. רנח ע' נביאים ואילך; נז ע' תקע"א אדה"ז במאמרי רגליו ועמדו ד"ה ראה

ואילך). שכ ע' ועוד.4)תר"ל שם. הרח"ו ובהגהות ב פח, א. לט, שם. מלך ובמקדש ב ז, ח"ג ב. פז, ח"ב זהר פ"ב5)ראה מדות

רפ"ג. אדומה פרה הל' רמב"ם ג. יט, חקת עה"פ ספרי מ"ו. פ"ג פרה מ"ד.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

הראשון ליום ההפטרה שהם (בפסוקים המשיח ימות על מתנבא זכריה הנביא

ואומר: הסוכות) חג של

ÂÈÏ‚¯ e„ÓÚÂכביכול הקדושֿברוךֿהוא, ‚B'של ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ ÏÚ 'B‚ ¿»¿«¿»«««≈ƒ
BÈˆÁÓ ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ Ú˜·�Âבאמצעו‰nÈÂ ‰Á¯ÊÓלמערב מהמזרח ¿ƒ¿«««≈ƒ≈∆¿ƒ¿»»»»»
‰�BÙˆ ¯‰‰ ÈˆÁ LÓe 'B‚»¬ƒ»»»»
לצד ממקומו יזוז הצפוני חציו

�‚a‰צפון BÈˆÁÂיזוז הדרומי ¿∆¿∆¿»
דרום לצד 1CÈ¯ˆÂממקומו .¿»ƒ

ÈelÚ‰ e‰Ó ÔÈ·‰Ïהיתרון ¿»ƒ«»ƒ
הרוחנית »¿ÔÈ�Úa¿ƒוהמשמעות

¯‰ ÏÚ ÂÈÏ‚¯ e„ÓÚÂ¿»¿«¿»««
¯‰ Ú˜·�Â ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ¿ƒ¿««
‰nÈÂ ‰Á¯ÊÓ ÌÈ˙Èf‰«≈ƒƒ¿»»¿»»
ÔÎlL ,‰a‚�Â ‰�BÙˆ LÓe»»»»∆¿»∆»≈

ויתרון עילוי אותו «¿ÏÏÎ�ƒבגלל
ה ייחצהÊ‰היעוד הזיתים שהר ∆

הנביא בדברי ≈ÔÈaלשניים,
ÌÈÈelb‰Â ÌÈ„eÚi‰«ƒƒ¿«ƒƒ

האלוקיים ÌÈ„È˙Ú‰»¬ƒƒהרוחניים
˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿À»»¬ƒƒ
È„ÈŒÏÚ e�ÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈«¿≈

.e�˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈
¯‰ ÔÈ�Úa ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««

ÌÈ˙Èf‰עניין (מלבד עצמו «≈ƒ
לבוא לעתיד שתהיה הבקיעה

המשיח) Êa‰בימות e�ÈˆnL ,∆»ƒ»∆
של הפנימית הרוחנית במהותו

הזיתים ÌÈ�È�Úהר '·ƒ¿»ƒ
‰p‰c .ÌÈikÙ‰אחד ,מצד »¿ƒƒ¿ƒ≈

¯‰ ‡e‰ ÌÈ˙Èf‰ ¯‰««≈ƒ«
‰ÁLn‰שם על כך שנקרא «ƒ¿»

היו עליו שגדלו שמהזיתים

המשחה" "שמן את עושים

כהנים בו ומלכים,למשוח

אלא והעזרה המקדש בית בתוך איננו B�ÁÓ˙ומקומו '‚Ï ıeÁ ‰È‰L2 ∆»»¿«¬
קובעת והתורה (קבוצות) ל'מחנות' התחלקו הם במדבר היו ישראל בני כאשר

למקומות להיכנס אסור לישראלים למשל, מחנה. לכל להיכנס מותר למי

חמורה, בטומאה הטמאים וכן לכהנים רק מותרת אליהם שהכניסה קדושים

המחנות לשלושת מחוץ לצאת ÁÓÏ�‰עליהם ıeÁ ˜¯ ‡Ï ,e�ÈÈ‰ ,«¿…«¿«¬≈
‰�ÈÎLמותרת אליו שהכניסה המקדש בית של והעזרה במדבר המשכן חצר ¿ƒ»

בלבד iÂÏ‰לכהנים ‰�ÁÓÏ ıeÁ Ìb ‡l‡ אסורה, אליו שהכניסה ∆»«¿«¬≈¿ƒ»
ללויים מותרת אך Ï‡¯NÈלישראלים ‰�ÁÓÏ ıeÁ eÏÈÙ‡Â וכאמור, , «¬ƒ¿«¬≈ƒ¿»≈

ישראל במחנה אפילו להיות להם שאסור טמאים È‰L‰ישנם ‡l‡ הר, ∆»∆»»
המשחה) (הר B‰Ë¯הזיתים ÌB˜Óaנחות מקום הוא הזיתים הר זה ולפי ¿»»

כמו קדושים למקומות ביחס

מחנה שכן וכל ישראל מחנה

שכינה. ומחנה «¿«‡Ì�Óלוויה
- שני ‰Ô˜fמצד e�a¯ ,«≈«»≈

L¯t3ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ ÔÈ�Ú ≈≈ƒ¿«««≈ƒ
˙ÈÏÚ� ‰‚¯„Ó e‰fL∆∆«¿≈»«¬≈
‡e‰ ÔÓLŒ˙ÈÊc ,‰M„˜aƒ¿À»¿≈∆∆

‰ÓÎÁ ˙�ÈÁa4כמובא , ¿ƒ«»¿»
קבלה ובספרי »¿Â‰¯בזוהר

ÌÈ˙Èf‰עצי יש שבו המקום «≈ƒ
השמן בא שמהם ‰e‡זית

,e�ÈÈ‰ ,ÔÓLŒ˙Èf‰ ¯B˜Ó¿«≈∆∆«¿
˙�ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»ƒ¿ƒ«

‰ÓÎÁ‰שהמקור מובן שהרי «»¿»
יותר נעלה דבר, לכל והשורש

על מורה שמן ואם עצמו מהדבר

על מורה הזיתים הר הרי חכמה,

יותר הנעלית גבוהה, יותר בחינה

LiLמהחכמה. ,‡ˆÓ�Â¿ƒ¿»∆≈
.ÌÈikÙ‰ ˙BÂˆ˜ '· ‰Êa»∆¿»»¿ƒƒ
Ô˜f‰ e�a¯ Le¯ÙÏ È¯‰L∆¬≈¿≈«≈«»≈
‡e‰ ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ ÔÈ�Úƒ¿«««≈ƒ
‰M„˜a ˙ÈÏÚ� ‰�ÈÁa¿ƒ»«¬≈ƒ¿À»
כנ"ל החכמה, מבחינת ,למעלה

BËeLt ÈÙÏeמיקומו לפי ¿ƒ¿
המקדש בית לשטח מחוץ הגשמי

לשם) סמוך כי (אם והעזרה

ıeÁ ‡e‰ ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ ‰p‰ƒ≈««≈ƒ
ıeÁ elÙ‡ ,˙B�ÁÓ '‚Ï¿«¬¬ƒ

¯NÈ ‰�ÁÓÏÏ‡2. ¿«¬≈ƒ¿»≈
¯‰ ÏÚ ˙ÈNÚ� ‰˙È‰ ‰n„‡ ‰¯tM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ „BÚÂ¿»ƒ¿»ƒ«∆»»¬À»»¿»«¬≈««

e�È�ML ÈÙk ,ÌÈ˙Èf‰5פרה במסכת ‡˙במשנה Û¯BO‰ Ô‰k‰L «≈ƒ¿ƒ∆»ƒ∆«…≈«≈∆
‰ÁLn‰ ¯‰ L‡¯a „ÓBÚ ‰È‰ ‰¯t‰וכבש המשנה: לשון (וזה «»»»»≈¿…««ƒ¿»

הפרה את השורף כהן שבו המשחה... להר הבית מהר עושים היו גשר) (מעין

המשחה") להר יוצאין (עוזריה) מסעדיה ÔÈ�Úוכל ÌbL ,Ô·eÓ ‰fnL ,∆ƒ∆»∆«ƒ¿«
ÌÈÈelb‰Ï CiL ‰¯t‰ ˙iNÚהאלוקיים Ï·‡,הרוחניים „È˙ÚÏc ¬ƒ««»»«»¿«ƒƒƒ¿»ƒ»…
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ּובהר גֹו', הּזיתים הר על רגליו ועמדּו ענין הּוא ְְְְְִִֵַַַַַַָָָֹלבא
עׂשּית ׁשענין מּובן, הרי הּפרה, נעׂשית היתה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּזיתים

לבא. ּדלעתיד להּגּלּויים ׁשּי ְְִִִִַַַָָָָָֹהּפרה

ּתחּלהÔ·eÈÂב) ּבהקּדים זה הּזיתים6ּכל הר ענין ¿»ְְְְִִִִֵֶַַַַָָ
מּׁשאר למעלּיּותא זה הר ׁשּנׁשּתּנה ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָּכפׁשּוטֹו,
והענין זית. אילני ּבֹו ׁשּגדלים מקֹום ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּמקֹומֹות,
על רֹומז וׁשמן ׁשמן, עֹוׂשים מהּזיתים ּדהּנה, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּבזה,
מצּוי ׁשּבֹו ׁשהּמקֹום ּבגׁשמּיּות ּגם מצינּו ולכן ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהחכמה.

ׁשּכתּוב ּכמֹו החכמה, ּבֹו מצּויה זית יֹואב7ׁשמן וּיׁשלח ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּתקֹוע לפי והינּו, חכמה, אּׁשה מּׁשם וּיּקח ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָּתקֹועה
היתה זית ּבׁשמן ׁשרגילין ּומּתֹו לׁשמן, אלפא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהיתה

ּביניהם מצּויה ּבחינת8החכמה הּוא ׁשּׁשמן לפי והינּו , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ְָָחכמה.

˙eiË¯Ù·eעל רֹומז מים ׁשּגם מצינּו הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒִִִֵֵֵֶַַַָ
וכּידּוע הּיין9החכמה, נּסּו ּבין ההפרׁש ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ּבֹו יׁש ׁשּיין הּיין, נּסּו היה הּׁשנה ׁשּבכל הּמים, ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָלנּסּו
ואנׁשים אלקים מׂשּמח ויין הּבינה, על ׁשּמֹורה ,10טעם, ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹ

ּכתיב ּבבינה ּדכיון11וגם והינּו, ׂשמחה, הּבנים אם ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ
טעם ׁשעלּֿפי העבֹודה היא ּכללּותּה הּׁשנה ּכל ְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָׁשעבֹודת
אמנם ּבינה, מּבחינת היא ההמׁשכה ּגם לכן ְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָודעת,
טעם להם אין ׁשּמים הּמים, נּסּו ּגם נתוּסף ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֻּבסּכֹות

מבר לצמאֹו מים הּׁשֹותה רק אין12(ולכן ׁשּמים לפי , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
מהבנה ׁשּלמעלה החכמה על ורֹומז טעם), ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבהם
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תשל"א6) הללו ד"ה .3 בהערה שצויינו מקומות וראה ואילך). מ ע' תרס"ט (סה"מ תרס"ט דעת למען ד"ה ראה – לקמן בהבא

ואילך). קפח ע' תשרי סה"מ ב.7)(תו"מ יד, ב ב.8)שמואל פה, ח"ב9)מנחות תרל"ג סה"מ ואילך. ד עט, סוכות לקו"ת ראה

ואילך. נה ע' תרח"ץ ואילך. יט ע' תרנ"ד ואילך. תקלט יג.10)ע' ט, שופטים פח,11)ספר שמע"צ לקו"ת וראה ט. קיג, תהלים

ובכ"מ. א.12)ד. מד, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÏÚ ÂÈÏ‚¯ e„ÓÚÂ ÔÈ�Ú ‡e‰ ‡·Ï „È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰nL ÔÂÈÎc¿≈»∆≈«ƒƒƒ¿»ƒ»…ƒ¿«¿»¿«¿»«
È¯‰ ,‰¯t‰ ˙ÈNÚ� ‰˙È‰ ÌÈ˙Èf‰ ¯‰·e ,'B‚ ÌÈ˙Èf‰ ¯‰««≈ƒ¿««≈ƒ»¿»«¬≈«»»¬≈

‡·Ï „È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰Ï CiL ‰¯t‰ ˙iNÚ ÔÈ�ÚL ,Ô·eÓשכן »∆ƒ¿«¬ƒ««»»«»¿«ƒƒƒ¿»ƒ»…
לבוא, לעתיד שיהיו ה'גילוים' בין נימנה הזיתים הר על האמור והיעוד מאחר

הפרה לשריפת שגם מובן

הר היה לכך הקבוע שהמקום

ושייכות קשר יש הזיתים,

וצריך לבוא. שלעתיד ל'גילויים'

המשמעות את אפוא, להבין,

הדברים. של הרוחנית

ÌÈc˜‰a ‰Ê Ïk Ô·eÈÂ (·¿»»∆¿«¿ƒ
‰lÁz6ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ ÔÈ�Ú ¿ƒ»ƒ¿«««≈ƒ

‰pzLpL ,BËeLÙkƒ¿∆ƒ¿«»
ונבדל] Ê‰[=התייחד ¯‰«∆

‡˙eiÏÚÓÏומעלה לשבח ¿«¬ƒ»
‡e‰L ,˙BÓB˜n‰ ¯‡MÓƒ¿»«¿∆
È�ÏÈ‡ Ba ÌÈÏ„bL ÌB˜Ó»∆¿≈ƒƒ»≈

.˙ÈÊ«ƒ
‰Êa ÔÈ�Ú‰Âהמשמעות ¿»ƒ¿»»∆

שבו ההר של הפנימית הרוחנית

זיתים p‰c‰,גדלים ,¿ƒ≈
,ÔÓL ÌÈNBÚ ÌÈ˙Èf‰Ó≈«≈ƒƒ∆∆
.‰ÓÎÁ‰ ÏÚ ÊÓB¯ ÔÓLÂ¿∆∆≈««»¿»
˙eiÓL‚a Ìb e�ÈˆÓ ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ«¿«¿ƒ
ÔÓL ÈeˆÓ BaL ÌB˜n‰L∆«»∆»∆∆
,‰ÓÎÁ‰ Ba ‰ÈeˆÓ ˙ÈÊ«ƒ¿»«»¿»

·e˙kL BÓk7ÁÏLiÂ ¿∆»«ƒ¿«
ÌMÓ ÁwiÂ ‰ÚB˜z ·‡BÈ»¿»«ƒ«ƒ»
ÈÙÏ ,e�È‰Â ,‰ÓÎÁ ‰M‡ƒ»¬»»¿«¿¿ƒ
‡ÙÏ‡ ‰˙È‰ ÚB˜zL∆¿«»¿»«¿»

רגילה ∆∆¿ÔÓLÏ,מאולפת,
ÔÓLa ÔÈÏÈ‚¯L CBzÓeƒ∆¿ƒƒ¿∆∆

˙ÈÊכפשוטו‰ÓÎÁ‰ ‰˙È‰כפשוטהÌ‰È�Èa ‰ÈeˆÓ8ÈÙÏ e�È‰Â , «ƒ»¿»«»¿»¿»≈≈∆¿«¿¿ƒ
‰ÓÎÁ ˙�ÈÁa ‡e‰ ÔÓMLומשתלשל נובע גשמי דבר וכל ברוחניות ∆∆∆¿ƒ«»¿»

העליון. הרוחני משרשו

ÌÈÓ ÌbL e�ÈˆÓ ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e(לשמן ÏÚ(בנוסף ÊÓB¯ ƒ¿»ƒ≈ƒ≈»ƒ∆««ƒ≈«
Úe„iÎÂ ,‰ÓÎÁ‰9ÔÈi‰ Ceq� ÔÈa L¯Ù‰‰כל המקדש בבית שהיה «»¿»¿«»««∆¿≈≈ƒ««ƒ

השנה ‰ÌÈnימות Ceq�Ïהסוכות בחג המקדש בבית ÏÎaLשהיה , ¿ƒ««ƒ∆¿»
‰�Èa‰ ÏÚ ‰¯BnL ,ÌÚË Ba LÈ ÔÈiL ,ÔÈi‰ Ceq� ‰È‰ ‰�M‰«»»»»ƒ««ƒ∆«ƒ≈««∆∆««ƒ»
השלב שלבים. כמה יש שכלי רעיון של והשגה שבהבנה בחסידות מבואר

בידו שיש האדם חש כבר זה בשלב רעיון. של וגרעין נקודה הוא הראשון

לא עדיין הוא הזה הראשוני בשלב אבל הרעיון והבהרת ליישוב קצהֿחוט

"חכמה" נקראת הזו הראשונית וההברקה וההארה הדברים, פרטי את יודע

זה". "מה ושואל כללי באופן דבר שרואה לאדם בדומה מה") "כח (אותיות

שבו השלב הוא השני השלב

הרעיון בנקודת האדם מתבונן

הגרעין את ומפרט ו'מפרק'

פרטים ופרטי לפרטים הראשוני

לעומקם היטב מובן שהרעיון עד

השני, הזה, והשלב דברים. של

טעם בו שיש יין לכן, בינה. נקרא

ועמוקה טובה הבנה המסמל

(שבשכל הבינה (כוח) על מורה

הבינה ספירת ועל האדם

שבו נוסף דבר ויש העליונה)

- לבינה היין של הקשר ,מתבטא
ÌÈ˜Ï‡ ÁnNÓ ÔÈÈÂ¿«ƒ¿«≈«¡…ƒ

ÌÈL�‡Â10‰�È·a Ì‚Â , «¬»ƒ¿«¿ƒ»
·È˙k11ÌÈ�a‰ Ì‡ ¿ƒ≈«»ƒ

‰ÁÓNבקבלה כמבואר ¿≈»
שהם והבינה, שהחכמה וחסידות

ומעוררים הגורמים השכל כוחות

את ו'מולידים' המידות את

– 'אב' נקראים שבלב, הרגשות

וזו בינה. – ו'אם' חכמה,

הכתוב של הפנימית המשמעות

שמחה" הבנים שמחה"אם שכן

בשר שמלך (כשם בגילוי קשורה

בחדרי יושב כלל בדרך ודם

הוא שמחה בעת אבל חדרים

שבינה וכיוון כל) לעין מתגלה

מתגלה שבאמצעותו הכוח היא

עומק מקבל הוא הבינה בכוח ההתבוננות באמצעות (כי השכלי הרעיון

היין כמו לשמחה, מקור היא הבינה היטב), ומובן ונקלט e�È‰Â,והרחבה ,¿«¿
ÈtŒÏÚL ‰„B·Ú‰ ‡È‰ d˙eÏÏk ‰�M‰ Ïk ˙„B·ÚL ÔÂÈÎc¿≈»∆¬«»«»»¿»»ƒ»¬»∆«ƒ

‰�Èa ˙�ÈÁaÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ Ìb ÔÎÏ ,˙Ú„Â ÌÚËהכוח שהיא ««»««»≈«««¿»»ƒƒ¿ƒ«ƒ»
ולהשיג ÌÈnLלהבין ,ÌÈn‰ Ceq� Ìb ÛqÂ˙� ˙BkÒa Ì�Ó‡ ,»¿»¿Àƒ¿«≈«ƒ««ƒ∆«ƒ

ליין C¯·Óבניגוד B‡ÓˆÏ ÌÈÓ ‰˙BM‰ ˜¯ ÔÎÏÂ) ÌÚË Ì‰Ï ÔÈ‡≈»∆««¿»≈««∆«ƒƒ¿»¿»≈
בדברו" נהיה 12ÌÚË"שהכל Ì‰a ÔÈ‡ ÌÈnL ÈÙÏ מים, ששותה ומי ¿ƒ∆«ƒ≈»∆««

עליה) לברך שיש הנאה נחשבת שלו השתייה אין לצמאו, ÏÚשלא ÊÓB¯Â ,¿≈«
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ּובהר גֹו', הּזיתים הר על רגליו ועמדּו ענין הּוא ְְְְְִִֵַַַַַַָָָֹלבא
עׂשּית ׁשענין מּובן, הרי הּפרה, נעׂשית היתה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּזיתים

לבא. ּדלעתיד להּגּלּויים ׁשּי ְְִִִִַַַָָָָָֹהּפרה

ּתחּלהÔ·eÈÂב) ּבהקּדים זה הּזיתים6ּכל הר ענין ¿»ְְְְִִִִֵֶַַַַָָ
מּׁשאר למעלּיּותא זה הר ׁשּנׁשּתּנה ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָּכפׁשּוטֹו,
והענין זית. אילני ּבֹו ׁשּגדלים מקֹום ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּמקֹומֹות,
על רֹומז וׁשמן ׁשמן, עֹוׂשים מהּזיתים ּדהּנה, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּבזה,
מצּוי ׁשּבֹו ׁשהּמקֹום ּבגׁשמּיּות ּגם מצינּו ולכן ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהחכמה.

ׁשּכתּוב ּכמֹו החכמה, ּבֹו מצּויה זית יֹואב7ׁשמן וּיׁשלח ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּתקֹוע לפי והינּו, חכמה, אּׁשה מּׁשם וּיּקח ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָּתקֹועה
היתה זית ּבׁשמן ׁשרגילין ּומּתֹו לׁשמן, אלפא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהיתה

ּביניהם מצּויה ּבחינת8החכמה הּוא ׁשּׁשמן לפי והינּו , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ְָָחכמה.

˙eiË¯Ù·eעל רֹומז מים ׁשּגם מצינּו הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒִִִֵֵֵֶַַַָ
וכּידּוע הּיין9החכמה, נּסּו ּבין ההפרׁש ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ּבֹו יׁש ׁשּיין הּיין, נּסּו היה הּׁשנה ׁשּבכל הּמים, ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָלנּסּו
ואנׁשים אלקים מׂשּמח ויין הּבינה, על ׁשּמֹורה ,10טעם, ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹ

ּכתיב ּבבינה ּדכיון11וגם והינּו, ׂשמחה, הּבנים אם ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ
טעם ׁשעלּֿפי העבֹודה היא ּכללּותּה הּׁשנה ּכל ְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָׁשעבֹודת
אמנם ּבינה, מּבחינת היא ההמׁשכה ּגם לכן ְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָודעת,
טעם להם אין ׁשּמים הּמים, נּסּו ּגם נתוּסף ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֻּבסּכֹות

מבר לצמאֹו מים הּׁשֹותה רק אין12(ולכן ׁשּמים לפי , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
מהבנה ׁשּלמעלה החכמה על ורֹומז טעם), ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבהם
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i"gyz'dי ,zekeqd bgc 'a mei

המׁשכת ענין הּוא הּסּכֹות ׁשּבחג הּמים ונּסּו ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָֻוהּׂשגה,
ׁשעלֿ והינּו, והּׂשגה. מהבנה ׁשּלמעלה החכמה ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבחינת
ּתׁשּובה ימי עׂשרת הּׁשנה ּדראׁש העבֹודה הקּדמת ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹידי
ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה עבֹודה ׁשהיא הּכּפּורים ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָויֹום
מּטעם ׁשּלמעלה החכמה ּבחינת הּסּכֹות ּבחג ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֻנמׁש
מדרגֹות, ב' יׁש ּגּופא החכמה ּבענין אמנם, ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָודעת.
מים ּבין ההפרׁש וזהּו הּנעלמה. וחכמה הּגלּויה ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָחכמה
הּוא וׁשמן הּגלּויה, חכמה ּבחינת הּוא ׁשּמים ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָלׁשמן,
ּבחינת הּוא הּנפׁש ּבכחֹות וענינֹו הּנעלמה. חכמה ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּבחינת
ּכח אבל הּגלּוי, הׂשכל נמצא ׁשּמּמּנּו הּמׂשּכיל, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּכח
והּדגמא הּנעלמה. חכמה ּבחינת הּוא עצמֹו ְְְְְְֱִִֶַַַַַַָָָָָֻהּמׂשּכיל
חכמה ּבחינת הּוא למעלה הּספירֹות ּבענין ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָמּזה
הּגלּויה, חכמה לבחינת ּומקֹור ׁשרׁש ׁשהיא ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹסתימאה,
ּדגם והינּו, והעלם. ּבסתימּות היא עצמּה היא ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָאבל
וׁשרׁש מקֹור נעׂשית סתימאה חכמה ּבחינת ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכאׁשר
סתימאה חכמה ׁשּבחינת ּבאפן זה אין הּגלּויה, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלחכמה
חכמה נמצאת ׁשּמּמּנּה רק אּלא ּגּלּוי, לכלל ּבאה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָעצמּה
והעלם. ּבסתימּות נׁשארת עצמּה היא אבל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָהּגלּויה,
ּכאׁשר ׁשּגם הּמׂשּכיל, מּכח הּנ"ל הּמׁשל עלּֿפי זה ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹויּובן
ׁשּמּכח הּגלּויה, לחכמה ּומקֹור ׁשרׁש נעׂשה הּמׂשּכיל ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹּכח
זה אין הרי ּבגּלּוי, חדׁשה הׂשּכלה לֹו נֹופלת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמׂשּכיל
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‰‚O‰Â ‰�·‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰ÓÎÁ‰הנקודה היא שחכמה כאמור «»¿»∆¿«¿»≈¬»»¿«»»
אך הדברים בפרטי להבנה הגיע לא עדיין האדם כאשר הרעיון, של הראשונית

מהבנה למעלה היא שהחכמה מפני אלא החכמה של החיסרון מפני זה אין

‰ÎLÓ˙והשגה, ÔÈ�Ú ‡e‰ ˙Bkq‰ ‚ÁaL ÌÈn‰ Ceq�Âוהתגלות ¿ƒ««ƒ∆¿««Àƒ¿««¿»«
‰ÏÚÓlL ‰ÓÎÁ‰ ˙�ÈÁa¿ƒ««»¿»∆¿«¿»

‰‚O‰Â ‰�·‰Óדרגה שהיא ≈¬»»¿«»»
ימות בכל נמשכת שאיננה נעלית

המזבח על מנסכים (כאשר השנה

מים). ולא יין

˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚL ,e�È‰Â¿«¿∆«¿≈«¿»«
‰�M‰ L‡¯c ‰„B·Ú‰»¬»¿…«»»
ÌBÈÂ ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ¬∆∆¿≈¿»¿
‰„B·Ú ‡È‰L ÌÈ¯etk‰«ƒƒ∆ƒ¬»
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««
˙�ÈÁa ˙Bkq‰ ‚Áa CLÓ�ƒ¿»¿««À¿ƒ«
ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÓÎÁ‰«»¿»∆¿«¿»ƒ««

˙Ú„Âהמשכה לפעול כדי כי »««
בעבודה צורך יש מסויימת

את שגורם מהסוג למטה, רוחנית

(כמבואר במיוחד הזו ההמשכה

שיצ ב'דברבמאמר אֿלאור

עם תש"ע, ראה לפרשת מלכות'

"ובכדי אפשר: בדרך ביאור

שלמעלה האור המשכת שתהיה

להיות צריכה השתלשלות מסדר

ההמשכה, אופן לפי העבודה

להיות צריכה העבודה שגם היינו

השתלשלות מסדר למעלה

שגם נמצא האדם"). שבנפש

(כדברי לחכמה רומז שמן

לגבי (כנ"ל לחכמה רומזים מים וגם מתקוע) החכמה האישה לגבי ז"ל חכמינו

הדברים, פשר ומהו חכמה) – המים לניסוך בינה, – היין ניסוך בין ההבדל

ביניהם מהבדלים נובעים בגשמיות ושמן יין בין שההבדלים בוודאי והרי

ברוחניות?

,Ì�Ó‡שעם אלא חכמה בחינת הם המים וגם השמן גם שאכן הוא ההסבר »¿»
כי שונות בחינות בשתי מדובר ·'זאת LÈ ‡Ùeb ‰ÓÎÁ‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿««»¿»»≈

‰ÓÏÚp‰ ‰ÓÎÁÂ ‰ÈeÏb‰ ‰ÓÎÁ ,˙B‚¯„Óלהלן שיבואר .כפי «¿≈»¿»«¿»¿»¿»«∆¡»»
‰ÓÎÁ ˙�ÈÁa ‡e‰ ÌÈnL ,ÔÓLÏ ÌÈÓ ÔÈa L¯Ù‰‰ e‰ÊÂ¿∆«∆¿≈≈«ƒ¿∆∆∆«ƒ¿ƒ«»¿»

B�È�ÚÂ .‰ÓÏÚp‰ ‰ÓÎÁ ˙�ÈÁa ‡e‰ ÔÓLÂ ,‰ÈeÏb‰,השמן של «¿»¿∆∆¿ƒ«»¿»«∆¡»»¿ƒ¿»
הנעלמה החכמה ‰ÏÈkNnבחינת Ák ˙�ÈÁa ‡e‰ LÙp‰ ˙BÁÎa¿…«∆∆¿ƒ«…«««¿ƒ

הנפש בתוך ונעלמים עמוקים רבדים של והתפשטות גילוי הם הנפש כוחות

('כוחות ומורגשת גלויה בצורה הפועלים הנפש חלקי בין להבחין ויש

('כוחות גילוי לידי באים ולא הנפש בעמקי שנמצאים הנפש לכוחות הגלויים')

'כוח – ובענייננו הכוחות, כל לגבי כללי באופן נכונים הדברים נעלמים').

הנפש בעמקי אבל שכליים רעיונות ולקלוט להבין הכוח הוא הגלוי השכל'

וההבנה ההשכלה כוח מאחורי עומד שבעצם ונעלם פנימי יותר כוח מצוי

המשכיל' 'כח והוא אותו ומפעיל אותו ומניע �Óˆ‡בפועל epnnL ,∆ƒ∆ƒ¿»
ÈeÏb‰ ÏÎN‰באות שממנו הנפש) (בעמקי המקור הוא המשכיל' 'כח «≈≈«»

בפועל המובנים השכליים הרעיונות היינו ‰ÏÈkNnההשכלות, Ák Ï·‡ ,¬»…«««¿ƒ
‰ÓÏÚp‰ ‰ÓÎÁ ˙�ÈÁa ‡e‰ BÓˆÚהם השמן וגם המים גם וכאמור «¿¿ƒ«»¿»«∆¡»»

אלא שבנפש החכמה כנגד

(כשם יותר נעלה שהשמן

יותר ונחשב יקר השמן בגשמיות

החכמה את מסמל והוא מהמים)

המשכיל'. 'כוח היא הנעלמת,

החכמה את מסמלים והמים

המבין. השכל היא הגלויה

ÔÈ�Úa ‰fÓ ‡Ó‚c‰Â¿«À¿»ƒ∆¿ƒ¿«
‰ÏÚÓÏ ˙B¯ÈÙq‰בהם שגם «¿ƒ¿«¿»

של בחינות שתי כביכול, יש,

המשכיל', ו'כח ‰e‡חכמה
העליונה הנעלמה החכמה

‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ˙�ÈÁa¿ƒ«»¿»¿ƒ»»
מתגלית שלא סתומה ,חכמה

‡È‰Lאמנם¯B˜Óe L¯L ∆ƒ…∆»
,‰ÈeÏb‰ ‰ÓÎÁ ˙�ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«»¿»«¿»

Ï·‡זאת dÓˆÚעם ‡È‰ ¬»ƒ«¿»
.ÌÏÚ‰Â ˙eÓÈ˙Òa ‡È‰ƒƒ¿ƒ¿∆¿≈
˙�ÈÁa ¯L‡k Ì‚c ,e�È‰Â¿«¿¿««¬∆¿ƒ«
˙ÈNÚ� ‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ»¿»¿ƒ»»«¬≈
‰ÓÎÁÏ L¯LÂ ¯B˜Ó»¿…∆«»¿»
ÔÙ‡a ‰Ê ÔÈ‡ ,‰ÈeÏb‰«¿»≈∆¿…∆
‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ˙�ÈÁaL∆¿ƒ«»¿»¿ƒ»»
,Èelb ÏÏÎÏ ‰‡a dÓˆÚ«¿»»»ƒ¿»ƒ
˙‡ˆÓ� dpnnL ˜¯ ‡l‡∆»«∆ƒ∆»ƒ¿≈
‡È‰ Ï·‡ ,‰ÈeÏb‰ ‰ÓÎÁ»¿»«¿»¬»ƒ

ÌÏÚ‰Â ˙eÓÈ˙Òa ˙¯‡L� dÓˆÚהתגלות למשל, יש, כאשר «¿»ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ¿∆¿≈
והעמוקים העליונים הרבדים שגם ייתכן אור של ממקור אורות של והתפשטות

יש, החיצוניים הרבדים בתוך כי החיצוניים. הרבדים באמצעות יתגלו ביותר

גילוי לידי מביאה שלהם שההתגלות כך ומקורם, שורשם את בהעלם, כי אם

והפנימיים העמוקים שהרבדים גם ייתכן אבל יותר, ועמוקים נעלים רבדים גם

יתגלו לא עצמם והמקור השורש זאת ובכל הגלויים לרבדים ומקור שורש יהיו

נובעת העליונה הגלויה שהחכמה העובדה – ובענייננו כך. ידי על כלל

גם תהיה הגלויה החכמה שבהתגלות מחייבת לא והנעלמת הסתומה מהחכמה

השורש היא והנעלמת הסתומה שהחכמה ולמרות הסתומה, החכמה התגלות

נעלמה. חכמה תמיד נשארת הסתומה החכמה עצמה, היא הגלויה, לחכמה

¯L‡k ÌbL ,ÏÈkNn‰ ÁkÓ Ï"p‰ ÏLn‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆«ƒ«»»««ƒ…«««¿ƒ∆««¬∆
ÁknL ,‰ÈeÏb‰ ‰ÓÎÁÏ ¯B˜Óe L¯L ‰NÚ� ÏÈkNn‰ Ák…«««¿ƒ«¬∆…∆»«»¿»«¿»∆ƒ…«

,Èel‚a ‰L„Á ‰ÏkN‰ BÏ ˙ÏÙB� ÏÈkNn‰'המשכיל 'כח בין היחס ««¿ƒ∆∆«¿»»¬»»¿ƒ
שבעמקי המשכיל' ש'כח כך וקרוב ישיר יחס הוא האדם בנפש הגלויה לחכמה

הגלויה בחכמה וכאשר הגלויה. החכמה את למעשה שמפעיל זה הוא הנפש

זאת עם אך המשכיל מהכוח נובע שהדבר ברור חדש, רעיון ‡ÔÈנופל È¯‰¬≈≈
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הּגלּוי, ּבּׂשכל ּומתּגּלה לגּלּוי ּבא הּמׂשּכיל ׁשּכח ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹּבאפן
אבל הּגלּוי, הּׂשכל נמצא הּמׂשּכיל ּכח ׁשעלֿידי אם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּכי
למעלה יּובן כן ּוכמֹו ּבהעלם. נׁשאר עצמֹו הּמׂשּכיל ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹּכח
חכמה מּבחינת ּכאׁשר ּדגם סתימאה, חכמה ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָּבענין
סתימא החכמה הּנה הּגלּויה, חכמה נמׁשכת הסתימאה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
הּׁשמן ּבענין ּגם ׁשּמצינּו ּוכמֹו ּבסתימּות. נׁשארת ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָעצמּה

ּבחׁשאי ׁשּיֹוצא מהּׁשמן13ּבגׁשמּיּות ּכאׁשר ׁשּגם והינּו, , ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַ
ּבחׁשאי, הּוא עצמֹו הּׁשמן הּנה ּגּלּויים, ׁשל ענין ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָנעׂשה

ּובהעלם. ְְְִִֵֶּבסתימּות

‰Ê·e,הּיין עלּֿגּבי ׁשּצף ׁשמן ּבענין ׁשּמצינּו מה יּובן »∆ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ּפלּוגּתא ּדלכאֹורה,14ׁשּיׁש לזה, זה חּבּור הוי אם ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ּבינה ּבחינת הּוא ויין חכמה ּבחינת הּוא ׁשּׁשמן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמאחר
וידּוע ּדלא15ּכּנ"ל, רעין ּתרין הם ּובינה ׁשחכמה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּכמֹו זה ׁשאין והינּו, ּתדיר, וזיוּוגייהּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָמתּפרׁשין,
אּלא מזּדּוגים, הם ׁשּלפעמים מהם ׁשּלמּטה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּספירֹות
ׁשּׁשמן ה'קסלקאּֿדעּתא' מהּו ּכן אם ּתדיר, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּזיוּוגייהּו
הּוא, הענין א חּבּור. יהיה לא הּיין עלּֿגּבי ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּצף
ּבאפן הּבינה עם ּתמיד מזּדּוגת הּגלּויה חכמה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּדוקא
ׁשעלֿידי רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו מתּפרׁשין, ּדלא רעין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּדתרין
ׁשּמביאה ההׂשּכלה, ּבנקּדת הּבינה ּתֹופסת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻההתּבֹוננּות
כּו', ורחב ּבאר הּׂשכל ּבפרטי ההׂשּכלה נקּדת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻאת
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א.13) לט, זח"ג וראה א. קלז, דא"ח) (עם וש"נ.14)סידור ב. ה, שבת מ"ה. פ"ב יום ובאורר15)טבול א ד, זח"ג א. נו, זח"ב אה

ועוד. שם. החמה
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ÏÈkNn‰ ÁkL ÔÙ‡a ‰Êהנפשעצמו בעמקי המצוי ,Èel‚Ï ‡a ∆¿…∆∆…«««¿ƒ»¿ƒ
ÏÈkNn‰ Ák È„ÈŒÏÚL Ì‡ Èk ,ÈeÏb‰ ÏÎOa ‰lb˙Óeבכוחו ƒ¿«∆«≈∆«»ƒƒ∆«¿≈…«««¿ƒ

והתגלה�Óˆ‡ובאמצעותו Ákוהתחדש Ï·‡ ,ÈeÏb‰ ÏÎO‰ ƒ¿»«≈∆«»¬»…«
ÌÏÚ‰a ¯‡L� BÓˆÚ ÏÈkNn‰.החדש הרעיון התגלות לפני כמו בדיוק ««¿ƒ«¿ƒ¿»¿∆¿≈

‰ÏÚÓÏ Ô·eÈ ÔÎ BÓÎe¿≈»¿«¿»
‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ÔÈ�Úa¿ƒ¿«»¿»¿ƒ»»

הנעלמת L‡k¯החכמה Ì‚c ,¿««¬∆
‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«»¿»¿ƒ»»
,‰ÈeÏb‰ ‰ÓÎÁ ˙ÎLÓ�ƒ¿∆∆»¿»«¿»

‰p‰שהמשכת שברור אף ƒ≈
נובעת הגלויה החכמה והתגלות

זאת בכל הסתומה, מהחכמה

dÓˆÚ ‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ‰«»¿»¿ƒ»»«¿»
˙eÓÈ˙Òa ˙¯‡L�ובהעלם. ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ

ÔÈ�Úa Ìb e�ÈˆnL BÓÎe¿∆»ƒ«¿ƒ¿«
˙eiÓL‚a ÔÓM‰שהוא «∆∆¿«¿ƒ

סתימאה החכמה את מסמל

È‡LÁaשלמעלה ‡ˆBiL13 ∆≈«¬«
מהזיתים לצאת השמן של טבעו

ובשקט ÌbLלאט ,e�È‰Â ,¿«¿∆«
‰NÚ� ÔÓM‰Ó ¯L‡k«¬∆≈«∆∆«¬∆
‰p‰ ,ÌÈÈelb ÏL ÔÈ�Úƒ¿»∆ƒƒƒ≈
‡e‰ BÓˆÚ ÔÓM‰«∆∆«¿
˙eÓÈ˙Òa ,È‡LÁa«¬«ƒ¿ƒ

.ÌÏÚ‰·e¿∆¿≈
e�ÈˆnL ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«∆»ƒ
ÈabŒÏÚ ÛvL ÔÓL ÔÈ�Úa¿ƒ¿«∆∆∆»««≈
‡z‚eÏt LiL ,ÔÈi‰14 ««ƒ∆≈¿¿»

(במשנה) ‰ÈÂמחלוקת Ì‡ƒ»≈
‰ÊÏ ‰Ê ¯eaÁלשון וזה ƒ∆»∆

(אדם יום טבול ונגע תרומה (של יין גבי על ׁשצף תרומה) (של "שמן ֶָהמשנה:

ובינתיים לטהור שיהפוך כדי היום סוף עד להמתין ועליו טבל שכבר ַָטמא

אלא ּפסל לא הראשונה) הדעה לפי הרי התרומה. את פוסלת בתרומה ַָנגיעתו

ורבי היין). את פוסל ואיננו ליין כמחובר נחשב לא השמן (כי בלבד השמן את

הטבול של (והנגיעה לזה" זה מחוברים ששניהם אומר ו) (חולק נורי בן יוחנן

היין את גם פוסלת בשמן השאלה.יום Á‡Ó¯ונשאלת ,‰¯B‡ÎÏc :¿ƒ¿»≈««
,Ï"pk ‰�Èa ˙�ÈÁa ‡e‰ ÔÈÈÂ ‰ÓÎÁ ˙�ÈÁa ‡e‰ ÔÓML∆∆∆¿ƒ«»¿»¿«ƒ¿ƒ«ƒ»««

Úe„ÈÂ15,ÔÈL¯t˙Ó ‡Ïc ÔÈÚ¯ ÔÈ¯z Ì‰ ‰�È·e ‰ÓÎÁL ¿»«∆»¿»ƒ»≈¿≈≈ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ
¯È„z e‰ÈÈ‚eÂÈÊÂהחכמה ספירת בין והיחס שהקשר קבלה בספרי מובא ¿ƒ«»ƒ

וההשפעה לעולם נפרדים שאינם חברים לשני נמשל העליונות הבינה לספירת

רבינו שמבאר (וכפי הפסק לו שאין ו'זיווג' ל'יחוד' נמשלה לבינה החכמה של

חכמה שזיווג ..." חיים: עץ הפרי דברי לפי נשא פרשת תורה, בלקוטי הזקן

כל יתבטלו אחד רגע יתבטל אם כי לעולם, נפסק ואינו תדירי הוא ובינה

ולא תמיד להיות צריכה ליש מאין וההתהוות ההשתלשלות הנה כי העולמות,

חכמה יחוד עניין וזהו רוחניים, ויש באין אפילו אלא בלבד גשמי ליש מאין

אור אין ולכן ביטול, מ"ה, כוח היא וחכמה תמצא מאין החכמה כי ובינה,

בחכמה... אלא שֹורה ֶהאיןֿסוף

אין אור שורה אינו בבינה ואפילו

התלבשות ידי על אלא סוף

מתלבשת וחכמה בחכמה,

נקראת בינה כי והיינו, בבינה,

היינו ובינה חכמה ויחוד יש,

וצריכה כו'. ליש מאין ההמשכה

ממש") תדיר זו המשכה להיות

BÓk ‰Ê ÔÈ‡L ,e�È‰Â¿«¿∆≈∆¿
Ì‰Ó ‰hÓlL ˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ∆¿«»≈∆
ÌÈ‚ecÊÓ Ì‰ ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ
המאמר בהמשך שכתוב כמו

יחוד ..." תורה: בלקוטי הנ"ל

שמתחברים ומלכות תפארת

e‰ÈÈ‚eÂÈfLלזמנים" ‡l‡ ,∆»∆ƒ«
ובינה חכמה (כמוÈ„z¯של »ƒ

המחשבה נביעת בין ההבדל

ללא תמידית, שהיא מהשכל

השכל המשכת ואילו הפסק.

'עת אלא תמידית איננה בדיבור

לדבר') ועת Ôkלחשות Ì‡ ,ƒ≈
'‡zÚcŒ‡˜ÏÒ˜'‰ e‰Ó««»«¿»«¿»

הדעת על יעלה ∆∆∆ÔÓMLאיך
‡Ï ÔÈi‰ ÈabŒÏÚ ÛvL∆»««≈««ƒ…

¯eaÁ ‰È‰Èהוא שמן והרי ƒ¿∆ƒ
בחינת הוא ויין חכמה בחינת

ותמידי? הכרחי הוא ובינה חכמה בין והחיבור בינה

‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡ובינה חכמה בין החיבור אכן היא: זו לשאלה התשובה «»ƒ¿»
אלא החכמה בחינות בכל אמורים לא הדברים אבל תמידי ÂcL˜‡הוא ,∆«¿»

ÔÈÚ¯ ÔÈ¯˙c ÔÙ‡a ‰�Èa‰ ÌÚ „ÈÓz ˙‚ecÊÓ ‰ÈeÏb‰ ‰ÓÎÁ»¿»«¿»ƒ¿«∆∆»ƒƒ«ƒ»¿…∆ƒ¿≈≈ƒ
ÔÈL¯t˙Ó ‡Ïcבספירות ובינה חכמה חיבור על דובר שלעיל ובעוד ¿»ƒ¿»¿ƒ

ליש, האין המשכת שגורם היחוד (שהוא ומבארהעליונות הולך כעת כנ"ל)

השכל בכוחות שהוא כפי ובינה חכמה בין החיבור משמעות BÓÎeאת ,¿
˙e��Ba˙‰‰ È„ÈŒÏÚL ÌÈ‡B¯ e�‡Lהבינה כוח של פעולתו שהיא ∆»ƒ∆«¿≈«ƒ¿¿

�˜c˙שבשכל ˙‡ ‰‡È·nL ,‰ÏkN‰‰ ˙c˜�a ‰�Èa‰ ˙ÒÙBz∆∆«ƒ»ƒ¿À«««¿»»∆¿ƒ»∆¿À«
'eÎ ·Á¯Â C¯‡a ÏÎO‰ ÈË¯Ùa ‰ÏkN‰‰השני השלב כאמור, ««¿»»ƒ¿»≈«≈∆¿…∆¿…«

את האדם קיבל החכמה כוח שבאמצעות לאחר כאשר הוא השכל בהתפתחות

ו'להוריד' זו בנקודה להתבונן כדי הבינה בכוח משתמש הוא הרעיון נקודת
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יי 'eb eilbx ecnre

הּגלּוי, ּבּׂשכל ּומתּגּלה לגּלּוי ּבא הּמׂשּכיל ׁשּכח ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹּבאפן
אבל הּגלּוי, הּׂשכל נמצא הּמׂשּכיל ּכח ׁשעלֿידי אם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּכי
למעלה יּובן כן ּוכמֹו ּבהעלם. נׁשאר עצמֹו הּמׂשּכיל ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹּכח
חכמה מּבחינת ּכאׁשר ּדגם סתימאה, חכמה ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָּבענין
סתימא החכמה הּנה הּגלּויה, חכמה נמׁשכת הסתימאה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
הּׁשמן ּבענין ּגם ׁשּמצינּו ּוכמֹו ּבסתימּות. נׁשארת ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָעצמּה

ּבחׁשאי ׁשּיֹוצא מהּׁשמן13ּבגׁשמּיּות ּכאׁשר ׁשּגם והינּו, , ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַ
ּבחׁשאי, הּוא עצמֹו הּׁשמן הּנה ּגּלּויים, ׁשל ענין ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָנעׂשה

ּובהעלם. ְְְִִֵֶּבסתימּות

‰Ê·e,הּיין עלּֿגּבי ׁשּצף ׁשמן ּבענין ׁשּמצינּו מה יּובן »∆ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ּפלּוגּתא ּדלכאֹורה,14ׁשּיׁש לזה, זה חּבּור הוי אם ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ּבינה ּבחינת הּוא ויין חכמה ּבחינת הּוא ׁשּׁשמן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמאחר
וידּוע ּדלא15ּכּנ"ל, רעין ּתרין הם ּובינה ׁשחכמה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּכמֹו זה ׁשאין והינּו, ּתדיר, וזיוּוגייהּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָמתּפרׁשין,
אּלא מזּדּוגים, הם ׁשּלפעמים מהם ׁשּלמּטה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּספירֹות
ׁשּׁשמן ה'קסלקאּֿדעּתא' מהּו ּכן אם ּתדיר, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּזיוּוגייהּו
הּוא, הענין א חּבּור. יהיה לא הּיין עלּֿגּבי ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּצף
ּבאפן הּבינה עם ּתמיד מזּדּוגת הּגלּויה חכמה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּדוקא
ׁשעלֿידי רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו מתּפרׁשין, ּדלא רעין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּדתרין
ׁשּמביאה ההׂשּכלה, ּבנקּדת הּבינה ּתֹופסת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻההתּבֹוננּות
כּו', ורחב ּבאר הּׂשכל ּבפרטי ההׂשּכלה נקּדת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻאת
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א.13) לט, זח"ג וראה א. קלז, דא"ח) (עם וש"נ.14)סידור ב. ה, שבת מ"ה. פ"ב יום ובאורר15)טבול א ד, זח"ג א. נו, זח"ב אה

ועוד. שם. החמה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÏÈkNn‰ ÁkL ÔÙ‡a ‰Êהנפשעצמו בעמקי המצוי ,Èel‚Ï ‡a ∆¿…∆∆…«««¿ƒ»¿ƒ
ÏÈkNn‰ Ák È„ÈŒÏÚL Ì‡ Èk ,ÈeÏb‰ ÏÎOa ‰lb˙Óeבכוחו ƒ¿«∆«≈∆«»ƒƒ∆«¿≈…«««¿ƒ

והתגלה�Óˆ‡ובאמצעותו Ákוהתחדש Ï·‡ ,ÈeÏb‰ ÏÎO‰ ƒ¿»«≈∆«»¬»…«
ÌÏÚ‰a ¯‡L� BÓˆÚ ÏÈkNn‰.החדש הרעיון התגלות לפני כמו בדיוק ««¿ƒ«¿ƒ¿»¿∆¿≈

‰ÏÚÓÏ Ô·eÈ ÔÎ BÓÎe¿≈»¿«¿»
‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ÔÈ�Úa¿ƒ¿«»¿»¿ƒ»»

הנעלמת L‡k¯החכמה Ì‚c ,¿««¬∆
‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«»¿»¿ƒ»»
,‰ÈeÏb‰ ‰ÓÎÁ ˙ÎLÓ�ƒ¿∆∆»¿»«¿»

‰p‰שהמשכת שברור אף ƒ≈
נובעת הגלויה החכמה והתגלות

זאת בכל הסתומה, מהחכמה

dÓˆÚ ‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ‰«»¿»¿ƒ»»«¿»
˙eÓÈ˙Òa ˙¯‡L�ובהעלם. ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ

ÔÈ�Úa Ìb e�ÈˆnL BÓÎe¿∆»ƒ«¿ƒ¿«
˙eiÓL‚a ÔÓM‰שהוא «∆∆¿«¿ƒ

סתימאה החכמה את מסמל

È‡LÁaשלמעלה ‡ˆBiL13 ∆≈«¬«
מהזיתים לצאת השמן של טבעו

ובשקט ÌbLלאט ,e�È‰Â ,¿«¿∆«
‰NÚ� ÔÓM‰Ó ¯L‡k«¬∆≈«∆∆«¬∆
‰p‰ ,ÌÈÈelb ÏL ÔÈ�Úƒ¿»∆ƒƒƒ≈
‡e‰ BÓˆÚ ÔÓM‰«∆∆«¿
˙eÓÈ˙Òa ,È‡LÁa«¬«ƒ¿ƒ

.ÌÏÚ‰·e¿∆¿≈
e�ÈˆnL ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«∆»ƒ
ÈabŒÏÚ ÛvL ÔÓL ÔÈ�Úa¿ƒ¿«∆∆∆»««≈
‡z‚eÏt LiL ,ÔÈi‰14 ««ƒ∆≈¿¿»

(במשנה) ‰ÈÂמחלוקת Ì‡ƒ»≈
‰ÊÏ ‰Ê ¯eaÁלשון וזה ƒ∆»∆

(אדם יום טבול ונגע תרומה (של יין גבי על ׁשצף תרומה) (של "שמן ֶָהמשנה:

ובינתיים לטהור שיהפוך כדי היום סוף עד להמתין ועליו טבל שכבר ַָטמא

אלא ּפסל לא הראשונה) הדעה לפי הרי התרומה. את פוסלת בתרומה ַָנגיעתו

ורבי היין). את פוסל ואיננו ליין כמחובר נחשב לא השמן (כי בלבד השמן את

הטבול של (והנגיעה לזה" זה מחוברים ששניהם אומר ו) (חולק נורי בן יוחנן

היין את גם פוסלת בשמן השאלה.יום Á‡Ó¯ונשאלת ,‰¯B‡ÎÏc :¿ƒ¿»≈««
,Ï"pk ‰�Èa ˙�ÈÁa ‡e‰ ÔÈÈÂ ‰ÓÎÁ ˙�ÈÁa ‡e‰ ÔÓML∆∆∆¿ƒ«»¿»¿«ƒ¿ƒ«ƒ»««

Úe„ÈÂ15,ÔÈL¯t˙Ó ‡Ïc ÔÈÚ¯ ÔÈ¯z Ì‰ ‰�È·e ‰ÓÎÁL ¿»«∆»¿»ƒ»≈¿≈≈ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ
¯È„z e‰ÈÈ‚eÂÈÊÂהחכמה ספירת בין והיחס שהקשר קבלה בספרי מובא ¿ƒ«»ƒ

וההשפעה לעולם נפרדים שאינם חברים לשני נמשל העליונות הבינה לספירת

רבינו שמבאר (וכפי הפסק לו שאין ו'זיווג' ל'יחוד' נמשלה לבינה החכמה של

חכמה שזיווג ..." חיים: עץ הפרי דברי לפי נשא פרשת תורה, בלקוטי הזקן

כל יתבטלו אחד רגע יתבטל אם כי לעולם, נפסק ואינו תדירי הוא ובינה

ולא תמיד להיות צריכה ליש מאין וההתהוות ההשתלשלות הנה כי העולמות,

חכמה יחוד עניין וזהו רוחניים, ויש באין אפילו אלא בלבד גשמי ליש מאין

אור אין ולכן ביטול, מ"ה, כוח היא וחכמה תמצא מאין החכמה כי ובינה,

בחכמה... אלא שֹורה ֶהאיןֿסוף

אין אור שורה אינו בבינה ואפילו

התלבשות ידי על אלא סוף

מתלבשת וחכמה בחכמה,

נקראת בינה כי והיינו, בבינה,

היינו ובינה חכמה ויחוד יש,

וצריכה כו'. ליש מאין ההמשכה

ממש") תדיר זו המשכה להיות

BÓk ‰Ê ÔÈ‡L ,e�È‰Â¿«¿∆≈∆¿
Ì‰Ó ‰hÓlL ˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ∆¿«»≈∆
ÌÈ‚ecÊÓ Ì‰ ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ
המאמר בהמשך שכתוב כמו

יחוד ..." תורה: בלקוטי הנ"ל

שמתחברים ומלכות תפארת

e‰ÈÈ‚eÂÈfLלזמנים" ‡l‡ ,∆»∆ƒ«
ובינה חכמה (כמוÈ„z¯של »ƒ

המחשבה נביעת בין ההבדל

ללא תמידית, שהיא מהשכל

השכל המשכת ואילו הפסק.

'עת אלא תמידית איננה בדיבור

לדבר') ועת Ôkלחשות Ì‡ ,ƒ≈
'‡zÚcŒ‡˜ÏÒ˜'‰ e‰Ó««»«¿»«¿»

הדעת על יעלה ∆∆∆ÔÓMLאיך
‡Ï ÔÈi‰ ÈabŒÏÚ ÛvL∆»««≈««ƒ…

¯eaÁ ‰È‰Èהוא שמן והרי ƒ¿∆ƒ
בחינת הוא ויין חכמה בחינת

ותמידי? הכרחי הוא ובינה חכמה בין והחיבור בינה

‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡ובינה חכמה בין החיבור אכן היא: זו לשאלה התשובה «»ƒ¿»
אלא החכמה בחינות בכל אמורים לא הדברים אבל תמידי ÂcL˜‡הוא ,∆«¿»

ÔÈÚ¯ ÔÈ¯˙c ÔÙ‡a ‰�Èa‰ ÌÚ „ÈÓz ˙‚ecÊÓ ‰ÈeÏb‰ ‰ÓÎÁ»¿»«¿»ƒ¿«∆∆»ƒƒ«ƒ»¿…∆ƒ¿≈≈ƒ
ÔÈL¯t˙Ó ‡Ïcבספירות ובינה חכמה חיבור על דובר שלעיל ובעוד ¿»ƒ¿»¿ƒ

ליש, האין המשכת שגורם היחוד (שהוא ומבארהעליונות הולך כעת כנ"ל)

השכל בכוחות שהוא כפי ובינה חכמה בין החיבור משמעות BÓÎeאת ,¿
˙e��Ba˙‰‰ È„ÈŒÏÚL ÌÈ‡B¯ e�‡Lהבינה כוח של פעולתו שהיא ∆»ƒ∆«¿≈«ƒ¿¿

�˜c˙שבשכל ˙‡ ‰‡È·nL ,‰ÏkN‰‰ ˙c˜�a ‰�Èa‰ ˙ÒÙBz∆∆«ƒ»ƒ¿À«««¿»»∆¿ƒ»∆¿À«
'eÎ ·Á¯Â C¯‡a ÏÎO‰ ÈË¯Ùa ‰ÏkN‰‰השני השלב כאמור, ««¿»»ƒ¿»≈«≈∆¿…∆¿…«

את האדם קיבל החכמה כוח שבאמצעות לאחר כאשר הוא השכל בהתפתחות

ו'להוריד' זו בנקודה להתבונן כדי הבינה בכוח משתמש הוא הרעיון נקודת
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i"gyz'dיב ,zekeqd bgc 'a mei

ּומתּפרטת ּגּלּוי לידי ּבאה עצמּה החכמה ׁשּנקּדת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻוהינּו,
ּבהיכלא נקּדה ענין ׁשּזהּו ורחב, ּבאר הּׂשכל ,16ּבפרטי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ

ּבחכמה ולכן ּדבינה, ּבהיכל ּבאה עצמּה החכמה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻׁשּנקּדת
ּדלא רעין ּתרין הם ּובינה החכמה הּנה ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּגלּויה
ּובינה ּדחכמה ההתּכּללּות ׁשּיׁשנּה ועד ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָמתּפרׁשין,

יצירה ּבספר הּידּוע וכּלׁשֹון מּזה, זה הבן17ׁשּכלּולים ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
סתימאה, ּבחכמה מהּֿׁשאיןּֿכן ּבבינה. וחכם ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבחכמה
אחרּֿכ ׁשּנתּפס ההׂשּכלה ּגּלּוי נמׁש ׁשּמּמּנּה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָאף
חכמה ׁשּבחינת ּכיון מּכלֿמקֹום, הּבינה, ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָּבספירת
ּדא מאן יׁש לכן ּבסתימּותּה, נׁשארת עצמּה מרסתימאה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

חכמה ׁשּבחינת לפי חּבּור, אינֹו הּיין עלּֿגּבי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּׁשמן
סביראֿ ואיד ּכּנ"ל. ּבהעלם נׁשארת עצמּה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָסתימאה
חכמה מּבחינת ׁשּסֹוףּֿכלֿסֹוף ּדכיון חּבּור, ּדהוי ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָליּה
לכן ּבהּׂשגה, ׁשּנתּפסת הּגלּויה החכמה נמׁשכת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָסתימאה

הּגלּוי. ׂשכל ּגדר ּבכלל היא סתימאה חכמה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּגם

הםp‰Â‰ג) ׁשהּזיתים אף מהּזיתים, נעׂשה הּׁשמן ¿ƒ≈ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ
מר, ּדבר הּוא הּזית ׁשהרי מהּׁשמן, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהפּכּיים

ז"ל רּבֹותינּו הּפסּוק18ּוכמאמר טרף19על זית עלה ְֲֲִֵֵַַַַַַַָָָ
ּומסּורין ּכּזית מרֹורין מזֹונֹותי יהיּו הּיֹונה אמרה ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָּבפיה,
זית ׁשמן ּובפרט הּמאיר, ּדבר הּוא וׁשמן הּקּב"ה. ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּביד

ּביֹותר וצלּול ז הּוא הפּכּיים20ׁשאֹורֹו הם כן ּוכמֹו . ְְְְִִֵֵֵֶַָָ
חכמה), ּבחינת הּוא ׁשּׁשמן (ּכּנ"ל הּׂשכל לענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבנֹוגע

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

וש"נ.16) ב. יח, ראה פ' לקו"ת רע"א. ו, זח"א מ"ד.17)ראה ב.18)פ"א יח, יא.19)עירובין ח, ובכ"מ.20)נח א. כג, שבת ראה
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ורוחב, אורך בה ומוצא בה ומתעמק פרטים לפרטי הכוונהe�È‰Âאותה שאין , ¿«¿
אלא חדשים רעיונות וממציא מחדש הבינה ‰ÓÎÁ‰שכוח ˙c˜pL ְֵַ∆¿À««»¿»

,·Á¯Â C¯‡a ÏÎO‰ ÈË¯Ùa ˙Ë¯t˙Óe Èelb È„ÈÏ ‰‡a dÓˆÚ«¿»»»ƒ≈ƒƒ¿»∆∆ƒ¿»≈«≈∆¿…∆¿…«
e‰fLהזהר ÏÎÈ‰a‡כלשון ‰c˜� ÔÈ�Ú16כהברקה שבאה החכמה , ∆∆ƒ¿«¿À»¿≈»»

נקראת הרעיון של ראשונית

שמעניק הבינה וכוח 'נקודה',

והסברים ורוחב אורך לנקודה

וכאשר 'היכל', נקרא מפורטים

ומאירה נמשכת החכמה נקודת

בהיכלא' 'נקודה זו הרי בבינה

dÓˆÚ ‰ÓÎÁ‰ ˙c˜pL∆¿À««»¿»«¿»
‰�È·c ÏÎÈ‰a ‰‡aוכפי) »»¿≈«¿ƒ»

פרשת תורה, בלקוטי שמבואר

חכמה בין החיבור כמה עד ראה,

חיוני (ההיכל) ובינה (הנקודה)

"ב' ה': בגדולת בהתבוננות

תמיד להיות צריכים אלו בחינות

בלי ה' בעבודת האדם אצל

שכלו ולהעמיק להתבונן פירוד...

אליו וליבטל [בינה] ובינתו

ממש נפש במסירת בו ולדבקה

יהיה לא שאם חכמה... בבחינת

אפילו אזי הנ"ל ביטול בחינת לו

בהרחבה ה' בגדולת יתבונן אם

אהבה מזה ויוליד כוחו כפי

קיום... להם יהיה לא ויראה

נקודה ונקרא תחיה החכמה

את מחיה שהנקודה בהיכלא...

(חכמה) נקודה אין שאם ההיכל

כלום, משמש (בינה) ההיכל אין

זו, נקודה בחינת לו יהיה אם וגם

ולפיכך כלום, אינו היכל אין אם

האדם) (בנפש למטה מתפרשין דלא ריעין תרין והם כאחד שתיהן להיות צריך

העליונות)" ובינה חכמה (בספירות למעלה ÓÎÁa‰כמו ÔÎÏÂ ,‰ÈeÏb‰ ¿»≈«»¿»«¿»
„ÚÂ ,ÔÈL¯t˙Ó ‡Ïc ÔÈÚ¯ ÔÈ¯z Ì‰ ‰�È·e ‰ÓÎÁ‰ ‰p‰ƒ≈«»¿»ƒ»≈¿≈≈ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿«

‰fÓ ‰Ê ÌÈÏeÏkL ‰�È·e ‰ÓÎÁc ˙eÏlk˙‰‰ d�LiLשיש כך ∆∆¿»«ƒ¿«¿¿»¿»ƒ»∆¿ƒ∆ƒ∆
בחכמה בינה ויש בבינה ÈˆÈ¯‰חכמה ¯ÙÒa Úe„i‰ ÔBLlÎÂ ,17Ô·‰ ¿«»«»«¿≈∆¿ƒ»»≈
‰�È·a ÌÎÁÂ ‰ÓÎÁaיש הבינה ובתוך בינה יש החכמה שבתוך הרי ¿»¿»«¬«¿ƒ»

יחיד הוא ביניהם שהחיבור באדם) כוחות שני (וכן ספירות שתי הן כי חכמה

בגבורה חסד של 'התכללות' יש בהן שגם הספירות בשאר מאשר (יותר במינו

שאינם חברים לשני הדימוי אמור בהם ודווקא למשל) בחסד, גבורה ושל

הגלויה בחכמה הוא זה כל ואולם לעולם. ÓÎÁa‰נפרדים ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿»¿»
CkŒ¯Á‡ Òt˙pL ‰ÏkN‰‰ Èelb CLÓ� dpnnL Û‡ ,‰‡ÓÈ˙Ò¿ƒ»»«∆ƒ∆»ƒ¿»ƒ««¿»»∆ƒ¿»««»

‰�Èa‰ ˙¯ÈÙÒaהיא היא והנעלמת הסתומה החכמה סוף שסוף ומאחר ƒ¿ƒ««ƒ»
היה בבינה, וממנה הגלויה בחכמה כך אחר ומתגלה שנמשך למה המקור

סתימאה' ל'חכמה גם מתייחס לבינה חכמה בין שהחיבור לכאורה לומר ,מקום
˙¯‡L� dÓˆÚ ‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ˙�ÈÁaL ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆¿ƒ«»¿»¿ƒ»»«¿»ƒ¿∆∆

d˙eÓÈ˙Òaלידי באה ואיננה ƒ¿ƒ»
Ó‡c¯גילוי Ô‡Ó LÈ ÔÎÏ ,»≈≈«¿»«

כנ"ל במשנה, הראשונה הדעה

B�È‡ ÔÈi‰ ÈabŒÏÚ ÔÓML∆∆∆««≈««ƒ≈
˙�ÈÁaL ÈÙÏ ,¯eaÁƒ¿ƒ∆¿ƒ«
dÓˆÚ ‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ»¿»¿ƒ»»«¿»
.Ï"pk ÌÏÚ‰a ˙¯‡L�ƒ¿∆∆¿∆¿≈««

dÈÏŒ‡¯È·Ò C„È‡Â– והשני ¿ƒ»¿ƒ»≈
וסובר חולק – נורי בן יוחנן רבי

¯eaÁ ÈÂ‰cהיין בין שהחיבור ¿»≈ƒ
סתימאה) (חכמה והשמן (בינה)

חיבור נחשב ÔÂÈÎcכן ,¿≈»
˙�ÈÁaÓ ÛBÒŒÏkŒÛBqL∆»ƒ¿ƒ«

‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ(שמן) »¿»¿ƒ»»
‰ÈeÏb‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÎLÓ�ƒ¿∆∆«»¿»«¿»

‰‚O‰a ˙Òt˙pLבבינה ∆ƒ¿∆∆¿«»»
ÓÎÁ‰(יין) Ìb ÔÎÏ ,»≈«»¿»

‰‡ÓÈ˙Ò(שמן)ÏÏÎa ‡È‰ ¿ƒ»»ƒƒ¿»
ÈeÏb‰ ÏÎN ¯„bוכפי ∆∆≈∆«»

הרי בהרחבה לעיל שהוסבר

וקשר 'חיבור' יש הגלוי בשכל

בין מאד ובינה.הדוק חכמה

‰NÚ� ÔÓM‰ ‰p‰Â (‚¿ƒ≈«∆∆«¬∆
ÌÈ˙Èf‰L Û‡ ,ÌÈ˙Èf‰Ó≈«≈ƒ«∆«≈ƒ
,ÔÓM‰Ó ÌÈikÙ‰ Ì‰≈»¿ƒƒ≈«∆∆
,¯Ó ¯·c ‡e‰ ˙Èf‰ È¯‰L∆¬≈««ƒ»»«
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe18 ¿«¬««≈«

˜eÒt‰ ÏÚ19בפירוש (הובא ««»
יא) פסוק ח פרק נח פרשת בראשית חומש על ÈÊŒ‰ÏÚ˙רש"י ‰p‰Â"¿ƒ≈¬≈«ƒ

˙Èfk ÔÈ¯B¯Ó È˙B�BÊÓ eÈ‰È ‰�Bi‰ ‰¯Ó‡ "...‰ÈÙa Û¯Ë»»¿ƒ»»¿»«»ƒ¿¿«¿ƒ««ƒ
‰"aw‰ „Èa ÔÈ¯eÒÓe.[ודם בשר ביד כדבש מתוקין לעומתÔÓLÂ[ולא ¿ƒ¿««»»¿∆∆

השמןהזית הרי טעים ולא מר דבר ‰È‡n¯שהוא ¯·c ‡e‰שהאור וברור »»«≈ƒ
וחיובי טוב דבר ÈÊ˙הוא ÔÓL Ë¯Ù·e משאר, יותר משובח שהוא ƒ¿»∆∆«ƒ

כיוון BÈa˙¯השמנים ÏeÏˆÂ CÊ ‡e‰ B¯B‡Lשהדלקת בתורה כמפורש ∆«¿»¿≈
לגבי ז"ל חכמינו שאמרו וכמו זך" זית ב"שמן הייתה המקדש בבית המנורה

המובחר" מן זית ושמן לנר יפין כולן השמנים "כל שבת נר ובכל20הדלקת .

שלהם הטבעיות התכונות מבחינת כאמור, הפכים, שני הם והשמן הזית אופן,

Ú‚B�a ÌÈikÙ‰ Ì‰ ÔÎ BÓÎeשלהם ולהשפעה ‰ÏÎOלפעולה ÔÈ�ÚÏ ¿≈≈»¿ƒƒ¿≈«¿ƒ¿««≈∆
e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,(‰ÓÎÁ ˙�ÈÁa ‡e‰ ÔÓML Ï"pk)««∆∆∆¿ƒ«»¿»¿«¬««≈
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ז"ל רּבֹותינּו ואחרּֿכ21ּכמאמר ּתלמּודֹו מׁשּכח ׁשהּזית ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַַַָ
מר ּדבר עצמֹו הּזית היֹות ועם ּתלמּודֹו. מחזיר ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַַָָהּׁשמן
ּדוקא. הּזית מן הּׁשמן נמׁש מּכלֿמקֹום, הּׁשמן, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָוהפ

¯e‡·eחכמה ּבחינת המׁשכת ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְְְִִִֵַַַָָָָָ
נאמר ׁשעלֿזה הּכתר, מּבחינת הּוא 22סתימאה ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשל ּכברּיתֹו הּוא ההמׁשכה וסדר ּתּמצא, מאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוהחכמה
נהֹורא והדר חׁשּוכא ּבריׁשא ׁשהמׁשכת23עֹולם היינּו, , ְְְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָ

אּוכם, ּבׁשם ׁשּנקרא מהּכתר היא סתימאה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָחכמה
כּו'24ּכמאמר צח אֹור ּדאיהּו אףֿעלּֿגב עליֹון ּכתר ְְְֲִֶֶֶַַַַַַ

,חׁש ּבחינת ׁשהּוא היינּו, העּלֹות, עּלת קדם הּוא ְְִִִֶֶַַַָָָָֹאּוכם
ׁשּכתּוב ּדבר25ּכמֹו ּבׁשם נקרא ולכן סתרֹו, חׁש יׁשת ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹ

העּלֹות, עּלת לגּבי מר ּדבר ּבׁשם ׁשּנקרא לזה ונֹוסף ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמר.
לגּבי ּגם מר ּבׁשם ׁשּנקרא הּוא הענין מׁשמעּות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהרי
זאת ׁשּמּלבד ּבזה, והענין מּמּנּו. ׁשּנמׁש ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹהּנהֹורא
מּבחינה היא מהאין סתימאה חכמה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשהמׁשכת
הּנה העּלֹות, עּלת לגּבי אּוכם ּבׁשם ׁשּנקראת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּתחּתֹונה
ּדוקא, הּפרסא עלֿידי הּוא ההמׁשכה ׁשאפן זאת, ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹעֹוד
עלֿידי ודוקא לחכמה, ּכתר ּבין ּפרסא ׁשּיׁש ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכּידּוע
ועֹוד סתימאה. חכמה ּבחינת התהּוּות נעׂשה ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָהּפרסא
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ז"ל רּבֹותינּו ואחרּֿכ21ּכמאמר ּתלמּודֹו מׁשּכח ׁשהּזית ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַַַָ
מר ּדבר עצמֹו הּזית היֹות ועם ּתלמּודֹו. מחזיר ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַַָָהּׁשמן
ּדוקא. הּזית מן הּׁשמן נמׁש מּכלֿמקֹום, הּׁשמן, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָוהפ

¯e‡·eחכמה ּבחינת המׁשכת ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְְְִִִֵַַַָָָָָ
נאמר ׁשעלֿזה הּכתר, מּבחינת הּוא 22סתימאה ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשל ּכברּיתֹו הּוא ההמׁשכה וסדר ּתּמצא, מאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוהחכמה
נהֹורא והדר חׁשּוכא ּבריׁשא ׁשהמׁשכת23עֹולם היינּו, , ְְְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָ

אּוכם, ּבׁשם ׁשּנקרא מהּכתר היא סתימאה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָחכמה
כּו'24ּכמאמר צח אֹור ּדאיהּו אףֿעלּֿגב עליֹון ּכתר ְְְֲִֶֶֶַַַַַַ

,חׁש ּבחינת ׁשהּוא היינּו, העּלֹות, עּלת קדם הּוא ְְִִִֶֶַַַָָָָֹאּוכם
ׁשּכתּוב ּדבר25ּכמֹו ּבׁשם נקרא ולכן סתרֹו, חׁש יׁשת ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹ

העּלֹות, עּלת לגּבי מר ּדבר ּבׁשם ׁשּנקרא לזה ונֹוסף ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמר.
לגּבי ּגם מר ּבׁשם ׁשּנקרא הּוא הענין מׁשמעּות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהרי
זאת ׁשּמּלבד ּבזה, והענין מּמּנּו. ׁשּנמׁש ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹהּנהֹורא
מּבחינה היא מהאין סתימאה חכמה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשהמׁשכת
הּנה העּלֹות, עּלת לגּבי אּוכם ּבׁשם ׁשּנקראת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּתחּתֹונה
ּדוקא, הּפרסא עלֿידי הּוא ההמׁשכה ׁשאפן זאת, ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹעֹוד
עלֿידי ודוקא לחכמה, ּכתר ּבין ּפרסא ׁשּיׁש ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכּידּוע
ועֹוד סתימאה. חכמה ּבחינת התהּוּות נעׂשה ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָהּפרסא
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בשונה מושג' שאינו 'אין ונקראת בלבד הרעיון נקודת שהיא זה במובן מ"ה

של מקורה לגבי וגם היטב) ומושג ומובן מפורט השכלי הרעיון שבה מהבינה

החכמה מספירת חלק היא סתימאה חכמה שגם העליונה החכמה ספירת

היינו כי 'אין', שנקראת הכתר בחינת לעומת 'מציאות' נחשבות והספירות

הספירות מאשר מוגדרת ופחות מופשטת שיותר באלוקות נעלית יותר ,דרגה
‰ÎLÓ‰‰ ¯„ÒÂמהכתר סתימאה חכמה ÌÏBÚשל ÏL B˙i¯·k ‡e‰ ¿≈∆««¿»»ƒ¿ƒ»∆»

ז"ל חכמינו כמאמר העולם, נברא שבו הסדר אותו ÎeLÁ‡לפי ‡LÈ¯a¿≈»¬»
‡¯B‰� ¯„‰Â23בתחילת בתורה כמסופר אור] כך ואחר חושך [בתחילה «¬«¿»

אלוקים "ויאמר כך ואחר חושך בעולם היה הבריאה שבראשית בראשית חומש

אור" ÓÈ˙Ò‡‰יהי ‰ÓÎÁ ˙ÎLÓ‰L ,e�ÈÈ‰ אור, גילוי ‰È‡שהיא «¿∆«¿»«»¿»¿ƒ»»ƒ
ÌÎe‡ ÌLa ‡¯˜pL ¯˙k‰Ó[חשוך כלומר Ó‡Ók¯[שחור, ,24 ≈«∆∆∆ƒ¿»¿≈»¿«¬«

eÎ'הזוהר Áˆ ¯B‡ e‰È‡c ·bŒÏÚŒÛ‡ ÔBÈÏÚ ¯˙kשהוא למרות ∆∆∆¿«««¿ƒ«

בהיר ‰BlÚ˙חשוך‡ÌÎeאור ˙lÚ Ì„˜ ‡e‰סיבת אל) (ביחס [לפני »»»ƒ«»ƒ
e˙kL·הסיבות] BÓk ,CLÁ ˙�ÈÁa ‡e‰L ,e�ÈÈ‰ ,25CLÁ ˙LÈ «¿∆¿ƒ«…∆¿∆»»∆…∆
B¯˙Òעליון בסתר היינו 'סתרו', באלוקות גבוהה בדרגה מדובר שאמנם היינו ƒ¿

האור גילוי (לעומת 'חושך' נקראת היא זאת ובכל הקדושֿברוךֿהוא, אצל

שלמעלה ,ממנה)שבדרגות
‡¯˜� ÔÎÏÂהכתרÌLa ¿»≈ƒ¿»¿≈
¯Ó ¯·cהיפך על שמורה »»«

.הגילוי
ÌLa ‡¯˜pL ‰ÊÏ ÛÒB�Â¿»¿∆∆ƒ¿»¿≈
˙lÚ Èa‚Ï ¯Ó ¯·c»»«¿«≈ƒ«

˙BlÚ‰השורש הסיבות] [סיבת »ƒ
נובע, הוא שממנו ≈¬‰¯Èוהמקור

ÔÈ�Ú‰ ˙eÚÓLÓשהכתר «¿»»ƒ¿»
ו'חושך' 'שחור' ‰e‡מכונה

Èa‚Ï Ìb ¯Ó ÌLa ‡¯˜pL∆ƒ¿»¿≈««¿«≈
‡¯B‰p‰[החכמה [של האור «¿»

ÔÈ�Ú‰Â .epnÓ CLÓpL∆ƒ¿»ƒ∆¿»ƒ¿»
˙‡Ê „·lnL ,‰Êa»∆∆ƒ¿«…
‰ÓÎÁ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«»¿»
‡È‰ ÔÈ‡‰Ó ‰‡ÓÈ˙Ò¿ƒ»»≈»«ƒƒ

‰�BzÁz‰ ‰�ÈÁaÓשל ƒ¿ƒ»««¿»
‡ÌÎeהכתר ÌLa ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈¿≈»

˙BlÚ‰ ˙lÚ Èa‚Ïזו ובחינה ¿«≈ƒ«»ƒ
שהיא בגלל אוכם נקראת

אור פחות בה ויש התחתונה

יותר העליונות בדרגות מאשר

הכתר, Ê‡˙,של „BÚ ‰p‰ƒ≈…
‰ÎLÓ‰‰ ÔÙ‡Lלחכמה Âc˜‡מהכתר ‡Ò¯t‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰על ∆…∆««¿»»«¿≈««¿»«¿»

קודש ובין הקודש בין לכם הפרוכת "והבדילה תרומה) (בפרשת הפסוק

כאשרהק לשנייה אחת מדרגה להשפיע כדי כי וחסידות, בקבלה מבואר דשים"

של וצמצום בירידה די לא במיוחד, גדול הוא הדרגות שתי בין הערך ריחוק

בערכן לזו זו קרובות הדרגות שתי כאשר לדרגה מדרגה בהשפעה כמו האור

הנקרא ומסך לפרוכת בדומה במיוחד, גדול נוסף, בצמצום צורך יש אלא

פרוכות כמה היו שבמקדש וכשם 'פרסא'. יב) לה, (ויקהל אונקלוס בתרגום

למעלה יש כך הקדשים) וקדש הקודש בין במשכן שהייתה הפרוכת רק (לא

רוחניים) ומסכים מחיצות (כלומר 'פרסאות' כמה הרוחניים בעולמות

ועולם עולם בין מדובר כאשר (במיוחד שונות ודרגות עולמות בין שמבדילות

גדול) ביניהם הערך ÓÎÁÏ‰שריחוק ¯˙k ÔÈa ‡Ò¯t LiL Úe„ik ,«»«∆≈«¿»≈∆∆¿»¿»
לעולם עולם בין כנ"ל) נוסף, צמצום על המבדילות (המחיצות הפרסאות אחת

והחכמה, סוף, אין אור בחינת הוא הכתר כללי באופן (כי לחכמה כתר בין היא

והספירות העולמות התחלת היא האצילות שבעולם הספירות מבין הראשונה

מסויימות)שבהם הגדרות בעל להיות מתחיל È„ÈŒÏÚהאור ‡˜Â„Â ,¿«¿»«¿≈
‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ˙�ÈÁa ˙ee‰˙‰ ‰NÚ� ‡Ò¯t‰כיוון – ולענייננו ««¿»«¬∆ƒ¿«¿ƒ«»¿»¿ƒ»»
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i"gyz'dיד ,zekeqd bgc 'a mei

היא מהאין סתימאה חכמה ּבחינת ׁשהמׁשכת ּבזה, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָענין
מרה. עבֹודה ּבׁשם ׁשּנקראת הּברּורים, עבֹודת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָעלֿידי
יחטא ולא טֹוב יעׂשה אׁשר ּבארץ צּדיק אין ,26ּדהּנה, ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

להיֹות צריכה ועלֿזה רע, ּתערבת יׁש וענין ּדבר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבכל
נקראת זֹו ועבֹודה כּו', הרע מן הּטֹוב את לברר ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָהעבֹודה
לפי הא', טעם טעמים, ב' מּצד מרה, עבֹודה ְְְֲִִִֵַַַָָָָָּבׁשם
ׁשּבׁשביל ּדכיון מרה, עבֹודה היא העבֹודה ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָׁשעצם
עלֿ הרי ּבהּמתּברר, להתלּבׁש צרי הּברּורים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָעבֹודת
צּו), עּפעס זי קלעּפט (עס כּו' מּׁשהּו' ּבֹו 'נדּבק ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָידיֿזה
ּבׁשם ׁשּנקראת הּב' וטעם מרה. עבֹודה זֹו הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָולכן
צריכה ּברּורים לברר ׁשּיּוכל ׁשּבכדי לפי מרה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָעבֹודה
ּבכּמה ּכּמבאר ׁשּבנפׁשֹו, הּמרירּות הקּדמת ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָֹלהיֹות
הּברּורים עבֹודת עלֿידי ודוקא ּבאריכּות. ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָמקֹומֹות
ּגם ׁשהּוא ּוכמֹו סתימאה, חכמה ּבחינת המׁשכת ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָנעׂשה
הּכתיׁשה עלֿידי הּוא מהּזית הּׁשמן ׁשּיציאת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָּבגׁשמּיּות,
ואז כּו', עצמֹו את לכּתׁש ׁשּצרי ּבעבֹודה, וענינֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹּדוקא,

למאֹור ּכתית מהּזי27נעׂשה נעׂשה ׁשהּׁשמן וזהּו ּדוקא. ת ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
חכמה ּבחינת הּׁשמן, ׁשהמׁשכת היינּו, מר, ּדבר ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשהּוא
ּבזה ׁשּיׁש ּדוקא, הּמרירּות ענין ּבהקּדם הּוא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָסתימאה,
עצמּה, ההמׁשכה ּבענין הּוא הא' (ּכּנ"ל), ענינים ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָב'
וגם צמצּום עלֿידי היא סתימאה חכמה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהמׁשכת
אינּה ׁשההמׁשכה היינּו הּצמצּום (ּדענין ּפרסא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָעלֿידי
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כ.26) ז, ואילך.27)קהלת ג פא, תצוה תו"א וראה ב. כד, אמור ב. כז, תצוה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

חושך היינו 'אוכם', נקרא הכתר הרי מבדיל ומסך פרסא יש לחכמה כתר שבין

ומכוסה נעלם אלא בגלוי בחכמה מאיר איננו כי החכמה, לעומת ושחרות

.ממנה
‰Êa ÔÈ�Ú „BÚÂהכתר נחשב החכמה שלעומת לכך נוספת סיבה והוא ¿ƒ¿»»∆
ומרירות ÎLÓ‰L˙ל'חושך' ,∆«¿»«

‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ˙�ÈÁa¿ƒ«»¿»¿ƒ»»
ÔÈ‡‰Óשביחס הכתר בחינת ≈»«ƒ

בלתי ו'אין' סוף אין היא לחכמה

מושג ובלתי ŒÏÚמוגדר ‡È‰ ,ƒ«
,ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú È„È¿≈¬««≈ƒ
‰„B·Ú ÌLa ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈¿≈¬»

‰¯Óידי על ה' שעבודת כיוון »»
בכל מרכזי חלק היא האדם

והתהוות בריאת של הכוונה

הקדושֿברוךֿ ברא העולמות,

האור שמלבד כך העולם את הוא

השופעת האלוקית והחיות

לצורך ההכרחית במידה בעולם

כדיהתהוות אך העולמות, וקיום

יששיומשך נוסף, אור ויתגלה

שהיא האדם בעבודת צורך

ההשפעה את והמעוררת הגורמת

כביכול. מלמעלה, הנוספת

להיות יכולה האדם ועבודת

שאחת רבים ואופנים בסוגים

היא שבהם והחשובות המרכזיות

הבירורים' p‰c‰,'עבודת .¿ƒ≈
¯L‡ ı¯‡a ˜Ècˆ ÔÈ‡≈«ƒ»»∆¬∆
‡ËÁÈ ‡ÏÂ ·BË ‰NÚÈ26 «¬∆¿…∆¡»

הבירורים שעבודת ומכאן

אפילו ואחד, אחד כל על מוטלת

צדיק שהוא ÔÈ�ÚÂכיוון,מי ¯·c ÏÎaLהזה ¯Ú,בעולם ˙·¯Úz LÈ ∆¿»»»¿ƒ¿»≈«¬…∆«
‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÊŒÏÚÂהאדם ‰Bh·של ˙‡ ¯¯·Ï ¿«∆¿ƒ»ƒ¿»¬»¿»≈∆«

‰¯Úהקדושה ÔÓאחרא והסטרא והרעeÎ'הטומאה הטוב בין להפריד ƒ»«
והקדושה הטוב בממלכת למקורו בחזרה הטוב את BÊולהעלות ‰„B·ÚÂ ,«¬»

והעלאתו הרע מן הטוב בירור vÓ„של ,‰¯Ó ‰„B·Ú ÌLa ˙‡¯˜�ƒ¿≈¿≈¬»»»ƒ«
‰¯Ó ‰„B·Ú ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ÌˆÚL ÈÙÏ ,'‡‰ ÌÚË ,ÌÈÓÚË '·¿»ƒ««»¿ƒ∆∆∆»¬»ƒ¬»»»

נעימה LaÏ˙‰Ïולא CÈ¯ˆ ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú ÏÈ·LaL ÔÂÈÎc ,¿≈»∆ƒ¿ƒ¬««≈ƒ»ƒ¿ƒ¿«≈
¯¯a˙n‰aכמו המתברר, עם קרובה התעסקות מחייבת הבירורים עבודת כי ¿«ƒ¿»≈

לאכול צריך זאת לעשות שכדי שבמאכלים הקדושה ניצוצות בבירור למשל

נאלץ כך ולשם התניא) בספר (כמבואר שמים לשם בכוונה הגשמי המזון את

'להתלבש' צריך שהמברר כך וחומרי גשמי מזון עם קרוב במגע לבוא האדם

לבו) תאוות אחרי להימשך לא להיזהר כך (ובתוך ŒÈ„ÈŒÏÚבמתברר È¯‰ ,¬≈«¿≈

‰Êהגשמיות עם אמצעי הבלתי והעיסוק הקרוב המגע Baבעקבות ˜a„�' ∆ƒ¿»
מתעסקe‰MÓ'במברר הוא שאיתה והחומריות (ÒÚמהגשמיות 'eÎ «∆∆

'a‰ ÌÚËÂ .‰¯Ó ‰„B·Ú BÊ È¯‰ ÔÎÏÂ ,(eˆ ÒÚtÚ CÈÊ ËtÚÏ¿̃∆¿ƒ∆∆¿»≈¬≈¬»»»¿«««
¯¯·Ï ÏÎeiL È„ÎaL ÈÙÏ ,‰¯Ó ‰„B·Ú ÌLa ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈¿≈¬»»»¿ƒ∆ƒ¿≈∆«¿»≈
‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÌÈ¯e¯a˙BÈ ≈ƒ¿ƒ»ƒ¿

˙e¯È¯n‰ ˙Óc˜‰«¿»««¿ƒ
‰nÎa ¯‡·nk ,BLÙ�aL∆¿«¿«¿…»¿«»

˙eÎÈ¯‡a ˙BÓB˜Óונקודת ¿«¬ƒ
לעסוק שהכוח היא הדברים

נובע הבירורים בעבודת

המרירות האדםמתחושת של

בריחוקו מהתבוננות כתוצאה

שלימות וחוסר מאלוקות

מרירות הרוחני, ומצבו במעמדו

צימאון ומעוררת שגורמת

לאלוקות Â„Â˜‡להתקרב .¿«¿»
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬««≈ƒ
˙�ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ‰NÚ�«¬∆«¿»«¿ƒ«
BÓÎe ,‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ»¿»¿ƒ»»¿
,˙eiÓL‚a Ìb ‡e‰L∆«¿«¿ƒ
˙Èf‰Ó ÔÓM‰ ˙‡ÈˆiL∆¿ƒ««∆∆≈««ƒ
‰LÈ˙k‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«¿ƒ»

‡˜Âcמסמלת הזית וכתישת «¿»
הצער ואת המרירות את

כתוצאה האדם של הרוחניים

והכרה מאלוקות ריחוק מתחושת

הרוחני, מצבו את לתקן בצורך

CÈ¯vL ,‰„B·Úa B�È�ÚÂ¿ƒ¿»»¬»∆»ƒ
'eÎ BÓˆÚ ˙‡ LzÎÏƒ¿…∆«¿
והגאווה הישות את ולבטל

È˙k˙העצמית ‰NÚ� Ê‡Â ,¿»«¬∆»ƒ
¯B‡ÓÏפרשת אור בתורה (כמבואר בו מאירה נפשו הביטול, ובעקבות «»

ועניין הבהמית... ונפש הגוף מרירות... בו שיש הוא הזית "עניין תצווה:

עצמו שמשים אחרא... סטרא אתכפייא בבחינת להיות היינו זו כתישה

יהיה שלא זה לעומת שבזה הרצונות כל המכנעת היא זו שבחינה כשיריים,

הזה... בעולם אדם בני בתענוגי ולהתענג ליהנות לעצמו אחר ורצון חפץ לו

בחינת הוא חכמה בחינת והיינו כו'. שבטל במי אלא שורה אורֿאיןֿסוף ואין

הזית") כתישת ידי על הנעשה Èf‰Ó˙27שמן ‰NÚ� ÔÓM‰L e‰ÊÂ .¿∆∆«∆∆«¬∆≈««ƒ
‰ÓÎÁ ˙�ÈÁa ,ÔÓM‰ ˙ÎLÓ‰L ,e�ÈÈ‰ ,¯Ó ¯·c ‡e‰L ‡˜Âc«¿»∆»»««¿∆«¿»««∆∆¿ƒ«»¿»
'· ‰Êa LiL ,‡˜Âc ˙e¯È¯n‰ ÔÈ�Ú Ìc˜‰a ‡e‰ ,‰‡ÓÈ˙Ò¿ƒ»»¿∆¿≈ƒ¿««¿ƒ«¿»∆≈»∆
˙ÎLÓ‰L ,dÓˆÚ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈ�Úa ‡e‰ '‡‰ ,(Ï"pk) ÌÈ�È�Úƒ¿»ƒ««»¿ƒ¿«««¿»»«¿»∆«¿»«

ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁלחושך נמשל שכאמור והסתר »¿»¿ƒ»»ƒ«¿≈ƒ¿
ÎLÓ‰‰L‰ומרירות e�ÈÈ‰ ÌeˆÓv‰ ÔÈ�Úc) ‡Ò¯t È„ÈŒÏÚ Ì‚Â¿««¿≈«¿»¿ƒ¿««ƒ¿«¿∆««¿»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

'eb eilbx ecnre

ׁשּנקראת ּבלבד אחרֹונה מּבחינה אם ּכי האין, ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמעצם
צרי ּגּופא ּבזה וגם העּלֹות, עּלת לגּבי אּוכם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּבׁשם
ההמׁשכה, ּבאפן הּוא והּב' הּפרסא). הפסק ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹלהיֹות
ּבאפן ׁשהיא הּברּורים עבֹודת עלֿידי היא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשההמׁשכה
ענין ׁשהּוא הּזית, ּכתיׁשת ועלֿידי ּדוקא. מרירּות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָׁשל
ׁשעלֿ אחרא, סטרא ואתהּפכא אחרא סטרא ְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָאתּכפיא

כּו'. הּׁשמן יֹוצא אזי מתֹוק, מּמר עֹוׂשים ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָידיֿזה

הּמקֹוםp‰Â‰ד) ׁשהּוא הּזיתים, מהר נמׁשכים הּזיתים ¿ƒ≈ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּדהּנה הּוא, והענין זית. אילני ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָׁשּגדלים
הּסּוג הּוא ׁשּבׁשרׁשֹו וידּוע ּדֹומם, ּבחינת הּוא עצמֹו ְְְְְִֵֶַַַַָָָָההר
וכל ּדֹומםֿצֹומחֿחיֿמדּבר, הּסּוגים ּבד' נעלה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָהּיֹותר
ׁשּזהּו ּבּדֹומם, ּכלּולים ּדצֹומחֿחיֿמדּבר הּסּוגים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשאר

העפר מן היה סּוג28הּכל הּוא ׁשּבׁשרׁשֹו לפי והינּו , ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹ
למעלה הּוא עצמֹו הּדֹומם והּנה, נעלה. ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָהּיֹותר
ּכח ּכן ּגם ּכלּול ׁשּבדֹומם ּכיון אבל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹמהתחּלקּות,
ׁשּבּדֹומם הּצֹומח ּכח התּכּללּות מּצד הּנה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹהּצמיחה,
אילנֹות ׁשּמצמיח מקֹום ׁשּיׁש ּבּדֹומם, התחּלקּות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנעׂשה
מה אמנם, אחרים. אילנֹות ׁשּמצמיח מקֹום ויׁשנֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָאּלּו
הרי הארץ, מן הּצֹומח ּכאילן הּצמיחה ּכח ּבּדֹומם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּׁשּיׁש
עצם ּבגּוף ּובטל ׁשּנכלל ׁשּבּדֹומם, הּצֹומח ּבחינת רק ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָזה
האדמה ּפרי ּבֹורא העץ ּפרֹות על ּבר ׁשּלכן ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהּדֹומם,

(ּבדיעבד) הּזיתים29יצא והתּגּלּות ׁשהמׁשכת ונמצא, . ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ
ׁשההמׁשכה היינּו הּזיתים, ׁשּבהר אחרֹונה מּבחינה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהיא
ׁשּבֹו, הּצֹומח ּכח מּבחינת אם ּכי עצמֹו, מהּדֹומם ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹאינּה
ענין ּדכללּות וכּנ"ל ׁשּבּדֹומם, אחרֹונה ּבחינה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
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Ó d�È‡˙‡¯˜pL „·Ïa ‰�B¯Á‡ ‰�ÈÁaÓ Ì‡ Èk ,ÔÈ‡‰ ÌˆÚ ≈»≈∆∆»«ƒƒƒƒ¿ƒ»«¬»ƒ¿«∆ƒ¿≈
ÌLaÌÎe‡˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡Ùeb ‰Êa Ì‚Â ,˙BlÚ‰ ˙lÚ Èa‚Ï ¿≈»¿«≈ƒ«»ƒ¿«»∆»»ƒƒ¿

‡Ò¯t‰ ˜ÒÙ‰כרוכה מהכתר סתימאה חכמה של ההמשכה כלומר: ∆¿≈««¿»
מהפנימיות לא היא ההמשכה ראשית, כפול. והסתר שלבהעלם והעצמיות

מדרגה אלא העליון ה'אין'

בכתר מקורהתחתונה שלעומת

ושחרות. לחושך נחשבת היא

העלם יש הצמצום מלבד ושנית,

– מבדיל מסך של נוסף והסתר

ÔÙ‡aה'פרסא') ‡e‰ 'a‰Â .¿«¿…∆
‰ÎLÓ‰‰L ,‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆««¿»»
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈¬«
ÔÙ‡a ‡È‰L ÌÈ¯e¯a‰«≈ƒ∆ƒ¿…∆
ŒÏÚÂ .‡˜Âc ˙e¯È¯Ó ÏL∆¿ƒ«¿»¿«
‡e‰L ,˙Èf‰ ˙LÈ˙k È„È¿≈¿ƒ«««ƒ∆
‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ ÔÈ�Úƒ¿«ƒ¿«¿»ƒ¿»

‡¯Á‡כפיית - ראשון בשלב «¬»
הטומאה (צד האחר הצד וביטול

שני ובשלב -והרע),
‡¯Á‡ ‡¯ËÒ ‡Ît‰˙‡Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
לטוב מרע האחר הצד ,הפיכת
¯nÓ ÌÈNBÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒƒ«
ÔÓM‰ ‡ˆBÈ ÈÊ‡ ,˜B˙Ó»¬«≈«∆∆

'eÎהופכים והמרירות והחושך

.לאור
ÌÈÎLÓ� ÌÈ˙Èf‰ ‰p‰Â („¿ƒ≈«≈ƒƒ¿»ƒ
‡e‰L ,ÌÈ˙Èf‰ ¯‰Ó≈««≈ƒ∆
È�ÏÈ‡ Ba ÌÈÏ„bL ÌB˜n‰«»∆¿≈ƒƒ»≈
‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â .˙ÈÊ«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈
˙�ÈÁa ‡e‰ BÓˆÚ ¯‰‰»»«¿¿ƒ«
BL¯LaL Úe„ÈÂ ,ÌÓBc≈¿»«∆¿»¿

‰Bi˙¯הדומם ‚eq‰ ‡e‰««≈
ŒÌÓBc ÌÈ‚eq‰ '„a ‰ÏÚ�«¬∆¿«ƒ≈

¯a„ÓŒÈÁŒÁÓBˆלמרות ≈««¿«≈
הרי הסוגים ארבעת כל מבין ביותר הפחותה היא שבדומם החיות שבפועל

ביותר הנעלה הוא בשורשו יותר', למטה יורד ביותר, הגבוה ש'כל הכלל לפי

מבין הנעלה שהאדם, לעובדה ביחס גם בחסידות שמבואר (כפי הסוגים מכל

העובדה פשר מה ולכאורה, ומהצומח. מהחי ניזון הסוגים, ארבעת כל

היא לכך שהסיבה אלא ממנו? שלמעלה למי ותזונה כוח מספק שהתחתון

אבל ומהצומח מהחי שיעור לאין נעלה אכן האדם הזה בעולם שבפועל

מהאדם)בשורש נעלים יותר והצומח החי הדברים, של L‡¯הרוחני ÏÎÂ ,¿»¿»
‰È‰ Ïk‰ e‰fL ,ÌÓBca ÌÈÏeÏk ¯a„ÓŒÈÁŒÁÓBˆc ÌÈ‚eq‰«ƒ¿≈««¿«≈¿ƒ«≈∆∆«…»»

¯ÙÚ‰ ÔÓ28המיוחדת ותבניתו דמותו את קיבל מהנבראים אחד שכל לפני ƒ∆»»
הדומם את המסמל בעפר כלולים היו כולם BL¯LaLלו, ÈÙÏ e�È‰Â ,¿«¿¿ƒ∆¿»¿

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ BÓˆÚ ÌÓBc‰ ,‰p‰Â .‰ÏÚ� ¯˙Bi‰ ‚eÒ ‡e‰«≈«¬∆¿ƒ≈«≈«¿¿«¿»
˙e˜lÁ˙‰Óיותר גבוהה שדרגה ככל העליונות, הרוחניות הדרגות בסולם ≈ƒ¿«¿

הכתר למשל, להתחלקות. שייכת ופחות מסוים ב'ציור' מוגדרת פחות היא כך

עשר לעומת מוגדר ולא 'פשוט' אור נחשב האצילות מעולם שלמעלה

שבעולם העליונות הספירות

יש מהם אחת שלכל האצילות

חסד או חכמה משלה, הגדרה

שהאור העובדה בעקבות וכד',

וכיוון והוגדר. נחלק שבהן

נעלה משורש נובע שהדומם

החי, משורש (למעלה ביותר

שורש ואפילו הצומח שורש

עצמו מצד הרי המדבר) האדם

מהתחלקות. למעלה הוא

שהם ההרים, זה ובכלל ובאדמה,

אמור היה לא דומם בבחינת

שונים, סוגים בין הבדל להיות

ÏeÏk ÌÓB„aL ÔÂÈk Ï·‡¬»≈»∆¿≈»
‰ÁÈÓv‰ Ák Ôk Ìbהכוח «≈…««¿ƒ»

טבע ַָשהקדושֿברוךֿהוא

שונים סוגים להצמיח באדמה

צמחים, vÓ„של ‰p‰ƒ≈ƒ«
˙eÏlk˙‰התחברות ƒ¿«¿
‰ÁÓBvוהתאחדות Ák…««≈«
ÌÓBcaLלהצמיח הכוח והרי ∆«≈

ששורשו הצומח בסוג קשור

כן ובו הדומם משורש נמוך יותר

לכן התחלקות, ∆¬»�NÚ‰שייכת
˙e˜lÁ˙‰סוגים בין והבדלים ƒ¿«¿
גם LiLשונים ,ÌÓBca«≈∆≈
ÌB˜Óהדומם בסוג בקרקע, »

el‡ ˙B�ÏÈ‡ ÁÈÓˆnL∆«¿ƒ«ƒ»≈
ÁÈÓˆnL ÌB˜Ó B�LÈÂ¿∆¿»∆«¿ƒ«

.ÌÈ¯Á‡ ˙B�ÏÈ‡ƒ»¬≈ƒ
Ì�Ó‡זאת בכל והדומם להצמיח הכוח בין 'התכללות' שקיימת Ó‰למרות , »¿»«

‰Ê È¯‰ ,ı¯‡‰ ÔÓ ÁÓBv‰ ÔÏÈ‡k ‰ÁÈÓv‰ Ák ÌÓBca LiM∆≈«≈…««¿ƒ»¿ƒ»«≈«ƒ»»∆¬≈∆
ÌˆÚ Ûe‚a ÏË·e ÏÏÎpL ,ÌÓBcaL ÁÓBv‰ ˙�ÈÁa ˜«̄¿ƒ««≈«∆«≈∆ƒ¿»»≈¿∆∆
‡ˆÈ ‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba ıÚ‰ ˙B¯t ÏÚ C¯a ÔÎlL ,ÌÓBc‰«≈∆»≈≈≈«≈»≈≈¿ƒ»¬»»»»

(„·ÚÈ„a)29(בתוך שנמצא הצמיחה מ(כוח יוצא העץ גם סוף סוף כי ¿ƒ¬«
‰ÌÈ˙Èfהאדמה ˙elb˙‰Â ˙ÎLÓ‰L ,‡ˆÓ�Â של. הקרקע מהדומם, ¿ƒ¿»∆«¿»«¿ƒ¿««≈ƒ

הזית עצי אל הזיתים ‰ÌÈ˙Èf,הר ¯‰aL ‰�B¯Á‡ ‰�ÈÁaÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ»«¬»∆¿««≈ƒ
BÓˆÚ ÌÓBc‰Ó d�È‡ ‰ÎLÓ‰‰L e�ÈÈ‰ביותר עליון משורש הנובע «¿∆««¿»»≈»≈«≈«¿

כנ"ל מהתחלקות, BaL,ולמעלה ÁÓBv‰ Ák ˙�ÈÁaÓ Ì‡ Èk ,ƒƒƒ¿ƒ«…««≈«∆
‰�B¯Á‡ ‰�ÈÁa ‡e‰Lתחתונה eÏÏÎc˙והכי Ï"pÎÂ ,ÌÓBcaL ∆¿ƒ»«¬»∆«≈¿««ƒ¿»
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טו 'eb eilbx ecnre

ׁשּנקראת ּבלבד אחרֹונה מּבחינה אם ּכי האין, ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמעצם
צרי ּגּופא ּבזה וגם העּלֹות, עּלת לגּבי אּוכם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּבׁשם
ההמׁשכה, ּבאפן הּוא והּב' הּפרסא). הפסק ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹלהיֹות
ּבאפן ׁשהיא הּברּורים עבֹודת עלֿידי היא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשההמׁשכה
ענין ׁשהּוא הּזית, ּכתיׁשת ועלֿידי ּדוקא. מרירּות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָׁשל
ׁשעלֿ אחרא, סטרא ואתהּפכא אחרא סטרא ְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָאתּכפיא

כּו'. הּׁשמן יֹוצא אזי מתֹוק, מּמר עֹוׂשים ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָידיֿזה

הּמקֹוםp‰Â‰ד) ׁשהּוא הּזיתים, מהר נמׁשכים הּזיתים ¿ƒ≈ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּדהּנה הּוא, והענין זית. אילני ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָׁשּגדלים
הּסּוג הּוא ׁשּבׁשרׁשֹו וידּוע ּדֹומם, ּבחינת הּוא עצמֹו ְְְְְִֵֶַַַַָָָָההר
וכל ּדֹומםֿצֹומחֿחיֿמדּבר, הּסּוגים ּבד' נעלה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָהּיֹותר
ׁשּזהּו ּבּדֹומם, ּכלּולים ּדצֹומחֿחיֿמדּבר הּסּוגים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשאר

העפר מן היה סּוג28הּכל הּוא ׁשּבׁשרׁשֹו לפי והינּו , ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹ
למעלה הּוא עצמֹו הּדֹומם והּנה, נעלה. ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָהּיֹותר
ּכח ּכן ּגם ּכלּול ׁשּבדֹומם ּכיון אבל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹמהתחּלקּות,
ׁשּבּדֹומם הּצֹומח ּכח התּכּללּות מּצד הּנה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹהּצמיחה,
אילנֹות ׁשּמצמיח מקֹום ׁשּיׁש ּבּדֹומם, התחּלקּות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנעׂשה
מה אמנם, אחרים. אילנֹות ׁשּמצמיח מקֹום ויׁשנֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָאּלּו
הרי הארץ, מן הּצֹומח ּכאילן הּצמיחה ּכח ּבּדֹומם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּׁשּיׁש
עצם ּבגּוף ּובטל ׁשּנכלל ׁשּבּדֹומם, הּצֹומח ּבחינת רק ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָזה
האדמה ּפרי ּבֹורא העץ ּפרֹות על ּבר ׁשּלכן ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהּדֹומם,

(ּבדיעבד) הּזיתים29יצא והתּגּלּות ׁשהמׁשכת ונמצא, . ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ
ׁשההמׁשכה היינּו הּזיתים, ׁשּבהר אחרֹונה מּבחינה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהיא
ׁשּבֹו, הּצֹומח ּכח מּבחינת אם ּכי עצמֹו, מהּדֹומם ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹאינּה
ענין ּדכללּות וכּנ"ל ׁשּבּדֹומם, אחרֹונה ּבחינה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
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Ó d�È‡˙‡¯˜pL „·Ïa ‰�B¯Á‡ ‰�ÈÁaÓ Ì‡ Èk ,ÔÈ‡‰ ÌˆÚ ≈»≈∆∆»«ƒƒƒƒ¿ƒ»«¬»ƒ¿«∆ƒ¿≈
ÌLaÌÎe‡˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡Ùeb ‰Êa Ì‚Â ,˙BlÚ‰ ˙lÚ Èa‚Ï ¿≈»¿«≈ƒ«»ƒ¿«»∆»»ƒƒ¿

‡Ò¯t‰ ˜ÒÙ‰כרוכה מהכתר סתימאה חכמה של ההמשכה כלומר: ∆¿≈««¿»
מהפנימיות לא היא ההמשכה ראשית, כפול. והסתר שלבהעלם והעצמיות

מדרגה אלא העליון ה'אין'

בכתר מקורהתחתונה שלעומת

ושחרות. לחושך נחשבת היא

העלם יש הצמצום מלבד ושנית,

– מבדיל מסך של נוסף והסתר

ÔÙ‡aה'פרסא') ‡e‰ 'a‰Â .¿«¿…∆
‰ÎLÓ‰‰L ,‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆««¿»»
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈¬«
ÔÙ‡a ‡È‰L ÌÈ¯e¯a‰«≈ƒ∆ƒ¿…∆
ŒÏÚÂ .‡˜Âc ˙e¯È¯Ó ÏL∆¿ƒ«¿»¿«
‡e‰L ,˙Èf‰ ˙LÈ˙k È„È¿≈¿ƒ«««ƒ∆
‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ ÔÈ�Úƒ¿«ƒ¿«¿»ƒ¿»

‡¯Á‡כפיית - ראשון בשלב «¬»
הטומאה (צד האחר הצד וביטול

שני ובשלב -והרע),
‡¯Á‡ ‡¯ËÒ ‡Ît‰˙‡Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
לטוב מרע האחר הצד ,הפיכת
¯nÓ ÌÈNBÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒƒ«
ÔÓM‰ ‡ˆBÈ ÈÊ‡ ,˜B˙Ó»¬«≈«∆∆

'eÎהופכים והמרירות והחושך

.לאור
ÌÈÎLÓ� ÌÈ˙Èf‰ ‰p‰Â („¿ƒ≈«≈ƒƒ¿»ƒ
‡e‰L ,ÌÈ˙Èf‰ ¯‰Ó≈««≈ƒ∆
È�ÏÈ‡ Ba ÌÈÏ„bL ÌB˜n‰«»∆¿≈ƒƒ»≈
‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â .˙ÈÊ«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈
˙�ÈÁa ‡e‰ BÓˆÚ ¯‰‰»»«¿¿ƒ«
BL¯LaL Úe„ÈÂ ,ÌÓBc≈¿»«∆¿»¿

‰Bi˙¯הדומם ‚eq‰ ‡e‰««≈
ŒÌÓBc ÌÈ‚eq‰ '„a ‰ÏÚ�«¬∆¿«ƒ≈

¯a„ÓŒÈÁŒÁÓBˆלמרות ≈««¿«≈
הרי הסוגים ארבעת כל מבין ביותר הפחותה היא שבדומם החיות שבפועל

ביותר הנעלה הוא בשורשו יותר', למטה יורד ביותר, הגבוה ש'כל הכלל לפי

מבין הנעלה שהאדם, לעובדה ביחס גם בחסידות שמבואר (כפי הסוגים מכל

העובדה פשר מה ולכאורה, ומהצומח. מהחי ניזון הסוגים, ארבעת כל

היא לכך שהסיבה אלא ממנו? שלמעלה למי ותזונה כוח מספק שהתחתון

אבל ומהצומח מהחי שיעור לאין נעלה אכן האדם הזה בעולם שבפועל

מהאדם)בשורש נעלים יותר והצומח החי הדברים, של L‡¯הרוחני ÏÎÂ ,¿»¿»
‰È‰ Ïk‰ e‰fL ,ÌÓBca ÌÈÏeÏk ¯a„ÓŒÈÁŒÁÓBˆc ÌÈ‚eq‰«ƒ¿≈««¿«≈¿ƒ«≈∆∆«…»»

¯ÙÚ‰ ÔÓ28המיוחדת ותבניתו דמותו את קיבל מהנבראים אחד שכל לפני ƒ∆»»
הדומם את המסמל בעפר כלולים היו כולם BL¯LaLלו, ÈÙÏ e�È‰Â ,¿«¿¿ƒ∆¿»¿

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ BÓˆÚ ÌÓBc‰ ,‰p‰Â .‰ÏÚ� ¯˙Bi‰ ‚eÒ ‡e‰«≈«¬∆¿ƒ≈«≈«¿¿«¿»
˙e˜lÁ˙‰Óיותר גבוהה שדרגה ככל העליונות, הרוחניות הדרגות בסולם ≈ƒ¿«¿

הכתר למשל, להתחלקות. שייכת ופחות מסוים ב'ציור' מוגדרת פחות היא כך

עשר לעומת מוגדר ולא 'פשוט' אור נחשב האצילות מעולם שלמעלה

שבעולם העליונות הספירות

יש מהם אחת שלכל האצילות

חסד או חכמה משלה, הגדרה

שהאור העובדה בעקבות וכד',

וכיוון והוגדר. נחלק שבהן

נעלה משורש נובע שהדומם

החי, משורש (למעלה ביותר

שורש ואפילו הצומח שורש

עצמו מצד הרי המדבר) האדם

מהתחלקות. למעלה הוא

שהם ההרים, זה ובכלל ובאדמה,

אמור היה לא דומם בבחינת

שונים, סוגים בין הבדל להיות

ÏeÏk ÌÓB„aL ÔÂÈk Ï·‡¬»≈»∆¿≈»
‰ÁÈÓv‰ Ák Ôk Ìbהכוח «≈…««¿ƒ»

טבע ַָשהקדושֿברוךֿהוא

שונים סוגים להצמיח באדמה

צמחים, vÓ„של ‰p‰ƒ≈ƒ«
˙eÏlk˙‰התחברות ƒ¿«¿
‰ÁÓBvוהתאחדות Ák…««≈«
ÌÓBcaLלהצמיח הכוח והרי ∆«≈

ששורשו הצומח בסוג קשור

כן ובו הדומם משורש נמוך יותר

לכן התחלקות, ∆¬»�NÚ‰שייכת
˙e˜lÁ˙‰סוגים בין והבדלים ƒ¿«¿
גם LiLשונים ,ÌÓBca«≈∆≈
ÌB˜Óהדומם בסוג בקרקע, »

el‡ ˙B�ÏÈ‡ ÁÈÓˆnL∆«¿ƒ«ƒ»≈
ÁÈÓˆnL ÌB˜Ó B�LÈÂ¿∆¿»∆«¿ƒ«

.ÌÈ¯Á‡ ˙B�ÏÈ‡ƒ»¬≈ƒ
Ì�Ó‡זאת בכל והדומם להצמיח הכוח בין 'התכללות' שקיימת Ó‰למרות , »¿»«

‰Ê È¯‰ ,ı¯‡‰ ÔÓ ÁÓBv‰ ÔÏÈ‡k ‰ÁÈÓv‰ Ák ÌÓBca LiM∆≈«≈…««¿ƒ»¿ƒ»«≈«ƒ»»∆¬≈∆
ÌˆÚ Ûe‚a ÏË·e ÏÏÎpL ,ÌÓBcaL ÁÓBv‰ ˙�ÈÁa ˜«̄¿ƒ««≈«∆«≈∆ƒ¿»»≈¿∆∆
‡ˆÈ ‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba ıÚ‰ ˙B¯t ÏÚ C¯a ÔÎlL ,ÌÓBc‰«≈∆»≈≈≈«≈»≈≈¿ƒ»¬»»»»

(„·ÚÈ„a)29(בתוך שנמצא הצמיחה מ(כוח יוצא העץ גם סוף סוף כי ¿ƒ¬«
‰ÌÈ˙Èfהאדמה ˙elb˙‰Â ˙ÎLÓ‰L ,‡ˆÓ�Â של. הקרקע מהדומם, ¿ƒ¿»∆«¿»«¿ƒ¿««≈ƒ

הזית עצי אל הזיתים ‰ÌÈ˙Èf,הר ¯‰aL ‰�B¯Á‡ ‰�ÈÁaÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ»«¬»∆¿««≈ƒ
BÓˆÚ ÌÓBc‰Ó d�È‡ ‰ÎLÓ‰‰L e�ÈÈ‰ביותר עליון משורש הנובע «¿∆««¿»»≈»≈«≈«¿

כנ"ל מהתחלקות, BaL,ולמעלה ÁÓBv‰ Ák ˙�ÈÁaÓ Ì‡ Èk ,ƒƒƒ¿ƒ«…««≈«∆
‰�B¯Á‡ ‰�ÈÁa ‡e‰Lתחתונה eÏÏÎc˙והכי Ï"pÎÂ ,ÌÓBcaL ∆¿ƒ»«¬»∆«≈¿««ƒ¿»
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האין ׁשל אחרֹונה מּבחינה הּוא סתימאה חכמה ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָהמׁשכת
ּוכמאמר עצמֹו, מהאין וסֹופן30ולא ּבסֹופן ּתחּלתן נעּוץ ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֹ

ראׁשית ׁשהיא החכמה ּבחינת הּוא ּדתחּלה ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָּבתחּלתן,
חכמה ּבחינת הּוא יֹותר ּובפרטּיּות ְְְְְְִִִִֵַַַָָָההׁשּתלׁשלּות,
ההׁשּתלׁשלּות, ּכל וראׁשית התחלת ׁשהיא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָסתימאה
ׁשּתחּלת ּבסֹופן, ּתחּלתן נעּוץ נאמר ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָועלֿזה
האין, ׁשל האחרֹונה ּובחינה מּסֹוף נמׁש ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָההׁשּתלׁשלּות

ּבהעלם. הּוא האין עצם ְְֲִֵֶֶֶַָָאבל

ועמדּוÊ·e‰ה) לבא לעתיד ּׁשּנאמר ּבמה העּלּוי יּובן »∆ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹ
ּדהּנה, הּזיתים, הר על ההּוא ּבּיֹום ְְִִֵֵַַַַַַָרגליו
ּבחינת והּוא אחרֹונה, הּיֹותר ּבחינה הם ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָרגלים
כן ּוכמֹו ׁשּבּנפׁש, ּדֹומם הם ׁשהאֹותּיֹות ְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָהאֹותּיֹות,
מׁשרׁשֹות ׁשהם אֹותּיֹות, ּבחינת הם רגלים הּנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻלמעלה
(ׁשל רגליו ועמדּו נאמר ועלֿזה נעלית. הּיֹותר ְְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבּמדרגה
לא ההמׁשכה לבא ׁשּלעתיד הּזיתים, הר על ְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹהּקּב"ה)
ּכי האין, ׁשל ּבלבד ּתחּתֹונה ּובחינה סֹוף מּבחינת ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָּתהיה
ענין רגליו, ועמדּו ענין ׁשּזהּו האין, עצם ׁשּימׁש ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻאם

נעלית. הּיֹותר ּבבחינה ׁשהם ְֲִִִֵֵֵֶַַָָהאֹותּיֹות,

e‰ÊÂעכׁשו ׁשהרי הּזיתים, הר ונבקע ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
ׁשּזהּו ּבלבד, אחרֹונה מּבחינה רק היא ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָההמׁשכה
ההמׁשכה וגם הּצמצּום, עלֿידי היא ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָׁשההמׁשכה
הּפרסא, העלם עלֿידי היא ּגּופא הּצמצּום ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּלאחרי
הּבקיעה ואפן הּפרסא, ּבקיעת ּתהיה לבא לעתיד ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹאמנם
ׁשהּבקיעה היינּו, הּזיתים, הר ונבקע ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָהּוא

ּב יׁשּתהיה הּבקיעה ּבענין ּדהּנה, עצמֹו. הּזיתים הר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָ
נאמר ׁשעליה ּבקיעה יׁש אֹופּנים. ּכּׁשחר31ּכּמה יּבקע אז ְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

הּסּכֹות ּבחג נמׁש זה ׁשענין ּכּידּוע ,ׁשּבקיעה32אֹור , ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּוא הרב ּובכחֹו ּבהּפרסא מתלּבׁש ׁשהאֹור ּבאפן היא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹזֹו
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ÏL ‰�B¯Á‡ ‰�ÈÁaÓ ‡e‰ ‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ˙ÎLÓ‰ ÔÈ�Úƒ¿««¿»«»¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒ»«¬»∆
ÔÈ‡‰הכתר Ó‡ÓÎe¯בחינת ,BÓˆÚ ÔÈ‡‰Ó ‡ÏÂ30Ô˙lÁz ıeÚ� »«ƒ¿…≈»«ƒ«¿¿«¬«»¿ƒ»»

‡È‰L ‰ÓÎÁ‰ ˙�ÈÁa ‡e‰ ‰lÁ˙c ,Ô˙lÁ˙a ÔÙBÒÂ ÔÙBÒa¿»¿»ƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ»¿ƒ««»¿»∆ƒ
‰ÓÎÁ ˙�ÈÁa ‡e‰ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e ,˙eÏLÏzL‰‰ ˙ÈL‡≈̄ƒ«ƒ¿«¿¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ«»¿»

˙ÏÁ˙‰ ‡È‰L ‰‡ÓÈ˙Ò¿ƒ»»∆ƒ«¿»«
Ïk ˙ÈL‡¯Â¿≈ƒ»
‰ÊŒÏÚÂ ,˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¿«∆
Ô˙lÁz ıeÚ� ¯Ó‡�∆¡«»¿ƒ»»
˙lÁzL ,ÔÙBÒa¿»∆¿ƒ«

˙eÏLÏzL‰‰בחינת «ƒ¿«¿¿
(סתימאה) «¿CLÓ�ƒהחכמה

‰�B¯Á‡‰ ‰�ÈÁ·e ÛBqÓƒ¿ƒ»»«¬»
ÔÈ‡‰ ÏLשל והשחרות (הסוף ∆»«ƒ

וכן מהחכמה, שלמעלה הכתר

הזיתים שבהר הצומח כוח

‰‡ÔÈהדומם) ÌˆÚ Ï·‡ ,¬»∆∆»«ƒ
סוף האין ועצמיות (פנימיות

הזיתים הר שורש וכן שבכתר,

ÌÏÚ‰aעצמו) ‡e‰ואינו ¿∆¿≈
מתגלה.

‰Óa ÈelÚ‰ Ô·eÈ ‰Ê·e (‰»∆»»ƒ¿«
‡·Ï „È˙ÚÏ ¯Ó‡pM∆∆¡«∆»ƒ»…

ÂÈÏ‚¯ e„ÓÚÂֿהקדוש של ¿»¿«¿»
כביכול »ÌBiaברוךֿהוא,

‡e‰‰הגאולה ‰¯בבוא ÏÚ «««
ÌÈÏ‚¯ ,‰p‰c ,ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ¿ƒ≈«¿«ƒ
‰�B¯Á‡ ¯˙Bi‰ ‰�ÈÁa Ì‰≈¿ƒ»«≈«¬»

ÈÁa�˙באלקות, ‡e‰Â¿¿ƒ«
Ì‰ ˙Bi˙B‡‰L ,˙Bi˙B‡‰»ƒ∆»ƒ≈

LÙpaL ÌÓBcכמבואר ≈∆«∆∆
נמשלו שהאותיות בחסידות

אין עצמן באותיות כי לדומם

וכלי לבוש רק והן משלהן תוכן

ומתבטא המתגלה ולרגש לשכל

ÔÎבאמצעותן BÓÎe ,¿≈
Ì‰ ÌÈÏ‚¯ ‰p‰ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈«¿«ƒ≈
L ,˙Bi˙B‡ ˙�ÈÁaÌ‰ ¿ƒ«ƒ∆≈

¯˙Bi‰ ‰‚¯„na ˙BL¯LÓÀ¿»««¿≈»«≈
˙ÈÏÚ�,חיות חסר הוא והמדבר החי הצומח, שלעומת למרות שהדומם, כשם «¬≈

אין עצמן שבהן אף האותיות כך משורשם, נעלה הוא שלו השורש זאת בכל

ביותר. עליונה אלוקית בדרגה הוא שורשם ואור, תוכן

,ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ ÏÚ (‰"aw‰ ÏL) ÂÈÏ‚¯ e„ÓÚÂ ¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚÂ¿«∆∆¡«¿»¿«¿»∆«»»«««≈ƒ
‰�ÈÁ·e ÛBÒ ˙�ÈÁaÓ ‰È‰z ‡Ï ‰ÎLÓ‰‰ ‡·Ï „È˙ÚlL∆¿»ƒ»…««¿»»…ƒ¿∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»

ÔÈ‡‰ ÏL „·Ïa ‰�BzÁz,"בתחילתן סופן ("נעוץ עכשיו שהיא כפי «¿»ƒ¿«∆»«ƒ
¯‚ÂÈÏ,כנ"ל), e„ÓÚÂ ÔÈ�Ú e‰fL ,ÔÈ‡‰ ÌˆÚ CLÓiL Ì‡ Èkƒƒ∆À¿«∆∆»«ƒ∆∆ƒ¿«¿»¿«¿»

.˙ÈÏÚ� ¯˙Bi‰ ‰�ÈÁ·a Ì‰L ,˙Bi˙B‡‰ ÔÈ�Úƒ¿«»ƒ∆≈ƒ¿ƒ»«≈«¬≈
·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂהפסוק È¯‰Lבהמשך ,ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ Ú˜·�Â ¿∆««∆»¿ƒ¿«««≈ƒ∆¬≈

˜¯ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ÂLÎÚ«¿»««¿»»ƒ«
,„·Ïa ‰�B¯Á‡ ‰�ÈÁaÓƒ¿ƒ»«¬»ƒ¿«
‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L e‰fL∆∆∆««¿»»ƒ
Ì‚Â ,ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿¿«
È¯Á‡lL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆¿«¬≈
ŒÏÚ ‡È‰ ‡Ùeb ÌeˆÓv‰«ƒ¿»ƒ«

,‡Ò¯t‰ ÌÏÚ‰ È„Èכנ"ל ¿≈∆¿≈««¿»
È˙ÚÏ„באריכות Ì�Ó‡ ,»¿»∆»ƒ

˙ÚÈ˜a ‰È‰z ‡·Ï»…ƒ¿∆¿ƒ«
‡Ò¯t‰לבוא לעתיד כי ««¿»

הצמצומים כל יתבטלו

הן וההסתרים, וההעלמות

ההסתר והן עצמו הצמצום

הפרסא ידי שעל הנוסף

כנ"ל מבדיל, כמסך ,המשמשת
‰ÚÈ˜a‰ ÔÙ‡Âההתגלות ¿…∆«¿ƒ»

כל ביטול בעקבות שתהיה

וההסתרים ‰e‡ההעלמות
¯‰ Ú˜·�Â ·e˙kL BÓk¿∆»¿ƒ¿««
,e�ÈÈ‰ ,ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ«¿
¯‰a ‰È‰z ‰ÚÈ˜a‰L∆«¿ƒ»ƒ¿∆¿«

BÓˆÚ ÌÈ˙Èf‰שיוסבר כפי , «≈ƒ«¿
להלן.

‰ÚÈ˜a‰ ÔÈ�Úa ,‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ¿««¿ƒ»
הצמצומים ביטול הוא שמשמעו

שמבואר (וכפי וההסתרים

מתן שלפני כשם אשר בחסידות

והתגלות בקיעה הייתה תורה

סוף, ים בקריעת גדולה אלוקית

פנימיות התגלות לפני גם כך

תהיה המשיח בימות התורה

המכסים מים של בקיעה

ככתוב והעלם, צמצום ומסמלים

ידו "והניף הנהרבמשיח על

גילוי וגורמת והסתרים צמצומים המבטלת זו ובבקיעה נחלים") לשבעה והכהו

nkאלוקות LÈ¯Ó‡� ‰ÈÏÚL ‰ÚÈ˜a LÈ .ÌÈpÙB‡ ‰31Ú˜aÈ Ê‡ ≈«»«ƒ≈¿ƒ»∆»∆»∆¡«»ƒ»«
˙Bkq‰ ‚Áa CLÓ� ‰Ê ÔÈ�ÚL Úe„ik ,E¯B‡ ¯ÁMk32, «««∆«»«∆ƒ¿»∆ƒ¿»¿««À

·¯‰ BÁÎ·e ‡Ò¯t‰a LaÏ˙Ó ¯B‡‰L ÔÙ‡a ‡È‰ BÊ ‰ÚÈ˜aL∆¿ƒ»ƒ¿…∆∆»ƒ¿«≈¿««¿»¿…»«
,‡Ò¯t‰ ˙‡ Ú˜Ba ‡e‰ובקיעת מבדיל מסך מעין היא הפרסא כאמור ≈«∆««¿»
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עלֿידי היא זֹו ׁשּבקיעה וכיון הּפרסא, את ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבֹוקע
הּפרסא, ׁשּנבקע אף הּנה ּבהּפרסא, האֹור ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָהתלּבׁשּות
התלּבׁשּות עלֿידי היא ׁשהּבקיעה ּכיון ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמּכלֿמקֹום,
מתעּבה ׁשהּוא ּבהאֹור הּפרסא ּפֹועלת ּבהּפרסא, ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָהאֹור
הּמהּות ּבׁשּנּוי הּוא הרי הּבקיעה ׁשּלאחרי ועד ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָּומׁשּתּנה,
יֹותר נעלה אפן ויׁשנֹו הּבקיעה. קדם ׁשהיה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמּכמֹו
מאֹור הּממּלא אֹור המׁשכת ענין ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָּבּבקיעה,
ׁשּתהיה הּזיתים, הר ונבקע ּכתיב לעתיד אמנם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּסֹובב.
הר ׁשעצם היינּו עצמֹו, הּזיתים הר ּבבחינת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָהּבקיעה
ּבחינת רק (לא ׁשהּוא ּכמֹו הּדֹומם עצם ּבחינת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹהּזיתים,
אם ּכי ׁשּבאין, הּתחּתֹונה ּבחינה ׁשהּוא ׁשּבֹו, הּצֹומח ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּכח

למּטה. ויתּגּלה ימׁש ׁשהּוא), ּכמֹו האין ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֻעצם

e‰ÊÂמזרחה מחציֹו הּזיתים הר ונבקע ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּובא הּׁשמׁש וזרח ענין הּוא ויּמה ּדמזרחה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָָויּמה,

ענין33הּׁשמׁש ׁשּזהּו הּגּלּוי, וסֹוף הּגּלּוי התחלת ּדהינּו , ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָ
ראׁשֹו ּבין חּלּוקים יׁש האר ׁשּבענין וידּוע ,ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹהאר
ׁשּמתקּצר הּקו המׁשכת ּכללּות ׁשל ּבאר הן כּו', ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלסֹופֹו
העׂשר ּכל ׁשל ּבאר ּבפרטּיּות והן ּומתעּלם, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּומתמעט
והּסֹוף ּבחכמה הּוא והּגּלּוי ההמׁשכה ׁשהתחלת ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָספירֹות,
המׁשכה ׁשּבכל לפי רב, חּלּוק ּבזה ׁשּיׁש ּבמלכּות, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהּוא

ׁש ּדכיון והינּו, האֹור, נתצמצם ההמׁשכהוהמׁשכה ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ספירת עלֿידי היא הּמלכּות לספירת החכמה ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָמּספירת
ׁשהּוא ּכמֹו האֹור ּדֹומה אינֹו הרי ּו'זעירֿאנּפין', ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָהּבינה
ּב'זעירֿ ׁשהּוא ּוכמֹו ּבבינה, ׁשהּוא ּכמֹו להאֹור ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָּבחכמה
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בוקע עוצמתו שבגלל ביותר חזק אור של הארה בדוגמת להיות יכולה הפרסא

הוא שכאשר וחזק נעלה אלוקי אור היינו עבה, ומסך וילון דרך גם ועובר

ולא תיבקע אכן שהפרסא כדי אמנם ומסתירה, מעלימה הפרסא אין מאיר

האור של 'התלבשות' קרוב, ומגע חיבור להיות צריך האור על ותסתיר תעלים

BÊבפרסא ‰ÚÈ˜aL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿ƒ»
˙eLaÏ˙‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈ƒ¿«¿
Û‡ ‰p‰ ,‡Ò¯t‰a ¯B‡‰»¿««¿»ƒ≈«

‡Ò¯t‰ Ú˜·pLולמעשה ∆ƒ¿«««¿»
המסך הסרת של המטרה הושגה

נעלה אור לגלות כדי והצמצום

לעבור יכול היה לא לכן שקודם

ÔÂÈkולהאיר ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ƒ»»≈»
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰ÚÈ˜a‰L∆«¿ƒ»ƒ«¿≈
¯B‡‰ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿»
‡Ò¯t‰ ˙ÏÚBt ,‡Ò¯t‰a¿««¿»∆∆««¿»
‰aÚ˙Ó ‡e‰L ¯B‡‰a¿»∆ƒ¿«∆
È¯Á‡lL „ÚÂ ,‰pzLÓeƒ¿«∆¿«∆¿«¬≈
ÈepLa ‡e‰ È¯‰ ‰ÚÈ˜a‰«¿ƒ»¬≈¿ƒ
Ì„˜ ‰È‰L BÓkÓ ˙e‰n‰««ƒ¿∆»»…∆

.‰ÚÈ˜a‰שבבקיעה ונמצא «¿ƒ»
לא מסוים, חסרון יש כזה באופן

והסרת הפרסא בקיעת מבחינת

כי האור, מבחינת אלא הצמצום

(אף בפרסא ה'התלבשות' לאחר

הבקיעה, לצורך התלבשות שזו

הוא מהותו, שינוי בו חל כנ"ל)

יותר. 'עבה' ונהיה מדרגתו ירד

¯˙BÈ ‰ÏÚ� ÔÙ‡ B�LÈÂ¿∆¿…∆«¬∆≈
ÔÈ�Ú ‡e‰L ,‰ÚÈ˜aa«¿ƒ»∆ƒ¿«
‡lÓn‰ ¯B‡ ˙ÎLÓ‰«¿»««¿«≈

··Bq‰ ¯B‡Óהעיקרי ההבדל ≈«≈
עלמין' כל הממלא 'אור בין

הוא עלמין' כל הסובב ל'אור

המיוחד עניינו לפי נברא ולכל עולם ולכל דרגא לכל נמשך הממלא שאור

כל על מאיר הסובב אור ואילו 'התלבשות' בדרך היא שלו ההארה ולכן

בפרט. מהם אחד בכל 'התלבשות' ללא כללי באופן הנבראים וכל העולמות

הפרסא את בוקע האור כאשר – שינויולענייננו בו חל 'התלבשות' באמצעות

נמ הממלא אור כאשר אבל ממדרגתו, יורד אזיוהוא הסובב מאור ישירות שך

בוקע והוא מהתלבשות שלמעלה אור עדיין הוא הממלא, אור שזהו למרות

מהותי ושינוי ירידה בו יגרום שהדבר מבלי הפרסא ‡Ì�Óאת אופן. ישנו »¿»
יהיה והוא והסתר ההעלם והסרת בקיעה של יותר עוד È˙k·נעלה „È˙ÚÏ∆»ƒ¿ƒ

ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ ˙�ÈÁ·a ‰ÚÈ˜a‰ ‰È‰zL ,ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ Ú˜·�Â¿ƒ¿«««≈ƒ∆ƒ¿∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ«««≈ƒ
BÓˆÚמאיר הסובב שאור כפי הממלא אור רק ולא הממלא אור רק לא ויאיר «¿
אלא BÓkבו ÌÓBc‰ ÌˆÚ ˙�ÈÁa ,ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ ÌˆÚL e�ÈÈ‰ ,«¿∆∆∆««≈ƒ¿ƒ«∆∆«≈¿

‡e‰Lעצמו e‰L‡מצד ,BaL ÁÓBv‰ Ák ˙�ÈÁa ˜¯ ‡Ï) ∆…«¿ƒ«…««≈«∆∆
,(‡e‰L BÓk ÔÈ‡‰ ÌˆÚ Ì‡ Èk ,ÔÈ‡aL ‰�BzÁz‰ ‰�ÈÁa¿ƒ»««¿»∆»«ƒƒƒ∆∆»«ƒ¿∆

‰hÓÏ ‰lb˙ÈÂ CLÓÈוכל נבקעת שהפרסא בוודאי מאיר, העצם וכאשר À¿«¿ƒ¿«∆¿«»
באור) מהותי שינוי כל לגרום (מבלי לחלוטין מתבטלים .ההסתרים

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»
BÈˆÁÓ ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ Ú˜·�Â¿ƒ¿«««≈ƒ≈∆¿
‰Á¯ÊÓc ,‰nÈÂ ‰Á¯ÊÓƒ¿»»»»»¿ƒ¿»»
Á¯ÊÂ ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰nÈÂ»»»ƒ¿«¿»«

LÓM‰זורחת השמש (והרי «∆∆
"מזרחה") – «e·‡מהמזרח

LÓM‰33השמש (והרי «∆∆
"וימה") – מערב בצד ,שוקעת
Èelb‰ ˙ÏÁ˙‰ e�È‰c¿«¿«¿»««ƒ

Èelb‰ ÛBÒÂמסמלת הזריחה ¿«ƒ
והשקיעה הגילוי, תחילת את

הגילוי סוף את e‰fLמסמלת ,∆∆
C¯‡‰ ÔÈ�Úבקבלה כמבואר ƒ¿«»…∆

הצמצום שלאחר וחסידות

הקדושֿברוךֿ שעשה הראשון

כדי הגדול באורו כביכול, הוא,

מדודים ונבראים עולמות לברוא

הקו אור והאיר חזר ומוגבלים,

מדרגות היינו רב, באורך שנמשך

דרגות ועד מאד ונעלות גבוהות

מאד ותחתונות Úe„ÈÂנמוכות ,¿»«
LÈ C¯‡‰ ÔÈ�ÚaL∆¿ƒ¿«»…∆≈
BÙBÒÏ BL‡¯ ÔÈa ÌÈ˜elÁƒƒ≈…¿
˙eÏÏk ÏL C¯‡a Ô‰ ,'eÎ≈»…∆∆¿»
¯v˜˙nL Âw‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«««∆ƒ¿«≈

ÌlÚ˙Óe ËÚÓ˙Óeואינו ƒ¿«≈ƒ¿«≈
הקו בראשית הגילוי דומה

הקו בסוף Ô‰Âלגילוי ,¿≈
Ïk ÏL C¯‡a ˙eiË¯Ùaƒ¿»ƒ»…∆∆»

NÚ‰˙B¯ÈÙÒ ‰e‡עצמן¯ Èelb‰Â ‰ÎLÓ‰‰ ˙ÏÁ˙‰L , »∆∆¿ƒ∆«¿»«««¿»»¿«ƒ
·¯ ˜elÁ ‰Êa LiL ,˙eÎÏÓa ‡e‰ ÛBq‰Â ‰ÓÎÁaהקו ואור ¿»¿»¿«¿«¿∆≈»∆ƒ«

המאיר מהאור מאד בהרבה נעלה הספירות) (ראשית בחכמה במלכותהמאיר

הספירות) ÎLÓ‰Â‰(סיום ‰ÎLÓ‰ ÏÎaL ÈÙÏ הולך, הקו אור של ¿ƒ∆¿»«¿»»¿«¿»»
שוב בכלונמשך ודרגהושוב ‰‡B¯דרגה ÌˆÓˆ˙�ויותר e�È‰Â,יותר , ƒ¿«¿≈»¿«¿

‡È‰ ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒÏ ‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙqÓ ‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆««¿»»ƒ¿ƒ««»¿»ƒ¿ƒ«««¿ƒ
'ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ'e ‰�Èa‰ ˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚלששת כינוי – קטנות [פנים «¿≈¿ƒ««ƒ»¿≈«¿ƒ

מאור נמשך לא והאור יסוד] הוד נצח, תפארת, גבורה, חסד, העליונות המידות

לספירה, ומספירה לדרגה מדרגה ויורד הולך אלא ישירות ספירה לכל הקו

‡e‰L BÓk ¯B‡‰Ï ‰ÓÎÁa ‡e‰L BÓk ¯B‡‰ ‰ÓBc B�È‡ È¯‰¬≈≈∆»¿∆¿»¿»¿»¿∆
.˙eÎÏÓa ‡e‰L BÓÎÏ 'ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ'a ‡e‰L BÓÎe ,‰�È·a¿ƒ»¿∆ƒ¿≈«¿ƒƒ¿∆¿«¿
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עלֿידי היא זֹו ׁשּבקיעה וכיון הּפרסא, את ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבֹוקע
הּפרסא, ׁשּנבקע אף הּנה ּבהּפרסא, האֹור ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָהתלּבׁשּות
התלּבׁשּות עלֿידי היא ׁשהּבקיעה ּכיון ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמּכלֿמקֹום,
מתעּבה ׁשהּוא ּבהאֹור הּפרסא ּפֹועלת ּבהּפרסא, ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָהאֹור
הּמהּות ּבׁשּנּוי הּוא הרי הּבקיעה ׁשּלאחרי ועד ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָּומׁשּתּנה,
יֹותר נעלה אפן ויׁשנֹו הּבקיעה. קדם ׁשהיה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמּכמֹו
מאֹור הּממּלא אֹור המׁשכת ענין ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָּבּבקיעה,
ׁשּתהיה הּזיתים, הר ונבקע ּכתיב לעתיד אמנם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּסֹובב.
הר ׁשעצם היינּו עצמֹו, הּזיתים הר ּבבחינת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָהּבקיעה
ּבחינת רק (לא ׁשהּוא ּכמֹו הּדֹומם עצם ּבחינת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹהּזיתים,
אם ּכי ׁשּבאין, הּתחּתֹונה ּבחינה ׁשהּוא ׁשּבֹו, הּצֹומח ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּכח

למּטה. ויתּגּלה ימׁש ׁשהּוא), ּכמֹו האין ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֻעצם

e‰ÊÂמזרחה מחציֹו הּזיתים הר ונבקע ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּובא הּׁשמׁש וזרח ענין הּוא ויּמה ּדמזרחה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָָויּמה,

ענין33הּׁשמׁש ׁשּזהּו הּגּלּוי, וסֹוף הּגּלּוי התחלת ּדהינּו , ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָ
ראׁשֹו ּבין חּלּוקים יׁש האר ׁשּבענין וידּוע ,ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹהאר
ׁשּמתקּצר הּקו המׁשכת ּכללּות ׁשל ּבאר הן כּו', ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלסֹופֹו
העׂשר ּכל ׁשל ּבאר ּבפרטּיּות והן ּומתעּלם, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּומתמעט
והּסֹוף ּבחכמה הּוא והּגּלּוי ההמׁשכה ׁשהתחלת ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָספירֹות,
המׁשכה ׁשּבכל לפי רב, חּלּוק ּבזה ׁשּיׁש ּבמלכּות, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהּוא

ׁש ּדכיון והינּו, האֹור, נתצמצם ההמׁשכהוהמׁשכה ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ספירת עלֿידי היא הּמלכּות לספירת החכמה ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָמּספירת
ׁשהּוא ּכמֹו האֹור ּדֹומה אינֹו הרי ּו'זעירֿאנּפין', ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָהּבינה
ּב'זעירֿ ׁשהּוא ּוכמֹו ּבבינה, ׁשהּוא ּכמֹו להאֹור ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָּבחכמה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ה.33) א, קהלת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

בוקע עוצמתו שבגלל ביותר חזק אור של הארה בדוגמת להיות יכולה הפרסא

הוא שכאשר וחזק נעלה אלוקי אור היינו עבה, ומסך וילון דרך גם ועובר

ולא תיבקע אכן שהפרסא כדי אמנם ומסתירה, מעלימה הפרסא אין מאיר

האור של 'התלבשות' קרוב, ומגע חיבור להיות צריך האור על ותסתיר תעלים

BÊבפרסא ‰ÚÈ˜aL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿ƒ»
˙eLaÏ˙‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈ƒ¿«¿
Û‡ ‰p‰ ,‡Ò¯t‰a ¯B‡‰»¿««¿»ƒ≈«

‡Ò¯t‰ Ú˜·pLולמעשה ∆ƒ¿«««¿»
המסך הסרת של המטרה הושגה

נעלה אור לגלות כדי והצמצום

לעבור יכול היה לא לכן שקודם

ÔÂÈkולהאיר ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ƒ»»≈»
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰ÚÈ˜a‰L∆«¿ƒ»ƒ«¿≈
¯B‡‰ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿»
‡Ò¯t‰ ˙ÏÚBt ,‡Ò¯t‰a¿««¿»∆∆««¿»
‰aÚ˙Ó ‡e‰L ¯B‡‰a¿»∆ƒ¿«∆
È¯Á‡lL „ÚÂ ,‰pzLÓeƒ¿«∆¿«∆¿«¬≈
ÈepLa ‡e‰ È¯‰ ‰ÚÈ˜a‰«¿ƒ»¬≈¿ƒ
Ì„˜ ‰È‰L BÓkÓ ˙e‰n‰««ƒ¿∆»»…∆

.‰ÚÈ˜a‰שבבקיעה ונמצא «¿ƒ»
לא מסוים, חסרון יש כזה באופן

והסרת הפרסא בקיעת מבחינת

כי האור, מבחינת אלא הצמצום

(אף בפרסא ה'התלבשות' לאחר

הבקיעה, לצורך התלבשות שזו

הוא מהותו, שינוי בו חל כנ"ל)

יותר. 'עבה' ונהיה מדרגתו ירד

¯˙BÈ ‰ÏÚ� ÔÙ‡ B�LÈÂ¿∆¿…∆«¬∆≈
ÔÈ�Ú ‡e‰L ,‰ÚÈ˜aa«¿ƒ»∆ƒ¿«
‡lÓn‰ ¯B‡ ˙ÎLÓ‰«¿»««¿«≈

··Bq‰ ¯B‡Óהעיקרי ההבדל ≈«≈
עלמין' כל הממלא 'אור בין

הוא עלמין' כל הסובב ל'אור

המיוחד עניינו לפי נברא ולכל עולם ולכל דרגא לכל נמשך הממלא שאור

כל על מאיר הסובב אור ואילו 'התלבשות' בדרך היא שלו ההארה ולכן

בפרט. מהם אחד בכל 'התלבשות' ללא כללי באופן הנבראים וכל העולמות

הפרסא את בוקע האור כאשר – שינויולענייננו בו חל 'התלבשות' באמצעות

נמ הממלא אור כאשר אבל ממדרגתו, יורד אזיוהוא הסובב מאור ישירות שך

בוקע והוא מהתלבשות שלמעלה אור עדיין הוא הממלא, אור שזהו למרות

מהותי ושינוי ירידה בו יגרום שהדבר מבלי הפרסא ‡Ì�Óאת אופן. ישנו »¿»
יהיה והוא והסתר ההעלם והסרת בקיעה של יותר עוד È˙k·נעלה „È˙ÚÏ∆»ƒ¿ƒ

ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ ˙�ÈÁ·a ‰ÚÈ˜a‰ ‰È‰zL ,ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ Ú˜·�Â¿ƒ¿«««≈ƒ∆ƒ¿∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ«««≈ƒ
BÓˆÚמאיר הסובב שאור כפי הממלא אור רק ולא הממלא אור רק לא ויאיר «¿
אלא BÓkבו ÌÓBc‰ ÌˆÚ ˙�ÈÁa ,ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ ÌˆÚL e�ÈÈ‰ ,«¿∆∆∆««≈ƒ¿ƒ«∆∆«≈¿

‡e‰Lעצמו e‰L‡מצד ,BaL ÁÓBv‰ Ák ˙�ÈÁa ˜¯ ‡Ï) ∆…«¿ƒ«…««≈«∆∆
,(‡e‰L BÓk ÔÈ‡‰ ÌˆÚ Ì‡ Èk ,ÔÈ‡aL ‰�BzÁz‰ ‰�ÈÁa¿ƒ»««¿»∆»«ƒƒƒ∆∆»«ƒ¿∆

‰hÓÏ ‰lb˙ÈÂ CLÓÈוכל נבקעת שהפרסא בוודאי מאיר, העצם וכאשר À¿«¿ƒ¿«∆¿«»
באור) מהותי שינוי כל לגרום (מבלי לחלוטין מתבטלים .ההסתרים

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»
BÈˆÁÓ ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ Ú˜·�Â¿ƒ¿«««≈ƒ≈∆¿
‰Á¯ÊÓc ,‰nÈÂ ‰Á¯ÊÓƒ¿»»»»»¿ƒ¿»»
Á¯ÊÂ ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰nÈÂ»»»ƒ¿«¿»«

LÓM‰זורחת השמש (והרי «∆∆
"מזרחה") – «e·‡מהמזרח

LÓM‰33השמש (והרי «∆∆
"וימה") – מערב בצד ,שוקעת
Èelb‰ ˙ÏÁ˙‰ e�È‰c¿«¿«¿»««ƒ

Èelb‰ ÛBÒÂמסמלת הזריחה ¿«ƒ
והשקיעה הגילוי, תחילת את

הגילוי סוף את e‰fLמסמלת ,∆∆
C¯‡‰ ÔÈ�Úבקבלה כמבואר ƒ¿«»…∆

הצמצום שלאחר וחסידות

הקדושֿברוךֿ שעשה הראשון

כדי הגדול באורו כביכול, הוא,

מדודים ונבראים עולמות לברוא

הקו אור והאיר חזר ומוגבלים,

מדרגות היינו רב, באורך שנמשך

דרגות ועד מאד ונעלות גבוהות

מאד ותחתונות Úe„ÈÂנמוכות ,¿»«
LÈ C¯‡‰ ÔÈ�ÚaL∆¿ƒ¿«»…∆≈
BÙBÒÏ BL‡¯ ÔÈa ÌÈ˜elÁƒƒ≈…¿
˙eÏÏk ÏL C¯‡a Ô‰ ,'eÎ≈»…∆∆¿»
¯v˜˙nL Âw‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«««∆ƒ¿«≈

ÌlÚ˙Óe ËÚÓ˙Óeואינו ƒ¿«≈ƒ¿«≈
הקו בראשית הגילוי דומה

הקו בסוף Ô‰Âלגילוי ,¿≈
Ïk ÏL C¯‡a ˙eiË¯Ùaƒ¿»ƒ»…∆∆»

NÚ‰˙B¯ÈÙÒ ‰e‡עצמן¯ Èelb‰Â ‰ÎLÓ‰‰ ˙ÏÁ˙‰L , »∆∆¿ƒ∆«¿»«««¿»»¿«ƒ
·¯ ˜elÁ ‰Êa LiL ,˙eÎÏÓa ‡e‰ ÛBq‰Â ‰ÓÎÁaהקו ואור ¿»¿»¿«¿«¿∆≈»∆ƒ«

המאיר מהאור מאד בהרבה נעלה הספירות) (ראשית בחכמה במלכותהמאיר

הספירות) ÎLÓ‰Â‰(סיום ‰ÎLÓ‰ ÏÎaL ÈÙÏ הולך, הקו אור של ¿ƒ∆¿»«¿»»¿«¿»»
שוב בכלונמשך ודרגהושוב ‰‡B¯דרגה ÌˆÓˆ˙�ויותר e�È‰Â,יותר , ƒ¿«¿≈»¿«¿

‡È‰ ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒÏ ‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙqÓ ‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆««¿»»ƒ¿ƒ««»¿»ƒ¿ƒ«««¿ƒ
'ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ'e ‰�Èa‰ ˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚלששת כינוי – קטנות [פנים «¿≈¿ƒ««ƒ»¿≈«¿ƒ

מאור נמשך לא והאור יסוד] הוד נצח, תפארת, גבורה, חסד, העליונות המידות

לספירה, ומספירה לדרגה מדרגה ויורד הולך אלא ישירות ספירה לכל הקו

‡e‰L BÓk ¯B‡‰Ï ‰ÓÎÁa ‡e‰L BÓk ¯B‡‰ ‰ÓBc B�È‡ È¯‰¬≈≈∆»¿∆¿»¿»¿»¿∆
.˙eÎÏÓa ‡e‰L BÓÎÏ 'ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ'a ‡e‰L BÓÎe ,‰�È·a¿ƒ»¿∆ƒ¿≈«¿ƒƒ¿∆¿«¿
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i"gyz'dיח ,zekeqd bgc 'a mei

ונבקע ּכתיב לעתיד אמנם ּבמלכּות. ׁשהּוא לכמֹו ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָאנּפין'
הּצמצּומים ׁשּיתּבּטלּו ויּמה, מזרחה מחציֹו הּזיתים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהר
הּזיתים הר עצם ׁשּבחינת לפי והינּו ,האר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹּדבחינת
חצי ּומׁש ּבּכתּוב ּוממׁשי למעלה. ּכמֹו למּטה ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָיהיה
ב' הם ונגּבה צפֹונה ּדענין נגּבה, וחציֹו צפֹונה ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָההר
ׁשאֹורֿאיןֿסֹוף ענין ׁשהּוא והעלם, ּדהמׁשכה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּקּוין
אין עד מּטה ּולמּטה קץ אין עד מעלה ְְְְֵֵֵַַַַַַָָָָלמעלה

ׁשהם34ּתכלית ּכמֹו ּוגבּורֹות ּדחסדים הּקּוין ב' ׁשהם , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ
קּוין ב' הם ׁשעכׁשו הּצמצּום, ׁשּלפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָּבאֹורֿאיןֿסֹוף
מעלה למעלה ּבבחינת הּוא אחד קו מּזה, זה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻמחּלקים
לעתיד אמנם כּו', מּטה למּטה ּבבחינת הּוא ׁשני וקו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָכּו',
אֹו ּבקּוין ּבּטּול ׁשּיהיה ונגּבה, צפֹונה גֹו' ּומׁש ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָיהיה

לאחדים. ְְֲִִֶַַָׁשּיתּכּללּו

ילמדּוe‰ÊÂו) ולא ּדלעתיד ּבּגּלּויים ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְְְְִִִִֶַַַַָָֹ
אֹותי ידעּו ּכּלם ּכי גֹו' רעהּו את איׁש ְִִִֵֵֵֶָֻעֹוד

ּגדֹולם ועד הּלּמּוד35למקטּנם יׁשנֹו עכׁשו ּדהּנה, , ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
יׂשראל ׁשחכמי והינּו לקטּנים, מלּמדים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשהּגדֹולים
ּדעת להם ׁשּיהיה לקטּנים מלּמדים יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּוגדֹולי
צרי הּמׁשּפיע ׁשהרב הּלּמּוד, ּבאפן וידּוע ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבאלקּות.
צרי ׁשּבתחּלה היינּו הּמקּבלים, ער לפי ׂשכלֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָלׁשער
ׁשּזהּו ּבלבד, נקּדה ּבחינת רק ׁשּיּׁשאר הרב ׂשכלֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻלסּלק
עלּֿדר להיֹות צרי ּגּופא ּובזה הּצמצּום, ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָעלּֿדר
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סע"ג.34) לד, יתרו ז"ח ב). מ, – יט תיקון שם (וראה נז תיקון סוף תקו"ז לג.35)ראה לא, ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰nÈÂ ‰Á¯ÊÓ BÈˆÁÓ ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ Ú˜·�Â ·È˙k „È˙ÚÏ Ì�Ó‡»¿»∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«««≈ƒ≈∆¿ƒ¿»»»»»
- הדבר של הרוחנית ובמשמעות מערב ועד ממזרח האורך לכל ,היינו

ÈÙÏ e�È‰Â ,C¯‡‰ ˙�ÈÁ·c ÌÈÓeˆÓv‰ eÏha˙iLהאלוקי שהאור ∆ƒ¿«¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»…∆¿«¿¿ƒ
הדרגות לאורך לדרגה מדרגה ומיעוט צמצום ידי על ויתגלה יומשך לא

אלא ÌˆÚהשונות ˙�ÈÁaL∆¿ƒ«∆∆
ÌÈ˙Èf‰ עצמו,‰¯ האין שהוא ««≈ƒ

BÓkכנ"ל, ‰hÓÏ ‰È‰Èƒ¿∆¿«»¿
‰ÏÚÓÏומבלי צמצום מבלי ¿«¿»

.מיעוט
·e˙ka CÈLÓÓeשבד ואומר «¿ƒ«»

ההר לבקיעת וכהמשך בבד

ביטול היינו למערב, ממזרח

יהיה ההארה, לאורך הצמצום

של נוסף עניין לבוא לעתיד

והגדרים המחיצות ביטול

כעת האלוקי באור -שקיימים
‰�BÙˆ ¯‰‰ ÈˆÁ LÓe»¬ƒ»»»»
ÔÈ�Úc ,‰a‚� BÈˆÁÂ¿∆¿∆¿»¿ƒ¿«

a‚�Â ‰�BÙˆ'· Ì‰ ‰ »»»∆¿»≈
,ÌÏÚ‰Â ‰ÎLÓ‰c ÔÈew‰««ƒ¿«¿»»¿∆¿≈
ŒÔÈ‡Œ¯B‡L ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿»∆≈
„Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÛBÒ¿«¿»«¿»«
„Ú ‰hÓ ‰hÓÏe ı˜ ÔÈ‡≈≈¿«»«»«

˙ÈÏÎz ÔÈ‡34כמבואר ≈«¿ƒ
שהקדושֿ ובחסידות בקבלה

השלימות תכלית הוא ברוךֿהוא,

שאינו גבול הבלי בכוח הן

גם ולכן הגבלה בשום מוגבל

סוף ואין גבול בלי הוא Yאורו
משלימותו וכחלק "המשכה",

הוא הרי מוגבל בלתי והיותו

בכוחו גם "העלם"מושלם – ולצמצם היאלהגביל הפעולה הדברים ובשני

אין "עד וסוף, גבול ללא מטה" "למטה היא ההמשכה שגם כך גבול ללא

– החסידות ובלשון סוף, ללא הוא ההעלם וגם העלםתכלית" אחר "בהעלם

אור ומעלים מצמצם הקדושֿברוךֿהוא כאשר (שהרי עילוי" אחר ובעילוי

למעלה) במקורו ונעלם עולה אלא נמשך לא אור אותו Ì‰Lמסויים, ,∆≈
וההעלם ÌÈ„ÒÁcההמשכה ÔÈew‰ להשפיע·' שעניינה החסד מידת ««ƒ«¬»ƒ

גבול ללא חסד היא להעליםB¯e·‚e˙ולגלות שעניינה הגבורה ומידת ¿
הם קץ" אין ו"עד תכלית" אין "עד וההעלם וההמשכה גבול, בלי מעלימה

Ì‰L BÓkהגבורה וקו החסד ‰ÌeˆÓv,קו È�ÙlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a ¿∆≈¿≈∆ƒ¿≈«ƒ¿
„Á‡ Â˜ ,‰fÓ ‰Ê ÌÈ˜lÁÓ ÔÈe˜ '· Ì‰ ÂLÎÚL,הגבורה קו ∆«¿»≈«ƒ¿À»ƒ∆ƒ∆«∆»

ולהגביל להעלים È�Lהכוח Â˜Â ,'eÎ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ˙�ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«¿«¿»«¿»¿«≈ƒ
ולגלות להמשיך והכוח החסד eÎ',קו ‰hÓ ‰hÓÏ ˙�ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«¿«»«»

Ïeha ‰È‰iL ,‰a‚�Â ‰�BÙˆ 'B‚ LÓe ‰È‰È „È˙ÚÏ Ì�Ó‡»¿»∆»ƒƒ¿∆»»»»∆¿»∆ƒ¿∆ƒ
ÌÈ„Á‡Ï eÏlk˙iL B‡ ÔÈe˜aהר הבקיעה שלאחר העובדה משמעות ««ƒ∆ƒ¿«¿«¬»ƒ

קו בין הבדל יהיה לא לבוא שלעתיד היא ולדרום לצפון ממקומו יזוז הזיתים

הקוין יתבטלו, ההסתרים וכל המחיצות שכל לאחר כי ההעלם, וקו ההמשכה

כיום שלהם התכונות את יאבדו

אופן ובכל ויתאחדו, יתכללו או

כל וללא גבול ללא יהיה הגילוי

והסתר. העלם

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (Â¿∆««∆»
‡ÏÂ „È˙ÚÏc ÌÈÈelba«ƒƒƒ¿»ƒ¿…
˙‡ LÈ‡ „BÚ e„ÓÏÈ¿«¿ƒ∆
eÚ„È Ìlk Èk 'B‚ e‰Ú≈̄≈ƒÀ»≈¿
„ÚÂ ÌpË˜ÓÏ È˙B‡ƒ¿ƒ¿«»¿«

ÌÏB„b35,לעיל האמור ¿»
המחיצות יתבטלו לבוא שלעתיד

תתבטל זאת ובעקבות וההסתרים

קו בין והחלוקה ההבדלה גם

ליעוד קשור הגבורה, וקו החסד

לא לבוא: לעתיד שיתקיים נוסף

ומלמדים במורים צורך יהיה

ה' את ודעה תורה שילמדו

יהיולאחרים הקטנים גם כי

יהיה לא שלמעשה כך ה' יודעי

לגדולים קטנים בין הבדל

B�LÈ ÂLÎÚ ,‰p‰c¿ƒ≈«¿»∆¿
ÌÈÏB„b‰L „enl‰«ƒ∆«¿ƒ
e�È‰Â ,ÌÈpË˜Ï ÌÈ„nÏÓ¿«¿ƒƒ¿«ƒ¿«¿
ÈÏB„‚e Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁL∆«¿≈ƒ¿»≈¿≈
ÌÈpË˜Ï ÌÈ„nÏÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿ƒƒ¿«ƒ
˙Úc Ì‰Ï ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆««
ÔÙ‡a Úe„ÈÂ .˙e˜Ï‡a∆¡…¿»«¿…∆

ÚÈtLn‰ ·¯‰L ,„enl‰לתלמידיו והדעת התורה דברי ˆ¯CÈאת «ƒ∆»«««¿ƒ«»ƒ
¯ÚLÏאת ולהגביל ‰ÌÈÏa˜nלמדוד C¯Ú ÈÙÏ BÏÎNלכוח בהתאם ¿«≈ƒ¿¿ƒ∆∆«¿«¿ƒ

שלהם הקליטה lÁ˙aL‰ויכולת e�ÈÈ‰ להרצאת, והקדמה כהכנה «¿∆ƒ¿ƒ»
לתלמידים ‰¯·המורהˆ¯CÈהדברים BÏÎN ˜lÒÏונעלה גדול שהוא »ƒ¿«≈ƒ¿»«

התלמידים של הקליטה מיכולת שיעור לאין ÈÁa�˙יותר ˜¯ ¯‡MiL∆ƒ»≈«¿ƒ«
ÌeˆÓv‰ C¯cŒÏÚ e‰fL ,„·Ïa ‰c˜�ברא שבה לצורה בדומה ¿À»ƒ¿«∆∆«∆∆«ƒ¿

מוגבלים, ונבראים עולמות אמיתי, גבול ובלי סוף אין שהוא הקדושֿברוךֿהוא

מועט אור רק ממנו שיישאר כך הגדול אורו את והעלים צמצם הבריאה, שלפני

Ùeb‡ביותר ‰Ê·e את, ולהעלים לצמצם המורה הרב שעל בלבד זו לא »∆»
הרעיונות בין מבדיל מסך מעין להציב צורך יש הצמצום שמלבד אלא שכלו

מסוגלים שהתלמידים המצומצמים הדברים ובין במוחו המאירים העמוקים

כי ‡ÔÙˆלקלוט e‰fL ,‡Ò¯t‰ ÌÏÚ‰ C¯cŒÏÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»ƒƒ¿«∆∆∆¿≈««¿»∆∆…∆
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אמנם מּגדֹול. ּדקטן הּלּמּוד אפן ׁשּזהּו הּפרסא, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהעלם
הּדבר וטעם ּבׁשוה. ּגדֹולם ועד למקטּנם יהיה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָלעתיד

מׁשּפ אינֹו הרב ׁשעכׁשו מה ּכי, אתהּוא, לּתלמיד יע ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָ
ּבעצמֹו ׁשּגם לפי זה הרי לעצמֹו, ׁשהּוא ּכמֹו ׂשכלֹו ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַעצם
ּבענין וכּנ"ל צמצּום, עלֿידי הּוא הּׂשכל ּגּלּוי סדר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַהּנה
ׁשאפן יֹותר), (ּולמעלה הּמׂשּכיל מּכח החכמה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּגּלּוי
הּצמצּום הּוא ּובכללּות צמצּום, עלֿידי הּוא ְְְְְִִִֵַַַָָָהמׁשכתֹו
התּפּׁשטּות צמצּום הּוא ׁשענינם הוי', ׁשם אֹותּיֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָּדד'

והתּפּׁשטּות אאּלפ36המׁשכה חכמה אאּלפ ענין וזהּו . ְְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָ
החכמה37ּבינה ׁשהמׁשכת היינּו, אל"ף, אֹותּיֹות אאּלפ , ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

ויּו"ד למעלה יּו"ד ׁשהּוא אל"ף, אֹות ּדצּיּור ּבאפן ְְְְְִִֶֶֶַָָֹהיא
הּוא למּטה ויּו"ד למעלה ּדיּו"ד ּבאמצע, וקו ְְְְְְְְֶַַַַַָָָָלמּטה
ּומלכּות, חכמה היינּו ּתּתאה, וחכמה עּלאה חכמה ְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָָענין
היא ּבעצמֹו ּבֹו לּסֹוף מראׁש ההמׁשכה ׁשּכללּות ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָֹוהינּו,
נקּדה רק ונׁשאר האֹור ּכל נתצמצם ׁשּבתחּלה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻּבאפן
עלֿידי נמׁש ואחרּֿכ למעלה, יּו"ד ענין ׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָּבלבד,
ואחרּֿכ כּו', האֹור מתצמצם עלֿידיֿזה ׁשּגם ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּקו,
סדר הּוא ׁשּכן וכיון למּטה. נקּדה ּבבחינת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻנמׁש
הׁשּפעתֹו אפן הּנה ּבעצמֹו, ּבֹו הּׂשכל ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהמׁשכת
האֹור ּכל ׁשּמסּתּלק ּכזה, ּבאפן ּכן ּגם הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלּתלמידים
לבֹוא, לעתיד אמנם, וכּו'. ּבלבד נקּדה ּבבחינת ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻונׁשאר
הר ׁשּנבקע עלֿידיֿזה יהיה ּבעצמֹו ּבֹו הּגּלּוי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשאפן
הּנה למּטה, ימׁש עצמֹו הּזיתים הר ׁשּבחינת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֻהּזיתים,
ּכל להם ׁשּימׁש ּבאפן ּתהיה לתלמידיו ההׁשּפעה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּגם
גֹו' רעהּו את איׁש עֹוד ילמדּו לא ולכן הּׂשכל, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹעצם
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אמנם מּגדֹול. ּדקטן הּלּמּוד אפן ׁשּזהּו הּפרסא, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהעלם
הּדבר וטעם ּבׁשוה. ּגדֹולם ועד למקטּנם יהיה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָלעתיד

מׁשּפ אינֹו הרב ׁשעכׁשו מה ּכי, אתהּוא, לּתלמיד יע ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָ
ּבעצמֹו ׁשּגם לפי זה הרי לעצמֹו, ׁשהּוא ּכמֹו ׂשכלֹו ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַעצם
ּבענין וכּנ"ל צמצּום, עלֿידי הּוא הּׂשכל ּגּלּוי סדר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַהּנה
ׁשאפן יֹותר), (ּולמעלה הּמׂשּכיל מּכח החכמה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּגּלּוי
הּצמצּום הּוא ּובכללּות צמצּום, עלֿידי הּוא ְְְְְִִִֵַַַָָָהמׁשכתֹו
התּפּׁשטּות צמצּום הּוא ׁשענינם הוי', ׁשם אֹותּיֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָּדד'

והתּפּׁשטּות אאּלפ36המׁשכה חכמה אאּלפ ענין וזהּו . ְְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָ
החכמה37ּבינה ׁשהמׁשכת היינּו, אל"ף, אֹותּיֹות אאּלפ , ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

ויּו"ד למעלה יּו"ד ׁשהּוא אל"ף, אֹות ּדצּיּור ּבאפן ְְְְְִִֶֶֶַָָֹהיא
הּוא למּטה ויּו"ד למעלה ּדיּו"ד ּבאמצע, וקו ְְְְְְְְֶַַַַַָָָָלמּטה
ּומלכּות, חכמה היינּו ּתּתאה, וחכמה עּלאה חכמה ְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָָענין
היא ּבעצמֹו ּבֹו לּסֹוף מראׁש ההמׁשכה ׁשּכללּות ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָֹוהינּו,
נקּדה רק ונׁשאר האֹור ּכל נתצמצם ׁשּבתחּלה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻּבאפן
עלֿידי נמׁש ואחרּֿכ למעלה, יּו"ד ענין ׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָּבלבד,
ואחרּֿכ כּו', האֹור מתצמצם עלֿידיֿזה ׁשּגם ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּקו,
סדר הּוא ׁשּכן וכיון למּטה. נקּדה ּבבחינת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻנמׁש
הׁשּפעתֹו אפן הּנה ּבעצמֹו, ּבֹו הּׂשכל ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהמׁשכת
האֹור ּכל ׁשּמסּתּלק ּכזה, ּבאפן ּכן ּגם הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלּתלמידים
לבֹוא, לעתיד אמנם, וכּו'. ּבלבד נקּדה ּבבחינת ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻונׁשאר
הר ׁשּנבקע עלֿידיֿזה יהיה ּבעצמֹו ּבֹו הּגּלּוי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשאפן
הּנה למּטה, ימׁש עצמֹו הּזיתים הר ׁשּבחינת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֻהּזיתים,
ּכל להם ׁשּימׁש ּבאפן ּתהיה לתלמידיו ההׁשּפעה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּגם
גֹו' רעהּו את איׁש עֹוד ילמדּו לא ולכן הּׂשכל, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹעצם
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ובכ"מ.36) א. א, בשלח א.)37לקו"ת קד, שבת לג. לג, איוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÏB„bÓ ÔË˜c „enl‰הגדול המורה בין הערך ריחוק בגלל המתחייב «ƒ¿»»ƒ»
כנ"ל. הקטן, לתלמיד

‰È‰È „È˙ÚÏ Ì�Ó‡אותי ידעו כולם – הכתוב ÚÂ„כלשון ÌpË˜ÓÏ »¿»∆»ƒƒ¿∆¿ƒ¿«»¿«
B�È‡ ·¯‰ ÂLÎÚL ‰Ó ,Èk ,‡e‰ ¯·c‰ ÌÚËÂ .‰ÂLa ÌÏB„b¿»¿»∆¿«««»»ƒ«∆«¿»»«≈

ÌˆÚ ˙‡ „ÈÓÏzÏ ÚÈtLÓ«¿ƒ«««¿ƒ∆∆∆
,BÓˆÚÏ ‡e‰L BÓk BÏÎNƒ¿¿∆¿«¿

‰Ê È¯‰שהתלמיד בגלל רק לא ¬≈∆
שלו הקליטה ויכולת ממנו קטן

אלא ÌbLמועטת ÈÙÏ¿ƒ∆«
Èelb ¯„Ò ‰p‰ BÓˆÚa¿«¿ƒ≈≈∆ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ÏÎO‰«≈∆«¿≈
ÔÈ�Úa Ï"pÎÂ ,ÌeˆÓƒ̂¿¿««¿ƒ¿«
ÁkÓ ‰ÓÎÁ‰ Èelbƒ«»¿»ƒ…«
‰ÏÚÓÏe) ÏÈkNn‰««¿ƒ¿«¿»
B˙ÎLÓ‰ ÔÙ‡L ,(¯˙BÈ≈∆…∆«¿»»

ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚ ‡e‰וכיוון «¿≈ƒ¿
שכל של וההתגלות שההמשכה

היא עצמו צמצום,הרב ידי על

האור את לגלות הכוח את לו אין

מאחר כי צמצום, ללא עצמו

מצומצם, האור מהותו שמעצם

וההשפעה ההעברה צורת גם

כשם ומוגבלת, מדודה שלו

הזה בזמן ברוחניות, שלמעלה

והסרת הצמצומים ביטול לפני

האור והפרסאות, המחיצות

מאחר מוגבלת, במידה רק נמשך

ידי על נמשך שמלכתחילה

רבים «¿eÏÏÎ·eƒ˙צמצומים
'„c ÌeˆÓv‰ ‡e‰«ƒ¿¿
,'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ƒ≈¬»»
ÌeˆÓˆ ‡e‰ Ì�È�ÚL∆ƒ¿»»ƒ¿
‰ÎLÓ‰ ˙eËMt˙‰ƒ¿«¿«¿»»
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הראשון (הצמצום צמצום שלבים: מארבעה מורכבת האורוהעלם את שצמצם

ממנ שנותר עד קטנה);מאד כנקודה שהיא יו"ד אות בדוגמת מעט רק ו
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i"gyz'dכ ,zekeqd bgc 'a mei

ּכל עם ילמד ׁשּמׁשיח ׁשּמצינּו ּומה ּגדֹולם. ועד ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָלמקטּנם
עלֿידי38יׂשראל ׁשּזהּו והׁשּפעה לּמּוד ׁשל ּבאפן זה אין , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

יראה ׁשּמׁשיח ּבאפן יהיה הּלּמּוד אּלא ּכּנ"ל, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹצמצּום
הּמהּות. את ֶֶַַָלהם

ּבמעׂשינּוp‰Â‰ז) ּתלּויים ּדלעתיד הּגּלּויים ׁשּכל ידּוע ¿ƒ≈ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ
הּגלּות מׁש זמן ּכל ׁשּכל39ועבֹודתינּו וכיון , ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּתֹורה ּבמּתן ּגם הּנה לכן ּתֹורה, ּבמּתן נּתן העבֹודה ְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָענין
ּדלעתיד הּגּלּוי מעין וּירד40היה ּכתיב ּתֹורה ּדבמּתן , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

סיני הר על אלקי41הוי' הוי' אנכי מי42, אנכי , ֱֲֲִִִִֶַַַָָָָָָֹֹֹ
את43ׁשאנכי ׁשמעּו יׂשראל ׁשּכל ּבאפן זה והיה , ְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ

יהיה ולא אנכי הראׁשֹונֹות הּדּברֹות ב' ּובפרט ְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹֹהּדּברֹות,
ׁשמענּו הּגבּורה ׁשּמּפי היה44ל ּתֹורה ׁשּבמּתן והינּו, , ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָ

ּדגדֹולים חּלּוקים אז היּו לא ולכן ,יתּבר עצמּותֹו ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָֹּגּלּוי
יהיה כן ּוכמֹו ּבׁשוה. ׁשמעּו יׂשראל ּכל אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּוקטּנים,
ׁשּלמעלה יתּבר עצמּותֹו ּגּלּוי יהיה ׁשאז לבא, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלעתיד
ועד למקטּנם אֹותי ידעּו ּכּלם ולכן הׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻמּסדר

ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם וזהּו על45ּגדֹולם. רּוחי את אׁשּפ ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
חּלּוקי יׁש עכׁשו ּדהּנה, ּובנֹותיכם. ּבניכם ונּבאּו ּבׂשר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּכל
הּוא הּנבּואה ענין ׁשּכללּות לפי והינּו ּבּנביאים, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָמדרגֹות
ועֹוד מדרגֹות. חּלּוקי ּבזה יׁש ולכן הׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבדר
להיֹות צרי היה הּנבּואה ּגּלּוי לקּבל ׁשּבכדי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹזאת,
ׁשעמד רּבנּו מׁשה (מּלבד ּכּידּוע הּגׁשמּיּות ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹהתּפּׁשטּות
להמׁשכת ּכלי ׁשהיה ,ז היה ׁשּגּופֹו לפי עמדֹו, ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָעל

הּוא46האלקּות) הּנבּואה ׁשּגּלּוי לפי הּוא זה ענין ׁשּגם , ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹ
ּכתיב לבא לעתיד מהּֿׁשאיןּֿכן הׁשּתלׁשלּות. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבדר
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אֿב.38) יז, צו לקו"ת ה"ב. פ"ט תשובה הל' רפל"ז.39)רמב"ם פל"ו.40)תניא תניא כ.41)ראה יט, א.42)יתרו כ, לקו"ת43)שם

ב. רנז, זח"ג וראה ב. פ, א.44)פינחס כד, א.45)מכות ג, שמואלֿא46)יואל ורלב"ג רד"ק ה"ו. פ"ז יסוה"ת הל' רמב"ם ראה

א. קנו, קו"א תניא כד. יט,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

יהיו ה' את והדעה האלוקות לבוא לעתיד אם השאלה: נשאלת ולכאורה,

שמשיחגלויים ז"ל חכמינו דברי פשר מה מורה, ברב צורך מבלי אחד לכל

והביאור: ישראל? עם את תורה ÓÏÈ„ילמד ÁÈLnL e�ÈˆnL ‰Óe«∆»ƒ∆»ƒ«ƒ¿«
Ï‡¯NÈ Ïk ÌÚ38‰ÚtL‰Â „enÏ ÏL ÔÙ‡a ‰Ê ÔÈ‡ בצורה, ƒ»ƒ¿»≈≈∆¿…∆∆ƒ¿«¿»»

רעיונות כלל בדרך מוסרים שבה

È„ÈŒÏÚשכליים e‰fL∆∆«¿≈
‡l‡ ,Ï"pk ÌeˆÓƒ̂¿««∆»
ÔÙ‡a ‰È‰È „enl‰«ƒƒ¿∆¿…∆
˙‡ Ì‰Ï ‰‡¯È ÁÈLnL∆»ƒ««¿∆»∆∆

˙e‰n‰הוא זה מסוג ו'לימוד' ««
שונה מהדרךבצורה לחלוטין

שכליים רעיונות מוסרים שבה

גם בחסידות מוסבר זה (ולפי

אחד, אדם שמשיח, יתכן איך

כי – אלפים? לאלפי תורה ילמד

בדיבור שכלי רעיון במסירת

פרט מעבירים בשמיעה וקליטתו

ניתן בראייה ואילו וכו' פרט ועוד

ומשיח אחת, בבת הכול לקלוט

עצם את ואחד אחד בכל יגלה

יכולת שתהיה כך הנשמה

ראיה). של בדרך 'ללמוד'

ÏkL Úe„È ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈»«∆»
ÌÈÈeÏz „È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰«ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ
Ïk e�È˙„B·ÚÂ e�ÈNÚÓa¿«¬≈«¬»≈»

˙eÏb‰ CLÓ ÔÓÊ39ÔÂÈÎÂ , ¿«∆∆«»¿≈»
Ôz� ‰„B·Ú‰ ÔÈ�Ú ÏkL∆»ƒ¿«»¬»ƒ«
Ìb ‰p‰ ÔÎÏ ,‰¯Bz ÔzÓa¿««»»≈ƒ≈«
ÔÈÚÓ ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓa¿««»»»≈≈

„È˙ÚÏc Èelb‰40ÔzÓ·c , «ƒƒ¿»ƒƒ¿««
ÏÚ 'ÈÂ‰ „¯iÂ ·È˙k ‰¯Bz»¿ƒ«≈∆¬»»«

È�ÈÒ ¯‰41'ÈÂ‰ ÈÎ�‡ , «ƒ«»…ƒ¬»»
EÈ˜Ï‡42ÈÓ ÈÎ�‡ , ¡…∆»…ƒƒ
ÈÎ�‡L43של התגלות ∆»…ƒ

ולא בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

ומצומצמת מוגבלת Ï‡¯NÈהמשכה ÏkL ÔÙ‡a ‰Ê ‰È‰Â הבדלי, בלי ¿»»∆¿…∆∆»ƒ¿»≈
‡�ÈÎדרגות ˙B�BL‡¯‰ ˙B¯ac‰ '· Ë¯Ù·e ,˙B¯ac‰ ˙‡ eÚÓL»¿∆«ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ»…ƒ

e�ÚÓL ‰¯e·b‰ ÈtnL EÏ ‰È‰È ‡ÏÂ44שאת ז"ל חכמינו כדברי ¿…ƒ¿∆¿∆ƒƒ«¿»»«¿
ישראל בני שמעו לך") יהיה ו"לא ("אנכי" הראשונות הדברות שתי

עוצמת בפני לעמוד מסוגלים היו שלא (וכיוון בעצמו מהקדושֿברוךֿהוא

רבנו) משה מפי הבאות הדברות את שמעו נשמתן", ו"פרחה e�È‰Â,הגילוי ,¿«¿

Ê‡ eÈ‰ ‡Ï ÔÎÏÂ ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ Èelb ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓaL∆¿««»»»ƒ«¿ƒ¿»≈¿»≈…»»
‰ÂLa eÚÓL Ï‡¯NÈ Ïk ‡l‡ ,ÌÈpË˜e ÌÈÏB„‚c ÌÈ˜elÁƒƒƒ¿ƒ¿«ƒ∆»»ƒ¿»≈»¿¿»∆
השפע והמשכת שהתגלות מכך נובעים וקטנים גדולים בין ההבדלים שהרי

צמצומים ידי על מלכתחילה באים מהרב) השכל או האלוקי האור (של

גילוי יש כאשר אבל והסתרים,

והצמצומים העצם של

גם ביןמתבטלים, ההבדלים

נעלמים. לגדולים קטנים

„È˙ÚÏ ‰È‰È ÔÎ BÓÎe¿≈ƒ¿∆∆»ƒ
Èelb ‰È‰È Ê‡L ,‡·Ï»…∆»ƒ¿∆ƒ
‰ÏÚÓlL C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈∆¿«¿»
ÔÎÏÂ ,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓƒ≈∆ƒ¿«¿¿¿»≈
ÌpË˜ÓÏ È˙B‡ eÚ„È ÌlkÀ»≈¿ƒ¿ƒ¿«»
Ôk Ìb e‰ÊÂ .ÌÏB„b „ÚÂ¿«¿»¿∆«≈

·e˙kM ‰Ó45˙‡ CtL‡ «∆»∆¿…∆
e‡a�Â ¯Na Ïk ÏÚ ÈÁe¯ƒ«»»»¿ƒ¿
,‰p‰c .ÌÎÈ˙B�·e ÌÎÈ�a¿≈∆¿≈∆¿ƒ≈
˙B‚¯„Ó È˜elÁ LÈ ÂLÎÚ«¿»≈ƒ≈«¿≈
אלא וקטנים גדולים בין רק לא

e�È‰ÂעצמםÌÈ‡È·paגם , «¿ƒƒ¿«¿
ÔÈ�Ú ˙eÏÏkL ÈÙÏ¿ƒ∆¿»ƒ¿«
C¯„a ‡e‰ ‰‡e·p‰«¿»¿∆∆

˙eÏLÏzL‰התגלות היינו ƒ¿«¿¿
לדרגה מדרגה מסודרת

האור של צמצום שמחייבת

Êa‰וההתגלות LÈ ÔÎÏÂ ,¿»≈≈»∆
.˙B‚¯„Ó È˜elÁƒ≈«¿≈

˙‡Ê „BÚÂלכך נוספת סיבה ¿…
גם כולם, יהיו לבוא שלעתיד

לנבואה שייכים וילדות, ילדים

Èelbהיא Ïa˜Ï È„ÎaL ,∆ƒ¿≈¿«≈ƒ
e·p‰˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ‰‡ «¿»»»»ƒƒ¿

˙eiÓLb‰ ˙eËMt˙‰ƒ¿«¿««¿ƒ
Úe„ikהרמב"ם :ובלשון «»«

אבריהם – "כשמתנבאים

מתטרפות" ועשתנותיהם כושל הגוף וכח ¯e�aמזדעזעים ‰LÓ „·lÓ)ƒ¿«…∆«≈
˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk ‰È‰L ,CÊ ‰È‰ BÙebL ÈÙÏ ,B„ÓÚ ÏÚ „ÓÚL∆»««»¿¿ƒ∆»»«∆»»¿ƒ¿«¿»«

˙e˜Ï‡‰(להתנבא ממנו מנע 46ÈelbLולא ÈÙÏ ‡e‰ ‰Ê ÔÈ�Ú ÌbL , »¡…∆«ƒ¿»∆¿ƒ∆ƒ
˙eÏLÏzL‰ C¯„a ‡e‰ ‰‡e·p‰התגלות היותה למרות הנבואה, וגם «¿»¿∆∆ƒ¿«¿¿

יש הנביא של ומצבו שלמעמדו כך והגבלה במדידה באה ומופלאה, נעלית

הנביאים). בין דרגות הבדלי (ויש רבה Ï·‡חשיבות „È˙ÚÏ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆»ƒ»…
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ּובנֹו ּבניכם יתנּבאּו,ונּבאּו וילדֹות ילדים ׁשּגם תיכם, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּתהיה לא ׁשאז זאת, ועֹוד ּגדֹולים. ּכמֹו קטּנים ְְְְְְְִִִִֶֶַָֹֹויהיּו
ׁשּכל ּדכׁשם טבעי, ענין ּכמֹו אּלא ּפלא, ּבדר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָהּנבּואה
ענין יהיה כן ּכמֹו ּכּלם, אֹותם רֹואים הּטבעּיים ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָֻהענינים
הּנבּואה ׁשהמׁשכת לפי זה וכל לבא. לעתיד ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּנבּואה
ּבאפן אם ּכי הׁשּתלׁשלּות, ּבדר ּתהיה לא ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹלעתיד
המׁשכת והינּו רב, ׁשפע ענינּה ּדשפיכה גֹו', ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹּדאׁשּפ
וגם ּבׁשוה, לכּלם הּגּלּוי יהיה ולכן ׁשהּוא, ּכמֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻהעצם
הּוא כן ּוכמֹו טבעי. ענין ּכמֹו אּלא ּפלא, ּבדר יהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹלא
ּופנימּיּות ּדתֹורה ּגליא ּבּה ׁשּיׁש הּתֹורה, ּבענין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּגם
הּתֹורה ּבפנימּיּות ׁשעֹוסקים אּלּו ּגם עכׁשו, הּנה ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּתֹורה,

ׁשּכתּוב ּוכמֹו נפלא, ענין אצלם זה עיני47הרי ּגל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
לֹו נתּגּלה ּכאׁשר ׁשּגם והינּו, ,מּתֹורת נפלאֹות ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָואּביטה
ענין ּוכמֹו נפלאֹות, ּבׁשם לּה קֹורא הּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵַַָָָּפנימּיּות
התּפּׁשטּות להיֹות הצר הּנביאים אצל ׁשּגם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֻהּנבּואה,
ּפנימּיּות ּגּלּוי יהיה לבא לעתיד מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּגׁשמּיּות.
והינּו, ּפׁשיטּות, ּבדר יהיה הּגּלּוי ואפן לכּלם, ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻהּתֹורה
זה יהיה אּלא עכׁשו, ּכמֹו נפלאֹות ּבדר יהיה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא
ּדאֹורייתא. ּגליא ּבחינת ּכמֹו והּׂשגה ּובהבנה ְְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָּבגּלּוי

ׁשעליוe‰ÊÂח) הּמׁשחה הר הּוא הּזיתים ׁשהר מה ּגם ¿∆ְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
ׁשּי הּפרה ענין ּגם ּכי הּפרה, נעׂשית ְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָהיתה
נעׂשית ׁשהיתה הּפרה ענין ּדהּנה, ּדלעתיד. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלהּגּלּוי
סטרא ואתהּפכא הּברּורים עבֹודת לענין רֹומז ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָּבחּוץ,
עלֿידי היא ׁשההמׁשכה לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחרא.
ּולזּכ לברר צרי ּדבר ׁשּבכל והינּו, ּדוקא, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּברּורים
לדחֹות, צרי הרע ואת ּבֹו, אׁשר הּטֹוב את ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָּולהעלֹות
ׁשּנעׂשים הּברּורים ענין ׁשהּוא הּפרה, ענין ּגם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָוזהּו

מּטמאת48ּבחּוץ מטהר הּפרה ׁשאפר מה ּכן ּגם וזהּו . ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
ּביֹותר, הּתחּתֹונֹות ּבמדרגֹות הּברּור ענין ׁשּזהּו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַמת,
ועל והּקדּׁשה, החּיּות הפ ׁשהּוא הּמיתה ּבענין ּגם ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָֻהיינּו
ׁשּנמצאים הּנּצֹוצֹות את לברר הּפרה, אפר ענין הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
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e‡a�Â ·È˙k,e‡a�˙È ˙B„ÏÈÂ ÌÈ„ÏÈ ÌbL ,ÌÎÈ˙B�·e ÌÎÈ�a ¿ƒ¿ƒ¿¿≈∆¿≈∆∆«¿»ƒƒ»ƒ¿«¿
‰‡e·p‰ ‰È‰z ‡Ï Ê‡L ,˙‡Ê „BÚÂ .ÌÈÏB„b BÓk ÌÈpË˜ eÈ‰ÈÂ¿ƒ¿¿«ƒ¿¿ƒ¿…∆»…ƒ¿∆«¿»
ÌÈ�È�Ú‰ ÏkL ÌLÎc ,ÈÚ·Ë ÔÈ�Ú BÓk ‡l‡ ,‡Ït C¯„a¿∆∆∆∆∆»¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿≈∆»»ƒ¿»ƒ

Ìlk Ì˙B‡ ÌÈ‡B¯ ÌÈiÚ·h‰מיוחדת התפעלות מעורר לא ,והדבר «ƒ¿ƒƒƒ»À»
ÔÈ�Ú ‰È‰È ÔÎ BÓk¿≈ƒ¿∆ƒ¿«
.‡·Ï „È˙ÚÏ ‰‡e·p‰«¿»∆»ƒ»…
˙ÎLÓ‰L ÈÙÏ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆¿ƒ∆«¿»«
‰È‰z ‡Ï „È˙ÚÏ ‰‡e·p‰«¿»∆»ƒ…ƒ¿∆

˙eÏLÏzL‰ C¯„aבצורה ¿∆∆ƒ¿«¿¿
לשלב משלב Èkהדרגתית, ,ƒ

,'B‚ CtL‡c ÔÙ‡a Ì‡ƒ¿…∆¿∆¿…
‰ÎÈÙ˘cדק לטפטוף בניגוד ƒ¿ƒ»
¯·,ומצומצם ÚÙL d�È�Úƒ¿»»∆««

BÓk ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ e�È‰Â¿«¿«¿»«»∆∆¿
Èelb‰ ‰È‰È ÔÎÏÂ ,‡e‰L∆¿»≈ƒ¿∆«ƒ
‡Ï Ì‚Â ,‰ÂLa ÌlÎÏ¿À»¿»∆¿«…
‡l‡ ,‡Ït C¯„a ‰È‰Èƒ¿∆¿∆∆∆∆∆»

.ÈÚ·Ë ÔÈ�Ú BÓk¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÔÈ�Úa Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓÎe¿≈«¿ƒ¿«
‡ÈÏb da LiL ,‰¯Bz‰«»∆≈»«¿»
,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�Ùe ‰¯B˙c¿»¿ƒƒ«»
el‡ Ìb ,ÂLÎÚ ‰p‰ƒ≈«¿»«≈
˙eiÓÈ�Ùa ÌÈ˜ÒBÚL∆¿ƒƒ¿ƒƒ
ÌÏˆ‡ ‰Ê È¯‰ ‰¯Bz‰«»¬≈∆∆¿»

‡ÏÙ� ÔÈ�Úרגיל בלתי וחידוש ƒ¿»ƒ¿»
התפעלות BÓÎeהמעורר ,¿

·e˙kL47È�ÈÚ Ïb ∆»«≈«
˙B‡ÏÙ� ‰ËÈa‡Â¿«ƒ»ƒ¿»
ÌbL ,e�È‰Â ,E˙¯BzÓƒ»∆¿«¿∆«
˙eiÓÈ�t BÏ ‰lb˙� ¯L‡k«¬∆ƒ¿«»¿ƒƒ
ÌLa dÏ ‡¯B˜ ‰¯Bz‰«»≈»¿≈
ÔÈ�Ú BÓÎe ,˙B‡ÏÙ�ƒ¿»¿ƒ¿«
Ïˆ‡ ÌbL ,‰‡e·p‰«¿»∆«≈∆
˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰ ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒÀ¿«ƒ¿
˙eiÓLb‰ ˙eËMt˙‰ƒ¿«¿««¿ƒ

È˙ÚÏ„כנ"ל ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .«∆≈≈∆»ƒ
˙eiÓÈ�t Èelb ‰È‰È ‡·Ï»…ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ
ÔÙ‡Â ,ÌlÎÏ ‰¯Bz‰«»¿À»¿…∆
C¯„a ‰È‰È Èelb‰«ƒƒ¿∆¿∆∆
‡lL ,e�È‰Â ,˙eËÈLt¿ƒ¿«¿∆…
BÓk ˙B‡ÏÙ� C¯„a ‰È‰Èƒ¿∆¿∆∆ƒ¿»¿

‡ÈÏb ˙�ÈÁa BÓk ‰‚O‰Â ‰�·‰·e Èel‚a ‰Ê ‰È‰È ‡l‡ ,ÂLÎÚ«¿»∆»ƒ¿∆∆¿ƒ«¬»»¿«»»¿¿ƒ««¿»
‡˙ÈÈ¯B‡cתורת התורה, בפנימיות לעסוק וצריך אפשר כיום גם אמנם כי ¿«¿»

לימוד בין מהותי הבדל יש עדיין אבל והשגה בהבנה החסידות, ותורת הסוד
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¯‰L ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (Á¿∆««∆«
‰ÁLn‰ ¯‰ ‡e‰ ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ««ƒ¿»
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כי 'eb eilbx ecnre

ּובנֹו ּבניכם יתנּבאּו,ונּבאּו וילדֹות ילדים ׁשּגם תיכם, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּתהיה לא ׁשאז זאת, ועֹוד ּגדֹולים. ּכמֹו קטּנים ְְְְְְְִִִִֶֶַָֹֹויהיּו
ׁשּכל ּדכׁשם טבעי, ענין ּכמֹו אּלא ּפלא, ּבדר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָהּנבּואה
ענין יהיה כן ּכמֹו ּכּלם, אֹותם רֹואים הּטבעּיים ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָֻהענינים
הּנבּואה ׁשהמׁשכת לפי זה וכל לבא. לעתיד ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּנבּואה
ּבאפן אם ּכי הׁשּתלׁשלּות, ּבדר ּתהיה לא ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹלעתיד
המׁשכת והינּו רב, ׁשפע ענינּה ּדשפיכה גֹו', ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹּדאׁשּפ
וגם ּבׁשוה, לכּלם הּגּלּוי יהיה ולכן ׁשהּוא, ּכמֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻהעצם
הּוא כן ּוכמֹו טבעי. ענין ּכמֹו אּלא ּפלא, ּבדר יהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹלא
ּופנימּיּות ּדתֹורה ּגליא ּבּה ׁשּיׁש הּתֹורה, ּבענין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּגם
הּתֹורה ּבפנימּיּות ׁשעֹוסקים אּלּו ּגם עכׁשו, הּנה ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּתֹורה,

ׁשּכתּוב ּוכמֹו נפלא, ענין אצלם זה עיני47הרי ּגל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
לֹו נתּגּלה ּכאׁשר ׁשּגם והינּו, ,מּתֹורת נפלאֹות ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָואּביטה
ענין ּוכמֹו נפלאֹות, ּבׁשם לּה קֹורא הּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵַַָָָּפנימּיּות
התּפּׁשטּות להיֹות הצר הּנביאים אצל ׁשּגם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֻהּנבּואה,
ּפנימּיּות ּגּלּוי יהיה לבא לעתיד מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּגׁשמּיּות.
והינּו, ּפׁשיטּות, ּבדר יהיה הּגּלּוי ואפן לכּלם, ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻהּתֹורה
זה יהיה אּלא עכׁשו, ּכמֹו נפלאֹות ּבדר יהיה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא
ּדאֹורייתא. ּגליא ּבחינת ּכמֹו והּׂשגה ּובהבנה ְְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָּבגּלּוי

ׁשעליוe‰ÊÂח) הּמׁשחה הר הּוא הּזיתים ׁשהר מה ּגם ¿∆ְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
ׁשּי הּפרה ענין ּגם ּכי הּפרה, נעׂשית ְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָהיתה
נעׂשית ׁשהיתה הּפרה ענין ּדהּנה, ּדלעתיד. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלהּגּלּוי
סטרא ואתהּפכא הּברּורים עבֹודת לענין רֹומז ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָּבחּוץ,
עלֿידי היא ׁשההמׁשכה לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחרא.
ּולזּכ לברר צרי ּדבר ׁשּבכל והינּו, ּדוקא, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּברּורים
לדחֹות, צרי הרע ואת ּבֹו, אׁשר הּטֹוב את ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָּולהעלֹות
ׁשּנעׂשים הּברּורים ענין ׁשהּוא הּפרה, ענין ּגם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָוזהּו

מּטמאת48ּבחּוץ מטהר הּפרה ׁשאפר מה ּכן ּגם וזהּו . ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
ּביֹותר, הּתחּתֹונֹות ּבמדרגֹות הּברּור ענין ׁשּזהּו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַמת,
ועל והּקדּׁשה, החּיּות הפ ׁשהּוא הּמיתה ּבענין ּגם ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָֻהיינּו
ׁשּנמצאים הּנּצֹוצֹות את לברר הּפרה, אפר ענין הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
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.‡·Ï „È˙ÚÏ ‰‡e·p‰«¿»∆»ƒ»…
˙ÎLÓ‰L ÈÙÏ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆¿ƒ∆«¿»«
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לשלב משלב Èkהדרגתית, ,ƒ
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עבֹודת ענין הּוא ּובעבֹודה ּביֹותר. ּתחּתֹונֹות ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָּבמדרגֹות
אתהּפכא לזכּיֹות, הּזדֹונֹות את ּגם ׁשּמהּפ ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻהּתׁשּובה,
מּגיע הּוא הרי זֹו עבֹודה ׁשעלֿידי אחרא, ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָסטרא
הׁשּתלׁשלּות. מּסדר למעלה ׁשהּוא יתּבר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָלעצמּותֹו

ּבּמדרׁש זאת49וכדאיתא ּבּה ׁשּנאמר ּפרה, ּפרׁשת ּבענין ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹ
הּתֹורה הּגאּלה)50חּקת (ּפרׁשת לכם הּזה החדׁש ּופרׁשת , ְֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ

הּפסח חּקת זאת ּבּה חּקה51ׁשּנאמר איזה יֹודע אּתה אי , ֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻֻ
ּגדֹולה, ּומי ּומסּים, כּו'. מטרֹונֹות לב' מׁשל מּזֹו, ְְְְְִִֵַַָָָָּגדֹולה
נסמ ׁשהּקטן עלּֿדר לּה, צריכין ּפסח ׁשאֹוכלי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּפרה,
גֹו' הוי' וידּבר ּכתיב ּפרה ׁשּבפרׁשת ּגם וזהּו הּגדֹול. ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעל
היינּו הוי', ּפעמים ב' הוי', צּוה אׁשר הּתֹורה חּקת ְְֲֲֲִִֶַַַָָָָָָָֹֻזאת
ּדלעילא הוי' לבחינת מּגיעים הּפרה אפר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשעלֿידי

הׁשּתלׁשלּות מּסדר להר52ׁשּלמעלה הּׁשּיכּות וזֹוהי . ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ
ׁשּדוקא ּכיון הּפרה, אפר עֹוׂשים היּו ׁשעליו ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּזיתים
ּבאפן לבא ּדלעתיד הּגּלּוי יהיה זֹו עבֹודה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹעלֿידי
התּגּלּות ענין ׁשהּוא הּזיתים, הר על רגליו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשעמדּו
הּוא ועלּֿדרֿזה ּכּנ"ל. מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהעצם
עבֹודת ׁשּלאחרי הּסּכֹות, ּדחג הּגּלּוי ּבענין ּכן ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַֻּגם
ּתׁשּובה ימי עׂשרת הּׁשנה ראׁש אלּול ׁשּבחדׁש ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּתׁשּובה
יּבקע אז ּבחינת הּסּכֹות ּבחג מתּגּלה אזי הּכּפּורים, ְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָֻויֹום

להּבקיע הכנה היא זֹו ּובקיעה ,אֹור ּדלעתידּכּׁשחר ה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ
לג' מחּוץ היה הּזיתים ׁשהר מה ּכן ּגם יּובן ּובזה ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלבא.
ענינֹו ּומּכלֿמקֹום יׂשראל, למחנה חּוץ אפּלּו ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָמחנֹות,
ּדהיא ּכּנ"ל, ּבקדּׁשה נעלית ּבחינה הּוא הּזיתים הר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֻׁשל
ּבחּוץ, הּנעׂשֹות העבֹודֹות עלֿידי ׁשּדוקא ְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָהּנֹותנת,
ׁשּלמעלה העצם ּגּלּוי הּזיתים, הר עצם לגּלּוי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָמּגיעים
הּזיתים, הר ונבקע ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמהׁשּתלׁשלּות,
ׁשּיתּגּלה היינּו עצמֹו, הּזיתים ּבהר הּבקיעה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשּתהיה
ׁשּיתּבּטל היינּו ויּמה, מזרחה מחציֹו ׁשהּוא, ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהעצם
ּבחינת יׁשנֹו ׁשעכׁשו לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,האר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבחינת
ֿועלּֿדר והּגּלּוי, האֹור מתצמצם ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹאר
ׁשּיּוכל ׁשּבכדי לתלמידיו, ׂשכל הּמׁשּפיע ּברב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמׁשל
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˙�ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbÓ ‰¯t‰«»»«ƒƒƒ¿ƒ«
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˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ52. ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

¯‰Ï ˙eÎiM‰ È‰BÊÂ¿ƒ««»¿«
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ÔÂÈk ,‰¯t‰ ¯Ù‡ ÌÈNBÚƒ≈∆«»»≈»
BÊ ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈¬»
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‰ÏÚÓlL ÌˆÚ‰ ˙elb˙‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ ÏÚ ÂÈÏ‚«̄¿»«««≈ƒ∆ƒ¿«ƒ¿«»∆∆∆¿«¿»
.Ï"pk ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿««

È¯Á‡lL ,˙Bkq‰ ‚Ác Èelb‰ ÔÈ�Úa Ôk Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«≈¿ƒ¿««ƒ¿««À∆¿«¬≈
ÈÓÈ ˙¯NÚ ‰�M‰ L‡¯ ÏeÏ‡ L„ÁaL ‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»∆¿…∆¡…«»»¬∆∆¿≈
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰·eLz¿»¿«ƒƒ
חטאים על התשובה והרי

מטומאה כטהרה היא ,ועוונות
˙Bkq‰ ‚Áa ‰lb˙Ó ÈÊ‡¬«ƒ¿«»¿««À
¯ÁMk Ú˜aÈ Ê‡ ˙�ÈÁa¿ƒ«»ƒ»««««

BÊ ‰ÚÈ˜·e ,E¯B‡המתגלית ∆¿ƒ»
הגלות בזמן גם הסוכות בחג

‰ÚÈ˜a‰Ï ‰�Î‰ ‡È‰ƒ¬»»¿«¿ƒ»
.‡·Ï „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…

‰Ó Ôk Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«≈«
ıeÁÓ ‰È‰ ÌÈ˙Èf‰ ¯‰L∆««≈ƒ»»ƒ
ıeÁ elÙ‡ ,˙B�ÁÓ '‚Ï¿«¬¬ƒ
ŒÏkÓe ,Ï‡¯NÈ ‰�ÁÓÏ¿«¬≈ƒ¿»≈ƒ»
¯‰ ÏL B�È�Ú ÌB˜Ó»ƒ¿»∆«
‰�ÈÁa ‡e‰ ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ¿ƒ»
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בתחילת השאלה שעלתה

בשני מדובר שלכאורה המאמר

היא והתשובה כאחד, -הפכים
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מהטומאה הטהרה ועבודת

¯‰ ÌˆÚ Èel‚Ï ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿ƒ∆∆«
ÌˆÚ‰ Èelb ,ÌÈ˙Èf‰«≈ƒƒ»∆∆
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
Ú˜·�Â ·e˙kM ‰Ó e‰fL∆∆«∆»¿ƒ¿«
‰È‰zL ,ÌÈ˙Èf‰ ¯‰««≈ƒ∆ƒ¿∆
ÌÈ˙Èf‰ ¯‰a ‰ÚÈ˜a‰«¿ƒ»¿««≈ƒ
‰lb˙iL e�ÈÈ‰ ,BÓˆÚ«¿«¿∆ƒ¿«∆
,‡e‰L BÓk ÌˆÚ‰»∆∆¿∆
,‰nÈÂ ‰Á¯ÊÓ BÈˆÁÓ≈∆¿ƒ¿»»»»»
˙�ÈÁa Ïha˙iL e�ÈÈ‰«¿∆ƒ¿«≈¿ƒ«
¯‡a˙pL BÓk ,C¯‡‰»…∆¿∆ƒ¿»≈
B�LÈ ÂLÎÚL ÏÈÚÏ¿≈∆«¿»∆¿
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL C¯‡ ˙�ÈÁa¿ƒ«…∆∆«¿≈∆
,Èelb‰Â ¯B‡‰ ÌˆÓˆ˙Óƒ¿«¿≈»¿«ƒ
È„ÎaL ,ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï ÏÎN ÚÈtLn‰ ·¯a ÏLÓŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆»»¿«««¿ƒ«≈∆¿«¿ƒ»∆ƒ¿≈
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ּכּמה להּציע צרי יֹותר למּטה ׂשכלֹו אֹור את ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָלהֹוריד
יּובן כן ּוכמֹו הּׂשכל, מתצמצם ׁשּבהם ּומׁשלים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּצעֹות
לבא ּולעתיד האֹור, מתצמצם האר ׁשעלֿידי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלמעלה
צפֹונה ההר חצי ּומׁש כן ּוכמֹו .האר ּבחינת ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹיתּבּטל
אם ּכי והעלם, ּדגּלּוי קּוין ב' יהיּו ׁשּלא נגּבה, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָֹוחציֹו
ׁשּיתּגּלה לפי יתּכּללּו, אֹו יתּבּטלּו אּלּו קּוין שּב' ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹּבאפן
לֹו ׁשּיהיה הּכּונה ּתׁשלם ועלֿידיֿזה ׁשהּוא. ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהעצם
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים מו"ה דוד אברהם שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"א תשרי...

לפלא שאינו מזכיר במכתביו האחרונים, אם נפגש עוה"פ באותם הקרובים שי' שפגשם מאז בכפר 

חזקה שמצליח  הרי תקותי  בפועל.  - מצות  לחב"ד אף שחסר אצלם  קירוב   - יחס  עליהם  ושפעל  חב"ד 

בפעולה ומזמן לזמן - בהוספה בכמות ובאיכות, וימלא עד"ז במכתבו הבא, ומבלי לחכות עד שיהי' איזה 

ענין שנדמה יהי' לו שעוד פעם נמצא במצור וכו'.

גם  המקומות  שבשני  המושב,  בתוככי  ובהנוגע  מורה  בם  להכתות  בהנוגע  השפעתו  מנצל  בודאי 

ז.א. שבהכתה  יחד בודאי עוסק במרץ גדול, שהרי הענין חשוב למאד. אף שמובן ששונה אופן הפעולה, 

הפעולה היא בתוכן תפקידם, משא"כ בהנוגע לתושבי המקום, יש להתבונן ולשער מראש תגובת השוחט 

וכו' שבמקום, וכן להזהר מלתת מקום לעלילה שמזניחים ענין ההוראה לתלמידים בשביל תעמולה בין 

המבוגרים, והכל לפי תנאי המקום והאישים. ובטח יתייעץ עם עוד מאנ"ש הנמצאים שם ויודעים תנאי 

המקום. מובן שגם ההתייעצות צ"ל באופן חשאי, וק"ל, וד"ל.

בברכת הצלחה במלאכתו מלאכת שמים ובפ"ש סגל המורים-ות שי'.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום, והנני חותם בשמו,

 א. קווינט

המזכיר
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מוגה בלתי

לסעודה. הקדושות ידיו נטל שליט"א אדמו"ר כ"ק

גו'.‡. רגליו ועמדו המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה

***

זה·. ביום "יבקע"1האושפיזא אותיות – יעקב שכתוב2הוא כמו נמשך3, זה שענין אורך", כשחר יבקע "אז
הסוכות הפרסא.4בחג את לבקוע שבכוחו עליון כח עלֿידי שנעשה הבקיעה ענין והוא ,

שכתוב כמו לבוא, דלעתיד הבקיעה כמו אינה זו שבקיעה בהמאמר5ואף (כמדובר גו'" הר הרי6"ונבקע – (

בקיעה. של ענין זאת בכל זה

גדר פורץ ושמחה בשמחה, להיות צריכים זה "יבקע7ומצד – הפרסא שבוקע הכח היא שהשמחה היינו, ,

לבוא. דלעתיד להבקיעה ההכנה וזוהי אורך", כשחר

פעם‚. אמר אדמו"ר מו"ח עד8כ"ק מהבעלֿשםֿטוב הרביים, כל את ומנה שלנו, האושפיזין ישנם שאצלנו
– זה ומצד הזקן. אדמו"ר – הוא זה דיום האושפיזא כן, ואם נשמתוֿעדן. (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו,

בשמחה. להיות יש בוודאי
חדשה נשמה היה הזקן שאדמו"ר פעמים וכמה כמה אמר אדמו"ר מו"ח –9כ"ק חדשה נשמה שהיה וכיון .

– היא וההתחדשות חדשה), בנשמה צורך אין חדש, דבר בשביל לא אם (שהרי בעולם "התחדשות" פעל
חב"ד. חסידות תורת של ענינה שזהו והשגה, בהבנה אלקות שהמשיך

שהכח כידוע יתברך, ומהותו עצמותו – לחדש שביכלתו מי את ו'לוקחים' מתקשרים זו התחדשות ועלֿידי
יתברך עצמותו בכח רק הוא ליש מאין .10לחדש

בניכם ש"נבאו לבוא דלעתיד ומצב המעמד מעין שזהו לומר אנו שיכולים זכינו, האחרון, בדור עכשיו,
"אשפוך – לבוא דלעתיד להיעוד הכנה וזוהי חסידות, של ענינים מדברים קטנים ילדים שאפילו ובנותיכם",

ובנותיכם" בניכם ונבאו בשר כל על רוחי .11את

בשמחה. להיות צריכים שכן, וכיון

עד השואבה, בית דשמחת הלילות ובכל בלילה, ומחר ביום מחר בלילה, היום התוועדות איפוא יערכו
כולה. השנה כל על השמחה וימשיכו תורה, ושמחת עצרת לשמיני

***

ברכה". של מ"כוס מהנאספים ואחד אחד לכל הקדושה בידו נתן המזון, ברכת אחרי
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הסוכות1) דחג ג' יום – השבת כניסת לאחרי נמשכה ההתוועדות
)l"end.(

שם2) פ"י. הכללים שער ע"ח הבאה. שבהערה לזהר הרקיע זהר
ספ"א. של"ב

א.3) קד, זח"ג וראה ח. נח, ישעי'
ואילך.4) סע"ד רנז, הסוכות שער דא"ח) (עם סידור ראה
ד.5) יד, זכרי'

ואילך).6) טז ע' (לעיל פ"ה
ואילך.7) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
וראה8) .(161 ע' תרצ"ז (סה"ש ס"ד תרצ"ז דחה"ס א' ליל שיחת

וש"נ. .81 ע' ריש חי"ח תו"מ גם
וש"נ.9) .22 ע' ריש תש"ו ואילך. 127 ע' תש"ה סה"ש ראה
ואילך).10) סע"א (קל, ס"כ אגה"ק תניא ראה
א.11) ג, יואל
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הרמב"ם‡. כותב השואבה בית שמחת אלא1אודות שירצה, מי וכל הארץ עמי אותה עושין היו ש"לא
כל אבל כו', מרקדין שהיו הם מעשה ואנשי והזקנים והחסידים והסנהדרין הישיבות וראשי ישראל חכמי גדולי

ולשמוע". לראות באין כולן והנשים האנשים העם
המקדש. בבית השואבה בית שמחת חוגגים והיו קיים, היה המקדש שבית בזמן היה זה סדר והנה,

ממדריגתם, ירדו קדושה של ענינים שכמה המקדש, בית שחרב לאחרי שדוקא ענינים, בכמה מצינו אמנם,
אלו. לענינים שייכות להם היתה לא קיים היה המקדש שבית שבזמן אלו אפילו אליהם שייכים נעשו אזי

זאת למלא יכולים פרטים בכמה הנה באיכות, נעלה שהוא לענין להגיע צריכים שכאשר בפשטות, גם ומובן
שמוסיפים zenka.עלֿידיֿזה ieaix

המקדש בית היה שהרי יותר, נעלית ודרגא במעלה העבודה היתה קיים, היה המקדש שבית בזמן כלומר:
המקדש" בבית לאבותינו נעשו נסים "עשרה – זמן בכל נסים רואים היו לא2שבו "אותותינו – עתה ואילו ;

מה" עד יודע אתנו ולא גו' .3ראינו

היו לא עתה שעד אלו על גם זו עבודה הוטלה לכן יותר, נמוכה בדרגא נעשתה שהעבודה כיון אמנם,
לימוד מצד ישראל בגדולי או הקרבנות), עבודת (כמו כהנים עלֿידי נעשית שהיתה כיון זו, לעבודה שייכים

השואבה). בית שמחת (כמו המצוות וקיום התורה

תקנום" תמידים ש"כנגד התפילות בענין – כהנים,4ולדוגמא עלֿידי היתה המקדש בבית התמידים שהקרבת ,

קיים היה המקדש שבית בזמן שגם שאף זאת, ועוד מישראל. ואחד אחד כל עלֿידי הוא התפילה ענין ואילו
מדרבנ או התורה מן התפילה, חיוב כמו5ןהיה פרטים ובריבוי כזו באריכות התפילה היתה לא מכלֿמקום, ,

המקדש בית .6משחרב

שהיתה ההגבלה שבטלה – ענין נוסף המקדש בית משחרב שדוקא השואבה, בית לשמחת בנוגע ועלֿדרךֿזה
מדברי (כנ"ל וכו' מעשה ואנשי חסידים סגולה, ליחידי רק שייך זה שענין קיים, היה המקדש שבית בזמן
גדולה במדה זאת ממלאים באיכות, העילוי שחסר כיון שכן, ולשמוע, לראות רק באים העם כל ואילו הרמב"ם),
לראות רק באים היו קיים היה המקדש שבית שבזמן לאלו גם שייך נעשה זה שענין בכמות, הריבוי עלֿידי

ולשמוע.

בכמות קטן חלק שרק באופן השואבה בית שמחת היתה קיים היה המקדש שבית שבזמן למרות כלומר:
החורבן, ענין מצד עתה, הנה ולשמוע, לראות רק באים היו בכמות גדול היותר החלק ואילו בפועל, שמחים היו
באים שהיו אלו מכל גם אלא וכו'", הישיבות וראשי ישראל חכמי מ"גדולי רק לא בריבוי, השמחה ענין נדרש

ולשמוע לראות .7רק

צריכים·. – סגולה מיחידי רק זאת תבעו שלפניֿזה שבזמנים בעבודה, תוספת מהם שתובעים שכיון ומובן,
הנוספת. העבודה את למלא כדי כחות להם ליתן גם

גדר פורצת שמחה שהרי השמחה, עלֿידי ניתן זה .8וכח

על להתגבר כדי רוח מצב ויותר כח יותר מקבלים השמחה שעלֿידי ובמוחש, בגשמיות שרואים וכפי
וטוב שמחה מתוך תהיה המצוות, וקיום התורה לימוד עצמה, שהעבודה זאת, ועוד ועיכובים. ומניעות הנסיונות

לבב.
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למעלה מגיע זה אין – מבניֿישראל סוג כל אצל שישנן המעלות על הבט מבלי בנמשל: ועלֿדרךֿזה
שלם" בלבב רצונך לעשות אחת אגודה כולם "ויעשו יחד, כולם מצטרפים כאשר ישראל בני אצל ,22שנעשית

דאתרוג, הסוג אפילו לבדו, אחד סוג עלֿידי להשיג שאיֿאפשר שמה – כולנה על העולה חמישי, ענין נוסף שאז
יחד. כולם צירוף עלֿידי משיגים

אחת", "אגודה מהם ועושים ישראל, שבבני הסוגים כל את ומאחדים שמקשרים זאת, פועלים וכאשר
שבבני הסוגים מכל למעלה כולנה, על העולה לענין מגיעים שעלֿידיֿזה הקב"ה, של רצונו רצונך", "לעשות

מימיו". שמחה ראה לא . . ראה שלא "מי אמרו עליה גלויה, בשמחה הדבר בא לאחריֿזה הנה – ישראל

.Ê:בזה והענין
בידעו הנה בשניהם, או המצוות בקיום או התורה בלימוד ומצבו מעמדו על הבט מבלי מישראל, אחד ָכל

נע הוא שגם דסוכות ובצירוףהענין לערבה, גם זקוקים כך לאתרוג, שזקוקים וכשם ישראל, מכלל חלק שה
כן וכמו שבפשוטים, הפשוט אצל גדולה שמחה נעשית אזי – בערך שלא לעילוי האתרוג גם מגיע יחד כולם
אליה שמגיע לדרגא דומה זה אין עתה, עד בה שעמד הדרגא מעלת על הבט מבלי שכן, שבגדולים, הגדול אצל

רצונך". לעשות אחת "אגודה מינים, ד' ממצות חלק שנעשה עלֿידיֿזה

השואבה. בית שמחת – ביותר גדולה שמחה ממשיכים מינים ד' מצות עלֿידי ולכן,

שישנם והשינויים ההפכים כל על מתגברים – ישראל בני אצל שישנם ההפכים כל את שמאחדים ועלֿידיֿזה
כולה. השנה כל על השמחה את וממשיכים הזמנים, ובכל המקומות בכל

.Á(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים
גם ומה ערבה, או הדס או לולב, או אתרוג, הנ"ל, הסוגים מד' אחד הוא כאן מהנמצאים אחד שכל כיון

בסוכה המינים ד' ליטול המובחר מן שמצוה לכך בהתאם בסוכה, ,23שנמצאים

שלם", "בלבב שלימות, של ובאופן רצונך", לעשות אחת "אגודה באמת שאנו בגלוי להראות יכולים אזי
במהרה ממש, בקרוב לבוא העתידה בגאולה צדקנו, משיח עלֿידי – בעולם שלימות ממשיכים ועלֿידיֿזה

בימינו.

***

.Ëנאמר עליו ל"יין", שייך השמחה שענין כיון הרי – השואבה בית לשמחת אלקים24בנוגע "המשמח
של ענין מוזכר להיות צריך לכאורה היה שלoiiואנשים", ענין או ;minבענין הסוכות דחג לחידוש בהתאם –

בששון" מים "ושאבתם המים, שמחה.25ניסוך של ענין יהיה במים שגם ,

המשנה כאשר גדולה26אמנם, שמחה שהיתה אמנם מסופר השואבה, בית שמחת אודות בפרטיות מספרת
ענין בנוגע הוא התיאור עיקר אבל בראשיהם,:xe`dביותר, זהב של ספלים וארבעה שם, היו זהב של "מנורות

אמה" חמישים מנורה של ש"גובהה (כיון ואחד אחד לכל סולמות כהונה27וארבעה מפרחי ילדים וארבעה ,(
היו מהן ומהמייניהן כהנים מכנסי מבלאי וספל, ספל לכל מטילין שהן לוג ועשרים מאה של כדים ובידיהם
ועד השואבה", בית מאור מאיר שאינה בירושלים חצר היה ולא מדליקין, היו ובהן פתילות), (לעשות מפקיעין

השואבה" בית של לאור חול) (מלאכת חטים בוררת היתה .28ש"אשה

ששאיבת חידוש דבר נוסף שבה המקדש, בבית המים דניסוך העבודה בין הקשר מה מובן: אינו ולכאורה
השואבה"? בית מאור מאירה שאינה בירושלים חצר היה "לא זה שבגלל – דוקא בשמחה להיות צריכה מים

") זה היתה`xeוענין השואבה בית שמחת שעיקר השואבה, בית דשמחת הזמן עם גם קשור השואבה") בית
dlilaבברייתא כדאיתא זה28, שגם – השואבה" בית לשמחת ואילך מכאן הערביים, בין של לתמיד "משם :
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ב"כלים"‚. אותה שמלבישים ושמחתֿתורה, דשמיניֿעצרת לשמחה אחרֿכך באים השואבה בית ומשמחת
ומצוותיה, דתורה

בשמחה המצוות וקיום התורה בלימוד מבורכת שנה שתהיה – כולה השנה כל על השמחה את וממשיכים
לבב, ובטוב

בעתם" גשמיכם ונתתי וגו' תשמרו מצוותי ואת תלכו בחוקותי "אם הבטחתו: הקב"ה מקיים כל9ואז עם ,

בפרשה. המנויות הברכות

***

לפני[ניגנו„. שעוד כזו, הנהגה בבתֿשחוק:] שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ואחרֿכך בריקוד. שמחה ניגון
הסדר. שינוי היא – בריקוד כבר התחילו "לחיים" אמירת

יכולים אם כן, ואם המים, ניסוך עם אלא) היין, ניסוך עם (לא קשור השואבה בית שמחת ענין כללות אמנם,
מ" בשמחה יאמרוminלהיות שתיכף ידיעה מתוך "לחיים", אמירת קודם עוד בשמחה להיות גם יכולים ,"

"לחיים".

***

החסידות‰. הראשון.10בתורת טוב יום במוצאי מתחיל השואבה בית דשמחת שהענין לכך הטעם מבואר
שנקראת השמחה להיות יכולה לאחריֿזה ורק מינים, ד' מצות לקיים צריכים שתחילה – בזה הטעמים ואחד

בגמרא אמרו עליה השואבה", בית מימיו".11"שמחת שמחה ראה לא השואבה בית שמחת ראה שלא "מי

בזה הלב12ומבואר כנגד החזה אל ולהמשיכם בידו ליטלם שצריכים – מינים ד' מצות שענין הוא13, –

עמוקים, הכי לאופנים ועד האופנים, בכל ה' ידיעת עם הקשורים הענינים את בלב וקובעים שממשיכים להורות
גדולם" ועד למקטנם אותי ידעו ש"כולם .14באופן

שמקיימים הראשונה מהפעם החל נעשה זה על והכח ההתחלה אבל לבוא, לעתיד זה יהיה ובפועל בגלוי –
לכם" "ולקחתם מינים.15המצוה ד' נטילת ,

.Âבגמרא איתא דוקא, אלו מינים ד' שנוטלים בטעם במדרש16והנה, יותר רומזים17ובארוכה אלו מינים שד' ,

ישראל, בבני שישנם הסוגים כל על
ומצוו תורה על דקאי אתרוג, כמו ריח", בו ויש טעם בו "יש המעלות, כל בו שיש מהסוג שנמשלוהחל ת

ומצוות טעם. – ותענוג ("געשמאק") עריבות בו שיש והשגה, הבנה של ענין הוא התורה לימוד וריח: ַלטעם
מלפני" היא "גזירה הקב"ה, ציווי מצד להיות צריך גזרתי"18שקיומן גזירה חקקתי "חוקה טעם,19, בהם אין –

ניחוח" "ריח ריח, אם רצוני"20כי ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת ,21,

ב' שהם תורה, ופחות מצוות יותר או מצוות, ופחות תורה יותר בהם שיש סוג ישראל בבני יש כן וכמו
טעם לא בה שאין ערבה בדוגמת שהם פשוטים לאנשים ועד ריח), (מצוות, והדס טעם) (תורה, דלולב המינים
אתרוג המינים: לג' מצרפים אותם וגם המצוות, בקיום והן התורה בלימוד הן פשוטים שהם היינו, ריח, ולא

אחת. מצוה נעשית יחד ומכולם והדס, לולב

שהרי – הסוגים מד' אחד מכל שלמעלה חמישי, ענין נעשה אזי הנ"ל, הסוגים ד' כל את מקשרים וכאשר
בצירוף ורק גו'", לכם ד"ולקחתם המצוה עלֿידו לקיים איֿאפשר מעלותיו, על הבט מבלי המינים, מד' אחד כל

מינים. ד' נטילת מצות – כולנה על העולה חמישי, ענין נעשה המינים ד' כל
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למעלה מגיע זה אין – מבניֿישראל סוג כל אצל שישנן המעלות על הבט מבלי בנמשל: ועלֿדרךֿזה
שלם" בלבב רצונך לעשות אחת אגודה כולם "ויעשו יחד, כולם מצטרפים כאשר ישראל בני אצל ,22שנעשית

דאתרוג, הסוג אפילו לבדו, אחד סוג עלֿידי להשיג שאיֿאפשר שמה – כולנה על העולה חמישי, ענין נוסף שאז
יחד. כולם צירוף עלֿידי משיגים

אחת", "אגודה מהם ועושים ישראל, שבבני הסוגים כל את ומאחדים שמקשרים זאת, פועלים וכאשר
שבבני הסוגים מכל למעלה כולנה, על העולה לענין מגיעים שעלֿידיֿזה הקב"ה, של רצונו רצונך", "לעשות

מימיו". שמחה ראה לא . . ראה שלא "מי אמרו עליה גלויה, בשמחה הדבר בא לאחריֿזה הנה – ישראל

.Ê:בזה והענין
בידעו הנה בשניהם, או המצוות בקיום או התורה בלימוד ומצבו מעמדו על הבט מבלי מישראל, אחד ָכל

נע הוא שגם דסוכות ובצירוףהענין לערבה, גם זקוקים כך לאתרוג, שזקוקים וכשם ישראל, מכלל חלק שה
כן וכמו שבפשוטים, הפשוט אצל גדולה שמחה נעשית אזי – בערך שלא לעילוי האתרוג גם מגיע יחד כולם
אליה שמגיע לדרגא דומה זה אין עתה, עד בה שעמד הדרגא מעלת על הבט מבלי שכן, שבגדולים, הגדול אצל

רצונך". לעשות אחת "אגודה מינים, ד' ממצות חלק שנעשה עלֿידיֿזה

השואבה. בית שמחת – ביותר גדולה שמחה ממשיכים מינים ד' מצות עלֿידי ולכן,

שישנם והשינויים ההפכים כל על מתגברים – ישראל בני אצל שישנם ההפכים כל את שמאחדים ועלֿידיֿזה
כולה. השנה כל על השמחה את וממשיכים הזמנים, ובכל המקומות בכל

.Á(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים
גם ומה ערבה, או הדס או לולב, או אתרוג, הנ"ל, הסוגים מד' אחד הוא כאן מהנמצאים אחד שכל כיון

בסוכה המינים ד' ליטול המובחר מן שמצוה לכך בהתאם בסוכה, ,23שנמצאים

שלם", "בלבב שלימות, של ובאופן רצונך", לעשות אחת "אגודה באמת שאנו בגלוי להראות יכולים אזי
במהרה ממש, בקרוב לבוא העתידה בגאולה צדקנו, משיח עלֿידי – בעולם שלימות ממשיכים ועלֿידיֿזה

בימינו.

***

.Ëנאמר עליו ל"יין", שייך השמחה שענין כיון הרי – השואבה בית לשמחת אלקים24בנוגע "המשמח
של ענין מוזכר להיות צריך לכאורה היה שלoiiואנשים", ענין או ;minבענין הסוכות דחג לחידוש בהתאם –

בששון" מים "ושאבתם המים, שמחה.25ניסוך של ענין יהיה במים שגם ,

המשנה כאשר גדולה26אמנם, שמחה שהיתה אמנם מסופר השואבה, בית שמחת אודות בפרטיות מספרת
ענין בנוגע הוא התיאור עיקר אבל בראשיהם,:xe`dביותר, זהב של ספלים וארבעה שם, היו זהב של "מנורות

אמה" חמישים מנורה של ש"גובהה (כיון ואחד אחד לכל סולמות כהונה27וארבעה מפרחי ילדים וארבעה ,(
היו מהן ומהמייניהן כהנים מכנסי מבלאי וספל, ספל לכל מטילין שהן לוג ועשרים מאה של כדים ובידיהם
ועד השואבה", בית מאור מאיר שאינה בירושלים חצר היה ולא מדליקין, היו ובהן פתילות), (לעשות מפקיעין

השואבה" בית של לאור חול) (מלאכת חטים בוררת היתה .28ש"אשה

ששאיבת חידוש דבר נוסף שבה המקדש, בבית המים דניסוך העבודה בין הקשר מה מובן: אינו ולכאורה
השואבה"? בית מאור מאירה שאינה בירושלים חצר היה "לא זה שבגלל – דוקא בשמחה להיות צריכה מים

") זה היתה`xeוענין השואבה בית שמחת שעיקר השואבה, בית דשמחת הזמן עם גם קשור השואבה") בית
dlilaבברייתא כדאיתא זה28, שגם – השואבה" בית לשמחת ואילך מכאן הערביים, בין של לתמיד "משם :

ביאור: דורש
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ב"כלים"‚. אותה שמלבישים ושמחתֿתורה, דשמיניֿעצרת לשמחה אחרֿכך באים השואבה בית ומשמחת
ומצוותיה, דתורה

בשמחה המצוות וקיום התורה בלימוד מבורכת שנה שתהיה – כולה השנה כל על השמחה את וממשיכים
לבב, ובטוב

בעתם" גשמיכם ונתתי וגו' תשמרו מצוותי ואת תלכו בחוקותי "אם הבטחתו: הקב"ה מקיים כל9ואז עם ,

בפרשה. המנויות הברכות

***

לפני[ניגנו„. שעוד כזו, הנהגה בבתֿשחוק:] שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ואחרֿכך בריקוד. שמחה ניגון
הסדר. שינוי היא – בריקוד כבר התחילו "לחיים" אמירת

יכולים אם כן, ואם המים, ניסוך עם אלא) היין, ניסוך עם (לא קשור השואבה בית שמחת ענין כללות אמנם,
מ" בשמחה יאמרוminלהיות שתיכף ידיעה מתוך "לחיים", אמירת קודם עוד בשמחה להיות גם יכולים ,"

"לחיים".

***

החסידות‰. הראשון.10בתורת טוב יום במוצאי מתחיל השואבה בית דשמחת שהענין לכך הטעם מבואר
שנקראת השמחה להיות יכולה לאחריֿזה ורק מינים, ד' מצות לקיים צריכים שתחילה – בזה הטעמים ואחד

בגמרא אמרו עליה השואבה", בית מימיו".11"שמחת שמחה ראה לא השואבה בית שמחת ראה שלא "מי

בזה הלב12ומבואר כנגד החזה אל ולהמשיכם בידו ליטלם שצריכים – מינים ד' מצות שענין הוא13, –

עמוקים, הכי לאופנים ועד האופנים, בכל ה' ידיעת עם הקשורים הענינים את בלב וקובעים שממשיכים להורות
גדולם" ועד למקטנם אותי ידעו ש"כולם .14באופן

שמקיימים הראשונה מהפעם החל נעשה זה על והכח ההתחלה אבל לבוא, לעתיד זה יהיה ובפועל בגלוי –
לכם" "ולקחתם מינים.15המצוה ד' נטילת ,

.Âבגמרא איתא דוקא, אלו מינים ד' שנוטלים בטעם במדרש16והנה, יותר רומזים17ובארוכה אלו מינים שד' ,

ישראל, בבני שישנם הסוגים כל על
ומצוו תורה על דקאי אתרוג, כמו ריח", בו ויש טעם בו "יש המעלות, כל בו שיש מהסוג שנמשלוהחל ת

ומצוות טעם. – ותענוג ("געשמאק") עריבות בו שיש והשגה, הבנה של ענין הוא התורה לימוד וריח: ַלטעם
מלפני" היא "גזירה הקב"ה, ציווי מצד להיות צריך גזרתי"18שקיומן גזירה חקקתי "חוקה טעם,19, בהם אין –

ניחוח" "ריח ריח, אם רצוני"20כי ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת ,21,

ב' שהם תורה, ופחות מצוות יותר או מצוות, ופחות תורה יותר בהם שיש סוג ישראל בבני יש כן וכמו
טעם לא בה שאין ערבה בדוגמת שהם פשוטים לאנשים ועד ריח), (מצוות, והדס טעם) (תורה, דלולב המינים
אתרוג המינים: לג' מצרפים אותם וגם המצוות, בקיום והן התורה בלימוד הן פשוטים שהם היינו, ריח, ולא

אחת. מצוה נעשית יחד ומכולם והדס, לולב

שהרי – הסוגים מד' אחד מכל שלמעלה חמישי, ענין נעשה אזי הנ"ל, הסוגים ד' כל את מקשרים וכאשר
בצירוף ורק גו'", לכם ד"ולקחתם המצוה עלֿידו לקיים איֿאפשר מעלותיו, על הבט מבלי המינים, מד' אחד כל

מינים. ד' נטילת מצות – כולנה על העולה חמישי, ענין נעשה המינים ד' כל
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מציאות ישנה כן, לפני הגבלתmindאמנם, רק שישנה והיינו, מסויימת, והגבלה מדידה צורה, להם שאין
zenkתלוי שזה – כו' קצוות צורה, של הגבלה אין עדיין אבל נקנהilkaהמים, שאז המים, את מוזגים שבו

כו'. צורה של הגבלה בהם אין עצמם מצד המים אבל הכלי, וגוון דצורת וההגבלה המדידה במים

נמוכה למדריגה ירידה להיות צריכה כו', ציור של ומדידה בהגבלה יבוא שהדבר שכדי שזהווהיינו, יותר,
קרח. שנעשים המים דקפאון הענין תוכן

שינויים, כמה בו להיות שיכולים מופשט באופן הדבר מציאות ישנה שתחילה – הבריאה בכללות ודוגמתו
מסויימת. צורה בו נעשית אזי ממנו שלמטה לעולם הירידה ועלֿידי

.·Èז"ל רבותינו כמאמר בעולם, גם נמשך שמזה – בתורה דוגמתו שמצינו ממה באורייתא36ויובן "אסתכל
עלמא": וברא

לפטור. או לחיוב הפסקֿדין, יהיה כיצד עדיין ברור לא שבה כזו, שכלית סברא בתורה יש

ואבטליון משמעיה קבלו ושמאי הלל שכליות37ולדוגמא: וסברות שכליים ענינים קבלו ששניהם היינו, ,

mze`nהלל אצל הנה ותלמידיהם, ושמאי להלל ואבטליון משמעיה הסברא כשנמשכה ואףֿעלֿפיֿכן, רביים,
(בית להחמיר הסברא נתקבלה ותלמידיו שמאי אצל ואילו מקילין), הלל (בית להקל הסברא נתקבלה ותלמידיו

מחמירין). שמאי

תלוי זה הרי כו', הצורה הגבלת ואילו בלבד; "בכמות" הענין הגבלת היתה ואבטליון שמעיה שאצל והיינו,
נמשך וכאשר וקולא, חסד לבן, בגוון הדין בא אזי ותלמידיו, להלל נמשך שכאשר – הדבר יומשך שבו בכלי

וחומרא. גבורה של בגוון הדין בא אזי ותלמידיו, לשמאי

יותר נעלה ומקור שרש להם יש ואבטליון, שמעיה אצל שהם כפי השכלית והסברא השכלי הענין גם והנה,
כו'" ומסרה מסיני תורה קיבל "משה בשכל38– ה"כמות" מהגבלת אפילו יותר נעלה באופן זה הרי ששם –

ואבטליון. דשמעיה

מים. כמו וישות כמות של ענין שאינו האור בדוגמת – "אור" בשם נקרא זה וענין

ורקיע: מים דאור הענינים ג' בתורה שיש ונמצא,

נאמר שעלֿזה למעלה, שהיא כפי התורה על קאי – כתובות`xe"תורה39"אור" במסכת בגמרא וכדאיתא ,"40

המשתמש כו'".xe`a"כל תורה

ז"ל רבותינו (כמאמר ה' דבר ולומד המקבל לאדם למטה, נמשך התורה אור חכם41וכאשר תלמיד "כל
נקרא זה הרי – ושכלו במוחו התורה אור את קולט שהאדם באופן כנגדו"), ושונה קורא הקב"ה ושונה שקורא

המים. שבענין והכמות הישות בדוגמת היא האנושי השכל של ההגבלה כי, "מים", בשם

לשאלה ביחס בה ולדון בתורה, שלמד השכלית בסברא להתבונן מתחיל הלומד האדם כאשר ואחרֿכך,
דפסקֿדין הציור נעשה שאז דאגלידו", "מיא "רקיע", בשם נקרא זה הרי – העולם לעניני בנוגע לידו שבאה

לגבורה. או לחסד

.‚È:כזה באופן העולם בריאת גם נעשית – ורקיע מים דאור הענינים ג' ישנם שבתורה וכיון
ישות,42כתיב של ענין בזה שייך שלא הוי'", "דבר ישנו לראש שלכל והיינו נעשו", שמים הוי' "בדבר

בתניא בארוכה וכמבואר אחד, הכל ודיבורו הוא בהתאחדות43שהרי הוא אלא נפרד, ענין אינו למעלה שהדיבור
הקב"ה. עם

"אור": בשם נקרא זה וענין

"ויאמר ענין שזהו בהתגלות, בא אלקות כאשר ולכן, המאיר. דבר אם, כי וישות, כמות של ענין אינו – אור
"אור". בשם נקרא זה הרי – לזולת בגילוי בא שאלקות אלקים",
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רע"ב.36) קסא, זח"ב
מי"ב.37) פ"א אבות
מ"א.38) שם
כג.39) ו, משלי

ב.40) קיא,
תתרלד.41) רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדבא"ר
ו.42) לג, תהלים
פ"כֿכא.43)
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שחר של תמיד הקרבת בעת היה המים לאחרי29ניסוך דוקא היתה המים) ניסוך עם (הקשורה השמחה ואילו ,
ניסוך שגם לקבוע צריכים היו – לילה עם שקשור ענין זהו אם ממהֿנפשך: ולכאורה, הערביים. בין של תמיד
צריכים היו – שחר של תמיד עם קשור המים ניסוך ואם הערביים; בין של תמיד הקרבת בעת יהיה המים

שחר? של לתמיד הסמוך בזמן תהיה השמחה שגם לקבוע

של ענין עם קשורה להיות צריכה השמחה היתה אופן, שלminובכל ענין עם גם וקשור שנמשך וכפי ,oii

היו והיין המים מנסכים היו שבהם שהספלים כך, כדי ועד היין, ניסוך גם היה המים ניסוך בשעת שהרי –

אחת" בבת כלים שניהם שיהיו כדי דק ואחד מעובה אחד . . לענין30"מנוקבין השייכות מהי אבל ;xe`d?

.È:בהקדמה – הענין וביאור
גוף מבנה שטבע הגוף, מבנה עם הקשור ענין להיותו בשכל, המובן דבר הוא – יין שעלֿידי השמחה ענין

אנשים". . . "משמח שמחה, לידי אותו מביאה יין ששתיית הוא האדם

היין: בענין גם מרומזת לשמחה והשייכות

בחוץ. גילוי של באופן האדם של הפנימיים הענינים באים שעלֿידה – הוא השמחה ענין

בתחילה שהרי – היין ענין גם שלoenhוזהו ולא אוכל של דין לו שיש ועד הענבים, בתוך בהעלם היין
צורך ויש zelbleמשקה, `ivedlחשוב משקה שנעשה למעליותא, שינוי בו נעשה ואז בענבים, מההעלם היין את

מיוחדת. ברכה עליו שמברכים

וזהו בגילוי, באים בלבד, ובכח בהעלם אצלו שנמצאים שהענינים – באדם היין פעולת היא כזו ובדוגמא
בהעלם. הם הרגיל דרך שעל הענינים גם האדם אצל מתגלים השמחה שבשעת שרואים כפי השמחה, ענין

מצד התורה שפועלת החידוש lerאמנם, zlawאודות מדובר כאשר שגם – בהםminהוא אין עצמם שמצד ,

צוה שהקב"ה בידעו הנה המים), את מוזגים שבו הכלי מצד רק נעשה זה שענין וצורה, גוון בהם (ואין ָטעם
אףֿעלֿפי שכן, ביותר, גדולה שמחה אצלו מעורר זה הרי בששון, תהיה המים ששאיבת וצוה המים, ניסוך על
על הצורה הגברת ישנה ישראל בני שאצל כיון מכלֿמקום, לשמחה, מים בין שייכות אין הגוף טבע שמצד
שזוהי אלא עוד ולא למים, בשייכות גם שמחה של ענין נעשה הבהמית, נפש על האלקית נפש והגברת החומר,

xzeiשמחה dlecb.דוקא הבהמית ונפש הגוף טבע שמצד יין, עם הקשורה השמחה מאשר

שמחה גם אלא המים), (ניסוך הטבע מן שלמעלה השמחה רק לא ישנה האלקית נפש שמצד הדבר וטעם
שכתוב כמו הקב"ה, עלֿידי נברא הטבע שגם לפי – היין) (ניסוך טבע וכשם31שעלֿפי אלקים", ברא "בראשית

שמחה. גורם שיין הוא הטבעיים מהחוקים ואחד טבעיים, חוקים בו קבע כך העולם, את ברא שהקב"ה

שמתקבל היינו, שכל, עלֿפי ה' עבודת (א) סדרים: שני בה שיש – לקונו האדם בעבודת גם משתקף זה וענין
בשמחה היא העבודה שאז – כן ועושה לעשות, צריך שכך envrבשכלו cvnמקום לה שאין כזו עבודה (ב) ,

בידעו מזה: ויתירה בשמחה, היא זו עבודה גם ואףֿעלֿפיֿכן, עול, קבלת מתוך זאת ועושה שכלו, ָעלֿפי
לו שיש השמחה מאשר יותר עוד ביותר, גדולה היא השמחה אזי – הקב"ה של רצונו מצד רק זאת שעושה

שכלית. בעבודה

.‡È:למעלה הענינים שרש מצד זה הרי – אלו ענינים ב' ישנם יהודי שאצל הדבר וטעם
בזהר שכתוב מה בחסידות32ובהקדים בארוכה ג'33ונתבאר ישנן הבריאה ובסדר ההשתלשלות שבסדר ,

ורקיע. מים אור שנקראים: ענינים,

כעין "רקיע הלשון בתנ"ך מצינו – ל"רקיע" צורה34הנורא"gxwdבנוגע כבר לו שיש דבר שזהו היינו, ,

דאגלידו" "מיא היא שמציאותו הקרח בדוגמת ומדידה, הגבלה מסויימת,35מסויימת, צורה בהם נעשית שאז ,

ומדידה. הגבלה
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ה"ו.29) פ"י ומוספין תמידין הל' רמב"ם ב. כו, יומא
ואילך.30) סע"א מח, סוכה
א.31) א, בראשית
ואילך.32) סע"א קסז, ח"ב

תב33) (ע' רקיע מים אור ערך ג) (כרך חב"ד הערכים ספר ראה
וש"נ. ואילך).

כב.34) א, יחזקאל
עה"פ.35) ומצו"צ ופרש"י ת"י ראה
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מציאות ישנה כן, לפני הגבלתmindאמנם, רק שישנה והיינו, מסויימת, והגבלה מדידה צורה, להם שאין
zenkתלוי שזה – כו' קצוות צורה, של הגבלה אין עדיין אבל נקנהilkaהמים, שאז המים, את מוזגים שבו

כו'. צורה של הגבלה בהם אין עצמם מצד המים אבל הכלי, וגוון דצורת וההגבלה המדידה במים

נמוכה למדריגה ירידה להיות צריכה כו', ציור של ומדידה בהגבלה יבוא שהדבר שכדי שזהווהיינו, יותר,
קרח. שנעשים המים דקפאון הענין תוכן

שינויים, כמה בו להיות שיכולים מופשט באופן הדבר מציאות ישנה שתחילה – הבריאה בכללות ודוגמתו
מסויימת. צורה בו נעשית אזי ממנו שלמטה לעולם הירידה ועלֿידי

.·Èז"ל רבותינו כמאמר בעולם, גם נמשך שמזה – בתורה דוגמתו שמצינו ממה באורייתא36ויובן "אסתכל
עלמא": וברא

לפטור. או לחיוב הפסקֿדין, יהיה כיצד עדיין ברור לא שבה כזו, שכלית סברא בתורה יש

ואבטליון משמעיה קבלו ושמאי הלל שכליות37ולדוגמא: וסברות שכליים ענינים קבלו ששניהם היינו, ,

mze`nהלל אצל הנה ותלמידיהם, ושמאי להלל ואבטליון משמעיה הסברא כשנמשכה ואףֿעלֿפיֿכן, רביים,
(בית להחמיר הסברא נתקבלה ותלמידיו שמאי אצל ואילו מקילין), הלל (בית להקל הסברא נתקבלה ותלמידיו

מחמירין). שמאי

תלוי זה הרי כו', הצורה הגבלת ואילו בלבד; "בכמות" הענין הגבלת היתה ואבטליון שמעיה שאצל והיינו,
נמשך וכאשר וקולא, חסד לבן, בגוון הדין בא אזי ותלמידיו, להלל נמשך שכאשר – הדבר יומשך שבו בכלי

וחומרא. גבורה של בגוון הדין בא אזי ותלמידיו, לשמאי

יותר נעלה ומקור שרש להם יש ואבטליון, שמעיה אצל שהם כפי השכלית והסברא השכלי הענין גם והנה,
כו'" ומסרה מסיני תורה קיבל "משה בשכל38– ה"כמות" מהגבלת אפילו יותר נעלה באופן זה הרי ששם –

ואבטליון. דשמעיה

מים. כמו וישות כמות של ענין שאינו האור בדוגמת – "אור" בשם נקרא זה וענין

ורקיע: מים דאור הענינים ג' בתורה שיש ונמצא,

נאמר שעלֿזה למעלה, שהיא כפי התורה על קאי – כתובות`xe"תורה39"אור" במסכת בגמרא וכדאיתא ,"40

המשתמש כו'".xe`a"כל תורה

ז"ל רבותינו (כמאמר ה' דבר ולומד המקבל לאדם למטה, נמשך התורה אור חכם41וכאשר תלמיד "כל
נקרא זה הרי – ושכלו במוחו התורה אור את קולט שהאדם באופן כנגדו"), ושונה קורא הקב"ה ושונה שקורא

המים. שבענין והכמות הישות בדוגמת היא האנושי השכל של ההגבלה כי, "מים", בשם

לשאלה ביחס בה ולדון בתורה, שלמד השכלית בסברא להתבונן מתחיל הלומד האדם כאשר ואחרֿכך,
דפסקֿדין הציור נעשה שאז דאגלידו", "מיא "רקיע", בשם נקרא זה הרי – העולם לעניני בנוגע לידו שבאה

לגבורה. או לחסד

.‚È:כזה באופן העולם בריאת גם נעשית – ורקיע מים דאור הענינים ג' ישנם שבתורה וכיון
ישות,42כתיב של ענין בזה שייך שלא הוי'", "דבר ישנו לראש שלכל והיינו נעשו", שמים הוי' "בדבר

בתניא בארוכה וכמבואר אחד, הכל ודיבורו הוא בהתאחדות43שהרי הוא אלא נפרד, ענין אינו למעלה שהדיבור
הקב"ה. עם

"אור": בשם נקרא זה וענין

"ויאמר ענין שזהו בהתגלות, בא אלקות כאשר ולכן, המאיר. דבר אם, כי וישות, כמות של ענין אינו – אור
"אור". בשם נקרא זה הרי – לזולת בגילוי בא שאלקות אלקים",
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רע"ב.36) קסא, זח"ב
מי"ב.37) פ"א אבות
מ"א.38) שם
כג.39) ו, משלי

ב.40) קיא,
תתרלד.41) רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדבא"ר
ו.42) לג, תהלים
פ"כֿכא.43)
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שחר של תמיד הקרבת בעת היה המים לאחרי29ניסוך דוקא היתה המים) ניסוך עם (הקשורה השמחה ואילו ,
ניסוך שגם לקבוע צריכים היו – לילה עם שקשור ענין זהו אם ממהֿנפשך: ולכאורה, הערביים. בין של תמיד
צריכים היו – שחר של תמיד עם קשור המים ניסוך ואם הערביים; בין של תמיד הקרבת בעת יהיה המים

שחר? של לתמיד הסמוך בזמן תהיה השמחה שגם לקבוע

של ענין עם קשורה להיות צריכה השמחה היתה אופן, שלminובכל ענין עם גם וקשור שנמשך וכפי ,oii

היו והיין המים מנסכים היו שבהם שהספלים כך, כדי ועד היין, ניסוך גם היה המים ניסוך בשעת שהרי –

אחת" בבת כלים שניהם שיהיו כדי דק ואחד מעובה אחד . . לענין30"מנוקבין השייכות מהי אבל ;xe`d?

.È:בהקדמה – הענין וביאור
גוף מבנה שטבע הגוף, מבנה עם הקשור ענין להיותו בשכל, המובן דבר הוא – יין שעלֿידי השמחה ענין

אנשים". . . "משמח שמחה, לידי אותו מביאה יין ששתיית הוא האדם

היין: בענין גם מרומזת לשמחה והשייכות

בחוץ. גילוי של באופן האדם של הפנימיים הענינים באים שעלֿידה – הוא השמחה ענין

בתחילה שהרי – היין ענין גם שלoenhוזהו ולא אוכל של דין לו שיש ועד הענבים, בתוך בהעלם היין
צורך ויש zelbleמשקה, `ivedlחשוב משקה שנעשה למעליותא, שינוי בו נעשה ואז בענבים, מההעלם היין את

מיוחדת. ברכה עליו שמברכים

וזהו בגילוי, באים בלבד, ובכח בהעלם אצלו שנמצאים שהענינים – באדם היין פעולת היא כזו ובדוגמא
בהעלם. הם הרגיל דרך שעל הענינים גם האדם אצל מתגלים השמחה שבשעת שרואים כפי השמחה, ענין

מצד התורה שפועלת החידוש lerאמנם, zlawאודות מדובר כאשר שגם – בהםminהוא אין עצמם שמצד ,

צוה שהקב"ה בידעו הנה המים), את מוזגים שבו הכלי מצד רק נעשה זה שענין וצורה, גוון בהם (ואין ָטעם
אףֿעלֿפי שכן, ביותר, גדולה שמחה אצלו מעורר זה הרי בששון, תהיה המים ששאיבת וצוה המים, ניסוך על
על הצורה הגברת ישנה ישראל בני שאצל כיון מכלֿמקום, לשמחה, מים בין שייכות אין הגוף טבע שמצד
שזוהי אלא עוד ולא למים, בשייכות גם שמחה של ענין נעשה הבהמית, נפש על האלקית נפש והגברת החומר,

xzeiשמחה dlecb.דוקא הבהמית ונפש הגוף טבע שמצד יין, עם הקשורה השמחה מאשר

שמחה גם אלא המים), (ניסוך הטבע מן שלמעלה השמחה רק לא ישנה האלקית נפש שמצד הדבר וטעם
שכתוב כמו הקב"ה, עלֿידי נברא הטבע שגם לפי – היין) (ניסוך טבע וכשם31שעלֿפי אלקים", ברא "בראשית

שמחה. גורם שיין הוא הטבעיים מהחוקים ואחד טבעיים, חוקים בו קבע כך העולם, את ברא שהקב"ה

שמתקבל היינו, שכל, עלֿפי ה' עבודת (א) סדרים: שני בה שיש – לקונו האדם בעבודת גם משתקף זה וענין
בשמחה היא העבודה שאז – כן ועושה לעשות, צריך שכך envrבשכלו cvnמקום לה שאין כזו עבודה (ב) ,

בידעו מזה: ויתירה בשמחה, היא זו עבודה גם ואףֿעלֿפיֿכן, עול, קבלת מתוך זאת ועושה שכלו, ָעלֿפי
לו שיש השמחה מאשר יותר עוד ביותר, גדולה היא השמחה אזי – הקב"ה של רצונו מצד רק זאת שעושה

שכלית. בעבודה

.‡È:למעלה הענינים שרש מצד זה הרי – אלו ענינים ב' ישנם יהודי שאצל הדבר וטעם
בזהר שכתוב מה בחסידות32ובהקדים בארוכה ג'33ונתבאר ישנן הבריאה ובסדר ההשתלשלות שבסדר ,

ורקיע. מים אור שנקראים: ענינים,

כעין "רקיע הלשון בתנ"ך מצינו – ל"רקיע" צורה34הנורא"gxwdבנוגע כבר לו שיש דבר שזהו היינו, ,

דאגלידו" "מיא היא שמציאותו הקרח בדוגמת ומדידה, הגבלה מסויימת,35מסויימת, צורה בהם נעשית שאז ,

ומדידה. הגבלה
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ה"ו.29) פ"י ומוספין תמידין הל' רמב"ם ב. כו, יומא
ואילך.30) סע"א מח, סוכה
א.31) א, בראשית
ואילך.32) סע"א קסז, ח"ב

תב33) (ע' רקיע מים אור ערך ג) (כרך חב"ד הערכים ספר ראה
וש"נ. ואילך).

כב.34) א, יחזקאל
עה"פ.35) ומצו"צ ופרש"י ת"י ראה
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" – האור ענין לראש לכל מודגש השואבה בית שבשמחת היא`xeוזהו שההתחלה היינו, השואבה", בית
ה דניסוך הענין אחרֿכך נמשך זה ומאור אור", "תורה ה', קבלתminמאור של באופן העבודה על שמורה –

פשיטות, של באופן עדיין שהיא עול,

ה דניסוך הענין אחרֿכך נמשך המים ושכלoiiומניסוך טעם של בענינים גם העבודה המשכת על שמורה –

ד"רקיע"). הציור (בדוגמת

משם לתפילה, משם שחר, של תמיד ראשונה "שעה הגמרא: כפירוט – היום עבודת יהודי פועל כזה ובאופן
לשמחת ואילך מכאן הערביים, בין של לתמיד משם . . המדרש לבית משם המוספין, לתפילת משם מוסף, לקרבן
יאיר ה' שאור באופן ומעשה, דיבור דמחשבה והלבושים נפשו, כחות עשר ביתו, את ובונה – השואבה" בית
לבית מחוץ ואפילו בלילה, אפילו שיאיר אלא המקדש, ובבית הבית בהר בירושלים, קדוש, במקום רק לא

ביתהמקדש של לאור חטים בוררת היתה ש"אשה ועד שלו, המקדש לבית מסביב שבונה העיר בכל –

שייכות לו היתה (אילו דחול עובדין חולין, בעניני גם ומאיר חודר המקדש דבית שהאור היינו, השואבה",
המקדש. לבית שמחוץ עמהם),

.ÂËנצחית היא שהתורה הזמנים:50וכיון כל ועל המקומות כל על זאת מספרת שהגמרא מובן הרי ,

עברו וכבר מה", עד יודע אתנו ולא גו' ראינו לא ש"אותותינו ומצב במעמד בגלות, נמצאים כאשר אפילו
שעלֿזה בביתו, רק לא להאיר התשובה, עבודת עלֿידי יהודי, של בכחו – המקדש בית מחורבן שנים ריבוי

ואחד"51נאמר אחד כל "בתוך בתוכם", מעט"52"ושכנתי "מקדש וביתֿהמדרש, ב'ישיבה' רק ולא אלא53, ,

ה', בעבודת שמחתו עלֿידי שמדליק מהמנורה מואר יהיה הבית" ל"הר ומחוץ מעט" לה"מקדש מחוץ שאפילו
דעהו" דרכיך "בכל אור", ותורה מצוה ב"נר ומאירים חדורים נעשים שלו החולין עניני כל שגם .54היינו,

בגילוי. אלקות שרואה התורה, אור של ל"מאור" שמגיע ועד

***

.ÊËמאירה שאינה בירושלים חצר היה ש"לא עד מנורות, מדליקים שהיו השואבה, בית דשמחת לסדר בנוגע
ובגמרא במשנה מסופר – השואבה" בית שמחת של לאור חטים בוררת היתה ש"אשה ועד השואבה", בית מאור
כדים ובידיהם כהונה מפרחי (בחורים) ילדים "ארבעה ממש: בפועל המנורות את מדליקים שהיו אלו הם מי
ספל לכל מטילין שהן לוג), ועשרים מאה כולם שהם לוג, שלשים שלשים של שמן (כדי לוג ועשרים מאה של

כו'. בסולמו ועולה לוג, שלשים של שמן כד נושא היה אחד שכל היינו, וספל",
ענין56ברמב"ם55מבואר זהו הרי הוי', לפני לשרת ולעמוד להבדל רוחו שנדבה מי כל ובכלאשר הכהן.

התורה באור ישראל בני בתי את להאיר – כו' רוחם שנדבה אלו והם זו, עבודה ישנה עכשיו וגם ישראל
אשר היינו השואבה, בית שמחת של לאור חטים בוררת היתה אשה אשר עד במושבותם, אור שיהיה והמצוה,

חטים בירור (כמו דחול ועובדין הרשות עניני התורה.57גם באור מוארים יהיו (

בחורים, רש"י ופירש כהונה, מפרחי הילדים אשר הבית בזמן שהיה וכמו ביחוד, הצעירים על היא זו וחובה
כמה השםֿיתברך להם ישלם עלֿידיֿזה בסביבתם, אור יאירו שהצעירים ועלֿידי המנורות. את מדליקים היו הם

הגשמיים. עניניהם בכל וגם הרוחניים עניניהם בכל אור שיהיה ככה, פעמים

.ÊÈהגבור של גבורתו מאשר יותר גדולה היתה כהונה פרחי הבחורים של גבורתם אשר שם בגמרא מסופר
הגבור נושא שהיה המשא מאשר יותר היה הבחורים נושאים שהיו המשא כובד א) דברים: בב' והוא שבכהנים.

טובא.58שבכהנים דזקיפי בסולמות עולים היו כהונה פרחי והבחורים בשיפוע, שהיה בכבש עולה היה הוא ב) .
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ובכ"מ.50) רפי"ז. תניא
ח.51) כה, תרומה
ועוד.52) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
א.53) כט, מגילה וראה טז. יא, יחזקאל
ספ"ג.54) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי
שליט"א,55) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – השיחה סיום עד מכאן

ניתוספו זו במהדורא ואילך. 1365 ע' ח"ד ללקו"ש בהוספות ונדפס

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד
בסופן.56) ויובל שמיטה הל'
א.57) סג, יבמות עיין
כבד58) משא לישא דהנ"ל כחו אשר משמע הגמרא שמדברי הגם

106 ע' (לקמן ואילך (סל"א שמח"ת ליל בשיחת נת' כבר יותר,
יותר. כבד הבחורים משא הי' דבפועל בפנים, כמ"ש ראי' ואילך))
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אור" "יהי היה שמלמעלה הראשון שהדיבור הטעם שבאים44וזהו והגילויים הענינים כל שכללות כיון –

של ענין אם כי וכמות, ישות של ענין זה שאין "אור", בשם נקראים `zewlמלמעלה ielibהאלקות כרצון ,

אותו. יכיר – העולם – שהזולת

הארץ". ואת השמים את אלקים "ברא יהיה זה שמגילוי הוא הקב"ה של רצונו אמנם,

הרמב"ם (כלשון הנבראים כל של ה"יסודות" נבראו לראש שלכל באופן היה הבריאה יסודות45וסדר ,(
ח והגבלהפשוטים, ומדידה צורה לו אין שעדיין באופן הוא היש אבל היש, בריאת שנעשה היינו, פשוט, ומר

ה"מים", ענין עלֿדרך – מסויימת

ענין עלֿדרך – מסויים נברא של צורה בעצמו מקבל הפשוט שהחומר עד יותר, למטה נשתלשל ואחרֿכך
ה"רקיע".

שלאחריֿזה: הימים בחמשה לבריאה ראשון דיום הבריאה שבין החילוק כללות וזהו

ז"ל חכמינו דרשו הארץ", ואת השמים את אלקים ברא "בראשית הפסוק לרבות46על – השמים "את :

אמרו ועלֿזה ראשון", מיום נבראו וארץ שמים תולדות ש"כל תולדותיה", לרבות – הארץ ואת תולדותיהם,
ז"ל הוא".47חכמינו מאמר נמי "בראשית

וכל וארץ שמים של המציאות הראשון ביום כבר ישנה ד"בראשית" המאמר שמצד כיון השאלה: ונשאלת
שלאחריֿזה? ימים בחמשה נפעל מה – צבאם

בשמים נכללים שהיו פשיטות, של באופן הנבראים כל נבראו ד"בראשית" המאמר שעלֿידי – בזה והביאור
"מים" שבין החילוק עלֿדרך (שזהו הפועל אל הכח מן נמשכו הבריאה, ימי ששת במשך ואחרֿכך, וארץ,

ל"רקיע").

.„Èמההכרה המוקדם: אל המאוחר מן הוא בבריאה, שישנם הענינים את להכיר מגיע שהאדם הסדר והנה,
החושים. בשאר להכרה בא – המישוש חוש עלֿידי

מוגבלים שהם ענינים רק תופס המישוש חוש והרי המישוש, חוש עלֿידי הדבר את תופס – לראש לכל
"רקיע"). (עלֿדרך מסויים באופן ומצוייר ומוגבל מדוד שהחומר כפי היינו, קצוות, בששה

גם שישנם הכרה לידי מגיע אזי בשכלו, מתבונן כאשר הנה המישוש, בחוש הדבר את שתופס ולאחרי
"מים"). (עלֿדרך הפשוט החומר הפשוטים, היסודות

שהמציאות מובן, הרי מנהיג, בלי לבירה שאיֿאפשר שכיון להכרה מגיע אזי יותר, בעומק מתבונן וכאשר
מהותו – המאור גילוי הוא שענינו "אור", בשם שנקרא לזה מקור שישנו מפני היא ד"מים" והמציאות ד"רקיע"

יתברך. ועצמותו

החשבון חודש שהוא אלול, בחודש ההכנה (לאחרי תשרי חודש במשך עבודתו עובד יהודי כאשר אמנם,
העבר על גמורה חרטה התשובה, לעבודת בא שמזה שעברה, השנה שעלֿידיעל להבא), על טובה וקבלה

שהקב"ה והכפרה והסליחה המחילה את הוא פועל הכיפורים ויום תשובה ימי עשרת השנה, דראש העבודה
כדברך" "סלחתי עוונות"48אומר לחשבון "ראשון הראשון", ל"ביום שבא ועד שנה49, של חשבון שמתחיל ,

עבודתו מתחילה שבה חדש,ycgnחדשה, בנין ,

("עּפעס טלאי לעשות תיתי, מהיכי שינוי, איזה בעשיית להסתפק שיכולים שנתקלקל, בית ועלֿדרךֿמשל –
עוד ולא הקלקול, קודם שהיה כמו חזק בית שיהיה רוצים אם אבל שבו; פרטיים ענינים ולתקן ַצולאטען")
הטפחות, עד המסד מן ולבנותו לחזור היא העצה אזי החטא), (קודם הקלקול קודם מכמו יותר חזק שיהיה אלא

– היסוד גבי על שבנויים הענינים בכל ולהמשיך מהיסוד להתחיל

זה jetdהרי xcqaבא ולאחריֿזה ה"מים", ענין בא ולאחריֿזה ה"אור", ענין שישנו יודעים לראש לכל :

ה"רקיע". ענין
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ג.44) א, בראשית
רפ"ד.45) יסוה"ת הל'
יד.46) שם, פרש"י

א.47) לב, ר"ה
כ.48) יד, שלח
כב.49) אמור תנחומא
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" – האור ענין לראש לכל מודגש השואבה בית שבשמחת היא`xeוזהו שההתחלה היינו, השואבה", בית
ה דניסוך הענין אחרֿכך נמשך זה ומאור אור", "תורה ה', קבלתminמאור של באופן העבודה על שמורה –

פשיטות, של באופן עדיין שהיא עול,

ה דניסוך הענין אחרֿכך נמשך המים ושכלoiiומניסוך טעם של בענינים גם העבודה המשכת על שמורה –

ד"רקיע"). הציור (בדוגמת

משם לתפילה, משם שחר, של תמיד ראשונה "שעה הגמרא: כפירוט – היום עבודת יהודי פועל כזה ובאופן
לשמחת ואילך מכאן הערביים, בין של לתמיד משם . . המדרש לבית משם המוספין, לתפילת משם מוסף, לקרבן
יאיר ה' שאור באופן ומעשה, דיבור דמחשבה והלבושים נפשו, כחות עשר ביתו, את ובונה – השואבה" בית
לבית מחוץ ואפילו בלילה, אפילו שיאיר אלא המקדש, ובבית הבית בהר בירושלים, קדוש, במקום רק לא

ביתהמקדש של לאור חטים בוררת היתה ש"אשה ועד שלו, המקדש לבית מסביב שבונה העיר בכל –

שייכות לו היתה (אילו דחול עובדין חולין, בעניני גם ומאיר חודר המקדש דבית שהאור היינו, השואבה",
המקדש. לבית שמחוץ עמהם),

.ÂËנצחית היא שהתורה הזמנים:50וכיון כל ועל המקומות כל על זאת מספרת שהגמרא מובן הרי ,

עברו וכבר מה", עד יודע אתנו ולא גו' ראינו לא ש"אותותינו ומצב במעמד בגלות, נמצאים כאשר אפילו
שעלֿזה בביתו, רק לא להאיר התשובה, עבודת עלֿידי יהודי, של בכחו – המקדש בית מחורבן שנים ריבוי

ואחד"51נאמר אחד כל "בתוך בתוכם", מעט"52"ושכנתי "מקדש וביתֿהמדרש, ב'ישיבה' רק ולא אלא53, ,

ה', בעבודת שמחתו עלֿידי שמדליק מהמנורה מואר יהיה הבית" ל"הר ומחוץ מעט" לה"מקדש מחוץ שאפילו
דעהו" דרכיך "בכל אור", ותורה מצוה ב"נר ומאירים חדורים נעשים שלו החולין עניני כל שגם .54היינו,

בגילוי. אלקות שרואה התורה, אור של ל"מאור" שמגיע ועד

***

.ÊËמאירה שאינה בירושלים חצר היה ש"לא עד מנורות, מדליקים שהיו השואבה, בית דשמחת לסדר בנוגע
ובגמרא במשנה מסופר – השואבה" בית שמחת של לאור חטים בוררת היתה ש"אשה ועד השואבה", בית מאור
כדים ובידיהם כהונה מפרחי (בחורים) ילדים "ארבעה ממש: בפועל המנורות את מדליקים שהיו אלו הם מי
ספל לכל מטילין שהן לוג), ועשרים מאה כולם שהם לוג, שלשים שלשים של שמן (כדי לוג ועשרים מאה של

כו'. בסולמו ועולה לוג, שלשים של שמן כד נושא היה אחד שכל היינו, וספל",
ענין56ברמב"ם55מבואר זהו הרי הוי', לפני לשרת ולעמוד להבדל רוחו שנדבה מי כל ובכלאשר הכהן.

התורה באור ישראל בני בתי את להאיר – כו' רוחם שנדבה אלו והם זו, עבודה ישנה עכשיו וגם ישראל
אשר היינו השואבה, בית שמחת של לאור חטים בוררת היתה אשה אשר עד במושבותם, אור שיהיה והמצוה,

חטים בירור (כמו דחול ועובדין הרשות עניני התורה.57גם באור מוארים יהיו (

בחורים, רש"י ופירש כהונה, מפרחי הילדים אשר הבית בזמן שהיה וכמו ביחוד, הצעירים על היא זו וחובה
כמה השםֿיתברך להם ישלם עלֿידיֿזה בסביבתם, אור יאירו שהצעירים ועלֿידי המנורות. את מדליקים היו הם

הגשמיים. עניניהם בכל וגם הרוחניים עניניהם בכל אור שיהיה ככה, פעמים

.ÊÈהגבור של גבורתו מאשר יותר גדולה היתה כהונה פרחי הבחורים של גבורתם אשר שם בגמרא מסופר
הגבור נושא שהיה המשא מאשר יותר היה הבחורים נושאים שהיו המשא כובד א) דברים: בב' והוא שבכהנים.

טובא.58שבכהנים דזקיפי בסולמות עולים היו כהונה פרחי והבחורים בשיפוע, שהיה בכבש עולה היה הוא ב) .
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ובכ"מ.50) רפי"ז. תניא
ח.51) כה, תרומה
ועוד.52) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
א.53) כט, מגילה וראה טז. יא, יחזקאל
ספ"ג.54) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי
שליט"א,55) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – השיחה סיום עד מכאן

ניתוספו זו במהדורא ואילך. 1365 ע' ח"ד ללקו"ש בהוספות ונדפס

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד
בסופן.56) ויובל שמיטה הל'
א.57) סג, יבמות עיין
כבד58) משא לישא דהנ"ל כחו אשר משמע הגמרא שמדברי הגם

106 ע' (לקמן ואילך (סל"א שמח"ת ליל בשיחת נת' כבר יותר,
יותר. כבד הבחורים משא הי' דבפועל בפנים, כמ"ש ראי' ואילך))
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בריותיו" עם בטרוניא בא הקב"ה "אין אשר מכיון על69אמנם, מלמעלה כח להם נותנים אשר ברור הרי ,

ה'" "לפני וכפרה סליחה מחילה והמשיך הכיפורים ביום שעבד הגדול הכהן של עבודתו אחרי ובפרט 70זה,

שיצליחו כהונה פרחי לבחורים הכח עלֿידו וניתן שמחתינו, זמן שיהיה עלֿידו נמשך הרי ישראל, לכל
לבב ובטוב בשמחה עליהם המוטל את שיעשו זאת ועוד .71בעבודתם,

שהם עליהם שאומרים באמרו, שמחה, ניגון שינגנו מּפאריז להאורחים צוה שליט"א אדמו"ר ַ[כ"ק
"מנגנים"].

***

.ÁÈשלא להזהר שצריך ולהבהיר, להוסיף יש כהונה, פרחי הבחורים של היגיעה אודות להמדובר בהמשך
לאחרים. ששייכת עבודה על יתייגעו שלא היינו, התוהו", ב"עולם יהיו

עלֿידי להעשות שצריכה בעבודה הם עוסקים שלהם, בעבודה לעסוק שבמקום כאלו שישנם – ובהקדמה
אחר. מישהו

לצאת רצונו הדבר, לו שקשה וכיון ובנשמתו, בגופו צדקה ליתן שצריך מי ישנו לצדקה: בנוגע – ולדוגמא
שלפעמים וכיון בממונו, צדקה ליתן שצריך מי שישנו לאידך, ועלֿדרךֿזה בממונו; צדקה עלֿידי ידיֿחובתו

בנשמתו. או בגופו בצדקה זאת להחליף רצונו הרע, היצר אותו מעכב

המצוות" כל כנגד ש"שקולה צדקה במצות שמצינו המצוות:72וכשם בכל גם הוא עלֿדרךֿזה –

כנגד הם לאֿתעשה מצוות ושס"ה מצוותֿעשה רמ"ח שהרי המצוות, בכל חייבים ישראל בני שכל לכך נוסף
גידים ושס"ה אברים לעסוק73רמ"ח צריך הוא שבה המיוחדת עבודתו אחד לכל יש – אדם כל אצל שישנם

בגמרא שמצינו עלֿדרך מיוחדת, מסוי74בהשתדלות מצוה שהיתה היינו, טפי", זהיר הוי במאי שבה"אבוך ימת
וביותר. ביחוד לפעול צריך היה

ערבה או הדס או לולב או אתרוג בבחינת הוא אם ומצבו, מעמדו לפי אחד לכל בנוגע בכללות, ועלֿדרךֿזה
אחת כללית ממצוה חלקים הם כולם הרי מינים ד' שבמצות זאת מלבד הנה ענינים75– מהם אחד לכל יש ,

נביאים" "מנהג שהיא מיוחדת מצוה בה שיש לערבה, בנוגע אפילו שמצינו ועלֿדרך ועלֿדרךֿזה76מיוחדים, ,
בגמרא כדאיתא להדס, ואתרוג77בנוגע בלולב יש ועלֿדרךֿזה שבת, ערב בכל הדס בדי שני נוטלים שהיו

מעמדו לפי מישראל אחד לכל יש כן וכמו ואתרוג; לולב בתור לפעול צריך מהם אחד שכל מיוחדים ענינים
מיוחדת. בהשתדלות לעסוק צריך שבה מיוחדת עבודה ומצבו,

וכסיל" זקן "מלך הרע, שהיצר להניחו78וכיון שלא דרכים מחפש לכן – המיוחדת עבודתו שזוהי יודע ,
לעסוק אותו שמפתה באופן היא בכך דרכו הרי ישראל, בני אודות שמדובר ובידעו זו, מיוחדת בעבודה ָלעסוק

שלו העבודה זו שאין אלא קדושה, עניני כן גם שהם אחרים .79בענינים

עלֿידי לעשותה שאפשר למצוה אחרים עלֿידי לעשותה שאיֿאפשר מצוה בין לדינא החילוק ועלֿדרך
מצוה דוחים שאם – תמידית מצוה שהיא עד ביותר ארוך שזמנה למצוה גרמא שהזמן מצוה בין וכן אחרים,

מצוהxaerשזמנה לעשות מצוהzicinzכדי שמקיימים או ,xyt`yלא זה ובגלל אחרים עלֿידי לעשותה
מצוה ערוך'xyt`Îi`yמקיימים ה'שולחן היפך זה הרי אחרים, עלֿידי ה'שולחן80לעשותה היפך שהוא וענין ,

עבירה! זה הרי ערוך'

.ËÈתפילה של אמות וד' תורה של אמות בד' שנמצאים כהונה, פרחי לבחורים בנוגע במיוחד ועלֿדרךֿזה
שאינם אלא קדושה, של ענינים עלֿידי שלהם, העבודה מדרך להסירם ומנסה הרע היצר מתחפש שלפעמים –

אליהם. השייכים ענינים
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סע"א.69) ג, ע"ז
ופ"ח.70) פ"ב אגה"ת תניא אחרי. פ' לקו"ת עיין
יא.71) פ"י אגה"ת תניא עיין
ב).72) (מח, פל"ז תניא וראה א. ט, ב"ב
ב.73) קע, זח"א ראה
סוס"ז.74) אגה"ק תניא וראה סע"ב. קיח, שבת

יא.75) שורש להרמב"ם סהמ"צ ראה
הכ"ב.76) פ"ז לולב הל' רמב"ם ואילך. א מד, סוכה
ב.77) לג, שבת
ובפרש"י.78) יג ד, קהלת
וש"נ.79) .129 ע' ח"כ תו"מ גם ראה
וש"נ.80) ואילך. ה"ג פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ראה
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הנ"ל הרמב"ם ביאור ועלֿפי הענינים בפנימיות אשר שבכהנים, הגבור אשר הבט בלי אשר אומרת זאת
מקודש היותר למקום נכנס היה ולכן ישראל, שבכל מקודש והיותר המובחר שהוא גדול, כהן מדריגת היינו

הנ"ל. ענינים בב' כהונה, פרחי בבחורים מעלה ישנה מכלֿמקום, הקדשים, קדש מקום הוא

ישראל כל עבור וכפרה ומחילה סליחה לפעול – היתה גדול כהן שעבודת הגם אשר אומרת כל59זאת על
בשביל נברא העולם כל (כי העולם עניני כל את לתקן הגבורה, תכלית זוהי הרי כן ואם השנה, במשך שעשו מה

כמאמר עם60ישראל, עניני אופן לפי הם העולם עניני כל ולזאת ראשית, שנקראים ישראל בשביל ַבראשית
כהונה. פרחי בבחורים מעלה ישנה השואבה בית שמחת בענין הנה מכלֿמקום, שלימה, שנה במשך ישראל)

גדול כהן במדריגת נעלית הכי במדריגה להיות שזכה עד עבודתו עבד שכבר זה הוא הגדול ולזאת:61הכהן .
א שלו המשא כלא) ביטל כבר כי היצר, עם כך כל כבידה מלחמה לו אין אשר זאתֿאומרת כך, כל כבד ינו

בתניא שנתבאר ועלֿדרך עבד,62תאוותיו, ונעשה המלחמה" עבודת לגמרי גמר "שכבר הוי', עבד בפירוש
צערא (שלפום האגרא גם הנה לזאת כך, כל כבד אינו המשא אשר בכבש63והואיל עולה ב) כך. כל גדול אינו (

עבודתו בתחילת גם כי עלייתו, לסוף עלייתו תחלת בין כך כל וריחוק הפרש אין אשר זאתֿאומרת זקיף, שאינו
נעלית הכי במדריגה הוא הרי גדול) כהן כבר שנעשה (אחרי ויום יום .64בכל

מצבו אבל יותר, עליונה למעלה לעלות צריך ויום יום שבכל תמידית עבודה ישנו אצלו גם אשר מובן
לזה. זה בערך הם העליה ושאחרי העליה שקודם

כהונה פרחי הבחורים גשמיים65אמנם, לענינים ושייכים הבהמית, ונפשם גופם את לגמרי עדיין זיככו שלא ,

יצרם. עם גדולה מלחמה להם יש ביותר, כבד משא הוא שלהם המשא הרי חומריים, לענינים גם ולפעמים

אשר זאתֿאומרת והדרגה, סדר בלי עבודתם להיות צריכה נמוכה, במדריגה הם נמצאים אשר הבט ובלי
טפי דזקיף עילוי אחרי בעילוי לעלות בכדי יכולתם כל את ורגע רגע כל דלנצל באופן להיות צריכה .66עלייתם

חוזרת, שאינה אבידה היא הזמן א) בשתים: היא ורגע רגע כל ולייקר הזמן ניצול של זו בתנועה המעלה
את67וכתיב לעשות צריך שבהם קצובים ורגעים ימים ניתנו ואחד אחד לכל אשר בהם", אחד ולא יוצרו "ימים

עבודתו גם הרי זה ביום עבודתו עלֿידי ב) חוזרת. שאינה אבידה זו הרי אחד יום מחסר וכאשר עליו, המוטל
שאמרו ועלֿדרך יותר. נעלה באופן היא השני רוצה68ביום מאתים לו שיש ומי מאתים רוצה מנה לו שיש מי

ומטרת תאוותו הרי עלֿידיֿזה במדריגתו, שנתעלה הראשון ביום עבודתו עלֿידי דידן: בנידון כן וכמו מאות. ד'
יותר. נעלית היא השני ביום עבודתו ואופן

דזקיפי בסולמות עולים ב) ביותר. כבד משא הוא שלהם המשא א) כהונה: פרחי הבחורים מעלת וזוהי
עבודתם. למטרת עד עבודתם מתחילת גדול עילוי ישנו אשר זאתֿאומרת טובא,
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בכהן59) היום שמצות – דיוהכ"פ העבודה בסדר שרואים כפי
"שבט ואח"כ וביתי", "אני תחלה – וש"נ) סע"ב. לב, יומא (ראה גדול

מוגה). בלתי (מהנחה ישראל" בית "עמך ואח"כ משרתך",
ובכ"מ.60) בראשית. ר"פ פרש"י
במדריגת61) שנעשה באופן נפשו בכחות עבודתו שעבד והיינו,

כמ"ש קדשים", "קודש נעשה גופא שב"קודש" ועד בנ"י, בין "קודש"
בלתי (מהנחה קדשים" קודש להקדישו אהרן "ויבדל יג) כג, (דה"א

מוגה).
פט"ו.62)
מכ"א.63) פ"ה אבות
הפסק64) שהי' שכיון אלא, גדול, כהן הי' אתמול שגם והיינו,

מתחילתה, העבודה את הפעם עוד להתחיל צריך הלילה,
מצד אם – הלילה הפסק שמצד ביהמ"ק, בעבודת שמצינו וע"ד
ביאת הל' (רמב"ם מחדש טבילה צ"ל – הדעת היסח מצד או השינה
הדעת במי הטבילה על רמז הוא הטבילה ענין והרי פ"ה), המקדש
שמתבטלת היינו, מקוואות), הל' בסוף הרמב"ם (כמ"ש הטהור

חדשה, מציאות ונעשה הקודמת מציאותו
הרבה פחותה אינה הקודמת המציאות גם אעפ"כ, אבל

והיינו, זה, יום במשך עבודתו ע"י מגיע שאלי' החדשה מהמציאות
(מהנחה רום לעומק תחת מעומק שאינו כ"כ, גדול אינו שה"שיפוע"

מוגה). בלתי
ומעלתם65) העבודה, בתחילת הבחרות, בימי שנמצאים היינו,

מצד תפלה, של אמות וד' תורה של אמות בד' שנמצאים בכך רק היא
בכך! רצונם אם תחילה אותם שאלו לא ואפילו העליונה, ההשגחה

מוגה). בלתי (מהנחה
שבו66) תחת מהעומק לצאת רק לא מהם שתובעים והיינו,

להמשיך ואח"כ לנוח, יכולים ואז יותר, נעלית לדרגא ולעלות נמצאים
למדריגה ממדריגה זמןh`lh`lללכת כמה לדעת אפשר אי שאז –

עבודתם אלא מהם; הנדרש ומצב להמעמד סוכ"ס שיגיעו עד ימשך
של באופן להיות שמצדdvixצריכה ביהמ"ק בעבודת שמצינו ע"ד ,

הכהנים היו העבודה ועוד),oivxחביבות רע"א. כב, (יומא בכבש
בין הערך ריחוק על שמורה ביותר, גדול בשיפוע שעולים ובאופן

מוגה). בלתי (מהנחה להשיג שצריכים למטרה העבודה התחלת
וש"נ.67) .273 ע' חט"ז לקו"ש וראה טז. קלט, תהלים
שרה.68) חיי ס"פ ובחיי רמב"ן יו"ד. פ"ג, יג. פ"א, קה"ר ראה
ועוד.
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בריותיו" עם בטרוניא בא הקב"ה "אין אשר מכיון על69אמנם, מלמעלה כח להם נותנים אשר ברור הרי ,

ה'" "לפני וכפרה סליחה מחילה והמשיך הכיפורים ביום שעבד הגדול הכהן של עבודתו אחרי ובפרט 70זה,

שיצליחו כהונה פרחי לבחורים הכח עלֿידו וניתן שמחתינו, זמן שיהיה עלֿידו נמשך הרי ישראל, לכל
לבב ובטוב בשמחה עליהם המוטל את שיעשו זאת ועוד .71בעבודתם,

שהם עליהם שאומרים באמרו, שמחה, ניגון שינגנו מּפאריז להאורחים צוה שליט"א אדמו"ר ַ[כ"ק
"מנגנים"].

***

.ÁÈשלא להזהר שצריך ולהבהיר, להוסיף יש כהונה, פרחי הבחורים של היגיעה אודות להמדובר בהמשך
לאחרים. ששייכת עבודה על יתייגעו שלא היינו, התוהו", ב"עולם יהיו

עלֿידי להעשות שצריכה בעבודה הם עוסקים שלהם, בעבודה לעסוק שבמקום כאלו שישנם – ובהקדמה
אחר. מישהו

לצאת רצונו הדבר, לו שקשה וכיון ובנשמתו, בגופו צדקה ליתן שצריך מי ישנו לצדקה: בנוגע – ולדוגמא
שלפעמים וכיון בממונו, צדקה ליתן שצריך מי שישנו לאידך, ועלֿדרךֿזה בממונו; צדקה עלֿידי ידיֿחובתו

בנשמתו. או בגופו בצדקה זאת להחליף רצונו הרע, היצר אותו מעכב

המצוות" כל כנגד ש"שקולה צדקה במצות שמצינו המצוות:72וכשם בכל גם הוא עלֿדרךֿזה –

כנגד הם לאֿתעשה מצוות ושס"ה מצוותֿעשה רמ"ח שהרי המצוות, בכל חייבים ישראל בני שכל לכך נוסף
גידים ושס"ה אברים לעסוק73רמ"ח צריך הוא שבה המיוחדת עבודתו אחד לכל יש – אדם כל אצל שישנם

בגמרא שמצינו עלֿדרך מיוחדת, מסוי74בהשתדלות מצוה שהיתה היינו, טפי", זהיר הוי במאי שבה"אבוך ימת
וביותר. ביחוד לפעול צריך היה

ערבה או הדס או לולב או אתרוג בבחינת הוא אם ומצבו, מעמדו לפי אחד לכל בנוגע בכללות, ועלֿדרךֿזה
אחת כללית ממצוה חלקים הם כולם הרי מינים ד' שבמצות זאת מלבד הנה ענינים75– מהם אחד לכל יש ,

נביאים" "מנהג שהיא מיוחדת מצוה בה שיש לערבה, בנוגע אפילו שמצינו ועלֿדרך ועלֿדרךֿזה76מיוחדים, ,
בגמרא כדאיתא להדס, ואתרוג77בנוגע בלולב יש ועלֿדרךֿזה שבת, ערב בכל הדס בדי שני נוטלים שהיו

מעמדו לפי מישראל אחד לכל יש כן וכמו ואתרוג; לולב בתור לפעול צריך מהם אחד שכל מיוחדים ענינים
מיוחדת. בהשתדלות לעסוק צריך שבה מיוחדת עבודה ומצבו,

וכסיל" זקן "מלך הרע, שהיצר להניחו78וכיון שלא דרכים מחפש לכן – המיוחדת עבודתו שזוהי יודע ,
לעסוק אותו שמפתה באופן היא בכך דרכו הרי ישראל, בני אודות שמדובר ובידעו זו, מיוחדת בעבודה ָלעסוק

שלו העבודה זו שאין אלא קדושה, עניני כן גם שהם אחרים .79בענינים

עלֿידי לעשותה שאפשר למצוה אחרים עלֿידי לעשותה שאיֿאפשר מצוה בין לדינא החילוק ועלֿדרך
מצוה דוחים שאם – תמידית מצוה שהיא עד ביותר ארוך שזמנה למצוה גרמא שהזמן מצוה בין וכן אחרים,

מצוהxaerשזמנה לעשות מצוהzicinzכדי שמקיימים או ,xyt`yלא זה ובגלל אחרים עלֿידי לעשותה
מצוה ערוך'xyt`Îi`yמקיימים ה'שולחן היפך זה הרי אחרים, עלֿידי ה'שולחן80לעשותה היפך שהוא וענין ,

עבירה! זה הרי ערוך'

.ËÈתפילה של אמות וד' תורה של אמות בד' שנמצאים כהונה, פרחי לבחורים בנוגע במיוחד ועלֿדרךֿזה
שאינם אלא קדושה, של ענינים עלֿידי שלהם, העבודה מדרך להסירם ומנסה הרע היצר מתחפש שלפעמים –

אליהם. השייכים ענינים
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סע"א.69) ג, ע"ז
ופ"ח.70) פ"ב אגה"ת תניא אחרי. פ' לקו"ת עיין
יא.71) פ"י אגה"ת תניא עיין
ב).72) (מח, פל"ז תניא וראה א. ט, ב"ב
ב.73) קע, זח"א ראה
סוס"ז.74) אגה"ק תניא וראה סע"ב. קיח, שבת

יא.75) שורש להרמב"ם סהמ"צ ראה
הכ"ב.76) פ"ז לולב הל' רמב"ם ואילך. א מד, סוכה
ב.77) לג, שבת
ובפרש"י.78) יג ד, קהלת
וש"נ.79) .129 ע' ח"כ תו"מ גם ראה
וש"נ.80) ואילך. ה"ג פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ראה
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.‡Îהמי לניסוך בגמראבנוגע איתא – היין וניסוך :89ם

שיתין (שני ריעים שני קול מימיך, נובע) נחל (לשון אבע לחבירו אומר תהום בחג, המים את "כשמנסכין
כדי דק ואחד עבה אחד חוטמין כשני ומנוקבין יין, של ואחד מים של אחד ספלים בשני דהיינו המזבח שתחת

שנאמר שומע, אני אחת) בבת כלים צינוריך"90שיהיו לקול קורא תחתונים) ומים עליונים (מים תהום אל תהום
ספלים). שני (אותן

ופשטות תחתונים", "מים עם זיך") רעדן ("צוזאמען יתדברו עליונים" ש"מים פועל המים שניסוך ַוהיינו,
ברכה. גשמי יורדים שאז – הענין

.·Î:הענינים בפנימיות והביאור
בחומש מסופר תחתונים ומים עליונים למים מתחת91בנוגע אשר המים בין ויבדל הרקיע את אלקים "ויעש :

במדרש ז"ל חכמינו ואמרו לרקיע". מעל אשר המים ובין בעינן92לרקיע אנן בוכין תחתונים "מים הנה שמאז
אחר) (במקום במדרש איתא ועוד לרקיע". "מעל להיות שזכו עליונים מים כמו מלכא", קדם שהתיקון93למהוי

המזבח, גבי על אותם ומנסכים תחתונים מים לוקחים שכאשר היינו, המים, ניסוך עלֿידי הוא התחתונים דמים
מלכא". קדם למהוי בעינן "אנן התחתונים מים בקשת מתמלאת אזי

בזה: והענין

ואחרֿכך כו'; הבדלות של ענין שייך לא שמצדה הקב"ה, של הפשוטה אחדותו היתה העולם שנברא קודם
לתחתון, עליון בין הבדלה דהיינו, תחתונים, למים עליונים מים בין המבדיל לרקיע עד הבדלה, של ענין נעשה
לנפש האלקית נפש בין – עצמה בנפש ועלֿדרךֿזה לגוף, נפש בין גשמיים, לענינים רוחניים ענינים בין

הבהמית.

ציווי מצד עול, קבלת של באופן ההליכה על שמורה המים, דניסוך העבודה ישנה שאז הסוכות, בחג אמנם,
בשכל גם מונח נעשה שהענין שמורה היין, דניסוך העבודה גם וישנה טעם), להם שאין המים (בדוגמת הקב"ה
יין שנעשה המקדש, שבבית קדושה לעניני השכל את מנצל שיהודי והיינו, טעם), לו שיש היין (בדוגמת
(כטבע ואנשים" היין") על אלא שירה אומרים ש"אין המקדש, בבית השירה אמירת ענין (שזהו אלקים ש"משמח

ב פשטות),היין

שהוא המים, מניסוך אלא היין, מניסוך אינה אצלו השמחה שעיקר ובאופן יחד, שניהם מצטרפים כאשר הנה
שבין המחיצה את שמבטלים היינו, צינוריך", לקול קורא תהום אל "תהום אזי – עול קבלת מצד העבודה ענין

אחד" ושמו אחד "ה' ונעשה לרוחניות, גשמיות בין עליונים, למים תחתונים שיהודי94מים מקום שבכל כך, ,

לקדושה. כלי ממנו עושה שעלֿידיֿזה הבורא, ציווי מצד שזהו רואים שעושה, ענין ובכל הולך

***

.‚Îבנוסח שאומרים כפי הסוכות, חג בימי שהקריבו לקרבנות נסכים בתור בא היין הרי – היין לניסוך בנוגע
בתורה שנתפרש (כפי כמדובר" ונסכיהם "ומנחתם הוא95התפילה: שהיין כך, לאיל), או לשור הנסכים שיעור

לקרבנות. טפל דבר
מלח" תקריב קרבנך כל ד"על לחיוב בנוגע שמצינו מלח,96וזהו שטעון ל"קרבן" בנוגע גדרים כמה שיש ,

בגמרא כדאיתא עצמו, בפני קרבן שאינו כיון – מלח טעון אינו הנסכים יין "נסכים97ואילו (א) סברות: ב'
כפירוש`oixeniבהדי ושמחה", כפרה "אדרבה, (ב) (יין)", ושתיה (אימורים) אכילה טעמא, מאי דאתו, הוא

"לצורך דמיmcרש"י: ואנשים, אלקים המשמח היין בא החטא, על שכיפר דם כפרת לאחר אורחא, דהכי אתו,
שמח". חטאו, שנתכפר
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(ובפרש"י).89) ב כה, תענית
ח.90) מב, תהלים
ז.91) א, בראשית
שם.92) בראשית הרא"ש תוס' סע"ב). (יט, ת"ה תקו"ז ראה
שיחת93) וראה יג. ב, ויקרא בחיי ורבינו ורמב"ן בפרש"י הובא

וש"נ. .(60 ע' חט"ו (תו"מ ס"ח תשט"ז ביה"ש שמחת
וש"נ.94) א. נ, פסחים וראה ט. יד, זכרי'
ואילך.95) יד כט, פינחס
שם.96) ויקרא
א.97) כ, מנחות
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המעיינות, והפצת היהדות הפצת ציבורית, עסקנות של בענינים – האחרון בזמן נפוץ שנעשה בענין – ובפרט
מישראל, נפשות וכמה כמה להנהיג בישראל, מנהיג שנעשה זאגן"...), צו שייכות ("ניט ביותר מעלתו גדלה ָשאז
לכל בנוגע ועלֿדרךֿזה תפילה, זמן על שעובר או הישיבה, סדרי שומר אינו ובינתיים, בו, תלויה הרבים וזכות

אחרים. עלֿידי לעשותה שאיֿאפשר מצוה בגדר זה הרי שלכן המיוחדת, עבודתם שהם הענינים

ועת" זמן "לכל אףֿעלֿפיֿכן, אבל ביותר, נעלים ענינים הם המעיינות והפצת היהדות שהפצת אמת ,81הן

צריכים לראש שלכל לידע, צריך תפילה, של אמות וד' תורה של אמות ד' של במסגרת נמצא שהוא וכיון
במצוות לעסוק יכול לרשותו, שישארו בזמנים כן, ולאחרי זו, מסגרת מצד בהם שמחוייב הענינים להעשות

יותר. בטוב זאת לפעול יכול שהוא אלא אחרים", עלֿידי לעשותה שאפשר "מצוה בגדר הם שאצלו

כל את ינצלו ieptdהלואי onfdממה יותר הרבה יפעלו ואז אחרים, עלֿידי לעשותם שאפשר הענינים עבור
וד' תורה של אמות ד' ברשות אלא ברשותם, שאינם מהזמנים שמפחיתים באופן זאת עושים כאשר שפועלים

תפילה. של אמות

בזה: והענין

לו" קונה אדם של ש"חצירו לנפשו82כשם בנוגע כן כמו שלו, שיהיה שלו שאינו ענין שקונה היינו, ,

לייחדך" ד"יחידה והנקודה נקודת83האלקית, של ה"חצר" הנה הקב"ה, רצון לעשות אלא אינו רצונה שכל ,

האלקית. נפש של ברשותה יהיו הם שגם שמסביבו, הענינים כל את קונה האלקית דנפש היחידה

על בחורֿישיבה, על המוטלים הענינים כל תחילה להעשות צריכים ערוך' 'שולחן עלֿפי הרי שכן, וכיון
למלא גם יצליח ועלֿידיֿזה כו'; בהם להתייגע שצריך תפילה, של אמות וד' תורה של אמות בד' שנמצא יהודי

המעיינו והפצת היהדות בהפצת עליו שהוטלה השליחות לכך.את הדרוש זמן מספיק ברשותו שישאר לאחרי ת,

.Î:הדברים ונקודת
המקדש בבית ענינים עוד היו כן וכמו כהונה, פרחי הבחורים עלֿידי היתה המנורות שהדלקת אףֿעלֿפי

כהונה ופרחי כהונה רובי עלֿידי משאו"84שנעשו ועל עבודתו על איש ד"איש באופן היה בזה הסדר הרי –85,

עליו מה לו ומורה אחד, כל את מעמיד היה יום כל של אב" בית ו"ראש השבוע כל של המשמר" ש"ראש
המקדש בבית בעבודתו נוספים.86לעשות ענינים גם לעשות יכול היה הפנויים ובזמנים ,

שלומדים אלו הם זה ובכלל ומשאו, עבודתו אחד לכל שמורה ערוך' ה'שולחן ישנו עתה, גם ועלֿדרךֿזה
מסיני למשה שנאמר מה לחדש שעתיד ותיק" ד"תלמיד בדרגא ועומדים ערוך' את87'שולחן ולהאיר להדליק –

שאינם אחרים, עלֿידי לעשותם שאפשר ענינים גם לעשות הפנויים, בזמנים כן, ולאחרי שלו, וה"עיר" ה"חצר"
העיקרית. עבודתו

לעסוק הסדר עלֿפי הקבוע בזמן בערך שלא שמצליחים – בזמן הצלחה ישנה אזי זה, סדר קובעים וכאשר
הכתוב ובלשון שלאחריֿזה, בזמן מופלגה הצלחה כן וכמו אחרים", עלֿידי לעשותה ש"איֿאפשר :88במצוה

רגילים שבזמנים כזו במדה לפעול יכול וה"צעיר" שה"קטן" היינו, עצום", לגוי והצעיר לאלף יהיה "הקטן
עצום", ו"גוי "אלף" לזה צריכים

עם ה'שולחןֿערוך' עלֿידי מתקשרים כאשר ולכן, האיכות, אלא הכמות, ענין נוגע לא ישראל בני אצל כי,
הצלחה, ריבוי הקב"ה נותן זמן של קטנה בכמות גם הרי גבול, בלי שהוא הקב"ה, דהיינו השולחןֿערוך' 'נותן

עצום". "גוי של באופן בזה שמצליחים

ניגון]. שינגנו עירֿהקודש מירושלים להאורחים צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***
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.‡Îהמי לניסוך בגמראבנוגע איתא – היין וניסוך :89ם

שיתין (שני ריעים שני קול מימיך, נובע) נחל (לשון אבע לחבירו אומר תהום בחג, המים את "כשמנסכין
כדי דק ואחד עבה אחד חוטמין כשני ומנוקבין יין, של ואחד מים של אחד ספלים בשני דהיינו המזבח שתחת

שנאמר שומע, אני אחת) בבת כלים צינוריך"90שיהיו לקול קורא תחתונים) ומים עליונים (מים תהום אל תהום
ספלים). שני (אותן

ופשטות תחתונים", "מים עם זיך") רעדן ("צוזאמען יתדברו עליונים" ש"מים פועל המים שניסוך ַוהיינו,
ברכה. גשמי יורדים שאז – הענין

.·Î:הענינים בפנימיות והביאור
בחומש מסופר תחתונים ומים עליונים למים מתחת91בנוגע אשר המים בין ויבדל הרקיע את אלקים "ויעש :

במדרש ז"ל חכמינו ואמרו לרקיע". מעל אשר המים ובין בעינן92לרקיע אנן בוכין תחתונים "מים הנה שמאז
אחר) (במקום במדרש איתא ועוד לרקיע". "מעל להיות שזכו עליונים מים כמו מלכא", קדם שהתיקון93למהוי

המזבח, גבי על אותם ומנסכים תחתונים מים לוקחים שכאשר היינו, המים, ניסוך עלֿידי הוא התחתונים דמים
מלכא". קדם למהוי בעינן "אנן התחתונים מים בקשת מתמלאת אזי

בזה: והענין

ואחרֿכך כו'; הבדלות של ענין שייך לא שמצדה הקב"ה, של הפשוטה אחדותו היתה העולם שנברא קודם
לתחתון, עליון בין הבדלה דהיינו, תחתונים, למים עליונים מים בין המבדיל לרקיע עד הבדלה, של ענין נעשה
לנפש האלקית נפש בין – עצמה בנפש ועלֿדרךֿזה לגוף, נפש בין גשמיים, לענינים רוחניים ענינים בין

הבהמית.

ציווי מצד עול, קבלת של באופן ההליכה על שמורה המים, דניסוך העבודה ישנה שאז הסוכות, בחג אמנם,
בשכל גם מונח נעשה שהענין שמורה היין, דניסוך העבודה גם וישנה טעם), להם שאין המים (בדוגמת הקב"ה
יין שנעשה המקדש, שבבית קדושה לעניני השכל את מנצל שיהודי והיינו, טעם), לו שיש היין (בדוגמת
(כטבע ואנשים" היין") על אלא שירה אומרים ש"אין המקדש, בבית השירה אמירת ענין (שזהו אלקים ש"משמח

ב פשטות),היין

שהוא המים, מניסוך אלא היין, מניסוך אינה אצלו השמחה שעיקר ובאופן יחד, שניהם מצטרפים כאשר הנה
שבין המחיצה את שמבטלים היינו, צינוריך", לקול קורא תהום אל "תהום אזי – עול קבלת מצד העבודה ענין

אחד" ושמו אחד "ה' ונעשה לרוחניות, גשמיות בין עליונים, למים תחתונים שיהודי94מים מקום שבכל כך, ,

לקדושה. כלי ממנו עושה שעלֿידיֿזה הבורא, ציווי מצד שזהו רואים שעושה, ענין ובכל הולך

***

.‚Îבנוסח שאומרים כפי הסוכות, חג בימי שהקריבו לקרבנות נסכים בתור בא היין הרי – היין לניסוך בנוגע
בתורה שנתפרש (כפי כמדובר" ונסכיהם "ומנחתם הוא95התפילה: שהיין כך, לאיל), או לשור הנסכים שיעור

לקרבנות. טפל דבר
מלח" תקריב קרבנך כל ד"על לחיוב בנוגע שמצינו מלח,96וזהו שטעון ל"קרבן" בנוגע גדרים כמה שיש ,

בגמרא כדאיתא עצמו, בפני קרבן שאינו כיון – מלח טעון אינו הנסכים יין "נסכים97ואילו (א) סברות: ב'
כפירוש`oixeniבהדי ושמחה", כפרה "אדרבה, (ב) (יין)", ושתיה (אימורים) אכילה טעמא, מאי דאתו, הוא

"לצורך דמיmcרש"י: ואנשים, אלקים המשמח היין בא החטא, על שכיפר דם כפרת לאחר אורחא, דהכי אתו,
שמח". חטאו, שנתכפר
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(ובפרש"י).89) ב כה, תענית
ח.90) מב, תהלים
ז.91) א, בראשית
שם.92) בראשית הרא"ש תוס' סע"ב). (יט, ת"ה תקו"ז ראה
שיחת93) וראה יג. ב, ויקרא בחיי ורבינו ורמב"ן בפרש"י הובא

וש"נ. .(60 ע' חט"ו (תו"מ ס"ח תשט"ז ביה"ש שמחת
וש"נ.94) א. נ, פסחים וראה ט. יד, זכרי'
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המעיינות, והפצת היהדות הפצת ציבורית, עסקנות של בענינים – האחרון בזמן נפוץ שנעשה בענין – ובפרט
מישראל, נפשות וכמה כמה להנהיג בישראל, מנהיג שנעשה זאגן"...), צו שייכות ("ניט ביותר מעלתו גדלה ָשאז
לכל בנוגע ועלֿדרךֿזה תפילה, זמן על שעובר או הישיבה, סדרי שומר אינו ובינתיים, בו, תלויה הרבים וזכות

אחרים. עלֿידי לעשותה שאיֿאפשר מצוה בגדר זה הרי שלכן המיוחדת, עבודתם שהם הענינים

ועת" זמן "לכל אףֿעלֿפיֿכן, אבל ביותר, נעלים ענינים הם המעיינות והפצת היהדות שהפצת אמת ,81הן

צריכים לראש שלכל לידע, צריך תפילה, של אמות וד' תורה של אמות ד' של במסגרת נמצא שהוא וכיון
במצוות לעסוק יכול לרשותו, שישארו בזמנים כן, ולאחרי זו, מסגרת מצד בהם שמחוייב הענינים להעשות

יותר. בטוב זאת לפעול יכול שהוא אלא אחרים", עלֿידי לעשותה שאפשר "מצוה בגדר הם שאצלו

כל את ינצלו ieptdהלואי onfdממה יותר הרבה יפעלו ואז אחרים, עלֿידי לעשותם שאפשר הענינים עבור
וד' תורה של אמות ד' ברשות אלא ברשותם, שאינם מהזמנים שמפחיתים באופן זאת עושים כאשר שפועלים

תפילה. של אמות

בזה: והענין

לו" קונה אדם של ש"חצירו לנפשו82כשם בנוגע כן כמו שלו, שיהיה שלו שאינו ענין שקונה היינו, ,

לייחדך" ד"יחידה והנקודה נקודת83האלקית, של ה"חצר" הנה הקב"ה, רצון לעשות אלא אינו רצונה שכל ,

האלקית. נפש של ברשותה יהיו הם שגם שמסביבו, הענינים כל את קונה האלקית דנפש היחידה

על בחורֿישיבה, על המוטלים הענינים כל תחילה להעשות צריכים ערוך' 'שולחן עלֿפי הרי שכן, וכיון
למלא גם יצליח ועלֿידיֿזה כו'; בהם להתייגע שצריך תפילה, של אמות וד' תורה של אמות בד' שנמצא יהודי

המעיינו והפצת היהדות בהפצת עליו שהוטלה השליחות לכך.את הדרוש זמן מספיק ברשותו שישאר לאחרי ת,

.Î:הדברים ונקודת
המקדש בבית ענינים עוד היו כן וכמו כהונה, פרחי הבחורים עלֿידי היתה המנורות שהדלקת אףֿעלֿפי

כהונה ופרחי כהונה רובי עלֿידי משאו"84שנעשו ועל עבודתו על איש ד"איש באופן היה בזה הסדר הרי –85,

עליו מה לו ומורה אחד, כל את מעמיד היה יום כל של אב" בית ו"ראש השבוע כל של המשמר" ש"ראש
המקדש בבית בעבודתו נוספים.86לעשות ענינים גם לעשות יכול היה הפנויים ובזמנים ,

שלומדים אלו הם זה ובכלל ומשאו, עבודתו אחד לכל שמורה ערוך' ה'שולחן ישנו עתה, גם ועלֿדרךֿזה
מסיני למשה שנאמר מה לחדש שעתיד ותיק" ד"תלמיד בדרגא ועומדים ערוך' את87'שולחן ולהאיר להדליק –

שאינם אחרים, עלֿידי לעשותם שאפשר ענינים גם לעשות הפנויים, בזמנים כן, ולאחרי שלו, וה"עיר" ה"חצר"
העיקרית. עבודתו

לעסוק הסדר עלֿפי הקבוע בזמן בערך שלא שמצליחים – בזמן הצלחה ישנה אזי זה, סדר קובעים וכאשר
הכתוב ובלשון שלאחריֿזה, בזמן מופלגה הצלחה כן וכמו אחרים", עלֿידי לעשותה ש"איֿאפשר :88במצוה

רגילים שבזמנים כזו במדה לפעול יכול וה"צעיר" שה"קטן" היינו, עצום", לגוי והצעיר לאלף יהיה "הקטן
עצום", ו"גוי "אלף" לזה צריכים

עם ה'שולחןֿערוך' עלֿידי מתקשרים כאשר ולכן, האיכות, אלא הכמות, ענין נוגע לא ישראל בני אצל כי,
הצלחה, ריבוי הקב"ה נותן זמן של קטנה בכמות גם הרי גבול, בלי שהוא הקב"ה, דהיינו השולחןֿערוך' 'נותן

עצום". "גוי של באופן בזה שמצליחים

ניגון]. שינגנו עירֿהקודש מירושלים להאורחים צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***
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ואילך.86) ה"ט פ"ג המקדש כלי הל' רמב"ם ראה
רפמ"ז.87) שמו"ר ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ראה
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עצמו על לקבל שצריך ובמחזורים בסידורים כדאיתא ישראל", "שמע בהכרזה תשובה ימי עשרת לסיום ועד
נמצא שיהודי והיינו, כולה, השנה כל על הכיפורים מיום שיוצאים לאחרי הנדרשת במדה נפש, דמסירות הענין
שם "ברוך רם בקול אחרֿכך אומרים שלכן בעולם, אפילו אצלו בגלוי הוא המסירותֿנפש שענין ומצב במעמד
עולם והמלאכים, הנשמות עולם העולמות: ג' בכל זה ענין שממשיכים פעמים, ג' ועד" לעולם מלכותו כבוד

התחתון, לעולם ועד הגלגלים,

שמסר כיון לעצמו, מציאות שאינו איבערֿגעארבעטער"), א ("אינגאנצן לגמרי מזוכך נעשה יהודי כאשר ַַַהנה
ישנה כן כמו חיהֿיחידה, המקיפים, הכוחות עם שלימה עבודה שישנה כשם הרי – להקב"ה לגמרי עצמו את

נמש (שממנו שבמוח השכל הוא שראשיתם הפנימיים, הכוחות עם שלם וקרבן שלימה במדותעבודה אחרֿכך ך
ענין בא ואז עצמו.oiidשבלב), בפני קרבן בתור

.ÂÎ:הדברים ונקודת
חגינו" "ליום בגלוי נמשכים תשובה ימי דעשרת העבודה עניני כל באים108כאשר אזי – שמחתנו" ב"זמן ,

דניסוך לעבודה והן בלבד, עול קבלת מצד אם כי ודעת, טעם בזה שאין המים, דניסוך לעבודה הן אחת בבת
ומעשה. דיבור ובמחשבה שבלב, במדות שפועלים כפי השכליים, הכחות מצד גם שלימה עבודה היין,

היינו, צינוריך", לקול קורא תהום אל "תהום אזי בשלימות, אצלו ישנם הנ"ל העבודה עניני ב' וכאשר
מעלה של בפמליא שלום ונעשה כב), סעיף (כנ"ל תחתונים ומים עליונים מים שבין המחיצה אצלו שמתבטלת

מטה של הבהמית109ובפמליא ונפשו האלקית נפשו בין בעולם,110, וחלקו אמותיו ד' ובין לגופו, נפשו בין ,

יתברך, לו דירה מקום בכל שעושה

"ישמח – האמיתית השמחה נעשית ו"ישמח111ואז במעשיו" בעושיו"112הוי' .113ישראל

צוה אחרֿכך ספרדי. ניגון שינגן הספרדים ישראל בני מאחינו המסובים לאחד צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
"מנגנים"]. הם גם שאולי באמרו, משלהם, ניגון שינגנו ממאנטרעאל ַָלהאורחים

***

.ÊÎהיה ש"לא לכך נוסף הנה – השואבה" בית שמחת "אור של לענינים milyexiaבנוגע xvgמאירה שאינה
(בבית גופא זה במקום גם הרי השואבה", בית של לאור חטים בוררת היתה ש"אשה ועד השואבה", בית מאור

בפניהם מרקדין היו מעשה ואנשי ש"חסידים במשנה כמסופר – חדש דבר פעלו `xeהמקדש) ly zewea`a

בגמרא ומבואר נ114שבידיהן", ש"היה באופן היה אור" של ה"אבוקות עם וזורקןשהריקוד אחת בידו . . וטל
השניה). (בידו אחת" ומקבל אחת וזורק מעלה כלפי

מובן אינו :115ולכאורה

וצריך למטה, ונופלת חוזרת שאז למעלה, האבוקה את לזרוק הצורך מהו – אור של באבוקות רוקדים כאשר
השניה?! שבידו אלא ולתופסה, לחזור

הרי – כו' השניה ביד ולתופסה אחת ביד אבוקה לזרוק בידיו, לשחק שיכול "קונץ", להראות כדי רק ואם
וקלות שחוק של ענינים לעשיית מתאימים אינם השואבה, בית דשמחת והמאורע המקדש, דבית שהמקום מובן

מעשה"! ואנשי "חסידים אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה פשוטים, אנשים עלֿידי אפילו ראש,

.ÁÎ:בזה הביאור לומר ויש
הוא ה"אור" שענין יג) (סעיף לעיל הוי'zewl`dנתבאר "בדבר שהרי – שבבריאה ודבר ענין בכל שישנו

ומחיה ומקיים שמהווה הוי'" "דבר ישנו בבריאה שישנו דבר שבכל והיינו, צבאם", כל פיו וברוח נעשו שמים
הפסוק על תהלים במדרש כדאיתא אותו116אותו, על עומדים השמים מה "על בשמים", נצב דברך ה' "לעולם
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ואילך.108) סע"ג נד, ר"ה דרושי לקו"ת וראה ד. פא, תהלים
ובכמ.

ב.109) צט, סנהדרין
ובכ"מ.110) ד. פו, מטות לקו"ת ראה
לא.111) קד, שם

ב.112) קמט, שם
ובכ"מ.113) ואילך. ד פח, שמע"צ דרושי לקו"ת ראה
הע"י.114) ובגירסת א נג, סוכה
שם.115) סוכה לע"י ענף יפה פי' גם ראה
סע"ג.116) כה, אחרי בלקו"ת הובא פט. קיט, תהלים

i"gyz'd da`eyd zia zgny ,zekeq crend legc 'b lil zgiy

.„Î:הרמב"ם בדברי לכאורה סתירה מצינו זה ובענין
הרמב"ם אחר98כתב ובמקום כו'". הנסכים מיין חוץ . . הקרבנות כל למלוח עשה "מצות :99. . "יין כתב:

ומנסכו"? מלח עליו נותן

נוספת: וקושיא

כו הנסכים ליין הרמב"םבנוגע לשיתין".100תב יורד והוא היסוד על יוצק . . המזבח על היין "ויתנסך :

במשנה101ולכאורה מפורש הרי היה102: ומשם המזבח, של דרומית מערבית בקרן שהיה בספל היין יוצק שהיה
לשיתין? יורד

ניסוך עם יחד הסוכות בחג שהיה היין לניסוך כולה השנה שבכל היין ניסוך בין חילוק שיש – בזה והביאור
המים:

על שופך היה הדם ש"שירי כשם ולכן, הדם, לזריקת ושיריים טפל היה – כולה השנה שבכל היין ניסוך
המזבח" מלח,103יסוד טעון היין היה לא כן וכמו בספל). (ולא היסוד על יוצק שהיה היין, של דינו גם כך ,

הקרבן. שיירי רק אלא עצמו, בפני קרבן שאינו כיון

שכתוב ממה שלמדים כפי – המים ניסוך עם יחד הסוכות בחג שהיה היין ניסוך שכר104אבל נסך "הסך
היין" ניסוך ואחד המים ניסוך אחד מדבר, הכתוב ניסוכין "בשני (כשיירי105לה'", הדם לזריקת טפל רק אינו –

עצמו, בפני קרבן של דין גם לו יש אלא הדם),

בגמרא וכדאיתא המזבח106– שבראש הנקב (את השיתין את פוקקין מזבח גבי על יין שמנסכין "בזמן
שנאמר מה לקיים ושבע), מלא כגרון עליו היין שיראה לשיתין, בו יורדין שכר104שהנסכים נסך הסך בקדש

לבשר בנוגע אכילה, של ענין במזבח שיש שכשם והיינו, שכרות", לשון שביעה, לשון שתיה, לשון שכר . . לה'
– הסוכות בחג היין ניסוך וכן הדם, לזריקת בנוגע שתיה, של ענין גם בו יש כן כמו ואימוריו, הקרבן

כשיירי המזבח, יסוד על (לא אותו ויוצקים מלח, טעון הוא הרי – עצמו בפני קרבן של דין לו שיש וכיון
המזבח. של דרומית מערבית בקרן שהיה בספל אלא) הדם,

.‰Î:האדם בעבודת מזה הנמשל וביאור
כללות שזוהי והשגה, הבנה טעם, לאדם שיש באופן עבודה על מורה – ואנשים" אלקים "המשמח יין,

י). סעיף (כנ"ל מגעת שכלו שיד כמה עד ומצוות בתורה העבודה

שי כזה ומצב האדםובמעמד אצל בגילוי אינו הקבלתֿעול שענין היינו, המים, ענין ללא היין, ענין רק שנו
מהיין לעשות איֿאפשר – המים) ניסוך ללא היין, ניסוך רק היה שבו כולה, השנה שבכל ומצב המעמד (שזהו
דקדושה, שכל זה יהיה שלכתחילה אף הנה בשכל, כולו מונח יהיה אם כי, עיקרית, עבודה השכל) (ענין

כו', הדרך מן לסור אחרֿכך יוכל מכלֿמקום,

במשנה וכדאיתא תחילה107– שמים מלכות עול עליו שיקבל כדי שמוע, אם לוהיה שמע פרשת קדמה "למה
על לסמוך איֿאפשר שמים, מלכות עול דקבלת ההקדמה שחסרה בשעה כי, מצוות", עול עליו מקבל ואחרֿכך

– כולו היום כל במשך ומצוות התורה בקיום עמדו על שיעמוד האדם

בעבודת המזבח גבי על הדם זריקת שענין – הדם לזריקת טפל בתור אלא בפניֿעצמו, כענין היין בא לא ולכן
בגופו לאלקיו חטא כי אלה כל בעשותו אדם "שיחשוב הקרבנות: לענין בנוגע הרמב"ן דברי יסוד (על האדם
באה ואז לקדושה, שלו וההתלהבות החיּות כל את מוסר שהאדם הוא, וכו'") דמו שישפך לו וראוי ובנפשו,

הדם". "שיירי לזה, טפל כענין השכל עבודת

בגלוי ישנו שאז הכיפורים, ויום תשובה ימי עשרת השנה, דראש העבודה לאחרי שבא – הסוכות בחג אבל
הקב"ה, רצון ורק אך לעשות להבא על עצמו על ומקבל העבר, כל על שמתחרט התשובה, ענין
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הי"א.98) פ"ה המזבח איסורי הל'
שם.99) ולח"מ כס"מ וראה הי"ד. פט"ז הקרבנות מעשה הל'
רפ"ב.100) שם
שם.101) ולח"מ כס"מ ראה
ואילך.102) סע"א סג, מזבחים – ובפרש"י ואילך סע"א מח, סוכה

פ"ה.103) זבחים
ז.104) כח, פינחס
רע"א.105) ג, תענית
(ובפרש"י).106) ב מט, סוכה
א.107) יג, ברכות
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עצמו על לקבל שצריך ובמחזורים בסידורים כדאיתא ישראל", "שמע בהכרזה תשובה ימי עשרת לסיום ועד
נמצא שיהודי והיינו, כולה, השנה כל על הכיפורים מיום שיוצאים לאחרי הנדרשת במדה נפש, דמסירות הענין
שם "ברוך רם בקול אחרֿכך אומרים שלכן בעולם, אפילו אצלו בגלוי הוא המסירותֿנפש שענין ומצב במעמד
עולם והמלאכים, הנשמות עולם העולמות: ג' בכל זה ענין שממשיכים פעמים, ג' ועד" לעולם מלכותו כבוד

התחתון, לעולם ועד הגלגלים,

שמסר כיון לעצמו, מציאות שאינו איבערֿגעארבעטער"), א ("אינגאנצן לגמרי מזוכך נעשה יהודי כאשר ַַַהנה
ישנה כן כמו חיהֿיחידה, המקיפים, הכוחות עם שלימה עבודה שישנה כשם הרי – להקב"ה לגמרי עצמו את

נמש (שממנו שבמוח השכל הוא שראשיתם הפנימיים, הכוחות עם שלם וקרבן שלימה במדותעבודה אחרֿכך ך
ענין בא ואז עצמו.oiidשבלב), בפני קרבן בתור

.ÂÎ:הדברים ונקודת
חגינו" "ליום בגלוי נמשכים תשובה ימי דעשרת העבודה עניני כל באים108כאשר אזי – שמחתנו" ב"זמן ,

דניסוך לעבודה והן בלבד, עול קבלת מצד אם כי ודעת, טעם בזה שאין המים, דניסוך לעבודה הן אחת בבת
ומעשה. דיבור ובמחשבה שבלב, במדות שפועלים כפי השכליים, הכחות מצד גם שלימה עבודה היין,

היינו, צינוריך", לקול קורא תהום אל "תהום אזי בשלימות, אצלו ישנם הנ"ל העבודה עניני ב' וכאשר
מעלה של בפמליא שלום ונעשה כב), סעיף (כנ"ל תחתונים ומים עליונים מים שבין המחיצה אצלו שמתבטלת

מטה של הבהמית109ובפמליא ונפשו האלקית נפשו בין בעולם,110, וחלקו אמותיו ד' ובין לגופו, נפשו בין ,

יתברך, לו דירה מקום בכל שעושה

"ישמח – האמיתית השמחה נעשית ו"ישמח111ואז במעשיו" בעושיו"112הוי' .113ישראל

צוה אחרֿכך ספרדי. ניגון שינגן הספרדים ישראל בני מאחינו המסובים לאחד צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
"מנגנים"]. הם גם שאולי באמרו, משלהם, ניגון שינגנו ממאנטרעאל ַָלהאורחים

***

.ÊÎהיה ש"לא לכך נוסף הנה – השואבה" בית שמחת "אור של לענינים milyexiaבנוגע xvgמאירה שאינה
(בבית גופא זה במקום גם הרי השואבה", בית של לאור חטים בוררת היתה ש"אשה ועד השואבה", בית מאור

בפניהם מרקדין היו מעשה ואנשי ש"חסידים במשנה כמסופר – חדש דבר פעלו `xeהמקדש) ly zewea`a

בגמרא ומבואר נ114שבידיהן", ש"היה באופן היה אור" של ה"אבוקות עם וזורקןשהריקוד אחת בידו . . וטל
השניה). (בידו אחת" ומקבל אחת וזורק מעלה כלפי

מובן אינו :115ולכאורה

וצריך למטה, ונופלת חוזרת שאז למעלה, האבוקה את לזרוק הצורך מהו – אור של באבוקות רוקדים כאשר
השניה?! שבידו אלא ולתופסה, לחזור

הרי – כו' השניה ביד ולתופסה אחת ביד אבוקה לזרוק בידיו, לשחק שיכול "קונץ", להראות כדי רק ואם
וקלות שחוק של ענינים לעשיית מתאימים אינם השואבה, בית דשמחת והמאורע המקדש, דבית שהמקום מובן

מעשה"! ואנשי "חסידים אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה פשוטים, אנשים עלֿידי אפילו ראש,

.ÁÎ:בזה הביאור לומר ויש
הוא ה"אור" שענין יג) (סעיף לעיל הוי'zewl`dנתבאר "בדבר שהרי – שבבריאה ודבר ענין בכל שישנו

ומחיה ומקיים שמהווה הוי'" "דבר ישנו בבריאה שישנו דבר שבכל והיינו, צבאם", כל פיו וברוח נעשו שמים
הפסוק על תהלים במדרש כדאיתא אותו116אותו, על עומדים השמים מה "על בשמים", נצב דברך ה' "לעולם
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ואילך.108) סע"ג נד, ר"ה דרושי לקו"ת וראה ד. פא, תהלים
ובכמ.

ב.109) צט, סנהדרין
ובכ"מ.110) ד. פו, מטות לקו"ת ראה
לא.111) קד, שם

ב.112) קמט, שם
ובכ"מ.113) ואילך. ד פח, שמע"צ דרושי לקו"ת ראה
הע"י.114) ובגירסת א נג, סוכה
שם.115) סוכה לע"י ענף יפה פי' גם ראה
סע"ג.116) כה, אחרי בלקו"ת הובא פט. קיט, תהלים
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.ËÎשהאור זמן כל הנה התחתון, בדבר האור מאיר שאז ונקי ומבורר מזוכך נעשה שהכלי לאחרי גם אמנם,
בכלים. התלבשותו קודם שהיה כמו המקבל, מצד בטהרתו, האור להיות יכול לא למטה, שנמצא הכלי עם קשור
ש"זקף הקדוש רבינו גבי שכתוב ממה מעט למטה היא מדריגתם אם – לצדיקים בנוגע אפילו שמצינו וזהו
באצבע אפילו הזה בעולם נהניתי (ש)לא . . לפניך וידוע גלוי רבונוֿשלֿעולם אמר מעלה כלפי אצבעותיו עשר

העולם129קטנה" מעניני שנדבק והעפר האבק את לנער כדי הקבר לחיבוט שצריכים שהיו130– אףֿעלֿפי ,

ש ימלט בל וחומריים, גשמיים ענינים עם עסק יש כאשר כי, חייהם, ימי כל במשך איזהצדיקים יעשה לא
רושם.

אצלו להיות הוצרך הנבואה, אור את מקבל היה שהנביא שבשעה לנביאים, בנוגע מצינו ועלֿדרךֿזה
הגשמיות בשאול131התפשטות שכתוב כמו הנבואה, בעת הלבושים הפשטת ענין כן גם גם132(וזהו "ויפשט

(כדאיתא עליו שורה שהשכינה כך כל נעלית במדריגה שהוא צדיק של גופו אפילו כי, – ויתנבא") בגדיו הוא
כמו133בגמרא הנבואה אור את לקבל הוא מבלבל קומה"), ובעל ועשיר גבור חכם על אלא שורה השכינה "אין
שהוא;

שלו בסגנון ואחד אחד כל מתנבא הנשמה, עלֿידי הנבואה אור את מקבל שהנביא בשעה שגם זאת, ,134ועוד

עלֿידו. שנמשך הנבואה אור על רושם ומשאיר פועל שהגוף היינו, שלו, הכשרונות לפי

בתניא כמבואר – בזה (שזוהי135וההסברה בתענוגים רבה ואהבה ביראה ה' עובד גמור צדיק שיהיה ש"גם
נאמר ועלֿזה העבודה, בדחילו136תכלית בה' דביקותו למעלת יגיע לא כהונתכם"), את אתן מתנה "עבודת

גם הרי למטה שבהיותו גם ומה כו'", לסבול יכול אינו שהגוף . . החומרי הזה לעולם ירידתו בטרם ורחימו
ואוהבו" ה' ירא עצמו בפני דבר הוא רק . . לגמרי במציאות בטלה "אינה אוהב"137הנשמה שהוא מי "יש ,138.

.Ï:בגוף מקושר שהוא מכמו למעלה יתעלה לזמן שמזמן – לזה והעצה
התניא מספר החל חסידות, וספרי מוסר הזהר139בספרי מאמר מובא כו',140, דחושבנא ממארי להיות שצריך

לו ד"יזכיר ההתבוננות גם נכללת dzindשבזה mei"141בגמרא כדאיתא וכי142, . . מיתתך לפני אחד יום "שוב
הגוף מן בצאתה הנשמה של ומצב המעמד שזהו – למחר" ימות שמא היום ישוב . . ימות יום איזה יודע אדם

שנה. ועשרים מאה שנה, שבעים במלאת

של והישות החומריות את מבטלת – דאס") איז אט ("אט זה ומצב מעמד יהיה מעט שעוד זו, ָָָוהתבוננות
יבלבל לא הגוף שמצב כך, היום, במשך בו שנדבקו מהענינים להתנתק ל"אור" ומאפשרת הבהמית, ונפש הגוף

בתניא (כמבואר הנפש ).143לשמחת

.‡Ï:"אור של ב"אבוקות הריקוד ענין תוכן וזהו
" הלשון בדיוק הביאור ש"`zeweaובהקדם נזכר שלפניֿזה ובפרט אור", מנורהzexepnשל שם", היו זהב של

" היה מעשה ואנשי חסידים של הריקוד ואילו נר, עם דוקא.zewea`aהקשורה אור" של

בזה: והענין

התשובה עבודת שלאחרי – בעבודה וענינו ביחד. נרות משתי לכלֿהפחות שזורה שהיא – אבוקה של ענינה
התאחדות על שמורה "אבוקה", של באופן שמחתנו" ד"זמן העבודה להיות צריכה תשובה, ימי בעשרת

הבהמית, ונפש האלקית נפש והגוף, הנפש eicgiוהתכללות mdipyyשכתוב כמו ה', את לבבך",144עובדים "בכל
יצריך" .145"בשני
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א.129) קד, כתובות
ועוד.130) א. עח, ח"א קונטרסים סה"מ ראה
וש"נ.131) .118 ע' ריש תש"י סה"מ ראה
כד.132) יט, ש"א
וש"נ.133) א. צב, שבת
(134.201 ע' ח"ז תו"מ גם וראה סע"א. פט, סנהדרין ראה
ואילך).135) סע"א (מח, פל"ז
פי"ד.136) תניא וראה ז. יח, קרח
ואילך).137) סע"א (מד, פל"ה שם

ד.138) קיד, (בהוספות) ויקהל תו"א
ב).139) (לו, פכ"ט
א.140) קעח, ח"ג
הע"י).141) (לגירסת רע"א ה, ברכות
א.142) קנג, שבת
ב).143) (מ, פל"א
ה.144) ו, ואתחנן
עה"פ.145) ופרש"י ספרי (במשנה). א נד, ברכות
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בכל ועלֿדרךֿזה לעולם", עומדים הם בו אותן שברא הדבר ובאותו כו' המים בתוך רקיע יהי שאמרתי דבר
"אור". בשם נקרא הבריאה, עניני לכל וחיּות קיום שנותן זה, וענין שבעולם. הנבראים

רע" יגורך ש"לא ובאופן הפשוטה, אחדות בלבד, קדושה הוא עצמו מצד שאלקות אףֿעלֿפי ,117והנה,

טומאה" מקבלין תורה דברי ש"אין מזה רצה118ובמכלֿשכן מכלֿמקום, עצמו, אלקות ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
טומאתם" בתוך אתם "השוכן להיות טומאתם",119הקב"ה "בתוך של ומצב מעמד להיות שיכול כך, ,

אתם". "שוכן הקב"ה יהיה ואףֿעלֿפיֿכן

התורה, נותן לאלקות, בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה טומאה", מקבלין תורה דברי ש"אין אףֿעלֿפי כלומר:
כאשרחסֿוש הנה התורה, לומד אל מהתורה המקבל, אל האור להמשכת בנוגע מכלֿמקום, כזה. ענין לומר לום

מהֿשאיןֿכן ביותר, גדולה פעולה לו יש אזי טהור, בכלי נמצא האלקי האור כאשר בטהרה, הוא התורה לימוד
שדברי אףֿעלֿפי הרי חסֿושלום, טמא כלי או מלוכלך כלי הוא אם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה זך, אינו הכלי כאשר

ז"ל חכמינו אמרו האדם על התורה לפעולת בנוגע הרי טומאה, מקבלים אינם כו'"120תורה לו נעשית זכה "לא
שהתהוותו ניכר שיהיה שבבריאה, דבר בכל להאיר שצריך האלקי לאור בנוגע ועלֿדרךֿזה חיים), סם (היפך
ולמטה מלוכלך וחומרי, גשמי עכור, אלא זך אינו שהכלי זה מצד הנה – הוי' דבר עלֿידי אלא אינו וקיומו

פעולתו. פועל האור אין מזה,

אזי נקיה, במראה משתקף השמש אור שכאשר הקב"ה, של ממשמשיו אחד לשמש, בנוגע שרואים ועלֿדרך
שחור לדבר ועד ביותר, עכור דבר ובפרט מזוכך, שאינו בדבר משתקף כאשר מהֿשאיןֿכן האור, תוקף כל נראה

השמש. אור בו ניכר שלא לגמרי,

("איידלקייט") זּכּות של ענין בו שאין היינו, לגמרי, שחור הוא האור את המקבל הדבר שכאשר ַוהיינו,
האור מציאות חסֿושלום היתה לא כאילו ומכופל, כפול חושך של ומצב במעמד להשאר הוא יכול – ורוחניות

עוד" ואפסי "אני שאומרת "קליפה" של מציאות להיות שיכולה ועד וחומריות121בעולם. גשמיות שמלבד היינו, ,
עשיתיני" ואני יאורי "לי כי, מאומה, יודע אותו.122אינו ומחיה ומקיים שמהווה ענין ללא עצמו, את עשה הוא ,

טומאה, מקבלים אינם תורה שדברי דאףֿעלֿפי – המקבלים בכלים העבודה להיות צריכה זה ועל
הראויה בהכנה צורך יש במקבל, הדבר שיפעל כדי מכלֿמקום, רע", יגורך ש"לא באלקות ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

פעולתו. בו שיפעל באופן האור את לקבל שיוכל ומצוחצח זך "כלי" שיהיה

מר לדבר מתוק דבר בין כלל חילוק אין היד לכף שבנוגע – הכלי בענין הצורך על המשל שמצינו וכפי
(ש)אוכל ל"חיך כשמגיע ורק חריף; פלפל וזה מתוק דבר שזה כלל ומרגיש יודע אינו היד שכף כיון פלפלין, כמו

צופים"123יטעם" ונופת "דבש המתיקות, תכלית בין החילוק ניכר אזי כלענה"124– ל"מרה עומק125, שזהו ,

הימנו. למטה שאין תחת

שיהיה היינו, האור, את לקבל ומוכשר הראוי כלי שיהיה לפעול שצריך – האור לענין בנוגע ועלֿדרךֿזה
תהיה שהבריאה הקב"ה שרצה כיון שכלית, לטעות מקום יש זאת ולולי שבעולם, דבר שבכל האלקות נרגש

יטעה" לטעות הרוצה ש"כל חסֿושלום126באופן לטעות אחיזה תהיה שלא בעצמו לפעול האדם צריך ולכן ,
הקב"ה. מלבד דבר איזה עוד שישנו

במדרש כדאיתא – המצוות בקיום חלדו ימי כל האדם עבודת היא להקב"ה127ובזה ליה איכפת מה "וכי
"לצרף" הבריות", את בהם לצרף אלא המצוות ניתנו לא העורף, מן ששוחט מי או הצואר מן ששוחט למי
תורה שלומד הישראלי מהאיש החל בעולם, שנבראו הענינים כל את ולזכך לברר היינו, וזיכוך, בירור מלשון
דברים שיהיו עד ויזדככו שיתבררו המצוות, מקיימים שבהם הגשמיים הענינים את גם ועלֿידו מצוות, ומקיים

מצוה ותשמישי קדושה דתשמישי הדינים פרטי ישנם נגלה עלֿפי גם שלכן – עצמה128קדושים למצוה ועד ,
בעצמו. אלקות זה הרי שאז קיומה בעת
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וש"נ.117) סע"ג. ג, במדבר לקו"ת וראה ה. ה, שם
בסופן.118) ק"ש הל' רמב"ם א. כב, ברכות
ובפרש"י.119) טז טז, אחרי
וש"נ.120) .276 ע' חי"ד תו"מ וראה ב. עב, יומא
ח.121) מז, ישעי'
ספכ"ב.122) תניא וראה ג. כט, יחזקאל

יא.123) יב, איוב
יא.124) יט, תהלים
ד.125) ה, משלי
ח.126) פ"ח, ב"ר
רפמ"ד.127) שם
ב.128) כו, מגילה ראה
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.ËÎשהאור זמן כל הנה התחתון, בדבר האור מאיר שאז ונקי ומבורר מזוכך נעשה שהכלי לאחרי גם אמנם,
בכלים. התלבשותו קודם שהיה כמו המקבל, מצד בטהרתו, האור להיות יכול לא למטה, שנמצא הכלי עם קשור
ש"זקף הקדוש רבינו גבי שכתוב ממה מעט למטה היא מדריגתם אם – לצדיקים בנוגע אפילו שמצינו וזהו
באצבע אפילו הזה בעולם נהניתי (ש)לא . . לפניך וידוע גלוי רבונוֿשלֿעולם אמר מעלה כלפי אצבעותיו עשר

העולם129קטנה" מעניני שנדבק והעפר האבק את לנער כדי הקבר לחיבוט שצריכים שהיו130– אףֿעלֿפי ,

ש ימלט בל וחומריים, גשמיים ענינים עם עסק יש כאשר כי, חייהם, ימי כל במשך איזהצדיקים יעשה לא
רושם.

אצלו להיות הוצרך הנבואה, אור את מקבל היה שהנביא שבשעה לנביאים, בנוגע מצינו ועלֿדרךֿזה
הגשמיות בשאול131התפשטות שכתוב כמו הנבואה, בעת הלבושים הפשטת ענין כן גם גם132(וזהו "ויפשט

(כדאיתא עליו שורה שהשכינה כך כל נעלית במדריגה שהוא צדיק של גופו אפילו כי, – ויתנבא") בגדיו הוא
כמו133בגמרא הנבואה אור את לקבל הוא מבלבל קומה"), ובעל ועשיר גבור חכם על אלא שורה השכינה "אין
שהוא;

שלו בסגנון ואחד אחד כל מתנבא הנשמה, עלֿידי הנבואה אור את מקבל שהנביא בשעה שגם זאת, ,134ועוד

עלֿידו. שנמשך הנבואה אור על רושם ומשאיר פועל שהגוף היינו, שלו, הכשרונות לפי

בתניא כמבואר – בזה (שזוהי135וההסברה בתענוגים רבה ואהבה ביראה ה' עובד גמור צדיק שיהיה ש"גם
נאמר ועלֿזה העבודה, בדחילו136תכלית בה' דביקותו למעלת יגיע לא כהונתכם"), את אתן מתנה "עבודת

גם הרי למטה שבהיותו גם ומה כו'", לסבול יכול אינו שהגוף . . החומרי הזה לעולם ירידתו בטרם ורחימו
ואוהבו" ה' ירא עצמו בפני דבר הוא רק . . לגמרי במציאות בטלה "אינה אוהב"137הנשמה שהוא מי "יש ,138.

.Ï:בגוף מקושר שהוא מכמו למעלה יתעלה לזמן שמזמן – לזה והעצה
התניא מספר החל חסידות, וספרי מוסר הזהר139בספרי מאמר מובא כו',140, דחושבנא ממארי להיות שצריך

לו ד"יזכיר ההתבוננות גם נכללת dzindשבזה mei"141בגמרא כדאיתא וכי142, . . מיתתך לפני אחד יום "שוב
הגוף מן בצאתה הנשמה של ומצב המעמד שזהו – למחר" ימות שמא היום ישוב . . ימות יום איזה יודע אדם

שנה. ועשרים מאה שנה, שבעים במלאת

של והישות החומריות את מבטלת – דאס") איז אט ("אט זה ומצב מעמד יהיה מעט שעוד זו, ָָָוהתבוננות
יבלבל לא הגוף שמצב כך, היום, במשך בו שנדבקו מהענינים להתנתק ל"אור" ומאפשרת הבהמית, ונפש הגוף

בתניא (כמבואר הנפש ).143לשמחת

.‡Ï:"אור של ב"אבוקות הריקוד ענין תוכן וזהו
" הלשון בדיוק הביאור ש"`zeweaובהקדם נזכר שלפניֿזה ובפרט אור", מנורהzexepnשל שם", היו זהב של

" היה מעשה ואנשי חסידים של הריקוד ואילו נר, עם דוקא.zewea`aהקשורה אור" של

בזה: והענין

התשובה עבודת שלאחרי – בעבודה וענינו ביחד. נרות משתי לכלֿהפחות שזורה שהיא – אבוקה של ענינה
התאחדות על שמורה "אבוקה", של באופן שמחתנו" ד"זמן העבודה להיות צריכה תשובה, ימי בעשרת

הבהמית, ונפש האלקית נפש והגוף, הנפש eicgiוהתכללות mdipyyשכתוב כמו ה', את לבבך",144עובדים "בכל
יצריך" .145"בשני
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א.129) קד, כתובות
ועוד.130) א. עח, ח"א קונטרסים סה"מ ראה
וש"נ.131) .118 ע' ריש תש"י סה"מ ראה
כד.132) יט, ש"א
וש"נ.133) א. צב, שבת
(134.201 ע' ח"ז תו"מ גם וראה סע"א. פט, סנהדרין ראה
ואילך).135) סע"א (מח, פל"ז
פי"ד.136) תניא וראה ז. יח, קרח
ואילך).137) סע"א (מד, פל"ה שם

ד.138) קיד, (בהוספות) ויקהל תו"א
ב).139) (לו, פכ"ט
א.140) קעח, ח"ג
הע"י).141) (לגירסת רע"א ה, ברכות
א.142) קנג, שבת
ב).143) (מ, פל"א
ה.144) ו, ואתחנן
עה"פ.145) ופרש"י ספרי (במשנה). א נד, ברכות
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.„Ïנשמת הוי' "נר האלקית, לנפש בנוגע שהוא כפי אור של אבוקות זריקת בענין לעיל להמדובר בהמשך
ככל יותר, נמוכות בדרגות מטה למטה האדם בעבודת נמשך שהוא איך זה, בענין ולהבהיר להוסיף יש – אדם"

יותר. נמוכות בדרגות בהשתלשלות שבא ענין
עלֿידיֿזה ולפעול הבהמית, לנפש מוסר להגיד לנצלם כדי תורה של ענינים לישראל שניתנו – ובהקדמה

ש בלבד זו בגמראשלא שמצינו עלֿדרך לה, תסייע שגם אלא האלקית, דנפש לעבודה תבלבל בפירוש151לא
כנגדו" עושים152"עזר ש"כנגדו" מהענין שגם באופן ה"זכה" יהיה כאן ואילו כנגדו", – זכה לא עזר, – "זכה ,

"עזר".

של ובאופן התוועדות, של במסגרת תהיה המוסר שאמירת – הרחמים בקו החסידות תורת העמידה זה וענין
כו'. פיוס דברי

הענינים את לחזק היינו, מעלה, כלפי אור של האבוקה את לזרוק – היא האופנים בשני הכוונה ותכלית
ישארו והאלקות שהרוחניות באופן לא אבל החולין, מעניני למעלה ולהעלותם שבו אלקות ועניני הרוחניים
את עלֿידה ויאיר בידו אור של האבוקה ויטול יחזור כן שלאחרי אלא למטה, ישארו החולין ועניני למעלה

הגשמיים. עניניו

יש כו', מוסר דברי אמירת הזולת, על להשפעה בנוגע אור של אבוקות זריקת אודות מדובר כאשר אמנם,
כדלקמן. המתאים, באופן זה שיהיה בזהירות צורך

.‰Ïהכרח יש אבל, חבירו, של ובמעלתו בטובתו שאינם בענינים דיבור עם אמנם קשורה מוסר דברי אמירת
דוקא. חמים מים צריכים אלא קרים, מים מספיק לא להסירו שכדי בחוזק, הדבוק לכלוך רחיצת כמשל בדבר,
הבוץ נדבק שבו המקום זהו אם להבחין מבלי אדם, על ושופכים חמים מים של סיר לוקחים כאשר אמנם,
יש אלא, החמים, המים את עליו ששופך האדם של מהותו כך כל לו נוגע שלא והעיקר, אחר, מקום שזהו או
– החמים המים את עליו ושופך זה יהודי מצא "מקבל", ובחפשו משהו, עמהם לעשות ורצונו חמים מים לו

הוא הרי – האור את ולהגדיל אור", של "אבוקה לזרוק שבמקום ה"אבוקהdaknנמצא, את רחמנאֿליצלן
עלֿידה שגורם או אור", dtixyeשל dieek,דוקא הבריא בבשר אלא) בריא, שאינו בבשר (לא

שאינם בבריאים פוגע רוב עלֿפי הנה שבידו, החמים המים את לשפוך היא הכוונה עיקר כאשר שכן, –

– כוויה... להם גורם הלכלוך, את מהם לרחוץ במקום הנה לכך, הזקוקים באלו פוגע גם ואם לכך, זקוקים

שמים בידי רק שחיובו בעצמו", "חובל רק לא הוא הרי גם153ובמילא שחיובו באחרים", "חובל הוא אלא ,

אדם .154בידי

.ÂÏ:"המצאה" לו נפלה – ענין כל על הסברה לו יש שה"קלוגינקער" וכיון
משיחותיו באחת סיפר אדמו"ר וחמי מורי מוסר155כ"ק דברי לאמירת בנוגע החסידים גדולי מאמר אודות

החולה. אצל אם כי הרופא, אצל לשאול שאין – אריינזאגן") ַָ("יענעם

סאּפאזשניק" "סאם לעצמו, מציאות הוא הרי החולה... בעצמו שהוא אצל156וכיון דעות לשאול צריך ואינו , ַַָ
אופן באיזה הוא פוסק ובמילא אחרון", ה"פוסק הוא שהוא בישראל נשיא הוראת בידו יש שהרי אחד, אף

רותחים... מים הוא מוסיף "אריינזאגן", סתם מספיק לא ואם זולתו, את להוכיח לו ַָמותר

בכפיה מסתפק שאינו – יותר בגסות להיות שיכול ועד בדקות, הוא זה כפיהmixacaוכל גם מוסיף אלא ,

בגמרא שמצינו (כפי כפיה157כפשוטה ויש כפיה, נקראת היא שגם "במילי", כפיה יש דרכים: שני שיש
כפיה !miheyaכפשוטה),

בעטרה עצמו את מכתיר – מעשה" ואנשי ל"חסידים נמסרה כו') תוכחה דברי אמירת (של זו שעבודה לאחרי
לשפוך הוא עלול – משהו לו יאמר מישהו אם שכן, תעשה... מה לו יאמר ומי eilrזו, mbהחמים המים את

מאומה. לו שיאמר מי אין ובמילא, יּכוה, הוא וגם ִֶָשבידו,
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עה"פ.151) בפרש"י הובא רע"א. סג, יבמות
יח.152) ב, בראשית
ספ"ט.153) ב"ק תוספתא
ב.154) פג, ב"ק

ואילך.155) 43 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש
(156202 ע' חי"ג תו"מ גם וראה .264 ע' תרח"צ סה"ש ראה

וש"נ. .44 הערה
סע"א.157) עז, כתובות
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של ה"אבוקה את ליטול צריך לזמן מזמן הנה הגוף, עם מקושרת הנשמה כאשר שגם – הוא העבודה וסדר
מעלה, כלפי ולזורקה גשמייםdlrnlאור" מענינים שעה לפי ולנתקו ה"אור" את להעלות היינו, מהגוף,

כו'. והעפר מהאבק אּפ") זיך טרייסלט ("ער מתנער שעה שלפי – שבזה והתועלת ָוחומריים,

אור" של ה"אבוקה כאשר שלאחריֿזה, – היא צריךוהמטרה שבה השניה בידו אותה ומקבל למטה, חוזרת
אור" של "אבוקה בידו יש אזי דחול, בעובדין מעניניםzycegnלעסוק מנוערת ליכטיקייט"), אּפגעפרישטע ַָ("אן

גשמיים, מענינים ואפילו חומריים

הגשמיים הענינים שיתמעטו באופן היום, כל במשך ומצוות התורה בעניני מחודשת לעבודה זאת ומנצל
ד"יש ומצב במעמד עדיין הוא אבל בתענוגים, באהבה ה' שעובד גמור צדיק אצל אפילו היום במשך שישנם

שאוהב". מי

במדרש המבואר היינו,146[ועלֿדרך מלמעלה, חיים לה ושואבת למעלה הנשמה עולה השינה שבשעת
בחמלה נשמתי בי "שהחזרת בבוקר, למטה חוזרת הנשמה כאשר ואחרֿכך, הנשמה, בחיי התחדשות שנעשית
כח ובתוספת התחדשות של באופן גשמיים, בדברים שנתלבשו ומצוות בתורה עבודתו לעבוד יכול רבה",

וחיּות].

.·Ï:"מעשה ואנשי "חסידים הראו – זאת לעשות כיצד והדרך
אור של האבוקה מזריקת כתוצאה קצוות: שני להיות יכולים בזה, הענינים פרטי יודעים שאינם אלו אצל
גשם שמצד גיסא, לאידך או הגוף; עם ולהתחבר לחזור ירצה ולא לגמרי, הנפש כליון לידי יבוא – מעלה כלפי
שנה. ועשרים מאה או שנה שבעים שלאחרי ומצב במעמד ולהתבונן שעה לפי אפילו להתנתק יוכל לא – הגוף

מעשה": ואנשי "חסידים עלֿידי זה ענין נעשה ולכן

כלל טעם ולא ימיו, כל חטא שלא היינו, מעיקרו", חסיד הוי חסיד "כל רש"י מפרש – ל"חסידים" בנוגע
חטא. של לענין לא אבל גשמיים, לענינים רק שייכות לו יש הגוף מצד שגם כך, חטא, טעם

הצדקה" על "מעשין כמו כפיה, מלשון "מעשה" – מעשה" של147ו"אנשי בתנועה ימיהם כל שעומדים –

אדונו. רצון שממלא עבד כמו הוא ענינם וכל עצמם, מצד רצון להם שאין היינו, כפיה,

כלפי האור זריקת להיות יוכל לא הגוף וחומר ישות שמצד לחשוש מקום אין מעשה" ואנשי "חסידים ואצל
עצמי; רצון ללא כפיה, של לענין כבר והורגל חטא, טעם טעם שלא ומצב במעמד הוא שהגוף כיון – מעלה
ישנו הנשמה מצד שגם כיון – הנפש כלות של ענין יהיה מעלה כלפי האור זריקת שמצד לחשוש אין כן וכמו

עצ מצד שהאור דאף הכפיה, שלענין בתנועה הוא שלevx`מו בתנועה הוא עומד מכלֿמקום, למעלה, לעלות
aey"יצרה לשבת (אלא) בראה תהו ש"לא הקב"ה, של רצונו את למלא שרוצה כיון בגוף, הנשמה התקשרות ,148.

באופן אור" של ה"אבוקות עם הריקוד לענין הדרך את שמראים אלו הם מעשה" ואנשי ה"חסידים ולכן,
למטה. להאיר כדי אחת" ומקבל אחת וזורק מעלה כלפי וזורקן אחת בידו . . נוטל ש"היה

.‚Ïמרקדים היו מעשה ואנשי "חסידים הלשון בדיוק להוסיף כו'":mdiptaויש אור של באבוקות
לפנימיותם" היינו ש"לפניהם נשיאינו רבותינו פירוש מרקדים149ידוע שהיו מעשה ואנשי שהחסידים והיינו, ,

אור, של האבוקות זריקת את ורואים מסביב עומדים שהיו אלו כל של בפנימיותם גם פעלו אור, של באבוקות
זו, עבודה מעין יהיה אצלם שגם

ב"תורה התחדשות שתהיה היינו, מלמעלה, חיים לה דשואבת הענין אצלם גם יהיה וב"`xeועלֿידיֿזה "xp

אדם" נשמת דירה150הוי' יתברך לו לעשות הקב"ה, של שליחותו את למלא מחודשת, בחיּות שיומשך שבגופם,
בתחתונים.

***
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פי"ב.146) פרדר"א וראה ט. פי"ד, ב"ר
ובכ"מ.147) א. מח, בחוקותי לקו"ת וראה סרמ"ח. לטיו"ד ב"י
יח.148) מה, ישעי'

ובכ"מ.149) ג. עה, משפטים תו"א
פי"ט.150) תניא וראה כז. כ, משלי
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.„Ïנשמת הוי' "נר האלקית, לנפש בנוגע שהוא כפי אור של אבוקות זריקת בענין לעיל להמדובר בהמשך
ככל יותר, נמוכות בדרגות מטה למטה האדם בעבודת נמשך שהוא איך זה, בענין ולהבהיר להוסיף יש – אדם"

יותר. נמוכות בדרגות בהשתלשלות שבא ענין
עלֿידיֿזה ולפעול הבהמית, לנפש מוסר להגיד לנצלם כדי תורה של ענינים לישראל שניתנו – ובהקדמה

ש בלבד זו בגמראשלא שמצינו עלֿדרך לה, תסייע שגם אלא האלקית, דנפש לעבודה תבלבל בפירוש151לא
כנגדו" עושים152"עזר ש"כנגדו" מהענין שגם באופן ה"זכה" יהיה כאן ואילו כנגדו", – זכה לא עזר, – "זכה ,

"עזר".

של ובאופן התוועדות, של במסגרת תהיה המוסר שאמירת – הרחמים בקו החסידות תורת העמידה זה וענין
כו'. פיוס דברי

הענינים את לחזק היינו, מעלה, כלפי אור של האבוקה את לזרוק – היא האופנים בשני הכוונה ותכלית
ישארו והאלקות שהרוחניות באופן לא אבל החולין, מעניני למעלה ולהעלותם שבו אלקות ועניני הרוחניים
את עלֿידה ויאיר בידו אור של האבוקה ויטול יחזור כן שלאחרי אלא למטה, ישארו החולין ועניני למעלה

הגשמיים. עניניו

יש כו', מוסר דברי אמירת הזולת, על להשפעה בנוגע אור של אבוקות זריקת אודות מדובר כאשר אמנם,
כדלקמן. המתאים, באופן זה שיהיה בזהירות צורך

.‰Ïהכרח יש אבל, חבירו, של ובמעלתו בטובתו שאינם בענינים דיבור עם אמנם קשורה מוסר דברי אמירת
דוקא. חמים מים צריכים אלא קרים, מים מספיק לא להסירו שכדי בחוזק, הדבוק לכלוך רחיצת כמשל בדבר,
הבוץ נדבק שבו המקום זהו אם להבחין מבלי אדם, על ושופכים חמים מים של סיר לוקחים כאשר אמנם,
יש אלא, החמים, המים את עליו ששופך האדם של מהותו כך כל לו נוגע שלא והעיקר, אחר, מקום שזהו או
– החמים המים את עליו ושופך זה יהודי מצא "מקבל", ובחפשו משהו, עמהם לעשות ורצונו חמים מים לו

הוא הרי – האור את ולהגדיל אור", של "אבוקה לזרוק שבמקום ה"אבוקהdaknנמצא, את רחמנאֿליצלן
עלֿידה שגורם או אור", dtixyeשל dieek,דוקא הבריא בבשר אלא) בריא, שאינו בבשר (לא

שאינם בבריאים פוגע רוב עלֿפי הנה שבידו, החמים המים את לשפוך היא הכוונה עיקר כאשר שכן, –

– כוויה... להם גורם הלכלוך, את מהם לרחוץ במקום הנה לכך, הזקוקים באלו פוגע גם ואם לכך, זקוקים

שמים בידי רק שחיובו בעצמו", "חובל רק לא הוא הרי גם153ובמילא שחיובו באחרים", "חובל הוא אלא ,

אדם .154בידי

.ÂÏ:"המצאה" לו נפלה – ענין כל על הסברה לו יש שה"קלוגינקער" וכיון
משיחותיו באחת סיפר אדמו"ר וחמי מורי מוסר155כ"ק דברי לאמירת בנוגע החסידים גדולי מאמר אודות

החולה. אצל אם כי הרופא, אצל לשאול שאין – אריינזאגן") ַָ("יענעם

סאּפאזשניק" "סאם לעצמו, מציאות הוא הרי החולה... בעצמו שהוא אצל156וכיון דעות לשאול צריך ואינו , ַַָ
אופן באיזה הוא פוסק ובמילא אחרון", ה"פוסק הוא שהוא בישראל נשיא הוראת בידו יש שהרי אחד, אף

רותחים... מים הוא מוסיף "אריינזאגן", סתם מספיק לא ואם זולתו, את להוכיח לו ַָמותר

בכפיה מסתפק שאינו – יותר בגסות להיות שיכול ועד בדקות, הוא זה כפיהmixacaוכל גם מוסיף אלא ,

בגמרא שמצינו (כפי כפיה157כפשוטה ויש כפיה, נקראת היא שגם "במילי", כפיה יש דרכים: שני שיש
כפיה !miheyaכפשוטה),

בעטרה עצמו את מכתיר – מעשה" ואנשי ל"חסידים נמסרה כו') תוכחה דברי אמירת (של זו שעבודה לאחרי
לשפוך הוא עלול – משהו לו יאמר מישהו אם שכן, תעשה... מה לו יאמר ומי eilrזו, mbהחמים המים את

מאומה. לו שיאמר מי אין ובמילא, יּכוה, הוא וגם ִֶָשבידו,
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עה"פ.151) בפרש"י הובא רע"א. סג, יבמות
יח.152) ב, בראשית
ספ"ט.153) ב"ק תוספתא
ב.154) פג, ב"ק

ואילך.155) 43 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש
(156202 ע' חי"ג תו"מ גם וראה .264 ע' תרח"צ סה"ש ראה

וש"נ. .44 הערה
סע"א.157) עז, כתובות
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צריך האם לשאלה מקום יש עדיין – "רצועהed`אריינזאגן") להיות נאכיאגן") ("זיך ולרדוף 165להשתדל ַָָָ
לאלקאה"...

– כזה בענין הכרח יש זאת בכל בנוגעואם זאת עצמו"envrlיעשה אצל קרוב "אדם שהרי יסתגר166, :
לא בוודאי שאז, האל"ףֿבי"ת, סדר על שאינו חטא" ה"על את ואפילו הארוך, חטא" ה"על את ויאמר בחדר,

בעדו, יעכב לא אחד ואף טעות... לו תהיה

נוסף?! ביהודי זיך") ("פארטשעּפען לפגוע – בסכנה עצמו את להעמיד לו ַולמה

אפים... אחת מנה לו ישיב שהלה יתכן שהרי למטרה, יקלע הוא אם לדעת אפשר שאי גם ומה

הסיפור וכידוע שיגרש167– לגוי לקרוא שביכלתו לו אמר הזקן אדמו"ר שכאשר מונקעס, שמואל ר' ָאודות
– שלכם... מהגוי יותר גדול שלי הגוי רבי! שמואל: ר' לו השיב אותו,

("אים להוכיחו ויכול אחרון", ה"פוסק שהוא לעצמו חושב הוא וגם ממנו, יותר חומרי הוא שהלה יתכן
לאמיתתם... שהם וכפי בו, שיש הענינים כל על ַָאריינזאגן")

זה הרי לעצמו בנוגע זאת יעשה שכאשר בשעה בה ספק, של ענין על עצמו את להעמיד לו למה כן, ואם
ויצליח. והלואי לו, יפריע לא אחד ואף ודאי, של ענין

מעשה" ואנשי "חסידים להיותם שכן, אור", של באבוקות לפניהם מרקדים היו מעשה ואנשי ש"חסידים וזהו
האור ימשיך אור, של האבוקה זורקים כאשר וגם "אש", ולא "אור" זה שיהיה ובטוחים סמוכים להיות יכולים
ותורה מצוה ד"נר האור את וימשיך הסביבה, ואת עצמו את עלֿידו להאיר ויוכל לידו, ויומשך ויחזור להאיר,

כולה. השנה כל על עניניו, בכל שבתורה ו"מאור" אור"

נפשי"]. לך "צמאה לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.ËÏבזהר שנזכר האושפיזין לענין מימי168בנוגע יום בכל להזכיר בישראל קהילות בכמה המנהג ישנו ,
הרי דסוכות), (ה' שני ליום דסוכות) (ד' ראשון יום שבין בלילה ובעמדנו זה. יום של האושפיזא את הסוכות

שני). דיום (האושפיזא ואהרן ראשון) דיום (האושפיזא משה הם: זה לזמן השייכים האושפיזין
ז"ל חכמינו אמרו – ואהרן למשה הוא169בנוגע אומר הוא אחד במקום לאהרן, משה הקדים מקום "בכל

ומשה כזה".170אהרן זה ששקולין מלמד ,

בעבודתם :171והחילוק

– למטה ישראל לבני ונתנם מלמעלה השפעות שקיבל – למטה מלמעלה בדרך היתה משה של עבודתו
ישראל. בני לכל כו'" ומסרה מסיני תורה קיבל "משה

בגמרא כדאיתא – הגשמיים בענינים גם כן היה שהיתה172ולכן ה"באר" וגם משה", "בזכות היה שה"מן"
שניהם "חזרו ואהרן, מרים כשמתו שנסתלקו לאחרי הרי אהרן", "בזכות שהיו הכבוד" ו"ענני מרים" "בזכות

שנאמר כולן, נסתלקו משה, "מת וכאשר משה", אחד".173בזכות בירח הרועים שלשת את ואכחיד

ש"כשנולד ומצב במעמד היה גופו מצד שאפילו רבינו, משה כמו יהודי עלֿידי נמשכו אלו שענינים וכיון
כולו הבית אםdxe`"174נתמלא כי פסולת, בהם שאין באופן הגשמיים הצרכים אפילו נמשכו –xe`:בלבד

פסולת בו היה שלא אוכל היה – .175ה"מן"
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ועוד.165) ב. יא, זח"א
וש"נ.166) ע"ב. ריש כה, יבמות
וש"נ.167) ואילך. 300 ע' חי"ט תו"מ גם ראה
ואילך.168) ב קג, ח"ג
עה"פ.169) בפרש"י הובא בסופה. כריתות תוספתא
כו.170) ו, וארא

למשה171) ביחס – אהרן ערך ב) (כרך חב"ד הערכים ספר ראה
וש"נ. ואילך). קמא (ע'

א.172) ט, תענית
ח.173) יא, זכרי'
ב.174) ב, שמות עה"ת בפרש"י הובא א. יב, סוטה
סע"ב.175) עה, יומא ראה

i"gyz'd da`eyd zia zgny ,zekeq crend legc 'b lil zgiy

.ÊÏ:בצדו שוברו – האמורה השיחה יסוד על ה"היתר" אמנם,
אצל אם כי הרופא אצל לשאול שאין הנ"ל, מאמר שאמרו שאלו אדמו"ר, מו"ח כ"ק מבהיר שיחה באותה

הכב הדרת ומתוך ובחיבה, באהבה זאת עשו – כן ונהגו פנימית.החולה, היותר וד

כו'. הכבוד והדרת ישראל אהבת במדת הנהגתו שתהיה להבטיח צריך לראש לכל הרי שכן, וכיון

תורה, של בענינים ההשתתפות מדת אודות דובר שבה באסיפה – אדמו"ר מו"ח כ"ק שאמר מה וכידוע
דאונא': 'בדרי שלא ווארט"), שארפן ("א חריף בסגנון שהתבטא הגבירים לאחד – וחסד ַַָצדקה

בגמרא להיות158איתא יכולה לזה הגישה אבל, בשמינית". משמונה אחד בו שיהא צריך חכם ש"תלמיד
אופנים שלא159בשני בזה ומדקדק חכם", כ"תלמיד גדלותו את לבחון עצמו את מודד לראש שלכל מי יש :

אכן שהוא ספק שום בלי בעצמו בטוח וכאשר מאס"), די איבערכאּפן ניט זאל ("ער עצמו מעלת בערך ַָָלהגזים
לראש שלכל מי יש אבל שבשמינית"; ה"שמינית להיות צריכה כמה עד למדוד מתחיל אזי חכם", "תלמיד
מתאימה חכם" ה"תלמיד מדת אם למדוד מתחיל ואחרֿכך שבשמינית", ב"שמינית מאומה יחסר שלא מבטיח

שלו... החכמה במדת משהו עדיין שחסר או שבשמינית", ה"שמינית למדת

בפסוק "ציווי" ישנו – הרבי סיים – מבטיח160ועלֿדרךֿזה לראש שלכל מי ישנו אבל, עזות". יענה "עשיר
שגם שמותר כזה גדול גביר אכן הוא אם השיקים", "פנקס את לבדוק מתחיל ואחרֿכך פנים"... ה"עזות את
אבוד מקרה זה הרי – כך כל גדול גביר שאינו אחרֿכך יתברר ואם כזו, גדולה במדה תהיה שלו פנים" ה"עזות

אּפגעטאן")!... זיינס שוין האט ("ער שלו את עשה כבר הוא ַַָָָ("פארפאלן"),

בעניננו: גם הוא וכן

מתחילים ואחרֿכך הכוויה, את הם גורמים לראש לכל הנה – לזולתם כוויה לגרום רצונם טבעם, שמצד אלו
ואם אחרת, ופניה נגיעה כאן התערבה שלא להבטיח כדי בה שיש כזו במדה ישראל אהבת להם יש אם למדוד
לפגוע שיכול כך אמותיו, לד' נזדמן במקרה אם גם מישראל, איש של לכבודו הראויה הכבוד הדרת להם היתה

כלום" ביתֿדין מעשה אחר ש"אין הוא טוען – לאו ואם יותר; חמור באופן או בדיבורו הוא161בו שהרי ,

תעשה. מה לו יאמר ומי יקום, וכן וכך, כך באופן לזולתו להתייחס שעליו פסק והוא אחרון", ה"פוסק

וב כזה, באופן זו בשיחה הנדפס היסוד על למצוא שיכולים ההיתרים לשאר בנוגע אחרתועלֿדרךֿזה שיחה
בצדו"... "שוברו ישנו שיחה לכל בנוגע הנה – אחר באופן

טבע נעשה הרגל הרי בזה שהורגל שכיון בחסידות162והתירוץ שכתוב מה ידוע הרי "טבע",163– בפירוש
שעריה" . . "טבעו מלשון שלו...164שזהו והזּכּות והרוחניות האלקות שטּובעו ומצב במעמד שנמצא והיינו, ,ַ

כל ועל והאלקות, והדקות הרוחניות על שמכסה כך כל כזו בגסות היא והחומריות חומריות, רק אצלו ונשאר
ביהודי!... לפגוע רצונו את למלא "כלי" מהם לעשות אותם שמנצל כך, כדי עד ומצוותיה, תורה קדושה, עניני

.ÁÏ:ולכן
" שזהו ("באווארענען") להבטיח צריכים אור", של "אבוקות זריקת אודות מדובר "`xeכאשר ולא "y`," ַָ

ש"אור" – ביניהם "אש"xi`nשהחילוק ואילו ,ztxey!

מעלות ישנם כאשר שרק מעשה", ואנשי "חסידים תחילה להיות צריכים – "אור" שזהו בטוחים כאשר וגם
לגרום יכולים שעלֿידם עצמו, וחומריות וישות כבוד פניות, של ענינים יתערבו שלא להבטיח יכולים אזי אלו
את להבטיח יכולים אז ורק לעצמו, בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לזולתו, בנוגע התיקון היפך שהם הענינים לכל

פעולתו. ויפעל למטרתו ויגיע מאיר, ישאר שהאור אור, של האבוקות זריקת

ועוד: זאת

("אים אלו דברים לפלוני לומר רשות יש דין שעלֿפי למסקנא מגיעים הנ"ל ההבהרות כל לאחרי אם גם
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א.158) ה, סוטה
וש"נ.159) .60 הערה 315 ע' ח"ז תו"מ גם ראה
כג.160) יח, משלי
ואילך.161) סע"א יז, ב"מ – חז"ל לשון ע"פ

סל"ו.162) מפאנו הרמ"ע שו"ת ש"ב. נ"ד אמונה שבילי ראה
ב). (סג, פמ"ד א). (כא, פט"ו ספי"ד. תניא

וש"נ.163) קסז. ע' תרח"צ סה"מ ראה
ט.164) ב, איכה
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צריך האם לשאלה מקום יש עדיין – "רצועהed`אריינזאגן") להיות נאכיאגן") ("זיך ולרדוף 165להשתדל ַָָָ
לאלקאה"...

– כזה בענין הכרח יש זאת בכל בנוגעואם זאת עצמו"envrlיעשה אצל קרוב "אדם שהרי יסתגר166, :
לא בוודאי שאז, האל"ףֿבי"ת, סדר על שאינו חטא" ה"על את ואפילו הארוך, חטא" ה"על את ויאמר בחדר,

בעדו, יעכב לא אחד ואף טעות... לו תהיה

נוסף?! ביהודי זיך") ("פארטשעּפען לפגוע – בסכנה עצמו את להעמיד לו ַולמה

אפים... אחת מנה לו ישיב שהלה יתכן שהרי למטרה, יקלע הוא אם לדעת אפשר שאי גם ומה

הסיפור וכידוע שיגרש167– לגוי לקרוא שביכלתו לו אמר הזקן אדמו"ר שכאשר מונקעס, שמואל ר' ָאודות
– שלכם... מהגוי יותר גדול שלי הגוי רבי! שמואל: ר' לו השיב אותו,

("אים להוכיחו ויכול אחרון", ה"פוסק שהוא לעצמו חושב הוא וגם ממנו, יותר חומרי הוא שהלה יתכן
לאמיתתם... שהם וכפי בו, שיש הענינים כל על ַָאריינזאגן")

זה הרי לעצמו בנוגע זאת יעשה שכאשר בשעה בה ספק, של ענין על עצמו את להעמיד לו למה כן, ואם
ויצליח. והלואי לו, יפריע לא אחד ואף ודאי, של ענין

מעשה" ואנשי "חסידים להיותם שכן, אור", של באבוקות לפניהם מרקדים היו מעשה ואנשי ש"חסידים וזהו
האור ימשיך אור, של האבוקה זורקים כאשר וגם "אש", ולא "אור" זה שיהיה ובטוחים סמוכים להיות יכולים
ותורה מצוה ד"נר האור את וימשיך הסביבה, ואת עצמו את עלֿידו להאיר ויוכל לידו, ויומשך ויחזור להאיר,

כולה. השנה כל על עניניו, בכל שבתורה ו"מאור" אור"

נפשי"]. לך "צמאה לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.ËÏבזהר שנזכר האושפיזין לענין מימי168בנוגע יום בכל להזכיר בישראל קהילות בכמה המנהג ישנו ,
הרי דסוכות), (ה' שני ליום דסוכות) (ד' ראשון יום שבין בלילה ובעמדנו זה. יום של האושפיזא את הסוכות

שני). דיום (האושפיזא ואהרן ראשון) דיום (האושפיזא משה הם: זה לזמן השייכים האושפיזין
ז"ל חכמינו אמרו – ואהרן למשה הוא169בנוגע אומר הוא אחד במקום לאהרן, משה הקדים מקום "בכל

ומשה כזה".170אהרן זה ששקולין מלמד ,

בעבודתם :171והחילוק

– למטה ישראל לבני ונתנם מלמעלה השפעות שקיבל – למטה מלמעלה בדרך היתה משה של עבודתו
ישראל. בני לכל כו'" ומסרה מסיני תורה קיבל "משה

בגמרא כדאיתא – הגשמיים בענינים גם כן היה שהיתה172ולכן ה"באר" וגם משה", "בזכות היה שה"מן"
שניהם "חזרו ואהרן, מרים כשמתו שנסתלקו לאחרי הרי אהרן", "בזכות שהיו הכבוד" ו"ענני מרים" "בזכות

שנאמר כולן, נסתלקו משה, "מת וכאשר משה", אחד".173בזכות בירח הרועים שלשת את ואכחיד

ש"כשנולד ומצב במעמד היה גופו מצד שאפילו רבינו, משה כמו יהודי עלֿידי נמשכו אלו שענינים וכיון
כולו הבית אםdxe`"174נתמלא כי פסולת, בהם שאין באופן הגשמיים הצרכים אפילו נמשכו –xe`:בלבד

פסולת בו היה שלא אוכל היה – .175ה"מן"
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ועוד.165) ב. יא, זח"א
וש"נ.166) ע"ב. ריש כה, יבמות
וש"נ.167) ואילך. 300 ע' חי"ט תו"מ גם ראה
ואילך.168) ב קג, ח"ג
עה"פ.169) בפרש"י הובא בסופה. כריתות תוספתא
כו.170) ו, וארא

למשה171) ביחס – אהרן ערך ב) (כרך חב"ד הערכים ספר ראה
וש"נ. ואילך). קמא (ע'

א.172) ט, תענית
ח.173) יא, זכרי'
ב.174) ב, שמות עה"ת בפרש"י הובא א. יב, סוטה
סע"ב.175) עה, יומא ראה
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שבתורה ב"אור" שישנם הענינים וכל הבורא, גדלות אודות מיד לו שמספרים והיינו, ל"חוצה", מביאים
שבתורה, וב"מאור"

טוב". ועשה מרע ב"סור עניניו וזיכוך וצירוף בירור אודות אחרֿכך עמו לדבר יותר נקל נעשה ועלֿידיֿזה

.·Óונכנסים תשובה, ימי דעשרת מהעבודה יוצאים שכאשר – המקומות ולכל הזמנים לכל ההוראה וזוהי
כל של העבודה נמשכת שמזה עוונות", לחשבון "ראשון הראשון", ביום לכם "ולקחתם הסוכות, דחג לעבודה

של בענין היא העבודה התחלת אזי כולה, עםdgnyהשנה השואבה",`xeשקשור בית "אור –
קדושה: של ופתילה משמן נעשה שה"אור" ובאופן

חיוורא" ו"נהורא אוכמא" "נהורא יש בעיקר186ב"אור" שנלקח הפתילה, אל הסמוך האור – אוכמא נהורא :
החלק שהוא לשמן, יותר ששייך זך, היותר האור – חיוורא ונהורא שב"נר"; גשמי יותר החלק שהיא מהפתילה,

שב"נר". זך היותר

רק לא – השואבה" בית אפילוonydוב"אור אלא המקדש, בבית כהניםdliztdהוא מכנסי "מבלאי היא
קדושה. ונעשו בקודש בהם ששימשו כהונה" מ"בגדי היינו, ומהמייניהן",

השואבה" בית מאור מאירה שאינה בירושלים חצר היתה "לא – הסביבה בכל גם ומאיר משפיע זה ואור
אלקינו" "עיר "ירושלים", בבחינת נעשית כולה שהסביבה המת"187– את מלינין "אין שבה ,188:

היום" כולכם חיים אלקיכם בה' הדבקים ד"אתם הענין היפך הוא – נעשה189"מת" המיתה שענין והיינו, ,
המצוות. וקיום התורה בלימוד והחסרון ההעדר מצד מהקב"ה הפירוד עלֿידי

– להיות יכול המיתה ענין המת: את מלינין אין ששם וסביבה עיר – הוא "ירושלים" של וענינה
(אלקים)" הוי' (ומגן) "שמש שתשקע קודם אבל, בירושלים, גם – המיתהlhazn,190רחמנאֿליצלן ענין

בירושלים. מקום לו אין לאו, ואם חי, שנעשה כיון בירושלים,

ופתילה משמן שנעשה "אור" השואבה", בית "מאור בירושלים חצר כל מאירה – החמה ששקעה לאחרי ואז,
קדושה. של

מנפש שקלועה "אבוקה" – מעלה כלפי אור" של "אבוקה שזורקים באופן השואבה בית שמחת את וחוגגים
אור". ותורה מצוה ב"נר מאירים יחדיו ושניהם הבהמית, ונפש האלקית נפש וגוף,

מעולם" נחמד כרך ראה לא בתפארתה ירושלים ראה שלא "מי – נחמד" "כרך בונים והיינו,191ועלֿידיֿזה ,
מעולם" מפואר בנין ראה לא בבנינו המקדש בית ראה שלא "מי אמרו עליו מפואר" "בנין בו שיש ,191לפי

מימיו" שמחה ראה לא השואבה בית שמחת ראה שלא "מי – ביותר גדולה שמחה פועל זה .191וענין

.‚Ó:המקדש בית משחרב הגלות, בזמן גם שייכים אלו ענינים וכל
האבנים" ועל העצים "על רק שלט המקדש בית אפילו192חורבן יהודי, של הרוחני המעמד על אבל בלבד,

בעצמו. ליהודי מלבד אחד, לאף שליטה אין הגשמיים, בחייו

ולערוך בבנינו", המקדש ו"בית בתפארתה" "ירושלים להעמיד והחובה, הזכות האפשרּות, ישנה שכן, וכיון
ובגשמיות, ברוחניות כללית ישועה ולפעול הישועה", ממעייני בששון מים "ושאבתם – ביותר גדולה שמחה שם

הענינים בכל יאר") ליכטיקער ("א אורה שנת שתהיה כולה, השנה כל על גדולה שמחה מזה ַָולהמשיך
הגשמיים. הענינים בכל יאר") ליכטיקער ("א אורה שנה תהיה ובמילא ַָהרוחניים,

***

.„Óצריכים ניגון, ולנגן "לחיים" לומר שרוצים אלו כל הרי – ההתוועדות סיום לקראת כבר שעומדים כיון
זאת. ולעשות ("אריינכאּפן") ַַלחטוף
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סע"ב186) מ, ואילך. סע"ב לג, מקץ תו"א וראה רע"א. נא, זח"א
ובכ"מ. ואילך.

ב.187) מח, תהלים
(תו"מ188) סי"ח תשי"ד ביה"ש שמחת שיחת וראה ב. פב, ב"ק

וש"נ. ואילך). 55 ע' ח"י

ספל"ד.189) דר"נ אבות וראה ד. ד, ואתחנן
ובכ"מ.190) רפ"ד. שעהיוה"א תניא וראה יב. פד, תהלים
ואילך191) ס"כ דאשתקד ביה"ש שמחת שיחת וראה ב. נא, סוכה

וש"נ. ואילך). 45 ע' חי"ח (תו"מ
ועוד.192) עט. מזמור תהלים מדרש יד. פ"ד, איכ"ר ראה
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במדרש שמצינו כפי – מרים" של מ"בארה למים בנוגע שמביאים176ועלֿדרךֿזה לכך נוסף רפואה, שמביאים
חיים" "מים מעין, של דין להם שיש כיון החיּות.177טהרה, היפך של ענין בזה שייך שלא ,

והגבעות ההרים את ומיישרים ועקרבים נחשים הורגים שהיו – הכבוד לענני בנוגע היינו,178ועלֿדרךֿזה ,

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני גו' אשר ל"ארץ ההליכה תהיה בגשמיות שאפילו ,179שפעלו

אלקות, של לענינים dxyiדהיינו jxca.עולם של טבעו מצד שהם אלו אפילו ועיכובים, מניעות ללא ,

למעלה: מלמטה – הפכית בתנועה היתה אהרן של ועבודתו

הנרות" את "בהעלותך היא: – משלהם" גדולה "שלך נאמר שעליה – אהרן של להדליק180עבודתו היינו, ,

כולה" זהב "מנורת המנורה, נרות ישראל181את בני על דקאי שלהבת182, שתהא "עד "בהעלותך", של באופן ,

מאליה" .183עולה

מסיני התורה את שקיבל משה כמו לא – לתורה" ומקרבן הבריות את "אוהב היתה אהרן של שמדתו וזהו
למעלה. מלמטה התורה, אל ישראל בני את שהעלה באופן אלא למטה), (מלמעלה לישראל ומסרה

הזהר ישראל).184ובלשון בני על (דקאי דמטרוניתא שושבינא נקרא ואהרן דמלכא, שושבינא משה נקרא –

.Óשתי להיות צריכות לזולתו, בנוגע והן לעצמו בנוגע הן יהודי, של עבודתו שבכללות – בזה והענין
העבודות:

הכל, את לקיים כבר יכול הוא אם בכך להתחשב בלי ומצוותיה, התורה עניני כל את ליהודי למסור יש א)
לקיים. יתחיל זמן לאחרי ורק ישמע, רק שבינתיים או

מהגשמיות. ואפילו מהחומריות, להעלותם – הבהמית ונפש הגוף וזיכוך בבירור לפעול ב)

כזה": זה ש"שקולין אמרו זה ועל

לפעול יכולים לפעמים שונים: מזמנים זמנים ישנם לזולתו, בנוגע והן לעצמו בנוגע הן לעבודה, בגישה
יכולים ולפעמים תורה; ועניני תורה אור השפעת עלֿידי אלא הגוף, זיכוך אודות הדיבור עלֿידי לא – יותר
חומריים מענינים להתרחק הצורך אודות עמו לדבר – ומשה" אהרן ד"הוא בסדר כשמתחילים יותר להשפיע

הגשמיים. הענינים את ולזכך

בקבלה שמצינו כפי – לישראל" אחד "רועה נעשה יחדיו האופנים להיותם185ומב' אחד, ענינם ואהרן שמשה
ה"חתונה" נעשית ועלֿידיֿזה שלם, גוף נעשה שניהם שבצירוף גופא" פלגי שזוהי"תרי להקב"ה, ישראל בין

הקב"ה בין הנישואין את לפעול – דמטרוניתא שושבינא ואהרן דמלכא, שושבינא משה – השושבינין עבודת
ישראל. וכנסת

האמורים. הקוין בשני העבודה שזוהי האדם, בעבודת ואהרן דמשה החיבור שישנו עלֿידיֿזה נעשה זה וענין

.‡Óשנאמר ענין זה הרי – ומשה" אהרן "הוא למשה, בשוה שהוא אהרן מעלת גם והיינו,dxezaאמנם, ,
אהרן של מעלתו את dxezdשגם dlbn."מסיני תורה קיבל "משה רבינו, משה מעלת הוא שענינה דוקא,

הגישה שתחילת באופן היא האנשים ובכל הזמנים בכל העבודה שכללות – בעבודה הוראה מהווה זה וענין
עלֿידי להיות iteyaצריכה xe`d zrtydהאור דוחה כן ולאחרי למטה), מלמעלה רבינו, משה של העבודה (דרך

הגוף. וזיכוך דבירור בעבודה לעסוק יותר נקל שיהיה החושך, את

חוצה: המעיינות הפצת בענין החסידות דרך וזוהי

המים את רק לא לשם ומביאים ומצוות, תורה עניני לכל מבחוץ "חוצה", שנמצא ליהודי או למקום באים
– חיים" "אלקים עם שקשורים חיים", "מים – עצמו ה"מעיין" את אלא ממקורם, שפרשו לאחרי שהם כפי
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אדה"ז176) בשו"ע הובא כב. פי"ח, במדב"ר ד. פכ"ב, ויק"ר
ס"כ. סרצ"ט או"ח

ה"ח.177) פ"ט מקואות הל' רמב"ם ראה
לד.178) יו"ד, בהעלותך פרש"י
יב.179) יא, עקב
ובפרש"י.180) בהעלותך ר"פ

ב.181) ד, זכרי'
ובכ"מ.182) בהעלותך. ר"פ לקו"ת
שם.183) פרש"י
ערה,184) ב. נג, (ברע"מ). א כ, ח"ג ב. מט, ח"ב ב. רסו, ח"א

ב.
ואילך.185) ב כו, זח"ב ראה
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שבתורה ב"אור" שישנם הענינים וכל הבורא, גדלות אודות מיד לו שמספרים והיינו, ל"חוצה", מביאים
שבתורה, וב"מאור"

טוב". ועשה מרע ב"סור עניניו וזיכוך וצירוף בירור אודות אחרֿכך עמו לדבר יותר נקל נעשה ועלֿידיֿזה

.·Óונכנסים תשובה, ימי דעשרת מהעבודה יוצאים שכאשר – המקומות ולכל הזמנים לכל ההוראה וזוהי
כל של העבודה נמשכת שמזה עוונות", לחשבון "ראשון הראשון", ביום לכם "ולקחתם הסוכות, דחג לעבודה

של בענין היא העבודה התחלת אזי כולה, עםdgnyהשנה השואבה",`xeשקשור בית "אור –
קדושה: של ופתילה משמן נעשה שה"אור" ובאופן

חיוורא" ו"נהורא אוכמא" "נהורא יש בעיקר186ב"אור" שנלקח הפתילה, אל הסמוך האור – אוכמא נהורא :
החלק שהוא לשמן, יותר ששייך זך, היותר האור – חיוורא ונהורא שב"נר"; גשמי יותר החלק שהיא מהפתילה,

שב"נר". זך היותר

רק לא – השואבה" בית אפילוonydוב"אור אלא המקדש, בבית כהניםdliztdהוא מכנסי "מבלאי היא
קדושה. ונעשו בקודש בהם ששימשו כהונה" מ"בגדי היינו, ומהמייניהן",

השואבה" בית מאור מאירה שאינה בירושלים חצר היתה "לא – הסביבה בכל גם ומאיר משפיע זה ואור
אלקינו" "עיר "ירושלים", בבחינת נעשית כולה שהסביבה המת"187– את מלינין "אין שבה ,188:

היום" כולכם חיים אלקיכם בה' הדבקים ד"אתם הענין היפך הוא – נעשה189"מת" המיתה שענין והיינו, ,
המצוות. וקיום התורה בלימוד והחסרון ההעדר מצד מהקב"ה הפירוד עלֿידי

– להיות יכול המיתה ענין המת: את מלינין אין ששם וסביבה עיר – הוא "ירושלים" של וענינה
(אלקים)" הוי' (ומגן) "שמש שתשקע קודם אבל, בירושלים, גם – המיתהlhazn,190רחמנאֿליצלן ענין

בירושלים. מקום לו אין לאו, ואם חי, שנעשה כיון בירושלים,

ופתילה משמן שנעשה "אור" השואבה", בית "מאור בירושלים חצר כל מאירה – החמה ששקעה לאחרי ואז,
קדושה. של

מנפש שקלועה "אבוקה" – מעלה כלפי אור" של "אבוקה שזורקים באופן השואבה בית שמחת את וחוגגים
אור". ותורה מצוה ב"נר מאירים יחדיו ושניהם הבהמית, ונפש האלקית נפש וגוף,

מעולם" נחמד כרך ראה לא בתפארתה ירושלים ראה שלא "מי – נחמד" "כרך בונים והיינו,191ועלֿידיֿזה ,
מעולם" מפואר בנין ראה לא בבנינו המקדש בית ראה שלא "מי אמרו עליו מפואר" "בנין בו שיש ,191לפי

מימיו" שמחה ראה לא השואבה בית שמחת ראה שלא "מי – ביותר גדולה שמחה פועל זה .191וענין

.‚Ó:המקדש בית משחרב הגלות, בזמן גם שייכים אלו ענינים וכל
האבנים" ועל העצים "על רק שלט המקדש בית אפילו192חורבן יהודי, של הרוחני המעמד על אבל בלבד,

בעצמו. ליהודי מלבד אחד, לאף שליטה אין הגשמיים, בחייו

ולערוך בבנינו", המקדש ו"בית בתפארתה" "ירושלים להעמיד והחובה, הזכות האפשרּות, ישנה שכן, וכיון
ובגשמיות, ברוחניות כללית ישועה ולפעול הישועה", ממעייני בששון מים "ושאבתם – ביותר גדולה שמחה שם

הענינים בכל יאר") ליכטיקער ("א אורה שנת שתהיה כולה, השנה כל על גדולה שמחה מזה ַָולהמשיך
הגשמיים. הענינים בכל יאר") ליכטיקער ("א אורה שנה תהיה ובמילא ַָהרוחניים,

***

.„Óצריכים ניגון, ולנגן "לחיים" לומר שרוצים אלו כל הרי – ההתוועדות סיום לקראת כבר שעומדים כיון
זאת. ולעשות ("אריינכאּפן") ַַלחטוף
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סע"ב186) מ, ואילך. סע"ב לג, מקץ תו"א וראה רע"א. נא, זח"א
ובכ"מ. ואילך.

ב.187) מח, תהלים
(תו"מ188) סי"ח תשי"ד ביה"ש שמחת שיחת וראה ב. פב, ב"ק

וש"נ. ואילך). 55 ע' ח"י

ספל"ד.189) דר"נ אבות וראה ד. ד, ואתחנן
ובכ"מ.190) רפ"ד. שעהיוה"א תניא וראה יב. פד, תהלים
ואילך191) ס"כ דאשתקד ביה"ש שמחת שיחת וראה ב. נא, סוכה

וש"נ. ואילך). 45 ע' חי"ח (תו"מ
ועוד.192) עט. מזמור תהלים מדרש יד. פ"ד, איכ"ר ראה

i"gyz'd da`eyd zia zgny ,zekeq crend legc 'b lil zgiy

במדרש שמצינו כפי – מרים" של מ"בארה למים בנוגע שמביאים176ועלֿדרךֿזה לכך נוסף רפואה, שמביאים
חיים" "מים מעין, של דין להם שיש כיון החיּות.177טהרה, היפך של ענין בזה שייך שלא ,

והגבעות ההרים את ומיישרים ועקרבים נחשים הורגים שהיו – הכבוד לענני בנוגע היינו,178ועלֿדרךֿזה ,

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני גו' אשר ל"ארץ ההליכה תהיה בגשמיות שאפילו ,179שפעלו

אלקות, של לענינים dxyiדהיינו jxca.עולם של טבעו מצד שהם אלו אפילו ועיכובים, מניעות ללא ,

למעלה: מלמטה – הפכית בתנועה היתה אהרן של ועבודתו

הנרות" את "בהעלותך היא: – משלהם" גדולה "שלך נאמר שעליה – אהרן של להדליק180עבודתו היינו, ,

כולה" זהב "מנורת המנורה, נרות ישראל181את בני על דקאי שלהבת182, שתהא "עד "בהעלותך", של באופן ,

מאליה" .183עולה

מסיני התורה את שקיבל משה כמו לא – לתורה" ומקרבן הבריות את "אוהב היתה אהרן של שמדתו וזהו
למעלה. מלמטה התורה, אל ישראל בני את שהעלה באופן אלא למטה), (מלמעלה לישראל ומסרה

הזהר ישראל).184ובלשון בני על (דקאי דמטרוניתא שושבינא נקרא ואהרן דמלכא, שושבינא משה נקרא –

.Óשתי להיות צריכות לזולתו, בנוגע והן לעצמו בנוגע הן יהודי, של עבודתו שבכללות – בזה והענין
העבודות:

הכל, את לקיים כבר יכול הוא אם בכך להתחשב בלי ומצוותיה, התורה עניני כל את ליהודי למסור יש א)
לקיים. יתחיל זמן לאחרי ורק ישמע, רק שבינתיים או

מהגשמיות. ואפילו מהחומריות, להעלותם – הבהמית ונפש הגוף וזיכוך בבירור לפעול ב)

כזה": זה ש"שקולין אמרו זה ועל

לפעול יכולים לפעמים שונים: מזמנים זמנים ישנם לזולתו, בנוגע והן לעצמו בנוגע הן לעבודה, בגישה
יכולים ולפעמים תורה; ועניני תורה אור השפעת עלֿידי אלא הגוף, זיכוך אודות הדיבור עלֿידי לא – יותר
חומריים מענינים להתרחק הצורך אודות עמו לדבר – ומשה" אהרן ד"הוא בסדר כשמתחילים יותר להשפיע

הגשמיים. הענינים את ולזכך

בקבלה שמצינו כפי – לישראל" אחד "רועה נעשה יחדיו האופנים להיותם185ומב' אחד, ענינם ואהרן שמשה
ה"חתונה" נעשית ועלֿידיֿזה שלם, גוף נעשה שניהם שבצירוף גופא" פלגי שזוהי"תרי להקב"ה, ישראל בין

הקב"ה בין הנישואין את לפעול – דמטרוניתא שושבינא ואהרן דמלכא, שושבינא משה – השושבינין עבודת
ישראל. וכנסת

האמורים. הקוין בשני העבודה שזוהי האדם, בעבודת ואהרן דמשה החיבור שישנו עלֿידיֿזה נעשה זה וענין

.‡Óשנאמר ענין זה הרי – ומשה" אהרן "הוא למשה, בשוה שהוא אהרן מעלת גם והיינו,dxezaאמנם, ,
אהרן של מעלתו את dxezdשגם dlbn."מסיני תורה קיבל "משה רבינו, משה מעלת הוא שענינה דוקא,

הגישה שתחילת באופן היא האנשים ובכל הזמנים בכל העבודה שכללות – בעבודה הוראה מהווה זה וענין
עלֿידי להיות iteyaצריכה xe`d zrtydהאור דוחה כן ולאחרי למטה), מלמעלה רבינו, משה של העבודה (דרך

הגוף. וזיכוך דבירור בעבודה לעסוק יותר נקל שיהיה החושך, את

חוצה: המעיינות הפצת בענין החסידות דרך וזוהי

המים את רק לא לשם ומביאים ומצוות, תורה עניני לכל מבחוץ "חוצה", שנמצא ליהודי או למקום באים
– חיים" "אלקים עם שקשורים חיים", "מים – עצמו ה"מעיין" את אלא ממקורם, שפרשו לאחרי שהם כפי
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אדה"ז176) בשו"ע הובא כב. פי"ח, במדב"ר ד. פכ"ב, ויק"ר
ס"כ. סרצ"ט או"ח

ה"ח.177) פ"ט מקואות הל' רמב"ם ראה
לד.178) יו"ד, בהעלותך פרש"י
יב.179) יא, עקב
ובפרש"י.180) בהעלותך ר"פ

ב.181) ד, זכרי'
ובכ"מ.182) בהעלותך. ר"פ לקו"ת
שם.183) פרש"י
ערה,184) ב. נג, (ברע"מ). א כ, ח"ג ב. מט, ח"ב ב. רסו, ח"א

ב.
ואילך.185) ב כו, זח"ב ראה
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ובאופן ערוך', ב'שולחן המבואר עלֿפי זה שיהיה כאמור, אלא, התוועדויות, לערוך כאן גם צריכים אחרים,
שלום. ובדרכי נועם ובדרכי הסביבה, ובכל בעצמו שבתורה ומאור אור תוספת שיביא

***

.ÁÓ(:"ה"שיריים לחטיפת בקשר שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר צאתו (טרם
פעם אמר אדמו"ר מו"ח שכאשר202כ"ק – פולין מחסידי היה הלה – מהשולחן שיריים שחטף לאחד

זה שדבר לידע צריכים בחב"ד, "שיריים" נפש!...aiignחוטפים במסירת עבודה של לענינים בנוגע

לקהל:) בפנותו – שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים

בפועל! הנ"ל יקיים – ואחרֿכך אחד, כל יחטוף – ועתה

בהפטירו: בזה, הקשורה המסירתֿנפש אודות להכריז החסידים מזקני לאחד צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
וברחמים .203בחסד

ובישיבה אחרונה, ברכה אמירת אודות הזכיר שליט"א אדמו"ר .204כ"ק

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר צאתו טרם

האדם" כל זה כי שמור מצוותיו ואת ירא האלקים "את הוא: המדובר מכל .205הסךֿהכל

•
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(202.15 ס"ע תש"ד סה"ש
ובכ"מ.203) חשון. כ יום" "היום ראה
ע'204) ח"י (תו"מ בסופה תשי"ד ביה"ש שמחת שיחת גם ראה

וש"נ. .(82
(תו"מ205) סכ"ז תשט"ז ביה"ש שמחת גם וראה יג. יב, קהלת

.(78 ע' חט"ו
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"לחיים"]. לומר מהמסובים וכמה לכמה הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.‰Óשעברו בשנים שהיה כפי הסדר אודות לעורר המקום :193כאן

והימים המחר מיום (החל שבינתיים בימים וגם בלילות, – השואבה בית דשמחת הזמן את לנצל יש
לעיירות לנסוע להגיע; שיכולים מקום בכל אור" ותורה מצוה ד"נר השמחה את ולהמשיך להביא – שלאחריֿזה)
ולערוך זה, בפרט שמסביב" "עיירות בבחינת שהם מחוזות ישנם שמסתמא עצמה, בניוֿיורק גם כולל שבסביבה,

התוועדות. שם

יוכלו וכך שלשה, או שנים מכאן יסעו אתר, על אנ"ש שישנם ומקום מקום ולכל המקומות, את לחלק יש
מקומות. יותר לבקר

על תבוא – זה ענין עבור הושענאֿרבה ליל את גם ינצלו ש"אלואם באופן זאת יסדרו ובוודאי ברכה, יהם
המזג" חזרתם.194יחסר בדרך או לשם הנסיעה בעת תהלים שיאמרו עלֿידיֿזה ,

פרס" לקבל מנת "על דוקא שיהיה צורך יש אם – ככה פעמים כמה להם ישלם שתומשך195והשםֿיתברך –

הגשמיים. ובענינים הרוחניים בענינים עניניהם, בכל שמחה אצלם

***

.ÂÓהדברים אמורים לראש שלכל מובן הרי – כהונה פרחי הבחורים אודות טז) (סעיף לעיל להמדובר בנוגע
היום. שהתקיים חב"ד" אגודת "צעירי של לכינוס המשך בתור

באגרת (כמובא היא התשובה דרך והרי שעברה, בשנה שנתקבלו ההחלטות כל את קיימו לא שעדיין וכיון
רבה196התשובה בויקרא והוא אליהו", דבי "תנא דפים,197בשם ב' יקרא אחד דף לקרות רגיל היה ש"אם (

את גם ימלאו זו, בשנה שנתקבלו ההחלטות על שנוסף השםֿיתברך יעזור – פרקים" ב' ישנה אחד פרק לשנות
בחסידות המבואר ועלֿפי ד"כפלים", ובאופן שעברה, משנה להשלים שצריכים מה רק198כל אינו ש"כפלים"

ריבוי שנוסף אלא ככה, פעמים בכמות.zeki`aב' ריבוי מאשר יותר עוד

אלו. בענינים גם ומבורכת מוצלחה שנה ותהיה בזה, יצליחו – באמת בכך ירצו וכאשר

***

.ÊÓמהחיוב פוטר זה שאין מובן – נוספים יהודים לשמח שונים למקומות לנסוע שצריכים לעיל האמור
על "טופח בבחינת זולתו, על גם שתפעל כזה באופן להיות צריכה עצמו שמחת ואדרבה, עצמו, את לשמח

להטפיח" .199מנת

שלו, ערוך' ב'שולחן הזקן רבינו שהעתיק כפי ערוך', ב'שולחן המבואר באופן להיות צריכה שהשמחה אלא,
יוםֿטוב הלכות ב200בסוף שהם ענינים יהיו לא ובמילא, אלקות, עם הקשורה שמחה דופן",– "יוצא של אופן

שלימות שתהיה באופן אותם וימלאו יתקנו השמחה עלֿידי הנה – "חוצה" בבחינת שהם הענינים ואדרבה,
עתה. עד בשלימות היו שלא הענינים בכל

יהיו ש"כולם – יוםֿטוב הלכות וחותם שבסיום האחרונות בתיבות כמובא – ומצב המעמד יהיה ואז
.201קדושים"

אמר:] ואחרֿכך אלקינו". "דרכך עמך". אנו "כי מלכנו". "אבינו לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

במקומות התוועדויות לערוך שיסעו שאףֿעלֿפי – בפירוש זאת לומר יש ואףֿעלֿפיֿכן – מובן מעצמו
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ע'193) חי"ח (תו"מ ס"נ דאשתקד ביה"ש שמחת שיחת גם ראה
.(72

ג.194) ז, שה"ש
מ"ג.195) פ"א אבות
ספ"ט.196)

רפכ"ה.197)
וש"נ.198) .105 ע' חי"ט תו"מ גם ראה
ועוד.199) רע"ב. כה, ברכות – חז"ל לשון
תקכט.200) סו"ס
(201.3 הערה רנה ס"ע ח"ה אג"ק גם ראה
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ובאופן ערוך', ב'שולחן המבואר עלֿפי זה שיהיה כאמור, אלא, התוועדויות, לערוך כאן גם צריכים אחרים,
שלום. ובדרכי נועם ובדרכי הסביבה, ובכל בעצמו שבתורה ומאור אור תוספת שיביא

***

.ÁÓ(:"ה"שיריים לחטיפת בקשר שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר צאתו (טרם
פעם אמר אדמו"ר מו"ח שכאשר202כ"ק – פולין מחסידי היה הלה – מהשולחן שיריים שחטף לאחד

זה שדבר לידע צריכים בחב"ד, "שיריים" נפש!...aiignחוטפים במסירת עבודה של לענינים בנוגע

לקהל:) בפנותו – שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים

בפועל! הנ"ל יקיים – ואחרֿכך אחד, כל יחטוף – ועתה

בהפטירו: בזה, הקשורה המסירתֿנפש אודות להכריז החסידים מזקני לאחד צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
וברחמים .203בחסד

ובישיבה אחרונה, ברכה אמירת אודות הזכיר שליט"א אדמו"ר .204כ"ק

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר צאתו טרם

האדם" כל זה כי שמור מצוותיו ואת ירא האלקים "את הוא: המדובר מכל .205הסךֿהכל
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(202.15 ס"ע תש"ד סה"ש
ובכ"מ.203) חשון. כ יום" "היום ראה
ע'204) ח"י (תו"מ בסופה תשי"ד ביה"ש שמחת שיחת גם ראה

וש"נ. .(82
(תו"מ205) סכ"ז תשט"ז ביה"ש שמחת גם וראה יג. יב, קהלת

.(78 ע' חט"ו
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו מד' תשרי,

ובמ"ש אודות מטולטלת, ומעתיק בזה שיודע כו' - כשאני לעצמי איני מאמין בכל הענין, בכל זה, 

לא שמענו ולא ראינו אינו ראי', ולכן עליו לפנות לרב מורה הוראה, והוא יורהו אם מותר הדבר ע"פ שו"ע, 

וכמדומה כבר כתבתי לו, שלמה לו לחפש דרכים חדשים וענינים חדשים, בה בשעה שדרך סלולה היא דרך 

ונפסק  התורה והמצוה, וכלל גדול בזה בכל דרכיך דעהו, שבזה נכלל כל עניני האדם כמבואר ברמב"ם 

ובזה גם לימוד  והלואי שינצל כל זמנו הפנוי ללימוד התורה בכלל  להלכה בטור שו"ע או"ח סי' רל"א, 

פנימיות התורה, שבימינו נתגלתה בתורת החסידות.

בברכה לבשו"ט וחג שמח,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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יותר מאוחר בסעיף הזקן אדמו"ר של מלשונו 13אבל

" היא שאולה שסוכה ynnמובן, ely:שם אומר הוא וכך ,"

העומדת גזולה בסוכה יוצא שבדיעבד "ואףֿעלֿפי

העומדת בסוכה לישב אין לכתחילה מקום מכל בקרקע..

והתורה ממש, שלו נקראת שאינה מפני חברו של בקרקע

ממש, לשאלה דומה ואינה משלך, – לך תעשה אמרה

מדעתו, לו היאשהשאילה ynnוהרי elykאנו מכך ."

שאפשר מפני שאולה בסוכה חובה ידי יוצאים שאין רואים

ממש, "שלו" איננה הסוכה כאשר גם חובה ידי לצאת

אמנם14אלא היא שאולה שסוכה מפני ,ynn elyk15ושוב ,

המינים אין מדוע ששאלנו: השאלה אפוא, נשאלת,

המינים? ארבעת שאצל ב"לכם" נכללים השאולים

אין האזרח...", "כל הפסוק שמן להסביר, אפשר אך

"שלך", ממש שאיננה בסוכה גם להסתפק שאפשר לומדים

גםjtidlאלא בגללו אשר מיוחד ענין ישנו שבסוכה ,

" נעשית שאולה לכךelyynn"16סוכה הפשוט וההסבר .

שהיא באופן הסוכה את לו משאיל שחבירו כיוון הוא:

elyתהיה rawd zxick weicaזהו (שהרי השנה כל של

הלולב לעומת הסוכה, בענין לגביו17העיקר אשר וכדומה,

היא ההשאלה לפיכך בלבד), צדדי תנאי הוא "שלך" –

(=במחשבה דהכי "אדעתא – ממש" "שלו של באופן

השאילו" .18כזאת)

.‚
‰�˘‰Œ˘‡¯·˘ ÌÈ�È�Ú‰ ˙˘ÂÏ˘ :˙ÂÈÓÈ�Ù· ¯·Ò‰‰

Î"‰ÂÈ·Â
של פנימיותם לפי זה ענין ולהסביר להוסיף ויש

ישראל ש"כל לומדים האזרח..." "כל הפסוק מן הדברים:

של המיוחדת המעלה מפני – אחת" בסוכה לישב ראויים

"כל אשר עד אחת, למציאות ישראל כל מתאחדים הסוכה,

סוכה גם זו ומסיבה אחת". בסוכה לישב ראויים ישראל

להלן: כמוסבר ממש", "כשלו היא שאולה

החסידות בתורת הפסוק19מוסבר ליום20על "בכסה

הם וביוםֿהכיפורים בראשֿהשנה אשר שהענינים חגנו",

חגנו", "ליום – הסוכות בחג מתגלים "בכסה", – מוסתרים

ללולב. סוכה בין "לכם" שבמושג ההבדל יובן זה לפי

"בכסה" שהם הענינים את ולהסביר להקדים יש כך לשם

ויוםֿהכיפורים. בראשֿהשנה

בהרחבה כבר ראשֿהשנה21הוסבר של שבמהותם ,

והם: מזה, זה הנעלים ענינים, שלושה יש ויוםֿהכיפורים

תקיעתzeevndא) מצות – השנה בראש אלו: ימים של

התשובה ומצוות התענית מצות – וביוםֿהכיפורים שופר,

ימי מעשרת היותם ב) נעליתdaeyzוהוידוי. שתשובה –

קיום בעבודת המעוות את לתקן יכולה היא ולכן ממצוות,

של העצמותית המהות ג) הנעליתminiהמצוות. אלו,

של והעבודה ה' בקשת – השנה בראש התשובה: מענין

עליכם" וביום22"תמליכוני הקדושֿברוךֿהוא. המלכת ,

ש הענין – מכפר,enevirהכיפורים יוםֿהכיפורים של

כפרה התשובה.efשדרגת באמצעות הכפרה מן נעלית

השונות הדרכים את מבטאים אלו ענינים שלושה

הקדושֿברוךֿהוא: עם ישראל של להתקשרות

מציאות כביכול, הם, שישראל הוא, אחד אופן

צריך זה באופן לאלקות. מתקשרים הם אך עצמאית,
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סי"א.13) שם

"קרקע14) גזולה סוכה גבי א) לא, (סוכה לומר שהוצרך מה מובן ועפ"ז

דל' ואצ"ל שלו לדין צריך בסוכה גם כי – היא" שאולה וסוכה נגזלת אינה

הוא "הרי ס"ד שם אדה"ז מדגיש וכן שם). (כבפנ"י דוקא" "לאו הוא זה

שלו נקראת שאינה "מפני הנ"ל בסעיף וכן בידו". דגםynnכשאול משמע, "

המג"א על שמשיג סק"ד רבה אלי' וראה ממש, שלו שאי"ז אלא "שלו" נק' זה

תמרים מכפות ולהעיר לכם". כמו הוי כשאולה דהוי כיון בקרקע הכא "אבל

א. לא, סוכה

למה15) א) ט, (סוכה ההוא ד"ה התוס' קושיית ליישב יש אולי עפ"ז

הבאה מצוה לי' דהוה משום לי' "תיפוק גזולה למעוטי דלך קרא צריך

(וי"ל שלך שיהי' לך תעשה צ"ל בסוכה גם כי – שם) מנ"ח (וראה בעבירה"

רק ואי"ז למעוטי), ד"ה שם רש"י כוונת שגזולcenilשזוהי גזולה למעוטי

ורש"י דתוס' י"ל כהנ"ל ועפ"י סצ"ט. שאג"א וראה בסוכה. פסול הוא

טעמא מאי מתוד"ה משמע וכן .(8 הערה (הנ"ל ב כז, בדף אזלי לשיטתייהו

סוכה פרש"י מל' אבל משלכם". בעינן לא "ובסוכה לסופו קרוב א) (נה, גיטין

כן, לדייק אין בשאולה" שלו שאינו בסוכה אדם "יוצא ורבנן ד"ה א כילא,

להמציאות. רק כוונתו

האזרח16) מכל רחמנא לן דגלי דכיון מבאר לח סי' סופר מכתב בספר

אלא קאי פרטי מישראל אדם אכל לאו לך ע"כ א"כ כשרה, שאולה דסוכה

כיון בשאול דיוצא טעמא והיינו והפקר נכרי משל לאפוקי קאי ישראל אכללות

בסוכה יוצא אין זה שמטעם (ועיי"ש בי' קרינן לך ישראל בעלים לו שיש

עכו"ם). שותפות וכן מעכו"ם שאולה

בעלות ענין דמה – סברתו להבין זכיתי –llkcולא דציבור ישראל,

דוקא?! תביאו) ממושבותיכם (ע"ד דיהודי שצ"ל נחדש האם כסוכה, במצוה

בפרט הרי – עכו"ם בשל חלה אינה קדושה בה שיש שמפני – נאמר ואם

ד"ה א ט, סוכה פרש"י (ראה זה למ"ד – סוכה קדושת (שזוהי קרבן בקדושת

ר"ס אדה"ז שו"ע החגיגה. על וד"ה לה' ד"ה ב ל, ביצה פרש"י החגיגה. על

ומיעוטא באו"ה. ישנה – וש"נ)) א'תשה) (ע' סוכות אוה"ת וראה תרלח.

וממונא דבעלות מלשון ולא וכיו"ב, מ"ישראל" הוא – בקרא בכיו"ב דאו"ה

משאילו, הרי – שלו שאינו מה להקדיש יכול שאינו מפני ואם וכיו"ב). ("לך"

דעכו"ם. או דישראל נפק"מ ומאי

(17k"ykna.ח ס"ו, סי"ד חאו"ח אדה"ז שו"ע (ראה שאולה מטלית

וש"נ). שם. ובקו"א

וראה18) הקודמת. בהערה בהמצויין (ראה שאולה בטלית משא"כ

זה). המתרצים סקל"א המחנות לכל במאסף בהמצויין

נד,19) ר"ה סע"ב. מח, נצבים לקו"ת גם וראה ובכ"מ. ב. רלה, סדור

ואילך. סע"ג

ד.20) פא, תהלים

ואילך)21) 124 (ע' לר"ה שיחה ח"ד [המתורגם] לקו"ש ראה לקמן בהבא

ואילך). 130 (ע' הכפורים וליום

ב.22) לד, א. טז, ר"ה
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סוכה במסכת בגמרא אומר:1נאמר אליעזר רבי "תניא :

חג של הראשון ביוםֿטוב חובתו ידי יוצא אדם שאין כשם

דכתיב חבירו, של הראשון2בלולבו ביום לכם ולקחתם :

יוצא אדם אין כך משלכם, – תמרים כפות הדר עץ פרי

דכתיב חבירו, של בסוכתו חובתו תעשה3ידי הסוכות חג :

אףֿעלֿפי אומרים: וחכמים משלך. – ימים שבעת לך

הראשון טוב ביום חובתו ידי יוצא אדם אין שאמרו

של בסוכתו חובתו ידי יוצא אבל חבירו, של בלולבו

דכתיב מלמד4חבירו, – בסוכות ישבו בישראל האזרח כל :

מאי לך האי ורבנן אחת. בסוכה לישב ראויים ישראל שכל

"לך"?) המילה את חכמים דורשים (=וכיצד ביה דרשי

כדי לדבריהם, באה, זו (=מלה גזולה למעוטי ליה מיבעי

האזרח". כל כתיב: – שאולה אבל "גזולה"), סוכה למעט

יוצאים שאין שלמרות חכמים, כדברי נקבעה ההלכה

ארבעת חובת ידי הסוכות חג של הראשון ביוםֿטוב

(=משום שבעינן "משום שאולים, מינים בארבעה המינים

לכם" יהיו) שהמינים צורך סוכה5שיש לגבי זאת בכל ,

עלֿידי המצוה חובת ידי לצאת ואפשר ההלכה, שונה

שאולה .6סוכה

שיוצאים חכמים לדברי שהסיבה נראה, ראשון במבט

"כל הפסוק שמן היא, שאולה בסוכה המצוה חובת ידי

לישב ראויים ישראל שכל המלמד בישראל", האזרח

הכוונה אין לך" שב"תעשה רואים, אנו אחת, בסוכה

באה "לך" שהמילה אלא "שלך", להיות צריכה שהסוכה

גזולה". (=למעט) "למעוטי" כדי רק

בשולחןֿערוך אומר הזקן אדמו"ר "אףֿעלֿפי7אבל :

כלומר, משלך, – לך תעשה הסוכות חג תורה שאמרה

יוצא אףֿעלֿפיֿכן חבירך, של ולא שלך הסוכה שתהא

ברשות לה שנכנס דכיוון שאולה, בסוכה חובתו ידי אדם

היא אתelykהרי להוציא אלא משלך, – לך נאמר ולא ,

אנו סוכה לגבי שגם בבירור, רואים אנו מכך הגזול".

אך "שלך", להיות צריכה שהיא "לך" המילה מן לומדים

סוכה עלֿידי המצוה חובת ידי לצאת אפשר זאת למרות

היא "הרי שהשאולה מפני ,elyk"8שאולה,

חובה ידי לצאת שאפשר לכך הסיבה אם להבין: יש

האזרח..." "כל שהפסוק מפני איננה שאולה daxnבסוכה

ה"שאולה" הסוכה היא9את הרי ש"שאולה... מפני אלא ,

אותה10כשלו" מפני שאול לולב גם כשר יהא לא מדוע ,

כשלו"? היא הרי "שאולה... שהרי סיבה,

.·
ÌÏ˘ÂÓ ÔÙÂ‡· ‡È‰ ‰ÎÂÒ· ‰Ï‡˘‰‰ :‰·Â˘˙‰

הבדלים כאן שיש כך, על לענות היה ניתן לכאורה

"שלו" למושג "כל11בהסבר הפסוק מגלה סוכה לגבי .

שבה משלך", – "לך של פחותה בדרגה שדי האזרח...",

ממש שלו שאיננה למרות שאולה, סוכה גם .12נכללת

המשמעות ולכן כזה, פסוק אין הלולב לגבי זאת לעומת

של המלא האופן היא משלכם" – לכם "ולקחתם של

שאול. לולב נכלל איננו שבו "שלכם", המושג
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ב.1) כז,

מ.2) כג, אמור

יג.3) טז, ראה

מב.4) שם, אמור

ס"ב5) סתרמ"ט או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ה"י. פ"ה לולב הל' רמב"ם

ס"ג. סתרנ"ח (ס"א).

(ולהעיר6) ס"ב סתרל"ז שם טושו"ע הכ"ה. פ"ה סוכה הל' רמב"ם

ואכ"מ). ב. מכתב (להרגצובי) תורה ממכתבי

ס"ג.7) סתרל"ז או"ח

כן8) מפרש שכנראה ס"ב, שם מלבוש הוא דאדה"ז מקורו בפשטות

סק"ט) שכה (מצוה המנ"ח שמפרש כמו [ודלא האזרח. כל ד"ה שם בפרש"י

י"ל ועפ"ז סק"א]. סתפ"ב או"ח שע"ת סשמ"ז. הריב"ש שו"ת וראה בפרש"י.

מ"כל למדין התוס' דלדעת שם), האזרח כל (ד"ה ותוס' רש"י מחולקים שבזה

jixvהאזרח" oi`y,"משלך ד"לך השותפיםlinne`לדין בסוכת י"ח יוצאין

.15 הערה לקמן ראה – שם ריב"ש וראה שאולה. ובסוכה

ועוד.9) ורבנן. ד"ה א לא, לסוכה תמרים כפות ראה

כלל10) הביא ולא כשלו" היא "הרי ההסברה אדה"ז מ"ש מובן ועפ"ז

שאין בהלימוד שהכוונה קס"ד הי' אז כי – גו'" האזרח "כל מהכתוב הלימוד

שלך. – ד"לך" הדין בסוכה

וש"נ.11) ב. לו, (יבמות לפירות או הגוף קנין ענינים: בכו"כ ועד"ז

סוגי ועוד), ס"ג. תרלז סי' שם לשו"ע (למהרש"ק) שלמה מחכמת ולהעיר

יראה ללא בנוגע סי'jlמשכון ט"ז (ובנ"כ). תמא סי' או"ח (ואדה"ז) (שו"ע

ועוד. ועוד), סק"ד. תמג

להוציא12) אלא משלך לך נאמר "ולא שם אדה"ז מל' קצת משמע כן

"ואין כתב חבירו עם בה שותפות לו שיש בסוכה לאח"ז (וכן הגזולה" את

נקרא אדה"זlfbזה לשון שמאריכות י"ל ועפ"ז כו'"). כן דעת שעל כיון

שלך הסוכה שתהא "כלומר הסעיף jxiagבתחלת ly `leלכאורה משמע "

השלילה (רק אלא "שלך", שיהי' שצריך (– (החיוב לא הוא ד"לך" הדין שכל

(ראה ממש משלכם" "לכם שיהי' שצריך בלולב משא"כ חבירך": של "לא (–

ולהעיר ועוד. סק"ט. סתמ"ח מקו"ח אמנם. ד"ה סקל"ג סכ"ח מלואים אבני

בסופו). סק"פ או"ח חת"ס משו"ת

שאולה בסוכה י"ח דיוצאין כתב ולא כשלו" היא "הרי שכתב מזה אבל

כדלקמן משמע יא, בסעיף ממ"ש ובפרט כנ"ל, (וכיו"ב) האזרח כל דכתיב כיון

בפנים.
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יותר מאוחר בסעיף הזקן אדמו"ר של מלשונו 13אבל

" היא שאולה שסוכה ynnמובן, ely:שם אומר הוא וכך ,"

העומדת גזולה בסוכה יוצא שבדיעבד "ואףֿעלֿפי

העומדת בסוכה לישב אין לכתחילה מקום מכל בקרקע..

והתורה ממש, שלו נקראת שאינה מפני חברו של בקרקע

ממש, לשאלה דומה ואינה משלך, – לך תעשה אמרה

מדעתו, לו היאשהשאילה ynnוהרי elykאנו מכך ."

שאפשר מפני שאולה בסוכה חובה ידי יוצאים שאין רואים

ממש, "שלו" איננה הסוכה כאשר גם חובה ידי לצאת

אמנם14אלא היא שאולה שסוכה מפני ,ynn elyk15ושוב ,

המינים אין מדוע ששאלנו: השאלה אפוא, נשאלת,

המינים? ארבעת שאצל ב"לכם" נכללים השאולים

אין האזרח...", "כל הפסוק שמן להסביר, אפשר אך

"שלך", ממש שאיננה בסוכה גם להסתפק שאפשר לומדים

גםjtidlאלא בגללו אשר מיוחד ענין ישנו שבסוכה ,

" נעשית שאולה לכךelyynn"16סוכה הפשוט וההסבר .

שהיא באופן הסוכה את לו משאיל שחבירו כיוון הוא:

elyתהיה rawd zxick weicaזהו (שהרי השנה כל של

הלולב לעומת הסוכה, בענין לגביו17העיקר אשר וכדומה,

היא ההשאלה לפיכך בלבד), צדדי תנאי הוא "שלך" –

(=במחשבה דהכי "אדעתא – ממש" "שלו של באופן

השאילו" .18כזאת)

.‚
‰�˘‰Œ˘‡¯·˘ ÌÈ�È�Ú‰ ˙˘ÂÏ˘ :˙ÂÈÓÈ�Ù· ¯·Ò‰‰

Î"‰ÂÈ·Â
של פנימיותם לפי זה ענין ולהסביר להוסיף ויש

ישראל ש"כל לומדים האזרח..." "כל הפסוק מן הדברים:

של המיוחדת המעלה מפני – אחת" בסוכה לישב ראויים

"כל אשר עד אחת, למציאות ישראל כל מתאחדים הסוכה,

סוכה גם זו ומסיבה אחת". בסוכה לישב ראויים ישראל

להלן: כמוסבר ממש", "כשלו היא שאולה

החסידות בתורת הפסוק19מוסבר ליום20על "בכסה

הם וביוםֿהכיפורים בראשֿהשנה אשר שהענינים חגנו",

חגנו", "ליום – הסוכות בחג מתגלים "בכסה", – מוסתרים

ללולב. סוכה בין "לכם" שבמושג ההבדל יובן זה לפי

"בכסה" שהם הענינים את ולהסביר להקדים יש כך לשם

ויוםֿהכיפורים. בראשֿהשנה

בהרחבה כבר ראשֿהשנה21הוסבר של שבמהותם ,

והם: מזה, זה הנעלים ענינים, שלושה יש ויוםֿהכיפורים

תקיעתzeevndא) מצות – השנה בראש אלו: ימים של

התשובה ומצוות התענית מצות – וביוםֿהכיפורים שופר,

ימי מעשרת היותם ב) נעליתdaeyzוהוידוי. שתשובה –

קיום בעבודת המעוות את לתקן יכולה היא ולכן ממצוות,

של העצמותית המהות ג) הנעליתminiהמצוות. אלו,

של והעבודה ה' בקשת – השנה בראש התשובה: מענין

עליכם" וביום22"תמליכוני הקדושֿברוךֿהוא. המלכת ,

ש הענין – מכפר,enevirהכיפורים יוםֿהכיפורים של

כפרה התשובה.efשדרגת באמצעות הכפרה מן נעלית

השונות הדרכים את מבטאים אלו ענינים שלושה

הקדושֿברוךֿהוא: עם ישראל של להתקשרות

מציאות כביכול, הם, שישראל הוא, אחד אופן

צריך זה באופן לאלקות. מתקשרים הם אך עצמאית,
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סי"א.13) שם

"קרקע14) גזולה סוכה גבי א) לא, (סוכה לומר שהוצרך מה מובן ועפ"ז

דל' ואצ"ל שלו לדין צריך בסוכה גם כי – היא" שאולה וסוכה נגזלת אינה

הוא "הרי ס"ד שם אדה"ז מדגיש וכן שם). (כבפנ"י דוקא" "לאו הוא זה

שלו נקראת שאינה "מפני הנ"ל בסעיף וכן בידו". דגםynnכשאול משמע, "

המג"א על שמשיג סק"ד רבה אלי' וראה ממש, שלו שאי"ז אלא "שלו" נק' זה

תמרים מכפות ולהעיר לכם". כמו הוי כשאולה דהוי כיון בקרקע הכא "אבל

א. לא, סוכה

למה15) א) ט, (סוכה ההוא ד"ה התוס' קושיית ליישב יש אולי עפ"ז

הבאה מצוה לי' דהוה משום לי' "תיפוק גזולה למעוטי דלך קרא צריך

(וי"ל שלך שיהי' לך תעשה צ"ל בסוכה גם כי – שם) מנ"ח (וראה בעבירה"

רק ואי"ז למעוטי), ד"ה שם רש"י כוונת שגזולcenilשזוהי גזולה למעוטי

ורש"י דתוס' י"ל כהנ"ל ועפ"י סצ"ט. שאג"א וראה בסוכה. פסול הוא

טעמא מאי מתוד"ה משמע וכן .(8 הערה (הנ"ל ב כז, בדף אזלי לשיטתייהו

סוכה פרש"י מל' אבל משלכם". בעינן לא "ובסוכה לסופו קרוב א) (נה, גיטין

כן, לדייק אין בשאולה" שלו שאינו בסוכה אדם "יוצא ורבנן ד"ה א כילא,

להמציאות. רק כוונתו

האזרח16) מכל רחמנא לן דגלי דכיון מבאר לח סי' סופר מכתב בספר

אלא קאי פרטי מישראל אדם אכל לאו לך ע"כ א"כ כשרה, שאולה דסוכה

כיון בשאול דיוצא טעמא והיינו והפקר נכרי משל לאפוקי קאי ישראל אכללות

בסוכה יוצא אין זה שמטעם (ועיי"ש בי' קרינן לך ישראל בעלים לו שיש

עכו"ם). שותפות וכן מעכו"ם שאולה

בעלות ענין דמה – סברתו להבין זכיתי –llkcולא דציבור ישראל,

דוקא?! תביאו) ממושבותיכם (ע"ד דיהודי שצ"ל נחדש האם כסוכה, במצוה

בפרט הרי – עכו"ם בשל חלה אינה קדושה בה שיש שמפני – נאמר ואם

ד"ה א ט, סוכה פרש"י (ראה זה למ"ד – סוכה קדושת (שזוהי קרבן בקדושת

ר"ס אדה"ז שו"ע החגיגה. על וד"ה לה' ד"ה ב ל, ביצה פרש"י החגיגה. על

ומיעוטא באו"ה. ישנה – וש"נ)) א'תשה) (ע' סוכות אוה"ת וראה תרלח.

וממונא דבעלות מלשון ולא וכיו"ב, מ"ישראל" הוא – בקרא בכיו"ב דאו"ה

משאילו, הרי – שלו שאינו מה להקדיש יכול שאינו מפני ואם וכיו"ב). ("לך"

דעכו"ם. או דישראל נפק"מ ומאי

(17k"ykna.ח ס"ו, סי"ד חאו"ח אדה"ז שו"ע (ראה שאולה מטלית

וש"נ). שם. ובקו"א

וראה18) הקודמת. בהערה בהמצויין (ראה שאולה בטלית משא"כ

זה). המתרצים סקל"א המחנות לכל במאסף בהמצויין

נד,19) ר"ה סע"ב. מח, נצבים לקו"ת גם וראה ובכ"מ. ב. רלה, סדור

ואילך. סע"ג

ד.20) פא, תהלים

ואילך)21) 124 (ע' לר"ה שיחה ח"ד [המתורגם] לקו"ש ראה לקמן בהבא

ואילך). 130 (ע' הכפורים וליום

ב.22) לד, א. טז, ר"ה
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" של לענין קשור הוא גם התשובה, ,xtkn"30שבאמצעות

יום היום: של שמו הוא .mixetikdוכך

ישראל עסוקים הסוכות המצוות:ielbaבחג בקיום

וכו' מינים ארבעה נטילת יום32סוכה, לאחר (מיד

שמו:33הכיפורים) גם הוא וכך במצוות", "עסוקים ישראל

.zekeqdחג

.Â
˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á·˘ ÌÈ�È�Ú‰ ˙˘ÂÏ˘

הכיפורים וביום בראשֿהשנה הנמצאים הענינים כל

"ליום – הסוכות בחג מתגלים – בכסה – נסתר באופן

הסוכות חג של העיקרי שענינו שלמרות מובן, מכך חגנו".

כל בגלוי בו מתבטאים זאת בכל במצוות, העיסוק הוא

וביום בראשֿהשנה הקיימים לעיל, שנמנו הענינים שלושת

הכיפורים:

המהות ישנה הכיפורים וביום שבראשֿהשנה כשם

בדברי שרמוז כפי התשובה, ענין וכן זה, ליום המיוחדת

ימים34חז"ל הכיפורים",oiay"עשרה ויום השנה ראש

ימי מעשרת חלק הם הכיפורים ויום השנה ראש כלומר,

כל של התשובה מענין נעלים הם זאת עם ויחד תשובה,

zxyrמצות – שלישי ענין בהם קיים לכך ובנוסף הימים,

היום:

בתורה סוכות: לגבי גם בפסוקים רואים מתואר35כך

הסוכות חג הזה השביעי לחודש יום עשר "בחמשה – החג

ימים" שבעת לך תעשה הסוכות "חג לה'", ימים ,3שבעת

כתוב בסוכה הישיבה מצות שבעת4ולגבי תשבו "בסוכות

היא הסוכות חג של המיוחדת שהמהות מובן, ומכך ימים",

.dkeqמצות

נאמר המינים ארבעת נטילת לכם2לגבי meia"ולקחתם

oey`xdהמינים ארבעת נטילת מצות את – הדר..." עץ פרי

לקיים oey`xdיש meia,מובן מכאן הסוכות. חג של

היום של העיקרית מהותו איננה המינים ארבעת שמצות

של החג של .zekeq36הראשון

המינים ארבעת מצות הפסוק37ולאחר בהמשך נאמר

השמחה מצות – ימים" שבעת אלקיכם ה' לפני "ושמחתם

הסוכות .38בחג

ענין של העיקרית שבמהות מובן לעיל האמור כל לפי

ישראל שבין העצמותי הקשר גילוי לידי בא הסוכה

המתבטא (קשר חד" "כולא של באופן לקדושֿברוךֿהוא

במצות שבראשֿהשנה): עליכם" "תמליכוני של בענין

באמצעות לה' ישראל שבין ההתקשרות מתגלית לולב

וההתקשרות הכיפורים): יום של העיקרי (הענין התשובה

המצוות קיום באמצעות לקדושֿברוךֿהוא ישראל בין

zilbzn.הסוכות שבחג השמחה במצות

.Ê
‰�˘‰Œ˘‡¯·˘ ÌÈ�È�ÚÏ ÌÈÏÈ·˜Ó ˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á È�È�Ú
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הוא: לכך ההסבר

בין הבדלים אין עליכם" "תמליכוני של בענין כאמור,

סוכה, במצות בסוכות מתגלה זה ענין למשנהו. אחד יהודי

שום ללא אחת", בסוכה לישב ראויים ישראל "כל שהרי

הבדל.

במדרש נאמר לולב, לכם39לגבי "ולקחתם הפסוק על

ובעכו"ם בישראל מדבר הכתוב במי – הראשון" ביום

אותם דן mixetikdשהקדושֿברוךֿהוא meiaאנו ואין ...

טלו הקדושֿברוךֿהוא אמר מנצח... היה מי יודעין

בידכם lkdלולביכם erciy,כלומר – בדין" זכיתם שאתם

במצות בסוכות ומתגלה ניכרת הכיפורים יום של הכפרה

ה ארבעת מינים.נטילת
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כו'.32) הן ואלו שבחג מצות שבע ב: פ"ל, ויק"ר וראה

ז.33) שם, ויק"ר ראה

א.34) יח, ר"ה

לד.35) כג, אמור

כל36) היא סוכה ישיבת מצות המצוה: זמן פרטי גם minidוכ"ה zray,

הימים ז' כל בסוכה ודר ויטייל וישן ושותה אוכל תדורו" כעין "תשבו ואופנה

ס"ד). ואדה"ז וס"ב ס"א תרלט סי' טושו"ע ב. כח, (סוכה בלילה ובין ביום בין

שבעה כל שנוטלין במקדש וגם הראשון. ביום רק הוא לולב חיוב משא"כ

כשיום שהרי סוכה כמצות שנה בכל קבוע אי"ז א), מא, סוכה א. ל, ר"ה (ראה

הלכות רמב"ם ב מב, (שם ששה רק נוטלין החג ימי תוך להיות חל השבת

הי"ג פ"ז ביום*.לולב אחת פעם רק אותה שנוטלין – קיומה ואופן ואילך).

(קיומה מתחילה סוכה מצות החיוב: בהתחלת בלילהlretaוכן תיכף (

סוכה שלפרש"י (ולהעיר החמה משתנץ בבוקר הקיום של זמנו ולולב ראשון,

– ה"ג ד"ה ע"ב שם לולב. ד"ה סע"א משקידשonfלג, תיכף הוא המצוה

החג).

ואילך. 127 ,123 ע' חכ"ב לקו"ש בפנים) (ובהמבואר בהנ"ל וראה

הכתוב37) הביא יג הל' שם וברמב"ם הי"א. פ"ג סוכה ירושלמי ראה

מג, סוכה פרש"י וראה במקדש. שבעה כל לולב נטילת לענין גו'" "ושמחתם

.44 הערה לקמן וראה שם. מהרז"ו ופי' וביפ"ת ב פ"ל, ויק"ר ולולב. ד"ה ב

ושמחת38) יד: טז, ראה .jbgaובפ'

ב.39) שם, ויק"ר וראה יח. אמור תנחומא

dltz 'ld m"anx d`xe .apxz q"xe ev q"x g"e` (f"dc`e) r"eyeha f"cre] "`id devn dzgiwle dzlihp" my i"yxtae (a ,`n dkeq) 'ek mcia malely "milyexi iyp`" mbe (*

iazkn .(c ,b) dnlyd .(b ,cp) zehnyda d`ltd p"rtvn xirdle .(` ,hl dkeq ± dteqa xaer d"cez) "devn xwir xak dxar lhpyne" ,"xgaend on devn" wx f"ixd ± [d"d d"t

.cere .cpw azkn dxez

zekeqd bg - zegiyÎihewl

iynnבאמצעותzeyridlהקשר xacקיום באמצעות –

מלכות עול עצמם על מקבלים ישראל כאשר המצוות,

המלך. גזירות את ומקיימים שמים

של פנימית התקשרות – יותר עמוק אופן גם יש

התקשרות המצוות. בקיום תלויה שאיננה ה', עם ישראל

ח"ו, פרק, יהודי כאשר שאף התשובה, בענין מתבטאת זו

ומתחרט מצטער הוא ה', ציווי על ועבר שמים, מלכות עול

בתשובה. חוזר הוא – זאת לתקן ורוצה כך על

ה מן נעלית זאת התקשרות קיוםדרך שבאמצעות קשר

החרטה המצוות: לקיום קשר לה יש זאת בכל אך המצוות,

איֿקיום על היא בתשובה הואdeevndשבחזרה ולכן ,

אפוא, יוצא המלך. גזירות את ולהבא מכאן לקיים מחליט

לקדושֿ להישמע בהחלטה מתבטאת זו התקשרות שגם

עצמה, בפני מציאות הוא היהודי עדיין כלומר, ברוךֿהוא.

לקדושֿברוךֿהוא. ונכנעת המתקשרת

ישראל – הוא ההתקשרות של ביותר הנעלה האופן

cgוקודשאֿבריךֿהוא `lekישראל בין מוחלט איחוד ,

של ובעבודה ה' בבקשת מתבטאת זאת התקשרות לה'.

כך לידי מביאים ישראל כאשר עליכם", "תמליכוני

עליהם: ימלוך שהקדושֿברוךֿהוא

ומצוות, תורה באמצעות לה' ישראל של ההתקשרות

לאחר רק להיעשות יכולה תשובה, באמצעות 23או

אפשרי אז רק כי הקדושֿברוךֿהוא, את שממליכים

וכדומה. דברו הפרת על בתשובה לחזור למלך, להישמע

מהו עליכם", "תמליכוני של הענין קיום לפני אבל

המלוכה, ענין בחסרון להרגיש לישראל הגורם הדבר

הקדושֿברוךֿהוא את מבקשים שישראל כך לידי והמביא

מאוחדים שישראל מכך נובעת זו הרגשה עליהם? למלוך

להיות יכולים ואינם אלקות, עם המלך.24לגמרי ללא ח"ו, ,

.„
ÌÈ„Â‰È ÔÈ· ÌÈÏ„·‰ ÔÈ‡ "È�ÂÎÈÏÓ˙" ÔÈ�Ú· ˜¯

יהודי בין הבדלים ישנם מדוע מובן, לעיל האמור לפי

ואילו התשובה, בענין וכן המצוות, קיום באופן לאחר אחד

יהודי בין הבדלים שום אין עליכם" "תמליכוני של בענין

ודם בשר מלך הכתרת שבעת שרואים כפי לרעהו, אחד

כלפי התבטלות דרגת באותה פשוט ואיש גדול שר שרויים

גזירות, גוזר שהמלך ולאחר ההכתרה, לאחר ורק המלך,

כמוסבר הגזירות, קיום באופן הנתינים בין הבדלים קיימים

להלן:

הוא היהודי שבו התקשרות, סוג הוא המצוות קיום

המצוות קיום לפיכך לה'. המתקשרת נפרדת, מציאות

לדרגתו בהתאם יהודי כל אצל שונים העול וקבלת

עצמאית. כמציאות

מתהווה שאיננו יותר, עמוק קשר היא התשובה עבודת

בין כלֿכך גדול הבדל בה אין ולכן המצוות, קיום עלֿידי

להיעשות יכולה שתשובה שרואים כפי לאחר, אחד יהודי

עלֿידי חדא"xedxd25גם וברגעא חדא ו"בשעתא .26בלבד

תשובה זוהי זאת בכל כי הבדלים, קיימים זאת למרות אבל

היהודי, של ולמקורו לשורשו תשובה או לעוונות, בהתאם

למשנהו. אחד יהודי דומה אין אלה ובכל

מן נובע עליכם" "תמליכוני של הענין זאת לעומת

אפשר שאי כשם ולכן לה', ישראל שבין המוחלט האיחוד

ולהבדיל להפריד אפשר אי כך לה', ישראל בין להפריד

כמציאות הם ישראל כל זה בענין לזולתו. אחד יהודי בין

נחלקת.27אחת שאיננה ,

.‰
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È¯˘˙ ˘„ÂÁ·˘
בראשֿהשנה הן אמנם נמצאים הללו הענינים שלושת

קשור ובגלוי כללי באופן אך כדלעיל, ביוםֿהכיפורים, והן

תשרי: שבחודש החגים משלושת לאחד מהם אחד כל

כדלקמן: הסוכות, וחג יוםֿהכיפורים ראשֿהשנה,

ניכר הזמןielbaבראשֿהשנה זהו – ה"ראש" שהוא

רס"גmixizknשבו כותב וכך המלך, שה"ענין28את ,

ב"( meidהראשון" zevnממליכין" של הענין הוא ב)שופר"

הבורא" את .29עלינו

ניכר הכיפורים יוםielbaביום התשובה, יום שהוא

וסליחה" מחילה יתרֿעל30ֿ"קץ המלך. מצוות על לעובר

יום" של "עיצומו של הענין אפילו את31כן: המבטא ,

ישר בין העצמותי הקשרהקשר מן הנעלה לה', אל

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

כ,23) יתרו (מכילתא (גזירות) עליהם אגזור מלכותי כשיקבלו כמחז"ל

ג).

מבקש24) זה שתמליכוניd"awdומטעם כו' מלכיות לפני.. "אמרו

חד. כולא הם כי עליכם",

ב.25) מט, קדושין ראה

סע"א.26) קכט, זח"א

לידוי27) סכינא ומחת קופד מקטע הוה ה"ד: פ"ט נדרים ירושלמי ראה

ישראל. אהבת מצות להצ"צ סהמ"צ פל"ב. תניא וראה לידי'. ותמחי תחזור

ישראל. אהבת קונטרס

התקיעות".28) "טעמי באבודרהם הובא

ועוד.29) שם. לר"ה בשיחה ואילך. 339 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש ראה

ה"ז.30) פ"ב, תשובה הל' רמב"ם נעילה. תפלת בנוסח

ה"גֿד.31) פ"א תשובה הל' רמב"ם
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" של לענין קשור הוא גם התשובה, ,xtkn"30שבאמצעות

יום היום: של שמו הוא .mixetikdוכך

ישראל עסוקים הסוכות המצוות:ielbaבחג בקיום

וכו' מינים ארבעה נטילת יום32סוכה, לאחר (מיד

שמו:33הכיפורים) גם הוא וכך במצוות", "עסוקים ישראל

.zekeqdחג

.Â
˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á·˘ ÌÈ�È�Ú‰ ˙˘ÂÏ˘

הכיפורים וביום בראשֿהשנה הנמצאים הענינים כל

"ליום – הסוכות בחג מתגלים – בכסה – נסתר באופן

הסוכות חג של העיקרי שענינו שלמרות מובן, מכך חגנו".

כל בגלוי בו מתבטאים זאת בכל במצוות, העיסוק הוא

וביום בראשֿהשנה הקיימים לעיל, שנמנו הענינים שלושת

הכיפורים:

המהות ישנה הכיפורים וביום שבראשֿהשנה כשם

בדברי שרמוז כפי התשובה, ענין וכן זה, ליום המיוחדת

ימים34חז"ל הכיפורים",oiay"עשרה ויום השנה ראש

ימי מעשרת חלק הם הכיפורים ויום השנה ראש כלומר,

כל של התשובה מענין נעלים הם זאת עם ויחד תשובה,

zxyrמצות – שלישי ענין בהם קיים לכך ובנוסף הימים,

היום:

בתורה סוכות: לגבי גם בפסוקים רואים מתואר35כך

הסוכות חג הזה השביעי לחודש יום עשר "בחמשה – החג

ימים" שבעת לך תעשה הסוכות "חג לה'", ימים ,3שבעת

כתוב בסוכה הישיבה מצות שבעת4ולגבי תשבו "בסוכות

היא הסוכות חג של המיוחדת שהמהות מובן, ומכך ימים",

.dkeqמצות

נאמר המינים ארבעת נטילת לכם2לגבי meia"ולקחתם

oey`xdהמינים ארבעת נטילת מצות את – הדר..." עץ פרי

לקיים oey`xdיש meia,מובן מכאן הסוכות. חג של

היום של העיקרית מהותו איננה המינים ארבעת שמצות

של החג של .zekeq36הראשון

המינים ארבעת מצות הפסוק37ולאחר בהמשך נאמר

השמחה מצות – ימים" שבעת אלקיכם ה' לפני "ושמחתם

הסוכות .38בחג

ענין של העיקרית שבמהות מובן לעיל האמור כל לפי

ישראל שבין העצמותי הקשר גילוי לידי בא הסוכה

המתבטא (קשר חד" "כולא של באופן לקדושֿברוךֿהוא

במצות שבראשֿהשנה): עליכם" "תמליכוני של בענין

באמצעות לה' ישראל שבין ההתקשרות מתגלית לולב

וההתקשרות הכיפורים): יום של העיקרי (הענין התשובה

המצוות קיום באמצעות לקדושֿברוךֿהוא ישראל בין

zilbzn.הסוכות שבחג השמחה במצות
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הוא: לכך ההסבר

בין הבדלים אין עליכם" "תמליכוני של בענין כאמור,

סוכה, במצות בסוכות מתגלה זה ענין למשנהו. אחד יהודי

שום ללא אחת", בסוכה לישב ראויים ישראל "כל שהרי

הבדל.

במדרש נאמר לולב, לכם39לגבי "ולקחתם הפסוק על

ובעכו"ם בישראל מדבר הכתוב במי – הראשון" ביום

אותם דן mixetikdשהקדושֿברוךֿהוא meiaאנו ואין ...

טלו הקדושֿברוךֿהוא אמר מנצח... היה מי יודעין

בידכם lkdלולביכם erciy,כלומר – בדין" זכיתם שאתם

במצות בסוכות ומתגלה ניכרת הכיפורים יום של הכפרה

ה ארבעת מינים.נטילת
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כו'.32) הן ואלו שבחג מצות שבע ב: פ"ל, ויק"ר וראה

ז.33) שם, ויק"ר ראה

א.34) יח, ר"ה

לד.35) כג, אמור

כל36) היא סוכה ישיבת מצות המצוה: זמן פרטי גם minidוכ"ה zray,

הימים ז' כל בסוכה ודר ויטייל וישן ושותה אוכל תדורו" כעין "תשבו ואופנה

ס"ד). ואדה"ז וס"ב ס"א תרלט סי' טושו"ע ב. כח, (סוכה בלילה ובין ביום בין

שבעה כל שנוטלין במקדש וגם הראשון. ביום רק הוא לולב חיוב משא"כ

כשיום שהרי סוכה כמצות שנה בכל קבוע אי"ז א), מא, סוכה א. ל, ר"ה (ראה

הלכות רמב"ם ב מב, (שם ששה רק נוטלין החג ימי תוך להיות חל השבת

הי"ג פ"ז ביום*.לולב אחת פעם רק אותה שנוטלין – קיומה ואופן ואילך).

(קיומה מתחילה סוכה מצות החיוב: בהתחלת בלילהlretaוכן תיכף (

סוכה שלפרש"י (ולהעיר החמה משתנץ בבוקר הקיום של זמנו ולולב ראשון,

– ה"ג ד"ה ע"ב שם לולב. ד"ה סע"א משקידשonfלג, תיכף הוא המצוה

החג).

ואילך. 127 ,123 ע' חכ"ב לקו"ש בפנים) (ובהמבואר בהנ"ל וראה

הכתוב37) הביא יג הל' שם וברמב"ם הי"א. פ"ג סוכה ירושלמי ראה

מג, סוכה פרש"י וראה במקדש. שבעה כל לולב נטילת לענין גו'" "ושמחתם

.44 הערה לקמן וראה שם. מהרז"ו ופי' וביפ"ת ב פ"ל, ויק"ר ולולב. ד"ה ב

ושמחת38) יד: טז, ראה .jbgaובפ'

ב.39) שם, ויק"ר וראה יח. אמור תנחומא

dltz 'ld m"anx d`xe .apxz q"xe ev q"x g"e` (f"dc`e) r"eyeha f"cre] "`id devn dzgiwle dzlihp" my i"yxtae (a ,`n dkeq) 'ek mcia malely "milyexi iyp`" mbe (*

iazkn .(c ,b) dnlyd .(b ,cp) zehnyda d`ltd p"rtvn xirdle .(` ,hl dkeq ± dteqa xaer d"cez) "devn xwir xak dxar lhpyne" ,"xgaend on devn" wx f"ixd ± [d"d d"t

.cere .cpw azkn dxez
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היא מצוה, של שמחה החג, שמחת ielibומצות

המצוות, קיום באמצעות לה' ישראל שבין ההתקשרות

ה'. במצוות שמחה לידי ישראל את המביאה

.Á
"ÂÏ˘Î ‡È‰ È¯‰ ‰ÏÂ‡˘ ‰ÎÂÒ"˘ ÍÎÏ ¯·Ò‰‰

בין לעיל שהוזכרה בהלכה ההבדל יובן המוסבר, לפי

ללולב: סוכה

עליכם", "תמליכוני של ה"גילוי" היא הסוכה מצות

הקדושֿברוךֿהוא, עם גמור באיחוד מאוחדים שישראל

לאחר. אחד יהודי בין הבדלים ייתכנו שלא מובן, ולכן

אחת" בסוכה לישב ראויים ישראל ב"כל הכוונה כלומר,

מאוחדים הסוכה, של המיוחדת המעלה שמפני היא,

"כולא מלכתחילה שהם באופן מוחלט, באיחוד ישראל

שאולה שסוכה ההלכה, קובעת לכן אחת. מציאות חד",

"כשלו מכך יותר ואף כשלו", היא איynn"הרי כי ,"

שהסוכה ולומר לזולתו, אחד יהודי בין להבדיל אפשר

אחר. מישהו של אלא "שלו", אינה

מרעהו. סוכה גוזל יהודי כאשר כך, אינו (הדבר

הוא זה ויוצרcbpznבמעשה הסוכה, של לאחדות וסותר

הנגזל לבין בינו להיקרא40פירוד יכולה הסוכה אין ולכן ,

"שלו").

.Ë
"ÂÏ˘Î" Â��È‡ ÏÂ‡˘ ·ÏÂÏ˘ ÍÎÏ ¯·Ò‰‰

במצות ואילו סוכה, במצות רק קיים זה ענין אבל

בין התאחדות גםֿכן אמנם מתבטאת המינים, ארבעת

כידוע מאגדים, – היהודים41היהודים סוגי ארבעה כל את ,

אחד שכל באופן היא ביניהם ההתאחדות אך – ביחד

סוג envrנשאר iptaארבעת מצות האיחוד: לאחר גם

כשם ולכן, הכיפורים. יום של הכפרה את מגלה המינים

(כי לשני אחד יהודי בין הבדלים יש הכפרה שבענין

למרות אליו, בהתאם יהודי כל אצל נפעלת בפועל הכפרה

מהתחלקות נעלית ותשובה כפרה של העיקרית שהמהות

באופן היא המינים ארבעת של האחדות גם כך והבדלים),

עצמו. בפני סוג נשאר מהם אחד שכל

שהמינים המינים ארבעת לגבי לומר אפשר אי לפיכך

הנפרדת מציאות נשאר יהודי כל כי "כשלו", הם השאולים

" נאמר הסוכה לגבי מדוע מובן, זה לפי "jlממשנהו.

ההלכה נלמדת המינים ארבעת לגבי ואילו יחיד, בלשון

"ולקחתם הכתוב מן בסוכהmkl"שלכם" רבים: בלשון "

אחד" "כגוף אחת, מציאות הם ישראל אחד42כל גוף ואל ,

ארבעת לגבי כך הדבר אין אך יחיד, בלשון מדברים

הם כי (אם נפרדת מציאות הוא אחד כל אז כי המינים,

"לכם". – רבים הם ולכן מאוגדים)

– המינים בארבעת גם האחדות קיימת זאת למרות

ביחד המינים ארבעת כל את .43מאגדים

מצות הסוכות, חג של השלישי הענין ישנו לכך בנוסף

לה' ישראל בין ההתקשרות את המבטאת השמחה,

בין הבדלים ממש ישנם זה בענין המצוות. באמצעות

"חסידים – ישראל של השונים היו44הסוגים מעשה ואנשי

לראות באין כולם והנשים האנשים העם ו"כל מרקדים"

.45ולשמוע"

(c"kyz q"dbgc 'a mei zgiyn)
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הפסולים40) ששאר אף בדפנות גם פסול הוא שגזול מה לבאר יש עפ"ז

שם (משב"ז) פמ"ג מחלוקת. ד"ה א לא, תמרים כפות (ראה בסכך רק הוא

כלל טוב לקח תרל. סי' תרנ"ה) (ווילנא תשובה פתחי וראה שם. מנ"ח סק"ד.

ד)כללות היפך וגם קבע, דירת – (דתדורו היפך הוא גזול כי – בסופו) יב

הסוכה. תוכן

לחגה"ס.41) שיחה ח"ד לקו"ש וראה יב. פ"ל, ויק"ר

אהבת42) במצות ונתבאר הובא קדושים, פ' להאריז"ל המצות טעמי

שם. ישראל

ואילך.43) ג רסד, (סידור האחדות ענין נרמז מהם שבכאו"א על נוסף

פפ"ז). תרל"ז וככה המשך

לקו"ש44) וראה הי"ד. פ"ח לולב הלכות רמב"ם א. נא, סוכה משנה

יתירה" ה"שמחה הרמב"ם שלדעת וש"נ ואילך 288 ע' חי"ז [המתורגם]

בשמחת הוספה היא הי"ב) (שם עצמו.bgdשבמקדש

ובהערה45) בפנים (כנ"ל סוכה מצות היא החג מצות תוכן שעיקר וכין

א) הנ"ל*: ענינים ג' כל ישנם בסוכה שגם י"ל – (35devnd:בסוכה דישיבה

לו, יוה"כ שער ראש (עטרת דיוה"כ הקטורת מענן נעשה הסוכה שסכך זה ב)

ג) ועוד); פפ"ד. שם וככה ואילך. א'תשכב ע' סוכות אוה"ת ואילך. סע"א

כנ"ל. תמליכוני בחי' גילוי אחת, בסוכה לישב ראוים ישראל דכל הענין

חג שער (פע"ח בר"ה שתוקעין קולות מאה כנגד מאה בגימט' דסכך ולהעיר

וראה צג. ס"פ שם וככה א. פ"ג, וסוכה מצוה ימי מסכת מ"ח בסופו. הסוכות

שג). ע' לוי"צ תורת
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נג

גשם

ברק ורעם — הם חכמה ובינה. והם בחינה אחת, כי 
חכמה ובינה הם תרין רעין דלא מתפרשין1, רק שהברק 
בחוש  נרגש  והרעם  חכמה,  הראיה,  בחוש  נרגש 

השמיעה, בינה2.
אחר כך הולך הגשם — מז"א,

על הארץ — מלכות, שנקראת ארץ3.
והיינו, כי כדי שיהיה הגשם על הארץ, שהוא יחוד 
להיות  צריך  דארעא4(,  בעלה  )מיטרא  ונוקבא  ז"א 

מקודם ברק ורעם, יחוד חכמה ובינה.
והם נמשכים מהעננים, ישת חושך סתרו5 — כתר.

)ליקוטים ואגרות עמ' עה(

יון

הן   — אדום  יון,  מדי,  בבל,   — הגלויות  ארבע 
הלעומת זה של ארבע אותיות שם הוי"ה6. אם כן, יון 

הוא ז"א דקליפה.
ז"א  של  זה  הלעומת  והוא  ס"ו,  מספרו   — יו"ן 

דקדושה, הששים ושש נפש דיעקב הבאים מצרימה7.
— הוא יופיפותו של יפת, שעל זה כתיב8 יפת  יון 
אלקים ליפת, ויפת הוא תפארת, קו האמצעי דקליפה. 
ויון בהיפך הוא נוי, ופירוש יפת הוא נוי. והוא הלעומת 

זה של תפארת דקדושה, שופריה דיעקב9.
)תורת לוי יצחק עמ' רי(

החכמות  סוגי  בשלשה  מלומדים  היו  היונים 
שבעולם.

א. חכמה טבעית — בדברים שבארץ.
שבתכונת  התכונה  חכמת   — לימודית  חכמה  ב. 

השמים, שלמעלה מהארץ.
הנבדלים,  בשכלים   — הפילוסופיא  חכמת  ג. 

שלמעלה מהשמים.

1( זח"ג ד, א.
2( זח"ג קלח, ב.

3( תניא אגרת הקדש ס"כ.
4( תענית ו, ב.

5( תהלים יח, יב.
6( לקוטי תורה להאריז"ל פרשת תצא.

7( ויגש מו, כו.
8( נח ט, כז. יומא י, א.
9( בבא מציעא פד, א.

על זה רומזות שלש אותיות יון.
י' — שהיא נקודה אחת, רומזת על חכמה טבעית.

ו' — שהיא ארוכה יותר, רומזת על חכמה לימודית.
על  רומזת  יותר,  עוד  ארוכה  שהיא   — פשוטה  ן' 

חכמת שכלים הנבדלים.
שלש  והוא  כ"ב,  פעמים  שלש  מספרו   — יו"ן 
פעמים כ"ב אותיות, שבכל חכמה משלש חכמות הללו 

יש כ"ב.
והוא הלעומת דשלש מיני אותיות שבקדושה.

י' — כנגד אתוון זעירין, שהן במלכות, המתלבשת 
בעולם העשיה.

המתלבש  בז"א,  שהן  בינונין,  אתוון  כנגד   — ו' 
בעולם היצירה.

בבינה, המתלבשת  רברבן, שהן  אתוון  כנגד   — ן' 
בעולם הבריאה.

)תורת לוי יצחק עמ' ריא(

לחכמת  שייך  גלגל  גלג"ל.  גימטריא   — יו"ן 
התכונה, והיונים היו חכמים בתכונה, כמו תלמי, המלך 

שלהם, שהיה חכם בתכונה10.
הנה  ובפילוסופיא,  בטבע  גם  חכמים  שהיו  ואף 
חכמת התכונה, שהיא בין חכמת הטבע וחכמת שכלים 

הנבדלים, כוללת ומחברת את שתיהן.
וכמו שמצינו בקדושה, להבדיל, שז"א מחבר וכולל 
אל  הקצה  מן  המבריח  התיכון  בריח  ומלכות,  בינה 

הקצה11.
וכמו כן, עולם היצירה שייך הן לעולם הבריאה והן 

לעולם העשיה.
לעולם הבריאה — כתיב12 כל הנקרא בשמי ולכבודי 
הם  ויצירה  בריאה  הרי  עשיתיו,  אף  יצרתיו  בראתיו 

בחלוקה אחת, ועשיה בחלוקה בפני עצמה.
לעולם העשיה — החיות, שביצירה, אומרים ברוך, 
הם  שבבריאה,  והשרפים,  שבעשיה.  האופנים  כמו 

חלוקה בפני עצמה, שאומרים קדוש.
)תורת לוי יצחק עמ' ריב(

10( ספר יוחסין מאמר ה.
11( תרומה כו, כח. זח"ב קעה, ב. תניא פי"ג.

12( ישעיה מג, ז.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



נד
המורא  ולכל  החזקה  היד  ולכל   – יב  לד, 

הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל

א. לעיני כל ישראל, שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם 
דעת  והסכימה  לעיניכם,  ואשברם  יז(  ט,  )דברים  שנאמר 
יישר  שברת,  אשר  א(  לד,  )שמות  שנאמר  לדעתו  הקב"ה 

כחך שברת.
רש"י

)ב"ב יד, ב( אמר ר"ל "אשר שברת" אמר לו הקב"ה למשה 
 – הלוחות  בשבירת  משה  מעלת  והנה  ששברת.  כח  יישר 
אשר מחמת מעלה זו אמר לו הקב"ה "יישר כחך ששברת" 

– מהוה מעלה גם בנוגע לישראל, וכדלקמן:
הענין יובן בהקדם ההסבר מדוע נתינת ה"יישר כח" שנתן 
הקב"ה למשה על שבירת הלוחות )לא היתה מיד באותו היום, 
או למחרתו – מיד בעלותו להר, אלא( היתה כעבור ארבעים 
יום לאחר שבירת הלוחות: כשהקב"ה אמר לו "פסל לך גו'", 
רק אז אמר לו "הלוחות הראשונים אשר שברת – יישר כחך 

ששברת". לכאורה למה לא אמר לו "יישר כח" מיד?
האמור  שברת"1  "אשר  הפסוק  על  יותר:  גדול  פלא 
רש"י  מפרש  לא  כנ"ל,  הלוחות,  שבירת  אחר  יום  ארבעים 
"וזאת הברכה",  "יישר כחך ששברת", כי אם בסיום פרשת 
מפרש  אז  רק   – מכן  לאחר  שנה  ארבעים  כמעט  שנאמרה 
פירושו  מקודם(  שנה  )דארבעים  שברת"  ש"אשר  רש"י 

"יישר כחך ששברת".
כן  לפרש  ההוכחה  כי  הוא,  לכך  הטעם  שבפשטות  ואף 
)ע"פ הפשט(, הוא מהמלים "לעיני כל ישראל"2 – אבל מכיון 
שכל עניני התורה הם בדיוק, הרי מזה גופא מובן, שה"יישר 
כח" שנתן הקב"ה למשה בעת אמירת "פסל לך" נתגלתה רק 

כש"ויעל משה גו' אל הר נבו גו'".
ב. ביאור הדבר:

את  ישראל  עשו  "לא  בגמרא3:  איתא  העגל  חטא  לגבי 
העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה". דבר זה שהקב"ה 
ולפתותם  ישראל  על  לשלוט  הרע  ליצר  אפשרות  נתן 
)ביטול החטא –  לעשות העגל, הוא לשם העילוי4 דתשובה 
מקודם  שהי'  מכפי  יותר5  נעלית  במעלה  עומד  שהאדם  עד 

החטא(, שאליו יגיעו על ידי כן.
מחטא  המסובב   – הלוחות  שבירת  לגבי  גם  מובן  מכך 

אשר  ד"ה  כאן  מהרש"א  חדא"ג  ראה   – ב(  )יו"ד,  עקב  או  א(,  )לד,  תשא  בפרשת   )1

שברת.

גבי  הכתוב  מונה  כו'"  הלוחות  לשבור  לבו  שנשאו   – ישראל  כל  ש"לעיני  מכיון  כי   )2

המעלות והשבחים של משה, לכן הוכרח רש"י להוסיף "והסכימה כו'".

3( ע"ז ד, ב. פירוש רש"י שם.

4( כי ענין התשובה בכלל – הורה כבר אדם הראשון וכו' )מדרש תהלים צב, ב. וראה גם 

ב"ר פפ"ד, יט – בנוגע לראובן(.

יכולים  אין  גמורים  צדיקים  אפילו  עומדין  תשובה  שבעלי  במקום  חז"ל  וכמאמר   )5

לעמוד שם )רמב"ם הלכות תשובה פרק ז הלכה ד – כדעת ר' אבהו ברכות לד, ב )וראה 

ספר המאמרים תש"ט עמוד 381 בהערה. לקוטי שיחות חלק יד עמוד 163((.

ולהעיר, שמהלשון "אין יכולים לעמוד" – ולא "אינם עומדין" )כבברכות שם( – משמע 

]שנעלה מבחי'  ה"יכולת"  למעלה אפילו מבחי'  הוא  עומדין  תשובה  שהמקום שבעלי 

"כח" – )ראה ד"ה מן המיצר תש"ט פי"ד. ובכ"מ([ דצדיקים.

העגל – שהטעם לכך )בפנימיות( הוא, כדי שעל ידי זה יתוסף 
עילוי – עילוי ב)תורה( לוחות )היפך השבירה – עד למעלה 
המהוים  השניות,  הלוחות  שברת(,  אשר  מהלוחות  נעלית 

"כפלים לתושי'" לגבי הלוחות הראשונות6.
]ויש לומר שגם כוונת משה רבינו בשבירת הלוחות, כשדן 
הק"ו: כיון ש"ישראל מומרים" אי אפשר לתת להם התורה, 
הי' )לא רק לשם הגנה על כבוד התורה, אלא גם( כדי לפעול 

על ישראל שיעשו תשובה7.
כמשל הבן8 שהנהגתו אינה כדבעי, עד ש"אביו דוחהו חוץ 
מתגלית  דוקא  זה  ידי  שעל   – אביו"  שאינו  לו  ואומר  לביתו 
אהבת הבן לאביו, עד שצועק במר נפשו "שאינו רוצה ליפרד 

מאביו בשום אופן, ומכל שכן כשלא יקרא בשם אביו".
ועל פי זה מובן הדיוק "ואשברם לעיניכם"9 – וכפי שהכתוב 
המעלה  כי   – ישראל"  כל  "לעיני  התורה  בסיום  מדגיש  גם 
לבו  ש"נשאו  בזה  היתה,  הלוחות  בשבירת  משה  של  ושבח 

לשבור הלוחות לעיניהם"10, דבר זה הביאם לשוב בתשובה[.
יום  בתמוז,  עשר  שבעה  צום  יום  כיצד  מבואר  גם  ובכך 

שבירת הלוחות11, יהפך לששון ולשמחה12:
כיום, כאשר רואים אנו ששבירת הלוחות גרמה ש"אומה 
משא"כ  תענית.  יום  זה,  יום  מהווה  בהם",  שולטת  ולשון 
התשובה  מעלת  בשלימות  תתגלה  אז  אשר  לבוא,  לעתיד 
ראשיתה13  זו  תשובה  ואשר  העגל;  חטא  על  ישראל  של 
הלוחות  של  מעלתן  גם   – )ועד"ז  לעיניכם"  ב"ואשברם 
השניות14(, אז יהי' יום שבעה עשר בתמוז יום שבירת הלוחות 

– יום ששון ושמחה.
בציווי  רק  ששברת"  כחך  "יישר  נאמר  מדוע  הטעם  וזהו 
)עולם  מקרא  של  בפשוטו  ובגילוי,  השניות.  הלוחות  על 
הראה  כשהקב"ה  התורה,  בסיום  רק  הדבר  מתגלה  העשי'(, 
מתגלה  אז  דוקא  כי   – האחרון"15  היום  "עד  רבינו  למשה 

העילוי שאליו הגיעו ישראל על ידי שבירת הלוחות.
לקוטי שיחות חלק ט עמוד 239-241

6( שמות רבה ר"פ מו.

7( להעיר מתוספות שבת שם.

8( באור התורה וארא ריש עמוד קכג )לענין אחר(.

9( עקב ט, יז.

10( רש"י סוף פרשת ברכה.

11( משנה תענית כו, סוף עמוד א. ואף שתיקון התענית הוא בעיקר מצד הבקעת העיר 

]שלכן יש אומרים שבתחילה תיקנו צום הרביעי בט' בו )טור אורח חיים סימן תקמט([ 

שייכים  בתמוז  בי"ז  שאירעו  דברים"  ה"חמשה  שכל  משמע,  הענין  מפשטות  הרי   –

להתענית. וכמו שמסיים בטור שם: להבקעת העיר ולצרות שהוכפלו בו. ועוד להעיר 

יא, ב( הרי הקביעות  . . חובה ליום חייב )תענית כט, א. ערכין  שמצד הענין דמגלגלין 

שזהו יום חובה הייתה בשבירת הלוחות.

 352 עמוד  ט  חלק  שיחות  לקוטי  וראה  שם.  דוד  המצודת  וכפירוש  יט  ח,  זכרי'   )12

בהערה. חלק ח עמוד 553 הערה 13. חלק טו עמוד 414 ואילך.

ששלימות  מובן  א(  קב,  )סנהדרין  העגל  לחטא   – ופקדתי  פקדי  ביום  כי  ומכיון   )13

התשובה תהי' אך לעתיד לבא כשיבטל החטא לגמרי.

14( להעיר מד"ה ויתן לך תרס"ו )ס"ע צב( ]בנוגע להמעלה דתלמוד בבלי לגבי תלמוד 

ירושלמי, שהיא בדוגמת המעלה שבלוחות השניות לגבי לוחות הראשונות )שם עמוד 

צג([ ש"עיקר הגילוי מזה יהי' לעתיד".

15( ספרי ורש"י ברכה לד, ב.
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נה

לג, כח – וישכן ישראל בטח בדד עין יעקב 
אל ארץ דגן ותירוש אף שמיו יעטפו טל

בפסוק  פי'  א'  גדול  משם  כבירים  ימים  זה  שמעתי  ב. 
וזאת הברכה, וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב אל ארץ דגן 
ותירוש, דידוע )תנחומא ישן תולדות( דבשביל ג' דמעות של 
דמעין  אינון  דיתבטלון  עד  בגלות  אנחנו  הוריד,  אשר  עשו 
וכ"ה בזוהר )ח"ב ע' יב(, וקשה הרי כמה אלפי רבוא פעמים 
כבר הורידו כנחל דמעה בני ישראל, בפרט בימים הקדושים 

הללו, וכי עדיין לא נתבטלו אותן ג' דמעות.
ודמעין  בטיל,  לא  במינו  מין  ס"ל  יוחנן  דרב  בזה  והשיב 
בדמעין הוה מין במינו ואין מן הראוי שיתבטל, אולם אם לא 
היו  שפיר  דעשו  דמעין  עם  שלנו  דמעין  בטעמם  שוים  היו 

בטלין כמו מין בשאינו מינו.
עולם  של  ברכות  יצחק  ממנו  שנטל  על  בכה  עשו  והנה 

הזה, ואנחנו אילו היינו בוכים לתכלית השלימות בשביל גלות 
שנתקדשו  קדושות  עשר  מהם  שניטל  מחמת  או  השכינה 
יום  והולכת  מתגברת  הטומאה  המקדש  שחרב  ומיום  בהן, 
בשעירים  עלינו  מכפרים  שהיו  וקרבנות  מזבח  וחסרנו  יום, 
עברות  על  כפר  שחר  של  תמידים,  ושני  לגורלו  העומדים 
של לילה ושל לילה על עבירות של יום, ואנו אין לנו לא נביא 
ולא חוזה לא מנהל ולא מחזיק בידנו, אזי היו שפיר מתבטלין 
שהם  שלנו  בדמעות  הזה  עולם  לצורך  שהיו  דעשו  דמעין 
ג"כ לצורך עולם  כוונתנו  כן אם  גבוה עולם הבא, לא  לצורך 

הזה.
וז"ש וישכון ישראל בטח כן הי' ראוי להיות, ועכ"ז זה זמן 
רב אשר אנחנו בדד יושבים, והתירוץ בזה משום דעין יעקב 
מה שאנו בוכים על ארץ דגן ותירוש בשביל עולם הזה, וה"ל 

מין במינו עם דמעות של עשו, ומש"ה אינם בטלים.
חוות יאיר
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

עיון,  במענה למכתבו מלפני ראש השנה, שנתקבל בימים שאין הזמן גרמא לענות בענין הדורש 

ואתו רוב הסליחה על עכוב המענה,

עומד האם  וכאילו בספק  וכו'  לו  וע"ד הקישוים שיש  ב...  בו כותב ע"ד עבודתו ומשרתו בקדש 

להמשיך בעבודה שם, או שיעתיק מושבו לעיר אחרת וכו',

ודעתי ברורה ]מיוסדת ע"פ ששמענו כ"פ בכגון דא מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע[ 

אשר עליו להמשיך בקדש במקומו עתה, ובפרט שהרי כבר נראית הזזה לטובה, ולא רק הזזה אלא גם שינוי 

ממשי, ומחזק עוד פשיטות האמורה שנסיעתו משם עלולה להרוס ולבטל כל ההישגים דעד עתה. ובודאי 

שימצאו כמה שיפרשו הנסיעה מהתם - כנסיגה ובריחה מן המערכה, ובודאי לדכוותי' ידוע טבע בעלי בתים 

ופסקי בע"ב )עיין סמ"ע ונתיבות המשפט שו"ע חלק חושן משפט ס"ג סעיף ד'( וחזק יהי' בטחונו, אשר 

סו"ס יצליח להעמיד הקהלה על מכונה הראוי, וכמאמר חז"ל )בזהר ובמדרש(: אני ישנה בגלותא ולבי ער 

להקב"ה לתורתו ומצותיו,

והרי נכנסנו ז"ע בשנה חדשה שהיא שנה תמימה, שנה ועיבורה, שנת השמיטה אשר עלי' נאמר 

שבת לה', )יעוין בפירוש הרמב"ן שם(.

בכבוד ובברכת הצלחה בכל האמור לבשו"ט ולחג שמח.



dkxadנו z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"i ipy meil inei xeriy

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, .הּוא ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻ

(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 .ּבלהה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

(æ)Bnò-ìàå äãeäé ìB÷ ýåýé 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
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 .ּכתּוב ְְִִַַָָ

ß ixyz a"i 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

ּ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 ְְְְְֵֵֶֶָָָָֹֹּדלא

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¬≈≈

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

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz `"i oey`x meil inei xeriy

ß ixyz `"i oey`x mei ß

âì(à)äëøaä úàæåíéäìàä Léà äLî Cøa øLà §´Ÿ©§¨À̈£¤̧¥©¬¤²¦¬¨«¡Ÿ¦−
:BúBî éðôì ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥®¦§¥−«

i"yx£‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ∑B˙BÓ È�ÙÏ.(ספרי)למיתתֹו אימתי?סמּו עכׁשו, לא .ׁשאם ¿…«¿»»ƒ¿≈ְְִִֵֶַַָָָָֹ

(á)øäî òéôBä Bîì øéòOî çøæå àa éðéqî ýåýé øîàiå©Ÿ©À§Ÿ̈º¦¦©¬¨Æ§¨©³¦¥¦Æ½̈¦̧©Æ¥©´
:Bîì úc Là Bðéîéî Lã÷ úááøî äúàå ïøàẗ½̈§¨−̈¥¦«§´Ÿ®Ÿ¤¦«¦¾¥¬¨−¨«

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 .נתן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

(â)àOé Eìâøì ekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk íénò ááç óà©µŸ¥´©¦½¨§¨−§¨¤®§¥Æª´§©§¤½¦−̈
éúøacî:E ¦©§Ÿ¤«

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 .ּבׂשמחה, ְְְְִִֵֵֶֶָ

(ã):á÷òé úlä÷ äLøBî äLî eðì-äeö äøBz¨¬¦¨¨−¤®«¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ

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 ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻמּצב,

(ä)éèáL ãçé íò éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá éäéå©§¦¬¦«ª−¤®¤§¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©¦§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

È˙א ÈÈ„ ‡i·� ‰LÓ CÈ¯· Èc ‡˙k¯· ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆¿ƒ»«¿»»
:d˙BÓ Ì„˜ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈√»≈

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‡«¿»¿«»»

·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«≈¿»

z¯È‡ד d¯ÒÓ ‰LÓ ‡�Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»…∆¿»«¿À»
:·˜ÚÈ ˙L�ÎÏ¿ƒ¿««¬…

¯ÈLÈה ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ· ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈



נז dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"i ipy meil inei xeriy

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, .הּוא ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻ

(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 .ּבלהה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

(æ)Bnò-ìàå äãeäé ìB÷ ýåýé 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
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 .ּכתּוב ְְִִַַָָ

ß ixyz a"i 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

ּ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 ְְְְְֵֵֶֶָָָָֹֹּדלא

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¬≈≈

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



dkxadנח z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"i iriax meil inei xeriy

i"yx£LÓL ˙‡e·z „‚nÓe∑הּפרֹות ּוממּתקת לחּמה, ּפתּוחה ארצֹו ÌÈÁ¯È.ׁשהיתה L¯b∑ׁשהּלבנה ּפרֹות יׁש ƒ∆∆¿…»∆ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָ∆∆¿»ƒְֵֵֶַָָ
מחדׁש ּומֹוציאה מגרׁשת ׁשהארץ ירחים", "ּגרׁש אחר: ּדבר ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ואּלּו .לחדׁשמבּׁשלּתן, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

(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 .ׁשהפרׁש »»ְְֵָָֹ¿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 ְְִִֵָ¿ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ»»

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' ."ּבּקרקר ְְַַֹ

ß ixyz c"i 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¥−§¬¥«

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¿«∆

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¿«¿»¿

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"i iyily meil inei xeriy

(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 ýåýé 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 .מחץ ƒ¿ְְְְְִֶַַָָָָָ

(áé)åéìò óôç åéìò çèáì ïkLé ýåýé 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 ְִַָ

ß ixyz b"i iyily mei ß

(âé)ìhî íéîL ãânî Böøà ýåýé 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

ַַּתחת.

(ãé):íéçøé Løb ãânîe LîL úàeáz ãânîe¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«

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¿»

‡¯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«



נט dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"i iriax meil inei xeriy

i"yx£LÓL ˙‡e·z „‚nÓe∑הּפרֹות ּוממּתקת לחּמה, ּפתּוחה ארצֹו ÌÈÁ¯È.ׁשהיתה L¯b∑ׁשהּלבנה ּפרֹות יׁש ƒ∆∆¿…»∆ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָ∆∆¿»ƒְֵֵֶַָָ
מחדׁש ּומֹוציאה מגרׁשת ׁשהארץ ירחים", "ּגרׁש אחר: ּדבר ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ואּלּו .לחדׁשמבּׁשלּתן, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

(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 .ׁשהפרׁש »»ְְֵָָֹ¿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 ְְִִֵָ¿ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ»»

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' ."ּבּקרקר ְְַַֹ

ß ixyz c"i 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¥−§¬¥«

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¿«∆

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¿«¿»¿



dkxadס z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"h iying meil inei xeriy

ּ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 ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹהּדּברֹות

(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 .הּוא ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹ

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

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¿≈¿«»

eycga yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"

cigiay ,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb

dxhtda oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi -

."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind
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úåëåñ ìù ïåùàø è"åéì äøèôäãé ÷øô äéøëæ

ãéà:Caø÷a CììL ÷lçå ýåýéì àa-íBé äpäáíìLeøé-ìà íéBbä-ìk-úà ézôñàå ¦¥¬«−̈©«Ÿ̈®§ª©¬§¨¥−§¦§¥«§¨©§¦̧¤¨©¦¬¤§«¨©»¦»
øúéå äìBba øérä éöç àöéå äðáëMz íéLpäå íézaä eqLðå øérä äãkìðå äîçìnì©¦§¨¨¼§¦§§¨´¨¦À§¨©̧¸©¨´¦½§©¨¦−¦¨©®§¨§¨º̈£¦³¨¦¸©½̈§¤¤́

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"h iying meil inei xeriy

i"yx£ÌÈnÚ∑יׂשראל ׁשבטי יאספּו.∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל הּמֹורּיה יזּבחּולהר וׁשם היא, קריאה ידי על אסיפה ּכל «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָ
זבחיֿצדק e˜�ÈÈ.ּברגלים ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ּבּתֹורה לעסק ּפנאי להם ויהא ּוזבּולּון, ÏBÁ.יּׂששכר È�eÓË È�ÙNe∑ ְְִִֵֶֶָָƒ∆««ƒƒ»ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ¿À≈¿≈

ו') טרית,(מגילה חֹול: טמּוני ּוזכּוכיתּכּסּוי היה,וחּלזֹון ּוזבּולּון יּׂששכר ׁשל ּובחלקֹו החֹול, ּומן הּים מן הּיֹוצאים לבנה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
מגּלה: ּבמּסכת ׁשאמרּו ה)ּכמֹו מתרעם(שופטים ׁשהיה ׂשדה", מרֹומי על ּד"נפּתלי מּׁשּום למּות", נפׁשֹו חרף עם "זבּולּון ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

וכּו' ּוכרמים ׂשדֹות נתּת לאחי חלקֹו: על ׁשּנאמר:∑È�ÙNe.זבּולּון ּכמֹו ּכּסּוי, ו)לׁשֹון הּבית",(מ"א את ז)"וּיסּפן (שם ְְְְְִִֶַַָָָָָ¿À≈ְְְֱִִִֶֶֶַַַַֹ
ותרּגּומֹו: ּבארז", ּבכּיּורי"וספּון ּבכּסּוי)'ּומטלל אחרים: ּפרקמטיאא(ספרים ידי על הרֿיקראּו", "עּמים אחר: ּדבר רזא'. ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

נל ּכאן, עד ונצטערנּו הֹואיל אֹומרים: והם הּספר, על עֹומד והּוא ארצֹו, אל ּבאים ּכֹוכבים עֹובדי ּתּגרי זבּולּון, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשל
מאכל ואֹוכלים אחד לאלּה עֹובדים יׂשראל ּכל רֹואים והם ּמעׂשיה, ּומה זֹו אּמה ׁשל ּיראתּה מה ונראה ירּוׁשלים, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻעד
אֹומרים והם זה, ׁשל ּכמאכלֹו לא זה ׁשל ּומאכלֹו זה, ׁשל ּכאלהּות לא זה ׁשל אלהּות ּכֹוכבים, ׁשהעֹובדי לפי ְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹאחד,

זבחיֿצדק" יזּבחּו "ׁשם ׁשּנאמר: ׁשם, ּומתּגּירין ּכזו' ּכׁשרה אּומה ÈnÈ.'אין ÚÙL Èke˜�ÈÈ Ì∑הּים ויּׂששכר זבּולּון ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹƒ∆««ƒƒ»ְְִַָָָ
ּבׁשפע ממֹון להם .נֹותן ְֵֶֶַָָ

(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 .נּכרין, ְְְִִִִַַַַַָָָֹ

(àë)àúiå ïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®©¥̧¥Æ
ñ :ìàøNé-íò åéètLîe äNò ýåýé 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 .על ֵֵֵֵֶַַָָֹƒ¿«»»ֶַָֹ

ß ixyz e"h 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 .וגֹו'", ְְְְִִִִֶַָָָָָֹ

(âë)ýåýé 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 ¿«»ְְְְְֵֶֶַָָָָָ»¿»¿»»ְְְְְִֶֶֶַַָָָֹ

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¿»≈

‡¯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≈»
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ּ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 ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹהּדּברֹות

(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 .הּוא ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹ

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

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¿≈¿«»

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

úåëåñ ìù ïåùàø è"åéì äøèôäãé ÷øô äéøëæ

ãéà:Caø÷a CììL ÷lçå ýåýéì àa-íBé äpäáíìLeøé-ìà íéBbä-ìk-úà ézôñàå ¦¥¬«−̈©«Ÿ̈®§ª©¬§¨¥−§¦§¥«§¨©§¦̧¤¨©¦¬¤§«¨©»¦»
øúéå äìBba øérä éöç àöéå äðáëMz íéLpäå íézaä eqLðå øérä äãkìðå äîçìnì©¦§¨¨¼§¦§§¨´¨¦À§¨©̧¸©¨´¦½§©¨¦−¦¨©®§¨§¨º̈£¦³¨¦¸©½̈§¤¤́
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(æë)éðtî Løâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ éäìà äðòîE §Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤¦¨¤²
:ãîLä øîàiå áéBà

ixyzf"hiyiymei

¥−©¬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 ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

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¿«»

:íiåìäå íéðäkä íúà eìriå ìäàa øLà Lãwä éìk-ìk-úàå ãrBîåäîìL Cìnäå ¥½§¤¨§¥¬©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤©©«£´Ÿ½̈©«Ÿ£¦−§©§¦¦«§©¤´¤§ŸÀŸ
àìå eøôqé-àì øLà ø÷áe ïàö íéçaæî ïBøàä éðôì Bzà åéìr íéãrBpä ìàøNé úãr-ìëå§¨£©³¦§¨¥Æ©«¨¦´¨½̈¦−¦§¥´¨«¨®§©§¦Æ´Ÿ¨½̈£¤¯«Ÿ¦¨§²§¬Ÿ

:áøî eðnéæLã÷-ìà úéaä øéác-ìà BîB÷î-ìà ýåýé-úéøa ïBøà-úà íéðäkä eàáiå ¦¨−¥«Ÿ©¨¦´©Â«Ÿ£¦Â¤£¸§¦«§Ÿ̈¯¤§²¤§¦¬©©−¦¤´Ÿ¤
:íéáeøkä éôðk úçz-ìà íéLãwäçekñiå ïBøàä íB÷î-ìà íéôðk íéNøt íéáeøkä ék ©¢¨¦®¤©−©©§¥¬©§¦«¦³©§¦Æ«Ÿ§¦´§¨©½¦¤§−¨«¨®©¨¯Ÿ

:äìrîìî åéca-ìrå ïBøàä-ìr íéáøkäèLãwä-ïî íécaä éLàø eàøiå íécaä eëøàiå ©§ª¦²©¨«¨¬§©©−̈¦§¨«§¨©©«£¦»»©©¦¼©¥«̈Á¨¥̧©©¦³¦©¸Ÿ¤Æ
:äfä íBiä ãr íL eéäiå äöeçä eàøé àìå øéácä éðt-ìréúBçì éðL ÷ø ïBøàa ïéà ©§¥´©§¦½§¬Ÿ¥«̈−©®¨©¦´§½̈©−©¬©¤«¥µ¨¨½©À§¥Æª´

õøàî íúàöa ìàøNé éða-ír ýåýé úøk øLà áøça äLî íL çpä øLà íéðáàä̈«£¨¦½£¤̧¦¦¬©¨²Ÿ¤−§Ÿ¥®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦§¥´¦§¨¥½§¥−̈¥¤¬¤
:íéøöîàé:ýåýé úéa-úà àìî ïðräå Lãwä-ïî íéðäkä úàöa éäéåáéíéðäkä eìëé-àìå ¦§¨«¦©§¦¾§¥¬©«Ÿ£¦−¦©®Ÿ¤§¤«¨¨¬¨¥−¤¥¬§Ÿ̈«§Ÿ¨«§¯©«Ÿ£¦²
ì ãîrì:ýåýé úéa-úà ýåýé-ãBáë àìî-ék ïðrä éðtî úøLâéøîà ýåýé äîìL øîà æà ©«£¬Ÿ§¨¥−¦§¥´¤«¨®̈¦«¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¥¬§Ÿ̈«−̈¨©´§Ÿ®Ÿ§Ÿ̈´¨©½

ì:ìôøra ïkLãéì ïBëî Cì ìáæ úéa éúéðá äða:íéîìBr EzáLåèåéðt-úà Cìnä áñiå ¦§−Ÿ¨«£¨¤«¨¬Ÿ¨¦²¦¥¬§ª−¨®¨¬§¦§§−«¨¦«©©¥³©¤̧¤Æ¤¨½̈
:ãîò ìûøNé ìä÷-ìëå ìûøNé ìä÷-ìk úà CøáéåæèìàøNé éýìû ýåýé Ceøa øîàiå ©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®§¨§©¬¦§¨¥−Ÿ¥«©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½
:øîàì àlî Bãéáe éáà ãåc úà åéôa øac øLàæéénr-úà éúàöBä øLà íBiä-ïî £¤Æ¦¤´§¦½¥−¨¦´¨¦®§¨¬¦¥−¥«Ÿ¦©À£¤̧¥¹¦¤©¦´

éa úBðáì ìàøNé éèáL ìkî øérá ézøçá-àì íéøönî ìàøNé-úàíL éîL úBéäì ú ¤¦§¨¥»¦¦§©¼¦¼«Ÿ¨©´§¦§¦À¦ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¦§´©½¦¦«§¬§¦−¨®
:ìàøNé énr-ìr úBéäì ãåãa øçáàåçéì úéa úBðáì éáà ãåc ááì-ír éäéåýåýé íL ¨«¤§©´§¨¦½¦«§−©©¦¬¦§¨¥«©§¦¾¦§©−¨¦´¨¦®¦§´©½¦§¥¬§Ÿ̈−

:ìàøNé éýìûèéì úéa úBðáì Eááì-ír äéä øLà ïré éáà ãåc-ìà ýåýé øîàiåéîL ¡Ÿ¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¨¦´¨¦½©¹©£¤³¨¨Æ¦§¨´§½¦§¬©−¦¦§¦®
:Eááì-ír äéä ék úáéèäëða-íà ék úéaä äðáú àì äzà ÷øéöìçî àöiä EE ¡¦¾Ÿ¨¦¬¨¨−¦§¨¤«©´©½̈¬Ÿ¦§¤−©¨®¦¦³¦¦§Æ©Ÿ¥´¥«£¨¤½

ì úéaä äðáé-àeä:éîLàëáLàå éáà ãåc úçz í÷àå øac øLà Bøác-úà ýåýé í÷iå «¦§¤¬©©−¦¦§¦«©¨¤́§Ÿ̈½¤§¨−£¤´¦¥®¨«¨ª¿©Á©Á¨¦̧¨¦¹¨«¥¥´
ì úéaä äðáàå ýåýé øac øLàk ìûøNé àqk-ìr:ìàøNé éýìû ýåýé íLáëíL íNàå ©¦¥´¦§¨¥À©«£¤Æ¦¤´§Ÿ̈½¨«¤§¤´©©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¨«¨¦̧¨³

:íéøöî õøàî íúà BàéöBäa eðéúáà-ír úøk øLà ýåýé úéøa íL-øLà ïBøàì íB÷î̈Æ¨«¨½£¤−̈§¦´§Ÿ̈®£¤³¨©Æ¦£Ÿ¥½§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

:øérä-ïî úøké àì íräâ:áø÷ íBéa Bîçlä íBék íää íéBba íçìðå ýåýé àöéå ¨½̈¬Ÿ¦¨¥−¦¨¦«§¨¨´§Ÿ̈½§¦§©−©¦´¨¥®§¬¦¨£−§¬§¨«
ãíéúéfä øä ò÷áðå íãwî íìLeøé éðt-ìr øLà íéúéfä øä-ìr àeää-íBia åéìâø eãîrå§¨«§´©§¨´©«©ÂÂ©©̧©¥¦¹£¤̧©§¥¬§«¨©»¦»¦¤¼¤¼§¦§©Á©̧©¥¦³

:äaâð Béöçå äðBôö øää éöç Lîe ãàî äìBãb àéb änéå äçøæî Béöçîäízñðå ¥«¤§¸¦§¨´¨¨½̈¨¥−§¨´§®Ÿ¨̧£¦¬¨¨²¨−¨§¤§¬¤«§¨§©§¤´
äifr éîéa Lrøä éðtî ízñð øLàk ízñðå ìöà-ìà íéøä-éb rébé-ék éøä-àéb¥«¨©À¦«©¦´©¥«¨¦»¤¨©¼§©§¤À©«£¤³©§¤¸¦§¥´¨©½©¦¥−ª¦¨´

:Cnr íéLã÷-ìk éäìà ýåýé àáe äãeäé-CìîåúBø÷é øBà äéäé-àì àeää íBia äéäå ¤«¤§¨®¨¸§Ÿ̈´¡Ÿ©½¨§Ÿ¦−¦¨«§¨−̈©´©®Ÿ¦«§¤´½§¨−
:ïBàt÷åæ:øBà-äéäé áør-úrì äéäå äìéì-àìå íBé-àì ýåýéì òãeé àeä ãçà-íBé äéäå §¦¨«§¨¨´«¤À̈²¦¨©¬©«Ÿ̈−Ÿ´§Ÿ¨®§¨§¨¨¬§¥«¤−¤¦«§¤«

çíiä-ìà íéöçå éðBîãwä íiä-ìà íéöç íìLeøéî íéiç-íéî eàöé àeää íBia äéäå§¨¨´©´©À¥«§³©«¦©¦¸¦´¨©½¦¤§À̈¤©¨¸©©§¦½§¤§−̈¤©¨´
:äéäé óøçáe õéwa ïBøçàäèýåýé äéäé àeää íBia õøàä-ìk-ìr Cìîì ýåýé äéäå ¨©«£®©©¬¦©−Ÿ¤¦«§¤«§¨¨¯§Ÿ̈²§¤−¤©¨¨¨®¤©´©À¦«§¤¯§Ÿ̈²

:ãçà BîLe ãçàéäáLéå äîàøå íìLeøé áâð ïBnøì òábî äáørk õøàä-ìk áBqé ¤¨«−§¬¤¨«¦¸¨¨¨³¤¨«£¨¨¸¦¤´©§¦½¤−¤§«¨¨®¦§¨«£¨Á§¨«§¨̧
éá÷é ãr ìàððç ìcâîe íéptä ørL-ãr ïBLàøä ørL íB÷î-ãr ïîéða ørMîì äézçú©§¤¹¨§¦©´©¦§¨¦À©§º©³©¨«¦©©´©©¦¦½¦§©´£©§¥½©−¦§¥¬

:Cìnäàé:çèáì íìLeøé äáLéå ãBò-äéäé àì íøçå dá eáLéåáéäôbnä äéäz úàæå ©¤«¤§¨´§½̈§¥−¤´Ÿ¦«§¤®§¨«§¨¬§«¨©−¦¨¤«©§Ÿ́¦«§¤´©©¥À̈
bé øLàåéìâø-ìr ãîò àeäå BøNa ÷îä íìLeøé-ìr eàáö øLà íénrä-ìk-úà ýåýé ó £¤̧¦³Ÿ§Ÿ̈¸¤¨¨´©¦½£¤¬¨«§−©§«¨¨®¦¨¥´§¨À§¸Ÿ¥´©©§½̈

ìe ïäéøçá äð÷nz åéðérå:íäéôa ÷nz BðBLâéäaø äåäé-úîeäî äéäz àeää íBia äéäå §¥¨¸¦©´§¨§«Ÿ¥¤½§−¦©¬§¦¤«§¨¨¸©´©½¦«§¤¯§«©§Ÿ̈©−̈
:eärø ãé-ìr Bãé äúìrå eärø ãé Léà e÷éæçäå íäaãéíìLeøéa íçlz äãeäé-íâå ¨¤®§¤«²¡¦À¦ µ©´¥¥« ½§¨§¨¬−̈©©¬¥¥«§©̧§½̈¦¨¥−¦«¨¨®¦
:ãàî áøì íéãâáe óñëå áäæ áéáñ íéBbä-ìk ìéç óqàååèãøtä ñeqä úôbî äéäz ïëå §ª©Á¥̧¨©¦¹¨¦À¨¨¬¨¤²¤§¨¦−¨¬Ÿ§«Ÿ§¥̧¦«§¤¹©¥©´©À©¤̧¤¸

:úàfä äôbnk änää úBðçna äéäé øLà äîäaä-ìëå øBîçäå ìîbäæèøúBpä-ìk äéäå ©¨¨´§©«£½§¨̧©§¥½̈£¤¬¦«§¤−©©«£´¨¥®¨©©¥¨−©«Ÿ§¨À̈¨©¨¸
úBàáö ýåýé Cìîì úBçzLäì äðLá äðL écî eìrå íìLeøé-ìr íéàaä íéBbä-ìkî¦¨©¦½©¨¦−©§«¨¨®¦§¨º¦¥¯¨¨´§¨À̈§¦§©«£¸§¤̧¤¸§Ÿ̈´§¨½

:úBkqä âç-úà âçìåæéíìLeøé-ìà õøàä úBçtLî úàî äìré-àì øLà äéäå §¨−Ÿ¤©¬©ª«§Â¨Â̈£¤̧Ÿ©«£¤¹¥¥̧¦§§³¨¨̧¤¸¤§´¨©½¦
:íLbä äéäé íäéìr àìå úBàáö ýåýé Cìîì úBçzLäìçéíéøöî úçtLî-íàå §¦§©«£½§¤−¤§Ÿ̈´§¨®§¬Ÿ£¥¤−¦«§¤¬©¨«¤§¦¦§©̧©¦§©¯¦

bé øLà äôbnä äéäz íäéìr àìå äàá àìå äìrú-àìeìré-àì øLà íéBbä-úà ýåýé ó Ÿ©«£¤²§¬Ÿ¨−̈§´Ÿ£¥¤®¦«§¤´©©¥À̈£¤̧¦³Ÿ§Ÿ̈¸¤©¦½£¤¸´Ÿ©«£½
:úBkqä âç-úà âçìèéâçì eìré àì øLà íéBbä-ìk úàhçå íéøöî úàhç äéäz úàæ ¨−Ÿ¤©¬©ª«¬Ÿ¦«§¤−©©´¦§¨®¦§©©¸¨©¦½£¤¸´Ÿ©«£½¨−Ÿ

:úBkqä âç-úàëä íBiaúéáa úBøéqä äéäå ýåýéì Lã÷ ñeqä úBlöî-ìr äéäé àeä ¤©¬©ª«©´©À¦«§¤¸©§¦´©½−Ÿ¤©«Ÿ̈®§¨¨³©¦¸§¥´
:çaænä éðôì íé÷øænk ýåýéàëúBàáö ýåýéì Lã÷ äãeäéáe íìLeøéa øéñ-ìk äéäå §Ÿ̈½©¦§¨¦−¦§¥¬©¦§¥«©§Â¨Â̈¨¦̧¦«¨©¹¦¦«À̈µŸ¤©«Ÿ̈´§¨½

íBia úBàáö ýåýé-úéáa ãBò éðrðë äéäé-àìå íäá eìMáe íäî eç÷ìå íéçáfä-ìk eàáe¨̧¸¨©´Ÿ§¦½§¨«§¬¥¤−¦§´¨¤®§Ÿ¦«§¤̧§©£¦¬²§¥«§Ÿ̈¬§¨−©¬
:àeää©«

ß ixyz f"h iyiy mei ß

úåëåñ ìù éðù áåè íåéì äøèôäç ,à íéëìî

çâ:éréáMä Lãçä àeä âça íéðúàä çøéa ìàøNé Léà-ìk äîìL Cìnä-ìà eìäwiå©¦¨̧£¹¤©¤³¤§ŸŸÆ¨¦´¦§¨¥½§¤¬©¨¥¨¦−¤¨®−©¬Ÿ¤©§¦¦«
ã:ïBøàä-úà íéðäkä eàNiå ìûøNé éð÷æ ìk eàáiåäìäà-úàå ýåýé ïBøà-úà eìriå ©¨¾Ÿ−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®©¦§¬©«Ÿ£¦−¤¨«¨«©©«£º¤£³§Ÿ̈Æ§¤´Ÿ¤
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(æë)éðtî Løâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ éäìà äðòîE §Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤¦¨¤²
:ãîLä øîàiå áéBà

ixyzf"hiyiymei

¥−©¬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 ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

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¿«»

:íiåìäå íéðäkä íúà eìriå ìäàa øLà Lãwä éìk-ìk-úàå ãrBîåäîìL Cìnäå ¥½§¤¨§¥¬©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤©©«£´Ÿ½̈©«Ÿ£¦−§©§¦¦«§©¤´¤§ŸÀŸ
àìå eøôqé-àì øLà ø÷áe ïàö íéçaæî ïBøàä éðôì Bzà åéìr íéãrBpä ìàøNé úãr-ìëå§¨£©³¦§¨¥Æ©«¨¦´¨½̈¦−¦§¥´¨«¨®§©§¦Æ´Ÿ¨½̈£¤¯«Ÿ¦¨§²§¬Ÿ

:áøî eðnéæLã÷-ìà úéaä øéác-ìà BîB÷î-ìà ýåýé-úéøa ïBøà-úà íéðäkä eàáiå ¦¨−¥«Ÿ©¨¦´©Â«Ÿ£¦Â¤£¸§¦«§Ÿ̈¯¤§²¤§¦¬©©−¦¤´Ÿ¤
:íéáeøkä éôðk úçz-ìà íéLãwäçekñiå ïBøàä íB÷î-ìà íéôðk íéNøt íéáeøkä ék ©¢¨¦®¤©−©©§¥¬©§¦«¦³©§¦Æ«Ÿ§¦´§¨©½¦¤§−¨«¨®©¨¯Ÿ

:äìrîìî åéca-ìrå ïBøàä-ìr íéáøkäèLãwä-ïî íécaä éLàø eàøiå íécaä eëøàiå ©§ª¦²©¨«¨¬§©©−̈¦§¨«§¨©©«£¦»»©©¦¼©¥«̈Á¨¥̧©©¦³¦©¸Ÿ¤Æ
:äfä íBiä ãr íL eéäiå äöeçä eàøé àìå øéácä éðt-ìréúBçì éðL ÷ø ïBøàa ïéà ©§¥´©§¦½§¬Ÿ¥«̈−©®¨©¦´§½̈©−©¬©¤«¥µ¨¨½©À§¥Æª´

õøàî íúàöa ìàøNé éða-ír ýåýé úøk øLà áøça äLî íL çpä øLà íéðáàä̈«£¨¦½£¤̧¦¦¬©¨²Ÿ¤−§Ÿ¥®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦§¥´¦§¨¥½§¥−̈¥¤¬¤
:íéøöîàé:ýåýé úéa-úà àìî ïðräå Lãwä-ïî íéðäkä úàöa éäéåáéíéðäkä eìëé-àìå ¦§¨«¦©§¦¾§¥¬©«Ÿ£¦−¦©®Ÿ¤§¤«¨¨¬¨¥−¤¥¬§Ÿ̈«§Ÿ¨«§¯©«Ÿ£¦²
ì ãîrì:ýåýé úéa-úà ýåýé-ãBáë àìî-ék ïðrä éðtî úøLâéøîà ýåýé äîìL øîà æà ©«£¬Ÿ§¨¥−¦§¥´¤«¨®̈¦«¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¥¬§Ÿ̈«−̈¨©´§Ÿ®Ÿ§Ÿ̈´¨©½

ì:ìôøra ïkLãéì ïBëî Cì ìáæ úéa éúéðá äða:íéîìBr EzáLåèåéðt-úà Cìnä áñiå ¦§−Ÿ¨«£¨¤«¨¬Ÿ¨¦²¦¥¬§ª−¨®¨¬§¦§§−«¨¦«©©¥³©¤̧¤Æ¤¨½̈
:ãîò ìûøNé ìä÷-ìëå ìûøNé ìä÷-ìk úà CøáéåæèìàøNé éýìû ýåýé Ceøa øîàiå ©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®§¨§©¬¦§¨¥−Ÿ¥«©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½
:øîàì àlî Bãéáe éáà ãåc úà åéôa øac øLàæéénr-úà éúàöBä øLà íBiä-ïî £¤Æ¦¤´§¦½¥−¨¦´¨¦®§¨¬¦¥−¥«Ÿ¦©À£¤̧¥¹¦¤©¦´

éa úBðáì ìàøNé éèáL ìkî øérá ézøçá-àì íéøönî ìàøNé-úàíL éîL úBéäì ú ¤¦§¨¥»¦¦§©¼¦¼«Ÿ¨©´§¦§¦À¦ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¦§´©½¦¦«§¬§¦−¨®
:ìàøNé énr-ìr úBéäì ãåãa øçáàåçéì úéa úBðáì éáà ãåc ááì-ír éäéåýåýé íL ¨«¤§©´§¨¦½¦«§−©©¦¬¦§¨¥«©§¦¾¦§©−¨¦´¨¦®¦§´©½¦§¥¬§Ÿ̈−

:ìàøNé éýìûèéì úéa úBðáì Eááì-ír äéä øLà ïré éáà ãåc-ìà ýåýé øîàiåéîL ¡Ÿ¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¨¦´¨¦½©¹©£¤³¨¨Æ¦§¨´§½¦§¬©−¦¦§¦®
:Eááì-ír äéä ék úáéèäëða-íà ék úéaä äðáú àì äzà ÷øéöìçî àöiä EE ¡¦¾Ÿ¨¦¬¨¨−¦§¨¤«©´©½̈¬Ÿ¦§¤−©¨®¦¦³¦¦§Æ©Ÿ¥´¥«£¨¤½

ì úéaä äðáé-àeä:éîLàëáLàå éáà ãåc úçz í÷àå øac øLà Bøác-úà ýåýé í÷iå «¦§¤¬©©−¦¦§¦«©¨¤́§Ÿ̈½¤§¨−£¤´¦¥®¨«¨ª¿©Á©Á¨¦̧¨¦¹¨«¥¥´
ì úéaä äðáàå ýåýé øac øLàk ìûøNé àqk-ìr:ìàøNé éýìû ýåýé íLáëíL íNàå ©¦¥´¦§¨¥À©«£¤Æ¦¤´§Ÿ̈½¨«¤§¤´©©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¨«¨¦̧¨³

:íéøöî õøàî íúà BàéöBäa eðéúáà-ír úøk øLà ýåýé úéøa íL-øLà ïBøàì íB÷î̈Æ¨«¨½£¤−̈§¦´§Ÿ̈®£¤³¨©Æ¦£Ÿ¥½§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤¦§¨«¦



dkxadסד z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"i ycew zayl inei xeriy

(ä):ýåýé ét-ìò áàBî õøàa ýåýé-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∑ּבנׁשיקה. ְֵֵֶֶֶַַָָָֹ«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 .(אבות ְַָ

(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 ָָ

(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 ְֲֲֶַַַַַָֹאת

(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 ýåýé§Ÿ̈−¤¤«

(é)ýåýé 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 .""עמדּו ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָ

(àé)úBNòì ýåýé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½©«£−
-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa:Böøà-ìëìe åéãáò §¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨¨−§¨©§«

„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

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

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¿»«¿≈

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"i ycew zayl inei xeriy

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 .""ויּתן ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

(èë)éøLàEøæò ïâî ýåýéa 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 .רגליכם ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ß ixyz f"i ycew zay ß

(à)äbñtä Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ©¦§½̈
-úà õøàä-ìk-úà ýåýé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨¨¨²¤¤

:ïc-ãò ãòìbä©¦§−̈©¨«
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 ."וּיקימּו ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

(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»ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

(ã)íäøáàì ézòaLð øLà õøàä úàæ åéìà ýåýé 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 .עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

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¿«»«…«

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«



סה dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"i ycew zayl inei xeriy

(ä):ýåýé ét-ìò áàBî õøàa ýåýé-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∑ּבנׁשיקה. ְֵֵֶֶֶַַָָָֹ«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 .(אבות ְַָ

(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 ָָ

(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 ְֲֲֶַַַַַָֹאת

(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 ýåýé§Ÿ̈−¤¤«

(é)ýåýé 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 .""עמדּו ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָ

(àé)úBNòì ýåýé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½©«£−
-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa:Böøà-ìëìe åéãáò §¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨¨−§¨©§«

„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

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

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¿»«¿≈



סו
íàð íäéææa-úà eææáe íäéììL-úà eììLå Là-eøráé ÷Lpá ék íéøriä-ïî eáèçé àìå äãOä-ïî¦©¨¤À§³Ÿ©§§¸¦©§¨¦½¦¬©¤−¤§©«£¥®§¨«§´¤«Ÿ§¥¤À¨«§¸¤´Ÿ§¥¤½§ª−

:äåäé éðãààéíiä úîã÷ íéøárä éb ìûøNéa øá÷ íL-íB÷î âBâì ïzà àeää íBiá äéäå £Ÿ¨¬¡Ÿ¦«§¨¨´©´©¿¤¥´§Á§«¨̧¤¹¤§¦§¨¥À¥³¨«Ÿ§¦¸¦§©´©½̈

:âBb ïBîä àéb eàø÷å äðBîä-ìk-úàå âBb-úà íL eøá÷å íéøárä-úà àéä úîñçåáéíeøá÷e §Ÿ¤¬¤¦−¤¨«Ÿ§¦®§¨´§À̈¤¸§¤¨£½Ÿ§¨´§½¥−£¬«§¨¸

:íéLãç äráL õøàä-úà øäè ïrîì ìàøNé úéaâéì íäì äéäå õøàä ír-ìk eøá÷åíBé íL ¥´¦§¨¥½§©−©©¥´¤¨¨®¤¦§−̈¢¨¦«§¨«§¸¨©´¨¨¤½§¨¨¬¨¤−§¥®µ

é éðãà íàð éãákä:äåäãéíéøúBpä-úà íéøárä-úà íéøa÷î õøàa íéøár eìécáé ãéîú éLðàå ¦¨´§¦½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«§©§¥̧¨¦³©§¦¸¸«Ÿ§¦´¨½̈¤§©§¦´¤¨«Ÿ§¦À¤©«¨¦²

:eø÷çé íéLãç-äráL äö÷î døäèì õøàä éðt-ìråèíãà íör äàøå õøàa íéøárä eøárå ©§¥¬¨−̈¤§©«£¨®¦§¥¬¦§¨«¢¨¦−©§«Ÿ§¨«§³¨«Ÿ§¦¸¨½̈¤§¨¨¸¤´¤¨½̈

:âBb ïBîä àéb-ìà íéøa÷îä Búà eøá÷ ãr ïeiö Bìöà äðáeæè:õøàä eøäèå äðBîä øér-íL íâå ¨¨¬¤§−¦®©´¨«§³Ÿ¸©§©§¦½¤¥−£¬«§©¬¤¦²£−̈§¦£¬¨¨«¤

à ÷øô òùåäé

àà:øîàì äLî úøLî ïeð-ïa rLBäé-ìà ýåýé øîàiå ýåýé ãár äLî úBî éøçà éäéåáäLî ©§¦À©£¥²¬¤−¤´¤§Ÿ̈®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤§ª´©¦½§¨¥¬Ÿ¤−¥«Ÿ¤¬

íäì ïúð éëðà øLà õøàä-ìà äfä írä-ìëå äzà äfä ïcøiä-úà øár íe÷ äzrå úî écár©§¦−¥®§©¨Á¸£¹Ÿ¤©©§¥´©¤À©¨Æ§¨¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−

:ìàøNé éðáìâ:äLî-ìà ézøac øLàk åézúð íëì Ba íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷î-ìk ¦§¥¬¦§¨¥«¨¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´§©¦®©£¤¬¦©−§¦¤Ÿ¤«

ãàBáî ìBãbä íiä-ãrå íézçä õøà ìk úøt-øäð ìBãbä øäpä-ãrå äfä ïBðáläå øaãnäî¥©¦§¨Á§©§¨¸©¤¹§«©©¨¨¯©¨´§©§À̈µŸ¤´¤©¦¦½§©©¨¬©¨−§´

:íëìeáb äéäé LîMääéðôì Léà ávéúé-àìéiç éîé ìk ECnr äéäà äLî-ír éúééä øLàk E ©¨®¤¦«§¤−§«§¤««Ÿ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½−Ÿ§¥´©¤®©£¤̧¨¦³¦¦Ÿ¤Æ¤«§¤´¦½̈

:jáærà àìå Etøà àìåézraLð-øLà õøàä-úà äfä írä-úà ìéçðz äzà ék õîàå ÷æç ¬Ÿ©§§−§¬Ÿ¤«¤§¤«¨£©−¤«¡¨®¦´©À̈©§¦Æ¤¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤¦§©¬§¦

:íäì úúì íúBáàìæì ãàî õîàå ÷æç ÷øécár äLî Eeö øLà äøBzä-ìëk úBNrì øîL ©«£−̈¨¥¬¨¤«©Á£©̧¤«¡©¹§ÀŸ¦§³Ÿ©«£Æ§¨©À̈£¤³¦§ÆŸ¤´©§¦½

:Cìz øLà ìëa ìékNz ïrîì ìåàîNe ïéîé epnî øeñz-ìàçétî äfä äøBzä øôñ Leîé-àìE ©¨¬¦¤−¨¦´§®Ÿ§©´©©§¦½§−Ÿ£¤¬¥¥««Ÿ¨¿¥Á¤Á©¨¸©¤¹¦¦À

:ìékNz æàå Eëøc-úà çéìöz æà-ék Ba áeúkä-ìëk úBNrì øîLz ïrîì äìéìå íîBé Ba úéâäå§¨¦³¨Æ¨´¨©½§¨§©̧©Æ¦§´Ÿ©«£½§¨©¨−®¦¨²©§¦¬©¤§¨¤−§¨¬©§¦«

èéúéeö àBìäéýìû ýåýé Enr ék úçz-ìàå õørz-ìà õîàå ÷æç E:Cìz øLà ìëa Eéåöéå £³¦¦¦̧Æ£©´¤«¡½̈©©£−Ÿ§©¥¨®¦³¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬¥¥«©§©´

:øîàì írä éøèL-úà rLBäéàéäãö íëì eðéëä øîàì írä-úà eeöå äðçnä áø÷a | eøár §ª½©¤«Ÿ§¥¬¨−̈¥«Ÿ¦§´§¤´¤©©«£¤À§©³¤¨¨Æ¥½Ÿ¨¦¬¨¤−¥¨®

ìL | ãBòa ékíëéäìà ýåýé øLà õøàä-úà úLøì àBáì äfä ïcøiä-úà íéøár ízà íéîé úL ¦º§´§´Ÿ¤¨¦À©¤³«Ÿ§¦Æ¤©©§¥´©¤½¨Æ¨¤´¤¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½

:dzLøì íëì ïúðáé:øîàì rLBäé øîà äMðîä èáL éöçìå éãbìå éðáeàøìåâéøácä-úà øBëæ Ÿ¥¬¨¤−§¦§¨«§¨«¥¦Æ§©¨¦½§©£¦−¥´¤©§©¤®¨©¬§ª−©¥«Ÿ¨Æ¤©¨½̈

:úàfä õøàä-úà íëì ïúðå íëì çéðî íëéäìà ýåýé øîàì ýåýé-ãár äLî íëúà äeö øLà£¤̧¦¨¬¤§¤²Ÿ¤¬¤«¤§Ÿ̈−¥®Ÿ§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¥¦´©¨¤½§¨©¬¨¤−¤¨¨¬¤©«Ÿ

ãéå ïcøiä øára äLî íëì ïúð øLà õøàa eáLé íëéð÷îe íëtè íëéLðíéLîç eøárz ízà §¥¤´©§¤»¦§¥¤¼¥§¾¨¾̈¤£¤̧¨©¬¨¤²Ÿ¤−§¥´¤©©§¥®§©¤Á©©§¸£ª¦¹

:íúBà ízøærå ìéçä éøBab ìk íëéçà éðôìåèänä-íâ eLøéå íëk íëéçàì | ýåýé çéðé-øLà ãr ¦§¥´£¥¤ÀµŸ¦¥´©©½¦©£©§¤−¨«©Â£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´©¥½¨

íëì ïúð | øLà dúBà ízLøéå íëúMøé õøàì ízáLå íäì ïúð íëéäìà ýåýé-øLà õøàä-úà¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®§©§¤º§¤³¤§ª©§¤Æ¦¦§¤´½̈£¤´¨©´¨¤À

:LîMä çøæî ïcøiä øára ýåýé ãár äLîæèäNrð eðúéeö-øLà ìk øîàì rLBäé-úà eðriå Ÿ¤Æ¤´¤§Ÿ̈½§¥¬¤©©§¥−¦§©¬©¨«¤©©£½¤§ª−©¥®Ÿ³Ÿ£¤¦¦¨̧Æ©«£¤½

:Cìð eðçìLz øLà-ìk-ìàåæééìà òîLð ïk äLî-ìà eðrîL-øLà ìëkéýìû ýåýé äéäé ÷ø EE §¤¨£¤¬¦§¨¥−¥¥«§³Ÿ£¤¨©Æ§Æ¤¤½¥−¦§©´¥¤®©Â¦«§¤º§Ÿ̈³¡Ÿ¤ÆÆ

:äLî-ír äéä øLàk Cnrçéét-úà äøîé-øLà Léà-ìkéøác-úà òîLé-àìå Eìëì E ¦½̈©£¤¬¨−̈¦¤«¨¦º£¤©§¤´¤¦À§«Ÿ¦§©¯¤§¨¤²§¬Ÿ

:õîàå ÷æç ÷ø úîeé epeöz-øLà£¤§©¤−¨®©−£©¬¤«¡¨«

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"i ycew zayl inei xeriy

(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

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

úåëåñ ãòåîä ìåç úáùì äøèôäçì ÷øô ìà÷æçé

çìçé:étàa éúîç äìrz äåäé éðãà íàð ìàøNé úîãà-ìr âBâ àBa íBéa àeää íBia äéäå§¨¨´©´©À§¸¬¸©©§©´¦§¨¥½§ª−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®©«£¤¬£¨¦−§©¦«

èé:ìàøNé úîãà ìr ìBãb Lrø äéäé àeää íBia àì-íà ézøac éúøár-Làá éúàð÷áeëeLrøå §¦§¨¦¬§¥«¤§¨¦−¦©®§¦¦´Ÿ©´©À¦«§¤¸©´©¨½©−©§©¬¦§¨¥«§¨«£´

éðt-ìr øLà íãàä ìëå äîãàä-ìr Nîøä Nîøä-ìëå äãOä úiçå íéîMä óBòå íiä éâc éðtî¦¨©¿§¥´©¨Á§¸©¨©¹¦§©©´©¨¤À§¨¨¤¸¤¸¨«Ÿ¥´©¨«£¨½̈§Ÿ¸¨¨½̈£¤−©§¥´
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לשבוע חג הסוכות תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"א תשרי
פרק כ

מפרק ס  
עד סוף פרק סה 

יום רביעי - י"ד תשרי
פרק כ

מפרק עב 
עד סוף פרק עו  

יום שני - י"ב תשרי
פרק כ

מפרק סו 
עד סוף פרק סח

יום חמישי - ט"ו תשרי
פרק כ

מפרק עז 
עד סוף פרק עח

יום שלישי - י"ג תשרי
פרק כ

מפרק סט 
עד סוף פרק עא

יום שישי - ט"ז תשרי
פרק כ

מפרק עט 
עד סוף פרק פב

שבת קודש - י"ז תשרי
פרק כ 

מפרק פג עד סוף פרק פז

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 



סט ixyz `"i oey`x mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי י"א ראשון יום
אגרתכא

,blw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ù"ãà .àë,266 'nr cr:íåé ìëá

.àëzzl mnvr lr elaiwy dl` z` xxerl ,owfd epax azek ef ycew zxb`

miwqere dxez icnela jenzl ,"c"ag llek"l dpyd jyna miieqn sqk mekq

.l`xyi ux`a 'd zceara

ewlgi `l` ,mekqd lk z` f` epzie dpyd seql ekgi `ly ,`id zexxerzdd

e` zeireay zepnl sqkd z`

caln ,oky ,zeiycg zegtl

llka devn lka zefixfd zlrn

dlrn dpyi ,cegia dwcvae

sqkd mekq zpizpa ztqep

(dpyd jyna zzl mivexy)

xiaqiy itk ,zeaexn zepna

.xac ly enrhowfd epax ligzn

l`xyi ipal dkxaa ef ezxb`

"eny iade`" llka mi`xwpd1,

l`xyi ipaa yiy dad`d cvn

cgeinae ,`ed jexa yecwdl

xear dwcvl mipzepy dl`

dcearae dxeza miwqery dl`

md mi`xwp - l`xyi ux`a

ux` ,oky ,"eny iade`" cgeina

ipir" xy` ux` ixd `id l`xyi

'd"da jiwl`2my dxi`n ,

mye ,'ied myn zinipt dkynd

ly cgeind "eny" ixd `ed 'ied

.`ed jexa yecwd

,BîL éáäBàì ètLîk ,íîBìL úLéøc øçàjexa yecwd ly - ©©§¦©§¨§¦§¨§£¥§
.`edBöøà íò 'ä ú÷ãö úBNòì ,íòa íéácðúnä ìà¤©¦§©§¦¨¨©£¦§©¦©§

,Lãwä õøà úBòî áeöwä ÷ç äðLa äðL écî úúì ,äLBãwä©§¨¨¥¦¥¨¨§¨¨Ÿ©¨§¤¤©Ÿ¤
l -,l`xyi ux` ,ycewd ux` iayeia jenzäøäîa ïðBkúå äðaz¦¨¤§¦¥¦§¥¨

éúlî óhz íäéìà ,eðéîéa3éúøîà ìhk ìfzå ,4epax ,xnelk - , §¨¥£¥¤¦Ÿ¦¨¦§¦©©©¦§¨¦
- mdil` dpete `xew owfd,íéæéøæì æøæìiehial m`zda -5oi`" §¨¥¦§¦¦

,"oifxefnl `l` oifxfnúBôø íéãé ÷fçìe6alae oevxay ,xnelk - , §©¥¨©¦¨
zzl ybxde oevxd miiw ;xqg `l7z`f zeyrl zetx micidy `l` ,

.lreta,BzaLa úaL écî ¯ ìàøNé õøà úBòî ¯ íéîc ïzîa§©©¨¦§¤¤¦§¨¥¦¥©¨§©©
BLãça Lãç écî úBçôìe8,äðL Cøòì áeöwä Bkøòî ,ewlgi - §¨¦¥Ÿ¤§¨§¥¤§©¨§¤¤¨¨

zepna zegtl e` zeireay zepna dpyd lkl avwend sqkd z`

.zeiycgácðúäì Léà áì ìò äìò øLà íéLãwä óñk ìëå§¨¤¤©¨¨¦£¤¨¨©¤¦§¦§©¥
.äðLa äðL écî ,Lãwä õøà éáLBé eðéçà úñðøôì øãð éìa§¦¤¤§©§¨©©¥§¥¤¤©Ÿ¤¦¥¨¨§¨¨
minekqd z` wx `ly ,o`k siqedl owfd epax dvex d`xpd itk -

e` zeireay zepna dzr ewlgi zencew mipya zzl erawy

lecb mekq zzl edyin ly ezaygna dlr m` mb `l` ,zeiycg

z` zzl ef dywa `ed mb miiwi ,zencewd mipya xy`n xzei

.zeiycg e` zeireay zepna sqepd mekqdòeãiä ãálî ,äpä ék¦¦¥¦§©©¨©
,úBönä ìëa úeæéøfä úìòî ìãb ìkìziiyra fxcfdl yiy - ©ŸŸ¤©£©©§¦§¨©¦§

mcweny dn dzeyrl devn

,xzeiéøáãa äðLðå øîàpä©¤¡©§¦§¨§¦§¥
íãà íéc÷é íìBòì" :ì"æø©©§¨©§¦¨¨
"'eë äåöî øáãì9, ¦§©¦§¨
eðéáà íäøáàc déúeæéøæe§¦¥§©§¨¨¨¦

íBìMä åéìòly ezefixf - ¨¨©¨
,"dciwr"a epia` mdxa`

eðì ,ãòì úãîBòä àéä¦¨¤¤¨©¨
ék ,íìBò ãò eðéðáìe§¨¥©¨¦

dîöò äã÷òäyecwdy - ¨£¥¨©§¨
dzekf cinz xkef `ed jexa

,l`xyi ipaläáLçð dðéà¥¨¤§§¨
Cøòì ìBãb ïBéqðì Ck ìk̈¨§¦¨¨§¤¤

úìòîzbixcne -íäøáà ©£©©§¨¨
,íBìMä åéìò eðéáàdf - ¨¦¨¨©¨

dciwrd oi` recn cg` mrh

lecb oeiqpl zaygp dnvr

,epia` mdxa` iabl jk lk

ezbixcne ezlrn cvn

:`ed ,ipy mrh .zelecbd

íbLamb epgwla - §¤©
,oeaygaða úà àð ç÷" :Ba øac 'ä ék"'eë E10z` gwiy - , ¦¦¥©¨¤¦§

,dciwrl wgviéøäåeid -íLôð eøñnL íéLBã÷ änëå änk ©£¥©¨§©¨§¦¤¨§©§¨
;ía 'ä øac àì ék íb 'ä úMã÷ ìòleki df ,`eti` ,cvik - ©§ª©©¦Ÿ¦¥¨

`edy drya ,epia` mdxa` iabl jk lk lecb oeiqpl aygidl

?envra `ed jexa yecwdn jk lr dehvp÷øly zelcbd - ©
,jka `id dciwrdúàæ äNò íBìMä åéìò eðéáà íäøáàL¤©§¨¨¨¦¨¨©¨¨¨Ÿ
,äàìôð úeæéøæa-mkyie""xweaa mdxa`11z` yeagie"e , ¦§¦¦§¨¨

"exeng11dkig `le deeiv `le ,xengd ly ske`d z` envra yag ,

z`f dyri xg` edyiny12,úBàøäì,mixg`l mb -BúçîN §©§¦§¨
Böôçå,iniptd ebeprz -çeø úçð úBNòìå BðB÷ ïBöø úàlîì §¤§§©Ÿ§§©£©©©
.BøöBéìh"yz fenza a"in ,eixn`nn cg`a -13w"k xiaqn , §§

mb ritydl `id daeyz ilra zceary ,r"p v"iixedn x"enc`lr

mixg`dzid dciwrd oipray oeeiky ,x`al mileki jkl m`zda .

`ed mdxa` ixdy) epia` mdxa` ly ezednn jtedna dceard

ik izrci dzr" ,(dxeab ly oipr dzid dciwrde ,dad`d zcn`xi
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ùã÷ä úøâà
ù"ãà àëìà åîù éáäåàì èôùîë

ú÷ãö úåùòì íòá íéáãðúîä
÷åç äðùá äðù éãî úúì äùåã÷ä åöøà íò 'ä
ìæúå éúìî óåèú íäéìà á"áåú ÷"äà úåòî áåö÷ä
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íéùã÷ä óñë ìëå äðù êøòì áåö÷ä åëøòî åùãçá
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ixyzע a"i ipy mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

itl" `l dfy wiicne yxtnlcebitl" m` ik "dyrndaex"dyrnd

minrta dyrp aehd dyrndy -zeaxlynl ,yxtn m"anxde .

sl` zzl acpzi cg`yk23dyrn mpn` df ixd ,zg` zaa miaedf

lecbsl` ozep `edyk xy`n ,ytpa oipw jk lk dyrp df oi` j` ,

,oky ,minrt sl`a miaedfd

dyrp dpizp lk ici lr

oipw ,ytpd oipw xzei xacd

.eytpa jekife

,owfd epax xiaqi oldl

dyrpy jekifd calny

dwcvd zpizp ici lr eytpa

ici lr dyrp ,zeax minrta

oeilr cegi dpizp lk

,dlrnlék ãálî ,äpäå§¦¥¦§©¦
áèéä øàa ì"æ í"aîøä̈©§©©¥¥¥¥

,B÷enðå Bîòèyi recn - ©£§¦
mekqd zpizpa dlecb dlrn

,zeaexn minrtaCkæì éãk§¥§©¥
éeaø éãé ìò Lôpä©¤¤©§¥¦

,äNònäziiyr ici lr - ©©£¤
zeax minrta aehd dyrnd

,z`f cal ixd -àø÷î äpä¦¥¦§¨
áeúkä øac àìîúlòt" : ¨¥¦¥©¨§ª©
,"íéiçì ä÷ãöiaxd - §¨¨§©¦

,i ilyna miweqta oiirl ,"`ipz"d seqay "mipewize zexrd"a oiivn

zlert" aezk my ,fhwicvdlnd m` ik "dwcv" dlnd `l) "miigl

aezk ok` my ,"miigl dwcv ok" aezk my ,`i ,`i ilynae ("wicv"

" `l `id dnicwnd dlnd la` ,"miigl dwcv"zlertm` ik "dwcv

"okipya ,oky ,"b"rve" :"mipewize zexrd"a my xne` iaxde ,"dwcv

`ian owfd epaxy ,"miigl dwcv zlert" oeyld aezk `l miweqtd

dvex iaxd oi` d`xpd itk ."miigl dwcv zlert" `ln `xwnk

,dwcv `id ,"wicv zlert"y yxtl milekiy dna wtzqdl

ly dlertdy dpeekd "miigl wicv zlert"y xne` weqtdyke

"ad` zewcv 'd wicv" enk jxc lr) dwcv24itk ,iaxd oi` - miigl (

`xwn" mixne`yk ,oky ,jka wtzqdl dvex ,d`xpd`lnxaic

ezlerty dtqedd ila ,weqta yexita zeidl xacd jixv ,"aezkd

milnd mi`ven ep` oi` weqtay b"rv df okle ,dwcv `id wicv ly

."miigl dwcv zlert"dúlâñe dúlòtL eðéäc`id ,dwcv ly - §©§¤§ª¨¨§ª¨¨
éLîäìíéðBéìò íéiç C,miig ly xzei oeilrd ote`d -íéiçä éiçî §©§¦©¦¤§¦¥©¥©©¦

àeä-Ceøa óBñ-ïéàz`f jiyndl -,íéiçä õøàìzekln"l - ¥¨§¤¤©©¦
dpezgzd dbixcnd ,"ux`" `idy ,"miigd ux`" z`xwpd "zeliv`c

miyrpe mixvep ,mi`xapd lkl "miig"d mi`a dpnne ,zexitqa xzeia

ly dpexg`d dbixcnd `idy "zeliv`c (zecn) `"f"n da ekiyni -

ly dpiga md zeliv`c zecne `"f ly "miig"de ,"seq oi` zenler"

"iig,"miigd,"eðfò úðéëL" àéä,mi`xapa zeige wfeg ozepd - ¦§¦©ª¥

øîàð äéìòL25äiçî äzàå" :,"ílk úà,mi`xapd lk z` - ¤¨¤¨¤¡©§©¨§©¤¤ª¨
'd mr e"iz cr s"l`n zeize`d ,"zeliv`c zekln" lr aqen "dz`"

'd 'z '` :"dz`" dlnd dfy ,zeize`d xewn ody ze`vend26,àéäå§¦
,øôò ãò úìôBpä ãåc úkñz`xwpy dpikyd ,zelbd onfay - ª©¨¦©¤¤©¨¨

zelba `id "cec zkeq"

xtr cr dcixiae27,øîàîëe§©£©
ì"æø28íBãàì eìb" :- ©©¨¤¡

,eply dpexg`d zelbd

íänò äðéëL,zelba - §¦¨¦¨¤
,"'eëzelbd efy oeeik ixd -

dcxi - dpezgzde dpexg`d

zebixcnl cr dpikyd

,xtr cr - xzeia zepezgzd

mikiynn dwcv ici lre

seq oi` miigd iign dpikyl

,`ed jexaàúeøòúàa ék¦§¦§¨¨
àzúìcici lr - ¦§©¨

,dhnl mc`d zexxerzd

"íéìôL çeø úBéçäì"- §©£©§¨¦
,miiprdéîøbî déì úéìc§¥¥¦©§¥
íeìklyn mdl oi`y - §

ici lr dyrp ,melk mnvr

df,àìéòìc àúeøòúà- ¦§¨¨¦§¥¨
,dlrnl dlerte zexxerzd

`id zexitqay "zeliv`c zekln"l "miigd iig"n miig jiyndl

,melk dnvr lyn dl oi`y ,"melk dnxbn dl zil"y dxitqe dpiga

,zexitqd x`yn zlawn wx `idúBéçäì íò ácðúäa èøôáe¦§¨§¦§©¥¨§©£
,Lnî íéiçä õøà éáLBé`idy dhnly "l`xyi ux`" iayei - §¥¤¤©©¦©¨

dlrnly "miigd ux`" cbpk zpeekn29mipzepy dwcvd ixd -

df ici lr yi ,l`xyi ux`a dceare dxeza miwqerd zwfgdl

,"dpiky"le "zeliv`c zekln"l miigd iign dpina zcgein dkynd

ìëå .ïéánì éãåäæk àìôðå ìBãb øác ìò ìékNîici lry - §©©¥¦§¨©§¦©¨¨¨§¦§¨¨¤
dpikyl `ed jexa "seq oi`"n mipeilr miig mikiynn dwcvd dyrn

,zelba z`vnpyéøác íéìBãb änk ,úòãå íòè áeè àöîé¦§¨©©¨©©©¨§¦¦§¥
äNòî eðéäc ,"äNònä áø éôì ìkä" :eøîàL ì"æ íéîëç£¨¦©¤¨§©Ÿ§¦Ÿ©©£¤§©§©£¥

éLîäì ,úBaø íéîòôa äNòpä ä÷ãvä,íéðBéìò íéiç Ciign - ©§¨¨©©£¤¦§¨¦©§©§¦©¦¤§¦
,`ed jexa "seq oi`" miigdãçéìlertle -ïBéìò ãeçé`ycew ly - §©¥¦¤§

(ezpikye `ed jexa yecwd ly) 'izpikye `ed jixa.úBaø íéîòt§¨¦©
`ycewn dkynd ly ote`a oeilr cegi micgiin - dpizp lka xy` -

dhnl cr (ezpikyl) 'izpikyl - "seq oi`"e (d"awd) `ed jixa

,xzeia zepezgzd zebixcnaéîð eðéäåmb dfe -áúkM äî ïéòk §©§¨¥§¥©¤¨©
:í"aîøä,zeax zepna dwcv zpizp zlrna -,Lôpä Ckæì- ¨©§©§©¥©¤¤

cegid dlrnl dyrpy dn oiprd fnexn m"anxd ly dl` mixaca

,oeilrdLBãwä øäfî òãBpk30àéä ék ,"Lôð" úàø÷ð äðéëLc ©©¦Ÿ©©¨¦§¦¨¦§¥¤¤¦¦
`id ,dpikyd -:áéúëe ,eðLôðå eðéiçaezke -31:øôòì äçL ék" ©¥§©§¥§¦¦¨¨¤¨¨
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ùã÷ä úøâà
äðäååîòè áèéä øàéá ì"æ í"áîøä éë ãáìî

äùòîä éåáø é"ò ùôðä êëæì éãë å÷åîéðå
íééçì ä÷ãö úìåòô áåúëä øáéã àìî àø÷î äðä
íéðåéìò íééç êéùîäì äúìåâñå äúìåòôù åðééäã
åðéæåò úðéëù àéä íééçä õøàì ä"á ñ"à íééçä ééçî
ãåã úëåñ àéäå íìåë úà äéçî äúàå øîàð äéìòù
íäîò äðéëù íåãàì åìâ ì"æøàîëå øôò ãò úìôåðä
úéìã íéìôù çåø úåéçäì àúúìã àúåøòúàá éë 'åë
áãðúäá èøôáå àìéòìã àúåøòúà íåìë äéîøâî äéì
ìéëùî ìëå .ì"ãå ùîî íééçä õøà éáùåé úåéçäì íò
äîë úòãå íòè áåè àöîé äæë àìôðå ìåãâ øáã ìò
äùòîä áåø éôì ìëä åøîàù ì"æ íéîëç éøáã íéìåãâ
êéùîäì úåáø íéîòôá äùòðä ä÷ãöä äùòî åðééäã
åðééäå .úåáø íéîòô ïåéìò ãåçé ãçéì íéðåéìò íééç
÷"äåæî òãåðë ùôðä êëæì í"áîøä ù"î ïéòë éîð
éë áéúëå åðùôðå åðééç àéä éë ùôð úàø÷ð äðéëùã
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.23‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מאה הרע"ב גירסת הביא שם "בצ"צ ז.24.: יא, ו.25.תהלים ט, ˘ËÈÏ"‡26.נחמי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:

ספ"ב". שהיחוה"א ˘ËÈÏ"‡27."לעיל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סוס"ט אגה"ק עיין - משיחא שבעקבות "ובפרט גירסת28.: (לפי א כט, מגילה

ספי"ז. ח"א לעיל הובא יעקב), ˘ËÈÏ"‡29.העין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סוס"ח "אגה"ק א.30.: פד, רות ז"ח כו.31.ראה מד, תהלים

ixyz a"i ipy mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי י"ב שני יום

,266 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ íâ êà,clw 'nr cr:äìéù àáé

"dz` miwl`14lra zcear jxc lr dfy ,z` cinrnd daeyz

mixg`l mb ze`xdl epia` mdxa` dvx okl ,zxg` zedna envr

,df oipra `ed jexa yecwd oevx meiwa ebpere ezgny z`epnîe- ¦¤
,zexecd lka l`xyi ipal wiprd `edy gekae - epia` mdxa`n

ì"æø eãîì15ìk íei÷ì ¨§©©§¦¨
,ììëa úBönäyiy - ©¦§¦§¨

,zefixfa devn lk miiwl

ä÷ãvä äNòî èøôáe¦§¨©£¥©§¨¨
äðlk ìò äìBòä16,jka - , ¨¨©ª¨¨

`idyäìöîe äpânä©§¦¨©§¨
äéúBøôamipzipd - §¥¤¨

äfä íìBòa17éðéî ìkî ¨¨©¤¦¨¦¥
,úBLbøúnä úBiðòøtª§¨ª©¦§©§

:áéúëãkaezky enk -18:ïkL ìëå ,"úånî ìévz ä÷ãöe"- §¦§¦§¨¨©¦¦¨¤§¨¤¥
livn dfúånî íélwä íéøeqé éðéî øàMîixd -áBhL ïkL ìk ¦§¨¦¥¦¦©©¦¦¨¤¨¤¥¤

dîéc÷äì äfä íìBòa íb eðì,dwcvd ozn z` -äî ìk ¨©¨¨©¤§©§¦¨¨©
,øLôàcyi ,dfd mlera oxky oi`y ,zeevnd x`y m` ,xnelk - §¤§¨

pin lka fxcfdl yiy i`cea ixd ,oziiyra micwdlmeiwa fexif i

dpibn `ide dfd mlera ozip "dizexit" xkyy dwcvd zevn

.olvil `pngx mixeqiníBé ìëa ïBcð íãà éøäL19oekp ixd - : ¤£¥¨¨¦§¨
ly zekfd el didzy mei eze` ly htynd iabl el rbepy xacd

,sqkd inekq ozna owfd epax oc o`k cr .dlivne dpibnd dwcv

izpy ote`a zzl eacpzdy

reay lk ,ycewd ux` xear

e` ,reayd ly wlgd z`

z` yceg lk zegtd lkl

cvn - ycegd ly wlgd

siqen oldl .zefixfd oipr

dlrne hxt owfd epax

seq cr zekglÎi`a mitqep

mb z`hazn dlrnd :dpyd

cvn `ad ytpd jekifadceardozep `edy mrt lky ,dwcv ly

dlert mrt lk dyer `ed ,dwcvd zceara dlert dyere dpizp

zexitqa cegi dlrnl zlret dwcvdy jka mbe ,ytpd jekif ly

ycgn mxeb `ed dwcv ly dpizp lka ixd - mipeilr mitevxtae

dlrnl cegid z`20.

,ä÷ãvä úãBáòa eðéàø eðàöî úàæ íb Càd oipra -dcear ©©Ÿ¨¨¨¦©£©©§¨¨
el xazqn xy`n xzei dwcv zzl ,eytp rah cbpk rbiizn icediy

oia lcadd a"i oniq ycewd zxb`a xaqedy itk ,eytp rah cvn

"dyrn"l "dwcvdzcearzpizp `id "dwcvd dyrn"y ,"dwcvd

,libxd jxc lr dwcvd

xzei dlrpd ote`d eli`e

"adwcvd zcear`ed "

`id dwcvd zpizpyk

eytp rahn ixnbl dlrnl

`ed ixdy ,dzelibxe

dribia envr mr rbiizn

xy`n xzei zzl dlecb

elit` ixd ;zzl libx `ed

mvr `l` ,ezelibxn ixnbl dlrnl epi` ozep `edy mekqdyk

meyn jka yi ,'eke mrt cere mrt zzl ,zeax zepna dwcvd zpizp

ly oiprdceardwcvd zceara ep`vne epi`x -úeièøt äìòî©£¨§¨¦

,äéìà CBøò ïéà äàìôðå äìBãb,mzq d`ltpe dlecb dlrn `l - §¨§¦§¨¨¥£¥¤¨
,dil` llk d`eeyda opi` zexg`d zelrndy dlrn `l`úBéäì¦§

ä÷ãvä äNòî,jkl zeacpzdd `l ,lreta dwcvd zpizp - ©£¥©§¨¨
mvr `l` ,dpyd lk lr zinrtÎcg zeacpzd zeidl dlekiy

dwcv zpizp ly dyrnd

didzíéîòôa úéNòð©£¥¦§¨¦
äaønä ìëå ,úBaøozepe - ©§¨©©§¤

,zeax zepna dwcvd z`

íòôa àìå ,çaLî äæ éøä£¥¤§ª¨§Ÿ§©©
,úçà úááe úçàzzl - ©©§©©©

,zg` mrta mekqd lk z`

ãçà ììBkä Cqä ék íb©¦©©©¥¤¨
,àeädlrn z`f lka -

,zeax zepna mekqd zpizpa dl jexr oi`y d`ltpe dlecbBîk§
äðLnä Leøôa ì"æ í"aîøä áúkL21ì"æ íéîëç eðML22: ¤¨©¨©§©©§¥©¦§¨¤¨£¨¦©

:"äNònä áø éôì ìkäå"ely zeipynd yexita m"anxdy - §©Ÿ§¦Ÿ©©£¤
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåöîä ìë íåé÷ì ì"æø åãîì åðîîå åøöåéì çåø úçð
äðéâîä äðìåë ìò äìåòä ä÷ãöä äùòî èøôáå ììëá
úåùâøúîä úåéðòøåô éðéî ìëî æ"äåòá äéúåøéôá äìöîå
íéøåñé éðéî øàùî ù"ëå úåîî ìéöú ä÷ãöå áéúëãë
äîéã÷äì æ"äåòá íâ åðì áåèù ù"ë úåîî íéì÷ä

:íåé ìëá ïåãéð íãà éøäù øùôàã äî ìë

êàäìòî ä÷ãöä úãåáòá åðéàø åðàöî úàæ íâ
à êåøò ïéà äàìôðå äìåãâ úåéèøôúåéäì äéì

äáøîä ìëå úåáø íéîòôá úéùòð ä÷ãöä äùòî
êñä éë íâ úçà úááå 'à íòôá àìå çáåùî æ"ä
äðùîä ùåøéôá ì"æ í"áîøä ù"îë àåä ãçà ììåëä

:äùòîä áåø éôì ìëäå ì"æ íéîëç åðùù
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.14.642 ע' ח"ב קונטרסים סה"מ וראה יב. שם, א.15.וירא ד, ˘ËÈÏ"‡16.פסחים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."רפי"ב משהיוה"א "להעיר פאה17.:

א'. משנה א' ˘ËÈÏ"‡פרק ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ס"ג אגה"ק "וראה ב.18.: י, א.19.משלי טז, בכך,20.ר"ה הזקן רבנו שכוונת הסברא על

כל ליתן לא אדה"ז מצוה זה "לפירוש הרבי: כתב - לחדשים או לשבועות לחלקו אלא השנה, בתחילת צדקה של גדול סכום יתנו לא שגם

הזריזות! הפלאת לבי' בהמשך בא וזה וכו'! מ1/12ֿ יותר לא חדש מדי וליתן השאר, ולעכב 1/12 החדשי חלק רק כ"א - בתשרי הסכום

טעמי'. בתר וזיל דאה"ק. ל"ד - שתהי' איזו בצדקה שכ"ז מובן כן הנתינה. וקדימת לזריזות כלל בניגוד אינו באם - ורק אך דכוונתו ופשיטא

בפ"ע נדפס (להצ"צ, פרוטה כל כו' להבין בד"ה הובא סקרט"ו. סקי"ג צדקה הל' שרד בלבושי פס"ד בתורת - פיה"מ על נוסף שנק' וכמדומה

מדי שליח ע"י הי' - אז לאה"ק המשלוח : האגה"ק) (ודכללות הכולל כסף לגביית הנ"ל דבי' השייכות וכנראה בארוכה), בכהנ"ל עיי"ש -

בשבתו שבת מדי בנתינה התועלת מהי - ועפ"ז רבותינו). מכ' בכו"כ (כמבואר חדשים) בכו"כ אחת בעיירות זהובים היו (וגובים בשנה שנה

שליט"א. אדמו"ר כ"ק של הקדוש לשונו כאן עד המעשה". רוב ב) כו', זריזותו א) באגה"ק: הבי' בא וע"ז עיר?! בכל להגבאי ‰Ú¯˙21.כו'

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."ה"ז פ"א דעות הל' - הדין - "ובקיצור ט"ו.22.: משנה פ"ג אבות



עי ixyz a"i ipy mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

itl" `l dfy wiicne yxtnlcebitl" m` ik "dyrndaex"dyrnd

minrta dyrp aehd dyrndy -zeaxlynl ,yxtn m"anxde .

sl` zzl acpzi cg`yk23dyrn mpn` df ixd ,zg` zaa miaedf

lecbsl` ozep `edyk xy`n ,ytpa oipw jk lk dyrp df oi` j` ,

,oky ,minrt sl`a miaedfd

dyrp dpizp lk ici lr

oipw ,ytpd oipw xzei xacd

.eytpa jekife

,owfd epax xiaqi oldl

dyrpy jekifd calny

dwcvd zpizp ici lr eytpa

ici lr dyrp ,zeax minrta

oeilr cegi dpizp lk

,dlrnlék ãálî ,äpäå§¦¥¦§©¦
áèéä øàa ì"æ í"aîøä̈©§©©¥¥¥¥

,B÷enðå Bîòèyi recn - ©£§¦
mekqd zpizpa dlecb dlrn

,zeaexn minrtaCkæì éãk§¥§©¥
éeaø éãé ìò Lôpä©¤¤©§¥¦

,äNònäziiyr ici lr - ©©£¤
zeax minrta aehd dyrnd

,z`f cal ixd -àø÷î äpä¦¥¦§¨
áeúkä øac àìîúlòt" : ¨¥¦¥©¨§ª©
,"íéiçì ä÷ãöiaxd - §¨¨§©¦

,i ilyna miweqta oiirl ,"`ipz"d seqay "mipewize zexrd"a oiivn

zlert" aezk my ,fhwicvdlnd m` ik "dwcv" dlnd `l) "miigl

aezk ok` my ,"miigl dwcv ok" aezk my ,`i ,`i ilynae ("wicv"

" `l `id dnicwnd dlnd la` ,"miigl dwcv"zlertm` ik "dwcv

"okipya ,oky ,"b"rve" :"mipewize zexrd"a my xne` iaxde ,"dwcv

`ian owfd epaxy ,"miigl dwcv zlert" oeyld aezk `l miweqtd

dvex iaxd oi` d`xpd itk ."miigl dwcv zlert" `ln `xwnk

,dwcv `id ,"wicv zlert"y yxtl milekiy dna wtzqdl

ly dlertdy dpeekd "miigl wicv zlert"y xne` weqtdyke

"ad` zewcv 'd wicv" enk jxc lr) dwcv24itk ,iaxd oi` - miigl (

`xwn" mixne`yk ,oky ,jka wtzqdl dvex ,d`xpd`lnxaic

ezlerty dtqedd ila ,weqta yexita zeidl xacd jixv ,"aezkd

milnd mi`ven ep` oi` weqtay b"rv df okle ,dwcv `id wicv ly

."miigl dwcv zlert"dúlâñe dúlòtL eðéäc`id ,dwcv ly - §©§¤§ª¨¨§ª¨¨
éLîäìíéðBéìò íéiç C,miig ly xzei oeilrd ote`d -íéiçä éiçî §©§¦©¦¤§¦¥©¥©©¦

àeä-Ceøa óBñ-ïéàz`f jiyndl -,íéiçä õøàìzekln"l - ¥¨§¤¤©©¦
dpezgzd dbixcnd ,"ux`" `idy ,"miigd ux`" z`xwpd "zeliv`c

miyrpe mixvep ,mi`xapd lkl "miig"d mi`a dpnne ,zexitqa xzeia

ly dpexg`d dbixcnd `idy "zeliv`c (zecn) `"f"n da ekiyni -

ly dpiga md zeliv`c zecne `"f ly "miig"de ,"seq oi` zenler"

"iig,"miigd,"eðfò úðéëL" àéä,mi`xapa zeige wfeg ozepd - ¦§¦©ª¥

øîàð äéìòL25äiçî äzàå" :,"ílk úà,mi`xapd lk z` - ¤¨¤¨¤¡©§©¨§©¤¤ª¨
'd mr e"iz cr s"l`n zeize`d ,"zeliv`c zekln" lr aqen "dz`"

'd 'z '` :"dz`" dlnd dfy ,zeize`d xewn ody ze`vend26,àéäå§¦
,øôò ãò úìôBpä ãåc úkñz`xwpy dpikyd ,zelbd onfay - ª©¨¦©¤¤©¨¨

zelba `id "cec zkeq"

xtr cr dcixiae27,øîàîëe§©£©
ì"æø28íBãàì eìb" :- ©©¨¤¡

,eply dpexg`d zelbd

íänò äðéëL,zelba - §¦¨¦¨¤
,"'eëzelbd efy oeeik ixd -

dcxi - dpezgzde dpexg`d

zebixcnl cr dpikyd

,xtr cr - xzeia zepezgzd

mikiynn dwcv ici lre

seq oi` miigd iign dpikyl

,`ed jexaàúeøòúàa ék¦§¦§¨¨
àzúìcici lr - ¦§©¨

,dhnl mc`d zexxerzd

"íéìôL çeø úBéçäì"- §©£©§¨¦
,miiprdéîøbî déì úéìc§¥¥¦©§¥
íeìklyn mdl oi`y - §

ici lr dyrp ,melk mnvr

df,àìéòìc àúeøòúà- ¦§¨¨¦§¥¨
,dlrnl dlerte zexxerzd

`id zexitqay "zeliv`c zekln"l "miigd iig"n miig jiyndl

,melk dnvr lyn dl oi`y ,"melk dnxbn dl zil"y dxitqe dpiga

,zexitqd x`yn zlawn wx `idúBéçäì íò ácðúäa èøôáe¦§¨§¦§©¥¨§©£
,Lnî íéiçä õøà éáLBé`idy dhnly "l`xyi ux`" iayei - §¥¤¤©©¦©¨

dlrnly "miigd ux`" cbpk zpeekn29mipzepy dwcvd ixd -

df ici lr yi ,l`xyi ux`a dceare dxeza miwqerd zwfgdl

,"dpiky"le "zeliv`c zekln"l miigd iign dpina zcgein dkynd

ìëå .ïéánì éãåäæk àìôðå ìBãb øác ìò ìékNîici lry - §©©¥¦§¨©§¦©¨¨¨§¦§¨¨¤
dpikyl `ed jexa "seq oi`"n mipeilr miig mikiynn dwcvd dyrn

,zelba z`vnpyéøác íéìBãb änk ,úòãå íòè áeè àöîé¦§¨©©¨©©©¨§¦¦§¥
äNòî eðéäc ,"äNònä áø éôì ìkä" :eøîàL ì"æ íéîëç£¨¦©¤¨§©Ÿ§¦Ÿ©©£¤§©§©£¥

éLîäì ,úBaø íéîòôa äNòpä ä÷ãvä,íéðBéìò íéiç Ciign - ©§¨¨©©£¤¦§¨¦©§©§¦©¦¤§¦
,`ed jexa "seq oi`" miigdãçéìlertle -ïBéìò ãeçé`ycew ly - §©¥¦¤§

(ezpikye `ed jexa yecwd ly) 'izpikye `ed jixa.úBaø íéîòt§¨¦©
`ycewn dkynd ly ote`a oeilr cegi micgiin - dpizp lka xy` -

dhnl cr (ezpikyl) 'izpikyl - "seq oi`"e (d"awd) `ed jixa

,xzeia zepezgzd zebixcnaéîð eðéäåmb dfe -áúkM äî ïéòk §©§¨¥§¥©¤¨©
:í"aîøä,zeax zepna dwcv zpizp zlrna -,Lôpä Ckæì- ¨©§©§©¥©¤¤

cegid dlrnl dyrpy dn oiprd fnexn m"anxd ly dl` mixaca

,oeilrdLBãwä øäfî òãBpk30àéä ék ,"Lôð" úàø÷ð äðéëLc ©©¦Ÿ©©¨¦§¦¨¦§¥¤¤¦¦
`id ,dpikyd -:áéúëe ,eðLôðå eðéiçaezke -31:øôòì äçL ék" ©¥§©§¥§¦¦¨¨¤¨¨
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ùã÷ä úøâà
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ixyzעב e"hÎc"i iyingÎiriax mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי י"ד רביעי יום
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תשרי י"ג שלישי יום
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א.32. י, ˘ËÈÏ"‡33.ב"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:עה"פ ב) (רלז, זח"א ע"פ מובן ובכ"מ) פל"ו (ראה שילה" יבא כי "עד רגיל הבלתי "הסיום :

כו'". תקום דשכינתא כו' והכא כו' אחרא באתר כו' אחרא א.1.באתר י, א.2.שבת נט, חולין ב.3.ראה נח, ברכות פרק4.ראה א' שמואל

יא.5.ט. ט, ב.6.קהלת לג, ב.7.ברכות נד, ג.8.פסחים ג,
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epizeax xn`nne weqtdn

cneld mkg cinlzy l"f

zzl egeka yi dxezzevr,

,äøBz éøáãa eðéä- ©§§¦§¥¨
,`wec"äiLez" àø÷pä10, ©¦§¨¦¨

epiid "diyeze dvr" k"`e -

,dxez ipipra zevr -øaòì òãBiL äæ" ¯ "õòBé" :ì"æø øîàîk§©£©©©¥¤¤¥©§©¥

íéðL,xc` yceg ,dpyl yceg ztqed ici lr -íéLãç òa÷ìå ¨¦§¦§Ÿ©¢¨¦
,yceg y`x izn -,"'eë

øeaòä ãBqLxarl - ¤¨¦
,miycge mipy'äöò' éeø÷̈¥¨
ìa 'ãBñ'å,äøBz ïBL §¦§¨

àúéàãk`xnbdy itk - ¦§¦¨
zxne`,æô óc ïéøãäðña§©§¤§¦©

:é"Lø Leøôa íL ïiò- ©¥¨§¥©¦
.xeaird ceqa mixeyw "dvr"e "urei"y yxetna aezk my

äøeMä úì÷ì÷î äáäà ék ,éì íéòîBMì ãébà úîàä Cà11, ©¨¡¤©¦©§¦¦¦©£¨§©§¤¤©¨
àéä äpäå`id dad`d -áøî ,úîàä úBàøì àlL íéðéò úeñk §¦¥¦§¥©¦¤Ÿ¦§¨¡¤¥Ÿ

óebä éiçì íúáäàzevr ywal miciqg mi`a jk llbay - ©£¨¨§©¥©
`ly ,owfd epax oiivn miizpia ;oldl yxtiy itk ,miinyb mipipra

lr melye qg o`k xaecn

m` ik ,mzq sebd zad`

:ok` `id dpeekdìíL §¥
,íéîLseb iiga mivex - ¨©¦

,miny myl ,miaehãáòì©£Ÿ
Ba,sebd mr -,'ä úà¤

úáäìLå Là étLøa§¦§¥¥§©§¤¤
úà íLôð úáäàî äìBãb§¨¥©£©©§¨¤

,'äok` dfy zexnl ixd -

mdy oeeik j` ,miny myl

yiy cr ,dfa mirewy jk lk

,sebd iigl dad` mb mdl

- `lina ixd ,xcql drixtnd efk dad`íäì äøç áèéä ïk ìòå§©¥¥¥¨¨¨¤
,ììk ìa÷ì ïéìBëé ïéàå ,íçøé 'ä íBìLå ñç óebä øòöa- §©©©©§¨§©¥§¥§¦§©¥§¨

,mixeqie xrvL ãòxrvd -íäéìâø úzëì ,ízòc ìò íøéáòn ©¤©£¦¨©©§¨§©¥©§¥¤
ì ,øéòì øéòî,÷Bçøî úBöò ìàLyecwdy mrhd ok` edn - ¥¦§¦¦§Ÿ¥¥¨

miigd zeiral dxez it lr qgiizdl yi ji`e ,mixeqi ozep `ed jexa

icinlz lv` jk lr zevr ywal `l `id jxcd m` - miinybd

ywal mikldznd dl` :xiaqne owfd epax jiynn ?miwicve minkg

lr dpekpd jxcd mkxc oi` ,zeinybd zexvdn xhtidl ji` zevr

jk mzeyra ,oky ,dxez it

-ì 'ä ìà eòL àìåáeL §Ÿ¨¤¨
äëeîð çeøa åéìà¥¨§©§¨
ìa÷ì ,óebä úòðëäå§©§¨©©§©¥
ék" ,äáäàa BzçëBz- ©§§©£¨¦

`wec ,ixdáäàé øLà úà¤£¤¤¡©
:"'eëå 'ä"gikei -12- §

jldzdl mewnay ,o`kn

xhtidl ji` zevr ytgle

mc`d lr ,miinyb miypern

ixdy ,daeyza xefgl

yecwdy md oniq miyperd

icedi lr ,efn dxizie ,daeyz dyri icedi eze`y dvex `ed jexa

'd xga eze` `wecy ,zekfd el yi oky ,jkn oevx ray zeidl

`ed jexa yecwd ly zcgeind ezad`l iehiak ,daeyzl exxerl

.eil`

óøò Côäì íëç ïáì ïéàL ,Bða äknä ÷écöå ïîçø áà Bîëe§¨©£¨§©¦©©¤§¤¥§¥¨¨©£ŸŸ¤
elôà Bà ,äøæò Bì àöîì ,ñeðì,`l -åéáà éðôì ,øLé õéìî ¨¦§Ÿ¤§¨£¦¥¦Ÿ¤¦§¥¨¦

,ãéñçå ÷écväå ïîçøä- ¨©£¨§©©¦§¨¦
xird r"p v"iixd iaxd

eizegiyn zg`a13epaxyk :

dpey`xd mrta xacn owfd

epa z` yiprnd a` zece`

`ed oi` ,eze` dkne

zece` xacn `edyk ,okn xg`l wxe ,"ciqg" x`eza ynzyn

,epa z` dknd a` ,oky ,df x`eza ynzyn `ed my ,"xyei uiln"

,mkge wicve ongx ok` `ed

epi` ciqg ik ,ciqg `l la`

mi`ex mipt lk lr !dkn

- mkg `ed oad m`y ,ep`

e` dxfr el ytgl qepi `l

,xyei uilnúBéäì ÷ø©¦§

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

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ì"æøàîë äéùåú àø÷ðä ú"ãá åðééä äéùåúå äöò åðîî
ãåñù 'åë íéùãç òåá÷ìå íéðù øáòì òãåéù äæ õòåé
ïéøãäðñá àúéàãë äøåú ïåùìá ãåñå äöò éåø÷ øåáéòä

:é"ùøôá ù"ò æ"ô óã

êàúì÷ì÷î äáäà éë éì íéòîåùì ãéâà úîàä
úåàøì àìù íéðéò úåñë àéä äðäå äøåùä
úà åá ãåáòì ù"ùì óåâä ééçì íúáäà áåøî úîàä
úà íùôð úáäàî äìåãâ úáäìùå ùà éôùøá 'ä
íçøé 'ä å"ç óåâä øòöá íäì äøç áèéä ë"òå 'ä
úúëì íúòã ìò íøéáòîù ãò ììë ìá÷ì ïéìåëé ïéàå
åòù àìå ÷åçøî úåöò ìåàùì øéòì øéòî íäéìâø
ìá÷ì óåâä úòðëäå äëåîð çåøá åéìà áåùì 'ä ìà

:'åëå 'ä áäàé øùà úà éë äáäàá åúçëåú

åîëåïáì ïéàù åðá äëîä ÷éãöå íëç ïîçø áà
åà äøæò åì àåöîì ñåðì óøåò êåôäì íëç
ãéñçå ÷éãöäå ïîçøä åéáà éðôì øùåé õéìî åìéôà
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רפ"ו.9. ובכ"מ.10.אבות ב. כו, ח.11.סנהדרין פנ"ה, יב.12.ב"ר ג, 13.15.משלי ע' תש"ד סה"ש ראה



ixyzעד f"h iyiy mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי ט"ז שישי יום

,dlw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà,270 'nr cr:ð"åìî ð"åà

áeúkL21,"'eëå Ecñç ø÷i äî" :aezk oke -22:Ecñç áBè ék" ¤¨©¨¨©§§§¦©§§
,äáäà úðéça àeäL ãñçä ék ,"'eë íéiçîcqgd zeinipt - ¥©¦¦©¤¤¤§¦©©£¨

dad`n ,"cqg jizkyn ok lr jizad` mler zad`" ,dad` `id

,cqg `aíéiçä éiç àeä©¥©©¦
Bîk ,úBîìBòä ìëaL¤§¨¨¨§

:íéøîBàLdpenya - ¤§¦
,dxyríéiç ìkìëî"§©§¥©¦
."ãñçacqgy ixd - §¤¤

miigde oefnd md dad`e

.miigd lyæàåoiaiyk - §¨
ly dlecbd ezad` z`

dad` ea xxeri dfe - mixeqia z`haznd ,eil` `ed jexa yecwd

- f` ,dad`a mixeqid z` lawl ,`ed jexa yecwdlïzé 'ä íb"©¦¥

,"áBhäipira mi`exy ,dlbpde d`xpd aeh ,ielba mb aehy dn - ©
,aeh dfy xya,åéìà åéðt øàéådlrnly zeiniptde miptdy - §¨¥¨¨¥¨

,dhnl mc`l aehe ,mipta mi`xp eidiy ote`a eidiäáäà úðéçáa¦§¦©©£¨
älçz äúéä øLà ,älâî§ª¨£¤¨§¨§¦¨
úøzñîe úLaìî§ª¤¤§ª¤¤

,älâî äçëBúad`ad - §¥¨§ª¨
df ixd ,zxzeqn dad`n

dad`a `eaidielb

,miielb micqgaee÷zîúéå§¦§©§
,ïLøLa úBøeábä- ©§§¨§¨

od zexeabd ixd yxeyay

ixd - mixeqie zexeab ly oipra dhnl zecxei ody `l` ,aeh

,oyxya ewznzi zexeabd:ãòå äìñ çöð ïéðécä eìhaúéå§¦§©§©¦¦¤©¤¨¨¤

w"k ztqed) "ycewd zxb`" ixcqn ici lr o`k dtqepe dqtcp d`ad zxb`d

:epiax"miqetcdc dniyxda d`x - w"db`c zepey`xd ze`ved ixg`l",(

dpia xywd d`xp `l ielb ote`ay zexnl ,a"k oniq ycewd zxb`l dtqedk

.zncewd zxb`d oial

ycewd zxb` wlgay ,jkl hxt

o`k qtcp `ly ,a"k oniq

epax ope`zn ("ycewd zxb`"a)

zevr zli`yy lr owfd

eze` wiqrn miinyb mipipra

zekiiy jkl yi ile` - zeax

`ed my ,zxb`d ly `ad wlgl

miweqird lr ope`zn ok mb

.xar lkn eze` mitiwnd miaxd

!éòøå éçà ,éáeäàjk - £©©©§¥©
miciqgl owfd epax `xew

zxb` azek `ed mdil`

,ef ycewéúãøè ìãbî23 ¦Ÿ¤¦§¨¦
ãçé éìò eôéwä øLà24 £¤¦¦¨©©©
íBiä ìk ,íénë éðeañå§©¦©©¦¨©
àì ãéîz äìélä ìëå§¨©©§¨¨¦Ÿ

àOî èlî ìëeà àì ¯ eLçé25øLà ìk øôqä íò øîàì ¤¡Ÿ©©¥©¨¥Ÿ¦©¥¤¨£¤
úBðBLàøä ìò øéæçîe øékæîk ,éúàa äøö÷a Cà .éááìa¦§¨¦©¦§¨¨¨¦§©§¦©£¦©¨¦

,ììëa,mdil` xxer xak owfd epaxy mixac mze` lr -èøôáe ¦§¨¦§¨
,íòa íéácðúnä ìàoipra ,iytegd mpevxn ,mnvr miaixwnd - ¤©¦§©§¦¨¨

xcqd xy`n xzei daxd didz dltzd zceary - dltzd zcear

,dfa libxd,älôz Bæ äãBáòä ìò ãîòìl"f epinkgy itk - ©£Ÿ©¨£¨§¦¨
mixne`26`id efi`" :dcear,"dltz ef xne` ied ala `idy

z`xwp dltzdydcear,ald mre alay dcear - alayìB÷a§
,íødpenyl uegn `id dpeekdy oaen - ,mx lewa lltzdl - ¨

ogleya xkfpk ,mi`xepd minil hxt ,ygla zeidl dilry dxyr

jexr27.òðBî ìk ãâð úBîeöòúå æò ìëa ãàî ÷fçúäì- §¦§©¥§Ÿ§¨Ÿ§©£¤¤¨¥©
,dltzd zcearnúéaî¦©¦

,õeçîecbpk wfgzdl - ¦
,`ed envr ly zeripnd

zlefdn zeripnd cbpke

,miipevig mipiprneãéa§¨
,BòîLîk ¯ ä÷æçitk - £¨¨§©§¨

ly ziniptd ezernyn

" iehiaddwfg cia,"àeäL¤
øLà ,"åéàøé ïBöø"§§¥¨£¤
äîëçä ïî äìòîì§©§¨¦©¨§¨
'ä ïúð øLà äðeázäå§©§¨£¤¨©
úà úBNòì úòãì änää¥¨¨©©©£¤
ìkNäa 'ä äeö øLà ìk̈£¤¦¨§©§¥

,úòãåel` dpade dnkg - ¨©©
,`ed jexa yecwd wiprd

" ixdydz`mc`l opeg

d j` ;'eke "zrcoevxicedi ly ezcear `id ef - dpadn dlrnly

,ler zlaw ici lr df oevx biydl miny `xièeLt ïBöø ÷ø- ©¨¨
,lkyd cvn `ad oevxd ly dlabdde xeivdn hyten oevxçeø"å§©

,"äáéãð,zinvr zexqnzdl -ãáòì Baì epácé øLà Léà ìëa §¦¨§¨¦£¤¦§¤¦©£Ÿ
,änz äãBáòwx caln xg` oipr mey da oi`y -úçð úBNòì £¨©¨©£©©

äæ ìòå .BøöBéì çeø,dpadn ixnbl dlrnly dfk oevx lr - ©§§§©¤
øîàð28,"zçìñå ,àeä óøò äL÷ íò ék" :dgilqd ,xnelk - ¤¡©¦©§¥Ÿ¤§¨©§¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íééçä ééç àåä äáäà 'éçá àåäù ãñçä éë 'åë
íâ æàå ãñçá íééç ìëìëî ù"îë úåîìåòä ìëáù
äìåâî äáäà 'éçáá åéìà åéðô øàéå áåèä ïúé 'ä
äìåâî äçëåúá úøúåñîå úùáåìî äìçú äúéä øùà
:å"ñð ïéðéãä åìèáúéå ïùøùá úåøåáâä å÷úîúéå

ééáåäàéìò åôé÷ä øùà éúãøè ìãåâî ééòøå ééçà
ãéîú äìéìä ìëå íåéä ìë íéîë éðåáñå ãçé
øùà ìë øôñä íò øîàì àùî ìëåà àì .åùçé àì
ìò øéæçîå øéëæîë éúàá äøö÷á êà .éááìá
ãåîòì íòá íéáãðúîä ìà èøôáå ììëá úåðåùàøä
ìëá ãàî ÷æçúäì íø ìå÷á äìôú åæ äãåáòä ìò
ä÷æç ãéá õåçîå úéáî òðåî ìë ãâð úåîåöòúå æåò
äîëçä ïî äìòîì øùà åéàéøé ïåöø àåäù åòîùîë
ìë úà úåùòì úòãì äîäá 'ä ïúð øùà äðåáúäå
çåøå èåùô ïåöø ÷ø .úòãå ìëùäá 'ä äåö øùà
äãåáò ãåáòì åáì åðáãé øùà ùéà ìëá äáéãð
óøåò äù÷ íò éë ð"æòå .åøöåéì ø"ð úåùòì äîú
.'ëçä ïî äìòîì ë"â àéä äçéìñä éë .úçìñå àåä
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ח.21. לו, ד.22.תהלים סג, ˘ËÈÏ"‡:23.שם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כההמשך רבים ל' טרדותי צ"ל דלכאורה - בדפוסים ‰Ú¯˙24."לברר

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."[שלאח"ז כאן ל' כמה [וכן - הסדר) (בהיפך יח פח, תהלים ˘ËÈÏ"‡:25."ע"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:שלפנינו "בתניא

ב. מו, ישעי' הכתוב לשון ע"ד והוא כבפנים. תיקן התיקון" ב"לוח אבל משא, אוכל א.26.לא ב, ג.27.תענית - ס"ב סק"א תשא28.אדה"ז

ט. לב,

ixyz e"h iying mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

יוםחמישיט"ותשרי

"Bîéðô eæçé øLé",ely miptd mr m` ik ,ely sxerd mr `l - ¨¨¤¡¨¥
,íéðôa íéðt ¯ åéáà íò,mipt cbpk mipt -åéúBàkä ìañì ¦¨¦¨¦§¨¦¦§Ÿ©¨¨

"íéðt" úðéça äìòîì ,äpäå .íéîiä ìk Bì áBèì ,äáäàa- §©£¨§¨©¨¦§¦¥§©§¨§¦©¨¦
ote`d dlrnll zeidl jixv icedi ly ecvny ,lirl epcnly

efgi xyi" ly dpigade

,"mipta mipt"e ,"enipt

ik ,sxerd zxfgdn jtidd

minyay epia`a zefgl m`

dpigad ixd ,mipt l` mipt

dlrnl "mipt" lyàeä
øLà ,÷Lçäå ïBöøä̈¨§©¥¤£¤
òétLî íéîMaL eðéáà̈¦¤©¨©¦©§¦©
íéîìBò áeè ìk åéðáì- §¨¨¨¨¦

mbe ipgexd mlerd mb

,inybd mlerdLôð éiçå§©¥¤¤
,óeâå`ed df lk ixd - §

,rityn,ïBöøå äáäàa§©£¨§¨
éãé ìò ,äöéôçå ä÷éLç£¦¨©£¦¨©§¥

àéäL ¯ íéiç úøBz- ©©¦¤¦
,`id dxezdCøaúé BðBöø§¦§¨¥

,eðì ïúð øLà ¯drtyd - £¤¨©¨
oevxe dad`a `idy ,efk

zpiga z`xwpd `id ,'eke

d`ad drtyd ,"mipt"

miptdnzeinipteoevxd

,dlrnly:íéøîBàL Bîk§¤§¦
,dxyr dpenya -ék"¦

éðt øBàáúøBz eðì zúð E §¨¤¨©¨¨©
da úBNòì ¯ "'eë íéiç- ©¦©£¨

,dci lreBðBöøe ,íéiç Cìî éðt øBàa" :øîàð äæ ìòå ,BðBöø§§©¤¤¡©§§¥¤¤©¦§
,íéìelb éãáBòì ïk ïéàM äî ."'eë,mlerd zene`l -òétLî ©¤¥¥§§¥¦¦©§¦©

íôeb éiç14íéäìà" íéàø÷ð Cëì ,äöéôçå ä÷éLçå ïBöøa àlL ©¥¨¤Ÿ§¨©£¦¨©£¦¨§¨¦§¨¦¡Ÿ¦
íé÷ðBiL ,"íéøçà,mzeig -."íéøBçà" úðéçaîoevxa `l - £¥¦¤§¦¦§¦©£©¦

wlga a"k wxta xaqedy itk ,ipevigd oevxa m` ik ,iniptd

milkzqn ,cicil xac mipzepy dryay ,"`ipz"d xtq ly oey`xd

oevxdne miptdn `a df ytpay oeeik ,oky ,el mipzepyk eipta xyi

diniptea zelkzqdd ici lr xacd `hazn seba mb jk ,ytpd ly

oky ,epnn miptd z` miptn - `peyl xac mipzepyk eli`e ,mipta

dpizpde ,epnn mipten ,iniptd oevxd zeinipt ,miptd ,ytpay oeeik

`idzzl mivexy `l la` ,`edy dfi` mrh iptn ipevigd oevxa wx

,epnn dpten ,iniptd oevxd ,miptd ,ytpay myk ixd ,zn`a el

el mipzepy drya mipten miptdy ,seba mb xacd swzyn

wx zpzip mlerd zene`l sebd iig zrtyd - o`k mb jk .drtydd

d oevxaipevigmi`xwp mde ,("mipt"l cebipd) "miixeg`" zpiga ,

`id dlrnl "mipt" zpigay ,`vei mipt lk lr ."mixg` midl`"

.`ed jexa yecwd ly iniptd oevxa l`xyi ipal zpzipd drtydd

÷Lçäå ïBöøä ,íãàa àeä Cëå,mc`d ly iniptd oevxd -àeä §¨¨¨¨¨¨§©¥¤
,"íéðt" úðéçamc`dn "mipta mipt" zeidl jixvy mixne`yke - §¦©¨¦

dpeekd ,`ed jexa yecwdl

wyge oevxa lawl `id

el ozipy dn (inipt oevxa)

dlrnly "mipt"dn

,(dlrnly zeiniptdn)

lawl yiy dpeekd eppiprae

jexa yecwd ly dgkezd

mixeqia d`hazdy) `ed

.inipt oevxa (miinybíàå§¦
ìa÷î Bðéà,dgkezd - ¥§©¥

elàk ¯ ïBöøå äáäàa§©£¨§¨§¦
ñç ,øBçàå óøò CôBä¥Ÿ¤§¨©

.íBìLå§¨
ìa÷ì äöeòéä äöòå- §¥¨©§¨§©¥

,mixeqid,äáäàadidiy - §©£¨
z` lawl mc` ly egeka

,dad`a mixeqidúöò àéä¦£©
LtLôì" :ì"æç éôa 'ä§¦£©§©§¥

,"åéNòîaitk - §©£¨
`xnbdy15m`" :zxne`

oi`a oixeqiy mc` d`ex

,"eiyrna ytyti eilr

yiy eiyrnn dl` ixg`

,mdilr daeyz zeyrl

,daeyz dyrieBì àöîéå§¦§¨
Búáäà ìãb ïéòì äàøéå ,íéøeqé ÷eøî ïéëéøvä úBðBòly - £©§¦¦¥¦¦§¥¨¤¨©¦Ÿ¤©£¨

,`ed jexa yecwd,åéìàdad` -ìLîk ,äøeMä úì÷ì÷îä ¥¨©§©§¤¤©¨¦§©
,Bãéçé Bða úàBö Bîöòáe BãBáëa õçBøä àøBðå ìBãb Cìî¤¤¨§¨¨¥¦§§©§©§§¦

áøî16,Búáäàjlnd ok`y ,xcqdn dbixg df ixdy ,epal - ¥Ÿ©£¨
l` jlnd ly daxd ezad` wx ,d`evd z` dwpne ugex envr

yi jk .ez`ev ugex envr `edy ,dxeyd z` zlwlwn ecigi epa

ezewpa - eil` `ed jexa yecwd ly dlecbd ezad` ze`xl

.mixeqi ici lr eizepeeráeúkL Bîk17'ä õçø íà" :18úàBö §¤¨¦¨©©
ètLî çeøa ,'eë ïBiö úBða19"'eë20,íéðt ìà íéðtä íénëå . §¦§©¦§¨§©©¦©¨¦¤¨¦

yn ,mina miptd mr milkzqnyk -jk ,mipt mze` mina mitwz

- oeilrd mc`l dhnl mc`d al ,mc`l mc`d al mb ixd

,dlrnllúeäî ø÷é ïéáîe ìékNî ìk áìa äáäàä øøBòúz¦§¥¨©£¨§¥¨©§¦¥¦§©¨
,íéðBzçzä ìà 'ä úáäàmlerd zeizgza mi`vnpd dl`l - ©£©¤©©§¦

ddf,àéä øLà,`ed jexa yecwd ly ezad` -äáBèå äø÷é £¤¦§¨¨§¨
,ílk íéîìBòä éiç ìkî,miinybde miipgexd zenlerd -Bîk ¦¨©¥¨¨¦ª¨§
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ùã÷ä úøâà
íéðôá íéðô åéáà íò åîéðô åæçé øùé úåéäì ÷ø
äðäå .íéîéä ìë åì áåèì äáäàá åéúåàëä ìåáñì
åðéáà øùà ÷ùçäå ïåöøä àåä íéðô 'éçá äìòîì
ùôð ééçå íéîìåò áåè ìë åéðáì òéôùî íéîùáù
íééç úøåú é"ò äöéôçå ä÷éùç ïåöøå äáäàá óåâå
êéðô øåàá éë ù"îë åðì ïúð øùà 'úé åðåöø àéäù
øîàð æ"òå åðåöø äá úåùòì 'åë íééç úøåú åðì úúð
òéôùî â"åòì ë"àùî .'åë åðåöøå íééç êìî éðô øåàá
íéäìà '÷ð êëì äöéôçå ä÷éùçå ïåöøá àìù íôåâ ééç
ïåöøä íãàá àåä êëå íééøåçà 'éçáî íé÷ðåéù íéøçà
äáäàá ìá÷î åðéà íàå íéðô 'éçá àåä ÷ùçäå

.å"ç øåçàå óøåò êôåä åìàë ïåöøåäöåòéä äöòå
åéùòîá ùôùôì ì"æç éôá 'ä úöò àéä äáäàá ìá÷ì
ïéòì äàøéå íéøåñé ÷åøéî ïéëéøöä úåðåò åì àöîéå
êìî ìùîë äøåùä úì÷ì÷îä åéìà åúáäà ìãåâ
åãéçé åðá úàåö åîöòáå åãåáëá õçåøä àøåðå ìåãâ
'åë ïåéö úåðá úàåö 'ä õçø íà ù"îë åúáäà áåøî
øøåòúú íéðô ìà íéðôä íéîëå 'åë èôùî çåøá
'ä úáäà úåäî ø÷é ïéáîå ìéëùî ìë áìá äáäàä
íéîìåòä ééç ìëî äáåèå äø÷é àéä øùà íéðåúçúä ìà
íééçî êãñç áåè éë 'åëå êãñç ø÷é äî ù"îë íìåë
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.14:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וספ"ג פכ"ב ח"א ראה נפשם. בחיי גם הוא כן דלכאורה א.15."צ"ע ה, ‡„ÂÓ"¯16.ברכות ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."(?כמות) רוב ובמשל (איכות?) גודל כ' דבנמשל ד.17."צ"ע ד, ˘ËÈÏ"‡:18.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."את - ‰Ú¯˙19."בכתוב

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."חמץ דביעור ליה"ר הכולל מש' ˘ËÈÏ"‡:20."להעיר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שם פרש"י "וראה



עה ixyz f"h iyiy mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי ט"ז שישי יום

,dlw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà,270 'nr cr:ð"åìî ð"åà

áeúkL21,"'eëå Ecñç ø÷i äî" :aezk oke -22:Ecñç áBè ék" ¤¨©¨¨©§§§¦©§§
,äáäà úðéça àeäL ãñçä ék ,"'eë íéiçîcqgd zeinipt - ¥©¦¦©¤¤¤§¦©©£¨

dad`n ,"cqg jizkyn ok lr jizad` mler zad`" ,dad` `id

,cqg `aíéiçä éiç àeä©¥©©¦
Bîk ,úBîìBòä ìëaL¤§¨¨¨§

:íéøîBàLdpenya - ¤§¦
,dxyríéiç ìkìëî"§©§¥©¦
."ãñçacqgy ixd - §¤¤

miigde oefnd md dad`e

.miigd lyæàåoiaiyk - §¨
ly dlecbd ezad` z`

dad` ea xxeri dfe - mixeqia z`haznd ,eil` `ed jexa yecwd

- f` ,dad`a mixeqid z` lawl ,`ed jexa yecwdlïzé 'ä íb"©¦¥

,"áBhäipira mi`exy ,dlbpde d`xpd aeh ,ielba mb aehy dn - ©
,aeh dfy xya,åéìà åéðt øàéådlrnly zeiniptde miptdy - §¨¥¨¨¥¨

,dhnl mc`l aehe ,mipta mi`xp eidiy ote`a eidiäáäà úðéçáa¦§¦©©£¨
älçz äúéä øLà ,älâî§ª¨£¤¨§¨§¦¨
úøzñîe úLaìî§ª¤¤§ª¤¤

,älâî äçëBúad`ad - §¥¨§ª¨
df ixd ,zxzeqn dad`n

dad`a `eaidielb

,miielb micqgaee÷zîúéå§¦§©§
,ïLøLa úBøeábä- ©§§¨§¨

od zexeabd ixd yxeyay

ixd - mixeqie zexeab ly oipra dhnl zecxei ody `l` ,aeh

,oyxya ewznzi zexeabd:ãòå äìñ çöð ïéðécä eìhaúéå§¦§©§©¦¦¤©¤¨¨¤

w"k ztqed) "ycewd zxb`" ixcqn ici lr o`k dtqepe dqtcp d`ad zxb`d

:epiax"miqetcdc dniyxda d`x - w"db`c zepey`xd ze`ved ixg`l",(

dpia xywd d`xp `l ielb ote`ay zexnl ,a"k oniq ycewd zxb`l dtqedk

.zncewd zxb`d oial

ycewd zxb` wlgay ,jkl hxt

o`k qtcp `ly ,a"k oniq

epax ope`zn ("ycewd zxb`"a)

zevr zli`yy lr owfd

eze` wiqrn miinyb mipipra

zekiiy jkl yi ile` - zeax

`ed my ,zxb`d ly `ad wlgl

miweqird lr ope`zn ok mb

.xar lkn eze` mitiwnd miaxd

!éòøå éçà ,éáeäàjk - £©©©§¥©
miciqgl owfd epax `xew

zxb` azek `ed mdil`

,ef ycewéúãøè ìãbî23 ¦Ÿ¤¦§¨¦
ãçé éìò eôéwä øLà24 £¤¦¦¨©©©
íBiä ìk ,íénë éðeañå§©¦©©¦¨©
àì ãéîz äìélä ìëå§¨©©§¨¨¦Ÿ

àOî èlî ìëeà àì ¯ eLçé25øLà ìk øôqä íò øîàì ¤¡Ÿ©©¥©¨¥Ÿ¦©¥¤¨£¤
úBðBLàøä ìò øéæçîe øékæîk ,éúàa äøö÷a Cà .éááìa¦§¨¦©¦§¨¨¨¦§©§¦©£¦©¨¦

,ììëa,mdil` xxer xak owfd epaxy mixac mze` lr -èøôáe ¦§¨¦§¨
,íòa íéácðúnä ìàoipra ,iytegd mpevxn ,mnvr miaixwnd - ¤©¦§©§¦¨¨

xcqd xy`n xzei daxd didz dltzd zceary - dltzd zcear

,dfa libxd,älôz Bæ äãBáòä ìò ãîòìl"f epinkgy itk - ©£Ÿ©¨£¨§¦¨
mixne`26`id efi`" :dcear,"dltz ef xne` ied ala `idy

z`xwp dltzdydcear,ald mre alay dcear - alayìB÷a§
,íødpenyl uegn `id dpeekdy oaen - ,mx lewa lltzdl - ¨

ogleya xkfpk ,mi`xepd minil hxt ,ygla zeidl dilry dxyr

jexr27.òðBî ìk ãâð úBîeöòúå æò ìëa ãàî ÷fçúäì- §¦§©¥§Ÿ§¨Ÿ§©£¤¤¨¥©
,dltzd zcearnúéaî¦©¦

,õeçîecbpk wfgzdl - ¦
,`ed envr ly zeripnd

zlefdn zeripnd cbpke

,miipevig mipiprneãéa§¨
,BòîLîk ¯ ä÷æçitk - £¨¨§©§¨

ly ziniptd ezernyn

" iehiaddwfg cia,"àeäL¤
øLà ,"åéàøé ïBöø"§§¥¨£¤
äîëçä ïî äìòîì§©§¨¦©¨§¨
'ä ïúð øLà äðeázäå§©§¨£¤¨©
úà úBNòì úòãì änää¥¨¨©©©£¤
ìkNäa 'ä äeö øLà ìk̈£¤¦¨§©§¥

,úòãåel` dpade dnkg - ¨©©
,`ed jexa yecwd wiprd

" ixdydz`mc`l opeg

d j` ;'eke "zrcoevxicedi ly ezcear `id ef - dpadn dlrnly

,ler zlaw ici lr df oevx biydl miny `xièeLt ïBöø ÷ø- ©¨¨
,lkyd cvn `ad oevxd ly dlabdde xeivdn hyten oevxçeø"å§©

,"äáéãð,zinvr zexqnzdl -ãáòì Baì epácé øLà Léà ìëa §¦¨§¨¦£¤¦§¤¦©£Ÿ
,änz äãBáòwx caln xg` oipr mey da oi`y -úçð úBNòì £¨©¨©£©©

äæ ìòå .BøöBéì çeø,dpadn ixnbl dlrnly dfk oevx lr - ©§§§©¤
øîàð28,"zçìñå ,àeä óøò äL÷ íò ék" :dgilqd ,xnelk - ¤¡©¦©§¥Ÿ¤§¨©§¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íééçä ééç àåä äáäà 'éçá àåäù ãñçä éë 'åë
íâ æàå ãñçá íééç ìëìëî ù"îë úåîìåòä ìëáù
äìåâî äáäà 'éçáá åéìà åéðô øàéå áåèä ïúé 'ä
äìåâî äçëåúá úøúåñîå úùáåìî äìçú äúéä øùà
:å"ñð ïéðéãä åìèáúéå ïùøùá úåøåáâä å÷úîúéå

ééáåäàéìò åôé÷ä øùà éúãøè ìãåâî ééòøå ééçà
ãéîú äìéìä ìëå íåéä ìë íéîë éðåáñå ãçé
øùà ìë øôñä íò øîàì àùî ìëåà àì .åùçé àì
ìò øéæçîå øéëæîë éúàá äøö÷á êà .éááìá
ãåîòì íòá íéáãðúîä ìà èøôáå ììëá úåðåùàøä
ìëá ãàî ÷æçúäì íø ìå÷á äìôú åæ äãåáòä ìò
ä÷æç ãéá õåçîå úéáî òðåî ìë ãâð úåîåöòúå æåò
äîëçä ïî äìòîì øùà åéàéøé ïåöø àåäù åòîùîë
ìë úà úåùòì úòãì äîäá 'ä ïúð øùà äðåáúäå
çåøå èåùô ïåöø ÷ø .úòãå ìëùäá 'ä äåö øùà
äãåáò ãåáòì åáì åðáãé øùà ùéà ìëá äáéãð
óøåò äù÷ íò éë ð"æòå .åøöåéì ø"ð úåùòì äîú
.'ëçä ïî äìòîì ë"â àéä äçéìñä éë .úçìñå àåä
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ח.21. לו, ד.22.תהלים סג, ˘ËÈÏ"‡:23.שם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כההמשך רבים ל' טרדותי צ"ל דלכאורה - בדפוסים ‰Ú¯˙24."לברר

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."[שלאח"ז כאן ל' כמה [וכן - הסדר) (בהיפך יח פח, תהלים ˘ËÈÏ"‡:25."ע"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:שלפנינו "בתניא

ב. מו, ישעי' הכתוב לשון ע"ד והוא כבפנים. תיקן התיקון" ב"לוח אבל משא, אוכל א.26.לא ב, ג.27.תענית - ס"ב סק"א תשא28.אדה"ז

ט. לב,



ixyzעו f"i ycew zay mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי י"ז קודש שבת יום
אגרתכג

,270 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úøéæâá .âë,elw 'nr cr.ììë íäéìà

Lnî äøæ äãBáò úáLçî Bîëe ,ïLò ócðäk40yxbi jk - . §¦§Ÿ¨¨§©£¤¤£¨¨¨©¨
.ipy icedi lr drx daygn lk ezaygnnäìBãb ékzxiar -ìïBL ¦§¨¨

ãâðk òøä,zexiard -,íéîc úeëéôLe úBéøò éelâå äøæ äãBáò ¨¨§¤¤£¨¨¨§¦£¨§¦¨¦
`xnbdy itk -41cbpk zepeer licbn rxd oeyl xtqnd lk" zxne`

zcear zexiar yly

miakekzeixr ielibe

,"minc zekityeíàå§¦
,'eë Ck øeaãaoeyly - §¦¨

dcear cbpk lewy rxd

zekitye zeixr ielib ,dxf

rxd oeyl ixd ,minc

oeyl aeygl - daygna

.daxda dfn rexb - rxd

áì íëç ìëì òãBð øáëe§¨©§¨£©¥
,øeacä ìò äáLçnä øLëä ïBøúélr zlret daygndy - ¦§¤§¥©©£¨¨©©¦

,xeaicd xy`n xzei ytpdáèeîì ïäå áBèì ïä42mixaca - . ¥§§¥§¨

,aehl rxd z` miktdnyk aeh zeidl mdilry `l` aeh `l mdy

drtyd - zeaeh zeaygn - daygnl yi miaeh mipipra mb ,ixd

`l zeaygny ,miaeh `l mipipra mbe ,xeaicl xy`n xzei ytpa

,miaeh `l mixeaic xy`n xzei zipqxd drtyd odl yi zeaeh

yeal `id daygn oky

xzei ytpd mr cge`nd

okly ,xeaic xy`n

myk cinz dpyi daygn

eli`e ,cinz dpyi ytpdy

zr"e "xacl zr" ixd xeaic

"xacln zeygl43oky ,

jk lk cge`n epi` xeaic

.daygn enk ytpd mr'äå§
Bnò úà Cøáîä áBhä©©§¨¥¤©
áäBà Lôðk ,íìBòä ãò íéiçå íBìL íëéìò íéNé ,íBìMá©¨¨¦£¥¤¨§©¦©¨¨§¤¤¥

:Lôðå álî íLôð©§¨¦¥¨¤¤

.âëcenila zeriaw zeyrl ,owfd epax xxern ,b"k oniq ,ef ycew zxb`a

"awri oir"miaxa,jexr ogleya dyrnl dklda oke ,aixrnl dgpn oia

z`xyda zenevrd zelcbde d`ltdd xiaqn `ed jkl dncwd xezae

zbixcn idef ,xeaiva dxez micnel mdy drya l`xyi ipaa dxeyy dpikyd

xeza ieliba dzlawy dpikyd

j` ,`ad mlera wx mileki xky

jxcad`xyddxey `id ,lr

aejezdrya l`xyi ipa

.xeaiva dxez micnely

àîâút ïéøéò úøæâa"¦§¥©¦¦¦§¨¨
,"ïéLéc÷ øîàîezxifba - ¥©©¦¦

,mixacd mixn`p mik`lnd

mik`lnd xn`nae

"oiyicw" mi`xwpd

weqtd oeyl edf .(miyecw)1

l"f epinkgy2owfd epaxe)

lr da miynzyn (o`k

zxyd ik`lnk mdy minkg icinlz3mdy dpynd inkgy ,

,jk exn` mik`lnkeðML ,íBìMä íäéìò äðLnä éîëç©§¥©¦§¨£¥¤©¨¤¨
íúðLîa4äéeøL äðéëL ¯ äøBza ïé÷ñBòå ïéáLBiL äøNò" : §¦§¨¨£¨¨¤§¦§§¦©¨§¦¨§¨
,"íäéðéa" ly oiprd xy`n xzei deab oipr df -lk`dxyr ia ¥¥¤

"`ixy `zpiky5lr ,lkcg` mewna cgi mi`vnpd micedi dxyr

wx `id dpikyd z`xyd dze` ,oky - dpiky dxeymdilr,

wxt seq "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga xne`y itk ,siwn zpigaa

dpikyd dxey - cgia dxez micnel micedi dxyryk j` ,`"i

"mdipia",zeinipta ,.íãàä ìk äæ ékzyxtn `xnbdy itk - ¦¤¨¨¨¨
zekxaa6weqtd z`7`xap `l elek mlerd lk" :"mc`d lk df ik" :

,"df liaya `l`äfä íìBòa Búãéøé ìk äúéä úàæ íb óàå- §©©Ÿ¨§¨¨§¦¨¨¨©¤
dzbixcnn dnypd zcixi

mlerl ddeabddfixd -

`id ef dcixi zilkzCøöì§Ÿ¤
,Bæ äiìòdnypdy - £¦¨

dxez cenil ici lr zilrzn

,xeaivaäiìò ïéà øLà£¤¥£¦¨
.äpîéä äìòîì,xnelk - §©§¨¥¤¨

dzid dllbay dilrd

rp ,dnypd zcixi`l ziy

wxixg`,dcixid

,sebd z` zafer dnypdyk

seba `id dnypd cera `l`

deaby dilr xak dpyi

dyrpy - dpikyd z`xyd oipra llk zeidl xyt` i` dpnn

,miaxa dxezd cenil ici lr icediaéäáâa øLà Bfò úðéëL ék¦§¦©ª£¤§¨§¥
ïkLz ¯ dúîéà eìkìëé àì íéîMä éîLe íéîMäå ,íéîBøî§¦§©¨©¦§¥©¨©¦Ÿ§©§§¥¨¨¦§Ÿ

áeúkL Bîk ,ìàøNé éða CBúa ìcbúúå8ïëBL 'ä éðà ék" : §¦§©¥§§¥¦§¨¥§¤¨¦£¦¥
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ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שיחיו בכל מרחבי תבל

לקראת חג הסוכות, ה'תשמ"ה

"יום וזמן שמחתינו דישמח ישראל בעושיו וישמח השם במעשיו, ושבתא טבא, ולהמשיכם בכל 

השנה כולה".

/מקום החתימה/



עט היום יום . . . 

ה'תש"דיא תשרייום ראשון

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: כא. אד"ש . . . 266 בכל יום.

במוצאי יוהכ"פ תקנ"ו בליאזנא אמר רבינו הזקן תורה ברבים - כנהוג אז דרושים 
קצרים - ע"פ מי כה' אלקינו בכל קראנו אליו, אליו לא למדותיו, דער פרדס זָאגט 
אליו איז אורות המתלבשים בכלים דע"ס דאצילות, דער רבי דער בעש"ט זָאגט אליו 
איז דער אלקות ווָאס אין כלים דע"ס דאצילות, דער פירוש הפשוט איז: אליו עצמות 
א"ס ווָאס עס איז בא יעדען פשוט'ן אידען בידיעה עצמית דורך אמונה פשוטה, און דָאס 
איז קרובים אליו און בכל קראנו אליו עצמות א"ס און עצמות הנשמה, תפלה באמונה 
פשוטה איז מחבר עצמות הנשמה מיט עצמות א"ס, אז עצמות א"ס זָאל זיין דער רופא 

חולים און מברך השנים.

ים  רּוׁשִ הּוג ָאז ּדְ ּנָ ים – ּכַ ַרּבִ ֵקן ּתֹוָרה ּבָ נּו ַהּזָ ִליָאְזָנא ָאַמר ַרּבֵ ּפּוִרים תקנ"ו ּבְ מֹוָצֵאי יֹום ַהּכִ ּבְ
ְרֵדס' אֹוֵמר:  ַה'ּפַ ָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו", ֵאָליו ֹלא ְלִמּדֹוָתיו.  ּבְ ה' ֱאֹלֵקינּו  ּכַ סּוק "ִמי  ּפָ ְקָצִרים – ַעל 
ם טֹוב אֹוֵמר:  ַעל ׁשֵ י ַהּבַ ֲאִצילּות; ָהַרּבִ ר ְסִפירֹות ּדַ ֶעׂשֶ ֵכִלים ּדְ ים ּבְ ׁשִ ְתַלּבְ "ֵאָליו" ֵהם ָהאֹורֹות ַהּמִ
ׁשּוט הּוא: "ֵאָליו" – ַעְצמּות  רּוׁש ַהּפָ ֲאִצילּות; ַהּפֵ ר ְסִפירֹות ּדַ ֶעׂשֶ ִלים ּדְ ּכֵ ּבַ "ֵאָליו" הּוא ָהֶאֹלקּות ׁשֶ
ׁשּוָטה – ְוֶזהּו 'ְקרֹוִבים ֵאָליו',  ׁשּוט – ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ּפְ ל ְיהּוִדי ּפָ ל ּכָ יִדיָעה ַעְצִמית ׁשֶ ּבִ ֵאין סֹוף ׁשֶ
ֶאת  ֶרת  ְמַחּבֶ ׁשּוָטה  ּפְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ה  ִפּלָ ּתְ ָמה;  ׁשָ ַהּנְ ְוַעְצמּות  סֹוף  ֵאין  ַעְצמּות   – ֵאָליו'  ָקְרֵאנּו  ּו'ְבָכל 

ִנים. ַעְצמּות ֵאין סֹוף ִיְהֶיה ָהרֹוֵפא חֹוִלים ּוְמָבֵרְך ַהּשָׁ ָמה ִעם ַעְצמּות ֵאין סֹוף, ׁשֶ ׁשָ ַעְצמּות ַהּנְ

ה'תש"דיב תשרייום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: אך גם . . . יבא שילה

ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת ֵריָקם. ַעת ׁשֶ מֹוֲעצֹות ָחְכָמה ּוְבֵקרּוב ַהּדַ רּוָתה ְלַתֲעמּוָלה ַוֲעבֹוָדה ּבְ ִרית ּכְ ּבְ

ה'תש"דיג תשרייום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: כב. אהוביי . . . בפירש"י.

אִוויְטׁש. ְליּוּבַ בֹוד ּבִ קּות ַאְדמֹו"ר ַמֲהַר"ׁש – תרמ"ג – ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ּלְ ִהְסּתַ
ִמים חֹוֶבֶרת  קֹוֶבץ ַהּתָ ס ּבְ ֶרת ַהּקֶֹדׁש. )ִנְדּפַ ִאּגֶ ְדפּוס ּבְ א ּבִ ֶרת ִסיָמן כב ְוסֹוָפּה – ֹלא ּבָ ת ִאּגֶ ִחּלַ ּתְ

ה(. ִנּיָ ׁשְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . פ

ה'תש"דיד תשרי, ערב חה"סיום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: אך האמת . . . יאהב ה' וכו'.

יִלין. ְבׁשִ ֵערּוב ּתַ
ים. ֲהַדּסִ ן ּבַ ֵאין-ּכֵ י ֲעָרבֹות, ַמה-ּשֶׁ ּתֵ ֵאין מֹוִסיִפין ַעל ׁשְ

ְהֶייָנה ְמֻכּסֹות  יֶהם ּתִ ּתֵ ּשְׁ ִלים ׁשֶ ּדְ ּתַ ִריכֹות - ּוִמׁשְ י ּכְ ּתֵ ה ּוְבֶעֶרב יֹום טֹוב. ַעל ַהּלּוָלב ׁשְ ּכָ ּסֻ ִרים ֶלֱאגֹוד ַהּלּוָלב ּבַ ְמַהּדְ
ים  ֶהם אֹוֵגד ַהֲהַדּסִ ּבָ ִריכֹות ׁשֶ ֹלׁש ּכְ ַבד ֶזה ׁשָ ִנים - ּוִמּלְ ל ּפָ ְמַעט ַעל ּכָ ִריָכה ָהֶעְליֹוָנה ּבִ ם ּכְ ים ַוֲעָרבֹות, ּגַ ַהֲהַדּסִ ּבְ

ְך ֶטַפח ֶאָחד. ֶמׁשֶ ֹלׁש ֵאּלּו ּבְ ְוָהֲעָרבֹות ִעם ַהּלּוָלב, ׁשָ

ה'תש"דטו תשרי, א דחג הסוכותיום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: וכמו אב . . . הדינין נס"ו.

יֹום ִראׁשֹון.  ָנה ַעל ְמָנת ְלַהֲחִזיר, ּוִבְפָרט ּבְ ַמּתָ הּוא ּבְ ֵפרּוׁש ׁשֶ ּנֹוְתִנים ַהד' ִמיִנים ְלַאֵחר ְלָבֵרְך ֲעֵליֶהם, אֹוְמִרים ּבְ ׁשֶ ּכְ
ָידֹו  ַהּלּוָלב ּבְ ׁשֶ ֱהֶחָינּו ּכְ ת ׁשֶ ְרּכַ ְתִחילּו ּבִ ּיַ "ּב[ ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ל. הֹוָרה ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ְוהּוא ּתֹוֶעֶלת ַלּנֹוֵתן ְוַלְמַקּבֵ

ה. ִנּיָ ּשְׁ ַאַחת ְוָהֶאְתרֹוג ּבַ
ה. ְעָנא ַרּבָ הֹוׁשַ י גו' - ַרק ּבְ י ָאַמְרּתִ סּוִקים ּכִ ַהּפְ

ה" ַאַחר ִקּדּוׁש ְוֹלא ַאַחר ַהּמֹוִציא. ּכָ ּסֻ ב ּבַ ּיֹום ְמָבְרִכים "ֵליׁשֵ ם ּבַ ּגַ
בּועֹות(, ָאנּו יֹוְדִעים ַעל ְיֵדי ֶזה  ַחג ַהּשָׁ ר ְלֵעיל יֹום ב' ּדְ ְזּכָ ּנִ ת ּכֲֹהִנים )ּכַ ְרּכַ ֵעת ּבִ ַהַהְנָהָגה ּבְ

ִים. ּפַ יַאת ּכַ יתֹו ִלְנׂשִ ַחת ַטּלִ תֹו ּתַ ַמח ֶצֶדק" ֹקֶדם ֲחֻתּנָ ֵקן ָהָיה לֹוֵקַח ֶאת ַה"ּצֶ נּו ַהּזָ ַרּבֵ ׁשֶ

ה'תש"דטז תשרי, ב דחג הסוכות ]בחו"ל[יום שישי
הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ה. ּבְ ּכָ ּסֻ ב ּבַ ְך ֵליׁשֵ ֶהֱחָינּו, ְוַאַחר ּכָ ְיָלה: ׁשֶ ִקּדּוׁש ַהּלַ ּבְ

חומש: ברכה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אהוביי . . . או"נ מלו"נ.

הצ"צ סיפר: תקס"ט הָאבען מיר געהערט פון זיידען דעם זעקסטען מָאל דעם ושאבתם 
מים - הראשון - פון לקו"ת, און עס איז געווען ע"ד ווי די גמרא זָאגט )ירוש' סוכה 
פ"ה ה"א( שמשם שואבים. יונה הָאט מקבל געווען בשמחת בית השואבה גילוי הנבואה, 
מיר הָאבען מקבל געווען עד אין סוף, דער סוף איז אז משיח וועט קומען, שנעוץ תחלתן 

בסופן.

ֲאָמר[  ית ֶאת ]ַהּמַ ּשִׁ ַעם ַהּשִׁ ּפַ ֵקן[ ּבַ ָבא ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַמְענּו ֵמַהּסָ ַנת תקס"ט ׁשָ ׁשְ ר: ּבִ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
ְלִמי  ָמָרא אֹוֶמֶרת )ְירּוׁשַ ַהּגְ דֹוֶמה ְלַמה ּשֶׁ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה", ְוֶזה ָהָיה ּבְ ּבְ ם ַמִים" – ָהִראׁשֹון – ׁשֶ ַאְבּתֶ "ּוׁשְ
ּלּוי  ּגִ ֶאת  ֹוֵאָבה  ַהּשׁ ית  ּבֵ ְמַחת  ׂשִ ּבְ ל  ִקּבֵ ִביא[  ]ַהּנָ יֹוָנה  ׁשֹוֲאִבים.  ם  ּשָׁ ּמִ ׁשֶ א'(  ֲהָלָכה  ה'  ֶרק  ּפֶ ה  ֻסּכָ

סֹוָפן. ָתן ּבְ ִחּלָ עּוץ ּתְ ּנָ יַח ָיבֹוא, ׁשֶ ׁשִ ּמָ ְלנּו ַעד ֵאין סֹוף, ַהּסֹוף הּוא ׁשֶ בּוָאה, ָאנּו ִקּבַ ַהּנְ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



פי היום יום . . . 

ה'תש"דיז תשרי, שבת חוהמ"סשבת
ְמָחה ּוְבָצֳהָלה. ׂשִ ם ּבְ ּגַ

ַלַחׁש.  ן ְלָך - אֹוְמִרים ּבְ א ִהיא ְסעּוָדָתא, ְוִיּתֶ ת ַחִיל, ִמְזמֹור ְלָדִוד, ּדָ לֹום ֲעֵליֶכם, ֵאׁשֶ ׁשָ
ֲענֹות. ת ֵאין אֹוְמִרים הֹוׁשַ ּבָ ׁשַ ל יֹום ְויֹום. ּבְ סּוֵקי ּכָ יֶהם" ַאֲחֵרי ּפְ מּוָסף - "ּוִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ ּבְ

חומש: ברכה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: כג. בגזירת . . . קלו כלל.

ְך" –  ַמֲאָמר "ֲחבּוָקה ּוְדבּוָקה ּבָ ֶפׁש, ּכְ ּנֶ ּבַ ִחיַנת ְיִחיָדה ׁשֶ ה ּבְ ּלָ ִנְסיֹונֹות ִמְתּגַ ּדְ ַעל ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה 
ְמִסיַרת ֶנֶפׁש,  ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּבִ ְך" – ּבְ ֱאֹלקּות, ְוַעל ְיֵדי ֶזה – "טֹוֶעֶנת ֻעּלָ ָמה ּבָ ׁשָ רּות ַהּנְ ִהְתַקּשְׁ
ְך ְיִחיָדה  ּלּות זֹו ֶנְהּפַ ַעל ְיֵדי ִהְתּגַ ֶפׁש, ּדְ ּנֶ ּבַ ִחיַנת ְיִחיָדה ׁשֶ ה ּבְ ּלָ ְתּגַ ּמִ ה – "ְיִחיָדה ְלַיֲחָדְך" – ׁשֶ ִהּנֵ
ֲענּוג  ׁש ּתַ ִניִמי, ּוְבֶהְרּגֵ ַחּיּות ּפְ ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּבְ ֶקף ּבְ הּוא ִעְנַין ַהּתֹ ֲהִמית ֶלֱאֹלקּות, ׁשֶ ֶפׁש ַהּבַ ּנֶ ּבַ ׁשֶ
י  ית, ּכִ ָוָאה ֲאִמּתִ ַהׁשְ ִוין ֶאְצלֹו ּבְ ֲעבֹוַדת ה', ּוְבָכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ֵהן ְוָלאו ׁשָ ה ּבַ דֹול ַוֲהָנָאה ְמֻרּבָ ּגָ

ים. ִמּיִ ׁשְ ִעְנָיִנים ַהּגַ ּבָ ֲענּוג ְוטּוב ַטַעם ׁשֶ ּנּו ַהּתַ ִנְלַקח ִמּמֶ

שבת 
קודש
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v"ndqeפב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

נטע, כל נטעת "אינה נאמר במשנה כי השיג הראב"ד אך

אין שלכתחילה הרי סרק", מאילן חוץ אילנות בה מקיימין ואין

ואילנות לקיימם ניתן בדיעבד ורק סרק, אילנות אפילו ליטע

יניקת בגלל אינו האיסור שטעם פירש ולכן יעקרו. מאכל

ובכך האילנות למקום להגיע אדם בני שדרך משום אלא הפירות

באילני אפילו קיים החשש ומלכתחילה להיטמא. להם גורמים

מאשר יותר קטן החשש בהם כי מותר בדיעבד אך סרק,

יותר. אליהם באים אדם שבני מאכל באילני

בעצם הקברות מבית ההנאה מצד הוא שהאיסור אומרים ויש

ודברי אסורה. סרק אילנות נטיעת גם ולכן האילן, נטיעת

כאשר שניטעו אמורים יתקיימו קודם שהיו שאילנות המשנה

והאיסור במקומו, ניטעו לא ובודאי ידוע היה הקבר מקום

גם ליטע להתיר יבואו שמא דרבנן גזירה רק הוא לקיימם

מאכל אילני כמו מצויים אינם כי גזרו לא סרק ובאילני עכשיו,

מ"ג) פי"ח אהלות אחרונה .(משנה

- הרמב"ם לדעת הדעות: לכל להתיר יש השאלה ובנידון

משום הוא שהאיסור השיטה ולפי סרק, באילני כלל איסור אין

לצורך היא הנטיעה כאשר מותר הדבר – הקברות מבית הנאה

שהאיסור השיטות ולפי הנאה, לשם ולא הקברות בית שמירת

היא הנטיעה מטרת הרי – לשם לבוא לאנשים שגורם הוא

לתוכו. אנשים כניסת ומניעת המקום שימור

(fnx 'iq ` c"ei dyn zexb`)

ה'תשע"ב תשרי י"ד רביעי יום שלו? שאינו דבר אדם אוסר מתי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰øáwä úà LøBçä©¥¤©¤¤

øñBà íãà ïéàL ,ñøtä úéa äOBò Bðéà Z BlL dðéàL äãOa§¨¤¤¥¨¤¥¤¥©§¨¤¥¨¨¥

.BlL BðéàL øác̈¨¤¥¤

התוספות אין)כתבו ד"ה ב פג, אוסר(יבמות אדם "אין – זה שדין ,

במחשבת התלויים באיסורים רק נאמר - שלו" שאינו דבר

זרה' ל'עבודה שמחשבתו חבירו, לבהמת משתחווה כגון האדם,

שלו. שאינו דבר לאסור מועילה מחשבתו אין אך אותה, אוסרת

נבלה הנותן כגון במעשה, אלא במחשבה שאינם איסורים אבל

חבירו. של אף לאסור יכול חבירו, של תבשיל לתוך חלב או

שלו" שאינה בשדה הקבר את "החורש – זו בהלכה כן, ואם

התגלגלה שמא חשש משום הוא הקבר חרישת שאיסור כיון –

האדם, במחשבת תלוי הדבר ואין השדה, לתוך המת מן עצם

הפרס'? 'בית טומאת נטמאת השדה אין מדוע

לומר: ויש

מחזיקין "אין כי טהור, - קבר בו שנחרש שדה תורה, מדין

הטומאה שמא חוששים אין כלומר, למקום". ממקום טומאה

קנסו שחכמים אלא מקומה, את שינתה קבוע, במקום שהיתה

השדה. על טומאה וגזרו המתים, את שביזה על קבר החורש את

אך השדה, בעל הוא החורש כאשר רק מוטל זה קנס ואולם,

חכמים. קנסוהו לא - בעליה ידיעת ללא נחרשה השדה כאשר

(`"k w"q b ,fi zeld` ,l`xyi zx`tz)

ה'תשע"ב תשרי ט"ו חמישי יום אוהל טומאת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰òaøî çôè ìò çôè¤©©¤©§ª¨

.äøBz ïéc äàîhä éðôa õöBçå äàîhä úà àéáî çôè íeø ìò©¤©¥¦¤©ª§¨§¥¦§¥©ª§¨¦¨

תקרה תחת הנמצא אדם כל את כלומר באוהל, מטמא המת

לאותו הכוונה האם ההלכה גדר את לברר ויש המת. עם אחת

הבנין? כל או קומה אותה חדר,

כאשר רפואה בבית כהן ביקור לגבי גם מעשית השאלה

ועוד שנפטרו חולים של גופות למצוא אפשר אחד מבנה בתוך

והשאלה אנטומיה. ללימוד גופות וכן למנוחות, הובאו לא

רפואה בבתי הנפטרים שמרבית ישראל בארץ במיוחד חמורה

יהודים. הם

הש"ך לדעת ב)והנה, שעב, המת(יו"ד נמצא שבו החדר רק

אליו הפתוחים סמוכים וחדרים מדאורייתא, באוהל מטמא

מדרבנן רק פו)טמאים יד, אליעזר ציץ .(ראה

יהושע' סוכהה'פני שמ)(פנ"י יו"ד, החת"ס, בשמו שהביא ומה ב, סבורכ,

אפילו המת עם אחד' 'אוהל תחת הנמצא שכל גזרה שהתורה

ממקום נכנסת טומאה אין "לעולם אבל נטמא חדר באותו לא

על אחד... אוהל נעשה שהכל אומרים שאנו בענין אלא למקום

מתייחסים הסמוכים שהחדרים כלומר המיטמא", ועל המטמא

באוהל שהם עליהם לומר שניתן כך המת, נמצא שבו לחדר

מת נמצא שבה לקומה הפתוחה במעלית הנמצא (לדוגמה, אחד

הבית לחדרי בניגוד אחד', 'אהל אינם המת וחדר המעלית -

אחד'). 'אוהל הם מקרה שבכל

סופר' ה'חתם התפשטות(שם)אולם, את שרואים סובר,

תקרה תחת לעבור יכול אשר צמיג קיטור כעין באוהל הטומאה

חור, לכל להיכנס וכן מרובע, טפח על טפח על טפח שתחתיה

הדבר זה ולפי טפח. על טפח בהיקפו יש אשר ומעבר חלון

עוברת והטומאה החלל מידות היא הטומאה להתפשטות הקובע

טפח פתוח מקום שיש זמן כל לבית, ומבית לחדר, מחדר אפילו

מרובע. טפח על

(122 'nr ,etÎdt `iq`)

ה'תשע"ב תשרי ט"ז שישי יום הארובה לתוך המתפשטת טומאה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰äàîhä úö÷î äúéä̈§¨¦§¨©ª§¨

çôè çúBt äaøàa äéä íà :äaøà úçz dúö÷îe äø÷zä úçz©©©¦§¨¦§¨¨©©£ª¨¦¨¨¨£ª¨¥©¤©

éãk äàîha Lé íà :çôè çúBt da ïéà ...àîè Blk úéaä Z©©¦ª¨¥¥¨¥©¤©¦¥©ª§¨§¥

Z äaøàä úçz øeòMëå äø÷zä úçz øeòMë àönéå ÷lçúzL¤¦§©¥§¦¨¥©¦©©©¦§¨§©¦©©¨£ª¨

.àîè ìkä©Ÿ¨¥

מתפשטת טפח'), ('פותח טפח על טפח בה שיש ארובה

תחת נמצאת הטומאה מקצת כאשר גם ולכן לתוכה, הטומאה

המקומות שני בצירוף שרק אף הארובה, תחת ומקצתה התקרה

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב תשרי י"א ראשון יום מורידים' ו'אין משנים' 'אין

:‡È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰¯ÂÓ˙ ˙ÂÎÏ‰ì ïécä àeäåíéLãwä øàL §©¦¦§¨©¢¨¦

éLã÷ ãçàå çaæî éLã÷ ãçà ,äMã÷ì äMãwî ïúBà ïépLî ïéàL¤¥§©¦¨¦§ª¨¦§ª¨¤¨¨§¥¦§¥©§¤¨¨§¥

.úéaä ÷ãa¤¤©©¦

לזה, מזה לשנות אין מזבח קדשי שרק ואומר חולק והראב"ד

שאין הבית בדק בקדשי אך שונים, דינים יש קרבן שלכל משום

לחמורה קלה מקדושה הן לשנות מותר לזולתו אחד בין הבדל

להיפך. והן

מקדושה לשנות איסור יש הראב"ד לדעת שאף נראה אמנם

אסור ולכן מורידין". ואין בקודש "מעלין מדין לקלה חמורה

הדיוט לכהן הגדול הכהן בבגדי ב)להשתמש יב, אסור(יומא וכן

הלאו האם היא והמחלוקת מקדושתו. הכנסת בית להוריד

הבית בדק בקדשי גם קיים יקדיש' 'לא ח"אהמיוחד מהרש"ם (שו"ת

ח"א הקודש תורת י. ד)י, .כא,

היינו מורידין", ואין בקודש "מעלין הדינים: בין וההבדל

מקדושתו אותו עוקר אינו אך פחותה לקדושה בדבר שמשתמש

הקדושה את שעוקר באופן הוא יקדיש" "לא ואיסור הקודמת,

חדשה קדושה ומחיל שם)הקודמת הקודש .(תורת

הט"ז דברי את ליישב יש זה ז)ולפי קנד, ששימש(או"ח בארון ,

"מעלין כי קודש, ספרי לשאר בו להשתמש תורה לספר בעבר

לקדושתו ראוי עדיין כשהדבר רק נאמר מורידין" ואין בקודש

בו שישתמשו עדיף לכך עומד אינו כבר אם אך הקודמת

לגונזו. מאשר אחרת לקדושה

בגמרא קשה: ב)ולכאורה נב, יון(ע"ז שאנשי לאחר כי נאמר

נאסר כי אותו לגנוז הוכרחו כוכבים לעבודת המזבח על הקריבו

האבנים, שבירת ע"י האיסור את להתיר שניתן ואף בהקרבה,

תבנה'. שלימות 'אבנים שנאמר למזבח יפסלו הם בכך הרי

מכאן אלא ההיכל, לצורך בהם להשתמש ניתן עדיין ולכאורה,

ראויים אינם כבר הכי שבלאו אף מקדושתם להורידם שאסור

המזבח! לקדושת

שימוש לגבי נאמרו הט"ז דברי ליישב: יש האמור ולפי

מקדושתו עוקרו כשאינו רק פחותה לקדושה קדוש בדבר

מקדושתם יעקרום בהיכל המזבח את יבנו אם אך הראשונה,

יקדיש' 'לא עצמו, בפני איסור קיים ובזה הקודשהקודמת (תורת

.שם)

ה'תשע'ב תשרי י"ב שני יום דביקות של כוחה

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰úîa àîèpL íãà̈¨¤¦§¨§¥

íãà ìáà ...äòáL úàîè ïéàîè Z äæ íãà ïäa òbiL íéìëå§¥¦¤¦©¨¤¨¨¤§¥¦ª§©¦§¨£¨¨¨

ïéa åéànènî LøtL øçà Ba òâpL ïéa ,úîa àîèpL íãàa òâpL¤¨©§¨¨¤¦§¨§¥¥¤¨©©©¤¥©¦§©§¨¥

úàîè àîè éðMä äæ éøä Z úna òâBð ïéãò àeäLk Ba òâpL¤¨©§¤£©¦¥©©¥£¥¤©¥¦¨¥ª§©

.áøò¤¤

הדבר, מעצם בה אין ש'הארה' מוסבר החסידות בתורת

'העצם'. מן נובעת שה'הארה' למרות וזאת,

כשלעצמה חי שהאדם העובדה החיים. עצם לדבר: דוגמה

שתי הם והסתעפויותיו מרכיביו על החיים ומכלול ה'עצם', היא

('התפשטות האברים מכלול של החיות לכן, נפרדות. נקודות

אין מסויימים שבאברים אדם ויש לאדם. מאדם שונה החיות')

הם החיים אומר, הוי שווים. כולם החיים בעצם אבל חיות, לו

אין מהנקודה נובעים וההתפשטות שהפרטים ואף הנקודה, עצם

החיים. את יוצרים הם

העצם את להמשיך מסוגלת שההארה העובדה גיסא, לאידך

כוח בה נמשך בעצם, ההארה של הדביקות ידי שעל מכך נובעת

העצם.

טומאה. בהלכות אנו מוצאים זה, רעיון של השתקפות

אב, אבות, (אבי שונות דרגות בטומאה שיש בכך ראשית,

ממנה פחותה טומאה מייצרת הטומאה כלומר, וכו'). ראשון

מצד אלא עצמו מצד נטמא אינו הטמא כי בה, שנגע מי אצל

כו אין הטומאה וההתפשטות הטומאה, כעצםהתפשטות חה

שככל ה'התפשטות' של החולשה לביטוי באה וכך הטומאה.

פוחת. כוחה מתפשטת, שהיא

שב'התפשטות' החולשה הן משתקפים שלפנינו ובהלכה

מדביקותה לינוק יכולה שה'התפשטות' הכוח והן עצמה), (מצד

בעצם:

שנגע האדם ואם שבעה. טומאת טמא במת הנוגע התורה, מן

מדברי אבל בלבד. ערב טומאת טמא השני שני, באדם נגע במת

נוגע הראשון, הוא, בעוד בשני נגע הראשון אם חילקו, סופרים

שבעה. טומאת טמא השני גם במת,

להתפשטות כשלעצמה 'התפשטות' בין ההבדל משתקף כאן

כלומר במת, נוגע אינו הראשון אם בעצם: דביקות של במצב

העצם מן בה אין בעצם, דבוקה אינה 'ההתפשטות' אם

נוגע הראשון אם אבל חלשה, הינה גורמת שהיא והטומאה

להעביר בכוחו יש בעצם, דבוקה שההתפשטות כלומר במת,

כאילו שבעה טומאת טמא השני וגם הטומאה עצם את הלאה

עצמו. במת נגע

(frx 'nr ,g"`ca mipeir ixry ,frw 'nr e"qxz mixn`nd xtq)

ה'תשע"ב תשרי י"ג שלישי יום הקברות בבית אילנות

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰òøæì øzî Bæ äãOå§¨¤ª¨¦§Ÿ©

éðtî ,ìëàî éðìéà dëBúa ïéòèBð ïéà ìáà ...òøæ ìk dëBúa§¨¨¤©£¨¥§¦§¨¦¨¥©£¨¦§¥

.únì ãò ïéòébî íéLøMäL¤©¨¨¦©¦¦©©¥

בבית נוי עצי לנטוע מותר האם פיינשטיין: הגר"מ נשאל

שימורו? לצורך עלמין

לטעת לכתחילה שמותר עולה הרמב"ם מדברי והשיב:

משום מאכל אילנות בנטיעת רק הוא והאיסור סרק, אילנות

בהנאה. אסור והמת ממנו, ויונקים למת מגיעים שהשרשים



פג v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

נטע, כל נטעת "אינה נאמר במשנה כי השיג הראב"ד אך

אין שלכתחילה הרי סרק", מאילן חוץ אילנות בה מקיימין ואין

ואילנות לקיימם ניתן בדיעבד ורק סרק, אילנות אפילו ליטע

יניקת בגלל אינו האיסור שטעם פירש ולכן יעקרו. מאכל

ובכך האילנות למקום להגיע אדם בני שדרך משום אלא הפירות

באילני אפילו קיים החשש ומלכתחילה להיטמא. להם גורמים

מאשר יותר קטן החשש בהם כי מותר בדיעבד אך סרק,

יותר. אליהם באים אדם שבני מאכל באילני

בעצם הקברות מבית ההנאה מצד הוא שהאיסור אומרים ויש

ודברי אסורה. סרק אילנות נטיעת גם ולכן האילן, נטיעת

כאשר שניטעו אמורים יתקיימו קודם שהיו שאילנות המשנה

והאיסור במקומו, ניטעו לא ובודאי ידוע היה הקבר מקום

גם ליטע להתיר יבואו שמא דרבנן גזירה רק הוא לקיימם

מאכל אילני כמו מצויים אינם כי גזרו לא סרק ובאילני עכשיו,

מ"ג) פי"ח אהלות אחרונה .(משנה

- הרמב"ם לדעת הדעות: לכל להתיר יש השאלה ובנידון

משום הוא שהאיסור השיטה ולפי סרק, באילני כלל איסור אין

לצורך היא הנטיעה כאשר מותר הדבר – הקברות מבית הנאה

שהאיסור השיטות ולפי הנאה, לשם ולא הקברות בית שמירת

היא הנטיעה מטרת הרי – לשם לבוא לאנשים שגורם הוא

לתוכו. אנשים כניסת ומניעת המקום שימור

(fnx 'iq ` c"ei dyn zexb`)

ה'תשע"ב תשרי י"ד רביעי יום שלו? שאינו דבר אדם אוסר מתי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰øáwä úà LøBçä©¥¤©¤¤

øñBà íãà ïéàL ,ñøtä úéa äOBò Bðéà Z BlL dðéàL äãOa§¨¤¤¥¨¤¥¤¥©§¨¤¥¨¨¥

.BlL BðéàL øác̈¨¤¥¤

התוספות אין)כתבו ד"ה ב פג, אוסר(יבמות אדם "אין – זה שדין ,

במחשבת התלויים באיסורים רק נאמר - שלו" שאינו דבר

זרה' ל'עבודה שמחשבתו חבירו, לבהמת משתחווה כגון האדם,

שלו. שאינו דבר לאסור מועילה מחשבתו אין אך אותה, אוסרת

נבלה הנותן כגון במעשה, אלא במחשבה שאינם איסורים אבל

חבירו. של אף לאסור יכול חבירו, של תבשיל לתוך חלב או

שלו" שאינה בשדה הקבר את "החורש – זו בהלכה כן, ואם

התגלגלה שמא חשש משום הוא הקבר חרישת שאיסור כיון –

האדם, במחשבת תלוי הדבר ואין השדה, לתוך המת מן עצם

הפרס'? 'בית טומאת נטמאת השדה אין מדוע

לומר: ויש

מחזיקין "אין כי טהור, - קבר בו שנחרש שדה תורה, מדין

הטומאה שמא חוששים אין כלומר, למקום". ממקום טומאה

קנסו שחכמים אלא מקומה, את שינתה קבוע, במקום שהיתה

השדה. על טומאה וגזרו המתים, את שביזה על קבר החורש את

אך השדה, בעל הוא החורש כאשר רק מוטל זה קנס ואולם,

חכמים. קנסוהו לא - בעליה ידיעת ללא נחרשה השדה כאשר

(`"k w"q b ,fi zeld` ,l`xyi zx`tz)

ה'תשע"ב תשרי ט"ו חמישי יום אוהל טומאת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰òaøî çôè ìò çôè¤©©¤©§ª¨

.äøBz ïéc äàîhä éðôa õöBçå äàîhä úà àéáî çôè íeø ìò©¤©¥¦¤©ª§¨§¥¦§¥©ª§¨¦¨

תקרה תחת הנמצא אדם כל את כלומר באוהל, מטמא המת

לאותו הכוונה האם ההלכה גדר את לברר ויש המת. עם אחת

הבנין? כל או קומה אותה חדר,

כאשר רפואה בבית כהן ביקור לגבי גם מעשית השאלה

ועוד שנפטרו חולים של גופות למצוא אפשר אחד מבנה בתוך

והשאלה אנטומיה. ללימוד גופות וכן למנוחות, הובאו לא

רפואה בבתי הנפטרים שמרבית ישראל בארץ במיוחד חמורה

יהודים. הם

הש"ך לדעת ב)והנה, שעב, המת(יו"ד נמצא שבו החדר רק

אליו הפתוחים סמוכים וחדרים מדאורייתא, באוהל מטמא

מדרבנן רק פו)טמאים יד, אליעזר ציץ .(ראה

יהושע' סוכהה'פני שמ)(פנ"י יו"ד, החת"ס, בשמו שהביא ומה ב, סבורכ,

אפילו המת עם אחד' 'אוהל תחת הנמצא שכל גזרה שהתורה

ממקום נכנסת טומאה אין "לעולם אבל נטמא חדר באותו לא

על אחד... אוהל נעשה שהכל אומרים שאנו בענין אלא למקום

מתייחסים הסמוכים שהחדרים כלומר המיטמא", ועל המטמא

באוהל שהם עליהם לומר שניתן כך המת, נמצא שבו לחדר

מת נמצא שבה לקומה הפתוחה במעלית הנמצא (לדוגמה, אחד

הבית לחדרי בניגוד אחד', 'אהל אינם המת וחדר המעלית -

אחד'). 'אוהל הם מקרה שבכל

סופר' ה'חתם התפשטות(שם)אולם, את שרואים סובר,

תקרה תחת לעבור יכול אשר צמיג קיטור כעין באוהל הטומאה

חור, לכל להיכנס וכן מרובע, טפח על טפח על טפח שתחתיה

הדבר זה ולפי טפח. על טפח בהיקפו יש אשר ומעבר חלון

עוברת והטומאה החלל מידות היא הטומאה להתפשטות הקובע

טפח פתוח מקום שיש זמן כל לבית, ומבית לחדר, מחדר אפילו

מרובע. טפח על

(122 'nr ,etÎdt `iq`)

ה'תשע"ב תשרי ט"ז שישי יום הארובה לתוך המתפשטת טומאה
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מתפשטת טפח'), ('פותח טפח על טפח בה שיש ארובה

תחת נמצאת הטומאה מקצת כאשר גם ולכן לתוכה, הטומאה

המקומות שני בצירוף שרק אף הארובה, תחת ומקצתה התקרה
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ּתמּורת‡. ּוולד ׁשלמים ולד הּקדׁשים? ולדֹות ּדין ְְְְְֳִִִֵַַַַַַָָּכיצד
ּכׁשלמים עצמן והן ּכׁשלמים, אּלּו הרי - לכל2ׁשלמים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָ

יקרבּו3ּדבר אּלּו הרי - ּתמּורה ּוולד הּתֹודה ולד וכן . ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָ
אּלא4ּכתֹודה לחם מביאין ׁשאין לחם. טעּונין ׁשאינן אּלא , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ

ולא - עליו הּתֹודה; זבח על ׁשּנאמר: עצמּה, הּתֹודה ְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעם
ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורתּה, על ולא ולדּה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹעל
קרבין אינן - ולדֹות ולדי אבל עצמן; ּבולדֹות .5אמּורים? ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָ

מעּׂשיו עדרים6ׁשּמּתֹו מהן לגּדל אֹותן מׁשהה ׁשהּוא נּכר ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
יקריבם.7עדרים ולא אֹותֹו קֹונסין ּולפיכ , ְְְְֲִִִִֵַָָֹ

החּטאת·. ּתמּורתּה9ימּות8ולד ולד לֹומר צרי ואין ,10. ְְְְִֵַַַַַָָָָָ
החּטאת‚. את ּבּה11הּׁשֹוחט ארּבעה12ּומצא -14חי13ּבן ְֵֶֶַַַַַָָָָָָ

נאכלת זֹו החּטאת15הרי ּבמעי16ּכבּׂשר הּקדׁשים ׁשּולדי ; ְְְֱֲֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
קדֹוׁשים הם .17אּמן ְִִֵָ

ירעּו„. - העֹולם סֹוף עד ולדּה ּוולד האׁשם ּתמּורת ְְְְְִַַַַָָָָָָָולד
לנדבה דמיהן ויּפלּו ויּמכרּו מּום, ּבהם ׁשּיּפל ואם18עד . ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

זכר אׁשמֹו19ילדה ׁשהקריב יקרב20אחר עצמֹו הּולד - ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָ
עד ּובנּה היא ּתרעה - וילדה לאׁשמֹו נקבה הפריׁש ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָעֹולה.

אׁשמֹו ׁשניהם ּבדמי ויביא ויּמכרּו מּום, ּבהן ואם21ׁשּיּפל . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
לנדבה דמיהן יּפלּו - אׁשמֹו הקריב .22ּכבר ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָ

הרי‰. - העֹולם סֹוף עד ולדּה ּוולד העֹולה ּתמּורת ְְְְֲֵַַַַָָָָָָולד
עֹולה יקרבּו עצמן והן ּכעֹולה, לעֹולתֹו23אּלּו נקבה הפריׁש . ְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ

מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - זכר ׁשּילדה ּפי על אף ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹוילדה,
עֹולה ּבדמיו ׁשּכל24ויביא הּקרּבנֹות, ּבמעּׂשה ּבארנּו ּכבר . ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

הּמעֹות ׁשּיּתן הּוא לנדבה, יּפלּו אֹומרין ׁשאנּו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָמקֹום
הם ּכּמה ּבׁשקלים ׁשּבארנּו ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו ּובית25ּבּׁשֹופרֹות , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

מּׁשל ונסּכיהם נדבה, עֹולֹות הּמעֹות ּבאֹותן מקריבין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּדין
עצמֹו הּוא ׁשּנאמר מקֹום אבל סמיכה. טעּונֹות ואינן ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹצּבּור,
סמיכה, טעּונה זֹו הרי - עֹולה ּבדמיו יביא אֹו עֹולה ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָיקרב

מּׁשּלֹו. ְִֶֶָָּונסכיה
.Âהּמעּׂשר הּמעּׂשר26ולד ּתמּורת [ּוולד] ּתמּורת27, ולד , ְְְְְֲֲֵֵַַַַַַַַַ

לא אּלּו הרי - העֹולם סֹוף עד ולדֹותיהן ּוולדי ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּבכֹור,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לקדושה.1) מקדושה הקדשים את והמשנה ולדות, וולדי הקדשים ולדות דין כיצד תמורת2)יבאר וולד השלמים וולד כלומר,
שלמים. בדמיהם ויביא מום בם שיפול עד שירעו ולא המזבח, על קריבים עצמם הם נסכים3)השלמים סמיכה, גם שטעונים

ושוק. חזה תודה"4)ותנופות על "אם - יקריבנו" תודה על "אם יב) ז, (ויקרא שנאמר ממה שם בגמרא ונלמד יח: שם משנה
וולדות. ברעב.5)לרבות ומתים הדלת את בפניהם ונועל לבית שכונסן כתב (שם) ורש"י שיסתאבו, עד רועים שלא6)אלא

ילדו. הם שגם עד השאירם אלא תמורתם, וולדות והתודה השלמים וולדות את מיד לו7)הקריב יהיה רב זמן אחר וכשיקריבם
הו ובינתיים לבעלים, נאכלים והתודה שהשלמים לאכילה, בשר לשלמו".הרבה תאחר "לא של הלאו על עובר אחת8)א והיא

המתות. נתעברה9)מחטאות אם אבל נתעברה כך ואחר שהקדישה וכגון שימות עד הדלת את ונועל לבית אותו שמכניס היינו
מת. הוולד אין שהקדישה מתה.10)לפני היא אף עצמה החטאת תמורת שהרי ימות, בוודאי חטאת שהיתה11)של וכגון

הראשונה. שנתה בתוך שתלד אפשר אי כבשה אבל תשעה13)בבטנה.12)שעירה, הוא עיבורה שזמן גסה, לבהמה והכוונה
נאכל. ואינו נשרף והוא בפנים והזאתו זכר, אלא נקבה שתהיה חטאת, אין גסה בבהמה שהרי ייתכן, לא זה אבל חדשים,

בן14) מצא אם אבל אמו, מאברי כאבר הוא הרי חדשיו, לו כלו שלא ולפי חדשים. חמישה עיבורה שזמן דקה, בבהמה המדובר
ואחרי כשהקדישה שהמדובר נראה, חטאת, לוולד סמוך זה דין רבינו שהביא ומכיוון שימות. חטאת כוולד דינו - חי חדשים חמשה
חדשיו. לו כלו ללא חדשיו לו כלו בין הבדל אין - מת הוולד שאין הקדישה, כן ואחרי נתעברה אם אבל כדלהלן, נתעברה, כן

באכילה.15) מתירתו אמו ששחיטת שחיטה, אחד.16)בלי וליום (=בעזרה) הקלעים מן ולפנים כהונה בעת17)לזכרי ולא
אדם לכל נאכלת היא אחת ברייתא ולפי ברייתות, שתי בין מחלוקת שזוהי שם בתמורה וראה חטאת, קדושת בהם ויש לידתם,

בלידתם. אלא קדושים אינם קדשים שוולדי משום מקום, שנותן18)ובכל ח, הלכה להלן ראה לנדבה" דמיהם "שיפלו ופירוש
מ דין ובית במקדש, שהיו (=תיבות) בשופרות בנדבה).המעות בא אשם שאין אשם, (ולא נדבה עולות המעות באותן קריבין

זכר.19) ילדה האשם תמורת לאשמו.20)כלומר, שיקריבוהו חשש לאשם21)שאין נקבה "המפריש יט: תמורה במשנה ראה
שלפני (בגמרא שם אמרו וולדה ולעניין וכו'". אשם בדמיה ויביא ותימכר שתסתאב עד תרעה זכר) ממין אלא בא אינו (ואשם
לאשם נקבה במפריש מודה עולה", יקרב עצמו הוא זכר וילדה לעולה נקבה "המפריש שאמר אליעזר רבי שאפילו הנ"ל), המשנה

העוף). בעולת נקבה, של מציאות יש בעולה (אבל אמו על אשם שם שאין לפי אשם, קרב שאינו זכר שהרי22)וילדה לעולה,
אשמו. הקריב ובאת23)כבר תשא ונדריך לך יהיו אשר קדשיך "רק כוֿכז) יב, (דברים שנאמר ממה יז: שם ונלמד יח: שם משנה

אלו לך" יהיו "אשר וכו' תמורות אלו קדשיך" "רק - וגו' ה'" מזבח על והדם הבשר עולותיך ועשית ה' יבחר אשר המקום אל
וכו'. בתמורה נוהג אתה בעולה נוהג שאתה כדרך והדם" הבשר עולותיך "ועשית כו', משום24)הוולדות עולה עצמו קרב ואינו

אף עולה תמורת וולד אבל הזכר, מן אלא באה עולה שאין עולה, קריבה אינה מחמתה, בא והוא הראשונה, הקדושה שהיא שאמו
והוא זכר היה מחמתו, באה שהתמורה הראשון, שההקדש משום קרב, וולדה - נקבה שהיא משום קריבה, אינה עצמה שהתמורה

במקדש.25)קרב. היו שופרות בהמה.26)כמה קריבה.27)מעשר אינה עצמה המעשר תמורת גם שהרי קרב, אינו

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

כאילו אנו רואים המת), מן כזית (לדוגמה: טומאה שיעור יש

שני כי הארובה, כנגד וגם התקרה תחת גם טומאה כשיעור היה

המקומות. מן אחד לכל שלם לשיעור מצטרפים החלקים

הטומאה אין טפח, על טפח בארובה אין כאשר אבל

שתתחלק", "כדי בטומאה יש ואם הארובה. לתוך מתפשטת

ואחד התקרה שתחת לחלל אחד – זיתים שני כשיעור היינו

תחת והן התקרה תחת הן טמא", "הכל - הארובה לחלל

הטומאה). כנגד היא (אם הארובה

שתתחלק": "כדי בהגדרה ראשונים ונחלקו

והרא"ש ג)הר"ש י, שנימפרש(אהלות בטומאה יש אם שאף ים

הארובה ותחת ומחצה כזית יש שבבית הגם הכל, בסך זיתים

בבית כזית יש כאילו הטומאה, את אנו מחלקים - זית חצי רק

הארובה. תחת וכזית

המשניות בפירוש הרמב"ם לדעת כאן)אך מלשונו מובן וכן (שם

פותח בו (כשאין הארובה ולתוך הבית בכל מתפשטת הטומאה

תחת כזית - שיעור יש המקומות מן אחד בכל כאשר רק טפח),

הארובה. תחת וכזית התקרה,

ה'תשע"ב תשרי י"ז קודש שבת מעוכלים מאכלים
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אסורות? ממאכלות שניזונה בהמה לאכול מותר האם

בטלה חי בעל במעי המזון עיכול שלאחר נאמר זו בהלכה

שהתבשלה שתרנגולת מכאן למדים ויש הקודמת. מציאותו

באכילה מותרת חיטה במעיה ונמצאה פי"אבפסח אהלות ר"ש (ראה

א) סט, מנחות תוס' .ה"ז.

טמא דג שבלע טהור דג מדין כך על קשה לכאורה אך

באכילה ב)שאסור ז, דינו(בכורות את מפקיע אינו שהעיכול הרי ,

הקודם?

עיכול כשיעור במעיו שהה כשלא מדובר שם לחלק: ויש

שם) ור"ש תוס' שניזונה(ראה בהמה אכילת להתיר יש זה ולפי .

חלק נעשה המאכל אין שהרי מבשרה לחלק והפכו מאיסורים

הש"ך פסק וכן איסורו. ופקע שנתעכל לאחר אלא הבהמה מגוף

סי' .ס')(יו"ד

אינו אך הטומאה את מפקיע העיכול כי שתירצו יש אך

המאכל של מהותו את משנה שהעיכול ואף האיסור, את מפקיע

אם והרי מהאיסור, התהווה שהרי לאוסרו יש עדיין אחר, לדבר

אסור, היה בודאי ושומן בשר עצמו מהאיסור לייצר היה ניתן

את מפקיע אינו ושומן בשר מהאיסור המייצר הבהמה גוף וכן

לגופו החיבור עצם כי הוא טומאה לגבי ההיתר וטעם האיסור.

תרומה שתילי לגבי מצאנו וכן מטומאה. מטהרו חי בעל של

ומכל כמקודם, לזרים אסורים שעדיין בקרקע, שזרעם טמאה

מפקיע לקרקע שהחיבור משום נטהרו, טמאים היו אם מקום

הרמ"א פסק זה ולפי האיסור. את מסלק אינו אך הטומאה, את

שם) אסורה.(יו"ד – אסורים מדברים שפוטמה שבהמה

אחר: מטעם לטומאה איסור בין המחלקים מהראשונים ויש

מדרבנן אך האיסור, את להפקיע גם מועיל העיכול התורה מן

להרבות לא כדי גזרו לא טומאה לגבי ואילו כך, על גזרו

טומאה.

כאשר רק היא הגזירה מדרבנן, רק הוא שהאיסור זו, ולשיטה

החלק אך למכשול, לגרום עלול ההיתר כי ניכר, האיסור

הגזירה. בכלל אינו האיסור, בו ניכר ואין ושומן בשר שנעשה

.(` ,fnw 'iq `"g g"e` dyn zexb`)

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

שמעון גד שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו, בו כותב אודות האסיפה, ע"ד פעולה להתעוררות אחב"י הספרדים אשר באה"ק 

ת"ו לעניני יהדות תורה ומצות, ושואל ע"ד כתבת רבנים וכו'.

דראשיתך  באופן  להתחיל  קדושה,  עניני  להצלחת  בהנוגע  חיים  תורת  תורתנו  דעת  ידועה  והנה 

פרסום  בעשיית  להתעסק  עתה  שאין  מובן  שמזה  מאד.  ישגא  אחריתך  שאז[  הבעש"ט,  ]וכדיוק  מצער 

ולרכוש כתבת רבנים וכו', כ"א ללכת צעד אחר צעד, ובהליכה זו עצמה יתבררו כמה פרטים ואופני פעולות 

והכשרון לזה, ואז יוכלו להחליט בהנוגע לשאלותיו וכו'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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ּתמּורת‡. ּוולד ׁשלמים ולד הּקדׁשים? ולדֹות ּדין ְְְְְֳִִִֵַַַַַַָָּכיצד
ּכׁשלמים עצמן והן ּכׁשלמים, אּלּו הרי - לכל2ׁשלמים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָ

יקרבּו3ּדבר אּלּו הרי - ּתמּורה ּוולד הּתֹודה ולד וכן . ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָ
אּלא4ּכתֹודה לחם מביאין ׁשאין לחם. טעּונין ׁשאינן אּלא , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ

ולא - עליו הּתֹודה; זבח על ׁשּנאמר: עצמּה, הּתֹודה ְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעם
ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורתּה, על ולא ולדּה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹעל
קרבין אינן - ולדֹות ולדי אבל עצמן; ּבולדֹות .5אמּורים? ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָ

מעּׂשיו עדרים6ׁשּמּתֹו מהן לגּדל אֹותן מׁשהה ׁשהּוא נּכר ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
יקריבם.7עדרים ולא אֹותֹו קֹונסין ּולפיכ , ְְְְֲִִִִֵַָָֹ

החּטאת·. ּתמּורתּה9ימּות8ולד ולד לֹומר צרי ואין ,10. ְְְְִֵַַַַַָָָָָ
החּטאת‚. את ּבּה11הּׁשֹוחט ארּבעה12ּומצא -14חי13ּבן ְֵֶֶַַַַַָָָָָָ

נאכלת זֹו החּטאת15הרי ּבמעי16ּכבּׂשר הּקדׁשים ׁשּולדי ; ְְְֱֲֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
קדֹוׁשים הם .17אּמן ְִִֵָ

ירעּו„. - העֹולם סֹוף עד ולדּה ּוולד האׁשם ּתמּורת ְְְְְִַַַַָָָָָָָולד
לנדבה דמיהן ויּפלּו ויּמכרּו מּום, ּבהם ׁשּיּפל ואם18עד . ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

זכר אׁשמֹו19ילדה ׁשהקריב יקרב20אחר עצמֹו הּולד - ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָ
עד ּובנּה היא ּתרעה - וילדה לאׁשמֹו נקבה הפריׁש ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָעֹולה.

אׁשמֹו ׁשניהם ּבדמי ויביא ויּמכרּו מּום, ּבהן ואם21ׁשּיּפל . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
לנדבה דמיהן יּפלּו - אׁשמֹו הקריב .22ּכבר ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָ

הרי‰. - העֹולם סֹוף עד ולדּה ּוולד העֹולה ּתמּורת ְְְְֲֵַַַַָָָָָָולד
עֹולה יקרבּו עצמן והן ּכעֹולה, לעֹולתֹו23אּלּו נקבה הפריׁש . ְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ

מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - זכר ׁשּילדה ּפי על אף ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹוילדה,
עֹולה ּבדמיו ׁשּכל24ויביא הּקרּבנֹות, ּבמעּׂשה ּבארנּו ּכבר . ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

הּמעֹות ׁשּיּתן הּוא לנדבה, יּפלּו אֹומרין ׁשאנּו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָמקֹום
הם ּכּמה ּבׁשקלים ׁשּבארנּו ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו ּובית25ּבּׁשֹופרֹות , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

מּׁשל ונסּכיהם נדבה, עֹולֹות הּמעֹות ּבאֹותן מקריבין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּדין
עצמֹו הּוא ׁשּנאמר מקֹום אבל סמיכה. טעּונֹות ואינן ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹצּבּור,
סמיכה, טעּונה זֹו הרי - עֹולה ּבדמיו יביא אֹו עֹולה ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָיקרב

מּׁשּלֹו. ְִֶֶָָּונסכיה
.Âהּמעּׂשר הּמעּׂשר26ולד ּתמּורת [ּוולד] ּתמּורת27, ולד , ְְְְְֲֲֵֵַַַַַַַַַ

לא אּלּו הרי - העֹולם סֹוף עד ולדֹותיהן ּוולדי ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּבכֹור,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לקדושה.1) מקדושה הקדשים את והמשנה ולדות, וולדי הקדשים ולדות דין כיצד תמורת2)יבאר וולד השלמים וולד כלומר,
שלמים. בדמיהם ויביא מום בם שיפול עד שירעו ולא המזבח, על קריבים עצמם הם נסכים3)השלמים סמיכה, גם שטעונים

ושוק. חזה תודה"4)ותנופות על "אם - יקריבנו" תודה על "אם יב) ז, (ויקרא שנאמר ממה שם בגמרא ונלמד יח: שם משנה
וולדות. ברעב.5)לרבות ומתים הדלת את בפניהם ונועל לבית שכונסן כתב (שם) ורש"י שיסתאבו, עד רועים שלא6)אלא

ילדו. הם שגם עד השאירם אלא תמורתם, וולדות והתודה השלמים וולדות את מיד לו7)הקריב יהיה רב זמן אחר וכשיקריבם
הו ובינתיים לבעלים, נאכלים והתודה שהשלמים לאכילה, בשר לשלמו".הרבה תאחר "לא של הלאו על עובר אחת8)א והיא

המתות. נתעברה9)מחטאות אם אבל נתעברה כך ואחר שהקדישה וכגון שימות עד הדלת את ונועל לבית אותו שמכניס היינו
מת. הוולד אין שהקדישה מתה.10)לפני היא אף עצמה החטאת תמורת שהרי ימות, בוודאי חטאת שהיתה11)של וכגון

הראשונה. שנתה בתוך שתלד אפשר אי כבשה אבל תשעה13)בבטנה.12)שעירה, הוא עיבורה שזמן גסה, לבהמה והכוונה
נאכל. ואינו נשרף והוא בפנים והזאתו זכר, אלא נקבה שתהיה חטאת, אין גסה בבהמה שהרי ייתכן, לא זה אבל חדשים,

בן14) מצא אם אבל אמו, מאברי כאבר הוא הרי חדשיו, לו כלו שלא ולפי חדשים. חמישה עיבורה שזמן דקה, בבהמה המדובר
ואחרי כשהקדישה שהמדובר נראה, חטאת, לוולד סמוך זה דין רבינו שהביא ומכיוון שימות. חטאת כוולד דינו - חי חדשים חמשה
חדשיו. לו כלו ללא חדשיו לו כלו בין הבדל אין - מת הוולד שאין הקדישה, כן ואחרי נתעברה אם אבל כדלהלן, נתעברה, כן

באכילה.15) מתירתו אמו ששחיטת שחיטה, אחד.16)בלי וליום (=בעזרה) הקלעים מן ולפנים כהונה בעת17)לזכרי ולא
אדם לכל נאכלת היא אחת ברייתא ולפי ברייתות, שתי בין מחלוקת שזוהי שם בתמורה וראה חטאת, קדושת בהם ויש לידתם,

בלידתם. אלא קדושים אינם קדשים שוולדי משום מקום, שנותן18)ובכל ח, הלכה להלן ראה לנדבה" דמיהם "שיפלו ופירוש
מ דין ובית במקדש, שהיו (=תיבות) בשופרות בנדבה).המעות בא אשם שאין אשם, (ולא נדבה עולות המעות באותן קריבין

זכר.19) ילדה האשם תמורת לאשמו.20)כלומר, שיקריבוהו חשש לאשם21)שאין נקבה "המפריש יט: תמורה במשנה ראה
שלפני (בגמרא שם אמרו וולדה ולעניין וכו'". אשם בדמיה ויביא ותימכר שתסתאב עד תרעה זכר) ממין אלא בא אינו (ואשם
לאשם נקבה במפריש מודה עולה", יקרב עצמו הוא זכר וילדה לעולה נקבה "המפריש שאמר אליעזר רבי שאפילו הנ"ל), המשנה

העוף). בעולת נקבה, של מציאות יש בעולה (אבל אמו על אשם שם שאין לפי אשם, קרב שאינו זכר שהרי22)וילדה לעולה,
אשמו. הקריב ובאת23)כבר תשא ונדריך לך יהיו אשר קדשיך "רק כוֿכז) יב, (דברים שנאמר ממה יז: שם ונלמד יח: שם משנה

אלו לך" יהיו "אשר וכו' תמורות אלו קדשיך" "רק - וגו' ה'" מזבח על והדם הבשר עולותיך ועשית ה' יבחר אשר המקום אל
וכו'. בתמורה נוהג אתה בעולה נוהג שאתה כדרך והדם" הבשר עולותיך "ועשית כו', משום24)הוולדות עולה עצמו קרב ואינו

אף עולה תמורת וולד אבל הזכר, מן אלא באה עולה שאין עולה, קריבה אינה מחמתה, בא והוא הראשונה, הקדושה שהיא שאמו
והוא זכר היה מחמתו, באה שהתמורה הראשון, שההקדש משום קרב, וולדה - נקבה שהיא משום קריבה, אינה עצמה שהתמורה

במקדש.25)קרב. היו שופרות בהמה.26)כמה קריבה.27)מעשר אינה עצמה המעשר תמורת גם שהרי קרב, אינו
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קדֹוׁשים הם ׁש63אּמם ּכמֹו מהן, עּבר ּכל והרי ּבארנּו, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
ׁשעּׂשה ּכדר ּבּבטן לׁשּנֹותֹו יכֹול ואינֹו אּמֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּכקדּׁשת
ׁשּכל ּפי על אף ׁשּמתקּדׁש. הּוא ּביציאתֹו ׁשהּבכֹור ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבּבכֹור,

הם ּגזרֹות הּתֹורה ראּוי64חּקי מעילה, ּבסֹוף ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
לֹו ּתן - טעם לֹו לּתן יכֹול ּׁשאּתה מה וכל ּבהן, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלהתּבֹונן
הבין ׁשלמה ׁשהּמל הראׁשֹונים, חכמים אמרּו הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹטעם.

הּטעמים ׁשאמר65רב ׁשּזה לי, יראה הּתֹורה. חּקי ּכל ׁשל ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
ואם ׁשאמר: ּכענין ּקדׁש, יהיה ּותמּורתֹו הּוא והיה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּכתּוב:
עליו. ערּכ ּכסף חמיׁשית ויסף ּביתֹו את יגאל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמקּדיׁש
ׁשּטבע הרע. יצרֹו ּוקצת האדם מחׁשבת לסֹוף ּתֹורה ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָירדה
ּפי על ואף ממֹונֹו, על ולחּוס קנינֹו להרּבֹות נֹוטה אדם ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָׁשל
ּבפחֹות ויפּדה ונחם ּבֹו ׁשחזר אפׁשר - והקּדיׁש ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנדר
וכן חמׁש. יֹוסיף - לעצמֹו ּפדה אם ּתֹורה: אמרה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹמּׁשויֹו.
ׁשאינֹו וכיון ּבֹו, יחזר ׁשּמא הּגּוף, קדּׁשת ּבהמה הקּדיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻאם
רׁשּות לֹו ּתּתן ואם מּמּנה; ּבפחּותה יחליפּנה לפּדֹותּה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָיכֹול
הּוא. טֹוב ויאמר ּברע הּיפה יחליף - ּביפה הרע ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָֹלהחליף

סתם החליף66לפיכ אם ּוקנסֹו יחליף, ׁשּלא ּבפניו הּכתּוב ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
הּדברים אּלּו וכל ּקדׁש. יהיה ּותמּורתֹו הּוא והיה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹואמר:
אּלא אינן הּתֹורה ּדיני ורב ּדעֹותיו. ּולתּקן יצרֹו את לכף ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּכדי
ּכל ּוליּׁשר הּדעֹות לתּקן העצה מּגדֹול מרחֹוק ְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָעצֹות
ּבמעצֹות ׁשליׁשים ל כתבּתי הלא אֹומר: הּוא וכן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָֹֹהּמעּׂשים.
אמת אמרים להׁשיב אמת, אמרי קׁשט להֹודיע ְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶַָָָָודעת.

.ְְֶֹלׁשלחי
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּתמּורה הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִַַָָָסליקּו

ספר והּוא ּתׁשיעי, ספר ׁשּׁשה,נגמר הלכֹותיו הּקרּבנֹות. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
- ּפסח קרּבן הלכֹות הן: ואּלּו וארּבעים, חמּׁשה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּופרקיו
הלכֹות ּפרקים. ׁשלׁשה - חגיגה הלכֹות ּפרקים. ְְְְְֲֲִִִִִָָָָָָעּׂשרה
עּׂשר חמּׁשה - ׁשגגֹות הלכֹות ּפרקים. ׁשמֹונה - ְְְְְֲִִִָָָָָָּבכֹורֹות
הלכֹות ּפרקים. חמּׁשה - ּכּפרה מחּסרי הלכֹות ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָֻּפרקים.

ּפרקים. ארּבעה - ְְְִַָָָָּתמּורה
ּבקרּבי חּדׁש נכֹון ורּוח אלהים לי ּברא טהֹור ְְְְֱִִִִֵֵַַָָָֹלב
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ב. מת. טמאת הלכֹות א. סּדּורן: וזהּו ׁשמֹונה. ְְְְְִִִֵֶֶַָָֻהלכֹותיו

הלכֹות ד. צרעת. טמאת הלכֹות ג. אדּמה. ּפרה ְְְְֲִִִַַַָָָָֻֻהלכֹות
הלכֹות ו. הּטמאֹות. אבֹות ׁשאר הלכֹות ה. ּומֹוׁשב. ְְְְְֲִִִַָָָֻמׁשּכב

מקואֹות הלכֹות ח. ּכלים. הלכֹות ז. אכלין. ְְְְֳִִִִִֵַָָֻטמאת

zn z`nh zFkld¦§ª§©¥
מת. טמאת דין והּוא אחת. עּׂשה ְְְֲִִֵֵַַַַֻמצות

אּלּו: ּבפרקים זאת מצוה ְְִִִֵֵָָֹּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק

הלכותטומאתמת
¤¤¦

ׁשבעה.‡. טמאת ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֻהּמת
ּבמת הּנגע ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, מפרׁשין ואהל מּגע ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻוטמאת
אל הּבא ּכל ונאמר: ימים; ׁשבעת וטמא אדם נפׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלכל

ימים. ׁשבעת יטמא ּבאהל אׁשר וכל ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹֹהאהל
אם·. הּדברים: וחמר וקל הּׁשמּועה. מּפי מּׂשא ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֻטמאת

מטּמאה ּבאהל, מטּמאה ואינּה ערב טמאת ׁשהיא ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻנבלה,
ׁשּכן?! ּכל לא הּמת נבלתם; את והּנּׂשא ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבמּׂשא,
אף ערב; טמאת מּׂשאּה ערב, טמאת ׁשּמּגעּה ּנבלה, ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻֻּומה
אין ׁשבעה. טמאת מּׂשאֹו ׁשבעה, טמאת ׁשּמּגעֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻהּמת,
לי, ויראה ּתֹורה. דין אּלא סֹופרים, מּדברי ּבמת מּׂשא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻטמאת
ׁשאסר לפי הּבת, מאּסּור ׁשּׁשתק ּכדר הּכתּוב מּמּנה ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּׁשתק
ּבחלב, ּבּׂשר אכילת מאּסּור וׁשתק הּבת, ּבת אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּבפרּוׁש

ּבפ ׁשאסר מּׂשאלפי מּטמאת ׁשתק ּכ ּבּׁשּולֹו; אפּלּו רּוׁש ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻ
מּׂשאֹו. ׁשּכן ּכל אהלֹו, טמאת אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשּטּמא לפי ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻּבמת,

ּבׁשאר‚. ּבין ּבמת ּבין מקֹום, ּבכל האמּורה מּגע ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻטמאת
ּבין עצמּה, ּבּטמאה ּבבּׂשרֹו האדם ׁשּנגע הּוא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻהמטּמאים,
זה הרי - ּבלׁשֹונֹו ואפּלּו ּבּׂשרֹו, ּבׁשאר ּבין ּברגלֹו ּבין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָּבידֹו
נטמא. - ּבׁשּניו אֹו ּבצּפרניו נגע ׁשאם לי, נראה וכן ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָנטמא.
ּתחב אם אבל ּכּגּוף. הם הרי - לּגּוף מחּברים ׁשהם ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּכיון
ולא טהֹור אדם ׁשל ּגרֹונֹו לתֹו והכניסּה ּבכֹוׁש טמאה ְְְְְְְִִֶָָָָָָָֹֻאדם
מּלמּטה אּׁשה ׁשל מעי לתֹו ׁשהכניסּה אֹו ּבלׁשֹונֹו, ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָנגעה
ׁשהרי זה, מּגע מּׁשּום הּבֹולע נטמא לא - ּבבּׂשרּה נגעה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹולא

נגיעה. אינּה ּפנים ׁשּנגיעת ּבבּׂשרֹו, נגעה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹלא
מּגע„. לענין הּבּׂשר ּכעֹור הּוא הרי - הּמּכה ׁשעל ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָקרּום

מי ּכיצד? הּבּׂשר. ּכעֹור אינּה - הּקטן ׁשעל ּוכׁשּות ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻטמאֹות;

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בכורה) קדושת עליו חלה (שאז רובו יציאת שעם אמו, בבטן כשהוא הבכור, על אמר אם שם, בתמורה ששת מרב עמרם רב של
אם עדיפה, מהן איזו אחת, בבת לחול עולה) וקדושת בכור (קדושת קדושות שתי של התנגשות כאן שישנה באופן עולה, יהיה

עו קדושת חלה שלא אביי ופשט מרחם. שהיא בכור קדושת או לה', כליל שהיא עולה ש"דבריקדושת משום בכור, קדושת אלא לה
של היא עולה קדושת ואילו הקדושֿברוךֿהוא, של הרב, של היא בכור קדושת כלומר, שומעין". מי דברי התלמיד ודברי הרב

לעולה. להקדישה מצוה כאן שאין שנאמר63)התלמיד, ממה זאת ולמדו כה. כד: בתמורה גמליאל בן שמעון רבן של קמא כתנא
את מקדיש אתה אבל מקדישו אתה אי לה' "משיבוכר - אותו" איש יקדיש לא בבהמה לה' יבוכר אשר בכור "אך כו) כז, (ויקרא
הקדשים שוולדות הרי חלק, "אך" לומר תלמוד אחרת) בקדושה להקדישם יכול (שאתה כן הקדשים כל וולדי אף יכול בבטן, הבכור

קדושים. הם אמם האדם.64)ממעי של הבנתו לפי "על65)ואינם שלמה אמר אדומה פרה מצוות על שהרי הטעמים, כל ולא
שם). רבה (במדבר ממני" רחוקה והיא אחכמה אמרתי ופשפשתי, וחקרתי שאלתי פרה פרשת ועל עמדתי אלו גדר66)כל כלומר,

ממנו. מנע הסתרים1)בעדו, בבית והנושא היא, מה מקום בכל האמורה היסט טומאת ובאוהל, ובמשא במגע מטמא שהמת יבאר
מטמא הגוי ואם היא, מה מקום בכל האמורה אוהל טומאות הטומאות, ככל היא אם אוהל וטומאת ובגדים, אדם במשא מטמא אם

מרפרף. הוא ועדיין נחלק ואם נפשו, שתצא עד מטמא אינו המת אחרת, בטומאה או במת מתטמאין אם והבהמה הגוי באוהל,
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מּום ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו אּלא ּכבכֹור28יקרבּו, ויאכלּו, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
לּכהן - הּבכֹור ּתמּורת ולדֹות מּום. ּבהן ׁשּנפל ,29ּוכמעּׂשר ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

ּותמּורתֹו מעּׂשר לבעליו30ולדֹות -31. ְְְֲִֵַַָָָ
.Êאּמֹו היתה אם הּפסח: ּכתמּורת - הּפסח ּתמּורת ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָולד

ׁשלמים דינּה32קרבה היה ואם ׁשלמים; יקרב ולדּה - ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָ
ׁשלמים ּבדמיה ויביא ויביא33ׁשּתּמכר נמּכר ולדּה אף - ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָ

לפסחֹו נקבה הפריׁש ׁשלמים. אֹו35וילדה34ּבדמיו , ְְְְְְְְִִִִֵָָָָָָ
מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו ּוולדּה היא - מעּברת ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשהפריׁשּה
הּפסח אחר עד זֹו נקבה נׁשארה ואם ּפסח. ּבדמיהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָויביא
ּבהן ׁשּיּפל עד ּוולדּה היא ּתרעה - הּפסח אחר ׁשּילדה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו

ׁשלמים ּבדמיהן ויביא .36מּום, ְְְִִִֵֶָָ
.Áּדפן דר ׁשּיצאּו הּקדׁשים טמטּום37ולדֹות ׁשּילדּו אֹו ,38 ְְְְֳִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ

יּפדּו41ּוטרפה40וכלאים39ואנּדרֹוגינֹוס אּלּו הרי ויביא42- , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָ
קרּבן זֹו43ּבדמיהן ׁשל ולד ּבדמי להביא .44הראּוי ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָ

.Ëמּום ּבעלת ּדבר,45ולד לכל הּתמימה ּכולד הּוא הרי - ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָ
לֹו.46ויקרב ּכראּוי ְְִַָָ

.Èׁשליא אֹו נפל ׁשהּפילּו הם47קדׁשים והרי יּקברּו, - ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ּבהנאה .48אסּורים ֲֲִַָָ

.‡Èלקדּׁשה מּקדּׁשה הּקדׁשים את ּבלא49המׁשּנה עֹובר - ְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻ
יעּׂשּנּו ׁשּלא - אתֹו איׁש יקּדיׁש לא ּבּבכֹור: ׁשּנאמר ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹתעּׂשה;

ׁשלמים אֹו מׁשּנין50עֹולה ׁשאין הּקדׁשים לׁשאר הּדין והּוא . ְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָ
לקדּׁשה מּקדּׁשה ּבדק51אֹותן קדׁשי ואחד מזּבח קדׁשי אחד , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻֻ

ּכיצד52הּבית יׁשּנה53. לא - ההיכל לבדק הקּדיׁש אם ? ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
הּמזּבח ּבזה54לבדק ּכּיֹוצא ּכל וכן לאו55. על לֹוקין ואין . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

.56זה ֶ
.·Èהקּדׁש לּמזּבח להקּדיׁשֹו הּבכֹור על מערימין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַּכיצד

יבּכר אׁשר ׁשּנאמר: ׁשּיּולד. קדם ּבּבטן מקּדיׁשֹו ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֻאחר?
מקּדיׁשֹו, אּתה אי מּׁשּיבּכר - אתֹו איׁש יקּדיׁש לא ְְְִִִִִֶַַַַַָֹֹֻלה'

ּבּבטן מקּדיׁשֹו אּתה מה57אבל לֹומר: לֹו יׁש לפיכ . ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ
עֹולה זֹו הרי - זכר הּוא אם זֹו, מבּכרת ׁשל .58ּׁשּבמעיה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשלמים זבחי לֹומר יכֹול אינֹו יכֹול59אבל ׁשאינֹו , ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ
ּבֹו להנֹות ּכדי מּקדּׁשתֹו אֹותֹו עם60להפקיע אמר: ואם . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻ

ראׁשֹו רב ואינֹו61יציאת ּבכֹור זה הרי - עֹולה יהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָֹֹ
.62עֹולה ָ

.‚Èקדּׁשה עּברּה להקּדיׁש הקּדׁש ּבהמת על מערימין ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻואין
מּמעי הּקדׁשים ׁשּולדֹות אּמֹו; ּכקדּׁשת הּוא הרי אּלא ְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻאחרת,

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
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לבעלים".28) במומן ויאכלו וכמעשר כבכור אלו הרי העולם סוף עד וולדן וולד ולדן, והמעשר, הבכור "תמורת כא. בתמורה משנה
לישראל.29) ולא לכהן, שהיינו לבעלים" במומן "ויאכלו שם במשנה שאמרו מה מפרש וולדות30)רבינו מעשר וולדות כלומר,

שם. ג פרק למעלה רבינו הביא כבר לבעלים, שהיא עצמו, המעשר תמורת ואילו מעשר. במומן31)תמורת "ויאכלו שם: במשנה
י"ד.32)לבעלים". יום חצות אחר פסח, בקרבן החולין בהמת שהתפיס י"ד.33)כגון, יום חצות לפני שהמיר כגון

זכר.34) ממין אלא בא אינו שהפסח א, הלכה פסח קרבן מהלכות א בפרק וראה יט. בתמורה מובאה כלומר,35)ברייתא
שהפריש. לאחר זו36)שנתעברה נקבה - נקבה באים ושלמים שלמים קרב השנה ימות בשאר שפסח פי, על ואף שם. כחכמים

היא נדחית לפיכך נקבה, בא פסח ואין לפסח, שהקדישה פסולה, קדושה היא קדושתה שכל שלמים, תקרב לא לפסח, שהפרישה
מהקרבה וולדה שלמים.וגם בדמיהם ויביא שיסתאבו עד ירעו אלא בטנה37)לשלמים, דופן את וחתכו לילד שנתקשתה כגון
הוולד. את נקבות.38)והוציאו אבר ולא זכרות אבר לא לו נקבות.39)שאין אבר וגם זכרות אבר גם לו תיש40)שיש כגון

(=כבש). הרחל על להאכילה41)הבא טריפה פודין אין כי ואף טריפה. מיני שבעים ח הלכה שחיטה מהלכות י בפרק ראה
היתה אם לבין אותה, פודין שאין שהקדישוה לאחר נטרפה אם בין לחלק יש - י) הלכה מזבח איסורי מהלכות ב (פרק לכלבים

אותה. שפודין אמה במעי משנה).42)טריפה (לחם מזה גדול מום לך שאין מום, בהם נפל לא אם שירצה.43)אף איזה
דמים.44) קדושת וכו' דופן יוצא שהוא הוולד על וחל קדושים הם אמן במעי הקדשים שוולדות לפי הדברים כלומר,45)טעם

לפני נולד זה וולד הוממה, כן ואחרי עובר מום בעלת היתה או תמימה שהיתה בעת שהוקדשה וכגון מום בעלת מבהמה נולד
האם. הוולד46)שנפדתה פדיונה לפני ילדה שאם סובר - נדחין" חיים בעלי "אין שסובר שמי טו: בכורות בגמרא מפורש כן

כי47)קדוש. הוולד, בה נמח בוודאי - עובר בה היה ולא בלבד שליא שהפילה פי על ואף אמו. במעי העובר מונח שבו כיס
וולד. בלי שליא שכל48)אין רש"י ומפרש תיקבר". שליא הפילה יקברו, שהפילה קדשים הנקברין הן "ואלו לג: בתמורה משנה

ובמוקדשין לכלבים. ישליכנה שליא שהפילה "המבכרת עז. חולין במשנה מפורש כן וכמו הנאה, איסורי שהם משום נקברין הנך
בזה.49)תיקבר". כיוצא כל וכן עולה, זו הרי שלמים על או שלמים זו הרי עולה, על זו50)שאומר "הרי יאמר שלא היינו

שלמים". זו "הרי או יקדיש51)עולה" לא בכור לומר תלמוד בכור, אדם יקדיש שלא "מנין בֿג) הלכה ה (פרשה בחוקותי ספרא
יקדיש לא בבהמה (שם) לומר תלמוד לקדושה, מקדושה אותם משנין שאין הקדשים לכל מנין בכור אלא לי אין וכו' אותו איש

שהוא". כמו יישאר אלא אחרת קדושה אותו איש יקדיש לא בבהמה לה' שיהא מה כל אמר "כאילו אותו" משנה52)איש
(מצוה בחינוך וראה לקדושה". מקדושה אותם משנין אין הבית בדק קדשי ואחד מזבח קדשי "אחד לב. שגםבתמורה שכתב, שנו),

בין מזבח לקדשי בקדושה בין קדושה בהמה בכל "ירמוז - אותו" איש יקדיש לא "בבהמה הנ"ל מהפסוק למדו הבית בדק קדשי
שם). החינוך (לשון אותו" איש יקדיש לא נאמר הכל ועל מקדושתה אותה משנין שאין הבית, בדק53)לבדק בקדשי משנים אין

כנ"ל). להיפך או שלמים שהוא עולה על שאומר הוא משנין, אין מזבח (שקדשי משנים54)הבית אין מזבח שבקדשי שכשם
למזבח, הבית מבדק כי וייתכן המזבח. לבדק ההיכל מבדק משנים אין הבית בדק בקדשי כך לעולה, ומשלמים לשלמים מעולה

אחר.55)מותר. דבר לבדק לשנותו אסור זה, דבר לבדק הקדיש ואינו56)שאם מעשיו, אהנו לא שהרי מעשה בו שאין לפי
שמתקדש".57)קדוש. הוא אמו] [מרחם ביציאתו "שהבכור כה. שם מקדושת58)גמרא חמורה עולה שקדושת שם, במשנה

לשנותו. יכול לכך לה', כליל ועולה לכהנים נאכל שבכור שלמים.59)בכור, זבחי הוא הרי זו מבכרת של שבמעיה מה כלומר,
חמורה60) מקדושה לשנות יכול ואינו בכור, משל גרועה קדושה והיא לבעליו נאכלים ושלמים לכהן הוא שבכור בגמרא, שם

מדרבנן". אלא אסור זה שאין "ונראה גרועה. כילוד.61)לקדושה הוא הרי פדחתו, דהיינו ראשו רוב בעייתו62)שביציאת זוהי
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קדֹוׁשים הם ׁש63אּמם ּכמֹו מהן, עּבר ּכל והרי ּבארנּו, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
ׁשעּׂשה ּכדר ּבּבטן לׁשּנֹותֹו יכֹול ואינֹו אּמֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּכקדּׁשת
ׁשּכל ּפי על אף ׁשּמתקּדׁש. הּוא ּביציאתֹו ׁשהּבכֹור ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבּבכֹור,

הם ּגזרֹות הּתֹורה ראּוי64חּקי מעילה, ּבסֹוף ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
לֹו ּתן - טעם לֹו לּתן יכֹול ּׁשאּתה מה וכל ּבהן, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלהתּבֹונן
הבין ׁשלמה ׁשהּמל הראׁשֹונים, חכמים אמרּו הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹטעם.

הּטעמים ׁשאמר65רב ׁשּזה לי, יראה הּתֹורה. חּקי ּכל ׁשל ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
ואם ׁשאמר: ּכענין ּקדׁש, יהיה ּותמּורתֹו הּוא והיה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּכתּוב:
עליו. ערּכ ּכסף חמיׁשית ויסף ּביתֹו את יגאל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמקּדיׁש
ׁשּטבע הרע. יצרֹו ּוקצת האדם מחׁשבת לסֹוף ּתֹורה ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָירדה
ּפי על ואף ממֹונֹו, על ולחּוס קנינֹו להרּבֹות נֹוטה אדם ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָׁשל
ּבפחֹות ויפּדה ונחם ּבֹו ׁשחזר אפׁשר - והקּדיׁש ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנדר
וכן חמׁש. יֹוסיף - לעצמֹו ּפדה אם ּתֹורה: אמרה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹמּׁשויֹו.
ׁשאינֹו וכיון ּבֹו, יחזר ׁשּמא הּגּוף, קדּׁשת ּבהמה הקּדיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻאם
רׁשּות לֹו ּתּתן ואם מּמּנה; ּבפחּותה יחליפּנה לפּדֹותּה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָיכֹול
הּוא. טֹוב ויאמר ּברע הּיפה יחליף - ּביפה הרע ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָֹלהחליף

סתם החליף66לפיכ אם ּוקנסֹו יחליף, ׁשּלא ּבפניו הּכתּוב ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
הּדברים אּלּו וכל ּקדׁש. יהיה ּותמּורתֹו הּוא והיה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹואמר:
אּלא אינן הּתֹורה ּדיני ורב ּדעֹותיו. ּולתּקן יצרֹו את לכף ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּכדי
ּכל ּוליּׁשר הּדעֹות לתּקן העצה מּגדֹול מרחֹוק ְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָעצֹות
ּבמעצֹות ׁשליׁשים ל כתבּתי הלא אֹומר: הּוא וכן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָֹֹהּמעּׂשים.
אמת אמרים להׁשיב אמת, אמרי קׁשט להֹודיע ְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶַָָָָודעת.

.ְְֶֹלׁשלחי
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּתמּורה הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִַַָָָסליקּו

ספר והּוא ּתׁשיעי, ספר ׁשּׁשה,נגמר הלכֹותיו הּקרּבנֹות. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
- ּפסח קרּבן הלכֹות הן: ואּלּו וארּבעים, חמּׁשה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּופרקיו
הלכֹות ּפרקים. ׁשלׁשה - חגיגה הלכֹות ּפרקים. ְְְְְֲֲִִִִִָָָָָָעּׂשרה
עּׂשר חמּׁשה - ׁשגגֹות הלכֹות ּפרקים. ׁשמֹונה - ְְְְְֲִִִָָָָָָּבכֹורֹות
הלכֹות ּפרקים. חמּׁשה - ּכּפרה מחּסרי הלכֹות ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָֻּפרקים.

ּפרקים. ארּבעה - ְְְִַָָָָּתמּורה
ּבקרּבי חּדׁש נכֹון ורּוח אלהים לי ּברא טהֹור ְְְְֱִִִִֵֵַַָָָֹלב

dxdh xtq `Ede ixiVr xtq¥¤£¦¦§¥¤¨¢¨
ב. מת. טמאת הלכֹות א. סּדּורן: וזהּו ׁשמֹונה. ְְְְְִִִֵֶֶַָָֻהלכֹותיו

הלכֹות ד. צרעת. טמאת הלכֹות ג. אדּמה. ּפרה ְְְְֲִִִַַַָָָָֻֻהלכֹות
הלכֹות ו. הּטמאֹות. אבֹות ׁשאר הלכֹות ה. ּומֹוׁשב. ְְְְְֲִִִַָָָֻמׁשּכב

מקואֹות הלכֹות ח. ּכלים. הלכֹות ז. אכלין. ְְְְֳִִִִִֵַָָֻטמאת

zn z`nh zFkld¦§ª§©¥
מת. טמאת דין והּוא אחת. עּׂשה ְְְֲִִֵֵַַַַֻמצות

אּלּו: ּבפרקים זאת מצוה ְְִִִֵֵָָֹּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק

הלכותטומאתמת
¤¤¦

ׁשבעה.‡. טמאת ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֻהּמת
ּבמת הּנגע ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, מפרׁשין ואהל מּגע ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻוטמאת
אל הּבא ּכל ונאמר: ימים; ׁשבעת וטמא אדם נפׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלכל

ימים. ׁשבעת יטמא ּבאהל אׁשר וכל ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹֹהאהל
אם·. הּדברים: וחמר וקל הּׁשמּועה. מּפי מּׂשא ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֻטמאת

מטּמאה ּבאהל, מטּמאה ואינּה ערב טמאת ׁשהיא ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻנבלה,
ׁשּכן?! ּכל לא הּמת נבלתם; את והּנּׂשא ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבמּׂשא,
אף ערב; טמאת מּׂשאּה ערב, טמאת ׁשּמּגעּה ּנבלה, ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻֻּומה
אין ׁשבעה. טמאת מּׂשאֹו ׁשבעה, טמאת ׁשּמּגעֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻהּמת,
לי, ויראה ּתֹורה. דין אּלא סֹופרים, מּדברי ּבמת מּׂשא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻטמאת
ׁשאסר לפי הּבת, מאּסּור ׁשּׁשתק ּכדר הּכתּוב מּמּנה ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּׁשתק
ּבחלב, ּבּׂשר אכילת מאּסּור וׁשתק הּבת, ּבת אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּבפרּוׁש

ּבפ ׁשאסר מּׂשאלפי מּטמאת ׁשתק ּכ ּבּׁשּולֹו; אפּלּו רּוׁש ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻ
מּׂשאֹו. ׁשּכן ּכל אהלֹו, טמאת אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשּטּמא לפי ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻּבמת,

ּבׁשאר‚. ּבין ּבמת ּבין מקֹום, ּבכל האמּורה מּגע ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻטמאת
ּבין עצמּה, ּבּטמאה ּבבּׂשרֹו האדם ׁשּנגע הּוא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻהמטּמאים,
זה הרי - ּבלׁשֹונֹו ואפּלּו ּבּׂשרֹו, ּבׁשאר ּבין ּברגלֹו ּבין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָּבידֹו
נטמא. - ּבׁשּניו אֹו ּבצּפרניו נגע ׁשאם לי, נראה וכן ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָנטמא.
ּתחב אם אבל ּכּגּוף. הם הרי - לּגּוף מחּברים ׁשהם ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּכיון
ולא טהֹור אדם ׁשל ּגרֹונֹו לתֹו והכניסּה ּבכֹוׁש טמאה ְְְְְְְִִֶָָָָָָָֹֻאדם
מּלמּטה אּׁשה ׁשל מעי לתֹו ׁשהכניסּה אֹו ּבלׁשֹונֹו, ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָנגעה
ׁשהרי זה, מּגע מּׁשּום הּבֹולע נטמא לא - ּבבּׂשרּה נגעה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹולא

נגיעה. אינּה ּפנים ׁשּנגיעת ּבבּׂשרֹו, נגעה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹלא
מּגע„. לענין הּבּׂשר ּכעֹור הּוא הרי - הּמּכה ׁשעל ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָקרּום

מי ּכיצד? הּבּׂשר. ּכעֹור אינּה - הּקטן ׁשעל ּוכׁשּות ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻטמאֹות;
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בכורה) קדושת עליו חלה (שאז רובו יציאת שעם אמו, בבטן כשהוא הבכור, על אמר אם שם, בתמורה ששת מרב עמרם רב של
אם עדיפה, מהן איזו אחת, בבת לחול עולה) וקדושת בכור (קדושת קדושות שתי של התנגשות כאן שישנה באופן עולה, יהיה

עו קדושת חלה שלא אביי ופשט מרחם. שהיא בכור קדושת או לה', כליל שהיא עולה ש"דבריקדושת משום בכור, קדושת אלא לה
של היא עולה קדושת ואילו הקדושֿברוךֿהוא, של הרב, של היא בכור קדושת כלומר, שומעין". מי דברי התלמיד ודברי הרב

לעולה. להקדישה מצוה כאן שאין שנאמר63)התלמיד, ממה זאת ולמדו כה. כד: בתמורה גמליאל בן שמעון רבן של קמא כתנא
את מקדיש אתה אבל מקדישו אתה אי לה' "משיבוכר - אותו" איש יקדיש לא בבהמה לה' יבוכר אשר בכור "אך כו) כז, (ויקרא
הקדשים שוולדות הרי חלק, "אך" לומר תלמוד אחרת) בקדושה להקדישם יכול (שאתה כן הקדשים כל וולדי אף יכול בבטן, הבכור

קדושים. הם אמם האדם.64)ממעי של הבנתו לפי "על65)ואינם שלמה אמר אדומה פרה מצוות על שהרי הטעמים, כל ולא
שם). רבה (במדבר ממני" רחוקה והיא אחכמה אמרתי ופשפשתי, וחקרתי שאלתי פרה פרשת ועל עמדתי אלו גדר66)כל כלומר,

ממנו. מנע הסתרים1)בעדו, בבית והנושא היא, מה מקום בכל האמורה היסט טומאת ובאוהל, ובמשא במגע מטמא שהמת יבאר
מטמא הגוי ואם היא, מה מקום בכל האמורה אוהל טומאות הטומאות, ככל היא אם אוהל וטומאת ובגדים, אדם במשא מטמא אם

מרפרף. הוא ועדיין נחלק ואם נפשו, שתצא עד מטמא אינו המת אחרת, בטומאה או במת מתטמאין אם והבהמה הגוי באוהל,
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אֹותּה ׁשּתקרׁש והּוא סרּוחה. לחה ונעּׂשה ׁשּנּמֹוח ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָהּבּׂשר
מּבּׂשרֹו; ׁשהּוא ּבידּוע - קרׁשה ׁשאם הּמת. מן הּנמצאת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּלחה
הּוא. וניעֹו ּכיחֹו ׁשּמא מטּמאה, אינּה - קרׁשה לא ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹואם

אמרּו·. הן, מּסיני למׁשה הלכה ּכּלם ׁשהּׁשעּורין ּפי על ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻאף
טמאת ׁשעּור ּולפיכ ּכזית, אדם ׁשל ּברּיתֹו ּתחּלת ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֻחכמים:

ּכּזית. ְִַַָּבּׂשרֹו
ׁשלם,‚. ּכמת הּוא הרי - החי האדם מן ׁשּנחּת ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָאיבר

ּבן ׁשל קטן איבר אפּלּו ּובאהל. ּובמּׂשא ּבמּגע ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמטּמא
יּגע אׁשר ּכל ׁשּנאמר: ׁשעּור. להם אין ׁשהאיברים ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹיֹומֹו.
חרב חלל ׁשּדין ידּוע, והּדבר חרב; ּבחלל הּׂשדה ּפני ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָעל
למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּדברים. ׁשאר חלל אֹו אבן חלל ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָּכדין
ּבּמה החרב. ׁשּפלטּתּו ּבאיבר נֹוגע לטּמא אּלא זה ּבא ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלא
וגידים ּבּׂשר ּכברּיתֹו, ׁשלם האיבר ּכׁשהיה אמּורים? ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָָָָּדברים
ּכאדם: ׁשהּוא עצם - אדם ּבעצם אֹו ׁשּנאמר: ְְֱֲֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָועצמֹות;
עד - החי מן איבר אף ועצמֹות, וגידים ּבּׂשר - אדם ְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָמה
והּלׁשֹון הּכליא אבל ועצמֹות. וגידים ּבּׂשר ּכברּיתֹו, ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּיהיה
ואין הֹואיל עצמן, ּבפני איבר ׁשהן ּפי על אף ּבהן, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
ׁשל העצם מן חסר הּבּׂשר. ּכׁשאר הן הרי - עצם ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבהן
מּבּׂשרֹו: חסר טהֹור. ּכּלֹו האיבר הרי - ׁשהּוא ּכל ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָֻאיבר
ויתרּפא ּבחי ארּוכה ּבֹו לעלֹות ׁשראּוי ּבּׂשר עליו נׁשאר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָאם
לאו ואם ּובאהל; ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא זה הרי - ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹויׁשלם
הּפֹורׁש ּובּׂשר ּבאהל. מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא -ְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
- החי מן הּפֹורׁש ּבּׂשר ּבלא עצם וכן טהֹור. - החי ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמן

ָטהֹור.
ּובאהל„. ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא הּמת מן הּפֹורׁש ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹאיבר

חסר ועצמֹות. וגידים ּבּׂשר ּכברּיתֹו, ׁשלם ׁשּיהיה והּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכמת.
חסר ׁשלם. ּכמת מטּמא - ּכזית ּבּׂשר עליו נׁשאר אם ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָעצמֹו,
ארּוכה לעלֹות ּכדי עליו נׁשאר אם העצם: חסר ולא ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהּבּׂשר
עצמֹות ּכׁשאר הּוא הרי - לאו ואם ׁשלם; ּכמת מטּמא - ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָּבחי

הּבּׂשר. עליהן ׁשאין ֲִֵֵֵֶֶַַָָהּמתים
מּבחּוץ.‰. ארּוכה מעלה הּוא הרי - העצם ׁשּבתֹו ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹמח

אם קצֹותיו, מּׁשני הּסתּום עצם והּוא הּמת, קּולית ,ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלפיכ
היה ׁשלם. ּכמת זה הרי - ארּוכה לעלֹות ּכדי מח ּבתֹוכּה ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹיׁש
ּבאהל. מטּמא זה הרי - ּכזית ּבֹו יׁש אם הּמתנדנד, מח ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּבּה
ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - צדדיו מּכל סתּום ׁשהעצם ּפי על ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻאף
ּדבר. לכל ּכבּׂשר ׁשהּמח ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ויֹורדת, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבֹוקעת

.Âׁשאין ּפי על ואף ּבאדם, המדלּדלים והּבּׂשר ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻהאיבר
הּבּׂשר הרי - האדם מת טהֹורים. - ולחיֹות לחזר ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹיכֹולין
מטּמא ואינֹו החי מן איבר מּׁשּום מטּמא והאיבר ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָטהֹור,
מן לאיבר החי מן איבר ּבין מה הּמת. מן איבר ְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָמּׁשּום
מּמּנּו הּפֹורׁש ועצם מּמּנּו הּפֹורׁש ּבּׂשר החי, מן איבר ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּמת?
הּפֹורׁש ועצם מּמּנּו הּפֹורׁש ּבּׂשר הּמת, מן ואיבר טהֹורים; -ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבׁשעּורן. ּומטּמאין הּׁשלם הּמת מן ּכמפרׁשים - ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמּמּנּו

.Ê.ׁשעּור להן אין הּמת מן איבר ּבין החי מן איבר ִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָּובין
ּבאיׁש, יׁש איברים וארּבעים ׁשמֹונה מאתים חכמים: ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָאמרּו
מן הּׁשּנים ואין ועצם, וגידים ּבּׂשר מהן ואחד אחד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכל

איב ּכל וחמּׁשים. ואחד מאתים ּובאּׁשה מהןהּמנין; ר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבמּגע מטּמא הּמת, מן ּבין החי מן ּבין ּכברּיתֹו, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָׁשּפרׁש
ׁשּבאּׁשה, יתרֹות איברים מּׁשלׁשה חּוץ ּובאהל; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹּובמּׂשא
ואין עצם ּבּה ׁשּיׁש יתרה אצּבע וכן ּבאהל. מטּמאין ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשאינן
רב למנין עֹולה - הּיד ּגב על נסּפרת אם צּפרן: ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּבּה
ּבמּגע מטּמאה - הּיד ּגב על נסּפרת אינּה ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאיברים;
סֹופרים. מּדברי וטמאתּה ּבאהל. מטּמאה ואינּה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻּובמּׂשא,
מה ּומּפני האיברים. ּכׁשאר היא הרי - צּפרן ּבּה היה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹואם
הּנסּפרת. מּׁשּום ּגזרה נסּפרת? ׁשאינּה אצּבע על טמאה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּגזרּו
להֹודיע ּכדי הּכר, לּה עּׂשּו ּבאהל? טּמאּוה לא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹולּמה
על יּׂשרפּו ׁשּלא ּכדי ּגזרה, מּׁשּום מּדבריהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻׁשּטמאתּה

וקדׁשים. ּתרּומה ְְְִָָָָָֻטמאתּה
.Áצּורת ּבהן נּכרת אם ּבּׂשר, עליהם ׁשאין הּמת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעצמֹות

ׁשלם, ּכמת ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין אּלּו הרי - ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹעצמֹות
מטּמאין ׁשהן העצמֹות הן ואּלּו אדם. עצם ּבהם קֹורא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשאני
הּׁשדרה מנינֹו. ורב ּבנינֹו, ורב והּגלּגלת, הּׁשדרה, ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֻּכמת:
חסרה ואם ׁשלם; ּכמת היא הרי - ׁשלמה ׁשהיא ׁשדרה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּכיצד?
ּכׁשאר היא הרי - חליֹות עּׂשרה מּׁשמֹונה אחת חליא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻֻאפּלּו
היא הרי - ׁשלמה ׁשהיא ּגלּגלת ּכיצד? הּגלּגלת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻֻהעצמֹות.
ּבּה היּו העצמֹות. ּכׁשאר היא הרי - ּכסלע חסרה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָּכמת;
הּוא אדם ׁשל ּבנינֹו ּכל לכסלע. מצטרפין ּכּלם - קטּנים ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָֻנקבים
מת ׁשל ּבנינֹו ורב והּׁשדרה. והּצלעֹות והירכים הּׁשֹוקים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּתי
ואם אחת. ויר ׁשֹוקיו ׁשּתי ּכגֹון ּכיצד? ׁשלם. ּכמת הּוא הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָ
מנינֹו רב העצמֹות. ּכׁשאר הן הרי - ׁשהּוא ּכל ּבנינֹו רב ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹחסר
עצם ועּׂשרים חמּׁשה מאה ׁשהיּו ּכגֹון עצמֹות. מנין רב ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכיצד?
הן הרי - ועּׂשרים ארּבעה מאה היּו ׁשלם. ּכמת אּלּו הרי -ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
חסר אֹו ּבאיבריו יתר זה אדם ׁשהיה ּפי על אף עצמֹות. ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָּכׁשאר
אּלא אדם; ּכל רב מנין על אּלא ּבֹו מׁשּגיחין אין - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבאיבריו
ּגב על נסּפרת ׁשהיתה אֹו צּפרן ּבּה ׁשּיׁש אצּבע היתה ּכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּמנין, עֹולה ׁשהיא ְְְִִֵֶֶַַַָָָהּיד,
.Ëולא ּבנין, רב ולא מנין רב ּבהן ׁשאין הּמת עצמֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹׁשאר

- הּקב רבע ּבהן היה אם ׁשלמה, ּגלּגלת ולא ׁשלמה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֻׁשדרה
ּפחֹות היּו ּובאהל. ּובמּׂשא ּבמּגע ּכמת מטּמאים אּלּו ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹהרי
ואינֹו ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא - ּכּׂשעֹורה עצם אפּלּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמרבע,

ּבאהל. ְְֵֶַֹמטּמא
.Èּבמּגע מטּמא זה הרי - רבע ּבֹו יׁש אפּלּו אחד, עצם ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהיה

מּפי הלכה אחד עצם טמאת ּבאהל. מטּמא ואינֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻּובמּׂשא
מּפי למדּו ּבעצם, הּנגע וכל ׁשּנאמר: לפי ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּׁשמּועה.
ּולפי ּובמּׂשא. ּבמּגע מטּמא ּכּׂשעֹורה עצם אפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשמּועה:
סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה דין הּוא הרי הלכה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָֹֻׁשּטמאתֹו

.‡Èחפנים מלא - רקב ונעּׂשּו ּבּקבר עצמֹותיו ׁשהרקיבּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמת
ּבמּגע, מטּמא ואינֹו ּכמת; ּובאהל ּבמּׂשא מטּמא רקב ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹמאֹותֹו
ואפּלּו אחד. גּוף אינֹו ׁשהרי ּבכּלֹו, לּגע אפׁשר ׁשאי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻלפי

חּבּור. אינֹו - ּבמים ְְִִִֵַגּבלֹו
.·È:ׁשּנאמר ּובאהל; ּובמּׂשא ּבמּגע ּכמת מטּמא הּמת ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּדם

ׁשעּורֹו? וכּמה הּנפׁש. הּוא הּדם ּכי ונאמר: האדם, ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבנפׁש
אדמּומית ּבֹו ׁשּיׁש זמן ּכל הּדם, ּתמצית אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָרביעית.

הּמת. ּבאהל ְְֵֵֶַַֹמטּמא
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ּבעֹורֹו; נגעה ּכאּלּו נטמא - מּכתֹו ּבקרּום טמאה ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֻׁשּנגעה
אדם וכן נטמא. לא - הּקטן ּבּׂשר ׁשעל הּדק ּבּׂשער ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹנגעה
- הּטמא מּכת ּבקרּום הּטהֹור ונגע מּכה ּבֹו ׁשהיתה ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָטמא
לא - ׁשּלֹו ּבּכׁשּות הּטהֹור ונגע טמא קטן היה אם ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹנטמא.
לכלּוכי וכן טמאֹות. ּבׁשאר ּבין מת ּבטמאת ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָֻֻנטמא,
הּגּוף, על חֹוצצין ׁשאין מּדברים ּבהם וכּיֹוצא טיט אֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָצֹואה
ּכעֹור אינם - הּגּוף על ׁשחֹוצצין הּדברים מן צֹואה ּגלדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָוכן

להתטּמא. ולא לטּמא לא ְְְְִֵֵַַַָָֹֹהּבּׂשר
הּכלים‰. ּכ ּבטמאה, ּבנגיעתֹו מתטּמא ׁשאדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּכׁשם

ׁשאינֹו חרס, מּכלי חּוץ ּבהן; הּטמאה ּבנגיעת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻמתטּמאים
[וזהּו ּכלים. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו מאוירֹו, אּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמתטּמא
ּכלים, מטּמא - ּבמּגע אדם המטּמא ּכל ּבטמאה: ּגדֹול ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָֻּכלל
אדם ואין ּכלים. מטּמא אינֹו - ּבמּגע אדם מטּמא ׁשאינֹו ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹוכל

הּטמאה]. מאב אּלא טמאה מקּבלין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֻֻוכלים
.Âּבׁשאר ּבין ּבמת ּבין מקֹום, ּבכל האמּורה מּׂשא ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻטמאת

על אף הּטמאה האדם ׁשּיּׂשא הּוא ּבמּׂשא, המטּמאים ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֻּכל
ונּׂשא הֹואיל אבן, לבינּה ּבינֹו היה אפּלּו ּבּה. נגע ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּפי
ׁשאר על אֹו ידֹו על אֹו ראׁשֹו על הּנֹוּׂשא ואחד נטמא. -ְְְִֵֶַַַַָָָָֹ
והּניחּה אחר ׁשּנּׂשאּה אֹו ּבעצמֹו הּוא הּנֹוּׂשא ואחד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּגּופֹו.
ואפּלּו נטמא. - מקֹום מּכל עליו ונּׂשאת הֹואיל מּזה, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָלמעלה
ּבידֹו החּוט ותלה ּבּׂשערֹו, אֹו ּבחּוט ּתלּויה הּטמאה ְְְְְְְִַַָָָָָָָָֻהיתה

ונטמא. נֹוּׂשא זה הרי - ׁשהּוא ּכל הּטמאה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻוהגּביּה
.Êמטּמא - ּבמּׂשא ׁשּמטּמא ּדבר וכל הּוא, נֹוּׂשא ּבכלל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמסיט

אֹו מת צּדּה ועל הּכתל על מּנחת ׁשהיא קֹורה ּכיצד? ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻּבהּסט.
והנידֹו, הּׁשני הּקֹורה לקצה הּטהֹור ּובא ּבהן, וכּיֹוצא ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנבלה
ואין נֹוּׂשא. מּׁשּום טמא הּׁשני ׁשּבּקצה הּטמאה את ׁשהניד ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכיון
ׁשהגּביּה עד הארץ ּכנגד הּׁשני הּקצה את מׁש אם לֹומר, ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָצרי
וכל וזה וּדאי. נֹוּׂשא ׁשּזה הארץ, על הּטמאה ׁשּגרר אֹו ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻֻהּטמאה

מקֹום. ּבכל האמּורה הּסט טמאת היא ּבּה ְְֲִֵֵֶַַָָָָָֻּכּיֹוצא
.Áׁשאין ּפי על ׁשאף נטמא; - הּסתרים ּבית ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּנֹוּׂשא

ּכן אם אּלא הּוא. נֹוּׂשא ׁשם הּנֹוּׂשא נגיעה, ׁשם ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּנגיעה
ּבטנֹו לתֹו ׁשהּגיעה ׁשּמאחר מעיו, ּבתֹו הּטמאה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻנבלע
ּפי על ואף טהֹור - טבל ואם נֹוּׂשא. ולא נֹוגע לא ְְְִִֵֵֵַַַַָָֹֹאינֹו

מעיו. ּבתֹו ְְֵֶַָָֻׁשהּטמאה
.Ë.הּכלים לא ּבלבד, האדם אּלא ּבמּׂשא מתטּמא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאין

זה ּגב על זה ּכלים עּׂשרה ידֹו על מּנח ׁשהיה הרי ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכיצד?
נֹוּׂשא מּׁשּום טמא האדם - העליֹון ּבּכלי ּבּה וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָוהּנבלה
העליֹון מּכלי חּוץ טהֹורים, ּכּלן ידֹו ׁשעל והּכלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻנבלה,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּטמאה. ּבֹו ְְְֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּנגעה
.Èּובין ּבלבד. ּבמת אּלא טמאֹות ּבׁשאר אינּה אהל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻֻטמאת

הּמת, על ׁשהאהילה מחט אפּלּו הּכלי, אֹו האדם ְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהאהיל
הּמת ׁשהיה אֹו הּכלים, על אֹו האדם על הּמת ׁשהאהיל ֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹו
טמאים. אּלּו הרי - אחד אהל ּתחת הּכלים עם אֹו האדם ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעם

.‡Èאֹותּה ׁשּתטּמא הּוא מקֹום ּבכל האמּורה אהל ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹֻוטמאת
הּבא אחד אּלּו. ּדרכים מּׁשלׁש ּבאחת הּכלים אֹו האדם ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻטמאה
אפּלּו ּבאהל. נטמא זה הרי - מקצתֹו הּבא אֹו הּמת לאהל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻּכּלֹו
זה הרי - הּמת לאהל חטמֹו אֹו אצּבעֹותיו ראׁשי אֹו ידֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהכניס
ּכאּלּו נטמא - הּמׁשקֹוף עם ידֹו וצרף ּבּמׁשקֹוף נגע ּכּלֹו. ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָֻנטמא
טהֹור, - לארץ קרֹוב ּולמּטה מּטפח ּבאסקּפה: נגע מקצתֹו. ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻּבא
מּדבריהם. זה ׁשּדבר לי, ויראה טמא. - ּולמעלה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּומּטפח

.·Èמטּמא ּכֹוכבים העֹובדי מן אֹו מּיּׂשראל הּמת ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאחד
ּובמּׂשא. ְְַַָָּבמּגע

.‚È.הּוא קּבלה זה ודבר ּבאהל. מטּמא ּכֹוכבים העֹובד ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹואין
הזּכיר ולא ּבחלל, נגע ּכל מדין: ּבמלחמת אֹומר הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹוהרי
אּלא מת, טמא נעּׂשה אינֹו ּכֹוכבים העֹובד וכן אהל. ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשם
הּוא הרי - עליו האהיל אֹו נּׂשאֹו אֹו ּבמת ׁשּנגע ּכֹוכבים ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָעֹובד
אֹו ּבמת ׁשּנגעה לבהמה דֹומה? זה למה הא נגע. ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּכמי
הּטמאֹות ּבכל אּלא ּבלבד, הּמת ּבטמאת ולא עליו. ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻהאהילה

ּבהן. מתטּמאין הּבהמה ולא ּכֹוכבים העֹובד אין ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻּכּלן
.„Èלכל ּכזבין ּכֹוכבים העֹובדי ׁשּיהּו סֹופרים, ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָּומּדברי

אֹו חי והּוא ּׁשּמתטּמא מה נפׁש מיני ּבכל ל ואין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּדבריהן.
מּיּׂשראל. ׁשּיהיה והּוא ּבלבד, האדם מן חּוץ חי והּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמטּמא
אפּלּו הּטמאֹות. ּבכל מתטּמאין קטן ואחד ּגדֹול ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֻאחד
האיׁש אחד יטמא, אׁשר איׁש ּבּה: ׁשּנאמר הּמת, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבטמאת
אׁשר הּנפׁשֹות ּכל ועל ׁשם: אֹומר הּוא ׁשהרי הּקטן; ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואחד
על האהיל אֹו נּׂשא אֹו ׁשּנגע יֹומֹו ּבן קטן אפּלּו ׁשם. ֱֲִִֶֶֶַַָָָָָָָהיּו
לתׁשעה; ׁשּנֹולד והּוא מת. טמא הּוא והרי נטמא, - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָהּמת
טמאה. מקּבל ואינֹו ּכאבן הּוא הרי - ׁשמֹונה ּבן ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָֻאבל

.ÂËאֹו מגּיד אפּלּו נפׁשֹו. ׁשּתצא עד מטּמא אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָֻהּמת
עד מטּמא אינֹו - הּסימנים ׁשני ּבֹו נׁשחטּו אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָגֹוסס,
נׁשּברה ימּות. אׁשר האדם ּבנפׁש ׁשּנאמר: נפׁשֹו; ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּתצא
ׁשהּתז אֹו מּגּבֹו, ּכדג ׁשּנקרע אֹו עּמּה, ּבּׂשרּה ורב ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹֻמפרקּתֹו
אף מטּמא זה הרי - ּבבטנֹו חלקים לׁשני ׁשּנחלק אֹו ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹראׁשֹו,

מאיבריו. ּבאחד מרפרף הּוא ׁשעדין ּפי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָעל

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

מטּמא‡. ּבגידין, איבריו נתקּׁשרּו לא ׁשעדין ּפי על אף ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּנפל,
ּבמת הּנגע ׁשּנאמר: ׁשּמת; ּגדֹול ּכאדם ּובאהל ּובמּׂשא ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבמּגע
ּכחרּׂש, יבׁש ּבין לח ּבין הּמת, מּבּׂשר ּכזית וכן אדם. נפׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלכל

זהמטּמא נצל? איזהּו ּבכזית. מטּמא ּבּבּׂשר והּנצל ׁשלם. ּכמת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

החי,1) מאדם הנחתך ואבר מבשרו, והנצל יבש, או לח המת מבשר כזית אדם, ככל מטמא אם איבריו נתקשרו שלא הנפל יבאר
מן אבר בין מה בדם, המדולדלים ובשר ואבר העצם, שבתוך מוח המת, מן הפורש ואבר בשר בלא עצם או החי מן הפורש בשר
דם בקבר, עצמותיו שהרקיבו ומת העצמות, ושאר כמת, מטמאות שהן העצמות עצם, בה שיש יתירה ואצבע המת, מן לאבר החי
כשהוא מנטף ודמו המיטה על מוטל שהיה הרוג מיתה, שלאחר דם אם למיתה סמוך ממנו שיצא דם נתערב ואם החי, ודם המת

הפרס. ובית ודופק וגולל בתוכו, שהטומאה זמן כל הקבר מיתה, לאחר או מחיים כולו וספק רביעית ממנו יצא חי,
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אֹותּה ׁשּתקרׁש והּוא סרּוחה. לחה ונעּׂשה ׁשּנּמֹוח ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָהּבּׂשר
מּבּׂשרֹו; ׁשהּוא ּבידּוע - קרׁשה ׁשאם הּמת. מן הּנמצאת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּלחה
הּוא. וניעֹו ּכיחֹו ׁשּמא מטּמאה, אינּה - קרׁשה לא ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹואם

אמרּו·. הן, מּסיני למׁשה הלכה ּכּלם ׁשהּׁשעּורין ּפי על ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻאף
טמאת ׁשעּור ּולפיכ ּכזית, אדם ׁשל ּברּיתֹו ּתחּלת ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֻחכמים:

ּכּזית. ְִַַָּבּׂשרֹו
ׁשלם,‚. ּכמת הּוא הרי - החי האדם מן ׁשּנחּת ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָאיבר

ּבן ׁשל קטן איבר אפּלּו ּובאהל. ּובמּׂשא ּבמּגע ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמטּמא
יּגע אׁשר ּכל ׁשּנאמר: ׁשעּור. להם אין ׁשהאיברים ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹיֹומֹו.
חרב חלל ׁשּדין ידּוע, והּדבר חרב; ּבחלל הּׂשדה ּפני ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָעל
למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּדברים. ׁשאר חלל אֹו אבן חלל ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָּכדין
ּבּמה החרב. ׁשּפלטּתּו ּבאיבר נֹוגע לטּמא אּלא זה ּבא ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלא
וגידים ּבּׂשר ּכברּיתֹו, ׁשלם האיבר ּכׁשהיה אמּורים? ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָָָָּדברים
ּכאדם: ׁשהּוא עצם - אדם ּבעצם אֹו ׁשּנאמר: ְְֱֲֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָועצמֹות;
עד - החי מן איבר אף ועצמֹות, וגידים ּבּׂשר - אדם ְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָמה
והּלׁשֹון הּכליא אבל ועצמֹות. וגידים ּבּׂשר ּכברּיתֹו, ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּיהיה
ואין הֹואיל עצמן, ּבפני איבר ׁשהן ּפי על אף ּבהן, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
ׁשל העצם מן חסר הּבּׂשר. ּכׁשאר הן הרי - עצם ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבהן
מּבּׂשרֹו: חסר טהֹור. ּכּלֹו האיבר הרי - ׁשהּוא ּכל ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָֻאיבר
ויתרּפא ּבחי ארּוכה ּבֹו לעלֹות ׁשראּוי ּבּׂשר עליו נׁשאר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָאם
לאו ואם ּובאהל; ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא זה הרי - ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹויׁשלם
הּפֹורׁש ּובּׂשר ּבאהל. מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא -ְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
- החי מן הּפֹורׁש ּבּׂשר ּבלא עצם וכן טהֹור. - החי ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמן

ָטהֹור.
ּובאהל„. ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא הּמת מן הּפֹורׁש ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹאיבר

חסר ועצמֹות. וגידים ּבּׂשר ּכברּיתֹו, ׁשלם ׁשּיהיה והּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכמת.
חסר ׁשלם. ּכמת מטּמא - ּכזית ּבּׂשר עליו נׁשאר אם ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָעצמֹו,
ארּוכה לעלֹות ּכדי עליו נׁשאר אם העצם: חסר ולא ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהּבּׂשר
עצמֹות ּכׁשאר הּוא הרי - לאו ואם ׁשלם; ּכמת מטּמא - ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָּבחי

הּבּׂשר. עליהן ׁשאין ֲִֵֵֵֶֶַַָָהּמתים
מּבחּוץ.‰. ארּוכה מעלה הּוא הרי - העצם ׁשּבתֹו ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹמח

אם קצֹותיו, מּׁשני הּסתּום עצם והּוא הּמת, קּולית ,ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלפיכ
היה ׁשלם. ּכמת זה הרי - ארּוכה לעלֹות ּכדי מח ּבתֹוכּה ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹיׁש
ּבאהל. מטּמא זה הרי - ּכזית ּבֹו יׁש אם הּמתנדנד, מח ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּבּה
ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - צדדיו מּכל סתּום ׁשהעצם ּפי על ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻאף
ּדבר. לכל ּכבּׂשר ׁשהּמח ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ויֹורדת, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבֹוקעת

.Âׁשאין ּפי על ואף ּבאדם, המדלּדלים והּבּׂשר ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻהאיבר
הּבּׂשר הרי - האדם מת טהֹורים. - ולחיֹות לחזר ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹיכֹולין
מטּמא ואינֹו החי מן איבר מּׁשּום מטּמא והאיבר ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָטהֹור,
מן לאיבר החי מן איבר ּבין מה הּמת. מן איבר ְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָמּׁשּום
מּמּנּו הּפֹורׁש ועצם מּמּנּו הּפֹורׁש ּבּׂשר החי, מן איבר ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּמת?
הּפֹורׁש ועצם מּמּנּו הּפֹורׁש ּבּׂשר הּמת, מן ואיבר טהֹורים; -ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבׁשעּורן. ּומטּמאין הּׁשלם הּמת מן ּכמפרׁשים - ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמּמּנּו

.Ê.ׁשעּור להן אין הּמת מן איבר ּבין החי מן איבר ִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָּובין
ּבאיׁש, יׁש איברים וארּבעים ׁשמֹונה מאתים חכמים: ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָאמרּו
מן הּׁשּנים ואין ועצם, וגידים ּבּׂשר מהן ואחד אחד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכל

איב ּכל וחמּׁשים. ואחד מאתים ּובאּׁשה מהןהּמנין; ר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבמּגע מטּמא הּמת, מן ּבין החי מן ּבין ּכברּיתֹו, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָׁשּפרׁש
ׁשּבאּׁשה, יתרֹות איברים מּׁשלׁשה חּוץ ּובאהל; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹּובמּׂשא
ואין עצם ּבּה ׁשּיׁש יתרה אצּבע וכן ּבאהל. מטּמאין ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשאינן
רב למנין עֹולה - הּיד ּגב על נסּפרת אם צּפרן: ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּבּה
ּבמּגע מטּמאה - הּיד ּגב על נסּפרת אינּה ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאיברים;
סֹופרים. מּדברי וטמאתּה ּבאהל. מטּמאה ואינּה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻּובמּׂשא,
מה ּומּפני האיברים. ּכׁשאר היא הרי - צּפרן ּבּה היה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹואם
הּנסּפרת. מּׁשּום ּגזרה נסּפרת? ׁשאינּה אצּבע על טמאה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּגזרּו
להֹודיע ּכדי הּכר, לּה עּׂשּו ּבאהל? טּמאּוה לא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹולּמה
על יּׂשרפּו ׁשּלא ּכדי ּגזרה, מּׁשּום מּדבריהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻׁשּטמאתּה

וקדׁשים. ּתרּומה ְְְִָָָָָֻטמאתּה
.Áצּורת ּבהן נּכרת אם ּבּׂשר, עליהם ׁשאין הּמת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעצמֹות

ׁשלם, ּכמת ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין אּלּו הרי - ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹעצמֹות
מטּמאין ׁשהן העצמֹות הן ואּלּו אדם. עצם ּבהם קֹורא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשאני
הּׁשדרה מנינֹו. ורב ּבנינֹו, ורב והּגלּגלת, הּׁשדרה, ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֻּכמת:
חסרה ואם ׁשלם; ּכמת היא הרי - ׁשלמה ׁשהיא ׁשדרה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּכיצד?
ּכׁשאר היא הרי - חליֹות עּׂשרה מּׁשמֹונה אחת חליא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻֻאפּלּו
היא הרי - ׁשלמה ׁשהיא ּגלּגלת ּכיצד? הּגלּגלת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻֻהעצמֹות.
ּבּה היּו העצמֹות. ּכׁשאר היא הרי - ּכסלע חסרה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָּכמת;
הּוא אדם ׁשל ּבנינֹו ּכל לכסלע. מצטרפין ּכּלם - קטּנים ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָֻנקבים
מת ׁשל ּבנינֹו ורב והּׁשדרה. והּצלעֹות והירכים הּׁשֹוקים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּתי
ואם אחת. ויר ׁשֹוקיו ׁשּתי ּכגֹון ּכיצד? ׁשלם. ּכמת הּוא הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָ
מנינֹו רב העצמֹות. ּכׁשאר הן הרי - ׁשהּוא ּכל ּבנינֹו רב ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹחסר
עצם ועּׂשרים חמּׁשה מאה ׁשהיּו ּכגֹון עצמֹות. מנין רב ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכיצד?
הן הרי - ועּׂשרים ארּבעה מאה היּו ׁשלם. ּכמת אּלּו הרי -ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
חסר אֹו ּבאיבריו יתר זה אדם ׁשהיה ּפי על אף עצמֹות. ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָּכׁשאר
אּלא אדם; ּכל רב מנין על אּלא ּבֹו מׁשּגיחין אין - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבאיבריו
ּגב על נסּפרת ׁשהיתה אֹו צּפרן ּבּה ׁשּיׁש אצּבע היתה ּכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּמנין, עֹולה ׁשהיא ְְְִִֵֶֶַַַָָָהּיד,
.Ëולא ּבנין, רב ולא מנין רב ּבהן ׁשאין הּמת עצמֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹׁשאר

- הּקב רבע ּבהן היה אם ׁשלמה, ּגלּגלת ולא ׁשלמה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֻׁשדרה
ּפחֹות היּו ּובאהל. ּובמּׂשא ּבמּגע ּכמת מטּמאים אּלּו ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹהרי
ואינֹו ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא - ּכּׂשעֹורה עצם אפּלּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמרבע,

ּבאהל. ְְֵֶַֹמטּמא
.Èּבמּגע מטּמא זה הרי - רבע ּבֹו יׁש אפּלּו אחד, עצם ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהיה

מּפי הלכה אחד עצם טמאת ּבאהל. מטּמא ואינֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻּובמּׂשא
מּפי למדּו ּבעצם, הּנגע וכל ׁשּנאמר: לפי ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּׁשמּועה.
ּולפי ּובמּׂשא. ּבמּגע מטּמא ּכּׂשעֹורה עצם אפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשמּועה:
סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה דין הּוא הרי הלכה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָֹֻׁשּטמאתֹו

.‡Èחפנים מלא - רקב ונעּׂשּו ּבּקבר עצמֹותיו ׁשהרקיבּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמת
ּבמּגע, מטּמא ואינֹו ּכמת; ּובאהל ּבמּׂשא מטּמא רקב ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹמאֹותֹו
ואפּלּו אחד. גּוף אינֹו ׁשהרי ּבכּלֹו, לּגע אפׁשר ׁשאי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻלפי

חּבּור. אינֹו - ּבמים ְְִִִֵַגּבלֹו
.·È:ׁשּנאמר ּובאהל; ּובמּׂשא ּבמּגע ּכמת מטּמא הּמת ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּדם

ׁשעּורֹו? וכּמה הּנפׁש. הּוא הּדם ּכי ונאמר: האדם, ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבנפׁש
אדמּומית ּבֹו ׁשּיׁש זמן ּכל הּדם, ּתמצית אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָרביעית.

הּמת. ּבאהל ְְֵֵֶַַֹמטּמא
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.Âׁשּירקיב עד מטּמא, אינֹו - רקב ׁשּנעּׂשה עד הּמת ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָטחן
ֵֵָמאליו.

.Êמקצתֹו ׁשהרקיב אֹו ׁשּירקיב, עד והּניחֹו ּכּלֹו ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָֻטחנֹו
נטמא ואם ספק, זה הרי - ּכּלֹו והרקיב ּומת חי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֻּכׁשהּוא

ּבספק. טמא זה הרי - זה מרקב חפנים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹלמלא
.Áמעפר אֹו הּמת ּתחת הּנמצא מעפר ועֹוד חפנים ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹמלא

ׁשּמטּמא רקב הּוא אם ּטיבֹו, מה ידּוע ואין ּבקבר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּנמצא
הרי - ודמֹו הּמת ּבנצל ׁשּנתלכל עפר אּלא אינֹו אֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבאהל,

ּובאהל ּבמּׂשא מטּמא מלא13זה ועֹוד חפנים ּבמלא יׁש ׁשהרי , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
רקב סֹופרים.14חפנים מּדברי טמאה זֹו ׁשאף לי, ויראה . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

.Ëקּימת וׁשלדֹו ׁשּנּׂשרף -15הּמת והּצלעֹות הּׁשדרה והּוא , ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
נחר אם לֹומר צרי ואין ׁשלם. ּכמת מטּמא זה אבל16הרי . ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשפיר וכן טהֹור. - ּתבניתֹו צּורת ׁשּנתּבלּבלה עד נּׂשרף 17אם ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ
ּבּמים18מרּקם צּורתֹו.19ׁשּטרפֹו נתּבלּבלה ׁשהרי טהֹור, - ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

.Èּכקמח ונעּׂשה ׁשּנפר הּמת אפר20ּבּׂשר וכן טהֹור. - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבין הּמת, מּבּׂשר הּנהוין הּתֹולעים וכן טהֹור. - ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׂשרּופין
ּבכל ּכבּׂשר ׁשהּמח ּבארנּו, ּוכבר טהֹורין. - מתים ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹחּיים

וׁשרץ. ּבנבלה ּבין ּבמת ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶָָָמקֹום,
.‡Èּבֹו הּל אֹו צרּכֹו ּכל עּבדֹו ואם ּכבּׂשרֹו. - האדם ְְְְִִִִֵָָָָָָעֹור

הּתֹורה מן טהֹור זה הרי - עבֹודה מּדבריהם21ּכדי אבל . ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
אדם ּבני להרּגיל ׁשּלא ּגזרה הּמת. ּכבּׂשר ּבכזית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹמטּמא

ּבהן ויׁשּתּמׁשּו האדם עֹורֹות .22לעּבּוד ְְְְִִֶַָָָָ
.·Èחי ׁשהיה ּבין ּכׁשּיּולד, אדם ׁשל ּפניו ּכנגד הּבא ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָעֹור

מּפני טהֹור, זה הרי - מתה ואּמֹו מת ׁשּנֹולד ּבין חּיה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואּמֹו
ּבהן. וכּיֹוצא וקיא צֹואה אֹו ּפרׁש ּכמֹו ְְְִֵֶֶֶֶַָָׁשהּוא

.‚Èוהּצּפרן והּׂשער הּׁשּנים מן חּוץ טמא, ׁשּבּמת ,23ּכל ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
מחליף וגזען ּכיצד?24הֹואיל טמא. הּכל חּבּורן ּובׁשעת . ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹ

וכן ּבּבית. אׁשר ּכל נטמא - הּבית ּבתֹו ּוּׂשערֹו ּבחּוץ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמת
-25הּנֹוגע מחּברין ּכׁשהן ּבצּפרניו אֹו ּבׁשּניו אֹו ּבּׂשערֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

להּגזז העֹומד ּׂשערֹו להּנטל,26נטמא. העֹומדים וצּפרניו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָָָ
ּבהן הּנֹוגע ,לפיכ ספק. ּבהן יׁש להּנטל עֹומדין והן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהֹואיל

הּו הרי מׁשקה- ּכל טמא. ספק -27א הּמתים מן הּיֹוצא ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ
ּכמֹו28טהֹור טמא, - הּמת מן דמים מראה וכל מּדמֹו. חּוץ , ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ

ׁשּגזרּו ּכדר הּמת מׁשקה על גזרּו לא מה ּומּפני ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבארנּו.
ּבדלין הּכל ׁשהּמת מּפני הּטמאין? מּכל הּיֹוצאין מׁשקין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹעל

מׁשקיו. על גזרּו לא ְְִֶַַָָֹמּמּנּו,
.„Èּכדם ׁשהיא מּפני ּברביעית, מטּמאה ׁשּנּמֹוחה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכבד

אף טהֹור, - רביעית ּבֹו אין אם ּכּלֹו, ׁשּיצא קטן ּדם ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֻנקּפה.
ׁשּבֹו ּדם ּכל ׁשהּוא ּפי .29על ִֶֶַָָ

.ÂËועצם ּדם, רביעית טהֹורים: - ׁשהּוא ּכל חסרּו אם ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָואּלּו
ואיבר רקב, חפנים ּומלא נצל, ּוכזית ּבּׂשר, ּוכזית ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכּׂשעֹורה,

ׁשהּוא. ּכל מעצמֹו ׁשחסר החי ְִֵֶֶַַַַָָמן

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשּתהיה‡. עד טהֹורה, - מתים מּׁשני הּבאה ּדם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָרביעית
ּכגֹון מתים, מּׁשני ׁשּנגמרה ׁשדרה אחד. מּמת הרביעית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּכל
וכן אחר, מּמת ותׁשלּומן מאחד החליֹות מקצת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשהיּו
ואיבר מתים, מּׁשני עצמֹות ורבע מתים, ׁשני ׁשל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻהּגלּגלת
אּלא ּבאהל, מטּמאין אינן אּלּו ּכל - מתים מּׁשני הּמת ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמן

עצמֹות. ּכל ּכׁשאר ּובמּׂשא, ְְְֲִַַָָָָָּבמּגע
אחד,·. מאיׁש אפּלּו טהֹור. - אנׁשים מּׁשני החי מן ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאיבר

טהֹור. - לׁשנים נחלק ְֱִִִֶַַָאם
נצל‚. ּוכזית מתים, מּׁשני ּבּׂשר ּומלאּכזית מתים, מּׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

הרי - רקב לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל מתים מּׁשני רקב ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחפנים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

למה13) מנוגד זה ולכאורה רקב". תרווד בו שאין הקברות בית עפר ועוד תרווד למלאות אפשר שאי "לפי נימקו: ב כז, ובנידה
שמה כאן, התוספתא פי על מפרש שם במשנה רבא ובאליהו מטמא. אינו שהיא כל תערובת בו שיש שרקב ד, בהלכה שאמר
לו, קברות עפר דין אלא תרווד במלוא לטמא רקב דין לו שאין הכוונה רקב, לו אין עץ של בארון או בכסותו הנקבר שאמרו
מטמא]. סופרים מדברי אבל תערובת, בו יש אם מטמא אינו שמדאורייתא כותב, ספר בקרית [והמבי"ט ועוד. תרווד כמלוא שצריך

כלמעלה14) מטמא אינו במגע אבל ובאוהל, במשא חפניים מלוא בשיעור שמטמא הוא רקב שמא ואומרים מחמירים אנו פירוש,
י"א. הלכה ב שהיתה.15)פרק כמו תבניתו ונשארה פחם ונעשה שנשרף משריפה.16)כגון פחותה תחילת17)חריכה
העובר. של ניכרת.18)יצירתו איבריו נעשה20)עירבבו.19)צורת ולא נפרך אם לקיש וריש יוחנן ר' מחלוקת שם בגמרא

ר' לקיש.כקמח, כריש שפוסק נשמע כאן רבינו ומדברי מטהר. לקיש ריש גם כקמח נעשה ואם מטמא, לקיש וריש מטהר יוחנן
התורה.21) מן טהור עיבדו כשלא גם ראשון ללשון אבל עולא, של אחרון אדם22)כלשון יעשה שמא "גזירה שם: בגמרא

שטיחים". ואמו אביו המת.23)עורות מן שפירשו צומחים24)אחר שאחרים חליפים להם יש ניטלו אם פירוש, א. נה, נידה
עימו. נבראו שלא מפני אחר; טעם בגמרא שם נאמר - וצומחות חוזרות אינן שמקצתן - בשיניים, דין25)במקומם. א. נא, נזיר

טמא. - להיגלח עומד אינו שאם ומשמע להיגלח, העומד בשערו שם חזקיה של מאיבעיה יוצא להיגזז.26)זה עמדו שמת לפני
נוזל.27) טמאים.28)דבר אחרות מטומאות היוצאים שנוזלים פי על רבי29)ואף דעת נגד ד משנה ב פרק באהלות כחכמים

שלוש עקיבא לרבי חכמים השיבו ד הלכה ג פרק שם בתוספתא שהוא. בכל מטמא שלם ששלד לעצמות דם שמדמה עקיבא
אפילו ב. בניין; ורוב מניין ברוב מטמאות הקב) (רובע משיעורן פחות אפילו העצמות א. לעצמות: בשר לדמות אין למה תשובות
דם טיפת נשארה שלא אפשר אי ג. (רביעית); הקבוע משיעורו פחות מטמא אינו דם אבל ובמשא. במגע מטמא כשעורה עצם

הקטן. של ועצם1)בגופו מצטרפין, אם שבמת טומאות כל מתים, שני של וגולגולת שנגמרה, ושדרה דם, רביעית דין יבאר
כל שבה, חוליות רוב שנגמרו ושדרה ודבקו, לחלקים שחתכו המת מן וכזית שנרקבו, עצמות רובע לשנים, שנתחלקה כשעורה
וכיצד בכסות, שנבלע ודם באויר שנשפך דם הבית, בתוך שנתפזר רקב חפנים מלא הבית, בתוך והכניסן שנחלקו באוהל המטמאין

הם. שמות שלשה והאוהל והמשא המגע אותה, משערין

zn z`neh zekld - ixyz a"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‚Èׁשהּואּד זמן ּכל טהֹור זה הרי - נחירה דם אפּלּו החי, ם ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָ
עם למיתה סמּו ּבאחרֹונה מּמּנּו ׁשּיצא הּדם נתערב ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָחי.
ואין רביעית, הּתערֹובֹות וכל ׁשּמת, אחר מּמּנּו ׁשּיצא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּדם
חצי אפּלּו מיתה, אחר יצא וכּמה מחּיים יצא ּכּמה ְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָידּוע
דם נקרא זה הרי - מיתה אחר וחציּה מחּיים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָרביעית
ׁשּטמאתֹו אּלא ּובאהל, ּובמּגע ּבמּׂשא ּומטּמא ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּתבּוסה,

סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי
.„Èחי ּכׁשהּוא מנּטף ודמֹו הּמּטה על מּטל ׁשהיה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻהרּוג

ויֹורד מֹותֹו אחר מנּטף הּדם והרי ּומת לגּמא, ְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַַָָֻויֹורד
טּפה ׁשּטּפה טהֹור; ׁשּבּה הּדם ּכל הרי - ּגּמא ְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֻלאֹותּה
מּמּנּו יצא מחּיים. ׁשּיצא ּבּדם ּבטלה ראׁשֹונה ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָראׁשֹונה
לאחר ּכּלּה ספק מחּיים ּכּלּה וספק ּבלבד, ּדם ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻֻרביעית
ּבּה והּנֹוגע הּספקֹות, ּכׁשאר טמאה ספק זֹו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֻמיתה
ּכמֹו טהֹור, - הרּבים ּברׁשּות טמא, - הּיחיד ְְְִִִִֵַַָָָָּברׁשּות

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר
.ÂËּובאהל ּבמּגע מטּמא ּבתֹוכֹו ׁשהּטמאה זמן ּכל ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּקבר

בקבר. אֹו אדם בעצם אֹו במת אֹו ׁשּנאמר: ּתֹורה; ּדין ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכמת,
ׁשּיהיה והּוא ּבכתליו. הּנֹוגע אֹו קבר ׁשל ּבגּגֹו הּנֹוגע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָואחד
אבל ּובאהל. ּבמּגע מטּמא ּכּלֹו יהיה ּכ ואחר וסתּום ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּבנּוי
וכּסה הּמת, ּבצּדי ּבהן וכּיֹוצא אבנים אֹו ּכלים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּמעמיד
הּכּסּוי זה - ּבהן וכּיֹוצא ּבאבנים אֹו ּבכלים מלמעלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעליו
את הּמעמידין הּצדדין ואּלּו גֹולל, נקרא מלמעלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּמּטל
אֹו הּגֹולל ּוׁשניהם, ּדֹופק; נקראין עליהן נׁשען ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהּגֹולל
מּדברי וטמאתן ּכקבר, ּובאהל ּבמּגע מטּמאין ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻהּדֹופק,
הּגֹולל ּגרר אם ,לפיכ ּבמּׂשא. מטּמאין ואינן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָסֹופרים,

ׁשמטֹו אֹו גררֹו אֹו הּמת את ּבֹו ׁשּכּסה עד מעלּבחבלים ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשמטֹו אֹו הּגֹולל עליו ׁשהעמיד עד הּדֹופק ׁשּגרר אֹו ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמת,
ׁשּסֹומכין ּודברים טהֹור. זה הרי - הּגֹולל מּתחת ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבחבלים
טהֹורין. הן הרי - ּדֹופקין ּדֹופק הּנקראין והם הּדֹופק, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָאת

.ÊË- ּבעפרּה הּמת עצמֹות ואבדּו קבר ּבּה ׁשּנחרׁש ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּׂשדה
ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא ועפרּה הּפרס. ּבית הּנקראת ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָהיא
ּכל וכן ּבאהל. מטּמאה ואינּה ּכּׂשעֹורה, עצם ּבּה יׁש ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּמא
העצמֹות מּפני ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא עפרן העּמים ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָארצֹות
מּדברי העּמים וארץ הּפרס ּבית וטמאת ּבהן. נזהרין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשאין

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִִֵֶָסֹופרים,

ה'תשע"ב תשרי י"ב שני יום

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

נפל‡. אפּלּו הּמת, ּובאהל: ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאּלּו
נצל. ּוכזית הּמת, מּבּׂשר ּוכזית ּבגידין. איבריו נתקּׁשרּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
ּכראּוי. ּבּׂשר עליהם ׁשּיׁש הּמת מן ואיבר החי מן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָואיבר
מּכל עצמֹות ורבע מנינֹו. ורב ּבנינֹו ורב והּגלּגלת, ְְְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹֹֹֻוהּׁשדרה
מנין. רב ולא ּבנין רב לא ּבהן ׁשאין ּפי על אף ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹמקֹום,

ּתבּוסה ּדם עּׂשרה.2ּורביעית ׁשּתים הּכל . ְְְְִִֵֵֶַַָֹ
איבר·. ּבאהל: מטּמאין ואין ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹואּלּו

ארּוכה להעלֹות ּבֹו ואין ּבּׂשרֹו ׁשחסר החי מן3מן ואיבר . ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
להעלֹות ּכדי ּבּׂשר נׁשאר ולא עצמֹו אֹו ּבּׂשרֹו ׁשחסר ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּמת

ּכדי4ארּוכה ּבּׂשר עליו ׁשּיׁש ּפי על אף העצם ׁשחסר אֹו ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
עצמֹות. רבע ּבּה ואין ׁשחסרה והּׁשדרה ארּוכה. ְְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹלהעלֹות

ר ּבּה ואין ׁשחסרה אפּלּווהּגלּגלת ועצם עצמֹות. בע ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻ
ׁשבע הּכל הּפרס. ּובית העּמים. וארץ .5ּכּׂשעֹורה. ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ואינן‚. ּכקבר ּובאהל ּבמּגע מטּמאין והּדֹופק ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּגֹולל
מטּמא ואינֹו ּובאהל ּבמּׂשא מטּמא הרקב ּבמּׂשא. ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹמטּמאין
ּדם, רביעית וטמאת ּבאהל, עצמֹות רבע טמאת ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָֹֹֻֻּבמּגע.

הּמת מן ּבין ּכראּוי, ּבּׂשר עליו ׁשאין איבר מן6וטמאת ּבין ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ
אין ׁשהרי ּתֹורה; ּדין אינן טמאתן ׁשּכּלן לי, יראה - ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻהחי

עליהן מגּלח ּבנזירּות7הּנזיר ׁשּבארנּו ּכמֹו חּיבין8, ואין , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
חּיב ּתֹורה ׁשל ּבטמאה טמא וכל הּמקּדׁש, ּביאת על ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻעליהן
הּמת מן טמאה ׁשּכל אֹומר, אני לפיכ הּמקּדׁש. ּביאת ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻעל

ּתֹורה. ּדין אינּה - עליה מגּלח הּנזיר ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאין
ׁשיׁש„. ׁשל ּבארֹון ערם ׁשּיּקבר עד מטּמא הּמת רקב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאין

זכּוכית ׁשל מּמּנּו9אֹו חסר ׁשלם. ּכּלֹו ויהיה ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
מּתכת ׁשל אֹו עץ ׁשל ּבארֹון אֹו ּבכסּותֹו ׁשּנקּבר אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאיבר
אֹו העץ רקב אֹו הּכסּות ׁשרקב מּפני טמא, רקבֹו אין -ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ
המטּמא ורקב ּגוּיתֹו. ּברקב ּתתערב הּמּתכת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָחלּודת

ּבֹו ּבטמאתֹו10ׁשּנתערב הּוא הרי - ׁשהּוא ּכל ולא11עפר . ְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹֻ
רקב. לֹו אין הרּוג אבל ּבלבד, למת אּלא רקב ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָאמרּו

צּפרניו‰. אֹו ּׂשערֹו ׁשּגזזּו אֹו ּכאחד, מתים ׁשני ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָקברּו
אין - ּבמעיה ועּברּה מעּברת אּׁשה ׁשּקברּו אֹו עּמֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻֻּוקברּום
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ומתי1) עליה, מגלח הנזיר שאין המת מן טומאה כל באוהל, ולא ובמשא במגע והמטמאים ובאוהל ובמשא במגע המטמאים יבאר
חיבורו, בשעת טמא שבמת וכל האדם, ועורות תולעים במים, שטרפו מרוקם ושפיר קיימת, ושלדו שנשרף המת מטמא, המת רקב

טהורים. שהוא כל חסרו שאם והדברים מהמתים היוצא חי2)משקה דם בו ומעורב למיתה חיים בין הרוג מאדם המטפטף דם
מדרבנן. וטומאתו מת, לגמרי.3)ודם טהור שהוא כל אפילו עצמו חסר להעלות4)ואם כדי נשאר לא שאפילו מלמדת, זו בבא

באוהל. מטמא אינו - ארוכה להעלות כדי בשר שיש פי על ואף ובמשא. במגע מטמא אבר5)ארוכה ואולי פרטים. שמונה מנה
אחד. כדבר נמנו עליו, ושאין ארוכה, להעלות כדי בשר ויש עצמו שחסר המת (כגון6)מן מכשעורה פחותה היא שבו כשהעצם

התורה. מן מטמאה כשעורה היא שאם משנה), כסף - קטן מגלח7)בנפל הנזיר דאורייתא טומאות שכל משמע ב מא, ובנזיר
כראוי.8)עליהן. בשר עליו שיש אבר ועל דם לוג חצי ועל עצמות קב חצי על מגלח שהנזיר כתב ושם ב. הלכה ז, אין9)פרק

למשה הלכה הם רקב דיני כל מתפוררים. אבנים שאר אבל השיש, וכן דביקים לחלקים מתפוררת אינה וגם בזכוכית שולטת חלודה
שם). (רש"י רקב.10)מסיני שנעשה מכאן11)אחר לאחר הבאה תערובת אבל מעכבת, - רקב טומאת לו שירדה לפני תערובת

מטהרת. אחר.12)אינה מגוף רקב בו שמעורב מפני
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.Âׁשּירקיב עד מטּמא, אינֹו - רקב ׁשּנעּׂשה עד הּמת ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָטחן
ֵֵָמאליו.

.Êמקצתֹו ׁשהרקיב אֹו ׁשּירקיב, עד והּניחֹו ּכּלֹו ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָֻטחנֹו
נטמא ואם ספק, זה הרי - ּכּלֹו והרקיב ּומת חי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֻּכׁשהּוא

ּבספק. טמא זה הרי - זה מרקב חפנים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹלמלא
.Áמעפר אֹו הּמת ּתחת הּנמצא מעפר ועֹוד חפנים ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹמלא

ׁשּמטּמא רקב הּוא אם ּטיבֹו, מה ידּוע ואין ּבקבר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּנמצא
הרי - ודמֹו הּמת ּבנצל ׁשּנתלכל עפר אּלא אינֹו אֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבאהל,

ּובאהל ּבמּׂשא מטּמא מלא13זה ועֹוד חפנים ּבמלא יׁש ׁשהרי , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
רקב סֹופרים.14חפנים מּדברי טמאה זֹו ׁשאף לי, ויראה . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

.Ëקּימת וׁשלדֹו ׁשּנּׂשרף -15הּמת והּצלעֹות הּׁשדרה והּוא , ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
נחר אם לֹומר צרי ואין ׁשלם. ּכמת מטּמא זה אבל16הרי . ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשפיר וכן טהֹור. - ּתבניתֹו צּורת ׁשּנתּבלּבלה עד נּׂשרף 17אם ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ
ּבּמים18מרּקם צּורתֹו.19ׁשּטרפֹו נתּבלּבלה ׁשהרי טהֹור, - ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

.Èּכקמח ונעּׂשה ׁשּנפר הּמת אפר20ּבּׂשר וכן טהֹור. - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבין הּמת, מּבּׂשר הּנהוין הּתֹולעים וכן טהֹור. - ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׂשרּופין
ּבכל ּכבּׂשר ׁשהּמח ּבארנּו, ּוכבר טהֹורין. - מתים ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹחּיים

וׁשרץ. ּבנבלה ּבין ּבמת ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶָָָמקֹום,
.‡Èּבֹו הּל אֹו צרּכֹו ּכל עּבדֹו ואם ּכבּׂשרֹו. - האדם ְְְְִִִִֵָָָָָָעֹור

הּתֹורה מן טהֹור זה הרי - עבֹודה מּדבריהם21ּכדי אבל . ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
אדם ּבני להרּגיל ׁשּלא ּגזרה הּמת. ּכבּׂשר ּבכזית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹמטּמא

ּבהן ויׁשּתּמׁשּו האדם עֹורֹות .22לעּבּוד ְְְְִִֶַָָָָ
.·Èחי ׁשהיה ּבין ּכׁשּיּולד, אדם ׁשל ּפניו ּכנגד הּבא ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָעֹור

מּפני טהֹור, זה הרי - מתה ואּמֹו מת ׁשּנֹולד ּבין חּיה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואּמֹו
ּבהן. וכּיֹוצא וקיא צֹואה אֹו ּפרׁש ּכמֹו ְְְִֵֶֶֶֶַָָׁשהּוא

.‚Èוהּצּפרן והּׂשער הּׁשּנים מן חּוץ טמא, ׁשּבּמת ,23ּכל ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
מחליף וגזען ּכיצד?24הֹואיל טמא. הּכל חּבּורן ּובׁשעת . ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹ

וכן ּבּבית. אׁשר ּכל נטמא - הּבית ּבתֹו ּוּׂשערֹו ּבחּוץ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמת
-25הּנֹוגע מחּברין ּכׁשהן ּבצּפרניו אֹו ּבׁשּניו אֹו ּבּׂשערֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

להּגזז העֹומד ּׂשערֹו להּנטל,26נטמא. העֹומדים וצּפרניו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָָָ
ּבהן הּנֹוגע ,לפיכ ספק. ּבהן יׁש להּנטל עֹומדין והן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהֹואיל

הּו הרי מׁשקה- ּכל טמא. ספק -27א הּמתים מן הּיֹוצא ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ
ּכמֹו28טהֹור טמא, - הּמת מן דמים מראה וכל מּדמֹו. חּוץ , ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ

ׁשּגזרּו ּכדר הּמת מׁשקה על גזרּו לא מה ּומּפני ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבארנּו.
ּבדלין הּכל ׁשהּמת מּפני הּטמאין? מּכל הּיֹוצאין מׁשקין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹעל

מׁשקיו. על גזרּו לא ְְִֶַַָָֹמּמּנּו,
.„Èּכדם ׁשהיא מּפני ּברביעית, מטּמאה ׁשּנּמֹוחה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכבד

אף טהֹור, - רביעית ּבֹו אין אם ּכּלֹו, ׁשּיצא קטן ּדם ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֻנקּפה.
ׁשּבֹו ּדם ּכל ׁשהּוא ּפי .29על ִֶֶַָָ

.ÂËועצם ּדם, רביעית טהֹורים: - ׁשהּוא ּכל חסרּו אם ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָואּלּו
ואיבר רקב, חפנים ּומלא נצל, ּוכזית ּבּׂשר, ּוכזית ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכּׂשעֹורה,

ׁשהּוא. ּכל מעצמֹו ׁשחסר החי ְִֵֶֶַַַַָָמן

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשּתהיה‡. עד טהֹורה, - מתים מּׁשני הּבאה ּדם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָרביעית
ּכגֹון מתים, מּׁשני ׁשּנגמרה ׁשדרה אחד. מּמת הרביעית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּכל
וכן אחר, מּמת ותׁשלּומן מאחד החליֹות מקצת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשהיּו
ואיבר מתים, מּׁשני עצמֹות ורבע מתים, ׁשני ׁשל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻהּגלּגלת
אּלא ּבאהל, מטּמאין אינן אּלּו ּכל - מתים מּׁשני הּמת ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמן

עצמֹות. ּכל ּכׁשאר ּובמּׂשא, ְְְֲִַַָָָָָּבמּגע
אחד,·. מאיׁש אפּלּו טהֹור. - אנׁשים מּׁשני החי מן ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאיבר

טהֹור. - לׁשנים נחלק ְֱִִִֶַַָאם
נצל‚. ּוכזית מתים, מּׁשני ּבּׂשר ּומלאּכזית מתים, מּׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

הרי - רקב לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל מתים מּׁשני רקב ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחפנים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

למה13) מנוגד זה ולכאורה רקב". תרווד בו שאין הקברות בית עפר ועוד תרווד למלאות אפשר שאי "לפי נימקו: ב כז, ובנידה
שמה כאן, התוספתא פי על מפרש שם במשנה רבא ובאליהו מטמא. אינו שהיא כל תערובת בו שיש שרקב ד, בהלכה שאמר
לו, קברות עפר דין אלא תרווד במלוא לטמא רקב דין לו שאין הכוונה רקב, לו אין עץ של בארון או בכסותו הנקבר שאמרו
מטמא]. סופרים מדברי אבל תערובת, בו יש אם מטמא אינו שמדאורייתא כותב, ספר בקרית [והמבי"ט ועוד. תרווד כמלוא שצריך

כלמעלה14) מטמא אינו במגע אבל ובאוהל, במשא חפניים מלוא בשיעור שמטמא הוא רקב שמא ואומרים מחמירים אנו פירוש,
י"א. הלכה ב שהיתה.15)פרק כמו תבניתו ונשארה פחם ונעשה שנשרף משריפה.16)כגון פחותה תחילת17)חריכה
העובר. של ניכרת.18)יצירתו איבריו נעשה20)עירבבו.19)צורת ולא נפרך אם לקיש וריש יוחנן ר' מחלוקת שם בגמרא

ר' לקיש.כקמח, כריש שפוסק נשמע כאן רבינו ומדברי מטהר. לקיש ריש גם כקמח נעשה ואם מטמא, לקיש וריש מטהר יוחנן
התורה.21) מן טהור עיבדו כשלא גם ראשון ללשון אבל עולא, של אחרון אדם22)כלשון יעשה שמא "גזירה שם: בגמרא

שטיחים". ואמו אביו המת.23)עורות מן שפירשו צומחים24)אחר שאחרים חליפים להם יש ניטלו אם פירוש, א. נה, נידה
עימו. נבראו שלא מפני אחר; טעם בגמרא שם נאמר - וצומחות חוזרות אינן שמקצתן - בשיניים, דין25)במקומם. א. נא, נזיר

טמא. - להיגלח עומד אינו שאם ומשמע להיגלח, העומד בשערו שם חזקיה של מאיבעיה יוצא להיגזז.26)זה עמדו שמת לפני
נוזל.27) טמאים.28)דבר אחרות מטומאות היוצאים שנוזלים פי על רבי29)ואף דעת נגד ד משנה ב פרק באהלות כחכמים

שלוש עקיבא לרבי חכמים השיבו ד הלכה ג פרק שם בתוספתא שהוא. בכל מטמא שלם ששלד לעצמות דם שמדמה עקיבא
אפילו ב. בניין; ורוב מניין ברוב מטמאות הקב) (רובע משיעורן פחות אפילו העצמות א. לעצמות: בשר לדמות אין למה תשובות
דם טיפת נשארה שלא אפשר אי ג. (רביעית); הקבוע משיעורו פחות מטמא אינו דם אבל ובמשא. במגע מטמא כשעורה עצם

הקטן. של ועצם1)בגופו מצטרפין, אם שבמת טומאות כל מתים, שני של וגולגולת שנגמרה, ושדרה דם, רביעית דין יבאר
כל שבה, חוליות רוב שנגמרו ושדרה ודבקו, לחלקים שחתכו המת מן וכזית שנרקבו, עצמות רובע לשנים, שנתחלקה כשעורה
וכיצד בכסות, שנבלע ודם באויר שנשפך דם הבית, בתוך שנתפזר רקב חפנים מלא הבית, בתוך והכניסן שנחלקו באוהל המטמאין

הם. שמות שלשה והאוהל והמשא המגע אותה, משערין
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ׁשּכל למדּת, הא ּוטהרּתם. הּׁשביעי ּבּיֹום ּבגדיכם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוכּבסּתם
ׁשבעה. טמאת ּבגדים מטּמא ׁשבעה טמאת הּטמא ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֻֻאדם

.„- אחר ּבאדם ואדם ּבמת, ׁשּנגע אדם אֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָנמצאת
ּכלים ערב. טמאת והּׁשני ׁשבעה, טמאת טמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻהראׁשֹון
טמאת טמאים ׁשניהם - ּבּכלים וכלים ּבמת, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֻהּנֹוגעין

טמ ּכלים, ּבין אדם ּבין הּׁשליׁשי, אבל טמאתׁשבעה; א ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻ
- ּבאדם וכלים ּבּכלים, ואדם ּבמת, הּנֹוגעין ּכלים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָערב.
ּכלים, ּבין אדם ּבין והרביעי, ׁשבעה; טמאת טמאין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֻׁשלׁשּתן

ערב. טמאת ְֵֶֶַָֻטמא
לחּיב‰. אבל וקדׁשים; ּתרּומה לענין אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָּבּמה

אּלא חּיב אינֹו - קדׁשים אכילת על אֹו מקּדׁש ּביאת על ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכרת
ּכדין ּבֹו, ׁשּנגע והּׁשני ּבּמת ׁשּנגע הראׁשֹון ּבלבד: ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּׁשנים
הּנֹוגע אבל יטמא; הּטמא ּבֹו יּגע אׁשר וכל ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּתֹורה,
ׁשּנגעּו ּבכלים ׁשּנגע ּבאדם הּנֹוגע אֹו ּבאדם ׁשּנגעּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבכלים
ׁשהּדברים מקּדׁש. ּביאת ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור, - ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבמת
ׁשהרי ּתֹורה, ּדין אינן - קּבלה ּדברי ׁשהן ּפי על אף ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהאּלּו,
והּׁשני אב, ׁשהּוא ּבמת ׁשּנטמא זה אּלא ּבּתֹורה נתּפרׁשּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלא

ּכלים. ּבין אדם ּבין ראׁשֹון, ׁשהּוא ּבֹו ִִֵֵֵֵֶַַָָהּנֹוגע
.Âואינֹו טמא. - ּבאהל עּמֹו ׁשהיה אֹו ּבמת ׁשּנגע חרּׂש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּכלי

ׁשאין ּכלים; ׁשאר ולא אחר חרּׂש ּכלי ולא אדם] [לא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹמטּמא
ּבׁשאר ולא ּבמת לא לעֹולם, הּטמאה אב נעּׂשה חרּׂש ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻּכלי

קּבלה. ׁשהּוא ּפי על אף ּתֹורה, ּדין וזה ְְִִֶֶַַַָָָֻטמאֹות.
.Êאדם מטּמא הּטמאה אב ּכל ּבטמאֹות: ּגדֹול ּכלל ְְְְְֵֶַַַָָָָָָֻֻזה

ּכלי ּבין ׁשטף ּכלי ּבין מּתכֹות ּכלי ּבין וכלים, ּבגדים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּומטּמא
אב זה הרי - ּבנגיעה וכלים אדם המטּמא וכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחרּׂש.
ואינֹו ּומׁשקין, אכלין מטּמא הּטמאֹות ולד וכל ְְְְְְְֳִִֵֵַַַַַָָָֻֻהּטמאה.
ּובגדים. ּכלים ׁשאר ולא חרּׂש ּכלי לא וכלים, אדם לא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹמטּמא

.Áּבראׁשֹון והּנֹוגע ראׁשֹון, הּנקרא הּוא ּבאב הּנֹוגע ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָּכל
נקרא ּבׁשליׁשי והּנֹוגע ׁשליׁשי, נקרא ּבׁשני והּנֹוגע ׁשני, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָנקרא
הּטמאה. ולד נקראין ּכּלן מּמּנּו וׁשּלמּטה והראׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻרביעי.

.Ëּבין אדם ּבין ׁשבעה, טמאת הּמת מחמת הּמתטּמא ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֻּכל
הּטמאֹות מאבֹות אב והּוא מת. טמא הּנקרא הּוא ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָֻּכלים,
ּכדי ׁשּבארנּו, ּכמֹו קדׁשים, וטמאת ּתרּומה טמאת ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻֻלענין
ּבמּגע וכלים אדם לטּמא ּוכדי וׁשני, ראׁשֹון מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלמנֹות

ּבמּׂשא. מטּמא ואינֹו הּטמאֹות. אבֹות ְְְְְֲִֵֵַַַָָֻּכׁשאר
.È,הּטמאה ולד הּוא ערב טמאת הּמת מחמת הּמתטּמא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֻֻּכל

הּמת מן הרביעי ׁשּיהיה ואפׁשר לטמאה. הראׁשֹון ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻוהּוא
וקדׁשים. ּתרּומה לענין ׁשּבארנּו, ּכמֹו לטמאה, ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻראׁשֹון

.‡Èהּפרס ּובית העּמים ארץ ּבמּגע ׁשּנטמאּו ּכלים אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאדם
ּבאהלן, אֹו ודֹופק וגֹולל ּתבּוסה ּדם ּבמּגע אֹו ּבמּׂשאן, ְְְְְְֳֵֵַַַַָָָָָאֹו
וכל ּכּלן אּלּו הרי - ּתבּוסה דם ּבמּׂשא ׁשּנטמא אדם ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻוכן
ּבגדים וכן סֹופרים. ּדברי ׁשל טמאֹות אבֹות ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֻּכּיֹוצא

הּטמאֹות אבֹות ּכּלן - ׁשבעה טמאת אּלּו מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָֻֻֻהּמתטּמאין
סֹופרים. ּדברי ְְִִֵֶׁשל

.·Èׁשּלא ּפי על אף הּטמאה, על הּמאהיל עצמֹו ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָֹֹֻהאהל
הּתֹורה, מן ׁשבעה טמאת טמא הּוא הרי - טמאה ּבֹו ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻֻנגעה
האהל. על והּזה ׁשּנאמר: ּבמת; ׁשּנגעּו ּכבגדים הּוא ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוהרי
ּכלי אֹו ּׂשק אֹו ּבגד האהל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבּמה
ּבין לאכילה הּמּתרין ּבין וחּיה, ּבהמה עֹור אחד עֹור, אֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻעץ

ו ׁשּנאמר: לאכילה; -האסּורין הּמׁשּכן על האהל את ּיפרּׂש ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
האהל היה אם אבל ּכּמׁשּכן. ועֹור ארּוג אּלא אהל קרּוי ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֹאין
אֹו ּבהן, וכּיֹוצא והּמחצלת הּתקרה ּכגֹון עץ, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנסרין
לֹומר, צרי ואין טהֹור. זה הרי - מּתכֹות ׁשל אֹו עצם ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיה
הּבית ׁשּנאמר מקֹום וכל טהֹור. ׁשהּוא - ּבנין היה ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשאם
יֹוצא ל ואין הּבית. ׁשּבכל וכלים אדם אּלא אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָטמא
ּבלבד. הּפׁשּתן אּלא אהלים טמאת מתטּמא ׁשהּוא העץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻמן

.‚Èלטּמא ּכמת ׁשהן ּפי על אף ּבמת, הּנֹוגעין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבגדים
ּבאהל לטּמא ּכמת אינן - ׁשבעה טמאת ּבהן ׁשּנגעּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאחרים
ׁשּבארנּו; ּכמֹו מפרׁש, אינֹו עצמֹו למת ׁשהּמּׂשא ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּובמּׂשא.
,לפיכ ּבאהל. ימּות ּכי אדם אֹומר: הּוא אהל ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹֻּובטמאת
הּמאהיל וכל ּבהן, נגע ולא ּבמת ׁשּנגעּו ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנֹוּׂשא
זה הרי - ּבאהל עּמֹו ׁשהיּו אֹו עליו ׁשהאהילּו אֹו ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹעליהן
הרי - הּכלים על והאהיל ּבמת ׁשּנטמא האדם וכן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָטהֹור.

ּבלבד. ּבמּגע אּלא טמא מת טמא ׁשאין טהֹורין; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהן
.„Èמעל מּדף ולא מּתחּתיו ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמא אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹהּמת

אֹו ּתחּתיו ׁשהיה אֹו מּצּדֹו ּבּמת ׁשּיּגע ּכלי אחד אּלא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּגּביו,
למעלה, והּמת זה ּגּבי על זה ּבגדים עּׂשרה ּכיצד? ּגּביו. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָעל
ּבֹו הּנֹוגע ּבגד מלמעלה: ּגּבֹו על אחרים ּבגדים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָועּׂשרה
טמאת טמאים ׁשניהן - ּבֹו ׁשּנגע ּבּבגד ׁשּנגע הּׁשני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻוהּבגד
ּבין מעלה ׁשל ּבין ערב, טמאת טמא - והּׁשליׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשבעה,
ּולמעלה הרביעי ּומן ּולמּטה הרביעי ּומן והרביעי מּטה, ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָָָׁשל
ּכמֹו ּומֹוׁשב, מׁשּכב ּבּטמאי ּכן ּׁשאין מה טהֹורין. ּכּלן -ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
אֹו הּבגדים ׁשּכל אמּורים ּדברים ּבּמה ּבמקֹומֹו. ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּיתּבאר

ט מּמּנּו מעלה וׁשל ׁשּתחּתיו ׁשםהּכלים היתה ּבׁשּלא הֹורין? ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּובין ּבינֹו מבּדיל ׁשהיה אֹו אהל, טמאת ולא רצּוצה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻֻטמאה

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו אבן, ְְְִִִֵֵֶֶֶַָהּכלים

ה'תשע"ב תשרי י"ג שלישי יום

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

הּדג‡. מקּבלין2עצמֹות אינן - ּכלים מהן העֹוּׂשה ועֹורֹו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
וכן סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֻטמאה

הּמים ּפני ׁשעל טהֹור,3ירֹוקה - ּׁשּבּים מה ׁשּכל ּבּה. וכּיֹוצא ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
מעֹור אהל העֹוּׂשה ,לפיכ ּכלים. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּכמֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

העשוי1) עץ וכלי ואדמה אבנים גללים כלי כלים, מהם שעשה שבים ממה וכיוצא המים פני שעל וירוקה ועורו הדג עצמות יבאר
הגולל, וכסהו המת בו והניח בסלע חקוק שהוא ארון טומאה, מקבל שאינו מדבר גולל והעושה פתיל, צמיד המוקף חרס כלי לנחת,

המערה. לפני וחצר בתוכה שקבר יהיו2)מערה שבים עורות אף "יכול שנינו: ט הלכה ו פרשתא שמיני פרשת כהנים בתורת
בארץ". הגדל מן עור אף בארץ הגדל מן בגד מה בגד", "או לומר תלמוד וכו' דופני3)טמאים על הגדל ירקרק צמר כעין

zn z`neh zekld - ixyz a"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זית וכחצי ּבּׂשר זית ּכחצי וכן זה. עם זה מצטרפין ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאּלּו
אין ׁשּבמת הּטמאֹות ּכל ּוׁשאר זה. עם זה מצטרפין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻנצל

ּבׁשעּוריהן. ׁשוּו ׁשּלא מּפני זה, עם זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹמצטרפין
רבע„. וכן ּבמּׂשא. מטּמא - לׁשנים ׁשּנחלק ּכּׂשעֹורה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹעצם

עצם מהם אחד ּבכל ואין ׁשּנּדקּדקּו אחד מת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָעצמֹות
נּדקּדקּו. לא ּכאּלּו ּבאהל מטּמאין - ְְְְְְְִִִִֶַַָֹֹּכּׂשעֹורה

מטּמא‰. - ודּבקֹו ורּדדֹו לחלקים ׁשחתכֹו הּמת מן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָּכזית
ׁשחּברֹו, ּפי על אף קצתֹו ּבמּגע מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּבאהל

חּבּור. אדם חּבּורי ִִֵֵֶָָׁשאין
.Â- והּתיכֹו מפרד היה טמא. - ׁשהּתיכֹו ׁשלם חלב ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּכזית

ָטהֹור.
.Êׁשּׁשלּדּה ּפי על אף ׁשּלּה, חליֹות רב מּמּנה ׁשּנגררּו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשדרה

הּקבר, ּבתֹו ׁשהיא ּובזמן ּבאהל. מטּמאה אינּה - ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹקּימת
מּפני ּבאהל, מטּמאה - מכּתתת אפּלּו מׁשּברת, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָֹֻֻאפּלּו

מצרפּה. ְְֶֶֶַָָׁשהּקבר
.Á- הּבית ּבתֹו והכניסן ׁשּנחלקּו ּבאהל המטּמאין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹּכל

ּבאהל. ּומטּמאין מצרפן ְְְְְִֶֶַָָָֹֹהאהל
.Ëמקצתֹו והכניס ׁשמים, ּבידי ּבּׂשר ּכזית עליו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעצם

ּכׁשני ועליהם עצמֹות ׁשני הּבית. נטמא - הּבית מן ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָלפנים
ואם טמא. הּבית - לפנים מקצתן והכניס ּבּׂשר, זיתים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָחציי
ׁשאין טהֹור; הּבית - אדם ּבידי ּבעצמֹות ּתחּוב הּבּׂשר ֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָהיה

חּבּור. אדם ִִֵָָחּבּורי
.È.טמא הּבית - הּבית ּבתֹו ׁשּנתּפּזר רקב חפנים ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹמלא
.‡È,להּבא טהֹור הּבית - הּבית ּבתֹו ׁשּנבלעה ּדם ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָרביעית

טמא. ּבארץ הרביעית ׁשּנבלעה ּבעת ּבֹו ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹוכל
.·È- נמצא ולא ּובּקׁש הּבית ּבתֹו ׁשאבד הּמת מן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּכזית

ׁשאבד מעת למפרע טמא הּבית - ולכׁשּיּמצא טהֹור. ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּבית
ׁשּנמצא. ְִֶַָעד

.‚Èּבמקֹום ׁשהיה אֹו קרׁש אם ּבאויר, ׁשּנׁשּפ ּדם ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָרביעית
על הּמאהיל והאהיל גּמא, ּכמֹו הּנמּו הּמקֹום והּוא ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֻאׁשּברן,
ּבין לפנים ּבין ּבמֹורד, האסקּפה על נׁשּפ נטמא. - ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֻמקצתֹו
ואם האסקּפה. על הּדם נח לא ׁשהרי טהֹור, הּבית - ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻלחּוץ
טמא. הּבית - עליה הּדם ׁשּקרׁש אֹו אׁשּברן האסקּפה ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻהיתה
מּמּנּו ויֹוצאה מתּכּבסת אם ּבכסּות: ׁשּנבלעה ּדם ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַָָָרביעית
ּובמּׂשא ּבמּגע מתטּמאה הּכסּות זֹו הרי - ּדם ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָרביעית
ּככסּות היא והרי ּבאהל, מתטּמאה אינּה - לאו ואם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּובאהל;
ּכיצד טהֹור. - לצאת יכֹול ׁשאינֹו הּבלּוע ׁשּכל ּבמת; ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנגעה
ּכמּדתן מים ּומביא ּבמים, אֹותּה מכּבסין אֹותּה? ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָמׁשערין
מי ׁשהיה אֹו ׁשוה מראיהן היה אם ּדם; רביעית לתֹוכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָונֹותן
רביעית. מּמּנה ׁשּיצא ּבידּוע - הּמזג מּמי יֹותר אדם ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּכּבּוס

.„Èׁשהּוא וכל הם, ׁשמֹות ׁשלׁשה והאהל והּמּגע ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּמּׂשא
מצטרף אינֹו ׁשמֹות ּומּׁשני ּומטּמא, מצטרף אחד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָמּׁשם

ׁשני ׁשּנּׂשא אֹו זיתים חצאי ּבכׁשני הּנֹוגע ּכיצד? ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָוטהֹור.
זיתים חצאי ּכׁשני על ׁשהאהיל אֹו אחת, ּבבת זיתים ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָחצאי
אֹו עליו, מאהיל אחר זית וחצי זית חצי על ׁשהאהיל ֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָאֹו
על ּגּופֹו ּבמקצת והאהיל האהל ּתחת זית וחצי הּוא ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהיה
טמאים, הּכל - מקצתֹו על זית חצי האהיל אֹו אחר זית ְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹחצי
חצי הּנֹוּׂשא אֹו זית ּבחצי הּנֹוגע אבל אחד. ׁשם ׁשהּוא ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמּפני
עליו ׁשהאהיל אֹו זית ּכחצי ועל עליו מאהיל אחר ודבר ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָזית
וכן אחר, זית חצי על הּוא ׁשהאהיל אֹו אחר זית ְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַחצי
ׁשאין טהֹורים; הּכל - אחר זית ּבחצי ונגע זית ּכחצי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹהּנֹוּׂשא
ולא טמאֹות, ּבׁשאר ולא ּבמת לא הּמּׂשא עם מצטרף ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֹֻהּמּגע
הּמּׂשא, עם מצטרף האהל ולא האהל, עם מצטרף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹהּמּגע

אחד]. ׁשם ׁשאינֹו ְִֵֵֶֶָ[לפי

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

טמאים‡. ּכלים, ּבין אדם ּבין הּמת, מחמת הּמתטּמאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָּכל
ׁשּמטּמאין ּבדברים ׁשּנגע ּכלי אֹו אדם ּכיצד? ׁשבעה. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻטמאת
ׁשּמטּמאין מּדברים ּבאחד ּבאהל ׁשּנטמא אֹו ּבמּגע, הּמת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמן
ּבמּׂשא הּמת מן ׁשּמטּמאין דברים ׁשּנּׂשא אדם וכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאהל,
האהל אל הּבא ּכל ׁשּנאמר: ׁשבעה; טמאת טמאים הּכל -ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

ימים. ׁשבעת יטמא ּבאהל אׁשר ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹוכל
טמאין·. - זה אדם ּבהן ׁשּיּגע וכלים ּבמת ׁשּנטמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאדם

הּׁשביעי ּבּיֹום ּבגדיכם וכּבסּתם ׁשּנאמר: ׁשבעה; ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֻטמאת
ׁשּנגע ּבין ּבמת, ׁשּנטמא ּבאדם ׁשּנגע אדם אבל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּוטהרּתם.
נֹוגע עדין ּכׁשהּוא ּבֹו ׁשּנגע ּבין מּמטּמאיו ׁשּפרׁש אחר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבֹו
והּנפׁש ׁשּנאמר: ערב; טמאת טמא הּׁשני זה הרי - ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻּבּמת
מּדברי אבל ּתֹורה. ּדין זהּו הערב. עד ּתטמא ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנגעת
מחּבר הּוא ועדין אחר ּבאדם ונגע ּבמת הּנֹוגע ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻסֹופרים,
הּׁשני זה נגע ּוכאּלּו ׁשבעה, טמאת טמאין ׁשניהן - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻּבּמת
וקדׁשים; ּתרּומה לענין אמּורים? ּדברים ּבּמה עצמֹו. ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּבּמת
ׁשּפרׁש אחר ּבין חּבּור ּבׁשעת ּבין ּפסח, ּולעֹוּׂשה לנזיר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאבל

ּתֹורה. ּכדין ערב, טמאת אּלא טמא אינֹו -ְְִֵֵֶֶֶַָָָֻ
לּנֹוגע‚. הן הרי - ּבאהל ּבין ּבמּגע ּבין ּבמת, ׁשּנטמאּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹּכלים

ּבין אדם ּבין ּבֹו, הּנֹוגע מטּמא הּמת מה עצמֹו: ּבּמת ּכנֹוגע ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּבהן
אֹו והּכלים הם ּבמת, ׁשּנטמאּו ּכלים אף ׁשבעה; טמאת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֻּכלים,
חרב ּבחלל ׁשּנאמר: ׁשבעה. טמאת טמאין ּבהן ׁשּיּגע ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהאדם
לׁשאר הּדין והּוא ּכּמת. ׁשהחרב למדּו, הּׁשמּועה מּפי במת; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
אֹומר: הּוא הרי ּובגדים. ׁשטף ּכלי ּבין מּתכֹות ּכלי ּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָּכלים,
חץ ירה ׁשּזה ,ּדעּת על ּתעלה וכי ּבחלל. נגע וכל נפׁש הרג ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹּכל
נפׁש הֹורג אּלא ימים?! ׁשבעת נטמא והרג אבן זרק אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָוהרג
נגע ׁשהרי ּבֹו, ׁשהרג ּבּכלי ּבנגיעתֹו ׁשּנטמא ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבחרב
ּבכלים ׁשּנגע ּבאדם הּנֹוגעין הּכלים ׁשאף ּומּנין ּבּמת. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּכלי
אֹומר: הּוא ׁשהרי ׁשבעה? טמאת ׁשּטמאים ּבמת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֻׁשּנטמאּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בכלים1) וכלים באהל, או במגע במת שנטמאו כלים בכלים, ונגע במת שנטמא ואדם כלים. או אדם המת, מחמת המתטמאים יבאר
ולד, או מת טמא והנקרא ושלישי שני וראשון אב, הנקרא בטומאה גדול וכלל הטומאה, אב נעשה אם חרס כלי בכלים, אדם או
באוהל, מתטמא אם העץ מן היוצא מאהיל, אוהל זה ואי הטומאה, על המאהיל עצמו האוהל סופרים, דברי של טומאה ואבות

גביו. ועל מתחתיו ומושב משכב מטמא אם המת באוהל, מטמאין אם במת הנוגעים ובגדים
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ׁשּכל למדּת, הא ּוטהרּתם. הּׁשביעי ּבּיֹום ּבגדיכם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוכּבסּתם
ׁשבעה. טמאת ּבגדים מטּמא ׁשבעה טמאת הּטמא ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֻֻאדם

.„- אחר ּבאדם ואדם ּבמת, ׁשּנגע אדם אֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָנמצאת
ּכלים ערב. טמאת והּׁשני ׁשבעה, טמאת טמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻהראׁשֹון
טמאת טמאים ׁשניהם - ּבּכלים וכלים ּבמת, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֻהּנֹוגעין

טמ ּכלים, ּבין אדם ּבין הּׁשליׁשי, אבל טמאתׁשבעה; א ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻ
- ּבאדם וכלים ּבּכלים, ואדם ּבמת, הּנֹוגעין ּכלים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָערב.
ּכלים, ּבין אדם ּבין והרביעי, ׁשבעה; טמאת טמאין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֻׁשלׁשּתן

ערב. טמאת ְֵֶֶַָֻטמא
לחּיב‰. אבל וקדׁשים; ּתרּומה לענין אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָּבּמה

אּלא חּיב אינֹו - קדׁשים אכילת על אֹו מקּדׁש ּביאת על ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכרת
ּכדין ּבֹו, ׁשּנגע והּׁשני ּבּמת ׁשּנגע הראׁשֹון ּבלבד: ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּׁשנים
הּנֹוגע אבל יטמא; הּטמא ּבֹו יּגע אׁשר וכל ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּתֹורה,
ׁשּנגעּו ּבכלים ׁשּנגע ּבאדם הּנֹוגע אֹו ּבאדם ׁשּנגעּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבכלים
ׁשהּדברים מקּדׁש. ּביאת ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור, - ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבמת
ׁשהרי ּתֹורה, ּדין אינן - קּבלה ּדברי ׁשהן ּפי על אף ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהאּלּו,
והּׁשני אב, ׁשהּוא ּבמת ׁשּנטמא זה אּלא ּבּתֹורה נתּפרׁשּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלא

ּכלים. ּבין אדם ּבין ראׁשֹון, ׁשהּוא ּבֹו ִִֵֵֵֵֶַַָָהּנֹוגע
.Âואינֹו טמא. - ּבאהל עּמֹו ׁשהיה אֹו ּבמת ׁשּנגע חרּׂש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּכלי

ׁשאין ּכלים; ׁשאר ולא אחר חרּׂש ּכלי ולא אדם] [לא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹמטּמא
ּבׁשאר ולא ּבמת לא לעֹולם, הּטמאה אב נעּׂשה חרּׂש ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻּכלי

קּבלה. ׁשהּוא ּפי על אף ּתֹורה, ּדין וזה ְְִִֶֶַַַָָָֻטמאֹות.
.Êאדם מטּמא הּטמאה אב ּכל ּבטמאֹות: ּגדֹול ּכלל ְְְְְֵֶַַַָָָָָָֻֻזה

ּכלי ּבין ׁשטף ּכלי ּבין מּתכֹות ּכלי ּבין וכלים, ּבגדים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּומטּמא
אב זה הרי - ּבנגיעה וכלים אדם המטּמא וכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחרּׂש.
ואינֹו ּומׁשקין, אכלין מטּמא הּטמאֹות ולד וכל ְְְְְְְֳִִֵֵַַַַַָָָֻֻהּטמאה.
ּובגדים. ּכלים ׁשאר ולא חרּׂש ּכלי לא וכלים, אדם לא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹמטּמא

.Áּבראׁשֹון והּנֹוגע ראׁשֹון, הּנקרא הּוא ּבאב הּנֹוגע ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָּכל
נקרא ּבׁשליׁשי והּנֹוגע ׁשליׁשי, נקרא ּבׁשני והּנֹוגע ׁשני, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָנקרא
הּטמאה. ולד נקראין ּכּלן מּמּנּו וׁשּלמּטה והראׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻרביעי.

.Ëּבין אדם ּבין ׁשבעה, טמאת הּמת מחמת הּמתטּמא ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֻּכל
הּטמאֹות מאבֹות אב והּוא מת. טמא הּנקרא הּוא ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָֻּכלים,
ּכדי ׁשּבארנּו, ּכמֹו קדׁשים, וטמאת ּתרּומה טמאת ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻֻלענין
ּבמּגע וכלים אדם לטּמא ּוכדי וׁשני, ראׁשֹון מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלמנֹות

ּבמּׂשא. מטּמא ואינֹו הּטמאֹות. אבֹות ְְְְְֲִֵֵַַַָָֻּכׁשאר
.È,הּטמאה ולד הּוא ערב טמאת הּמת מחמת הּמתטּמא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֻֻּכל

הּמת מן הרביעי ׁשּיהיה ואפׁשר לטמאה. הראׁשֹון ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻוהּוא
וקדׁשים. ּתרּומה לענין ׁשּבארנּו, ּכמֹו לטמאה, ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻראׁשֹון

.‡Èהּפרס ּובית העּמים ארץ ּבמּגע ׁשּנטמאּו ּכלים אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאדם
ּבאהלן, אֹו ודֹופק וגֹולל ּתבּוסה ּדם ּבמּגע אֹו ּבמּׂשאן, ְְְְְְֳֵֵַַַַָָָָָאֹו
וכל ּכּלן אּלּו הרי - ּתבּוסה דם ּבמּׂשא ׁשּנטמא אדם ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻוכן
ּבגדים וכן סֹופרים. ּדברי ׁשל טמאֹות אבֹות ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֻּכּיֹוצא

הּטמאֹות אבֹות ּכּלן - ׁשבעה טמאת אּלּו מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָֻֻֻהּמתטּמאין
סֹופרים. ּדברי ְְִִֵֶׁשל

.·Èׁשּלא ּפי על אף הּטמאה, על הּמאהיל עצמֹו ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָֹֹֻהאהל
הּתֹורה, מן ׁשבעה טמאת טמא הּוא הרי - טמאה ּבֹו ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻֻנגעה
האהל. על והּזה ׁשּנאמר: ּבמת; ׁשּנגעּו ּכבגדים הּוא ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוהרי
ּכלי אֹו ּׂשק אֹו ּבגד האהל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבּמה
ּבין לאכילה הּמּתרין ּבין וחּיה, ּבהמה עֹור אחד עֹור, אֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻעץ

ו ׁשּנאמר: לאכילה; -האסּורין הּמׁשּכן על האהל את ּיפרּׂש ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
האהל היה אם אבל ּכּמׁשּכן. ועֹור ארּוג אּלא אהל קרּוי ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֹאין
אֹו ּבהן, וכּיֹוצא והּמחצלת הּתקרה ּכגֹון עץ, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנסרין
לֹומר, צרי ואין טהֹור. זה הרי - מּתכֹות ׁשל אֹו עצם ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיה
הּבית ׁשּנאמר מקֹום וכל טהֹור. ׁשהּוא - ּבנין היה ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשאם
יֹוצא ל ואין הּבית. ׁשּבכל וכלים אדם אּלא אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָטמא
ּבלבד. הּפׁשּתן אּלא אהלים טמאת מתטּמא ׁשהּוא העץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻמן

.‚Èלטּמא ּכמת ׁשהן ּפי על אף ּבמת, הּנֹוגעין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבגדים
ּבאהל לטּמא ּכמת אינן - ׁשבעה טמאת ּבהן ׁשּנגעּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאחרים
ׁשּבארנּו; ּכמֹו מפרׁש, אינֹו עצמֹו למת ׁשהּמּׂשא ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּובמּׂשא.
,לפיכ ּבאהל. ימּות ּכי אדם אֹומר: הּוא אהל ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹֻּובטמאת
הּמאהיל וכל ּבהן, נגע ולא ּבמת ׁשּנגעּו ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנֹוּׂשא
זה הרי - ּבאהל עּמֹו ׁשהיּו אֹו עליו ׁשהאהילּו אֹו ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹעליהן
הרי - הּכלים על והאהיל ּבמת ׁשּנטמא האדם וכן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָטהֹור.

ּבלבד. ּבמּגע אּלא טמא מת טמא ׁשאין טהֹורין; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהן
.„Èמעל מּדף ולא מּתחּתיו ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמא אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹהּמת

אֹו ּתחּתיו ׁשהיה אֹו מּצּדֹו ּבּמת ׁשּיּגע ּכלי אחד אּלא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּגּביו,
למעלה, והּמת זה ּגּבי על זה ּבגדים עּׂשרה ּכיצד? ּגּביו. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָעל
ּבֹו הּנֹוגע ּבגד מלמעלה: ּגּבֹו על אחרים ּבגדים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָועּׂשרה
טמאת טמאים ׁשניהן - ּבֹו ׁשּנגע ּבּבגד ׁשּנגע הּׁשני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻוהּבגד
ּבין מעלה ׁשל ּבין ערב, טמאת טמא - והּׁשליׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשבעה,
ּולמעלה הרביעי ּומן ּולמּטה הרביעי ּומן והרביעי מּטה, ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָָָׁשל
ּכמֹו ּומֹוׁשב, מׁשּכב ּבּטמאי ּכן ּׁשאין מה טהֹורין. ּכּלן -ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
אֹו הּבגדים ׁשּכל אמּורים ּדברים ּבּמה ּבמקֹומֹו. ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּיתּבאר

ט מּמּנּו מעלה וׁשל ׁשּתחּתיו ׁשםהּכלים היתה ּבׁשּלא הֹורין? ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּובין ּבינֹו מבּדיל ׁשהיה אֹו אהל, טמאת ולא רצּוצה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻֻטמאה

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו אבן, ְְְִִִֵֵֶֶֶַָהּכלים

ה'תשע"ב תשרי י"ג שלישי יום

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

הּדג‡. מקּבלין2עצמֹות אינן - ּכלים מהן העֹוּׂשה ועֹורֹו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
וכן סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֻטמאה

הּמים ּפני ׁשעל טהֹור,3ירֹוקה - ּׁשּבּים מה ׁשּכל ּבּה. וכּיֹוצא ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
מעֹור אהל העֹוּׂשה ,לפיכ ּכלים. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּכמֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

העשוי1) עץ וכלי ואדמה אבנים גללים כלי כלים, מהם שעשה שבים ממה וכיוצא המים פני שעל וירוקה ועורו הדג עצמות יבאר
הגולל, וכסהו המת בו והניח בסלע חקוק שהוא ארון טומאה, מקבל שאינו מדבר גולל והעושה פתיל, צמיד המוקף חרס כלי לנחת,

המערה. לפני וחצר בתוכה שקבר יהיו2)מערה שבים עורות אף "יכול שנינו: ט הלכה ו פרשתא שמיני פרשת כהנים בתורת
בארץ". הגדל מן עור אף בארץ הגדל מן בגד מה בגד", "או לומר תלמוד וכו' דופני3)טמאים על הגדל ירקרק צמר כעין



znצד z`neh zekld - ixyz b"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּגדֹולה ואבן מתים, מלא ּגדֹול לבֹור דֹומה? זה למה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָטמא.
נפׁש ּבנה ואם חללּה. ּכנגד אּלא טמא ׁשאין ּפיה, על33על ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

זֹו34ּגּבּה הרי סתּום35- היתה36ּכקבר סביביו. מּכל ּומטּמא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבּסלע37הארֹון מּלמּטה38החקּוקה מלמעלה39רחבה וצרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָ

טהֹור מּלמּטן ּבּה הּנֹוגע - ּבתֹוכּה ּומלמעלן40והּמת ,41 ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָ
ונעּׂשּו הּמת ּגּבי על סמכּו מלמעלה הּצדדין ׁשהרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָטמא;
הּנֹוגע - מּלמּטה וצרה מלמעלה רחבה הארֹון היתה ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָּכגֹולל.

טמא מקֹום מּכל ׁשוה42ּבּה היתה מּטפח43. ּבּה הּנֹוגע : ְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ
לקרקעיתּה טמא44הּסמּו - -45ּולמעלה ּולמּטה מּטפח , ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָ

נגר ּכמֹו ּבתֹוכּה הּמת והכניס ּבסלע ארֹון נּקב -46טהֹור. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּפתחּה. מּמקֹום חּוץ טהֹור, מקֹום מּכל ּבּה ְְִִִֵַַָָָָָהּנֹוגע

.Ëׁשהּקבר ּבזמן47מערה הּמערה: לפני וחצר ּבתֹוכּה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
לאויר טהֹור48ׁשהחצר לתֹוכּה העֹומד יּגע49- ׁשּלא ּובלבד , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

הּמערה ּבּה50ּבמׁשקֹוף היה אם מקרה: ׁשהחצר ּובזמן ; ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ארּבעה הּמערה] ּבצד ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָֻ[מגּלה
ארּבעה על מארּבעה ּפחּותה היתה טהֹור; לׁשם הּנכנס - ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָיתר
הּמערה. ּבפתח נגע ׁשּלא ּפי על ואף טמא לׁשם הּנכנס -ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ׁשביעי 1ּפרק
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את‡. [ּופרץ ּפתח לֹו ׁשהיה אֹו ּבתֹוכֹו, ׁשהּמת סתּום ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבית
מאחֹוריו ּבֹו והּנֹוגע סביביו, מּכל מטּמא - ּוסתמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָּפּצימיו]
ּבֹו נפּתח סתּום. ּכקבר ׁשהּוא מּפני ׁשבעה, טמא - מּגּגֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
מאחֹוריו ּבֹו הּנֹוגע - ּפצימיו ּפרץ לא אם סתמֹו, אפּלּו ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּפתח,
ׁשעּור יהיה וכּמה הּפתח. ּכנגד אּלא טמא ואין טהֹור, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּומּגּגֹו
הּמת מן ּוכזית טפחים, ּבארּבעה ּפתחֹו - הּמת ׁשלם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּפתח?
ּופתחֹו ּכמת הּוא הרי - מּכזית וגדֹול ּבטפח, ּפתחֹו -ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָ

ְְַָָּבארּבעה.
נעּולים·. ׁשּכּלם ּבזמן הרּבה, ּפתחים ּובֹו הּבית ּבתֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּמת

הּתקרה ּתחת מהן ּפתח ּכל ּבצד והּיֹוׁשב טמאים, ּכּלם -ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ
ׁשחׁשב אֹו מהן, אחד נפּתח נטמא. - הּפתח על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּיֹוצא
הּמת, ׁשּמת אחר ׁשחׁשב ּפי על ואף מהן, ּבאחד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָלהֹוציאֹו

- ארּבעה על ארּבעה ׁשהיא ּבחּלֹון להֹוציאֹו חׁשב ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָאפּלּו
ׁשּנפּתח הּפתח ּכנגד אּלא טמא ואין ּכּלן, הּפתחים על ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּציל
אין והרי נעּולין ׁשהן מּפני טהֹורין, והּׁשאר עליו, ׁשחׁשב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
ּבֹו להֹוציאֹו ּפתח לחּתר התחיל אם וכן סתּום. ּכקבר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹהּבית
היה ּכּלן. הּפתחים על הּציל ארּבעה על ארּבעה מּׁשּיחּתר -ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
מּׁשּיתחיל - לפתחֹו והתחיל להֹוציאֹו וחׁשב סתּום ּפתח ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָׁשם
וכּלן הרּבה חּלֹונֹות ּבֹו היּו ּכּלן. הּפתחים על הּציל ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹֻֻלפּתח

ול טמאֹות, ּכּלן - נפּתחּו טהֹורֹות. ּכּלן - הּצילּומּוגפֹות א ְְְְְִִִֵָָָֹֻֻ
ּגּבי על הּמאהיל - ּגדֹול ּפתח ּבתֹו קטן ּפתח הּפתחים. ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָעל
הּגדֹול. את קטן טהר - ּבּקטן להֹוציאֹו חׁשב טמא. ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשניהם
חׁשב טמא. ׁשניהם ּגּבי על הּמאהיל - מתאימין ׁשניהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהיּו
אחד ּפתח לּבית היה חברֹו. את טהר - מהן ּבאחד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלהֹוציאֹו
ּבאּו ּכ ואחר ּבּצפֹוני, להֹוציאֹו וחׁשב לדרֹום, ּופתח ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָלצפֹון
- ּבּדרֹומי אּלא אֹותֹו מֹוציאין אין ואמרּו: קרֹוביו אֹו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָאחיו
- הערים ואם יערים. ׁשּלא ּובלבד הּצפֹוני, את ּדרֹומי ְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַֹטהר

טמאים. ְְִֵֵֶׁשניהן
היה‚. אם מהן: ּבאחד והּמת לאכסדרה הּפתּוחין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּתים

והּבּתים ׁשער הּבית הרי - ּבאכסדרה לצאת מת ׁשל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָדרּכֹו
החדר טהֹור. והּבית טמא, ׁשער ּבית - לאו ואם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָטמאים;
- חּלֹון ּדר לפנים טמאה ונכנסה מּוגף, הּבית מן ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָֻׁשּלפנים
ּדר ויֹוצאת חֹוזרת ׁשהּטמאה מּפני טהֹור, החיצֹון ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻהּבית

ּבֹו. ׁשּנכנסה ְְִֶַַָהחּלֹון
טפח„. חלל ׁשם ׁשּיהיה עד סביביו מּכל מטּמא הּקבר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאין

חלל ּגּבי על הּבנין הגּביּה אפּלּו טפח. רּום על טפח ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָעל
היתה ּכקבר. ׁשהּכל לפי טמא, הּכל - לרקיע עד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹטפח
ּבֹוקעת טמאה - טפח חלל ׁשם היה ולא רצּוצה ְְְְֶַַַָָָָָָָָֹֻֻטמאה
הּטמאה ּכנגד הּנֹוגע אּלא טמא ואין ויֹורדת, ּבֹוקעת ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻועֹולה,
ּכנגּדּה הּנֹוגע אֹו מלמעלה, עליה הּמאהיל אֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמלמעלה
ּבצּדי הּנֹוגע אבל מּלמּטה; עליו ּׁשהאהיל מה אֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּלמּטה

טהֹור. - ְִַָָהּבנין
מן‰. ּבאהל המטּמא ּדבר ׁשּכל מת: ּבטמאת ּגדֹול ּכלל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻזה
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קטן.33) הארון.34)חדר הקטן].35)על [=החדר קרקע36)הנפש גבי שעל בניין משמעותו מקום בכל האמור סתום קבר
יש המת כשבמקום אלא מצדדיו, מטמא אינו בניין ואפילו טמא. אינו הקבר, בצידי בקרקע הנוגע אבל בו, קבור שהמת במקום

רצוצה. טומאה זו הרי כזה חלול שם אין ואם פנוי, טפח ברום טפח על משנתנו.37)טפח ללשון בהתאם נקבה לשון נקט
למשנתנו בפירושו מרוטנברג מאיר והרב יז). ד, (שמואלֿא נלקחה" אלוקים "וארון נקבה: בלשון ארון אחת פעם במקרא [מצאנו

נקיבה]. לשון ואבן באבן חצוב שהארון מפני למשנה38)כותב בפירושו ורבינו בסלע, בחקוקה שהמדובר נאמר, לא שם במשנה
הקבר ובו ההר בראש בולט היה סלע צוק פירוש, בסלע. לחקוקה מתכוונת שהמשנה ז) הלכה י (פרק התוספתא מן שלמד כותב זו

הקבר.39)חקוק. ממקום יותר רחב שהסלע ההר.40)במקום מן חלק הוא הסלע שהרי עולם, קרקע הצר,41)ככל במקום
ממש. הקבר במקום הקו יגע ההר, בכיוון נגיעתו ממקום מאונך קו תמשיך כארון.42)שאם כולו דין עולם כקרקע שאינו מפני

ישר.43) בקו זקופים הסלע הקבר.44)כותלי נגרר45)משולי הקבר לשולי הסמוך אחד שטפח במשנתנו, יהושע כרבי פסק
עולם. כקרקע הוא מזה ולמטה או46)אחריו, ראשו דרך המת את לתוכו ומכניסים וצר עמוק לחור שהכוונה נראה גדולה. יתד

עולם. כקרקע הוא הסלע ולפיכך ממש כארון אינו שכזה וחור רבים.47)רגליו למתים קבורה מקום שאין48)כלומר, פירוש,
גבה. על מחיצות49)תקרה לה שיש בחצר לקבר, סמוך אמות ארבע על טומאה שגזרו פי על ואף לקבר. קרוב עומד הוא אפילו

גזרו. שאינה50)לא בזמן טמא)? הקבר מן טפחים מארבעה (שבפחות אמורים דברים "במה היא: שם בתוספתא רבינו גירסת
שלא ובלבד טהור לתוכה הנכנס שהיא, כל (המשקוף) השקוף מן מרוחק אפילו לאוויר פתוחה שהיא בזמן אבל לאוויר, פתוחה

בשקוף". באחד1)יגע להוציאו חשב פתוחים, או נעולים הרבה פתחים ובו הבית בתוך והמת בתוכו והמת סתום בית יבאר
ויורדת. ובוקעת ועולה שבוקעת בטומאה גדול כלל סביביו, מכל מטמא הקבר אימתי באחד, והמת לאכסדרה הפתוחים ובתים מהם,

zn z`neh zekld - ixyz b"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מקּבל זה אהל ׁשל עצמֹו אין - ּבּים ׁשּגדל מּצמר אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּדג
יהיה אׁשר לכל הּטמאה את ׁשּמביא ּפי על אף ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻטמאה,

אהלים ּכׁשאר .4ּתחּתיו ְְִִַָָָֹ
גללים·. מקּבלין5ּכלי אינן - אדמה ּוכלי אבנים ּוכלי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָ

מת טמאת ּבין סֹופרים, מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹֹֻֻטמאה
לנחת העּׂשּוי עץ ּכלי וכן הּטמאֹות. ׁשאר הּתבה6ּבין ּכגֹון ,7 ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻ
סאה ארּבעים מחזיקין ׁשהן והּכּורת, ויהיה9ּבלח8והּמגּדל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ׁשּולים ּכלל10להם טמאה מקּבלין אינן ּתֹורה11- מּדברי לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻ
ּבמּדה. הּבא עץ ּכלי הּנקראין הן ואּלּו סֹופרים. מּדברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹולא

ּפׁשּוטיהםּכל‚. - עץ ּומקּבליהם12י ּכלי13טהֹורים, טמאים. ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַ
טמאין ואינן טמאין. ּומקּבליהן טהֹורין, ּפׁשּוטיהן - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָחרּׂש

מאוירן הּזב14אּלא ּבהּסט ּבמת15אֹו חרּׂש ּכלי נגע אפּלּו . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
מתטּמא אינֹו - הּטמאֹות16מּגּבֹו מן טמאה נכנסה ואם . ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֻֻ

חרּׂש ּכלי היה נטמא. - ּבֹו נגעה ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּבאוירֹו
ואם ּבאוירֹו. נכנסה הּטמאה ׁשהרי נטמא, - ּבאהל הּמת ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻעם
ּכמֹו טהֹור, ּׁשּבתֹוכֹו ּומה הּוא - ּפתיל צמיד מּקף ְְִִֶַָָָָָָֻהיה
מּפתחֹו אּלא לֹו נכנסה טמאה ׁשאין ּבּתֹורה; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשּנתּפרׁש

הּזב ּבכּלֹו17ּובהּסט ׁשּנגע ּכמי הּוא ׁשהרי ,18. ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֻ
על„. ׁשהּניח ּכגֹון טמאה, מקּבל ׁשאינֹו מּדבר גֹולל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהעֹוּׂשה

ּכלי אֹו ּבמּדה הּבא עץ ּכלי אֹו אדמה ּכלי אֹו אבן הּקבר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּגּבי
- ּבאּלּו וכּיֹוצא ועצמֹו הּדג עֹור אֹו ּפתיל צמיד הּמּקף ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻחרּׂש
ּפרׁשּו ואם ּבגֹולל. נֹוגע מּׁשּום ׁשבעה טמאת טמא ּבהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּנֹוגע

הן הרי - מּתחּתיהן הּמת את ׁשהסיר אֹו ּגֹולל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַמּלהיֹות
ּבּה הּנֹוגע - ּגֹולל אֹותּה ועּׂשה ׁשּכפתּה ּבהמה וכן ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָטהֹורין.
הרי - הּבהמה הּתיר גֹולל. ׁשהיא זמן ּכל ׁשבעה טמאת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻטמא

חבית וכן הּבהמֹות. ּכׁשאר טהֹורה מלאה19היא ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
הּנֹוגע - למת ּגֹולל אֹותּה ועּׂשה ּפתיל צמיד מּקפת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמׁשקין

טהֹורין20ּבּה והּמׁשקין והחבית ׁשבעה, טמאת .21טמא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻ
עֹומדת‰. ּבין לקבר, ּגֹולל ׁשעּׂשאּה על22קֹורה מּטה ּבין ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ
ּבלבד23צּדּה הּקבר ּפתח ּכנגד אּלא טמא אין והּנֹוגע24- , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

לקבר ּגֹולל ראׁשּה עּׂשה טהֹור. - לּקבר חּוץ הּמּנח 25ּבּקצה ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מּמּנה הּנֹוגע אילן: ּכמֹו הּקבר על עֹומדת היא ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוהרי
ּומארּבעה ּגֹולל, מּׁשּום טמא - לּקבר סמּו טפחים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבארּבעה

טהֹור - עתיד26ּולמעלה ׁשהּוא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ
ּגֹולל. ּכּלּה - אֹותּה לקץ עתיד אינֹו אם אבל אֹותּה; ֲִִֵֵָָָָָָָֹֹֻלקץ

.Âׁשעּׂשאן טפחים ארּבעה ארּבעה ׁשל ּגדֹולֹות אבנים ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּתי
ׁשּתיהן ּגּבי על הּמאהיל - מהן28טמא27ּגֹולל אחת נּטלה . ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

דר לּטמאה ׁשּיׁש מּפני טהֹור, ׁשנּיה ּגּבי על הּמאהיל -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּבֹו .29ׁשּתצא ֵֵֶ

.Êאּלא טמא אין - לקבר גֹולל ׁשעּׂשאהּו צרֹורֹות ׁשל ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּגל
הּפנימי ּבׁשאר30סדר הּנֹוגע אבל קבר; ׁשל צרּכֹו ׁשהּוא , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

טהֹור. - ֲִָָָהאבנים
.Áּבסלע חקּוק ׁשהּוא וכּסּוהּו31ארֹון הּמת ּבֹו והּניחּו ְְְִִִֵֶֶַַָָ

טהֹור מקֹום ּבכל ּבּסלע הּנֹוגע - ּבּגֹולל32ּבגֹולל והּנֹוגע , ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנא שם מהמשנה רבינו למד זה דין אחד. במקום רבים ימים המתעכבת טהור.הספינה שבים כל בה: את4)מר מיעט הכתוב
הטומאה. את ומביא מיטמא אינו קבוע בית גם והרי טומאה, להבאת לא אבל בלבד, עצמו טומאת לעניין שם5)שבים רבינו

בעפר. מעורב בקר רפש למקום.6)מפרש ממקום לטלטלו ולא אחד במקום מונח משנה7)להיות ט"ו פרק כלים גדול. ארון
בינוניות.8)א. ביצים שש והלוג לוגים, וארבעה עשרים חכמים,9)מכילה שיערו המשנה). (לשון ביבש" כוריים "שהם

גודש, לו שאין בלח, סאה 40 המחזיק כלי ולפיכך הכלי שבתוך הכמות כחצי מחזיק הכלי שפת מן למעלה המתקבץ שהגודש
ביבש. סאה) 30 = (כור כורים שני מחזיקה למידה שוליים10)שווה למעט עליהם, לעמוד יכול שהכלי מבחוץ, וישרים רחבים

מחודדים. או או11)עגולים עור או בגד או עץ "כלי לב) יא, (ויקרא בתורה שנאמר לשק, מהיקש זה דין למדו ב כו, בחגיגה
מלא. מיטלטלים אינם הגדולים הכלים ואלה וריקם, מלא מיטלטל כל אף וריקם, מלא מיטלטל שק מה ודרשו: וגו', שק"

קיבול.12) בית להם השמיטם13)שאין למה הוברר ולא זכוכית ובכלי עור בכלי עצם, בכלי גם זה דין נאמר שם [במשנה
קיבול. בית לו שיש לשק מהיקש נלמד זה גם בדופן14)רבינו]. נגעה שלא פי על ואף הכלי של באווירו הטומאה נגעה אם

כל תוכו, אל מהם יפול אשר חרש כלי "וכל לג): (שם, בתורה כתוב המקרא. מן חרס כלי טומאת דיני דרשו ב כד, בחולין הכלי.
בלא אפילו שבתוכו אוכלים מטמא חרס כלי שאוויר מזה, למדנו טמאים. כולם - הכלי ואפילו תשבורו" ואותו יטמא בתוכו אשר

שבתוכו. מה מטומאת שווה בגזירה למדנו הכלי וטומאת מצורע15)נגיעה. פרשת כהנים בתורת ממקומו. הכלי את הזיז זב אם
ממקומו הזזה פירוש ככולו, שהוא מגע ישבר" הזב בו יגע אשר חרש "וכלי יב): טו, (שם הכתוב את דרשו ב) הלכה ג, (פרשתא
שטומאתו זב, שאפילו גם למדו א הלכה ושם הכלי. מן בחלק רק נוגע שהוא הזזה בלי בנגיעה כן שאין מה הכלי כל את מזיז שהזב

ב). סג, (שבת אחרות טומאות לא אבל בהיסט, מטמא בלבד וזב מאווירו, אלא מגבו חרס כלי מטמא אינו חולין16)חמורה,
עליו". פתיל צמיד אין אשר פתוח כלי "וכל טו): יט, (במדבר מהמקרא זה למדו הזב.17)שם, הזיזו נגע18)כאילו כאילו

הזיזו. שהרי באווירו, חרש.19)גם הקבר.20)של מן שפירשה הטומאה,21)לפני ובין ביניהם מפרידה שהחבית מפני

הכלי. לתוך נכנסת הקבר.22)שאינה מפתח עודף הקבר.23)ורחבה מפתח יותר וארוכה הקבר על בחלק24)מוטלת והנוגע

טהור. - הפתח על ועוביו25)העודף כך, כל רחב שאינו השני ראשה על אלא רחב שהוא העץ שורש על לא הקורה את העמיד
הקבר. לפתח מחוץ יוצא מטמא26)אינו אינו הרחב צידה על בעומדת שגם ומובן, זה. משיעור יותר לגולל קבע שלא מפני

גבול את קובעת אחרונה ובבא מטמא, אינו הקבר פתח על שהעודף אותנו, משמיעה ראשונה שבבא אלא טפחים, מארבעה יותר
פי על הוא זו הלכה פירוש (כל המטמא שם).הגובה טוב יום משתיהן.27)התוספות אחת כל על שהאבן28)כלומר, מפני
גולל. להיות ראוייה היא טפחים ארבעה על29)גדולה אלא ממש, הקבר גבי על שלא שהאהיל והמדובר ט. הלכה לקמן ראה

קורקוס). הר"י בשם משנה (כסף טמא הקבר על המאהיל שהרי הקבר, כותל שורה,30)גבי גבי על שורה מסודרים הצרורות
פנימי. סדר נקראת התחתונה ממקומו.31)והשורה מעולם נעקר כן,32)שלא לא שאם מטמא, שאינו עולם" "קרקע נקרא זה

העולם. כל את לטמא אחד קבר יספיק
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ּגדֹולה ואבן מתים, מלא ּגדֹול לבֹור דֹומה? זה למה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָטמא.
נפׁש ּבנה ואם חללּה. ּכנגד אּלא טמא ׁשאין ּפיה, על33על ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

זֹו34ּגּבּה הרי סתּום35- היתה36ּכקבר סביביו. מּכל ּומטּמא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבּסלע37הארֹון מּלמּטה38החקּוקה מלמעלה39רחבה וצרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָ

טהֹור מּלמּטן ּבּה הּנֹוגע - ּבתֹוכּה ּומלמעלן40והּמת ,41 ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָ
ונעּׂשּו הּמת ּגּבי על סמכּו מלמעלה הּצדדין ׁשהרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָטמא;
הּנֹוגע - מּלמּטה וצרה מלמעלה רחבה הארֹון היתה ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָּכגֹולל.

טמא מקֹום מּכל ׁשוה42ּבּה היתה מּטפח43. ּבּה הּנֹוגע : ְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ
לקרקעיתּה טמא44הּסמּו - -45ּולמעלה ּולמּטה מּטפח , ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָ

נגר ּכמֹו ּבתֹוכּה הּמת והכניס ּבסלע ארֹון נּקב -46טהֹור. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּפתחּה. מּמקֹום חּוץ טהֹור, מקֹום מּכל ּבּה ְְִִִֵַַָָָָָהּנֹוגע

.Ëׁשהּקבר ּבזמן47מערה הּמערה: לפני וחצר ּבתֹוכּה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
לאויר טהֹור48ׁשהחצר לתֹוכּה העֹומד יּגע49- ׁשּלא ּובלבד , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

הּמערה ּבּה50ּבמׁשקֹוף היה אם מקרה: ׁשהחצר ּובזמן ; ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ארּבעה הּמערה] ּבצד ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָֻ[מגּלה
ארּבעה על מארּבעה ּפחּותה היתה טהֹור; לׁשם הּנכנס - ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָיתר
הּמערה. ּבפתח נגע ׁשּלא ּפי על ואף טמא לׁשם הּנכנס -ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

את‡. [ּופרץ ּפתח לֹו ׁשהיה אֹו ּבתֹוכֹו, ׁשהּמת סתּום ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבית
מאחֹוריו ּבֹו והּנֹוגע סביביו, מּכל מטּמא - ּוסתמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָּפּצימיו]
ּבֹו נפּתח סתּום. ּכקבר ׁשהּוא מּפני ׁשבעה, טמא - מּגּגֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
מאחֹוריו ּבֹו הּנֹוגע - ּפצימיו ּפרץ לא אם סתמֹו, אפּלּו ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּפתח,
ׁשעּור יהיה וכּמה הּפתח. ּכנגד אּלא טמא ואין טהֹור, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּומּגּגֹו
הּמת מן ּוכזית טפחים, ּבארּבעה ּפתחֹו - הּמת ׁשלם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּפתח?
ּופתחֹו ּכמת הּוא הרי - מּכזית וגדֹול ּבטפח, ּפתחֹו -ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָ

ְְַָָּבארּבעה.
נעּולים·. ׁשּכּלם ּבזמן הרּבה, ּפתחים ּובֹו הּבית ּבתֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּמת

הּתקרה ּתחת מהן ּפתח ּכל ּבצד והּיֹוׁשב טמאים, ּכּלם -ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ
ׁשחׁשב אֹו מהן, אחד נפּתח נטמא. - הּפתח על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּיֹוצא
הּמת, ׁשּמת אחר ׁשחׁשב ּפי על ואף מהן, ּבאחד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָלהֹוציאֹו

- ארּבעה על ארּבעה ׁשהיא ּבחּלֹון להֹוציאֹו חׁשב ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָאפּלּו
ׁשּנפּתח הּפתח ּכנגד אּלא טמא ואין ּכּלן, הּפתחים על ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּציל
אין והרי נעּולין ׁשהן מּפני טהֹורין, והּׁשאר עליו, ׁשחׁשב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
ּבֹו להֹוציאֹו ּפתח לחּתר התחיל אם וכן סתּום. ּכקבר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹהּבית
היה ּכּלן. הּפתחים על הּציל ארּבעה על ארּבעה מּׁשּיחּתר -ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
מּׁשּיתחיל - לפתחֹו והתחיל להֹוציאֹו וחׁשב סתּום ּפתח ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָׁשם
וכּלן הרּבה חּלֹונֹות ּבֹו היּו ּכּלן. הּפתחים על הּציל ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹֻֻלפּתח

ול טמאֹות, ּכּלן - נפּתחּו טהֹורֹות. ּכּלן - הּצילּומּוגפֹות א ְְְְְִִִֵָָָֹֻֻ
ּגּבי על הּמאהיל - ּגדֹול ּפתח ּבתֹו קטן ּפתח הּפתחים. ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָעל
הּגדֹול. את קטן טהר - ּבּקטן להֹוציאֹו חׁשב טמא. ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשניהם
חׁשב טמא. ׁשניהם ּגּבי על הּמאהיל - מתאימין ׁשניהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהיּו
אחד ּפתח לּבית היה חברֹו. את טהר - מהן ּבאחד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלהֹוציאֹו
ּבאּו ּכ ואחר ּבּצפֹוני, להֹוציאֹו וחׁשב לדרֹום, ּופתח ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָלצפֹון
- ּבּדרֹומי אּלא אֹותֹו מֹוציאין אין ואמרּו: קרֹוביו אֹו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָאחיו
- הערים ואם יערים. ׁשּלא ּובלבד הּצפֹוני, את ּדרֹומי ְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַֹטהר

טמאים. ְְִֵֵֶׁשניהן
היה‚. אם מהן: ּבאחד והּמת לאכסדרה הּפתּוחין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּתים

והּבּתים ׁשער הּבית הרי - ּבאכסדרה לצאת מת ׁשל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָדרּכֹו
החדר טהֹור. והּבית טמא, ׁשער ּבית - לאו ואם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָטמאים;
- חּלֹון ּדר לפנים טמאה ונכנסה מּוגף, הּבית מן ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָֻׁשּלפנים
ּדר ויֹוצאת חֹוזרת ׁשהּטמאה מּפני טהֹור, החיצֹון ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻהּבית

ּבֹו. ׁשּנכנסה ְְִֶַַָהחּלֹון
טפח„. חלל ׁשם ׁשּיהיה עד סביביו מּכל מטּמא הּקבר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאין

חלל ּגּבי על הּבנין הגּביּה אפּלּו טפח. רּום על טפח ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָעל
היתה ּכקבר. ׁשהּכל לפי טמא, הּכל - לרקיע עד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹטפח
ּבֹוקעת טמאה - טפח חלל ׁשם היה ולא רצּוצה ְְְְֶַַַָָָָָָָָֹֻֻטמאה
הּטמאה ּכנגד הּנֹוגע אּלא טמא ואין ויֹורדת, ּבֹוקעת ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻועֹולה,
ּכנגּדּה הּנֹוגע אֹו מלמעלה, עליה הּמאהיל אֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמלמעלה
ּבצּדי הּנֹוגע אבל מּלמּטה; עליו ּׁשהאהיל מה אֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּלמּטה

טהֹור. - ְִַָָהּבנין
מן‰. ּבאהל המטּמא ּדבר ׁשּכל מת: ּבטמאת ּגדֹול ּכלל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻזה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קטן.33) הארון.34)חדר הקטן].35)על [=החדר קרקע36)הנפש גבי שעל בניין משמעותו מקום בכל האמור סתום קבר
יש המת כשבמקום אלא מצדדיו, מטמא אינו בניין ואפילו טמא. אינו הקבר, בצידי בקרקע הנוגע אבל בו, קבור שהמת במקום

רצוצה. טומאה זו הרי כזה חלול שם אין ואם פנוי, טפח ברום טפח על משנתנו.37)טפח ללשון בהתאם נקבה לשון נקט
למשנתנו בפירושו מרוטנברג מאיר והרב יז). ד, (שמואלֿא נלקחה" אלוקים "וארון נקבה: בלשון ארון אחת פעם במקרא [מצאנו

נקיבה]. לשון ואבן באבן חצוב שהארון מפני למשנה38)כותב בפירושו ורבינו בסלע, בחקוקה שהמדובר נאמר, לא שם במשנה
הקבר ובו ההר בראש בולט היה סלע צוק פירוש, בסלע. לחקוקה מתכוונת שהמשנה ז) הלכה י (פרק התוספתא מן שלמד כותב זו

הקבר.39)חקוק. ממקום יותר רחב שהסלע ההר.40)במקום מן חלק הוא הסלע שהרי עולם, קרקע הצר,41)ככל במקום
ממש. הקבר במקום הקו יגע ההר, בכיוון נגיעתו ממקום מאונך קו תמשיך כארון.42)שאם כולו דין עולם כקרקע שאינו מפני

ישר.43) בקו זקופים הסלע הקבר.44)כותלי נגרר45)משולי הקבר לשולי הסמוך אחד שטפח במשנתנו, יהושע כרבי פסק
עולם. כקרקע הוא מזה ולמטה או46)אחריו, ראשו דרך המת את לתוכו ומכניסים וצר עמוק לחור שהכוונה נראה גדולה. יתד

עולם. כקרקע הוא הסלע ולפיכך ממש כארון אינו שכזה וחור רבים.47)רגליו למתים קבורה מקום שאין48)כלומר, פירוש,
גבה. על מחיצות49)תקרה לה שיש בחצר לקבר, סמוך אמות ארבע על טומאה שגזרו פי על ואף לקבר. קרוב עומד הוא אפילו

גזרו. שאינה50)לא בזמן טמא)? הקבר מן טפחים מארבעה (שבפחות אמורים דברים "במה היא: שם בתוספתא רבינו גירסת
שלא ובלבד טהור לתוכה הנכנס שהיא, כל (המשקוף) השקוף מן מרוחק אפילו לאוויר פתוחה שהיא בזמן אבל לאוויר, פתוחה

בשקוף". באחד1)יגע להוציאו חשב פתוחים, או נעולים הרבה פתחים ובו הבית בתוך והמת בתוכו והמת סתום בית יבאר
ויורדת. ובוקעת ועולה שבוקעת בטומאה גדול כלל סביביו, מכל מטמא הקבר אימתי באחד, והמת לאכסדרה הפתוחים ובתים מהם,
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אחת‡. ּבגּמא רּבים מתים ּומצא ּבּׂשדה חֹופר ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמי
ׁשּמצא אֹו הרּוגים, ׁשּמצא אֹו זה, ּבצד זה אֹו זה ּגב על ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזה
זה מקֹום ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - ּברּכיו ּבין ראׁשֹו אֹו יֹוׁשב ְִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹמת

היה הּקברֹות ּכל2ּבית ונֹוטל ׁשּמצא, הּמת נֹוטל אּלא ; ְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
הּתחּוח קרקע3העפר ּבבתּולת וחֹופר ׁשלׁש4ׁשּתחּתיו, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

טהרה5אצּבעֹות ּבחזקת הּׂשדה ּוׁשאר הּכל, ּומֹוציא , ְְְְֳִֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשחֹופר אצּבעֹות ׁשלׁש עם זה ועפר ׁשּימצא. קדם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹּכׁשהיתה

הּמת ּתבּוסת הּנקרא .6הּוא ְְִֵַַַָ
הרּוגים·. ּבּה ׁשּנהרגּו ׁשּבּה,7ּׂשדה העצמֹות ּכל מלּקט - ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

טהֹורה היא קברֹו8והרי המפּנה וכן מלּקט9. - ּׂשדהּו מּתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
ׁשּמטילים ּבֹור וכן טהֹורה היא והרי עצם עצם העצמֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכל

הרּוגים אֹו נפלים מ10ּבתֹוכֹו עצם- ׁשּבֹו העצמֹות ּכל לּקט ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָ
טהֹור הּוא והרי .11עצם ֲֵֶֶַָ

.‚- הּמתים ׁשּקֹוברין ּכדר מׁשּכב מת ּומצא חֹופר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻהיה
אחד ּכל נֹוטל - ׁשנים מצא אם וכן ּתבּוסתֹו. ואת ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָנֹוטלֹו
מתים, ׁשלׁשה מצא טהֹורה. הּׂשדה וכל עּמֹו, ּותבּוסתֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָמהן
לזה זה ּבין יׁש אם הּנקּברין, ּכדר מּטל מהן אחד ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻּכל

מּטה ּכמלא ׁשמֹונה, ועד אּמֹות זה12מארּבע הרי - וקֹובריה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

זה הּוא הּקברֹות ּבית ׁשּמא מן13חֹוׁשׁש לבּדק וצרי , ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשּביניהם וחצר מערֹות ּכׁשּתי ׁשהן אּמה, עּׂשרים .14האחרֹון ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשּבדק העּׂשרים אֹותן הרי - אחר מת ׁשם מצא לא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹואם
קברֹות ׁשכּונת ׁשהן ּפי על אף אחד15טהֹורֹות, מת מצא . ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

אחרֹות, אּמה עּׂשרים מּמּנּו לבּדק צרי - אּמה עּׂשרים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבסֹוף
לּדבר ׁשרגלים ּבּתחּלה16לפי ׁשּמצא מאּלּו אחד היה ואם . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשּיהיה ּכדרּכֹו, ׁשּלא מׁשּכב אֹו יֹוׁשב אֹו הרּוג ּבּסֹוף ְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֻאֹו
נֹוטלן אּלא אּמה, עּׂשרים ּבֹודק אינֹו - ירכֹותיו ּבין ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹראׁשֹו

ּכֹוכבים. עֹובדי ׁשחזקתן ּבלבד; ּתבּוסתן ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָואת
ואינן„. הֹואיל קברֹות. טמאת להם אין ּכֹוכבים ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֻהעֹובדי

ּבעצמּה ׁשּיּגע עד טהֹור, ּבקברן הּנֹוגע הרי ּבאהל, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמטּמאין
יּׂשאּנה. אֹו טמאה ְִֶֶָָָֻׁשל

ׁשחסר‰. לֹו17מת אין - ימּות החי מן יּנטל ׁשאם איבר ִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּפני על ּגלּויים הּנמצאים ּומתים קברֹות. ׁשכּונת ולא ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹּתבּוסה
מלּקט אּלא ּתבּוסה, ולא קברֹות ׁשכּונת להם אין - ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׂשדה

טהֹור והּכל עצם לֹו18עצם יׁש - ּברׁשּות ׁשּלא והּנקּבר . ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
קברֹות.19ּתבּוסה ׁשכּונת לֹו ואין ְְְְֵַָָ

.Âּבּתחּלה ּכדרּכן מתים ׁשלׁשה הּמֹוצא ׁשּמצא20אחד אֹו , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּונקיע ּכּו אֹו ּכּוכין ׁשכּונת22ּומערה21ׁשלׁשה זֹו הרי - ְְְְֲִִֵַַָָָ

ואין ּתבּוסה להם יׁש - ידּוע היה ואחד ׁשנים מצא ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָקברֹות.
ולא ׁשכּונה. עֹוּׂשה אינֹו הּידּוע ׁשהּקבר קברֹות; ׁשכּונת ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלהם
ּכיצד ּבדיקה. ׁשּצרי הּוא ּבּתחּלה ׁשלׁשה הּמֹוצא אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאמרּו
לסלע מּגיע ׁשהּוא עד חֹופר ׁשאמרנּו? אּמה העּׂשרים ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבֹודק

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כדרך1) מושכב מת ומצא חופר היה הקברות, לבית חושש אם הרוגים או רבים מתים ומצא בשדה חופר שהיה מי דין יבאר
בודקים, וכיצד קברות, ושכונת תבוסה יש למי קברות, טומאת להם יש אם גוים ודין לבדוק, צריך אם שלושה או שנים או הנקברים

דינו. מה ספק הוא ואם נפלים, בו שמפילים בור על המאהיל טהורים, גלים שני עם שנתערב טמא אינם2)גל שיהודים מפני
כך. הרך.3)קוברים ממקומה.4)העפר מעולם הזיזוה שלא אצבעות.5)אדמה שלוש המת.6)כעובי בדם שהתבוסס עפר

בדמיך. מתבוססת ו): טו, (יחזקאל המקרא שאם7)מלשון קוברים, להם כשיש והמדובר גלויים. השדה פני על מוטלים והם
לפנותם. ואסור מצוה כמת דינם להם, תבוסתם.8)אין את ליטול צריך שם).9)ואינו (רא"ש לפנותו מנת על המת שם שקבר

והכל עצם עצם לקט לו אומרים שדהו לתוך קברו שנפחת "מי ה: הלכה שם התוספתא פי על מפרש למשנתנו אחרונה [ובמשנה
טהרות]. בסדרי גם פירש וכן שדהו. לתוך המת ונתגלגל הקבר מחיצת ונפרצה משדהו רחוק לא קבר שהיה פירוש, טהור".

שם.10) לקוברם כוונה תבוסה,11)בלי להם אין שנהרגו במקום גלויים נמצאו אם רק שלא רבותא, אותנו משמיעה זו בבא
כן. הדין קבורה, כוונת בלי אבל הבור, לתוך בכוונה השליכום אם אפילו עליה.12)אלא מוטל שהמת של13)המיטה כללו

אפשר וזה זה, הוא קברות שבית חוששים אחת, במערה נקברו ששלושתם להניח שאפשר באופן, נמצאים המתים שלושת אם דבר:
בכותל שנחפרו בכוכים היו [קבריהם שמונה. על יותר ולא אמות מארבע פחות לא הוא שלישי עד ראשון מקבר המרחק אם רק

קבועים]. ובמרחקים אחידה בצורה אמותהק14)מערות שש על אמות שש חצר נמצא במרכזם שכזה: באופן מסודרים היו ברים
שתי והוסיפו אמות, עשרה שמונה הכול סך יוצא הכוכים. נחצבו המערות ובכתלי צדדיה, משני ארבע על שש של מערות ושתי

באלכסון. אחת מערה עמדה שמא החשש מפני ממש15)אמות קברות שכונת שהרי לקברות, בשכנות שהן פי על אף כלומר,
משנה). (כסף האחרון מן שמודדים לשיטתו, ורבינו טמאה. כאן.16)- הקברות שבית מבוססת, אהלות17)השערה תוספתא

קברות". שכונת לו ואין תבוסה לו אין "והחסר ב: הלכה ט"ז הרוגים18)פרק בה שנהרגו "שדה שנינו: ה משנה ט"ז, פרק שם
פרט "מצא ב סד, בנזיר יהודה כרב טבעית, מיתה שמתו גלויים למתים הדין שהוא רבינו וסובר טהור". והכול עצם עצם מלקט
שגם משמיענו וכאן במקומם. שנקברים מלחמה כהרוגי דינם שאין להשמיענו, ב בהלכה למעלה הרוגים דין הביא [רבינו למצוי".
להם יש שלמים מתים אבל דמם, שחסר מפני תבוסה להם אין הרוגים שרק לומר, תטעה שלא כדי כך, הדין טבעית מיתה במתים

הכלל:19)תבוסה]. פי על היא רבינו שהכרעת מבאר משנה בכסף רבים. נגד ו הלכה שם בתוספתא גמליאל בן שמעון כרבי
הלכה בברייתות שגם והוסיף אחרונה" וראיה וצידון מערב חוץ כמותו, הלכה במשנתנו גמליאל בן שמעון רבן ששנה מקום "כל

הזה]. הכלל את להלכה קיבל לא שרבינו שהוכיח, כף, אות מלאכי יד [ראה כך.20)כמותו. לפני עליהם ידעו חפירה21)שלא
מערה. בכותל חצוב שהוא לכוך בניגוד עצמה.22)בקרקע במערה מת שמצא
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רצּוץ היה אם הּטמאההּמת, הרי - טפח חלל לֹו ׁשאין , ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ואינּה הּתהֹום, עד ויֹורדת ּבֹוקעת לרקיע, עד ועֹולה ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָּבֹוקעת
אבנים ׁשל גל אֹו ּתבּואה ׁשל ּכרי ּכיצד? הּצדדין. מן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָמטּמאה
ּבּה נֹוגעין ואינן הּטמאה ּבצד וכלים ּבתֹוכֹו, הּמת מן ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֻּוכזית
הּטמאה ּכנגד מכּון הּגל ׁשּבתֹו ּכלי וכל טהֹורין, ּכלים -ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻ
ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ׁשהּטמאה טמא, מּלמּטה אֹו ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻמלמעלה
רּום על טפח על טפח חלּול הּטמאה מקֹום היה ואם ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻויֹורדת.

סביביו. מּכל ּומטּמא סתּום ּכקבר הּוא - ְְְִִֵֶֶֶַַָָָטפח
.Âוהרי הּבית ּבּטל זה הרי - צרֹורֹות אֹו עפר ׁשּמלאֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבית

ּבתֹו טמאה היתה ואם צרֹורֹות, אֹו עפר ׁשל ּכגל ְְְְְְִֶַָָָָָֻהּוא
ׁשּבצּדיה וכלים ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת - ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהעפר

טהֹורים. העפר ְְִֶָָּבתֹו
.Êהּסּכה - לּכתל סּכה וסמ ּבכתל רצּוצה ׁשהיא ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻֻטמאה

על ואף האהל. מּצּדי צד הּכתל נעּׂשה ׁשהרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹטמאה,
אהל, עליהן היה לא אּלּו לּנֹוגע טהֹורים ׁשהּצדדין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּפי
ׁשהרי טמא, ּכּלֹו האהל - אהל עליהן מּׁשּנעּׂשה ֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻאבל

ּבתֹוכֹו. ְְַָֻהּטמאה

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּובמּׂשא‡. ּבמּגע מטּמא עפרּה - ּבתֹוכּה קבר ׁשאבד ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּׂשדה
ּכּׂשעֹורה עצמֹות ויהיּו ּבּה הּקבר נדֹוׁש ׁשּמא הּפרס, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכבית
ואם נטמא. עליה הּמאהיל - ּכּלּה הּׂשדה וכל עפרּה. ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻּבתֹו
ׁשּמא ּבאהל, ּׁשּיׁש מה ּכל נטמא - אהל ּבתֹוכּה ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹהעמיד
מאהיל. הּוא הּקבר על ּׂשדה ּבאֹותּה ׁשהעמיד ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהאהל

עלּיה·. ׁשל ּפתחּה היה אם ּגּביו: על ועלּיה ּבית (ּבּה) ְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָּבנה
ּבית ׁשל ּפתחּה הּקברּכנגד [היה] ׁשאפּלּו טהֹורה, העלּיה - ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

על אהל הּוא ׁשהרי טהֹורה, העלּיה - הּבית מׁשקֹוף ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּתחת
העלּיה אף - מכּון היה לא ואם ׁשּיתּבאר; ּכמֹו אהל, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻּגּבי
מאהילה העלּיה והרי הּקבר, על עלּיה אסקּפת ׁשּמא ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻטמאה,

הּקבר. ֶֶַַעל
ׁשרׁשי‚. ׁשאין לפי זרע, ּכל ּבתֹוכּה לזרע מּתר זֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻוּׂשדה

אילני ּבתֹוכּה נֹוטעין אין אבל לּקבר. עד מּגיעים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָזרעים
הּתלּולּיֹות לּמת. עד מּגיעין ׁשהּׁשרׁשים מּפני ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָמאכל,
ּבית לדר אֹו הּקברֹות לבית הּסמּוכה לעיר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָהּקרֹובֹות
ּבחזקת אּלּו הרי - יׁשנֹות ואחד חדׁשֹות אחד ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָהּקברֹות,
ׁשחין ּומּכי הּנפלים, את ׁשם קֹוברֹות ׁשהּנׁשים מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻטמאה,
טהֹורֹות, החדׁשֹות - הרחֹוקֹות אבל איבריהן. ׁשם ְְְְֲֲִֵֵֶַָָָָקֹוברין
מּדר אֹו ׁשחרבה מעיר קרֹובֹות היּו ׁשּמא טמאֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָוהיׁשנֹות
קרֹוב אחר ּתל ׁשם ׁשאין ּכל קרֹוב? ּתל זהּו ואי ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשאבדה.

זֹוכרֹו. אדם ׁשאין ויׁשן? מּמּנּו. ְְִֵֵֶֶָָָָיֹותר
ׁשהּנׁשים„. הּקברֹות לבית הּקרֹוב הּמקֹום והּוא ּבֹוכים, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּׂשדה

לא ׁשהרי טהֹור, ׁשעפרּה ּפי על אף ּובֹוכֹות, ׁשם ְֲֲִֵֶֶַַָָָָֹיֹוׁשבֹות

ׁשּלא אֹותֹו, זֹורעין ואין אֹותֹו נֹוטעין אין - טמאה ׁשם ְְְְְְִִֵֵֶָָָֹֻֻהחזקה
ׁשהּוא מּפני טמאה. ׁשם יׁש ׁשּמא לׁשם, אדם רגל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻלהרּגיל
אפׁשר לפיכ מּמּנּו, ּבעליו נתיאׁשּו ּכבר הּקברֹות לבית ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָקרֹוב
מעפר ועֹוּׂשין לֹו. חׁשׁשּו זה מּפני ּבֹו, ויקּבר אדם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּיבֹוא
טמאה. ׁשם החזקה לא ׁשהרי לקדׁש, ּתּנּורים זה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹֹֻֻמקֹום

טמא‰. מקֹומֹו - ּפּנהּו ואם לפּנֹותֹו; מּתר - הּנמצא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻקבר
- הּידּוע וקבר ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשּיּבדק, עד ּבהניה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָואסּור
ּבהניה. ּומּתר טהֹור מקֹומֹו - ּפּנהּו ואם לפּנֹותֹו; ְְְֲִִַַָָָָָָֻאסּור

.Âטמא ּומקֹומֹו אֹותֹו, מפּנין - הרּבים את מּזיק ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָקבר
ּבהניה. ְֲַָָָואסּור

.Êמביאֹו - הּתחּום ּבתֹו מצאֹו אם מצוה: ּבמת ְְְְְְִִִֵֵַַַָָהּפֹוגע
ּכרּכֹום ּׂשדה ּבתֹו אפּלּו לּתחּום, חּוץ מצאֹו הּקברֹות; ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָלבית
- הּמצר על מצאֹו ׁשּנמצא. ּבּמקֹום ויּקבר מקֹומֹו, קנה -ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
- זה מּצד ניר ּוּׂשדה זה מּצד ּבּור ּׂשדה לצדדין. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָמסּלקֹו
ניר. ּבּׂשדה קֹוברֹו - זרע ּוּׂשדה ניר ּׂשדה ּבּור. ּבּׂשדה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַקֹוברֹו
ּוּׂשדה אילן ּׂשדה זרע. ּבּׂשדה קֹוברֹו - כרם ּוּׂשדה זרע ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָּׂשדה
ׁשניהן היּו הּטמאה. אהל מּפני כרם, ּבּׂשדה קֹוברֹו - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֻכרם

ׁשּירצה. צד זה לאי קֹוברֹו - ְְְִִֵֶֶֶַָׁשוין
.Áּברי ואמר: אחר ּבא ואם למפרע. מטּמא - הּנמצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָקבר

אינֹו - ׁשנה לעּׂשרים קדם אפּלּו קבר, ּכאן היה ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹלי
.ואיל מציאה מּׁשעת אּלא ְְְְִִֵֵֶַַַָָמטּמא

.Ëהּמת מן ּבאהל ׁשּמטּמא דבר אֹו מת אֹו קבר הּמֹוצא ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכל
ּובחּלֹו לאחרים. ּתקלה יהיה ׁשּלא ּכדי עליו, לצּין חּיב -ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
אין הּקברֹות. על לצּין ּדין מּבית יֹוצאין היּו מֹועד ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשל
ּבארץ. יחסר ׁשּסֹופֹו לפי הּמת, מן מצמצם ּכזית על ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻמצּינין
אין הּטמאה. מקֹום על וׁשֹופ ממחה ּבסיד. מצּינין? ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֻּובּמה
מּכאן עֹודף יהי אּלא הּטמאה, ּגּבי על הּצּיּון את ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻמעמידין
ואין הּטהרֹות. את להפסיד ׁשּלא הּטמאה, ּבצּדי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּומּכאן
ארץ את להפסיד ׁשּלא הּטמאה, מּמקֹום הּצּיּון את ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻמרחיקין
אּל לּכל, ידּועין הן ׁשהרי הּוּדאֹות, על מצּינין ואין איּׂשראל. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
והּפרעֹות. והּסככֹות קבר ּבּה ׁשאבד ּׂשדה ּכגֹון הּספקֹות, ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָעל

.Èּבּה אין אם ּטיבּה: מה ידּוע ואין מצּינת ּׂשדה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמצא
ּבידּוע - אילנֹות ּבּה יׁש קבר; ּבּה ׁשאבד ּבידּוע - ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאילנֹות

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו קבר, ּבּה ְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָׁשּנחרׁש
.‡Èיׁש אם ׁשּתים: היּו טמא. ּתחּתיה - מצּינת אבן ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמצא

על אּלא ּביניהן, סיד אין ואם טמא; ּביניהם - ּביניהם ְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָסיד
ּבנין; אּלא זה ׁשאין טהֹור, - ּביניהן חרּׂש יׁש אם ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָראׁשיהן:
מּכאן ראׁשיהן על מרּדד הּסיד והיה ּביניהן חרּׂש אין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻואם
הּוא - מצּין אחד מצר מצא וטמא. צּיּון זה הרי - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּומּכאן
מצא ׁשליׁשית. וכן ׁשנּיה, וכן טהֹורה. הּׂשדה וכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָטמא
טמאה; ּכּלּה הּׂשדה וכל טהֹורין הן - מצּינין מצריה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻֻארּבעה

הּטמאה. מּמקֹום הּצּיּון מרחיקין ְְְִִִִֵֶַַַָֻׁשאין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הקברות,1) לבית וסמוכות הרחוקות או לעיר הקרובות התלוליות בו, לנטוע או לזרוע מתר ואם בתוכה, קבר שאבד שדה דין יבאר
ובמה לציין, שחייב מת או קבר והמוציא מצוה במת הפוגע לרבים, המזיק וקבר לפנותו, מותר אם הידוע קבר או הנמצא קבר

מציינין. וכיצד
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אחת‡. ּבגּמא רּבים מתים ּומצא ּבּׂשדה חֹופר ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמי
ׁשּמצא אֹו הרּוגים, ׁשּמצא אֹו זה, ּבצד זה אֹו זה ּגב על ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזה
זה מקֹום ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - ּברּכיו ּבין ראׁשֹו אֹו יֹוׁשב ְִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹמת

היה הּקברֹות ּכל2ּבית ונֹוטל ׁשּמצא, הּמת נֹוטל אּלא ; ְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
הּתחּוח קרקע3העפר ּבבתּולת וחֹופר ׁשלׁש4ׁשּתחּתיו, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

טהרה5אצּבעֹות ּבחזקת הּׂשדה ּוׁשאר הּכל, ּומֹוציא , ְְְְֳִֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשחֹופר אצּבעֹות ׁשלׁש עם זה ועפר ׁשּימצא. קדם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹּכׁשהיתה

הּמת ּתבּוסת הּנקרא .6הּוא ְְִֵַַַָ
הרּוגים·. ּבּה ׁשּנהרגּו ׁשּבּה,7ּׂשדה העצמֹות ּכל מלּקט - ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

טהֹורה היא קברֹו8והרי המפּנה וכן מלּקט9. - ּׂשדהּו מּתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
ׁשּמטילים ּבֹור וכן טהֹורה היא והרי עצם עצם העצמֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכל

הרּוגים אֹו נפלים מ10ּבתֹוכֹו עצם- ׁשּבֹו העצמֹות ּכל לּקט ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָ
טהֹור הּוא והרי .11עצם ֲֵֶֶַָ

.‚- הּמתים ׁשּקֹוברין ּכדר מׁשּכב מת ּומצא חֹופר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻהיה
אחד ּכל נֹוטל - ׁשנים מצא אם וכן ּתבּוסתֹו. ואת ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָנֹוטלֹו
מתים, ׁשלׁשה מצא טהֹורה. הּׂשדה וכל עּמֹו, ּותבּוסתֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָמהן
לזה זה ּבין יׁש אם הּנקּברין, ּכדר מּטל מהן אחד ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻּכל

מּטה ּכמלא ׁשמֹונה, ועד אּמֹות זה12מארּבע הרי - וקֹובריה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

זה הּוא הּקברֹות ּבית ׁשּמא מן13חֹוׁשׁש לבּדק וצרי , ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשּביניהם וחצר מערֹות ּכׁשּתי ׁשהן אּמה, עּׂשרים .14האחרֹון ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשּבדק העּׂשרים אֹותן הרי - אחר מת ׁשם מצא לא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹואם
קברֹות ׁשכּונת ׁשהן ּפי על אף אחד15טהֹורֹות, מת מצא . ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

אחרֹות, אּמה עּׂשרים מּמּנּו לבּדק צרי - אּמה עּׂשרים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבסֹוף
לּדבר ׁשרגלים ּבּתחּלה16לפי ׁשּמצא מאּלּו אחד היה ואם . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשּיהיה ּכדרּכֹו, ׁשּלא מׁשּכב אֹו יֹוׁשב אֹו הרּוג ּבּסֹוף ְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֻאֹו
נֹוטלן אּלא אּמה, עּׂשרים ּבֹודק אינֹו - ירכֹותיו ּבין ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹראׁשֹו

ּכֹוכבים. עֹובדי ׁשחזקתן ּבלבד; ּתבּוסתן ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָואת
ואינן„. הֹואיל קברֹות. טמאת להם אין ּכֹוכבים ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֻהעֹובדי

ּבעצמּה ׁשּיּגע עד טהֹור, ּבקברן הּנֹוגע הרי ּבאהל, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמטּמאין
יּׂשאּנה. אֹו טמאה ְִֶֶָָָֻׁשל

ׁשחסר‰. לֹו17מת אין - ימּות החי מן יּנטל ׁשאם איבר ִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּפני על ּגלּויים הּנמצאים ּומתים קברֹות. ׁשכּונת ולא ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹּתבּוסה
מלּקט אּלא ּתבּוסה, ולא קברֹות ׁשכּונת להם אין - ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׂשדה

טהֹור והּכל עצם לֹו18עצם יׁש - ּברׁשּות ׁשּלא והּנקּבר . ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
קברֹות.19ּתבּוסה ׁשכּונת לֹו ואין ְְְְֵַָָ

.Âּבּתחּלה ּכדרּכן מתים ׁשלׁשה הּמֹוצא ׁשּמצא20אחד אֹו , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּונקיע ּכּו אֹו ּכּוכין ׁשכּונת22ּומערה21ׁשלׁשה זֹו הרי - ְְְְֲִִֵַַָָָ

ואין ּתבּוסה להם יׁש - ידּוע היה ואחד ׁשנים מצא ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָקברֹות.
ולא ׁשכּונה. עֹוּׂשה אינֹו הּידּוע ׁשהּקבר קברֹות; ׁשכּונת ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלהם
ּכיצד ּבדיקה. ׁשּצרי הּוא ּבּתחּלה ׁשלׁשה הּמֹוצא אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאמרּו
לסלע מּגיע ׁשהּוא עד חֹופר ׁשאמרנּו? אּמה העּׂשרים ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבֹודק
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כדרך1) מושכב מת ומצא חופר היה הקברות, לבית חושש אם הרוגים או רבים מתים ומצא בשדה חופר שהיה מי דין יבאר
בודקים, וכיצד קברות, ושכונת תבוסה יש למי קברות, טומאת להם יש אם גוים ודין לבדוק, צריך אם שלושה או שנים או הנקברים

דינו. מה ספק הוא ואם נפלים, בו שמפילים בור על המאהיל טהורים, גלים שני עם שנתערב טמא אינם2)גל שיהודים מפני
כך. הרך.3)קוברים ממקומה.4)העפר מעולם הזיזוה שלא אצבעות.5)אדמה שלוש המת.6)כעובי בדם שהתבוסס עפר

בדמיך. מתבוססת ו): טו, (יחזקאל המקרא שאם7)מלשון קוברים, להם כשיש והמדובר גלויים. השדה פני על מוטלים והם
לפנותם. ואסור מצוה כמת דינם להם, תבוסתם.8)אין את ליטול צריך שם).9)ואינו (רא"ש לפנותו מנת על המת שם שקבר

והכל עצם עצם לקט לו אומרים שדהו לתוך קברו שנפחת "מי ה: הלכה שם התוספתא פי על מפרש למשנתנו אחרונה [ובמשנה
טהרות]. בסדרי גם פירש וכן שדהו. לתוך המת ונתגלגל הקבר מחיצת ונפרצה משדהו רחוק לא קבר שהיה פירוש, טהור".

שם.10) לקוברם כוונה תבוסה,11)בלי להם אין שנהרגו במקום גלויים נמצאו אם רק שלא רבותא, אותנו משמיעה זו בבא
כן. הדין קבורה, כוונת בלי אבל הבור, לתוך בכוונה השליכום אם אפילו עליה.12)אלא מוטל שהמת של13)המיטה כללו

אפשר וזה זה, הוא קברות שבית חוששים אחת, במערה נקברו ששלושתם להניח שאפשר באופן, נמצאים המתים שלושת אם דבר:
בכותל שנחפרו בכוכים היו [קבריהם שמונה. על יותר ולא אמות מארבע פחות לא הוא שלישי עד ראשון מקבר המרחק אם רק

קבועים]. ובמרחקים אחידה בצורה אמותהק14)מערות שש על אמות שש חצר נמצא במרכזם שכזה: באופן מסודרים היו ברים
שתי והוסיפו אמות, עשרה שמונה הכול סך יוצא הכוכים. נחצבו המערות ובכתלי צדדיה, משני ארבע על שש של מערות ושתי

באלכסון. אחת מערה עמדה שמא החשש מפני ממש15)אמות קברות שכונת שהרי לקברות, בשכנות שהן פי על אף כלומר,
משנה). (כסף האחרון מן שמודדים לשיטתו, ורבינו טמאה. כאן.16)- הקברות שבית מבוססת, אהלות17)השערה תוספתא

קברות". שכונת לו ואין תבוסה לו אין "והחסר ב: הלכה ט"ז הרוגים18)פרק בה שנהרגו "שדה שנינו: ה משנה ט"ז, פרק שם
פרט "מצא ב סד, בנזיר יהודה כרב טבעית, מיתה שמתו גלויים למתים הדין שהוא רבינו וסובר טהור". והכול עצם עצם מלקט
שגם משמיענו וכאן במקומם. שנקברים מלחמה כהרוגי דינם שאין להשמיענו, ב בהלכה למעלה הרוגים דין הביא [רבינו למצוי".
להם יש שלמים מתים אבל דמם, שחסר מפני תבוסה להם אין הרוגים שרק לומר, תטעה שלא כדי כך, הדין טבעית מיתה במתים

הכלל:19)תבוסה]. פי על היא רבינו שהכרעת מבאר משנה בכסף רבים. נגד ו הלכה שם בתוספתא גמליאל בן שמעון כרבי
הלכה בברייתות שגם והוסיף אחרונה" וראיה וצידון מערב חוץ כמותו, הלכה במשנתנו גמליאל בן שמעון רבן ששנה מקום "כל

הזה]. הכלל את להלכה קיבל לא שרבינו שהוכיח, כף, אות מלאכי יד [ראה כך.20)כמותו. לפני עליהם ידעו חפירה21)שלא
מערה. בכותל חצוב שהוא לכוך בניגוד עצמה.22)בקרקע במערה מת שמצא
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ּבית‰. עֹוּׂשה אינֹו - ׁשּלֹו ׁשאינּה ּבּׂשדה הּקבר את ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָהחֹורׁש
אֹו ׁשּתף אפּלּו ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר אדם ׁשאין ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהּפרס,
קבר חרׁש הּפרס. ּבית עֹוּׂשה אינֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס אֹו ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָאריס
וׁשל הּפרס, ּבית עֹוּׂשה ׁשּלֹו - ּכאחד חברֹו וׁשל ׁשּלֹו ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּבּׂשדה

הּפרס. ּבית עֹוּׂשה אינֹו ְֲֵֵֵֶַָחברֹו
.Âּבית עֹוּׂשה אינֹו - ּבּׂשדהּו קבר ׁשחרׁש ּכֹוכבים ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָעֹובד

ּכֹוכבים. לעֹובדי ּפרס ּבית ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶַָָָהּפרס,
.Êוׁשטפּו למּטה, טהֹורה וּׂשדה למעלה ּפרס ּבית ְְְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָּׂשדה

אדּמה היתה אפּלּו לּטהֹורה, הּפרס ּבית מעפר ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻגׁשמים
ּפרס ּבית ׁשאין טהֹורה; - והאּדימה לבנה אֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָוהלּבינה
ּכברּיתֹו. ּגּוׁש על אּלא טמאה גזרּו ולא ּפרס, ּבית ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֻעֹוּׂשה

.Áׁשהּׁשרׁשים לפי נטע, ּכל ּבֹו לנטע מּתר הּזה הּפרס ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּבית
הּפר ּבבית מּׁשלׁשה ּולמּטה מּׁשלׁשה, למּטה טהֹור,יֹורדים ס ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ

ּבתֹוכּה זֹורעין אין אבל הּׂשדה. ּפני על נפרס הּקבר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהרי
ּבתֹוכֹו, ּגרנֹו את צֹובר - ועקר זרע ואם הּנקצר. זרע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
ּבׁשלׁש הּקטנּיֹות ואת ּכברֹות, ּבׁשּתי הּתבּואה את ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָוכֹובר
ואת הּקׁש את וּׂשֹורף ּכּׂשעֹורה. עצם ּבהן יׁש ׁשּמא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּכברֹות,
ּתּתיר ואם ּכּׂשעֹורה, עצם ּבהן יהיה ׁשּמא ּגזרה ׁשם. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהעצה
הּטמאה. את מרּגיל ונמצא ּומֹוכרֹו, מֹוציאֹו - ּבהניה ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֻלֹו

.Ëּבית היא אפּלּו הּפרס, ּבית ׁשהיא ׁשהחזקה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּׂשדה
ׁשאינֹו הר הּטיט מּמקֹום מׁשּוכה ואפּלּו ּכֹורין, ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָארּבעה
מּקפת טהֹורה ּׂשדה ואפּלּו הּפרס, ּבית נעּׂשה ולא ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנחרׁש

ּבחזקתּה. היא הרי - רּוחֹותיה מארּבע ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָאֹותּה
.Èאילן ּבּה יׁש אם ּטיבּה: מה יֹודע ואין מצּינת ּׂשדה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמצא

ׁשאבד ּבידּוע - אילן ּבּה אין ּבתֹוכּה; קבר ׁשּנחרׁש ּבידּוע -ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
זקן מקֹום ּבאֹותֹו ׁשּיהיה והּוא ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבתֹוכּה, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָקבר
ׁשּמּתר ויֹודעין ּבכ ּבקיאין אדם ּכל ׁשאין חכם; ּתלמיד ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻאֹו

ּבאחרת. לנטע ואסּור ּבזֹו ְְְִִֶֶַַַָָָֹֹלנטע
.‡Èמתנדנדין ׁשאין אבנים ּגּבי על הּפרס ּבבית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָהמהּל

והּוא לּה ׁשּנכנס אֹו עליהן, ׁשּמהּל ּבׁשעה אדם רגלי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּתחת
אבל טהֹור. זה הרי - יפה ׁשּכחן ּובהמה אדם ּגּבי על ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹרֹוכב
על אף ,הּלּו ּבׁשעת ׁשּמזּדעזעין אבנים ּגּבי על הל ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָאם
העפר על ׁשהל ּכמי טמא זה הרי - נתנדנד ולא ׁשּנׁשמר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפי
ׁשּתהיינה עד רע ׁשּכחֹו אדם ּגּבי על הל אם וכן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹעצמֹו.
נֹוּׂשאֹו, ּכׁשהּוא מרעידֹות וׁשֹוקיו לזֹו זֹו נֹוקׁשֹות ְְְְְְִֶַַָָָֻארכּבֹותיו
ּבׁשעת ּגללים ׁשּתטיל עד רע ׁשּכחּה ּבהמה ּגּבי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹו

ּברגליו. הל ּוכאּלּו טמא זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָרכיבה
.·Èּתלמידי ׁשני ּבמעמד לטהרֹו צרי הּפרס ּבית ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָהמטהר

ׁשהּוא העפר ּכל את ּכֹונס אֹותֹו? מטהרין וכיצד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָחכמים.
ּכברה לתֹו ונֹותנֹו הּׂשדה ּפני ּכל מעל להסיטֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָיכֹול
הּנמצא ּכּׂשעֹורה עצם ּכל ּומֹוציא ּוממחה דּקין, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנקביה
עפר טפחים ׁשלׁשה ּגּביו על נתן אם וכן ויטהר. ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָׁשם,

הרי - טפחים ׁשלׁשה ּפניו ּכל מעל ׁשּנטל אֹו אחר, ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמּמקֹום
חציֹו על ונתן טפחים ׁשלׁשה אחד מחציֹו נטל טהֹור. ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָזה
טפח ּפניו מעל נטל טהֹור. זה הרי - טפחים ׁשלׁשה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהאחר
לא - אחר מּמקֹום עפר ּומחצה טפח עליה ונתן ְֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּומחצה
מּלמּטה עּזּוק ּבׁשעת ּובדק עּזקֹו אם וכן ּכלּום. ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָעּׂשה
מתנדנדין ׁשאינן ּבאבנים רּצפֹו ּכלּום. עּׂשה לא - ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּומלמעלה

טהֹור. זה הרי - אדם ֲִֵֵֶָָָמהּלּו

עּׂשר אחד 1ּפרק
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ּכבית‡. ּבלבד ּגּוׁשּה על גזרּו ּבּתחּלה - העּמים ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָארץ
נֹוּׂשא אֹו נֹוגע אֹו ּבּה המהּל אּלא מטּמאים היּו ולא ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּפרס,
נגע ׁשּלא ּפי על ואף ׁשּיטּמא אוירּה על וגזרּו חזרּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמעפרּה.
העּמים ארץ לאויר ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהכניס ּכיון אּלא נּׂשא, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻולא
ּוׁשאר העּמים, לארץ אוירֹו ׁשהכניס חרּׂש ּכלי וכן ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָנטמא.

נטמאּו. - העּמים ארץ לאויר רּבם ׁשהכניס ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֻּכלים
עפרּה,·. ּכטמאת אֹותּה עּׂשּו לא העּמים ארץ אויר ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹֻֻטמאת

ּתרּומֹות ּׂשֹורפין עפרּה טמאת ׁשעל מּמּנה: היא קּלה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֻאּלא
וצרי ׁשבעה טמאת טמא - ּבגּוׁשּה והּמתטּמא ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֻוקדׁשים,

ּבאו הּנטמא אבל ּוׁשביעי; ׁשליׁשי צריהּזיה אין - ירּה ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָ
ּתרּומה וכן ׁשמׁש, והערב טבילה אּלא ּוׁשביעי ׁשליׁשי ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהּזיה
ולא אֹוכלין לא ּתֹולין, - אוירּה מחמת ׁשּנטמאּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָֹֹוקדׁשים

ְִּׂשֹורפין.
ּובמּׂשא,‚. ּבמּגע מטּמאין הּפרס ּבית ועפר העּמים ארץ ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָעפר

ּכפּקה והּוא הּמרצּופין, ּכחֹותם ׁשעּורן? וכּמה ׁשּבארנּו. ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּכמֹו
ׁשּבא לארץ חּוצה ועפר הּפרס ּבית עפר סּקאין. ׁשל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָגדֹולה
ואם מטּמא, - הּמרצּופין ּכחֹותם אחד ּבמקֹום יׁש אם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבירק:
מעּׂשה ּכברּיתֹו. ּגּוׁש על אּלא גזרּו ׁשּלא מצטרף; אינֹו - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלאו
והיּו ּגדֹולים, ּכהנים לבני לארץ מחּוצה ּבאֹות אּגרֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָֹׁשהיּו
טמאה, מּׁשּום להן חׁשּו ולא חֹותמֹות, ּוכסאתים ּכסאה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹֻּבהן

הּמרצּופין. ּכחֹותם מהן ּבחֹותם היה ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹלפי
עד„. לארץ: מחּוצה חרּׂש ּוכלי ּוספלים ּתּנּורים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמביא

- מּׁשהּסקּו העּמים; ארץ מּׁשּום טמאים - הּסקּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹֻֻׁשּלא
ׁשאינֹו העּמים, ּבארץ ׁשּנטמא חרס ּכלי מּׁשּום ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָטמאים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו וכלים, אדם ְְְְִֵֵֵֶַַָָמטּמא
טמאת‰. טמא - ּובסלעים ּבהרים העּמים ּבארץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהמהּל

נֹוגע מּׁשּום טהֹור - ּבזעּפֹו עֹולה ׁשהּים ּובמקֹום ּבּים ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשבעה;
העּמים לארץ הּנכנס אוירּה. מּׁשּום וטמא העּמים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבארץ
זרּוק ׁשאהל טמא; - ּבאויר הּפֹורחין ּומגּדל ּתבה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּבׁשּדה

אהל. קרּוי ֵֶָֹאינֹו
.Âלא טהֹור. ואוירּה לארץ, ּכחּוצה טמא עפרּה - ְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָָֹסּוריא

יּׂשראל לארץ סמּוכה היתה אם ,לפיכ אוירּה. על ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָגזרּו
ולא העּמים ארץ לא ּביניהן מפסיק היה ולא ּבּׂשפה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹּׂשפה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בחוצה1) הבאים הדברים וכל בירק שבא הפרס בית ועפר לארץ חוצה עפר עפרה, בטומאת מטמא אם העמים ארץ אוויר דין יבאר
מחמת שנטמאו וקדשים תרומה ישראל, בארץ גויים בו ששכנו מקום טמא, מקום ביניהם והנכנס העמים בארץ המהלך לארץ,
מדור משום טמאה שהיא חצר עליהם, גזרו שלא והמקומות קטן. או אשה או מישראל עבד בו שהיה גויים מדור עמים, מדור

ישראל. בארץ המובלעות עיירות עמים,

zn z`neh zekld - ixyz c"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לבתּולה עבּודה23אֹו ׁשאינּה ׁשּנראית הּקרקע והיא העמיק24, . ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
וצרי ּכבּתחּלה, זֹו הרי - חרּׂש ּומצא אּמה מאה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאפּלּו
ּכבתּולה. זֹו הרי - למים הּגיע לבתּולה. ׁשּיּגיע עד ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָלהעמיק

.Ê,סֹופן עד העּׂשרים מּתחּלת אחד ּתלם לחּפר צרי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאינֹו
אּמה על אּמה וחֹופר אּמה, ּומּניח אּמה על אּמה חֹופר ְִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָאּלא
ּפחֹות לקבר קבר ּבין ׁשאין סֹופן; עד וכן אּמה, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּומּניח

.25מאּמה ֵַָ
.Áלׁשלּולית אֹו לנהר העּׂשרים ּבתֹו והּגיע ּבֹודק 26היה ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ

יפסיק - הרּבים לדר נפסקה27אֹו ׁשהרי לבּדק, צרי ואינֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
הּקברֹות. ְְַַָׁשכּונת

.Ëמצא28הּמֹוציא ּכן אם אּלא טהֹור, - ּבדיקה ׁשל זה עפר ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשחפר ּבּמקֹום ּבתרּומה.29טמאה אֹוכל ׁשּימצא קדם אבל ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

ּבּגל ּבתרּומה30והמפּקח אֹוכל אינֹו וּדאי31- יֹודע ׁשהרי ; ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָ
ׁשם מקֹומן.32ׁשהּמתים מּכיר ׁשאינֹו אּלא הּגל, ּתחת ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

.Èטמא מהן33ּגל אחד ּבדק טהֹורין: גּלין ּבׁשני ׁשּנתערב ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ונמצאּו ׁשנים ּבדק טמאין; והּׁשנים טהֹור הּוא - טהֹור ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָּומצאֹו
ׁשלׁשּתן ּבדק טמא; ּבחזקת והּׁשליׁשי טהֹורים הן - ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָטהֹורים

טמאה ּבחזקת ּכּלן - טהֹור עד34ּומצא ׁשלׁשּתן ׁשּיבּדק עד ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻ
טהֹורין ׁשלׁשּתן ויהיּו לבתּולה אֹו לסלע .35ׁשּיּגיע ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

.‡Èדין טמא עליו הּמאהיל - נפלים לתֹוכֹו ׁשּמטילין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּבֹור
ספק אין ׁשם, מצּויין ּוברּדלס ׁשחלּדה ּפי על אף ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻּתֹורה.

וּדאי מידי ואין36מֹוציא נפל, אּׁשה ׁשם הּפילה אם אבל . ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הּפילה לא אֹו המטּמא דבר הּפילה אם הֹואיל37ידּוע , ְִִִִִִֵַַַָָָָָֹ

טהֹור ספקֹו הרי - ׁשם מצּויין ּוברּדלס .38וחלּדה ְְְְְְֲִֵֵַָָָָֻ
.·Èהּטמאֹות אּלּו ׁשּכל ידּוע, ׁשהן39ּדבר ּבהן וכּיֹוצא ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ּדבריהן ׁשל הן הרי - ספק הּתֹורה40מּׁשּום מן טמא ואין . ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
ו טמאת ׁשּנטמא מי ּביןאּלא הּספקֹות, ּכל אבל ּדאי; ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

אין - וׁשּבתֹות ּבעריֹות ּבין אסּורֹות ּבמאכלֹות ּבין ְְְְֲֲֲֵֵֵַַַָָָֻּבטמאֹות
על ׁשחּיבין ּדבר כן, ּפי על [ואף סֹופרים, מּדברי אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלהם
אֹותֹו העֹוּׂשה ׁשהרי הּתֹורה, מן אסּור ספקֹו - ּכרת ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָזדֹונֹו

ּובכּמה ּביאה אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתלּוי.] אׁשם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָחּיב
ְמקֹומֹות.

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ׁשהרי‡. קבר. ּבֹו ׁשּנחרׁש הּמקֹום זה הּפרס? ּבית ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאיזהּו
הּׂשדה, ּבכל ונתּפרסּו העפר ּבתֹו הּמת עצמֹות ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָנתּדקּדקּו
חרׁש אפּלּו הּקבר. ּבּה ׁשּנחרׁש הּׂשדה ּכל על טמאה ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻוגזרּו
ואפּלּו ּובאבנים, ּברֹובדין מׁשקע היה ואפּלּו הארֹון, ּגּבי ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָֻעל
קבר על וחרׁש הֹואיל קֹומֹות, ׁשּתי רּום הארֹון ּגּבי על ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָהיה
הּפרס? ּבית נעּׂשה הּוא ּכּמה עד הּפרס. ּבית עֹוּׂשה זה הרי -ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

הּקבר. מּמקֹום אּמה מאה על אּמה ְִֵֵֶֶַַַַָָָָמאה
ּבית·. הּוא הרי סאין, ארּבעת ּבית ׁשהּוא המרּבע, ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֻּכל

ואינֹו ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא ועפרֹו ְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּפרס,
טהֹור. - הּזה הּפרס ּבית על הּמאהיל וכן ּבאהל. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹמטּמא

וקדם‚. ,והֹול חֹורׁשֹו והיה הּקבר, את לחרׁש ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹהתחיל
אֹו ּבסלע ׁשהטיח אֹו הּמחרׁשה את נער אּמה מאה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיגמר
טהֹור, והּׁשאר ּבלבד, הּפרס ּבית עֹוּׂשה הּוא ׁשם עד - ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּבגדר
חמּׁשים ּכמֹו חרׁש המחרׁשה. ּבמׁשֹו אליו הּגיע לא ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשהרי
ּבית הּכל - הּמאה ׁשהׁשלים עד וחרׁש וחזר יתר אֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹאּמה

למאה חּוץ והֹול חֹורׁש היה אּמההּפרס. מּמאה - אּמה ְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ
מּמאה. ליתר מּגיעֹות קבר עצמֹות ׁשאין טהֹור, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָולחּוץ

ׁשהן„. ׁשּיּודע עד אדם, ׁשל ׁשהן המכּסֹות העצמֹות ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻחזקת
עד ּבהמה, ׁשל ׁשהן המגּלֹות העצמֹות וחזקת ּבהמה; ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל
אֹו אדם, עצמֹות מלא חריץ ׁשם היה אדם. ׁשל ׁשהן ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָׁשּיּודע
אּלּו עצמֹות וחרׁש קרקע, ּגּבי על צבּורֹות אדם עצמֹות ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשהיּו
קבר ּבּה] ׁשּנמצא [אֹו ּבּה ׁשאבד ּׂשדה ׁשחרׁש אֹו הּׂשדה, ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָעם
על אּלא טמאה גזרּו ׁשּלא הּפרס; ּבית עֹוּׂשה אינֹו זה הרי -ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
- ּבּׂשדה הּמת את החֹורׁש וכן וּדאי. קבר ּבּה ׁשּנחרׁש ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּׂשדה
הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר אּלּו ׁשּכל הּפרס; ּבית עֹוּׂשה ְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאינֹו

הּמצּוי. דבר ׁשהּוא ׁשּנחרׁש ּבקבר אּלא גזרּו ְְְֱֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹולא
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"בתולה".23) נקרא הטבעי במצבו הנמצא מעולם.24)דבר נחרשה א25)שלא ישאירולפיכך אם אפילו יגלהו קבר שם יש ם
בדיקה. בלי פירש26)אמה והר"ש שם. בפירושו (רבינו השקאה לצרכי ופרדסים לגנות הנהר מן מים המובילה מלאכותית תעלה

גשמים). מי בו שנקוו אלה.27)מקום במקומות מתים קוברים ממקום28)שאין העפר את "המוציא שנינו: שם ד במשנה
הכתוב מלשון תרומתו. - בדמעו שנחפר. העפר את אחר למקום המפנה לכהן שהכוונה רבינו שם ומפרש בדמעו" אוכל טומאה
שם. (רבינו תרומה זו "ודמעך" ביכורים, אלו "מלאתך" א ד, תמורה בגמרא ודרשו תאחר" לא ודמעך "מלאתך כח): כב, (שמות

הנבדק). במקום יעמוד שלא תנאי, מוסיף בחזקת29)והוא מחזיקים אין שמצא לפני אבל טמא, משם שהוציא העפר שהרי
שהוציא. העפר את והמפקח30)טומאה ונהרג אדם על ונפל שנהרס בבניין שהמדובר רבינו, ומפרש שם. המשנה של סיפא

הטומאה. מקום על עומד שהוא ואפשר המת מונח מקום באיזה יודע אינו השטח) את ומגלה האבנים את מפני31)(הנוטל
כלל. טומאה הוחזקה שלא הבדיקה עפר במוציא כן שאין מה טומאה שם32)שהוחזקה אם יודע "ולא כתב: למשנה בפירושו

בתרומה. אסור מת ספק חי בספק שאפילו אומר, שם הר"ש וגם בו.33)מת". נמצאת שטומאה לנו שלא34)ידוע הוברר,
יפה. הטומאה.35)בדק את נטלו שעורבים החיות.36)תולים אכלוהו שמא הספק מפני לטהר ואין טומאה שם הוחזקה שהרי

דם.37) או מים מלאה שלפוחית אלא המטמא, מטמא38)דבר שאינו דבר הפילה שמא להיתר, ספיקות שני כאן שיש משום
וברדלס. חולדה גררוהו שמא הפילה, המטמא דבר לומר תימצא מספק".39)ואם "טמא עליהם שנאמר השונים לדינים הכוונה

בפירוש40) רבינו כתב הראשון בדין שהרי י"א, בהלכה למעלה האמורים נפל לדיני נוגע אינו זה כלל וגזירותיהם. חכמים דברי
ספיקא". "ספק שהוא מפני מדבריהם, אפילו טהור השני ובדין ודאי. מידי מוציא ספק שאין מפני והטעם, תורה", דין "טמא

בית1) אפוטרופוס, או אריס או שותף הוא ואם שלו, שאינה בשדה קבר החורש דינו, ומה נעשה כמה ועד הפרס בית איזהו יבאר
אותו. מטהרין וכיצד חכמים במעמד הפרס בית טהרת לטהור, הפרס בית מעפר גשמים ושטפו למטה טהור ושדה למעלה הפרס
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ּבית‰. עֹוּׂשה אינֹו - ׁשּלֹו ׁשאינּה ּבּׂשדה הּקבר את ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָהחֹורׁש
אֹו ׁשּתף אפּלּו ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר אדם ׁשאין ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהּפרס,
קבר חרׁש הּפרס. ּבית עֹוּׂשה אינֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס אֹו ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָאריס
וׁשל הּפרס, ּבית עֹוּׂשה ׁשּלֹו - ּכאחד חברֹו וׁשל ׁשּלֹו ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּבּׂשדה

הּפרס. ּבית עֹוּׂשה אינֹו ְֲֵֵֵֶַָחברֹו
.Âּבית עֹוּׂשה אינֹו - ּבּׂשדהּו קבר ׁשחרׁש ּכֹוכבים ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָעֹובד

ּכֹוכבים. לעֹובדי ּפרס ּבית ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶַָָָהּפרס,
.Êוׁשטפּו למּטה, טהֹורה וּׂשדה למעלה ּפרס ּבית ְְְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָּׂשדה

אדּמה היתה אפּלּו לּטהֹורה, הּפרס ּבית מעפר ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻגׁשמים
ּפרס ּבית ׁשאין טהֹורה; - והאּדימה לבנה אֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָוהלּבינה
ּכברּיתֹו. ּגּוׁש על אּלא טמאה גזרּו ולא ּפרס, ּבית ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֻעֹוּׂשה

.Áׁשהּׁשרׁשים לפי נטע, ּכל ּבֹו לנטע מּתר הּזה הּפרס ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּבית
הּפר ּבבית מּׁשלׁשה ּולמּטה מּׁשלׁשה, למּטה טהֹור,יֹורדים ס ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ

ּבתֹוכּה זֹורעין אין אבל הּׂשדה. ּפני על נפרס הּקבר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהרי
ּבתֹוכֹו, ּגרנֹו את צֹובר - ועקר זרע ואם הּנקצר. זרע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
ּבׁשלׁש הּקטנּיֹות ואת ּכברֹות, ּבׁשּתי הּתבּואה את ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָוכֹובר
ואת הּקׁש את וּׂשֹורף ּכּׂשעֹורה. עצם ּבהן יׁש ׁשּמא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּכברֹות,
ּתּתיר ואם ּכּׂשעֹורה, עצם ּבהן יהיה ׁשּמא ּגזרה ׁשם. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהעצה
הּטמאה. את מרּגיל ונמצא ּומֹוכרֹו, מֹוציאֹו - ּבהניה ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֻלֹו

.Ëּבית היא אפּלּו הּפרס, ּבית ׁשהיא ׁשהחזקה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּׂשדה
ׁשאינֹו הר הּטיט מּמקֹום מׁשּוכה ואפּלּו ּכֹורין, ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָארּבעה
מּקפת טהֹורה ּׂשדה ואפּלּו הּפרס, ּבית נעּׂשה ולא ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנחרׁש

ּבחזקתּה. היא הרי - רּוחֹותיה מארּבע ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָאֹותּה
.Èאילן ּבּה יׁש אם ּטיבּה: מה יֹודע ואין מצּינת ּׂשדה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמצא

ׁשאבד ּבידּוע - אילן ּבּה אין ּבתֹוכּה; קבר ׁשּנחרׁש ּבידּוע -ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
זקן מקֹום ּבאֹותֹו ׁשּיהיה והּוא ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבתֹוכּה, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָקבר
ׁשּמּתר ויֹודעין ּבכ ּבקיאין אדם ּכל ׁשאין חכם; ּתלמיד ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻאֹו

ּבאחרת. לנטע ואסּור ּבזֹו ְְְִִֶֶַַַָָָֹֹלנטע
.‡Èמתנדנדין ׁשאין אבנים ּגּבי על הּפרס ּבבית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָהמהּל

והּוא לּה ׁשּנכנס אֹו עליהן, ׁשּמהּל ּבׁשעה אדם רגלי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּתחת
אבל טהֹור. זה הרי - יפה ׁשּכחן ּובהמה אדם ּגּבי על ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹרֹוכב
על אף ,הּלּו ּבׁשעת ׁשּמזּדעזעין אבנים ּגּבי על הל ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָאם
העפר על ׁשהל ּכמי טמא זה הרי - נתנדנד ולא ׁשּנׁשמר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפי
ׁשּתהיינה עד רע ׁשּכחֹו אדם ּגּבי על הל אם וכן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹעצמֹו.
נֹוּׂשאֹו, ּכׁשהּוא מרעידֹות וׁשֹוקיו לזֹו זֹו נֹוקׁשֹות ְְְְְְִֶַַָָָֻארכּבֹותיו
ּבׁשעת ּגללים ׁשּתטיל עד רע ׁשּכחּה ּבהמה ּגּבי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹו

ּברגליו. הל ּוכאּלּו טמא זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָרכיבה
.·Èּתלמידי ׁשני ּבמעמד לטהרֹו צרי הּפרס ּבית ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָהמטהר

ׁשהּוא העפר ּכל את ּכֹונס אֹותֹו? מטהרין וכיצד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָחכמים.
ּכברה לתֹו ונֹותנֹו הּׂשדה ּפני ּכל מעל להסיטֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָיכֹול
הּנמצא ּכּׂשעֹורה עצם ּכל ּומֹוציא ּוממחה דּקין, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנקביה
עפר טפחים ׁשלׁשה ּגּביו על נתן אם וכן ויטהר. ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָׁשם,

הרי - טפחים ׁשלׁשה ּפניו ּכל מעל ׁשּנטל אֹו אחר, ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמּמקֹום
חציֹו על ונתן טפחים ׁשלׁשה אחד מחציֹו נטל טהֹור. ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָזה
טפח ּפניו מעל נטל טהֹור. זה הרי - טפחים ׁשלׁשה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהאחר
לא - אחר מּמקֹום עפר ּומחצה טפח עליה ונתן ְֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּומחצה
מּלמּטה עּזּוק ּבׁשעת ּובדק עּזקֹו אם וכן ּכלּום. ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָעּׂשה
מתנדנדין ׁשאינן ּבאבנים רּצפֹו ּכלּום. עּׂשה לא - ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּומלמעלה

טהֹור. זה הרי - אדם ֲִֵֵֶָָָמהּלּו

עּׂשר אחד 1ּפרק
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ּכבית‡. ּבלבד ּגּוׁשּה על גזרּו ּבּתחּלה - העּמים ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָארץ
נֹוּׂשא אֹו נֹוגע אֹו ּבּה המהּל אּלא מטּמאים היּו ולא ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּפרס,
נגע ׁשּלא ּפי על ואף ׁשּיטּמא אוירּה על וגזרּו חזרּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמעפרּה.
העּמים ארץ לאויר ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהכניס ּכיון אּלא נּׂשא, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻולא
ּוׁשאר העּמים, לארץ אוירֹו ׁשהכניס חרּׂש ּכלי וכן ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָנטמא.

נטמאּו. - העּמים ארץ לאויר רּבם ׁשהכניס ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֻּכלים
עפרּה,·. ּכטמאת אֹותּה עּׂשּו לא העּמים ארץ אויר ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹֻֻטמאת

ּתרּומֹות ּׂשֹורפין עפרּה טמאת ׁשעל מּמּנה: היא קּלה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֻאּלא
וצרי ׁשבעה טמאת טמא - ּבגּוׁשּה והּמתטּמא ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֻוקדׁשים,

ּבאו הּנטמא אבל ּוׁשביעי; ׁשליׁשי צריהּזיה אין - ירּה ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָ
ּתרּומה וכן ׁשמׁש, והערב טבילה אּלא ּוׁשביעי ׁשליׁשי ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהּזיה
ולא אֹוכלין לא ּתֹולין, - אוירּה מחמת ׁשּנטמאּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָֹֹוקדׁשים

ְִּׂשֹורפין.
ּובמּׂשא,‚. ּבמּגע מטּמאין הּפרס ּבית ועפר העּמים ארץ ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָעפר

ּכפּקה והּוא הּמרצּופין, ּכחֹותם ׁשעּורן? וכּמה ׁשּבארנּו. ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּכמֹו
ׁשּבא לארץ חּוצה ועפר הּפרס ּבית עפר סּקאין. ׁשל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָגדֹולה
ואם מטּמא, - הּמרצּופין ּכחֹותם אחד ּבמקֹום יׁש אם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבירק:
מעּׂשה ּכברּיתֹו. ּגּוׁש על אּלא גזרּו ׁשּלא מצטרף; אינֹו - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלאו
והיּו ּגדֹולים, ּכהנים לבני לארץ מחּוצה ּבאֹות אּגרֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָֹׁשהיּו
טמאה, מּׁשּום להן חׁשּו ולא חֹותמֹות, ּוכסאתים ּכסאה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹֻּבהן

הּמרצּופין. ּכחֹותם מהן ּבחֹותם היה ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹלפי
עד„. לארץ: מחּוצה חרּׂש ּוכלי ּוספלים ּתּנּורים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמביא

- מּׁשהּסקּו העּמים; ארץ מּׁשּום טמאים - הּסקּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹֻֻׁשּלא
ׁשאינֹו העּמים, ּבארץ ׁשּנטמא חרס ּכלי מּׁשּום ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָטמאים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו וכלים, אדם ְְְְִֵֵֵֶַַָָמטּמא
טמאת‰. טמא - ּובסלעים ּבהרים העּמים ּבארץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהמהּל

נֹוגע מּׁשּום טהֹור - ּבזעּפֹו עֹולה ׁשהּים ּובמקֹום ּבּים ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשבעה;
העּמים לארץ הּנכנס אוירּה. מּׁשּום וטמא העּמים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבארץ
זרּוק ׁשאהל טמא; - ּבאויר הּפֹורחין ּומגּדל ּתבה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּבׁשּדה

אהל. קרּוי ֵֶָֹאינֹו
.Âלא טהֹור. ואוירּה לארץ, ּכחּוצה טמא עפרּה - ְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָָֹסּוריא

יּׂשראל לארץ סמּוכה היתה אם ,לפיכ אוירּה. על ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָגזרּו
ולא העּמים ארץ לא ּביניהן מפסיק היה ולא ּבּׂשפה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹּׂשפה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בחוצה1) הבאים הדברים וכל בירק שבא הפרס בית ועפר לארץ חוצה עפר עפרה, בטומאת מטמא אם העמים ארץ אוויר דין יבאר
מחמת שנטמאו וקדשים תרומה ישראל, בארץ גויים בו ששכנו מקום טמא, מקום ביניהם והנכנס העמים בארץ המהלך לארץ,
מדור משום טמאה שהיא חצר עליהם, גזרו שלא והמקומות קטן. או אשה או מישראל עבד בו שהיה גויים מדור עמים, מדור

ישראל. בארץ המובלעות עיירות עמים,
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טהֹורין,·. ׁשּתחּתיו הּכלים ּכל הרי - ּגּביו על טמאה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻהיתה
אבנים ּוכלי גללים ּוכלי הּטמאה. ּבפני חֹוצץ ׁשהאהל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻמּפני

ּבמּדה הּבאים אדמה ואינם12ּוכלי ּכאהלים הם הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹ
הּטמאה ּבפני חֹוצצים ּולפיכ .13ּככלים, ְְְְְִִִִֵֵַָָֻ

חדׁש14נסר‚. ּתּנּור ּפי על נתּון מּכל15ׁשהּוא ועֹודף ְִִֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשעל16צדדיו ּכלים - הּנסר ּתחת טמאה היתה טפח: ּבפֹותח ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

טהֹורים, ׁשּתחּתיו ּכלים - ּגּביו על טמאה טהֹורין, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻּגּביו
זה לענין ּככלים אינֹו חדׁש ׁשּתּנּור יׁשן17מּפני היה ואם .18 ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

טמא הּכל -19. ֵַָֹ
יׁשנים,„. אפּלּו ּתּנּורים, ׁשני ּפי על נתּון ׁשהּוא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָנסר

זה20ועֹודף לתּנּור והיתה21מחּוצה זה, לתּנּור ּומחּוצה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
אבל טמא; ּבלבד ּביניהן - הּתּנּורים ׁשני ּבין ּתחּתיו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻטמאה
טהֹורים, - לּתּנּורים ׁשחּוצה הּקצוֹות ׁשּתי ׁשּתחת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּכלים

אהלים ּכׁשני הן נתּון22ׁשהרי ׁשהּוא נסר וכן זה. ּבצד זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ
אבל טפח ּומּזה טפח מּזה ויֹוצא יׁשן, אפּלּו ּתּנּור, ּפי ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָעל
הּׁשני ׁשּבּצד ּכלים - זה ּבצד וטמאה הּצדדין, מן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻלא

.23טהֹורין ְִ
והאהיל‰. ּבֹו, וכּיֹוצא מרּדעת ּכגֹון ּכלי, ׁשּנּׂשא ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָאדם

ּבהּקפֹו היה אם הּטמאה, על האחד הּכלי טפח,24צד ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּוׁשליׁש אצּבע רחב אּלא ּברחּבֹו ׁשאין ּפי על -25אף ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּנֹוּׂשא את מטּמא זה מּדבריהם,26הרי טמאה לֹו ּומביא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֻ
טפח ּברחּבֹו ׁשּיׁש מּׁשּום טפח ּבהּקפֹו ׁשּיׁש על ;27ׁשּגזרּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ולׁשאר ׁשּתחּתיו לכלים הּטמאה את מביא אינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻאבל
רחב ּבֹו ׁשּיהיה עד הּטמאה ועל עליהן ׁשּיאהיל ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻאדם

ֶַטפח.

.Âּכקבר אינן - הּמת את ּבהן ׁשּמּניחין עץ ׁשל ,28ארֹונֹות ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
- טפח ּגבּה והּמת הארֹון ּכּסּוי ּבין יׁש אם (אּלא) ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ[אבל]
ּפי על ואף הּתֹורה. מן טהֹור הארֹון ּגּבי על והעֹומד ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָחֹוצץ,
חלל ׁשם ׁשאין ויׁש הֹואיל טפח, חלל ּבהן יׁש ארֹונֹות ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשרב
המהּל וׁשּיהיה חֹוצצין, ׁשאינן הארֹונֹות ּכל על ּגזרּו - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָטפח

ּבקבר אֹו ּבמת ּכנֹוגע הארֹון ּגּבי .29על ְְְֵֵֵֶֶַַַָָ
.Êאם ּתחּתיה: והּטמאה לכתל מּכתל נתּונה ׁשהיא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻקֹורה

טפח ּפֹותח ּבּה וכל30יׁש ּכּלּה, ּתחת הּטמאה את מביאה - ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻ
ּכּלּה ׁשאין ּפי על אף טמאים. ׁשּתחּתיה אדם אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּכלים

מּטפח ּפחּותה ּוקצתּה אהל31ׁשוה מקצת ׁשּקצתּה מּפני , ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - טפח ּפֹותח ּבּה אין ואם ְְְִֵֵֶַַַַָָָֻהּוא.

ּבהּקפּה יהיה ּכּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויֹורדת, ויהיה32ּבֹוקעת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּובזמן טפחים, ׁשלׁשה - עגּלּה ׁשהיא ּבזמן טפח? ּפֹותח ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבּה

טפחים. ארּבעה - מרּבעת ְְְִִֶַַַָָָֻׁשהיא
.Áצּדּה על מּטה ׁשהיא את34ּבאויר33סאה מביאה אינּה - ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֻ

טפחים ארּבעה ּבהּקפּה ׁשּיהיה עד ּכּלּה ּתחת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻהּטמאה
העליֹון הּצד גבּה ׁשּיהיה ּכדי ּבקרּוב, טפח35ּומחצה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

הארץ מעל ּגבהֹו מּמּנה טפח על הּטפח ויהיה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּומחצה,
טפח36טפח חצי הארץ מעל גבֹוהה היתה אם ,לפיכ .37 ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּטמאה את מביאה - ׁשלׁשה ּבהּקפּה עּמּוד38והיה וכן . ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
מביא39עגל אינֹו - הארץ על ּומּנח לאויר מּטל ׁשהּוא ֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻֻ

וארּבעה עּׂשרים הּקף ּבֹו ׁשּיהיה עד ּדפנֹו ּתחת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻטמאה
טמאה - טפחים וארּבעה עּׂשרים ּבהּקפֹו אין ואם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻטפחים;
עּׂשרים ׁשהצריכּו זה ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה, ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָּבֹוקעת
חכמים עליהן ׁשּסֹומכים העּקרין על - טפחים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָוארּבעה
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למקום.12) ממקום מיטלטלים ואינם במידה.13)גדולים הבאים עץ לכלי הדין עשויים15)קרש.14)והוא שלהם תנורים
כלל. כלי תורת עליהם אין באש הוסקו שלא זמן וכל גדול. סיר בתבנית סביב16)מטיט לתנור מחוץ טפח ברוחב יוצא הקרש

חוצץ.17)סביב. הקרש ולפיכך חציצה כבר.18)לעניין למעלה19)שהוסק כלים ובין למטה וכלים למעלה טומאה בין
והוא מעמידו שהתנור מפני חוצץ אינו והנסר אחד, כאוהל נידון צדדיו מכל הנסר עודף שתחת האוויר שכל מפני למטה, וטומאה

האוהל. של הצדדים.21)טפח.20)כעמוד מן לא אבל מחוברים.22)בקצוות, בין23)שאינם מפסיק שהתנור מפני
הכלי.24)האוהלים. טפחים"25)של שלושה בהיקפו יש טפח, ברחבו שיש "כל בידיהם: המקובל החשבון לכלל בהתאם

אצבעות. ארבע והטפח שבריהם) את ולא השלמים המספרים את רק מוסר והוא מדוייק זה כלל שבעה26)(אין אוהל טומאת
השביעי. וביום השלישי ביום פרה מי הזאת וטעון טומאת27)ימים שטימאוהו יחשוב בלבד ערב טומאת שטימאוהו שהשומע

ולא זה במרדע נגעו שלא וכלים אדם אבל שבעה. טומאת טימאוהו ולפיכך בלבד, ערב טומאת מטמא שאוהל ויאמרו ויטעו אוהל
כלל. באוהל מטמא אינו מת שמא לחוש ואין לגמרי, טהורים האהילו אלא ככל28)נשאוהו ודינם צדדיו, מכל שמטמא בנוי,

הטומאה. על המאהיל מתים29)דבר של ארונות גבי על היינו מדלגין צדוק בר' אלעזר ר' "אמר יט. בברכות זה דין מקור
ומזה דרבנן, בטומאות מותר המלכות כבוד שמפני שם וביארו למתים. להיטמא לו ואסור כהן היה והוא ישראל". מלכי לקראת

התורה. מן המטמא כקבר אינם עץ של שארונות רבינו, טפח.30)למד רחבה שאין31)הקורה במקום הנמצאים הכלים וגם
שאין במקום הקורה תחת מונחת הטומאה אם ואפילו כולה". "תחת הטומאה את מביא המשנה; מלשון למד זה טמאים. טפח בו

אהלים. כשיפועי שזה מפני טפח, הקורה.32)בו עובי כל את החוגר חוט על33)אורך והניחה עגול מידה כלי היא הסאה
שוליה. על ולא העגול גלוי.34)צידה הקרקע.35)במקום פני מעל ביותר הגבוהה במקום36)הנקודה הסאה את תחתוך אם

וחצי טפחים ארבעה בהיקפו כשיש כזה: הוא והחשבון טפח. על טפח החתך בשטח לרבע יהיה אפשר הקרקע מן טפח המרוחק
גבהה באמצע הסאה את תחתוך ואם אצבעות, שש היינו ומחצה טפח (הקוטר) העיגול של רחבו יהיה אצבעות עשרה שמונה שהם
עוד החתך נקודת את להגביה יש טפח לרום להגיע וכדי אצבעות, 3 הארץ מעל וגבהו אצבעות שש שרחבו עגול שטח תקבל
על טפח של מרובע לך ויצא (טפח), אצבעות ארבע בן רוחב ויישאר מכאן ואצבע מכאן אצבע הרוחב יצטמצם כך ומתוך אצבע

משנה). הכסף (עלֿפי טפח ברום מהקרקע.37)טפח טפח חצי ומרוחקת באוויר ביותר,38)תלוייה הרחב השטח זה במקרה
לך יוצא טפח, חצי עוד לארץ וממנו הסאה של התחתון מדופנה טפח חצי גבוה טפח, על טפח טפח.שהוא ברום טפח על טפח

פיתחה]. בכיוון ולא שוליה בכיוון לא מתעגלת ואינה אורכה בכל שווה שהיקפה בסאה, המדובר האלה הדינים משנה39)[בשני
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לּה להּכנס יכֹול זה הרי - הּפרס ּבית ולא הּקברֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּבית
וכן ּבגּוׁשּה. יּגע ׁשּלא והּוא ּומגּדל, ּתבה ּבׁשּדה ְְְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָֹּבטהרה
טמא מקֹום ּביניהן ואין יּׂשראל לארץ הּסמּוכה העּמים ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָארץ

ּוטהֹורה. נבּדקת זֹו הרי -ְְֲִֵֶֶָ
.Êזה הרי - יּׂשראל ּבארץ ּכֹוכבים עֹובדי ּבֹו ׁשּׁשכנּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָמקֹום

נפלים. ּבֹו קברּו ׁשּמא ׁשּיּבדק, עד העּמים ּכארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמטּמא
.Áּכֹוכבים העֹובדי מדֹור מחמת ׁשּנטמאּו וקדׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּותרּומה

ויהיה ּבּמקֹום יׁשהּו וכּמה ּׂשֹורפין. ולא אֹוכלין לא ּתֹולין, -ְְְְְְְִִִִִֶַַָָֹֹ
נפל ותּפיל אּׁשה ׁשּתתעּבר ּכדי יֹום, ארּבעים ּבדיקה? ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָצרי
ארּבעים ׁשהה אם אּׁשה, עּמֹו ׁשאין איׁש אפּלּו ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּמטּמא.
ׁשּתהיה מדֹור מּׁשּום ּגזרה ׁשּיּבדק. עד טמא מדֹורֹו - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיֹום
ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן אֹו אּׁשה אֹו וסריס עבד אפּלּו אּׁשה. ְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבֹו

ּכֹוכבים. העֹובדי מדֹור עֹוּׂשה אחד ְְְִֵֶֶָָָויֹום
.Ëאּׁשה אֹו (מּיּׂשראל) עבד ּבֹו ׁשהיה ּכֹוכבים עֹובדי ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָמדֹור

אינֹו - נפל ׁשם יקּברּו ׁשּלא אֹותֹו מׁשּמרין ּתׁשע ּבן קטן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאֹו
ואת העמּקים הּביבין את ּבֹודקין? הן מה ואת ּבדיקה. ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻצרי
להֹולי יכֹולין והחלּדה ׁשהחזיר מקֹום וכל הּסרּוחין. ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֻהּמים
אֹותם ּגֹוררין ׁשהן מּפני ּבדיקה, צרי אינֹו - הּנפל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמּׁשם
עד ּבטמאתֹו הּוא הרי - ׁשחרב ּכֹוכבים העֹובדי מדֹור ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֻמּׁשם.

ִֵֶָׁשּיּבדק.
.Èלפי ּכֹוכבים, עֹובדי מדֹור מּׁשּום ּבהן אין - ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָהאצטונּיֹות

ועּׂשרה הּנפלים. להטמין מקֹום ּבּה ואין גלּויה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהיא
ּכֹו עֹובדי מדֹור מּׁשּום ּבהם אין ׁשאיןמקֹומֹות לפי כבים. ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָ

העּׂשרה הן ואּלּו טמאה. עליהן גזרּו לא קבּועה, ְְְְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָָָֹֻּדירתן
והּברּגנין, והּצריפין, והּסּכֹות, הערבּיים, אהלי ְְְְְְְֳִִִִִֵַַַַָָָֻֻמקֹומֹות:
הּקיץ, ּבּתי והן ּדפנֹות, לּה ואין העּמּודים ּגּבי ׁשעל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָוהּתקרה
ּבֹו ׁשעֹוּׂשין ּומקֹום והּמרחץ, חצר, ׁשל ואוירּה ׁשער, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּובית

הלגיֹונֹות. ּומקֹום הּמלחמה, ּוכלי ְְְְִִִִֵַַַָָהחּצים
.‡Èאם אּלא ּכֹוכבים, עֹובדי מדֹור מּׁשּום ּבּה אין - ְְֲִִִֵֵֶַָָָהחנּות

העֹובדי מדֹור מּׁשּום טמאה ׁשהיא חצר ּבתֹוכּה. דר היה ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָּכן
ואין ּכמֹוה. טמאין ואוירּה ׁשּלּה ׁשער ּבית הרי - ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכֹוכבים
לארץ. ּבחּוצה הּפרס ּבית ולא ּכֹוכבים העֹובדי ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹמדֹור

.·È,וחברֹותיה סיסית ּכגֹון יּׂשראל, ּבארץ הּמבלעֹות ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻעירֹות
הּמעּׂשרֹות מן ׁשּפטּורֹות ּפי על אף וחברֹותיה], ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָ[אׁשקלֹון
ּדרכים וחזקת העּמים. ארץ מּׁשּום ּבהן אין - הּׁשביעית ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּומן
ּבארץ מבלעֹות ׁשהן ּפי על אף טהֹורֹות, ּבבל עֹולי ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻׁשל

ִַָהעּמים.

ה'תשע"ב תשרי ט"ו חמישי יום
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מרּבע‡. טפח על טפח2טפח רּום הּטמאה3על את מביא ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻֻ
טפח אּלא אהל קרּוי ׁשאין ּתֹורה. ּדין הּטמאה ּבפני ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻוחֹוצץ

ּכ ּכיצד? זה. על יתר אֹו טפח ּברּום טפח הּמתעל מן זית ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
לאויר וצּנֹורֹות4מּנח מחטין ּכגֹון ּכלים, ּבהן,5ּובצּדֹו וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻ

טפח ּבֹו ׁשּיׁש אהל עליהן האהיל אם ּבּטמאה, נֹוגעים ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻואינן
את מביא זה הרי - טפח הארץ מעל גבֹוּה והיה טפח ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעל
זה אהל ּגּבי על אחרים ּכלים היּו ּוטמאין. לּכלים ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻהּטמאה
ׁשהאהל מּפני טהֹורין, הן הרי - טפח על טפח ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּיׁש
ׁשהאהל ׁשּכׁשם למדּת, הּנה הּטמאה. ּובין ּבינם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻחֹוצץ
ּבין וחֹוצץ לֹו, ׁשחּוצה ּכל מּציל ׁשּתחּתיו, ּכל ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹמטּמא
על הּטמאה היתה אם וכן ּגּביו. ׁשעל ּכלים ּובין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻהּטמאה
ּבפני חֹוצץ ׁשהאהל טהֹורין; הּכלים - ּתחּתיו וכלים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּגּביו
על מּטפח ּפחֹות אֹו טפח, מרּום ּפחֹות האהל היה ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהּטמאה.
ׁשּבצד הּכלים - טפחים ּכּמה גבֹוּה ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָטפח

טהֹורים ׁשּכנגד6הּטמאה ּכל - זה מאהל ׁשּלמעלה וכלים ; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻ
אהל ׁשם ואין הּטמאה על ׁשהאהילּו מּפני טמא, ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻהּטמאה
זה אהל ּגּבי על טמאה היתה אם וכן הּטמאה. ּבפני ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻלחץ
האהילה ׁשהרי טמא, הּטמאה ׁשּכנגד ּכל - ּתחּתיו ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻוכלים
מרּום ּפחֹות ׁשּכל הּטמאה. ּבפני ׁשּיחץ אהל ׁשם ואין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻעליהן

חׁשּוב הּוא ּכנגיעה רצּוצה7טפח טמאה ׁשּתחּתיו וטמאה , ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֻֻ
האהל היה ּכׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהיא,
על אהל ׁשּנעּׂשּו ּכלים אֹו אדם אבל ּכלים; אֹו ֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאדם
האהל, עּמּודי ׁשהיּו ּבין אהל עצמן הן ׁשהיּו ּבין ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻהּטמאה,

עּקר ּכל טמאה מקּבלין ׁשאין ּכלים היּו אּלּו8אפּלּו הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻ
ּכיצד? הּטמאה. ּבפני חֹוצצין ואינן הּטמאה, את ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻֻמביאין
ארּבעה ּגּבי על אֹו אדם ּבני ארּבעה ּגּבי על מּנח ׁשהיה ְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻלּוח
למינן ׁשאין מּכלים ּבהן וכּיֹוצא אבנים ּכלי אפּלּו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּכלים,
ׁשּפּודין ארּבעה על מּנח היה אם לֹומר צרי ואין ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻֻטמאה,
ּתחּתיו וכלים טמאה והיתה טפח, ׁשּגבֹוהין קנים ארּבעה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻאֹו

טמאים הּכלים ּכנגד9- ׁשּלא אפּלּו ּגּביו, על ּכלים היּו ואם . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
טמא - וכלים10יםהּטמאה לּוח ּגּבי על טמאה היתה ואם . ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻ

היה הּלּוח אם אבל טמאין. הּלּוח ׁשּתחת ּכלים ּכל - ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּתחּתיו
וחּיה ּבהמה ּגּבי על אֹו אבנים ארּבע ּגּבי על והיתה11מּנח , ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֻ

טהֹורין. ּגּביו ׁשעל הּכלים הרי - ּתחּתיו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻטמאה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נתון1) שהוא ונסר חוצץ, אם אוהל שהם כלים או אדם אוהל, וקרוי בפניה וחוצץ טומאה מביא טפח ברום טפח על שטפח יבאר
ארונות הטומאה, על האחד צדו והאהיל כלי שנשא אדם ישן, תנור פי על או תנורים שני פי על נתון שהוא נסר חדש, תנור פי על
צדה על מוטה שהיא וסאה תחתיה, וטומאה לכותל מכותל נתונה שהיא קורה טפח, חלל בהם ויש המת בהם שמניחים עץ של

הארץ. על ומונח לאויר מוטל שהוא עגול עמוד הוא2)באויר, אחד מצד ואם ברוחב, וטפח באורך טפח שיהיה צריך כלומר,
אוהל. אינו החסר, את ומשלים מטפח יותר הוא שהשני פי על אף מטפח הטומאה.3)פחות גבי על פנוי קבור.4)אוויר לא

זעירים.5) כלים של דוגמאות רבינו נותן קטן בשטח שהמדובר מפני עקומים. דקים באוהל6)ווים היו לא וגם בה נגעו לא שהרי
כלל.7)המת. אוהל ואין התחתון בשטח העליון השטח נוגע אדמה.8)כאילו וכלי גללים כלי אבנים, הלוח9)כלי שהרי

ועליהם. המת על חוצץ.10)האהיל אינו וכלים אדם על מונח הלוח כי הלוח, תחת היו חיות.11)כאילו
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טהֹורין,·. ׁשּתחּתיו הּכלים ּכל הרי - ּגּביו על טמאה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻהיתה
אבנים ּוכלי גללים ּוכלי הּטמאה. ּבפני חֹוצץ ׁשהאהל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻמּפני

ּבמּדה הּבאים אדמה ואינם12ּוכלי ּכאהלים הם הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹ
הּטמאה ּבפני חֹוצצים ּולפיכ .13ּככלים, ְְְְְִִִִֵֵַָָֻ

חדׁש14נסר‚. ּתּנּור ּפי על נתּון מּכל15ׁשהּוא ועֹודף ְִִֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשעל16צדדיו ּכלים - הּנסר ּתחת טמאה היתה טפח: ּבפֹותח ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

טהֹורים, ׁשּתחּתיו ּכלים - ּגּביו על טמאה טהֹורין, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻּגּביו
זה לענין ּככלים אינֹו חדׁש ׁשּתּנּור יׁשן17מּפני היה ואם .18 ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

טמא הּכל -19. ֵַָֹ
יׁשנים,„. אפּלּו ּתּנּורים, ׁשני ּפי על נתּון ׁשהּוא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָנסר

זה20ועֹודף לתּנּור והיתה21מחּוצה זה, לתּנּור ּומחּוצה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
אבל טמא; ּבלבד ּביניהן - הּתּנּורים ׁשני ּבין ּתחּתיו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻטמאה
טהֹורים, - לּתּנּורים ׁשחּוצה הּקצוֹות ׁשּתי ׁשּתחת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּכלים

אהלים ּכׁשני הן נתּון22ׁשהרי ׁשהּוא נסר וכן זה. ּבצד זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ
אבל טפח ּומּזה טפח מּזה ויֹוצא יׁשן, אפּלּו ּתּנּור, ּפי ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָעל
הּׁשני ׁשּבּצד ּכלים - זה ּבצד וטמאה הּצדדין, מן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻלא

.23טהֹורין ְִ
והאהיל‰. ּבֹו, וכּיֹוצא מרּדעת ּכגֹון ּכלי, ׁשּנּׂשא ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָאדם

ּבהּקפֹו היה אם הּטמאה, על האחד הּכלי טפח,24צד ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּוׁשליׁש אצּבע רחב אּלא ּברחּבֹו ׁשאין ּפי על -25אף ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּנֹוּׂשא את מטּמא זה מּדבריהם,26הרי טמאה לֹו ּומביא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֻ
טפח ּברחּבֹו ׁשּיׁש מּׁשּום טפח ּבהּקפֹו ׁשּיׁש על ;27ׁשּגזרּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ולׁשאר ׁשּתחּתיו לכלים הּטמאה את מביא אינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻאבל
רחב ּבֹו ׁשּיהיה עד הּטמאה ועל עליהן ׁשּיאהיל ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻאדם

ֶַטפח.

.Âּכקבר אינן - הּמת את ּבהן ׁשּמּניחין עץ ׁשל ,28ארֹונֹות ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
- טפח ּגבּה והּמת הארֹון ּכּסּוי ּבין יׁש אם (אּלא) ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ[אבל]
ּפי על ואף הּתֹורה. מן טהֹור הארֹון ּגּבי על והעֹומד ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָחֹוצץ,
חלל ׁשם ׁשאין ויׁש הֹואיל טפח, חלל ּבהן יׁש ארֹונֹות ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשרב
המהּל וׁשּיהיה חֹוצצין, ׁשאינן הארֹונֹות ּכל על ּגזרּו - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָטפח

ּבקבר אֹו ּבמת ּכנֹוגע הארֹון ּגּבי .29על ְְְֵֵֵֶֶַַַָָ
.Êאם ּתחּתיה: והּטמאה לכתל מּכתל נתּונה ׁשהיא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻקֹורה

טפח ּפֹותח ּבּה וכל30יׁש ּכּלּה, ּתחת הּטמאה את מביאה - ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻ
ּכּלּה ׁשאין ּפי על אף טמאים. ׁשּתחּתיה אדם אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּכלים

מּטפח ּפחּותה ּוקצתּה אהל31ׁשוה מקצת ׁשּקצתּה מּפני , ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - טפח ּפֹותח ּבּה אין ואם ְְְִֵֵֶַַַַָָָֻהּוא.

ּבהּקפּה יהיה ּכּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויֹורדת, ויהיה32ּבֹוקעת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּובזמן טפחים, ׁשלׁשה - עגּלּה ׁשהיא ּבזמן טפח? ּפֹותח ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבּה

טפחים. ארּבעה - מרּבעת ְְְִִֶַַַָָָֻׁשהיא
.Áצּדּה על מּטה ׁשהיא את34ּבאויר33סאה מביאה אינּה - ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֻ

טפחים ארּבעה ּבהּקפּה ׁשּיהיה עד ּכּלּה ּתחת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻהּטמאה
העליֹון הּצד גבּה ׁשּיהיה ּכדי ּבקרּוב, טפח35ּומחצה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

הארץ מעל ּגבהֹו מּמּנה טפח על הּטפח ויהיה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּומחצה,
טפח36טפח חצי הארץ מעל גבֹוהה היתה אם ,לפיכ .37 ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּטמאה את מביאה - ׁשלׁשה ּבהּקפּה עּמּוד38והיה וכן . ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
מביא39עגל אינֹו - הארץ על ּומּנח לאויר מּטל ׁשהּוא ֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻֻ

וארּבעה עּׂשרים הּקף ּבֹו ׁשּיהיה עד ּדפנֹו ּתחת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻטמאה
טמאה - טפחים וארּבעה עּׂשרים ּבהּקפֹו אין ואם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻטפחים;
עּׂשרים ׁשהצריכּו זה ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה, ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָּבֹוקעת
חכמים עליהן ׁשּסֹומכים העּקרין על - טפחים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָוארּבעה
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למקום.12) ממקום מיטלטלים ואינם במידה.13)גדולים הבאים עץ לכלי הדין עשויים15)קרש.14)והוא שלהם תנורים
כלל. כלי תורת עליהם אין באש הוסקו שלא זמן וכל גדול. סיר בתבנית סביב16)מטיט לתנור מחוץ טפח ברוחב יוצא הקרש

חוצץ.17)סביב. הקרש ולפיכך חציצה כבר.18)לעניין למעלה19)שהוסק כלים ובין למטה וכלים למעלה טומאה בין
והוא מעמידו שהתנור מפני חוצץ אינו והנסר אחד, כאוהל נידון צדדיו מכל הנסר עודף שתחת האוויר שכל מפני למטה, וטומאה

האוהל. של הצדדים.21)טפח.20)כעמוד מן לא אבל מחוברים.22)בקצוות, בין23)שאינם מפסיק שהתנור מפני
הכלי.24)האוהלים. טפחים"25)של שלושה בהיקפו יש טפח, ברחבו שיש "כל בידיהם: המקובל החשבון לכלל בהתאם

אצבעות. ארבע והטפח שבריהם) את ולא השלמים המספרים את רק מוסר והוא מדוייק זה כלל שבעה26)(אין אוהל טומאת
השביעי. וביום השלישי ביום פרה מי הזאת וטעון טומאת27)ימים שטימאוהו יחשוב בלבד ערב טומאת שטימאוהו שהשומע

ולא זה במרדע נגעו שלא וכלים אדם אבל שבעה. טומאת טימאוהו ולפיכך בלבד, ערב טומאת מטמא שאוהל ויאמרו ויטעו אוהל
כלל. באוהל מטמא אינו מת שמא לחוש ואין לגמרי, טהורים האהילו אלא ככל28)נשאוהו ודינם צדדיו, מכל שמטמא בנוי,

הטומאה. על המאהיל מתים29)דבר של ארונות גבי על היינו מדלגין צדוק בר' אלעזר ר' "אמר יט. בברכות זה דין מקור
ומזה דרבנן, בטומאות מותר המלכות כבוד שמפני שם וביארו למתים. להיטמא לו ואסור כהן היה והוא ישראל". מלכי לקראת

התורה. מן המטמא כקבר אינם עץ של שארונות רבינו, טפח.30)למד רחבה שאין31)הקורה במקום הנמצאים הכלים וגם
שאין במקום הקורה תחת מונחת הטומאה אם ואפילו כולה". "תחת הטומאה את מביא המשנה; מלשון למד זה טמאים. טפח בו

אהלים. כשיפועי שזה מפני טפח, הקורה.32)בו עובי כל את החוגר חוט על33)אורך והניחה עגול מידה כלי היא הסאה
שוליה. על ולא העגול גלוי.34)צידה הקרקע.35)במקום פני מעל ביותר הגבוהה במקום36)הנקודה הסאה את תחתוך אם

וחצי טפחים ארבעה בהיקפו כשיש כזה: הוא והחשבון טפח. על טפח החתך בשטח לרבע יהיה אפשר הקרקע מן טפח המרוחק
גבהה באמצע הסאה את תחתוך ואם אצבעות, שש היינו ומחצה טפח (הקוטר) העיגול של רחבו יהיה אצבעות עשרה שמונה שהם
עוד החתך נקודת את להגביה יש טפח לרום להגיע וכדי אצבעות, 3 הארץ מעל וגבהו אצבעות שש שרחבו עגול שטח תקבל
על טפח של מרובע לך ויצא (טפח), אצבעות ארבע בן רוחב ויישאר מכאן ואצבע מכאן אצבע הרוחב יצטמצם כך ומתוך אצבע

משנה). הכסף (עלֿפי טפח ברום מהקרקע.37)טפח טפח חצי ומרוחקת באוויר ביותר,38)תלוייה הרחב השטח זה במקרה
לך יוצא טפח, חצי עוד לארץ וממנו הסאה של התחתון מדופנה טפח חצי גבוה טפח, על טפח טפח.שהוא ברום טפח על טפח

פיתחה]. בכיוון ולא שוליה בכיוון לא מתעגלת ואינה אורכה בכל שווה שהיקפה בסאה, המדובר האלה הדינים משנה39)[בשני



znקב z`neh zekld - ixyz f"h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבית ׁשּבין אֹו לבית ּבית ׁשּבין חּלֹון ּכיצד? טפח. ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַעל
טמאה והיתה מרּבע טפח על טפח ּבֹו יׁש אם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻלעלּיה:
- טפח ּפֹותח ּבחּלֹון אין טמא; הּׁשני הּבית - מהן ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבאחד
ּבּמה הּׁשני. לאהל נכנסת ולא מּמּנּו יֹוצאה הּטמאה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻאין
אבל לתׁשמיׁש; האדם אֹותֹו ׁשעּׂשה ּבחּלֹון אמּורים? ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָּדברים
- האֹור מּמּנּו ׁשּיּכנס ּכדי לאֹורה האדם אֹותֹו ׁשעּׂשה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָחּלֹון
טמאה היתה ּכיצד? מּמּנּו. יֹוצאה והּטמאה ּכפּונדיֹון, ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻֻׁשעּורֹו
ּבֹו ׁשהּניח אֹו מאֹור ׁשל זה לחּלֹון ונסמ אדם ּובא ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָּבּבית,
ׁשּבאהל, ּכל נטמא - הּכתל ּבצד אהל עליו ׁשהאהיל אֹו ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹּכלי
עליו ׁשאין הּוא לאֹורה העּׂשּוי וחּלֹון לֹו. יֹוצאה ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשהּטמאה

לּׁשמׁש. הּוא גלּוי אּלא ְִֶֶֶַָָָּתקרה,
אֹו·. מים ׁשחררּוהּו ּכגֹון אדם, ּבידי ׁשּלא הּנעּׂשה ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹחּלֹון

ונּטל ּפקּוק חּלֹון ׁשהיה אֹו מלחת, ׁשאכלּתּו אֹו ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָׁשרצים
אגרֹוף, מלא ׁשעּורֹו - ונׁשּברה זכּוכית ּבֹו ׁשהיתה אֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹהּפקק,
לתׁשמיׁש; עליו חׁשב ׁשּלא והּוא אדם. ׁשל ּגדֹול ּכראׁש ְְְְְִֶֶַַָָָָָָֹֹוהּוא
חׁשב טפח. ּבפֹותח ׁשעּורֹו - לתׁשמיׁש עליו חׁשב אם ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָאבל
ּכמעּׂשה. ּכאן ׁשהּמחׁשבה ּבפּונדיֹון. ׁשעּורֹו - למאֹור ְְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָעליו

ׁשּלא‚. מּפני לגמרֹו, הסּפיק ולא לסתמֹו ׁשהתחיל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹמאֹור
ונׁשאר ׁשּבת, לילי ׁשחׁשכה אֹו חברֹו ׁשּקראֹו אֹו טיט לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהיה
הּגּודל רחב על אצּבעים רּום מּמּנּו נׁשאר אם מעט: ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹמּמּנּו
ּכסתּום. הּוא הרי - מּכאן ּפחֹות הּטמאה; את מביא -ְְֲִִֵֵֶַָָָָֻ

ּבּה:„. וכּיֹוצא ּׂשבכה ּבּה והיה לאֹורה העּׂשּוי ּגדֹול ְְְְֵֶַַָָָָָָָָָחּלֹון
הּטמאה את מביא - ּכפּונדיֹון מּמּנה אחד ּבמקֹום ׁשם יׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻאם
ּבאחד ואין דּקים הּׂשבכה נקבי היּו הּטמאה; את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּומֹוציא
לתׁשמיׁש העּׂשּויה חּלֹון וכן ּכסתּומה. זֹו הרי - ּכפּונדיֹון ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָמהן
טפח על טפח אחד ּבמקֹום יׁש אם ּורפפֹות: סבכֹות ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָּובּה
ּכסתּומה. היא הרי - לאו ואם ּומֹוציא, מביא - ְְְֲִִִִִֵֵָָָֻמרּבע

ׁשאינּה‰. מּפני ּכפּונדיֹון, ׁשעּורּה - לאויר גלּויה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָחּלֹון
ונעּׂשית לּה חּוצה ּבית ּבנה ׁשאמרנּו. ּכמֹו לאֹורה, אּלא ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָעּׂשּויה
ּבפֹותח ׁשעּורּה - ּבּתים ׁשני ּבין היא והרי ּתקרה ּתחת זֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָחּלֹון
ׁשּתחת הּתחּתֹון - החּלֹון ּבאמצע הּתקרה את נתן ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָטפח.
הּתקרה מן ׁשּלמעלה והעליֹון טפח, ּבפֹותח ׁשעּורֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּתקרה

לאויר. גלּוי ׁשהּוא מּפני ּכפּונדיֹון, ְְְְֲִִִֵֶָָׁשעּורֹו
.Âּפתּוח מקֹום החרׁש ּבּה ׁשּׁשּיר אֹו ׁשּבּדלת, ִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהחֹור

להּדקּה גמר ולא הּדלת את ׁשהגיף אֹו מּלמּטה, אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמלמעלה

ּופתחֹו הּדלת ׁשּסגר אֹו הּדלתֹות, ׁשּתי ּבין אויר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָונׁשאר
יֹוצאה הּטמאה - ּכאגרֹוף הּפֹותח היה אם אּלּו: ּבכל ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻהרּוח,
ּפחֹות היה ואם זה; ּפתּוח ּבמקֹום לּה ונכנסת ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָמּמּנּו

ּכסתּום. הּוא הרי - ְְְֲִֵֶָמּכאגרֹוף
.Ê,ּגדֹול מסמר אֹו קנה ּבֹו להּניח ּכדי ּבכתל חֹור ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהעֹוּׂשה

- חברֹו עם לדּבר אֹו והּׁשבים, העֹוברים מּמּנּו לראֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָאֹו
טפח. ּבפֹותח וׁשעּורּה לתׁשמיׁש העּׂשּויה ּכחּלֹון זה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהרי

ה'תשע"ב תשרי ט"ז שישי יום
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ּבּה‡. ׁשּנׁשאר עד סתמּה אֹו ּכּלּה ׁשּסתמּה ּתׁשמיׁש ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻחּלֹון
הרי - סתם הּטמאה ּבפני החֹוצץ ּבדבר אם מּטפח, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּפחֹות
אם ,לפיכ לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ׁשאין דבר ׁשּיהיה והּוא חֹוצץ. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָזה

מכׁשרין ׁשאינן ּבאכלין מעטֹו אֹו החּלֹון אינן2סתם - ְֲֳִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
טהֹורין הן והרי טמאה מקּבלין ׁשאין ּפי על ׁשאף ,3חֹוצצין; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻ

לפּנֹותן ּתבן4ּדעּתֹו וכן חֹוצצין. אּלּו הרי - סרּוחין היּו . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשּדעּתֹו מּפני חֹוצץ, אינֹו - סרּוח וׁשאינֹו חֹוצץ, - ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָסרּוח

-5לפּנֹותֹו מעטּתּו אֹו החּלֹון את וסתמה ׁשּגדלה ּתבּואה . ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָ
הּכתל ּתפסיד ׁשּמא לפּנֹותּה ׁשּדעּתֹו לפי חֹוצצת, .6אינּה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
זֹו הרי - וסתם ראׁשּה ונטה הּכתל מן רחֹוק עּקרּה ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹֹהיה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶֶַָֹחֹוצצת.
גרֹוגרֹות·. מלאה ׁשהיא ולא7חבית מכׁשרין ׁשאינן סרּוחין, ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֻ

לאכילה הּטמאה8ראּויין ּכלּפי החבית ּופי ּבחּלֹון ּומּנחת ,9, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻֻ
טמאה החבית סרּוח,10ׁשהרי ּתבן מלאה ׁשהיא קּפה וכן , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

לטיט ולא ּבהמה למאכל לא ראּוי להּסקה,11ׁשאינֹו ולא ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ
ּבפני לעמד והּתבן הּגרֹוגרֹות יכֹולין אם ּבחּלֹון: ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֻּומּנחת

אּלּו הרי - ּבֹו ׁשהן הּכלי ּכׁשּיּנטל לאו12עצמן ואם חֹוצצין, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
חֹוצצין אינן לבהמה,13- ראּויין ׁשאינן הּמרים עּׂשבים . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ׁשלׁש14ּומטלנּיֹות על ׁשלׁש ּבהן מטּנפים15ׁשאין ׁשהיּו ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
הּׂשריטה, מן הּדם לקּנח אפּלּו ראּויין יהיּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹוקׁשים

המדלּדלים והּבּׂשר טמאה16והאיבר ׁשּתהיה17ּבבהמה והּוא , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
ּכדי ּוקׁשּורה ּכֹוכבים לעֹובד להּמכר ראּויה ׁשאינּה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָּכחּוׁשה

ּתברח ּבחּלֹון18ׁשּלא ׁשּׁשכן טמא והעֹוף ׁשּיהיה19, והּוא , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבֹו לּׂשחק לתינֹוק אפּלּו ראּוי אינֹו ׁשהרי ועֹובד20מּׂשרט , ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מסמר. בו שסתמ1)להניח תשמיש חלון דין מוכשריםיבאר שאינם באוכלים סתמו אם מטפח, פחות בה שנשאר עד או כולה ה
הראויים הדברים כל בחלון, ומונחות מוכשרות שאינן סרוחות גרוגרות מליאה שהיא חבית וסתמה, שגדלה תבואה או סרוחים או

חוצץ. אם טמא ודבר החלון בהם מוכשרים.2)למעט שאינם פי על שאוכלים3)אף ג), הלכה י"ד (פרק למעלה ואמרנו
חוצצים. אוהל4)טהורים למחיצה, אוהל בין לחלק יש [ואולי מסויים. זמן להשאירם מנת על בכוונה כשהניחם המדובר ושם

לפנות]. דעתו כשאין רק ומחיצה לפנות, דעתו אפילו הכותל.6)מיד.5)חוצץ תחת חותרים התבואה תאנים7)שרשי
בהתאם8)מיובשות. לאכילה, ראויות ואינן מוכשרות אינן תנאים: שני מוסיף ורבינו גרוגרות" של "חבית סתם: כתוב במשנה

הקודמת. בהלכה שכתב מגבה.9)למה טומאה מקבלת שאינה חרס של בחבית חוצצת.10)המדובר כגון11)ואינה
ב). יט, בתרא (בבא קוצים בו והתבן.12)שמעורבים אותם13)הגרוגרות המחזיקה החבית אלא סותמים אינם עצמם הם שהרי

טומאה. מקבלת קטנות.14)והיא טומאה.15)מטליות מקבלות ואינן לגמרי.16)אצבעות, ניתקו ולא ברובם מנותקים
א).17) כ, בתרא (בבא חוצצים ואינם טמאים - טהורה בהמה של קיימא.18)אבל בת מחיצה אינה לברוח יכולה היא שאם
לברוח.19) יכול שאינו וקשור אדם, לאכילת ראוי ואינו כחוש משם.20)והוא לקחתו דעתו אין ולפיכך

zn z`neh zekld - ixyz e"h iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבֹוּבחׁשּבֹון יׁש - ׁשלׁשה ּבהּקפֹו ׁשּיׁש ׁשּכל הּמׁשּפטים: ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
טפח ּבאלכסֹונֹו יׁש - ּברּבּוע טפח על טפח וכל טפח, ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹרחב
עּׂשרים העּמּוד ּבהּקף היה אם ,לפיכ חמׁשין. ְְְְֳִִִִֵֵֶֶַָָָָָּוׁשני
טפח רּום על טפח ּדפנֹו ּכל ּתחת נמצא - טפחים ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָוארּבעה

הן. ּבקרּוב אּלּו ׁשחׁשּבֹונֹות מעט, ויתר ְְְְְֵֵֵֵֶֶַָָֻמרּבע
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ׁשּבארנּו,‡. ּכמֹו אהל, קרּוי טפח ּברּום טפח על טפח ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּכל
ׁשעּׂשאהּו ּבין הּטמאה. את ּומביא הּטמאה ּבפני ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻוחֹוצץ
- אדם ּבידי ׁשּלא היה אפּלּו מאליו, ׁשּנעּׂשה ּבין ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלהאהיל
אֹו מים ׁשחררּוהּו חֹור אחד ּכיצד? וחֹוצץ. מביא זה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרי
קֹורֹות אֹו אבנים ׁשּצבר אֹו מלחת, ׁשאכלּתּו אֹו ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָׁשרצים
וחֹוצץ. ּומביא אהל זה הרי - טפח חלל ּבהן ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹונעּׂשה

אבל·. ּובריא; חזק האהל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹּבּמה
הּטמאה ּבפני חֹוצץ ואינֹו הּטמאה את מביא אינֹו רעּוע ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻֻאהל
ואינֹו הּטמאה את מביא סֹופרים מּדברי אבל הּתֹורה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻמן
והן הארץ, על הּסֹוככים האילנֹות ּׂשריגי ּכיצד? ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָחֹוצץ.
על הּסֹוככֹות הּגדר מן הּיֹוצאֹות ואבנים סככֹות, ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָהּנקראים
מעזיבה לקּבל יכֹולין אם ּפרעֹות: הּנקראין והן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהארץ,
הּתֹורה; מן וחֹוצצין מביאין אּלּו הרי - עֹומדים והן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָּבינֹונית
- נֹופלים הן אּלא ּבינֹונית, מעזיבה לקּבל ראּויין אינן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָואם
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹוצצין. ואינן מּדבריהם מביאין אּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹהרי

ּכלי‚. וכן ּבמּדה. הּבא עץ ּכלי וחֹוצצין: מביאין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָאּלּו
ּכלי ּופׁשּוטי ּבמּדה. הּבאין אדמה ּכלי גללים ּכלי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָאבנים
אהלים. עּׂשּויין ׁשהן ּומחצלת ּומּפץ וסדין ויריעה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹעֹור

ׁשּיהיהּו והּוא טהֹורֹות. ּבין טמאֹות ּבין חּיֹות, אֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַבהמֹות
ׁשּׁשכן. והעֹוף ּדבּוקֹות. ּכּלן והיּו זֹו רגלי ּבין זֹו ְְְְֵֵֶַַָָָָֹֻראׁש
ואכלין הּׁשמׁש. מן להּצילֹו לקטן מקֹום ּבׁשּבלים ְְְְֳֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוהחֹוטט
ּבימֹות הּמתקּימין ירקֹות יּטּמאּו. ׁשּלא ּכדי מכׁשרין, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻׁשאינן
ואּלּו וחֹוצצין. ּומביאין ּכאילנֹות הן הרי - והּגׁשמים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָהחּמה
וכן יונית. ּודלעת חמֹור וירקֹות והּקיסֹוס הארּוס ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָהן:

והּׁשקיפין והּׁשֹובכֹות והּגזּורֹות והּזיזין והּפרעֹות ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָהּסככֹות
וחֹוצצין. מביאין אּלּו ּכל והּׁשננין. והּנחירים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָוהּסלעים

ּבאין„. ׁשאינן עץ ּוכלי האדם. חֹוצצין: ולא מביאין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹואּלּו
עֹור ּכלי ּופׁשּוטי ּומתטּמאין. הּכלים ּככל ׁשהן מּפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּבמּדה.
אּלא אהלים, עּׂשּויין ׁשאין ּומחצלת ּומּפץ וסדין ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹויריעה
ּובהמה ּכתלים. ׁשם ואין ׁשּפּוע להן ואין ּבלבד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָמתּוחין
אינֹו טמא ׁשּדבר מכׁשרין. אֹו טמאין ואכלין ׁשּמתּו, ְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻוחּיה
אּלּו ּכל אבנים. ּכלי ּבכלל היא ׁשהרי יד, ׁשל ורחים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָחֹוצץ.

חֹוצצין. ואינן ְְְִִִֵָמביאין
המחּברין‰. והירקֹות הּזרעים חֹוצצין: ולא מביאין לא ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֹֻואּלּו

והּׁשלג הּברד וכּפת ׁשּמנינּו. ירקֹות הארּבע מן חּוץ ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלּקרקע,
והּקֹופץ למקֹום, מּמקֹום והּדֹולג והּמלח. והּגליד ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָוהּכפֹור
ּוספינה הּמּנפנפת, וטּלית הּפֹורח, והעֹוף למקֹום. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמּמקֹום
חֹוצצין. ולא מביאין לא אּלּו ּכל הּמים. ּפני על ׁשטה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשהיא

הּמתקּים. אהל אינֹו - ׁשהאהילּו ּפי על ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹׁשאף
.Âּכנף ּכבׁש להעמידּה, יכֹול ׁשהּוא ּבדבר הּספינה את ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָקׁשר

ּב הּטמאה.הּטּלית את מביאה זֹו הרי - אבן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֻ
.Ê- האחד צּדֹו ּתחת וטמאה הּמים ּפני על צף ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻנסר

ּבארנּו, ּכבר ׁשהרי טהֹורים; הּׁשני צּדֹו ׁשּתחת הּכלים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהרי
הּטמאה. מביאה אינּה הּׁשטה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻׁשהּספינה

.Á,מּטה וחבילי ּפרּוסה, מּסכת מביאין: ולא חֹוצצין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹאּלּו
ׁשאם חֹוצצין? הן ּכיצד ׁשּבחּלֹונֹות. והּסריגֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַוהּמׁשּפלֹות,
אחד והיה אחד, ּבבית והּטמאה ּבּתים ׁשני ּבין חּלֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהיה
אויר ּביניהן ׁשּיׁש ּפי על אף ּוסתמֹו, זה ּבחּלֹון מתּוח ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמאּלּו
ׁשּלא והּוא ׁשני. לבית טמאה ּתּכנס ולא חֹוצצין אּלּו הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹֻ
חבל ּבין אֹו הּמׁשּפלֹות ּבעיני אֹו אּלּו ּבסריגֹות ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָיהיה
ּבֹו ּתּכנס - טפח ּפֹותח ׁשם היה ׁשאם טפח; ּפֹותח ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלחבל

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֶַָָֻהּטמאה,

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
¤¤©§¨¨¨¨

מּטפח‡. ּבפחֹות מּמּנּו יֹוצאה ולא לאהל נכנסת טמאה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻאין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

את ומביאה כאוהל היא הרי למעלה שנאמר השיעור בה וכשיש חלולה שהסאה הוא, לסאה עמוד בין ההבדל - ז. י"ב פרק שם
מונח העגול כשהעמוד אולם, א), הלכה למעלה (ראה רצוצה טומאה היא שתחתיו והטומאה אטום גוש הוא והעמוד הטומאה,
אפילו הטומאה את ומביא כאוהל דינו טפח ברום טפח על טפח זה במקום יש ואם עיגולו תחת פנוי מקום יש לארכו הארץ על
וארבעה עשרים הוא העמוד של היקפו שאם ומצאו, חכמים חשבו ז). הלכה למעלה (ראה טפח הקרקע מן גבוהים שאינם למקומות
שני בידך נקוט כיצד? מזה. פחות בהיקף כן שאין מה טפח, ברום טפח על טפח זה פנוי במקום לרבע אפשר ולמעלה טפחים
נותן שווהֿהצלעות המרובע שבצלע טפח כל ב. (בקוטרו); ברחבו שלושה פי הוא עיגול של שהיקפו שלמעלה, הכלל א. כללים:
וכאשר טפחים. שמונה הוא העיגול רוחב טפחים 24 הוא ההיקף שאם מזה, ויוצא המרובע. של באלכסונו טפח חומשי ושני טפח
מכסים השמונה חומשים, 16 ועוד טפחים 8 זה מרובע של אלכסונו יהיה מבחוץ הזה העיגול פני על 8 על 8 של מרובע תצייר
אלכסונו. יהיה שהעודף קטן מרובע תצייר ועכשיו מכאן. ו-8 מכאן 8 הרוחב על עודפים החומשים עשרה ושש העיגול רוחב את
ונשאר חומשים 8 לך יש וכאן טפח חומשי שבעה של אלכסון נותן הטפח שהרי טפח, על מטפח יותר קצת בו יהיה זה קטן מרובע
שחשבונות מעט, "ויתר בכתבו: זו הלכה רבינו שסיים וזהו במרובע. חומש שלישי כשני שהוא באלכסון, אחד חומש של קטן עודף
גדול והאלכסון (3,1415) ברוחב שלושה מפי יותר בהיקף יש הדיוק. בתכלית אינם עצמם הכללים שני גם אגב, הם". בקירוב אלו

כך. כל מדוייקים הנדסיים חשבונות לחשב האדם על חכמים הטילו ולא חמישיות, משבע עשוי1)קימעא שאינו אוהל יבאר
מביאים. ולא חוצצים ושאינם חוצצים, ולא ומביאים וחוצצים, טומאה המביאים רעוע, ואוהל אדם טומאה1)בידי שאין יבאר

לסותמו שהתחיל מאור אדם, בידי שלא הנעשה וחלון לאורה הנעשה חלון טפח, על מטפח בפחות ממנו יוצאת ולא לאוהל נכנסת
בכותל חור העושה או שבדלת חור בתים, שני שבין וחלון שבכה, בו והיה לתשמיש או לאורה העשוי חלון לגומרו, הספיק ולא
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ּבית ׁשּבין אֹו לבית ּבית ׁשּבין חּלֹון ּכיצד? טפח. ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַעל
טמאה והיתה מרּבע טפח על טפח ּבֹו יׁש אם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻלעלּיה:
- טפח ּפֹותח ּבחּלֹון אין טמא; הּׁשני הּבית - מהן ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבאחד
ּבּמה הּׁשני. לאהל נכנסת ולא מּמּנּו יֹוצאה הּטמאה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻאין
אבל לתׁשמיׁש; האדם אֹותֹו ׁשעּׂשה ּבחּלֹון אמּורים? ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָּדברים
- האֹור מּמּנּו ׁשּיּכנס ּכדי לאֹורה האדם אֹותֹו ׁשעּׂשה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָחּלֹון
טמאה היתה ּכיצד? מּמּנּו. יֹוצאה והּטמאה ּכפּונדיֹון, ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻֻׁשעּורֹו
ּבֹו ׁשהּניח אֹו מאֹור ׁשל זה לחּלֹון ונסמ אדם ּובא ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָּבּבית,
ׁשּבאהל, ּכל נטמא - הּכתל ּבצד אהל עליו ׁשהאהיל אֹו ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹּכלי
עליו ׁשאין הּוא לאֹורה העּׂשּוי וחּלֹון לֹו. יֹוצאה ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשהּטמאה

לּׁשמׁש. הּוא גלּוי אּלא ְִֶֶֶַָָָּתקרה,
אֹו·. מים ׁשחררּוהּו ּכגֹון אדם, ּבידי ׁשּלא הּנעּׂשה ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹחּלֹון

ונּטל ּפקּוק חּלֹון ׁשהיה אֹו מלחת, ׁשאכלּתּו אֹו ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָׁשרצים
אגרֹוף, מלא ׁשעּורֹו - ונׁשּברה זכּוכית ּבֹו ׁשהיתה אֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹהּפקק,
לתׁשמיׁש; עליו חׁשב ׁשּלא והּוא אדם. ׁשל ּגדֹול ּכראׁש ְְְְְִֶֶַַָָָָָָֹֹוהּוא
חׁשב טפח. ּבפֹותח ׁשעּורֹו - לתׁשמיׁש עליו חׁשב אם ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָאבל
ּכמעּׂשה. ּכאן ׁשהּמחׁשבה ּבפּונדיֹון. ׁשעּורֹו - למאֹור ְְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָעליו

ׁשּלא‚. מּפני לגמרֹו, הסּפיק ולא לסתמֹו ׁשהתחיל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹמאֹור
ונׁשאר ׁשּבת, לילי ׁשחׁשכה אֹו חברֹו ׁשּקראֹו אֹו טיט לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהיה
הּגּודל רחב על אצּבעים רּום מּמּנּו נׁשאר אם מעט: ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹמּמּנּו
ּכסתּום. הּוא הרי - מּכאן ּפחֹות הּטמאה; את מביא -ְְֲִִֵֵֶַָָָָֻ

ּבּה:„. וכּיֹוצא ּׂשבכה ּבּה והיה לאֹורה העּׂשּוי ּגדֹול ְְְְֵֶַַָָָָָָָָָחּלֹון
הּטמאה את מביא - ּכפּונדיֹון מּמּנה אחד ּבמקֹום ׁשם יׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻאם
ּבאחד ואין דּקים הּׂשבכה נקבי היּו הּטמאה; את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּומֹוציא
לתׁשמיׁש העּׂשּויה חּלֹון וכן ּכסתּומה. זֹו הרי - ּכפּונדיֹון ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָמהן
טפח על טפח אחד ּבמקֹום יׁש אם ּורפפֹות: סבכֹות ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָּובּה
ּכסתּומה. היא הרי - לאו ואם ּומֹוציא, מביא - ְְְֲִִִִִֵֵָָָֻמרּבע

ׁשאינּה‰. מּפני ּכפּונדיֹון, ׁשעּורּה - לאויר גלּויה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָחּלֹון
ונעּׂשית לּה חּוצה ּבית ּבנה ׁשאמרנּו. ּכמֹו לאֹורה, אּלא ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָעּׂשּויה
ּבפֹותח ׁשעּורּה - ּבּתים ׁשני ּבין היא והרי ּתקרה ּתחת זֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָחּלֹון
ׁשּתחת הּתחּתֹון - החּלֹון ּבאמצע הּתקרה את נתן ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָטפח.
הּתקרה מן ׁשּלמעלה והעליֹון טפח, ּבפֹותח ׁשעּורֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּתקרה

לאויר. גלּוי ׁשהּוא מּפני ּכפּונדיֹון, ְְְְֲִִִֵֶָָׁשעּורֹו
.Âּפתּוח מקֹום החרׁש ּבּה ׁשּׁשּיר אֹו ׁשּבּדלת, ִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהחֹור

להּדקּה גמר ולא הּדלת את ׁשהגיף אֹו מּלמּטה, אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמלמעלה

ּופתחֹו הּדלת ׁשּסגר אֹו הּדלתֹות, ׁשּתי ּבין אויר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָונׁשאר
יֹוצאה הּטמאה - ּכאגרֹוף הּפֹותח היה אם אּלּו: ּבכל ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻהרּוח,
ּפחֹות היה ואם זה; ּפתּוח ּבמקֹום לּה ונכנסת ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָמּמּנּו

ּכסתּום. הּוא הרי - ְְְֲִֵֶָמּכאגרֹוף
.Ê,ּגדֹול מסמר אֹו קנה ּבֹו להּניח ּכדי ּבכתל חֹור ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהעֹוּׂשה

- חברֹו עם לדּבר אֹו והּׁשבים, העֹוברים מּמּנּו לראֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָאֹו
טפח. ּבפֹותח וׁשעּורּה לתׁשמיׁש העּׂשּויה ּכחּלֹון זה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהרי

ה'תשע"ב תשרי ט"ז שישי יום
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ּבּה‡. ׁשּנׁשאר עד סתמּה אֹו ּכּלּה ׁשּסתמּה ּתׁשמיׁש ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻחּלֹון
הרי - סתם הּטמאה ּבפני החֹוצץ ּבדבר אם מּטפח, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּפחֹות
אם ,לפיכ לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ׁשאין דבר ׁשּיהיה והּוא חֹוצץ. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָזה

מכׁשרין ׁשאינן ּבאכלין מעטֹו אֹו החּלֹון אינן2סתם - ְֲֳִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
טהֹורין הן והרי טמאה מקּבלין ׁשאין ּפי על ׁשאף ,3חֹוצצין; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻ

לפּנֹותן ּתבן4ּדעּתֹו וכן חֹוצצין. אּלּו הרי - סרּוחין היּו . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשּדעּתֹו מּפני חֹוצץ, אינֹו - סרּוח וׁשאינֹו חֹוצץ, - ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָסרּוח

-5לפּנֹותֹו מעטּתּו אֹו החּלֹון את וסתמה ׁשּגדלה ּתבּואה . ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָ
הּכתל ּתפסיד ׁשּמא לפּנֹותּה ׁשּדעּתֹו לפי חֹוצצת, .6אינּה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
זֹו הרי - וסתם ראׁשּה ונטה הּכתל מן רחֹוק עּקרּה ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹֹהיה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶֶַָֹחֹוצצת.
גרֹוגרֹות·. מלאה ׁשהיא ולא7חבית מכׁשרין ׁשאינן סרּוחין, ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֻ

לאכילה הּטמאה8ראּויין ּכלּפי החבית ּופי ּבחּלֹון ּומּנחת ,9, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻֻ
טמאה החבית סרּוח,10ׁשהרי ּתבן מלאה ׁשהיא קּפה וכן , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

לטיט ולא ּבהמה למאכל לא ראּוי להּסקה,11ׁשאינֹו ולא ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ
ּבפני לעמד והּתבן הּגרֹוגרֹות יכֹולין אם ּבחּלֹון: ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֻּומּנחת

אּלּו הרי - ּבֹו ׁשהן הּכלי ּכׁשּיּנטל לאו12עצמן ואם חֹוצצין, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
חֹוצצין אינן לבהמה,13- ראּויין ׁשאינן הּמרים עּׂשבים . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ׁשלׁש14ּומטלנּיֹות על ׁשלׁש ּבהן מטּנפים15ׁשאין ׁשהיּו ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
הּׂשריטה, מן הּדם לקּנח אפּלּו ראּויין יהיּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹוקׁשים

המדלּדלים והּבּׂשר טמאה16והאיבר ׁשּתהיה17ּבבהמה והּוא , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
ּכדי ּוקׁשּורה ּכֹוכבים לעֹובד להּמכר ראּויה ׁשאינּה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָּכחּוׁשה

ּתברח ּבחּלֹון18ׁשּלא ׁשּׁשכן טמא והעֹוף ׁשּיהיה19, והּוא , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבֹו לּׂשחק לתינֹוק אפּלּו ראּוי אינֹו ׁשהרי ועֹובד20מּׂשרט , ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מסמר. בו שסתמ1)להניח תשמיש חלון דין מוכשריםיבאר שאינם באוכלים סתמו אם מטפח, פחות בה שנשאר עד או כולה ה
הראויים הדברים כל בחלון, ומונחות מוכשרות שאינן סרוחות גרוגרות מליאה שהיא חבית וסתמה, שגדלה תבואה או סרוחים או

חוצץ. אם טמא ודבר החלון בהם מוכשרים.2)למעט שאינם פי על שאוכלים3)אף ג), הלכה י"ד (פרק למעלה ואמרנו
חוצצים. אוהל4)טהורים למחיצה, אוהל בין לחלק יש [ואולי מסויים. זמן להשאירם מנת על בכוונה כשהניחם המדובר ושם

לפנות]. דעתו כשאין רק ומחיצה לפנות, דעתו אפילו הכותל.6)מיד.5)חוצץ תחת חותרים התבואה תאנים7)שרשי
בהתאם8)מיובשות. לאכילה, ראויות ואינן מוכשרות אינן תנאים: שני מוסיף ורבינו גרוגרות" של "חבית סתם: כתוב במשנה

הקודמת. בהלכה שכתב מגבה.9)למה טומאה מקבלת שאינה חרס של בחבית חוצצת.10)המדובר כגון11)ואינה
ב). יט, בתרא (בבא קוצים בו והתבן.12)שמעורבים אותם13)הגרוגרות המחזיקה החבית אלא סותמים אינם עצמם הם שהרי

טומאה. מקבלת קטנות.14)והיא טומאה.15)מטליות מקבלות ואינן לגמרי.16)אצבעות, ניתקו ולא ברובם מנותקים
א).17) כ, בתרא (בבא חוצצים ואינם טמאים - טהורה בהמה של קיימא.18)אבל בת מחיצה אינה לברוח יכולה היא שאם
לברוח.19) יכול שאינו וקשור אדם, לאכילת ראוי ואינו כחוש משם.20)והוא לקחתו דעתו אין ולפיכך
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lybe zxecdn jezn

ּבין טמאה מקּבל ׁשהּוא ּדבר ונתן ארּבֹות ּכנגד ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻהּטמאה
את ערב ׁשהרי טמאין, והעלּיה הּבית - למּטן ּבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלמעלן
למּטן ּבין למעלן ּבין טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר נתן ְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻהּטמאה.
ארּבה; ּבעֹוּׂשה - הּדינין אּלּו וכל הּבית. אּלא טמא אינֹו -ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ּכמֹו אגרֹוף, מלא ׁשעּורּה - מאליה ׁשּנפחתה ּתקרה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹאבל

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ּתקרת„. ּבתֹו ארּבה ׁשעּׂשה עד הּמעזיבה את ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהּפֹוחת

סֹותמת הערּׂש רגל והיתה הערּׂש, רגל ּבּה ׁשּתּכנס ּכדי ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּבית
אף - ּבּבית וטמאה טפח ּפֹותח ּבּה יׁש אם הארּבה: ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻאת
אין ואם חֹוצץ; טמאה המקּבל ּכלי ׁשאין טמאה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻהעלּיה
טמאה ׁשּלמּטה והרגל טהֹורה, העלּיה - טפח ּפֹותח ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּה
מלא ׁשעּורּה - מאליה הּמעזיבה נפחתה הּמאהילים. ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכּכלים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶֶַאגרֹוף,
הארץ‰. על מּנחת ּוקדרה הּבית ּתקרת ׁשּבתֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻארּבה

הארּבה, מן ּבצמצּום ּתצא ּתעלה ׁשאם ארּבה, ּכנגד ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻֻֻּומכּונת
אֹו הארץ, ּובין ּבינּה רצּוצה הּקדרה ּתחת טמאה ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻוהיתה
ּבֹוקעת טמאה - ּגּבּה על אֹו הּקדרה ּבתֹו הּטמאה ְְְְְֵֶַַַַַַָָָָָָֻֻׁשהיתה
ּכּלֹו והּבית ּכנגּדּה, אּלא טמא ואין ויֹורדת, ּבֹוקעת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻועֹולה,
ּתחּתיה וטמאה טפח הארץ מן גבֹוהה הּקדרה היתה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻטהֹור.
טמא, הּקדרה ותחת טמא, ּכּלֹו הּבית - הּבית ּתקרת ּתחת ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָֻאֹו
ּכלי ׁשאין טהֹור, וגּבּה הּקדרה ּתֹו אבל אהל; הּוא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהרי
היה אם לאוירֹו. ּגלּוי הּקדרה אויר והרי מּגּבֹו, מּטּמא ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחרּׂש
טמאה היתה טהֹור. - ּגּבּה על למעלה אֹו ּבתֹוכּה ְְְְְְִַַַָָָָָָָֻּכלי
ּכנגד הּטמאה ׁשהרי טהֹור, ּכּלֹו הּבית - ּגּבּה על אֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻבתֹוכּה
גדֹולה והארּבה הארּבה ּתחת הּקדרה היתה ּבלבד. ְְְְְֲֲֲִֵַַַַָָָָָָָָָֻֻֻארּבה
נמצא הארּבה מן ותצא הּקדרה ּתעלה ׁשאם הּקדרה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמן
ׁשהּקדרה ּפי על אף טפח, ּפֹותח הארּבה ּׂשפתי ּובין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּבינּה
אֹו ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה וטמאה טפח הארץ מן ְְְְִֶֶַַַָָָָָָֻגבֹוהה
אסקּפת ּבצד מּנחת הּקדרה היתה טהֹור. הּבית - ְְְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֻֻּתחּתיה
מן לפנים טפח ּפֹותח מּמּנה נמצא ּתעלה ׁשאם ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּבית,
על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה רצּוצה טמאה והיתה ְְְְְְְֶַַַַָָָָָָֻהּמׁשקֹוף,
גבֹוהה היתה ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - ְְְְְֶֶַַַַַָָָָָָֻּגּבּה
והּבית ּתחּתיה - ּבּבית אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח הארץ ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻמן
הּטמאה היתה טהֹור. וגּבּה ותֹוכּה אחד, אהל ׁשהּכל ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻטמא,
נֹוגעת ׁשהיא מּפני טמא, הּבית - ּגּבּה על אֹו ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבתֹוכּה
יֹוצאה ׁשהּטמאה מּפני טמא, ּתחּתיה וכן טפח; ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּבּמׁשקֹוף
היתה לא אם ,לפיכ אחד. אהל ׁשהּכל הּבית, מן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלתחּתיה
הּמׁשקֹוף ּבצד ׁשהיתה אֹו טפח, ּבפֹותח ּבּמׁשקֹוף ְְְְְֵֶֶַַַַַַַַַָָנֹוגעת
טהֹור. הּבית אבל ּתחּתיה, אּלא טמא אין - ּתחּתיה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻוטמאה

.Âמכּונֹות והן מעזיבה עליהם ׁשאין והעלּיה הּבית ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻקֹורֹות
ּפֹותח מהן קֹורה ּובכל אויר, ּכנגד ואויר קֹורה ּכנגד ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָקֹורה

- מהן אחת ּתחת וטמאה טפח, ּפֹותח אויר ּוביניהן ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻטפח
לעליֹונה הּתחּתֹונה ּבין הּטמאה היתה טמא. ּבלבד ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻּתחּתיה
העליֹונה ּגּבי על הּטמאה היתה טמא. ּבלבד ׁשּתיהן ּבין -ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
מכּונֹות העליֹונֹות הּקֹורֹות היּו טמא. לרקיע עד ּכנגּדֹו -ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
אחת ּתחת וטמאה הּתחּתֹונֹות הּקֹורֹות ׁשּבין האויר ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻּכנגד
קֹורה ּגּבי על הּטמאה היתה טמא. ּכּלם ּתחת - ְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻֻמהן
ּבּקֹורֹות אין טמא. לרקיע עד הּטמאה ּכנגד - ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהעליֹונה

ע זֹו מכּונֹות ׁשהיּו ּבין טפח, ׁשהיּוּפֹותח ּובין זֹו ּגּבי ל ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
אֹו ּתחּתיהן הּטמאה והיתה הּתחּתֹונֹות, אויר ּכנגד ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהעליֹונֹות
ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - ּגּביהן על אֹו ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻּביניהן
ׁשאינּה טמאה ׁשּכל לפי ּבלבד; ּכנגּדּה אּלא מטּמאה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻואינּה
ּבית ּכרצּוצה. היא הרי - טפח ּברּום טפח ּפֹותח ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָּתחת
הּטמאה והיתה חלקים, ׁשני ונעּׂשה ּוכתליו ּגּגֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֻׁשּנסּדק
ּכּלם הּפנימי ׁשּבחציֹו הּכלים - ּבֹו ׁשהּפתח החיצֹון ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻּבחציֹו
הּסדק רחב היה אם הּפנימי: ּבחציֹו טמאה היתה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻטהֹורין.
היה ואם טהֹורין, החיצֹון ׁשּבחציֹו ּכלים - הּמׁשקלת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹּכחּוט

טמאין. הן הרי - מּכאן ְֲִִֵֵֵָָּפחֹות
.Êׁשּבּצד הּכלים - אחד ּבצד וטמאה ׁשּנסּדקה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאכסדרה

ואויר זה ּבצד זה אהלים ׁשני היא ׁשהרי טהֹורין; ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּׁשני
קנה אֹו רגלֹו נתן הּתקרה. ּבכל הּסדק ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּביניהן,
ּבארץ הּקנה את נתן הּטמאה. את ערב - הּסדק על ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻמלמעלה
עד הּטמאה, את מערב אינֹו - גדֹול ּכלי ואפּלּו הּסדק, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּכנגד
הארץ על מּטל אדם היה הּסדק. ּתחת טפח גבֹוּה ְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻׁשּיהיה
והּצד הּוא, חלּול ׁשאדם הּטמאה; את מערב - הּסדק ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּתחת
ּתחת היּו אם וכן טפח. גבּה ּבֹו ׁשּיׁש ּכאהל הּוא הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהעליֹון
והיה זה, ּגב על זה הארץ על מּנחין מקּפלין ּכלים ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻהּסדק
וכל הּטמאה, את ערב - טפח הארץ מעל ּגבֹוּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהעליֹון

האהל. ׁשּתחת ּככלים הן הרי מּמּנּו ׁשּלמּטה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּכלים

עּׂשר ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

מ‡. יֹוצא ׁשהּוא גבהֹוזיז והיה למּטה, ּופניו הּבית ּפתח ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
מביא זה הרי - מּכאן ּפחֹות אֹו טפח עּׂשר ׁשנים הארץ ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמעל
אּלא מביא ׁשאינֹו הּוא, ּברּור ודבר ׁשהּוא. ּבכל הּטמאה ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאת
ּבאהל ׁשאינּה ּכזֹו הּטמאה ּבהבאת ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻמּדבריהם.
מּׁשנים יתר גבֹוּה היה מּדבריהם. אּלא אינּה - הּבריא ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָטפח
והּפּתּוחים העטרֹות וכן למעלה, ּפניו ׁשהיּו אֹו טפח ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָעּׂשר
זיז וכן טפח. ּבפֹותח אּלא מביאין אין - הּבנין מן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּיֹוצאֹות
ּבצד קנה היה ואפּלּו הּמׁשקֹוף, מן הּיֹוצא הּפתח ּגּבי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָׁשעל
ּבֹו היה ּכן אם אּלא מביא אינֹו - הּפתח ּברחב ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמׁשקֹוף

טפח. ֵֶַַּפֹותח
מביא·. - טפח ּבּפתח ואֹוכל הּבית ּכל את סֹובב ׁשהּוא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָזיז
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בפתח1) ואוכל הבית כל את הסובב זיז יותר, או טפח עשר שנים לארץ מעל גובהו והיה למטה ופניו הבית מפתח היוצא זיז יבאר
ויש זה גבי על זה זיזין שני עליו, נסמך שהמשקוף החלון לפני היוצא ובנין החלון, גבי על יוצא וזיז לתשמיש העשוי חלון טפח,
על שיושבת חבית ביניהם, רצוצה וטומאה זה גב על זה שהם בגדים או כלים התחתון, תחת וטומאה טפח פותח מהם אחד בכל

שתי בתוכה, נתון המת מן וכזית אםשוליה אוהלים שיפועי מהן, אחת תחת וטומאה בזו זו ונוגעות שוליהן על שיושבות חביות
כאוהלים. הם

zn z`neh zekld - ixyz f"h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכפּות יכֹול21ּכֹוכבים אחר ׁשאין הּמל מאסּורי ׁשהּוא ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשמֹונה22להּתירֹו ּובן לטלטלֹו,23, אסּור ׁשהרי הּׁשּבת, ּביֹום ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ

ולא לאכילה לא ראּוי ׁשאינֹו ּבקֹוצים המערב ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹוהּמלח
את יּזיק ׁשּלא ּכדי החרּׂש על מּנח ׁשּיהיה והּוא ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻלעּבדה,
טמאה מקּבלין אינן ׁשהרי ּבחּלֹון, ממעטין אּלּו ּכל - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּכתל
ספר וכן למלאכה. ראּויין ׁשאינן מּפני לפּנֹותן ּדעּתֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָואין
ּגניזתֹו ׁשם ׁשּתהיה ּגמר אם ּבחּלֹון, מּנח והיה ׁשּבלה ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻּתֹורה
והּגליד והּכפֹור והּברד הּׁשלג אבל ּבחּלֹון. ממעט זה הרי -ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּומקּבלין ראּויין הן ׁשהרי ּבחּלֹון, ממעטין אינן - ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָוהּמים

ְָֻטמאה.
ּבפחֹות‚. הּמת, מּבּׂשר מּכזית ּבפחֹות הּטפח את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמעט

אֹו הּמת, מן מּכּׂשעֹורה ּפחֹות ּבעצם אֹו נבלה, מּבּׂשר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּכזית
אּלּו ׁשּכל חֹוצצין; אּלּו הרי - הּׁשרץ מן מּכעדׁשה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבפחֹות

חׁשּובין ואינן וכן24טהֹורין, לפּנֹותן. ּדעּתֹו אין לפיכ אצלֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
מכׁשרין ׁשאינן אכלים מּכביצה אצלֹו25ּפחֹות חׁשּובין אינן - ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻ

לפּנֹותן ּדעּתֹו הּטפח.26ואין את ממעטין ּולפיכ , ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָ
חֹוצץ,„. זה הרי - לחּוץ ּפיו והיה חרּׂש ּבכלי החּלֹון ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָסתם

ּכלי להיֹות וצרי טהֹור. הּוא והרי מּגּבֹו מּטּמא ׁשאינֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָלפי
ּבֹו להּקיז אפּלּו ראּוי יהיה ׁשּלא עד ונקּוב מאּוס זה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹחרּׂש

לפּנֹותֹו. דעּתֹו ּתהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְִֵֶֶַַָֹדם,
מעצמֹות‰. בהן וכּיֹוצא עצמֹות רבע אֹו מת ּבּבית ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהיה

ּפחֹות ּבעצם זה ּבית ׁשל החּלֹון ּומעט ּבאהל, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהמטּמאֹות
מעּו27מּכּׂשעֹורה אינֹו לעצמֹות- מצטרף ׁשהעצם וכן28ט, . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

ּבפחֹות החּלֹון ּומעט הּמת, מּבּׂשר ּכזית אֹו מת ׁשם היה ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָאם
מצטרף ׁשהּבּׂשר לפי מעּוט, אינֹו - הּמת מּבּׂשר ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמּכזית
ּכזית ידי על ממעט מּכּׂשעֹורה ּפחֹות עצם אבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלּבּׂשר.

עצמֹות29ּבּׂשר רבע ידי על ממעט ּבּׂשר מּכזית ּופחֹות , ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹ
וערב ּבׁשתי הּטפח את מעט בהן. אֹו30וכּיֹוצא המנּגעין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

חֹוצץ אינֹו טמא ׁשּדבר מעּוט, אינֹו - הּפרס מּבית .31ּבגּוׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ
ּוממעטת; טהֹורה זֹו הרי - הּפרס ּבית מעפר לבנה ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעּׂשה

אמרּו ּכברּיתֹו32ׁשּלא גּוׁש נתמעט33אּלא אֹו הּטפח נסּתם . ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
עּכביׁש מּמׁש34ּבקּורי בּה היה אם ואם35: חֹוצצת, זֹו הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

חֹוצצת. אינּה - מּמׁש ּבּה ֵֵֶֶַָָָאין

עּׂשר ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨¨¨

ּפֹותח‡. ּבּה ׁשּיׁש ּבין הּבית, ּתקרת ּבאמצע ׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻארּבה

ּתקרת ּתחת טמאה והיתה טפח, ּפֹותח ּבּה ׁשאין ּבין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻטפח
ּוׁשאר לאויר, גלּוי הּוא ׁשהרי טהֹור, ארּבה ּכנגד - ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻהּבית
הּבית ּכל - ּבלבד ארּבה ּכנגד טמאה היתה טמא. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻֻהּבית
ּתחת ּומקצתּה הּתקרה ּתחת הּטמאה מקצת היתה ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָֻטהֹור.
ּוכנגד טמא, ּכּלֹו הּבית - טפח ּפֹותח ּבארּבה היה אם ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻֻארּבה:

ט ּפֹותח ּבּה אין טמא; הארּבה ּכדיּכל ּבּטמאה יׁש אם פח: ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻֻ
הארּבה ּתחת וכּׁשעּור הּתקרה ּתחת כּׁשעּור ויּמצא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻׁשּתתחּלק
טהֹור. הארּבה ּוכנגד טמא, הּבית - לאו ואם טמא; הּכל -ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
על מלמעלה רגלֹו אדם ונתן טפח ּפֹותח ּבארּבה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהיה
ּתחת הּטמאה ׁשהיתה ּובין אחד, אהל הּכל נעּׂשה - ְְֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻהארּבה
הּבית טמא, הּכל - ּבלבד הארּבה ּתחת אֹו ּבלבד ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָֹֻהּתקרה
מּפני טמא, הּטמאה את ׁשערב והאדם ארּבה. ּׁשּכנגד ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻּומה
והיתה טפח, ּפֹותח ּבארּבה אין הּטמאה. על אהל ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻׁשּנעּׂשה
ׁשאין טהֹור, מלמעלה רגלֹו ׁשּנתן זה - הּתקרה ּתחת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻהּטמאה
ּתחת הּטמאה היתה מּטפח. ּבפחֹות לֹו יֹוצאת ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻֻטמאה
האהיל ׁשהרי טמא, - רגלֹו את קדמה טמאה אם ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻהארּבה:
ׁשהרי טהֹור, - הּטמאה את קדמה רגלֹו אם הּטמאה; ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻעל

לֹו. יֹוצאת טמאה ואין האהל מקצת ְְְְִֵֵֶַָָָֹֻרגלֹו
ארּבה·. ּגּבי על והאהיל העֹורב ּבפי הּמת מן ּכזית ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהיה

ּפֹותח ּבּה ׁשאין ּפי על אף ארּבה, ּבאויר ּכזית ׁשּנמצא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻעד
טמא. הּבית - ִֵֶַַַָטפח

וארּבה‚. ּגּביו, על ועלּיה הּבית ּתקרת ּבאמצע וארּבה ְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָֻֻּבית
זֹו מכּונֹות והארּבֹות העלּיה, ּתקרת ּבאמצע יׁש ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻאחרת
ּבהן ׁשאין ּבין טפח ּפֹותח ּבארּבֹות ׁשּיׁש ּבין מּזֹו, ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻלמעלה
והּׁשאר טהֹור, הארּבֹות ּכנגד - ּבּבית וטמאה טפח, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻּפֹותח
היּו טהֹור. ּכּלֹו הּבית הרי - ארּבֹות ּכנגד טמאה היתה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻֻטמא.
ּבין הּבית ּתקרת ּתחת ּבין והּטמאה טפח ּפֹותח ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֻֻּבארּבֹות
למעלה ּבין טמאה מקּבל ׁשהּוא ּדבר ונתן ארּבֹות, ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻּכנגד
ׁשאין טמא, הּכל - העלּיה מארּבת למעלה ּבין הּבית ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻֻמארּבת
ארּבת על טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר נתן חֹוצץ. טמא ְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻּדבר
העלּיה ארּבת על נתנֹו טהֹורה. והעלּיה טמא, הּבית - ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻהּבית
טהֹור. ולּׁשמים מלמעלה ּוכנגּדֹו טמאים, והעלּיה הּבית -ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ונתן הּבית, ּתקרת ּתחת והּטמאה טפח ּפֹותח ּבארּבֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֻֻאין

ה ּדבר ּביןּבין טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר ּובין טמאה מקּבל ְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻֻ
אּלא טמא אין - העלּיה ארּבת על ּבין הּבית ארּבת ֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻעל
היתה מּטפח. ּבפחֹות לעלּיה יֹוצאת טמאה ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּבית,

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חוצץ.21) ואינו טומאה מקבל ישראל ושבים.22)אבל עוברים יתירוהו המלך מטעם שלא כפות לשמונה23)אבל שנולד נפל
הריון. חשובים.24)חדשי אינם לפנותם.25)וגם דעתו אין אפילו חוצצים אינם מוכשרים דעתו26)אבל שאין מניחים, אנו

זה. במקום להשאירם דעתו גילה אם אלא ממעטים, אינם אוכלין כביצה אבל מטמאה.27)לפנותם, שאינה פי על אף
הטומאה.28) ממין שהיא מפני האוהל, הבשר.29)שבתוך לכזית מצטרפת אינה אחר ממין שהיא וחוטי30)מפני אורך חוטי

ונבילה. ושרץ מת בטומאות לא אבל א), הלכה צרעת מטומאת י"ג (פרק צרעת בנגעי מיטמאים והם לאריגה העומדים רוחב
לגמרי.31) אחר מסוג היא הטומאה וגם אחר ממין כשהוא טמא.32)ואפילו הפרס שבית הטבעי.33)חכמים, במצבו
בחלונות.34) להימצא מאליהם.35)שדרכם ינותקו ולא עבים והיתה1)שהם הבית תקרת באמצע שהיא ארובה דין יבאר

העורב בפי המת מן כזית היתה התקרה, תחת ומקצתה ארובה תחת הטומאה מקצת היתה אם הארובה, כנגד התקרה תחת טומאה
שבתוך ארובה שבבית, לארובה מכוונת בעלייה וארובה גביו, על ועלייה הבית תקרת באמצע וארובה בית ארובה, גבי על והאהיל
וטומאה מכוונות והן מעזיבה עליהן שאין והעלייה הבית קורות תחתיה, וטומאה הארובה כנגד הארץ על מונחת וקדרה הבת תקרת

הסדק. תחת הארץ על מוטל אדם היה אם שנסדקה, ואכסדרה וכותלו, גגו שנסדק בית מהן, אחת תחת
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ּבין טמאה מקּבל ׁשהּוא ּדבר ונתן ארּבֹות ּכנגד ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻהּטמאה
את ערב ׁשהרי טמאין, והעלּיה הּבית - למּטן ּבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלמעלן
למּטן ּבין למעלן ּבין טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר נתן ְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻהּטמאה.
ארּבה; ּבעֹוּׂשה - הּדינין אּלּו וכל הּבית. אּלא טמא אינֹו -ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ּכמֹו אגרֹוף, מלא ׁשעּורּה - מאליה ׁשּנפחתה ּתקרה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹאבל

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ּתקרת„. ּבתֹו ארּבה ׁשעּׂשה עד הּמעזיבה את ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהּפֹוחת

סֹותמת הערּׂש רגל והיתה הערּׂש, רגל ּבּה ׁשּתּכנס ּכדי ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּבית
אף - ּבּבית וטמאה טפח ּפֹותח ּבּה יׁש אם הארּבה: ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻאת
אין ואם חֹוצץ; טמאה המקּבל ּכלי ׁשאין טמאה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻהעלּיה
טמאה ׁשּלמּטה והרגל טהֹורה, העלּיה - טפח ּפֹותח ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּה
מלא ׁשעּורּה - מאליה הּמעזיבה נפחתה הּמאהילים. ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכּכלים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶֶַאגרֹוף,
הארץ‰. על מּנחת ּוקדרה הּבית ּתקרת ׁשּבתֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻארּבה

הארּבה, מן ּבצמצּום ּתצא ּתעלה ׁשאם ארּבה, ּכנגד ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻֻֻּומכּונת
אֹו הארץ, ּובין ּבינּה רצּוצה הּקדרה ּתחת טמאה ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻוהיתה
ּבֹוקעת טמאה - ּגּבּה על אֹו הּקדרה ּבתֹו הּטמאה ְְְְְֵֶַַַַַַָָָָָָֻֻׁשהיתה
ּכּלֹו והּבית ּכנגּדּה, אּלא טמא ואין ויֹורדת, ּבֹוקעת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻועֹולה,
ּתחּתיה וטמאה טפח הארץ מן גבֹוהה הּקדרה היתה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻטהֹור.
טמא, הּקדרה ותחת טמא, ּכּלֹו הּבית - הּבית ּתקרת ּתחת ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָֻאֹו
ּכלי ׁשאין טהֹור, וגּבּה הּקדרה ּתֹו אבל אהל; הּוא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהרי
היה אם לאוירֹו. ּגלּוי הּקדרה אויר והרי מּגּבֹו, מּטּמא ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחרּׂש
טמאה היתה טהֹור. - ּגּבּה על למעלה אֹו ּבתֹוכּה ְְְְְְִַַַָָָָָָָֻּכלי
ּכנגד הּטמאה ׁשהרי טהֹור, ּכּלֹו הּבית - ּגּבּה על אֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻבתֹוכּה
גדֹולה והארּבה הארּבה ּתחת הּקדרה היתה ּבלבד. ְְְְְֲֲֲִֵַַַַָָָָָָָָָֻֻֻארּבה
נמצא הארּבה מן ותצא הּקדרה ּתעלה ׁשאם הּקדרה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמן
ׁשהּקדרה ּפי על אף טפח, ּפֹותח הארּבה ּׂשפתי ּובין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּבינּה
אֹו ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה וטמאה טפח הארץ מן ְְְְִֶֶַַַָָָָָָֻגבֹוהה
אסקּפת ּבצד מּנחת הּקדרה היתה טהֹור. הּבית - ְְְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֻֻּתחּתיה
מן לפנים טפח ּפֹותח מּמּנה נמצא ּתעלה ׁשאם ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּבית,
על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה רצּוצה טמאה והיתה ְְְְְְְֶַַַַָָָָָָֻהּמׁשקֹוף,
גבֹוהה היתה ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - ְְְְְֶֶַַַַַָָָָָָֻּגּבּה
והּבית ּתחּתיה - ּבּבית אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח הארץ ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻמן
הּטמאה היתה טהֹור. וגּבּה ותֹוכּה אחד, אהל ׁשהּכל ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻטמא,
נֹוגעת ׁשהיא מּפני טמא, הּבית - ּגּבּה על אֹו ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבתֹוכּה
יֹוצאה ׁשהּטמאה מּפני טמא, ּתחּתיה וכן טפח; ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּבּמׁשקֹוף
היתה לא אם ,לפיכ אחד. אהל ׁשהּכל הּבית, מן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלתחּתיה
הּמׁשקֹוף ּבצד ׁשהיתה אֹו טפח, ּבפֹותח ּבּמׁשקֹוף ְְְְְֵֶֶַַַַַַַַַָָנֹוגעת
טהֹור. הּבית אבל ּתחּתיה, אּלא טמא אין - ּתחּתיה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻוטמאה

.Âמכּונֹות והן מעזיבה עליהם ׁשאין והעלּיה הּבית ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻקֹורֹות
ּפֹותח מהן קֹורה ּובכל אויר, ּכנגד ואויר קֹורה ּכנגד ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָקֹורה

- מהן אחת ּתחת וטמאה טפח, ּפֹותח אויר ּוביניהן ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻטפח
לעליֹונה הּתחּתֹונה ּבין הּטמאה היתה טמא. ּבלבד ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻּתחּתיה
העליֹונה ּגּבי על הּטמאה היתה טמא. ּבלבד ׁשּתיהן ּבין -ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
מכּונֹות העליֹונֹות הּקֹורֹות היּו טמא. לרקיע עד ּכנגּדֹו -ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
אחת ּתחת וטמאה הּתחּתֹונֹות הּקֹורֹות ׁשּבין האויר ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻּכנגד
קֹורה ּגּבי על הּטמאה היתה טמא. ּכּלם ּתחת - ְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻֻמהן
ּבּקֹורֹות אין טמא. לרקיע עד הּטמאה ּכנגד - ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהעליֹונה

ע זֹו מכּונֹות ׁשהיּו ּבין טפח, ׁשהיּוּפֹותח ּובין זֹו ּגּבי ל ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
אֹו ּתחּתיהן הּטמאה והיתה הּתחּתֹונֹות, אויר ּכנגד ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהעליֹונֹות
ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - ּגּביהן על אֹו ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻּביניהן
ׁשאינּה טמאה ׁשּכל לפי ּבלבד; ּכנגּדּה אּלא מטּמאה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻואינּה
ּבית ּכרצּוצה. היא הרי - טפח ּברּום טפח ּפֹותח ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָּתחת
הּטמאה והיתה חלקים, ׁשני ונעּׂשה ּוכתליו ּגּגֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֻׁשּנסּדק
ּכּלם הּפנימי ׁשּבחציֹו הּכלים - ּבֹו ׁשהּפתח החיצֹון ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻּבחציֹו
הּסדק רחב היה אם הּפנימי: ּבחציֹו טמאה היתה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻטהֹורין.
היה ואם טהֹורין, החיצֹון ׁשּבחציֹו ּכלים - הּמׁשקלת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹּכחּוט

טמאין. הן הרי - מּכאן ְֲִִֵֵֵָָּפחֹות
.Êׁשּבּצד הּכלים - אחד ּבצד וטמאה ׁשּנסּדקה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאכסדרה

ואויר זה ּבצד זה אהלים ׁשני היא ׁשהרי טהֹורין; ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּׁשני
קנה אֹו רגלֹו נתן הּתקרה. ּבכל הּסדק ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּביניהן,
ּבארץ הּקנה את נתן הּטמאה. את ערב - הּסדק על ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻמלמעלה
עד הּטמאה, את מערב אינֹו - גדֹול ּכלי ואפּלּו הּסדק, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּכנגד
הארץ על מּטל אדם היה הּסדק. ּתחת טפח גבֹוּה ְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻׁשּיהיה
והּצד הּוא, חלּול ׁשאדם הּטמאה; את מערב - הּסדק ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּתחת
ּתחת היּו אם וכן טפח. גבּה ּבֹו ׁשּיׁש ּכאהל הּוא הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהעליֹון
והיה זה, ּגב על זה הארץ על מּנחין מקּפלין ּכלים ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻהּסדק
וכל הּטמאה, את ערב - טפח הארץ מעל ּגבֹוּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהעליֹון

האהל. ׁשּתחת ּככלים הן הרי מּמּנּו ׁשּלמּטה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּכלים

עּׂשר ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

מ‡. יֹוצא ׁשהּוא גבהֹוזיז והיה למּטה, ּופניו הּבית ּפתח ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
מביא זה הרי - מּכאן ּפחֹות אֹו טפח עּׂשר ׁשנים הארץ ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמעל
אּלא מביא ׁשאינֹו הּוא, ּברּור ודבר ׁשהּוא. ּבכל הּטמאה ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאת
ּבאהל ׁשאינּה ּכזֹו הּטמאה ּבהבאת ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻמּדבריהם.
מּׁשנים יתר גבֹוּה היה מּדבריהם. אּלא אינּה - הּבריא ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָטפח
והּפּתּוחים העטרֹות וכן למעלה, ּפניו ׁשהיּו אֹו טפח ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָעּׂשר
זיז וכן טפח. ּבפֹותח אּלא מביאין אין - הּבנין מן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּיֹוצאֹות
ּבצד קנה היה ואפּלּו הּמׁשקֹוף, מן הּיֹוצא הּפתח ּגּבי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָׁשעל
ּבֹו היה ּכן אם אּלא מביא אינֹו - הּפתח ּברחב ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמׁשקֹוף

טפח. ֵֶַַּפֹותח
מביא·. - טפח ּבּפתח ואֹוכל הּבית ּכל את סֹובב ׁשהּוא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָזיז

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בפתח1) ואוכל הבית כל את הסובב זיז יותר, או טפח עשר שנים לארץ מעל גובהו והיה למטה ופניו הבית מפתח היוצא זיז יבאר
ויש זה גבי על זה זיזין שני עליו, נסמך שהמשקוף החלון לפני היוצא ובנין החלון, גבי על יוצא וזיז לתשמיש העשוי חלון טפח,
על שיושבת חבית ביניהם, רצוצה וטומאה זה גב על זה שהם בגדים או כלים התחתון, תחת וטומאה טפח פותח מהם אחד בכל

שתי בתוכה, נתון המת מן וכזית אםשוליה אוהלים שיפועי מהן, אחת תחת וטומאה בזו זו ונוגעות שוליהן על שיושבות חביות
כאוהלים. הם



znקו z`neh zekld - ixyz f"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לּבית הּטמאה מּטל10את היה הּבית. ּכל על11ונטמא ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻֻ
והאהילה ּבחּוץ, ּומקצתֹו הּבית ּבתֹו ּומקצתֹו ְְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָָֻהאסקּפה
ׁשהאדם מּפני טמא. הּבית - ׁשּבחּוץ מקצתֹו על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻטמאה

טפח גבּה ּבֹו ויׁש -12חלּול עליו טמאה ׁשהאהילה וכיון , ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
היתה אם וכן הּטמאה. את ּומביא עליה ּכמאהיל זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהרי

מקצתֹו על טהֹורין והאהילּו ּבּבית הרי13טמאה - ׁשּבחּוץ ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻ
ׁשהּוא מּפני טמאין, והאדם14אּלּו הּטמאה, על ּכמאהיל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצץ, ואינֹו ְְְִֵֵֵֵֶַמביא
ּבֹו‚. ׁשעברּו הּמת האכסדרה15נֹוּׂשאי והגיף16ּתחת אחד17, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבמפּתח ּוסמכֹו הּדלת את וכן18מהן הּבית, יטמא ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
מּבפנים אדם היה יכֹול19אם אם הּדלת: סֹומ מּבחּוץ אֹו ְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

עצמֹו ּבפני לעמד הּבית20הּדלת - לאו ואם טהֹור, הּבית - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ
והאדם הּטמאה, ּבפני ׁשחצץ הּוא האדם ׁשּנמצא לפי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻטמא;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצצין, ואינן מביאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָוהּכלים
ועינֹו„. הּבית ּבתֹו עֹומד ׁשהּוא לחּוץ21ּתּנּור ,22קמּורה ְְְִֵֵֶַַַַָ

טמא הּתּנּור - הּקמּורה עינֹו על הּמת נֹוּׂשאי 23והאהילּו ְְְֱִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
טהֹור הארץ24והּבית מעל ּגבֹוּה הּתּנּור אין ׁשהרי ּכדי25; ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּבמּדה הּבא מגּדל לּבית. טמאה ּבתֹו26ׁשּיביא עֹומד ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
לחּוץ27הּפתח טהֹור28ונפּתח הּבית - ּבתֹוכֹו טמאה :29, ְְְְִִֶַַַַַַָָֻ

טמא ּׁשּבתֹוכֹו מה - ּבּבית ּבתֹו30טמאה ּפתּוח הּוא ׁשהרי ; ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

היתה31הּפתח להּכנס. ּדרּכּה ואין לצאת הּטמאה ודר , ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
לאחֹוריו32מּוכני מׁשּוכה מּטפח34ויֹוצאת33ׁשּלֹו 35ּפחֹות ְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

נׁשמטת הּקֹורֹות36ואינּה ּכנגד ּבתֹוכּה ׁשם וטמאה הּבית37, - ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
נׁשמטת אינּה יֹוצאה, ׁשהיא ּפי על ׁשאף ואינּה38טהֹור; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

טפח ּבּה39יֹוצאת ׁשּיהיה והּוא טפח41טפח40. רּום על ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
רצּוצה הּטמאה הרי - טפח חלל ּבּמּוכני אין אם אבל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻחלּול;
הּבית ּבתֹו עֹומד הּמגּדל היה טמא. והּבית הּבית 42ּבתֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָ

ׁשּלֹו הּתבה ּבתֹו אֹו ּבתֹוכֹו ׁשאין43והּטמאה ּפי על אף , ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻ
טמא הּבית - טפח ּפֹותח מה44ּביציאתֹו - ּבּבית טמאה . ְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻ

טהֹור להּכנס.45ּׁשּבתֹוכֹו ּדרּכּה ואין לצאת הּטמאה ׁשּדר ; ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
הארץ‰. ּובין הּמגּדל ׁשּבין הּכתל,46ּכלים ּובין ׁשּבינֹו , ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הּקֹורֹות ּובין טמאים47וׁשּבינֹו - טפח ּפֹותח ׁשם יׁש אם :48, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
הן ּכאּלּו הּקֹורֹות את רֹואים אנּו ׁשהרי טהֹורים; - לאו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָואם

וסֹותמֹות. ְְְיֹורדֹות
.Âּבינֹו אֹו הארץ, ּובין ּבינֹו הּמגּדל ּתחת הּטמאה ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻהיתה

טפח חלל ׁשם ׁשּיׁש ּבין הּכתל, ּובין ּבינֹו אֹו הּקֹורֹות, ֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּובין
טמא הּבית - ׁשם ׁשאין ּבאויר49ּבין עֹומד היה וטמאה50. ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

ׁשּבעביֹו ּכלים - ּכלים52טהֹורים51ּבתֹוכֹו - ּבעביֹו טמאה ; ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָֻ
טהֹורים.53ׁשּבתֹוכֹו ְְִֶ

.Êׁשֹופע ׁשהּוא אהל ּכיצד? ּכאהלים. - אהלים ׁשּפּועי ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּכל
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שהאדם10) "מפני למטה: מבואר והטעם לבית, הטומאה בין מפסיק החלון אדן ונמצא החלון על נשען שהמשקיף פי על אף
וכו'". חי.11)חלול אוהל.12)אדם האסקופה.13)ונעשה על המונח החי האדם האסקופה.14)של על המוטל האדם

עימו.15) שתקרת16)כלומר, מפרשים, ויש למשנה, בפירושו (רבינו גגה תחת נכנס הדלת ומשקוף הבית חזית לפני מקורה שטח
האכסדרה). על סוככת האכסדרה.17)הבית גג תחת המת שנכנס לפני הדלת את המפתחות18)סגר הדלת. תיפתח שלא כדי
עץ. של יתד כמין היו מאליה.20)בבית.19)שלהם תיפתח יוצא21)ולא שדרכם חורים היו מבפנים המוסקים לתנורים

התנור. עין ונקרא האפר, את ומוציאים העין22)העשן גבי שעל היינו "קמורה" מפרשים ויש לחוץ. מהחור יוצא סילון כעין
ודעת במשנתנו, (הר"ש מטפח פחותה שבחוץ התנור כשעין והמדובר לתנור, הגשם ייכנס שלא כדי קטן גג כעין עשוי מבחוץ

בפירוש). דעתו גילה לא ורבינו טפח, פותח בה כשיש שהמדובר קטן23)הרא"ש, נקב דרך אפילו חרס לכלי נכנסת שהטומאה
חוצץ. מהודק) (כיסוי פתיל" "צמיד דפנות,24)ורק לו שיש ממש כבית התורה מן הוא הרי הבית לכתלי המחובר התנור כי

במשנתנו, הלל בית וסוברים לבית, חוץ משום הבית שבתוך בתנור גזרו שחכמים אלא טפח, מפותח בפחות לו נכנסת טומאה שאין
הבית. כל את לטמא החמירו לא אבל בלבד, התנור על ואינו25)שגזרו התורה מן כלי דין עליו אין ולפיכך בקרקע קבוע אלא

הוא והרי הקרקע על עומד אינו בבית העומד התנור שאם ומכאן, הבית. על גזרו שלא מדרבנן, אפילו לבית הטומאה את מביא
ומטמאהו. לבית פיו דרך ממנו יוצאת הטומאה התורה, מן פרק26)ככלי (למעלה בלח סאה ארבעים שמחזיק גדול, ארגז כעין

הטומאה. בפני וחוצץ טומאה מקבל ואינו ב) הלכה רחבו.27)ו כל המגדל.28)וממלא בולט29)דלת שהמגדל פי על ואף
חוצץ. במידה הבא שהמגדל מפני לו נכנסת הטומאה אין הטומאה30)לבית את בו להוציא אחר פתח לבית כשאין המדובר,
אותו. ממלא שהמגדל הפתח דרך אלא אחרת יציאה לה שם.31)ואין תצא גלגלים.32)שהטומאה על העומד המגדל בסיס

המגדל.33) הבית.34)לאחורי חלל אצבעות35)לתוך שלוש דווקא שלאוו רבינו ומפרש אצבעות" "שלוש כתוב במשנה
ב). עמוד לט בכורות אצבעות. ארבע = (טפח מטפח לפחות למגדל.36)והכוונה מחובר לתקרת37)הבסיס מגולה במקום

חוצצת.38)הבית. ואינה ככלי דינה נשמטת היא אם כמה39)אבל כבר שנתבאר כמו לבית ממנה יוצאת הטומאה אין ולפיכך
טפח. בו שאין פתח דרך עוברת אינה שטומאה המוכני.40)פעמים, טפח.41)בכל אין התקרה שתחת הדינים42)ובחלק כל

הבית. בפתח העומד במגדל נאמרו המגדל.43)שלמעלה בתוך העומדת קטנה דרך44)תיבה לצאת הטומאה שסוף מפני
הבית.45)הבית. מן לתוכו הטומאה נכנסת טפח בו יש ואם טפח. המגדל בפתח ויש46)כשאין גלגלים על עומד המגדל

הקרקע. ובין שוליו בין פנוי בבית.47)מקום שם.48)וטומאה נכנסת הבית ואהלים49)שטומאת פתיל צמיד אמרו: כלל
היא הפנימי, באוהל מונחת שהטומאה פי על אף לפיכך, מלטמא. הטמאים על מצילים אינם אבל מליטמא, הטהורים על מצילים

החיצון. שבאוהל הכלים את לרקיע.50)מטמאה מגולה וביניהם51)במקום כפולים לוחות עשויים שכתליו במגדל המדובר
כלים. תלויים או עומדים ללוח לוח שבין ובשטח שאוהל52)חלול, למעלה שאמרנו וזה אוהל. ידי על צד מכל מוגנים הם שהרי

לצאת. הטומאה וסוף בפנימי וטומאה אוהל, תוך לאוהל הכוונה מלטמא הטמאים על מציל עצמו.53)אינו המגדל שבתוך

zn z`neh zekld - ixyz f"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבּבית וטמאה מּטפח ּפחֹות ּבּפתח אֹוכל היה הּטמאה. ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻֻאת
את מביא אינֹו - ּתחּתיו טמאה טמאין; ׁשּתחּתיו ּכלים -ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ

אכסדרה. מּקפת ׁשהיא ּבחצר וכן לּבית. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻהּטמאה
אפּלּו‚. החּלֹון, ּגּבי על יֹוצא וזיז לתׁשמיׁש העּׂשּויה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָחּלֹון

גבֹוּה ׁשּיהיה והּוא הּטמאה. את מביא - אגּודל ּכרחב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהיה
מאצּבעים למעלה היה ּפחֹות. אֹו אצּבעים רּום החּלֹון ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמעל
זיז טפח. רחב ּבֹו יׁש ּכן אם אּלא הּטמאה את מביא אינֹו -ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ
ּבכל הּטמאה את מביא - למאֹור העּׂשּויה החּלֹון ּגּבי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשעל
החּלֹון לפני הּיֹוצא ּבנין ׁשהּוא. ּכל גבֹוּה ואפּלּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהּוא,
את מביא אינֹו - ׁשּמׁשקיף ּבׁשעה עליו נסמ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּמׁשקיף
והּזיז אינֹו, ּכאּלּו הּבנין את רֹואין - זיז ּבֹו היה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻהּטמאה.
האּלּו הּזיזין ּכל מביאין וכיצד הּטמאה. את מביא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהעליֹון
הּכל - ּבּבית אֹו מהן אחד ּתחת טמאה היתה ׁשאם ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻֻטמאה?

הּזיז. ּתחת ּבין ּבּבית ּבין ִִֵֵֵַַַַַָטמא,
טפח„. ּפֹותח מהן אחד ּבכל ויׁש זה, ּגב על זה זיזין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשני

ּב ּתחּתיו - הּתחּתֹון ּתחת וטמאה טפח, ּפֹותח לבדּוביניהם ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻ
על היתה טמא. ּבלבד ּביניהם - ּביניהן טמאה היתה ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻטמא.
על עֹודף העליֹון היה טמא. הרקיע עד ּכנגּדֹו - העליֹון ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּגב
- ּביניהן אֹו הּתחּתֹון ּתחת וטמאה טפח ּפֹותח ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֻהּתחּתֹון
ועד ּכנגּדֹו - העליֹון ּגב על היתה טמא. ּוביניהן ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּתחּתיהן
מּטפח ּפחֹות הּתחּתֹון על עֹודף העליֹון היה טמא. ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהרקיע
הּטמאה היתה טמא. ּוביניהן ּתחּתיהם - ּתחּתיהם ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻוטמאה
אבל טמא, הּמֹותר ותחת ּביניהן - הּמֹותר ּתחת אֹו ְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּביניהם
ואין טפח ּפֹותח מהן אחד ּבכל יׁש טהֹור. הּתחּתֹון ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּתחת
ּבלבד ּתחּתיו - הּתחּתֹון ּתחת וטמאה טפח ּפֹותח ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻּביניהם
עד הּטמאה ּכנגד - העליֹון ּגּבי על אֹו ּביניהן היתה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻטמא.
ּפֹותח ּביניהם ׁשּיׁש ּבין טפח, ּפֹותח ּבהן אין טמא. ִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלרקיע
הּטמאה ׁשהיתה ּבין טפח, ּפֹותח ּביניהם ׁשאין ּובין ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטפח
ּבֹוקעת טמאה - העליֹון ּגב על אֹו ּביניהן אֹו הּתחּתֹון ְְְֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻּתחת
יריעֹות ׁשּתי וכן רצּוצה. היא ׁשהרי ויֹורדת, ּבֹוקעת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָועֹולה,
אֹו ּכלים זֹו. ּגּבי על זֹו טפח ּפֹותח הארץ מן ּגבֹוהֹות ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהן
וטמאה זה ּגּבי על זה מּנחין ׁשהן עץ ׁשל לּוחֹות אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻֻּבגדים
- טפח הארץ מן גבֹוהה הּטמאה היתה אם ּביניהן, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻרצּוצה
ּומביא הּטפח חלל על מאהיל מלמעלה ׁשעליה הּכלי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהרי
ׁשיׁש, ׁשל טבליֹות היּו ׁשּתחּתיו. הּכלים לכל הּטמאה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻאת
ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - אּמה אלף הארץ מן גבֹוהֹות ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֻאפּלּו

ּכקרקע. ׁשהן מּפני ויֹורדת, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַּבֹוקעת
והן‰. ּבקרנֹותיהן ּבזֹו זֹו נֹוגעֹות ׁשהן עץ ׁשל ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָלּוחֹות

ּכלים - מהן אחת ּתחת וטמאה טפח הארץ מן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּגבֹוהֹות
ּבפֹותח ּבחברּתּה נֹוגעת ׁשאינּה לפי טהֹורין, הּׁשנּיה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּתחת

ּבאהל ׁשּנגעּו ּבכלים ּכנֹוגע - הּׁשנּיה זֹו ּבלּוח והּנֹוגע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹטפח.
ואינן הּטמאה את ׁשּמביאין ׁשאמרנּו הּכלים ּכל אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמת.
ּגּביו ׁשעל ּכלים ּכל - הּמת על הּכלי האהיל אם ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָחֹוצצין,

ו ׁשּבארנּו, ּכמֹו עלטמאים, הּמאהילין ּכלים מּׁשּום טמאתן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻ
טמאים הּטמאה ּכנגד ׁשאינן ּגּביו ׁשעל הּכלים ואף ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻהּמת,

הּמת. על ׁשהאהילּו ּבכלים ׁשּנגעּו ּכלים ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָמּׁשּום
.Âהּמת מן ּוכזית ּבאויר, ׁשּוליה על יֹוׁשבת ׁשהיא ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָחבית

ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - אוירּה ּכנגד ּתחּתיה אֹו ּבתֹוכּה ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֻנתּון
ּבֹוקעת הּטמאה ׁשהרי טמאה, והחבית ויֹורדת, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבֹוקעת
- דפנּה עבי ּתחת הּטמאה היתה אוירּה. ונטמאת ְְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻמּתחּתיה
טהֹורה. והחבית ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻטמאה
ּבאוירּה ּבֹוקעת הּטמאה אין ׁשהרי טהֹורה? החבית ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻולמה
היתה מאוירֹו. אּלא מּטּמא חרּׂש ּכלי ואין ּבדפנּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאּלא
- אוירּה ּתחת ּומקצתּה דפנּה עבי ּתחת הּטמאה ְְְְֲֳִִִִַַַַַָָָָָָָֻמקצת
ּפֹותח ּבּדפנֹות היה ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָֻטמאה
ּפׁשטה הּטמאה ׁשהרי טהֹור, ּפיה ּוכנגד טמאה, ּכּלּה - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻטפח
אבל טהֹורה; ּבחבית אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבלבד. ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָּבּדפנֹות
אֹו מכּסה אֹו טפח הארץ מן גבֹוהה אֹו טמאה היתה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻאם
ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה טמאה והיתה ּפיה, על ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָָֻּכפּויה
צמיד מּקפת היתה טמא. ּכּלֹו ּבּה הּנֹוגע וכל טמא, הּכל -ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻ
ׁשּבתֹוכּה והּמׁשקין האכלים - הּמת ּגּבי על ּונתּונה ְְְְֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּפתיל
על יֹוׁשבֹות ׁשהן חבּיֹות טמאים. ּגּבּה ׁשעל והּכלים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָטהֹורין,
ּבזֹו זֹו נֹוגעֹות והן ּבאויר, צּדיהם על מּוטֹות אֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָׁשּוליהן
ּבֹוקעת טמאה - מהן אחת ּתחת וטמאה טפח, ְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻֻּבפֹותח
ּדברים ּבּמה רצּוצה. ׁשהיא מּפני ויֹורדת, ּבֹוקעת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָועֹולה,
מן גבֹוהֹות אֹו טמאֹות היּו אם אבל ּבטהֹורֹות; ְְְֲֲִִִִֵָָאמּורים?
טמא, ּכּלן ּתחת - מהן אחת ּתחת וטמאה טפח ּפֹותח ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻֻהארץ

אחד. אהל הּכל ֲֵֶֶֶַָֹֹׁשהרי

ה'תשע"ב תשרי י"ז קודש שבת יום

עּׂשר ׁשמֹונה 1ּפרק
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ּבּׁשנּיה‡. והאהיל הּמת על אחת ּבידֹו ׁשהאהיל על2אדם ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּבידֹו3הּכלים יׁש אם הּכלים: על והאהיל ּבּמת ׁשּנגע אֹו , ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

טמאין הּכלים - טפח טהֹורין4ּפֹותח - לאו ואם ׁשני5, וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
זיתים חצאי ׁשני ּובהם וידֹו6ּבּתים זה לבית ידֹו ּופׁשט , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

את ערב - טפח ּפֹותח ּבידֹו יׁש אם הּׁשני: לּבית ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּׁשנּיה
והּבּתים7הּטמאה הּוא ונטמא אחד, ּכאהל הּכל ;8ונעּׂשה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ

הּטמאה. את מביא אינֹו - לאו ְְִִֵֵֶַָָֻואם
הּטמאה·. על והאהיל החּלֹון ּבעד ׁשהׁשקיף מביא9אדם - ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

היה1) ואם הטומאה על והאהיל החלון בצד שהשקיף אדם הכלים, על האחרת ובידו המת על אחת בידו שהאהיל אדם דין יבאר
קמורה ועינו הבית בתוך שעומד תנור וסמכו, הדלת מהם אחד והגיף אכסדרה תחת בו שעברו המת נושאי האסקופה, על מוטל

עינו. על מת והאהיל המת.2)לחוץ על מאהיל במת.3)בעודו נוגעת ידו על4)בעוד מאהיל והוא אוהל נעשה שהאדם
הכלים. ועל שאינו5)המת מפני טפח, בידו יש אם אפילו טהורים, הכלים - המת מן שפירש אחר הכלים על האהיל אם וכן

באוהל. מטמא בחיבורים אבל במת, שנטמאו וכלים אדם לא אבל עצמו, המת אלא באוהל לטמא6)מטמא ושיעורו המת, מבשר
כזית. שלם.7)- כזית על מאהיל הוא הבתים.8)שהרי בשני הנמצאים אדם ובני הכלים סמוך9)כלומר, בחוץ שהייתה

החלון. דרך לחוץ גופו את כפף והמשקיף הבית, לכותל
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לּבית הּטמאה מּטל10את היה הּבית. ּכל על11ונטמא ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻֻ
והאהילה ּבחּוץ, ּומקצתֹו הּבית ּבתֹו ּומקצתֹו ְְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָָֻהאסקּפה
ׁשהאדם מּפני טמא. הּבית - ׁשּבחּוץ מקצתֹו על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻטמאה

טפח גבּה ּבֹו ויׁש -12חלּול עליו טמאה ׁשהאהילה וכיון , ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
היתה אם וכן הּטמאה. את ּומביא עליה ּכמאהיל זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהרי

מקצתֹו על טהֹורין והאהילּו ּבּבית הרי13טמאה - ׁשּבחּוץ ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻ
ׁשהּוא מּפני טמאין, והאדם14אּלּו הּטמאה, על ּכמאהיל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצץ, ואינֹו ְְְִֵֵֵֵֶַמביא
ּבֹו‚. ׁשעברּו הּמת האכסדרה15נֹוּׂשאי והגיף16ּתחת אחד17, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבמפּתח ּוסמכֹו הּדלת את וכן18מהן הּבית, יטמא ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
מּבפנים אדם היה יכֹול19אם אם הּדלת: סֹומ מּבחּוץ אֹו ְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

עצמֹו ּבפני לעמד הּבית20הּדלת - לאו ואם טהֹור, הּבית - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ
והאדם הּטמאה, ּבפני ׁשחצץ הּוא האדם ׁשּנמצא לפי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻטמא;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצצין, ואינן מביאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָוהּכלים
ועינֹו„. הּבית ּבתֹו עֹומד ׁשהּוא לחּוץ21ּתּנּור ,22קמּורה ְְְִֵֵֶַַַַָ

טמא הּתּנּור - הּקמּורה עינֹו על הּמת נֹוּׂשאי 23והאהילּו ְְְֱִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
טהֹור הארץ24והּבית מעל ּגבֹוּה הּתּנּור אין ׁשהרי ּכדי25; ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּבמּדה הּבא מגּדל לּבית. טמאה ּבתֹו26ׁשּיביא עֹומד ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
לחּוץ27הּפתח טהֹור28ונפּתח הּבית - ּבתֹוכֹו טמאה :29, ְְְְִִֶַַַַַַָָֻ

טמא ּׁשּבתֹוכֹו מה - ּבּבית ּבתֹו30טמאה ּפתּוח הּוא ׁשהרי ; ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

היתה31הּפתח להּכנס. ּדרּכּה ואין לצאת הּטמאה ודר , ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
לאחֹוריו32מּוכני מׁשּוכה מּטפח34ויֹוצאת33ׁשּלֹו 35ּפחֹות ְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

נׁשמטת הּקֹורֹות36ואינּה ּכנגד ּבתֹוכּה ׁשם וטמאה הּבית37, - ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
נׁשמטת אינּה יֹוצאה, ׁשהיא ּפי על ׁשאף ואינּה38טהֹור; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

טפח ּבּה39יֹוצאת ׁשּיהיה והּוא טפח41טפח40. רּום על ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
רצּוצה הּטמאה הרי - טפח חלל ּבּמּוכני אין אם אבל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻחלּול;
הּבית ּבתֹו עֹומד הּמגּדל היה טמא. והּבית הּבית 42ּבתֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָ

ׁשּלֹו הּתבה ּבתֹו אֹו ּבתֹוכֹו ׁשאין43והּטמאה ּפי על אף , ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻ
טמא הּבית - טפח ּפֹותח מה44ּביציאתֹו - ּבּבית טמאה . ְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻ

טהֹור להּכנס.45ּׁשּבתֹוכֹו ּדרּכּה ואין לצאת הּטמאה ׁשּדר ; ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
הארץ‰. ּובין הּמגּדל ׁשּבין הּכתל,46ּכלים ּובין ׁשּבינֹו , ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הּקֹורֹות ּובין טמאים47וׁשּבינֹו - טפח ּפֹותח ׁשם יׁש אם :48, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
הן ּכאּלּו הּקֹורֹות את רֹואים אנּו ׁשהרי טהֹורים; - לאו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָואם

וסֹותמֹות. ְְְיֹורדֹות
.Âּבינֹו אֹו הארץ, ּובין ּבינֹו הּמגּדל ּתחת הּטמאה ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻהיתה

טפח חלל ׁשם ׁשּיׁש ּבין הּכתל, ּובין ּבינֹו אֹו הּקֹורֹות, ֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּובין
טמא הּבית - ׁשם ׁשאין ּבאויר49ּבין עֹומד היה וטמאה50. ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

ׁשּבעביֹו ּכלים - ּכלים52טהֹורים51ּבתֹוכֹו - ּבעביֹו טמאה ; ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָֻ
טהֹורים.53ׁשּבתֹוכֹו ְְִֶ

.Êׁשֹופע ׁשהּוא אהל ּכיצד? ּכאהלים. - אהלים ׁשּפּועי ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּכל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שהאדם10) "מפני למטה: מבואר והטעם לבית, הטומאה בין מפסיק החלון אדן ונמצא החלון על נשען שהמשקיף פי על אף
וכו'". חי.11)חלול אוהל.12)אדם האסקופה.13)ונעשה על המונח החי האדם האסקופה.14)של על המוטל האדם

עימו.15) שתקרת16)כלומר, מפרשים, ויש למשנה, בפירושו (רבינו גגה תחת נכנס הדלת ומשקוף הבית חזית לפני מקורה שטח
האכסדרה). על סוככת האכסדרה.17)הבית גג תחת המת שנכנס לפני הדלת את המפתחות18)סגר הדלת. תיפתח שלא כדי
עץ. של יתד כמין היו מאליה.20)בבית.19)שלהם תיפתח יוצא21)ולא שדרכם חורים היו מבפנים המוסקים לתנורים

התנור. עין ונקרא האפר, את ומוציאים העין22)העשן גבי שעל היינו "קמורה" מפרשים ויש לחוץ. מהחור יוצא סילון כעין
ודעת במשנתנו, (הר"ש מטפח פחותה שבחוץ התנור כשעין והמדובר לתנור, הגשם ייכנס שלא כדי קטן גג כעין עשוי מבחוץ

בפירוש). דעתו גילה לא ורבינו טפח, פותח בה כשיש שהמדובר קטן23)הרא"ש, נקב דרך אפילו חרס לכלי נכנסת שהטומאה
חוצץ. מהודק) (כיסוי פתיל" "צמיד דפנות,24)ורק לו שיש ממש כבית התורה מן הוא הרי הבית לכתלי המחובר התנור כי

במשנתנו, הלל בית וסוברים לבית, חוץ משום הבית שבתוך בתנור גזרו שחכמים אלא טפח, מפותח בפחות לו נכנסת טומאה שאין
הבית. כל את לטמא החמירו לא אבל בלבד, התנור על ואינו25)שגזרו התורה מן כלי דין עליו אין ולפיכך בקרקע קבוע אלא

הוא והרי הקרקע על עומד אינו בבית העומד התנור שאם ומכאן, הבית. על גזרו שלא מדרבנן, אפילו לבית הטומאה את מביא
ומטמאהו. לבית פיו דרך ממנו יוצאת הטומאה התורה, מן פרק26)ככלי (למעלה בלח סאה ארבעים שמחזיק גדול, ארגז כעין

הטומאה. בפני וחוצץ טומאה מקבל ואינו ב) הלכה רחבו.27)ו כל המגדל.28)וממלא בולט29)דלת שהמגדל פי על ואף
חוצץ. במידה הבא שהמגדל מפני לו נכנסת הטומאה אין הטומאה30)לבית את בו להוציא אחר פתח לבית כשאין המדובר,
אותו. ממלא שהמגדל הפתח דרך אלא אחרת יציאה לה שם.31)ואין תצא גלגלים.32)שהטומאה על העומד המגדל בסיס

המגדל.33) הבית.34)לאחורי חלל אצבעות35)לתוך שלוש דווקא שלאוו רבינו ומפרש אצבעות" "שלוש כתוב במשנה
ב). עמוד לט בכורות אצבעות. ארבע = (טפח מטפח לפחות למגדל.36)והכוונה מחובר לתקרת37)הבסיס מגולה במקום

חוצצת.38)הבית. ואינה ככלי דינה נשמטת היא אם כמה39)אבל כבר שנתבאר כמו לבית ממנה יוצאת הטומאה אין ולפיכך
טפח. בו שאין פתח דרך עוברת אינה שטומאה המוכני.40)פעמים, טפח.41)בכל אין התקרה שתחת הדינים42)ובחלק כל

הבית. בפתח העומד במגדל נאמרו המגדל.43)שלמעלה בתוך העומדת קטנה דרך44)תיבה לצאת הטומאה שסוף מפני
הבית.45)הבית. מן לתוכו הטומאה נכנסת טפח בו יש ואם טפח. המגדל בפתח ויש46)כשאין גלגלים על עומד המגדל

הקרקע. ובין שוליו בין פנוי בבית.47)מקום שם.48)וטומאה נכנסת הבית ואהלים49)שטומאת פתיל צמיד אמרו: כלל
היא הפנימי, באוהל מונחת שהטומאה פי על אף לפיכך, מלטמא. הטמאים על מצילים אינם אבל מליטמא, הטהורים על מצילים

החיצון. שבאוהל הכלים את לרקיע.50)מטמאה מגולה וביניהם51)במקום כפולים לוחות עשויים שכתליו במגדל המדובר
כלים. תלויים או עומדים ללוח לוח שבין ובשטח שאוהל52)חלול, למעלה שאמרנו וזה אוהל. ידי על צד מכל מוגנים הם שהרי

לצאת. הטומאה וסוף בפנימי וטומאה אוהל, תוך לאוהל הכוונה מלטמא הטמאים על מציל עצמו.53)אינו המגדל שבתוך
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הּכל - ּבתֹוכּה אֹו ּבּבית אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻמן
ּבלבד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על טמאה היתה ּגּבּה. מעל חּוץ ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻטמא,
מה ּכל והּבית ותחּתיה טהֹור, ּתֹוכּה אבל טמא, לרקיע ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָעד
על מּנחת היתה חֹוצצת. ּכלי, ׁשאינּה מּפני טהֹור; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּׁשּבהן
עד ּכנגּדֹו - ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית לפנים, ּופיה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהארץ

טמא לרקיע עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על היתה טמא. היתההּתהֹום . ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
טמא. והּבית ּתֹוכּה - ּבּבית אֹו ּבתֹוכּה ְְְִִֵַַַַַָָָָֻהּטמאה

ּגבּה‚. ּכל את ממלאה והיא הּבית ּבתֹו ׁשהיא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹּכּורת
הּקֹורֹות לבין ּבינּה ואין הּבית, לקֹורֹות למעלה ּופיה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָהּבית,
- ּבּבית טמאה טמא, הּבית - ּבתֹוכּה וטמאה טפח, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻּפֹותח
הּבית לתֹו לצאת הּטמאה ׁשּדר טהֹור; ּׁשּבתֹוכּה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמה
צּדּה על מּטה ׁשהיתה ּבין להּכנס. ּדרּכּה ואין מּטפח ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּבפחֹות
ׁשהיתה ּבין מּטפח, ּפחֹות הּכתל ּובין ּובינֹו לּכתל ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּופיה
העליֹונה ּבין ואין זֹו ּגּבי על זֹו ׁשּתים ׁשהיּו ּבין אחת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכּורת
הּפתח ּבתֹו עֹומדת היתה טפח. ּפֹותח לּכתל אֹו ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלּקֹורֹות
וטמאה טפח, ּפֹותח הּמׁשקֹוף לבין ּבינֹו ואין למעלה ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻּופיה
טמא; ּׁשּבתֹוכּה מה - ּבּבית טמאה טהֹור, הּבית - ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻּבתֹוכּה

להּכנס. ּדרּכּה ואין לצאת טמאה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּדר
צּדיה„. על מּנחת והיתה ׁשלם ּכלי ׁשהיא חלּולה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכּורת

ׁשהּוא ּכל - ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבאויר,
ּתֹוכּה ּׁשּבאויר מה וכל טמא, ּובגּבּה ּבתחּתיה הּזית ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּכנגד
ּבתֹוכּה הּטמאה ּכנגד ׁשאינֹו וכל הּטמאה, ּכנגד אּלא ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻֻטהֹור,
ּׁשּבתֹוכה מה ּכל טמא, הּכל - ּבתֹוכּה טמאה היתה ְְְְֵֶַַָָָָָָָָֹֻטהֹור.
ּתחּתיה. למּטה אֹו ּגּבּה על למעלה הּטמאה ׁשּכנגד ְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻוכל
- ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח הארץ מן גבֹוהה ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻהיתה
ׁשּבתֹוכּה ּכל אבל טמא; ּגּבּה ׁשעל וכל טמא, ׁשּתחּתיה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹּכל
ּבתֹוכּה טמאה היתה הּטמאה. ּכנגד ׁשהּוא מּכלי חּוץ ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֻֻטהֹור,
ׁשּלמעלה וכל ׁשּתחּתיה וכל ּׁשּבתֹוכּה מה ּכל טמא, הּכל -ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצצין, ואינן מביאין ׁשהּכלים ּגּבּה; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעל
ּפחּותה הארץ על הּמּטלת זֹו ּכּורת היתה אם ,ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻלפיכ
נתּון הּמת מן ּוכזית ּבמּדה, ּבאה ׁשהיתה אֹו ּבקׁש ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּופקּוקה
עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על טמא; הּתהֹום עד ּכנגּדֹו - ְְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָּתחּתיה
גבֹוהה היתה ּתֹוכּה. אּלא טמא אינֹו - ּבתֹוכּה טמא; ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָלרקיע
טמא; ּבלבד ּתחּתיה - ּתחּתיה וטמאה הארץ מעל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻטפח
לרקיע עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על טמא; ּבלבד ּתֹוכּה - ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָּבתֹוכּה
הּוא ּכאהל - ּבמּדה הּבא עץ ׁשּכלי ּבארנּו, ׁשּכבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹטמא.

חֹוצץ. ּולפיכ ּככלים, לא ְְִִֵֵָָֹחׁשּוב,
לאויר,‰. ׁשּוליה על יֹוׁשבת והיא ׁשלם ּכלי ׁשהיא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכּורת

ּבֹוקעת טמאה - ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה ְְְְְֶַַַַַָָָָָֻֻוטמאה
הארץ מן גבֹוהה היתה אם אבל ויֹורדת. ּבֹוקעת ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָועֹולה,
ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה וטמאה ּפיה, על ּכפּויה אֹו מכּסה אֹו ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָֻֻטפח
וכל ׁשּתחּתיה וכל ׁשּבתֹוכּה ּכל טמא, הּכל - ּגּבּה על ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹאֹו
מביא הּמאהיל ׁשהּכלי למּטה; הּטמאה היתה אם ּגּבּה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻׁשעל
היתה אם ,לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצץ, ואינֹו הּטמאה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻאת

אֹו ּתחּתיה טמאה ּבמּדה, ּבאה אֹו ּבקׁש ּופקּוקה ְְְְְְִֶַַָָָָָָָֻּפחּותה
ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - ּגּבּה על אֹו ְְְְֶֶַַַַַַָָָָֻּבתֹוכּה
ּבלבד ּתחּתיה - ּתחּתיה וטמאה טפח גבֹוהה היתה ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻואם
לרקיע עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה טמאה היתה ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָֻטמא.
וחֹוצצת. אהל ׁשהיא מּפני טהֹורין, ׁשּתחּתיה וכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹטמא,

.Âׁשעל ּכלים - ּתחּתיו טמאה ּבאויר: עֹומד ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּגמל
היה טהֹורין. ׁשּתחּתיו ּכלים - ּגּביו על טמאה טהֹורים; ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּגּביו
ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת זֹו הרי - ּתחּתיו וטמאה ְְְְֲֵֵַַַַַָָָֻרֹובץ
ּגּבי על אֹו רגלֹו ּתחת רצּוצה טמאה היתה אם וכן ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻויֹורדת.
ּבארנּו ּכבר ויֹורדת. ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת זֹו הרי - ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָרגלֹו
אֹו הּגמל ּתחת הּמת מן ּוכזית הּנזיר היה ׁשאם ְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבנזירּות,

הּכלים, מּׁשאר ּבּה וכּיֹוצא הּמּטה ׁשּנטמאּתחת ּפי על אף ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
אּלּו ׁשּכל למד, אּתה ּומּׁשם מגּלח. אינֹו - ׁשבעה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻטמאת
אֹו האדם מן הּנעּׂשים אהלים ּבטמאת האמּורֹות ְְֲֲֲִִִַַַַָָָָָָֹֻההלכֹות
ּדברי מהן סֹופרים, מּדברי הּכל - הּכלים מן אֹו הּבהמה ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹמן
מגּלח הּנזיר אין ּולפיכ והרחקֹות. ּגזרֹות ּומהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָקּבלה
אכילת אֹו מקּדׁש ּביאת על ּכרת עליהן חּיבין ואין ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעליהן,
ּתרּומה טמאת לענין אּלא אמּורין ּכּלן הּדברים ואין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻֻקדׁשיו;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, ְְְְִִֵֶַַָָוקדׁשים

עּׂשרים 1ּפרק
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ואהלין,‡. ּפתיל, צמיד הּמת: ּבאהל מּצילין דברים ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹׁשלׁשה
יתטּמאּו, ׁשּלא הּטהֹורים על מּצילין הּבלּועין ְְְְְִִִִִִֶַַַַַֹּובלּועין.
ּפתיל צמיד אבל ּותטּמא; ּתצא ׁשּלא הּטמאה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻּומֹונעין
מֹונעין ואינן יתטּמאּו, ׁשּלא הּטהֹורים על מּצילין ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹואהלין
ּבית ּכיצד? אחרים. את ּותטּמא ּתצא ׁשּלא הּטמאה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻאת
הּכלי ׁשּבתֹו ּכל - ּפתיל צמיד מּקף ּכלי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻטמא
הּכלים ּכל - הּבית ּבתֹו אהל ׁשם היה אם וכן ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹטהֹורים.
נתּון הּמת מן ּכזית היה אם אבל טהֹורין. האהל ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּבתֹו
הּבית - לבית והכניסֹו ּפתיל ּבצמיד עליו ּומּקף ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֻּבכלים
- הּפנימי ּבאהל הּמת מן ּוכזית אהל ּבתֹו אהל וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹטמא.

טמאים. החיצֹון ׁשּבאהל הּכלים ְִִִֵֵֶֶַַָָֹּכל
הּטמאה.·. את ּומֹונעין הּטהֹורים על מּצילין הּבלּועין ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָֻאבל

טהֹור. הּבית - לבית ונכנס הּמת ּבּׂשר ׁשאכל ּכלב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּכיצד?
הּמת, לאהל ונכנס טּבעת, ׁשּבלע אדם אפּלּו טּבעת, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹּבלע

וכ טהֹורה. הּטּבעת - ׁשבעה טמאת ׁשּנטמא ּפי על ּכלאף ן ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ
זמן ּכל מּצילין ּובדגים ּובעֹופֹות ּובהמה ּבחּיה ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָהּבלּועין
- הּכלים אֹו מעיהן ּבתֹו הּמת ּובּׂשר מתּו ואם חּיין. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַׁשהן

ּבלּוע. ׁשאינֹו ּכמֹו הן ְֲֵֵֵֶַָהרי
ּפי‚. על אף ּבבהמה, ׁשנים ורב ּבעֹוף אחד רב ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֹנׁשחט

על מּצילין ואינן ּכמתים, הן הרי - מפרּכסין הן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָׁשעדין
מעיהן ׁשּבתֹו הּטמאה את מֹונעין ולא הּבלּועים, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻהּכלים

ּתטּמא. ְֵֶַֹׁשּלא
מטּמאה„. ותהיה ּבמעיהן הּטמאה ּתׁשהה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻוכּמה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חיה,1) נפש בבטן אלא ניצלים הבלועים אין ואהלים, פתיל לצמיד בלועים בין ומה המת, באוהל מצילים דברים ששלושה יבאר
בבית. ומונחות פתיל צמיד ומוקפות אחת, בכל זית וחצי חביות שתי בכתלים, או בית של בקרקעיתו הבלועים ודין

zn z`neh zekld - ixyz f"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכאצּבע55וכלה54ויֹורד ּבאהל56עד וטמאה ּכלים57, - ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
הּׁשּפּוע הּׁשּפּוע59טמאים58ׁשּתחת ּתחת טמאה ּכלים60; - ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֻ
טמאים הּטמאה61ׁשּבאהל הּׁשּפּוע62. ּבֹו63מּתֹו הּנֹוגע -64 ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ

ׁשבעה65מּתֹוכֹו טמאת טמא66טמא מאחריו ּבּׁשּפּוע והּנֹוגע , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֻ
ערב ׁשּנגע67טמאת ּכלי הּוא ּכאּלּו מאחריו הּׁשּפּוע נעּׂשה ; ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻ

ּבֹו הּנֹוגע - הּׁשּפּוע אחֹורי על הּטמאה היתה ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻּבאהל.
טמא ּבתֹוכֹו ּבּׁשּפּוע והּנֹוגע ׁשבעה, טמאת טמא ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֻמאחֹוריו

הּנ - מאחֹוריו זית וכחצי מּתֹוכֹו זית ּכחצי ערב. ֹוגעטמאת ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֻ
ערב טמאת טמא מאחֹוריו ּבין מּתֹוכֹו ּבין והאהל68ּבֹו , ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ

ׁשבעה.69עצמֹו טמאת טמא ְְְִֵַַָָֻ
.Áמרּדד האהל ּכנף ּכנף70היה ּתחת וטמאה הארץ על ְְְְְֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻ

ּבֹוקעת טמאה - הּכנף ּגּבי על אֹו הארץ על הּפרּוּׂש ְֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻהאהל
ויֹורדת.71ועֹולה ּבֹוקעת , ְְֶֶַַָ

עּׂשר ּתׁשעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

ּופיה‡. הּבית ּפתח ּבתֹו והיא ּבארץ מּטלת ׁשהיא ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּכּורת
ּכל - מּבחּוץ ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹלחּוץ,
ּׁשּבאויר מה וכל טמא, ּבגּבּה אֹו ּבתחּתיה הּזית ּכנגד ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהּוא
טהֹור. והּבית הּטמאה, ּכנגד ׁשהּוא מּכלי חּוץ טהֹור, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻּתֹוכּה
ּכלים אבל הּבית, אּלא טמא אין - ּבּבית הּטמאה ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻהיתה
הּטמאה היתה טהֹורים. ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה אֹו ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּבתֹוכּה
ׁשעל וכל ׁשּבתֹוכּה וכל ׁשּבּבית ּכל טמא, הּכל - ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּבתֹוכּה
היתה ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּטמאה, ּכנגד ׁשּתחּתיה וכל ְְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּגּבּה
ּגּבּה על אֹו ּבּבית אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח הארץ מן ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻגבֹוהה
אבל ּגּבּה; ׁשעל וכל ׁשּתחּתיה וכל ׁשּבּבית ּכל טמא, הּכל -ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹ
הּטמאה. ּכנגד ׁשהּוא מּכלי חּוץ טהֹור, ּתֹוכּה ׁשּבאויר ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻּכל

וכל ׁשּבתֹוכּה ּכל טמא, הּכל - ּבתֹוכּה הּטמאה ְְְְְֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻהיתה
האדם אֹו ׁשהּכלים ּגּבּה. ׁשעל וכל ׁשּתחּתיה וכל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשּבּבית
- ּגּביהן על הּטמאה ׁשהיתה אֹו הּטמאה על אהל ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻׁשּנעּׂשּו

ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצצין, ולא אמּורים?מביאין ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֹ
וסתם ּפחּותה היתה אם אבל ּומחלחלת; ּכלי ׁשהיא ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֻּבזמן
אפּוצה ׁשהיתה אֹו ּכלי, אינּה ׁשהרי ּבקׁש, הּנפחת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמקֹום
יּמצא ׁשּלא ּכדי אטּומה אּלא טפח חלל ּבּה יהיה ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹעד
טפח הארץ מן גבֹוהה היתה אחד. ּבמקֹום טפח חלל ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבּה
טמאין, ׁשּתחּתיה וכל הּבית הרי - ּבּבית אֹו ּתחּתיה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻוטמאה
אהל ׁשהּוא מּפני טהֹור, וגּבּה ותֹוכּה אחד, אהל ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹמּפני
אּלא טמא אין - בתֹוכּה טמאה היתה ּכלי. ואינֹו עץ ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻׁשל
מּנחת היתה טמא. לרקיע עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על היתה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻּתֹוכּה.
ּכנגּדֹו - ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית לחּוץ ּופיה הארץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעל
טמא. הרקיע עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על היה טמא. הּתהֹום ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָעד
היתה ּבלבד. הּבית אּלא טמא אין - ּבּבית טמאה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻהיתה

ּתֹוכּה. אּלא טמא אין - בתֹוכּה ְְֵֵֶָָָָָֻטמאה
ּכלי·. והיא לפנים, ּופיה הּפתח ּבתֹו ּבארץ הּמּטלת ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּכּורת

ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית וחלּולה, ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשלם
טמא, ּגּבּה על אֹו ּבתחּתיה הּזית ּכנגד ׁשהּוא ּכל - ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמּבחּוץ
והּבית הּטמאה, מּכנגד חּוץ טהֹור, ּתֹוכּה ּׁשּבאויר מה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻוכל
היתה טמא. הּכל - ּבּבית אֹו ּבתֹוכּה טמאה היתה ְְְְִֵַַַָָָָָָָָֹֻטהֹור.
על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח הארץ מן ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֻגבֹוהה
- ׁשּתחּתיה וכל ׁשּבּבית ּכל טמא; הּכל - ּבּבית אֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹּגּבּה
ׁשּבתֹוכּה וכל ּגּבּה ׁשעל וכל אחד, ּכאהל והּבית ׁשהיא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹמּפני
ּכמֹו חֹוצץ, ואינֹו הּטמאה את מביא ׁשהּכלי - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻטמא
ּוגבֹוהה אפּוצה, אֹו ּבקׁש ּופקּוקה ּפחּותה היתה ְְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָׁשּנתּבאר.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

האוהל54) יריעות ובין הקרקע בין המרחק אולם מתרחב האוהל שטח כך ומתוך והולכים משתפעים אלא זקופים אינם שכתליו
והולך. לקרקע.55)פוחת יותר.56)בסמוך או טפח על בטפח שטוח שגגו באוהל המדובר מטפח. פחות תחת57)כלומר,

המשופעים. הכתלים תחת לא טפח.58)הגג הארץ ובין בינו שאין במקום ובין הארץ על טפח הגבוה במקום משמיענו59)בין
הגג; שתחת לשטח מצטמצם והאוהל וסותמות יורדות הגג ומסגרות זקופים הם כאילו הכתלים את דנים אנו אין א. דברים: שני
ואם אחד אוהל הוא יריעות המוקף השטח שכל מפני והטעם כאוהל, נידונים טפח הקרקע ובין בינם שאין המקומות שאפילו ב.

טפח. בו שאין במקום ואפילו כולו על אוהל דין אחד במקום טפח פותח בו בו60)יש שאין במקום אפילו שהוא מקום בכל
טפח. אחד.61)רום אוהל הכל בשיפוע.62)שהרי נגיעה דיני ואילך ומכאן כמאהיל, השיפוע דיני למדנו כאן כלומר,63)עד

שהוא. מקום בכל המשופעת היריעה ובין הקרקע האוהל.65)בשיפוע.64)בין לפני66)בפנים מתוכו המת פינו אם אפילו
או67)שנגע. צמר או פשתן של כגון הטומאה, בפני וחוצצות כאוהל נטויות כשהן אפילו טומאה המקבלות ביריעות המדובר

מפני טמא והחיצון עצמו, כמת אחרים מטמא וגם ומיטמא המת על מאהיל הפנימי כלים, כשני נידונים צדדיהן שני ולפיכך עור,
אבל שנגע, לפני המת את כשפינו והמדובר בלבד. ערב טומאת שמטמאים במת, שנגעו בכלים שנגעו ככלים ודינו בפנימי שנגע

שבעה. טומאת טמא שם המת בעוד בחיצון מבחוץ,68)הנוגע והשני מבפנים שהאחד פי על אף מצטרפים אמנם החלקים שני
שלם. כזית בעצמו בו היה כאילו נידון צד שום אין אחד מצד שלם כזית שאין מפני א.69)אולם, הלכה א פרק שם תוספתא

הזיתים חצאי שני מצטרפים ולפיכך אחוריו. ובין תוכו בין הבדל אין עצמן שלטומאת מפני שבעה, טומאת טמאים האוהל יריעות
שבעה. טומאת האוהל.70)לטמאן לאוויר מחובר תחתיו אוויר ואין הארץ על ומונח שכל71)סרוח מובן רצוצה, טומאה ככל

טהורים. - בו נגעו ולא האוהל שתחת הכלים אבל במת, שנטמאו בכלים כנוגע נטמא מוטלת1)האוהל שהיא כוורת דין יבאר
בבית או תחתיה וטומאה טפח מהארץ גבוהה היתה גבה, על או תחתיה נתון ממת וכזית לחוץ ופיה הבית פתח בתוך והיא בארץ
בתוך שהיא כוורת וכו', תחתיה נתון מת וכזית וחלולה שלם כלי והיא ולפנים ופיה הפתח בתוך בארץ המוטלת כוורת בתוכה, או
מת וכזית באויר צידיה על מונחת והיתה שלם כלי שהיא חלולה כוורת וכו', למעלה ופיה הבית גובה כל את ממלאה והיא הבית
או תחתיו וטומאה באויר העומד גמל וכו', תחתיה וטומאה לאויר שוליה על יושבת והיא שלם כלי שהיא כוורת וכו', תחתיה

כרת. עליהן חייבים למקדש הנכנסים ואם הטומאות אלו על מגלח הנזיר אם רובץ, שהיה
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הּכל - ּבתֹוכּה אֹו ּבּבית אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻמן
ּבלבד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על טמאה היתה ּגּבּה. מעל חּוץ ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻטמא,
מה ּכל והּבית ותחּתיה טהֹור, ּתֹוכּה אבל טמא, לרקיע ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָעד
על מּנחת היתה חֹוצצת. ּכלי, ׁשאינּה מּפני טהֹור; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּׁשּבהן
עד ּכנגּדֹו - ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית לפנים, ּופיה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהארץ

טמא לרקיע עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על היתה טמא. היתההּתהֹום . ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
טמא. והּבית ּתֹוכּה - ּבּבית אֹו ּבתֹוכּה ְְְִִֵַַַַַָָָָֻהּטמאה

ּגבּה‚. ּכל את ממלאה והיא הּבית ּבתֹו ׁשהיא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹּכּורת
הּקֹורֹות לבין ּבינּה ואין הּבית, לקֹורֹות למעלה ּופיה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָהּבית,
- ּבּבית טמאה טמא, הּבית - ּבתֹוכּה וטמאה טפח, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻּפֹותח
הּבית לתֹו לצאת הּטמאה ׁשּדר טהֹור; ּׁשּבתֹוכּה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמה
צּדּה על מּטה ׁשהיתה ּבין להּכנס. ּדרּכּה ואין מּטפח ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּבפחֹות
ׁשהיתה ּבין מּטפח, ּפחֹות הּכתל ּובין ּובינֹו לּכתל ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּופיה
העליֹונה ּבין ואין זֹו ּגּבי על זֹו ׁשּתים ׁשהיּו ּבין אחת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכּורת
הּפתח ּבתֹו עֹומדת היתה טפח. ּפֹותח לּכתל אֹו ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלּקֹורֹות
וטמאה טפח, ּפֹותח הּמׁשקֹוף לבין ּבינֹו ואין למעלה ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻּופיה
טמא; ּׁשּבתֹוכּה מה - ּבּבית טמאה טהֹור, הּבית - ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻּבתֹוכּה

להּכנס. ּדרּכּה ואין לצאת טמאה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּדר
צּדיה„. על מּנחת והיתה ׁשלם ּכלי ׁשהיא חלּולה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכּורת

ׁשהּוא ּכל - ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבאויר,
ּתֹוכּה ּׁשּבאויר מה וכל טמא, ּובגּבּה ּבתחּתיה הּזית ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּכנגד
ּבתֹוכּה הּטמאה ּכנגד ׁשאינֹו וכל הּטמאה, ּכנגד אּלא ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻֻטהֹור,
ּׁשּבתֹוכה מה ּכל טמא, הּכל - ּבתֹוכּה טמאה היתה ְְְְֵֶַַָָָָָָָָֹֻטהֹור.
ּתחּתיה. למּטה אֹו ּגּבּה על למעלה הּטמאה ׁשּכנגד ְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻוכל
- ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח הארץ מן גבֹוהה ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻהיתה
ׁשּבתֹוכּה ּכל אבל טמא; ּגּבּה ׁשעל וכל טמא, ׁשּתחּתיה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹּכל
ּבתֹוכּה טמאה היתה הּטמאה. ּכנגד ׁשהּוא מּכלי חּוץ ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֻֻטהֹור,
ׁשּלמעלה וכל ׁשּתחּתיה וכל ּׁשּבתֹוכּה מה ּכל טמא, הּכל -ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצצין, ואינן מביאין ׁשהּכלים ּגּבּה; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעל
ּפחּותה הארץ על הּמּטלת זֹו ּכּורת היתה אם ,ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻלפיכ
נתּון הּמת מן ּוכזית ּבמּדה, ּבאה ׁשהיתה אֹו ּבקׁש ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּופקּוקה
עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על טמא; הּתהֹום עד ּכנגּדֹו - ְְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָּתחּתיה
גבֹוהה היתה ּתֹוכּה. אּלא טמא אינֹו - ּבתֹוכּה טמא; ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָלרקיע
טמא; ּבלבד ּתחּתיה - ּתחּתיה וטמאה הארץ מעל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻטפח
לרקיע עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על טמא; ּבלבד ּתֹוכּה - ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָּבתֹוכּה
הּוא ּכאהל - ּבמּדה הּבא עץ ׁשּכלי ּבארנּו, ׁשּכבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹטמא.

חֹוצץ. ּולפיכ ּככלים, לא ְְִִֵֵָָֹחׁשּוב,
לאויר,‰. ׁשּוליה על יֹוׁשבת והיא ׁשלם ּכלי ׁשהיא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכּורת

ּבֹוקעת טמאה - ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה ְְְְְֶַַַַַָָָָָֻֻוטמאה
הארץ מן גבֹוהה היתה אם אבל ויֹורדת. ּבֹוקעת ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָועֹולה,
ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה וטמאה ּפיה, על ּכפּויה אֹו מכּסה אֹו ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָֻֻטפח
וכל ׁשּתחּתיה וכל ׁשּבתֹוכּה ּכל טמא, הּכל - ּגּבּה על ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹאֹו
מביא הּמאהיל ׁשהּכלי למּטה; הּטמאה היתה אם ּגּבּה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻׁשעל
היתה אם ,לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצץ, ואינֹו הּטמאה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻאת

אֹו ּתחּתיה טמאה ּבמּדה, ּבאה אֹו ּבקׁש ּופקּוקה ְְְְְְִֶַַָָָָָָָֻּפחּותה
ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - ּגּבּה על אֹו ְְְְֶֶַַַַַַָָָָֻּבתֹוכּה
ּבלבד ּתחּתיה - ּתחּתיה וטמאה טפח גבֹוהה היתה ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻואם
לרקיע עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה טמאה היתה ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָֻטמא.
וחֹוצצת. אהל ׁשהיא מּפני טהֹורין, ׁשּתחּתיה וכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹטמא,

.Âׁשעל ּכלים - ּתחּתיו טמאה ּבאויר: עֹומד ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּגמל
היה טהֹורין. ׁשּתחּתיו ּכלים - ּגּביו על טמאה טהֹורים; ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּגּביו
ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת זֹו הרי - ּתחּתיו וטמאה ְְְְֲֵֵַַַַַָָָֻרֹובץ
ּגּבי על אֹו רגלֹו ּתחת רצּוצה טמאה היתה אם וכן ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻויֹורדת.
ּבארנּו ּכבר ויֹורדת. ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת זֹו הרי - ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָרגלֹו
אֹו הּגמל ּתחת הּמת מן ּוכזית הּנזיר היה ׁשאם ְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבנזירּות,

הּכלים, מּׁשאר ּבּה וכּיֹוצא הּמּטה ׁשּנטמאּתחת ּפי על אף ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
אּלּו ׁשּכל למד, אּתה ּומּׁשם מגּלח. אינֹו - ׁשבעה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻטמאת
אֹו האדם מן הּנעּׂשים אהלים ּבטמאת האמּורֹות ְְֲֲֲִִִַַַַָָָָָָֹֻההלכֹות
ּדברי מהן סֹופרים, מּדברי הּכל - הּכלים מן אֹו הּבהמה ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹמן
מגּלח הּנזיר אין ּולפיכ והרחקֹות. ּגזרֹות ּומהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָקּבלה
אכילת אֹו מקּדׁש ּביאת על ּכרת עליהן חּיבין ואין ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעליהן,
ּתרּומה טמאת לענין אּלא אמּורין ּכּלן הּדברים ואין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻֻקדׁשיו;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, ְְְְִִֵֶַַָָוקדׁשים

עּׂשרים 1ּפרק
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ואהלין,‡. ּפתיל, צמיד הּמת: ּבאהל מּצילין דברים ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹׁשלׁשה
יתטּמאּו, ׁשּלא הּטהֹורים על מּצילין הּבלּועין ְְְְְִִִִִִֶַַַַַֹּובלּועין.
ּפתיל צמיד אבל ּותטּמא; ּתצא ׁשּלא הּטמאה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻּומֹונעין
מֹונעין ואינן יתטּמאּו, ׁשּלא הּטהֹורים על מּצילין ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹואהלין
ּבית ּכיצד? אחרים. את ּותטּמא ּתצא ׁשּלא הּטמאה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻאת
הּכלי ׁשּבתֹו ּכל - ּפתיל צמיד מּקף ּכלי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻטמא
הּכלים ּכל - הּבית ּבתֹו אהל ׁשם היה אם וכן ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹטהֹורים.
נתּון הּמת מן ּכזית היה אם אבל טהֹורין. האהל ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּבתֹו
הּבית - לבית והכניסֹו ּפתיל ּבצמיד עליו ּומּקף ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֻּבכלים
- הּפנימי ּבאהל הּמת מן ּוכזית אהל ּבתֹו אהל וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹטמא.

טמאים. החיצֹון ׁשּבאהל הּכלים ְִִִֵֵֶֶַַָָֹּכל
הּטמאה.·. את ּומֹונעין הּטהֹורים על מּצילין הּבלּועין ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָֻאבל

טהֹור. הּבית - לבית ונכנס הּמת ּבּׂשר ׁשאכל ּכלב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּכיצד?
הּמת, לאהל ונכנס טּבעת, ׁשּבלע אדם אפּלּו טּבעת, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹּבלע

וכ טהֹורה. הּטּבעת - ׁשבעה טמאת ׁשּנטמא ּפי על ּכלאף ן ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ
זמן ּכל מּצילין ּובדגים ּובעֹופֹות ּובהמה ּבחּיה ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָהּבלּועין
- הּכלים אֹו מעיהן ּבתֹו הּמת ּובּׂשר מתּו ואם חּיין. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַׁשהן

ּבלּוע. ׁשאינֹו ּכמֹו הן ְֲֵֵֵֶַָהרי
ּפי‚. על אף ּבבהמה, ׁשנים ורב ּבעֹוף אחד רב ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֹנׁשחט

על מּצילין ואינן ּכמתים, הן הרי - מפרּכסין הן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָׁשעדין
מעיהן ׁשּבתֹו הּטמאה את מֹונעין ולא הּבלּועים, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻהּכלים

ּתטּמא. ְֵֶַֹׁשּלא
מטּמאה„. ותהיה ּבמעיהן הּטמאה ּתׁשהה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻוכּמה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חיה,1) נפש בבטן אלא ניצלים הבלועים אין ואהלים, פתיל לצמיד בלועים בין ומה המת, באוהל מצילים דברים ששלושה יבאר
בבית. ומונחות פתיל צמיד ומוקפות אחת, בכל זית וחצי חביות שתי בכתלים, או בית של בקרקעיתו הבלועים ודין
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ּבל מּׁשּום עֹוברין אינן ׁשניהם - הּבית ּבעל על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָּׂשכרכם
ואם אצלֹו; ּפעּלתן ׁשאין לפי וזה ּׂשכרן, ׁשּלא לפי זה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻּתלין,
אין עֹובר. הּׁשליח - הּבית ּבעל על ּׂשכרכם להם: אמר ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹלא
אבל לֹו; נתן ולא הּׂשכיר ׁשּתבעֹו ּבזמן אּלא עֹובר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּׂשֹוכר
אֹו לֹו, ּיּתן מה לֹו היה ולא ׁשּתבעֹו אֹו ּתבעֹו, לא ְְְִִֵֶַָָָָֹֹאם

ּפטּור. זה הרי - וקּבל אחר אצל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשהמחהּו
ׁשּכבר‰. ּפי על אף זמּנֹו, אחר עד ּׂשכיר ּׂשכר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָהּמׁשהה

עת וכל מּיד. לּתן חּיב זה הרי - תעּׂשה ולא ּבעּׂשה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעבר
ּתאמר אל ׁשּנאמר: ּדבריהם, ׁשל לאו על עֹובר - ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּיׁשהה

וׁשּוב. ל ְֲֵֵָלרע
.Âּבעל ואמר ּבזמּנֹו, ּותבעֹו ּבעדים, ׁשּׂשכרֹו ּׂשכיר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּכל

- ּכלּום נטלּתי לא אֹומר: והּׂשכיר ,ּׂשכר ל נתּתי ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹהּבית:
ּכל ּכדין ויּטל, חפץ ּבנקיטת הּׂשכיר ׁשּיּׁשבע חכמים, ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּתּקנּו
הּׂשכיר וזה ּבפֹועליו, טרּוד הּבית ׁשּבעל מּפני ונֹוטל; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנׁשּבע
נׁשּבע הּׂשכיר - קטן הּׂשכיר היה אפּלּו לזה. נפׁשֹו ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָנֹוּׂשא
היּו לא לֹומר: ׁשּיכֹול מּתֹו - ּבעדים ׁשּלא ּׂשכרֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹונֹוטל.
ונתּתי ּׂשכרּתי לֹומר: נאמן ,ּׂשכרּתי ולא מעֹולם ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָֹדברים
הּתֹורה ׁשבּועת אֹו ׁשּנתן, הּסת הּבית ּבעל ויּׁשבע ;ּׂשכר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָל
ׁשּׂשכרֹו אחד עד לֹו היה הּטענֹות. ּכׁשאר ּבמקצת, הֹודה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָאם
ּפי על אף זמּנֹו, אחר ּתבעֹו אם וכן ּכלּום. לֹו מֹועיל אינֹו -ְְְְִִִֵֵַַַַַָ
לא ואם הראיה; עליו מחברֹו הּמֹוציא - ּבעדים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשּׂשכרֹו
ׁשּתבעֹו ראיה הביא הּסת. הּבית ּבעל יּׁשבע - ראיה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהביא
ּתביעה. ׁשל הּיֹום אֹותֹו ּכל ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - זמּנֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּכל
ליל ּכל זמּנֹו - הערב עד ׁשני ּביֹום עּמֹו עֹוּׂשה היה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכיצד?
עדים הביא ואם ונֹוטל; נׁשּבע אינֹו הּׁשליׁשי ּובּיֹום ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַָׁשליׁשי,
יֹום ּכל ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ׁשליׁשי ליל ּכל ּתֹובעֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשהיה
עליו מחברֹו הּמֹוציא - והלאה רביעי מּליל אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָָׁשליׁשי,
יֹום עד והֹול ּתֹובעֹו ׁשהיה עדים הביא אם וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָהראיה.

חמיׁשי. יֹום ּכל ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶָָחמיׁשי
.Ê:אֹומר והּׂשכיר ,ל קצצּתי ׁשּתים אֹומר: הּבית ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָּבעל

ּכאן, הּׂשכיר ׁשּיּׁשבע חכמים ּתּקנּו לא - לי קצצּת ְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָֹׁשלׁש
אף ראיה, הביא לא ואם הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹאּלא
ּבעל הרי - היל לֹו ׁשאמר אֹו ׁשּתים, לֹו נתן ׁשּכבר ּפי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
ּכדי הּוא, חכמים ּתּקנת זה ודבר חפץ. ּבנקיטת נׁשּבע ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּבית
אמּורים? ּדברים ּבּמה נפׁש. ּבפחי הּׂשכיר יל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
אבל ּבזמּנֹו; ּותבעֹו לֹו, ּפסק ּכּמה ידעּו ולא ּבעדים ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹּבׁשּׂשכרֹו

ּבעדי ׁשּלא ּׂשכרֹו ּבעלאם יּׁשבע - זמּנֹו אחר ׁשּתבעֹו אֹו ם, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ׁשּלא אֹו לֹו, נתן ּׁשּכבר מה אּלא לֹו קצץ ׁשּלא הּסת ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּבית
הּטענֹות. ּכל ּכדין ,היל לֹו ׁשאמר זה אּלא אצלֹו לֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָנׁשאר

.Áוהּלה לי, קצצּת ׁשּתים אֹומר: אּמן לאּמן, טּליתֹו ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֻֻהּנֹותן
האּמן, ּביד ׁשהּטּלית זמן ּכל אחת, אּלא קצצּתי לא ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻאֹומר:
נׁשּבע האּמן הרי - ּבידֹו לקּוחה ׁשהיא לטען יכֹול ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָֹֻאם
ּכדי עד ּבּׂשכרֹו ׁשהיא לטען ויכֹול ונֹוטל; חפץ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבנקיטת
חזקה ּבּה לֹו ׁשאין אֹו ידֹו, מּתחת טּלית יצאת ואם ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּדמיה.
עליו מחברֹו הּמֹוציא - ּבידֹו לקּוחה ׁשהיא לטען יכֹול ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹואינֹו
אֹו הּסת, הּטּלית ּבעל יּׁשבע - ראיה הביא לא ואם ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהראיה;

ׁשאין הּטענֹות, ּכל ּכדין ּבמקצת, הֹודה אם הּתֹורה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשבּועת
הּׂשכיר. ּכדין ְִִֶַָזה

.Ëמגלּגלין ואין עליו, מחמירין אין - להּׁשבע הּבא ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָּׂשכיר
אין הּנׁשּבעין ּולכל ויּטל. נטל ׁשּלא נׁשּבע אּלא ּכלל, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹעליו
ּתחּלה לֹו ּופֹותחין עליו, ׁשמקילין הּׂשכיר מן חּוץ ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָמקילין,
ּׂשכרֹו היה אפּלּו וטל. הּׁשבע ,עצמ ּתצער אל לֹו: ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹואֹומרים
אּלא יּטל לא - נתּתיה אֹומר הּבית ּובעל אחת, ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹּפרּוטה
ּפרּוטה אּלא יטען לא אפּלּו ונֹוטל, הּנׁשּבע ּכל וכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבׁשבּועה.
ּתֹורה. ׁשל ּכעין ּבׁשבּועה אּלא אֹותּה יּטל לא - ְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹאחת
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לא‡. ועדין הארץ מן ׁשּגּדּולֹו ּבדבר עֹוּׂשין ׁשהן ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּפֹועלים
מעּׂשיהן ויהיּו ּבמחּבר, ּבין ּבתלּוׁש ּבין מלאכּתֹו, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֻנגמרה
אֹותן ׁשּיּניח מצוה הּבית ּבעל על הרי - הּמלאכה ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָּגמירת
רע ּבכרם תבא ּכי ׁשּנאמר: ּבֹו. עֹוּׂשין ּׁשהן מּמה ְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹלאכל
למדּו, הּׁשמּועה מּפי .רע ּבקמת תבא ּכי וכתּוב: ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹוגֹו',
מי ּׂשכרֹו, לא אּלּו וכי ּבּׂשכיר. אּלא מדּבר הּכתּוב ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשאין
מּדעּתֹו? ׁשּלא ׁשּלֹו ּבּקמה אֹו רעהּו ּבכרם ׁשּיבֹוא לֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהּתיר
- לעבֹודה ּבעלים לרׁשּות תבא ּכי אֹומר: הּוא ּכ ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹאּלא

ַֹּתאכל.
ׁשהעֹוּׂשה·. ּבמחּבר? לעֹוּׂשה ּבתלּוׁש העֹוּׂשה ּבין ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻמה

ּומּׁשּתּגמר מלאכּתֹו, נגמרה ׁשּלא עד ּבּדבר אֹוכל - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבתלּוׁש
ּבֹוצר ּכגֹון ּבמחּבר, והעֹוּׂשה לאכל; לֹו אסּור - ְְְְְֱִֵֶֶַָָָֹֻמלאכּתֹו
ויּתן ׁשּיבצר ּכגֹון עבֹודתֹו. ּכׁשּיגמר אּלא אֹוכל אינֹו - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹוקֹוצר
ויבצר ויחזר אחר, למקֹום הּסל וינּפץ ׁשּימלאּנּו, עד ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹּבּסל
מּפני אבל הּסל. ׁשּימּלא אחר עד אּלא אֹוכל ואינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָוימּלאּנּו,
אֹוכלין הּפֹועלין ׁשּיהיּו חכמים: אמרּו לּבעלים, אבדה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָהׁשב
יבּטלּו ׁשּלא ּכדי הּגת, מן ּובחזירתן לאֹומן, מאֹומן ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבהליכתן
ּכׁשהן הּמלאכה ּבתֹו אֹוכלין אּלא לאכל, ויׁשבּו ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמּמלאכּתן

מבּטלין. ואינן ְְְְְִִֵַַָמהּלכין
ּגמר‚. ּבׁשעת ׁשּלא ׁשאכל אֹו ואכל, מּמלאכּתֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהמבּטל

לא וחרמׁש ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ְְְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמלאכה
עֹוסק ׁשהּוא זמן ׁשּכל למדּו, הּׁשמּועה מּפי וגֹו'. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָתניף
וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לאכילתֹו. חרמׁש יניף לא - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּבקצירה
אכילתֹו על יתר ׁשּלקח אֹו ּׁשעּׂשה, מּמה ּבידֹו ׁשהֹולי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּפֹועל
לא ּכלי ואל ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר - לאחרים ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹונֹותן
- הֹולי אֹו אכל ׁשאם אּלּו, לאוין ׁשני על לֹוקין ואין ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָתּתן.

לׁשּלם. ְֵַַָחּיב
ׁשאינן„. מּפני אֹוכל, אינֹו - והמגּבן והמחּבץ ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָהחֹולב

המנּכ קרקע. ׁשּתֹולׁשיןּגּדּולי ּפי על אף ּובׁשּומין, ּבבצלים ׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
מּפני אֹוכל, אינֹו - ּבזה ּכּיֹוצא וכל הּגדֹולים, מּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹקטּנים
גּנֹות ׁשֹומרי לֹומר צרי ואין מלאכה. ּגמר מעּׂשיהם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשאין
ׁשאין והּמדלעֹות, ּכּמקׁשאֹות המחּבר, ּדבר וכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּופרּדסים
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חּיה ּובׁשאר לעת, מעת ימים ׁשלׁשה - ּבכלב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכׁשּימּותּו?
ּדברים ּבּמה לעת. מעת אחד יֹום - ודגים ועֹופֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּובהמה
זאב אבל מעיהן; ּבתֹו הּמת ּבּׂשר ּכׁשּנׁשאר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָאמּורים?
טהֹור, הּבּׂשר - הרעי ּבית דר והקיאֹו ּתינֹוק ְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבלע

ּבטמאתן. ְְְֲָָָָֻוהעצמֹות
ׁשּבארנּו;‰. ּכמֹו החּיה, נפׁש ּבבטן אּלא נּצלין הּבלּועין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאין

ּכיצד? נּצלין. אינן - והאבנים הּכלים ּבגּוף הּבלּועין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָאבל
ּבֹו ׁשּנבלע ּומלמד מּתכת, ׁשל הּצּנֹור ּבֹו ׁשּנבלעה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָּכֹוׁש
לאהל ונכנסּו ּבתֹוכּה, מבלעת טּבעת ׁשהיתה ּולבנה ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻהּדרּבן,
ׁשאין מחּפין; הן והרי נראין ׁשאין ּפי על אף נטמאּו, - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֻהּמת
אֹו מחט וכן ּפתיל. ּבצמיד אּלא מּצילין ּבכלים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּבלּועין
ּבאהל הּתּנּור ונטמא הּתּנּור, ּבטפלת מבלעין ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֻטּבעת
ׁשּבתֹו הּכלים נטמאּו - לאוירֹו ׁשרץ ׁשּנפל אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּמת
והּתּנּור הֹואיל - ּפתיל צמיד מּקף הּתּנּור היה ואם ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָֻהּטפלה.
וכן טהֹורים. ּגּביו ׁשעל ּבּטיט הּמבלעין הּכלים אף ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻטהֹור,
ּבמגּופת טּבעת אֹו מחט והיתה ּפתיל צמיד הּמּקפת ְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֻחבית
הּמת. ּבאהל מּצילין ואין טמאין אּלּו הרי - מּצּדּה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹהחבית
החבית לתֹו נראין היּו אם ּפיה: ּכנגד החבית ּבמגּופת ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָהיּו

טה - לאוירּה יֹוצאין טמאין;ואינן - לאוירּה יצאּו ואם ֹורין, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָ
ׁשּבתֹוכֹו, הּכלים על מּציל ּפתיל צמיד הּמּקף חרּׂש ּכלי ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשאין
ּפי על אף הּׁשּום, ּכקלּפת ּתחּתיהן יׁש ואם ׁשּיתּבאר. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּכמֹו

טהֹורין. אּלּו הרי - אוירּה לתֹו ׁשֹוקעין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶָׁשהן
.Âואין טמאין הן הרי - ּבית ׁשל ּבקרקעיתֹו הּבלּועין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּכל

ּכן ּׁשאין מה הּתהֹום. עד ּכמֹוהּו האהל ׁשּקרקע ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹנּצלין;
טמּונים וכלים ּבּבית הּטמאה ּכיצד? ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבכתליו,
ּבמקֹומן יׁש אם טמאים. - אּמה מאה ּתחת אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָּבקרקעיתֹו,
זה למה אחד. אהל ּתחת הן ׁשהרי טהֹורין, - טפח על ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹטפח

טהֹור. ׁשהּבית ּבעלּיה, וטמאה הּבית ּגּבי ׁשעל לעלּיה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻדֹומה?
הּטמאה והיתה ארצֹו, מּכלּפי ּבמחיצה הּבית חלק אם ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻוכן
הּמחיצה מן למעלה ׁשּבּבית ּכלים - והארץ הּמחיצה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבין
היתה ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּטמאה, מֹונעין האהלים ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻטמאין;
והארץ הּמחיצה ׁשּבין ּכלים - הּמחיצה מן למעלה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּטמאה
ּגבּה והארץ הּמחיצה ּבין אין ואם מּציל. ׁשהאהל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹטהֹורין;

ּוטמאים. הּבית ּבקרקע ּכטמּונים הן הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַטפח
.Êויׁש טפח ּפֹותח ּבֹו ויׁש הּבית, ּתחת קמּור ׁשהּוא ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּביב

ּבתֹוכֹו טמאה והיתה טפח, ּפֹותח לּבית חּוץ ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻּבפתחֹו
טהֹור. ּׁשּבתֹוכֹו מה - ּבּבית טמאה היתה טהֹור; הּבית -ְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
טמאה והיתה טפח, ּפֹותח ּביציאתֹו ואין טפח ּפֹותח ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהיה
טהֹור, ּׁשּבתֹוכֹו מה - ּבּבית טמאה טמא; הּבית - ְְְִִֵֶַַַַַָָָֻּבתֹוכֹו
ואין טפח ּפֹותח ּבֹו אין להּכנס. טמאה ׁשל ּדרּכּה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשאין
היא ּכאּלּו טמא הּבית - ּבתֹוכֹו טמאה טפח: ּפֹותח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻּביציאתֹו
ׁשהן מּפני טמא, ּׁשּבתֹוכֹו מה - ּבּבית טמאה הּבית; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻּבתֹו

עד ּכמֹוהּו הּבית וקרקע ּבּקרקע, הּטמּונים הּתהֹום.ּככלים ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַָ
.Áּפתיל צמיד ּומּקפֹות אחת ּבכל זית וכחצי חבּיֹות ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָֻׁשּתי

מטּמא; ׁשעּור חצי ׁשאין טהֹורֹות, הן - הּבית ּבתֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֻּומּנחֹות
ּפתיל צמיד ואין ּכזית, ּבּבית יׁש ׁשהרי טמא, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָוהּבית
מּקפֹות הן ׁשהרי הּבית, מחמת מּטּמאֹות ואינן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻֻלטמאה.
טמאין, והּבית היא - מהן אחת נפּתחה ּפתיל. ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָצמיד
לזה זה ּפתּוחים ׁשהן חדרים ׁשני וכן טהֹורה. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָוחברתּה
- ּבחיצֹון זית וכחצי ּבאמצעי אֹו ּבּפנימי זית וכחצי ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶַַַַַַַַָָולּבית,
ּבּפנימי זית ּכחצי טהֹורין. והאמצעי והּפנימי טמא, ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָהחיצֹון
והחיצֹון והאמצעי טהֹור, הּפנימי - ּבאמצעי זית ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָוכחצי

להּכנס. ּדרּכּה ואין לצאת הּטמאה ׁשּדר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻטמאים;
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תּתן‡. ּביֹומֹו ׁשּנאמר: ּבזמּנֹו, הּׂשכיר ּׂשכר לּתן עּׂשה ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמצות
תעּׂשה, ּבלא עֹובר - זמּנֹו לאחר אחרֹו ואם וגֹו'. ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָֹּׂשכרֹו
ׁשהרי עליו, לֹוקין ואין הּׁשמׁש. עליו תבֹוא ולא ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ואחד הּבהמה ּׂשכר ואחד האדם ּׂשכר אחד לׁשּלם. חּיב ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּוא
עֹובר - זמן לאחר אחר ואם ּבזמּנֹו, לּתן חּיב - הּכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָּׂשכר
ּׂשכרֹו, תּתן ּביֹומֹו מּׁשּום ּבֹו יׁש - ּתֹוׁשב וגר תעּׂשה. ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹּבלא

תעּׂשה. ּבלא עֹובר אינֹו - אחרֹו ְְֲֲִֵֵֵֶַֹואם
ׁשּנאמר:·. מּמּנּו; נפׁשֹו נטל ּכאּלּו - ּׂשכיר ּׂשכר הּכֹובׁש ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכל

ועּׂשה: אזהרֹות ּבארּבע ועֹובר נפׁשֹו. את נּׂשא הּוא ְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָֹואליו

תלין לא ּומּׁשּום ּתגזל, ּבל ּומּׁשּום ּתעׁשק, ּבל מּׁשּום ְֲִִִִִֵַַַָֹֹֹעֹובר
לא ּומּׁשּום ּׂשכיר, ּביֹומֹוּפעּלת ּומּׁשּום הּׁשמׁש, עליו תבֹוא ְְִִִֶֶַַָָָָֹֻ

הּלילה, ּכל ּגֹובה - יֹום ּׂשכיר זמּנֹו? זהּו אי ּׂשכרֹו. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָתּתן
ּוּׂשכיר ּבקר; עד אּת ּׂשכיר ּפעּלת תלין לא נאמר: ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֻועליו
ּׂשכרֹו. תּתן ּביֹומֹו נאמר: ועליו הּיֹום, ּכל ּגֹובה - ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָלילה
ׁשל ׁשעֹות ּוּׂשכיר הּיֹום; ּכל ּגֹובה - יֹום ׁשל ׁשעֹות ְְִִֶֶֶַָָָּוּׂשכיר
ּׂשכיר חדׁש, ּׂשכיר ׁשּבת, ּׂשכיר הּלילה. ּכל ּגֹובה - ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹלילה
ּבּלילה יצא הּיֹום; ּכל ּגֹובה - ּבּיֹום יצא ׁשבּוע: ּׂשכיר ְְִֶַַַַַָָָָָָָָָׁשנה,

הּלילה. (אֹותֹו) ּכל ּגֹובה -ְֶַַָָ
עּׂשרה‚. אחרֹו אפּלּו והֹודיעֹו, ּוגמרּה, לאּמן, טּליתֹו ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָֻנתן

ּבחצי נתנּה עֹובר. אינֹו האּמן ּביד ׁשהּכלי זמן ּכל - ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻימים
ּתלין; ּבל מּׁשּום עֹובר חּמה עליו ׁשּׁשקעה ּכיון - ְִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּיֹום

ּבזמּנֹו. לֹו לּתן וחּיב היא, ּכּׂשכירּות ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָׁשהּקּבלנּות
להם:„. אמר ּפֹועלים, לי ּוּׂשכר צא לׁשלּוחֹו: ְְֲִִִֵֵֶַָָָֹהאֹומר
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ּבל מּׁשּום עֹוברין אינן ׁשניהם - הּבית ּבעל על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָּׂשכרכם
ואם אצלֹו; ּפעּלתן ׁשאין לפי וזה ּׂשכרן, ׁשּלא לפי זה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻּתלין,
אין עֹובר. הּׁשליח - הּבית ּבעל על ּׂשכרכם להם: אמר ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹלא
אבל לֹו; נתן ולא הּׂשכיר ׁשּתבעֹו ּבזמן אּלא עֹובר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּׂשֹוכר
אֹו לֹו, ּיּתן מה לֹו היה ולא ׁשּתבעֹו אֹו ּתבעֹו, לא ְְְִִֵֶַָָָָֹֹאם

ּפטּור. זה הרי - וקּבל אחר אצל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשהמחהּו
ׁשּכבר‰. ּפי על אף זמּנֹו, אחר עד ּׂשכיר ּׂשכר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָהּמׁשהה

עת וכל מּיד. לּתן חּיב זה הרי - תעּׂשה ולא ּבעּׂשה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעבר
ּתאמר אל ׁשּנאמר: ּדבריהם, ׁשל לאו על עֹובר - ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּיׁשהה

וׁשּוב. ל ְֲֵֵָלרע
.Âּבעל ואמר ּבזמּנֹו, ּותבעֹו ּבעדים, ׁשּׂשכרֹו ּׂשכיר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּכל

- ּכלּום נטלּתי לא אֹומר: והּׂשכיר ,ּׂשכר ל נתּתי ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹהּבית:
ּכל ּכדין ויּטל, חפץ ּבנקיטת הּׂשכיר ׁשּיּׁשבע חכמים, ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּתּקנּו
הּׂשכיר וזה ּבפֹועליו, טרּוד הּבית ׁשּבעל מּפני ונֹוטל; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנׁשּבע
נׁשּבע הּׂשכיר - קטן הּׂשכיר היה אפּלּו לזה. נפׁשֹו ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָנֹוּׂשא
היּו לא לֹומר: ׁשּיכֹול מּתֹו - ּבעדים ׁשּלא ּׂשכרֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹונֹוטל.
ונתּתי ּׂשכרּתי לֹומר: נאמן ,ּׂשכרּתי ולא מעֹולם ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָֹדברים
הּתֹורה ׁשבּועת אֹו ׁשּנתן, הּסת הּבית ּבעל ויּׁשבע ;ּׂשכר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָל
ׁשּׂשכרֹו אחד עד לֹו היה הּטענֹות. ּכׁשאר ּבמקצת, הֹודה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָאם
ּפי על אף זמּנֹו, אחר ּתבעֹו אם וכן ּכלּום. לֹו מֹועיל אינֹו -ְְְְִִִֵֵַַַַַָ
לא ואם הראיה; עליו מחברֹו הּמֹוציא - ּבעדים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשּׂשכרֹו
ׁשּתבעֹו ראיה הביא הּסת. הּבית ּבעל יּׁשבע - ראיה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהביא
ּתביעה. ׁשל הּיֹום אֹותֹו ּכל ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - זמּנֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּכל
ליל ּכל זמּנֹו - הערב עד ׁשני ּביֹום עּמֹו עֹוּׂשה היה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכיצד?
עדים הביא ואם ונֹוטל; נׁשּבע אינֹו הּׁשליׁשי ּובּיֹום ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַָׁשליׁשי,
יֹום ּכל ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ׁשליׁשי ליל ּכל ּתֹובעֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשהיה
עליו מחברֹו הּמֹוציא - והלאה רביעי מּליל אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָָׁשליׁשי,
יֹום עד והֹול ּתֹובעֹו ׁשהיה עדים הביא אם וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָהראיה.

חמיׁשי. יֹום ּכל ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶָָחמיׁשי
.Ê:אֹומר והּׂשכיר ,ל קצצּתי ׁשּתים אֹומר: הּבית ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָּבעל

ּכאן, הּׂשכיר ׁשּיּׁשבע חכמים ּתּקנּו לא - לי קצצּת ְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָֹׁשלׁש
אף ראיה, הביא לא ואם הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹאּלא
ּבעל הרי - היל לֹו ׁשאמר אֹו ׁשּתים, לֹו נתן ׁשּכבר ּפי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
ּכדי הּוא, חכמים ּתּקנת זה ודבר חפץ. ּבנקיטת נׁשּבע ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּבית
אמּורים? ּדברים ּבּמה נפׁש. ּבפחי הּׂשכיר יל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
אבל ּבזמּנֹו; ּותבעֹו לֹו, ּפסק ּכּמה ידעּו ולא ּבעדים ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹּבׁשּׂשכרֹו

ּבעדי ׁשּלא ּׂשכרֹו ּבעלאם יּׁשבע - זמּנֹו אחר ׁשּתבעֹו אֹו ם, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ׁשּלא אֹו לֹו, נתן ּׁשּכבר מה אּלא לֹו קצץ ׁשּלא הּסת ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּבית
הּטענֹות. ּכל ּכדין ,היל לֹו ׁשאמר זה אּלא אצלֹו לֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָנׁשאר

.Áוהּלה לי, קצצּת ׁשּתים אֹומר: אּמן לאּמן, טּליתֹו ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֻֻהּנֹותן
האּמן, ּביד ׁשהּטּלית זמן ּכל אחת, אּלא קצצּתי לא ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻאֹומר:
נׁשּבע האּמן הרי - ּבידֹו לקּוחה ׁשהיא לטען יכֹול ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָֹֻאם
ּכדי עד ּבּׂשכרֹו ׁשהיא לטען ויכֹול ונֹוטל; חפץ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבנקיטת
חזקה ּבּה לֹו ׁשאין אֹו ידֹו, מּתחת טּלית יצאת ואם ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּדמיה.
עליו מחברֹו הּמֹוציא - ּבידֹו לקּוחה ׁשהיא לטען יכֹול ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹואינֹו
אֹו הּסת, הּטּלית ּבעל יּׁשבע - ראיה הביא לא ואם ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהראיה;

ׁשאין הּטענֹות, ּכל ּכדין ּבמקצת, הֹודה אם הּתֹורה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשבּועת
הּׂשכיר. ּכדין ְִִֶַָזה

.Ëמגלּגלין ואין עליו, מחמירין אין - להּׁשבע הּבא ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָּׂשכיר
אין הּנׁשּבעין ּולכל ויּטל. נטל ׁשּלא נׁשּבע אּלא ּכלל, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹעליו
ּתחּלה לֹו ּופֹותחין עליו, ׁשמקילין הּׂשכיר מן חּוץ ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָמקילין,
ּׂשכרֹו היה אפּלּו וטל. הּׁשבע ,עצמ ּתצער אל לֹו: ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹואֹומרים
אּלא יּטל לא - נתּתיה אֹומר הּבית ּובעל אחת, ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹּפרּוטה
ּפרּוטה אּלא יטען לא אפּלּו ונֹוטל, הּנׁשּבע ּכל וכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבׁשבּועה.
ּתֹורה. ׁשל ּכעין ּבׁשבּועה אּלא אֹותּה יּטל לא - ְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹאחת
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לא‡. ועדין הארץ מן ׁשּגּדּולֹו ּבדבר עֹוּׂשין ׁשהן ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּפֹועלים
מעּׂשיהן ויהיּו ּבמחּבר, ּבין ּבתלּוׁש ּבין מלאכּתֹו, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֻנגמרה
אֹותן ׁשּיּניח מצוה הּבית ּבעל על הרי - הּמלאכה ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָּגמירת
רע ּבכרם תבא ּכי ׁשּנאמר: ּבֹו. עֹוּׂשין ּׁשהן מּמה ְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹלאכל
למדּו, הּׁשמּועה מּפי .רע ּבקמת תבא ּכי וכתּוב: ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹוגֹו',
מי ּׂשכרֹו, לא אּלּו וכי ּבּׂשכיר. אּלא מדּבר הּכתּוב ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשאין
מּדעּתֹו? ׁשּלא ׁשּלֹו ּבּקמה אֹו רעהּו ּבכרם ׁשּיבֹוא לֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהּתיר
- לעבֹודה ּבעלים לרׁשּות תבא ּכי אֹומר: הּוא ּכ ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹאּלא

ַֹּתאכל.
ׁשהעֹוּׂשה·. ּבמחּבר? לעֹוּׂשה ּבתלּוׁש העֹוּׂשה ּבין ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻמה

ּומּׁשּתּגמר מלאכּתֹו, נגמרה ׁשּלא עד ּבּדבר אֹוכל - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבתלּוׁש
ּבֹוצר ּכגֹון ּבמחּבר, והעֹוּׂשה לאכל; לֹו אסּור - ְְְְְֱִֵֶֶַָָָֹֻמלאכּתֹו
ויּתן ׁשּיבצר ּכגֹון עבֹודתֹו. ּכׁשּיגמר אּלא אֹוכל אינֹו - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹוקֹוצר
ויבצר ויחזר אחר, למקֹום הּסל וינּפץ ׁשּימלאּנּו, עד ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹּבּסל
מּפני אבל הּסל. ׁשּימּלא אחר עד אּלא אֹוכל ואינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָוימּלאּנּו,
אֹוכלין הּפֹועלין ׁשּיהיּו חכמים: אמרּו לּבעלים, אבדה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָהׁשב
יבּטלּו ׁשּלא ּכדי הּגת, מן ּובחזירתן לאֹומן, מאֹומן ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבהליכתן
ּכׁשהן הּמלאכה ּבתֹו אֹוכלין אּלא לאכל, ויׁשבּו ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמּמלאכּתן

מבּטלין. ואינן ְְְְְִִֵַַָמהּלכין
ּגמר‚. ּבׁשעת ׁשּלא ׁשאכל אֹו ואכל, מּמלאכּתֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהמבּטל

לא וחרמׁש ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ְְְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמלאכה
עֹוסק ׁשהּוא זמן ׁשּכל למדּו, הּׁשמּועה מּפי וגֹו'. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָתניף
וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לאכילתֹו. חרמׁש יניף לא - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּבקצירה
אכילתֹו על יתר ׁשּלקח אֹו ּׁשעּׂשה, מּמה ּבידֹו ׁשהֹולי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּפֹועל
לא ּכלי ואל ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר - לאחרים ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹונֹותן
- הֹולי אֹו אכל ׁשאם אּלּו, לאוין ׁשני על לֹוקין ואין ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָתּתן.

לׁשּלם. ְֵַַָחּיב
ׁשאינן„. מּפני אֹוכל, אינֹו - והמגּבן והמחּבץ ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָהחֹולב

המנּכ קרקע. ׁשּתֹולׁשיןּגּדּולי ּפי על אף ּובׁשּומין, ּבבצלים ׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
מּפני אֹוכל, אינֹו - ּבזה ּכּיֹוצא וכל הּגדֹולים, מּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹקטּנים
גּנֹות ׁשֹומרי לֹומר צרי ואין מלאכה. ּגמר מעּׂשיהם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשאין
ׁשאין והּמדלעֹות, ּכּמקׁשאֹות המחּבר, ּדבר וכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּופרּדסים
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ׁשחרית. ּולהּׂשּכירה ערבית ּבפרתֹו לדּוׁש אֹו ּבּיֹום, ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָעצמֹו
לבניו, מזֹונֹותיו ּומאכיל עצמֹו ּומסּגף מרעיב יהיה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹולא
ותחלׁש ּכחֹו ּתׁשׁש ׁשהרי הּבית; ּבעל ׁשל מלאכּתֹו גזל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹמּפני

ּבכח. מלאכה יעּׂשה ולא ְְְְֲֶַַַָָֹֹּדעּתֹו,
.Êולא עני ּׂשכר יגזל ׁשּלא הּבית ּבעל ׁשּמזהר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻּכדר

ויבּטל הּבית ּבעל מלאכת יגזל ׁשּלא מזהר העני ּכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻיעּכבּנּו,
חּיב אּלא ּבמרמה, הּיֹום ּכל ּומֹוציא ּבכאן, ּומעט ּבכאן ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָמעט
רביעית ּברכה על הקּפידּו ׁשהרי ּבּזמן, עצמֹו על ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָלדקּדק
ּכחֹו. ּבכל לעבד חּיב וכן אֹותּה. יבר ׁשּלא הּמזֹון ּברּכת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹׁשל
אביכן. את עבדּתי ּכחי ּבכל ּכי אמר: הּצּדיק יעקב ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשהרי
וּיפרץ ׁשּנאמר: הּזה, ּבעֹולם אף זאת ּׂשכר נטל ְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹלפיכ

מאד. מאד ְְִָֹֹהאיׁש
ּׂשכירּות הלכֹות להּו ְְְְִִִסליקּו

ה'תשע"ב תשרי י"ד רביעי יום

oFcTtE dl`W zFkld¦§§¥¨¦¨
הּׁשֹואלים. ּדין - ראׁשֹונה עּׂשה. מצֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָיׁש

חּנם. ׁשֹומר ּדין - ְִִִֵָָׁשנּיה
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

מּטלטלין‡. מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא בהמה אֹו ּכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּׁשֹואל
ׁשּנׁשּברה ּכגֹון ּגדֹול, אנס נאנס אפּלּו נגנב, אֹו ואבד ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמחברֹו,
ׁשּנאמר: הּכל; לׁשּלם חּיב - מתה אֹו נׁשּבית אֹו ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּבהמה
אין ּבעליו מת, אֹו ונׁשּבר וגֹו' רעהּו מעם איׁש יׁשאל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָוכי
ׁשּלא ּכׁשּנאנס אמּורים? ּדברים ּבּמה יׁשּלם. ׁשּלם ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעּמֹו
ּבּה, לחרׁש מחברֹו ּבהמה ׁשאל אם אבל מלאכה; ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָּבׁשעת
קדם מתה אם אבל ּפטּור. זה הרי - חֹורׁשת ּכׁשהיא ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹּומתה
ּבּה דׁש אֹו עליה ׁשרכב אֹו ּבּה, ׁשחרׁש אחר אֹו ּבּה ֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּיחרׁש
לׁשּלם. חּיב זה הרי - רכיבה ּבׁשעת אֹו דׁשה ּכׁשהיא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּומתה
ּבּה ליל מחברֹו ּבהמה הּׁשֹואל וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוכן
ּדלי ׁשּׁשאל אֹו ;הּדר ּבאֹותּה ּתחּתיו ּומתה ּפלֹוני, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָלמקֹום
קרּדם ׁשּׁשאל אֹו מּלּוי; ּבׁשעת ּבּבֹור ונקרע ּבֹו, ְְְְְִִִֶַַַַַַָֹֹלמּלאת
וכל הּבּקּוע; מחמת ּבֹו ׁשּפּצל ּבעת ונׁשּבר עצים, ּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹלפּצל
ּבֹו לעּׂשֹות אּלא ׁשאל ׁשּלא ּפטּור. זה הרי - ּבזה ֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכּיֹוצא

ׁשּנה. לא והרי זֹו, ְֲִֵַָָָֹמלאכה
ׁשּבׁשעת·. הּׁשֹואל וטען ּומתה, מחברֹו ּבהמה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשֹואל

ׁשּבני מקֹום ּבֹו ליל ׁשּׁשאלּה הּמקֹום היה אם מתה, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָמלאכה
ּבׁשעת נאנסה אֹו ׁשּמתה ראיה יביא - ׁשם מצּויין ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָאדם
- ראיה הביא לא ואם ויּפטר; ּבּה, ׁשּנה וׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹמלאכה,
ׁשאין ׁשּבחרּבתֹו, עפר ּבּה למּלאת מּמּנּו ׁשאלּה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻמׁשּלם.
הּבֹור ּבֹו למּלאת דלי מּמּנּו ׁשּׁשאל אֹו ׁשם, מצּויין ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹהעדים
אף יּפטר - ראיה הביא אם ּבּבֹור: ונקרע ּביתֹו, ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָּבתֹו
הּׁשֹומרים ׁשבּועת הּׁשֹואל יּׁשבע - לאו ואם ְְְְִִִִֵַַַַָָָמּׁשבּועה;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ויּפטר. מלאכה ּבׁשעת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמתה
ׁשּׁשמין‚. ּכדר לֹו ׁשמין - ונׁשּבר מחברֹו ּכלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּׁשֹואל

עּתה, ׁשוה הּוא וכּמה ׁשלם, ׁשוה היה ּכּמה אֹומדין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבנזקין:
וכן הּפחת. ּומׁשּלם הּׁשבּורה, הּבהמה אֹו הּכלי לֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָּומחזיר

הּפחת. ּומׁשּלם הּנבלה, מחזיר - הּבהמה מתה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָאם
עד„. ׁשּמׁשכּה מּׁשעה ּבמזֹונֹותיה חּיב - ּבהמה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּׁשֹואל

ל חּיב - ּבּׂשרּה ּכחׁש ואם ׁשאלתּה. ימי מהסֹוף ׁשּלם ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָ
ּפטּור; - הּמלאכה מחמת ּבּׂשרּה ּכחׁש ּבדמיה. ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּׁשּפחתה

ּכחׁשה. מלאכה ׁשּמחמת הּׁשֹומרין ׁשבּועת ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָויּׁשבע
הּמׁשאיל‰. הרי - סתם ּבהמה אֹו מחברֹו ּכלי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָהּׁשֹואל

ׁשּמׁש ּכיון - קצּוב לזמן ׁשאלֹו ׁשּירצה. עת ּבכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמחזירֹו
ימי סֹוף עד ידֹו מּתחת להחזירֹו יכֹולין הּבעלים אין ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָוזכה
מׁשּתּמׁשין הּיֹורׁשין הרי - הּׁשֹואל מת ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָהּׁשאלה.
קנין הּגּוף קֹונה הּלֹוקח הּוא: ודין הּזמן. סֹוף עד ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָּבּׁשאלה
ולא עֹולם קנין הּגּוף קנה מּתנה ּומקּבל ׁשּנתן, ּבּדמים ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹעֹולם
ּבּדמים קצּוב זמן עד לפרֹותיו הּגּוף קנה והּׂשֹוכר ּכלּום; ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָנתן
נתן ולא קצּוב זמן עד לפרֹותיו הּגּוף קנה והּׁשֹואל ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּנתן,
לעֹולם, ּבֹו לחזר יכֹול ׁשאינֹו ּכּמֹוכר ׁשהּנֹותן ּכׁשם ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּכלּום;
הּניח הּזמן. ּבתֹו לחזר יכֹול ׁשאינֹו ּכּמּׂשּכיר הּמׁשאיל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָֹּכ
חׁשבּו ּבאנסיה. חּיבין אין - ּומתה ׁשאּולה ּפרה אביהם ְְֲֳִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָלהם
ּבּׂשר ּדמי מׁשּלמין - ואכלּוה טבחּוה אביהם, ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיא
- ׁשּטבחּוה אֹו ּומתה נכסים, אביהם להם הּניח ואם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבזֹול.

מּנכסיו. ּדמיה את ְְְִִֶֶַָָָָמׁשּלמין
.Âאין - ּפלֹונית מלאכה ּבֹו לעּׂשֹות מחברֹו ּכלי ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָהּׁשֹואל

אֹותּה ּבֹו ׁשּיעּׂשה עד ידֹו מּתחת להחזירֹו יכֹול ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָהּמׁשאיל
ּפלֹוני למקֹום ּבּה ליל ּבהמה מּמּנּו ׁשאל אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָמלאכה.
ויחזר. לׁשם ּבּה ׁשּיל עד הּׁשֹואל מּיד להחזירּה יכֹול אינֹו -ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

.Ê- הּזה הּפרּדס ּבֹו לעּדר קרּדם הׁשאילני לחברֹו: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹהאֹומר
ּפרּדס ּבֹו לעּדר רּׁשאי ואינֹו ּבלבד, הּפרּדס אֹותֹו ּבֹו ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַֹעֹודר
זה אי אחר ּפרּדס ּבֹו עֹודר - סתם ּפרּדס לֹו אמר ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָאחר.
ּכל ּבֹו עֹודר - ׁשּלֹו הרּבה ּפרּדסים ּבֹו לעּדר ׁשאלֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּירצה.
מחזיר - ּבעדירה הּברזל ּכל נׁשחת ואפּלּו ׁשּלֹו. ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּפרּדסים

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עץ. ׁשל הּנּצב ְִֵֵֵֶֶַַָָֹלֹו
.Áהׁשאילני לֹו: ואמר ּבֹו, להׁשּתּמׁש מחברֹו ּכלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָהּׁשֹואל

זה דבר לי מׁשאיל אּתה אין ּכלֹומר: .ּבטֹובת ּפלֹוני ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָדבר
ׁשאינ ,ונדבֹותי לּב טֹובת ּכפי אּלא הּמׁשאילין, ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכדר
- זה על הּמׁשאיל מּיד קנּו אם .אר אם הּזמן על ְְְִִִִִֶַַַַַַַַַָָמקּפיד
הּכלי ׁשּיתּבּטל עד לעֹולם, ּבֹו מׁשּתּמׁש הּׁשֹואל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָהרי
הּׁשֹואל ואין ׁשיריו. אֹו ׁשבריו ויחזיר מלאכּתֹו, ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָמּלעּׂשֹות

אחרת. ּפעם לעּׂשֹותֹו אֹו הּכלי ּולתּקן לחזר ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַֹרּׁשאי
.Ë- ונהרסה מים, ׁשל זֹו ׁשקת הׁשאילני לחברֹו: ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהאֹומר

ונהרסה סתם, ׁשקת הׁשאילני לֹו: אמר לבנֹותּה. יכֹול ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאינֹו
קנּו אם ׁשקת, מקֹום הׁשאילני לֹו: אמר לבנֹותּה. לֹו יׁש -ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ
הּמׁשאיל ּבקרקע והֹול ּבֹונה הּׁשֹואל הרי - הּמׁשאיל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַמּיד
אֹו ּבהמּתֹו מּמּנה להׁשקֹות ׁשאפׁשר ׁשקת לידֹו ׁשּתבֹוא ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹעד

הּמׁשאיל. עם ׁשהתנה ּכמֹו ְְְְִִִֶַַַָארצֹו,
.È;אחד מּיֹום ּפחֹות אין - ללינה מחברֹו: ּפנּדק ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֻהּׁשֹואל

ּפחֹות אין - לנּׂשּואים ימים; מּׁשני ּפחֹות אין - ְְְִִִִִִֵֵֵָָָָלׁשביתה
- האבל לבית ּבֹו ליל מחברֹו חלּוק ׁשאל יֹום. ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָמּׁשלׁשים
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ׁשּנגמרה‰. מּפני אֹוכל, אינֹו - ּובגרֹוגרֹות ּבתמרים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָהּבֹודל
ׁשעּׂשּו, אחר ּבהן וכּיֹוצא ּבחּטים העֹוּׂשה למעּׂשר. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמלאכּתן
הרי - לטחן אֹו אֹותן לנּפח אֹו צרֹורֹות לבר ׁשּׂשכרן ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹֹּכגֹון
הּלׁש אבל לחּלה. מלאכּתן נגמרה לא ׁשעדין אֹוכלין, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹאּלּו
מלאכּתן ׁשּנגמרה מּפני אֹוכל, אינֹו - והאֹופה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוהמקּטף
נגמרה לא ׁשעדין מּדבר אּלא אֹוכל הּפֹועל ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלחּלה,
חבּיֹותיו ונתּפּתחּו עּגּוליו נתּפרסּו ּולמעּׂשר. לחּלה ְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָמלאכּתֹו
יאכלּו, לא אּלּו הרי - ּבהן לעּׂשֹות ּוּׂשכרן דלּועיו], ְְְְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָֹֹ[ונחּתכּו
ואם טבל. הן והרי למעּׂשר ונקּבעּו מלאכּתן נגמרה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהרי
ּבׁשל אֹוכלין הּפֹועלים אין ּומאכילן. מעּׂשר - הֹודיען ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹלא

.רע ּבכרם ׁשּנאמר: ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַהקּדׁש,
.Êלא אּלּו הרי - ׁשּלֹו רבעי ּבנטע לעּׂשֹות ּפֹועלין ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹּׂשכר

ּומאכילן. ּפֹודה - הֹודיעם לא ואם ְְֲִִִֶַָָֹֹיאכלּו.
.Áוהּדֹור והּבֹוצר והּמֹוסק והּבֹורר והּזֹורה והּדׁש ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָהּקֹוצר

הּתֹורה. מן אֹוכלין הם הרי - אּלּו ּבמלאכֹות ּכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֹוכל
.Ëהּקרקע מן הּתלּוׁש ּדבר וכל וערמֹות גּתֹות ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָׁשֹומרי

ל מהלכֹותׁשעדין אֹוכלין - למעּׂשר מלאכּתן נגמרה א ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
עּׂשה אם אבל מעּׂשה. ּכעֹוּׂשה אינֹו ׁשהּׁשֹומר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמדינה;
זה הרי - ּבכתפיו אפּלּו ּברגליו, ּבין ּבידיו ּבין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָּבאיבריו,

הּתֹורה. מן ִֵַָאֹוכל
.Èלא - ּבענבים ּבענבים, יאכל לא - ּבתאנים עֹוּׂשה ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹהיה

ּבגפן והעֹוּׂשה ענבים. ואכלּת ּבכרם ׁשּנאמר: ּבתאנים; ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹיאכל
אחר. ודבר ענבים יאכל ולא אחרת. ּבגפן אֹוכל אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹזֹו
על הּבית ּבעל עם קצץ ואם ּבמלח. ולא ּבפת יאכל ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָֹֹֹולא
ּבכל ּבין ּבפת ּבין ּבמלח ּבין אֹותֹו אֹוכל - ּׁשּיאכל מה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשעּור
ואכלּת ׁשּנאמר: ּבענבים; למץ לפֹועל אסּור ׁשּירצה. ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּדבר
ּבאּור; הּׁשּבלין לֹו מהבהבין אׁשּתֹו אֹו ּבניו יהיּו ולא ְְְְְֲֲֳִִִִִִַַָָָָֹענבים.
ּכל וכן ׁשהן. ּכמֹות ענבים - ּכנפׁש ענבים ואכלּת ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.‡È;גּסה אכילה אֹוכל ּׁשהּוא מּמה לאכל לפֹועל ְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָֹאסּור

מקֹום עד עצמֹו את למנע לֹו ּומּתר .ּׂשבע ּכנפׁש ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻׁשּנאמר:
וכֹותבת ּבדינר, אפּלּו קּׁשּות לאכל לֹו ויׁש ואֹוכל. ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹהּיפֹות
ׁשּנאמר: ּכסף; ּבמעה ׁשּׂשכרֹו ּפי על אף ּבדינר, ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָאפּלּו
רעבּתן, יהיה ׁשּלא האדם את מלּמדין אבל .ּׂשבע ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכנפׁש
חמׁש אֹו ארּבע מׁשּמר היה ּבפניו. הּפתח את סֹותם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָויהיה
אחת מּכל אֹוכל אּלא מהן, מאחת ּכרסֹו ימּלא לא - ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹערמֹות

חׁשּבֹון. לפי ְְְִֶַַואחת
.·Èענבים אֹוכלין - ּבּגת וערב ׁשתי הלכּו ׁשּלא ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּפֹועלים

ּבלבד. ּבענבים אּלא עֹוּׂשין אינן ׁשעדין יין, ׁשֹותין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָואין
מן לאכל להן יׁש - וערב ׁשתי ּבּה ויהּלכּו ּבּגת ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומּׁשּידרכּו
ּבענבים עֹוּׂשין הן ׁשהרי הּתירֹוׁש, מן ולׁשּתֹות ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָהענבים

ְִַּוביין.
.‚Èאֹו אֹוכל, ּׁשאני מה ּובני לאׁשּתי ּתנּו ׁשאמר: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּפֹועל

ּובני לאׁשּתי לאכל ׁשּנטלּתי מּזה מעט נֹותן הריני ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשאמר:
עצמֹו. לּפֹועל אּלא ּתֹורה זכתה ׁשּלא לֹו; ׁשֹומעין אין -ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ
- ּובני לאׁשּתי ּתנּו ואמר: ּבענבים, עֹוּׂשה ׁשהיה נזיר ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָאפּלּו

לֹו. ׁשֹומעין ְִֵאין

.„Èוהתנה ועבדיו, ּובניו ואׁשּתֹו הּוא עֹוּׂשה ׁשהיה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָּפֹועל
ולא הּוא לא עֹוּׂשין, ּׁשהן מּמה יאכלּו ׁשּלא הּבית ּבעל ְְִִִִֵֶֶַַַַַֹֹֹֹעם
ּבגדֹולים, אמּורים? ּדברים ּבּמה אֹוכלין. אינן אּלּו הרי - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָהם
יכֹול אינֹו - קטּנים אבל מחלּו; והרי ּדעת ּבהם ׁשּיׁש ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּפני
אֹו אביהן מּׁשל אֹוכלין ׁשאינן יאכלּו; ׁשּלא עליהם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָֹֹֹלפסק

ׁשמים. מּׁשל אּלא אדֹוניהם, ֲִִִֵֶֶֶֶַָָמּׁשל

ה'תשע"ב תשרי י"ג שלישי יום
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ּבין‡. קרקע, ּבגּדּולי עֹוּׂשה ׁשהיא זמן ּכל אֹוכלת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּבהמה
ׁשּתהיה עד ּגּבּה ׁשעל מּמּׂשאֹוי ואֹוכלת ּבתלּוׁש. ּבין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבמחּבר

ויאכילּנה. ּבידֹו יּטל ׁשּלא ּובלבד ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֹּפֹורקת.
לֹוקה;·. - מלאכּתּה ּבׁשעת מּלאכל הּבהמה הּמֹונע ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכל

מיני ּכל ואחד ׁשֹור אחד ּבדיׁשֹו. ׁשֹור תחסם לא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ואחד הּדיׁשה ואחד טהֹורין, ּבין טמאין ּבין וחּיה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבהמה

ּב ׁשֹור נאמר ולא קרקע, ּגּדּולי ׁשל הּמלאכֹות ׁשאר דיׁשֹוּכל ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹ
אֹותּה החֹוסם אחד ּפטּור. - הּפֹועל את והחֹוסם ּבהוה. ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא
בּה ועּׂשה מּקדם אֹותּה החֹוסם ואחד מלאכה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּבׁשעת
ּׂשכר לֹוקה. - ּבקֹול חסמּה אפּלּו חסּומה, והיא ְְְֲֲֲִִֶַָָָָָָמלאכה
ארּבעה לּבעלים ּומׁשּלם לֹוקה, - ּבּה ודׁש וחסמּה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבהמה
נתחּיב מׁשיכה ׁשּמּׁשעת לחמֹור; קּבין ּוׁשלֹוׁשה לפרה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָקּבין
חסּומה. ּבּה ׁשּידּוׁש עד מלקּות חּיב ואינֹו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָּבמזֹונֹותיה,

מּׁשּום‚. עֹובר - ּכֹוכבים עֹובד ׁשל ּבפרתֹו הּדׁש ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָיּׂשראל
אינֹו - יּׂשראל ׁשל ּבפרתֹו הּדׁש ּכֹוכבים והעֹובד ּתחסם. ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבל
ּפרתי חסם ּכֹוכבים: לעֹובד אמר ּתחסם. ּבל מּׁשּום ְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹֹעֹובר
אֹוכלת; אינּה והרי ּבּה, ודׁש ּבפיה קֹוץ לּה יׁשב ּבּה; ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָודּוׁש
הרי מּבחּוץ; ּבנּה ׁשהרּביץ אֹו מּבחּוץ, ארי לּה ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָהרּביץ
ּכדי הּדיׁש ּגּבי על עֹור ּפרס אֹותּה; מׁשקה ואינֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּצמאה
היה לֹוקה. ואינֹו אסּור, ּבֹו וכּיֹוצא זה ּכל - ּתאכל ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
ׁשהיתה אֹו ּומּזיקּה, מעיה לבני רע ּבֹו עֹוּׂשה ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּדבר
הקּפידה ׁשּלא למנעּה; מּתר - מתרזת מּזה ּתאכל ואם ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻחֹולה

נהנית. אינּה והרי הנאתּה, על אּלא ֱֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָּתֹורה
ּובתרּומת„. ּבתרּומה ּבּה ּדׁש ּכהן ׁשהיה יּׂשראל ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹּפרה

ּופרֹות ׁשני, ּבמעּׂשר הּדׁשֹות ּפרֹות וכן וּדאי, ׁשל ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמעּׂשר
עֹובר אינֹו - הּדר להן ׁשּירט לפי הּתבּואה על ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהמהּלכֹות
היּו אם העין, מראית מּפני אבל ּתחסם. ּבל מּׁשּום ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹעליהן
הּמין מאֹותֹו מעט מביא - ׁשני ּומעּׂשר ּבתרּומה ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָדׁשֹות

ׁשּבפיהן. ּבקרסטלין להן ְְְְִִִֶֶֶֶַָָותֹולה
ּדמאי‰. ׁשל מעּׂשר ּובתרּומת ּדמאי ׁשל ׁשני ּבמעּׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּדׁש

ּתחסם. ּבל מּׁשּום עֹובר - ּתרּומה ְְְִִֵֵַַָֹּובגּדּולי
.Âׁשּתאכל ּכדי ּולסּגפּה, ּפרתֹו להרעיב הּפרה ּבעל ְְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹרּׁשאי

ּכדי עמיר, ּפקיעי להאכילּה הּׂשֹוכר ורּׁשאי הּדיׁש; מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָהרּבה
הּבית ּבעל רּׁשאי ּבֹו: ּכּיֹוצא הּדיׁש. מן הרּבה ּתאכל ְִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַֹֹׁשּלא
הרּבה; ענבים יאכלּו ׁשּלא ּכדי יין, ּפֹועלים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹֹלהׁשקֹות

הרּבה.ור ענבים ׁשּיאכלּו ּכדי ּבציר, ּפּתן לטּבל ּפֹועלין ּׁשאין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
ּולהּׂשּכיר ּבּלילה מלאכּתֹו לעּׂשֹות רּׁשאי הּפֹועל אין ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַַַַָָאבל
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ׁשחרית. ּולהּׂשּכירה ערבית ּבפרתֹו לדּוׁש אֹו ּבּיֹום, ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָעצמֹו
לבניו, מזֹונֹותיו ּומאכיל עצמֹו ּומסּגף מרעיב יהיה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹולא
ותחלׁש ּכחֹו ּתׁשׁש ׁשהרי הּבית; ּבעל ׁשל מלאכּתֹו גזל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹמּפני

ּבכח. מלאכה יעּׂשה ולא ְְְְֲֶַַַָָֹֹּדעּתֹו,
.Êולא עני ּׂשכר יגזל ׁשּלא הּבית ּבעל ׁשּמזהר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻּכדר

ויבּטל הּבית ּבעל מלאכת יגזל ׁשּלא מזהר העני ּכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻיעּכבּנּו,
חּיב אּלא ּבמרמה, הּיֹום ּכל ּומֹוציא ּבכאן, ּומעט ּבכאן ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָמעט
רביעית ּברכה על הקּפידּו ׁשהרי ּבּזמן, עצמֹו על ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָלדקּדק
ּכחֹו. ּבכל לעבד חּיב וכן אֹותּה. יבר ׁשּלא הּמזֹון ּברּכת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹׁשל
אביכן. את עבדּתי ּכחי ּבכל ּכי אמר: הּצּדיק יעקב ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשהרי
וּיפרץ ׁשּנאמר: הּזה, ּבעֹולם אף זאת ּׂשכר נטל ְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹלפיכ

מאד. מאד ְְִָֹֹהאיׁש
ּׂשכירּות הלכֹות להּו ְְְְִִִסליקּו

ה'תשע"ב תשרי י"ד רביעי יום
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הּׁשֹואלים. ּדין - ראׁשֹונה עּׂשה. מצֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָיׁש

חּנם. ׁשֹומר ּדין - ְִִִֵָָׁשנּיה
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

מּטלטלין‡. מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא בהמה אֹו ּכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּׁשֹואל
ׁשּנׁשּברה ּכגֹון ּגדֹול, אנס נאנס אפּלּו נגנב, אֹו ואבד ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמחברֹו,
ׁשּנאמר: הּכל; לׁשּלם חּיב - מתה אֹו נׁשּבית אֹו ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּבהמה
אין ּבעליו מת, אֹו ונׁשּבר וגֹו' רעהּו מעם איׁש יׁשאל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָוכי
ׁשּלא ּכׁשּנאנס אמּורים? ּדברים ּבּמה יׁשּלם. ׁשּלם ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעּמֹו
ּבּה, לחרׁש מחברֹו ּבהמה ׁשאל אם אבל מלאכה; ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָּבׁשעת
קדם מתה אם אבל ּפטּור. זה הרי - חֹורׁשת ּכׁשהיא ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹּומתה
ּבּה דׁש אֹו עליה ׁשרכב אֹו ּבּה, ׁשחרׁש אחר אֹו ּבּה ֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּיחרׁש
לׁשּלם. חּיב זה הרי - רכיבה ּבׁשעת אֹו דׁשה ּכׁשהיא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּומתה
ּבּה ליל מחברֹו ּבהמה הּׁשֹואל וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוכן
ּדלי ׁשּׁשאל אֹו ;הּדר ּבאֹותּה ּתחּתיו ּומתה ּפלֹוני, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָלמקֹום
קרּדם ׁשּׁשאל אֹו מּלּוי; ּבׁשעת ּבּבֹור ונקרע ּבֹו, ְְְְְִִִֶַַַַַַָֹֹלמּלאת
וכל הּבּקּוע; מחמת ּבֹו ׁשּפּצל ּבעת ונׁשּבר עצים, ּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹלפּצל
ּבֹו לעּׂשֹות אּלא ׁשאל ׁשּלא ּפטּור. זה הרי - ּבזה ֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכּיֹוצא

ׁשּנה. לא והרי זֹו, ְֲִֵַָָָֹמלאכה
ׁשּבׁשעת·. הּׁשֹואל וטען ּומתה, מחברֹו ּבהמה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשֹואל

ׁשּבני מקֹום ּבֹו ליל ׁשּׁשאלּה הּמקֹום היה אם מתה, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָמלאכה
ּבׁשעת נאנסה אֹו ׁשּמתה ראיה יביא - ׁשם מצּויין ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָאדם
- ראיה הביא לא ואם ויּפטר; ּבּה, ׁשּנה וׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹמלאכה,
ׁשאין ׁשּבחרּבתֹו, עפר ּבּה למּלאת מּמּנּו ׁשאלּה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻמׁשּלם.
הּבֹור ּבֹו למּלאת דלי מּמּנּו ׁשּׁשאל אֹו ׁשם, מצּויין ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹהעדים
אף יּפטר - ראיה הביא אם ּבּבֹור: ונקרע ּביתֹו, ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָּבתֹו
הּׁשֹומרים ׁשבּועת הּׁשֹואל יּׁשבע - לאו ואם ְְְְִִִִֵַַַַָָָמּׁשבּועה;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ויּפטר. מלאכה ּבׁשעת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמתה
ׁשּׁשמין‚. ּכדר לֹו ׁשמין - ונׁשּבר מחברֹו ּכלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּׁשֹואל

עּתה, ׁשוה הּוא וכּמה ׁשלם, ׁשוה היה ּכּמה אֹומדין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבנזקין:
וכן הּפחת. ּומׁשּלם הּׁשבּורה, הּבהמה אֹו הּכלי לֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָּומחזיר

הּפחת. ּומׁשּלם הּנבלה, מחזיר - הּבהמה מתה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָאם
עד„. ׁשּמׁשכּה מּׁשעה ּבמזֹונֹותיה חּיב - ּבהמה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּׁשֹואל

ל חּיב - ּבּׂשרּה ּכחׁש ואם ׁשאלתּה. ימי מהסֹוף ׁשּלם ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָ
ּפטּור; - הּמלאכה מחמת ּבּׂשרּה ּכחׁש ּבדמיה. ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּׁשּפחתה

ּכחׁשה. מלאכה ׁשּמחמת הּׁשֹומרין ׁשבּועת ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָויּׁשבע
הּמׁשאיל‰. הרי - סתם ּבהמה אֹו מחברֹו ּכלי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָהּׁשֹואל

ׁשּמׁש ּכיון - קצּוב לזמן ׁשאלֹו ׁשּירצה. עת ּבכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמחזירֹו
ימי סֹוף עד ידֹו מּתחת להחזירֹו יכֹולין הּבעלים אין ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָוזכה
מׁשּתּמׁשין הּיֹורׁשין הרי - הּׁשֹואל מת ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָהּׁשאלה.
קנין הּגּוף קֹונה הּלֹוקח הּוא: ודין הּזמן. סֹוף עד ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָּבּׁשאלה
ולא עֹולם קנין הּגּוף קנה מּתנה ּומקּבל ׁשּנתן, ּבּדמים ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹעֹולם
ּבּדמים קצּוב זמן עד לפרֹותיו הּגּוף קנה והּׂשֹוכר ּכלּום; ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָנתן
נתן ולא קצּוב זמן עד לפרֹותיו הּגּוף קנה והּׁשֹואל ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּנתן,
לעֹולם, ּבֹו לחזר יכֹול ׁשאינֹו ּכּמֹוכר ׁשהּנֹותן ּכׁשם ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּכלּום;
הּניח הּזמן. ּבתֹו לחזר יכֹול ׁשאינֹו ּכּמּׂשּכיר הּמׁשאיל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָֹּכ
חׁשבּו ּבאנסיה. חּיבין אין - ּומתה ׁשאּולה ּפרה אביהם ְְֲֳִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָלהם
ּבּׂשר ּדמי מׁשּלמין - ואכלּוה טבחּוה אביהם, ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיא
- ׁשּטבחּוה אֹו ּומתה נכסים, אביהם להם הּניח ואם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבזֹול.

מּנכסיו. ּדמיה את ְְְִִֶֶַָָָָמׁשּלמין
.Âאין - ּפלֹונית מלאכה ּבֹו לעּׂשֹות מחברֹו ּכלי ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָהּׁשֹואל

אֹותּה ּבֹו ׁשּיעּׂשה עד ידֹו מּתחת להחזירֹו יכֹול ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָהּמׁשאיל
ּפלֹוני למקֹום ּבּה ליל ּבהמה מּמּנּו ׁשאל אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָמלאכה.
ויחזר. לׁשם ּבּה ׁשּיל עד הּׁשֹואל מּיד להחזירּה יכֹול אינֹו -ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

.Ê- הּזה הּפרּדס ּבֹו לעּדר קרּדם הׁשאילני לחברֹו: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹהאֹומר
ּפרּדס ּבֹו לעּדר רּׁשאי ואינֹו ּבלבד, הּפרּדס אֹותֹו ּבֹו ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַֹעֹודר
זה אי אחר ּפרּדס ּבֹו עֹודר - סתם ּפרּדס לֹו אמר ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָאחר.
ּכל ּבֹו עֹודר - ׁשּלֹו הרּבה ּפרּדסים ּבֹו לעּדר ׁשאלֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּירצה.
מחזיר - ּבעדירה הּברזל ּכל נׁשחת ואפּלּו ׁשּלֹו. ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּפרּדסים

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עץ. ׁשל הּנּצב ְִֵֵֵֶֶַַָָֹלֹו
.Áהׁשאילני לֹו: ואמר ּבֹו, להׁשּתּמׁש מחברֹו ּכלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָהּׁשֹואל

זה דבר לי מׁשאיל אּתה אין ּכלֹומר: .ּבטֹובת ּפלֹוני ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָדבר
ׁשאינ ,ונדבֹותי לּב טֹובת ּכפי אּלא הּמׁשאילין, ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכדר
- זה על הּמׁשאיל מּיד קנּו אם .אר אם הּזמן על ְְְִִִִִֶַַַַַַַַַָָמקּפיד
הּכלי ׁשּיתּבּטל עד לעֹולם, ּבֹו מׁשּתּמׁש הּׁשֹואל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָהרי
הּׁשֹואל ואין ׁשיריו. אֹו ׁשבריו ויחזיר מלאכּתֹו, ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָמּלעּׂשֹות

אחרת. ּפעם לעּׂשֹותֹו אֹו הּכלי ּולתּקן לחזר ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַֹרּׁשאי
.Ë- ונהרסה מים, ׁשל זֹו ׁשקת הׁשאילני לחברֹו: ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהאֹומר

ונהרסה סתם, ׁשקת הׁשאילני לֹו: אמר לבנֹותּה. יכֹול ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאינֹו
קנּו אם ׁשקת, מקֹום הׁשאילני לֹו: אמר לבנֹותּה. לֹו יׁש -ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ
הּמׁשאיל ּבקרקע והֹול ּבֹונה הּׁשֹואל הרי - הּמׁשאיל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַמּיד
אֹו ּבהמּתֹו מּמּנה להׁשקֹות ׁשאפׁשר ׁשקת לידֹו ׁשּתבֹוא ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹעד

הּמׁשאיל. עם ׁשהתנה ּכמֹו ְְְְִִִֶַַַָארצֹו,
.È;אחד מּיֹום ּפחֹות אין - ללינה מחברֹו: ּפנּדק ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֻהּׁשֹואל

ּפחֹות אין - לנּׂשּואים ימים; מּׁשני ּפחֹות אין - ְְְִִִִִִֵֵֵָָָָלׁשביתה
- האבל לבית ּבֹו ליל מחברֹו חלּוק ׁשאל יֹום. ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָמּׁשלׁשים
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,לפיכ ּׂשכר. ּכׁשֹומר הּוא והרי ׁשאלה, מּדין יצאת ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָׁשאלתּה
ּכל וכן ּפטּור. - ׁשאלתּה ימי אחרי מתה אֹו נׁשּבית ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַָָָָֹאם

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
הּיֹום,‚. חצי ּוּׂשכרּה הּיֹום חצי ׁשאלּה מחברֹו, ּפרה ְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָהּׁשֹואל

ּומתה אחת וּׂשכר אחת ׁשאל למחר, ּוּׂשכרּה הּיֹום ְְְְֵַַַַַַַָָָָָָָָָׁשאלּה
ׁשהיתה ּבּיֹום מתה, ׁשאּולה אֹומר: הּמׁשאיל מהן, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאחת
אֹומר: והּׁשֹומר מתה, ׁשאּולה ׁשהיתה ּבּׁשעה מתה, ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָׁשאּולה
ׁשהיתה ּבּיֹום מתה, ּׂשכּורה הּׁשֹואל: ׁשאמר אֹו יֹודע, ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאיני
אֹומר: והּמׁשאיל מתה, ּׂשכּורה ׁשהיתה ּבּׁשעה מתה, ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּׂשכּורה
יֹודע איני אֹומר: וזה יֹודע, איני זה: ׁשאמר אֹו יֹודע, ְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָאיני
יּׁשבע - ראיה ׁשם היתה לא הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא -ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָָָֹ
זה ויּפטר. יֹודע, ׁשאינֹו אֹו ׁשּמתה, הּׂשכּורה על ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׂשֹוכר
על הּׁשֹומר יּׁשבע - ּׂשכּורה אֹומר וזה ׁשאּולה, ְְְִֵֵֵֶַַַָָָאֹומר

ׁשּטען, ּכמֹו ּכדרּכּה ׁשּמתה ׁשהּׂשכּורההּׂשכּורה עליו ויגלּגל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ׁשּמתה. ִֵֶָהיא

הּיֹום„. וחצי ּבׁשאלה הּיֹום חצי ּפרֹות, ׁשּתי ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָהׁשאילֹו
אֹומר: והּלה מתּו, הּׁשאלה ּבזמן אֹומר: הּמׁשאיל ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָּבּׂשכירּות,
ׁשאינֹו מּתֹו - יֹודע איני והאחרת הּׁשאלה, ּבזמן מתה ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאחת
ּפרֹות, ׁשלׁש לֹו מסר אם וכן הׁשּתים. יׁשּלם לּׁשבע ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָיכֹול
ׁשּתים אֹומר: הּמׁשאיל ּׂשכּורה, ואחת ׁשאּולֹות ְְְְְְִִִֵַַַַַַָׁשּתים
מתה הּׁשאּולה אחת אֹומר: והּׁשֹואל ׁשּמתּו, הן ְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהּׁשאּולֹות
האחרת הּׁשאּולה אם יֹודע איני ׁשּמתה הּׁשנּיה אבל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוּדאי,
איני אֹומר ׁשהרי לּׁשבע, יכֹול ׁשאינֹו מּתֹו - הּׂשכּורה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאֹו
זה ּדין יתּבאר ונטען טֹוען ּובהלכֹות הׁשּתים. יׁשּלם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָיֹודע,
וכיצד להּׁשבע, יכֹולים ׁשאינן הּטֹוענין מּכל ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוכּיֹוצא

מׁשּלמים. הם טעם זה ּומאי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַמׁשּלמין,
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רביעי ¦¦§¤¤ּפרק

זה‡. הרי - אבד אֹו ונגנב ּבחּנם, חברֹו אצל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמפקיד
ּבעל ונקרב וגֹו', האיׁש מּבית וגּנב ׁשּנאמר: ונפטר; ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻנׁשּבע
רעהּו. ּבמלאכת ידֹו ׁשלח לא אם האלהים אל ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּבית
ּכדר ׁשמר אּלא ּפׁשע, ׁשּלא הּׁשבּועה: ּבתֹו עליו ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּומגלּגלין
אחר נגנב ׁשאם נגנב; ואחר יד ּבֹו ׁשלח ולא ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָֹהּׁשֹומרין,

ּבאח חּיב - ּבּפּקדֹון יד ריּותֹו.ׁשּׁשלח ְֲִֶַַַַָָָָָ
וחמר·. קל הּגנבה, מן חּנם ׁשֹומר את הּכתּוב ּופטר ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהֹואיל

ׁשּלא והּוא ּומתה. ּוׁשבּויה ׁשבּורה ּכגֹון הּגדֹולים, האנסין ְְְְְֳִִִֵֶַָָָָָֹמן
ּבאנסיו. חּיב - ּבּפּקדֹון יד ׁשלח אבל ּבּפּקדֹון; יד ֲֳִִַַַַַָָָָָָָָָָָׁשלח
ׁשּדר ּפּקדֹון, יׁש הּפּקדֹון: לפי הּכל הּׁשֹומרים? ּדר ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּכיצד
ויׁש והאבנים; הּקֹורֹות ּכגֹון ׁשער, ּבבית להּניחֹו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָׁשמירתֹו
ּפׁשּתן חבילֹות ּכגֹון ּבחצר, להּניחֹו ׁשמירתֹו ׁשּדר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּפּקדֹון,
להּניחֹו ׁשמירתֹו ׁשּדר ּפּקדֹון, ויׁש ּבהן; וכּיֹוצא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּגדֹולֹות
ׁשמירתֹו ׁשּדר ּפּקדֹון, ויׁש וטּלית; ּׂשמלה ּכגֹון ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּבית,
ּוכלי מׁשי ּבגדי ּכגֹון עליו, ונֹועל ּבמגּדל אֹו ּבתבה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָלהּניחֹו

ּבהן. וכּיֹוצא זהב ּוכלי ְְֵֵֶֶֶַָָָכסף
ונגנב‚. לֹו, ראּוי ׁשאינֹו ּבמקֹום הּפּקדֹון ׁשהּניח ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשֹומר

וּׂשרף דלקה ׁשּנפלה ּכגֹון ׁשם, נאנס אפּלּו אבד, אֹו ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָמּׁשם
ׁשהּניח ּפי על ואף לׁשּלם. וחּיב ּפֹוׁשע זה הרי - הּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּכל
אין ואם ּפטּור, - לׁשמירה ראּוי אם ׁשּלֹו: עם ְְִִִִִִֵֶַָָָָהּפּקדֹון
רּׁשאי ואינֹו רּׁשאי, הּוא ּבׁשּלֹו חּיב; - לׁשמירה ראּוי ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהּמקֹום

אחרים. ְֲִֵֶּבׁשל
ויּתן„. ּבּקרקע, אּלא ׁשמירה להם אין - והּדינרין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּכספים

לּקֹורה; הּסמּו ּבּטפח ּבּכתל יטמנם אֹו עפר. טפח ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹעליהם
ויגנבּו. ׁשם הּגּנבים יחּפרּו ׁשּמא הּכתל, ּבאמצע לא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאבל
ּבמקֹום אֹותם החּביא אֹו ּבתבה, ּכראּוי עליהם נעל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָאפּלּו
וחּיב ּפֹוׁשע זה הרי - ּבֹו מרּגיׁש ולא מּכירֹו אדם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשאין
ׁשּמּׂשאֹו ּדבר לכל הּדין ׁשהּוא הּמבינים, מקצת הֹורּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלׁשּלם.
ׁשל לׁשֹונֹות ּכגֹון ּבמהרה, אֹותֹו מאּבדת הּקרקע ואין ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָקל
טֹובֹות, ואבנים זהב ׁשל לׁשֹונֹות לֹומר צרי ואין ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּכסף,

נֹוטה. ּדעּתי ולזה ּבּקרקע. אּלא ׁשמירה להם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאין
.‰- הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ערב ּכספים חברֹו אצל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמפקיד

נתאחר ואם ׁשּבת. מֹוצאי עד אֹותן ולקּבר לטרח חּיב ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹאינֹו
חּיב. - נאנסּו אֹו ונגנבּו קברן, ולא לקברן ּכדי ׁשּבת ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלמֹוצאי

ׁשּיׁש עד חּיב אינֹו - הּוא חכם ּתלמיד ׁשּיבּדילואם אחר הה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
לקברן. ְְְֵָָּכדי

.Âאֹו לביתֹו, להֹוליכם ּבּדר ּכספים חברֹו אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָהפקיד
צרּורים ׁשּיהיּו צריכין - למקֹום מּמקֹום מעֹות עּמֹו ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָׁשּׁשלח
עד ּפניו, מּכנגד ּבטנֹו על ּכראּוי קׁשּורים אֹו ּבידֹו, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֻּומּנחים
הּזאת, ּבּדר קׁשרן לא ואם ּכראּוי. ויקּברם לביתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּיּגיע
מעּׂשה ּבפׁשיעה. ּתחּלתֹו ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - נאנסּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאפּלּו
ׁשל ּבמחיצה והּניחם חברֹו, אצל מעֹות ׁשהפקיד ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָּבאחד,
ואמרּו מּׁשם; ונגנבּו הּמחיצה, ּבעבי טמּונים והיּו ְְְְְְְְֳִִִִִִַָָָָָָקנים,
אינּה - ּגנבה לענין מעּלה ׁשמירה ׁשּזֹו ּפי על אף ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻחכמים:
אֹו ּבּקרקע טמנֹו ׁשּלא ּומאחר האׁש; לענין ּכראּוי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשמירה
וסֹופֹו ּבפׁשיעה ׁשּתחּלתֹו וכל הּוא; ּפֹוׁשע - ּבנין ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹּבכתל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - ְְֵֵֶֶַַָָֹֹּבאנס
.Êּתן לֹו: ואמר מעֹות, ּבין ּכלים ּבין חברֹו, אצל ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָהּמפקיד

ּפּקדֹון הּנחּתי אנה יֹודע איני הּׁשֹומר: לֹו ואמר ּפקדֹוני, ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלי
ׁשאבּקׁש עד לי המּתן הּכספים, קברּתי מקֹום זה ּבאי אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה,
מּיד. לׁשּלם וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - ל ואחזיר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָואמצא

.Áעל - מעֹות ּבין ּכלים ּבין הּבית, ּבעל אצל הּמפקיד ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּכל
אם אבל מפקיד. הּוא הּגדֹולים ביתֹו ּובני ּובניו אׁשּתֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּדעת
ּבין ּגדֹולים ּבין לעבדיו, אֹו הּקטּנים, ביתֹו ּובני לבניו ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָמסרן
ואין ּבּבית עּמֹו ׁשרּויין ׁשאינן מּקרֹוביו לאחד אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָקטּנים,
הרי - לאחר מסרן אם לֹומר צרי ואין ׁשלחנֹו, על ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻסֹומכין
הּׁשני הּׁשֹומר הביא ּכן אם אּלא לׁשּלם; וחּיב ּפֹוׁשע, ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָזה
ׁשהפקיד ּבאחד, מעּׂשה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפׁשע, ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹראיה
ולא אֹותן והחּביאה לאּמֹו, הּׁשֹומר ּונתנם חברֹו, אצל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹמעֹות
לׁשּלם חּיב הּׁשֹומר אין חכמים: ואמרּו ונגנבּו; אֹותן, ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָטמנה
ביתֹו ּובני ּבניו ּדעת על - הּמפקיד ׁשּכל לאּמֹו, ׁשּנתנם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּפני
יׁש - הם ּפּקדֹון לּה: אמר ׁשּלא ּפי על ואף מפקיד; ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּוא
ׁשהן סבּורה היתה אם ּבהן, נזהרת ׁשהיא ׁשּכן ּכל לטען: ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹלֹו
ׁשהן לּה אמר לא ׁשהרי לׁשּלם, חּיבת אּמֹו אין וכן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלי;
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הּיֹום; אֹותֹו ּכל - הּמׁשּתה לבית ׁשאלֹו ויחזר; ׁשּיל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּכדי
ימים. מּׁשבעה ּפחֹות אין - ׁשּלֹו הּמׁשּתה לעּׂשֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשאלֹו

ה'תשע"ב תשרי ט"ו חמישי יום
יוםחמישֿישישיט"וֿט"זתשרי

ׁשני ¦¥¤¤ּפרק

נג‡. אפּלּו ּבּבעלים, ּפטּור;הּׁשֹואל - ּבפׁשיעה אבד אֹו נב ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ
הּבעלים ׁשּׁשאל ּובלבד יׁשּלם. לא עּמֹו ּבעליו אם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
הּבעלים את הּׁשֹואל ואחד ׁשּבארנּו. ּכמֹו החפץ, עם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּתחּלה
אֹו הּמלאכה לאֹותּה הּבעלים את הּׁשֹואל ואחד ׁשּׂשכרן, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאֹו
אפּלּו ּבעֹולם. ּדבר לׁשּום אֹו אחרת למלאכה ּוּׂשכרן ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָָׁשּׁשאלן
והׁשקהּו ּבהמּתֹו, מּמּנּו וׁשאל מים, הׁשקני לחברֹו: ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאמר
מׁש ּופטּור. ּבּבעלים, ׁשאלה זֹו הרי - הּבהמה את לֹו ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָונתן
ׁשאלה אינּה - הׁשקהּו ּכ ואחר ּבּתחּלה הּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַַָָֹּבּבעלים.
לסעדּה·. עּמּה ויצא למּׂשֹוי, הּׂשּכירּה אֹו ּבהמּתֹו ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָהׁשאיל

ׁשמירה זֹו הרי - ּבמּׂשאֹו עּמֹו ולטען הּׂשֹוכר אֹו הּׁשֹואל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹעם
ׁשּלא ולראֹות ּבלבד הּמּׂשאֹוי לבּקר יצא ואם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבּבעלים.

ּבּבעלים. ׁשמירה אינּה - הראּוי מן יתר עליה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָיטענּו
את‚. להם והּמּקיז הּמדינה, לבני והּנֹוטע ּתינֹוקֹות, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמלּמד

ּבּיֹום ּבהן, וכּיֹוצא מאּלּו אחד ּכל ׁשּלהן, והּסֹופר ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּדם,
הּׂשּכיר אֹו הׁשאיל אם ּבמלאכּתן, לעסק ּבֹו יֹוׁשב ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָֹׁשהּוא
ׁשמירה זֹו הרי - ּבמלאכּתם עֹוסק ׁשהּוא מאּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָלאחד
ׁשּׁשאל הּוא אבל ּפטּור. - הּׁשֹומר ּבּה ּפׁשע ואפּלּו ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָּבּבעלים,

לֹו. ׁשאּולין ׁשאינן חּיב, - מהן ׁשּׂשכר ְִֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
ׁשּירצה„. עת ּבכל לּתלמידים ּברצֹונֹו מקריא ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהרב

ונׁשמט ּתמיד, לבֹוא קבּועים היּו והם ׁשּירצה, מּסכּתא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָואיזֹו
הּוא ואין אצלֹו, ׁשאּולין הן הרי - למּסכּתא מּמּסכּתא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלהן
אֹותֹו ענין לׁשמע ּבאין ׁשהּכל הּפרק, ּוביֹום להם. ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשאּול

לֹו. ׁשאּולין אינן והם להם, ׁשאּול הּוא הרי - ְְֲִֵֵֵֵֶָָָמֹועד
ׁשאלה‰. אינּה - ּפרתי עם והּׁשאל צא לׁשלּוחֹו: ְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָָָָהאֹומר

הּבעלים - יׁשּלם לא עּמֹו ּבעליו אם ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּבעלים;
ּפרתי עם והּׁשאל צא הּכנעני: לעבּדֹו אמר ׁשליח. לא ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹעצמן,
העבד נׁשאל רּבֹו. ּכיד העבד ׁשּיד ּבּבעלים; ׁשאלה זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבּבעלים. ׁשאלה אינּה - רּבֹו מּדעת ׁשּלא ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעּמּה
.Âׁשאלה אינּה - ּבעלּה לֹו ונׁשאל האּׁשה, מן ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָהּׁשֹואל

אּלא לּבעל ואין הּגּוף, ּכקנין אינֹו - ּפרֹות ׁשּקנין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּבּבעלים;
ֵּפרֹות.

.Êזֹו הרי - מּזה זה ׁשּׁשאלּו ׁשּתפין אֹו מאׁשּתֹו, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻהּׁשֹואל
הּיֹום הׁשאילני לחברֹו: הּׁשּתף אמר ואם ּבּבעלים. ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻׁשאלה

ּבּבעלים. ׁשאלה אינּה - למחר ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָואׁשאיל
.Áהּׁשּתפין וכן מהן, אחד לֹו ונׁשאל הּׁשּתפין מן ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשאל

ׁשאלה היא אם ספק זה הרי - מהן לאחד ונׁשאל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּׁשאלּו
ואם מׁשּלם, אינֹו - מתה אם :לפיכ אינּה. אם ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָּבּבעלים
זה הרי - ּבּה ּפׁשע מּידם; מֹוציאין אין - הּבעלים ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּתפסּו

ְֵַמׁשּלם.

.Ë,ּבּה להראֹות אֹו לרבעּה, ּבּבעלים הּבהמה את ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּׁשֹואל
ּפרֹות ׁשּתי ׁשּׁשאל אֹו ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות ּבּה לעּׂשֹות ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָאֹו
ׁשאלה ספק אּלּו ּכל הרי - ּפרּוטה ׁשוה ּבהן ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָלעּׂשֹות

ְִַָּבּבעלים.
.È;ּפטּור - ּבּבעלים ׁשּלא ּוּׂשכרּה ּבּבעלים ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹׁשאלּה

אם אבל ּבּׁשאלה. ּתלּוי וחזרׁשהּׂשכירּות ּבּבעלים, ּׂשכרּה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
ּוּׂשכרּה וחזר ּבּבעלים, ׁשּׁשאלּה אֹו ּבּבעלים; ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹּוׁשאלּה
ׁשּׂשכרּה אֹו ּבּבעלים; ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ּבּבעלים, ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא
ׁשּלא ּוּׂשכרּה וחזר ּבּבעלים, ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּבּבעלים,

הּוא. ּבּבעלים ׁשמירה ספק אּלּו ּכל - ְְְִִִֵֵַַָָָָָּבּבעלים
.‡Èּכלֹוקח הּבעל הרי - נּׂשאת ּכ ואחר ׁשּׁשאלה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאּׁשה

היתה אם ,לפיכ ׁשֹואל. ולא ּׂשכר ׁשֹומר לא ואינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹמּמּנה,
ׁשהּוא ּפי על אף ּפטּור, הּבעל - ומתה ּבהמה, הּׁשאלה ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָדבר
ׁשהּוא מּפני ּפׁשע, אפּלּו ׁשאלתּה, ימי ּכל ּבּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמׁשּתּמׁש
ואם ממֹון. לּה ּכׁשּיהיה לׁשּלם חּיבת והאּׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכלֹוקח;
ּתחּתיה. נכנס זה הרי - ׁשאּולה ׁשהיא ּבעלּה את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהֹודיעה
אֹו ּׂשֹוכר היה אם ּכ ּבּבעלים, ׁשאלה ׁשהיא ׁשאמרנּו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכל
ׁשאינּה וכל ּופטּור; ּבּבעלים ּׂשכירּות היא הרי - ּׂשכר ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹנֹוּׂשא
ספק ׁשהּוא וכל ּבּבעלים; ּׂשכירּות אינּה ּכ ּבּבעלים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹׁשאלה

ּבּׂשכירּות. ספק הּוא ּכ ְְִִִֵֵָָָּבׁשאלה,

ה'תשע"ב תשרי ט"ז שישי יום
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ּבנֹו‡. ּביד הּמׁשאיל לֹו ּוׁשלחּה מחברֹו, הּפרה את ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹואל
אֹו ּבנֹו ּביד לֹו ׁשלחּה אפּלּו עבּדֹו, ּביד אֹו ׁשלּוחֹו ּביד ְְְְְְְֲִַַַַָָאֹו
ׁשּתּכנס קדם ּומתה ׁשֹואל, ׁשל ׁשלּוחֹו ּביד אֹו עבּדֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּביד

וא ּפטּור. זה הרי - הּׁשֹואל הּׁשֹואל:לרׁשּות לֹו אמר ם ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ
עבּד ּביד אֹו ׁשלּוחי, ּביד עבּדי, ּביד ּבני, ּביד לי ְְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָׁשּלחה
הריני הּמׁשאיל: לֹו ׁשאמר אֹו ,ׁשלּוח ּביד אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָהעברי
ּביד ּבני, ּביד ,ׁשלּוח ּביד ,עבּד ּביד ,ּבנ ּביד ְְְְְְְְְְְְֲִִַַַַַַַָמׁשּלחּה
ּוׁשלחּה, ׁשלח, הּׁשֹואל: לֹו ואמר ׁשלּוחי, ּביד העברי, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָעבּדי
עבּדֹו ּביד הּמׁשאיל לֹו ׁשלחּה חּיב. זה הרי - ּבּדר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּומתה
ּפטּור; - ומתה ׁשלח, הּׁשֹואל לֹו ׁשאמר ּפי על אף ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּכנעני,
הּמׁשאיל. מרׁשּות יצאת לא ועדין רּבֹו, ּכיד ׁשּידֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹמּפני

מאליה,·. ּתבֹוא והיא ּבמּקל הּכיׁשּה הּׁשֹואל: לֹו ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאמר
ׁשּתּכנס עד ּבּה חּיב הּׁשֹואל אין - ּכ הּמׁשאיל ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָועּׂשה
ׁשּמחזירּה ּבׁשעה וכן ּפטּור. - ּבּדר מתה אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלרׁשּותֹו,
ׁשּתּגיע קדם ּומתה אחר, ּביד ׁשלחּה אם לּבעלים, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּׁשֹואל
ּבאחריּות היא ׁשעדין חּיב, זה הרי - הּמׁשאיל ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָלרׁשּות
- ומתה אחר, ידי על הּמׁשאיל מּדעת ׁשלחּה ואם ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָהּׁשֹואל.
לֹו ׁשאמר ּפי על אף הּכנעני, עבּדֹו ּביד ׁשלחּה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָּפטּור.
רּבֹו, ּכיד העבד ׁשּיד חּיב; - ּבּדר מתה אם ׁשלח, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּמׁשאיל
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשֹואל. מּיד יצאת לא ְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹועדין
ימי אחר החזירּה אם אבל ׁשאלתּה; ימי ּבתֹו ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשהחזירּה
ימי ׁשאחר ;בּדר מתה אם פטּור, זה הרי - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאלתּה
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,לפיכ ּׂשכר. ּכׁשֹומר הּוא והרי ׁשאלה, מּדין יצאת ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָׁשאלתּה
ּכל וכן ּפטּור. - ׁשאלתּה ימי אחרי מתה אֹו נׁשּבית ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַָָָָֹאם

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
הּיֹום,‚. חצי ּוּׂשכרּה הּיֹום חצי ׁשאלּה מחברֹו, ּפרה ְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָהּׁשֹואל

ּומתה אחת וּׂשכר אחת ׁשאל למחר, ּוּׂשכרּה הּיֹום ְְְְֵַַַַַַַָָָָָָָָָׁשאלּה
ׁשהיתה ּבּיֹום מתה, ׁשאּולה אֹומר: הּמׁשאיל מהן, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאחת
אֹומר: והּׁשֹומר מתה, ׁשאּולה ׁשהיתה ּבּׁשעה מתה, ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָׁשאּולה
ׁשהיתה ּבּיֹום מתה, ּׂשכּורה הּׁשֹואל: ׁשאמר אֹו יֹודע, ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאיני
אֹומר: והּמׁשאיל מתה, ּׂשכּורה ׁשהיתה ּבּׁשעה מתה, ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּׂשכּורה
יֹודע איני אֹומר: וזה יֹודע, איני זה: ׁשאמר אֹו יֹודע, ְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָאיני
יּׁשבע - ראיה ׁשם היתה לא הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא -ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָָָֹ
זה ויּפטר. יֹודע, ׁשאינֹו אֹו ׁשּמתה, הּׂשכּורה על ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׂשֹוכר
על הּׁשֹומר יּׁשבע - ּׂשכּורה אֹומר וזה ׁשאּולה, ְְְִֵֵֵֶַַַָָָאֹומר

ׁשּטען, ּכמֹו ּכדרּכּה ׁשּמתה ׁשהּׂשכּורההּׂשכּורה עליו ויגלּגל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ׁשּמתה. ִֵֶָהיא

הּיֹום„. וחצי ּבׁשאלה הּיֹום חצי ּפרֹות, ׁשּתי ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָהׁשאילֹו
אֹומר: והּלה מתּו, הּׁשאלה ּבזמן אֹומר: הּמׁשאיל ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָּבּׂשכירּות,
ׁשאינֹו מּתֹו - יֹודע איני והאחרת הּׁשאלה, ּבזמן מתה ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאחת
ּפרֹות, ׁשלׁש לֹו מסר אם וכן הׁשּתים. יׁשּלם לּׁשבע ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָיכֹול
ׁשּתים אֹומר: הּמׁשאיל ּׂשכּורה, ואחת ׁשאּולֹות ְְְְְְִִִֵַַַַַַָׁשּתים
מתה הּׁשאּולה אחת אֹומר: והּׁשֹואל ׁשּמתּו, הן ְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהּׁשאּולֹות
האחרת הּׁשאּולה אם יֹודע איני ׁשּמתה הּׁשנּיה אבל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוּדאי,
איני אֹומר ׁשהרי לּׁשבע, יכֹול ׁשאינֹו מּתֹו - הּׂשכּורה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאֹו
זה ּדין יתּבאר ונטען טֹוען ּובהלכֹות הׁשּתים. יׁשּלם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָיֹודע,
וכיצד להּׁשבע, יכֹולים ׁשאינן הּטֹוענין מּכל ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוכּיֹוצא

מׁשּלמים. הם טעם זה ּומאי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַמׁשּלמין,
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זה‡. הרי - אבד אֹו ונגנב ּבחּנם, חברֹו אצל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמפקיד
ּבעל ונקרב וגֹו', האיׁש מּבית וגּנב ׁשּנאמר: ונפטר; ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻנׁשּבע
רעהּו. ּבמלאכת ידֹו ׁשלח לא אם האלהים אל ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּבית
ּכדר ׁשמר אּלא ּפׁשע, ׁשּלא הּׁשבּועה: ּבתֹו עליו ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּומגלּגלין
אחר נגנב ׁשאם נגנב; ואחר יד ּבֹו ׁשלח ולא ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָֹהּׁשֹומרין,

ּבאח חּיב - ּבּפּקדֹון יד ריּותֹו.ׁשּׁשלח ְֲִֶַַַַָָָָָ
וחמר·. קל הּגנבה, מן חּנם ׁשֹומר את הּכתּוב ּופטר ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהֹואיל

ׁשּלא והּוא ּומתה. ּוׁשבּויה ׁשבּורה ּכגֹון הּגדֹולים, האנסין ְְְְְֳִִִֵֶַָָָָָֹמן
ּבאנסיו. חּיב - ּבּפּקדֹון יד ׁשלח אבל ּבּפּקדֹון; יד ֲֳִִַַַַַָָָָָָָָָָָׁשלח
ׁשּדר ּפּקדֹון, יׁש הּפּקדֹון: לפי הּכל הּׁשֹומרים? ּדר ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּכיצד
ויׁש והאבנים; הּקֹורֹות ּכגֹון ׁשער, ּבבית להּניחֹו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָׁשמירתֹו
ּפׁשּתן חבילֹות ּכגֹון ּבחצר, להּניחֹו ׁשמירתֹו ׁשּדר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּפּקדֹון,
להּניחֹו ׁשמירתֹו ׁשּדר ּפּקדֹון, ויׁש ּבהן; וכּיֹוצא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּגדֹולֹות
ׁשמירתֹו ׁשּדר ּפּקדֹון, ויׁש וטּלית; ּׂשמלה ּכגֹון ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּבית,
ּוכלי מׁשי ּבגדי ּכגֹון עליו, ונֹועל ּבמגּדל אֹו ּבתבה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָלהּניחֹו

ּבהן. וכּיֹוצא זהב ּוכלי ְְֵֵֶֶֶַָָָכסף
ונגנב‚. לֹו, ראּוי ׁשאינֹו ּבמקֹום הּפּקדֹון ׁשהּניח ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשֹומר

וּׂשרף דלקה ׁשּנפלה ּכגֹון ׁשם, נאנס אפּלּו אבד, אֹו ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָמּׁשם
ׁשהּניח ּפי על ואף לׁשּלם. וחּיב ּפֹוׁשע זה הרי - הּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּכל
אין ואם ּפטּור, - לׁשמירה ראּוי אם ׁשּלֹו: עם ְְִִִִִִֵֶַָָָָהּפּקדֹון
רּׁשאי ואינֹו רּׁשאי, הּוא ּבׁשּלֹו חּיב; - לׁשמירה ראּוי ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהּמקֹום

אחרים. ְֲִֵֶּבׁשל
ויּתן„. ּבּקרקע, אּלא ׁשמירה להם אין - והּדינרין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּכספים

לּקֹורה; הּסמּו ּבּטפח ּבּכתל יטמנם אֹו עפר. טפח ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹעליהם
ויגנבּו. ׁשם הּגּנבים יחּפרּו ׁשּמא הּכתל, ּבאמצע לא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאבל
ּבמקֹום אֹותם החּביא אֹו ּבתבה, ּכראּוי עליהם נעל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָאפּלּו
וחּיב ּפֹוׁשע זה הרי - ּבֹו מרּגיׁש ולא מּכירֹו אדם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשאין
ׁשּמּׂשאֹו ּדבר לכל הּדין ׁשהּוא הּמבינים, מקצת הֹורּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלׁשּלם.
ׁשל לׁשֹונֹות ּכגֹון ּבמהרה, אֹותֹו מאּבדת הּקרקע ואין ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָקל
טֹובֹות, ואבנים זהב ׁשל לׁשֹונֹות לֹומר צרי ואין ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּכסף,

נֹוטה. ּדעּתי ולזה ּבּקרקע. אּלא ׁשמירה להם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאין
.‰- הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ערב ּכספים חברֹו אצל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמפקיד

נתאחר ואם ׁשּבת. מֹוצאי עד אֹותן ולקּבר לטרח חּיב ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹאינֹו
חּיב. - נאנסּו אֹו ונגנבּו קברן, ולא לקברן ּכדי ׁשּבת ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלמֹוצאי

ׁשּיׁש עד חּיב אינֹו - הּוא חכם ּתלמיד ׁשּיבּדילואם אחר הה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
לקברן. ְְְֵָָּכדי

.Âאֹו לביתֹו, להֹוליכם ּבּדר ּכספים חברֹו אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָהפקיד
צרּורים ׁשּיהיּו צריכין - למקֹום מּמקֹום מעֹות עּמֹו ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָׁשּׁשלח
עד ּפניו, מּכנגד ּבטנֹו על ּכראּוי קׁשּורים אֹו ּבידֹו, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֻּומּנחים
הּזאת, ּבּדר קׁשרן לא ואם ּכראּוי. ויקּברם לביתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּיּגיע
מעּׂשה ּבפׁשיעה. ּתחּלתֹו ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - נאנסּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאפּלּו
ׁשל ּבמחיצה והּניחם חברֹו, אצל מעֹות ׁשהפקיד ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָּבאחד,
ואמרּו מּׁשם; ונגנבּו הּמחיצה, ּבעבי טמּונים והיּו ְְְְְְְְֳִִִִִִַָָָָָָקנים,
אינּה - ּגנבה לענין מעּלה ׁשמירה ׁשּזֹו ּפי על אף ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻחכמים:
אֹו ּבּקרקע טמנֹו ׁשּלא ּומאחר האׁש; לענין ּכראּוי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשמירה
וסֹופֹו ּבפׁשיעה ׁשּתחּלתֹו וכל הּוא; ּפֹוׁשע - ּבנין ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹּבכתל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - ְְֵֵֶֶַַָָֹֹּבאנס
.Êּתן לֹו: ואמר מעֹות, ּבין ּכלים ּבין חברֹו, אצל ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָהּמפקיד

ּפּקדֹון הּנחּתי אנה יֹודע איני הּׁשֹומר: לֹו ואמר ּפקדֹוני, ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלי
ׁשאבּקׁש עד לי המּתן הּכספים, קברּתי מקֹום זה ּבאי אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה,
מּיד. לׁשּלם וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - ל ואחזיר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָואמצא

.Áעל - מעֹות ּבין ּכלים ּבין הּבית, ּבעל אצל הּמפקיד ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּכל
אם אבל מפקיד. הּוא הּגדֹולים ביתֹו ּובני ּובניו אׁשּתֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּדעת
ּבין ּגדֹולים ּבין לעבדיו, אֹו הּקטּנים, ביתֹו ּובני לבניו ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָמסרן
ואין ּבּבית עּמֹו ׁשרּויין ׁשאינן מּקרֹוביו לאחד אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָקטּנים,
הרי - לאחר מסרן אם לֹומר צרי ואין ׁשלחנֹו, על ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻסֹומכין
הּׁשני הּׁשֹומר הביא ּכן אם אּלא לׁשּלם; וחּיב ּפֹוׁשע, ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָזה
ׁשהפקיד ּבאחד, מעּׂשה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפׁשע, ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹראיה
ולא אֹותן והחּביאה לאּמֹו, הּׁשֹומר ּונתנם חברֹו, אצל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹמעֹות
לׁשּלם חּיב הּׁשֹומר אין חכמים: ואמרּו ונגנבּו; אֹותן, ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָטמנה
ביתֹו ּובני ּבניו ּדעת על - הּמפקיד ׁשּכל לאּמֹו, ׁשּנתנם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּפני
יׁש - הם ּפּקדֹון לּה: אמר ׁשּלא ּפי על ואף מפקיד; ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּוא
ׁשהן סבּורה היתה אם ּבהן, נזהרת ׁשהיא ׁשּכן ּכל לטען: ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹלֹו
ׁשהן לּה אמר לא ׁשהרי לׁשּלם, חּיבת אּמֹו אין וכן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלי;
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(‚È).ÍÓÓ È�Ú�ÓÈ ‡Ï ÈÎלפי לך, אני שמותרת

שלקחה תואר, יפת נכרית כשהיא אמי בי שנתעברה

אינו שפחה, מן בת או בן לו שיש ומי במלחמה, דוד

דבר: לכל ‡ÔÂ�Ó.(ÂË)בנו ‰‡�˘ÈÂרבותינו אמרו

א) כא שפכה:(סנהדרין כרות ועשאתו לו, נקשרה נימא :

(ÊË).˙Â„Â‡ Ï‡של הזאת הרעה אודות תעשה אל

ועוד ועניתני, עמי שעשית האחרת מן הגדולה שילוח,

לשלחני: ממנה רעה ‚ÌÈÊÊÂ.(Î‚)תוסיף ÂÈ‰ÈÂודרכם

צאנם: בגזוז משתה לעשות �‡(ÂÎ)היה ÍÏÈ ‡ÏÂ
.Â�˙‡:אמנון עמנו נא ילך ללכת, אתה יכול לא ואם

cec zcevn
(‚È).'Â‚Â È�‡Âתחשב לחרפה מקום מכל באונס, שיהיה עם

אדם: מבני להסתירה אוליכה ואנה תהיהÂ‡˙‰.לי, אתה ואף
הנבלים: כאחד וגו',ÚÂ˙‰.נחשב נא דבר בי, ותחפוץ הואיל

לאשה: לך מלהיות ימנעני לא עליהÊÁÈÂ˜.(È„)כי נתגבר
זאת,ÈÂ˘�‡‰.(ÂË)ואנסה: היתה ומה' בדברים, גדפתו אולי

רב: בקהל חרפתו Â‚Â'.לגלות ‰ÏÂ„‚ ÈÎבערכה היתה השנאה
הקדומה: האהבה מערך גדולה ÈÎÏ.יותר ÈÓÂ˜רצה ולא

בביתו: מה זמן עוד Â‚Â'.(ÊË)שתשב ‰Ú¯‰ ˙Â„Â‡ Ï‡רוצה
יותרלומ היא אשר הזאת, הגדולה הרעה עסק תעשה אל ר:

מהאחרת: È˘Ú˙.גדולה הרעה‡˘¯ היא ומה לומר: רוצה
כי מביתך, לגרשני עמי עושה אתה אשר ואמרה הגדולה,

קלונה: לכסות לו, להנשא חפצה ˙Ï·˘�‰.(ÁÈ)מעתה ÔÎ ÈÎ:מלבושיהן מנהג היה וענינםÌÈÏÈÚÓ.כן פסים, כתונת היא
¯‡˘‰.(ËÈ)אחד: ÏÚ:היתה שאנוסה לרבים ולהודיע צער, דרך לראשה ממעל וזרקה לומר: Â‚Â'.רוצה ‰„È Ì˘˙Âהוא כן

המצטער: ÍÓÚ.(Î)דרך ‰È‰:דבר נקיה ובלשון אותך, אנס לומר: אותו,ÚÂ˙‰.רצה תבזי ואל החרישי נעשה, וכבר הואיל
כבודו: על לחוס לך וראוי הוא, אחיך הלא Â‚Â'.כי È˙È˘˙ Ï‡:זה בעבור תצטערי אל לומר: רע,Ú¯ÓÏ.(Î·)רוצה דבר בין

טוב: דבר Â‚Â'.בין ‡�˘ ÈÎ:מאומה עמו דבר לא בדבר, ירגיש שלא ובכדי מצוא, לעת בו להנקם בלבו האיבה ÂÈ‰ÈÂ(Î‚)ושמר
.ÌÈÊÊÂ‚נאמר בנבל וכן ושמחה, משתה לעשות מדרכם ח)והיה כה באנו:(שמואלֿא טוב יום על :(„Î).Í„·Ú ÌÚעצמו על
ÍÈÏÚ.(Î‰)אמר: „·Î� ‡ÏÂ:מרובה וטרחה כבד לעול לך יהיה כלנו, נלך כאשר לבו:Â‰Î¯·ÈÂ.כי נדבת ÍÏÈ.(ÂÎ)על ‡ÏÂ

אמנון ילך לא, ואם לו, אמר המלך)בשאלה אביו במקום הוא ועומד הבכור, שהיה לפי עמהם, נכלל אמנון היה לא המלך, בני לכל שקרא ÓÏ‰:(עם
.ÍÏÈ:עליך יכבד כי

oeiv zcevn
(‚È).‰�‡:להיכן.ÌÈÏ·�‰:ושפלים ‡Â„Â˙.(ÊË)הפחותים
במנעול:ÏÂÚ�Â.(ÊÈ)עסק: ברוחבÌÈÒÙ.(ÁÈ)סגור מרוקמת

וכן יד, ג)פס לז פסים:(בראשית כתונת לו ועשה :(Î).ÔÂ�ÈÓ‡‰
וכן הדבר, להקטין אותיות להוסיף המדברים י)דרך לב :(דברים

שם על כן הנקרא עינו, כאישון הנראהיצרנהו הקטן האיש
שתיקה:‰È˘È¯Á.בעין: הוי"וÓÓÂ˘Â‰.תשימי:˙˘È˙È.ענין

וכן ז)יתירה, עו וסוס:(תהלים ורכב :(‚Î).ÌÈÓÈ ÌÈ˙�˘Ïלשתי
הצאן:‚ÌÈÊÊÂ.שנים: ‡ÌÈ¯Ù.את ÌÚ,אפרים לנחלת סמוך
יא)כמו כה ראי:(בראשית לחי באר עם :(‰Î).ı¯ÙÈÂענין

מן הפוך והוא דברים, ברבוי ג)הפתוי יט בם:(שם ויפצר :

ixyz f"iÎ`"i ycew zayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

עצמן הּמעֹות ׁשאֹותן הּׁשֹומר יּׁשבע חכמים: ואמרּו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָּפּקדֹון.
ונגנבּו, אֹותן ׁשהחּביאה האם ותּׁשבע לאּמֹו, ׁשּנתנן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשניהם. ְְְְִֵֵֵֶֶַָָֹויּפטרּו
.Ëּובני לאׁשּתֹו הּפּקדֹון ׁשּמסר ׁשהּׁשֹומר למד: אּתה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּכאן

- הּׁשֹומרין ּכּדר ׁשמרּו ולא ּפּקדֹון, ׁשהּוא והֹודיען ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹּביתֹו,
ׁשּכל ּפטּור; הּבית ּובעל הּפּקדֹון, לבעל לׁשּלם חּיבין ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשהן
ּבאחד מעּׂשה מפקיד. הּוא ּובניו אׁשּתֹו ּדעת על - ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָהּמפקיד
אחרת, ּכׁשּות לּׁשֹומר לֹו והיה אחד, אצל ּכׁשּות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהפקיד

והל הּׁשכר, לתֹו ּתׁשלי הּכׁשּות מּזה לׁשּמׁשֹו: ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָואמר
חכמים: אמרּו ּפּקדֹון; ׁשל מּכׁשּות והׁשלי ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָהּׁשּמׁש
אל ּומּזה הׁשל מּזה אמר: לא ׁשהרי ּפטּור, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהּׁשּמׁש
וכן זה; על מקּפיד ואינֹו מקֹום מראה ׁשהּוא ודּמה ,ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּתׁשל
מׁשּלם ואינֹו ;הׁשל מּזה לֹו: אמר ׁשהרי ּפטּור, הּבית ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּבעל
חמץ הּׁשכר נעּׂשה אם ,לפיכ ּבלבד. ּׁשּנהנה מה דמי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלא
ׁשבּועה הּׁשֹומר חּיב - ּכ ּובין ּכ ּובין מּלׁשּלם. ּפטּור -ְְִֵֵֵֵַַַָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ארע. ְֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּכ

�
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ה'תשע"ב תשרי י"א ראשון יום
יוםראשוֿןשבתקודשי"אֿי"זתשרי

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Ê˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הק"ז מּלׁשּנֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשלמים, ׁשהיה ּכגֹון לקרּבן, מּקרּבן ְְְְְֳִִִֶֶַָָָָָָָָאתֿהּקדׁשים
ׁשּזה ― חּטאת לעׂשֹותֹו אׁשם, אֹו אׁשם, ֲֲֶֶַַַָָָָָלעׂשֹותֹו
ּבבכֹור יתעּלה אמרֹו והּוא ּבלאֿתעׂשה, ּבֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹוכּיֹוצא

אתֹו" איׁש "לאֿיקּדיׁש ek)ּבהמה: ,fk `xwie)ּובא . ְְִִֵַָָֹֹ
f)ּבּקּבלה dpyn g wxt oikxr)איׁש "לאֿיקּדיׁש ְִִַַַָָֹ

ספרא ּולׁשֹון מזּבח. הקּדׁש ― (zyxtאתֹו" ְְְְִִֵֵֶַָֹ
(izewegaלכלֿהּקדׁשים מּנין ּבכֹור, אּלא לי "אין :ְְֳִִִִֵֶַַָָָ

ּתלמּוד לקדּׁשה? מקדּׁשה אֹותם מׁשּנין ְְְְִִִֵֶַַָָָֻֻׁשאין
על רמז ― אתֹו" איׁש לאֿיקּדיׁש "ּבבהמה ְְִִִֵַַַַָָֹֹלֹומר:
לאֿיקּדיׁש ּבבהמה לה' יבּכר "אׁשר ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹֻמהּֿׁשּנאמר:
ּבּבהמה לה' ּׁשּיהא ּכלֿמה אמר: ּכאּלּו אתֹו" ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹאיׁש
יּׁשאר אּלא אחרת, קדּׁשה אתֹו איׁש יקּדיׁש ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻלא
ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשהּוא. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָּכמֹו

ְִָמּתמּורה.

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"ב תשרי י"ב שני יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"ב תשרי י"ג שלישי יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"ב תשרי י"ד רביעי יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"ב תשרי ט"ו חמישי יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"ב תשרי ט"ז שישי יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"ב תשרי י"ז קודש שבת יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,
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:ä÷òæå CBìä Cìzå dLàø-ìò dãé íNzå äòø÷ äéìò øLà íéqtä úðúëe dLàø-ìò øôà øîz̈¨¬¥Æ¤Æ©Ÿ½̈§¯Ÿ¤©©¦²£¤¬¨¤−¨¨¨®¨©¨³¤¨¨Æ©Ÿ½̈©¥¬¤¨−§¨̈«¨
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:Búçà øîz úà äpò øLà øác-ìòâëì éäéåøLà øBöç ìòáa íBìLáàì íéææâ eéäiå íéîé íéúðL ©§©Æ£¤´¦½̈¥−¨¨¬£Ÿ«©§¦Æ¦§¨©´¦¨¦½©¦§³Ÿ§¦Æ§©§¨½§©¬©¨−£¤´
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:Ecáò-íò åéãáòå Cìnä àð-Cìéäëãaëð àìå eðlk Cìð àð-ìà éða-ìà íBìLáà-ìà Cìnä øîàiå ¥¤¨¬©¤²¤©£¨−̈¦©§¤«©¸Ÿ¤©¤¹¤¤©§¨À©§¦Æ©¨³¥¥Æª½̈§¬Ÿ¦§©−
éìò:eäëøáéå úëìì äáà-àìå Ba-õøôiå EåëBì øîàiå éçà ïBðîà eðzà àð-Cìé àìå íBìLáà øîàiå ¨¤®©¦§¨²§Ÿ¨¨¬¨¤−¤©§¨£¥«©ŸÆ¤Æ©§¨½¨¾Ÿ¥¤¨¬¦−̈©§´¨¦®©³Ÿ¤Æ

:Cnò Cìé änì Cìnä©¤½¤¨¬¨¥¥−¦¨«

i"yx

(‚È).ÍÓÓ È�Ú�ÓÈ ‡Ï ÈÎלפי לך, אני שמותרת

שלקחה תואר, יפת נכרית כשהיא אמי בי שנתעברה

אינו שפחה, מן בת או בן לו שיש ומי במלחמה, דוד

דבר: לכל ‡ÔÂ�Ó.(ÂË)בנו ‰‡�˘ÈÂרבותינו אמרו

א) כא שפכה:(סנהדרין כרות ועשאתו לו, נקשרה נימא :

(ÊË).˙Â„Â‡ Ï‡של הזאת הרעה אודות תעשה אל

ועוד ועניתני, עמי שעשית האחרת מן הגדולה שילוח,

לשלחני: ממנה רעה ‚ÌÈÊÊÂ.(Î‚)תוסיף ÂÈ‰ÈÂודרכם

צאנם: בגזוז משתה לעשות �‡(ÂÎ)היה ÍÏÈ ‡ÏÂ
.Â�˙‡:אמנון עמנו נא ילך ללכת, אתה יכול לא ואם

cec zcevn
(‚È).'Â‚Â È�‡Âתחשב לחרפה מקום מכל באונס, שיהיה עם

אדם: מבני להסתירה אוליכה ואנה תהיהÂ‡˙‰.לי, אתה ואף
הנבלים: כאחד וגו',ÚÂ˙‰.נחשב נא דבר בי, ותחפוץ הואיל

לאשה: לך מלהיות ימנעני לא עליהÊÁÈÂ˜.(È„)כי נתגבר
זאת,ÈÂ˘�‡‰.(ÂË)ואנסה: היתה ומה' בדברים, גדפתו אולי

רב: בקהל חרפתו Â‚Â'.לגלות ‰ÏÂ„‚ ÈÎבערכה היתה השנאה
הקדומה: האהבה מערך גדולה ÈÎÏ.יותר ÈÓÂ˜רצה ולא

בביתו: מה זמן עוד Â‚Â'.(ÊË)שתשב ‰Ú¯‰ ˙Â„Â‡ Ï‡רוצה
יותרלומ היא אשר הזאת, הגדולה הרעה עסק תעשה אל ר:

מהאחרת: È˘Ú˙.גדולה הרעה‡˘¯ היא ומה לומר: רוצה
כי מביתך, לגרשני עמי עושה אתה אשר ואמרה הגדולה,

קלונה: לכסות לו, להנשא חפצה ˙Ï·˘�‰.(ÁÈ)מעתה ÔÎ ÈÎ:מלבושיהן מנהג היה וענינםÌÈÏÈÚÓ.כן פסים, כתונת היא
¯‡˘‰.(ËÈ)אחד: ÏÚ:היתה שאנוסה לרבים ולהודיע צער, דרך לראשה ממעל וזרקה לומר: Â‚Â'.רוצה ‰„È Ì˘˙Âהוא כן

המצטער: ÍÓÚ.(Î)דרך ‰È‰:דבר נקיה ובלשון אותך, אנס לומר: אותו,ÚÂ˙‰.רצה תבזי ואל החרישי נעשה, וכבר הואיל
כבודו: על לחוס לך וראוי הוא, אחיך הלא Â‚Â'.כי È˙È˘˙ Ï‡:זה בעבור תצטערי אל לומר: רע,Ú¯ÓÏ.(Î·)רוצה דבר בין

טוב: דבר Â‚Â'.בין ‡�˘ ÈÎ:מאומה עמו דבר לא בדבר, ירגיש שלא ובכדי מצוא, לעת בו להנקם בלבו האיבה ÂÈ‰ÈÂ(Î‚)ושמר
.ÌÈÊÊÂ‚נאמר בנבל וכן ושמחה, משתה לעשות מדרכם ח)והיה כה באנו:(שמואלֿא טוב יום על :(„Î).Í„·Ú ÌÚעצמו על
ÍÈÏÚ.(Î‰)אמר: „·Î� ‡ÏÂ:מרובה וטרחה כבד לעול לך יהיה כלנו, נלך כאשר לבו:Â‰Î¯·ÈÂ.כי נדבת ÍÏÈ.(ÂÎ)על ‡ÏÂ

אמנון ילך לא, ואם לו, אמר המלך)בשאלה אביו במקום הוא ועומד הבכור, שהיה לפי עמהם, נכלל אמנון היה לא המלך, בני לכל שקרא ÓÏ‰:(עם
.ÍÏÈ:עליך יכבד כי

oeiv zcevn
(‚È).‰�‡:להיכן.ÌÈÏ·�‰:ושפלים ‡Â„Â˙.(ÊË)הפחותים
במנעול:ÏÂÚ�Â.(ÊÈ)עסק: ברוחבÌÈÒÙ.(ÁÈ)סגור מרוקמת

וכן יד, ג)פס לז פסים:(בראשית כתונת לו ועשה :(Î).ÔÂ�ÈÓ‡‰
וכן הדבר, להקטין אותיות להוסיף המדברים י)דרך לב :(דברים

שם על כן הנקרא עינו, כאישון הנראהיצרנהו הקטן האיש
שתיקה:‰È˘È¯Á.בעין: הוי"וÓÓÂ˘Â‰.תשימי:˙˘È˙È.ענין

וכן ז)יתירה, עו וסוס:(תהלים ורכב :(‚Î).ÌÈÓÈ ÌÈ˙�˘Ïלשתי
הצאן:‚ÌÈÊÊÂ.שנים: ‡ÌÈ¯Ù.את ÌÚ,אפרים לנחלת סמוך
יא)כמו כה ראי:(בראשית לחי באר עם :(‰Î).ı¯ÙÈÂענין

מן הפוך והוא דברים, ברבוי ג)הפתוי יט בם:(שם ויפצר :
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ב: עמ' ג הגלילידף יוסי כרבי הסוברים תנאים עוד מביאה הברייתא

פרישה להצריך מכך ללמוד אין שלדעתם אלא בסיני, הופרש שמשה

שכינה: למחנה הנכנס הּכתּובלכל ּבא לא אֹומר, נתן ִֵַַָָָָֹרּבי
לׂשּומֹוכדיאּלאלהפרישו ׁשּבמעיו, ּוׁשתּיה אכילה למרק ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָ

הּׁשרת, שהעּכמלאכי אף עלייתוולכך קודם משה את כיסה נן ְְֲֵֵַַָ
מירוק. צריך שאינו גדול כהן לכל פרישה דין מכאן ללמוד אין למרום,

הּכתּוב ּבא לא אֹומר, חרׁש ּבן מתיא אּלאלהפרישורּבי ְִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
עליוכדי ליבולאּיים אל וישים לבדו, בהיותו אימה עליו להטיל - ְֵַָָ

באימה, שכינה למחנה ּבאימהשיכנס ניּתנת ּתֹורה ׁשּתהא ְְְִֵֵֵֶֶֶָָּכדי
וגילּו ּביראה ה' את 'עבדּו ׁשּנאמר ּובזיע, ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָּברתת

אצלוּברעדה', שייך שלא לכהן פרישה לחייב מכאן ללמוד אין אבל ְִָָ
הפסוק: את הגמרא מבארת זה. ּברעדה',טעם 'וגילּו אםמאי הרי ְְִִַָָ

רעדה אין גילה ּבמקֹוםיש רב, אמר מּתנה ּבר אּדא רב אמר .ְְִַַַַַַַָָָָ
שנאמרּגילה משמחת שהיא תורה קבלת ט)- יט ה'(תהילים 'ּפּקּודי ִִֵָ

לב', מׂשּמחי רעדהיׁשרים ּתהא משהׁשם הופרש ולכך ויראה, ְְְְְִֵֵֵַָָָָ
באימה. ניתנת התורה שתהא

הגמרא: ורּבימבררת הּגלילי יֹוסי רּבי מיפלגי קא ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָּבמאי
הפסוקעקיבא את ולפרש לחלוק אחד כל של והראיה ההכרח מה - ֲִָ

תלויה מחלוקתם הגמרא: מבארת ּתּנאי,כדעתו. ּדהני ְְְִֵֵַָָָּבפלּוגּתא
ּבחֹודׁש ּבׁשּׁשה רּביסיוןּדתניא, ליׂשראל, ּתֹורה ניּתנה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
ּבֹו. ּבׁשבעה אֹומר הגמרא,יֹוסי ּבׁשּׁשה,ומבארת ּדאמר מאן ְְְְִִֵֵַַָָָ

כן עלהבו,ּבׁשבעהלמחרתּוהתורה,ניּתנהבסיוןּבׁשּׁשהאם ְְְְִִִָָָָָ
הלוחות את הּׁשביעי').לקבל ּבּיֹום מׁשה אל 'וּיקרא ּבׁשבעה,ו(ּדכתיב ּדאמר כןמאן אם ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ

עלה,תורהניּתנהבסיוןעהּבׁשב עלה,ּובׁשבעה תורה מתן לאחר יום באותו [ּדכתיבכלומר ְְְְְְִִִִִָָָָָ
הּׁשביעי' ּבּיֹום מׁשה אל סיון'וּיקרא ].לחודש ְְִִִֶֶַַַָֹ
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i"yx

(ÂË)ÂÏ˘ ˘˜·.Ì:במקומך.Â‰Ù„¯Â:אחר במקום

(ÊÈ).È�Ùכמו בלע"ז, לישאריא"ש זעם של (ויקר'פנים

מנחם:ב') חברו כך ההוא, באיש פני ושמתי

(ÁÈ).Â˜Úˆ:שמע וה' ¯ÂÚ˙(Î)הצדיקים ˙Â·¯
.˜È„ˆ:נצול ומכולם עליו באות ופחדים רעות הרבה

(‡Î).¯ÓÂ˘:עצמותיו כל ¯˘Ú(Î·)הקב"ה ˙˙ÂÓ˙
.‰Ú¯:עושה שהוא הרעה הרשע את ˙ÂÓ˙˙.תמותת
ÂÓ˘‡È.(Î‚)תמית: ‡Ïאשמנו לאמר יתחרטו לא

בלע"ז: ריפונטירונ"ט בך שחסינו

cec zcevn
(ÂË).ÌÂÏ˘ איש·˜˘ בין שלום לעשות יהיה בקשתך

השלום:Â‰Ù„¯Â.לאחיו: אחר מחזר תהיה מאד ר"ל
(ÁÈ).'‰Â Â˜Úˆאז לה' וישובו בתפלה יצעקו כאשר אבל

מצרותם: ויצילם להם Ï·.(ËÈ)ישמע È¯·˘�Ïעצמו המכניע
ממעשיו: ¯ÂÚ˙.(Î)ושב ˙Â·¯רעות הצדיק על יבוא אם ואף

ה': יצילנו מכולם כי נאבדה תוחלתו אין Â‚Â'.(Î·)רבות ˙˙ÂÓ˙מקטרג עצמו העון ר"ל אותו תמית היא עושה שהרשע הרעה
הצרה:ÂÙ„‰.(Î‚)עליו: מן פודהו המעש"ט שכר בגמול

oeiv zcevn
(ÊÈ).È�Ùפני את אתן וכן הוא כעס כ)ענין לפי(ויקרא וזהו

הכעס: נראה ונשבר:„È‡Î.(ËÈ)שבהפנים כתות ענין
(‡Î).‰�‰Ó:מהן(‚Î).ÂÓ˘‡Èהצאן עדרי וכן שממה מל'

א')שמונא :(יואל

xe` ldi
דברכותסורטו פ"ק ורדפהו. שלום בקש טוב. ועשה מרע

א'. מ' דקדושין ספ"ק א"ב ק"ט דיבמות פי"ג סע"ב. ו' דף
רצ"ו ד'. רע"ה ד'. קפ"ח א' קע"ה רבות דפאה. פ"ק ירושלמי
ע"ו ב' ע"ב ב' ס"ב ב' ס"א א' י"ז של"ה תתקנ"ט. ס"ח ד'.

א': רע"ג ב' ר"ע ב' רמ"ט א' רמ"ח ב' ק"ט א'
ליתןפ"ק רגיל שהוא בחבירו שיודע כל סע"ב ו' דף דברכות

פי"ג ורדפהו. שלום בקש שנאמר שלום לו יקדים שלום לו
ובהבאת בחליצה דברים בשלשה ידבק סע"א דק"ט דיבמות
וא"ר ורדפהו. שלום בקש דכתיב שלום בהבאת כו' שלום
ורדפהו. שלום בקש הכא כתיב רדיפה רדיפה אתיא אבהו
במשלי וכבוד צדקה חיים ימצא וחסד צדקה רודף התם וכתיב
להבאת גדול שכר תשלום רדיפה רדיפה אתיא ופירש"י כ"א.
לעוה"ב. לו קיימת והקרן בעוה"ז פירותיהן שאוכל שלום
וכבוד בעוה"ב צדקה חיים ימצא בהו דכתיב חסדים בגמילות
לומר סברא יש אם דאפילו במהרש"א וע"ש עכ"ל. בעוה"ז
שלום ובקש זו סברא תדחה אפ"ה שלום כאן לעשות שאין

וכו':
דבריםפ"ק אלו דפאה רפ"ק המשנה הובא ע"א ד"מ דקדושין

והבאת חסדים וגמילות כו'. בעוה"ז פירותיהן אוכל שאדם
וכבוד. צדקה חיים ימצא צדקה רודף כתיב בגמ"ח שלום
יש הזכות עו"ש בעוה"ז וכבוד צדקה בעוה"ב חיים פירש"י
פרי כי טוב כי צדיק אמרו שנאמר כו' פירות לה ויש קרן לה
רודף דכתיב וגמ"ח דפאה פ"ק בירושלמי ג'. סי' בישעי' כו'
והיא מל' כבוד כי נ' לעוה"ב. וחיים בעוה"ז כבוד כו' צדקה

העוה"ב. וחיות מקור בינה הוא וחיים העוה"ז. חיות מקור
יובן ומזה לעיל. כמ"ש כו' רדיפה כאן נאמר שלום והבאת
ועמ"ש הנ"ל. שלום רודף שיהי' פי' לרדוף. עשרים בן ענין
לגלגלותם כו' ומעלה שנה עשרים מבן ע"פ במדבר פ' בלק"ת
יוכל ועי"ז דאבא מוחין בו נמשך עשרים בן שבהיותו
ומשם כתר גימט' עשרים וזהו גלגלתא לבחי' להתעלות
מעשה והי' ע"פ י"ב סי' באגה"ק וע' והיחוד השלום יומשך

שלום: הצדקה
בפסוקעיניטז לעיל כהובא שה"ש סוף רבות צדיקים. אל ה'

ד"ס בשלח א'. קס"ד ויצא זח"א י"ח. ל"ג יראיו אל ה' עין
צדיק. דא תעשה בעיניו והישר ע"פ סע"ב

ובפי'(ועמ"ש סע"א דרכ"ה פקודי בקול) תשמע כי סד"ה
סע"ב: דקע"ה שלח ס"פ ע"א. דר"ב ויקהל שם. הרמ"ז

ר"פרבותב בזהר מזה ע' כו' יצילנו ומכולם צדיק רעות
ג' סעי' כדלקמן במד"ר ג"כ מבואר והוא א' דקע"ט וישב
מחבירו הגדול כל ע"ד פי' שם ובהרמ"ז יעקב. על כן דפירשו
ערכו גודל שלפי כנגדו מתחזקים שחיצונים ממנו גדול יצרו
וצריך מרע"ה נגד ובלעם יעקב נגד כלבן כנגדו קליפה יש כך
ממשיך והפרישות היסורין שע"י להכניעה יסורין לסבול
ועי"ז שבמו"ס דעתיק מגבורה ששרשן קדושות מגבורות
ומזה עכ"ד. משרשו אלא נכפה הדין שאין החיצונים נכפין
ל"א ס"פ אמור רבות עיין טרף זית עלה והנה ע"פ מ"ש יובן
כמה וסבל צדיק שהי' יוסף טורף טרוף וזהו צדיק על דקאי

למדרגתו: לזכות כדי צרות
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ב: עמ' ג הגלילידף יוסי כרבי הסוברים תנאים עוד מביאה הברייתא

פרישה להצריך מכך ללמוד אין שלדעתם אלא בסיני, הופרש שמשה

שכינה: למחנה הנכנס הּכתּובלכל ּבא לא אֹומר, נתן ִֵַַָָָָֹרּבי
לׂשּומֹוכדיאּלאלהפרישו ׁשּבמעיו, ּוׁשתּיה אכילה למרק ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָ

הּׁשרת, שהעּכמלאכי אף עלייתוולכך קודם משה את כיסה נן ְְֲֵֵַַָ
מירוק. צריך שאינו גדול כהן לכל פרישה דין מכאן ללמוד אין למרום,

הּכתּוב ּבא לא אֹומר, חרׁש ּבן מתיא אּלאלהפרישורּבי ְִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
עליוכדי ליבולאּיים אל וישים לבדו, בהיותו אימה עליו להטיל - ְֵַָָ

באימה, שכינה למחנה ּבאימהשיכנס ניּתנת ּתֹורה ׁשּתהא ְְְִֵֵֵֶֶֶָָּכדי
וגילּו ּביראה ה' את 'עבדּו ׁשּנאמר ּובזיע, ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָּברתת

אצלוּברעדה', שייך שלא לכהן פרישה לחייב מכאן ללמוד אין אבל ְִָָ
הפסוק: את הגמרא מבארת זה. ּברעדה',טעם 'וגילּו אםמאי הרי ְְִִַָָ

רעדה אין גילה ּבמקֹוםיש רב, אמר מּתנה ּבר אּדא רב אמר .ְְִַַַַַַַָָָָ
שנאמרּגילה משמחת שהיא תורה קבלת ט)- יט ה'(תהילים 'ּפּקּודי ִִֵָ

לב', מׂשּמחי רעדהיׁשרים ּתהא משהׁשם הופרש ולכך ויראה, ְְְְְִֵֵֵַָָָָ
באימה. ניתנת התורה שתהא

הגמרא: ורּבימבררת הּגלילי יֹוסי רּבי מיפלגי קא ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָּבמאי
הפסוקעקיבא את ולפרש לחלוק אחד כל של והראיה ההכרח מה - ֲִָ

תלויה מחלוקתם הגמרא: מבארת ּתּנאי,כדעתו. ּדהני ְְְִֵֵַָָָּבפלּוגּתא
ּבחֹודׁש ּבׁשּׁשה רּביסיוןּדתניא, ליׂשראל, ּתֹורה ניּתנה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
ּבֹו. ּבׁשבעה אֹומר הגמרא,יֹוסי ּבׁשּׁשה,ומבארת ּדאמר מאן ְְְְִִֵֵַַָָָ

כן עלהבו,ּבׁשבעהלמחרתּוהתורה,ניּתנהבסיוןּבׁשּׁשהאם ְְְְִִִָָָָָ
הלוחות את הּׁשביעי').לקבל ּבּיֹום מׁשה אל 'וּיקרא ּבׁשבעה,ו(ּדכתיב ּדאמר כןמאן אם ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ

עלה,תורהניּתנהבסיוןעהּבׁשב עלה,ּובׁשבעה תורה מתן לאחר יום באותו [ּדכתיבכלומר ְְְְְְִִִִִָָָָָ
הּׁשביעי' ּבּיֹום מׁשה אל סיון'וּיקרא ].לחודש ְְִִִֶֶַַַָֹ
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,eit z`çéãîì ïécä àeäåwx exikfdy `l` ,egicdl mb jixvy - §©¦§¥¦©

,zelertdn zg`çéãî íéøîBà ìlä úéáeeit z`ïécä àeäå ¥¦¥§¦¥¦©§©¦
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çð÷î íéøîåà éàîù úéá àîéìéà.eit Ðçéãî àìåon dti gepiwdy ,mina Ð
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.`ed zta xnl oiae xnl oia gepiwc `xif iax
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sehyl oi`ae ,odizecbl ueg oi`vei mind

ztyay zgt jxc eizexit.dn`dàîø
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mipey`xl ixw ,ediicda miirvn` ipzc

Ð devn `l` opi`y it lr s`c ,"daeg"
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éàon dti gepiwdy :qxhpewa yxit Ð gicn ira `le gpwn mixne` i`ny zia `nil

ibq `le Ð "gpwn ira `le gicn :mixne` lld ziae" .dgcd o`k xkfed `le ,dgcdd

dil ded `lc :eyexitl dywe .gepiw jixv epi`e ,xwir `ede ,mina gicn `l` ,gepiwa dil

iweq`l wigc i`n` :cere !"gpwn `le gicn" ,"gicn `le gpwn" `l` "ira `le" xninl

ziae ,gepiw sicr i`ny zialc `nil ?ibilt `lc

gepiwa enk ibq dicegl dgcda s`c ixaq lld

xcqnl dil `hiytc :d`xp okl !dicegl

icr dgcdc cenlzd:`yexit ikde ,gepiwn s

Ð "gicn ira `le gpwn ixaq i`ny zia"

ira `le ,rxbc ab lr s` ,ibq gepiwa ,xnelk

dicegl gicn :ixaq lld ziae .sicrc gicn

,gpwna ibq `le" xninl dil ded `zyde .opira

,"ira `le" i`ny zial hwpc icii` `l` ,"rxbc

:jxtinl dil ded `zyde .lld zial inp hwp

zia ixnegne i`ny zia ilewn dil ded ,ok m`
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ixaq lld ziae .dicda gicn irac oicd `ede
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,ith `zeax iedc ,"gpwn" hwpinl lld zial
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øîà ."íäépL ïéa epãBò øNaä" déìò éø÷ ?eäî íépéMä©¦©¦©¨¥£¥©¨¨¤¥¦¥¤£©

àøîç øa àìç ,àúlî àäì ,àðà :àá÷eò øîéaâì ¨§¨£¨§¨¦§¨£¨©©§¨§©¥
àaà eléàc ,àaà¯àì ,àðcéàä àøNa ìéëà äåä ék ©¨§¦©¨¦£¨¨¥¦§¨¨¦¨¨¨

àðà eléàå .àzLä ãò øçîì ãò äðéáb ìëà äåä¯àäa £¨£©§¦¨©§¨¨©¨§¨§¦£¨§¨
àúéøçà àúãeòñì ,àðìéëà àìc àeä àúceòñ¯ §¨¨§¨¨¥§¨¦§¨¨©£¦¨

àøîç øa àìç ,àúlî àäì ,àðà :ìàeîL øîà .àðìéëà̈¥§¨£©§¥£¨§¨¦§¨£¨©©§¨
àaà eléàc ,àaà éaâì¯éðîæ éøz déñëð øééñ äåä §©¥©¨§¦©¨£¨¨¥¦§¥§¥¦§¥

àì àðàå ,àîBéaàðøééñìàeîL .àðîéæ àãç àlà §¨©£¨¨¨¥§¨¤¨£¨¦§¨§¥
ïàî :ìàeîL øîàc ,déîòèìøééñcàîBé ìk déñëð¯ §©£¥©£©§¥©§¨¥¦§¥¨¨

,àîBéå àîBé ìk déñëð øééñ äåä ééaà .àøézñà çkLî©§©¦§¥¨©©¥£¨¨¥¦§¥¨¨§¨
òât ãç àîBédéñéøàa:déì øîà .éôeàc àëút éøãc ¨©¨©©£¦¥§¨¥©§¨§¥£©¥

øák :déì øîà .øî éáì :déì øîà ?àëéäì éðäEeîã÷ ¨¥§¥¨£©¥§¥¨£©¥§¨¨¨
àëéä :øîà ,àîBé ìk déñëð øééñ äåä éñà áø .ïðaø©¨©©©¦£¨¨¥¦§¥¨¨£©¥¨

éðä ìk eäðéðéøézñààæç ãç àîBé ?ìàeîL øîc ¦§¨¨¥¦§¦¦§¨§¥¨©£¨
àøBðéöà÷ãác,déîéìâì déì÷L ,déòøàadéëøk ¦¨§¦§¨§©§¥§©¥¦§¦¥¨§¥

éLðéà eúà ,àì÷ àîø .deâa déáúBà.äeøëñ §¥§©¨§¨¨¨¨¡¨¥©§¨
éãéà áø øîà .ìàeîL øîc éøzñéà eäleëì eäðézçkLà©§©§¦§§§¦§§¥§¨§¥¨©©¦¦

øa ÷çöé áø øîà ,ïéáà øaïééLàíéðBLàø íéî :¯äåöî,íéðBøçàå¯íéî :éáéúéî .äáBç ©¨¦¨©©¦§¨©¨§¨©¦¦¦¦§¨§©£¦¨¥¦¥©¦
íéðBLàøíéðBøçàå¯íéiòöîà ,äáBç¯úeLø éaâì äåöî !úeLø¯:àôeb .dì éø÷ "äáBç" ¦¦§©£¦¨¤§¨¦¦§¦§¨§©¥§¨¨¥¨¨

íéðBLàø íéîíéðBøçàå¯íéiòöîà ,äáBç¯íéðBLàø ,úeLø¯éab ìò ïéa éìëa ïéa ïéìèBð ©¦¦¦§©£¦¨¤§¨¦¦§¦¦§¦¥¦§¦¥©©¥
íéðBøçà ,ò÷ø÷¯?eäééðéa éàî .ò÷ø÷ éab ìò ïéìèBð ïéà :dì éøîàå .éìëa àlà ïéìèBð ïéà ©§©©£¦¥§¦¤¨¦§¦§¨§¦¨¥§¦©©¥©§©©¥©§
eäééðéa àkéà¯íéðBLàø íéî .àñðé÷¯íéðBøçà ,ïðBöa ïéa ïénça ïéa ïéìèBð¯àlà ïéìèBð ïéà ¦¨¥©§¦§¨©¦¦¦§¦¥§©¦¥§¥©£¦¥§¦¤¨
éðtî ,ïðBöaïénçLïéòtòôîúà ïéøéáòî ïéàå ,íéãiä úààîäefäïéa ïéìèBð íéðBLàø íéî" . §¥¦§¥¤©¦§©§§¦¤©¨©¦§¥©£¦¦¤©£¨©¦¦¦§¦¥

ãiä ïéàL àlà eðL àì :éàpé éaø øîà ,óñBé øa ÷çöé áø øîà ."ïðBöa ïéa ïénça§©¦¥§¥¨©©¦§¨©¥¨©©¦©©Ÿ¨¤¨¤¥©¨
úãìåñ

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

חולין. פרק שמיני - כל הבשר דף קה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



`oifgeקכב mipya cenr dw sc ± oey`x wxtzereay

úãìåñ.min zxezn epzype elha Ð oda zcleq cid m` ,ziekp Ðäì éðúîã àëéà
àôéñà.`l oinga mipexg`c epy `l Ð'åë ììëîixy ,mipexg`l xq`c jpdac Ð

.mipey`xlùé úéîåãñ çìîùoeike .gln lek` jzlik` lk lr :minkg exn`e Ð

.olhpl jixv jkitle ,edl `nqn Ð mipir` eci aidi xcd ik ,glna rbpcàçëúùîå
àøåëá àèøå÷ éëhxew `l` dievn dpi` Ð

.xekaàçìéî ìëzeny) enk ,gln ccn Ð

.`xnera elke :"xnera ecenie" (fhéàîÐ

`l e` eixg` lehil jixvàîäåæ íåùî ?Ð

.zeqe`n ze`xpe ,gixqn ogixyéúùéîìÐ

.eiptln melk oigwel oi` ,dzey mc`ykøáã
äì÷ì÷eze`a utgy ,dzeyd qerki `ny Ð

.wpgie okzqi Ð qerki ike ,lhipd xacçåø
àãøö.o"iyicxehy`* Ðúåîà òáøàì õåç

.ogley ly zen` rax`l ueg e`iveny Ð

äàøååùð éùðëãoilke` ixexit oicakny Ð

ad on.ziàúåøé÷ðî.oeiwp ,ziad xwpl Ð

`zeiprc `xy dixza` xcdnxy Ð

eckell scex did zeiprd lr dpennd

.zeipr icil e`iadleéìáéàmiayr lr Ð

.xt`ayéàãéì ìôðhwll lkei `ly Ð

,milbx qxcnl edie ,miayrd oian oixexitd

.jka epckl`eäéòîù`eddl `xab `edd Ð

.`xyäéúéáî äé÷ôàã éåå øîà÷ãÐ

.izgepn mewnn df ip`ivedàéôåàÐ

.`"newy`**íñøëìon oi`ad oixix Ð

.mhegdäéçãî.oiccvl ecia Ðäéò÷ùéì
éòå÷ù.eil`n dlkiy cr ,dwynd jeza Ð

àøîçã íñøëì`ite` zngn el `ay Ð

.`xngcàøëù.xky zezyl ez`etx Ð

àøëùã íñøëì`ite` zngn `ay Ð

.`in izyil ,`xkycàéðò øúá`ly df Ð

.zezyl min `l` el didøñàã àùéëî
äàðéâoiyixk e` mey oi`iven oi`y Ð

.elke`l wxi ixken oicbe`y dceb`n

àúåðúáòøëcr oizndl leki oi`y Ð

.epxiziyíéôùëìleki eze` d`exd Ð

oi` Ð epnn xnypde ,mityk el zeyrl

.eilr legl oigep mitykàúéðåøèîÐ

.zixkpåëééãäá ïáúåàmknr ipeaiyed Ð

.dpitqaàúìéî äøîà.zetykn ly ygl Ð

àáøàì äúøñà.dnewnn dff `ly Ðéøîà
àúìéî åäðéà,xaca oi`iwa eid od s` Ð

`ki`e .leyknd cin mnvr livdl oiyere

.`zlin `gken `le ,mW exn`y ixn`céàî ¥

åëì ãáòéà,mka zhley zEtykn oi`y Ð

.odl dywd xac lkn oixnyp mz`yàìã
àôñçá åëì çð÷îoigpwn mz` oi` Ð

oibxed mz` oi`e ,`qkd ziaa qxga mknvr

.mkyealna dpikàáéæøîglwnd xepiv Ð

.bbd on minïéëôåùmin eilr ecxi `ny Ð

lr oiynzynd yinyzn miglwnd oiqe`n

.xepivl oi`a ode ,yinyz in oikteye ,bbd

éàìå÷ù.xkya ze`yn i`yep Ðäò÷ôÐ

ifnd dxayy.wäéúîù.wifnl Ðäéáúåàã
éàðåàá.my oyi iziidy ,ipf`a deaiyed Ð

íéúçå øééöãoi` el` lkn cg`a ,xnelk Ð

.zeyx eplàéî åãùãjtey ,cka dzeyd Ð

.ux`l mind on dlgzàúáéö íåùîÐ

.mind ipt lry oiywe oinqwíéòø íéîÐ

.ozpwz efe ,cy odn dzyy minrtéá äåäã
àôô áø.eynyn didy Ðíéî éôìçã ãò

íéòøä.odn oiwifnd ezyy Ð
åìéëàä

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

àìe` xya ly mdipya ixiinc :l`eny epiax xne` Ð liyazl liyaz oia `l` epy

dpiabl la` .daeg Ð eiptly "dpiabl" xya ly "liyaz oia" la` ,dpiab ly mdipy

lirl xn`ck ,zxg` dcerq cr lek`l xeq` mici zlihpa elit`c ,xn`w `l eixg` ly

rnyn "dpiabl liyaz oia"c :mz epiaxl d`xp oi`e ."dpiab lek`l xeq` Ð xya lk`"

oia ddyi dnk" lirl xn`ck ,dlgz liyaz

ax xn` `de" :jixte ,"melk `le ?dpiabl xya

`l` !dpiab lek`l xeq` Ð xya lk` ,`cqg

oia" :cere .'ek "xyal dpiab oia ddyi dnk

ly e` xya ly mdipya "liyazl liyaz

:mz epiax yxtne ?llk lehil el yi dnl ,dpiab

liyaz oia ,epiid Ð "liyazl liyaz oia"c

xyad oi`c oeikc .dpiab ly liyazl xyac

exingd `l ,mrh `l` `kile ,oira dpiabde

`l` epi`e ,miizpia eici lehil daeg `diy

dpiabdy ,dpiabl xyac liyaz oia la` .zeyx

ixacl s` df yexit okzie .daeg Ð oira

,dcerq dze`a xya xg` dpiab lek`l oixqe`d

.gepiwe dlihpa elit`
edpfg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ïäa úãìBñ ãiä ìáà ,ïäa úãìBñ¯.ïäa ïéìèBð ïéà ¤¤¨¤£¨©¨¤¤¨¤¥§¦¨¤
àlà ïéìèBð ïéà íéðBøçà :àôéqà dì éðúîc àkéàå§¦¨§©§¥¨©¥¨©£¦¥§¦¤¨

ïénça ìáà ,ïðBöa¯øîà ,óñBé øa ÷çöé áø øîà .àì §¥£¨§©¦Ÿ¨©©¦§¨©¥¨©
àlà eðL àì :éàpé éaøãiäLãiä ïéà ìáà ,ïäa úãìBñ ©¦©©Ÿ¨¤¨¤©¨¤¤¨¤£¨¥©¨

ïäa úãìBñ¯ét ìò óà ,íéðBLàøc ììkî .ïéìèBðãiäL ¤¤¨¤§¦¦§¨§¦¦©©¦¤©¨
ïäa úãìBñ¯:ïîçð áø øîà ."úeLø íéiòöîà" .øzeî ¤¤¨¤¨¤§¨¦¦§¨©©©§¨

ìéLáz ïéa ìáà ,ìéLáúì ìéLáz ïéa àlà eðL àìŸ¨¤¨¥©§¦§©§¦£¨¥©§¦
äðéáâì¯éðtî :àéiç éaøc déøa äãeäé áø øîà .äáBç ¦§¦¨¨¨©©§¨§¥§©¦¦¨¦§¥

äáBç íéðBøçà íéî eøîà äî¯çìnL,Lé úéîBãñ ¨¨§©¦©£¦¨¤¤©§¦¥
ànñnL:ééaà øîà .íéðéòä úàçëzLîeékàèøB÷ ¤§©¥¤¨¥©¦£©©©¥¦§§©¦§¨
àøBëaìk :éLà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà . §¨£©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦¨

Léøî :ééaà øîà .àéòaî àì :déì øîà ?éàî àçìî¦§¨©£©¥¨¦¨£¨£©©©¥¥¥
àìc éàä àðéîà äåäeLîàòøà ìò éàøúa àiî¯íeMî :øî éì øîà .àîäeæ íeMî £¨¨¦¨©§¨§©¨©§¨¥©©§¨¦£¨£©¦¨¦

éãéî ìé÷L àìc éàä ,àðéîà äåä Léøî :ééaà øîàå .eäééìò äòø çeø àéøLcàøBútîék §¨§¨©¨¨£©§©£©©©¥¥¥£¨¨¦¨©§¨§¥¦¦¦§¨¦
àñk Léðéà èé÷ðézLîì¯éL÷c íeMî :øî éì øîà .äãeòqa äì÷ì÷ øác òøàé ànL §¥¦¦¨¨§¦§¥¤¨¤¡©§©©§¨¨©§¨£©¦¨¦§¨¥

çeøìïøîà àìå .àãøö¯ì÷Lî ìáà ,øãäî àìå ìé÷Lc àlàéøeãäàå¯.da ïì úéì §©§¨¨§¨£¨¨¤¨§¨¥§¨©£©£¨¦§©§©£¥¥¨¨
ïøîà àìå¯úBnà òaøà CBz ìáà ,úBnà òaøàì õeç àlà¯ïøîà àìå .da ïì úéì §¨£¨¨¤¨§©§©©£¨©§©©¥¨¨§¨£¨¨

¯éøöc éãéî àlàCàúãeòñìéøö àìc éãéî ìáà ,Càúãeòñì¯áø øa øî .da ïì úéì ¤¨¦¦¦§¦¦§¨¨£¨¦¦§¨§¦¦§¨¨¥¨¨¨©©
eléôà ãéô÷ éLààúéñàààðëeáeéìáúc¯.àúãeòñì éëéøöc éãéîäåä Léøî :ééaà øîàå ©¦¨¥£¦©£¦¨§¨§©§¦¦¦¦§¦¦¦§¨¨©£©©©¥¥¥£¨

éàä ,àðéîàéLðëcäàøååLð¯íeMîàúeøéwðîéL÷c íeMî :øî éì øîà .àúeiðòì. ¨¦¨©§¨§¦©§§¨¨¦§©¦¨£©¦¨¦§¨¥©£¦¨
àøN déìò øcäî äåäc ,àøáb àeäädéì ìéëé äåä àìå ,àúeiðòcøéäæ à÷càøååLpà ©©§¨©£¨§©©£¥¨¨©£¦¨§¨£¨§¦¥§¨¨¦©©§§¨

àzôéì Cøk ãç àîBé .àáeè,àøî éúééà ,ìéëàc øúa .éàãéa ìôð éàcå àzLä :øîà .éìáià ¨¨©§©¦§¨©©§¦£©¨§¨©©§©¦©¨©§¨¥©§¥¨¨
eäðéø÷ò,éìáéìàøáb àeää dé÷tàc ,éåå :øîà÷c déòîL .àøäðì eäðéãLøîàå !déúéaî ¨§¦§§©§¦¨¦§§©£¨§©¥§¨¨©©§©§¥©©§¨¦¥¥©£©

àéôeà éúL àìc éàä ,àðéîà äåä Léøî :ééaà¯íeMî :øî éì øîà .àúeñéàî íeMî ©©¥¥¥£¨¨¦¨©§¨¨¥§¨¦§¦¨£©¦¨¦
éL÷cdézLéî .íñøëì¯,íñøëì äL÷çtðéîdéa¯,àLéøì àéL÷dééçãî¯àéL÷ §¨¥§©§¨¦§¥¨¤§©§¨¦§©¥©§¨§¥¨¦§¥©§¨

?dézðwz éàî .àúeiðòììdéò÷Làøîçc íñøëì .éòe÷L¯àøëéLc ,àøëéL¯àiîc ,àiî ©£¦¨©©©§¥§©§¥§¦§©§¨§©§¨¦§¨§¦§¨©¨§©¨
¯äåä Léøî :ééaà øîàå .àúeiðò àìæà àéðò øúa :éLðéà éøîàc eðééäå .àzðwz déì úéì¥¥©©§¨§©§§¨§¦¡¨¥¨©¨§¨¨§¨£¦¨©£©©©¥¥¥£¨

à÷øé éìëà àìc éàä ,àðéîààLékîøñàcäàðéb¯éæçéîc íeMîéì øîà .àúeðúáòøk ¨¦¨©§¨¨§¦¨§¨¦¦¨©£©¦¨¨¦§¤¡¥§©£§§¨£©¦
éìæà÷ eåä àðeä áø øa äaøå àcñç áø .íéôLëì éL÷c íeMî :øîeäì äøîà .àaøàa ¨¦§¨¥¦§¨¦©¦§¨§©¨©©¨¨¨¨§¥§©§¨£©¨§

:àúéðBøèî àéääïáúBààúlî äøîà ,äeáúBà àì !eëééãäa¯dúøñàeäðéà eøîà .àaøàì ©¦©§¦¨§©©£©§¨§¨£©¨¦§¨£©§¨§©§¨£©¦§
àúléî¯eëì çp÷î àìc ,eëì ãéáòéà éàî :eäì äøîà .äeéøLàtñçaeëì ìéè÷ àìå , ¦§¨¨§¨£©¨§©¦£¦§§¨§©¥©§§©§¨§¨§¦§
äpékeëééðnà,àðéîà äåä Léøî :ééaà øîàå .äàðéb øñàc àLékî à÷øé eëì ìéëà àìå , ¦¨©¨©§§¨¨¥§¨§¨¦¦¨©£©¦¨¨©£©©©¥¥¥£¨¨¦¨

àkzà ìôðc à÷øé éìëà àìc éàä¯çéøì äL÷c íeMî :øî éì øîà ,àúeñéàî íeMî ©§¨¨§¦¨§¨¦§©©©¨¦§¦¨£©¦¨¦§¨¤§¥©
.ätäéúez éáúé àìc éàä ,àðéîà äåä Léøî :ééaà øîàåàáéæøî¯øîà .íéëôBL íeMî ©¤©£©©©¥¥¥£¨¨¦¨©§¨¨§¦¥©§¥¨¦§¦£©

àúéáç eøc eåäc éàìe÷L eäðä .ïé÷éfî éçéëLc íeMî :øî éìeòa .àøîçcéçetúéàì, ¦¨¦¦§¦¦©¦¦¨§§¨¥§¨¨¨¦¨§©§¨¨§¦§¥
àúà .dézîL ,éøetéL ÷étà ,éLà áø øa øîc dén÷ì eúà .äò÷t ,àáéæøî éúez deáúBà§¨¥©§¥¨¨§¨¨§©¥§¨©©©¦©¥¦¥©§¥£¨

déáúBà ék ,ãéáòà éëéä :déì øîà ?éëä ãéáòz éànà :déì øîà ,dén÷ìéàðeàaøîà ? §©¥£©¥©©©£¥¨¦£©¥¥¦©£¥¦§¥§©£©
:déì øîà !íélL ìéæ ,úéðLc àeä zà ?úéòa éàî íéaø éçéëLc àzëeãa zà :déì¥©§§§¨¦§¦¦©¦©¨¥©§¨¥¦©¥£©¥

éîð àzLäòa÷éì,àðîéæ øî éìék .ákòéà ,àðîéæ àèî ék .àðîéæ déì òá÷ .òøôàå ¨§¨©¦¦§©¦¨¦§¨§¤§©§©¥¦§¨¦§¨¦§¨¦©©¦
úéúà àì éànà :déì øîà àúàpîæaCéléî ìk :déì øîà ?øééöcíéúçåìééëåéðîe £¨£©¥©©¨¨¥¦§©¨£©¥¨¦¥§¨¥§¨¥§¨¥¨¥

¯ãò ,dépéî ì÷Lîì àúeLø ïì úéìïðéçkLîcéãéîàø÷ôäc.äåä Léøî :ééaà øîàå ¥¨§¨§¦§©¦¥©§©§§¦©¦¦§¤§¥¨©£©©©¥¥¥£¨
àáöçc àîetî àiî éãLc éàä ,àðéîà¯íeMîàkéàc íeMî :øî éì øîà .àúáéö ¨¦¨©¦§¦©¨¦¨§©§¨¦¦§¨£©¦¨¦§¦¨

àiî ééeúàì ìæà ,àtt áø éa äåäc àãéL øa àeää .íéòøä íéî.ákòéà ,àøäpî ©¦¨¨¦©©¦¨©£¨¥©©¨£©©£¥©¨¦©£¨¦©©
éànà :déì eøîà ,àúà ékzákòéàãò :eäì øîà ?éôìçc,éëäcà .íéòøä íéî ¦£¨£©¥©©¦©©§§£©§©§¨§¦©¦¨¨¦©§¨¦

åäðæç

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

חולין. פרק שמיני - כל הבשר דף קה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dw sc oileg(oey`x meil)

úãìBñ[ziekp-]ìáà ,ïäay jk lk ming md m`,ïäa úãìBñ ãiä ¤¤¨¤£¨©¨¤¤¨¤
e ,min oicn jka elhaïäa ïéìèBð ïéà.mipey`x min elit` ¥§¦¨¤

àôéqà ,dì éðúîc àkéàåepipyyminàlà ïéìèBð ïéà íéðBøçà §¦¨§©§¥¨©¥¨©£¦¥§¦¤¨
,ïðBöay dfn x`eaneàì ïénça ìáàmipexg` min lehil oi`y - §¥£¨§©¦Ÿ

df lre ,ming minaàì ,éàpé éaø øîà óñBé øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©¥¨©©¦©©Ÿ
,eðLàlàjk lk ming mdykìáà ,ïäa úãìBñ ãiäLmpi` m` ¨¤¨¤©¨¤¤¨¤£¨

e jk lk mingïéìèBð ,ïäa úãìBñ ãiä ïéà.mipexg` min elit` mda ¥©¨¤¤¨¤§¦
:`xnbd zwiicnììkîdfn rnyn -cminíéðBLàølehil xzeny ¦§©§¦¦

,mingaét ìò óàjk lk ming mdy,ïäa úãìBñ ãiäLok mbøzeî ©©¦¤©¨¤¤¨¤¨
mina dxizd `ly dpey`xd oeyld itk `le ,micid z` mda lehil

.mda zcleq cid oi`yk `l` mipey`x
min ,`ziixaa epipy :`ziixad ixac zligz z` yxtl zxfeg `xnbd

íéiòöîàmpi` ,liyazl liyaz oia dcerqd rvn`a milhepy ¤§¨¦¦
`l` daeg.úeLø:`xnbd zyxtnàlà eðL àì ,ïîçð áø øîà §¨©©©§¨Ÿ¨¤¨

lhepykìéLázì ìéLáz ïéaly mdipy e` xya ly mdipyy ,xg` ¥©§¦§©§¦
,dpiabìéLáz ïéa ìáàxya ly,äðéáâì`ae ,dpiab lk`y xnelk £¨¥©§¦¦§¦¨

,xya ly liyaz dixg` lek`läáBçyegl yiy ,eici lehil ¨
ly liyaz el` micia lk`iyke ,eici lr dpiabd zigelgln wacpy

.alg mr xya lke` `vnp xya
eøîà äî éðtî ,àéiç éaøc déøa äãeäé áø øîàzlihpy minkg ¨©©§¨§¥§©¦¦¨¦§¥¨¨§

íéðBøçà íéî`idäáBçiptn ,dxenbànñnL Lé úéîBãñ çìnL ©¦©£¦¨¤¤©§¦¥¤§©¥
íéðéòä úàqpkp m`y erahe ,'zinecq gln' `xwpd gln oin yi - ¤¨¥©¦

lek`l jxcdy oeike ,eipir z` ze`nql mxeb ,mc` ly eipirl epnn
oinn lk`y glna axern did `ny yegl yi ,dlik`d xg` gln
.eicin glnd ixiiy z` xiqdl eici lehil jixv jkitl ,dfd glnd

àøeëa àèøe÷ ék çëzLîe ,éiaà øîà`l` ievn epi` df gln - ¨©©©¥¦§§©¦§¨§¨
.gln ly [d`q miyly ly gtp zcn] xeka gln [xexit-] hxew

àçìî ìk ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîàccny in - ¨©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦¨¦§¨
,glna erbp eiciy yegl yie ,gln,éàîmici zlihpa aiig m`d ©

py zinecq gln yygn ,dcicnd xg`l.`l e` ,eicil wacdéì øîà̈©¥
,iy` axàéòaî àìrbp i`cey oeiky ,llk jka wtzqdl oi` - Ÿ¦©§¨

.eici lehil jixvy oky lk glna
àðéîà äåä Léøî ,éiaà øîà,xeaq iziid dligzn -àìc éàä ¨©©©¥¥¥£¨£¦¨©§Ÿ
àòøà ìò éàøúa àiî eLîlr mipexg` min milhep oi`y dn - ¨©¨©§¨¥©©§¨

`ed enrh ,ux`dàîäeæ íeMîmi`xpe gixqn mgixy ,[jelkl-] ¦£¨
.miqe`nøî éì øîà`l` ,jk meyn mrhd oi`y ,[dax]íeMî ¨©¦©¦

eäééìò äòø çeø àéøLclr mdyk mind lr dxey drx gexy - §©§¨©¨¨£©§
.ux`d

,àðéîà äåä Léøî ,éiaà øîàåék àøBútî éãéî ìé÷L àìc éàä §¨©©©¥¥¥£¨£¦¨©§Ÿ¨¦¦¦¦¨¨¦
ézLîì àñk Léðéà èé÷ðxac lehil `ly micitwny dn - ¨¦¦¦¨¨§¦§¥

`ed ,zezyl ecia qek oiaeqndn cg` mc` fge` xy`k oglydn
äãeòqa äì÷ì÷ øác òøàé ànLjk lr dzeyd qerki `ny - ¤¨¤¡©§©©§¨¨©§¨

yi eziizy jeza qerki xy`ke ,ea utg `edy oeik ,df xac milhepy
.wpgie okzqi `ny yeygløî éì øîàmeyn mrhd oi`y ,[dax] ¨©¦©

`l` ,jkàcøö çeøì éL÷c íeMî-inl mexbl lelr df dyrny ¦§¨¥§©©§¨
.aal oednze zehy gex ly ilegl ,ecia qekd z` fge`y

:`xnbd zyxtnïøîà àìå,dwifn dcerqd on xac zlihpyàlà §Ÿ£¨¨¤¨
ote`aøcäî àìå ìé÷Lc,exifgn epi`e xacd z` lhepy -ìáà §¨¦§Ÿ©§©£¨

éøecäàå ì÷Lî,okn xg`l exifgdle utgd z` lehil -da ïì úéì ¦§¨§©§¥¥¨¨
.wifn df oi`y ,jk lr citwdl oi` -åz` xifgn epi`y ote`a s` §

,utgdïøîà àì,wfp mexbl dlelr oglyd on utgd zlihpyàlà Ÿ£¨¨¤¨
utgd z` `ivenykúBnà òaøàì õeç,oglyd lyìáà`ed m` §©§©©£¨

a exi`ynúBnà òaøà CBz,oglyd lyda ïì úéìcitwdl oi` - ©§©©¥¨¨
.wifn df oi`y iptn ,jk lrå,zen` rax`l ueg elhepy ote`a s` §

ïøîà àì,dzeyl wifdl dlelr utgd zlihpyàlàlhp m`éãéî Ÿ£¨¨¤¨¦¦
éøöcàúãeòñì Cilk e` lk`n oin oebk ,dcerql jixvy xac - §¨¦¦§§¨

,dcerqa ea miynzynyìáàlhp m`éøö àìc éãéîàúãeòñì C £¨¦¦§Ÿ¨¦¦§§¨
,dcerqa eze` jixv oi`y xac -da ïì úéì,jk lr citwdl oi` - ¥¨¨

.wifn epi`y itl
éìáúc àðëeáe àúéñàà eléôà ãéô÷ éMà áø øa øîcitwn did - ©©©©¦¨¦£¦©£¦¨§¨§©§¥
mipilaz mda miyzeky ilrde zyzknd lr elit`mlhil `ly ,

iptn ,zezyl ecia qek fge` miaeqnd cg`y drya oglyd lrn
miaygp md mbyàúãeòñì éëéøöc éãéîmze` mikixvy mixac - ¦¦¦§¦¥¦§§¨

.dcerql
,àðéîà äåä Léøî ,éiaà øîàåäàøååLð éLðëc éàädn - §¨©©©¥¥¥£¨£¦¨©§¨§¥¨§¨¨¨

`ed ,dlik`d xg`l ziad on lk`nd ixext z` seq`l micitwny
àúeøéwðî íeMîzngn jlklzi `ly ziad oeiwp zngn - ¦§©¦¨

.mixexitdøî éì øîà`l` ,mrhd df oi`y ,[dax]c íeMîoi` m` ¨©¦©¦§
,milbx qxcnl mze` migipne mixexitd z` mitqe`àúeiðòì éL÷̈¥©£¦¨

qxcnl egipde lk`na lflfy inl ,zeiprl df zngn mexbl lelr -
.milbxd

:df oipra dyrnàøáb àeääcg` mc`a dyrn -øcäî äåäc ©©§¨©£¨§©©
àúeiðòc àøN déìòdid zeiprd lr dpennd [j`lnd] xydy - £¥¨¨©£¦¨

,zeipr icil e`iadle eckell eilr xfgndéì ìéëé äåä àìåmle` - §Ÿ£¨¨¦¥
meyn ea hly `le ,el leki did `làáeè àøååLpà øéäæ à÷c- §¨¨¦©¨§¨¨¨

.ux`l elti `ly lk`nd ixexit ceaka ce`n xdfp didyãç àîBé¨©
cg` mei -éìaià [àzôéø] (àúôéì) Cøkayei `edyk mgl lk` - ¨©¦§¨©©§¥

,mb`ay miayr iab lrøîà,eala zeiprd lr dpennd xydàzLä ¨©©§¨
éàãéa ìôð éàcålkei `l ixdy ,icia df mc` leti i`ce eiykr - ©©¨©¦©

qxcnl mgipi egxk lrae ,miayrd oian mixexitd z` seq`l
mle` .ea helyl lke` df ici lre ,milbxdìéëàc øúaixg` - ¨©§¨¦

,lek`l mc`d xnbyàøî ézééàe xcrn `iad -éìaéì eäðéø÷ò- ©§¥¨¨©§¦§§©§¥
e mday mixexitd mr miayrd z` xwràøäðì eäðéãLmkilyde - §¦§§©£¨

xdpl,øîà÷c déòîLzeiprd xy ly elew z` mc` eze` rny - ©§¥§¨¨©
,xn`ydéúéaî àøáb àeää dé÷tàc éååmc` ip`ivedy il ie` - ©§©§¥©©§¨¦¥¥

.zeipr icil e`iadle ea helyl izeewz dqt` xnelk ,izian df
,àðéîà äåä Léøî ,éiaà øîàåàéôeà éúL àìc éàädn - §¨©©©¥¥¥£¨£¦¨©§Ÿ¨¥§¨

`ed ,dwynd iab lr dlerd svwd z` zezyl `ly micitwny
àúeñéàî íeMî,dizyl qe`n `edy -øî éì øîàoi`y ,[dax] ¦§¦¨¨©¦©
`l` ,mrhd dfíñøëì éL÷c íeMîilegl znxeb svwd zizyy - ¦§¨¥§©§¨

.mhegd on mi`ad mixix ly
:svwd ici lr minxbp miwfp el` `xnbd zyxtndézLéîzizy - ¦§§¥

,svwdíñøëì äL÷xeb -,x`azdy itk mhegd ixix ilegl zn ¨¤§©§¨
déa çtðéî,eit gex ici lr svwa dgitp -àLéøì àéL÷znxeb - ¦§¨¥©§¨§¥¨

,y`xd a`k ly ilegldééçãîdwynd on ecia svwd ziigc - ¦§£¥
,miccvlàúeiðòì àéL÷.zeiprl znxeb - ©§¨©£¦¨

:`xnbd zx`andézðwz éàîz` dzyi cvik xnelk ,ezpwz idn - ©©©§¥
,eiab lr svw yi xy`k dwyndìéòewL déòwLjeza eprwyi - §©§¥©¥

.eil`n dlkiy cr dwynd
ici lr dyrpy mqxkd ilegl d`etxd jxc z` zyxtn `xnbd

:svwd ziizyàøîçc íñøëìici lr mxbpy mqxkd ilegl - §©§¨§©§¨
zezyl ez`etx ,oii ly svw ziizyàøëéL.xkiy -àøëéLc- ¦§¨§¦§¨

zezyl ez`etx ,xkiy ly svw ziizy ici lr mxbpy mqxkd ilegle
àiîla` .min -àiîcsvw ziizy ici lr mxbpy mqxkd ilegl - ©¨§©¨

,min lyàzðwz déì úéìdpwz el oi` -.d`etxeéøîàc eðééäå ¥¥©©§¨§©§§¨§¥
éLðéàmiyp` mixne`y edfe -àúeiðò àìæà àéðò øúaxg` - ¦§¥¨©©§¨©§¨£¦¨

mxebe elfn eixg` scex ,ipr `edy iny xnelk ,zeiprd zkled iprd
oi`e ipr `edy df o`k s`e .xiyrd lv` mpi`y mitqep micqtdl el
e` oii dzeyy xiyrde ,ezknl d`etx oi` ,min `l` zezyl el

.d`etx el yi xkiy
,àðéîà äåä Léøî ,éiaà øîàåàLékî à÷øé éìëà àìc éàä §¨©©©¥¥¥£¨£¦¨©§Ÿ¨§¥©§¨¦¦¨

äàpéb øñàcjezn wxi `ivedle jeynl `ly micitwny dn - §¨©¦¨¨
mixizn `l` ,elke`l ick ,zewxid xken opbd xywy wxid zceb`
`ed ,wxid z` epnn milke` jk xg` wxe ,dceb`d lk z` mcewn

àúeðzáòøk éæçéîc íeMîink ,zepzarxk d`xpy iptn - ¦§¦§¥§©©§¨¨
.eze` exiziy cr oizndl leki epi`e ,dfd wxil ce`n de`znyøîà̈©
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המשך בעמוד אא

oifge` mipya cenr dw sc ± oey`x wxtzereay

úãìåñ.min zxezn epzype elha Ð oda zcleq cid m` ,ziekp Ðäì éðúîã àëéà
àôéñà.`l oinga mipexg`c epy `l Ð'åë ììëîixy ,mipexg`l xq`c jpdac Ð

.mipey`xlùé úéîåãñ çìîùoeike .gln lek` jzlik` lk lr :minkg exn`e Ð

.olhpl jixv jkitle ,edl `nqn Ð mipir` eci aidi xcd ik ,glna rbpcàçëúùîå
àøåëá àèøå÷ éëhxew `l` dievn dpi` Ð

.xekaàçìéî ìëzeny) enk ,gln ccn Ð

.`xnera elke :"xnera ecenie" (fhéàîÐ

`l e` eixg` lehil jixvàîäåæ íåùî ?Ð

.zeqe`n ze`xpe ,gixqn ogixyéúùéîìÐ

.eiptln melk oigwel oi` ,dzey mc`ykøáã
äì÷ì÷eze`a utgy ,dzeyd qerki `ny Ð

.wpgie okzqi Ð qerki ike ,lhipd xacçåø
àãøö.o"iyicxehy`* Ðúåîà òáøàì õåç

.ogley ly zen` rax`l ueg e`iveny Ð

äàøååùð éùðëãoilke` ixexit oicakny Ð

ad on.ziàúåøé÷ðî.oeiwp ,ziad xwpl Ð

`zeiprc `xy dixza` xcdnxy Ð

eckell scex did zeiprd lr dpennd

.zeipr icil e`iadleéìáéàmiayr lr Ð

.xt`ayéàãéì ìôðhwll lkei `ly Ð

,milbx qxcnl edie ,miayrd oian oixexitd

.jka epckl`eäéòîù`eddl `xab `edd Ð

.`xyäéúéáî äé÷ôàã éåå øîà÷ãÐ

.izgepn mewnn df ip`ivedàéôåàÐ

.`"newy`**íñøëìon oi`ad oixix Ð

.mhegdäéçãî.oiccvl ecia Ðäéò÷ùéì
éòå÷ù.eil`n dlkiy cr ,dwynd jeza Ð

àøîçã íñøëì`ite` zngn el `ay Ð

.`xngcàøëù.xky zezyl ez`etx Ð

àøëùã íñøëì`ite` zngn `ay Ð

.`in izyil ,`xkycàéðò øúá`ly df Ð

.zezyl min `l` el didøñàã àùéëî
äàðéâoiyixk e` mey oi`iven oi`y Ð

.elke`l wxi ixken oicbe`y dceb`n

àúåðúáòøëcr oizndl leki oi`y Ð

.epxiziyíéôùëìleki eze` d`exd Ð

oi` Ð epnn xnypde ,mityk el zeyrl

.eilr legl oigep mitykàúéðåøèîÐ

.zixkpåëééãäá ïáúåàmknr ipeaiyed Ð

.dpitqaàúìéî äøîà.zetykn ly ygl Ð

àáøàì äúøñà.dnewnn dff `ly Ðéøîà
àúìéî åäðéà,xaca oi`iwa eid od s` Ð

`ki`e .leyknd cin mnvr livdl oiyere

.`zlin `gken `le ,mW exn`y ixn`céàî ¥

åëì ãáòéà,mka zhley zEtykn oi`y Ð

.odl dywd xac lkn oixnyp mz`yàìã
àôñçá åëì çð÷îoigpwn mz` oi` Ð

oibxed mz` oi`e ,`qkd ziaa qxga mknvr

.mkyealna dpikàáéæøîglwnd xepiv Ð

.bbd on minïéëôåùmin eilr ecxi `ny Ð

lr oiynzynd yinyzn miglwnd oiqe`n

.xepivl oi`a ode ,yinyz in oikteye ,bbd

éàìå÷ù.xkya ze`yn i`yep Ðäò÷ôÐ

ifnd dxayy.wäéúîù.wifnl Ðäéáúåàã
éàðåàá.my oyi iziidy ,ipf`a deaiyed Ð

íéúçå øééöãoi` el` lkn cg`a ,xnelk Ð

.zeyx eplàéî åãùãjtey ,cka dzeyd Ð

.ux`l mind on dlgzàúáéö íåùîÐ

.mind ipt lry oiywe oinqwíéòø íéîÐ

.ozpwz efe ,cy odn dzyy minrtéá äåäã
àôô áø.eynyn didy Ðíéî éôìçã ãò

íéòøä.odn oiwifnd ezyy Ð
åìéëàä

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

àìe` xya ly mdipya ixiinc :l`eny epiax xne` Ð liyazl liyaz oia `l` epy

dpiabl la` .daeg Ð eiptly "dpiabl" xya ly "liyaz oia" la` ,dpiab ly mdipy

lirl xn`ck ,zxg` dcerq cr lek`l xeq` mici zlihpa elit`c ,xn`w `l eixg` ly

rnyn "dpiabl liyaz oia"c :mz epiaxl d`xp oi`e ."dpiab lek`l xeq` Ð xya lk`"

oia ddyi dnk" lirl xn`ck ,dlgz liyaz

ax xn` `de" :jixte ,"melk `le ?dpiabl xya

`l` !dpiab lek`l xeq` Ð xya lk` ,`cqg

oia" :cere .'ek "xyal dpiab oia ddyi dnk

ly e` xya ly mdipya "liyazl liyaz

:mz epiax yxtne ?llk lehil el yi dnl ,dpiab

liyaz oia ,epiid Ð "liyazl liyaz oia"c

xyad oi`c oeikc .dpiab ly liyazl xyac

exingd `l ,mrh `l` `kile ,oira dpiabde

`l` epi`e ,miizpia eici lehil daeg `diy

dpiabdy ,dpiabl xyac liyaz oia la` .zeyx

ixacl s` df yexit okzie .daeg Ð oira

,dcerq dze`a xya xg` dpiab lek`l oixqe`d

.gepiwe dlihpa elit`
edpfg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ïäa úãìBñ ãiä ìáà ,ïäa úãìBñ¯.ïäa ïéìèBð ïéà ¤¤¨¤£¨©¨¤¤¨¤¥§¦¨¤
àlà ïéìèBð ïéà íéðBøçà :àôéqà dì éðúîc àkéàå§¦¨§©§¥¨©¥¨©£¦¥§¦¤¨

ïénça ìáà ,ïðBöa¯øîà ,óñBé øa ÷çöé áø øîà .àì §¥£¨§©¦Ÿ¨©©¦§¨©¥¨©
àlà eðL àì :éàpé éaøãiäLãiä ïéà ìáà ,ïäa úãìBñ ©¦©©Ÿ¨¤¨¤©¨¤¤¨¤£¨¥©¨

ïäa úãìBñ¯ét ìò óà ,íéðBLàøc ììkî .ïéìèBðãiäL ¤¤¨¤§¦¦§¨§¦¦©©¦¤©¨
ïäa úãìBñ¯:ïîçð áø øîà ."úeLø íéiòöîà" .øzeî ¤¤¨¤¨¤§¨¦¦§¨©©©§¨

ìéLáz ïéa ìáà ,ìéLáúì ìéLáz ïéa àlà eðL àìŸ¨¤¨¥©§¦§©§¦£¨¥©§¦
äðéáâì¯éðtî :àéiç éaøc déøa äãeäé áø øîà .äáBç ¦§¦¨¨¨©©§¨§¥§©¦¦¨¦§¥

äáBç íéðBøçà íéî eøîà äî¯çìnL,Lé úéîBãñ ¨¨§©¦©£¦¨¤¤©§¦¥
ànñnL:ééaà øîà .íéðéòä úàçëzLîeékàèøB÷ ¤§©¥¤¨¥©¦£©©©¥¦§§©¦§¨
àøBëaìk :éLà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà . §¨£©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦¨

Léøî :ééaà øîà .àéòaî àì :déì øîà ?éàî àçìî¦§¨©£©¥¨¦¨£¨£©©©¥¥¥
àìc éàä àðéîà äåäeLîàòøà ìò éàøúa àiî¯íeMî :øî éì øîà .àîäeæ íeMî £¨¨¦¨©§¨§©¨©§¨¥©©§¨¦£¨£©¦¨¦

éãéî ìé÷L àìc éàä ,àðéîà äåä Léøî :ééaà øîàå .eäééìò äòø çeø àéøLcàøBútîék §¨§¨©¨¨£©§©£©©©¥¥¥£¨¨¦¨©§¨§¥¦¦¦§¨¦
àñk Léðéà èé÷ðézLîì¯éL÷c íeMî :øî éì øîà .äãeòqa äì÷ì÷ øác òøàé ànL §¥¦¦¨¨§¦§¥¤¨¤¡©§©©§¨¨©§¨£©¦¨¦§¨¥

çeøìïøîà àìå .àãøö¯ì÷Lî ìáà ,øãäî àìå ìé÷Lc àlàéøeãäàå¯.da ïì úéì §©§¨¨§¨£¨¨¤¨§¨¥§¨©£©£¨¦§©§©£¥¥¨¨
ïøîà àìå¯úBnà òaøà CBz ìáà ,úBnà òaøàì õeç àlà¯ïøîà àìå .da ïì úéì §¨£¨¨¤¨§©§©©£¨©§©©¥¨¨§¨£¨¨

¯éøöc éãéî àlàCàúãeòñìéøö àìc éãéî ìáà ,Càúãeòñì¯áø øa øî .da ïì úéì ¤¨¦¦¦§¦¦§¨¨£¨¦¦§¨§¦¦§¨¨¥¨¨¨©©
eléôà ãéô÷ éLààúéñàààðëeáeéìáúc¯.àúãeòñì éëéøöc éãéîäåä Léøî :ééaà øîàå ©¦¨¥£¦©£¦¨§¨§©§¦¦¦¦§¦¦¦§¨¨©£©©©¥¥¥£¨

éàä ,àðéîàéLðëcäàøååLð¯íeMîàúeøéwðîéL÷c íeMî :øî éì øîà .àúeiðòì. ¨¦¨©§¨§¦©§§¨¨¦§©¦¨£©¦¨¦§¨¥©£¦¨
àøN déìò øcäî äåäc ,àøáb àeäädéì ìéëé äåä àìå ,àúeiðòcøéäæ à÷càøååLpà ©©§¨©£¨§©©£¥¨¨©£¦¨§¨£¨§¦¥§¨¨¦©©§§¨

àzôéì Cøk ãç àîBé .àáeè,àøî éúééà ,ìéëàc øúa .éàãéa ìôð éàcå àzLä :øîà .éìáià ¨¨©§©¦§¨©©§¦£©¨§¨©©§©¦©¨©§¨¥©§¥¨¨
eäðéø÷ò,éìáéìàøáb àeää dé÷tàc ,éåå :øîà÷c déòîL .àøäðì eäðéãLøîàå !déúéaî ¨§¦§§©§¦¨¦§§©£¨§©¥§¨¨©©§©§¥©©§¨¦¥¥©£©

àéôeà éúL àìc éàä ,àðéîà äåä Léøî :ééaà¯íeMî :øî éì øîà .àúeñéàî íeMî ©©¥¥¥£¨¨¦¨©§¨¨¥§¨¦§¦¨£©¦¨¦
éL÷cdézLéî .íñøëì¯,íñøëì äL÷çtðéîdéa¯,àLéøì àéL÷dééçãî¯àéL÷ §¨¥§©§¨¦§¥¨¤§©§¨¦§©¥©§¨§¥¨¦§¥©§¨

?dézðwz éàî .àúeiðòììdéò÷Làøîçc íñøëì .éòe÷L¯àøëéLc ,àøëéL¯àiîc ,àiî ©£¦¨©©©§¥§©§¥§¦§©§¨§©§¨¦§¨§¦§¨©¨§©¨
¯äåä Léøî :ééaà øîàå .àúeiðò àìæà àéðò øúa :éLðéà éøîàc eðééäå .àzðwz déì úéì¥¥©©§¨§©§§¨§¦¡¨¥¨©¨§¨¨§¨£¦¨©£©©©¥¥¥£¨

à÷øé éìëà àìc éàä ,àðéîààLékîøñàcäàðéb¯éæçéîc íeMîéì øîà .àúeðúáòøk ¨¦¨©§¨¨§¦¨§¨¦¦¨©£©¦¨¨¦§¤¡¥§©£§§¨£©¦
éìæà÷ eåä àðeä áø øa äaøå àcñç áø .íéôLëì éL÷c íeMî :øîeäì äøîà .àaøàa ¨¦§¨¥¦§¨¦©¦§¨§©¨©©¨¨¨¨§¥§©§¨£©¨§

:àúéðBøèî àéääïáúBààúlî äøîà ,äeáúBà àì !eëééãäa¯dúøñàeäðéà eøîà .àaøàì ©¦©§¦¨§©©£©§¨§¨£©¨¦§¨£©§¨§©§¨£©¦§
àúléî¯eëì çp÷î àìc ,eëì ãéáòéà éàî :eäì äøîà .äeéøLàtñçaeëì ìéè÷ àìå , ¦§¨¨§¨£©¨§©¦£¦§§¨§©¥©§§©§¨§¨§¦§
äpékeëééðnà,àðéîà äåä Léøî :ééaà øîàå .äàðéb øñàc àLékî à÷øé eëì ìéëà àìå , ¦¨©¨©§§¨¨¥§¨§¨¦¦¨©£©¦¨¨©£©©©¥¥¥£¨¨¦¨

àkzà ìôðc à÷øé éìëà àìc éàä¯çéøì äL÷c íeMî :øî éì øîà ,àúeñéàî íeMî ©§¨¨§¦¨§¨¦§©©©¨¦§¦¨£©¦¨¦§¨¤§¥©
.ätäéúez éáúé àìc éàä ,àðéîà äåä Léøî :ééaà øîàåàáéæøî¯øîà .íéëôBL íeMî ©¤©£©©©¥¥¥£¨¨¦¨©§¨¨§¦¥©§¥¨¦§¦£©

àúéáç eøc eåäc éàìe÷L eäðä .ïé÷éfî éçéëLc íeMî :øî éìeòa .àøîçcéçetúéàì, ¦¨¦¦§¦¦©¦¦¨§§¨¥§¨¨¨¦¨§©§¨¨§¦§¥
àúà .dézîL ,éøetéL ÷étà ,éLà áø øa øîc dén÷ì eúà .äò÷t ,àáéæøî éúez deáúBà§¨¥©§¥¨¨§¨¨§©¥§¨©©©¦©¥¦¥©§¥£¨

déáúBà ék ,ãéáòà éëéä :déì øîà ?éëä ãéáòz éànà :déì øîà ,dén÷ìéàðeàaøîà ? §©¥£©¥©©©£¥¨¦£©¥¥¦©£¥¦§¥§©£©
:déì øîà !íélL ìéæ ,úéðLc àeä zà ?úéòa éàî íéaø éçéëLc àzëeãa zà :déì¥©§§§¨¦§¦¦©¦©¨¥©§¨¥¦©¥£©¥

éîð àzLäòa÷éì,àðîéæ øî éìék .ákòéà ,àðîéæ àèî ék .àðîéæ déì òá÷ .òøôàå ¨§¨©¦¦§©¦¨¦§¨§¤§©§©¥¦§¨¦§¨¦§¨¦©©¦
úéúà àì éànà :déì øîà àúàpîæaCéléî ìk :déì øîà ?øééöcíéúçåìééëåéðîe £¨£©¥©©¨¨¥¦§©¨£©¥¨¦¥§¨¥§¨¥§¨¥¨¥

¯ãò ,dépéî ì÷Lîì àúeLø ïì úéìïðéçkLîcéãéîàø÷ôäc.äåä Léøî :ééaà øîàå ¥¨§¨§¦§©¦¥©§©§§¦©¦¦§¤§¥¨©£©©©¥¥¥£¨
àáöçc àîetî àiî éãLc éàä ,àðéîà¯íeMîàkéàc íeMî :øî éì øîà .àúáéö ¨¦¨©¦§¦©¨¦¨§©§¨¦¦§¨£©¦¨¦§¦¨

àiî ééeúàì ìæà ,àtt áø éa äåäc àãéL øa àeää .íéòøä íéî.ákòéà ,àøäpî ©¦¨¨¦©©¦¨©£¨¥©©¨£©©£¥©¨¦©£¨¦©©
éànà :déì eøîà ,àúà ékzákòéàãò :eäì øîà ?éôìçc,éëäcà .íéòøä íéî ¦£¨£©¥©©¦©©§§£©§©§¨§¦©¦¨¨¦©§¨¦

åäðæç

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



`oifgeקכד mipy` cenr ew sc ± oey`x wxtzereay

øéæç øùá åìéëàälyane ,l`xyil dhegy xya xken l`xyi ipepg didy Ð

lhp `le ,lek`l cg` icedi `ae .zelap elik`n Ð ezepga `a iebdyke .mlik`ne

.xifg xya elik`de ,`ed ieby df xeaqke ,eiciúà åâøäå äìòáî äùà åàéöåä
ùôðäo`nl `ki`e ,dlhw xn`c o`nl `ki` xecikc `caera `neic `xza wxta Ð

.dwt` `l` dlhw `l xn`cêéðîéñåÐ

mdn ine ,"e`ived" xn` mdn in drhz `ly

."ebxd" xn`ä÷ôà øîà éîéã áø àúà
äìè÷ øîà ïéáø àúà,d`ived oey`xd Ð

eyrp mdipy eli`k oniqd feg` .dbxd ipyde

i`cec .drhz `l aeye ,dbixde oiyexib ,da

ipyde ,dbxd oey`xd xnele silgdl oi`

`z` inic axc oircei eid mde .d`ived

.oiax inwn l`xyi ux`n'åë éðäî àãç
àøîåçìaxk ,xifg xya Ð mipey`x Ð

xifg xya .oiaxk ,ebxd Ð mipexg` .inic

.ixeqi` ixz dia zi`c ,dlapn xengïéà
íäî ïéìèåðbilte .mipey`xd min Ð

.`ed `pz diwfge ,lirlc`éáøá ìàéìîâ ïáø
.did zexdh lke`e ,iax ly epa Ðéîç

íéãéì íäî ïéìèåð ïéà øîà äé÷æç àéøáè
íéãéä ïäá ïéìéáèî ìáà`ki` i` Ð

.d`q mirax`ïäá ìáåè åôåâ ìëm` Ð

.eteb lk zliahl od zeie`x ,`nhpàì ìáà
åéìâøå åéãé åéðôeici eipt mda lah m` Ð

.dlik`le micil dler dliah oi` Ð eilbxe

'åë åôåâ ìë àúùädler dliah s` `ld Ð

dbibga opixn`ck ,dlihpd on xzei micil

ycwle ,xyrnle oilegl micil oilhep :(a,gi)

lkle ,`ticr mici zliah ,`nl` .oiliahn Ð

!oky lk `l eicil Ð dliahl efg eteb

ïîå÷îáeici liahdl `a m` ,oxeaiga Ð

.odaéîã øéôù àîìò éìåëãdliah mWc Ð¥

.ze`eewne zepiirn lkk ,mdilrì÷ùî
àðîá åäééðéîoick ,eici lr jetyl Ð

.dlihpdøåñà àîìò éìåëãoewz ikc Ð

irixb ipde ,oewz oinga e`l Ð dlihp opax

.xyekd zry odl dzid `ly ,xe`d ingn

àúøéá úáá åäðé÷ñôàã,xvw uixg Ð

la` ,dewn xeriy my oi`e ,my mipet minde

eh` `ed `nlra dxifbc ,dewnl oixaegn

.`pnäîäá úééúùî åìñôðùoigexq oebk Ð

.`ixah ing e`ïéøùë ò÷ø÷áliahdl Ð

epwz `l dlihp la` .edpip dewn `dc ,eici

.dnda ziizyl oie`xa `l` opaxàì ìáà
åéìâøå åéãé åéðôeipt" ,dliah jxc elit` Ð

`gxe`e ,edl hwp "eici" meyn Ð "eilbxe

.hwp `nlraêøñ éðôî ïéìåçì íéãé úìéèð
äîåøúzelqete ,zeipy micidy .dkxved Ð

eda ipdn `l Ð oileg la` .dnexzd z`

ilke` elibxiy dnexz jxq iptne ,ipy

.oilega zbdepd mdici lehil dnexzäåöî
íéîëç éøáã òåîùì.depwzy Ðøîà àáø

oa xfrl` iaxk ,devn `id `ziixe`c Ð

.jxråëîñ ïàëî.lif`e yxtnck Ðàä
óèù,afa ezribpn xedh Ð eici z` mina Ð

dinzaøîà÷ éëä àìà ?ine ,afa rbepd Ð

,oi`nh mdipy Ð eici z` shey epi`y

.`id `nlra `zknq`eïîçð áøã àâéìôå
àåä úåñâ øîàãenvr bedpl xeq`e Ð

.`id zeyx e`le ,gexd zeqbaéì åáäé àìå
éãéî,oenifl mdnr iptxvl eyg `ly Ð

."jxap" xnel ,zexitd lr oipnfn oi` :ixaqwcäðéî òîùå,wlgil devn mipya :dpin rny Ð exiag zkxaa cg`d `vi `le ,mdixg`l dicegl cge cg lk ekxacn Ð

.dyly o`k oi`e li`ed
ãò

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

åäðæç`ly e` ,ok envra dyr `le akri`c `de Ð `avgc `netn `in ecy eedc

oi` :inp i` .ricen did m` ,micyd x`y eilr ecitwiy `xi didy itl Ð mriced

.izyc diteb `xab `edd edl icy ok m` `l` lirenéîçoilhep oi` xn` diwfg xe`d

iwen Ð opeva oia oinga oia oilhep mipey`x min :(`,dw) lirl `ipzc `de Ð micil mdn

oi`yk ,lirlc i`pi iaxc `nw `pyilk diwfg

iaxe .oda zcleq cidyk ixii` o`ke ,zcleq cid

s` dl iwenc Ð `xza oeyla `kd ixyc opgei

qxhpewa yxit mpgae .xzen zcleq cidy it lr

.lirlc `ziixa` bilte ,`ed `pz diwfgc

åäðé÷ñôãopixn`c `de Ð `zxia zaa

(`,gl xifp) "oipin dyly" wxta

oiprl ,epiid Ð delha ilha dewnc ziriaxc

i` .eici oda liahdl ixy la` ,zexepive oihgn

oixaegna `kde ,micil s` delha ixnbl :inp

.qxhpewa yxit oke .dewnl

íéîoileqt milka dnda ziizyn elqtpy

migafc ipy wxta Ð oixyk rwxwa

Ð dewn inl milynd lk :opixn` (`,ak)

.milyn epi` ziriaxle ,x`a inl milyn

Ð wexpd hih ihernl `nili` ?i`n ihernl

Ð epnn dzeye dgey dxtc i` :inc ikid

:qxhpewa my yxit .milyn inp ziriaxl elit`

:"xyad lk" wxta xn`ck ,micil od mixyke

oia milka oia ,dnda ziizyn elqtpy min

rwxwaab`e .oixyk Ð elqtp `l `d .oileqt Ð

,xn`w mzdc :xn`z m`e .ok oiir `l `hdix

elit` Ð epnn dzeye dgey dxt oi`c i`e

`nlr ileklc rnyn `kde ,`l inp dewnl

ixiin mzdc :yxtl d`xpe ?eteb lk oda laeh

lk ar hihdy zngn ,dnda ziizyn elqtpy

.eilr min mW oi` f`c ,zezyl dleki dpi`y jk¥

qi`nc `l` ,daxd oilelva ixii` `kd la`

.zezyl dleki dxtd oi` jk zngne ,igxqne

äåöî:xn`z m`e Ð minkg ixac renyl

i`n ok m`e ,depwz dnexz jxq meyn `lde

.zeiwp meyn epwzc :xnel yie ?"cere"

äåöîÐ jxr oa xfrl` iax ixac renyl

dyxc e`lc ,`xw dil jinq`c :yexit

dcpa opiyxcckl `z` `xw xwirc ,dxenb

.i`xa`n eici dn :(`,bn)

òîùåwlgil devn elk`y mipy dpin

dil `pn :wgvi epiaxl dniz Ð

xn`c o`nk ,zeyx `nlic ,wlgil devnc

(`,dn zekxa) "elk`y dyly" wxt yixa

axc `id `zbeltc .oipnfn Ð onfl evx m`c

`l` ibilt `l mzdc :dyw cere !opgei iaxe

la` .dylya oenf zxez eilr yiy ,zta

rny xn`ck ,llk odilr oipnfn oi`c ,zexit

devnc `hiyt ,zexitd lr oipnfn oi`c dpin
!wlgil

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

äåä éà :øîà ,àáöçc àîetî àiî eãL à÷c eäðæç̈©§§¨¨©¨¦¨§©¨¨£©¦£¨
àðòãéeúéìéâøcéëä ãáòéîì¯àìéákòéààúà ék . ¨©§¨¦§¦¦§¤£©¨¦¨¦©§¦¦£¨

íéðBLàøä íéî :øîà éîéc áø¯,øéæç øNa eìéëàä ©¦¦£©©¦¨¦¦¤¡¦§©£¦
íéðBøçà¯ïéáø àúà ék .dìòaî äMàä úà eàéöBä ©£¦¦¤¨¦¨¦©§¨¦£¨¨¦

íéðBLàø :øîà¯íéðBøçà ,äìáð øNa eìéëàä¯eâøä £©¦¦¤¡¦§©§¥¨©£¦¨§
éðîéñå ,÷çöé øa ïîçð áø øîà .Lôpä úàáø àúà :C ¤©¤¤£©©©§¨©¦§¨§¦¨¥£¨©

éîéc¯ïéáø àúà ,d÷tà¯àãç éðúî àaà éaø .dìè÷ ¦¦©§¨£¨¨¦§©¨©¦©¨©§¥£¨
.àøîeçì éðäî àãçå éðäîäi÷æç .øeàä énç ,øîúéà ¥¨¥©£¨¥¨¥§§¨¦§©©¥¨¦§¦¨

ïéìèBð :øîà ïðçBé éaøå ,íéãiì ïäî íéìèBð ïéà :øîà̈©¥§¦¥¤©¨©¦§©¦¨¨¨©§¦
ìàéìîb ïaø úà ézìàL :ïðçBé éaø øîà .íéãiì íäî¥¤©¨©¦¨©©¦¨¨¨©§¦¤©¨©§¦¥
ìéìâ éìBãb ìk :éì øîàå ,úBøäè ìëBàå ,éaø ìL Bða§¤©¦§¥¨¨§¨©¦¨§¥¨¦
íäî ïéìèBð ïéà :øîà äi÷æç ,àéøaè énç .ïk ïéNBò¦¥©¥¦¤§¨¦§¦¨¨©¥§¦¥¤
:øîà ïðçBé éaøå .íéãiä íäa ïéìéaèî ìáà ,íéãiì©¨©¦£¨©§¦¦¨¤©¨©¦§©¦¨¨¨©
àzLä .åéìâøå åéãé åéðt àì ìáà ,ïäa ìáBè Bôeb ìk̈¥¨¤£¨Ÿ¨¨¨¨§©§¨¨§¨
!?ïkL ìk àì åéìâøå åéãé åéðt ,íäa ìáBè Bôeb ìk̈¥¨¤¨¨¨¨§©§¨Ÿ¨¤¥

ïîB÷îa :àtt áø øîà¯éâéìt àì àîìò éleëc £©©©¨¦§¨§¥¨§¨¨§¦¦
àðîa eäéépéî ì÷Lî .éøLc¯éâéìt àì àîìò éleëc §¨¥¦§©¦©§§¨¨§¥¨§¨¨§¦¦

éâéìt ék .øéñàc¯eäðé÷ñôc:øáñ øî ,àúøéa úáa ©£¦¦§¦¦§©§¦§§©¦§¨¨§©
:éàpúk .ïðéøæb àì :øáñ øîe àðî ehà àúøéa úa ïðéøæb̈§¦©©¦§¨©¨¨¨§©¨¨§¦©§©¨¥

eìñôpL íéîúéiúMîíéìëa ,äîäa¯ò÷øwa ,íéìeñt ©¦¤¦§§¦§¦©§¥¨§¥¦§¦©©§©
¯ìáBè ,ò÷øwa óà :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .ïéøLk§¥¦©¦¦§¤¤§¨¨¥©©©§©¥

Bôeb ìk àzLä .åéìâøå åéãé åéðt àì ìáà ,Bôeb ìk ïää¤¨£¨Ÿ¨¨¨¨§©§¨¨§¨¨
eäðé÷ñôc åàì àlà ?ïkL ìk àì åéìâøå åéãé ,ïäa ìáBè¥¨¤¨¨§©§¨Ÿ¨¤¥¤¨¨§©§¦§

øáñ øîc :éâéìt àäáe ,àúøéa úáa¯àúøéa úa ïðéøæb §©¦§¨§¨§¦¦§¨§©¨§¦©©¦§¨
øáñ øîe ,àðî ehà¯,ïéáà øa éãéà áø øîà .ïðéøæb àì ©¨¨¨§©¨¨§¦©¨©©¦¦©¨¦

Cøñ éðtî ïéleçì íéãé úìéèð :ïàéLà øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©¨¦¨§¦©¨©¦§¦¦§¥§©
:ééaà øîà ?"äåöî" éàî .äåöî íeMî ãBòå ,äîeøz§¨§¦¦§¨©¦§¨¨©©©¥

ì äåöîì äåöî :øîà àáø .íéîëç éøác òBîLòBîL ¦§¨¦§©¦§¥£¨¦¨¨¨©¦§¨¦§©
Ba òbé øLà ìëå" áéúëc ,Cøò ïa øæòìà éaø éøác¦§¥©¦¤§¨¨¤£¨¦§¦§Ÿ£¤¦©

áfäåéãéå"íéna óèL àì¯:Cøò ïa øæòìà éaø øîà ©¨§¨¨Ÿ¨©©¨¦¨©©¦¤§¨¨¤£¨
íéîëç eëîñ ïàkîúìéèðìdéì øîà .äøBzä ïî íéãé ¦¨¨§£¨¦¦§¦©¨©¦¦©¨£©¥

òîLî éàî :ïîçð áøì àáø¯óèL àì åéãéå" áéúëc ¨¨§©©§¨©©§©¦§¦§¨¨Ÿ¨©
"íéna¯éëä àlà !éòa äìéáè àä ?øBäè óèL àä ©¨¦¨¨©¨¨§¦¨¨¦¤¨¨¦

óèL àlL øçàå :øîà÷¯øîà ,øæòìà éaø øîà .àîè ¨¨©§©¥¤Ÿ¨©¨¥¨©©¦¤§¨¨¨©
íeMî àlà úBøéôì íéãé úìéèð eøîà àì :àéòLBà éaø©¦©£¨Ÿ¨§§¦©¨©¦§¥¤¨¦
.àkéà äåöî àä ,àkéìc àeä äáBç :dpéî øeáñ .úei÷ð§¦§¦¨¨§¥¨¨¦§¨¦¨

ìèBpä :ïîçð áø øîàc ,ïîçð áøc àâéìôe .úeLø àlà äåöî àìå äáBç àì :àáø eäì øîà£©§¨¨Ÿ¨§Ÿ¦§¨¤¨§§¦¨§©©§¨©£©©©§¨©¥
úBøéôì åéãé¯éîà éaøc dén÷ àðîéà÷ äåä :äðç øa øa äaø øîà .çeøä éqbî àlà Bðéà ¨¨§¥¥¤¨¦©¥¨©£©©¨©©¨¨£¨¨¥§¨©¥§©¦©¦

éøáe ,éãéî éì eáäé àìå ,eäééãé eLî àìå eìëàå ,éøéôc äìkìk eäéén÷ì eúééà ,éñà éaøåC §©¦©¦©§§©©§©§¨¨§¥¥§¨§§¨§§©§§¨¨£¦¦¦§¦
ïéà ,dpéî òîLe .úBøéôì íéãé úìéèð ïéà ,dpéî òîL :úìz dpéî òîL .déãeçì ãç ãç©©§¥§©¦¨§¨§©¦¨¥§¦©¨©¦§¥§©¦¨¥
eìëàL íéðL :éëä éîð àéðz .÷ìçéì äåöî eìëàL íéðL ,dpéî òîLe .úBøétä ìò ïéðnæî§©§¦©©¥§©¦¨§©¦¤¨§¦§¨¥¨¥©§¨©¦¨¦§©¦¤¨§

¯íéøeîà íéøác äna .÷ìçéì äåöî¯øea ãçàå øôBñ ãçà ìáà ,íéøôBñ íäéðL eéäL ¦§¨¥¨¥©¤§¨¦£¦¤¨§¥¤§¦£¨¤¨¥§¤¨
¯Cøáî øôBñøeáe.àöBéïéleçì íéãé úìéèð :ïðaø eðz¯ãò÷øtääîeøúì ,¯ ¥§¨¥¥¨©¨©§¦©¨©¦§¦©©¤¤¦§¨

ãò

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ew sc oileg(ipy meil)

eäðæç,ziad ipa z` cyd d`x -àaöçã àîetî àiî eãL à÷c ¨©§§¨¨©¨¦¨§©§¨
,mziizy mcew ziagd itn min hrn mikteyy -øîà,cyd mdl ¨©

éëä ãáòéîì eúéìéâøc àðòãé äåä éàmz`y rcei iziid m` - ¦£¨¨©§¨¦§¦¦§¤¡©¨¦
,ok zeyrl milibxéákòéà àìoi` df ote`ay ,akrzn iziid `l - Ÿ¦©§¦

.miwifn mirxd mind
:mici zlihp zeaiyg lr cnll miyrnàúà ék`ayk -éîéc áø ¦¨¨©¦¦

,laal l`xyi ux`níéðBLàøä íéî ,øîàzt zlik` mcewy ¨©©¦¨¦¦
,øéæç øNa eìéëàäel mxb ,mici zlihpa lflfy mc` xnelk ¤¡¦§©£¦

mc` ly ezepgl qpkp zg` mrty ,xifg xya zlik`a lykidl
`ly d`xyke ,mixkpl xifg xyae l`xyil xyk xya xken didy

mine .xifg xya elik`de ixkp `edy xaq ,eici lhpeàéöBä íéðBøçà©£¦¦
,dìòaî äMàä úàjka mxb mipexg` mina lflfy mc` xnelk ¤¨¦¨¦©§¨

eciwtde ,xecik lv` minkg egx`zd zg` mrty ,ezy` z` yxbiy
enty lr minkgd e`x ,oecwita xtk onf xg`le ,mpenn z` elv`
,mtqk z` zzl deiv dlray ezy`l egly ,miycr lk`n ixiiy
ezial xecik `ayke ,mdl dpzp ,miycr mei eze`a lk`y oniq ozpe
dy` e`ived mipexg` min exn` df lre ,dyxibe ezy` lr qrk
z` zegld eicia dwpn did ,mipexg` mina xidf did m`y ,dlran

.miycr lk`y mi`ex eid `le enty
:zxg` `qxibïéáø àúà ékl`xyi ux`n,øîàminíéðBLàø ¦¨¨¨¦¨©¦¦

,äìáð øNa eìéëàäxya `l` xifg xya elik`d `l ipepgdy ¤¡¦§©§¥¨
mine ,dliapLôpä úà eâøä íéðBøçàxnelk ,ytp zbixdl enxb - ©£¦¨§¤©¤¤

dpzpy lr ,dbxd `l` ezy` z` yxib `l xkfpd dyrna xeciky
.minkgl sqkd z`

:ze`qxibd zxikfl oniqéðîéñå ,÷çöé øa ïîçð áø øîàC`ly ¨©©©§¨©¦§¨§¦¨¨
xn` ine ,dlran dy` e`ived mipexg` xn` mi`xen`dn in drhz
oeike ,da eyrp mixacd ipy eli`k oniqd z` feg` ,ytpd z` ebxd
xekfp `linn ,oiax mcew laal l`xyi ux`n `a inic axy reciy

ikyéîéc áø àúày ,xn`d÷tàe ,dyxib dlray -ïéáø àúà ¨¨©¦¦©§¨¨¨¨¦
y ,xn`dìè÷xyt` i`y ,zercd z` jetdl oi`e ,dbxd dlray - ©§¨

.dbxdpy xg`l dyxiby
:ztqep `qxibéðäî àãçå éðäî àãç éðúî àaà éaø`a` iax - ©¦©¨©§¥£¨¥¨¥©£¨¥¨¥

ipyd dyrnd z`e ,inic ax ly ezgqepa miyrnd cg` z` dpy
hwp mdipyae ,oiax ly ezgqepaàøîeçìxengd dyrnd z` - §§¨

xyay ,[inic axk] xifg xya elik`d mipey`x min xnelk ,xzei
z` ebxd mipexg` mine ,mixeqi` ipy ea yiy dliapn xeng xifg

.[oiaxk] ytpd
:ming mina mici zlihp oicøeàä énç ,øîzéàlr engedy min - ¦§©©¥¨
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éaø ìL Bðaciqg didyådidúBøäè ìëBà,dxdha oileg -øîàå §¤©¦§¥§¨§¨©

éìyéìBãb ìkay l`xyiìéìbeidïk ïéNBòmina mdici milhepe ¦¨§¥¨¦¦¥
.ming

:ztqep zwelgnáè énçàéøxira migzex min raepd oirn - ©¥§¤§¨
,dixah,øîà äi÷æçmpn`ïéìéaèî ìáà ,íéãéì íäî ïéìèBð ïéà ¦§¦¨¨©¥§¦¥¤§¨©¦£¨©§¦¦
ïäaz`íéãiä.dewn oick ,cg` mewna d`q mirax` mda yi m` ¨¤©¨©¦

,øîà ïðçBé éaøåz` leahl jixve `nhp m` mpn`ìáBè ,Bôeb ìk §©¦¨¨¨©¨¥
,ïäa,sebd zliahl ie`xd xyk dewnk mpicyàì ìáàmda ugex ¨¤£¨Ÿ

,åéìâøå åéãé åéðtmpi` jk ,mici zlihpl mixyk mpi`y myky ¨¨¨¨§©§¨
.mici zlihp mewna zt zlik`l mda micid zliahl mixyk

,dlihpn xzei micil dliren dliah ixd :`xnbd dywnlw ok m`e
,`ed xnegeìk àì åéìâøå åéãé åéðt ,íäa ìáBè Bôeb ìk àzLä©§¨¨¥¨¤¨¨¨¨§©§¨Ÿ¨

ïkLmdl yiy oky lk ,sebd lk zliahl el` min miliren m` - ¤¥
.dlik`l micid zliahl liredl

:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàmi`vnp mindykïîB÷îa- ¨©©¨¨¦§¨
,rwxwdn mzriap mewnl mixaegnyéøLc éâéìt àì àîìò éleëc§¥¨§¨Ÿ§¦¥§¨¥

dliah my mdilr yiy ,eici z` mda leahl xzeny micen lkd -

le ,ze`eewnde zepiirnd lkkàðîa eäéépéî ì÷Lîmdn ae`yl - ¦§©¦©§§¨¨
,mici zlihp oick dkity jxc lehile ilkaéâéìt àì àîìò éleëc§¥¨§¨Ÿ§¦¥

øéñàc.mici zlihpl mileqt el` miny iptn ,xeq`y micen lkd - ©£¦
éâéìt ékote`a `ed ewlgpy dne -àzøéa úáa eäðé÷ñôc- ¦§¦¥§©§¦§§©¦§¨

,xg` mewnl xvw uixg jxc mzriap mewnn mind z` dptdy
mixaegn mdy `l` ,dewn xeriyk d`q mirax` oi` mewn eze`ae

,ewlgp dfae ,oirnl uixgd jxcøî[opgei iax-],øáñxeq`y ©¨©
y meyn ,eici z` mda liahdlàðî eèà àzøéa úa ïðéøæbyiy - ©§¦¨©¦§¨¨¨¨

liahdl xizp m`y xnelk ,ilka dlihp meyn ,df uixg lr xefbl
s` exizie erhiy yegl yi ,d`q mirax` ea oi`y it lr s` dfa
zngn dlihpl mileqt mdy al eniyi `le ,el` minn ilka dlihp

,xyekd zry mdl dzid `lyøîe[diwfg-],øáñliahdl xzeny ©¨©
e eici z` mdaïðéøæb àì.ilka mdn dlihp mb xizdl erhiy Ÿ©§¦¨

éàpúk,mi`pzd zwelgnk `id opgei iaxl diwfg oia ef zwelgn - §©¨¥
,`ziixaa epipyyäîäa úéiúMî eìñôpL íéî,migexq min oebk ©¦¤¦§§¦§¦©§¥¨

mi`vnp m` ,dixah ing e`íéìeñt ,íéìëamicid lr mdn lehil §¥¦§¦
ziizyl miie`xd min `weec jixv mici zlihply iptn ,dkity jxc

mdyk la` ,dndaïéøLk ,ò÷ø÷a.micid z` mda leahléaø §©§©§¥¦©¦
óà ,øîBà øæòìà ïa ïBòîLmi`vnp mdyk,ò÷ø÷a`edy s` ¦§¤¤§¨¨¥©§©§©
`nhp m`y oiprl xyk dewnïäa ìáBèz`åéðt àì ìáà ,Bôeb ìk ¥¨¤¨£¨Ÿ¨¨

åéìâøå åéãédlik`a mxiykdl ,eici z` mda leahl oi` la` - ¨¨§©§¨
,zeywdl yi xfrl` oa oerny iax ixac lr mbe .mici zlihp mewna
,åàì àlà .ïkL ìk àì åéìâøå åéãé ,ïäa ìáBè Bôeb ìk àzLä©§¨¨¥¨¤¨¨§©§¨Ÿ¨¤¥¤¨©

eixac z` mb ayiil jixv,àzøéa úáa eäðé÷ñôcepyxity itke §©§¦§§©¦§¨
,opgei iaxe diwfg zwelgn z`øîc ,éâéìt àäáeoa oerny iax-] §¨§¦¥§©

[xfrl`,øáñcøîe ,àðî eèà àzøéa úa ïðéøæb[`nw `pz-],øáñ ¨©©§¦¨©¦§¨¨¨¨©¨©
.ïðéøæb àì.opgei iaxe diwfg zwelgna mi`pzd ewlgp xaky `vnpe Ÿ©§¦¨

:dlik`l mici zlihp zevn mrháø øîà ïéáà øa éãéà áø øîà̈©©¦¦©¨¦¨©©
,ïàéLà øa ÷çöézevn mrhïéleçì íéãé úìéèð`edCøñ éðtî ¦§¨©©§¨§¦©¨©¦§¦¦§¥§¨

äîeøz-iptn ,oicd on eici lehil jixv dnexz lke`d odky oeik §¨
,ozribpa dnexzd z` zelqete ,d`neh odilr exfb mici mzqy
zlik` mcew elit` eici lehi l`xyin mc` lky minkg epwiz
zlik` mcew mb elhie jka milbxen mipdkd eidi `linne ,oileg

.dnexzãBòå,oilegl mici zlihpl sqep mrh.äåöî íeMî §¦¦§¨
:`xnbd zl`eyäåöî éàî.oilegl mici zlihpa yi devn efi` - ©¦§¨

:`xnbd dperì äåöî ,éiaà øîàíéîëç éøác òBîLxg`ly - ¨©©©¥¦§¨¦§©¦§¥£¨¦
devn dfa miiwn lhepd ixd ,oilegl mici lehil minkg epwizy

xn`py enk minkg ixac renyl(`i fi mixac)xW` dxFYd iR lr'©¦©¨£¤
.'ebe 'LExFi
,øîà àáøy ,ipyd mrhd zpeekì äåöîïa øæòìà éaø éøác òBîL ¨¨¨©¦§¨¦§©¦§¥©¦¤§¨¨¤

Cøò,aezkdn mici zlihp zevn yxcyáéúëc(`i eh `xwie)øLà ìëå' £©¦§¦§Ÿ£¤
ïàkî ,Cøò ïa øæòìà éaø øîà ,'íéna óèL àì åéãéå áfä Ba òbé¦©©¨§¨¨Ÿ¨©©¨¦¨©©¦¤§¨¨¤£¨¦¨
,ïîçð áøì àáø déì øîà .äøBzä ïî íéãé úìéèðì íéîëç eëîñ̈§£¨¦¦§¦©¨©¦¦©¨¨©¥¨¨§©©§¨

òîLî éàî,mici zlihp zevn df aezkn yexcl yi ji` -áéúëc ©©§©¦§¦
aGd FA rBi xW` lke'íéna óèL àì åéãéåmiOA ugxe eicbA qAke §Ÿ£¤¦©©¨§¨¨Ÿ¨©©¨¦§¦¤§¨¨§¨©©©¦

epi` afd on `nhpdy weqtd zernyn dxe`kle ,'axrd cr `nhe§¨¥©¨¨¤
,denzl yie ,mina eici shy `l m` `l` `nhóèL àäm` ike ± ¨¨©

mina eici z` shyøBäè,afa ezribpnéòa äìéáè àäjixv ixd - ¨¨§¦¨¨¥
'axrd cr `nhe mina ugxe' weqtd miiqny itk ,eteb lkl dliah,

àlàc yexcl yiøîà÷ éëä,afa rbpy in ,weqtd zpeek jk ±åok ¤¨¨¦¨¨©§
mc`øçà`l` afa rbp `lyóèL àlL,mina eiciàîèixde ,`ed ©¥¤Ÿ¨©¨¥

.`nh aygp ok `l m`y ,dlik`d mcew eici lehil jixvy fnxn df
:zexit zlik`l mici zlihp oic,àéòLBà éaø øîà øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨

eøîà àìzaeg yiy minkgúBøéôì íéãé úìéèðx`yl oke] Ÿ¨§§¦©¨©¦§¥
zexit zlik` iptl dlihpd oi`e ,[ztn cal milk`níeMî àlà¤¨¦

úei÷ð:`xnbd zx`an .caladpéî øeáñwiicl daiyid ipa exaq - §¦¨¦¨
wxy ,eixacnàkéà äåöî àä ,àkéìc àeä äáBçdfa yi la` - ¨§¥¨¨¦§¨¦¨

,zeiwp meyn devn,àáø eäì øîàdfa oi` `l` ,ezpeek ef `làì ¨©§¨¨Ÿ
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.dwt` `l` dlhw `l xn`cêéðîéñåÐ
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."ebxd" xn`ä÷ôà øîà éîéã áø àúà
äìè÷ øîà ïéáø àúà,d`ived oey`xd Ð

eyrp mdipy eli`k oniqd feg` .dbxd ipyde

i`cec .drhz `l aeye ,dbixde oiyexib ,da

ipyde ,dbxd oey`xd xnele silgdl oi`

`z` inic axc oircei eid mde .d`ived

.oiax inwn l`xyi ux`n'åë éðäî àãç
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eid :`ipz (`,bp my) "mixac el`" seqae .jxal

,dlgzklc dkxa ip`yc :xnel yie !olekl jxan cg`c :xnben iab opz (a,an my) "oikxan cvik" wxtae .olekl jxan cg` :mixne` lld zia Ð mdiptl xe`n e`iad ,yxcnd ziaa miayei

l`ilnb oax :(`,fl my) "oikxan cvik" wxta opixn`c `de .oitxhvn `l Ð elk` xaky ,seqa la` .dl oitxhvn jkitl ,zepdile lek`l oixzen ok ici lry ,dkxa dze`a giexn cg` lky

dinrhl l`ilnb oaxc meyn ,epiid Ð yly oirn zg` dkxa jxae utwe ,jxal `aiwr iaxl zeyx l`ilnb oax ozpe .melk`e ,zeazek mdiptl e`iade ,egixia dilra miaeqn eidy mipwfe

liaya `l Ð yly oirn zg` dkxa :ixn`c ,dil `xiaq opaxk `aiwr iaxc ab lr s`e .zekxa yly :xne` l`ilnb oax Ð mipind zrayn `edy lk :mzd xn`wc .ztk edl aiygc

aqdl epnvr miraew ep` oi`y itl ,dicegl zta `l` ,olekl cg` dlgza jxal eiykr oibdep ep` oi`y dne .opaxk dkldc mdl ricedl ,mx lewa envrl jxa `l` ,jxa mlek `ivedl

,opgei iaxe ax (`,bn) `xnba mzd ibilt oii iabe .olekl jxan cg` Ð eaqid ,envrl jxan cg` lk Ð oiayei eid :(`,an my) "oikxan cvik"a opz zt iab elit`e .zexitd lre oiid lr

ira `l :ixn`c `ki`e ,daqid dil `ipdn `l :xaq axcrnyn `xnbae ,dlgzklc dkxaa ixiinc rnyn dpynd hytc :oeir jixv edine .daqid dil `ipdn :xn` opgei iaxe .daqid `

dkxac `nlr ileklc rnyn .'ek "`nlc e` .`l Ð eaqid `l ,oi` Ð eaqid :edl `iran `we iazi ekixkc xza ,wpic xdp` `ngl lekip :ixn`c axc icinlz" iab ,seqac dkxaa ixiinc

jxan cg`c ,xe`e xnbenn oii `py i`n axl ,opgei iaxe ax ibilt dlgzklc dkxaa i`c :cere !ekixkc xzal oefnd zkxal `l` ewtzqp `lc ,daqid ira `lc edl `hiyt ded dlgzklc

ebnc mzd ip`yc ,xninl `ki`c ab lr s`e .mlekl jxan cg` Ð oefnd xg`l oii mdl `a ,mzd opz `icdac :dyw la` .zg` zaa d`pd mdl `a xe`e xnbenc meyn :xnel yie ?olekl

dil jixt `l ikdl `l` !ikd iiepyle ,oizipznn axl ith iieyw`l dil ded mewn lkn ,oigxe`c `ziixan axl dil jixt ik mzd ipyn inp ikdc .oiil inp `ipdn ,ztl daqid `ipdnc

,`zkec ireaw`l ira `l Ð dlgzklc dkxaa df itle .daqid iracn ,seqac dkxaa ixii` jgxk lr `ziixa la` .oefnd jezay oiic `inec ,dlgznc dkxaa ixii` jgxk lrc ,oizipznn

`ziixan axl jixtc `de .dlgzac dkxaa `zln dlek ayiil yi edine .opgei iaxk dkldc ,mixac x`ya oia zta oia ,`zkec ireaw`l ira Ð seqac dkxaae .mixac x`ya `le zta `l

myn rqil my oivawzn eid `l` ,wpic xdpl zg` zaa e`a `l dlgzay itl Ð oefnd xg` cr axc icinlz ewtzqp `ly dne .axc ipyil ixzl jixt `ziixanc meyn Ð oizipznn `le

,wlgil devn mipya oefnd zkxac ab lr s` ,dlgzklc dkxaa ixiinc ,oizipznn di`x my iziinc `de .envrl jxan dide ,lke`e ayei did my ribn didy cg` lke ,zg` zaa

dpey`x dkxa oia ,mlekl jxan cg`dy mewn lkae .zeriaw iede ,`inc daqidk Ð "ipelt `zkeca `ndp lekipe lefip" ixn` ikc ,di`x iziin mewn lkn Ð exiagl jxan cg` dlgzace

.iriawc cr mlekl cg` jxan oi` Ð dpexg` dkxa oiaìëå`ipz ze`eewnc `ztqezac :dyn iax axd oa mdxa` iax axd dywd Ð oilegl mici zlihpa uveg dliaha uvegy xac

dlik`a exingde ,`zrny dilek gkenck ,dlik`l ixii` `kdc :xnel yie !oivvegc xn`w `kde .oivveg oi` Ð oilegae ,dliah zrya xbae dcpa uveg Ð milka uvegd lk ,iriay wxta

ze`ewn zkqna opzck ,dliaha oivvegc ,oxetvd zgzy wvae hihn dlihp zrya xdfil jixve .exingd `lc ,dnexz zxdh lr eyrpy oilega s` ixii`e ,dribpa Ð mzde .dliaha enk

oiaexirc `nw wxta opixn`ck ,uveg epi` inp dliahac ,yegl oi` Ð citwn epi`y herina la` .dlik`l dlihpa xdfil ok enk jixv dliaha uvegy xac lke ,(a dpyn ,iriyz wxt)

.(a,c)øîàwxt `ed Ð oilegl "wxtd cr"c :qxhpewa yxite .eicia ax d`xn dide .'ek "wxtd cr dnexzl ,wxtd cr oilegl" :`ziixaa ipzwck Ð dnexzl o`k cre oilegl o`k cr ax

y`xay oey`x wxt `ed Ð oilegc "wxt"c qxhpewa yxtl dvx `le .rexfde cid xeag mewn oeilrd wxtd cr Ð mici yecwae ,cid abay wxtd cr Ð dnexzle ,zerav` rvn`ay ipy

odkc meyn `l` ,`ziixa` bilt `le ,`xnegl oiey dnexzce oilegc "wxt"c xn` l`enye .mleka dey Ð irvn`d wxt la` .lceb`a enk ,zerav`d lka dey epi`y itl ,zerav`d

oey`xd wxta `ziixad yxtn zyy axc :xnel yie !"`lewl ,dnexzl oia oilegl oia ,o`k cr" xn`c :dyw zyy axl la` .oilega s` libxdl envr lr xingd jkl ,dnexza libxe ,`ed

.cid zqitze zerav` xeag mewn `ed dnexzc "wxt"c ixn`c l`enye axc` `l` ,xn`w `ziixad lr lwdl `le .irvn` wxt `edy ,dnexzl Ð ipye ,oilegl Ð zerav` y`xay

!`lewl ,oey`x wxta Ð dnexze oilegc zyy axlc xnel jixv eyexitlc :zyy axl `ziixa dyw df yexitle .zyy ax yxity enk ,oey`x wxt Ð "oilegl o`k cr" :yxit mz epiaxe

iyily wxt cr Ð oilegc :mdxa` iax axd yxity enk yxtl oi` la` .l`enyn lwdl zyy ax `ae .mici yecw enk ,cid abay wxt epiid Ð "`xnegl l`enyl"c :zegcl yi edine

le ,zerav`cxyt` i`e .cid lk oilegl ,l`eny xn` :my aezky ,xidfd xtqn di`x `iade .frla `"cew* oixewy dlivrd cr Ð mici yecwle .dpwd cr :yexit ,cid zqit lk Ð dnexz

ciae :jixte .daekx`d cr ,lbxae .livrd cr eci qipkne ,ziag mc` `lnn :xne` dcedi iax Ð ilr ilbx lwyne ici lwyn :(a,hi oikxr) "ilr ilwyn xne`d" wxta `ipzcn Ð ok xnel

itl ,eyexit okzi edine .livrd cr mici yecw oi` ,`nl` .mc` ipa oeyl xg` jld Ð mixcpa ,wxtd cr Ð `ziixe`c :ipyne !wxtd cr ycwna milbxe mici yecw :edpinxe ?livrd cr

`le" ,(a,gi) migafa xn`c :mz epiaxl dyw la` .(a,clw oileg) "rexfd" wxta qxhpewa yxit oke .szkde rexfd xeag mewn ,igyd zia `ede ,`"lyi`** epiid "livr"c my yxtny dn

`ed ,daxc` Ð igy mewna i`c .xebgl jxc myy ,`"cew cbpk ,epiide .mdici iliv` cbpk `l` ,mdiliv`n dlrnl `le ,mdipznn dhnl `l ,oirifny mewna oixbeg oi` Ð "rfia exbgi

rvn`a livrc ,rnyn .daekx`d cr Ð lbxae ,livrd cr Ð cia :xn`w (a,hi) oikxrac :cere ?my exbgi ji`e ,x`ev ied dlrnlc ,"dlrnl `le" xnel jiiy dnc :cere !xzei drif mewn

drax`e rexfa cg` ,wtxna mipye dpwa mipy ,rav` lka dyy ,cid zqita miyly ipzw ,mixa` g"nx dpenyk (g dpyn oey`x wxt) zeld`ac :cere !lbxd rvn`a daekx`d enk ,cid

l`wfgic "mici iliv` lk" mebxze ,ewtxn cr eci qipkn :mzdc oizipzna dcedi iax ipzw (`,hi) oikxra `dc .cg` lkd ,livre wtxne .xcqd `ed oky ,`"cew* `ed wtxnc ,rnyn .szka

ef Ð "jci" :dypn iac ipze ,"jci" aizk oilitz iab `de ?wxtd cr `ziixe`ce :oikxra jixt `dc Ð szkd cr epiidc ,igyd zia cr `ed mici yeciwc :yxtl oi`e .`ici iwetxn lk :(bi)

xya zveaw :mz epiax yxtn "zxeaiw"e .zxeaiw cr ribn oi` milbxe mici yeciwc "wxt"c ,rnyn udl ixinb `zkld Ð milbxe mici yeciw ,'ek zxeaiw Ð `ziixe`c :ipyne !zxeaiw

.mixnz zveaw oeyl `edy ,"`pid`c `xeaiw" (`,d `xza `aa) enk ,rexfayìèåð`l Ð eici lhepd ,(a,ew) "migqt iaxr"a opixn`c :dniz Ð meid lk odilr dpzne zixgy eici mc`

`zyde .dcerq mici zlihpl skizc meyn ,oilhep jk xg`e qek oibfen :mixne` lld zia :(a,ap zekxa) "mixac el`" wxta xn`e .dcerql mici zlihp oia wiqtn yeciwc meyn ,ycwi

:inp i` .el jenqa min oi` m` ,epiid ,wgcd zrya `ly s` axl i`pz lirenc ab lr s`c :xnel yi cere .zixgy dpznyk ilin ipdc :mz epiax xne`e !meid lk elit` i`pz liren `d

.mixg` mixacl jixve ,el yi
i`d
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ew sc oileg(ipy meil)

eici lehil jixve÷øtä ãò,zerav`d seqa `edy ,iyilyd ©©¤¤
aeLc÷na íéìâøå íéãé Lecé÷cid lk z` lehil jixv÷øtä ãò ¦¨©¦§©§©¦©¦§¨©©¤¤

.dpwd mr cid xeaig mewn `edy oeilrd
:mici zlihpa dvivg ipica dkiynn `ziixadL øác ìëå`edyk §¨¨¨¤

sebd lr `vnp,óeba äìéáèa õöBç,eilr citwny xac `edy oebk ¥¦§¦¨©
epi`y it lr s` sebd aex lr `vnpy e` ,sebd herin lr elit`e

,eilr citwnõöBçok mb,ïéleçì íéãé úìéèðalr gpen `ed m` ¥¦§¦©¨©¦§¦
.dlihpd mewna cidåmb uveg ok.Lc÷na íéìâøå íéãé Lecé÷a §§¦¨©¦§©§©¦©¦§¨

:eici lehil jixv okid cr oecl zxfeg `xnbdïàk ãò ,áø øîà̈©©©¨
mici zlihp xeriy,ïéleçìrvn`ay ipyd wxtd lr ecia d`xde §¦

e ,zerav`dïàk ãòmici zlihp xeriy,äîeøúìlr ecia d`xde ©¨¦§¨
.`ziixad ixack epiide ,zerav`d ixyw seqay iyilyd wxtd

ïàk ãò ,øîà ìàeîLemici zlihp xeriyéleçì ïéa,äîeøúì ïéa ï §¥¨©©¨¥§¦¥¦§¨
ezrcly ,zerav`d ixyw seqay iyilyd wxtd lr ecia d`xde

mdipya hwpe ,dnexzl oileg oia wlgl oi`,àøîeçìyiy xnelk §§¨
.dnexzl dlihpd xeriy enk oilega s` xingdl,øîà úLL áøå§©¥¤¨©

ïàk ãòmici zlihp xeriy,äîeøúì ïéa ïéleçì ïéad`xd la` ©¨¥§¦¥¦§¨
oia wlgl oi` ezrcl mby ,zerav`d rvn`ay ipyd wxtd lr ecia

mdipya hwpe ,dnexzl oileg,àle÷ìs` lwdl yiy xnelk §¨

.oilegl mici zlihp xeriyk dnexza
énà éaøc dén÷ àðîéà÷ äåä ,àéãä øa øîàiptl cner iziid - ¨©©¤§¨£¨¨¦§¨©¥§©¦©¦

,in` iaxåy epnn izrnyïàk ãò ,øîàseqay iyilyd wxtd cr - §¨©©¨
zerav`d,äîeøúì ïéa ïéleçì ïéaepiideàøîeçìxingdl yiy - ¥§¦¥¦§¨§§¨

,dnexza enk oilegaàîéz àìåwxyénà éaø,dfa xingdíeMî §Ÿ¥¨©¦©¦¦
àeä ïäëclibxemici lehil xingd drhi `ly icke ,dnexz lek`l §Ÿ¥

epi` dnexz lke` epi`y in la` ,dnexzl enk oileg zlik`l s`
,dfa xingdl jixvéåì ïa òLBäé éaøc déøa øa àLééî éaø àäc§¨©¦§¨¨©§¥§©¦§ª©¤¥¦

éàåéì àeä,dnexz lke` epi` ok m`e ,odk epi`e iel `ed -åz`f lka ¦©§
e xingd `ed mbïàk ãò øîàseqay iyilyd wxtd seq cr - ¨©©¨

zerav`d,àøîeçì ,äîeøúì ïéa ïéleçì ïéayi mc` lky x`eane ¥§¦¥¦§¨§§¨
.jka xingdl el

:dlik`l mici zlihp oipra dkldåéãé ézL úà íãà ìèBð ,áø øîà̈©©¥¨¨¤§¥¨¨
ezhinn mwykaïäéìò äðúîe ,úéøçLl ef dlihp lirezyíBiä ìë ©£¦©§¤£¥¤¨©

Blekjnq lr dlihp `la lek`l lkei ,zt lek`l dvxiy mrt lkay
meid jyna eici lr xenyiy calae ,zixgya lhpy ef dlihp

.mzxinyn ezrc giqi `le ,m`nhlne mtphln
:df oipra dyrnl d`xedéðáì àðéáà éaø eäì øîà̈©§©¦£¦¨¦§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ew sc oileg(ipy meil)

,äåöî àìå äáBçepi`eúeLø àlàmcew eici lehil utgy inl ¨§Ÿ¦§¨¤¨§
.zeiwp meyn zexit zlik`

:`xnbd zx`anïîçð áøc àâéìôe`irye` iax ly df xn`n - §¦¨§©©§¨
p meyn zexitl eici lehil zeyxy,ongp ax ixac lr wleg ,zeiw

çeøä éqbî àlà Bðéà ,úBøéôì åéãé ìèBpä ,ïîçð áø øîàcixd ± §¨©©©§¨©¥¨¨§¥¥¤¨¦©¥¨©
xeq`e ,mixzend mixaca xingny envr d`xny ,de`b lra `ed

.zexitl mici lehil xeq` jkitl ,gexd zeqba bedpl mc`l
:zexitl mici zlihp oipra dyrnäåä ,äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨£¨
éqà éaøå énà éaøc dén÷ àðîéà÷iaxe in` iax iptl cner iziid - ¨¦§¨©¥§©¦©¦§©¦©¦

,iq`éøéôc äìkìk eäéén÷ì ezééà`ln lq mdiptl e`iad - ©§§©©§©§¨¨§¥¥
,zexiteìëàåzexitd oneäééãé eLî àìåmcew mdici elhp `le - §¨§§Ÿ¨§©§

,dlik`déãéî éì eáäé àìå,lek`l xac il epzp `le -éøáeãç C §Ÿ¨£¦¦¦¨¦©
déãeçì ãçmkqn .envr ipta dpexg` dkxa mdn cg` lk jxiae - ©§¥

:dpg xa xa daxúìz dpéî òîLdyly df dyrnn cenll yi - §©¦¨§¨
.` ,dkldl miyecigdpéî òîLzlik` mcew mdici elhp `ly dnn §©¦¨

y zexitdïéàzevn.úBøéôì íéãé úìéèð.adpéî òîLe`ly dnn ¥§¦©¨©¦§¥§©¦¨
y zexitd on mnr lek`l il epzpúBøétä ìò ïéðnæî ïéàoi`y - ¥§©§¦©©¥

epipyy dny xnelk ,zexit zlik` xg` oenif zkxa mixne`zekxa)

(.dn,'elyn eplk`y jxap' xnele onfl miaiig cg`k elk`y dyly

m`y ,zexit zlik` xg`l `le ,zt zlik` xg`l `l` xn`p `l
iq` iaxe in` iax eid ,zexit zlik` xg`l s` onfl devn did

.b .oenif zevn miiwl ick mzlik`l ize` mitxvndpéî òîLe- §©¦¨
exiag z` cg`d `ived `le ,envr ipta cg` lk ekxiay dnne

y cenll yi ,dpexg` dkxaaeìëàL íéðL,cgi÷ìçéì äåöî §©¦¤¨§¦§¨¥¨¥
z` cg`d `ivei `le ,envr ipta cg` lk jxale oefnd zkxa zrya

.dpexg` dkxaa exiag
:df oicl di`xeìëàL íéðL ,éëä énð àéðzzevn oi`y oeik ,zt cgi ©§¨©¦¨¦§©¦¤¨§

,dylya `l` oenif÷ìçéì äåöîipta cg` lk oefnd zkxa jxale ¦§¨¥¨¥
,ezkxaa exiag z` cg`d `ivei `le ,envríéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦

íéøôBñ íäéðL eéäLzkxa gqep z` mirceid minkg icinlz - ¤¨§¥¤§¦
,oefndìáàdid m`øôBñ ãçà,mkg cinlz -ãçàådidøea- £¨¤¨¥§¤¨

d ,oefnd zkxa gqepa iwa epi`y ux`d mrCøáî øôBñ,lewaøeáe ¥§¨¥
àöBé.ezriny ici lr ezaeg ici ¥

:eici lehil jixv okid cr zyxtnd `ziixa,ïðaø eðzzevnúìéèð ¨©¨¨§¦©
ì íéãézlik`,ïéleç`id÷øtä ãòoeiky ,zerav`d ly ipyd ¨©¦§¦©©¤¤

zerav`d iy`x zlihpa ic ,dnexz jxq meyn `l` dlihpd oi`y
mici zlihpae ,lk`na rbep odayäîeøúìxzei exingd ¦§¨
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המשך ביאור למס' חולין ליום שני עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dw sc oileg(oey`x meil)

:zxg`,dì éøîàåmipexg` minïéìèBð ïéàmze`.ò÷ø÷ éab ìò §¨§¥¨¥§¦©©¥©§©
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itle ,ilk mpi` ixdy ,mdilr lehil oi` dpey`xd oeyld itly
.rwxw iab lr lhep epi` ixdy ,mdilr lehil xyt` dipyd oeyld

:ztqep dkld,íéðBLàø íéîïéìèBðmze`a ïéaminïénçeïéa ©¦¦¦§¦¥§©¦¥
ïðBöamin la` ,mippev mina -ïéìèBð ïéà íéðBøçàmze`àlà §¥©£¦¥§¦¤¨

`weec,ïðBöaL éðtîminïéòtòôî ïénç[mikkxn-],íéãiä úà §¥¦§¥¤©¦§©§§¦¤©¨©¦
åy `vnpïéàmdàîäefä úà ïéøéáòîjtidl `l` ,liyazd ly §¥©£¦¦¤©£¨

.micia rlaiz liyazd zndefy minxeb md
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`oifgeקכח mipy` cenr fw sc ± oey`x wxtzereay

úåáøòã àú÷ô.mdl oiievn min oi`e ,dpicn dze` ly drwa Ðáøã àâéìôåÐ

.wgc `la elit` ixycéàìãã àúéøà éàä,ilca xe`id on min el oikteyy xepiv Ð

.zecyl min jilen `edeíéãéì åðîî ïéìèåð ïéàmind eglwie ekezl eici zzl Ð

oi`e ,mdil`n oiglwn ode ,jteyd gk xar xaky ,ez` `xab gkn e`lc Ð okezl

e`lc Ð dlihp .dliah `le dlihp `l o`k

,`zil xepiva Ð inp dliah ,ez`w `xab gkn

.dewn xery o`k oi`yàìåã éáâ áø÷éî éàå
jenq eici ozep dfe ,jtey dlecdyk Ð

gkn oiglwn minde ,dkityd mewnl

.inc xity Ð eici jezl dkitydòéæá éàå
ä÷ùî ñðåëá àìåãqipkn awpdyk Ð

epnn `veid geliwe ,zvw `ed lecb ,dwyn

awpde ,xepivl eit jxc jtey jteyde ,d`xp

.xe`il eixeg`n glwnééì óìéîóxepivd Ð

z` xepiva oiliahne ,ilc ici lr xe`id mr

dice ,`id dxenb dliah e`lc Ð micid

oick cepd zxtetyk opira `le ,df xeaga

.`nlrc ze`ewn aexir'åë á÷éðù éìëÐ

.oewz ilk opaxc ,`ed ilk e`làäå ãçì àä
éøúìla` .dlgzn opira ziriax cgl Ð

xg`e ,oey`xd lhpe ziriax ea didy ,ixzl

ziriax ied `lc ab lr s` .ipyd lhp jk

ixiyne li`ed ,inc xity Ð ipy zlihpa

.ziriax in dinwl yxtnck ,ez` dxdh

àðîà åúéãô÷mly ilk `diy Ðàúåæçà ?
min d`xn oda `diy Ðàøåòéùà ?Ð

ziriaxcäøäè éøéùî åúà÷ã ?la` Ð

.ziriax ea `diy jixv `xwirnúá àìèð
úéòéáødzide ,"`lhp" ixw zikekf ly Ð

,yi`e yi` lk ly ilk da xryl zrpven

.eici lehil epwznyàæåë.qxg ly Ð

äð÷úùab lr s` .ziriax lawl dwwg Ð

,`ciar deeba iyenzyi`l e`l `xwirnc

.ekezl ieyr dllg oi`eäùéôëå úîçipin Ð

.od xer ly zecepäôå÷å ÷ùozk`ln oi` Ð

.min oilawn oi` oaexc ,minläôîáin Ð

`le eici lr dtn yextl edn ,eici lhp `ly

lk`ie ,oilke`a rbi÷åãö éáøì åì åðúðùëå ?
wecv iaxl el oipzep eidyk :dkeq zkqna Ð

dtna elhep ,dviakn zegt `edy lke`

ekixvn did `le ,eici lhep did `le .elke`e

.oefnd zkxa `le ,dkeqúåçô è÷ðã àä àì
äöéáëî.dil hwp dkxae dkeq meyn Ð
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éàämin jilen `ede ,ilca xe`id on min el oikteyy xepiv :qxhpewa yxit Ð `zix`

:opinbxzn "mixe`i" `dc Ð "`zix`" iexw xepivd `diy xnel epevx oi` .dcya

`edy my rnyne ,`zix`l ltpc `xez `edd :xn` (a,p `nw `aa) "dxtd" wxtae ,izix`

.migth dxyr wenr

àìã:zelecb zeklda yxit Ð `xab gkn ez`

,ilkd jeza mici liahdl xzeny

migafc ipy wxtn di`x `iade .dlihp `aiygc

eilbxe eici ycwl edn :edl `irai`c (`,`k)

rnyn .ekezl `le Ð `pngx xn` "epnn" .xeika

,"epnn" aizkc meyn ,dil iran mici yeciwac

dywe .xzen okeza elit` Ð mici zlihpa la`

iz` `lc ,epnn lhep epi`" xn` `kdc :eyexitl

!jteyd `xab gk opirac rnyn Ð "`xab gkn

laeh oia ,ilkd on dlihp opirac :xnel yi edine

yi ,eici lr ilkd on jtey oiae ilkd jeza eici

,od ilkl ueg eici `kd la` .ilkd on dlihp o`k

jkld .eilr mi`a mindyk ilkd gk wqt xake

Ð o`k oi` dliah mbe .ilkd on dlihp o`k oi`

"`xab gkn ez` `lc" hwpc `de .oiae`y ody

ez` `lc meyn `l` ,`xab gkn `wec e`l Ð

meyn :inp i` .ilkd on dlihp opirac ,ilk gkn

lkd" (d dpyn) `nw wxta mici zkqna opzc

.ohwe dhey yxg elit` ,micil min ozil oixyk

lr ziag gipne .lhepe ,eikxa oia ziag gipne

lqet iqei iax .micil ozep sewd .lhepe ,ecv

ecv lr dhep ziagae ,sewa :yexit Ð "mdipya

gkn iqei iax irac .odil`n miktyp minde

.ilk gk `diy `l` ira `l `nw `pze ,`xab

iaxk iz` ,"`xab gk" hwpc `zrny `zyde

cinrdl xyt` i` zelecb zekldd la` .iqei

`ibeqc oeik ,xingdl jixve .opaxk `l`

,zg` eci lhep mc` m`e .iqei iaxk oizrnyc

,lehile xefgl jixv Ð dzxaga sytyne xfege

eci lhp :(b dpyn) micic ipy wxta opixn`ck

ezt dxy m`e .d`nh Ð dzxaga sytye zg`

mileqt Ð milkd z` oda gicd e` mina

opz ikdc .oixyk Ð eici oda gicd m`e .dlihpl

yly eici lr min jetyl jixve .mici zkqna

xace hih xiardl ick Ð dpey`x mrt :minrt

,eici xdhl Ð dipy mrte ,eici lrn uvegd

gken oke .min oze` xdhl Ð ziyily mrte

mipey`x min jixvy mici zkqna oizkec dnka

daxd min jtey zg` mrta m` edine .miipye

zkqna opzc .zexedh eici Ð ziriax xeriyk

zg` dtihya zg` eci :(` dpyn ,ipy wxt) mici

iax Ð zg` dtihyn eici izy .dxedh eci Ð

:yexit .ziriax in lehiy cr ,`nhn xi`n

ixiyn ez` ik ,ziriax jixv `l Ð zg` eci lhepa la` .ef dtihya ziriax jixv Ð zg` dtihy `l` `kilc `zyde ,zetihy izya lhepyk ziriax era `lc .dxdh ixiyn oi`a elit`e

.mizyk daexn dtihy dze` `dzy `l` ,dxdhéàåopira mbe ,xeag epi` wevpc :inrh ixzn ,ipdn `l Ð eteb lk zliah oiprlc ab lr s`e Ð itiil slin dwyn qpeka `lec rifa

.exingd `l Ð mici ziriax iab ze`eewn aexir oiprl .cepd zxtetyk

åúéãô÷.dnexzl ilin ipd `nlc .oileqt Ð odi`xn epzype mezpwpw e` eic oda ltp :(b dpyn ,oey`x wxt) mici zkqna opzc `de Ð `zefg`àìåixiyn ez` `wc mzd ip`y `id

ikid ikc dipin wiic dede ,dnexzl oizipznc :xnel yie !"cg`l ziriax in" ipzw `icda `dc :dnize ,xeriy ira `l oey`xd elit`c xninl ira `xwirnc rnyn Ð dxdh

oilega oicd `ed ,ipyl xeriy opira `l dnexzl elit`c.dxdh ixiyn ez`c ,mzd ip`yc :wiqne .oey`xl s`úôåâîdwiwg `lac d`xp .dwwgy :qxhpewa yxit Ð dpwzy ziag

oi` dpwzy mcewe .zkneqn `ly zayeiy cr ,dhnln daigxdy epiid "dpwz"e .mipwpw ieqke sqk ly zeqek ieqk oirk ,zkneqn `l` zayei dpi`e `id zrteyny `l` ,ziriax `id

oke .dpnn oilhep oi` Ð ziriax wifgn oi`y ilk :lirl xn`e ,ziriax mda x`yp oi`e oiktyp mind eid ,dkinq `la aiyedl `a m`y oeik ,aeyg dly leaw zia oi`c Ð dpnn oilhep

.ziyixtck ,oikneqn `ly oiayei oi`y itl `l` ,dwiwg oixqegn oi`c ,milkd zeptc icda ziag ztebn aiygc (a dpyn my) mici zkqna rnynàìådcedi iaxk xaq Ð eixg` jxa

xhetc xi`n iaxl oke .jxanc rnyn Ð eiptl la` ,eixg`l `wece .(a,hn zekxa) "elk`y dyly" wxta ,dviak epiidc ,driay da yiy dlik` Ð "zraye zlk`e" yixcc ,dviak irac

lwn dlgzklc dkxa ol `wtp (`,dl my) "oikxan cvik" yixac ab lr s`e .ikd inlyexia wcwcn `icdae .zifkn zegta s` jxan Ð dlgza la` .seqal `wec epiid Ð zifkn zegta

`l` epi` xnege lw eze`c .seqa jxan `lc ab lr s`e .edyn` dlgza jxane ,"eic" xnel jiiy `l mewn lkn !oky lk `l Ð arx `edyk ,jxan Ð ray `edyk ,seqlc dkxan xnege

milretd :`ipz (`,fh my) "`xew did" wxta oke .eiptl jxan epi`e ,eixg`l jxan oefnd lr Ð ixw lra :(a,k my) "ezny in" wxta opzck ,`ziixe`c e`l Ð eiptlc dkxac ,`nlra ielib

.zekxa izy mdixg`l mikxan la` ,mdiptl mikxan oi` Ð ozt oilke`e ,ziad lra lv` dk`ln miyer eidyéàî`d ,ikd xninl ivn ikid :dniz Ð mici zlihp ira dviak `d e`l

,'ek "zepex` iab lr epiid miblcn" iab (a,k my) "ezny in" wxta gkenck ,ded odk wecv iaxc .dnexz ilke`l dtn exizd `dc ,mici zlihp ira `l dviak elit` dnexza jgxk lr

xninl ivn dedc :xnel yie !dnexz zxdh lr oileg lke` dide ,(a,eh) zenaic `nw wxt seqae ,"wecv iaxl dil dedc `xkea `edd" iab (`,el zexeka) "oiycwend ileqt lk" wxtae

.["dviak `d" ligznd xeac `,fk dkeq zetqeze ,"`d" ligznd xeac a,hr `nei zetqez oiir] "jinrhile"
mla
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úîç .íéãiìäLéôëeïðwzL¯÷N .íéãiì íäî ïéìèBð ©¨©¦¥¤§¦¨¤¦§¨§¦¥¤©¨©¦©

äte÷åét ìò óà ,íéìa÷nL¯.íéãiì íäî ïéìèBð ïéà §¨©©¦¤§©§¦¥§¦¥¤©¨©¦
àîìc ïðéLééç éî ?ätîa ìBëàì eäî :eäì àéòaéà¦©£¨§©¤¡§©¨¦¨§¦©¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fw sc oileg(iyily meil)

úBáøòc àz÷t,'zeaxr' dnyy dpicnd ly drwad ipal -ïBâk ©§¨©£¨§
àiî eëì éçéëL àìc ïezàmiievn mind oi`y mkenk miyp` - ©§Ÿ§¦¥§©¨

,mklàøôvî eëééãé eLîxweaa mkici elh -àleëì eäééìò eðúàå §§©§¦©§¨§©§£©§§¨
àîBédlik`l ef dlihp mkl lirezy ,ax ixack mdilr Epzde - ¨©§

.dlik`d mcew mkici lehil ekxhvz `l aeye ,meid lk jyna
:`xnbd zx`anéøîàc àkéàwxy dzid `pia` iax ly ezpeeky ¦¨§¨§¥

cä úòLa÷ç,mdl miievn min oi`y el` oebkïéà,ok zepzdl yi - ¦§©©§¨¥
la`,àì ,÷çcä úòLa àlLmici lehil ie`x dligzkl oky ¤Ÿ¦§©©§¨Ÿ

,minkg zpwzk dlik`l jenqaedf itláøc àâéìôiax wleg - §¦¨§©
.wgcd zrya `ly elit` zepzdl xizdy ax lr `pia`àkéàå§¦¨

éøîàcy dzid ezpeekyénð ÷çcä úòLa àlL eléôàxyt` §¨§¥£¦¤Ÿ¦§©©§¨©¦
,ok bedpledf itl,áøc eðééä.zwelgn o`k oi`e ©§§©

:mici zlihp ipica mihxt dnk zx`an `xnbdéàä ,àtt áø øîà̈©©¨¨©
éàlãc àúéøàon ilca mia`eyy min ekezl mikteyy xepivd - £¦¨§©¨¥

,zecyl min jilen `ede ,xdpdíéãéì epnî ïéìèBð ïéàzzl oi` - ¥§¦¦¤§¨©¦
mind mdilr eglwiy ick [eteqa e` ervn`a] xepivd jezl eici z`

meyn ,dlik`l mici zlihp aygdl ,minxefdàøáb çkî eúà àìc§Ÿ¨¦Ÿ©©§¨
z` jteyd gk dlk xaky ,mkteyd mc` gkn mi`a mind oi`y -
mind e`eaiy jexv mici zlihpae ,mdil`n miglwn minde ,mind
oi`y micid zliah meyn xiykdl oi`e ,okteyd mc` gkn eici lr

.dewn xeriy o`kåmle`àìåc éaâì áøwéî éàeici z` ozep m` - §¦¦¨©§©¥©§¨
,xepivd jezl mktey a`eydy drya ,mind zkity mewnl jenq

`vnpeàøáb çkî eúà÷c,mc`d gkn eici lr mi`a mindy - §¨¨¦Ÿ©©§¨
íéãéì epnî ïéìèBð.mici zlihpl dxiyk ef dkity -àìåc òéæa éàå §¦¦¤§¨©¦§¦§¦©©§¨

aewp ,xdpd on ea a`eyy ilcd m`e -axeriy ea yiy awpñðBk' §¥
,'ä÷Lîzryay `vnpe ,ilkd jezl ekxc qpkdl min milekiy ©§¤

ilkd ixeg`n min ly wc mxf glwn ,xepivl ilkd on mind zkity
df ici lr ,xdpl xagzne awpd jxcéôééì óìéîmind miaygp - ¥©©§¥

cg` cvny dfd ilkd ici lr xdpd inl mixaegnk xepivd jezay
,xdpl glwn ipyd cvne xepivl min jteyda ìéaèîejeza - ©§¦¨

xepivdíéãiä úàeici eidie ,d`q mirax` ea oi`y it lr s` ¤©¨©¦
.dlik`l zexedh

:mici zlihpl ilkd ipica áwépL éìk ,àáø øîàåxeriya awp §¨©¨¨§¦¤¦©§
`edy'ä÷Lî ñðBk',e ,ilk my jka epnn lhaepnî ïéìèBð ïéà ¥©§¤¥§¦¦¤
íéãéì,.`weec ilka mici zlihp epwiz minkgy iptn §¨©¦

úéòéáø Ba ïéàL éìk ,àáø øîàå,min beldïéàepnî ïéìèBð §¨©¨¨§¦¤¥§¦¦¥§¦¦¤
,íéãiìlkl beld ziriaxn `weec mici zlihp minkg epwizy iptn ©¨©¦

:`xnbd dywn .zegtdéìk ,àáø øîàäå ,éðéàohw÷éæçî ïéàL- ¥¦§¨¨©¨¨§¦¤¥©§¦
wifgdl leki epi`yúéòéáø,min,íéãéì epnî ïéìèBð ïéàrnyne §¦¦¥§¦¦¤§¨©¦

,eixacn÷éæçî àäxyk ,min ziriax wifgdl ie`x m` -ìò óà ¨©§¦©©
déa úéìc ábmixzeq `ax ixace ,ziriax ea oi` eiykry it lr s` - ©§¥¥

.df z` df
:`xnbd zvxznãçì àä ,àéL÷ àìeici lehil cg` mc` `ayk - Ÿ©§¨¨§©

wifgn ilkdy jka ic oi`e min ziriax ilka didiy jixv ,ecal
e ,ziriaxéøúì àä,df xg` dfa mdici lehil miyp` ipy mi`ayk - ¨¦§¥

mindn eici lehil ipyd i`yx ,ziriaxn eici z` oey`xd lhpe
,ziriaxn zegt mdy s` ilka ex`ypy[ïðzc] (àéðúã)`"t mici) ¦§©

(`"núéòéáø éî ,,beld ziriax mda yiy min -ïéìèBðmdníéãéì ¥§¦¦§¦§¨©¦
ìmc`å ,ãçàì eléôàíéðLlehil mileki mc` ipa ipy elit`e - §¤¨©£¦¦§©¦

,ziriax ea oi` xak lhep ipydyky it lr s` ,df xg` dfa mda
.ziriaxn zegta s` mixyke ,dxdh ixiiyn mi`a el` miny iptn

déì øîà[l`y-]úLL áøàðnà eúéãô÷ ,øîéîàìmz` m`d - ¨©¥©¥¤©£¥©¨§¦©¨¨
.aewp `le mly didiy mici zlihpl ilkd lr micitwndéì øîà̈©¥

,xnin`ïéà.mly ilka `weec mici lehil micitwn ep` ,ok` - ¥
mb micitwn mz` m`d ,cer el`yàúeæçà`ly ,mind d`xn lr - ©£¨

.xg` d`xnl dpzyidéì øîà,xnin`ïéàmb micitwn ep` ,ok` - ¨©¥¥
micitwn mz` m`d ,cer el`y .mind d`xn lràøeòéMàlr - ©¦¨

,beld ziriax mda didiy ,mind xeriydéì øîà,xnin`ïéà- ¨©¥¥

.jk lr mb micitwn ep` ,ok`
déì øîà éëä ,éøîàc àkéà,xnin` el aiyd jk -àúeæçàå àðnà ¦¨§¨§¥¨¦¨©¥©¨¨§©£¨

ïðéãô÷la` ,micitwn ep` mind d`xn lre mly ilk lr - ©§¦©
ïðéãô÷ àì àøeòéMàmilhepe ,micitwn ep` oi` mind xeriy lr - ©¦¨Ÿ©§¦©

,beld ziriax mda oi` m` elit` mdaúéòéáø éî ,[ïðzc] (àéðúã)¦§©¥§¦¦
ziriax mda yiy min -ïéìèBðmdnì íéãéìmc`eléôàå ãçà §¦§¨©¦§¤¨©£¦

ì,íéðLgken ,zg` ziriaxn mdici lehil mi`yx mc` ipa ipy m`e ¦§©¦
s` mici lehil xyt`e ,mici zlihpl ziriax xeriy jixv oi`y

:`xnbd dgec .ziriaxn zegtaàéä àìåef dpynn gikedl oi` - §Ÿ¦
zegta mici lehil oi` zn`ay ,mici zlihpl ziriax jixv oi`y
ipa ipyl zg` ziriaxn lehil dpynd dxizdy dne ,ziriaxn

,mc`äøäè éøéMî eúà÷c íeMî íúä éðàLdid dligzny - ©¦¨¨¦§¨¨¦§¨¥¨¢¨
,ziriax ea oi` xak eici lhep ipydyky s` jkitl ,ziriax ilka
.dlihpl mixyk md ixd ,dxdh ixiiyn mind e`ay oeik mewn lkn
zlihpl ziriax xeriy lr ecitwd mi`xen`dy micnlnd miyrn

:miciïé÷úà[oiwzd-]àúòéáø úa àìèð ãB÷t øäpî á÷òé áø- ©§¦©©£Ÿ¦§©§©§¨©§¦£¨
dvexy inl dfd ilkd z` ripvde ,beld ziriax wifgnd zikekf ilk
wiecnd xeriyd z` rcil ,df ilka epccniy ,mici zlihpl ilk owzl

oke .mici zlihpla éMà áø ïé÷úàxiràúòéáø úa àæek ìöeä- ©§¦©©¦§¨¨©§¦£¨
zlihpl milkd z` ea exryiy ick ,beld ziriax wifgnd qxg ilk

.mici
:mici zlihpl miie`xd milkd ipinúéáç úôeâî ,àáø øîàå- §¨©¨¨§©¨¦

,ziag ly dqkndðwzLleaiw zia da dyry cr da wwgy - ¤¦§¨
da ynzydl ick dzyrp `l dzligzny s` ,beld ziriax wifgnd

ilk daiygdl oewizd dl liren ,ieqikk `l` ,dkezne ,ïéìèBð§¦
.íéãéì äpnî¦¤¨§¨©¦

úîç .íéãéì äpnî ïéìèBð ,dðwzL úéáç úôeâî ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦§©¨¦¤¦§¨§¦¦¤¨§¨©¦¥¤
äLéôëe,xer ly zecep ipin -ïðwzLick ayen zia mdl dyre §¦¨¤¦§¨

,dkinq `la oiwyn elawiy,íéãéì íäî ïéìèBðla`äte÷å ÷N §¦¥¤§¨©¦©§¨
,llk miwyn zlawl micrein mpi`yL ét ìò óàote`a mze` owiz ©©¦¤

md dzryíéìa÷nmze` oiwzde ,ztfa mze` ztify oebk ,min §©§¦
mewn lkn ,dkinq `la eayiy,íéãéì íäî ïéìèBð ïéàmpi`y ¥§¦¥¤§¨©¦
.mici zlihp oiprl ilk miaeyg

rbep epi`y ote`a ,mici zlihp `la lek`l xzen m` dpc `xnbd
:lke`a,eäì àéòaéà,eici lhp `ly inätîa ìBëàì eäîm`d - ¦©§¨§©¤¡§©¨

e` ,lke`a rbi `le eici lr dtn jexkiy ici lr zt lek`l el xzen
,md wtqd iccve ,`lòâð àîìc ïðéLééç éî`ny yeygl yi m`d - ¦©§¦¨¦§¨¨©

,eicia lke`a rbiàì Bàoi` ,dtna zekexk eiciy oeik `ny e` - Ÿ
.mici zlihp `la lek`l xzene ,lke`a rbiy yeygl

:wtqd z` heytl `xnbd dqpn,òîL àzdpyna epipy(:ek dkeq) ¨§©
Bì eðúpLëeel mipzep eidyk -ìëBà ÷Bãö éaøìhren [zt-] §¤¨§§©¦¨¤

`edy,äöéákî úBçtdidätîa BìèBð,eici lhep did `leås` ¨¦§¥¨§§©¨§
did zekeqd bga ok rxi` m`BìëBàn,äkeñì õeç`idy oeik §§¨

,dkeql uegn dlke`l xzeny i`xr zlik`ås`åéøçà Cøáî ïéà §¥§¨¥©£¨
lk`y inl `l` oefnd zkxa zevn oi` ezrcly ,oefnd zkxa

:`xnbd zwiicn .dviakåàì éàî`weec hwpy mrhd oi` m`d - ©©
lehil `le dtna elhil lwid jk meyn wxy xnel ,dviakn zegt

,eiciäöéák àädtna elhep did `l zt dviak lke` did m` - ¨§¥¨
`l`íéãé úìéèð éòajixvy mewnay ixd ,mici zlihp jixv did - ¨¥§¦©¨©¦

.dtna micid zkixk dliren oi` ,mici zlihp
:`xnbd dgecàîìczegtl dviak oia welig oi` mici zlihp oiprl ¦§¨

dlik` oic meyn `ed ,dviakn zegt `pzd dpyy dne ,dviakn
dkeql uegn lk` dviakn zegt `weecy ,oefnd zkxae dkeql ueg

,eixg` jxa `leàädid m`lke`äkeñ éòa ,äöéákjixv did - ¨§¥¨¨¥¨
,dkeqa elke`läëøa éòáe.oefnd zkxa eixg` jxal jixv dide - ¨¥§¨¨

ätîa ìéëà÷c áøì déçkLà ìàeîLc ,òîL àz`xen`dy - ¨§©¦§¥©§§¥§©§¨¨¦§©¨
oiade ,dtna eici z` jxeke zt lke`y ,ax exiag z` `vn l`eny

,mici zlihpn envr xehtl ick ok dyerydéì øîà,axl l`eny ¨©¥
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קכט oifge` mipy` cenr fw sc ± oey`x wxtzereay

úåáøòã àú÷ô.mdl oiievn min oi`e ,dpicn dze` ly drwa Ðáøã àâéìôåÐ

.wgc `la elit` ixycéàìãã àúéøà éàä,ilca xe`id on min el oikteyy xepiv Ð

.zecyl min jilen `edeíéãéì åðîî ïéìèåð ïéàmind eglwie ekezl eici zzl Ð

oi`e ,mdil`n oiglwn ode ,jteyd gk xar xaky ,ez` `xab gkn e`lc Ð okezl

e`lc Ð dlihp .dliah `le dlihp `l o`k

,`zil xepiva Ð inp dliah ,ez`w `xab gkn

.dewn xery o`k oi`yàìåã éáâ áø÷éî éàå
jenq eici ozep dfe ,jtey dlecdyk Ð

gkn oiglwn minde ,dkityd mewnl

.inc xity Ð eici jezl dkitydòéæá éàå
ä÷ùî ñðåëá àìåãqipkn awpdyk Ð

epnn `veid geliwe ,zvw `ed lecb ,dwyn

awpde ,xepivl eit jxc jtey jteyde ,d`xp

.xe`il eixeg`n glwnééì óìéîóxepivd Ð

z` xepiva oiliahne ,ilc ici lr xe`id mr

dice ,`id dxenb dliah e`lc Ð micid

oick cepd zxtetyk opira `le ,df xeaga

.`nlrc ze`ewn aexir'åë á÷éðù éìëÐ

.oewz ilk opaxc ,`ed ilk e`làäå ãçì àä
éøúìla` .dlgzn opira ziriax cgl Ð

xg`e ,oey`xd lhpe ziriax ea didy ,ixzl

ziriax ied `lc ab lr s` .ipyd lhp jk

ixiyne li`ed ,inc xity Ð ipy zlihpa

.ziriax in dinwl yxtnck ,ez` dxdh

àðîà åúéãô÷mly ilk `diy Ðàúåæçà ?
min d`xn oda `diy Ðàøåòéùà ?Ð

ziriaxcäøäè éøéùî åúà÷ã ?la` Ð

.ziriax ea `diy jixv `xwirnúá àìèð
úéòéáødzide ,"`lhp" ixw zikekf ly Ð

,yi`e yi` lk ly ilk da xryl zrpven

.eici lehil epwznyàæåë.qxg ly Ð

äð÷úùab lr s` .ziriax lawl dwwg Ð

,`ciar deeba iyenzyi`l e`l `xwirnc

.ekezl ieyr dllg oi`eäùéôëå úîçipin Ð

.od xer ly zecepäôå÷å ÷ùozk`ln oi` Ð

.min oilawn oi` oaexc ,minläôîáin Ð

`le eici lr dtn yextl edn ,eici lhp `ly

lk`ie ,oilke`a rbi÷åãö éáøì åì åðúðùëå ?
wecv iaxl el oipzep eidyk :dkeq zkqna Ð

dtna elhep ,dviakn zegt `edy lke`

ekixvn did `le ,eici lhep did `le .elke`e

.oefnd zkxa `le ,dkeqúåçô è÷ðã àä àì
äöéáëî.dil hwp dkxae dkeq meyn Ð

ïéãáò
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éàämin jilen `ede ,ilca xe`id on min el oikteyy xepiv :qxhpewa yxit Ð `zix`

:opinbxzn "mixe`i" `dc Ð "`zix`" iexw xepivd `diy xnel epevx oi` .dcya

`edy my rnyne ,`zix`l ltpc `xez `edd :xn` (a,p `nw `aa) "dxtd" wxtae ,izix`

.migth dxyr wenr

àìã:zelecb zeklda yxit Ð `xab gkn ez`

,ilkd jeza mici liahdl xzeny

migafc ipy wxtn di`x `iade .dlihp `aiygc

eilbxe eici ycwl edn :edl `irai`c (`,`k)

rnyn .ekezl `le Ð `pngx xn` "epnn" .xeika

,"epnn" aizkc meyn ,dil iran mici yeciwac

dywe .xzen okeza elit` Ð mici zlihpa la`

iz` `lc ,epnn lhep epi`" xn` `kdc :eyexitl

!jteyd `xab gk opirac rnyn Ð "`xab gkn

laeh oia ,ilkd on dlihp opirac :xnel yi edine

yi ,eici lr ilkd on jtey oiae ilkd jeza eici

,od ilkl ueg eici `kd la` .ilkd on dlihp o`k

jkld .eilr mi`a mindyk ilkd gk wqt xake

Ð o`k oi` dliah mbe .ilkd on dlihp o`k oi`

"`xab gkn ez` `lc" hwpc `de .oiae`y ody

ez` `lc meyn `l` ,`xab gkn `wec e`l Ð

meyn :inp i` .ilkd on dlihp opirac ,ilk gkn

lkd" (d dpyn) `nw wxta mici zkqna opzc

.ohwe dhey yxg elit` ,micil min ozil oixyk

lr ziag gipne .lhepe ,eikxa oia ziag gipne

lqet iqei iax .micil ozep sewd .lhepe ,ecv

ecv lr dhep ziagae ,sewa :yexit Ð "mdipya

gkn iqei iax irac .odil`n miktyp minde

.ilk gk `diy `l` ira `l `nw `pze ,`xab

iaxk iz` ,"`xab gk" hwpc `zrny `zyde

cinrdl xyt` i` zelecb zekldd la` .iqei

`ibeqc oeik ,xingdl jixve .opaxk `l`

,zg` eci lhep mc` m`e .iqei iaxk oizrnyc

,lehile xefgl jixv Ð dzxaga sytyne xfege

eci lhp :(b dpyn) micic ipy wxta opixn`ck

ezt dxy m`e .d`nh Ð dzxaga sytye zg`

mileqt Ð milkd z` oda gicd e` mina

opz ikdc .oixyk Ð eici oda gicd m`e .dlihpl

yly eici lr min jetyl jixve .mici zkqna

xace hih xiardl ick Ð dpey`x mrt :minrt

,eici xdhl Ð dipy mrte ,eici lrn uvegd

gken oke .min oze` xdhl Ð ziyily mrte

mipey`x min jixvy mici zkqna oizkec dnka

daxd min jtey zg` mrta m` edine .miipye

zkqna opzc .zexedh eici Ð ziriax xeriyk

zg` dtihya zg` eci :(` dpyn ,ipy wxt) mici

iax Ð zg` dtihyn eici izy .dxedh eci Ð

:yexit .ziriax in lehiy cr ,`nhn xi`n

ixiyn ez` ik ,ziriax jixv `l Ð zg` eci lhepa la` .ef dtihya ziriax jixv Ð zg` dtihy `l` `kilc `zyde ,zetihy izya lhepyk ziriax era `lc .dxdh ixiyn oi`a elit`e

.mizyk daexn dtihy dze` `dzy `l` ,dxdhéàåopira mbe ,xeag epi` wevpc :inrh ixzn ,ipdn `l Ð eteb lk zliah oiprlc ab lr s`e Ð itiil slin dwyn qpeka `lec rifa

.exingd `l Ð mici ziriax iab ze`eewn aexir oiprl .cepd zxtetyk

åúéãô÷.dnexzl ilin ipd `nlc .oileqt Ð odi`xn epzype mezpwpw e` eic oda ltp :(b dpyn ,oey`x wxt) mici zkqna opzc `de Ð `zefg`àìåixiyn ez` `wc mzd ip`y `id

ikid ikc dipin wiic dede ,dnexzl oizipznc :xnel yie !"cg`l ziriax in" ipzw `icda `dc :dnize ,xeriy ira `l oey`xd elit`c xninl ira `xwirnc rnyn Ð dxdh

oilega oicd `ed ,ipyl xeriy opira `l dnexzl elit`c.dxdh ixiyn ez`c ,mzd ip`yc :wiqne .oey`xl s`úôåâîdwiwg `lac d`xp .dwwgy :qxhpewa yxit Ð dpwzy ziag

oi` dpwzy mcewe .zkneqn `ly zayeiy cr ,dhnln daigxdy epiid "dpwz"e .mipwpw ieqke sqk ly zeqek ieqk oirk ,zkneqn `l` zayei dpi`e `id zrteyny `l` ,ziriax `id

oke .dpnn oilhep oi` Ð ziriax wifgn oi`y ilk :lirl xn`e ,ziriax mda x`yp oi`e oiktyp mind eid ,dkinq `la aiyedl `a m`y oeik ,aeyg dly leaw zia oi`c Ð dpnn oilhep

.ziyixtck ,oikneqn `ly oiayei oi`y itl `l` ,dwiwg oixqegn oi`c ,milkd zeptc icda ziag ztebn aiygc (a dpyn my) mici zkqna rnynàìådcedi iaxk xaq Ð eixg` jxa

xhetc xi`n iaxl oke .jxanc rnyn Ð eiptl la` ,eixg`l `wece .(a,hn zekxa) "elk`y dyly" wxta ,dviak epiidc ,driay da yiy dlik` Ð "zraye zlk`e" yixcc ,dviak irac

lwn dlgzklc dkxa ol `wtp (`,dl my) "oikxan cvik" yixac ab lr s`e .ikd inlyexia wcwcn `icdae .zifkn zegta s` jxan Ð dlgza la` .seqal `wec epiid Ð zifkn zegta

`l` epi` xnege lw eze`c .seqa jxan `lc ab lr s`e .edyn` dlgza jxane ,"eic" xnel jiiy `l mewn lkn !oky lk `l Ð arx `edyk ,jxan Ð ray `edyk ,seqlc dkxan xnege

milretd :`ipz (`,fh my) "`xew did" wxta oke .eiptl jxan epi`e ,eixg`l jxan oefnd lr Ð ixw lra :(a,k my) "ezny in" wxta opzck ,`ziixe`c e`l Ð eiptlc dkxac ,`nlra ielib

.zekxa izy mdixg`l mikxan la` ,mdiptl mikxan oi` Ð ozt oilke`e ,ziad lra lv` dk`ln miyer eidyéàî`d ,ikd xninl ivn ikid :dniz Ð mici zlihp ira dviak `d e`l

,'ek "zepex` iab lr epiid miblcn" iab (a,k my) "ezny in" wxta gkenck ,ded odk wecv iaxc .dnexz ilke`l dtn exizd `dc ,mici zlihp ira `l dviak elit` dnexza jgxk lr

xninl ivn dedc :xnel yie !dnexz zxdh lr oileg lke` dide ,(a,eh) zenaic `nw wxt seqae ,"wecv iaxl dil dedc `xkea `edd" iab (`,el zexeka) "oiycwend ileqt lk" wxtae

.["dviak `d" ligznd xeac `,fk dkeq zetqeze ,"`d" ligznd xeac a,hr `nei zetqez oiir] "jinrhile"
mla
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éàå .íéãiìòéæaàìåcñðBëa,ä÷Lîóìéîéôééì ©¨©¦§¦§¦©¨§¨§¥©§¤¥©©§¥

¯ìéaèîeéìk :àáø øîàå .íéãiä úà daáwépL ©§¦¨¤©¨©¦§¨©¨¨§¦¤¦©
ä÷Lî ñðBëa¯.íéãiì epnî ïéìèBð ïéà:àáø øîàå §¥©§¤¥§¦¦¤©¨©¦§¨©¨¨

úéòéáø Ba ïéàL éìk¯.íéãiì epnî ïéìèBð ïéà¯,éðéà §¦¤¥§¦¦¥§¦¦¤©¨©¦¦¦
ïéàL éìk :àáø øîàäåúéòéáø ÷éæçî¯ïéìèBð ïéà §¨¨©¨¨§¦¤¥©£¦§¦¦¥§¦
÷éæçî àä .íéãiì epnî¯!déa úéìc áb ìò óà¯ ¦¤©¨©¦¨©£¦©©©§¥¥

àä ,àéL÷ àì¯àä ,ãçì¯éî :àéðúc .éøúì ¨©§¨¨§©¨¦§¥§©§¨¥
ì eléôàå ,ãçàì íéãiì ïéìèBð úéòéáø.íéðLdéì øîà §¦¦§¦©¨©¦§¤¨©£¦¦§©¦£©¥

.ïéà :déì øîà ?àðnà eúéãô÷ :øîéîàì úLL áø¯ ©¥¤§©¥¨¨§¦©¨¨£©¥¦
àúeæçà.ïéà :déì øîà ?¯.ïéà :déì øîà ?àøeòéMà ©£¨£©¥¦©¦¨£©¥¦

àðnà :déì øîà éëä ,éøîàc àkéààúeæçàå¯ïðéãô÷, ¦¨§¨§¦¨¦£©¥©¨¨§©£¨¨§¦©
àøeòéMà¯íéãiì ïéìèBð úéòéáø éî :àéðúc .ïðéãô÷ àì ©¦¨¨¨§¦©§©§¨¥§¦¦§¦©¨©¦

ì eléôàå ,ãçàìíúä éðàL ,àéä àìå .íéðL¯íeMî §¤¨©£¦¦§©¦§¨¦¨¥¨¨¦
àìèð ãB÷t øäpî á÷òé áø ïé÷úà .äøäè éøéMî eúà÷c§¨¨¦§¨¥¨¢¨©§¥©©£Ÿ¦§©§©§¨

éLà áø ïé÷úà .àúòéáø úaìöeäa.àúòéáø úa àæek ©§¦¨¨©§¥©©¦§¥¨©§¦¨¨
úéáç úôeâî :àáø øîàådðwzL¯.íéãiì äpnî ïéìèBð §¨©¨¨§©¨¦¤¦§¨§¦¦¤¨©¨©¦

dðwzL úéáç úôeâî :éëä éîð àéðz¯äpnî ïéìèBð ©§¨©¦¨¦§©¨¦¤¦§¨§¦¦¤¨
úîç .íéãiìäLéôëeïðwzL¯÷N .íéãiì íäî ïéìèBð ©¨©¦¥¤§¦¨¤¦§¨§¦¥¤©¨©¦©

äte÷åét ìò óà ,íéìa÷nL¯.íéãiì íäî ïéìèBð ïéà §¨©©¦¤§©§¦¥§¦¥¤©¨©¦
àîìc ïðéLééç éî ?ätîa ìBëàì eäî :eäì àéòaéà¦©£¨§©¤¡§©¨¦¨§¦©¦§¨
÷Bãö éaøì Bì eðúpLëe :òîL àz ?àì Bà ,òâð̈©¨¨§©§¤¨§§©¦¨

äöéákî úBçt ìëBà¯õeç BìëBàå ,ätîa BìèBð ¤¨¦§¥¨§§©¨§§
,åàì éàî .åéøçà Cøáî ïéàå ,äkeqìäöéák àä ©¨§¥§¨¥©£¨©¨¨§¥¨

¯!íéãé úìéèð éòa¯àîìc¯éòa äöéák àä ¨¥§¦©¨©¦¦§¨¨§¥¨¨¥
ìàeîLc ,òîL àz .äëøa éòáe äkeñ:déì øîà ,ätîa ìéëà÷c áøì déçkLà ¨¨¥§¨¨¨§©¦§¥©§§¥§©§¨¨¥§©¨£©¥
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc oileg(iyily meil)

ikeïéãk ïéãáòlr mici zlihp `la lek`l ok zeyrl xzen ike - ¨§¦§¥
.dtna eici zkixk icidéì øîà,ici z` izlhp zn`a ,l`enyl ax ¨©¥

y meyn `l` dtna mze` izkxk `leéìò äøö÷ ézòcqiphqi` - ©§¦§¨¨¨©
heytl yie .ici izlhpyk elit` icia lek`l il xyt` i`e ,ip`
zlihp `la lek`l xeq` ,dtna eici jxekyk elit`y ,df dyrnn

.mici
:`xnbd zxtqn÷éìñ ék[dlryk-]àøéæ éaø,l`xyi ux`l laan ¦¨¦©¦¥¨

eäðéçkLàmy `vn -éàìáa éìëà÷c éqà éaøå énà éaøì ©§§¦§§©¦©¦§©¦©¦§¨¨§¥¦§¨¥
úBúîçmilke`e ,miiela zec`pn xer zekizga mdici mikxeky - £¨

,xkfpd dyrnd lr mikneq mdy `xif iax xaq .mici zlihp `la zt
,dtna eici z` jxek `edyk zt lke`y ax z` l`eny `vny

e mdilr `xif iax `ltzdeòèéì eëééúååk éáøáø éøáb éøz ,øîà̈©§¥©§¥©§§¥§¨©§¦§
ìàeîLe áøãazpada erhi mkzenk dxeza milecb miyp` ipy - ¦§©§¥

jxk axy xnele zerhl xyt` ji` xnelk ,l`enye ax ly dyrnd
,mici zlihpn xhtidl ick eiciøîà÷ äøö÷ ézòc àäax ixd - ¨©§¦§¨¨¨¨©

`edy meyn `l` eici z` jxek epi`y eiyrn z` x`ia envr
.eici lhp envr `ed s` zn`ae ,qiphqi`

:`xnbd zniiqndézèéîzLà[`xif iaxn] epnn gkzyp -àä ¦§§¦§¥¨
eøézä ,ìàeîL øîà éîéáà øa àôéìçz áø øîàc`la lek`l §¨©©©£¦¨©£¦¦¨©§¥¦¦

zkixk ici lr mici zlihpäîeøz éìëBàì ätîmilke`d mipdkl - ©¨§§¥§¨
lke`a erbi `ny yeygl oi`e ,mixidfe mifixf mdy iptn ,dnexz

,ede`nhieeøézä àìåzkixk ici lr lek`lúBøäè éìëBàì ätî §Ÿ¦¦©¨§§¥§¨
,mipdk enk jk lk xdfdl milibx mpi`y ,dxdha oileg ilke` -

,ede`nhie lke`a erbi `ny eyygeåin` iax lr denzl oi` ok m` §
ixdy ,iq` iaxeeåä íéðäk éqà éaøå énà éaødnexz elk`e ©¦©¦§©¦©¦Ÿ£¦£

`ly ax ok oi`y dn ,dtna mdici jexkl mdl xzed jkitl ,dxdha
.ok zeyrl el xzed `l ,odk did

zlihp jixv lke`a rbep epi`e eze` milik`ny in m` dpc `xnbd
:miciìéëàî úîçî ìëBà ,eäì àéòaéàici lr lke`y mc` - ¦©§¨§¥¥£©©£¦

rbep epi` envr lke`de ,eit jezl lke`d z` el qipkn exiagy¥
lke`d df m`d ,lke`aéøöíéãé úìéèð Cdlik`d mcew.àì Bà ¤¨¦§¦©¨©¦Ÿ

:wtqd z` heytl zywan `xnbdäøBçñ øa àðeä áøc ,òîL àz̈§©§©¨©§¨
àðeðîä áøc dén÷ éà÷ äåäe ,`pepnd ax iptl cner did -íìa £¨¨¥©¥§©©§¨¨©

àöîeà déìeitl qipkde ,zt mr xya zkizg `ped ax el jzge - ¥§¨
,`pepnd ax lyìéëàå,elk` `pepnd axe -déì øîàxa `ped ax §¨¦¨©¥

,`pepnd axl dxegqzà àðeðîä áøc åàì éàax dz`y `l m` - ¦©§©©§¨©§
,fixfe mkg dz`y ,`pepndCì àðéôñ àì.jlik`n iziid `l - Ÿ¨¦¨¨

:`xnbd zxxanàîòè éàîax ly ezefixfe eznkg `id dn - ©©§¨
did `l df `lele ,elik`dl dxegq xa `ped ax jnq dilry `pepnd

,elik`nåàì`l m`d -òâð àìå øéäæc íeMî`ped ax elik`dy - ©¦§¨¦§Ÿ¨©
`edy `l m`y xn` df lre ,eici lhp `l `pepnd axy it lr s`
meyn elik`n did `l ,rbi `le xdfiy eilr jenql yie fixfe mkg
lik`dl minkg exq` `ly o`kn cenll yie ,rbi `ny yyeg didy

.lke`a rbi `ly xdfiy calae ,eici lhp `ly mc`l
:`xnbd dgec,àìlhp `ly inl lik`dl xeq`y xnel yi zn`a Ÿ

axy d`x `l `ped axy `l` ,eici lhp `pepnd ax ok`e ,eici
jenql yie fixfe mkg `edy `lely xn` df lre ,eici lhp `pepnd

eilràøwéòî déãé éLîe íéã÷ æéøæceici lhpe micwde fxcfdy - §¨¦¨¦¨¥¨¥¥¦¨¨
.eici lhp `l `ny yyeg did ik elik`n did `l ,dligzn

:zxg` di`x d`ian `xnbd,áø øîà àøéæ éaø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦¥¨¨©©
ìL åét CBúì äñeøt íãà ïzé àìdLnL,dcerqa ynyndàlà Ÿ¦¥¨¨§¨§¦¤©¨¤¨

åéãé ìèpL Ba òãBé ïk íà,ax mya `xif iax siqed cere .dlik`l ¦¥¥©¤¨©¨¨
ñBëå ñBk ìk ìò Cøáî LnMäå,zezyl oii qek ynyl epzp m` - §©©¨§¨¥©¨§

xefgl jixv ,qek cer el epzp jk xg`e ,otbd ixt `xea eilr jxae
meyn ,dpey`xd ezkxaa xhtp epi`e ,otbd ixt `xea eilr jxale
,qek cer el zzl micizry rci `l ixdy ,dizyn ezrc giqdy

åmle`äñeøôe äñeøt ìk ìò Cøáî Bðéàdqext el epzp m`y - §¥§¨¥©¨§¨§¨
epi` ,dipy dqext el epzpe exfge ,`ivend zkxa dilr jxae lek`l

dqextd z` zxhet dpey`xd dkxady ,dilr jxale xefgl jixv
on ezrc giqd `le ,mgl epnn erpni `ly geha `edy oeik ,dipyd

.ztd,øîà ïðçBé éaøås`Cøáî`ivend zkxaäñeøt ìk ìò §©¦¨¨¨©§¨¥©¨§¨
,äñeøôeitl ,dipyd dqextd z` zxhet dpi` dpey`xd dkxady §¨

.cer lek`ln ezrc giqdy
z` zniiqne ,opgei axl ax oia zwelgn oi`y zx`an `xnbd

:lik`n zngn lke` ly wtqd iabl ax ixacn dgkeddáø øîà̈©©
ïðçBé éaøå áøc àîìLa ,àttayiil yi opgei iaxe ax ixac z` - ¨¨¦§¨¨§©§©¦¨¨

càéL÷ àì`l` ,mdipia zwelgne dxizq o`k oi`y -àäixac - Ÿ©§¨¨
ote`a mixen` ,dqexte dqext lk lr jxan epi`y axíãà àkéàc§¦¨¨¨

áeLç,lek`ln ezrc giqn ynyd oi` okle ,dcerqa mdnr aqind ¨
,ekxv lkk mgl el epziy b`ci aeygd mc`dy geha `edy iptn

eàämixen` ,dqexte dqext lk lr jxal jixvy opgei iax ixace - ¨
ote`aáeLç íãà àkéìcrcei ynyd oi`e ,dcerqa mdnr aqind §¥¨¨¨¨

.lek`ln ezrc giqn jkitle ,ekxv lk lek`l el epzi m`ìkî¦¨
íB÷îheytl yi ,lik`n zngn lke`d oica epwtzqdy wtqd oiprl ¨

c ,ax mya `xif iax ixacnøîà÷ àäeit jezl dqext zzl xeq`y ¨¨¨©
ynyd ly,åéãé ìèpL òãBé ïk íà àlàmipzepy it lr s`y ixd ¤¨¦¥¥©¤¨©¨¨

.eici lehil jixv ,eit jezl dqext el
eitl lke` el miqipkny mc` x`yy xnel yi mlerl :`xnbd dgec
ynyd oiprl `weece ,eici lehil jixv epi` ,lke`a rbep epi`e

c meyn exingdãéøèc LnL éðàLz` ynyl cexh ynydy - ©¦©¨¦§¦
.eitay lke`a rbie eici lhp `ly gkyiy yeygl yie ,miaeqnd

:ynyl dqext zpizp oipra `ziixa d`ian `xnbdàì ,ïðaø eðz̈©¨¨Ÿ
íãà ïzé,dcerqa exiag lv` gx`zndäñeøtlke` e` zt ly ¦¥¨¨§¨

,dcerqd on xg`LnMì,dcerqa ynyndïéakñBkäL`vnp ©©¨¥¤©
Bãéa,ynyd lyeïéákñBkäL`vnp,úéaä ìòa ìL Bãéaiptn §¨¥¤©§¨¤©©©©¦

yeygl yiyànLdqextd zpizp zngnäì÷ì÷ øác òøàé ¤¨¤¡©§©©§¨¨
äãeòqacia qekdyky ,ziad lra cin e` ynyd cin qekd jtyiy ©§¨

ozep `edy jk lr ziad lra qrki `ny yeygl yi ziad lra
`l m` s` e` ,dzeyy oiid epwpgi qrkd jezne ,ezeyx `la ynyl
,migxe`l witqn x`yi `ly eyyg jezn `ny yeygl yi ,qrki
qekd lelr jk jezne ,ynyl ozep dfy dna uivne hian `ed
yyegy jezn `ny yeygl yi ,ynyd cia qekdyke ,ecin jtyidl

:ztqep dkld .ecin qekd jtyi ,ziad lra ly eqrknàlL LnMäå§©©¨¤Ÿ
åét CBúì äñeøt ïzéì øeñà åéãé ìèð.lirl x`azdy itke ¨©¨¨¨¦¥§¨§¦

:eici lehil jixv exiag z` lik`ny in m` dpc `xnbdàéòaéà¦©§¨
,eäìy inìéëàîm`d ,eit jezl zt el ozepe exiag z`éøöC §©£¦¨¦

lik`ndíéãé úìéèð,lke`a rbep `edy oeikBà`nyøö Bðéàé,C §¦©¨©¦¥¨¦
.cala envra lke`y inl `l` mici zlihp minkg epwiz `ly iptn

:wtqd z` heytl zywan `xnbdäMðî éác éðúc ,òîL àz- ¨§©§¨¥§¥§©¤
,dypn ly eyxcn ziaa `ziixa epipyyìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥

,øîBàmewn lkn ,mixetkd meia uegxl xeq`y it lr s`äMà ¥¦¨
ïè÷ dðáì út úðúBðå íéîa úçà dãé úà äçéãîdy`l exizd - §¦¨¤¨¨©©§©¦§¤¤©¦§¨¨¨

dpa z` lik`dle zta zrbl lkezy ick ,mina zg` dci gicdl
.zeprzdl aiig epi`y ohwdäöø àlL ,ï÷fä éànL ìò åéìò eøîà̈§¨¨©©©©¨¥¤Ÿ¨¨

úçà Bãéa ìéëàäìeci elit` gicdl dvx `le envr lr xingdy - §©£¦§¨©©
rpnp jk meyne ,ohwd epa z` lik`dl ick mixetkd meia zg`

,elik`dlnåéìò eøæâåminkgåéãé ézLa ìéëàiLizy z` giciy - §¨§¨¨¤©£¦¦§¥¨¨
xzen wepizd zlk`d jxevly oicd z` mqxtl ick ,elik`ie eici
xg` lik`nd s`y x`ean ixd .mixetkd meia micid z` uegxl

.eici lehil jixv
:`xnbd dgecíúä ,éiaà øîà,dlik`l mici zlihp lr oecipd oi` ¨©©©¥¨¨

zixgy mici zlihp lr `l`àzáéL íeMîlr dxeyd drx gex - ¦¦§¨
lhp `ly onf lk lke`a rbep m`e ,zixgya oze` elhp `ly micid
meia cid z` gicdl exizd jkle ,lk`nl drx gex qipkn ,eici
,zixgya eici lhpy in la` ,wepizl milik`ny mcew mixetkd
ekixvd `ly ,mixg`l lik`nyk eici lehil jixv epi` ok`y xyt`
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ïéãë ïéãáòdlihp `la lek`l ok oiyer ike Ðäøö÷ éúòã ?lr s`c ,ip` qiphq` Ð

.icia lek`l iyt` i` ,ici izlhpy itúåúîç éàìááodici oikxeke .oiiela zezng Ð

.mici zlihp `la milke`e ,mda[ìàåîùå] áøãá åòèéì`dc mz` mixeaqk Ð

`ed eici lhp `lc meyn ,dtna lik`c axcl l`eny digky`cäøö÷ éúòã àäå ?
äéì øîà÷.eici lhp ,`nl` Ðäôî åøéúä

äîåøú éìëåàì`le ,od oifixf mipdkdc Ð

.irbpåøéúä àìå,dxdha mdileg ilke`l Ð

.mipdk enk xnydl oicenl mpi`y itlìëåà
ìéëàî úîçîexiag cin lke`y mc` Ð

mici zlihp lke`d jixv Ð eit jezl agezd

jixv oi` e`àöîåà äéì íìá ?el jzg Ð

.xya zkizgíìáenk ,dnezq m"na Ð

oqxde bzndy ,"melal eicr" (al mildz)

:d`xp ile .qeq ly (melal) eicr oikzgn

,milgba dpnhd oeyl Ð "`vne` dil mla"

ly oinen iab "mela eit" (a,n zexeka) enk

`l` egzetl leki oi`y ,xebq eity ,xeka

."zenlean eilbx"e ,hrnàðåðîä áøã åàì éà
úà`l ,lif`e yxtnck ,fixfe mkg mc` Ð

.dlihp `la jl `pitq `piedéàîÐ

diznkegòâð àìå øéäæã åàì ?oi` ,`nl` Ð

.rbi `ly calae ,mici zlihp jixvàìÐ

,z` `pepnd axc e`l i` :dil xn`w ikd

,xidfn sicr fixf .jici zlhpy ja ip` rceie

`ly dyrn zrya xdfdl rceiy Ð xidf

,clepd z` d`exd Ð fixf ,devnd lr xeari

epiide .jk icil `ai `ly envr owzne

d`ian zexidf :(a,k) dxf dceara opixn`c

.zefixf icilñåëå ñåë ìë ìò êøáî ùîùä
rcei epi`y ,ynyd ziizyl raw oi`y itl Ð

on dizrc gq` ,jkld .cer el epzi m`

.dizydäñåøôå äñåøô ìë ìò êøáî åðéàå
.mgl epnn erpni `ly `ed gehac Ðéà

áåùç íãà àëéàynyd geha ,dcerqa Ð

.jxevd lk mgl el oziyãéøèãynyl Ð

oilke`a rbepe ,lhp `ly gkeye ,oiaeqnd z`

`l Ð dcerqd lka rbepy it lr s`e .lk`iy

`l` oirbepl dlihp ekixvd `ly ,ol ztki`

.oilke`lùîùì äñåøô íãà ïúé àìÐ

lra qerki `ly ,xn`w migxe`d on cg`a

.el wifne oii el ewpeg ,dzey `edyk ziad

mgld dlki `ly ygy jezn ,inp qrk e`lae

,ozep dfy dna uivne hian `ed ,migxe`l

,ynyd cia qekd elit`e .ecin jtyp qekde

.epktyi `nyíéîá äãé äçéãî äùàmeia Ð

exizd ,dvigxa xeq`y it lr s`c .mixetkd

.zta rbile zg` dci gicdl dy`làìù
úçà åãéá ìéëàäì äöøzg` eci elit` Ð

meia wepizl zt ozil ick gicdl dvx `l

lik`n ,`nl` .elik`dln rpene ,mixetkd

.dlihp jixvàúáéù íåùî íúädrx gex Ð

lhp la` .zixgy elhp `ly mici lr dxey

z` lik`dl `ae ,oda xdfp `le ,zixgy eici

opixn` `le ,dlihp jixv oi` Ð exiag

.dlihp opax oewz eit jezl ozep mzq`c

úéùî àìãá éàøáì úéôñ÷ .éàáø ïééçîãÐ

!dlgz mici zvgx `le ipa z` zlk`dàì
øéîâ àìã äééúñîiwa epi`y el ic `l Ð

.lehil jixv oi` lik`ndy dlihp zeklda
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc oileg(iyily meil)

ikeïéãk ïéãáòlr mici zlihp `la lek`l ok zeyrl xzen ike - ¨§¦§¥
.dtna eici zkixk icidéì øîà,ici z` izlhp zn`a ,l`enyl ax ¨©¥

y meyn `l` dtna mze` izkxk `leéìò äøö÷ ézòcqiphqi` - ©§¦§¨¨¨©
heytl yie .ici izlhpyk elit` icia lek`l il xyt` i`e ,ip`
zlihp `la lek`l xeq` ,dtna eici jxekyk elit`y ,df dyrnn

.mici
:`xnbd zxtqn÷éìñ ék[dlryk-]àøéæ éaø,l`xyi ux`l laan ¦¨¦©¦¥¨

eäðéçkLàmy `vn -éàìáa éìëà÷c éqà éaøå énà éaøì ©§§¦§§©¦©¦§©¦©¦§¨¨§¥¦§¨¥
úBúîçmilke`e ,miiela zec`pn xer zekizga mdici mikxeky - £¨

,xkfpd dyrnd lr mikneq mdy `xif iax xaq .mici zlihp `la zt
,dtna eici z` jxek `edyk zt lke`y ax z` l`eny `vny

e mdilr `xif iax `ltzdeòèéì eëééúååk éáøáø éøáb éøz ,øîà̈©§¥©§¥©§§¥§¨©§¦§
ìàeîLe áøãazpada erhi mkzenk dxeza milecb miyp` ipy - ¦§©§¥

jxk axy xnele zerhl xyt` ji` xnelk ,l`enye ax ly dyrnd
,mici zlihpn xhtidl ick eiciøîà÷ äøö÷ ézòc àäax ixd - ¨©§¦§¨¨¨¨©

`edy meyn `l` eici z` jxek epi`y eiyrn z` x`ia envr
.eici lhp envr `ed s` zn`ae ,qiphqi`

:`xnbd zniiqndézèéîzLà[`xif iaxn] epnn gkzyp -àä ¦§§¦§¥¨
eøézä ,ìàeîL øîà éîéáà øa àôéìçz áø øîàc`la lek`l §¨©©©£¦¨©£¦¦¨©§¥¦¦

zkixk ici lr mici zlihpäîeøz éìëBàì ätîmilke`d mipdkl - ©¨§§¥§¨
lke`a erbi `ny yeygl oi`e ,mixidfe mifixf mdy iptn ,dnexz

,ede`nhieeøézä àìåzkixk ici lr lek`lúBøäè éìëBàì ätî §Ÿ¦¦©¨§§¥§¨
,mipdk enk jk lk xdfdl milibx mpi`y ,dxdha oileg ilke` -

,ede`nhie lke`a erbi `ny eyygeåin` iax lr denzl oi` ok m` §
ixdy ,iq` iaxeeåä íéðäk éqà éaøå énà éaødnexz elk`e ©¦©¦§©¦©¦Ÿ£¦£

`ly ax ok oi`y dn ,dtna mdici jexkl mdl xzed jkitl ,dxdha
.ok zeyrl el xzed `l ,odk did

zlihp jixv lke`a rbep epi`e eze` milik`ny in m` dpc `xnbd
:miciìéëàî úîçî ìëBà ,eäì àéòaéàici lr lke`y mc` - ¦©§¨§¥¥£©©£¦

rbep epi` envr lke`de ,eit jezl lke`d z` el qipkn exiagy¥
lke`d df m`d ,lke`aéøöíéãé úìéèð Cdlik`d mcew.àì Bà ¤¨¦§¦©¨©¦Ÿ

:wtqd z` heytl zywan `xnbdäøBçñ øa àðeä áøc ,òîL àz̈§©§©¨©§¨
àðeðîä áøc dén÷ éà÷ äåäe ,`pepnd ax iptl cner did -íìa £¨¨¥©¥§©©§¨¨©

àöîeà déìeitl qipkde ,zt mr xya zkizg `ped ax el jzge - ¥§¨
,`pepnd ax lyìéëàå,elk` `pepnd axe -déì øîàxa `ped ax §¨¦¨©¥

,`pepnd axl dxegqzà àðeðîä áøc åàì éàax dz`y `l m` - ¦©§©©§¨©§
,fixfe mkg dz`y ,`pepndCì àðéôñ àì.jlik`n iziid `l - Ÿ¨¦¨¨

:`xnbd zxxanàîòè éàîax ly ezefixfe eznkg `id dn - ©©§¨
did `l df `lele ,elik`dl dxegq xa `ped ax jnq dilry `pepnd

,elik`nåàì`l m`d -òâð àìå øéäæc íeMî`ped ax elik`dy - ©¦§¨¦§Ÿ¨©
`edy `l m`y xn` df lre ,eici lhp `l `pepnd axy it lr s`
meyn elik`n did `l ,rbi `le xdfiy eilr jenql yie fixfe mkg
lik`dl minkg exq` `ly o`kn cenll yie ,rbi `ny yyeg didy

.lke`a rbi `ly xdfiy calae ,eici lhp `ly mc`l
:`xnbd dgec,àìlhp `ly inl lik`dl xeq`y xnel yi zn`a Ÿ

axy d`x `l `ped axy `l` ,eici lhp `pepnd ax ok`e ,eici
jenql yie fixfe mkg `edy `lely xn` df lre ,eici lhp `pepnd

eilràøwéòî déãé éLîe íéã÷ æéøæceici lhpe micwde fxcfdy - §¨¦¨¦¨¥¨¥¥¦¨¨
.eici lhp `l `ny yyeg did ik elik`n did `l ,dligzn

:zxg` di`x d`ian `xnbd,áø øîà àøéæ éaø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦¥¨¨©©
ìL åét CBúì äñeøt íãà ïzé àìdLnL,dcerqa ynyndàlà Ÿ¦¥¨¨§¨§¦¤©¨¤¨

åéãé ìèpL Ba òãBé ïk íà,ax mya `xif iax siqed cere .dlik`l ¦¥¥©¤¨©¨¨
ñBëå ñBk ìk ìò Cøáî LnMäå,zezyl oii qek ynyl epzp m` - §©©¨§¨¥©¨§

xefgl jixv ,qek cer el epzp jk xg`e ,otbd ixt `xea eilr jxae
meyn ,dpey`xd ezkxaa xhtp epi`e ,otbd ixt `xea eilr jxale
,qek cer el zzl micizry rci `l ixdy ,dizyn ezrc giqdy

åmle`äñeøôe äñeøt ìk ìò Cøáî Bðéàdqext el epzp m`y - §¥§¨¥©¨§¨§¨
epi` ,dipy dqext el epzpe exfge ,`ivend zkxa dilr jxae lek`l

dqextd z` zxhet dpey`xd dkxady ,dilr jxale xefgl jixv
on ezrc giqd `le ,mgl epnn erpni `ly geha `edy oeik ,dipyd

.ztd,øîà ïðçBé éaøås`Cøáî`ivend zkxaäñeøt ìk ìò §©¦¨¨¨©§¨¥©¨§¨
,äñeøôeitl ,dipyd dqextd z` zxhet dpi` dpey`xd dkxady §¨

.cer lek`ln ezrc giqdy
z` zniiqne ,opgei axl ax oia zwelgn oi`y zx`an `xnbd

:lik`n zngn lke` ly wtqd iabl ax ixacn dgkeddáø øîà̈©©
ïðçBé éaøå áøc àîìLa ,àttayiil yi opgei iaxe ax ixac z` - ¨¨¦§¨¨§©§©¦¨¨

càéL÷ àì`l` ,mdipia zwelgne dxizq o`k oi`y -àäixac - Ÿ©§¨¨
ote`a mixen` ,dqexte dqext lk lr jxan epi`y axíãà àkéàc§¦¨¨¨

áeLç,lek`ln ezrc giqn ynyd oi` okle ,dcerqa mdnr aqind ¨
,ekxv lkk mgl el epziy b`ci aeygd mc`dy geha `edy iptn

eàämixen` ,dqexte dqext lk lr jxal jixvy opgei iax ixace - ¨
ote`aáeLç íãà àkéìcrcei ynyd oi`e ,dcerqa mdnr aqind §¥¨¨¨¨

.lek`ln ezrc giqn jkitle ,ekxv lk lek`l el epzi m`ìkî¦¨
íB÷îheytl yi ,lik`n zngn lke`d oica epwtzqdy wtqd oiprl ¨

c ,ax mya `xif iax ixacnøîà÷ àäeit jezl dqext zzl xeq`y ¨¨¨©
ynyd ly,åéãé ìèpL òãBé ïk íà àlàmipzepy it lr s`y ixd ¤¨¦¥¥©¤¨©¨¨

.eici lehil jixv ,eit jezl dqext el
eitl lke` el miqipkny mc` x`yy xnel yi mlerl :`xnbd dgec
ynyd oiprl `weece ,eici lehil jixv epi` ,lke`a rbep epi`e

c meyn exingdãéøèc LnL éðàLz` ynyl cexh ynydy - ©¦©¨¦§¦
.eitay lke`a rbie eici lhp `ly gkyiy yeygl yie ,miaeqnd

:ynyl dqext zpizp oipra `ziixa d`ian `xnbdàì ,ïðaø eðz̈©¨¨Ÿ
íãà ïzé,dcerqa exiag lv` gx`zndäñeøtlke` e` zt ly ¦¥¨¨§¨

,dcerqd on xg`LnMì,dcerqa ynyndïéakñBkäL`vnp ©©¨¥¤©
Bãéa,ynyd lyeïéákñBkäL`vnp,úéaä ìòa ìL Bãéaiptn §¨¥¤©§¨¤©©©©¦

yeygl yiyànLdqextd zpizp zngnäì÷ì÷ øác òøàé ¤¨¤¡©§©©§¨¨
äãeòqacia qekdyky ,ziad lra cin e` ynyd cin qekd jtyiy ©§¨

ozep `edy jk lr ziad lra qrki `ny yeygl yi ziad lra
`l m` s` e` ,dzeyy oiid epwpgi qrkd jezne ,ezeyx `la ynyl
,migxe`l witqn x`yi `ly eyyg jezn `ny yeygl yi ,qrki
qekd lelr jk jezne ,ynyl ozep dfy dna uivne hian `ed
yyegy jezn `ny yeygl yi ,ynyd cia qekdyke ,ecin jtyidl

:ztqep dkld .ecin qekd jtyi ,ziad lra ly eqrknàlL LnMäå§©©¨¤Ÿ
åét CBúì äñeøt ïzéì øeñà åéãé ìèð.lirl x`azdy itke ¨©¨¨¨¦¥§¨§¦

:eici lehil jixv exiag z` lik`ny in m` dpc `xnbdàéòaéà¦©§¨
,eäìy inìéëàîm`d ,eit jezl zt el ozepe exiag z`éøöC §©£¦¨¦

lik`ndíéãé úìéèð,lke`a rbep `edy oeikBà`nyøö Bðéàé,C §¦©¨©¦¥¨¦
.cala envra lke`y inl `l` mici zlihp minkg epwiz `ly iptn

:wtqd z` heytl zywan `xnbdäMðî éác éðúc ,òîL àz- ¨§©§¨¥§¥§©¤
,dypn ly eyxcn ziaa `ziixa epipyyìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥

,øîBàmewn lkn ,mixetkd meia uegxl xeq`y it lr s`äMà ¥¦¨
ïè÷ dðáì út úðúBðå íéîa úçà dãé úà äçéãîdy`l exizd - §¦¨¤¨¨©©§©¦§¤¤©¦§¨¨¨

dpa z` lik`dle zta zrbl lkezy ick ,mina zg` dci gicdl
.zeprzdl aiig epi`y ohwdäöø àlL ,ï÷fä éànL ìò åéìò eøîà̈§¨¨©©©©¨¥¤Ÿ¨¨

úçà Bãéa ìéëàäìeci elit` gicdl dvx `le envr lr xingdy - §©£¦§¨©©
rpnp jk meyne ,ohwd epa z` lik`dl ick mixetkd meia zg`

,elik`dlnåéìò eøæâåminkgåéãé ézLa ìéëàiLizy z` giciy - §¨§¨¨¤©£¦¦§¥¨¨
xzen wepizd zlk`d jxevly oicd z` mqxtl ick ,elik`ie eici
xg` lik`nd s`y x`ean ixd .mixetkd meia micid z` uegxl

.eici lehil jixv
:`xnbd dgecíúä ,éiaà øîà,dlik`l mici zlihp lr oecipd oi` ¨©©©¥¨¨

zixgy mici zlihp lr `l`àzáéL íeMîlr dxeyd drx gex - ¦¦§¨
lhp `ly onf lk lke`a rbep m`e ,zixgya oze` elhp `ly micid
meia cid z` gicdl exizd jkle ,lk`nl drx gex qipkn ,eici
,zixgya eici lhpy in la` ,wepizl milik`ny mcew mixetkd
ekixvd `ly ,mixg`l lik`nyk eici lehil jixv epi` ok`y xyt`
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gw sc oileg(iriax meil)

,ïéøzeî ñBzééa é÷éøñe ïéøeñà ïé÷éøqä ìkqakl xizdl e`eaie ¨©§¦¦£¦§¦¥©§¨¦
yi ,jkl yyg `l opgei iaxy jkne ,xg` welg mdl yiyk mb
eppiprl mb ok m`e ,opaxc xeqi` oiprl ef `xaq mixne` oi`y gikedl

.dfa lwdl yi
z` xeq`l ef `xaq xnel epl did my mb ok` :`xnbd zvxzn

e ,mipte`d lka dqiakdíúäwelg `l` el oi`y ote`a exizdy dn ¨¨
,cg`éMà áø øa øî øîà àäy iptn xacd mrhyçéëBî BøBæéà ¨¨©©©©©¦¥¦©
åéìòmc` lky ,cg` welg `l` el oi`y eilr dgiken ezxebg - ¨¨

z` xiarn `edy iptn ,dxebgd `la eqakn ,ewelg z` qaknyk
mr eqakn ,cg` welg `l` el oi`y dfe ,ipyd welgl dxebgd
oiprl ok oi`y dn .cg` welg `l` el oi`y gken dfae ,dxebgd
ogley lr dpiabe xya mig` ipy zlik` oiprle ,mixiievnd oiwixq
mdl exizd `l ,mixg`n mipey mdy jkl xkid mey oi`y ,cg`

mda jiiy epi` xeqi`d mrhy it lr s` minkg.

äðùî

,df mr df elyazpy alge xya ly mpica zwqer oldlc dpynd
.`l izni`e md mixq`p izni`

äëéúçä ìò äìôpL áìç útéèzgzex dxcwa dpezpd xya ly ¦©¨¨¤¨§¨©©£¦¨
oicd ,dtihd zlitp xg`l cin dxcwd z` qibd `le ,dqekn dpi`y

y `edda Lé íà[dtiha-]íòè ïúBðamrh zzl ick ±dúBàa ¦¥¨§¥©©§¨
øeñà ,äëéúçoi`e ,algd zrilan dxq`py ,dkizgd z` lek`l £¦¨¨

m` la` .dtihd z` lhal ztxhvn dxcwd lkäøãwä úà øòéð¦¥¤©§¥¨
wxy `ed oicd ,dkizga mrh zzl dtihd dwitqd mxha ciníà¦

a íòè ïúBða da Lélkøeñà äøã÷ dúBàxy` lk z` lek`l ¥¨§¥©©§¨§¥¨¨
dkizgd llek ,xzen lkd mrh da zzl ick dtiha oi` m` la` ,da

.dligzn dtihd dltp dilry

àøîâ

lka xwirk mrh xeq`l alga xyan cenll ozip m`d dpc `xnbd
:dxez ixeqi`,éiaà øîàs` xeqi` zaexrz lek`l xeq`y oicd ¨©©©¥

xzepe envr xeqi`d z` wliqykàîìòa ,BLnî àìå Bîòèlka ± ©§§Ÿ©¨§¨§¨
n ,dxezd ixeqi`àúééøBàcalga xyan epivn dna cnlpe ,`ed §©§¨

xzepe df lrn df mwliq m` s` cgi elyazpyk dlik`a mixeq`y
,mrhd wxCzòc à÷ìñ éàcxeqi`y xnel jzrca dlri m`y ± §¦©§¨©§¨

n xwirk mrh,ïðaøc,jl dyw`àì àîòè éàî áìça øNaî §©¨¨¦¨¨§¨¨©©§¨Ÿ
ïðéøîb.`ziixe`cn z`f xeq`l alga xyan micnel eppi` recn ± ©§¦¨

,mixeqi`d x`yl cenll xyt` i` alga xyan ,ipaiyzeLecçc§¦
àeäcenll xyt` i` okle ,ycegn oic `ed alga xya xeqi`y ±

,jl`y`e xefg` .mixeqi`d x`yl epnnáb ìò óà ,àeä Lecç éà¦¦©©©
énð íòè ïúBð àkéìcdphw zenk daxrzp xy`k s` exq`ii ± §¥¨¥©©©¦

recne ,alga xya o`k yi ixdy ,ipyd oina mrh zzl dleki dpi`y
lr `l` ,xyaa mrh dtihd dpzpy jka xeqi`d z` dpynd dzlz
md mixeq` jkitle ,yecigl aygp alga xya ly mxeqi` oi` jgxk
mrhy oicd z` mb `linne .dxezd ixeqi` lkk mrh zpizpa wx

.dxezd ipic x`yl mdn cenll ozip xwirk
:iia` ly ezii`x z` dgec `axàáø déì øîàxeqi` mlerl ,iia`l ¨©¥¨¨

x`ya xwirk mrhl epnn cenll xyt` i`e ,`ed yecig alga xya
,mrh zpizpn zegta s` df z` df mixqe` mpi`y mrhde ,mixeqi`

a wxyäøñà ìeMa Cøcd mze`,äøBzxn`py(ek cl zeny)`l' ¤¤¦¨§¨¨Ÿ
dcitwd jk lry ixd ,mrh ozep leyia lke ,'FO` algA icb lXaz§©¥§¦©£¥¦

.dxezd
:dxcwd lk z` xeq`l `yixa dpynd zpeeky x`an ax,áø øîà̈©©

,'xeq` dkizg dze`a mrh ozepa da yi m`' dxn`a dpynd zpeek

y ,dxcwd lk z` xeq`lïúpL ïåékalgdäëéúça íòèdilry ¥¨¤¨©©©©£¦¨
d ixd ,ltp,äìáð úéNòð dîöò äëéúç,'alga xya' xeqi` epiidc £¦¨©§¨©£¥§¥¨

`id dkiynne ,invr xeqi`a xeq` xyad s`eúøñBàåici lr §¤¤
z` dpnn hltpd mrhdïlek úBëéúçä ìks`e ,xerip `la s` ¨©£¦¨

ozxqe` zekizgd lka mrh zzl ick dkizga oi` xy`kïäL éðtî¦§¥¤¥
,dpéî.edyna xqe` epina oiny ax xaqe ¦¨

:ax ixac lr dl`y `piax z` ixn ax ly epa `xhef xn l`eyøîà̈©
éãkî ,àðéáøì éøî áøc déøa àøèeæ øî déì[ixd-]ïàîk áø ¥©§¨§¥§©¨¦§¨¦¨¦§¦©§©

ì øîàdézòîL,epic z` xn` in zrck ±øîàc ,äãeäé éaøklka ¨©¦§©§¥§©¦§¨§¨©
dxezd,ìéèa àì Bðéîa ïéîmrh z` zelhan zekizgd lk oi` okle ¦§¦Ÿ¨¦

.dxq`py dkizgdn hltpd xeq`d xyadàáøcà àâéìt àîéì± ¥¨§¦¨©§¨¨
,`ax ixac lr dwelg ax ly `xnindy xn`p m`d,àáø øîàc§¨©¨¨

äãeäé éaø øáñ÷y ,edyna epine oina xqe`dìkxeqi` zaexrz ¨¨©©¦§¨¨
xzidae Bðéîe ïéî àeäLmb yi mcalnøçà øáãepi`y xzid ly ¤¦¦¨¨©¥

`le ecal xeqi`d z` wx lhal ick mpinn epi`y xzida yie ,opin
mixne` eppd ,xeqi`d oinny xzidd z`,BðéàL éîk Bðéî úà ÷lñ©¥¤¦§¦¤¥

Bìháîe åéìò äáø Bðéî BðéàLåxeqi`d oinny xzidd z` d`x ± §¤¥¦¨¤¨¨§©§§¥
,xeqi`d cbp ecal mpinn epi`y xzidd z` cecne miiw epi` eli`k
yi ,o`k s`e .xeqi`d z` `ed lhan mrh ea ozep xeqi`d oi`y lke
ahexde dxq`py dkizgd oinn zekizgde ,zekizge ahex dxcwa
lehia ick daxd ahex yiyk xaecn epizpynay oeike ,dpin epi`
ixde ,zekizgd lk z` ax xq` recn dyw zxq`pd dkizgd

.oze` xeq`l dl oi`e ahexa zlhazn dxeq`d dkizgd
:`xnbd daiyndéì øîà,ixn axc dixa `xhef xnl `piaxéà ¨©¥¦

énð éëä äkø áèBøa ìôðclhan ahexdy ,zexzen ok` zekizgd ± §¨©§¤©¨¨¦©¦
e .ozxqe` dpi` aeye dkizgd z`àëäax ly `xnina ±éàîa ¨¨§©

äáò áèBøa ìôðc ,ïðé÷ñò,zephw xya zekizge oneyn akxend ©§¦¨§¨©§¤¨¨
.dkizgd mr epina oinl aygpe xya oin eleky
:zl`eye ,ax zpeek wner z` zxxan `xnbdøáñ÷ éàîedne ± ©¨¨©

,'dlap ziyrp dkizg' xn`yk ax xaqBèçBñì øLôà øáñ÷ éà¦¨¨©¤§¨§£
øzeîdlyape xeqi` zrilan dxq`py xzid zkizg lehip m` ± ¨

xefgz eleka mrh zzl oey`xd xeqi`a oi`y daexn xzida aey
zekizgd lk oia hytzne xfeg xeqi`dy meyn ,dxzidl dkizgd

dyw ,xeqi` mrh oi` xak da mb okle ,deyaúéNòð éànà äëéúç£¦¨©©©£¥
äìáðdlek cbpk xeq`l dlapk ziyrp dkizgdy ax xn` recn ± §¥¨

ztih zngn wx `l` invr epi` dxeqi` `lde ,edyna dpinae
dnrhy mewn cr wx xya xeq`l dtihd gkae ,da drelad algd
lka hytzdl leki epi` dcal algd ztih mrhy oeike .ribn

:`xnbd dwiqn .olek z` xizdl el did ,zekizgdøáñ÷ àlàax ¤¨¨¨©
øeñà BèçBñì øLôàcr xeqi`n drelad dkizg lyap m` mb ± ¤§¨§£¨

dktd dxq`py lky ,dxzidl aeyz `l dxq`y mrhd lhaziy
xyad zkizgy ax xn` jkitle ,dixac lkl invr xeqi`k zeidl

.epina oin oicn edyna zekizgd x`y z` zxqe`
:dixacl di`x d`ian `xnbdïðçBé éaøå àðéðç éaøå áø ,øîzéàc§¦§©©§©¦£¦¨§©¦¨¨
.øeñà BèçBñì øLôà ,éøîàceLéøå éaø øa ïBòîL éaøå ìàeîL §¨§¥¤§¨§£¨§¥§©¦¦§©©¦§¥

.øzeî BèçBñì øLôà ,éøîàc Lé÷ìxyt` xaeq axe xg`ne ¨¦§¨§¥¤§¨§£¨
dizexag zxqe`e zxfeg dkizgdy dpynd z` yxit xeq` ehgeql

.invr xeqi` oick ,epina oin meyn
:`xnbd dywnåy okzi ik,øeñà BèçBñì øLôà áø øáñ §¨©©¤§¨§£¨

áìç ìL äøBé CBúì ìôpL øNa úéæk ,øîzéàäå,zgzex,áø øîà §¨¦§©§©¦¨¨¤¨©§¨¤¨¨¨©©
då øeñà øNad.øzeî áìçdid `ly ote`a xaecny `xnbd dpiad ¨¨¨§¨¨¨

xq`p xyade ,algd z` xizd okle ,alga mrh zzl ick xyaa
,zeywdl yi dzrne .algdn rlay meynCzòc à÷ìñ éàåaxy §¦©§¨©§¨

xaeq,øeñà BèçBñì øLôà¤§¨§£¨
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קלג oifge` mipy` cenr gw sc ± oey`x wxtzereay

ïéøåñà ïé÷éøñä ìë,gqta oixiievnd oiwixq oiyer oi` :`pz gqtc zevn oiprl Ð

cg` qetc el did ,eny qeziiae cg` mezgpe .ozvngne ,odilr ddey dy`dy iptn

dpyri xyt` :mdl xn` .cin xiievn `ede wixqd z` ekezl aiyen dide ,xiievn

qeziia iwixqe ,oixeq` oiwixqd lk" exn`i ,ok m` :el exn` !cin dprawie ,qetca

oixzen!?oig`d lk" exn`i inp `kde "

oixzen el`e ,oixeq`!?"eilr giken exefi`Ð

`edyke ,ewelga reaw `ed cinz xefi`d

xefi`d lhep ,xg` welg yaele ewelg hyet

eqakn Ð xg` el oi`y dfe .dfa eraewe dfn

exefi`e eqakn `edyk d`exde ,exefi` mr

el exizd jkle ,xg` welg el oi`y rcei enr

.minkgäðùîìò äìôðù áìç úôéè
äëéúçäon zg` lr dxicwd jeza Ð

wlgp `le ,dxicwd z` qibd `le ,zekizgd

.cala dkizg dze`l `l` dtihd mrhíà
íòè ïúåðá äá ùé,xnelk .dkizg dze`a Ð

lhal miyy dcal dkizg dze`a oi`y

x`yae .dkizgd zxq`p Ð cin dtihd

.oizipznc `pz ixii` `l dxcwc zekizg

dkizg dze` zxfeg m` da ibilt `xnbae

.e`l e` ozxqe`eäøã÷ä úà øòéðqibd Ð

on mrh dkizgd dlawy mcew ,cin da

.oleka dtihd daxrzp `zydc ,dtihdíà
äøã÷ äúåàá íòè ïúåðá äá ùé,xnelk Ð

yi ok m` `l` olek xeq`l dtiha gk oi`

.dxcwd lka ozil mrh ozepaàøîâøîà
àúééøåàã àîìòá åùîî àìå åîòè ééáà
mrh epzpyn oixeqi` lka opixq`c `d Ð

oebk ,ynn lke` oi`y it lr s` ,xzida

Ð enrh `l` o`k oi`e xeqi`d wliq

alga xyan opixnbc ,`id `ziixe`c

onwl opixnbck ,dlik`a `pngx dixq`c

minrt dyly "lyaz `l"n (a,ehw)

df wlqn ikc ab lr s`e .dxeza mixen`d

`l` o`k oi` ,eleya xg`l df jezn

dna oixeqi` lkl opixnb dipine ,mrhd

.epivnêúòã à÷ìñ éàãx`y lka Ð

edl opixnb `lc ,`id opaxc enrh oixeqi`

.alga xyanäéðéî ïðéøîâ àì àîòè éàî
àåä ùåãçã íåùîdf ,xzid oin mdipyc Ð

.dlik` `la ,exq`p leya jxcy :cere .exq`p Ð eaxrzpyke ,ecal dfe ecal

.ediipin `xneg opixnb `l ,jklid`ed yecg i``irac oizipzn ipzw i`n` Ð

`nrh?,edc lk elit`e ,`pngx dia yicg `yecg `dc ,xeq` inp mrh ozep `la

`inec .`pngx citw ikd`c ,`yecg e`l :dpin rny `l` !`ed alga xya `dc

dil opixnb ,`ed yecg e`lc oeikc .zaexrz i`lk meyn inp ixqznc ,mxkd i`lkc

.`nrh `kilc dnk lk ixzyinc "dlya rexf"n (`,gv oileg)àáø äéì øîàÐ

`kil `dc ,xqzil `nrh `kilc ab lr s` ,zxn`wce .`ed yecg :jl `ni` mlerl

ezxq` `lcn ,`nrh opirac `xw ilb diteba jgxk lr Ð "dlya rexf"n dixnbnl

.mrh ozi `ly ef oebk jl oi`e alga lyazdl xyad xq`y ,leya jxc `l` dxez

áø øîàzekizgd lk zxqe`e ,xeqi` ziyrp dlek dnvr `id ,dkizgd dxq`pc oeikc .dxcwd lk z` xeq`l Ð "dkizg dze`a mrh ozepa yi m`" oizipzna opzc `d Ð

.olek zexq`p ,dlek dkizgd lhal ick oda yi elit`e .olekäðéî ïäù éðôî.liha `l Ð epina oin :xn`c dcedi iaxk dl xaq axe Ðøîàã àáøãà àâéìô àîéìÐ

ink ,xzidc epin z` wlq Ð xzidc epin epi`yae epin mr axrzpy xeqi`c oin ,xnelk .epin mry xg` xace epine oin lk :dcedi iax xaqw (a,w oileg) "dypd cib" wxta

epi` eli`k edwlq `l` ,elhale eilr zeaxl xg`d oin lkei `le .xeqi` mdipy zeidl eilr sqep `ed ztqez `le .liha `l epina oinc ,xeqi`l elhal `l liren epi`y

zxqe` i`n`e ,zxq`pd dkizgd lk z` lhal lkeiy ahex o`k yi inp `kde .eplhaie xeqi`d lr xzid ly epin epi`y daxie ,o`käáò áèåøá ?,oneye xya ly wc wc Ð

.`ed xya oin dilekcøáñ÷ éàîådfa rlapd xeqi`d xyt`y .xg` xzid mr dfd xzidd lyiae xfge ,exq`e mrh ea ozpe xzida rlapy xeqi`a ,ehgeql xyt`a ax Ð

oexg`d z` xeq`l xeriyk ea oi`e ,oexg`d xzida wlgile epnn hgqiløáñ÷ éà ?oilhan oi`y ,xeq`c `ed dlgzkle .epnn xeqi`d hltpy iptn ,oey`xd mb xzed Ð

.oey`xd s` lek`l ixy caric edine .dlgzkl xeqi`äìáð úéùòð äëéúç éàîàxeq`l epl oi`e ,melk epnn elaw `ly mixg`l wlgile dpnn hgqil `id xyt` `d Ð

xeq`z dfi`e xizz dfi`e ,enrha oiey olek ixdy ,dfa rlaile dfn hgqil xyt` :xninl `kilc ,oleka mrh algd oziy crøáñ÷ àìà ?aey ,dkizgd dxq`pyn Ð

.daxd mixg` xeq`l lecb xeriy o`k zeidl ,xeqi` dyrp day xzidd s` :opireny`e .dhigqa xzid dl oi`øúåî.xq`py oey`xd s` Ðøåñà øùáalgd ozpy Ð

.ea mrh
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úôéè.zxq`p Ð dkizg dze`a mrh ozepa yi m` xya zkizg lr dltpy alg

.(a,ev oileg) "dypd cib" wxta opixn`ck ,ixii` ahexl ueg dlek dkizgdyk

lr rtrtn algc meyn .zekizg x`ya `le ,dtihd lhal dkizg dze`a opixryn jkle

:`xnba opixn`ck .ieqke xerip ici lr `l` dzxagl dkizgn rtrtn oi`e ,dkizgd lk

zekizgd lk i`n` ,llk xrip `l `nili`

!hilt `l hltn rla rlain ?zexeq`

øùáîm`e Ð 'ek opixnb `l `nrh i`n alga

iia`l dil `wtpc rnyn `kdc :xn`z

el`" wxta eli`e ,alga xyan xwirk mrh

"oipin dyly" wxtae (a,cn migqt) "oixaer

`wtp xnl ,opaxe `aiwr iax ibilt (`,fl xifp)

.mieb ileribn xnle ,"zxWn"n xwirk mrh dil¦§©

`iddl rcic rnyn `ibeq `idda ixii`c iia`e

dgcy ,`axn dlaw iia`c :xnel yie !`ziixa

.ea xfge ,el

ùåãçãoin odipyc :qxhpewa yxit Ð `ed

eaxrzpyke ,ecal dfe ecal df ,xzid

"oixaer el`"a xn`w `l df mrhe .oixq`pÐ

,(`,fl xifp) "mipin dyly" wxtae (a,cn migqt)

:eyecg epiidc wiqne .eed ikd inp mi`lk `dc

lr s` ,ixyÐ `alga `nei dilek dil exz i`c

it lr s` ,xyaa algd rlapy ab,opev `edy

liya ike .ekeza ddey xyade lelv `edy itl

.xeq`Ð dil

øîà`iegic Ð dxez dxq` leya jxc `ax

la` ,slinl `kil `kdnc ,`ed `nlra

(qxhpewa) yxitck `ziixe`c ied xwirk mrh

ligznd xeaic a,gv oileg) "dypd cib" wxt

.(`ax

øîàãyxit Ð 'ek dcedi iax xaqw `ax

cib" wxta `ax xn`c :qxhpewa

wxta la` .my df oeyl oi`e .(a,w my) "dypd

iax" iab dizi` (`,bk zegpn) "dax unewd"

"giyn odk zgpnk mipdk zgpn :xne` dcedi

"dypd cib" wxta ikd xn`c `axcne .'ek

`kd iieyw`l ira `l axc `ail` (a,w oileg)

:mzd iia` ipynck ,iiepyl `ki`cÐ axc` axc

"dax unewd"c `idda la` .ewlqe mcwyk

iaxl `pixg` `nrh `kil (`,ak zegpn)

jixt ikdle ,`ax yxtny enk `l` ,dcedi

dcedi iax xn`w onwlc ,diteb dcedi iaxcn jixt `l i`n` :xn`z m`e .dpin xity

yie ?dcedi iaxc `nrh yxtnc `axc` `kd ax xn`wc diteb `pyil i`d `ziixaa

ded `l ,ax dil rci i`c .axl dil riny `lc ikid ik ,`ziixa dil riny `lc :xnel

dcedi iaxc `ziixac :xnel yi cere .`l eze "dcedi iaxk dkld" `l` xninl dil

ahexa mrh ozzy cr" opax xen`cn ,dkizgd lhal miyy ahexa oi`c xity rnyn

.lhal ick dicegl ahexa `kilc rnynÐ "zekizgaeøùôà:yexit Ð xzen ehgeql

dlgzkl la` ,zxq`p xaky dkizgd mr zxzenÐ lhazpe xeqi`d hgqp i` ,caric

.qxhpewa yxitck ,xeqi` oilhan oi`
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!ïéøzeî ñBúééa é÷éøñe ,ïéøeñà ïé÷éøqä ìk¯,íúä ¨©§¦¦£¦§¦¥©§¨¦¨¨
.åéìò çéëBî BøBæéà :éLà áø øa øî øîà àääðùî ¨£©¨©©©¦¥¦©¨¨

ìò äìôpL áìç útéèäëéúçäïúBða da Lé íà , ¦©¨¨¤¨§¨©©£¦¨¦¥¨§¥
äëéúç dúBàa íòè¯Lé íà ,äøãwä úà øòéð .øeñà ©©§¨£¦¨¨¦¥¤©§¥¨¦¥

äøã÷ dúBàa íòè ïúBða da¯.øeñààøîâøîà ¨§¥©©§¨§¥¨¨£©
Bîòè :ééaààîìòa BLnî àìå¯à÷ìñ éàc ,àúééøBàc ©©¥©£§Ÿ©¨§¨§¨§©§¨§¦¨§¨

,ïðaøc Czòcïðéøîb àì àîòè éàî áìça øNaî¯ ©§¨§©¨©¦¨¨§¨¨©©£¨¨¨§¦©
ïúBð àkéìc áb ìò óà ,àeä Lecç éà ,àeä Lecçc§¦¦¦©©©§¥¨¥

.äøBz äøñà ìeMa Cøc :àáø déì øîà !éîð íòèøîà ©©©¦£©¥¨¨¤¤¦¨§¨¨¨©
äëéúça íòè ïúpL ïåék :áø¯úéNòð dîöò äëéúç ©¥¨¤¨©©©©£¦¨£¦¨©§¨©£¥

.dðéî ïäL éðtî ,ïlek úBëéúçä ìk úøñBàå ,äìáð§¥¨§¤¤¨©£¦¨¦§¥¤¥¦¨
éãkî :àðéáøì éøî áøc déøa àøèeæ øî déì øîà£©¥¨§¨§¥§©¨¦§¨¦¨¦§¥

ì øîà ïàîk áødéúòîL¯ïéî :øîàc ,äãeäé éaøk ©§©£©¦§©£¥§©¦§¨©£©¦
:àáø øîàc ,àáøcà àâéìt àîéì ,ìéèa àì Bðéîa§¦¨¨¥¥¨§¦¨©§¨¨©£©¨¨
øçà øáãå Bðéîe ïéî àeäL ìk ,äãeäé éaø øáñ÷̈¨©©¦§¨¨¤¦¦§¨¨©¥

¯éîk Bðéî úà ÷lñåéìò äaø Bðéî BðéàLå ,BðéàL ©¥¤¦§¦¤¥§¤¥¦©¤¨¨
!Bìháîe¯äkø áèBøa ìôðc éà :déì øîà¯éëä §©§£©¥¦¦§©§¤©¨¨¦

ïðé÷ñò éàîa àëä ,éîð¯.äáò áèBøa ìôðc¯éàîe ©¦¨¨§©¨§¦©¦§©§¤¨¨©
øLôà :øáñ÷ éà ,øáñ÷BèçBñìøzeî¯éànà äëéúç ¨¨©¦¨¨©¤§¨§£¨£¦¨©©

øLôà :øáñ÷ àlà ?äìáð úéNòðBèçBñì.øeñà ©£¥§¥¨¤¨¨¨©¤§¨§£¨
,øîzéàcøLôà :éøîàc ïðçBé éaøå àðéðç éaøå áø §¦§©©§©¦£¦¨§©¦¨¨§¨§¦¤§¨
BèçBñì¯éaø øa ïBòîL éaøå ìàeîL ,øeñà §£¨§¥§©¦¦§©©¦

øLôà :éøîàc Lé÷ì LéøåBèçBñì¯.øzeî¯øáñå §¥¨¦§¨§¦¤§¨§£¨§¨©
øLôà áøBèçBñì¯øNa úéfk ,øîzéàäå ?øeñà ©¤§¨§£¨§¨¦§©©©¦¨¨

øNa :áø øîà ,áìç ìL äøBé CBúì ìôpL¯,øeñà ¤¨©§¨¤¨¨¨©©¨¨¨
áìçå¯øLôà Czòc à÷ìñ éàå .øzeîBèçBñì,øeñà §¨¨¨§¦¨§¨©§¨¤§¨§£¨
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חולין. פרק שמיני - כל הבשר דף קח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gw sc oileg(iriax meil)

,ïéøzeî ñBzééa é÷éøñe ïéøeñà ïé÷éøqä ìkqakl xizdl e`eaie ¨©§¦¦£¦§¦¥©§¨¦
yi ,jkl yyg `l opgei iaxy jkne ,xg` welg mdl yiyk mb
eppiprl mb ok m`e ,opaxc xeqi` oiprl ef `xaq mixne` oi`y gikedl

.dfa lwdl yi
z` xeq`l ef `xaq xnel epl did my mb ok` :`xnbd zvxzn

e ,mipte`d lka dqiakdíúäwelg `l` el oi`y ote`a exizdy dn ¨¨
,cg`éMà áø øa øî øîà àäy iptn xacd mrhyçéëBî BøBæéà ¨¨©©©©©¦¥¦©
åéìòmc` lky ,cg` welg `l` el oi`y eilr dgiken ezxebg - ¨¨

z` xiarn `edy iptn ,dxebgd `la eqakn ,ewelg z` qaknyk
mr eqakn ,cg` welg `l` el oi`y dfe ,ipyd welgl dxebgd
oiprl ok oi`y dn .cg` welg `l` el oi`y gken dfae ,dxebgd
ogley lr dpiabe xya mig` ipy zlik` oiprle ,mixiievnd oiwixq
mdl exizd `l ,mixg`n mipey mdy jkl xkid mey oi`y ,cg`

mda jiiy epi` xeqi`d mrhy it lr s` minkg.

äðùî

,df mr df elyazpy alge xya ly mpica zwqer oldlc dpynd
.`l izni`e md mixq`p izni`

äëéúçä ìò äìôpL áìç útéèzgzex dxcwa dpezpd xya ly ¦©¨¨¤¨§¨©©£¦¨
oicd ,dtihd zlitp xg`l cin dxcwd z` qibd `le ,dqekn dpi`y

y `edda Lé íà[dtiha-]íòè ïúBðamrh zzl ick ±dúBàa ¦¥¨§¥©©§¨
øeñà ,äëéúçoi`e ,algd zrilan dxq`py ,dkizgd z` lek`l £¦¨¨

m` la` .dtihd z` lhal ztxhvn dxcwd lkäøãwä úà øòéð¦¥¤©§¥¨
wxy `ed oicd ,dkizga mrh zzl dtihd dwitqd mxha ciníà¦

a íòè ïúBða da Lélkøeñà äøã÷ dúBàxy` lk z` lek`l ¥¨§¥©©§¨§¥¨¨
dkizgd llek ,xzen lkd mrh da zzl ick dtiha oi` m` la` ,da

.dligzn dtihd dltp dilry

àøîâ

lka xwirk mrh xeq`l alga xyan cenll ozip m`d dpc `xnbd
:dxez ixeqi`,éiaà øîàs` xeqi` zaexrz lek`l xeq`y oicd ¨©©©¥

xzepe envr xeqi`d z` wliqykàîìòa ,BLnî àìå Bîòèlka ± ©§§Ÿ©¨§¨§¨
n ,dxezd ixeqi`àúééøBàcalga xyan epivn dna cnlpe ,`ed §©§¨

xzepe df lrn df mwliq m` s` cgi elyazpyk dlik`a mixeq`y
,mrhd wxCzòc à÷ìñ éàcxeqi`y xnel jzrca dlri m`y ± §¦©§¨©§¨

n xwirk mrh,ïðaøc,jl dyw`àì àîòè éàî áìça øNaî §©¨¨¦¨¨§¨¨©©§¨Ÿ
ïðéøîb.`ziixe`cn z`f xeq`l alga xyan micnel eppi` recn ± ©§¦¨

,mixeqi`d x`yl cenll xyt` i` alga xyan ,ipaiyzeLecçc§¦
àeäcenll xyt` i` okle ,ycegn oic `ed alga xya xeqi`y ±

,jl`y`e xefg` .mixeqi`d x`yl epnnáb ìò óà ,àeä Lecç éà¦¦©©©
énð íòè ïúBð àkéìcdphw zenk daxrzp xy`k s` exq`ii ± §¥¨¥©©©¦

recne ,alga xya o`k yi ixdy ,ipyd oina mrh zzl dleki dpi`y
lr `l` ,xyaa mrh dtihd dpzpy jka xeqi`d z` dpynd dzlz
md mixeq` jkitle ,yecigl aygp alga xya ly mxeqi` oi` jgxk
mrhy oicd z` mb `linne .dxezd ixeqi` lkk mrh zpizpa wx

.dxezd ipic x`yl mdn cenll ozip xwirk
:iia` ly ezii`x z` dgec `axàáø déì øîàxeqi` mlerl ,iia`l ¨©¥¨¨

x`ya xwirk mrhl epnn cenll xyt` i`e ,`ed yecig alga xya
,mrh zpizpn zegta s` df z` df mixqe` mpi`y mrhde ,mixeqi`

a wxyäøñà ìeMa Cøcd mze`,äøBzxn`py(ek cl zeny)`l' ¤¤¦¨§¨¨Ÿ
dcitwd jk lry ixd ,mrh ozep leyia lke ,'FO` algA icb lXaz§©¥§¦©£¥¦

.dxezd
:dxcwd lk z` xeq`l `yixa dpynd zpeeky x`an ax,áø øîà̈©©

,'xeq` dkizg dze`a mrh ozepa da yi m`' dxn`a dpynd zpeek

y ,dxcwd lk z` xeq`lïúpL ïåékalgdäëéúça íòèdilry ¥¨¤¨©©©©£¦¨
d ixd ,ltp,äìáð úéNòð dîöò äëéúç,'alga xya' xeqi` epiidc £¦¨©§¨©£¥§¥¨

`id dkiynne ,invr xeqi`a xeq` xyad s`eúøñBàåici lr §¤¤
z` dpnn hltpd mrhdïlek úBëéúçä ìks`e ,xerip `la s` ¨©£¦¨

ozxqe` zekizgd lka mrh zzl ick dkizga oi` xy`kïäL éðtî¦§¥¤¥
,dpéî.edyna xqe` epina oiny ax xaqe ¦¨

:ax ixac lr dl`y `piax z` ixn ax ly epa `xhef xn l`eyøîà̈©
éãkî ,àðéáøì éøî áøc déøa àøèeæ øî déì[ixd-]ïàîk áø ¥©§¨§¥§©¨¦§¨¦¨¦§¦©§©

ì øîàdézòîL,epic z` xn` in zrck ±øîàc ,äãeäé éaøklka ¨©¦§©§¥§©¦§¨§¨©
dxezd,ìéèa àì Bðéîa ïéîmrh z` zelhan zekizgd lk oi` okle ¦§¦Ÿ¨¦

.dxq`py dkizgdn hltpd xeq`d xyadàáøcà àâéìt àîéì± ¥¨§¦¨©§¨¨
,`ax ixac lr dwelg ax ly `xnindy xn`p m`d,àáø øîàc§¨©¨¨

äãeäé éaø øáñ÷y ,edyna epine oina xqe`dìkxeqi` zaexrz ¨¨©©¦§¨¨
xzidae Bðéîe ïéî àeäLmb yi mcalnøçà øáãepi`y xzid ly ¤¦¦¨¨©¥

`le ecal xeqi`d z` wx lhal ick mpinn epi`y xzida yie ,opin
mixne` eppd ,xeqi`d oinny xzidd z`,BðéàL éîk Bðéî úà ÷lñ©¥¤¦§¦¤¥

Bìháîe åéìò äáø Bðéî BðéàLåxeqi`d oinny xzidd z` d`x ± §¤¥¦¨¤¨¨§©§§¥
,xeqi`d cbp ecal mpinn epi`y xzidd z` cecne miiw epi` eli`k
yi ,o`k s`e .xeqi`d z` `ed lhan mrh ea ozep xeqi`d oi`y lke
ahexde dxq`py dkizgd oinn zekizgde ,zekizge ahex dxcwa
lehia ick daxd ahex yiyk xaecn epizpynay oeike ,dpin epi`
ixde ,zekizgd lk z` ax xq` recn dyw zxq`pd dkizgd

.oze` xeq`l dl oi`e ahexa zlhazn dxeq`d dkizgd
:`xnbd daiyndéì øîà,ixn axc dixa `xhef xnl `piaxéà ¨©¥¦

énð éëä äkø áèBøa ìôðclhan ahexdy ,zexzen ok` zekizgd ± §¨©§¤©¨¨¦©¦
e .ozxqe` dpi` aeye dkizgd z`àëäax ly `xnina ±éàîa ¨¨§©

äáò áèBøa ìôðc ,ïðé÷ñò,zephw xya zekizge oneyn akxend ©§¦¨§¨©§¤¨¨
.dkizgd mr epina oinl aygpe xya oin eleky
:zl`eye ,ax zpeek wner z` zxxan `xnbdøáñ÷ éàîedne ± ©¨¨©

,'dlap ziyrp dkizg' xn`yk ax xaqBèçBñì øLôà øáñ÷ éà¦¨¨©¤§¨§£
øzeîdlyape xeqi` zrilan dxq`py xzid zkizg lehip m` ± ¨

xefgz eleka mrh zzl oey`xd xeqi`a oi`y daexn xzida aey
zekizgd lk oia hytzne xfeg xeqi`dy meyn ,dxzidl dkizgd

dyw ,xeqi` mrh oi` xak da mb okle ,deyaúéNòð éànà äëéúç£¦¨©©©£¥
äìáðdlek cbpk xeq`l dlapk ziyrp dkizgdy ax xn` recn ± §¥¨

ztih zngn wx `l` invr epi` dxeqi` `lde ,edyna dpinae
dnrhy mewn cr wx xya xeq`l dtihd gkae ,da drelad algd
lka hytzdl leki epi` dcal algd ztih mrhy oeike .ribn

:`xnbd dwiqn .olek z` xizdl el did ,zekizgdøáñ÷ àlàax ¤¨¨¨©
øeñà BèçBñì øLôàcr xeqi`n drelad dkizg lyap m` mb ± ¤§¨§£¨

dktd dxq`py lky ,dxzidl aeyz `l dxq`y mrhd lhaziy
xyad zkizgy ax xn` jkitle ,dixac lkl invr xeqi`k zeidl

.epina oin oicn edyna zekizgd x`y z` zxqe`
:dixacl di`x d`ian `xnbdïðçBé éaøå àðéðç éaøå áø ,øîzéàc§¦§©©§©¦£¦¨§©¦¨¨
.øeñà BèçBñì øLôà ,éøîàceLéøå éaø øa ïBòîL éaøå ìàeîL §¨§¥¤§¨§£¨§¥§©¦¦§©©¦§¥

.øzeî BèçBñì øLôà ,éøîàc Lé÷ìxyt` xaeq axe xg`ne ¨¦§¨§¥¤§¨§£¨
dizexag zxqe`e zxfeg dkizgdy dpynd z` yxit xeq` ehgeql

.invr xeqi` oick ,epina oin meyn
:`xnbd dywnåy okzi ik,øeñà BèçBñì øLôà áø øáñ §¨©©¤§¨§£¨

áìç ìL äøBé CBúì ìôpL øNa úéæk ,øîzéàäå,zgzex,áø øîà §¨¦§©§©¦¨¨¤¨©§¨¤¨¨¨©©
då øeñà øNad.øzeî áìçdid `ly ote`a xaecny `xnbd dpiad ¨¨¨§¨¨¨

xq`p xyade ,algd z` xizd okle ,alga mrh zzl ick xyaa
,zeywdl yi dzrne .algdn rlay meynCzòc à÷ìñ éàåaxy §¦©§¨©§¨

xaeq,øeñà BèçBñì øLôà¤§¨§£¨
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`oifgeקלד mipya cenr gw sc ± oey`x wxtzereay

øúåî éàîà áìç.xq`p ixdy ,dlap dyrp xyaa rlapy hrn alg ixd Ð

axe ,xzid alga xeq` alg ,epina oin dil ded Ð algd x`ya hltpe xfgyke

.liha `l epina oin dil zi`àåä äìáð áìç.hgqpe rlapy df Ðäøñà éãâ
áìç àìå äøåúzzl lecb xeriy xyaa did elit`e ,xzen Ð alg elit`e Ð

inp dil `xiaq Ð algd lka xya mrh

.xzen algc axláìç úéæ éöçikd Ð

:zifka exryl dwyn lke alge oii opixryn

ozepe ,zif `iane ,oiwyn `ln qek `ian

`edde .uegl `vei dwynde ,zifd ekezl

`ztqeza diepy `id jke .zifk ied witpc

."lk`y xifp" wxtaåúìéëà ìò ä÷åìÐ

.lk` xeqi` zifkcåìåùá ìò ä÷åì åðéàå
.oizrnya `nrh yxtn onwl Ðàìà

øåñà éîð áìç áø øáñ÷ íìåòì,opiqxb Ð

epin xeqi` e` xeqi` mrh ea yic `kid

.mrh `laïðé÷ñò éàîá àëäåxn`c Ð

oebk Ð "xzen alg ,xeq` xya" lirl ax

dnc ,zgzex dxei jezl zif eze` ltpy

gp epi`y onf lky .hlet epi` rleay

.hlet epi` ,eizegizxn

å÷ìéñå íã÷ùë.gepzy mcew zif eze`l Ð

éôøèöî àì íìåòì`l` xeqi` zeyrl Ð

ax xn` ike .xeriyk dlgza ea did ok m`

.dlecb dxein `ay Ð "ezlik` lr dwel"

zif ivg lk`" :dizlinl ax xn` oiccvle

dlecb dxein `ad Ð "alg zif ivge xya

dwel" ,exq`pe dfne dfn xeriy da lyazpy

ly xeqi` mly xeriy lk`y Ð "ezlik` lr

m`c Ð "eleya lr dwel oi`e" .cg` mW¥

mr df alg zif ivgke xya zif ivgk lya

zexwl oxzid llkn oitxhvn oi`y itl ,df

xeqi` zeyril cg` lka `diy cr ,xeqi`

.envrlíéøçàlk lyazpy ,xnelk .mieb Ð

.ekxväëéúç äúåàá íòè äðúðù ïåéëÐ

dze`a mrh ozil ick da yiy oeik ,xnelk

z` xrip elit`e .xeq` lkd Ð dkizg

oi` ixde ,olekl wlgp xninl `ki`c ,dxcwd

`nrhe .xeq` ,ikd elit` Ð xeq`l ick ea

.dinwl yxtnäðéî ïäù éðôîjkitl Ð

ick oda yiy ,sl` od elit`e ,olek zxqe`

edpip epinc oeikc .'ek xeqi`d zkizg lhal

s`y ,dipin witpc xyac `nrh liha `l Ð

.xq`p xyad mrhãò íéøîåà íéîëçå
'åë íòè ïúúùmrh ozil ick da `diy cr ,iniiw dth`c oizrc `wlq `w Ð

.hgqpe xfeg `edy iptn ,dpey`x dkizga elit` xeqi` o`k oi` mlekaäôé÷Ð

.dxcw ileyl cxeiy xya ly wc wc'åë ïéàøð.iaxc `zlin dlek dinwl yxtn Ð

øòéðnd oke .dleka mrhd hytzn ,dxcwd z` xrpnd .qibna da qibd Ðdqk

.oicxeie dt cr oiler miileyd iny iptn ,dze`ììë øòéð àì àîéìéài`n` Ð

zexg`d zexq`pòìá òìáî ?.dkizg `idd Ðèéìô àì èìôîz` zexg`a Ð

.ded dkizg ly dbba algdy ,algd mrhäìçúá øòéð àìÐdkizgd dlawe

.zexg`a dzhlte dxfge ,xrip jk xg`e ,mrhd z`èìô àäå òìá àädn Ð

!xeq`l xeriyk ea oi` dpnn `viy xeqi`de ,dxizdl dxfge drlayøùôà øáñ÷
øåñà åèçåñìlke ,xeq` Ð dpnn hgqpd lke ,xeqi` ziyrp dleky iptn Ð

,zexg`d xqe`e xfeg Ð xq`p day xya mrh s`c oeike .xeq` Ð da x`ypd

.liha `l epina oinc ,sl` od elit`
:ïðéëøôå
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éàîàepina oin xn`c o`nlc :l`eny epiax wcwcn did o`kn Ð `ed dlap alg xzen

miyye ,dlap zkizg mrh lhal Ð ahexa miyy .miyy ixz jixv ,liha `l

icb" ipync :eixacl wgvi epiaxl dywe .dlapd on `veid ahex lhal Ð xzid zkizga

miyy jixve ,opaxcn dlap ziyrp xzid ly dkizg `nlra `lde ,"alg `le dxez dxq`

`l` miyy jixv `l `ziixe`cnc .dlek cbpk

cbpkicbc ab lr s` ,ok m` .da rlapd xeqi`d

algd opaxcn mewn lkn ,alg `le dxez dxq`

x`yn `py i`nc ,oixeqi` x`yk xq`p envr

oeik i`ce `l` !dxeiay alg lk xeq`ie ,oixeqi`

`l` ,dlap dyrp `l xyad on hltpd algdy

,`nh alg oic el oi` Ð ea axernd xya mrhn

mrh lhazny enk ,dxeiay alga lhazn `l`

ahex inp ikde .epina oin aiyg `le ,xeq`d xya

`ly ,oixeq` min oic el oi` ,dlapd on hltpd

xya oic el yi `l` .mixg` mina lhazdl

`de .dxcway mina xity lhazny ,dlap

Ð `pwqna ikd i`we ,"`ed dlap alg" xn`wc

,xzid ecal cg` lky ,alga xyaa `wec ,epiid

`ede .dlapk lkd aezkd dyr cgi lyazpyke

zif ivg lr dwel jkle ,dtxhd on `veid algk

min la` .xya zipepny zif ivgn rlapd alg

zngn `l` oixq`p oi` Ð dlapd on mihltpd

zewll oitxhvn oi`e ,oda axernd dlapd mrh

oilazc gikedl yi o`kne .dlap meyn odilr

Ð dxcwl eltpe ,mcn e` algn mirelad

Ð mrh oipzepc ab lr s`e ,miyya oilhazn

xeqi`d on xeng epi`c ,xzen sl`a elit`

.oda rlapd

éãâzifk" hwpc `de Ð alg `le dxez dxq`

jezl ltp m`c meyn Ð "dlecb dxei jeza xya

zipepny meyn ,icbk lkd aygp did ,hren alg

.lhazp `le ,alga axernd xyad

ìôðùhltn rla rlanc zgzex dxei jezl

mipirl d`xpd xacc :dniz Ð hlt `l

,zgzex dxcwa wxi oipzepykc .hiltc `ed

oney xya oke ,wxid on mind zi`xn dpzyn

yxite !ahexd lr zipepnyd d`xpe dkezl genip

Ð "hilt `l hltn" xn`wc `dc :l`eny epiax

xg`l la` .relaln ray `diy cr ,epiid

:dirny epiax axd yxit oke .hlete xfeg ,rayy

giip ik ,epiid Ð "hilt xcd giip ik seq seq"

xnby mcew Ð "ewlqe mcwy" :ipyne .ezrilan

,zexeq`d zexrwe milk oze`e .ezrila

jixvn did Ð oigzex mindyk miptan oze` oigipne dlecb dxei jeza mze` milirbnyk

heltle xefgle drila xenbl zedy mdl `diy ick cr ,dlecb dry mgipdl l`eny epiax

`kd xn`wc `dc :mz epiax xne`e ?df xeriy rcil iwa inc :`ed dniz xace .jk xg`

rela didy dn la` .eiykr rlay dn hilt `l ,epiid Ð "hilt `l hltn ,rla rlan"

lhal miyy mina oi`yk ,enei oa `edy ilk lirbdl df mrhn xizdl oi`e .hilt Ð mcewn

`le ,ilkay xeqi`d irla rlan minc meyn Ð oigzex odyk mipta ogipdle ,xeqi`d

.xeqi`d oda axrzny `l` ,irla `lc ,drila xnel jiiy `l milelv ody minac .ihlt

hltn inp ikd ,"rlay dn hilt `l hltn ,rla rlan" xn`c ikid ikc xnel `xaq oi` mbe

Ð df xg` df milk ipy lirbdl xeq` `di ,ok m`c :cere .hlty dn rla `l rlan hilt

`l envr zhilt i`cec .oixeq`d mind on rlai ipyde ,mind exq`p oey`xd zlrbdac

mina zg` zaa elek qipkn epi` oey`xd ilk mbe .rlai xg` ilk zhilt la` ,rlai

dlgz qpkpy dn ,ok m`e .migzexhlty dn rlea jk xg` qipkny ipyd cve ,hlet Ð

dlrbde .lhal miyy mina oi`yk enei oa ilk lirbdl oi`c d`xp jkl .oey`xd ecv

,ung ly ilk lirbdl xzen Ð zery rax` mcew gqt axrae .xeqi`d lhal miyy mina didy ,milecbd jeza miphw milk `l` elirbd `l Ð enei oa `l` dxez dxq` `lc ,oicnc

.gqtd mcew `edy ,xzid `ed oiicre ,ilka oirlape oixfeg minde ,mina mrh ozep ilkde ,ilka mrh ozep ungd :xzid ly mrh ipzep dyly `ki`c .miyy mina oi`y it lr s`éøáãå
.xity ith jixtc `l` !hilt `l hltin rla rlan Ð llk xrip `l elit` opaxlc llkn :jxtinl ivn ded Ð dlgza `le seqa xrip `nili` xrip i`n xripyk minkg
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!àeä äìáð áìç ?øzeî éànà áìç¯øáñ÷ íìBòì ¨¨©©¨£©§¥¨§¨¨¨©
BèçBñì øLôà áø¯:àø÷ øîàc íúä éðàLå ,øeñà ©¤§¨§£¨§¨¥¨¨©£©§¨

"Bnà áìça éãb ìMáú àì"¯àìå ,äøBz äøñà éãb Ÿ§©¥§¦©£¥¦§¦¨§¨¨§Ÿ
.áìç¯àäå ?áìç àìå äøBz äøñà éãb áø øáñå ¨¨§¨©©§¦¨§¨¨§Ÿ¨¨§¨

íò äæ ïìMaL áìç úéæ éöçå øNa úéæ éöç ,øîúéà¦§©£¦©¦¨¨©£¦©¦¨¨¤¦§¨¤¦
.BìeMa ìò ä÷Bì Bðéàå ,Búìéëà ìò ä÷Bì :áø øîà ,äæ¤¨©©¤©£¦¨§¥¤©¦
äìéëàà ,áìç àìå äøBz äøñà éãb Czòc à÷ìñ éàå§¦¨§¨©§¨§¦¨§¨¨§Ÿ¨¨©£¦¨
øáñ÷ íìBòì ,àlà !àeä øeòéL éöç ?ä÷Bì éànà©©¤£¦¦¤¨§¨¨¨©

ïðé÷ñò éàîa àëäå ,øeñà éîð áìç :áø¯ìôpL ïBâk ©¨¨©¦¨§¨¨§©¨§¦©§¤¨©
,úçúBø äøBé CBúìòìáîc,òìaèìôî.èìt àìóBñ §¨©©§¦§©¨©¦§©¨¨©
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:áø øîà ,äæ íò äæ ïìMaL áìç úéæ éöçå øNa úéæ©¦¨¨©£¦©¦¨¨¤¦§¨¤¦¤¨©©

.BìeMa ìò ä÷Bì Bðéàå ,Búìéëà ìò ä÷Bì¯,CLôp äî ¤©£¦¨§¥¤©¦©©§¨
ïéôøèöî éà¯ïéôøèöî àì éà !é÷ìéì éîð ìeMaà¯ ¦¦§¨§¦©¦©¦¦§¥¦¨¦§¨§¦

!é÷ìéì àì éîð äìéëàà¯àááe ,éôøèöî àì íìBòì ©£¦¨©¦¨¦§¥§¨¨¦§¨§¦§¨
äøBiîéðz ïëå .BìeMa ìò ä÷Bì óà :øîà éåìå .äìBãb ¦¨§¨§¥¦¨©©¤©¦§¥¨¥

ìò ä÷Bì Ck ,Búìéëà ìò ä÷BlL íLk :ïéúéðúîa éåì¥¦§©§¦¦§¥¤¤©£¦¨¨¤©
.BìeMaéàáeeøîà ìeMa äæ¯ìeMáaíéøçàLïéìëBà ¦§¥¤¦¨§§¦¤£¥¦§¦

.BìeMa úîçî BúBàBîöò BèçBñì øLôàå¯,àéä éàpz ¥£©¦§¤§¨§£©§©¨¥¦
ïåék ,äëéúçä ìò äìôpL áìç útè :àéðúcäðúpLíòè §©§¨¦©¨¨¤¨§¨©©£¦¨¥¨¤¨§¨©©

äëéúça¯ìk úøñBàå ,äìáð úNòð dîöò äëéúçä ©£¦¨©£¦¨©§¨©£¥§¥¨§¤¤¨
íéîëçå .äãeäé éaø éøác ,dpéî ïäL éðtî ïlek úBëéúçä©£¦¨¦§¥¤¥¦¨¦§¥©¦§¨©£¨¦
øîà ,úBëéúçáe äôéwáe áèBøa íòè ïzzL ãò :íéøîBà§¦©¤¦¥©©¨¤©¦¨©£¦¨©

éaø éøác ïéàøð :éaøäãeäé¯,äqk àlLå øòéð àlLa ©¦¦§¦¦§¥©¦§¨§¤Ÿ¦¥§¤Ÿ¦¨
íéîëç éøáãå¯øòépLaàìå øòéð àì" éàî .äqëå §¦§¥£¨¦§¤¦¥§¦¨©Ÿ¦¥§Ÿ

òìáî ,ììk äqk àìå ,ììk øòéð àì àîéìéà ?"äqk¦¨¦¥¨Ÿ¦¥§¨§Ÿ¦¨§¨¦§©
øòéð àì ,àlàå !èìt àì èìôî òìa¯älçza ¨©¦§©¨¨©§¤¨Ÿ¦¥©§¦¨

äqk àìå ,óBqa àlà¯,éànà ,óBqa àlà älçza ¤¨©§Ÿ¦¨©§¦¨¤¨©©©
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gw sc oileg(iriax meil)

d s` ,dyw,øzeî éànà áìç`ldeàeä äìáð áìçhrend algd ± ¨¨©©¨¨¨§¥¨
,xq`pe xyad mrhn `ed s` rla dxq`e xyad zkizg l` qpkpy
invr xeqi`l dfd algd jtdp xeq` ehgeql xyt`y cvd lre
epic dgizxd ici lr dxeid l` dkizgdn hltpe xfegyke ,dlapk
xeq`l el did lha epi` epina oiny ax zrcle ,elek cbpk xeq`l

.edyna dxeiay algd lk z`
:uxzl `xnbd dqpnáø øáñ÷ íìBòìy xq`py xacaøLôà §¨¨¨©©¤§¨

íúä éðàLå ,øeñà BèçBñì,xya mrh ea yiy algaàø÷ øîàc §£¨§©¦¨¨§¨©§¨
(hi bk zeny),'Bnà áìça éãb ìMáú àì'z` aezkd dlzy jkne Ÿ§©¥§¦©£¥¦

d z` wxy cenll yi icba xeqi`däøBz äøñà éãblyazdyk §¦¨§¨¨
algaàìåd z`áìç:uexizd z` dgec `xnbd .åi iky okzáø øáñ §Ÿ¨¨§¨©©

úéæ éöçå øNa úéæ éöç ,øîzéà àäå ,áìç àìå äøBz äøñà éãb§¦¨§¨¨§Ÿ¨¨§¨¦§©£¦©¦¨¨©£¦©¦
äæ íò äæ ïìMaL áìç,olk`e,Búìéëà ìò ä÷Bì ,áø øîàlk`y ¨¨¤¦§¨¤¦¤¨©©¤©£¦¨

,alga xya xeqi`n zifk,BìeMa ìò ä÷Bì Bðéàåwx lyiay meyn §¥¤©¦
.mdn cg` lkn xeriy ivgCzòc à÷ìñ éàåxaeq axyäøñà éãb §¦©§¨©§¨§¦¨§¨

,áìç àìå äøBz,dyw,ä÷Bì éànà äìéëààixde,àeä øeòéL éöç ¨§Ÿ¨¨©£¦¨©©¤£¦¦
.xeqi` zif ivg wx lk`e ,`l algde did xeq` lk`y xyad wxy

:`xnbd zvxznøeñà énð áìç áø øáñ÷ íìBòì àlàwx `le ¤¨§¨¨¨©©¨¨©¦¨
,mizifd i`vg ipy zlik` lr dwel jkitle ,xyadàëäå`xnina §¨¨

xzen xya zkizg ea dltpy algdy ax lyïBâk ,ïðé÷ñò éàîa§©©§¦¨§
ìôpLxyadèìt àì èìôî òìa òìáîc ,úçúBø äøBé CBúì± ¤¨©§¨©©§¦§©¨©¦§©Ÿ¨©

,xq`p okle ,algd mrh z` relal xyad leki dxeid zgizx zray
dgp `l cer lk dxeid jezl rlay algd z` hiltdl leki epi` j`
zkizga rlapy algd eze`n dxeiay algd jeza oi`e ,dzgizxn

:`xnbd zl`ey .xyadèéìt øãä çééð ék óBñ óBñgepzyk ± ¦¨©¨©¨¦
f`e ,drlay algd z` xyad zkizg heltz dzgizxn dxeid

xaic ax :`xnbd daiyn .dxeid z` df alg xeq`iB÷léñå íãwLk§¤¨©§¦§
okle ,algd z` da hlt `le ,dzgizxn dxeid dgp mxha xyal

.zxq`p dpi`
,eicgi elyazpy alg zif ivge xya zif ivg oica dpc `xnbd

:ax ixac z` zx`aneïìMaL áìç úéæ éöçå øNa úéæ éöç ,àôeb¨£¦©¦¨¨©£¦©¦¨¨¤¦§¨
äæ íò äæ,olk`eìò ä÷Bì Bðéàå Búìéëà ìò ä÷Bì ,áø øîà ¤¦¤¨©©¤©£¦¨§¥¤©
.BìeMa:`xnbd dywnéà ,CLôp äîmizifd i`vg ipyy ax xaq ¦©©§¨¦

ïéôøèöî,cg` xeqi` xvep mdipyny meyn dfl dfénð ìeMaà ¦§¨§¦©¦©¦
é÷ìéì,alga xya xeqi`n zifk lyia ixdy ,mleyia lr mb dwli ± ¦§¥

eéày xaqïéôøèöî àìxac oi` eicgi elyazp `l cer lky meyn ¦Ÿ¦§¨§¦
wx dpeekzp alga xya lyal dxezd dxq`yke ,dfl df mxagnd
lr dwel epi`y xn` okle ,zifk xeriy cg` lka yiy ote`l

,mleyiaé÷ìéì àì énð äìéëààxg`l df zif zlik` lr s` ± ©£¦¨©¦Ÿ¦§¥
alga xya xeqi` mdilr lg `l ixdy ,dwli `l leyiad

:`xnbd zvxzn .`ziixe`cn,éôøèöî àì íìBòìivg lyiayke §¨Ÿ¦§¨§¥
,mzlik` lr dwel epi` ok` alg zif ivge xya zifeax xn` dna

,mdipyn zifk zlik` lr dwelyäìBãb äøBiî àáaelyazpyk ± §¨¦¨§¨

da didy dlecb dxeia cgixya zif ivg myn lhpe ,cg` lkn zifk
.mlk`e alg zif ivge

:`xnind jynd z` `xnbd d`ianBìeMa ìò ä÷Bì óà ,øîà éåìå§¥¦¨©©¤©¦
mitxhvn cg` mxeqi` myy oeiky ,alge xyan akxend zifk ly

.mlyal e`eaa s` zifklìò ä÷BlL íLk ,ïéúéðúîa éåì éðz ïëå§¥¨¥¥¦§©§¦¦§¥¤¤©
Búìéëà,eicgi alge xyan zifk ly.BìeMa ìò ä÷Bì Ck £¦¨¨¤©¦

:`ziixad dkiynneøîà ìeMa äæ éàáexyaa eilr miaiigy §¥¤¦¨§
,algaíéøçàL ìeMáaeid [mieb-],BìeMa úîçî BúBà ïéìëBà §¦¤£¥¦§¦¥£©¦

.ekxv lk lyeana epiidc
:mi`pz zwelgn dfa d`iane ,ehgeql xyt` oicl zxfeg `xnbd

åoicäìôpL áìç útè ,àéðúc ,àéä éàpz Bîöò BèçBñì øLôà §¤§¨§£©§©¨¥¦§©§¨¦©¨¨¤¨§¨
äëéúçä ìò,zgzex dxcway xya lyäðúpL ïåékdtihdíòè ©©£¦¨¥¨¤¨§¨©©

,äìáð úNòð dîöò äëéúçä äëéúçadyrp day xyad mrh s`e ©£¦¨©£¦¨©§¨©£¥§¥¨
zxfeg jkitle ,invr xeqi`úøñBàåz`,ïlek úBëéúçä ìkmb §¤¤¨©£¦¨

,dcbp miyyn xzei oda yiyk,dðéî ïäL éðtîxqe` epina oine ¦§¥¤¥¦¨
,edyna,íéøîBà íéîëçå .äãeäé éaø éøácz` zxqe` dtihd oi` ¦§¥©¦§¨©£¨¦§¦

,dltp dilry dkizgd z` `l s`e dxcwdïzzL ãòdnvr `id ©¤¦¥
,úBëéúçáe ätéwáe áèBøa íòèd`ian .dxcwd lk z` zxqe` f`e ©©¨¤©¦¨©£¦

:iax zrxkd z` `ziixadäãeäé éaø éøác ïéàøð ,éaø øîà̈©©¦¦§¦¦§¥©¦§¨
zekizgd lk z` zxqe`e zxq`p dkizgdyøòéð àlLaz` axir ± §¤Ÿ¦¥

dxcwdäqk àlLå,dtihd zlitp xg`l dze`åoi`xpíéîëç éøáã §¤Ÿ¦¨§¦§¥£¨¦
oleka mrh zzl ick dtiha `diy cr mixq`p mpi`yäqëå øòépLa§¤¦¥§¦¨

`ed ixde ,zekizgd z` dqkne ahexd dler jk ici lry ,dqik e` ±
.ahexd l` dligzn dtihd dltp eli`k
:zl`eye ,iax zpeek z` `xnbd zxxanéàîexn`a dpeekd dn ± ©

ya dcedi iax ixac oi`xpyàîéìéà ,äqk àìå øòéð àìxn`p m` ± Ÿ¦¥§Ÿ¦¨¦¥¨
y ote`l ezpeeky,ììk äqk àìå ììk øòéð àìdfa el e`xp recn Ÿ¦¥§¨§Ÿ¦¨§¨

`lde ,dkizgd on zxq`p dxcwd lky dcedi iax ixacòìa òìáî¦§©¨©
èìt àì èìôîdtihd z` dkizgd zrlea ieqike xerip `la ± ¦§©Ÿ¨©

.oxqe`l dleki dpi`e ,zekizgd x`y xar l` dzhiltn dpi`e
àlàåy 'xrip `l'a dpeekdy xn`zälçza øòéð àìzlitp mr cin §¤¨Ÿ¦¥©§¦¨
dtihd,óBqa àlà,dkizgd dze` dxq`py xg`låokäqk àì ¤¨©§Ÿ¦¨

,óBqa àlà älçzadqik e` xripyke dtihdn dkizgd dxq`pe ©§¦¨¤¨©
dyw ,ezpeek ef m` ,zekizgd x`y z` dxq`e dxfg okn xg`l

éànà,x`yd z` oky lke dkizgd dze` z` s` xq` recn ±àä ©©¨
èìt àäå òìadrlayk dkizgd dxq`py s`e ,dhlte drla ixd ± ¨©§¨¨©

dxftzpe dzhlte day okn xg`l dqik e` xripyk ,algd ztih z`
mb dkixv dleka mrh zzl da oi`y lke ,dxcwd lka dtihd
dwiqn .alg mrh da oi` dzr ixdy ,dxzidl xefgl dkizgd

:`xnbdøáñ÷iax,øeñà BèçBñì øLôàdkizgd dxq`pyke ¨¨©¤§¨§£¨
okn xg`l dqik e` xripyke ,invr xeqi` day xyad s` dyrp
epcnle .epina oin oick ,sl`a s` zekizgd x`y z` dxq`e dxfg

.xeq` ehgeql xyt` mixaeq dcedi iaxe iaxy
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hw sc oileg(iying meil)

:dcedi iax zrc z` zxxan `xnbdììkîiax rixkdy jkn ± ¦§¨
cenll yi ,dligza xrip `lya wx dcedi iaxk xeq`läãeäé éaøc§©¦§¨

e ,xzei xingd envrøáñmbyäqëå óBñ ãòå älçzî øòéð ék ¨©¦¦¥¦§¦¨§©§¦¨
óBñ ãòå älçzî.øeñà:`xnbd zl`eyéànà,ok xaq recn ±àä ¦§¦¨§©¨©©¨
ììk òìa àìlk oia dtihd z` xfit dligzay xeripd `lde ± Ÿ¨©§©

oleka mrh zzl da oi`y lke ,dkizga drlap `le ,deya zekizgd
y meyn xq` dcedi iax :`xnbd daiyn .lhazdl dl didàîéà- ¥¨

y yeygl yiøòéð àìdligza,äôé äôé äqk àìå äôé äôé Ÿ¦¥¨¤¨¤§Ÿ¦¨¨¤¨¤
dti dqik e` xrip ok seqae ,dzxq`e dkizga dtihd drlape
.dpin ody iptn xeripd ici lr zekizgd x`y z` dkizgd dxq`e
la` ,dligzn xripyk xizd okle ,dti xrip `ly yyg `l iaxe
dpi`y dcedi iaxl `ed dcen dkizgd dxq`pe cin xrip `lyk
`ed dcen cere ,xeq` ehgeql xyt`y ,dxzidl mlerl zxfeg
,edyna dizexag z` zxqe` dkizgd dxq`py xg`l xripyky

.lha epi` epina oiny
:iax zrxkd ly ipyd dwlg z` zx`an `xnbdøî øîàd`aed ± ¨©©

xn`y iax zrxkd `ziixaaåoi`xpíéîëç éøáãlk z` exizdy §¦§¥£¨¦
lka mrh zzl dtiha oi`yk dpey`xd dkizgd llek dxcwd

,dxcwd.äqëå øòpLk:zl`eye ,ezpeek z` `xnbd zxxanéàî §¤¦¥§¦¨©
øòéð àîéìéà ,äqk éàîe øòéðwx xripy epiidóBqaxg`l ¦¥©¦¨¦¥¨¦¥©

dkizgd dxq`pyälçza øòéð àìå,dtihd zlitp mr ±åokäqë §Ÿ¦¥©§¦¨§¦¨
,älçza äqk àìå óBqa,minkgk xizd dfaeéøác ïéàøð zøîàä ©§Ÿ¦¨©§¦¨¨¨§©§¦§¦¦§¥

àäa äãeäé éaødcedi iax ixac el e`xp df ote`ay zxn` `lde ± ©¦§¨§¨
:`xnbd dwiqn .minkgk xizdy okzi `le ,xq`yàlàiax zpeek ¤¨

l minkg ixac oi`xp dqike xripay exn`aóBñ ãòå älçzî øòéð¦¥¦§¦¨§©
äqëå[dqk e`-]óBñ ãòå älçzî,`l mlerny ,xizd jkitle §¦¨¦§¦¨§©

dtihl enxb ieqikd e` xeripdy ,dpey`xd dkizgd dxq`p
dti xrip `l `nyl yyg `le ,da lhazdle dxcwd lka hytzdl

.dcedi iaxk
y ,xzen ehgeql xyt` minkg zrcly gikedl yi o`kneììkî± ¦§¨

yi ,seq cre dligzn xripa wx minkgk xizdl iax rixkdy jkn
cenlléøáñ ïðaøc,jkn xzei lwdla elit`yàìå óBqa øòéð §©¨¨¨§¥¦¥©§Ÿ

älçza øòéðe`älçza äqk àìå óBqa äqklkdøzeîllek ¦¥©§¦¨¦¨©§Ÿ¦¨©§¦¨¨
zlitp xg`l cin xrip `lyk dxq`py s`y ,dpey`xd dkizgd

,dxzidl dxfg seqa xripyk ,dtihdBèçBñì øLôà éøáñ÷ àîìà©§¨¨¨§¥¤§¨§£
,øzeîdxcwa dxftzpe dkizgdn algd ztih dhgqp exeripae ¨

.dkizgd dxzede
iaxe dcedi iaxly ,ehgeql xyt` oica mi`pzd ewlgpy epcnle

.xzen minkgle xeq`
minkge dcedi iax ly mzwelgn z` yxtl xyt` m`d dpc `xnbd

:`xnbd zl`ey .dpey ote`a,àðéáøì ézôécî àçà áø déì øîà̈©¥©©¨¦¦§¦§¨¦¨
éâéìt BèçBñì øLôàác éànîminkg ixace ,minkge dcedi iax ¦©¦§¤§¨§£§¦¥

zpzep dpi`y lky ,dtihd lr miler 'eke 'ahexa mrh ozzy cr'
,zxqe` dpi` dxcwd lka mrhìkä éøác BèçBñì øLôà àîìc¦§¨¤§¨§£¦§¥©Ÿ

,øeñàe,dti xrip `ly yeygl yiy minkg micen dfl sqepa ¨
zxfeg dpi`e cin xripa s` dpey`xd dkizgd zxq`p `linne

,invr xeqi`k dpice mlerl xzidléâìôéî à÷ Bðéîa ïéîa àëäå§¨¨§¦§¦¨¦§§¥
x`y oicl dpin `wtpe ,`l e` lha epina oin m`d wx ewlgpe ±
xn` dcedi iaxy ,dpey`xd dkizgd dxq`py xg`l zekizgd
ixace ,edyna epiide ,'dpin ody iptn olek zekizgd lk zxqe`e'
cr ozxqe` dpi`y ,dkizgd lr miler 'eke 'mrh ozzy cr' minkg

,dxcwd lka mrh ozzyøîàc déîòèì äãeäé éaøåq"yd lka §©¦§¨§©§¥§¨©
.ìéèa Bðéîa ïéî éøîàc eäééîòèì ïðaøå ,ìéèa àì Bðéîa ïéîiaxe ¦§¦Ÿ¨¦§©¨¨§©§©§§¨§¥¦§¦¨¦

,xeq` ehgeql xyt`e lha epi` epina oiny dcedi iaxk rixkd
wlge ,edyna dizexag z` `id zxqe` dkizgd dxq`pyk jkitle
z` xq`e dti xrip `ly yyg dcedi iaxy ,dligzn xripa eilr
zpzep dpi` m` zlhazn dtihdy wqte yyg `l iaxe ,dkizgd

.dxcwd lka mrh
:`piax el aiydéàî éàä,ef `id `iyew dn ike ±zøîà éà ©©¦¨§©§

eäì àøéáñ äãeäé éaøk àëä Bðéîa ïéîa ïðaøc àîìLamicene ¦§¨¨§©¨¨§¦§¦¨¨§©¦§¨§¦¨§
,edyna dizexag z` zxqe` dxeq` dkizgdy lkyøLôàáe§¤§¨

éâéìt BèçBñìdnvr dkizgd z` s` exizd okle ,xzeny exaqe §£§¦¥
xrip `l `nyl eyyg `l oke ,dxq`py xg`l dxcwd z` xripyk

,dligza xripa dkizgd z` exizde dtiéaø øîà÷c eðééä©§§¨¨©©¦
ezrxkdaàäa äãeäé éaø éøác ïéàøð,dligzn xrip `lyk ± ¦§¦¦§¥©¦§¨§¨

,dkizgd dxq`peàäa íéîëç éøáãåmlerne ,dligzn xripyk ± §¦§¥£¨¦§¨
minkge ,dti xrip `l `ny miyyeg oi`e ,dkizgd dxq`p `l
,dligza `le seqa xripyk mb dkizgd z` xizdl etiqed mnvr

.xzen ehgeql xyt` exaqyéøác BèçBñì øLôà zøîà éà àlà¤¨¦¨§©§¤§¨§£¦§¥
,øeñà ìkä,dxzidl zxfeg dpi` dxq`py dkizgy minkg micene ©Ÿ¨

xripa dkizgd z` mixqe`e dti xrip `l `nyl miyyeg oke
,dligznéâìôéî÷ Bðéîa ïéîa àëäåx`y z` exizd jkitle §¨¨§¦§¦¨¦§§¥

,mrh oda zzl ick zxq`pd dkizga oi` m` zekizgdïéàøð éàä©¦§¦
déì éòaî ïéàøð ïéàå äãeäé éaø éøácixac oi`xp xnel iaxl did ± ¦§¥©¦§¨§¥¦§¦¦¨¥¥

,dligzn xripa oi`xp eixac oi`e dligzn xrip `lya dcedi iax
micen iax xizdy dligzn xripay ,minkg z` llk xikfdl `le
dxq`py xg`l xripae ,dxeq` dkizgdy dcedi iaxl minkg
iaxk iax xaeq minkg exizdy dcbp miyy dxcwa yie dkizgd
jkn cenll yi i`ce `l` .zexeq` oleke lha `l epina oiny dcedi
`ly dcedi iax ly yygd lr ewlgp md mby minkgk rixkdy
ehgeql xyt`y exaq cere ,mdixack iax rixkd dfae ,dti xrip
dfae ,dxzidl `id zxfeg dkizgd dxq`py xg`l xrip m`e xzen

.mdixack `ly rixkd
:`xnbd zniiqnéãéî àì eúåmzwelgn z` x`al cv oi` xzeie ± §Ÿ¦¦

.ewlgp ehgeql xyt`a i`cey ,xg` ote`a

äðùî

alga alga xya xeqi` bdep mipte` el`a zyxtn ef dpyn`vnpd
lr dyrp exykdy jezne .dzhigy xg`l dndad ly ccd jeza
ipic z` mb `pzd xikfn ,ekezn algd z`vede xyad zrixw ici
z`vede ezrixw ici lr ok mb ziyrpy ,mc xeqi`n ald zxykd

:ekezn mcd
ìçkä`vi mxhy alg ea ievn dhigyd xg`le ,dndad ly ccd ± ©§©

,elke`le lgkd z` lyal dvexyke ,dtebnBòøB÷dligzàéöBîe §¦
epnn,Báìç úàm` j` .xyad leyiaa axern algd didi `ly ick ¤£¨

,Bòø÷ àì,jk elyiaeåéìò øáBò Bðéàzlik`e leyia xeqi` meyn Ÿ§¨¥¥¨¨
llkl `a `l diiga dndadn `vi `ly algy iptn ,alga xya

.'alga xya' xeqi` oiprl 'alg'
:dlik`l al mixiykn cvik zyxtn dpyndálämcdy ,ser ly ©¥
,dgiln ici lr exiykdl ic `le ea qepkBòøB÷dgilnd mcew §

àéöBîeepnn.Bîc úàm` j`Bòø÷ àì,elk`eåéìò øáBò Bðéà ¦¤¨Ÿ§¨¥¥¨¨
.mc zifk ea oi` i`ceay iptn ,mc xeqi` meyn
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קלז oifge` mipy` cenr hw sc ± oey`x wxtzereay

:ïðéëøôå'åë øòéð éë øáñ äãåäé éáøã ììëîip` d`ex" xn`wcnc .ixiq` inp Ð

s` xqe` `edy dn z` d`ex ipi` la` ,dlgza xrip `lya dcedi iax ixac

iax xn` `l :iax xn`" ipzw `lcn .xq` xripya s` ,edi`c llkn Ð "xripya

."xrip `lya `l` dcediäòìá àì àä,dpexg`d on xzei dpey`x dkizg Ð

.olek z` xeq`l xeriy oi` z`fd dtihae

äôé äìçú øòéð àì àîùxg`e ,drlae Ð

xaq `l dxifb `dae .seqa xripyk dhlt jk

,xeq` ehgeql xyt`ca la` ,dizeek iax dl

.dizeek dl xaq Ð liha `l epina oinae

íéîëç éøáãå øî øîà,lkd z` oixiznd Ð

Ð xrip `lya la` ,xripyk Ð iaxl oi`xp

`lya s` oixizn mdc ,llkn .el d`xp `l

.xripøòéð éàîåiax xn`wc Ðàîéìéà ?
äìçúá àìå óåñá øòéðab lr s`c Ð

z` `ed d`exc iax xn`w mrhd z` dlawc

xfge seqa xripe li`ed ,oixiznd ixac

Ð xzen ehgeql xyt` :xaqwc ,hgqpe

"`da dcedi 'x ixac oi`xp" zxn`døòéð ?
óåñ ãòå äìçúîoixiznd ixac z` d`x Ð

dleka mrhd dlgzn hytc oeikc .efa

Ð dlek z` xeq`l ick da oi`e ,dxcw

yyegd dcedi iax ixac d`x `le .xzen

.dti dti xrip `l `nyéøáñ ïðáøã ììëî
'åëmdixac z` ip` d`ex" xn`wcn Ð

mdixac z` d`ex ip` oi`e ,dlgza xripya

oixizn ode ,dlgzn xrip `lya exizdy dn

Ð "dhigq meyne ,seqay xeripa eze`

.xzen Ð ehgeql xyt` :ixaqwc ,llkn

éâéìô åèçåñì øùôàáã éàîîåcr" i`de Ð

ixye ,i`w dtih` Ð opax ixn`wc "ozzy

dkizgd s`?i`ce `ziinw dkizg `nlic

xq`c dcedi iaxc dizlinc `tiq`e ,`xiq`

,dpin ody iptn sl` od elit` x`yd z`

iltef dkizg oi` mlerl :ixn`e .opax ib

`lya Ð zekizgd x`ya s` xeq`l dcedi iax ixac z` ip` d`ex :xn`w ikd iaxe .liha inp epina oinc .oleka mrh zzl ick dkizga `diy cr ,x`yd z` zxqe`

.xeqi` zyrp `l `dc Ð dlgza xripya eixac d`ex ip` oi`e .liha `l epina oine ,zexg`a dhlte dxfge ,seqa `l` xeqi` zyrpe xeqi`d mrh dlawe ,dlgza xrip

elit` xzid d`ex ip` oi`e .opiyiig `l xrip `l `nyle ,xeqi` zyrp `lc ,ziyixtck ,dlgza xripyk Ð oixiznd ixac z` ip` d`exe .opiyiig `l dti xrip `l `nyle

.liha `l epina oinc ,edyna dizexag z` seqa zxqe`e dlgzn xeqi` zyrpc ,seqa `l` dlgza xrip `lya Ð zexg`aåðéîá ïéîá àîìùá úøîà éà éàî éàäÐ

.i`w dtih` Ð ipzwc "ozzy cr"e ,xzen ehgeql xyt`c meyn opax exy `ziinw dkizgae ,liha `lc micen mlekåðééäoixiznd minkg ixac oi`xp" xninl jiiyc Ð

.drla `lc ,"dlgza xripyaøåñà éîð ïðáøì åèçåñì øùôà úøîà éà àìà,exywc `ed `x`y` Ð dlgza xrip `ly oiae dlgza xripy oia opax exywc i`de Ð

ikid .i`w dkizg` Ð ipzwc "ozzy cr"e ,lha epina oinc meyne"xripya minkg ixac oi`xp" ipzinl iax ivn?`ny dxfb edl zi`c ,dkizgl dl ixq` inp opax `de

minkg ixac `le ,oleka xqe`d dcedi iax ixac `l ,da el oi`xp oi`e .drla `lc meyn `ziinwa s` ixyc llkn ,xripya `xzidc `nrh ilzcn ,iaxe .dti dti xrip `l

dti xrip `l `nyl opiyiig `lc cere ,liha `l epina oinc eprinydl iax `a m`e .dpey`xa `din oixqe`e zexg`a oixiznd?iax ixac oi`xp" :ipzinl dil irai` ikd

dxq`pe mrhd dlawy oeikc .seqa xrip `l` dlgza xrip `lya ,oleka xqe`y dcedi?.xripyk Ð eixac oi`xp oi`e .liha `l epina oinc ,`edy lka dizexag zxqe`

nyl yyeg edi`c,exy inp `ziinwa opaxc llkn Ð "minkg ixac oi`xp" xn`wcne .zxzen dpey`xd s`e ,ikdl opiyiig `l Ð xripc oeikc .olek zxqe`e ,dti xrip `l `

.dlap dkizgd ziyrp `le ,xzen ehgeql xyt` :ixaqwe ,i`w dtih` Ð "ozzy cr"eéãéî àì åúådcedi iaxc dizhiya iax dil mwc `zyde .`ibeqd z` zepyl oi` Ð

oke .`zil ,ax mewna ixeqi`a l`eny :opixn` `d Ð yiwl yixe l`eny ediilr ebilti`c ab lr s` ,ixaq dizeek inp `pipg iaxe opgei iaxe axe ,xeq` ehgeql xyt`c

ozil ea yie xya zkizga weacd alga oiae ,dkizg dze`a mrh ozil ick da yie xrip `le dkizgd lr ltpy alg ztiha oia ,dcedi iaxk opicare .`zil opgei iax iabl

`dac .sl` od elit`e ,zexq`p olekc ,dlhal zekizgd x`y oiliren oi`e ,dlap ziyrp dnvr dkizgde .dxezd on xeq` xeriy ivg iedc ,zifk ea oi` elit`e .da mrh

epina Ð dxezay oixeqi` lk :ediiexz ixn`c l`enye axc ,iniiw dizhiya inp l`enye axe .dizhiya iax dil mw `dc ,liha `l epina oinc dcedi iaxk ol `niiw inp

enwc ,eed i`xzac ,`axe iia`l opirny Ð ediizeek inp `ipze ,mzd yiwl yixe opgei iax ediilr belti`c ab lr s`e .(a,br) dxf dcear zkqna ediizek `ipze ,edyna

oia ,epnfa ung :`zkld ,`ax xn`c .edyna epina oinc ,axk `zkld `ax wqt inp (`,l) migqtae .(`,eq) dxf dcear zkqna ,'ek `xng ebl `lg :xnzi`c .l`enye axk

meyn ,epin eh` unga ax xfb epina `lyae ,edyna epina dxezay oixeqi` lk :xn`c ,dinrhl ax Ð edyna ,epina :`nrh opiyxtne .edyna Ð epina `ly oia epina

yi m` la` .liha `l epina oina oia ,dlap ziyrp dleke xeq` ehgeql xyt`a oia ,dcedi iaxk dkld ediiexza :dpin rny .dia ileflfl ez`e ,dipin iypi` ilica `lc

z` wlq Ð xg` xace epine oin lkc ,icen dcedi iax elit` `dac .zexzen oleke dkilyne ,dlhan ahexd Ð mrhd z` dlawy dkizgd lka miyyn xzei ecal ahexa

edlek ,ok m`c .`nwe`l xyt` `le Ð 'ek dqke xripya dcedi iax ixac oi`xp iax xn` :`kti` eda `ipznc mixtq zi`e .elhane eilr dax epin epi`ye ,epi`y ink epin

,zepexg`a `l` zwelgn o`k oi`e ,hlt `le rla `dc ,dxeq` `ziinw inp opaxl jgxk lr ok m` ,llk xrip `lya inp ediizbelt iwenc oeikc .`xiq`c `ziinwa ecen

.dl opiqxb `l jklid .icin ehgeql xyt`a ixii` `leäðùîøáåò åðéà åòø÷ àì`ki` i` yxtn `xnbae .ixwn "alg" e`lc ,eleya lr `le ,zewll ezlik` lr Ð

.`l e` opaxc `xeqi` `dinåéìò øáåò åðéà åòø÷ àì åîã úà àéöåîå åòøå÷ áìäla` .zifk enca oi`y ,ser ala dl miwen (`,ak) zezixk zkqnae .zxka zeidl Ð

.riyc ,al ip`y :(a,cr) migqta opixn` inp ikde .rlea epi`e ,`ed wlg aldy ,xq`p epi` Ð exya la` ,eleya xg`l erxw `l m` zxk aiig Ð dndaaàøîâ
øîà
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ïéàøð`l epina oin `nlr ilekc `nil :dniz Ð dil `iran oi`xp oi`e dcedi iax ixac

`l` dlgza xrip `lya Ð minkgl dcedi iax ixac oi`xp :xn`w ikde ,liha

lirl ipyn `peeb i`d ikc .seq cre dlgzn xripyk `l` eilr ewlgp `l minkgy ,seqa

`xza `aa) "dpitqd z` xkend" wxtae ,"eilebpxze eiicb el eca`" iab (`,ai) `nw wxta

yie !oizkec dnkae ,"jaeye xea" iab (`,hr

dil xyt` `lc `kid `l` xn`w `lc :xnel

.xg` oipra xninl

áìäepi` erxw `l enc z` `ivene erxew

zkqna :qxhpewa yxit Ð eilr xaer

enca oi`c ,ser ala dl iwen (`,ak) zezixk

erxw `l m` zxk aiig Ð dndaa la` .zifk

`icdac ,ok xnel xyt` i`e .eleya xg`l

mcc (`,`k zegpn) "dax unewd"a opixn`

iwenc `de .elk` m` eilr xaer epi` Ð elyay

ser ala (`,ak zezixk) "dhigy mc" wxta dl

xaer epi`c oizipzn ipzw oipr lkac meyn Ð

qxhpewa yxity dne .lyean oia ig oia ,eilr

epi`e `ed wlg aldy ,xq`p epi` ald xyac

al ip`y" (a,cr) migqta opixn` ikdc ,rlea

df lr jenql oi`c :mz epiax xne` ,"riyc

wxta `ed `nlra diigcc ,dyrn zeyrl

hytinl ira dedc .(a,cr migqt) "oilev cvik"

ipzwcn ,ehlet jk erleak opixn`c dipin

.riyc al ip`y :igce ."eleya xg`l erxew"

`l ez Ð ehlet jk erleakc wiqnc i`nl la`

"eleya xg`l erxew"e .rla `le riyc opixn`

jk erleak" dia jiiyc .eziilv xg`l ,epiid Ð

Ð dxcwa la` .uegl ltep mcdy ,"ehlet

.rla `le riyc opixn` `le ,xeq`
epi`
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óBñ ãòå älçzî øòéð ék :øáñ äãeäé éaøc ììkî¦§¨§©¦§¨§©¦¦¥¦§¦¨§©
óBñ ãòå älçzî äqëå¯òìa àì àä ,éànà .øeñà §¦¨¦§¦¨§©¨©©¨¨¨©

?ììk¯."äôé äôé äqk àìå ,äôé äôé øòéð àì" àîéà §¨¥¨Ÿ¦¥¨¤¨¤§Ÿ¦¨¨¤¨¤
íéîëç éøáãå" :øî øîàøòépLk"øòéð" éàî ,"äqëå £©¨§¦§¥£¨¦§¤¦¥§¦¨©¦¥

,älçza øòéð àìå óBqa øòéð àîéìéà ?"äqk" éàîe©¦¨¦¥¨¦¥©§Ÿ¦¥©§¦¨
älçza äqk àìå óBqa äqëå¯éøác ïéàøð" zøîàä §¦¨©§Ÿ¦¨©§¦¨¨¨§©§¦§¦¦§¥
øòéð ,àlà ?"àäa äãeäé éaø¯,óBñ ãòå älçzî ©¦§¨§¨¤¨¦¥¦§¦¨§©

äqëå¯øòéð :éøáñ ïðaøc ììkî .óBñ ãòå älçzî §¦¨¦§¦¨§©¦§¨§©¨©¨§¦¦¥
älçza äqk àìå óBqa äqk ,älçza øòéð àìå óBqa©§Ÿ¦¥©§¦¨¦¨©§Ÿ¦¨©§¦¨

¯éøáñ÷ àîìà .øzeî¯BèçBñì øLôà¯.øzeî ¨©§¨¨¨§¦¤§¨§£¨
àçà áø déì øîàéànî :àðéáøì ézôécîøLôàác £©¥©©¨¦¦§¦§¨¦¨¦©¦§¤§¨

BèçBñì øLôà ,àîìc ,éâéìt BèçBñì¯ìkä éøác §£§¦¦¦§¨¤§¨§£¦§¥©Ÿ
äãeäé éaøå ,éâìtéî à÷ Bðéîa ïéîa àëäå .øeñà̈§¨¨§¦§¦¨¦©§¦§©¦§¨
eäééîòèì ïðaøå ,ìéèa àì Bðéîa ïéî øîàc déîòèì§©£¥©£©¦§¦Ÿ¨¥§©¨©§©£©§

!ìéèa Bðéîa ïéî éøîàc¯zøîà éà ?éàî éàä §¨§¦¦§¦¨¥©©¦¨§©§
àøéáñ äãeäé éaøk àëä Bðéîa ïéîa ïðaøc àîìLa¦§¨¨§©¨©§¦§¦¨¨§©¦§¨§¦¨

eäìøLôàáeéâéìt BèçBñì¯éaø øîà÷c eðééä §§¤§¨§£§¦¦©§§¨¨©©¦
."àäa íéîëç éøáãå àäa äãeäé éaø éøác ïéàøð"¦§¦¦§¥©¦§¨§¨§¦§¥£¨¦§¨

zøîà éà àlààëäå ,øeñà ìkä éøác BèçBñì øLôà ¤¨¦¨§©§¤§¨§£¦§¥©Ÿ¨§¨¨
éâìtéî÷ Bðéîa ïéîa¯äãeäé éaø éøác ïéàøð" éàä §¦§¦¨¦©§¦©¦§¦¦§¥©¦§¨

.éãéî àì eúå ,déì éòaî "ïéàøð ïéàåäðùîìçkä¯Bòø÷ àì ,Báìç úà àéöBîe BòøB÷ §¥¦§¦¦¨¦¥§¨¦¦©§¨§¦¤£¨Ÿ§¨
¯álä .åéìò øáBò Bðéà¯Bòø÷ àì ,Bîc úà àéöBîe BòøB÷¯.åéìò øáBò Bðéààøîâ ¥¥¨¨©¥§¦¤¨Ÿ§¨¥¥¨¨
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc oileg(iying meil)

àøîâ

:opaxcn xeq` erxw `ly lgk m`d zxxan `xnbdàøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨
,áø øîàerxw `l' ea epipyy drixw `ll elyiay lgkøáBò Bðéà ¨©©¥¥
,'åéìòdxez xeqi` lr xaer epi`y dpeekdå`edøzeî.dlik`a ¨¨§¨

xya xeqi` oiprl algk aygp epi` dhegy alg dxezd ony iptn
rlaen `edy onf lk ok lre ,lgkd on ede`iveiy xg`l s` alga
eaiig dligzkl wxe ,dlik`a xeq`l exingd `l ,yxit `le enewna

.leyiad mcew ealg z` `ivedl minkg
:`xnbd dywnïðz ïðà àäåepizpyna,'åéìò øáBò Bðéà'rnyne §¨£©§©¥¥¨¨

,jknøáò àìc àeä øáòéî,xaer epi` dxez xeqi` wxy -àä ¤¡©§Ÿ¨©¨
àkéà àøeqéà.ezlik`a xeqi` yi opaxcn la` ±:`xnbd zvxzn ¦¨¦¨

àkéì énð àøeqéàc àeä ïéãaelit` ea oi` oicd zxey it lr ± §¦§¦¨©¦¥¨
,opaxc xeqi`àôéñ àðúéîì àòác éãéiàå`pzd dvxy jezn j` ± §©§¥¦§¨§¦§¨¥¨

,`tiqa zepyløáBò Bðéà Bòø÷ àì ,Bîc úà àéöBîe BòøB÷ álä'©¥§¦¤¨Ÿ§¨¥¥
,'åéìòeíúäerxw `ly al oiprlàøeqéà àä øáò àìc àeä øáòéî ¨¨¨¨¤¡©§Ÿ¨©¨¦¨
àkéàly ala oi`y iptn ,ezlik` lr zewln aiigzdl xaer epi` ± ¦¨

iptn ,dxez xeqi` elit`e ,ezlik`a xeqi` yi i`cea la` ,zifk ser
ok lr ,'dxezd on xeq` xeriy ivg'yàLéø énð àðz`pzd dpy ± ¨¨©¦¥¨

oeyla `yixa mb,'åéìò øáBò Bðéà'xeqi` oi` lgkay it lr s` ¥¥¨¨
.opaxcn elit`

:`ziixan ax ixacl riiql zywan `xnbddéì òéiñî àîéìm`d ± ¥¨§©©¥
epipy oky ,ax ixacl zriiqn `ziixady xn`pBòøB÷ ìçkä©§©§

BòøB÷ álä .åéìò øáBò Bðéà ,Bòø÷ àì ,Báìç úà àéöBîemcew ¦¤£¨Ÿ§¨¥¥¨¨©¥§
,dgilndBòø÷ àì ,Bîc úà àéöBîe,jk elyae xareøçàì BòøB÷ ¦¤¨Ÿ§¨§§©©
BìeMaxg`l s` mcd z` epnn `ivedle ald z` rexwl eilr ± ¦

,eleyiaøzeîe:`xnbd zwiicn .dlik`a jk ici lréòác àeä áì ¨¥§¨¥
äòéø÷eilr eleyia mcew erxw `l m`y `ziixad dxn` ala wx ± §¦¨

,leyiad xg`l erxewlìáàaìçkdrixw `ll elyia m`y rnyn £¨§©
äòéø÷ éòa àì,`edy zenk elke`l xzene ,erxewl cer wewf epi` ± Ÿ¨¥§¦¨

.dlik`a xzen erxw `ly lgky ax ixack epiide
:`xnbd dgecàîìcy `ziixad zpeek `ny ±déì ébñc àeä áì ¦§¨¥§©¦¥

äòéø÷axg`l drixwa el ic drixw `ll elyiae xary aly ± ¦§¦¨
,ea qepkd mcdn rlea epi`e wlg aldy iptn ,leyiadìçk ìáà£¨§©

,drixw `ll elyiayäòéø÷a déì ébñ àìeprxwiy el ic `l ± Ÿ©¦¥¦§¦¨
.xq`pe leyiad zrya alg rla xake `ed jxy iptn ,dzr

:ax mya ztqep drc d`ian `xnbdàøéæ éaø øîà ,éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¥¨©©¦¥¨
,áø øîàerxw `l' ea epipyy drixw `ll elyiay lgkøáBò Bðéà ¨©©¥¥
,'åéìò,dxez xeqi` lr xaer epi`y dpeekdeopaxcnøeñàlgkd ¨¨¨

dhegy alge ,leyiad zrya xyaa rlap algdy iptn ,dlik`a
.opaxcn xeq`

:ax ixacl dpyndn riiql zywan `xnbddéì òéiñî àîéìm`d ± ¥¨§©©¥
erxw `l' epipy oky ,ax ixacl zriiqn dpynd,'åéìò øáBò Bðéà¥¥¨¨

rnyneøáò àìc àeä øáòéî,xaer epi` dxez xeqi` wxy -àä ¤¡©§Ÿ¨©¨
àkéà àøeqéà:`xnbd dgec .ezlik`a xeqi` yi opaxcn la` ± ¦¨¦¨

àkéì énð àøeqéàc àeä ïéãaelit` ea oi` oicd zxey it lr ± §¦§¦¨©¦¥¨
,opaxc xeqi`àôéñ àðúéîì àòác éãéiàå`pzd dvxy jezn j` ± §©§¥¦§¨§¦§¨¥¨
`tiqa zepyløáBò Bðéà Bòø÷ àì ,Bîc úà àéöBîe BòøB÷ álä'©¥§¦¤¨Ÿ§¨¥¥

,'åéìòíúäãerxw `ly al oiprlàä øáò àìc àeä øáòéî ¨¨§¨¨¤¡©§Ÿ¨©¨
àkéà àøeqéàea yi i`cea la` ,zewln eilr aiigzdl xaer epi` ± ¦¨¦¨

ok lr ,'xeriy ivg' oick dxez xeqi`øáBò Bðéà' àLéø énð àðz̈¨©¦¥¨¥¥
,'åéìò.opaxcn elit` llk xeqi` oi` lgkay it lr s` ¨¨

:ax ixack `ly `ziixan gikedl zywan `xnbdòîL àzdnn ¨§©
,`ziixaa epipyyBðéà Bòø÷ àì ,Báìç úà àéöBîe BòøB÷ ìçkä©§©§¦¤£¨Ÿ§¨¥

øçàì BòøB÷ ,Bòø÷ àì ,Bîc úà àéöBîe BòøB÷ álä ,åéìò øáBò¥¨¨©¥§¦¤¨Ÿ§¨§§©©
øzeîe BìeMa:`xnbd zwiicn .dlik`aäòéø÷ éòác àeä áìwx ± ¦¨¥§¨¥§¦¨

,leyiad xg`l s` drixw jixv alaìáàaìçkxar m`y rnyn £¨§©
drixw `ll elyiaeäòéø÷ éòa àìxzene ,erxewl cer wewf epi` ± Ÿ¨¥§¦¨

erxw `ly lgky xaeqd ax ixack `ly epiide ,`edy zenk elke`l
.dlik`a xq`p
:`xnbd dgecäòéø÷a déì ébñc àeä áì àîìcxary al `ny ± ¦§¨¥§©¦¥¦§¦¨

wlg aldy iptn ,leyiad xg`l eprxwiy el ic drixw `ll elyiae
,rlea epi`eìçk ìáà,drixw `ll elyiayäòéø÷a déì ébñ àì £¨§©Ÿ©¦¥¦§¦¨

zrya alg rla xake `ed jxy iptn ,dzr eprxwiy el ic `l ±
.jka xq`pe leyiad

:dpey`xd oeyld itk ax ixacl `ziixan di`x d`ian `xnbd
áøc àn÷ àðMéìk àéðz,ax mya dpey`xd oeyld ixack ±ìçk ©§¨§¦§¨©¨§©§©

LxareBáìça BìMa,drixw ilaøzeîla` .dlik`aäá÷lbr ly ¤¦§©£¨¨¥¨
,diiga dndad dwpiy alg dhigyd xg`l da `vnpy dlh e`

Lxaredáìça dìMa,algd z` dpnn `ivedl ila -øeñà± ¤¦§¨©£¨¨¨
:`ziixad zyxtn .dlik`a dxeq` dawdLøôä äîeyiäæ ïéa ¨¤§¥¥¤

äæì,dawl lgk oia ±äæ,dawd alg ±åéòîa ñeðkiiga `vi xak ± ¨¤¤¨§¥¨
on 'alg' my eilr lg xake ,dpa irna sq`pe qpkpe diccn dndad

.alga xya xeqi` oiprl dxezdäæå,lgkd alg ±åéòîa ñeðk ïéà §¤¥¨§¥¨
`l` cg` mewna mlern sq`p `le ,diccn dndad iiga `vi `l ±
aeige ,dxezdn 'alg' my eilr lg `le ,lgkd xyaa `ed rlaen
`ziixaa ok m` yxetne .opaxcn dligzkl wx `ed lgkd zrixw
epi` drixw `ll lyazdy lgky ax ly dpey`xd oeyld itk

.dlik`a xeq`
an `xnbderxew lgkd' dpyna epipy :lgkd z` rxew cvik zxx

:`xnbd zl`ey .'ealg z` `ivene.BòøB÷ ãöék:`xnbd daiyn ¥©§
áøòå éúL BòøB÷ ,äãeäé áø øîà,agexle jxe`l ±ìúBka Bçèå ¨©©§¨§§¦§¥¤§¨©¤

algd lk epnn hgqiy cr lzekd iab lr eicia lgkd z` wgece ±
.ekezay

:df oipra dyrn `xnbd d`ianì øæòìà éaø déì øîàdéònL± ¨©¥©¦¤§¨¨§©¨¥
,eynyl xfrl` iax xn`éì òø÷,edlvzy mcew lgkd z`àðàå §©¦©£¨

ìeëéà:`xnbd zl`ey .ef drixw jnq lr epnn lke` ip`e ±à÷ éàî ¥©¨
ïì òîLî`lde ,eprinydl xfrl` iax `a dn ±,àéä ïéúéðúî ©§©¨©§¦¦¦

:`xnbd zvxzn .ealg z` `ivene erxew lgkdyïì òîLî à÷ àä̈¨©§©¨
,eprinydl xfrl` iax `a z`f ±ïðéòa àìcmikixv ep` oi`y ± §Ÿ§¦¨
rexwl dilv jxevl lgkd zrixwa,áøòå éúLizy zrixwa ic `l` §¦§¥¤

,cala axr e` calaåoic df ote`a xn`p `l ok.'ìúBka Bçè' §¨©¤
:lgk oipra sqep dyrn `xnbd d`ianàzìé déì äøîàax zy` ¨§¨¥©§¨

ongp,ïîçð áøìéãkîixd -ìkxeqi`àðîçø ïì øñàcxq`y ± §©©§¨¦§¦¨§¨©¨©£¨¨
,d"awd epldéúååk ïì àøL,oebk .ezenk xg` xac epl xizd ±øñà ¨¨¨§¨¥¨©
àîc ïì,mc zlik` epl xq` ±àãák ïì àøLzlik` epl xizde ± ¨§¨¨¨¨©§¨

xeqi` epl xq` oke .mc mrh el yie yexw mc eleky it lr s` cak
,äcðd`exd dy` epl xizde.øäBè ícepl xq`,äîäa áìçxizde ¦¨©©¥¤§¥¨
epl.äiç áìçepl xq`,øéæçepl xizde'àèeaéLc àçBî'egen ± ¥¤©¨£¦¨§¦¨

serd zlik` epl xq` .xifg mrhk enrhy ,'`heaiy' `xwpd bcd ly
`xwpd `nhd,'àúeøéb'epl xizdeàøååëc àðMéì,bc ly oeyl ± ¦¨¦§¨§©§¨

xeqi` epl xq` .'`zexib' mrhk enrhy,Léà úLàz` epl xizde ¥¤¦
däLeøbs`,dìòa éiçaz` epl xq` .yi` zy`l dnecy it lr s` §¨§©¥©§¨

úLàd,çà`id xy`k epl dxizde,äîáéxq` .rxf `la eig` zny ¥¤¨§¨¨
z`yl eplúéúekpl xizde ,dieb ±eøàz úôé,dnglna dzaypy ¦§©Ÿ©

,ecbpk xzid xac yi xeqi` lkay oeike .dieb `idy it lr s`ïðéòa§¦¨
àáìça àøNa ìëéîìokide ,xzid jxca alga xya lek`l ipevx ± §¥©¦§¨©£¨¨

.alga xya oirk `edy xac aezkd epl xizdïîçð áø eäì øîà̈©§©©§¨
éçaèì,migahl ongp ax xn` ±éìçk dì e÷éåælgk dl elv ± §©¨¥§¦¨©£¥

algd ixdy ,xzid jxca alga xya mrh lgka yibxze ,cetiya
.dilv zrya lgka rela epcer

erxewl ila lgk zelvl ongp ax xizd cvik :`xnbd dywn
,ealg z` `ivedleïðz ïðàäålgkd' dpynaBòøB÷z` `ivene §¨£©§©§

:`xnbd zvxzn .'ealgàeääezrc xy`k exn`p dpynd ixac ± ©
lgka ynzydläøã÷ìalg `vei leyiaay iptn ,leyial ± ¦§¥¨
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oifge` mipya cenr hw sc ± oey`x wxtzereay

åéìò øáåò åðéà áø øîà`le .elya m` dlik`a dlgzkl xzene ,`ziixe`cn Ð

:(`,`iw) onwl opixn` ,`vie epnn hgqp elit` `dc Ð opaxcn `din xeq` :opixn`

opaxc xeqi` elit` Ð yxit `le rlaenc oeik ,i`de .`ed opaxcn ,dhegy alg

.`kiløáò àìã àåä øáòéî íúäã.zifk ea oi`c ,zewll Ðàëéà àøåñéà àäÐ

.dxezd on xeq` xeriy ivgcàì ìçë àä
äòéø÷ éòá`pz `lcn ,leyiad xg`l Ð

."eleya xg`l erxew ,erxw `l" diaàîìã
ibqc `ed alc meyn ,diipz `l ikd meyn Ð

zryac meyn ,leya xg`lc drixwa dil

.riyc ,rla `l leyaìçë ìáà`edy Ð

xak ,jx`le ,leya ici lr algd ea rlap

.drixwa ez dil ibqäá÷ly e` dlh ly Ð

.ozaw jezl algd miwpeiy lbrñåðë äæ
åéòîáalg Ð dndad iccn `viyne Ð

`vi `ly Ð eirna qepk epi` lgke .`ed

rlaen `l` sq`p `le ,diiga dndad iccn

edine .alg llkl `a `le ,`ed xyaa

.opaxcn drixw ira dlgzklìúåëá åçèå
.ealg hgqiy ick ,lzekl eicia eyaek Ð

éì òø÷.leki` `p`e ,eplvzy mcew lgk Ð

àéä ïéúéðúî.xzene ezlgzn erxewc Ðàä
ïì òîùî à÷,dil xn`w `nlra drixw Ð

`vei shepd algdy itl ,axr e` izy e`

.xfg `l Ð alg `ed ixde ,`viyne .dhnl

i`ce mzdc ,dxcwl `l` axre izy ira `le

`edyky itl .dlgzn elek `ivedl jixv

lyazne xfege ,xenb alg `ed ixd Ð `vei

ilva Ð "xzen elyay" lirl ipzwce .enr

ixaca aizkc ,leya ixw inp ilvc ,xn`w

."gqtd (z`) elyaie" (dl a) minidàúìéÐ

.ezy`ãáëämrh Ð yexw ,`ed mc elek Ð

.el mcøäåè íãxdeh ini lye oileza ly Ð

.zclei lyçåî,`heaiy enyy bc ly Ð

.xifg mrhk enrhàúåøéâ.`ed `nh ser Ð

àøååëã àðùéì.`zexib mrh el yi Ðøñà
ùéà úùà ïìit lr s`e ,dyexb ol `xy Ð

.ig dlrayàáìçá àøùéá ìëéîì àðéòáÐ

eznbec xzid `vn` dneå÷éåæ ?,ecety Ð

.cetya lgk dl epzïðú åòøå÷ ïðà àäå
äøã÷ì àåääalg ied Ð dipin witp ikc Ð

.dil xq` Ð dil rlaine xcd ike ,dhegy

ax Ð "eilr xaer epi` erxw `l" ipzwce

,axc `xza `pyilk dil `xiaq ongp

(z`) elyaie" aizkc ,ilva dl iwen `ziixae

.minid ixaca "gqtd
àäå
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åðéàopaxc dhegy algc meyn ,elya m` xzenc :qxhpewa yxit Ð xzene eilr xaer

dvexy rnyn .`kil opaxc `xeqi` elit` Ð yxit `le rla`c oeik ,i`de .`ed

xfge alg `vi `d ?xzen i`n` Ð dxcwl i`c ,ilvl lgkc `zzrny dlek cinrdl

,carica ipzw "elya" `de :jixtc ,"ilgk dl ewief" iab `icda onwl yxit oke !rlape

ipzwcn ,`ed ilva i`ce `de :qxhpewa yxite

`d ?xzen i`n` Ð dxcwa i`c ."xzen"`vi

cakc `zzrny xza onwle .rlape xfge algd

epxn` xak lgk zeklde :qxhpewa yxit

i`e ,axr e` izy drixw ira Ð ilvlc ,dlrnl

`ipz `dc ,axc `nw `pyilk ,xzen Ð erxw `l

xcwle .dizeekeghe axre izy erxew Ð d

"dypd cib" wxta mixtqa aezky dne .lzeka

dirxw `lc `kid xeq` envr lgk" (a,fv oileg)

elit`c ,dil opiqxb `l "`xya icda dilyae

itl ,qxhpewd yexitl xeq` dicegl dilya

qxhpewd yexitl mb `dine .rlape xfge yxity

lgkd oda lyazpy mina miyy `ki`c `kid

,dicegl elyay `kid lgkd xq`p did `l Ð

`kid la` .mina lhazp hltpd algdy itl

rlapd xya mrh meyn xeq` Ð xya mr elyac

lgk" jenqa iqxbc mixtq yi oke .lgkay alga

dicegl dilyac `kid ,xzen Ð ealga elyay

yiy qxhpewd yexitl ecinrdl yie ."xya `la

alg oda lhazny ziyixtck miyy mina

.lgkd on `veidàäm`e Ð `ki` `xeqi`

`xeqi` `d `nlc ,qxhpewd yexitl :xn`z

:xnel yie ?xzen Ð ilvl la` ,dxcwl `ki`

,xzen Ð erxw `l m`c ipznl dil ded ok m`c

.ilva dil opinwen ded `linne ,yecg iedc

áìdrixw ira `l lgk la` drixw irac `ed

:`kti` dpin wec ,daxc` :xn`z m`e Ð

wiicck ,`ki` `xeqi` `d Ð eilr xaer epi`

xninl irac icii`" xninl jiiy `l `kdc .lirl

icii` `nlcc :xnel yie .lirl xn`wck "`tiqa

inp hwp ,"eilr xaer epi`e" oizipzna ipzwc

.ikd `ziixaaàä`lcn Ð drixw ira `l lgk

dl opinwen dede ,"eleya xg`l erxew" ipzw

?xaqw i`ne :xn`z m`e .al iab ipzwck ,ilva

xzen i`n` Ð leya xg` drixw dia `ipdn i`

?drixw jixvc leya mcewn xzei ,drixw `la

`zriiq iziin ikid Ð drixw dia `ipdn `l i`e

xg`l erxew" ipzw `lcn `ziixa jdn axl

xg`l melk el zlren drixw oi` `d ,"eleya

zlrenc jzrc `wlq i`cec :xnel yie !lyazpy

epi`e :ax xn`wc `de ,eleya xg`l drixw el

igae ,lyeana Ð drixw `la xzene eilr xaer

hlt xak lyazp ikc meyn ,epiid .erxew Ð

.drixw ira alg aex el yiy ig la` ,zvwna

àîìã:yexit Ð drixwa dil ibqc `ed al

,ilvl e` dxcwl elit` rla `le riyc meyn

migqtc `pwqnk ,ehlet jk erleakc meyn

ibq `l lgk la` .(a,cr)elit` drixwa dil

jiiy `l ehlet jk erleakc meyn Ð ilvl

.dicegl mca `l` ,mixeqi` x`yaäãðyi` zy`ne ,dy` ileza zxdh Ð (dy`) dcp z`nehn mcd ,legh Ð mcd on" :xilwd xfril` iax cqi dxt zyxt ly welqa Ð xdeh mc

.inlyexid it lr dyr lkde ,yxit `l zizek cbpke .yi`l x`ez zti Ð

å÷éåæqxhpewae .rxwp `le alg `ln getp cep enk lgk ,`kd oke .oigetp xnelk ,(a,`l) dxf dcear zkqnc ipy wxta i`nx`c ipwiefl ince ,mi`ln miwif enk :jexra yxit Ð ilgk dl

.cetya lgk dl epz ,ecety :yxitàåääixaca "gqtd (z`) elyaie" aizkck ,ilva dl iwen `ziixae ,axc `xza `pyilk dil `xiaq ongp axc :qxhpewa yxit Ð dxcwl

ith lwin `dc Ð `xza `pyilk ixnbl xaqc xnel dvex epi`e .eziilv xg` ,epiid Ð eleya xg`l erxew :(`,cr migqt) "oilev cvik" wxta opinwen inp ikdc ,wgec df oi`e .minid

,dxcwl ,epiid Ð "erxew" ipzwc `d ,ok m` ,drixw `la dlgzkl ilvl ongp ax ixyc oeikc ,`xza `pyilk xaq oizipznc yexita `l` .dlgzkl elit` ixyc ,`nw `pyiln elit`

,epiid Ð dxcwl lzeka eghe axre izy zrixw jixvc `dc :yxit mz epiaxe .dxcwl ixiinc oeik ,xeq`e eilr xaer epi` ,jgxk lr Ð "eilr xaer epi` ,erxw `l" ipzw ike .`kd xn`wck

mrhc itl Ð xyad mr da exingdc `nrhe .zvw drixwa dlgzkl ixy Ð ilvl e` ,xya `la dxcwl la` .dxcwa mrh ozepa m` :`pzck .xya mr rnyn "dxcwl"c .xya mr dxcw

ga xya mrh ea yie ,xyad mrh dpzyne xyaa qpkp algd,xzen ,dlgzkl zvw erxwy oeik Ð axre izy erxw `ly it lr s` ,dxcwa lgkd mr xyad oi`yke .minkg exfb jkle ,al
oi`c

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

.øzeîe ,åéìò øáBò Bðéà :áø øîà ,àøéæ éaø øîà¯àäå ¨©©¦¥¨¨©©¥¥¨¨¨§¨
"åéìò øáBò Bðéà" ïðz ïðà¯àä ,øáò àìc àeä øáòéî £©§©¥¥¨¨¦£©§¨£©¨

!àkéà àøeqéà¯éãééàå ,àkéì éîð àøeqéàc àeä ïéãa ¦¨¦¨§¦§¦¨©¦¥¨§©§¥
àì ,Bîc úà àéöBîe BòøB÷ álä" àôéñ àðúéîì àòác¦§¨§¦§¨¥¨©¥§¦¤¨Ÿ

íúä ,"åéìò øáBò Bðéà Bòø÷¯øáòéî,øáò àìc àeä §¨¥¥¨¨¨¨¦£©§¨£©
."åéìò øáBò Bðéà" àLéø éîð àðz ,àkéà àøeqéà àä̈¦¨¦¨§¨©¦¥¨¥¥¨¨

ìçkä :déì òéiñî àîéì¯,Báìç úà àéöBîe BòøB÷ ¥¨§©©¥©§¨§¦¤£¨
Bòø÷ àì¯álä .åéìò øáBò Bðéà¯úà àéöBîe BòøB÷ Ÿ§¨¥¥¨¨©¥§¦¤

Bòø÷ àì ,Bîc¯àeä áì .øzeîe ,BìeMa øçàì BòøB÷ ¨Ÿ§¨§§©©¦¨¥
ìçk ìáà ,äòéø÷ éòác¯.äòéø÷ éòa àì¯:àîìc §¨¥§¦¨£¨§¨¨¨¥§¦¨¦§¨

ìçk ìáà ,äòéø÷a déì ébñc àeä áì¯déì ébñ àì ¥§©¦¥¦§¦¨£¨§¨¨©¦¥
Bðéà :áø øîà àøéæ éaø øîà ,éøîàc àkéàå .äòéø÷a¦§¦¨§¦¨§¨§¦¨©©¦¥¨¨©©¥
"åéìò øáBò Bðéà" :déì òéiñî àîéì .øeñàå ,åéìò øáBò¥¨¨§¨¥¨§©©¥¥¥¨¨

¯øáòéî.àkéà àøeqéà àä ,øáò àìc àeä¯àeä ïéãa ¦£©§¨£©¨¦¨¦¨§¦
álä" àôéñ àðúéîì àòác éãééàå ,àkéì éîð àøeqéàc§¦¨©¦¥¨§©§¥¦§¨§¦§¨¥¨©¥

øáBò Bðéà Bòø÷ àì ,Bîc úà àéöBîe BòøB÷,"åéìò §¦¤¨Ÿ§¨¥¥¨¨
íúäc¯øáòéî,àkéà àøeqéà àä ,øáò àìc àeä §¨¨¦£©§¨£©¨¦¨¦¨

ìçkä :òîL àz ."åéìò øáBò Bðéà" àLéø éîð àðz̈¨©¦¥¨¥¥¨¨¨§©©§¨
¯Bòø÷ àì ,Báìç úà àéöBîe BòøB÷¯øáBò Bðéà §¦¤£¨Ÿ§¨¥¥

álä .åéìò¯Bòø÷ àì ,Bîc úà àéöBîe BòøB÷¯ ¨¨©¥§¦¤¨Ÿ§¨
,äòéø÷ éòác àeä áì .øzeîe ,BìeMa øçàì BòøB÷§§©©¦¨¥§¨¥§¦¨

ìçk ìáà¯!äòéø÷ éòa àì¯:àîìcáìàeä £¨§¨¨¨¥§¦¨¦§¨¥
ìçk ìáà ,äòéø÷a déì ébñc¯.äòéø÷a déì ébñ àì §©¦¥¦§¦¨£¨§¨¨©¥¥¦§¦¨
ìçk :áøc àn÷ àðMéìk àéðzBìMaLBáìça¯,øzeî ©§¨§¦¨¨©¨§©§¨¤¦§©£¨¨

dáìça dìMaL äá÷¯äæì äæ ïéa Løôä äîe ,øeñà ¥¨¤¦§¨©£¨¨¨©¤§¥¥¤¨¤
¯?BòøB÷ ãöék .åéòîa ñeðk ïéà äæå ,åéòîa ñeðk äæ¤¨§¥¨§¤¥¨§¥¨¥©§

áøòå éúL BòøB÷ :äãeäé áø øîàBçèåøîà .ìúBëa ¨©©§¨§§¦¨¥¤§¨§¤£©
ì øæòìà éaø déìà÷ éàî .ìeëéà àðàå éì òø÷ :déònL ¥©¦¤§¨¨§©¨¥§©¦©£¨¥©¨

!àéä ïéúéðúî ?ïì òîLî¯àìc :ïì òîLî à÷ àä ©§©¨©§¦¦¦¨¨©§©¨§¨
áøòå éúL ïðéòaBçèå.ìúBëaáøì àzìé déì äøîà ¨¥©§¦¨¥¤§¨§¤£©©¥©§¨§©

,déúååk ïì àøL àðîçø ïì øñàc ìk ,éãkî :ïîçð©§¨¦§¦¨©£©¨©£¨¨§¨¨§¨¥
àîc ïì øñà¯äcð ,àcák ïì àøL¯,øäBè íc £©¨¨¨§¨¨©§¨¦¨©©
äîäa áìç¯øéæç ,äiç áìç¯àçBîàèeaéLc, ¥¤§¥¨¥¤©¨£¦¨§¦¨

àúeøéb¯àðMéìàøååëcLéà úLà ,¯çà úLà ,dìòá éiça äLeøb¯äéBb ,äîáé¯ ¦¨¦¨¨§©§¨¥¤¦§¨§©¥©§¨¥¤¨§¨¨¨
àøNa ìëéîì ïðéòa ,øàz úôéàáìçaïîçð áø eäì øîà !éçaèì:e÷éåædìéìçk. §©Ÿ©¨¥©§¥©¦§¨§©§¨£©§©©§¨§©¨¥§¦¨¨§¦

¯?"BòøB÷" ïðz ïðàäå¯.äøã÷ì àeää¯"BìMaL" éðú÷ àäå¯ãáòéc¯,ïéà §¨£©§©§©¦§¥¨§¨¨¨¥¤¦§¦£©¦
älçzëì¯!àì¯,älçzëì eléôàc ïécä àeä,äá÷ àôéñ àðúéîì éòa à÷c éãééàå §©§¦¨¨©¦©£¦§©§¦¨§©§¥§¨¨¥§¦§¨¥¨¥¨
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קלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc oileg(iying meil)

àøîâ

:opaxcn xeq` erxw `ly lgk m`d zxxan `xnbdàøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨
,áø øîàerxw `l' ea epipyy drixw `ll elyiay lgkøáBò Bðéà ¨©©¥¥
,'åéìòdxez xeqi` lr xaer epi`y dpeekdå`edøzeî.dlik`a ¨¨§¨

xya xeqi` oiprl algk aygp epi` dhegy alg dxezd ony iptn
rlaen `edy onf lk ok lre ,lgkd on ede`iveiy xg`l s` alga
eaiig dligzkl wxe ,dlik`a xeq`l exingd `l ,yxit `le enewna

.leyiad mcew ealg z` `ivedl minkg
:`xnbd dywnïðz ïðà àäåepizpyna,'åéìò øáBò Bðéà'rnyne §¨£©§©¥¥¨¨

,jknøáò àìc àeä øáòéî,xaer epi` dxez xeqi` wxy -àä ¤¡©§Ÿ¨©¨
àkéà àøeqéà.ezlik`a xeqi` yi opaxcn la` ±:`xnbd zvxzn ¦¨¦¨

àkéì énð àøeqéàc àeä ïéãaelit` ea oi` oicd zxey it lr ± §¦§¦¨©¦¥¨
,opaxc xeqi`àôéñ àðúéîì àòác éãéiàå`pzd dvxy jezn j` ± §©§¥¦§¨§¦§¨¥¨

,`tiqa zepyløáBò Bðéà Bòø÷ àì ,Bîc úà àéöBîe BòøB÷ álä'©¥§¦¤¨Ÿ§¨¥¥
,'åéìòeíúäerxw `ly al oiprlàøeqéà àä øáò àìc àeä øáòéî ¨¨¨¨¤¡©§Ÿ¨©¨¦¨
àkéàly ala oi`y iptn ,ezlik` lr zewln aiigzdl xaer epi` ± ¦¨

iptn ,dxez xeqi` elit`e ,ezlik`a xeqi` yi i`cea la` ,zifk ser
ok lr ,'dxezd on xeq` xeriy ivg'yàLéø énð àðz`pzd dpy ± ¨¨©¦¥¨

oeyla `yixa mb,'åéìò øáBò Bðéà'xeqi` oi` lgkay it lr s` ¥¥¨¨
.opaxcn elit`

:`ziixan ax ixacl riiql zywan `xnbddéì òéiñî àîéìm`d ± ¥¨§©©¥
epipy oky ,ax ixacl zriiqn `ziixady xn`pBòøB÷ ìçkä©§©§

BòøB÷ álä .åéìò øáBò Bðéà ,Bòø÷ àì ,Báìç úà àéöBîemcew ¦¤£¨Ÿ§¨¥¥¨¨©¥§
,dgilndBòø÷ àì ,Bîc úà àéöBîe,jk elyae xareøçàì BòøB÷ ¦¤¨Ÿ§¨§§©©
BìeMaxg`l s` mcd z` epnn `ivedle ald z` rexwl eilr ± ¦

,eleyiaøzeîe:`xnbd zwiicn .dlik`a jk ici lréòác àeä áì ¨¥§¨¥
äòéø÷eilr eleyia mcew erxw `l m`y `ziixad dxn` ala wx ± §¦¨

,leyiad xg`l erxewlìáàaìçkdrixw `ll elyia m`y rnyn £¨§©
äòéø÷ éòa àì,`edy zenk elke`l xzene ,erxewl cer wewf epi` ± Ÿ¨¥§¦¨

.dlik`a xzen erxw `ly lgky ax ixack epiide
:`xnbd dgecàîìcy `ziixad zpeek `ny ±déì ébñc àeä áì ¦§¨¥§©¦¥

äòéø÷axg`l drixwa el ic drixw `ll elyiae xary aly ± ¦§¦¨
,ea qepkd mcdn rlea epi`e wlg aldy iptn ,leyiadìçk ìáà£¨§©

,drixw `ll elyiayäòéø÷a déì ébñ àìeprxwiy el ic `l ± Ÿ©¦¥¦§¦¨
.xq`pe leyiad zrya alg rla xake `ed jxy iptn ,dzr

:ax mya ztqep drc d`ian `xnbdàøéæ éaø øîà ,éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¥¨©©¦¥¨
,áø øîàerxw `l' ea epipyy drixw `ll elyiay lgkøáBò Bðéà ¨©©¥¥
,'åéìò,dxez xeqi` lr xaer epi`y dpeekdeopaxcnøeñàlgkd ¨¨¨

dhegy alge ,leyiad zrya xyaa rlap algdy iptn ,dlik`a
.opaxcn xeq`

:ax ixacl dpyndn riiql zywan `xnbddéì òéiñî àîéìm`d ± ¥¨§©©¥
erxw `l' epipy oky ,ax ixacl zriiqn dpynd,'åéìò øáBò Bðéà¥¥¨¨

rnyneøáò àìc àeä øáòéî,xaer epi` dxez xeqi` wxy -àä ¤¡©§Ÿ¨©¨
àkéà àøeqéà:`xnbd dgec .ezlik`a xeqi` yi opaxcn la` ± ¦¨¦¨

àkéì énð àøeqéàc àeä ïéãaelit` ea oi` oicd zxey it lr ± §¦§¦¨©¦¥¨
,opaxc xeqi`àôéñ àðúéîì àòác éãéiàå`pzd dvxy jezn j` ± §©§¥¦§¨§¦§¨¥¨
`tiqa zepyløáBò Bðéà Bòø÷ àì ,Bîc úà àéöBîe BòøB÷ álä'©¥§¦¤¨Ÿ§¨¥¥

,'åéìòíúäãerxw `ly al oiprlàä øáò àìc àeä øáòéî ¨¨§¨¨¤¡©§Ÿ¨©¨
àkéà àøeqéàea yi i`cea la` ,zewln eilr aiigzdl xaer epi` ± ¦¨¦¨

ok lr ,'xeriy ivg' oick dxez xeqi`øáBò Bðéà' àLéø énð àðz̈¨©¦¥¨¥¥
,'åéìò.opaxcn elit` llk xeqi` oi` lgkay it lr s` ¨¨

:ax ixack `ly `ziixan gikedl zywan `xnbdòîL àzdnn ¨§©
,`ziixaa epipyyBðéà Bòø÷ àì ,Báìç úà àéöBîe BòøB÷ ìçkä©§©§¦¤£¨Ÿ§¨¥

øçàì BòøB÷ ,Bòø÷ àì ,Bîc úà àéöBîe BòøB÷ álä ,åéìò øáBò¥¨¨©¥§¦¤¨Ÿ§¨§§©©
øzeîe BìeMa:`xnbd zwiicn .dlik`aäòéø÷ éòác àeä áìwx ± ¦¨¥§¨¥§¦¨

,leyiad xg`l s` drixw jixv alaìáàaìçkxar m`y rnyn £¨§©
drixw `ll elyiaeäòéø÷ éòa àìxzene ,erxewl cer wewf epi` ± Ÿ¨¥§¦¨

erxw `ly lgky xaeqd ax ixack `ly epiide ,`edy zenk elke`l
.dlik`a xq`p
:`xnbd dgecäòéø÷a déì ébñc àeä áì àîìcxary al `ny ± ¦§¨¥§©¦¥¦§¦¨

wlg aldy iptn ,leyiad xg`l eprxwiy el ic drixw `ll elyiae
,rlea epi`eìçk ìáà,drixw `ll elyiayäòéø÷a déì ébñ àì £¨§©Ÿ©¦¥¦§¦¨

zrya alg rla xake `ed jxy iptn ,dzr eprxwiy el ic `l ±
.jka xq`pe leyiad

:dpey`xd oeyld itk ax ixacl `ziixan di`x d`ian `xnbd
áøc àn÷ àðMéìk àéðz,ax mya dpey`xd oeyld ixack ±ìçk ©§¨§¦§¨©¨§©§©

LxareBáìça BìMa,drixw ilaøzeîla` .dlik`aäá÷lbr ly ¤¦§©£¨¨¥¨
,diiga dndad dwpiy alg dhigyd xg`l da `vnpy dlh e`

Lxaredáìça dìMa,algd z` dpnn `ivedl ila -øeñà± ¤¦§¨©£¨¨¨
:`ziixad zyxtn .dlik`a dxeq` dawdLøôä äîeyiäæ ïéa ¨¤§¥¥¤

äæì,dawl lgk oia ±äæ,dawd alg ±åéòîa ñeðkiiga `vi xak ± ¨¤¤¨§¥¨
on 'alg' my eilr lg xake ,dpa irna sq`pe qpkpe diccn dndad

.alga xya xeqi` oiprl dxezdäæå,lgkd alg ±åéòîa ñeðk ïéà §¤¥¨§¥¨
`l` cg` mewna mlern sq`p `le ,diccn dndad iiga `vi `l ±
aeige ,dxezdn 'alg' my eilr lg `le ,lgkd xyaa `ed rlaen
`ziixaa ok m` yxetne .opaxcn dligzkl wx `ed lgkd zrixw
epi` drixw `ll lyazdy lgky ax ly dpey`xd oeyld itk

.dlik`a xeq`
an `xnbderxew lgkd' dpyna epipy :lgkd z` rxew cvik zxx

:`xnbd zl`ey .'ealg z` `ivene.BòøB÷ ãöék:`xnbd daiyn ¥©§
áøòå éúL BòøB÷ ,äãeäé áø øîà,agexle jxe`l ±ìúBka Bçèå ¨©©§¨§§¦§¥¤§¨©¤

algd lk epnn hgqiy cr lzekd iab lr eicia lgkd z` wgece ±
.ekezay

:df oipra dyrn `xnbd d`ianì øæòìà éaø déì øîàdéònL± ¨©¥©¦¤§¨¨§©¨¥
,eynyl xfrl` iax xn`éì òø÷,edlvzy mcew lgkd z`àðàå §©¦©£¨

ìeëéà:`xnbd zl`ey .ef drixw jnq lr epnn lke` ip`e ±à÷ éàî ¥©¨
ïì òîLî`lde ,eprinydl xfrl` iax `a dn ±,àéä ïéúéðúî ©§©¨©§¦¦¦

:`xnbd zvxzn .ealg z` `ivene erxew lgkdyïì òîLî à÷ àä̈¨©§©¨
,eprinydl xfrl` iax `a z`f ±ïðéòa àìcmikixv ep` oi`y ± §Ÿ§¦¨
rexwl dilv jxevl lgkd zrixwa,áøòå éúLizy zrixwa ic `l` §¦§¥¤

,cala axr e` calaåoic df ote`a xn`p `l ok.'ìúBka Bçè' §¨©¤
:lgk oipra sqep dyrn `xnbd d`ianàzìé déì äøîàax zy` ¨§¨¥©§¨

ongp,ïîçð áøìéãkîixd -ìkxeqi`àðîçø ïì øñàcxq`y ± §©©§¨¦§¦¨§¨©¨©£¨¨
,d"awd epldéúååk ïì àøL,oebk .ezenk xg` xac epl xizd ±øñà ¨¨¨§¨¥¨©
àîc ïì,mc zlik` epl xq` ±àãák ïì àøLzlik` epl xizde ± ¨§¨¨¨¨©§¨

xeqi` epl xq` oke .mc mrh el yie yexw mc eleky it lr s` cak
,äcðd`exd dy` epl xizde.øäBè ícepl xq`,äîäa áìçxizde ¦¨©©¥¤§¥¨
epl.äiç áìçepl xq`,øéæçepl xizde'àèeaéLc àçBî'egen ± ¥¤©¨£¦¨§¦¨

serd zlik` epl xq` .xifg mrhk enrhy ,'`heaiy' `xwpd bcd ly
`xwpd `nhd,'àúeøéb'epl xizdeàøååëc àðMéì,bc ly oeyl ± ¦¨¦§¨§©§¨

xeqi` epl xq` .'`zexib' mrhk enrhy,Léà úLàz` epl xizde ¥¤¦
däLeøbs`,dìòa éiçaz` epl xq` .yi` zy`l dnecy it lr s` §¨§©¥©§¨

úLàd,çà`id xy`k epl dxizde,äîáéxq` .rxf `la eig` zny ¥¤¨§¨¨
z`yl eplúéúekpl xizde ,dieb ±eøàz úôé,dnglna dzaypy ¦§©Ÿ©

,ecbpk xzid xac yi xeqi` lkay oeike .dieb `idy it lr s`ïðéòa§¦¨
àáìça àøNa ìëéîìokide ,xzid jxca alga xya lek`l ipevx ± §¥©¦§¨©£¨¨

.alga xya oirk `edy xac aezkd epl xizdïîçð áø eäì øîà̈©§©©§¨
éçaèì,migahl ongp ax xn` ±éìçk dì e÷éåælgk dl elv ± §©¨¥§¦¨©£¥

algd ixdy ,xzid jxca alga xya mrh lgka yibxze ,cetiya
.dilv zrya lgka rela epcer

erxewl ila lgk zelvl ongp ax xizd cvik :`xnbd dywn
,ealg z` `ivedleïðz ïðàäålgkd' dpynaBòøB÷z` `ivene §¨£©§©§

:`xnbd zvxzn .'ealgàeääezrc xy`k exn`p dpynd ixac ± ©
lgka ynzydläøã÷ìalg `vei leyiaay iptn ,leyial ± ¦§¥¨
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המשך בעמוד זמ



`oifgeקמ mipy` cenr iw sc ± oey`x wxtzereay

ãáòéãá åìùáù éðú÷ àäådxcwa i`c ,"xzen" ipzwcn ,`ed ilva i`ce `de Ð

xzen i`n` Ð?!rlape xfge algd `vi `dàðú àëéà.`zkec i`da Ð

ìçë áøì äééðúàãxeq` Ð drixw `la elyay lgk :axl dpyy in o`k yi Ð

dlik`a?.xfrl` iaxl dil `riny ded axc `xza `pyileäééåçàipa Ð

.mewnd÷çöé áøìiaxl el exn` Ð

.el d`py df :xfrl`åì éúéðù àì éðà
ø÷éò ìë ìçë`l lgk mey ,xnelk Ð

lgk oiae dwipn lgk oia ,xeqi`l el izipy

.dwipn dpi`yáøålgk mdl dpyy Ð

.xeq`yàöî äò÷áeidy d`x ,xnelk Ð

xingde ,alga xya xeqi`a milflfn

.odilràòáéø .ùåôìèèì.`xhil Ðáø
éëä éðúî àðäëoky ,epxn`y enk Ð

el izipy `l :xfrl` iaxl wgvi ax eaiyd

.xwir lkdwipn lgk,dwipn dzidy Ð

.daxd qepk alg dicca yieåìåôìô êåúîå
àééç éáø ìùoiane c`n ccegn `edy Ð

.ezenk oiccegn eicinlzy xeaqke ,envrn

el dpy ,`iig iax iptl d`pye xfgyk

`l` xeq` oi`y ax oiaiy xeaqe ,mzq

.oiad `le ,dwipnàìëúz` xaew ,lEkW Ð¨

.eipaàãáåòã àøî.miaeh miyrna xidf Ð

éìçë éìëà àì,ilv elit` ,ixnbl Ð

.erxw elit`eåäðéúéåè éàîáeed okid Ð

mivr my jléðöøåôá ?lv`y mipvxg Ð

.mizxrade ,miawidùãç øùò íéðù øçàì
äåä:(`,cl) dxf dcear zkqna opze Ð

md el`e .oixzen Ð oiyai ,oixeq` Ð migl

.ycg xyr mipy lk Ð miglåäá åçã÷ã
éôìéçeyrpe eawxpy zngn ,mda elcb Ð

.xtréôìéçli`ede .y"iihxe`* Ð

rny ,myn elhp `le oiawxpe oilwlwzne

.yyeg epi` :dpinïéìéôúä ïî øåèôÐ

.xicz ovlgl jixvy iptnéîø äåä àìã
éèåç.ezilhl ziviv lihd `l Ð

åäåúôë
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lgkd jez rlape xfege hltpy it lr s`e .mcew didy enk ,lgka cer dpira algd oi`c

,ef drila iptn lgk ly enrh dpzyp `le ,xg` xya my oi`y oeik ,minkg ea exfb `l Ð

dxcwl ilv oia welig oi`e ,llk erxw `l elit` ixy caricae .alga xya lkinl iz` `le

lgkd lr ltepe algd shep inp ilvac .xzei ilva lwdl mrh mey ea oi`c ,xya `la

jk erleak" jiiy `le .rlape xfege ,uegan

lr dltpy alg ztih la` ,mca `l` "ehlet

,dlapc zipepnya enk ,`l Ð ilv zkizg

.rlay zipepny hlete xfeg epi` ilv elit`c

Ð "ealg z` `ivene erxew lgkd" :eyexit ikde

.`xnba yxtnck ,lzeka eghe axre izy :yexit

,xya mr ,epiide ,dxcwl xfrl` iax dil iwenc

oizipznc meyn ,ikd dl iwene .ziyixtck

oipr lka xizdl `ay rnyn Ð ipzw `nzq

,drixw oic dyr `l :yexit Ð "erxw `l" .leya

drixw `l` ,lzeka eghe axre izy erxw `ly

,eilr xaer epi` :ax xn` .eilr xaer epi`" .zvw

erxw `l m` la` ,zvw erxwc oeik Ð "xzene

,opaxcn xeq` Ð xya icda elyae llk

lgk :(a,fv oileg) "dypd cib" wxta opixn`ck

cvik" .opaxcn xeq` dhegy algc ,miyya

:xfrl` iax dil xn`" .i`w oizipzn` Ð "erxew

drixw il rxw :yexit Ð "leki` `p`e il rxw

`w i`n" .xya `la dxcwa leki` `p`e ,zvw

dxcwl `l` Ð "axre izy ira `lc ,ol rnyn

"ilgk dl ewief :ongp ax edl xn`" .xya icda

ilgk xya `la dxcwa dl elya :yexit Ð

axre izy erxwp `ly :yexit Ð zecepk migetp

itl Ð "ewief" ixw mewn lkn ,zvw drixw `l`

Ð "erxew :opz op` `de" .axre izy erxwp `ly

!ipdn `l zvw drixw la` ,axre izy :yexit

ipzw `de" .xya icda :yexit Ð "dxcwl `edd"

elit` `nl` Ð "xzen ealga elyay lgk

`lac .lyal dlgzkl xeq` xya `la dxcwa

rnync ,"ealga elyay" ipzwcn ,ixiin xya

xizn ongp axe ,diteb edi` `l` `xeqi` `kilc

`lya ixiinc :iiepyl ivn dede .'ek dlgzkl

ikid :xn`z m`e .ipyn `ticrc `l` ,llk erxw

,axc `nw `pyill `ziixa jdn `zriiq iziin

`ziixae ,xya icda dxcwa elit` ixii` ax `de

:xnel yie ?ziyixtck ,xya `la dxcwa ixii`

xaer epi` :xn`w axc `xza `pyilc meyn

jde .xya `la oia xya icda oia xeq`e ,eilr

`biltc meyne .xya `la `din `ixy `ziixa

pyilk ongp ax `zyde .`nw `pyilk `ipz :xn`w `xza `pyil`,`nzq ipzwc meyn xya icda dxcwa inp ixii` oizipznc ziyixtc i`nle .dizeek `zklide ,dizeek `ipzc ,`nw `

i`c .xya icda ixii` `lc Ð "eleyia xg`l erxew ,erxw `l .erxew al"c `inec ied `le .xya icda elit` inp ied ,"ealg z` `ivene erxew lgkd" inp ipzwc `ziixac `yix ok m`

.mz epiax yexitl ,(a,cr) migqtc `pwqnd itl i`w `l riyc alc mrhc .ald z` xqe`e xfege ,dlap xyad dyrp Ð xya icdaàëéàwgvi axl dil diieg` lgk axl diipz`c `pz

did inicea` xa wgvi ax `dc :l`eny epiax dywde .inicea` xa wgvi ax dil ieg` ?zecin axl diipz`c `pz `ki` :(`,ft `xza `aa) "dpitqd z` xkend" wxta oke Ð inicea` xa

inicea` xa wgvi axc okzi ji`e ,'eke "dpd" "dpd" `iz` inicea` xa wgvi ax il xn` :`ax xn` :(`,er oixcdpq) "oitxypd od el`" wxt yixae (`,b) zenai yixa xn`ck ,`ax ly eax

`kdc :mz epiaxl dywe ."zecn ax diipz`c `pz `ki`" l`eny epiax mzd qxbe !`ax clep ,ax ly ecinlz didy ,dcedi ax zny meia `lde ?`ax cr ig didy ,ax ly eax didy

`iig iax ly eletlt jezne" xn`wc `d la` ."el jixv eaxe cinlz" (`,bl `rivn `aa) enk ."epnn" enk "el" yxtl yi edine !"el izipy `l ip`" :xn`wc ,ok xnel jiiy oi` oizrnya

iax xg` izqpkp zg` mrt ,inicea` xa wgvi ax xn`c :(a,n zay) "dxik" wxt opixn`c ,yecwd epiax inia did cg` ,eid mipyc :mz epiax xne`e .xity iz` `l "mzq lgk el dpy

xn` dlr xnzi` `d" mzd xfrl` iaxl xn`w ikid ,ax ly eax did "dpitqd z` xkend"c inicea` xa wgvi ax m`c :zvw dywe .ax ly eax didy zeidl leki eze`e .ugxnd zial

.(cp oileg) "zetxh el`"a opixn`ck ,"epiax" axl `xew did eda` iax ly eax didy opgei iax `lde ?"opgei iax xn` eda` iax

äééðúàãipyil edpd` i`w `lc :d`xpe .xfrl` iaxl dil riny ded axc `xza `pyile ,dlik`a xeq` drixw `la elyay lgk axl dpyy in o`k yi :qxhpewa yexit Ð lgk axl

.xfrl` iax dinz dide ,drixwa dil `ixy oizipznc ab lr s` ,ilgk ilk` `l `xeqa :jenqa opixn`ck ,axre izy zrixwa elit`e ,lgk xqe` ax didy rny `l` ,lirlc

,mzq "lgk" el dpy `iig iaxe .dwipn dpi`yk Ð oizipzne ,drixwa elit` xeq`c ,el dpy dwipn lgkc xn`w sqei axe .xcb da xcbe `vn drwa axc :inicea` xa wgvi iax el aiyde

dwipn ly elit` ,ilgk opilk`c op`e .drixwa elit` ,lgk lk xeq`l ,epzpyn lr welgl `a did `ziixa mey gkny xeaq dide .eixaca drhe oiad `le ,envrn ax oiaiy xeaq dide

dwipn ly `nzqne ,wgvi ax lk`e ,ilgkc liyaz ediinw ezii`c sqei xa wgvi axe oiaxc `caer` mbe .dwipn dpi`yl dwipn oia welig oi`e ,`vn drwa axc `pyil` opiknq Ð drixwa

.lk`e dwipn ly elit`e ,ilgk edlekl edpihwpc ixnz xa inxc `caern mbe ."lk` `l i`n` `lkiz oiax" :iia` xn`cn ,xwir wgvi axe .lek`l oiax dvx `lcn ,did
zilh
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dáìça dìMaL¯àðz ,àì éîð ãáòéc eléôàc ,äøeñà ¤¦§¨©£¨¨£¨©£¦¦£©©¦¨§¨
àLéø éîðdìMaL,éøéòæì déçkLà øæòìà éaø ÷éìñ ék . ©¦¥¨¤¦§¨¦§¥©¦¤§¨¨©§§¥¦§¥¦

áøì dééåçà ?ìçk áøì dééðúàc àpz àkéà :déì øîà£©¥¦¨©¨§©§¦¥§©§¨©£¥§©
ìçk Bì éúéðL àì éðà :déì øîà .éîéãeáà øa ÷çöé¦§¨©£¦¦£©¥£¦Ÿ¨¦¦§¨

áøå ,øwéò ìk¯àöî äò÷aøãâåòì÷éà áøc .øãb da ¨¦¨§©¦§¨¨¨§¨©¨¨¥§©¦§©
Leôìèèì:dzøéáçì äøîà÷c àúzéà àéääì dòîL , §©§§§¨¨§©¦¦§¨§¨¨§¨©£¤§¨

àì :øîà ?éìeMáì éòa àáìç änk àøNác àòáéø¦§¨§¦§¨©¨£¨¨¨¥§©¥£©¨
.éìçk eäì øñà÷å ákòéà !øeñà áìça øNác éøéîbáø §¦¦§¨¨§¨¨¨¦©©§¨¨©§¨§¥©

ìçk àðà :éðúî àaà øa éñBé éaø .éëä éðúî àðäk̈£¨©§¥¨¦©¦¥©©¨©§¥£¨§¨
Bìetìtîe ,Bì éúéðL ä÷éðî ìLàéiç áø ìLdéì äðL ¤¥¦¨¨¦¦¦¦§¤©¦¨¨¨¥

.íúñ ìçkáø éáì eòì÷éà óñBé øa ÷çöé áøå ïéáø §¨§¨¨¦§©¦§¨©¥¦§§§¥©
àìéLáz eäéén÷ì eúééà ,éttóñBé øa ÷çöé áø .ìçëc ©¦©§§©©§©§¦¨¦§¨©¦§¨©¥

¯ïéáø ,ìëà¯éànà ,àìëz ïéáø :ééaà øîà .ìëà àì £©¨¦¨£©£©©©¥¨¦¨§¨©©
étt áøc eäúéác ,éãkî ?ìëà àì¯÷çöé éaøc dézøa ¨£©¦§¥§¦§§©©¦§©¥§©¦¦§¨
àçtð ÷çöé éaøå ,éàåä àçtð¯,äåä àãáeòc déøî ©¨¨£©§©¦¦§¨©¨¨¨¥§§¨£¨

!àãáò äåä àì ,àLð éaî dì òéîLc åàì éààøeña ¦¨¦§¦©¨¦¥¨¨¨£¨¨§¨§¨
,éøîz øa éîø .éìçk éìëà àúéãaîeôa ,éìçk éìëà àì̈¨§¦¨§¦§§§¦¨¨§¦¨§¦¨¦©©§¥
éìòîa àøeñì òì÷éà ,àúéãaîetî éìe÷éc øa éîø àeäc§¨¦©¦¥¦§§¦¨¦§©§¨§©£¥

àîìò élek eäðé÷tà ,éøetëã àîBéeäðéìçëì.eäðéãL ¨§¦¥©§¦§¥¨§¨¦§¨¦§§¥§
,eäðéè÷ð ,eäéà ìæà.àcñç áøc dén÷ì deúééà .eäðéìëà £©¦¨§¦§£©¦§©§§©¥§©¦§¨

:déì øîà ?éëä ãéáòz éànà :déì øîààøúàîáøc £©¥©©©£¥¨¦£©¥¥©§¨§©
åéìò ïéðúBð" Cì úéìå :déì øîà .ìéëàc ,àðà äãeäé§¨£¨§¨¥£©¥§¥¨§¦¨¨

ì CìäL íB÷nä éøîeçå íMî àöiL íB÷nä éøîeç?"íL §¥©¨¤¨¨¦¨§§¥©¨¤¨©§¨
íeçzì õeç :déì øîàeäðéúìëà.¯änáeeäðéúéåè? £©¥©§£©§¦§©¤§¦¦§

:déì øîàéðöøeôa.¯:déì øîà ?àéåä Cñð ïéiî àîìãå £©¥§§§¥§¦§¨¦¥¤¤¨§¨£©¥
.eåä Lãç øNò íéðL øçàì¯,äåä íéìòa Leàé :déì øîà ?äåä ìæâc àîìãåeçã÷ceäa §©©§¥¨¨Ÿ¤¨§¦§¨§¥¤£¨£©¥¥§¨¦£¨§¨§§

:déì øîà ?ïéléôz úçpî àì àîòè éàî :déì øîà ,ïéléôz çpî äåä àìc dééæç .éôìéç¦§¥©§¥§¨£¨©©§¦¦£©¥©©£¨¨©©©§¦¦£©¥
éìBçïééòîïééòî éìBç ,äãeäé áø øîàå ,àeä¯éîø à÷ äåä àìc dééæç .ïéléôzä ïî øeèt ¥¥©¦©£©©§¨¥¥©¦¨¦©§¦¦©§¥§¨£¨¨§¥

äãeäé áø øîàå ,àéä äìeàL úélè :déì øîà ?éèeç Cì úéì àîòè éàî :déì øîà ,éèeç¥£©¥©©£¨¥¨¥£©¥©¦§¨¦©£©©§¨
úéìè
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr iw sc oileg(iyiy meil)

,'äøeñà dáìça dìMaLepcnllàì énð ãáòéc eléôàcmby ± ¤¦§¨©£¨¨£¨©£¦¦£©©¦Ÿ
okl ,alga xya oick dlik`a daiwd dxeq` caricaénð àðz± ¨¨©¦

a mb `pzd dpyàLéøoeyld z` lgk oica,'dìMaL'it lr s` ¥¨¤¦§¨
.dligzkl elit` `ed xzidd lgkay

xeq` ealga elyay lgk m`d xxal ick dyrn d`ian `xnbd
:carica÷éìñ ékdlryk ±øæòìà éaø,l`xyi ux`ldéçkLà ¦¨¦©¦¤§¨¨©§§¥
éøéòæì,ixirf `xen`d z` ybt -déì øîà,ixirfl xfrl` iax ¦§¦¦¨©¥

ìçk áøì dééðúàc àðz àkéà,'`pz' l`xyi ux`a o`k yid ± ¦¨¨¨§©§§¥§©§©
lgky ecnile ,lgk ipic z` axl dpyy ,zeziixae zeipyn dpey

.carica xeq` drixw `ll lyazdyøa ÷çöé áøì dééåçà©§§¥§©¦§¨©
éîéãeáàinicea` xa wgvi ax lr mewnd ipa el e`xd ±el exn`e , £¦¦

.lgk oic axl dpy `edydéì øîàiaxl inicea` xa wgvi ax ¨©¥
,xfrl`Bì éúéðL àì éðàa xeqi` axláøå ,øwéò ìk ìçkxq`y £¦Ÿ¨¦¦§©¨¦¨§©

y meyn `ed enrh ,carica alga lyazdy lgkøãâå àöî äò÷a'¦§¨¨¨§¨©
,'øãb daicke ,alga xya ipica milflfn laaa mrdy d`x ,xnelk ¨¨¥

`ly ick ,oicd on mixzend mixac s` mdl xq` ahenl mxifgdl
,dyrnd did jke .mixeq`d mixaca lflfl e`eaiòìwéà áøcaxy ± §©¦§©

oncfdì`xwpy mewnäøîà÷c àúzéà àéääì dòîL ,Leôìèè §©§¨©§¨§©¦¦§¨§¨¨§¨
dzøéáçì,dzxagl dxn`y zg` dy` rny ±àøNác àòáéø ©£¤§¨¦§¨§¦§¨

éìeMáì éòa àáìç änk.xya `xhil lyal ick jixv alg dnk ± ©¨£¨¨¨¥§©¥
øîà,axéøéîb àìecnl `l dfd mewnd ipa ±,øeñà áìça øNác ¨©Ÿ§¦¥§¨¨§¨¨¨

ákòéà,my akrzd -éìçk eäì øñà÷åmilgk elit` mdl xq`e ± ¦©©§¨¨©§©£¥
.alga xya ixeqi` xizdl e`eai `ly ick malga elyazdy

:lirl `aedy dyrnl xg` gqep d`ian `xnbdéðúî àðäk áø©©£¨©§¥
éëäa` xa wgvi axe xfrl` iaxa dyrnd z` dpy `pdk ax ±inice ¨¦

j` ,epxn`y itkéðúî àaà øa éñBé éaøgqepa df dyrn dpy ± ©¦¥©©¨©§¥
,xfrl` iaxl inicea` xa wgvi ax xn` jky ,xg`àðàwx ,ip` ± £¨

aìL ìçkdnda,ä÷éðîdaexn alg dly lgka qepkyBì éúéðL §©¤§¦¨¨¦¦
,carica xeqi` axlíúñ ìçk déì äðL àéiç éaø ìL Bìetìtîe¦¦§¤©¦¦¨¨¨¥§©§¨

didy jezne ,`iig iax lv` mb lgk zekld cnle xfg axy `l` ±
miccegn eicinlz mby xaq ,envrn oiane c`n ccegn `iig iax
lgk xeqi`y el yxit `l lgk oic axl dpye xfgyk okle ,ezenk
xaqe drh axe ,mzqa xeqi` el dpye ,dwipn ly lgka wx xn`p

.dwipn dpi`y dnda ly lgka mb xn`p xeqi`dy
:lgk zlik` oipra mi`xen`d zebdpd d`ian `xnbdáøå ïéáø̈¦§©

éáì eòìwéà óñBé øa ÷çöé[zial epncfd±]ezééà ,étt áø ¦§¨©¥¦§©§¥©©¦©§
ìçëc àìéLáz eäéén÷ì,lgk ly liyaz mdiptl e`iad ±áø §©©§©§¦¨¦§©©

ìëà óñBé øa ÷çöée ,liyazdnïéáø ,éiaà øîà .ìëà àì ïéáø ¦§¨©¥¨©¨¦Ÿ¨©¨©©©¥¨¦
àìëz,eiiga eipa ezny ,lekyd oiax ±éãkî ,ìëà àì éànàixde ± §¨¨©©Ÿ¨©¦§¦

étt áøc eäúéác,itt ax ly ezy` ±àçôð ÷çöé éaøc dézøa §¦§§©©¦§©¥§©¦¦§¨©§¨
éàåä,`gtp wgvi iax ly eza dzid ±déøî àçôð ÷çöé éaøå £©§©¦¦§¨©§¨¨¥

äåä àãáeòci`ceae ,miaeh miyrna xidf did ±dì òéîLc åàì éà §§¨£¨¦©¦§¦©¨
àLð éaî` ziaa drnyy `l m` ±xzen lgky diaàãáò äåä àì ¦¥¨¨Ÿ£¨¨§¨

.dyer dzid `l ±
:lgk zlik`a laaa ebdp cvik d`ian `xnbdaxiràøeñlaaay ¨¨

éìçk éìëà àìeli`e ,llk lgk lek`l `ly ebdp ±axir Ÿ¨§¥©£¥¨
àúéãaîetlaaayéìçk éìëàdrixw ici lr lgk lek`l ebdp ± §§¦¨¨§¥©£¥

.epizpyna iepyd oicd xwirk
`xen`d :df oipra dyrn `xnbd d`ianàeäc ,éøîz øa éîø± ¨¦©©§¥§

mb `xwpyòìwéà ,àúéãaîetî éìe÷éc øa éîøoncfd ±àøeñì ¨¦©¦¥¥§§¦¨¦§©§¨
éøetëc àîBé éìòîaxird ipa lky drya ,mixetikd mei axra ± §©£¥¨§¦¥
.xya zcerqa miaxnåäðéìçëì àîìò élek eäðé÷tàe`ived - ©§¦§¥¨§¨§©£¦§

,ehgyy zendadn lgkd z` mlekeäðéãL.mekilyde ±eäéà ìæà ¨¦§¨©¦
eäðéìëà eäðéèwð.mlk`e milgka wifgd ,ixnz xa inx jld ± ©§¦§©§¦§

àcñç áøc dén÷ì deúééà,eyiprdl ick `cqg ax iptl ede`iad ± ©§©§©¥§©¦§¨
déì øîà,ixnz xa inxl `cqg axéëä ãéáòz éànàziyr recn ± ¨©¥©©©£¦¨¦

,jkdéì øîàixnz xa inxìéëàc àðà äãeäé áøc àøúàîip` ± ¨©¥¥©§¨§©§¨£¨§¨¦
.lgk lek`l bdpy dcedi ax ly enewn `idy `zicanetnøîà̈©

déì,`cqg axCì úéìåjleddy dpynd ixack xaeq jpi` ike ± ¥§¥¨
mewnl mewnnéøîeçå íMî àöiL íB÷nä éøîeç åéìò ïéðúBð'§¦¨¨§¥©¨¤¨¨¦¨§§¥

ì CìäL íB÷nä'íLzebedpd zexnegd itk eilr mixingn - ©¨¤¨©§¨
,gx`zn `ed eay mewna zebedpd zexnegd itk mbe ,reawd enewna

.epnewn bdpnk zxngd `l recnedéì øîàdid `l ,ixnz xa inx ¨©¥
y iptn mkbdpnk xingdl ilríeçúì õeçxirdeäðézìëà± ¦§£©§¦§

.aiign xird bdpn oi` megzl uegne ,milgkd z` izlk`
`cqg ax siqed :milgkd ziilva xeqi` did `l m` xxia `cqg ax

,le`yleäðéúéåè äîáeuegny xg`n ,milgkd z` zilv dnae ± §©§¦¦§
.mziilvl mivr my jl eid okidn ,mzlk` megzldéì øîàaiyd ± ¨©¥

mze` izilv ,ixnz xa inxéðöøeôami`vnpd miapr ipvxga ± §§¨¥
lr milgkd izilve el` mipvxg izxrady ,miawid cil xirl uegn

,`cqg ax l`y .mdiabàéåä Cñð ïéiî àîìãåeid mipvxgd `ny ± §¦§¨¦¥¤¤©§¨
.d`pda xeq`d jqp oiindéì øîà,ixnz xa inxøNò íéðL øçàì ¨©¥§©©§¥¨¨

eåä Lãçpy jyna eyaiizd xaky miyai eid el` mipvxg -xyr mi Ÿ¤£
,le`yl `cqg ax siqed .jqp oii meyn mixeq` mpi`e ycegàîìãå§¦§¨

äåä ìæâc.mzlihpa lfb xeqi` yie ,el` mipvxgl milra yi `ny ± §¨¥£¨
déì øîà,ixnz xa inxäåä íéìòa Leàémdilra ey`izd xak ± ¨©¥¥§¨¦£¨

izi`x ixdy ,mdnéôìéç eäa eçã÷cmiayr mdilr egnvy ± §¨§§¦§¥
lwlwzdl milrad megipd m` i`ceae ,xtrk eyrpe eawxpy zngn

.mdl miyyeg mpi` ,melhp `le jk
:ie`xk zeevna wcwcn epi`y ixnz xa inx z` giked `cqg ax

dééæçixnz xa inx z` `cqg ax d`x ±ïéléôz çpî äåä àìc± ©§¥§Ÿ£¨©©§¦¦
,eilr zegpen oilitz eid `lydéì øîà,`cqg axàì àîòè éàî ¨©¥©©§¨Ÿ

ïéléôz zçpî.oilitz gipn jpi` recn ±déì øîà,ixnz xa inx ©§©§§¦¦¨©¥
àeä ïééòî éìBç,irna dleg ip` ±ïééòî éìBç' äãeäé áø øîàå ¥¥©¦§¨©©§¨¥¥©¦

,'ïéléôzä ïî øeèt.ezlgn zngn xicz ovlgl jixvy iptn ¨¦©§¦¦
dééæçixnz xa inx z` `cqg ax d`x cer ±éèeç éîø à÷ äåä àìc ©§¥§Ÿ£¨¨§¦¥

cbaa ziviv iheg lihd `ly ±,yaly zetpk rax` lydéì øîà̈©¥
,`cqg axéèeç Cì úéì àîòè éàî.jcbaa ziviv oi` recn ±øîà ©©§¨¥¨¥¨©

déì,ixnz xa inxúélè`l` ,ily dpi` yael ip`y efàéä äìeàL ¥©¦§¨¦
,iciaäãeäé áø øîàå§¨©©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc oileg(iying meil)

df alg xfege ,opaxcn alg oic dry dze`a eilr lge ,lgkdn
,drixw `ll lgk zelvl xizd ongp ax la` .exqe`e xyaa rlape
,ea rlape xfeg epi` dilv zrya lgkdn `veiy alg eze` ixdy

.dligzkl elit` erxewl jxev oi` okle
:`xnbd dywnéðz÷ àäålgk' `ziixaaBìMaL,'xzen ealga §¨¨¨¥¤¦§

`ll leyiaa ixdy ,leyiaa `le ilva zwqer i`cea ef `ziixae

lgk' `ziixad dhwp ok it lr s`e ,lgkd xq`p i`cea drixw
a wxy rnyne ,'elyiayïéà ,ãáòéc,dlik`a lgkd xzen ok` ± ¦£©¦

la`àì älçzëìelit` ongp ax xizd cvike ,ealga lgk dlvi §©§¦¨Ÿ
:`xnbd zvxzn .dligzklälçzëì eléôàc ïécä àeäxzen ©¦©£¦§©§¦¨

,ealga ezelvlå,caric oeyl hwp `pzdàðúéîì éòa à÷c éãéià §©§¥§¨¨¥§¦§¨
àôéñ`tiqa zepyl dvxy jezn ±äá÷' ¥¨¥¨
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קמי oifge` mipy` cenr iw sc ± oey`x wxtzereay

ãáòéãá åìùáù éðú÷ àäådxcwa i`c ,"xzen" ipzwcn ,`ed ilva i`ce `de Ð

xzen i`n` Ð?!rlape xfge algd `vi `dàðú àëéà.`zkec i`da Ð

ìçë áøì äééðúàãxeq` Ð drixw `la elyay lgk :axl dpyy in o`k yi Ð

dlik`a?.xfrl` iaxl dil `riny ded axc `xza `pyileäééåçàipa Ð

.mewnd÷çöé áøìiaxl el exn` Ð

.el d`py df :xfrl`åì éúéðù àì éðà
ø÷éò ìë ìçë`l lgk mey ,xnelk Ð

lgk oiae dwipn lgk oia ,xeqi`l el izipy

.dwipn dpi`yáøålgk mdl dpyy Ð

.xeq`yàöî äò÷áeidy d`x ,xnelk Ð

xingde ,alga xya xeqi`a milflfn

.odilràòáéø .ùåôìèèì.`xhil Ðáø
éëä éðúî àðäëoky ,epxn`y enk Ð

el izipy `l :xfrl` iaxl wgvi ax eaiyd

.xwir lkdwipn lgk,dwipn dzidy Ð

.daxd qepk alg dicca yieåìåôìô êåúîå
àééç éáø ìùoiane c`n ccegn `edy Ð

.ezenk oiccegn eicinlzy xeaqke ,envrn

el dpy ,`iig iax iptl d`pye xfgyk

`l` xeq` oi`y ax oiaiy xeaqe ,mzq

.oiad `le ,dwipnàìëúz` xaew ,lEkW Ð¨

.eipaàãáåòã àøî.miaeh miyrna xidf Ð

éìçë éìëà àì,ilv elit` ,ixnbl Ð

.erxw elit`eåäðéúéåè éàîáeed okid Ð

mivr my jléðöøåôá ?lv`y mipvxg Ð

.mizxrade ,miawidùãç øùò íéðù øçàì
äåä:(`,cl) dxf dcear zkqna opze Ð

md el`e .oixzen Ð oiyai ,oixeq` Ð migl

.ycg xyr mipy lk Ð miglåäá åçã÷ã
éôìéçeyrpe eawxpy zngn ,mda elcb Ð

.xtréôìéçli`ede .y"iihxe`* Ð

rny ,myn elhp `le oiawxpe oilwlwzne

.yyeg epi` :dpinïéìéôúä ïî øåèôÐ

.xicz ovlgl jixvy iptnéîø äåä àìã
éèåç.ezilhl ziviv lihd `l Ð

åäåúôë
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lgkd jez rlape xfege hltpy it lr s`e .mcew didy enk ,lgka cer dpira algd oi`c

,ef drila iptn lgk ly enrh dpzyp `le ,xg` xya my oi`y oeik ,minkg ea exfb `l Ð

dxcwl ilv oia welig oi`e ,llk erxw `l elit` ixy caricae .alga xya lkinl iz` `le

lgkd lr ltepe algd shep inp ilvac .xzei ilva lwdl mrh mey ea oi`c ,xya `la

jk erleak" jiiy `le .rlape xfege ,uegan

lr dltpy alg ztih la` ,mca `l` "ehlet

,dlapc zipepnya enk ,`l Ð ilv zkizg

.rlay zipepny hlete xfeg epi` ilv elit`c

Ð "ealg z` `ivene erxew lgkd" :eyexit ikde

.`xnba yxtnck ,lzeka eghe axre izy :yexit

,xya mr ,epiide ,dxcwl xfrl` iax dil iwenc

oizipznc meyn ,ikd dl iwene .ziyixtck

oipr lka xizdl `ay rnyn Ð ipzw `nzq

,drixw oic dyr `l :yexit Ð "erxw `l" .leya

drixw `l` ,lzeka eghe axre izy erxw `ly

,eilr xaer epi` :ax xn` .eilr xaer epi`" .zvw

erxw `l m` la` ,zvw erxwc oeik Ð "xzene

,opaxcn xeq` Ð xya icda elyae llk

lgk :(a,fv oileg) "dypd cib" wxta opixn`ck

cvik" .opaxcn xeq` dhegy algc ,miyya

:xfrl` iax dil xn`" .i`w oizipzn` Ð "erxew

drixw il rxw :yexit Ð "leki` `p`e il rxw

`w i`n" .xya `la dxcwa leki` `p`e ,zvw

dxcwl `l` Ð "axre izy ira `lc ,ol rnyn

"ilgk dl ewief :ongp ax edl xn`" .xya icda

ilgk xya `la dxcwa dl elya :yexit Ð

axre izy erxwp `ly :yexit Ð zecepk migetp

itl Ð "ewief" ixw mewn lkn ,zvw drixw `l`

Ð "erxew :opz op` `de" .axre izy erxwp `ly

!ipdn `l zvw drixw la` ,axre izy :yexit

ipzw `de" .xya icda :yexit Ð "dxcwl `edd"

elit` `nl` Ð "xzen ealga elyay lgk

`lac .lyal dlgzkl xeq` xya `la dxcwa

rnync ,"ealga elyay" ipzwcn ,ixiin xya

xizn ongp axe ,diteb edi` `l` `xeqi` `kilc

`lya ixiinc :iiepyl ivn dede .'ek dlgzkl

ikid :xn`z m`e .ipyn `ticrc `l` ,llk erxw

,axc `nw `pyill `ziixa jdn `zriiq iziin

`ziixae ,xya icda dxcwa elit` ixii` ax `de

:xnel yie ?ziyixtck ,xya `la dxcwa ixii`

xaer epi` :xn`w axc `xza `pyilc meyn

jde .xya `la oia xya icda oia xeq`e ,eilr

`biltc meyne .xya `la `din `ixy `ziixa

pyilk ongp ax `zyde .`nw `pyilk `ipz :xn`w `xza `pyil`,`nzq ipzwc meyn xya icda dxcwa inp ixii` oizipznc ziyixtc i`nle .dizeek `zklide ,dizeek `ipzc ,`nw `

i`c .xya icda ixii` `lc Ð "eleyia xg`l erxew ,erxw `l .erxew al"c `inec ied `le .xya icda elit` inp ied ,"ealg z` `ivene erxew lgkd" inp ipzwc `ziixac `yix ok m`

.mz epiax yexitl ,(a,cr) migqtc `pwqnd itl i`w `l riyc alc mrhc .ald z` xqe`e xfege ,dlap xyad dyrp Ð xya icdaàëéàwgvi axl dil diieg` lgk axl diipz`c `pz

did inicea` xa wgvi ax `dc :l`eny epiax dywde .inicea` xa wgvi ax dil ieg` ?zecin axl diipz`c `pz `ki` :(`,ft `xza `aa) "dpitqd z` xkend" wxta oke Ð inicea` xa

inicea` xa wgvi axc okzi ji`e ,'eke "dpd" "dpd" `iz` inicea` xa wgvi ax il xn` :`ax xn` :(`,er oixcdpq) "oitxypd od el`" wxt yixae (`,b) zenai yixa xn`ck ,`ax ly eax

`kdc :mz epiaxl dywe ."zecn ax diipz`c `pz `ki`" l`eny epiax mzd qxbe !`ax clep ,ax ly ecinlz didy ,dcedi ax zny meia `lde ?`ax cr ig didy ,ax ly eax didy

`iig iax ly eletlt jezne" xn`wc `d la` ."el jixv eaxe cinlz" (`,bl `rivn `aa) enk ."epnn" enk "el" yxtl yi edine !"el izipy `l ip`" :xn`wc ,ok xnel jiiy oi` oizrnya

iax xg` izqpkp zg` mrt ,inicea` xa wgvi ax xn`c :(a,n zay) "dxik" wxt opixn`c ,yecwd epiax inia did cg` ,eid mipyc :mz epiax xne`e .xity iz` `l "mzq lgk el dpy

xn` dlr xnzi` `d" mzd xfrl` iaxl xn`w ikid ,ax ly eax did "dpitqd z` xkend"c inicea` xa wgvi ax m`c :zvw dywe .ax ly eax didy zeidl leki eze`e .ugxnd zial

.(cp oileg) "zetxh el`"a opixn`ck ,"epiax" axl `xew did eda` iax ly eax didy opgei iax `lde ?"opgei iax xn` eda` iax

äééðúàãipyil edpd` i`w `lc :d`xpe .xfrl` iaxl dil riny ded axc `xza `pyile ,dlik`a xeq` drixw `la elyay lgk axl dpyy in o`k yi :qxhpewa yexit Ð lgk axl

.xfrl` iax dinz dide ,drixwa dil `ixy oizipznc ab lr s` ,ilgk ilk` `l `xeqa :jenqa opixn`ck ,axre izy zrixwa elit`e ,lgk xqe` ax didy rny `l` ,lirlc

,mzq "lgk" el dpy `iig iaxe .dwipn dpi`yk Ð oizipzne ,drixwa elit` xeq`c ,el dpy dwipn lgkc xn`w sqei axe .xcb da xcbe `vn drwa axc :inicea` xa wgvi iax el aiyde

dwipn ly elit` ,ilgk opilk`c op`e .drixwa elit` ,lgk lk xeq`l ,epzpyn lr welgl `a did `ziixa mey gkny xeaq dide .eixaca drhe oiad `le ,envrn ax oiaiy xeaq dide

dwipn ly `nzqne ,wgvi ax lk`e ,ilgkc liyaz ediinw ezii`c sqei xa wgvi axe oiaxc `caer` mbe .dwipn dpi`yl dwipn oia welig oi`e ,`vn drwa axc `pyil` opiknq Ð drixwa

.lk`e dwipn ly elit`e ,ilgk edlekl edpihwpc ixnz xa inxc `caern mbe ."lk` `l i`n` `lkiz oiax" :iia` xn`cn ,xwir wgvi axe .lek`l oiax dvx `lcn ,did
zilh
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dáìça dìMaL¯àðz ,àì éîð ãáòéc eléôàc ,äøeñà ¤¦§¨©£¨¨£¨©£¦¦£©©¦¨§¨
àLéø éîðdìMaL,éøéòæì déçkLà øæòìà éaø ÷éìñ ék . ©¦¥¨¤¦§¨¦§¥©¦¤§¨¨©§§¥¦§¥¦

áøì dééåçà ?ìçk áøì dééðúàc àpz àkéà :déì øîà£©¥¦¨©¨§©§¦¥§©§¨©£¥§©
ìçk Bì éúéðL àì éðà :déì øîà .éîéãeáà øa ÷çöé¦§¨©£¦¦£©¥£¦Ÿ¨¦¦§¨

áøå ,øwéò ìk¯àöî äò÷aøãâåòì÷éà áøc .øãb da ¨¦¨§©¦§¨¨¨§¨©¨¨¥§©¦§©
Leôìèèì:dzøéáçì äøîà÷c àúzéà àéääì dòîL , §©§§§¨¨§©¦¦§¨§¨¨§¨©£¤§¨

àì :øîà ?éìeMáì éòa àáìç änk àøNác àòáéø¦§¨§¦§¨©¨£¨¨¨¥§©¥£©¨
.éìçk eäì øñà÷å ákòéà !øeñà áìça øNác éøéîbáø §¦¦§¨¨§¨¨¨¦©©§¨¨©§¨§¥©

ìçk àðà :éðúî àaà øa éñBé éaø .éëä éðúî àðäk̈£¨©§¥¨¦©¦¥©©¨©§¥£¨§¨
Bìetìtîe ,Bì éúéðL ä÷éðî ìLàéiç áø ìLdéì äðL ¤¥¦¨¨¦¦¦¦§¤©¦¨¨¨¥

.íúñ ìçkáø éáì eòì÷éà óñBé øa ÷çöé áøå ïéáø §¨§¨¨¦§©¦§¨©¥¦§§§¥©
àìéLáz eäéén÷ì eúééà ,éttóñBé øa ÷çöé áø .ìçëc ©¦©§§©©§©§¦¨¦§¨©¦§¨©¥

¯ïéáø ,ìëà¯éànà ,àìëz ïéáø :ééaà øîà .ìëà àì £©¨¦¨£©£©©©¥¨¦¨§¨©©
étt áøc eäúéác ,éãkî ?ìëà àì¯÷çöé éaøc dézøa ¨£©¦§¥§¦§§©©¦§©¥§©¦¦§¨
àçtð ÷çöé éaøå ,éàåä àçtð¯,äåä àãáeòc déøî ©¨¨£©§©¦¦§¨©¨¨¨¥§§¨£¨

!àãáò äåä àì ,àLð éaî dì òéîLc åàì éààøeña ¦¨¦§¦©¨¦¥¨¨¨£¨¨§¨§¨
,éøîz øa éîø .éìçk éìëà àúéãaîeôa ,éìçk éìëà àì̈¨§¦¨§¦§§§¦¨¨§¦¨§¦¨¦©©§¥
éìòîa àøeñì òì÷éà ,àúéãaîetî éìe÷éc øa éîø àeäc§¨¦©¦¥¦§§¦¨¦§©§¨§©£¥

àîìò élek eäðé÷tà ,éøetëã àîBéeäðéìçëì.eäðéãL ¨§¦¥©§¦§¥¨§¨¦§¨¦§§¥§
,eäðéè÷ð ,eäéà ìæà.àcñç áøc dén÷ì deúééà .eäðéìëà £©¦¨§¦§£©¦§©§§©¥§©¦§¨

:déì øîà ?éëä ãéáòz éànà :déì øîààøúàîáøc £©¥©©©£¥¨¦£©¥¥©§¨§©
åéìò ïéðúBð" Cì úéìå :déì øîà .ìéëàc ,àðà äãeäé§¨£¨§¨¥£©¥§¥¨§¦¨¨

ì CìäL íB÷nä éøîeçå íMî àöiL íB÷nä éøîeç?"íL §¥©¨¤¨¨¦¨§§¥©¨¤¨©§¨
íeçzì õeç :déì øîàeäðéúìëà.¯änáeeäðéúéåè? £©¥©§£©§¦§©¤§¦¦§

:déì øîàéðöøeôa.¯:déì øîà ?àéåä Cñð ïéiî àîìãå £©¥§§§¥§¦§¨¦¥¤¤¨§¨£©¥
.eåä Lãç øNò íéðL øçàì¯,äåä íéìòa Leàé :déì øîà ?äåä ìæâc àîìãåeçã÷ceäa §©©§¥¨¨Ÿ¤¨§¦§¨§¥¤£¨£©¥¥§¨¦£¨§¨§§

:déì øîà ?ïéléôz úçpî àì àîòè éàî :déì øîà ,ïéléôz çpî äåä àìc dééæç .éôìéç¦§¥©§¥§¨£¨©©§¦¦£©¥©©£¨¨©©©§¦¦£©¥
éìBçïééòîïééòî éìBç ,äãeäé áø øîàå ,àeä¯éîø à÷ äåä àìc dééæç .ïéléôzä ïî øeèt ¥¥©¦©£©©§¨¥¥©¦¨¦©§¦¦©§¥§¨£¨¨§¥

äãeäé áø øîàå ,àéä äìeàL úélè :déì øîà ?éèeç Cì úéì àîòè éàî :déì øîà ,éèeç¥£©¥©©£¨¥¨¥£©¥©¦§¨¦©£©©§¨
úéìè
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חולין. פרק שמיני - כל הבשר דף קי עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc oileg(iying meil)

df alg xfege ,opaxcn alg oic dry dze`a eilr lge ,lgkdn
,drixw `ll lgk zelvl xizd ongp ax la` .exqe`e xyaa rlape
,ea rlape xfeg epi` dilv zrya lgkdn `veiy alg eze` ixdy

.dligzkl elit` erxewl jxev oi` okle
:`xnbd dywnéðz÷ àäålgk' `ziixaaBìMaL,'xzen ealga §¨¨¨¥¤¦§

`ll leyiaa ixdy ,leyiaa `le ilva zwqer i`cea ef `ziixae

lgk' `ziixad dhwp ok it lr s`e ,lgkd xq`p i`cea drixw
a wxy rnyne ,'elyiayïéà ,ãáòéc,dlik`a lgkd xzen ok` ± ¦£©¦

la`àì älçzëìelit` ongp ax xizd cvike ,ealga lgk dlvi §©§¦¨Ÿ
:`xnbd zvxzn .dligzklälçzëì eléôàc ïécä àeäxzen ©¦©£¦§©§¦¨

,ealga ezelvlå,caric oeyl hwp `pzdàðúéîì éòa à÷c éãéià §©§¥§¨¨¥§¦§¨
àôéñ`tiqa zepyl dvxy jezn ±äá÷' ¥¨¥¨
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קמב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `iw sc oileg(ycew zay meil)

,dyrnd did jke ,z`f ecnl eixac llkn ±áø éáì òìwéà áøc§©¦§©§¥©
déøa øa àéiç øa éîéL,epa oa `iig xa iniy ax zial oncfd axy ± ¦¦©¦¨©§¥

eLça`kdéì eãáò ,åéðéòad`etx ly mipnnqn el eyr ±àôééL ¨§¥¨¨§¥§¨¨
eipir z` da geynl [dgyn-] ±àòöa.dxrwa ±éëä øúaxg`l ± §¨¨¨©¨¦

okndåeâa àìeMa déì eîøliyaz dxrw dze` jezl eqipkd ± ¨¥¦¨§©¨
,exearàôééLc àîòè déì íéòèmrh z` liyaza ax yibxd ± ¨¦¥©§¨¦§¨¨

,dgyndøîà,mdléàä élek àîòè áéäédxrwa dpzp dgynd ± ¨©¨¦©§¨¥©
.dixg` dxrwa gpedy liyaza ybxeny daexn jk lk mrh
dxrwa rlapy mrh dxwn lkay xnel ax zpeeky xaq rneyde
.ipy mrh `edy it lr s` ,okn xg`l da gpedy liyaza ybxen

:`xnbd dgecàéä àìåixdy ,df dyrnn di`x oi` ±íúä éðàL §Ÿ¦©¦¨¨
d`etx ipnnqaéôè døøî Léôðcokle ,xzeia daexn mzexixny ± ¦§¦§¨¨§¥

gikedl oi`e ,okn xg`l mnewna gpeiy liyaza mb ybxen mnrh
.dxrwa rlaiy mrh lka oicd `ed jky

:df oipra dyrn d`ian `xnbdøîc dén÷ íéà÷ äåä øæòìà éaø©¦¤§¨¨£¨¨¦©¥§©
ìàeîL,dcerqa eynyne l`eny iptl cner did ±dén÷ì ezééà §¥©§§©¥

l`eny iptl e`iad ±eìòL íéâcmigzex mdykäøò÷a,zixya ¨¦¤¨¦§¨¨
ìéëà à÷ål`eny mlk`e ±çzeka.ialgdéì áéäél`eny ozp ± §¨¨¦§¨¨¦¥

,el` mibcn lek`l xfrl` iaxl mb,ìëà àìåecinlz didy iptn §Ÿ¨©
.gzeka mlke`l xq`y ax lydéì øîà,xfrl` iaxl l`eny ¨©¥

ìëàå déì éáéäé Caøì,mdn lk`e ,ax ,jaxl el`k mibc izzp ip` ± §©¨¨¦¦¥§¨©
zìëà àì zàå.jaxn xzei xingne ,lke` jpi` dz`e ±àúà`a ± §©§Ÿ¨§©§¨¨

xfrl` iaxáøc dén÷ì.l`eny ixac z` el xtiqe ,ax iptl ±øîà §©¥§©¨©
déì,ax z` xfrl` iax l`y ±dézòîMî øî déa øãäxfg ike - ¥¨©¥©¦§©§¥

.dxrwa elry mibc gzeka lek`l xizde ,ezrenyn epiax eaøîà̈©
déì,xfrl` iaxl axàaà øa àaàc déòøæì déì ñçel dlilg ± ¥©¥§©§¥§©¨©©¨

`a` xa `a` lecbd ciqgd ly epa `edy l`enyléãéî éì étñéìc§¦§¥¦¦¦
éì àøéáñ àìå,dlik`a xeq` `ed izrcly xac ize` lik`iy ± §Ÿ§¦¨¦

`l l`eny mya zxtiqy dyrnde ,izrenyn izxfg `l ip` ixde
.mlern rxi`

:df oipra sqep dyrn `xnbd d`ianéiç áøå àðeä áøéMà øa à ©¨§©¦¨©©¦

éáúé eåämiayei eid ±àøeñc àøaîc àñéb éàäa ãçmdn cg` ± £¨§¥©§©¦¨§©¨¨§¨
,`xeq len xdpd z` mixaer eay xybd ly df cva didéàäa ãçå§©§©

àøaîc àñéb.xyb eze` ly ipyd ecivn did exiage ±ezééà øîì ¦¨§©¨¨§©©§
déìeiptl e`iad elld minkgdn cg`l ±eìòL íéâcmigzex ¥¨¦¤¨

äøò÷azixyaìëàåmze`,çzeëaedéì ezééà øîìexiag iptle - ¦§¨¨§¨©§¨§©©§¥
e`iadíéáðòå íéðàzdidykCBúa[rvn`a-]ìëàå ,äãeòqä §¥¦©£¨¦§©§¨§¨©

dry dze`a mze`éøa àìåC.mzlik` lr jxia `le ±déì øîà øî §Ÿ¨¦©¨©¥
déøáçì,exiagl xn` minkgd cg` ±àîúé,zrc `la dyer ±ãáò §©§¥©§¨¨©
éëä Caø,jiyrna zknq dn lre ,jk bdp jax ike ±déì øîà øîe ©¨¨¦©¨©¥
déøáçì,ecbpk xn` exiag s`e ±àîúé,zrc `la dyer ±Caø ãáò §©§¥©§¨¨©©¨

éëä.jk bdp jax ike ±déøáçì déì øîà øîgzeka lk`y mkgd ± ¨¦©¨©¥§©§¥
,exiagl aiyd dxrwa elry mibcéì àøéáñ ìàeîLk àðàip` ± £¨¦§¥§¦¨¦

.gzeka mlke`l xizdy l`enyk xaeqdéøáçì déì øîà øîe± ©¨©¥§©§¥
aiyd dkxa `ll dcerqd rvn`a miapre mip`z lk`y mkgde

,exiagléì àøéáñ àéiç éaøk àðà,jk wqty `iig iaxk xaeq ip` ± £¨§©¦¦¨§¦¨¦
àéiç éaø éðúcd zkxa ,`ziixa dpy `iig iaxy ±úøèBt útz` §¨¥©¦¦¨©¤¤

éðéî ìkdìëàîdkxan oiae oefnd iptly dkxan oia ,dkxan ¨¦¥©£¨
.dpexg`ålr jxand okdøèBt ïééz` jkaéðéî ìkdïé÷Lîaeign §©¦¥¨¦¥©§¦
.dkxa

:mrh ozep xa mrh ozep oica dkldd zrxkdíeMî äi÷æç øîà̈©¦§¦¨¦
àúëìä ,éiaà,dkldd wqt `ed jk ±øzeî äøò÷a eìòL íéâc ©©¥¦§§¨¨¦¤¨¦§¨¨¨
çzeëa ïìëBàìozep xa mrh ozep `l` epi`y meyne ,l`eny ixack §§¨§¨

la` .mrhda CúçL ïékña BëúçL ïBðöokl mcewøeñà ,øNa §¤£¨§©¦¤¨©¨¨¨¨
çzeëa BìëBàìdpi` xya da ekzgy oikqd minrtly iptn §§§¨

ixde ,dnvr xyad zipepnyn xya mrh oepvd rlae ,ahid zgpewn
`x mrh dfezetixg jezny ,cere .mrh ozep xa mrh ozep epi`e oey

mirleay driladn xzei oikqa relad mrhd z` rlea `ed oepv ly
mxeb oepva oikqd wgecy wgecde ,zixyad dxrwdn migzex mibc

.oepva rladle oikqdn hltdl mrhléléî éðäåmpi` el` mixace ± §¨¥¦¥
a `l` mixen`ïBðö§
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oifge` mipya cenr iw sc ± oey`x wxtzereay

åäåúôëmixen` mixac dna :(`,et zeaezk) `ipzck ,ezewldl cenrd lr Ð

dyr zevn la` .dxiard ziyrp xaky ,dyrz `l zevna Ð `l eze mirax`c

dUr" .dyer epi`e ,"!dkeq dUr" el oixne` oebk .dniiwl dvex epi`e ,eiptly£¥£¥

.eytp `vzy cr eze` oikn Ð dyer epi`e ,"!aleläãöá äøëù ïúîùornl" Ð

ozn yxit jkl .(k zeny) "jini oekix`i

,eyper edf ,dpniiwz `l m` :xnel Ð dxky

.df xky lehz `lyïéâäåð íúà äî àãáë
åáiptn ,xeq` e` dxcwa lyal xzen Ð

mc hlety?ikd elit` ,mc eleky it lr s`e

.xeq`e ,mc `ed ixd ,`vie yxity xg`léë
÷éìñ.`xtq ax Ðà÷éøæ éáøì äéçëùàÐ

.dipin `raeäéì øîà.`wixf iax Ðàðà
ìëàå éîà éáøì é÷ìùel izlya Ð,cakd

.elk`eàúà éë.`xtq ax ÐäéáâìÐ

.rnyy dn el xtiq ,iia`cäéì øîàÐ

.iia`äùôð øñéîìhltpd mc `diy Ð

.zxqe`e dkezl xfeg dpnnéì àéòáéî àì
heltl `id dcexhc oeikc ,il `hiytc Ð

.drla `l Ð dry lk `ivedleéë
äúøéáç øñéîì éì àéòáéî÷mc m` Ð

lyaznd xg` xya xqe` dpnn `veid

.enrúøñàð äðéàå [úøñåà] ãáëä ïðúã
,`ixyc dcica jl heytcn ,xnelk Ð

,ok m` .oizipzn `d jl `riny `nl`

jd `dc ,jl iraiz `l dzxiag inp xqinl

.`id mirxf xcqae .zxqe`c da opz dteb dpynàãáëá àéää àîìã äéì øîà
àøåñéàã.dtxhc oebk Ð

íåùîå
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úéìèxn`wck ,mlerl dxeht `ziixe`cn Ð 'ek mei miyly lk dxeht dle`y

zi`xpy itl `l` .mixg` ly `le Ð "jzeqk" (`,flw oileg) "fbd ziy`x"a

o`kne .mei miylyn xzei l`yil jxc oi`c ,jli`e mei miylyn minkg edeaiig ,elyk

delnd :(a,b) zekna opixn`c .d`eld enk ,mei miyly Ð dl`y mzqc mz epiax wcwcn

zegt eraezl i`yx oi` Ð mzq exiag z`

inp ikdc ,dfn di`x oi`c :d`xpe .mei miylyn

zia xkeyd :(`,cn zegpn) "zlkzd"a opixn`

,dfefnd on xeht mei miyly lk Ð ux`l dvega

.mei miyly `ied `l zexiky mzqc ab lr s`

s` .dle`yd lr jxal oi`y d`xp dkxa oiprle

,dkeq` zekxan miypc mz epiax xne`y it lr

.dyere deevn dpi` iedc ,zexehtc ab lr s`

dkld il xn`c o`n :xn`c sqei ax ogky`cn

,zevnd on xeht `neq xn`c dcedi iaxk

leki did `l m`e .opaxl `ah `nei `pciar

lkn .xaca gny did `l Ð zekxad lk jxal

mc` Ð mzdc :dle`y zilhl inc `l mewn

.dy` dpi`y e` `neq epi`y ,aiig did xg`

lr s`e .ely epi`yk xeht mc` lk Ð `kd la`

`id m`c :miyxtn yie .ciqtd `l jxand ,ok it

dxehtc oeik ,dxeq`c ,zlkz oebk ,mi`lk ly

,yegl oi`c :mz epiax xne`e .`ziixe`cn

zlkze :(a,n zegpn) "zlkzd" yixa opixn`cn

.dxeht zilha elit`e ,mi`lk meyn da oi`

zilh :yexit Ð "zlhenl lihdy oebk" :wiqne

`lc ol rnyn `we ,"mipey`xd xiqd jk xg`y oebk" xninl ira `le .xak ziviv da yiy

meyn da oi` :xninl dil dnl ok m`c Ð "ieyrd on `le dyrz" meyn dleqt `ied

,mi`lk da ixzy`c zilh lk :ol rnyn `w `d `l` .dxyk zlhenl lihd :`nil ,mi`lk

zay) "oiwilcn dna" wxta opixn`c `de .mi`lk dia `xy ixnblc .dlila oia meia oia ,ezy`l oia exiagl oia el oia ,eizgz rivdl oia shrzdl oia ,mipipr lka xzen Ð zlkza epiidc

iaxe ."mzi`xe"n hirni`c ,llk mi`lk da ixzy` `lc ,dlill cgeind zeqk meyn dxifb `l` .dlila da dqkzi `ny :qxhpewa yxity enk `l Ð dlil zeqk meyn dxifb :(a,dk

`l ,ediiab mi`lk ixzy`e li`ed :`pin` jzrc `wlqc Ð dil jixhv` mipdkc :yxtne .mil`xyie miel mipdk ,ziviva miaiig lkd :(a,b) oikxr yixa xn`c :el dywd *u"inn xfrl`

p mzdc :mz epiax xne`e !oipr lka ixzyi`c opixn` `le ,ixzyi` `l Ð dcear ocira `ly ,dcear ocira ixzyi`c idp :ol rnyn `w .eaiigilocira `ly elit` ,oipr lka exzyi` in

,mzd `ipz cere !ikldn ikeld `d ,`lc `ed dpiy Ð "dpedk icbaa mipyi eid `l" ,rny `z :"`l e` mda zepdil epzip dpedk icba" iab (`,gq `nei) "el `a" wxta opixn`ck ,dcear

Ð "dcear zrya exzy`c idp" xn`wc `de .dcear zrya `ly oia dcear zrya oia ,xzen Ð ycwnae .ycwd xeqi` meyn :yexit Ð xeq` ,dpicna mda z`vlc :dpedk icba iab

zepdil epzipc mzd wcinl irac .dyial jxc `l` exy `lc mzd rnyn edine ."!?mi`lka exzyi` in" ,leg icba :yexit Ð "dcear zrya `ly" .dcear zrya miyaely micba ,xnelk

"mdiy`x zgz" jzrc `wlq i`c ,`xazqn inp ikde ."mdiy`x cbpk" `ni` `l` ,"mdiy`x zgz" `niz `l :igce ."mdiy`x zgz mze` oigipne miltwne mze` mihyet" ipzwcn ,mda

icba oiae .ez`pd jxevl dzyial xwir lky ,zilh oia wlgl yiy d`xp edine .eizgz erivdl xeq` did ,dle`y zilha df itle .mi`lk meyn dil wetiz ,mda zepdil epzpc idp Ð

.dcear jxevl ozyial xwiry ,dpedkìëopixn`e ,(eh mixac) 'ebe "jkxai dfd xacd llba ik 'ebe jci z` gztz gezt" aizkc ,dwcv ixde :xn`z m`e Ð 'ek dxky ozny dyr zevn

:(`,bp) zeaezka "dxrp" wxt ogky`ck ,mixaca epiid Ð "diitk`"c :mz epiax xne`e !dwcvl fef ze`n rax` dipin wit`e ,in` xa ozp axl diitk` `axc (a,g) `xza `aac `nw wxta

.(eh mixac) "un`z `le uetwz `l" ,e`l `ki` inp dwcvac :cere .lre diitk`

àãáë.mcd lk `vi dgiln ici lry ,xya icda dlyal ixyc `hiyt Ð glna diidye dgiln xza i`c ,glnp `ly caka ixii` `zrny jd dlekc :mz epiax xne` Ð dia oez` dn

lr hlete .ilvc gzexk `ed ixd gilnc meyn ,diilv xeriyk iedc zelecb zeklda yxit dgiln xeriyc .dgiln xg` ixyc oicd `ede ,diilv xg` lyal mlerd oibdep jky

ici,xeq` yxity mixa`d x`y mcy it lr s` ,xzen yxity it lr s` cakd mc `nyc ,xya mr lyal ixy i` dil `irain dgiln `la la` .diilv ici lr hlety enk ,dgiln

,`pngx diixye ,`ed mc cakd lk `dc ,ixy `ny cakd mc .awepn ilka `l` xya oiglen oi`c (`,biw) onwl opixn` jkle ,mixa`d mcl ,cg :(a,c) zezixkc `nw wxta opixn`ck

zezixk) "dhigy mc" wxt aiyg `lcn ,izyxitck ,`ed mc elekc meyn ,yxity it lr s` ,xzen cakd mcc dil `hiyt `ziixe`cnc :d`xpe .`cak ol `xy :(a,hw) lirl xn`ck

itl ,dgiln ici lr epnn `veid mc opaxcn xeq`p elit`e .dil `iran opaxcn `l` .dyrz `la el` ixd Ð mixa`d mce zeilkd mce ald mce leghd mc :ipzwc .cakd mc (a,`k

xkip epi`y itl ,leyaa dil `irain mewn lkn .exxeb Ð xkkd lry ,evven Ð mipiyd oiay :(a,`k my) opixn`c ,mizy ikldn mca opixfbc ikid ik ,mc x`y eh` dxifb ,oira `edy

oeik .dil `iranc `ed dgiln ici lre ,xeq`c `hiyt Ð dgiln `lac :xg` oipra xnel yi cere .dgiln `la xg` xya leya eh` cak leya xefbp `le ,xzen `di jkle ,llk mcd

inwe`l `ki` `d Ð "zxqe` cakd :opzc ,jl iraz `l inp dzxiag xqinl" jenqa xn`wc :zvw dyw edine ?`vei `ny e` ,dgiln ici lr elek `vei epi` `ny ,mc aex caka yiy

yexitl Ð lk` `le ,`wily `cak dinwl ezii`c `ay xa iab (`,`iw) onwle .xya lyal jxcy enk ,dgiln xg` ixiinc dil rnync :xnel yie .`gip mz epiax yexitle !dglnp `lya

mr eidy alde d`ixd ik xnel jixvy it lr s` ,cakd dglnp `ly did rcei Ð ditewa `ipw iaixwc `eddn hiytc inp `de .cakd dglnp `ly did rceic :xnel jixv mz epiax

dikezge axre izy zrixwa `l` dgiln `ipdn `l caklc `l` ,eglnp ozyly lk :inp i` .micinlzl dkld ze`xdl ick oiyer eid mixac dnkc :df lr denzl oi`e .eglnp cakd

oiyer eid dgiln `lac mircei eid Ð dfwdc `neia ilghc `liyaz dil icarc l`enycn iziine ,"`ed `nlra `pney ,leghl la`" xn`wc inp (my) onwle .jenqa xn`wck ,zgzl

axe .dil icar mly leghnc eid oirceie .'ek l`enyc `d ik ,drixw ira `l Ð `lgh la` ,`cak Ð ilin ipd .axre izy drixw` i`w mzd :inp i` .ixy inp `cak Ð dgilnac ,el

.diilv `la dgiln xg` elit` ,cak lyal `ly l`xyi lka bdpny azk qtl`

ïðúãexz zkqna `id dpyn Ð 'ek `idy iptn zxq`p dpi`e zxqe` cakd.seqal d`iany enk dpynd el `iad `ly ,xaq i`n `xwirn `xtq ax :dnize .(`i dpyn ixiyr wxt) zen

oizipzn inp `d ,l`xyin gkzyzy dxez dcizr" iab (a,glw zay) "oilez" wxta izyxitck ,mdita zexeby eid zexdhce mirxfc elit` zeipync ,rcei did dlgzn mb `nzqac

,zxq`p dpi` e` zxq`p m` dwelya wteqn ded iia`y xeaq did la` ,dpynd rcei did dlgza mbc :xnel yie !"dlgz xepzdy iptn dipy ekezay ztd ,xepza `vnpy uxyd `id

zxq`p dpi`c dil `irainw `l dytp xqinlc :iia` el aiyde .lik`e dil ewly iq` iaxe `wixf iaxn di`x el `iad ok lre .dkld j`id wteqn dide ,jenqa i`pz da ibiltc zlyeank

elit` zxq`p dpi`y dpnn cnl dz`y ,dnvr dpyn dze` jezn jl heyt oi` dnl :el aiyde .zenexzc oizipzn mzqke dwexa oa opgei iax ly epa l`rnyi iaxc `nw `pzk Ð

?dzxiag zxqe` leyiaa elit`y ,dwilya
ik
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ìL ìk ,äìeàL úélèíBé íéL¯.úéöévä ïî äøeèt ©¦§¨¨§¦§¨¦©¦¦
deáà ø÷Bî äåä àìc àøáb àeääì deúééà ,éëäcà©§¨¦©§§©©§¨§¨£¨©£
úåöî ìk :àéðúc ,eäe÷áL :eäì øîà .eäeúôk ,dénàå§¦¥§¨£©§§©§©§¨¨¦§©

äNòïznLdcöa døëN¯ähîlL ïéc úéa ïéà £¥¤©©§¨¨§¦¨¥¥¦¤§©¨
Cì àðéæç :déì øîà .äéìò ïéøäæeîúôéøçc!àáeè §¨¦¨¤¨£©¥¨¥¨¨©£¦©¨

déøúàa úéåä éà :déì øîà,äãeäé áøcàðéåçàCì £©¥¦¨¥§©§¥§©§¨©£¦¨¨
éàôøeç!íúäì ú÷ìñ ék :àøôñ áøì ééaà déì øîà §¨¦£©¥©©¥§©¨§¨¦¨§©§¨¨

déçkLà ,÷éìñ ék ?déa ïezà äî àcák ,eäéépéî éòa§©¦©§©§¨¨©¥¦§¥©§§¥
.ìëàå ,éîà éaøì déì é÷ìL àðà :déì øîà ,à÷éøæ áøì§©§¦¨£©¥£¨¨§¦¥§©¦©¦§¨©

dLôð øñéîì :déì øîà ,déaâì àúà ék¯à÷ àì ¦£¨§©¥£©¥§¥©©§¨¨¨
éì àéòaî÷ ék ,éì àéòaéî¯.dzøéáç øñéîì¯éàî ¦¨£¨¦¦¨¦¨£¨¦§¥©£¥§¨©

Eì àéòaéî àìc dLôð øñéîì àðL¯dðéà :ïðúc §¨§¥©©§¨§¨¦¨£¨§¦§©¥¨
øñéîì ,úøñàðCì éòaz àì éîð dzøéáç¯:ïðúc ¤¡¤¤§¥©£¥§¨©¦¨¦¨¥¨¦§©

dðéàå úèìBt àéäL éðtî ,úøñàð dðéàå úøñBà ãákä©¨¥¤¤§¥¨¤¡¤¤¦§¥¤¦¤¤§¥¨
íúä àîìéc :déì øîà !úòìBaàcáëa,àøeqéàc ©©£©¥¦§¨¨¨§©§¨§¦¨
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קמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr iw sc oileg(iyiy meil)

ìL ìk ,äìeàL úélèíBé íéL,mipey`xd.úéöévä ïî äøeèt ©¦§¨¨§Ÿ¦§¨¦©¦¦
.zilhd z` izl`yy zrn mini miyly etlg `l oiicre

:xtql `xnbd dkiynnéëäcà,el` mixaca miweqr eidy cera ± ©§¨¦
dénàå deáà ø÷Bî äåä àìc àøáb àeääì deúééàzial e`iad ± ©§©§©©§¨§Ÿ£¨©£©§¦¥

,en`e eia` z` cakn did `ly cg` mc` `cqg ax ly epic
eäezôk.mcakl etekle ezewldl ick cenrd l` eze` exyw ±øîà ©§¨©

eäì,ixnz xa inxeäe÷áL,edeafr ±àéðúc,`ziixaaúåöî ìk §¦§§©§¨¨¦§©
dcöa døëN ïznL äNòmeiw lr ozpiy xkyd dxeza yxetny ± £¥¤©©§¨¨§¦¨

,devndäéìò ïéøäæeî ähîlL ïéc úéa ïéàmieevn mpi` oic zia ± ¥¥¦¤§©¨§¨¦¨¤¨
,dciva yxetn dxky ozn m`e a` ceaik zevne .dniiwl zetkl

xn`py(ai k zeny)lr Lini oEkx`i ornl LO` z`e Lia` z` cAM'©¥¤¨¦§¤¦¤§©©©£¦¨¤©
.'Kl ozp Lidl` 'd xW` dnc`d̈£¨¨£¤¡Ÿ¤Ÿ¥¨

:ixnz xa inx z` gayn `cqg axdéì øîàxa inxl `cqg ax ¨©¥
,ixnzàáeè úôéøçc Cì àðéæçsixg dz`y jze` ip` d`ex ± £¦¨¨©£¦©¨
.xzeiadéì øîà,`cqg axl ixnz xa inxáøc déøúàa úéåä éà ¨©¥¦£¦§©§¥§©
äãeäédcedi ax ly enewna ziid eli` ±éàôøeç Cì àðéåçà± §¨©§¦¨¨§©

.xeaq dz`y dnn dlecb `idy ,izetixg z` jl d`xn iziid
leyia lr oecl `xnbd zxaer ,dxcwa lgk leyia lr oecipd jezn

:`xnbd zxtqn .dxcwa cakz÷ìñ ék ,àøôñ áøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§©©§¨¦¨§©§
íúäì,l`xyi ux`l dlrzyk ±eäéépéî éòainkg z` l`yz ± §¨¨¨¥¦©§

,l`xyi ux`déa ïezà äî àãák,cakd oica mz` mixaeq dn ± ©§¨¨©¥
zrya mc hlet `edy iptn ,`l e` ,dxcwa elyal xzen m`d

.leyiad÷éìñ ék,`xtq ax dlryk ±à÷éøæ áøì déçkLà`vn ± ¦¨¦©§§¥§©§¦¨
.cakd oica el`ye `wixf ax z` mydéì øîà,`wixf axé÷ìL àðà ¨©¥£¨¨§¦

ìëàå énà éaøì déìxl cak izlya ip` ±.elk`e ,in` iaàúà ék ¥§©¦©¦§¨©¦¨¨
déaâì,mixacd z` el xn`e iia` iptl `xtq ax jk xg` `ayk ± §©¥

déì øîà,iia`éì àéòaéî à÷ àì dLôð øñéîìwtzqn ippi` ± ¨©¥§¥©©§¨Ÿ¨¦©§¨¦
rceiy oeikn ,`l e` leyia ici lr xq`p `ed m`d envr cakd oiprl
rlea epi` okle ,enc z` heltl eleya zrya cexh cakdy ip`

.xq`p epi`e dry dze`aéì àéòaî÷ ék`ed wteqn ip`y dn ± ¦¨¦©§¨¦
oiprldzøéáç øñéîìcak xy`k ,xnelk ,dzxiag z` xeq`l ± §¥©£¤§¨

zhiltn xq`p xya eze` m`d ,xg` xya mr zg` dxcwa lyazn
.leyiaa cakdn `veid mcd

:iia`l `xtq ax dywdCì àéòaéî àìc dLôð øñéîì àðL éàî©§¨§¥©©§¨§Ÿ¦©§¨¨
i`ceae ,xq`p `ed `ny zwtzqd `ly envr cakd oic dpey dn ±

meyn jnrhïðúczenexz zkqna dpyna(`"in i"t)cakd'dðéà ¦§©¥¨
,'úøñàðoiprl mb ok m`dzøéáç øñéîìxg` xya xeq`l ± ¤¡¤¤§¥©£¤§¨

enr lyazndCì éòaz àì énðmeyn ,wtzqz l` ok mb ±ïðúc ©¦Ÿ¦¨¥¨¦§©
,dnvr dpyn dze`aúøñBà ãákä,dnr zelyaznd xya zekizg ©¨¥¤¤

úøñàð dðéàå,dpnn hltpd mcdnúèìBt àéäL éðtîzrya mc §¥¨¤¡¤¤¦§¥¤¦¤¤
,leyiadúòìBa dðéàå.heltl dcexh `idy jezn §¥¨©©
déì øîà,`xtq axl iia`íúä àîìéczwqer my dpynd `ny ± ¨©¥¦§¨¨¨

àøeqéàc àãáëadnda ly cak oebk ,dlik`a xeq`d cak oica ± §©§¨§¦¨
,dtixh
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `iw sc oileg(ycew zay meil)

,dyrnd did jke ,z`f ecnl eixac llkn ±áø éáì òìwéà áøc§©¦§©§¥©
déøa øa àéiç øa éîéL,epa oa `iig xa iniy ax zial oncfd axy ± ¦¦©¦¨©§¥

eLça`kdéì eãáò ,åéðéòad`etx ly mipnnqn el eyr ±àôééL ¨§¥¨¨§¥§¨¨
eipir z` da geynl [dgyn-] ±àòöa.dxrwa ±éëä øúaxg`l ± §¨¨¨©¨¦

okndåeâa àìeMa déì eîøliyaz dxrw dze` jezl eqipkd ± ¨¥¦¨§©¨
,exearàôééLc àîòè déì íéòèmrh z` liyaza ax yibxd ± ¨¦¥©§¨¦§¨¨

,dgyndøîà,mdléàä élek àîòè áéäédxrwa dpzp dgynd ± ¨©¨¦©§¨¥©
.dixg` dxrwa gpedy liyaza ybxeny daexn jk lk mrh
dxrwa rlapy mrh dxwn lkay xnel ax zpeeky xaq rneyde
.ipy mrh `edy it lr s` ,okn xg`l da gpedy liyaza ybxen

:`xnbd dgecàéä àìåixdy ,df dyrnn di`x oi` ±íúä éðàL §Ÿ¦©¦¨¨
d`etx ipnnqaéôè døøî Léôðcokle ,xzeia daexn mzexixny ± ¦§¦§¨¨§¥

gikedl oi`e ,okn xg`l mnewna gpeiy liyaza mb ybxen mnrh
.dxrwa rlaiy mrh lka oicd `ed jky

:df oipra dyrn d`ian `xnbdøîc dén÷ íéà÷ äåä øæòìà éaø©¦¤§¨¨£¨¨¦©¥§©
ìàeîL,dcerqa eynyne l`eny iptl cner did ±dén÷ì ezééà §¥©§§©¥

l`eny iptl e`iad ±eìòL íéâcmigzex mdykäøò÷a,zixya ¨¦¤¨¦§¨¨
ìéëà à÷ål`eny mlk`e ±çzeka.ialgdéì áéäél`eny ozp ± §¨¨¦§¨¨¦¥

,el` mibcn lek`l xfrl` iaxl mb,ìëà àìåecinlz didy iptn §Ÿ¨©
.gzeka mlke`l xq`y ax lydéì øîà,xfrl` iaxl l`eny ¨©¥

ìëàå déì éáéäé Caøì,mdn lk`e ,ax ,jaxl el`k mibc izzp ip` ± §©¨¨¦¦¥§¨©
zìëà àì zàå.jaxn xzei xingne ,lke` jpi` dz`e ±àúà`a ± §©§Ÿ¨§©§¨¨

xfrl` iaxáøc dén÷ì.l`eny ixac z` el xtiqe ,ax iptl ±øîà §©¥§©¨©
déì,ax z` xfrl` iax l`y ±dézòîMî øî déa øãäxfg ike - ¥¨©¥©¦§©§¥

.dxrwa elry mibc gzeka lek`l xizde ,ezrenyn epiax eaøîà̈©
déì,xfrl` iaxl axàaà øa àaàc déòøæì déì ñçel dlilg ± ¥©¥§©§¥§©¨©©¨

`a` xa `a` lecbd ciqgd ly epa `edy l`enyléãéî éì étñéìc§¦§¥¦¦¦
éì àøéáñ àìå,dlik`a xeq` `ed izrcly xac ize` lik`iy ± §Ÿ§¦¨¦

`l l`eny mya zxtiqy dyrnde ,izrenyn izxfg `l ip` ixde
.mlern rxi`

:df oipra sqep dyrn `xnbd d`ianéiç áøå àðeä áøéMà øa à ©¨§©¦¨©©¦

éáúé eåämiayei eid ±àøeñc àøaîc àñéb éàäa ãçmdn cg` ± £¨§¥©§©¦¨§©¨¨§¨
,`xeq len xdpd z` mixaer eay xybd ly df cva didéàäa ãçå§©§©

àøaîc àñéb.xyb eze` ly ipyd ecivn did exiage ±ezééà øîì ¦¨§©¨¨§©©§
déìeiptl e`iad elld minkgdn cg`l ±eìòL íéâcmigzex ¥¨¦¤¨

äøò÷azixyaìëàåmze`,çzeëaedéì ezééà øîìexiag iptle - ¦§¨¨§¨©§¨§©©§¥
e`iadíéáðòå íéðàzdidykCBúa[rvn`a-]ìëàå ,äãeòqä §¥¦©£¨¦§©§¨§¨©

dry dze`a mze`éøa àìåC.mzlik` lr jxia `le ±déì øîà øî §Ÿ¨¦©¨©¥
déøáçì,exiagl xn` minkgd cg` ±àîúé,zrc `la dyer ±ãáò §©§¥©§¨¨©
éëä Caø,jiyrna zknq dn lre ,jk bdp jax ike ±déì øîà øîe ©¨¨¦©¨©¥
déøáçì,ecbpk xn` exiag s`e ±àîúé,zrc `la dyer ±Caø ãáò §©§¥©§¨¨©©¨

éëä.jk bdp jax ike ±déøáçì déì øîà øîgzeka lk`y mkgd ± ¨¦©¨©¥§©§¥
,exiagl aiyd dxrwa elry mibcéì àøéáñ ìàeîLk àðàip` ± £¨¦§¥§¦¨¦

.gzeka mlke`l xizdy l`enyk xaeqdéøáçì déì øîà øîe± ©¨©¥§©§¥
aiyd dkxa `ll dcerqd rvn`a miapre mip`z lk`y mkgde

,exiagléì àøéáñ àéiç éaøk àðà,jk wqty `iig iaxk xaeq ip` ± £¨§©¦¦¨§¦¨¦
àéiç éaø éðúcd zkxa ,`ziixa dpy `iig iaxy ±úøèBt útz` §¨¥©¦¦¨©¤¤

éðéî ìkdìëàîdkxan oiae oefnd iptly dkxan oia ,dkxan ¨¦¥©£¨
.dpexg`ålr jxand okdøèBt ïééz` jkaéðéî ìkdïé÷Lîaeign §©¦¥¨¦¥©§¦
.dkxa

:mrh ozep xa mrh ozep oica dkldd zrxkdíeMî äi÷æç øîà̈©¦§¦¨¦
àúëìä ,éiaà,dkldd wqt `ed jk ±øzeî äøò÷a eìòL íéâc ©©¥¦§§¨¨¦¤¨¦§¨¨¨
çzeëa ïìëBàìozep xa mrh ozep `l` epi`y meyne ,l`eny ixack §§¨§¨

la` .mrhda CúçL ïékña BëúçL ïBðöokl mcewøeñà ,øNa §¤£¨§©¦¤¨©¨¨¨¨
çzeëa BìëBàìdpi` xya da ekzgy oikqd minrtly iptn §§§¨

ixde ,dnvr xyad zipepnyn xya mrh oepvd rlae ,ahid zgpewn
`x mrh dfezetixg jezny ,cere .mrh ozep xa mrh ozep epi`e oey

mirleay driladn xzei oikqa relad mrhd z` rlea `ed oepv ly
mxeb oepva oikqd wgecy wgecde ,zixyad dxrwdn migzex mibc

.oepva rladle oikqdn hltdl mrhléléî éðäåmpi` el` mixace ± §¨¥¦¥
a `l` mixen`ïBðö§

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

המשך ביאור למס' חולין ליום שבת זודש עמ' ב

oifge` mipya cenr iw sc ± oey`x wxtzereay

åäåúôëmixen` mixac dna :(`,et zeaezk) `ipzck ,ezewldl cenrd lr Ð

dyr zevn la` .dxiard ziyrp xaky ,dyrz `l zevna Ð `l eze mirax`c

dUr" .dyer epi`e ,"!dkeq dUr" el oixne` oebk .dniiwl dvex epi`e ,eiptly£¥£¥

.eytp `vzy cr eze` oikn Ð dyer epi`e ,"!aleläãöá äøëù ïúîùornl" Ð

ozn yxit jkl .(k zeny) "jini oekix`i

,eyper edf ,dpniiwz `l m` :xnel Ð dxky

.df xky lehz `lyïéâäåð íúà äî àãáë
åáiptn ,xeq` e` dxcwa lyal xzen Ð

mc hlety?ikd elit` ,mc eleky it lr s`e

.xeq`e ,mc `ed ixd ,`vie yxity xg`léë
÷éìñ.`xtq ax Ðà÷éøæ éáøì äéçëùàÐ

.dipin `raeäéì øîà.`wixf iax Ðàðà
ìëàå éîà éáøì é÷ìùel izlya Ð,cakd

.elk`eàúà éë.`xtq ax ÐäéáâìÐ

.rnyy dn el xtiq ,iia`cäéì øîàÐ

.iia`äùôð øñéîìhltpd mc `diy Ð

.zxqe`e dkezl xfeg dpnnéì àéòáéî àì
heltl `id dcexhc oeikc ,il `hiytc Ð

.drla `l Ð dry lk `ivedleéë
äúøéáç øñéîì éì àéòáéî÷mc m` Ð

lyaznd xg` xya xqe` dpnn `veid

.enrúøñàð äðéàå [úøñåà] ãáëä ïðúã
,`ixyc dcica jl heytcn ,xnelk Ð

,ok m` .oizipzn `d jl `riny `nl`

jd `dc ,jl iraiz `l dzxiag inp xqinl

.`id mirxf xcqae .zxqe`c da opz dteb dpynàãáëá àéää àîìã äéì øîà
àøåñéàã.dtxhc oebk Ð

íåùîå

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

úéìèxn`wck ,mlerl dxeht `ziixe`cn Ð 'ek mei miyly lk dxeht dle`y

zi`xpy itl `l` .mixg` ly `le Ð "jzeqk" (`,flw oileg) "fbd ziy`x"a

o`kne .mei miylyn xzei l`yil jxc oi`c ,jli`e mei miylyn minkg edeaiig ,elyk

delnd :(a,b) zekna opixn`c .d`eld enk ,mei miyly Ð dl`y mzqc mz epiax wcwcn

zegt eraezl i`yx oi` Ð mzq exiag z`

inp ikdc ,dfn di`x oi`c :d`xpe .mei miylyn

zia xkeyd :(`,cn zegpn) "zlkzd"a opixn`

,dfefnd on xeht mei miyly lk Ð ux`l dvega

.mei miyly `ied `l zexiky mzqc ab lr s`

s` .dle`yd lr jxal oi`y d`xp dkxa oiprle

,dkeq` zekxan miypc mz epiax xne`y it lr

.dyere deevn dpi` iedc ,zexehtc ab lr s`

dkld il xn`c o`n :xn`c sqei ax ogky`cn

,zevnd on xeht `neq xn`c dcedi iaxk

leki did `l m`e .opaxl `ah `nei `pciar

lkn .xaca gny did `l Ð zekxad lk jxal

mc` Ð mzdc :dle`y zilhl inc `l mewn

.dy` dpi`y e` `neq epi`y ,aiig did xg`

lr s`e .ely epi`yk xeht mc` lk Ð `kd la`

`id m`c :miyxtn yie .ciqtd `l jxand ,ok it

dxehtc oeik ,dxeq`c ,zlkz oebk ,mi`lk ly

,yegl oi`c :mz epiax xne`e .`ziixe`cn

zlkze :(a,n zegpn) "zlkzd" yixa opixn`cn

.dxeht zilha elit`e ,mi`lk meyn da oi`

zilh :yexit Ð "zlhenl lihdy oebk" :wiqne

`lc ol rnyn `we ,"mipey`xd xiqd jk xg`y oebk" xninl ira `le .xak ziviv da yiy

meyn da oi` :xninl dil dnl ok m`c Ð "ieyrd on `le dyrz" meyn dleqt `ied

,mi`lk da ixzy`c zilh lk :ol rnyn `w `d `l` .dxyk zlhenl lihd :`nil ,mi`lk

zay) "oiwilcn dna" wxta opixn`c `de .mi`lk dia `xy ixnblc .dlila oia meia oia ,ezy`l oia exiagl oia el oia ,eizgz rivdl oia shrzdl oia ,mipipr lka xzen Ð zlkza epiidc

iaxe ."mzi`xe"n hirni`c ,llk mi`lk da ixzy` `lc ,dlill cgeind zeqk meyn dxifb `l` .dlila da dqkzi `ny :qxhpewa yxity enk `l Ð dlil zeqk meyn dxifb :(a,dk

`l ,ediiab mi`lk ixzy`e li`ed :`pin` jzrc `wlqc Ð dil jixhv` mipdkc :yxtne .mil`xyie miel mipdk ,ziviva miaiig lkd :(a,b) oikxr yixa xn`c :el dywd *u"inn xfrl`

p mzdc :mz epiax xne`e !oipr lka ixzyi`c opixn` `le ,ixzyi` `l Ð dcear ocira `ly ,dcear ocira ixzyi`c idp :ol rnyn `w .eaiigilocira `ly elit` ,oipr lka exzyi` in

,mzd `ipz cere !ikldn ikeld `d ,`lc `ed dpiy Ð "dpedk icbaa mipyi eid `l" ,rny `z :"`l e` mda zepdil epzip dpedk icba" iab (`,gq `nei) "el `a" wxta opixn`ck ,dcear

Ð "dcear zrya exzy`c idp" xn`wc `de .dcear zrya `ly oia dcear zrya oia ,xzen Ð ycwnae .ycwd xeqi` meyn :yexit Ð xeq` ,dpicna mda z`vlc :dpedk icba iab

zepdil epzipc mzd wcinl irac .dyial jxc `l` exy `lc mzd rnyn edine ."!?mi`lka exzyi` in" ,leg icba :yexit Ð "dcear zrya `ly" .dcear zrya miyaely micba ,xnelk

"mdiy`x zgz" jzrc `wlq i`c ,`xazqn inp ikde ."mdiy`x cbpk" `ni` `l` ,"mdiy`x zgz" `niz `l :igce ."mdiy`x zgz mze` oigipne miltwne mze` mihyet" ipzwcn ,mda

icba oiae .ez`pd jxevl dzyial xwir lky ,zilh oia wlgl yiy d`xp edine .eizgz erivdl xeq` did ,dle`y zilha df itle .mi`lk meyn dil wetiz ,mda zepdil epzpc idp Ð

.dcear jxevl ozyial xwiry ,dpedkìëopixn`e ,(eh mixac) 'ebe "jkxai dfd xacd llba ik 'ebe jci z` gztz gezt" aizkc ,dwcv ixde :xn`z m`e Ð 'ek dxky ozny dyr zevn

:(`,bp) zeaezka "dxrp" wxt ogky`ck ,mixaca epiid Ð "diitk`"c :mz epiax xne`e !dwcvl fef ze`n rax` dipin wit`e ,in` xa ozp axl diitk` `axc (a,g) `xza `aac `nw wxta

.(eh mixac) "un`z `le uetwz `l" ,e`l `ki` inp dwcvac :cere .lre diitk`

àãáë.mcd lk `vi dgiln ici lry ,xya icda dlyal ixyc `hiyt Ð glna diidye dgiln xza i`c ,glnp `ly caka ixii` `zrny jd dlekc :mz epiax xne` Ð dia oez` dn

lr hlete .ilvc gzexk `ed ixd gilnc meyn ,diilv xeriyk iedc zelecb zeklda yxit dgiln xeriyc .dgiln xg` ixyc oicd `ede ,diilv xg` lyal mlerd oibdep jky

ici,xeq` yxity mixa`d x`y mcy it lr s` ,xzen yxity it lr s` cakd mc `nyc ,xya mr lyal ixy i` dil `irain dgiln `la la` .diilv ici lr hlety enk ,dgiln

,`pngx diixye ,`ed mc cakd lk `dc ,ixy `ny cakd mc .awepn ilka `l` xya oiglen oi`c (`,biw) onwl opixn` jkle ,mixa`d mcl ,cg :(a,c) zezixkc `nw wxta opixn`ck

zezixk) "dhigy mc" wxt aiyg `lcn ,izyxitck ,`ed mc elekc meyn ,yxity it lr s` ,xzen cakd mcc dil `hiyt `ziixe`cnc :d`xpe .`cak ol `xy :(a,hw) lirl xn`ck

itl ,dgiln ici lr epnn `veid mc opaxcn xeq`p elit`e .dil `iran opaxcn `l` .dyrz `la el` ixd Ð mixa`d mce zeilkd mce ald mce leghd mc :ipzwc .cakd mc (a,`k

xkip epi`y itl ,leyaa dil `irain mewn lkn .exxeb Ð xkkd lry ,evven Ð mipiyd oiay :(a,`k my) opixn`c ,mizy ikldn mca opixfbc ikid ik ,mc x`y eh` dxifb ,oira `edy

oeik .dil `iranc `ed dgiln ici lre ,xeq`c `hiyt Ð dgiln `lac :xg` oipra xnel yi cere .dgiln `la xg` xya leya eh` cak leya xefbp `le ,xzen `di jkle ,llk mcd

inwe`l `ki` `d Ð "zxqe` cakd :opzc ,jl iraz `l inp dzxiag xqinl" jenqa xn`wc :zvw dyw edine ?`vei `ny e` ,dgiln ici lr elek `vei epi` `ny ,mc aex caka yiy

yexitl Ð lk` `le ,`wily `cak dinwl ezii`c `ay xa iab (`,`iw) onwle .xya lyal jxcy enk ,dgiln xg` ixiinc dil rnync :xnel yie .`gip mz epiax yexitle !dglnp `lya

mr eidy alde d`ixd ik xnel jixvy it lr s` ,cakd dglnp `ly did rcei Ð ditewa `ipw iaixwc `eddn hiytc inp `de .cakd dglnp `ly did rceic :xnel jixv mz epiax

dikezge axre izy zrixwa `l` dgiln `ipdn `l caklc `l` ,eglnp ozyly lk :inp i` .micinlzl dkld ze`xdl ick oiyer eid mixac dnkc :df lr denzl oi`e .eglnp cakd

oiyer eid dgiln `lac mircei eid Ð dfwdc `neia ilghc `liyaz dil icarc l`enycn iziine ,"`ed `nlra `pney ,leghl la`" xn`wc inp (my) onwle .jenqa xn`wck ,zgzl

axe .dil icar mly leghnc eid oirceie .'ek l`enyc `d ik ,drixw ira `l Ð `lgh la` ,`cak Ð ilin ipd .axre izy drixw` i`w mzd :inp i` .ixy inp `cak Ð dgilnac ,el

.diilv `la dgiln xg` elit` ,cak lyal `ly l`xyi lka bdpny azk qtl`

ïðúãexz zkqna `id dpyn Ð 'ek `idy iptn zxq`p dpi`e zxqe` cakd.seqal d`iany enk dpynd el `iad `ly ,xaq i`n `xwirn `xtq ax :dnize .(`i dpyn ixiyr wxt) zen

oizipzn inp `d ,l`xyin gkzyzy dxez dcizr" iab (a,glw zay) "oilez" wxta izyxitck ,mdita zexeby eid zexdhce mirxfc elit` zeipync ,rcei did dlgzn mb `nzqac

,zxq`p dpi` e` zxq`p m` dwelya wteqn ded iia`y xeaq did la` ,dpynd rcei did dlgza mbc :xnel yie !"dlgz xepzdy iptn dipy ekezay ztd ,xepza `vnpy uxyd `id

zxq`p dpi`c dil `irainw `l dytp xqinlc :iia` el aiyde .lik`e dil ewly iq` iaxe `wixf iaxn di`x el `iad ok lre .dkld j`id wteqn dide ,jenqa i`pz da ibiltc zlyeank

elit` zxq`p dpi`y dpnn cnl dz`y ,dnvr dpyn dze` jezn jl heyt oi` dnl :el aiyde .zenexzc oizipzn mzqke dwexa oa opgei iax ly epa l`rnyi iaxc `nw `pzk Ð

?dzxiag zxqe` leyiaa elit`y ,dwilya
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ìL ìk ,äìeàL úélèíBé íéL¯.úéöévä ïî äøeèt ©¦§¨¨§¦§¨¦©¦¦
deáà ø÷Bî äåä àìc àøáb àeääì deúééà ,éëäcà©§¨¦©§§©©§¨§¨£¨©£
úåöî ìk :àéðúc ,eäe÷áL :eäì øîà .eäeúôk ,dénàå§¦¥§¨£©§§©§©§¨¨¦§©

äNòïznLdcöa døëN¯ähîlL ïéc úéa ïéà £¥¤©©§¨¨§¦¨¥¥¦¤§©¨
Cì àðéæç :déì øîà .äéìò ïéøäæeîúôéøçc!àáeè §¨¦¨¤¨£©¥¨¥¨¨©£¦©¨

déøúàa úéåä éà :déì øîà,äãeäé áøcàðéåçàCì £©¥¦¨¥§©§¥§©§¨©£¦¨¨
éàôøeç!íúäì ú÷ìñ ék :àøôñ áøì ééaà déì øîà §¨¦£©¥©©¥§©¨§¨¦¨§©§¨¨

déçkLà ,÷éìñ ék ?déa ïezà äî àcák ,eäéépéî éòa§©¦©§©§¨¨©¥¦§¥©§§¥
.ìëàå ,éîà éaøì déì é÷ìL àðà :déì øîà ,à÷éøæ áøì§©§¦¨£©¥£¨¨§¦¥§©¦©¦§¨©

dLôð øñéîì :déì øîà ,déaâì àúà ék¯à÷ àì ¦£¨§©¥£©¥§¥©©§¨¨¨
éì àéòaî÷ ék ,éì àéòaéî¯.dzøéáç øñéîì¯éàî ¦¨£¨¦¦¨¦¨£¨¦§¥©£¥§¨©

Eì àéòaéî àìc dLôð øñéîì àðL¯dðéà :ïðúc §¨§¥©©§¨§¨¦¨£¨§¦§©¥¨
øñéîì ,úøñàðCì éòaz àì éîð dzøéáç¯:ïðúc ¤¡¤¤§¥©£¥§¨©¦¨¦¨¥¨¦§©

dðéàå úèìBt àéäL éðtî ,úøñàð dðéàå úøñBà ãákä©¨¥¤¤§¥¨¤¡¤¤¦§¥¤¦¤¤§¥¨
íúä àîìéc :déì øîà !úòìBaàcáëa,àøeqéàc ©©£©¥¦§¨¨¨§©§¨§¦¨
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xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `iw sc oileg(ycew zay meil)

åenr lyaznd xya xqe` `edàúéðeðîL íeMîly oney mrh ± §¦©§¦¨
wtzqdl yi oiicr j` ,zekizgd x`ya rlape epnn hltpd xeqi`

éàî àîc íeMîzexg` zekizg mr lyazdy xzid ly cak m`d ± ¦§¨©
.`l e` ,oda rlape epnn hltpd mcd ici lr oze` xqe`

:xtql `xnbd dkiynn÷éìñ øãä ékdlre `xtq ax xfgyk ± ¦£©¨¦
,l`xyi ux`là÷éøæ éaøì déçkLà,`wixf ax z` my `vn ± ©§§¥§©¦§¦¨

.enr lyaznd xg` xya xqe` cakd m`d el`yedéì øîàiax ¨©¥
,`xtq axl `wixfCì éòaz àì énð éàädidz `l ef dl`y mb ± ©©¦Ÿ¦¨¥¨

,jlv` wtqadéøa äãeäé éáì ïòìwéà énà éaøc déøa éàpéå àðàc©£¨§©©§¥§©¦©¦¦©§¨§¥§¨§¥
éft ïa ïBòîL éaøczial epncfd in` iax ly epa i`pie ip` ixdy ± §©¦¦§¤©¦

,ift oa oerny iax ly epa dcedidéôB÷a àéð÷ ïì eáéø÷åeyibde ± §¨¦¨©§¨§¥
mleke ,cakde ald ,d`ixd ,eil` xaegnd lk mr dnda ly dpw epl

,eicgi elyazdàðìëàådf dyrnn gkene .df xyan eplk`e ± ©£©§¨
.enr lyazny xg` xya xqe` epi` caky

:`wixf iax zii`x z` dgec `xnbdé÷úîàîéúéàå ,éMà áø dì ó ©§¦¨©©¦§¦¥¨
z`f dywdy mixne` yie ±,àéðé÷eøfî ìàeîL éaøiax rci oipn ©¦§¥¦§¦§¨

,libx ote`a eil` xaegnd lk mr dpwd z` elyiay `wixfàîìãå§¦§¨
äåä äøã÷ì õeç äð÷ étly dpwd gzt leyiad zrya `nye ± ¦¨¤¦§¥¨£¨

ici lr cakdn hltpy mcd lke ,dxicwl uegn gpen did dndad
dxicwl uegn l` myne ,d`ixd dpwl cakd dpw jxc jtyp leyiad
z` xqe` cakd didy okzi libx leyiaa la` ,xyad xq`p `l okle

.xyadénð éà`l cakd dxwn eze`ay sqep ote`a xnel okzie ± ¦©¦
`l` ,libxk lyazdàøwéòî déì èéìç äåä èìçéîdid cakd ± ¦§©£¨¨¦¥¥¦¨¨

on zrpen dhilgde ,migzex mina e` unega leyiad mcew helg
z` xqe` cakd didy okzi dhilgd ilel la` ,leyiaa hltdl mcd

.xyad
:dliren dhilgy di`x `xnbd d`iandéì éèìç àðeä áøc àä ék¦¨§©¨¨§¥¥

àlçaunega cakd z` mihleg eid `ped axly epivny df enk ± §©¨
,eleyia mcewïéçúBøa déì éèìç ïîçð áøåmihleg eid ongp axle ± §©©§¨¨§¥¥§§¦

.migzex mina cakd z`
:dhilg ipica oecl dkiynn `xnbdez` ea ehlgy unegd oica

cakdøîéîì àáøc dén÷ àtt áø øáñiptl ayiy zra `tt ax ± ¨©©¨¨©¥§¨¨§¥©
xnel xaq `axøéñà àlçhltpy iptn xeq` envr unegdy ± ©¨£¦

.dhilgd zrya mc hrn ekezldéì øîà,`tt axl `axàlç éà ¨©¥¦©¨
øéñà énð eäéà øéñàenvr cakd mb did ,xq`p unegd did eli` ± £¦¦©¦£¦

,xq`pòìa øãä èéìôc éëéä ékmc hrn hltp did m`y iptn - ¦¥¦§¨¦¨©¨©
xnba mc eze` z` rleae xfeg cakd did ,unegd jezl cakdn
ok lre ,mc cer heltl cexh epi` xak hlgpy xg`l ixdy ,dhilgd
miyyeg oi`e ,xzen envr unegd mby i`ce `l` .relal egeka

.ekezl mc hltp `ny
`xen`d :wely cak zlik` oipra dyrn d`ian `xnbdøa áø©©

ïîçð áø éáì òìwéà àaL,ongp ax zial oncfd ±àãák déì ezééà ©¨¦§©§¥©©§¨©§¥©§¨
à÷éìL,wely cak el e`iad ±ìëà àìåwely caky xaqy iptn §¦¨§Ÿ¨©

.dlik`a xeq`déì eøîà,ongp axlìéëà àì åéâìc áø éa øa± ¨§¥©¥©¦§©Ÿ¨¦
,eiptl ybedy cakdn lke` epi` jzia jeza gx`znd cinlzdepîe©

,cinlz eze` edine ±ì eîàb ,ïîçð áø eäì øîà .àaL øa áøàaL ©©©¨¨©§©©§¨©§©¨
lk ea oi`y ,egxk lra `ay ly epal cakd z` ehirlde e`inbd ±

.xeqi`
:mi`pz zwelgna df oic dlez `xnbdéàpúkoic z` zelzl yi ± §©¨¥

,`ziixaa epipy oky ,mi`pz zwelgna welyd cakdøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤
úøñBà ãákä ,øîBà,dnr lyaznd xg` xyaúøñàð dðéàå ¥©¨¥¤¤§¥¨¤¡¤¤
,dpnn hltpd mcdnúèìBtL éðtîx`y z` xqe` df mce ,mc ¦§¥¤¤¤

heltl dcexhy iptn zxq`p dpi` cakd la` ,xyad.úòìBa dðéàå§¥¨©©
Bða ìàòîLé éaøä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìLe wleg,øîBàm`y myk ©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥

cakd dzidúìaeúî`id ixd oilazaúøñBàxg` xyaåmb §¤¤¤¤§
úøñàðmcdn relal dl mxebe dze` jkxn oilazdy iptn ,dnvra ¤¡¤¤

dzid m` mb jk ,hltpdä÷eìL,c`n daxd zlyean ±úøñBà §¨¤¤
,xg` xyaúøñàðå`ide ,ax onf zkynp dwilydy iptn ,dnvra §¤¡¤¤

xzen wely caky ok m` `vnpe .relal diepte heltl zxneb
iax ly epa l`rnyi iax zhiyl xeq`e ,xfril` iax zrcl dlik`a

.dwexa oa opgei
ipetnqa `vnpd mc ly epic dn xxal icka dyrn d`ian `xnbd

:cakdïîçð áø øa äaø éáì òìwà àðeä áø øa äaø,zayaézééà ©¨©©¨¦§©§¥©¨©©©§¨©§¥
éàçh éåàñ úìz dén÷ìeghy diwp ztn mi`q yly eiptl e`aed ± §©¥§¨¨¥©¥

.yace ony dipt lreäì øîàdax ly ezia ipal `ped ax xa dax ¨©§
,ongp ax xaàðéúàc eúéòãé äåä éî`ea`y mircei mziid ike ± ¦£¨¨§¦§¨¦¨

.ef daeyg dcerq oikdl mzgxhy ,meiddéì eøîàax xa daxl ¨§¥
,`pedì zôéãò éîdpéî ï,zaydn xzei epilv` dz` aeyg melk ± ¦£¦©§¨¦¨
áéúëcda xn`py ±(bi gp diryi),'âðò úaMì úàø÷å'zayd ceakl ¦§¦§¨¨¨©©¨Ÿ¤

:xtql `xnbd dkiynn .`eazy mircei epiid `le ,epkdéëäcà± ©§¨¦
el` mixaca miweqr eidy ceraçkLà`ped ax xa dax `vn ± ©§©

àîc àòéìác àðBtîñ da äåäc àãák àeääea didy cg` cak ± ©©§¨©£¨¨¦§¨¦§¦¨§¨
.mca `ln oetnqeäì øîà,ongp ax xa dax ly ezia ipaléànà ¨©§©©

éëä eúéãáò,mc mi`ln zepetnqd z` xi`ydl ,jk mziyr recn ± ¨§¦¨¦
.dlik`a xeq` df mc `ldeãéáòð éëéä àlà ,déì eøîàcvik ± ¨§¥¤¨¥¦©£¦

.mcdn zepetnqd z` owexl dyrpeòø÷ ,eäì øîàmcew cakd z` ¨©§¦§
eziilvúçúì àëezéçå ,áøòå éúLedegipd dilvd zryae ± §¦§¥¤§¦¨§©©

.dilva z`vle aefl mcd lkeiy ick ,dhn itlk jezgd cvdyk
:`xnbd dtiqenéléî éðäåaxre izy rexwl jixvy ,el` mixace ± §¨¥¦¥

a `l` exn`p `l ,dilvd mcewàãák,[caka-]àìçè ìáàlegh ± ©§¨£¨§¨¨
ieaix ea yi eli`k d`xpe mc ly rav el yiy it lr s` ,dnda ly
iptn ,leyiaa elit` xzene ,drixw oerh epi` ,caka enk mc

yàeä àîìòa àðîeLxzei mc ieaix ea oi`e ,`ed oney mzq ± §¨§¨§¨
.xg` xyanàä ékepivny df enke ±àìéLáz déì éãáò ìàeîLc ¦¨¦§¥¨§¥¥©§¦¨

àúlî ãéáòc àîBéa éìçècly liyaz miyer eid l`enyl ± ¦§¨¥§¨§¨¦¦§¨
xizde ,mc ieaixl ea yyg `ly gkene ,mc fiwn didy meia milegh

.dxicwa elyal elit`
:xyad mr cg` cetiya lgk e` cak ziilv ipica dpc `xnbd

øîzà,yxcnd ziaa xn`p ±éøL àøNa éåléò àãákcak dlevd ± ¦§©©§¨¦¨¥¦§¨¨¥
lr s` ,xyad lrn cetiya uerp cakde ,cg` cetiya xg` xya mr

ixdy ,xzen df ixd xyad lr cakdn af mcdy it÷øLî àîc§¨¦§©
÷éøLrlap epi`e ,epnn letile xyad iab lr wilgdl mc ly ekxc ± ¨¦

la` .eaàøNa éåléò àìçk,cg` cetiya xya mr lgk dlevd - ©£¨¦¨¥¦§¨
df ixd ,xyad lrn cetiya uerp lgkde,àîòè éàî .øeñàiptn ¨©©§¨

dyáìçdilv zrya lgkdn shepdéøqî éëeøñCwacidl ekxc ± ¨¨¨¥¦§¦
.exqe`e ,ea rlaidle xyaa

àëtà éðúî àòcøäpî éîéc áødreny dpy `rcxdpn inic ax ± ©¦¦¦§©§§¨©§¥¦§¨
,jtdl efàøNa éåléò àìçk,xyad lrn cetiya uerp lgkd m` ± ©£¨¦¨¥¦§¨

éøL,xzen ±,àîòè éàîy iptnäèeçL áìçlgka `vnpy alg ± ¨¥©©§¨£¥§¨
n `l` xeq` epi` dndad zhigy xg`l,ïðaøcxingdl oi` okle §©¨¨

la` .dilvd zrya eizgz gpend xyaa rlap `ny yeygleàãák©§¨
àøNa éåléòdf ixd ,xyad lrn cetiya uerpd cak ±,øeñàiptn ¦¨¥¦§¨¨

yícxeqi`àúééøBàcepnn rlap `ny yeygle xingdl yie ,`ed ¨§©§¨
.eizgzy xyaa

:xya mr lgke cak ziilv ipica dkldd wqtàúëìä ,øîéøî Løc̈©§¥©¦§§¨
y ,`id dkldd zrxkd ±àãák ïéae,àìçk ïéázrya mgipdl ¥©§¨¥©£¨

dilvàøNa éúez,xg` xyal zgzn ±éøLmgipdl j` ,xzen ± ¥¦§¨¨¥
àøNa éåléò,xg` xya lrn ±ïéà ãáòéc`l mgipde xar m` ± ¦¨¥¦§¨¦£©¥

j` ,xyad xq`pàì älçzëì.jk mgipi §©§¦¨Ÿ
:`xnbd zxtqndeîç àaà øa éîø éáì òìwéà éMà áøiy` ax ± ©©¦¦§©§¥¨¦©©¨£©

,`a` xa inx eing zial oncfdàaà øa éîøc déøáì dééæçd`x ± ©§¥¦§¥§¨¦©©¨
`a` xa inx ly epa z` myà÷c§¨
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קמה oifge` mipy` cenr `iw sc ± oey`x wxtzereay

úéðåðîù íåùîå.dtxhd on rleay itl ,dnr lyaznd z` zxqe`c xn`w Ð

dcexhy itl .zxq`p dpi` ,dtxh mr dlyae ,`id xzid ly m` Ð "zxq`p dpi`e"

i` :il `irain dxykc dpin witpc `nc la` .melk zrlea dpi`e ,dry lk heltl

`l i` ,ipixg` xiq`?onf lke .mc dxwir ixdy ,`ed `xizidc `nc :xninl `ki`c

Ð yxit ike ,xzenc il `hiyt Ð yxit `ly

i`n il `irainäéôå÷á àéð÷ ?mr dpwd Ð

oleke ,cake alde d`ixd ,el xaegnd lk

.cgi elyazpäåä äøã÷ì õåç äð÷ éô àîìã
cakd dpw jxc oiktey cakd ipetniqe Ð

jxc mc `veie ,d`ix ly lecbd dpw jezl

.dxcwl ueg ellgäåä èéìç éîð éà
àø÷éòî`ly ick ,ekeza enc lyazpe Ð

ence .xg`d mr edlyaiyk cer helti

.`vi `ly onf lk ,xzen Ð ekeza rlaend

àìçá äéì éèìçunegdy ,unega eznev Ð

hlet epi` aeye .h"piexhy`* .eznev

.xg` xya mr dil ilyan xcde ,zinler

øéñà àìçÐ ea znvpy uneg eze` Ð

.mcd on zvwn `iven :xaqwc ,xeq`éëéä éë
òìá øãä èéìôã,envr uneg eze`n Ð

xfeg Ð heltl cexh epi`e znvpy oeikc

.rleaeìéëà àì åéâìã áø éá øá äéì åøîà
gx`zpy cinlz :ongp axl el exn` Ð

.eiptl e`iady dn lke` epi` ,jlv`åîàâ
àáùìlr `ayl edhirlde ed`inbd Ð

.F`xw eia` my lr .egxkúìáåúîÐ §¨

.dze` oikkxn oilazdä÷åìùdaxd Ð

.c`núøñàðdxnby xg`ly itl Ð

.zrleae zxfeg dzhiltéàçè éåàñ úìúÐ

.yace onya oigeh dipt ,diwp zt oi`q yly

äðéî ïì úôéãò éî.did zayd mei Ðéàîà
éëä åúéãáòea rlapd mcy it lr s` Ð

mc Ð zepetnqa qepkd mc edin ,`ed xzid

.`edúçúì àëåúçå,dhnl ekezg Ð

mcd aefiy ick ,zelvl xepza edepzpyk

.`vieéìéî éðäåÐ `caka drixw irac Ð

ea oi` Ð `lgh la` ,ekezl qepk mcy iptn

.ixy dxcwl elit`e ,mcàúìéî ãéáò éëÐ

.dfwdàøùá éåìéò àãáëeid xepza Ð

ielz cety ly ecege ,odly ilv lk oilev

jk xg`e ,dlgz oezp cakdyke .dhnl

.eze` oilezyk oeilr cakd `vnp Ð xyad

÷éøù ÷øùî àîãcakd on afy it lr s` Ð

lr mcdy itl ,melk jka oi` Ð xyad lr

.ltepe wilgn `l` ,rlail gep epi` ilv ici

êéøñ êøñî.rlape wacp Ð'åë àúëìäÐ

itl Ð dlgzkl ixnbl xeq` ocicle

.zeakey `l` oiielz opi` eply micetyy

exag `vnpe ,elityny minrte .oeilr oezgzd `vnpe ,cetyd apf mixny minrte

.xeq` Ð apfd cvl `edy oiae y`xd cvl cakdy oia ,jkld .oeilr
ãéôù
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éëheytze :xn`z m`e Ð oigzexa dil ihlg ongp axe `lga dil ihlg `ped axc `d

jkle ,edl `wtqn ded inp edciclc :xnel yie !dihlgnl ikixv eedcn ,xeq`c dpin

dnvr ipta la` ,xyad xeq`z `ly ,dil ihlg eed xyad mr lyal `wece .oixingn eid

.zxq`p dpi` Ð

áødil ezii` ongp ax ial rlwi` `ay xa

:xnel jixv Ð lk` `le `wily `cak

xya did `ly itle ,oigzexa hlgp did `ly

it lr s` .ehlgl ekxved `l Ð enr xg`

eid `l dfn Ð milkde ahexd xqe`e mc hlety

xnel oi`y .xzen envr cakdy oeik ,oiyyeg

m` la` ,exizn ongp ax did ok ici lre ,hlgpy

xeaq did `ay xae ,exqe` did hlgp `l

xity iziin `l ,ok m` Ð zlren dpi` dhilgc

.dfa ewlgp `l mi`pzc ,"i`pzk"

äéëåúçåxg` dxcwa elyal Ð zgzl

i`c .ixii` ezgiln e` eziilv

Ð hlety dnc ?dkezg il dnl Ð ilv elke`l

mixa`d mc ied Ð hltp `ly dnc ,ltepe wixy

zezixk) "dhigy mc" wxt ,ixye ,yxit `ly

drixw jixv cakd zepetnq mc meyn i`e .(`k

Ð yxit `ly it lr s` zxka iedc ,ilvl s`

`l dnl ,zepetnq `ki` i` inp legha ,ok m`

legha oi`c `ed `xaqc :cere ?drixw jxhvi

la`" eprinydl `a dn ok m`e ,zepetnq

o`n i`d :azk zelecb zekldae ?"`l ,`lghc

i`n .dikezgl jixv Ð dinelya `cak ilvnc

`kide .zepetnqa qipkne `nc lif`c ?`nrh

,jzege .eleya xg`l dirxwl Ð dirxw `lc

mc `ny opiyiig `le .zepetnqa qepkd mc `vie

opiwqn `dc Ð caka rlape xfg zepetnqd

.ehlet jk erleakc (a,cr migqt) "oilev cvik"a

ìáà,epiid Ð `ed `nlra `pney `lgh

mc la` ,oney `ed leghd seb `wec

"dhigy mc" wxt `ipzck ,xeq` Ð epnn `veid

.(a,`k zezixk)

àãáëxeq` dlgzkl Ð xeq` `xya ielir

ielir `xyac ab lr s` ,`nlr ilekl

cvik" wxta dil zilc o`nl elit` ,ixy `xya

meyn ,ehlet jk erleak (a,cr migqt) "oilev

epi`y ,mc aex ea yiy ,caka .wixy wxyin mcc

xya x`ya enk dgiln ici lr z`vl leki

.xity wixy `l Ð oizrny dilek rnynck

dlekac Ð i`d ilek `gip `l mz epiax yexitle

lwdl m` ik cakd mca wtzqp `l oizrny

it lr s`e .xingdl `le ,dgiln `la xizdle

dcexhy zngn zrlea dpi`y lirl epxacy

dpi` drenyd xwir mewn lkn ,mlerl heltl

mrh eze`ny rnyn dxe`kle .df xacn

i`wc :xnel yi edine .`xyia ielir `cak xeq`l `a `ed drenyd gka epxacyi`n`

`nlra `pney Ð `lgh la` .mc aex ea yiy ,`cak ilin ipd :`zlin jd inwn opixn`c

.`edàîã!ehlet jk erleakc dil wetiz ?`nrh i`d il dnl :xn`z m`e Ð wixy wxyn

xeq`c opiwqt `kde ,`nrh i`dn dlgzkl elit` `ixy `ziilenc mzd opiwqnc :dyw izk` Ð ehlet jk erleak (my) "oilev cvik"a dil zilc o`nl elit` xizdl jixhv`c :`niz ike

,ok m` Ð heltl zedy el did `le ,rla ixd xyad oixiqnyke .xyad lr ltepe ,zhlet oiicr cakde ,dlgz cakd on dhnly xyad dlvp minrtc meyn i`e !`nlr ilekl dlgzkl

"oilev cvik"a opixn`c `de .ehlet jk erleak opixn` `l mc rty ea yiy cakc :xnel yie !cetyd on eze` oixiqne ,mcew dlvp oezgzdyk `nrh i`dn xqzil inp `xya ielr `xya

.ald llga enewna yaiizne lyazn ald Ð mc rty ea yiy it lr s` ,ehlet jk erleakc meyn eleyia xg` erxew alc (my)íã"dax unewd"a xn`c ab lr s` Ð `ziixe`c

lirl qxhpewd yxity dn itl :dyw edine .opaxc ezlgz Ð dhegy alg la` .`ziixe`c did Ð lyazp `ly cr ,hltpyk dlgz mewn lkn ,eilr xaer epi` elyay mc :(`,`k zegpn)

.zeilke leghe al icda (a,`k zezixk) "dhigy mc" wxta dil aiyg `lcn ,`ziixe`c e`l Ð yxit elit` cak mcc

éúåúa ielir ,ok m` Ð lzeka eghe axre izy erxwa i`e !lgkd lr shep xyad zipepny `lde ?`xya izez xzen j`id lgk :xn`z m`e Ð ixy `xyaxzen `dc ,ixzyil inp `xy

erxwc `kidc :heyt xzid o`kn cenll yie .oira `edy xkipe ,xyad lr lgkd on algd shep oiicr Ð erxwy it lr s`c ,ith rxb `kdc :xnel yie !dxcwa xyad mr elyal

lr xyad zipepnyy it lr s` ,`xya izez `kd ixy `icda `dc ,dfa eilr wlegy qxhpewa epivn `le ,mz epiax ixack ,dxcwa xya mr elyal xzenc Ð lzeka eghe axre izy

`ed dlgzkl Ð `xya ielir elit`e .dhnl lgkdyk ,dlgzkl `kd opixy cg` cetya elit`c ,`ed lad ly bdpn Ð xya ly oikqa gzex lgk jezgl `ly mixdfpy dne .lgkd

.ixy carica la` ,ziyixtc mrhn xeq`c
giln
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÷éìñ øãä ék ?éàî àîc íeMî ,àúéðeðîL íeMîe¦©§¦¨¦¨¨©¦£©§¥
,Cì éòaz àì éîð éàä :déì øîà .à÷éøæ éaøì déçkLà©§§¥§©¦§¦¨£©¥©©¦¨¦¨¥¨

àðàcéàpéåéîà éaøc déøaïòì÷éàdéøa äãeäé éáì ©£¨§©©§¥§©¦©¦¦§§©§¥§¨§¥
àéð÷ ïì eáéø÷e ,éæt ïa ïBòîL éaøcdéôB÷a¯àðìëàå. §©¦¦§¤¨¦§¦¨©§¨§¥©£©§¨

é÷úîìàeîL éaø àîéúéàå ,éLà áø dì óàéðé÷Bøfî: ©§¦¨©©¦§¦¥¨©¦§¥¦§¦§¨
,éîð éà ?äåä äøãwì õeç äð÷ ét àîìãåèìçéîäåä §¦§¨¦¨¤©§¥¨£¨¦©¦¦§©£¨

èéìçàðeä áøc ,àä ék ?àøwéòî déì¯déì éèìç ¨¥¥¥¦¨¨¦¨§©¨¨§¦¥
ïîçð áøå ,àìça¯déì éèìçïéçúBøaàtt áø øáñå . §¨¨§©©§¨¨§¦¥§§¦§¨©©©¨

àìç éà :déì øîà ,øéñà àìç :øîéîì àáøc dén÷©¥§¨¨§¥©¨¨£¦£©¥¦¨¨
øéñà¯áø .òìa øãä èéìôc éëéä ék ,øéñà éîð eäéà £¦¦©¦£¦¦¥¦§¨¥£©¨©©

à÷éìL àcák déì eúééà ,ïîçð áø éáì òì÷éà àaL øa©©¨¦§©§¥©©§¨©§¥©§¨§¦¨
áø éa øa :déì eøîà ,ìëà àìååéâìc?epîe !ìéëà àì §¨£©¨§¥©¥©¦§¨¨¨¥©

:ïîçð áø eäì øîà ,àaL øa áøeîàbìàaL,éàpúk . ©©©¨£©§©©§¨¨§©¨§©¨¥
éðtî ,úøñàð dðéàå úøñBà ãákä :øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥©¨¥¤¤§¥¨¤¡¤¤¦§¥

úèìBtLïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø .úòìBa dðéàå ¤¤¤§¥¨©©©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨
úìaeúî :øîBà ä÷Bøa ïa¯úøñBàúøñàðåä÷eìL ,¯ ¤§¨¥§¤¤¤¤§¤¡¤¤§¨

úøñBàúøñàðåøa äaø éáì òì÷à àðeä áø øa äaø . ¤¤§¤¡¤¤©¨©©¨¦§©§¥©¨©
,ïîçð áøéåàñ úìz dén÷ì éúééàéî :eäì øîà .éàçè ©©§¨©§¥§©¥§¨¨¥§©£©§¦

dpéî ïì zôéãò éî :déì eøîà ?àðéúàc eúéòãé äåä£¨¨§¦§¨¥¨£©¥¦£¦©§¨¦¨
àeää çkLà ,éëäcà !?"âðò úaMì úàø÷å" áéúëc¦§¦§¨¨¨©©¨Ÿ¤©§¨¦©§©©

àðBtîñ da äåäc àcákàòéìácéànà :eäì øîà .àîc ©§¨©£¨¨¦§¨¦§¦¨¨¨£©§©©
:eäì øîà ?ãéáòð éëéä àlà :déì eøîà ?éëä eúéãáò̈§¦¨¦£©¥¤¨¥¦©£¥£©§

eòø÷áøòå éúLàëezéçåéléî éðäå .úçúì¯,àcák ¦§§¦¨¥¤§¦¨§©©§¨¥¦¥©§¨
àìçè ìáà¯àðîeLéãáò ìàeîLc àä ék .àeä àîìòa £¨©§¨¨¨§¨§¨¦¨¦§¥¨§¦

.àúìî ãéáòc àîBéa éìçèc àìéLáz déìàcák :øîzà ¥©§¦¨§©§¦§¨©£¥¦§¨¦§©©§¨
àøNa éåléò¯àîc ,éøL÷øLî÷éøL.àìçkéåléò ¦¨¥¦§¨¨¥¨¨¦§©¨¥§¨¨¦¨¥

àøNa¯àîòè éàî ,øeñà¯éøñî éëeøñ áìçáø .C ¦§¨¨©©£¨¨¨§¥¦§¦©
:àëtà éðúî àòcøäpî éîécàìçkàøNa éåléò¯,éøL ¦¦¦§©§§¨©§¥¦§¨§¨¨¦¨¥¦§¨¨¥

àîòè éàî¯àøNa éåléò àcák ,ïðaøc äèeçL áìç ©©£¨£©§¨§©¨©©§¨¦¨¥¦§¨
¯ïéa :àúëìä ,øîéøî Løc .àúééøBàc íc ,øeñà̈¨§©§¨§©¨¥¨¦§§¨¥

ïéa àcákàìçkàøNa éúez ,¯,àøNa éåléò .éøL ©§¨¥§¨¨¥¦§¨¨¥¦¨¥¦§¨
ãáòéc¯älçzëì ,ïéà¯éáì òì÷éà éLà áø .àì ¦£©¦§©§¦¨¨©©¦¦§©§¥

,deîç àaà øa éîøà÷c àaà øa éîøc déøáì dééæç ¨¦©©¨£©§¥¦§¥§¨¦©©¨§¨
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xcde"קמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `iw sc oileg(ycew zay meil)

àøNa éåléò àãák ãéôL.xg` xya lrn cak dlev `edy ±øîà ¨¦©§¨¦¨¥¦§¨¨©
,iy` axøéäé änk[gex qb-]ïðaøî éàä`lde ,df mkg cinlz ± ©¨¨¦©¥©¨¨
øîéàxnel ep` milekiy dn ±ïðaø øeîàcepizeax exn`y ± ¥©§¨©¨¨

a jk dyryk xyad lrn cak ziilva xiykdl,ãáòéczeyrl la` ¦£©
jkøeîà éî ,älçzëì.xzeny epizeax exn` ike ± §©§¦¨¦¨

:xya mr cak ziilv ipic x`al `xnbd dkiynnåepxzdy it lr s` §
mewn lkn ,cakd lrn xya zelvléâec éa àkéà éàzgzn yi m` ± ¦¦¨¥¥

,xyadn shepd oneyd z` lawl ieyrd ilk cetiyléåléò àøNa¦§¨¦¨¥
øéñà énð àãákmcy iptn ,cakd lrn xya elit` zelvl xeq` ± ©§¨©¦£¦

:`xnbd zl`ey .exqe`e oneyd jezl shep cakdàðL éàîednae ± ©§¨
ilkay oneyd z` xqe`y cakd mc dpeyàøNác àîcîmcn ± ¦§¨§¦§¨

:`xnbd daiyn .oneyd z` xqe` epi`y envr xyadàøNác àîc§¨§¦§¨
ïëLlrn sv oneyde ,ilkd ileya oekyle rewyl ekxc xyad mc ± ¨¨

la` ,ea axern epi`e eiabéô÷ àãáëc àîcdlrnl sv cakd mc ± §¨§©§¨¨¥
.exqe`e oneya axrzne

:mc ici lr exq`py milk ipic zyxtn `xnbdøîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©
da CBzçì øeñà ,da èçML ïékñ ,ìàeîLlk`n,çúBømeyn §¥©¦¤¨©¨¨©§¨¥©

,oikqa dndad mc rlap dgizxd ici lre ,gzex dhigyd ziay
oikqdn mcd mrh dgizxd ici lr hltp gzex lk`n da jzegyke

lk`n ef oikqa jzg m`e .exqe`e lk`na rlape,ïðBöepi` mcd mrh ¥
mewn lkne ,opeva hltpäçãä àéòa dì éøîàmixne` yi ± ¨§¥¨¨£¨£¨¨

,jzgd mewna mina dgcd oerh lk`ndyàéòa àì dì éøîàå§¨§¥¨Ÿ¨£¨
äçãä.dgcd elit` oerh epi`y mixne` yie ± £¨¨

:dgiln ici lr mb mc rlea ilk m`d zyxtn `xnbdáø øîà̈©©
ò÷ ,ìàeîL øîà äãeäéda ìBëàì øeñà ,øNa da çìnL äø §¨¨©§¥§¨¨¤¨©¨¨¨¨¤¡¨

lk`n,çúBø`viy mcdn dxrwd drla dgilnd ici lry iptn ¥©
zyxtn .lk`na mcd mrh rlai gzex lk`n da lk`iyke ,xyadn

:`xnbddéîòèì ìàeîLe,z`f xn` ezhiyl l`eny xn`y dne ± §¥§©§¥
çéìî ,ìàeîL øîàcgeln xac ±àeä éøäerilane mrh hlet §¨©§¥¨¦©£¥

ea rbepy lk`nakmyyçúBø,ea rbepy lk`na mrh rilanåxac §¥©§
Leák,unegaìMeáîk àeä éøäeyak m`e ,oinga lyazd eli`k ± ¨£¥¦§¨

.eicgi elyazp eli`k xeqi`dn xzidd rla eicgi xzide xeqi`
dxrwa rladl mcl mxeb glnd gk ,gzexk `ed gilny xg`ne

.xyad glnp day
:zwleg drc d`ian `xnbdàúà ék`ayk ±ïéáøl`xyi ux`n ¦¨¨¨¦

laaløîàmyaBðéà Leáëå çúBøk Bðéà çéìî ,ïðçBé éaø ¨©©¦¨¨¨¦©¥§¥©§¨¥
.ìMeáîk:oiax ixac z` iia` dgecàúéì ïéáøc àä ,éiaà øîà± ¦§¨¨©©©¥¨§¨¦¥¨

,oekp epi` opgei iax mya oiax xn`y dnàkðét àéääcdid ixdy ± §©¦¦§¨
zg` qxg zxrwénà éaø éa äåäc,in` iax ziaa dzidy ±çìîc ©£¨¥©¦©¦§¨©

àøNa déa,xya da glny ±déøáúåiptn ,dze` xay jk xg`e ± ¥¦§¨§©§¥
.dlrbda dpwz el oi` qxg ilke ,mc dxrwd drla glnd ici lry

éãkîixde ±äåä ïðçBé éaøc ãéîìz énà éaøiax ly cinlz did ± ¦§¦©¦©¦©§¦§©¦¨¨£¨
,opgeidéøáz àîòè éàî,ezxrw z` xay recn ±íeMî åàì ©©§¨©§¥©¦

ïðçBé éaøc dépéî déì àòéîLcopgei iaxn rnyy iptn `l m`d ± ¦§¦¨¥¦¥§©¦¨¨
,'çúBøk àeä éøä çéìî' øîàciax ixac z` lawl epl yi i`ceae §¨©¨¦©£¥§¥©

.oiax ixac z` `le ,gzexk gilny ,opgei iax mya in`
xyal mixeqi` x`y oia el` mipica lcad yiy zx`an `xnbd

:algaàðeä áøc dén÷ äãeäé áøc deçà àðäk áø áéúéax ± ¨¦©©£¨£©§©§¨©¥§©¨
,`ped ax iptl ayi dcedi ax ly eig` `pdkøîà÷å áéúéåjke ± §¨¦§¨¨©

,xn`e ayi,çúBø da ìBëàì øeñà ,øNa da çìnL äøò÷iptn §¨¨¤¨©¨¨¨¨¤¡¨¥©
,dgilna mc drla dxrwdyïékña BëúçL ïBðöelr s` ,xya ly §¤£¨§©¦

mrh rlea `ed oepvd ly ezetixg jezny itxyad zipepnyn xya
mewn lkn ,oikqd iab lr mzqd on dyexwda Bìëàì øzeîlk`n ¨§¨§§

`xwpd ialg,'çzek'.alga xya xeqi` ea oi`e ¨
:`xnbd zxxanàîòè éàî:`xnbd daiyn .xzidd mrh edn ± ©©§¨
éàä ,éiaà øîà,xya ly oikqa jzgpy oepv ±òìa àøzéärla ± ¨©©©¥©¤¥¨¨©

,xeqi` lk oiicr did `l drilad zryae ,xzen xya ly mrhåeli` §
éàä,xya da glnpy dxrw ±òìa àøeqéàdrilad zrya xak ± ©¦¨¨©

:eixac lr `ax biyd .mc da rlap ixdy ,xeqi` ly mrh drla `id
àáø déì øîà,iia`léåä éàî àøzéä òìa ékyi zlrez dn ± ¨©¥¨¨¦¨©¤¥¨©¨¥

ixde ,xzid ly mrh drla oikqdy xn`z xy`kéàä óBñ óBñ©
àøzéäxzid ,df xzid mrh ±àeä àøeqéà éãéì éúàcxzid `ed ± ¤¥¨§¨¥¦¥¦¨

,xeqi` icil `eal eteqyìéëà÷ àøeqéàclk`iy drya ixdy ± §¦¨¨¨¦
axern didiy iptn ,xeq` df mrh didi gzekd jeza oepvd z`

.alga
,àáø øîà àlàly enrhdfd oepvd z` lek`l xizdy `pdk ax ¤¨¨©¨¨

c iptn `ed gzekaéàä,xya ly oikqa jzgpy oepv ±øLôà ©¤§¨
déîòèîìeze` miaxrny mcewe jzgpy xg`l eze` merhl xzen ± §¦§£¥

xizd `l `pdk axe ,`l e` xya mrh ea yi m` yibxdle gzeka
,xya mrh ea oi`y eyibxde eze` enrh xy`k `l`åeli`éàä± §©

,xya da glny dxrwdéîòèîì øLôà àìwecale merhl xeq` ± Ÿ¤§¨§¦§£¥
mrehd ixd mc mrh da yi zn`a m`y iptn ,mc mrh da yi m`

.mc zlik` xeqi` lr xeari
:`ax ly enrh lr dywn `tt ax,àáøì àtt áø déì øîàrecn ¨©¥©¨¨§¨¨
,dnirh ici lr dpwz dxrwl oi`äànøà àìéô÷ déîòèéìåixde ± §¦§£¥§¦¨£©¨¨

xn`i `ede ,da lyaziy liyaz merhl ixkp mezgpl zzl xyt`
mezgp znirh lr mikneqy xacl di`xe .mc mrh ea ybxen m`

oky ,ixkpïðz àì éî`ziixaa epipy `l m`d ±g"t zenexz `ztqez) ¦Ÿ§©
(a"idda ìMáé àì ,øNa da ìMéaL äøã÷okn xg`l,áìçiptn §¥¨¤¦¥¨¨¨Ÿ§©¥¨¨¨

,algd mr lyazn xyad mrhyíàåe xar,ìMaliyazd xq`p §¦¦¥
íòè ïúBðay dxcw oke .xyad mrh ea ybxen m` ±da ìMa §¥©©¦¥¨

da ìMáé àì ,äîeøzly lk`n okn xg`lïéleçelik`dl cizry §¨Ÿ§©¥¨¦
,xfl exqe`e oilega rlap dnexzd mrhy iptn ,xflíàåe xar,ìMa §¦¦¥

mixfl liyazd xq`píòè ïúBða±.dnexzd mrh ea ybxen m` §¥©©
ïðéøîàå,efd `ziixad ixac lr epxn`e ±àîìLazpaen `ziixad ± §©§¦¨¦§¨¨

mrh yi `ny `ed yygd xy`k ,`tiqa iepyd oicaäîeøz§¨
ixdy ,liyazaïäk dì íéòèliyazd z` merhl odkl xzen ± ¨¦¨Ÿ¥

`l ybxen mrhd m` s`y iptn ,dnexz mrh ea ybxen m` wecale
,mipdkl zxzen dnexzy ,eznirha xeqi` xaràlàxy`k ,`yixa ¤¨

mrh liyazl yi `ny `ed yygddì íéòè ïàî ,áìça øNain ± ¨¨§¨¨©¨¦¨
xeq` `lde ,xyad mrh ea ybxen m` riceie liyazd z` mrhi

.xeq` mrh ea yi ok` `ny enrehlïì øîàålr epiax epl xn`e ± §¨©¨
,ef dl`yàìéô÷ déîòèéì`ede ,ixkp mezgp liyazd z` mrhiy ± ¦§£¥§¦¨

ok m`e .alga xya mrh da yi m` epl riceiénð àëä,eppipra mb ± ¨¨©¦
,xya da glny dxrwaàìéô÷ déîòèéìixkp mezgp mrhiy ± ¦§£¥§¦¨

axl `ax aiyd .da lyazny liyaza mc mrh ybxen m` riceie
:`tténð àëäepi`y xn`ie ixkp mezgp mrhi m` o`k mb ok` ± ¨¨©¦

,gzex da lek`l xzen didi mc mrh yibxnàðéîà÷ ékdne ± ¦¨£¦¨
izxaic ,dpnn merhl xeq`y iptn da lek`l xeq`y izxn`y

ote`aàìéô÷ àkéìc.epiptl ixkp mezgp oi`y ± §¥¨§¦¨
dn `xnbd zxxan ,xeqi` mrha zerelad zexrw lr oecipd jezn

:alg e` xya mrha zerelad zexrw ly opicøîzéàziaa xn`p ± ¦§©
,yxcndeìòL íéâcegipde ,dilvd on migzex mze` e`ivedy ± ¨¦¤¨

mze`äøò÷a.da rela xyad mrhe ,xya da elk`y,øîà áø ¦§¨¨©¨©
çzeëa ïìëàì øeñàmr cgia elld mibcd z` lek`l xeq` ± ¨§¨§¨§¨

iaeiqp ea miaxerny lk`n oin `edy gzek oebk ,alg ly lk`n
.algdïìëàì øzeî ,øîà ìàeîLe[mibcd z`-].çzeëazyxtn §¥¨©¨§¨§¨§¨
:`xnbdøeñà øîà áørela enrhy xyady iptn ,gzeka olk`l ©¨©¨
dxrwaàeä íòè ïúBðalgd mr xya mrh lke`y `vnpe ,mibca ¥©©

.gzekayøzeî øîà ìàeîLexyady iptn ,gzeka olk`lïúBð' §¥¨©¨¥
àeä 'íòè ïúBð øa íòèenvr xyad mrh oi` ,xnelk ,mibca ©©©¥©©

hren mrh mda ybxen `l` ,enr elyazd `l ixdy ,mibca ybxen
dfk yelw mrhe ,xyad mrh z` drlay dxrwd ici lr elaiwy

.alg mr elke`l xeq` didiy 'xya' aygp epi`
:`xnbd dtiqenáøc àäå,ax mya dxn`py ef dreny ±åàì §¨§©©
øîzéà Leøéôa,yexita eci lr dxn`p `l ±làøîzéà àììkî à §¥¦§©¤¨¦§¨¨¦§©
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oifge` mipya cenr `iw sc ± oey`x wxtzereay

ãéôù.oeilr didi cakdy dnl yg did `le ,cetya ozep Ðéâåã éáilk oipzepy Ð

.inx` oeyla "ibec ia" `xwp `ede ,oifee`l oiyer ep`y jxck ,oneyd lawlàøùá
øåñà éîð àãáë éåìéò.elke` `vnpe ,ibec iad jezl shep cakd mcy itl Ðéàîå
àøùáã àîãî àðùep`e ,oneyd mr af ,cak my oi`yk ,xyad mc s` ixde Ð

eze` oilke`ïëù àøùáã àîã éðùîå ?Ð

,dlrnl sv oneyde ,ilkd ileyl cxei

zinenc` d`xn ilkd jezl oigipne

.mileyayéô÷mikln) enk ,dlrnl sv Ð

.`lfxt `twe :opinbxzne ,"lfxad svie" (e a

Ð ilvl :dlrnl epcnl xak lgk zeklde

Ð erxw `l m`e ,axre izy drixw ira

.dizeek `ipz `dc ,axc `nw `pyilk ,xzen

.lzeka eghe axre izy erxew Ð dxcwle

äá èçùù ïéëñdhigyd ziac icii` Ð

da jezgl xeq`e ,mcd on oikqd rlea ,gzex

.ea hlete xfegy iptn gzexïðåöm`e Ð

.opev da jzgäçãä éòá.opev `edd Ð

øáã äá ìåëàì øåñà øùá äá çìîù äøò÷
çúåømrh ozepe ,mcd da rlapy itl Ð

.xenb xeqi`k ied oey`xïéáøã àä:xn`c Ð

.`zil Ð lwin opgei iaxàëðéô àéääã
ïðéñøâdpwz dl oi`y ,qxg ly dxrw Ð

.dlrbdaïðçåé éáøã ãéîìú éîà éáø éãëî
'åë.dizlinl dil wiqn iia` Ðïåðöå

ïéëñá åëúçùditxeg ab`c ab lr s` Ð

zipepnyn rlea `ed ,frla iy"xbi`* ,oepvc

mrh zpizp oepv i`d iede ,eilr yexwd oikqd

.xyak iede ynn xeqi` rla ixdy ,oey`x

åìëàì øúåîea yiy gzeka oepv eze`l Ð

rlay oeikc :`nrh yxtnck ,`algc iaeiqp

.rla `xzidc ,zipepnyd onàøåñéà éàäå
òìá.mc drla dxrw Ðéàä óåñ óåñ

éúà àøåñéà éãéì àøéúéäepzepyk Ð

.gzekaéàäl`xyil el xyt` oepv Ð

"xzen" i`de ,gzeka eppziy mcew enrehl

ea did `le ,dlgza enrhy oebk Ð xn`wc

.zipepny mrhéàäå.dxrwd mc Ðàì
äéîòèîì øùôàjkld ,`ed xeq`y itl Ð

.xzid zpwz el oi`àìéô÷.ieb mezgp Ðéë
àðéîà÷`kilca ,gzex da lke`l xeq`c Ð

.`litwäøò÷á åìòù íéâã,ilvd on Ð

da elk`y dxrwd jezl opzp oigzex eidyk

.xyaçúåëá ïìëåàì øåñàxyady itl Ð

.mrh mda ozepàåä íòè ïúåð øá íòè ïúåð
did ,ynn xya mr milyean eid m` Ð

l`eny dcen :inp i` .gzeka olke`l xeq`

ozepc Ð dxrwa gzex alg lek`l xeq`y

ef dxrw la` .xenb xyak ied oey`x mrh

ozep ici lr `l` ,xya dpi` dnvr `id

.xyak dpi`e ,mrhàôééùdgiyn Ð

.mipnnqnàòöá.dxrw Ðàìåùéá åîøÐ

.onf xg`l dxrw dze`aàîòè áéäé øîà
.dxrwa Ðéàä éìåëmrh ozepe xfegy Ð

zi`c :xaq rnyc o`ne ,leyiaaaxl dil

.`nlra inp mrh zpizp xa mrh zpizpàìå
àéämixn ,ediixxn yitp mipnnq iabc Ð

.c`n mdäéî÷ íéà÷eiptl ynyn Ð

.dcerqaêáøì.xeq`y epnn zcnly ax Ð

àáà øá àáàciqge ,ded l`enyc dea` Ð

.did lecbéì àøéáñ àìã éãéî éì éôñéìã
.mlern mixac eid `l Ðàøáîã àñéâ êäá

àøåñã.owiqtn xdpd didy Ðíéðàú
íéáðòåelit` ,mdixg`l oiae mdiptl oia dkxa oiperh Ð dcerq xg`l `al milibxd xnelk ,dcerq xg`l mi`ad mixac :(a,`n zekxa) ol `niiwe ,oztill ez` `l Ð

.ozxhet ztd oi` ,oztil opi`c oeikc .dcerqd jeza o`iadàîúé.zrc `la Ð
úåùé÷
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çéìîÐ xeq` ltz xedhe giln `nhc (`,biw oileg) `ipzc `de Ð gzexk epi`

.ediinxw etxc ,mibca epiidøîàdvx `l Ð 'ek rla `xzid i`d iia`

,dinrhl iia`c Ð dxrwa elry mibc enk mrh ozep xa mrh ozep iedc meyn xnel

`ail` Ð iia` xq` onwlc ab lr s`e .oepvc ditxeg meyn `nrh cg dil aiygc

.dl xn`w `pdk axcàìåmzd ip`y `id

la` ,gikedl oi` o`kn ,xnelk Ð dixxn yitpc

.jenqa gkenck ,dxn` yexita `edàáàxa

wxta opixn`ck ,ded l`enyc dea` Ð `a`

.(a,gi zekxa) "ezny in"éáøë`a` xa `iig

wxta opiwqtck `l` ,ok dkld oi` Ð il `xiaq

.(a,`n my) "oikxan cvik"

àúëìä,xya ly Ð dxrwa elry mibc

dxrwd m` .gzeka olke`l xzen

`kilc ,weqtl jixhvi` `l Ð mippev mibcde

oiac ,gzex odn cg`dyk `l` .biltc o`n

,ira `din dtilw ,xab d`zz oia xab d`lr

:(`,er migqt) "oilev cvik" wxta opixn`ck

epiax yxit i"yx mya .rla dil xwinc`

la` ,exy Ð elr `wec :epzg ozp oa dcedi

`ae .aiyg `nrh cgkc ,xeq` Ð elyazp

ly dxcwa elyazpy miviaa eiptl dyrn

.xya ly `ziilen mdn zeyrl xq`e ,alg

,oikqa ekzgy oepvn eixacl di`x `iadl yie

ditxeg ab`c meyn gzeka elke`l xeq`c

`l elyazpe ,`nrh cgk aiyge ,ith rla

yxity xg` oeyl yexitl edine .oepvn rxb

yexw oneydy meyn xeq`c `nrhc qxhpewa

Ð oepva oey`x mrh iede ,xkip epi`e oikqd lr

rnyn qxhpewd oeyl jezne .myn di`x oi`

ozep iab lirlc .elyazpl elr oia welg oi`c

eid m`c :qxhpewa yxit mrh ozep xa mrh

dxrwa alg lek`l e` ynn xya mr milyean

.oey`x mrh ozep iedc ,xeq`c l`eny dcen Ð

Ð xya mr milyeanc eyexit jezn rnyn

.ixy Ð dxrwd mr milyean la` ,xeq`c `ed
`de
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Bìëàìçúeëaéàä :ééaà øîà ?àîòè éàî .¯àøzéä §¨§§¨©©£¨£©©©¥©¤¥¨

éàäå ,òìa¯òìa ék :àáø déì øîà .òìa àøeqéà ¨©§©¦¨¨©£©¥¨¨¦¨©
éãéì éúàc àøzéä éàä ,óBñ óBñ !éåä éàî ,àøzéä¤¥¨©¨¥©¤¥¨§¨¥¦¥
éàä :àáø øîà àlà !ìéëà÷ àøeqéàc ,àeä àøeqéà¦¨§¦¨¨¨¥¤¨£©¨¨©

¯øLôàdéîòèîìéàäå ,¯øLôà àìdéîòèîìøîà . ¤§¨§¦§£¥§©¨¤§¨§¦§£¥£©
:àáøì àtt áø déìdéîòèéìåàì éî ,äàîøà àìéô÷ ¥©©¨§¨¨§¦§£¥§¥¨©§¨¨¦¨

äøã÷ ,ïðzìMéaLøNa da¯,áìç da ìMáé àì §©§¥¨¤¦¥¨¨¨Ÿ§©¥¨¨¨
íàåìMa¯äîeøz da ìMa .íòè ïúBða¯ìMa íàå ,ïéleç da ìMáé àì¯ïúBða §¦¦¥§¥©©¦¥¨§¨Ÿ§©¥¨¦§¦¦¥§¥

äîeøz àîìLa :ïðéøîàå .íòè¯áìça øNa àlà ,ïäk dì íéòè¯øîàå ?dì íéòè ïàî ©©§¨§¦©¦§¨¨§¨¨¥¨Ÿ¥¤¨¨¨§¨¨©¨¥¨©£©
éîð éëä .àìéô÷ déîòèéì ïì¯!àìéô÷ déîòèéì¯àðéîà÷ ék ,éîð éëä¯.àìéô÷ àkéìc ¨¦§£¥§¥¨¨¦©¦¦§£¥§¥¨¨¦©¦¦¨¨¦¨§¥¨§¥¨

íéâc ,øîúéàeìòLïìëàì øzeî :øîà ìàeîLe ,çúeëa ïìëàì øeñà :øîà áø ,äøò÷a ¦§©¨¦¤¨¦§¨¨©¨©¨§¨§¨§¨§¥¨©¨§¨§¨
øeñà øîà áø .çúeëa¯øzeî øîà ìàeîLe ,àeä íòè ïúBð¯ïúBð øa íòè ïúBð §¨©¨©¨¥©©§¥¨©¨¥©©©¥

áø éáì òì÷éà áøc .øîúéà àììkî àlà øîúéà Leøéôa åàì ,áøc àäå .àeä íòè©©§¨§©¨§¥¦§©¤¨¦§¨¨¦§©§©¦§©§¥©
déì eãáò ,åéðéòa Lç ,déøa øa àéiç øa éîéLàôééLàìeMa déì eîø éëä øúa .àòöa ¦¦©¦¨©§¥¨§¥¨£©¥¨§¨¦§¨¨©¨¦§¥¦¨

àîòè déì íéòè ,dåeâaàôééLcíúä éðàL ,àéä àìå !éàä élek àîòè áéäé :øîà ,¯ §©¨§¥¥©£¨§¨§¨£©¨¥©£¨¥©§¨¦¨¦¨¨
LéôðcdøøîeìòL íéâc dén÷ì eúééà ,ìàeîL øîc dén÷ íéà÷ äåä øæòìà éaø .éôè §¨¥§¨¨§¥©¦¤§¨¨£¨¨¥©¥§¨§¥©§§©¥¨¦¤¨

øîà .ìëà àìå déì áéäé ,çúeëa ìéëà à÷å äøò÷adéì éáéäé Caøì :déì¯zàå ,ìëàå ¦§¨¨§¨¨¥§¨¨¥¥§¨£©£©¥§©¨§¦¥¥§¨©§©§
øî déa øãä :déì øîà ,áøc dén÷ì àúà ?zìëà àìdéúòîMîdéì ñç :déì øîà ? ¨¨©§¨£¨§©¥§©£©¥£©¥¨¦§©£¥£©¥©¥

àaà øa àaàc déòøæìéôñéìceåä éLà øa àéiç áøå àðeä áø .éì àøéáñ àìå éãéî éì §©§¥§©¨©©¨§¦§¥¦¦¥§¨§¦¨¦©¨§©¦¨©©¦¨
eìòL íéâc déì eúééà øîì .àøáîc àñéb éàäa ãçå ,àøeñc àøáîc àñéb éàäa ãç ,éáúé̈§¦©§©¦¨§©§¨§¨§©§©¦¨§©§¨§¨©§¥¨¦¤¨
éøa àìå ìëàå äceòqä CBúa íéáðòå íéðàz déì eúééà øîì ,çúeëa ìëàå äøò÷a.C ¦§¨¨§¨©§¨§¨©§¥§¥¦©£¨¦§©§¨§¨©§¨§¦

ãáò !àîúé :déøáçì déì øîà øîe !?éëä Caø ãáò !àîúé :déøáçì déì øîà øî̈£©¥§©§¥©§¨£©©¨¨¦¨£©¥§©§¥©§¨£©
Caø:déøáçì déì øîà øîe ,éì àøéáñ ìàeîLk àðà :déøáçì déì øîà øî !?éëä ©¨¨¦¨£©¥§©§¥£¨¦§¥§¦¨¦¨£©¥§©§¥

øèBt ïééå ,ìëàî éðéî ìk úøèBt út :àéiç éaø éðúc .éì àøéáñ àéiç éaøk àðà£¨§©¦¦¨§¦¨¦§¨¥©¦¦¨©¤¤¨¦¥©£¨§©¦¥
äøò÷a eìòL íéâc :àúëìä ,ééaà íeMî äi÷æç øîà .ïé÷Lî éðéî ìk¯ïìëBàì øzeî ¨¦¥©§¦¨©¦§¦¨¦©©¥¦§¨¨¨¦¤¨¦§¨¨¨§§¨

CúçL ïékña BëúçL ïBðö ,çúeëaøNa da¯øeñàBìëBàì,ïBðö éléî éðäå .çúeëa §¨§¤£¨§©¦¤¨©¨¨¨¨§§§¨§¨¥¦¥§
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קמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `iw sc oileg(ycew zay meil)

àøNa éåléò àãák ãéôL.xg` xya lrn cak dlev `edy ±øîà ¨¦©§¨¦¨¥¦§¨¨©
,iy` axøéäé änk[gex qb-]ïðaøî éàä`lde ,df mkg cinlz ± ©¨¨¦©¥©¨¨
øîéàxnel ep` milekiy dn ±ïðaø øeîàcepizeax exn`y ± ¥©§¨©¨¨

a jk dyryk xyad lrn cak ziilva xiykdl,ãáòéczeyrl la` ¦£©
jkøeîà éî ,älçzëì.xzeny epizeax exn` ike ± §©§¦¨¦¨

:xya mr cak ziilv ipic x`al `xnbd dkiynnåepxzdy it lr s` §
mewn lkn ,cakd lrn xya zelvléâec éa àkéà éàzgzn yi m` ± ¦¦¨¥¥

,xyadn shepd oneyd z` lawl ieyrd ilk cetiyléåléò àøNa¦§¨¦¨¥
øéñà énð àãákmcy iptn ,cakd lrn xya elit` zelvl xeq` ± ©§¨©¦£¦

:`xnbd zl`ey .exqe`e oneyd jezl shep cakdàðL éàîednae ± ©§¨
ilkay oneyd z` xqe`y cakd mc dpeyàøNác àîcîmcn ± ¦§¨§¦§¨

:`xnbd daiyn .oneyd z` xqe` epi`y envr xyadàøNác àîc§¨§¦§¨
ïëLlrn sv oneyde ,ilkd ileya oekyle rewyl ekxc xyad mc ± ¨¨

la` ,ea axern epi`e eiabéô÷ àãáëc àîcdlrnl sv cakd mc ± §¨§©§¨¨¥
.exqe`e oneya axrzne

:mc ici lr exq`py milk ipic zyxtn `xnbdøîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©
da CBzçì øeñà ,da èçML ïékñ ,ìàeîLlk`n,çúBømeyn §¥©¦¤¨©¨¨©§¨¥©

,oikqa dndad mc rlap dgizxd ici lre ,gzex dhigyd ziay
oikqdn mcd mrh dgizxd ici lr hltp gzex lk`n da jzegyke

lk`n ef oikqa jzg m`e .exqe`e lk`na rlape,ïðBöepi` mcd mrh ¥
mewn lkne ,opeva hltpäçãä àéòa dì éøîàmixne` yi ± ¨§¥¨¨£¨£¨¨

,jzgd mewna mina dgcd oerh lk`ndyàéòa àì dì éøîàå§¨§¥¨Ÿ¨£¨
äçãä.dgcd elit` oerh epi`y mixne` yie ± £¨¨

:dgiln ici lr mb mc rlea ilk m`d zyxtn `xnbdáø øîà̈©©
ò÷ ,ìàeîL øîà äãeäéda ìBëàì øeñà ,øNa da çìnL äø §¨¨©§¥§¨¨¤¨©¨¨¨¨¤¡¨

lk`n,çúBø`viy mcdn dxrwd drla dgilnd ici lry iptn ¥©
zyxtn .lk`na mcd mrh rlai gzex lk`n da lk`iyke ,xyadn

:`xnbddéîòèì ìàeîLe,z`f xn` ezhiyl l`eny xn`y dne ± §¥§©§¥
çéìî ,ìàeîL øîàcgeln xac ±àeä éøäerilane mrh hlet §¨©§¥¨¦©£¥

ea rbepy lk`nakmyyçúBø,ea rbepy lk`na mrh rilanåxac §¥©§
Leák,unegaìMeáîk àeä éøäeyak m`e ,oinga lyazd eli`k ± ¨£¥¦§¨

.eicgi elyazp eli`k xeqi`dn xzidd rla eicgi xzide xeqi`
dxrwa rladl mcl mxeb glnd gk ,gzexk `ed gilny xg`ne

.xyad glnp day
:zwleg drc d`ian `xnbdàúà ék`ayk ±ïéáøl`xyi ux`n ¦¨¨¨¦

laaløîàmyaBðéà Leáëå çúBøk Bðéà çéìî ,ïðçBé éaø ¨©©¦¨¨¨¦©¥§¥©§¨¥
.ìMeáîk:oiax ixac z` iia` dgecàúéì ïéáøc àä ,éiaà øîà± ¦§¨¨©©©¥¨§¨¦¥¨

,oekp epi` opgei iax mya oiax xn`y dnàkðét àéääcdid ixdy ± §©¦¦§¨
zg` qxg zxrwénà éaø éa äåäc,in` iax ziaa dzidy ±çìîc ©£¨¥©¦©¦§¨©

àøNa déa,xya da glny ±déøáúåiptn ,dze` xay jk xg`e ± ¥¦§¨§©§¥
.dlrbda dpwz el oi` qxg ilke ,mc dxrwd drla glnd ici lry

éãkîixde ±äåä ïðçBé éaøc ãéîìz énà éaøiax ly cinlz did ± ¦§¦©¦©¦©§¦§©¦¨¨£¨
,opgeidéøáz àîòè éàî,ezxrw z` xay recn ±íeMî åàì ©©§¨©§¥©¦

ïðçBé éaøc dépéî déì àòéîLcopgei iaxn rnyy iptn `l m`d ± ¦§¦¨¥¦¥§©¦¨¨
,'çúBøk àeä éøä çéìî' øîàciax ixac z` lawl epl yi i`ceae §¨©¨¦©£¥§¥©

.oiax ixac z` `le ,gzexk gilny ,opgei iax mya in`
xyal mixeqi` x`y oia el` mipica lcad yiy zx`an `xnbd

:algaàðeä áøc dén÷ äãeäé áøc deçà àðäk áø áéúéax ± ¨¦©©£¨£©§©§¨©¥§©¨
,`ped ax iptl ayi dcedi ax ly eig` `pdkøîà÷å áéúéåjke ± §¨¦§¨¨©

,xn`e ayi,çúBø da ìBëàì øeñà ,øNa da çìnL äøò÷iptn §¨¨¤¨©¨¨¨¨¤¡¨¥©
,dgilna mc drla dxrwdyïékña BëúçL ïBðöelr s` ,xya ly §¤£¨§©¦

mrh rlea `ed oepvd ly ezetixg jezny itxyad zipepnyn xya
mewn lkn ,oikqd iab lr mzqd on dyexwda Bìëàì øzeîlk`n ¨§¨§§

`xwpd ialg,'çzek'.alga xya xeqi` ea oi`e ¨
:`xnbd zxxanàîòè éàî:`xnbd daiyn .xzidd mrh edn ± ©©§¨
éàä ,éiaà øîà,xya ly oikqa jzgpy oepv ±òìa àøzéärla ± ¨©©©¥©¤¥¨¨©

,xeqi` lk oiicr did `l drilad zryae ,xzen xya ly mrhåeli` §
éàä,xya da glnpy dxrw ±òìa àøeqéàdrilad zrya xak ± ©¦¨¨©

:eixac lr `ax biyd .mc da rlap ixdy ,xeqi` ly mrh drla `id
àáø déì øîà,iia`léåä éàî àøzéä òìa ékyi zlrez dn ± ¨©¥¨¨¦¨©¤¥¨©¨¥

ixde ,xzid ly mrh drla oikqdy xn`z xy`kéàä óBñ óBñ©
àøzéäxzid ,df xzid mrh ±àeä àøeqéà éãéì éúàcxzid `ed ± ¤¥¨§¨¥¦¥¦¨

,xeqi` icil `eal eteqyìéëà÷ àøeqéàclk`iy drya ixdy ± §¦¨¨¨¦
axern didiy iptn ,xeq` df mrh didi gzekd jeza oepvd z`

.alga
,àáø øîà àlàly enrhdfd oepvd z` lek`l xizdy `pdk ax ¤¨¨©¨¨

c iptn `ed gzekaéàä,xya ly oikqa jzgpy oepv ±øLôà ©¤§¨
déîòèîìeze` miaxrny mcewe jzgpy xg`l eze` merhl xzen ± §¦§£¥

xizd `l `pdk axe ,`l e` xya mrh ea yi m` yibxdle gzeka
,xya mrh ea oi`y eyibxde eze` enrh xy`k `l`åeli`éàä± §©

,xya da glny dxrwdéîòèîì øLôà àìwecale merhl xeq` ± Ÿ¤§¨§¦§£¥
mrehd ixd mc mrh da yi zn`a m`y iptn ,mc mrh da yi m`

.mc zlik` xeqi` lr xeari
:`ax ly enrh lr dywn `tt ax,àáøì àtt áø déì øîàrecn ¨©¥©¨¨§¨¨
,dnirh ici lr dpwz dxrwl oi`äànøà àìéô÷ déîòèéìåixde ± §¦§£¥§¦¨£©¨¨

xn`i `ede ,da lyaziy liyaz merhl ixkp mezgpl zzl xyt`
mezgp znirh lr mikneqy xacl di`xe .mc mrh ea ybxen m`

oky ,ixkpïðz àì éî`ziixaa epipy `l m`d ±g"t zenexz `ztqez) ¦Ÿ§©
(a"idda ìMáé àì ,øNa da ìMéaL äøã÷okn xg`l,áìçiptn §¥¨¤¦¥¨¨¨Ÿ§©¥¨¨¨

,algd mr lyazn xyad mrhyíàåe xar,ìMaliyazd xq`p §¦¦¥
íòè ïúBðay dxcw oke .xyad mrh ea ybxen m` ±da ìMa §¥©©¦¥¨

da ìMáé àì ,äîeøzly lk`n okn xg`lïéleçelik`dl cizry §¨Ÿ§©¥¨¦
,xfl exqe`e oilega rlap dnexzd mrhy iptn ,xflíàåe xar,ìMa §¦¦¥

mixfl liyazd xq`píòè ïúBða±.dnexzd mrh ea ybxen m` §¥©©
ïðéøîàå,efd `ziixad ixac lr epxn`e ±àîìLazpaen `ziixad ± §©§¦¨¦§¨¨

mrh yi `ny `ed yygd xy`k ,`tiqa iepyd oicaäîeøz§¨
ixdy ,liyazaïäk dì íéòèliyazd z` merhl odkl xzen ± ¨¦¨Ÿ¥

`l ybxen mrhd m` s`y iptn ,dnexz mrh ea ybxen m` wecale
,mipdkl zxzen dnexzy ,eznirha xeqi` xaràlàxy`k ,`yixa ¤¨

mrh liyazl yi `ny `ed yygddì íéòè ïàî ,áìça øNain ± ¨¨§¨¨©¨¦¨
xeq` `lde ,xyad mrh ea ybxen m` riceie liyazd z` mrhi

.xeq` mrh ea yi ok` `ny enrehlïì øîàålr epiax epl xn`e ± §¨©¨
,ef dl`yàìéô÷ déîòèéì`ede ,ixkp mezgp liyazd z` mrhiy ± ¦§£¥§¦¨

ok m`e .alga xya mrh da yi m` epl riceiénð àëä,eppipra mb ± ¨¨©¦
,xya da glny dxrwaàìéô÷ déîòèéìixkp mezgp mrhiy ± ¦§£¥§¦¨

axl `ax aiyd .da lyazny liyaza mc mrh ybxen m` riceie
:`tténð àëäepi`y xn`ie ixkp mezgp mrhi m` o`k mb ok` ± ¨¨©¦

,gzex da lek`l xzen didi mc mrh yibxnàðéîà÷ ékdne ± ¦¨£¦¨
izxaic ,dpnn merhl xeq`y iptn da lek`l xeq`y izxn`y

ote`aàìéô÷ àkéìc.epiptl ixkp mezgp oi`y ± §¥¨§¦¨
dn `xnbd zxxan ,xeqi` mrha zerelad zexrw lr oecipd jezn

:alg e` xya mrha zerelad zexrw ly opicøîzéàziaa xn`p ± ¦§©
,yxcndeìòL íéâcegipde ,dilvd on migzex mze` e`ivedy ± ¨¦¤¨

mze`äøò÷a.da rela xyad mrhe ,xya da elk`y,øîà áø ¦§¨¨©¨©
çzeëa ïìëàì øeñàmr cgia elld mibcd z` lek`l xeq` ± ¨§¨§¨§¨

iaeiqp ea miaxerny lk`n oin `edy gzek oebk ,alg ly lk`n
.algdïìëàì øzeî ,øîà ìàeîLe[mibcd z`-].çzeëazyxtn §¥¨©¨§¨§¨§¨
:`xnbdøeñà øîà áørela enrhy xyady iptn ,gzeka olk`l ©¨©¨
dxrwaàeä íòè ïúBðalgd mr xya mrh lke`y `vnpe ,mibca ¥©©

.gzekayøzeî øîà ìàeîLexyady iptn ,gzeka olk`lïúBð' §¥¨©¨¥
àeä 'íòè ïúBð øa íòèenvr xyad mrh oi` ,xnelk ,mibca ©©©¥©©

hren mrh mda ybxen `l` ,enr elyazd `l ixdy ,mibca ybxen
dfk yelw mrhe ,xyad mrh z` drlay dxrwd ici lr elaiwy

.alg mr elke`l xeq` didiy 'xya' aygp epi`
:`xnbd dtiqenáøc àäå,ax mya dxn`py ef dreny ±åàì §¨§©©
øîzéà Leøéôa,yexita eci lr dxn`p `l ±làøîzéà àììkî à §¥¦§©¤¨¦§¨¨¦§©
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c"agקמח i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.·˙Ò�k‰ ˙È·a ÌÈL„˜ÓL ˙BÓB˜Óa4ÌBi‰ ˙Le„˜ ÌÈc˜‰Ï LiL ÈÙÏ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ‰Óa ˙¯ÈÓ‡ Ì„B˜ Lc˜Ï LÈ ¦§¤§©§¦§¥©§¤¤¥§©¥¤£¦©©¤©§¦¦§¦¤¥§©§¦§©©

¯LÙ‡L ‰Ó ÏÎa5Î6: §¨©¤¤§¨

ב סעיף מדליקין, במה משנת לומר ער, סימן ב חלק

1

2

zetqede mipeiv

(4·"Ò ËÒ¯ ÔÓÈÒהשובתים אורחים לנו שאין עכשיו ואף :
לקדש נוהגים אעפ"כ חובתם ידי להוציאם הכנסת בית אצל
שנהגו זה מנהג על ומערערים חולקים שיש ואף . . הכנסת בבית
המנהג נתפשט וכן אורחים שאין עכשיו הכנסת בבית לקדש
במדינות מקום מכל הכנסת בבית לקדש שלא הרבה במדינות

המנהג. לבטל אין בו שנהגו אלו
Â"ÎÒעד"ז5) ËÙ˙ ÔÓÈÒ·במקומות העומר: ספירת לענין

העומר סופרים היין על הכנסת בבית ולהבדיל לקדש שנוהגין
להקדים שנוכל מה שכל לפי הקידוש אחר טוב ויום שבת בליל

להקדים. לנו יש היום קדושת
(6˘„Â˜ ˙·˘ ÏÈÏ· ÌÈ¯È˘‰Œ¯È˘ ˙‡È¯˜ ‚‰�Óהזקן אדמו"ר :

השירים" "שיר אמירת מתקן היה חיילו איישר שאילו אמר
ובסידור ,207 ע' חט"ו חב"ד סיפורי (אוצר נרננה" "לכו במקום
שהכוונה שיתכן העיר רמט ע' והערות ציונים עם הזקן רבינו
לקוטי ובס' השירים, שיר סדר על המיוסד דודי' 'לכה במקום

לכו וגם השירים שיר שיאמרו פירש קיז ע' (פערלאוו) סיפורים
נרננה).

באמירת נהגו מוהריי"ץ אדמו"ר וכ"ק מהורש"ב אדמו"ר כ"ק
בשבתות שבת קבלת לפני מנחה תפלת לאחר השירים' 'שיר
(האמירה השנה ראש שלפני שבת עד ויקרא מפרשת הקיץ,
ע' היומן (רשימת המקרא) טעמי עם לא מיוחד, בניגון היתה
ע' חכ"א אג"ק ראה אמנם רצו, ע' ח"א במסיבו המלך קפז,

עט).
השיחות ספר וראה השירים, שיר באמירת מנהגנו אין אמנם
שיר ולקרות לומר נוהגין שיש ולהעיר בשוה"ג: 664 ע' ה'תש"ן
- חב"ד מנהג ולפי השנה. במשך מסויימים בזמנים השירים
שיש הכלל מן יוצא [מלבד ברכה) בלי (אפילו זה אומרים שאין
שנהג כפי - שני בליל ובפרט הסדר, בליל שה"ש לומר נוהגין

ז"ל]. אאמו"ר

•

zay zekld - jexr ogley

אע"פ· עליה להשהותו מותר ובגבבא בקש הוסקה ואם
והגבבא הקש בגחלי שאין לפי קטומה ולא גרופה שאינה

יחתה: שמא בהם לחוש ואין כלל ממשות

בסמוך‚ קדרה לה לסמוך מותר ועצים בגפת הוסקה ואפילו
עד או הלילה לצורך שם להשהותה יום מבעוד לה חוצה
בן כמאכל עדיין נתבשלה לא הלילה שכשמגיע אע"פ למחר
כדי הכירה שבתוך בגחלים יחתה שמא חוששים ואין דרוסאי
כל לה מועיל זה חיתוי שאין לה שחוצה הקדרה בישול למהר

כך.

ביניהם מפסיק חרס של ודופן זו אצל זו המתאימות כירות ושתי
מותר קטומה ולא גרופה אינה והשנייה קטומה או גרופה האחת

מ הבל שמוסיף אע"פ וקטומה הגרופה גבי על שאינהלהשהות
גרופה לשאינה לה חוצה כסומך שזהו לפי וקטומה גרופה

וקטומה.

וצר„ למטה רחב גדולה קדירה כעין עשוי שהוא ותנור
אסור מבכירה יותר לתוכו חומו נקלט כך ומתוך למעלה
וקטום גרוף הוא אפילו שם סולדת היד אם לו לסמוך אפילו
גביו על להשהות לומר צריך ואין בגבבא או בקש הוסק ואפילו
וחוששים דעתו מסיח אינו ביותר חם שהבלו דמתוך בתוכו או
וגבבא קש אש שהיא אע"פ המעוטה האש בזו יחתה שמא

באפר: ומכוסה

רוב‰ אלא גורף אינו שהגורף מפני הגרוף בתנור אסרו ולמה
תשאר שלא עד האש כל לגרוף אפשר ואי ועצמה האש
יחתה שמא לחוש יש ביותר חם שהבלו ומפני אחד ניצוץ

בתנור. הנשארות הנצוצות להבעיר

שם להשהות מותר שם סולדת היד שאין עד הבלו נתקרר ואם
לו חוצה לסמוך או גביו על להשהות שמותר שכן וכל בתוכו
מותר עצמה בשבת ואפילו שמשהה במקום סולדת היד אין אם
אסור הכירה בתוך או ממש התנור בתוך (אבל שם להשהות
שהן אע"פ צרכו כל שבישל תבשיל אפילו בשבת שם ליתן
שיתבאר: כמו כלל) בהם סולדת היד אין וגם וקטומים גרופים

Âמקום רק למעלה בו שאין אלא ככירה עשוי שהוא וכופח
אבל הכירה מחום גדול חומו כך ומתוך אחת קדרה שפיתת
ככירה דינו בגבבא או בקש הוסק אם התנור חום מן הוא פחות
לכל כתנור דינו ועצים בגפת הוסקה ואם וגבבא בקש שהוסקה

דבר:

Êכל חם (מרובה) הבלם אין הצד מן שפתחם שלנו והתנורים
והן הואיל הכופח כהבל ולא שבימיהם התנור כהבל כך
לכירה שוה דינם הרי ולפיכך אחת קדרה משפיתת יותר רחבים

דבר. לכל

Áשעדיין אלא יום מבעוד להתבשל התחיל כשכבר זה וכל
מותר לגמרי חי הוא אם אבל דרוסאי בן כמאכל נתבשל לא
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc oileg(iyily meil)

.envra lke`l `l` mici zlihp minkg
:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbdìàeîLc deáàc ,òîL àz̈§©©£©¦§¥

ì déçkLààeîLéëa à÷c ìepa z` `vn l`eny ly eia`y - ©§§¥¦§¥§¨¨¥
,dkea `edyk [ohw didyk] l`enydéì øîà,eia`úéëa à÷ éànà ¨©¥©©¨¨¦

,l`eny el aiyd .dkea dz` recn -éàaø ïééçîcdkdy meyn - §©§©©©
eia` eze` l`y .iax ize`éànàaiyd .jax jze` dkd ok` recn - ©©

meyn ,l`enyéãé] (äéãé) úéLî àìå éàøáì úéôñ à÷ éì øîàc[C §¨©¦¨¨¦¦§©§Ÿ¨¦§¨
.eze` zlk`dy mcew jici z` zvgx `le ,zt ipa z` zlk`d -

,epa z` l`eny ly eia` l`yúéLî àì éànàå`l ok` recne - §©©Ÿ¨¦
.jici z` zvgxdéì øîà,eia`l l`enyàðéLî àðàå ìéëà àeä ¨©¥¨¦©£¨¨¦¨

lehil jixv ip` ike xnelk ,dinza ,ici z` uegx` ip`e lke` `ed -
.lke` ipi` xy`k ici z`déì øîà,epal l`eny ly eia`àì ¨©¥Ÿ

øéîb àìc déizñéîzlihp zeklda iwa epi`y df axl el ic `l - ¦§©¥§Ÿ¨¦
,eici z` lehil jixv lik`nd oi`y rcei epi`e ,miciénð àçîéî¦§¨©¦

éçî.ezerhk bdep epi`y in z` dkn cer `edy `l` - ¨¥
:`xnbd zwqetàúëìäåd ,`id dkldd ±ìéëàî úîçî ìëBà- §¦§§¨¥¥£©©£¦

,eitl lk`nd z` el qipkn xg`y ici lr lke`y inéøöúìéèð C ¨¦§¦©
íéãéd la` ,lke`a rbep epi`y it lr s`éøö Bðéà ìéëàîúìéèð C ¨©¦©£¦¥¨¦§¦©
,íéãé.lke`a rbep `edy it lr s`e ¨©¦

äðùî

lr dpiabe xya zelrdl xeq`y epcnl wxtd zligza dpyna
cnll d`a ef dpyn ,cgi mlke`l `eai `ny yygn ,cg` ogley

mipte` yiy.cgi mlk`iy yyg oi`e cgi mzelrdl xzeny
íãà øøBöxeywl mc`l xzen -a äðéáâe øNajez,úçà úçtèî ¥¨¨¨¨§¦¨§¦§©©©©

äæa äæ ïéòâBð eäé àlL ãáìáeéðL ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø . ¦§©¤Ÿ§§¦¤¨¤©¨¦§¤©§¦¥¥§¥
ïéàðñëà,df z` df mixikn mpi`e mipey zenewnn e`ay migxe` - ©§§¨¦

ïéLLBç ïéàå ,äðéáb äæå øNa äæ ãçà ïçìL ìò ïéìëBà`eai `ny §¦©ª§¨¤¨¤¨¨§¤§¦¨§¥§¦
df lehil mkxc oi` mixikn mpi`y oeiky ,exiag lyn cg`d lek`l
ogley lr dpiabe xya zelrdl xeq`y lirl epipyy dne ,llk dfn
mc` ipa ipy ly e` ,cg` mc` ly mdipyyk `l` xn`p `l ,cg`

.df z` df mixiknd

àøîâ

rnyny ,'dfa df mirbep edi `ly calae' epipy recn :`xnbd dywn
,dlik`a jka mixq`p dfa df mirbep m`yéåä éàî äæa äæ òâBð éëå§¦¥©¤¨¤©¨¥

ixdy ,dfn df mirlea mpi` dfa df mirbep m` elit` ixde -ïðBö¥
àeä ïðBöa.llk dfa df mirilan oi`e mippev mdipy - §¥

:`xnbd zvxznéòa àì ätéì÷c éäð ,éiaà øîàmpi` mpn` - ¨©©©¥§¦¦§¦¨Ÿ¨¥
lkn j` ,dlik`d mcew mtlewl jixv oi` `linne ,dfn df mirlea

mewnéòa àì éî äçcä`ny yegl yi ixd ,dgcd mikixv oi` ike - ©¨¨¦Ÿ¨¥
mgipdl minkg exq` jkitle ,mgicdl jixve ,df lr dfn hrn wacp
xya lke` `vnpe ,mgicdl gkyi ot ,dfa df mirbepy ote`a cgi

.alga
:dpyna epipyïéìëBà ïéàðñëà éðL ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥§¥©§§¨¦§¦
'eëå ïçìeL ìò.oiyyeg oi`e dpiab dfe xya df cg` ©§¨§

:`xnbd zx`aneðL àì ,ìàeîL øîà énà øa ïðç áø øîà̈©©¨¨©©¦¨©§¥Ÿ¨
,dpiab dfe xya df cg` ogley lr lek`l mi`pqk` ipyl xzeny

àlàote`aïéàLmd,äæ úà äæ ïéøékîelk`i `ny yegl oi` f`y ¤¨¤¥©¦¦¤¤¤
,df lyn dfìáàmd m`øeñà ,äæ úà äæ ïéøékîlr lek`l mdl £¨©¦¦¤¤¤¨

.df lyn df lk`i `ny yeygl yiy ,cg` ogley
:l`eny ixacl di`x d`ian `xnbdïa ïBòîL ïaø ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦©¨¦§¤

÷cðeôì eçøàúpL íéàðñëà éðL ,øîBà ìàéìîbdipqk` mewn-] ©§¦¥¥§¥©§§¨¦¤¦§¨§§§¨
[miaye mixaerlãçàäæ ,cg` i`pqk` -äæå ïBôvä ïî àa- ¤¨¤¨¦©¨§¤
ipyd i`pqk`díBøcä ïî àa,df z` df exikd `l dzr cr ok m`e ¨¦©¨

Búëéúça àa äæ,lek`l xya zkizg enr yiy xnelk ,xya ly ¤¨©£¦¨
ïéìëBà ,Búðéáâa àa äæåmdipy,äðéáb äæå øNa äæ ãçà ïçìL ìò §¤¨¦§¦¨§¦©ª§¨¤¨¤¨¨§¤§¦¨

ïéLLBç ïéàåmdn cg` lk `ay oeiky ,df lyn df lk`i `ny §¥§¦
.df lyn df elk`iy yyg oi` ,df z` df mixikn mpi`e ,xg` mewnn

:`ziixad dtiqenå,df z` df mixiknd mc` ipaa s`eøñà àì §Ÿ¨§
,cg` ogley lr dpiabe xya lek`làlàmze` milke`yk ¤¨

úçà äñéôúamilke`y dpeekdy `xnbd dpiade .cg` jxka - ¦§¦¨©©
:`xnbd ddnz jkitl ,cgia ynnCzòc à÷ìñ úçà äñéôzike - §¦¨©©©§¨©§¨

ixd ,dpiabe xya cgia ynn elk`iy zrcd lr zelrdl xyt`
:`xnbd zayiin .alga xya milke`y `vnpàlà`ziixad zpeek ¤¨

úçà äñéôz ïéòkogley lr dpiabe xya lek`l xeq`y xnelk - §¥§¦¨©©
lr cg` lk lke` m` la` ,mdipia wqtd `la zg` dtn lr cg`
mdl xzen ,xkidl mdipia xac dfi` migipny e` ,zcxtp dtn
,mdipia xkid yiy oeiky ,dpiab dfe xya df cg` ogley lr lek`l

.df lyn df lek`l e`eai `l
zlik`a xkid mikixv ,df lr df micitwnd mig` mb m` dpc `xnbd

:dpiabe xyadéì øîà[l`y-]éðL ,éiaàì àéîìL øa øîéé áø ¨©¥©¥©©§¤§¨§©©¥§¥
äæ ìò äæ ïéãét÷îe ïéçàke` cg`d oi` mlerly,eig` lyn l,eäî ©¦©§¦¦¤©¤©

df cg` ogley lr lek`l mixeq` ,df z` df mixikny oeik m`d
oi`y ,mixzen ,df lr df micitwny oeik `ny e` ,dpiab dfe xya

.eig` lyn cg` lk`iy yeygldéì øîàxa xnii axl iia` ¨©¥
lke ,micitwn mpi`y inl micitwnd oia wlgl oi` ,`inly
dfe xya df cg` ogley lr lek`l mixeq` df z` df mixikny

mi`exdy xg` oiprl minkg exn`y epivny enk ,dpiabìk ,eøîàéŸ§¨
ïé÷éøqäzexiievnd zevnd -ïéøeñà,gqtaåwxñBzééa é÷éøñ ©§¦¦£¦§§¦¥©§
ïéøzeî,yi ,lkl zxkipe dreci xzidd zaiq oi`y lky epiide ¨¦

s` lwdl e`eai `ly ick ,miiw xeqi`d mrh oi`y mewna s` xeq`l
el` mig`l xizdl oi` o`k s` jkitle .miiw xeqi`d mrhy mewna
lk ,zeixad exn`i ok m`y ,cg` ogley lr dpiabe xya lek`l
weligd mrh z` epiai `le ,mixzen el` mig`e mixeq` mig`d

.df lr df micitwn mdy iptn `edy
:`xnbd dywnéîòèìeCmyk ,o`k mb yeygl yiy jzhiyle - §©§¥

lr dywi ok m` ,gqt oiprl eyygyéaø øîà éqà éaø øîàc àä̈§¨©©¦©¦¨©©¦
ïðçBéegci `ly ick] ,crend lega qakl minkg exq`y it lr s`y ¨¨

mpi`y micbaa bgl eqpkie crend leg cr dqiakd z` miyp`
mewn lkn ,[bgd mcew lkd eqaki `l` ,miqaeknàlà Bì ïéàL éî¦¤¥¤¨

÷eìç[cba-]øzeî ,ãçàel,ãòBî ìL Bleça Bñaëìelit`y iptn ¨¤¨¨§©§§¤¥
lega zipy qakl jxvp `edy `ed ievn ,bgd axra qaik m`
,xeq`l epl did dfa mb ixd .silgdl cba el oi` ixdy ,crend
zkiiy ok m`e ,cg` welg `l` el oi`y zeixal xkip oi`y meyn

`ny `xaqd dfaeøîàézeixad Ÿ§
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.·˙Ò�k‰ ˙È·a ÌÈL„˜ÓL ˙BÓB˜Óa4ÌBi‰ ˙Le„˜ ÌÈc˜‰Ï LiL ÈÙÏ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ‰Óa ˙¯ÈÓ‡ Ì„B˜ Lc˜Ï LÈ ¦§¤§©§¦§¥©§¤¤¥§©¥¤£¦©©¤©§¦¦§¦¤¥§©§¦§©©

¯LÙ‡L ‰Ó ÏÎa5Î6: §¨©¤¤§¨

ב סעיף מדליקין, במה משנת לומר ער, סימן ב חלק

1

2

zetqede mipeiv

(4·"Ò ËÒ¯ ÔÓÈÒהשובתים אורחים לנו שאין עכשיו ואף :
לקדש נוהגים אעפ"כ חובתם ידי להוציאם הכנסת בית אצל
שנהגו זה מנהג על ומערערים חולקים שיש ואף . . הכנסת בבית
המנהג נתפשט וכן אורחים שאין עכשיו הכנסת בבית לקדש
במדינות מקום מכל הכנסת בבית לקדש שלא הרבה במדינות

המנהג. לבטל אין בו שנהגו אלו
Â"ÎÒעד"ז5) ËÙ˙ ÔÓÈÒ·במקומות העומר: ספירת לענין

העומר סופרים היין על הכנסת בבית ולהבדיל לקדש שנוהגין
להקדים שנוכל מה שכל לפי הקידוש אחר טוב ויום שבת בליל

להקדים. לנו יש היום קדושת
(6˘„Â˜ ˙·˘ ÏÈÏ· ÌÈ¯È˘‰Œ¯È˘ ˙‡È¯˜ ‚‰�Óהזקן אדמו"ר :

השירים" "שיר אמירת מתקן היה חיילו איישר שאילו אמר
ובסידור ,207 ע' חט"ו חב"ד סיפורי (אוצר נרננה" "לכו במקום
שהכוונה שיתכן העיר רמט ע' והערות ציונים עם הזקן רבינו
לקוטי ובס' השירים, שיר סדר על המיוסד דודי' 'לכה במקום

לכו וגם השירים שיר שיאמרו פירש קיז ע' (פערלאוו) סיפורים
נרננה).

באמירת נהגו מוהריי"ץ אדמו"ר וכ"ק מהורש"ב אדמו"ר כ"ק
בשבתות שבת קבלת לפני מנחה תפלת לאחר השירים' 'שיר
(האמירה השנה ראש שלפני שבת עד ויקרא מפרשת הקיץ,
ע' היומן (רשימת המקרא) טעמי עם לא מיוחד, בניגון היתה
ע' חכ"א אג"ק ראה אמנם רצו, ע' ח"א במסיבו המלך קפז,

עט).
השיחות ספר וראה השירים, שיר באמירת מנהגנו אין אמנם
שיר ולקרות לומר נוהגין שיש ולהעיר בשוה"ג: 664 ע' ה'תש"ן
- חב"ד מנהג ולפי השנה. במשך מסויימים בזמנים השירים
שיש הכלל מן יוצא [מלבד ברכה) בלי (אפילו זה אומרים שאין
שנהג כפי - שני בליל ובפרט הסדר, בליל שה"ש לומר נוהגין

ז"ל]. אאמו"ר

•

zay zekld - jexr ogley

אע"פ· עליה להשהותו מותר ובגבבא בקש הוסקה ואם
והגבבא הקש בגחלי שאין לפי קטומה ולא גרופה שאינה

יחתה: שמא בהם לחוש ואין כלל ממשות

בסמוך‚ קדרה לה לסמוך מותר ועצים בגפת הוסקה ואפילו
עד או הלילה לצורך שם להשהותה יום מבעוד לה חוצה
בן כמאכל עדיין נתבשלה לא הלילה שכשמגיע אע"פ למחר
כדי הכירה שבתוך בגחלים יחתה שמא חוששים ואין דרוסאי
כל לה מועיל זה חיתוי שאין לה שחוצה הקדרה בישול למהר

כך.

ביניהם מפסיק חרס של ודופן זו אצל זו המתאימות כירות ושתי
מותר קטומה ולא גרופה אינה והשנייה קטומה או גרופה האחת

מ הבל שמוסיף אע"פ וקטומה הגרופה גבי על שאינהלהשהות
גרופה לשאינה לה חוצה כסומך שזהו לפי וקטומה גרופה

וקטומה.

וצר„ למטה רחב גדולה קדירה כעין עשוי שהוא ותנור
אסור מבכירה יותר לתוכו חומו נקלט כך ומתוך למעלה
וקטום גרוף הוא אפילו שם סולדת היד אם לו לסמוך אפילו
גביו על להשהות לומר צריך ואין בגבבא או בקש הוסק ואפילו
וחוששים דעתו מסיח אינו ביותר חם שהבלו דמתוך בתוכו או
וגבבא קש אש שהיא אע"פ המעוטה האש בזו יחתה שמא

באפר: ומכוסה

רוב‰ אלא גורף אינו שהגורף מפני הגרוף בתנור אסרו ולמה
תשאר שלא עד האש כל לגרוף אפשר ואי ועצמה האש
יחתה שמא לחוש יש ביותר חם שהבלו ומפני אחד ניצוץ

בתנור. הנשארות הנצוצות להבעיר

שם להשהות מותר שם סולדת היד שאין עד הבלו נתקרר ואם
לו חוצה לסמוך או גביו על להשהות שמותר שכן וכל בתוכו
מותר עצמה בשבת ואפילו שמשהה במקום סולדת היד אין אם
אסור הכירה בתוך או ממש התנור בתוך (אבל שם להשהות
שהן אע"פ צרכו כל שבישל תבשיל אפילו בשבת שם ליתן
שיתבאר: כמו כלל) בהם סולדת היד אין וגם וקטומים גרופים

Âמקום רק למעלה בו שאין אלא ככירה עשוי שהוא וכופח
אבל הכירה מחום גדול חומו כך ומתוך אחת קדרה שפיתת
ככירה דינו בגבבא או בקש הוסק אם התנור חום מן הוא פחות
לכל כתנור דינו ועצים בגפת הוסקה ואם וגבבא בקש שהוסקה

דבר:

Êכל חם (מרובה) הבלם אין הצד מן שפתחם שלנו והתנורים
והן הואיל הכופח כהבל ולא שבימיהם התנור כהבל כך
לכירה שוה דינם הרי ולפיכך אחת קדרה משפיתת יותר רחבים

דבר. לכל

Áשעדיין אלא יום מבעוד להתבשל התחיל כשכבר זה וכל
מותר לגמרי חי הוא אם אבל דרוסאי בן כמאכל נתבשל לא
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc oileg(iyily meil)

.envra lke`l `l` mici zlihp minkg
:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbdìàeîLc deáàc ,òîL àz̈§©©£©¦§¥

ì déçkLààeîLéëa à÷c ìepa z` `vn l`eny ly eia`y - ©§§¥¦§¥§¨¨¥
,dkea `edyk [ohw didyk] l`enydéì øîà,eia`úéëa à÷ éànà ¨©¥©©¨¨¦

,l`eny el aiyd .dkea dz` recn -éàaø ïééçîcdkdy meyn - §©§©©©
eia` eze` l`y .iax ize`éànàaiyd .jax jze` dkd ok` recn - ©©

meyn ,l`enyéãé] (äéãé) úéLî àìå éàøáì úéôñ à÷ éì øîàc[C §¨©¦¨¨¦¦§©§Ÿ¨¦§¨
.eze` zlk`dy mcew jici z` zvgx `le ,zt ipa z` zlk`d -

,epa z` l`eny ly eia` l`yúéLî àì éànàå`l ok` recne - §©©Ÿ¨¦
.jici z` zvgxdéì øîà,eia`l l`enyàðéLî àðàå ìéëà àeä ¨©¥¨¦©£¨¨¦¨

lehil jixv ip` ike xnelk ,dinza ,ici z` uegx` ip`e lke` `ed -
.lke` ipi` xy`k ici z`déì øîà,epal l`eny ly eia`àì ¨©¥Ÿ

øéîb àìc déizñéîzlihp zeklda iwa epi`y df axl el ic `l - ¦§©¥§Ÿ¨¦
,eici z` lehil jixv lik`nd oi`y rcei epi`e ,miciénð àçîéî¦§¨©¦

éçî.ezerhk bdep epi`y in z` dkn cer `edy `l` - ¨¥
:`xnbd zwqetàúëìäåd ,`id dkldd ±ìéëàî úîçî ìëBà- §¦§§¨¥¥£©©£¦

,eitl lk`nd z` el qipkn xg`y ici lr lke`y inéøöúìéèð C ¨¦§¦©
íéãéd la` ,lke`a rbep epi`y it lr s`éøö Bðéà ìéëàîúìéèð C ¨©¦©£¦¥¨¦§¦©
,íéãé.lke`a rbep `edy it lr s`e ¨©¦

äðùî

lr dpiabe xya zelrdl xeq`y epcnl wxtd zligza dpyna
cnll d`a ef dpyn ,cgi mlke`l `eai `ny yygn ,cg` ogley

mipte` yiy.cgi mlk`iy yyg oi`e cgi mzelrdl xzeny
íãà øøBöxeywl mc`l xzen -a äðéáâe øNajez,úçà úçtèî ¥¨¨¨¨§¦¨§¦§©©©©

äæa äæ ïéòâBð eäé àlL ãáìáeéðL ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø . ¦§©¤Ÿ§§¦¤¨¤©¨¦§¤©§¦¥¥§¥
ïéàðñëà,df z` df mixikn mpi`e mipey zenewnn e`ay migxe` - ©§§¨¦

ïéLLBç ïéàå ,äðéáb äæå øNa äæ ãçà ïçìL ìò ïéìëBà`eai `ny §¦©ª§¨¤¨¤¨¨§¤§¦¨§¥§¦
df lehil mkxc oi` mixikn mpi`y oeiky ,exiag lyn cg`d lek`l
ogley lr dpiabe xya zelrdl xeq`y lirl epipyy dne ,llk dfn
mc` ipa ipy ly e` ,cg` mc` ly mdipyyk `l` xn`p `l ,cg`

.df z` df mixiknd

àøîâ

rnyny ,'dfa df mirbep edi `ly calae' epipy recn :`xnbd dywn
,dlik`a jka mixq`p dfa df mirbep m`yéåä éàî äæa äæ òâBð éëå§¦¥©¤¨¤©¨¥

ixdy ,dfn df mirlea mpi` dfa df mirbep m` elit` ixde -ïðBö¥
àeä ïðBöa.llk dfa df mirilan oi`e mippev mdipy - §¥

:`xnbd zvxznéòa àì ätéì÷c éäð ,éiaà øîàmpi` mpn` - ¨©©©¥§¦¦§¦¨Ÿ¨¥
lkn j` ,dlik`d mcew mtlewl jixv oi` `linne ,dfn df mirlea

mewnéòa àì éî äçcä`ny yegl yi ixd ,dgcd mikixv oi` ike - ©¨¨¦Ÿ¨¥
mgipdl minkg exq` jkitle ,mgicdl jixve ,df lr dfn hrn wacp
xya lke` `vnpe ,mgicdl gkyi ot ,dfa df mirbepy ote`a cgi

.alga
:dpyna epipyïéìëBà ïéàðñëà éðL ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥§¥©§§¨¦§¦
'eëå ïçìeL ìò.oiyyeg oi`e dpiab dfe xya df cg` ©§¨§

:`xnbd zx`aneðL àì ,ìàeîL øîà énà øa ïðç áø øîà̈©©¨¨©©¦¨©§¥Ÿ¨
,dpiab dfe xya df cg` ogley lr lek`l mi`pqk` ipyl xzeny

àlàote`aïéàLmd,äæ úà äæ ïéøékîelk`i `ny yegl oi` f`y ¤¨¤¥©¦¦¤¤¤
,df lyn dfìáàmd m`øeñà ,äæ úà äæ ïéøékîlr lek`l mdl £¨©¦¦¤¤¤¨

.df lyn df lk`i `ny yeygl yiy ,cg` ogley
:l`eny ixacl di`x d`ian `xnbdïa ïBòîL ïaø ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦©¨¦§¤

÷cðeôì eçøàúpL íéàðñëà éðL ,øîBà ìàéìîbdipqk` mewn-] ©§¦¥¥§¥©§§¨¦¤¦§¨§§§¨
[miaye mixaerlãçàäæ ,cg` i`pqk` -äæå ïBôvä ïî àa- ¤¨¤¨¦©¨§¤
ipyd i`pqk`díBøcä ïî àa,df z` df exikd `l dzr cr ok m`e ¨¦©¨

Búëéúça àa äæ,lek`l xya zkizg enr yiy xnelk ,xya ly ¤¨©£¦¨
ïéìëBà ,Búðéáâa àa äæåmdipy,äðéáb äæå øNa äæ ãçà ïçìL ìò §¤¨¦§¦¨§¦©ª§¨¤¨¤¨¨§¤§¦¨

ïéLLBç ïéàåmdn cg` lk `ay oeiky ,df lyn df lk`i `ny §¥§¦
.df lyn df elk`iy yyg oi` ,df z` df mixikn mpi`e ,xg` mewnn

:`ziixad dtiqenå,df z` df mixiknd mc` ipaa s`eøñà àì §Ÿ¨§
,cg` ogley lr dpiabe xya lek`làlàmze` milke`yk ¤¨

úçà äñéôúamilke`y dpeekdy `xnbd dpiade .cg` jxka - ¦§¦¨©©
:`xnbd ddnz jkitl ,cgia ynnCzòc à÷ìñ úçà äñéôzike - §¦¨©©©§¨©§¨

ixd ,dpiabe xya cgia ynn elk`iy zrcd lr zelrdl xyt`
:`xnbd zayiin .alga xya milke`y `vnpàlà`ziixad zpeek ¤¨

úçà äñéôz ïéòkogley lr dpiabe xya lek`l xeq`y xnelk - §¥§¦¨©©
lr cg` lk lke` m` la` ,mdipia wqtd `la zg` dtn lr cg`
mdl xzen ,xkidl mdipia xac dfi` migipny e` ,zcxtp dtn
,mdipia xkid yiy oeiky ,dpiab dfe xya df cg` ogley lr lek`l

.df lyn df lek`l e`eai `l
zlik`a xkid mikixv ,df lr df micitwnd mig` mb m` dpc `xnbd

:dpiabe xyadéì øîà[l`y-]éðL ,éiaàì àéîìL øa øîéé áø ¨©¥©¥©©§¤§¨§©©¥§¥
äæ ìò äæ ïéãét÷îe ïéçàke` cg`d oi` mlerly,eig` lyn l,eäî ©¦©§¦¦¤©¤©

df cg` ogley lr lek`l mixeq` ,df z` df mixikny oeik m`d
oi`y ,mixzen ,df lr df micitwny oeik `ny e` ,dpiab dfe xya

.eig` lyn cg` lk`iy yeygldéì øîàxa xnii axl iia` ¨©¥
lke ,micitwn mpi`y inl micitwnd oia wlgl oi` ,`inly
dfe xya df cg` ogley lr lek`l mixeq` df z` df mixikny

mi`exdy xg` oiprl minkg exn`y epivny enk ,dpiabìk ,eøîàéŸ§¨
ïé÷éøqäzexiievnd zevnd -ïéøeñà,gqtaåwxñBzééa é÷éøñ ©§¦¦£¦§§¦¥©§
ïéøzeî,yi ,lkl zxkipe dreci xzidd zaiq oi`y lky epiide ¨¦

s` lwdl e`eai `ly ick ,miiw xeqi`d mrh oi`y mewna s` xeq`l
el` mig`l xizdl oi` o`k s` jkitle .miiw xeqi`d mrhy mewna
lk ,zeixad exn`i ok m`y ,cg` ogley lr dpiabe xya lek`l
weligd mrh z` epiai `le ,mixzen el` mig`e mixeq` mig`d

.df lr df micitwn mdy iptn `edy
:`xnbd dywnéîòèìeCmyk ,o`k mb yeygl yiy jzhiyle - §©§¥

lr dywi ok m` ,gqt oiprl eyygyéaø øîà éqà éaø øîàc àä̈§¨©©¦©¦¨©©¦
ïðçBéegci `ly ick] ,crend lega qakl minkg exq`y it lr s`y ¨¨

mpi`y micbaa bgl eqpkie crend leg cr dqiakd z` miyp`
mewn lkn ,[bgd mcew lkd eqaki `l` ,miqaeknàlà Bì ïéàL éî¦¤¥¤¨

÷eìç[cba-]øzeî ,ãçàel,ãòBî ìL Bleça Bñaëìelit`y iptn ¨¤¨¨§©§§¤¥
lega zipy qakl jxvp `edy `ed ievn ,bgd axra qaik m`
,xeq`l epl did dfa mb ixd .silgdl cba el oi` ixdy ,crend
zkiiy ok m`e ,cg` welg `l` el oi`y zeixal xkip oi`y meyn

`ny `xaqd dfaeøîàézeixad Ÿ§
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c"agקנ i`iyp epizeax zxezn

[לסיכום:

בקשה הוא עשרה שמונה ברכות של הפנימי התוכן

זה ידי שעל בנפשנו, אלקי אור וגילוי אלקים קרבת על

שבדורות מאחר כי וכל, מכל שבנפש הרע יתבטל

" מאדהאחרונים מתגבר מיוחד"הרע כח צריכים ,

וכל. מכל הרע את לבטל כדי מלמעלה

הברכות שאחת לכך הטעם את לבאר ימשיך זה פי על

י של שמונה"הראשונות בתפילת האמצעיות הברכות ב

" ברכת היא לנועשרה ."סלח

האחרונים שבדורות לכך שבנוסף היא, הענין ונקודת

ישראל של עוונותיהם מצד הנה הרע, התגברות ישנה

" שבשמים,מסכיםישנם לאבינו ישראל בין המבדילים "

" בנפשמסכיםובגלל מתגלה איננו האלקי האור אלו "

ביותר עליון אלקי אור לכן מקודם שיומשך עד האדם,

ה את לבקשותמסכים"המבטל מקום יש אז ורק הללו, "

" ענין בהם שיתגלה ישראל אלקינובני את"הוי' לבטל ,

שבנפשם. הרע

על בקשה – לנו סלח ברכת של הפנימי התוכן וזהו

זה. עליון אור המשכת

שממשיך:] וזהו

åùåøéô ïéà åðàèç éë åðì çìñ úëøááå
åðì[שמבקשים] çìñéù ,ùðåòä úàøé éðôî

.å"ç åðúåà ùåðòé àìù ìéáùá
בקשה רק היא לנו" "סלח בברכת כוונתנו כל אם
של ביטוי בכך אין הרי חטאינו, על מהעונש להיפטר

בתוכנו.והמשכתגילוי הוי' שם

äìéçî åøéáçî ù÷áîä íãà ìùîë åùåøéô êà
úåøøåòúä éãé ìò ,åéìà åðåöø äìâúéù äçéìñå

.åúåðîçø
אדם כמשל הוא מהקב"ה הסליחה בקשת תוכן
בקשתו טעם "שאין מחבירו, וסליחה מחילה המבקש
שלא יודע [פעמים] כי ממנו, שמתירא יראה איזה מפני
ואעפ"כ רעה, לו לעשות חבירו] של בידו [אין יוכל
ומשתוקק שחפץ אלא זה אין לו, שימחל ממנו מבקש
כי ממנו, רצונו יסור ולא אליו רצונו הטיית שיהי'
עמו לדבר יוכל ולא ממנו רצונו סילק החטא מפני
אליו רצונו התגלות שיהי' מבקש כן על בפנים, פנים

בפנים". פנים עמו וידבר

כלומר:

לפעול כדי הוא והמחילה הסליחה ענין כל
יהי' וחביבשהאדם כמומרוצה כלפיו שחטא לחבירו

חבירו אצל זאת לפעול וכדי – לו שחטא קודם שהי'
עליו. חבירו רחמי את לעורר שחטא האדם צריך

åðåöø úåìâúä íéù÷áî åðçðà ïë[אלינו]éãé ìò
.íéîçøä úåãî â"é

לנו": "סלח בקשת תוכן גם וזהו

המבדילים "מסכים" נוצרו חטאינו ידי שעל כיון
ד (על אלינו ית' רצונו התגלות את האדםשמונעים רך

חבירו עם לדבר רוצה שאינו להבדיל, הנ"ל, במשל
מדות י"ג את מעוררים אנו לפיכך בפנים), פנים
מבטלים וכך שמים, רחמי התעוררות שענינם הרחמים
נושא (כמ"ש חטאינו ידי על שנוצרו ה"מסכים" את

אלינו. ית' רצונו להתגלות יוכל ושוב גו'), עון

,"àéëã àðåîñøôà àøäð â"é" ïåùìá àø÷ðå
åéäé àìå ,ìàøùé ìù íäéúåðåò íéðáìîå íéøøáîä

.'úé åðåöø úåìâúäá ïéìéãáî íéëñî
דמשחא נהרא "י"ג בשם נקראו הרחמים מדות י"ג
אפרסמון שמן של נהרות י"ג – דכיין" אפרסמון
"זך") (לשון ש"דכיא" משום הוא הדבר וטעם טהור,

דבר על ומנקהמורה מדותהמזכך י"ג של עניינם וזהו ,
ישראל, של עונותיהם את ומלבנות שמזככות הרחמים,
החטאים של ה"מסכים" את מסירות הן זה ידי ועל
לשוב יכול ומעתה ישראל, ובני הקב"ה בין המבדילים
ישראל, לנשמות הקב"ה בין פנימי קירוב ולהיות

האדם. בנפש אלקי אור בהתגלות

úåãî â"é úåøøåòúäì íéãçåéî ìåìà éîé äðäå
åîë ,ïåöøä úåìâúä àåä íéøåôëä íåéáå ,íéîçøä
äçéìñ íäì øùáúð ìâòá ìàøùé åàèçù úòá

.ïåöøä úåìâúä àåä æà éë ,íéøåôëä íåéá
תוכנה לפי – לנו" "סלח לבקשת המיוחד הזמן
זמן הוא שאז אלול, חודש הוא – האמור הפנימי
פועלים זה ידי ועל הרחמים; מדות י"ג התעוררות
יום שלכן הכיפורים, ביום אלינו רצונו" "התגלות
שחטאו בעת שהי' כשם וכפרה, סליחה יום הוא כיפור
להם נאמרה והמחילה הסליחה שבשורת בעגל ישראל
עת הוא הכיפורים יום כי דווקא, הכיפורים ביום

הרצון. התגלות
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

וקטום גרוף ואינו ועצים בגפת שהוסק התנור בתוך אפילו ליתנו
הוא חי הוא שעכשיו דכיון בשבת יחתה שמא חוששים ואין
אף עדיין ראוי יהיה לא שבלילה למחר עד ממנו דעתו מסיח
אף להתבשל יוכל למחר עד הלילה ובכל בגחלים יחתה אם

כלל. חיתוי בלא

שם נתנו שאם ממש לחשכה סמוך שם שיתננו צריך מקום ומכל
קוד קצת נתבשל כבר יום לסלקומבעוד וצריך שבת כניסת ם

כניסת קודם דרוסאי בן כמאכל כבר נתבשל א"כ אלא משחשכה
להתבשל יכולה חיתוי בלא שאף לחיתוי לחוש אין שאז השבת
בישולה חצי כבר שנתבשלה כיון הלילה לצורך צרכה כל
זה בבישול הדחק ע"י להאכל כבר ראויה היא וגם יום מבעוד

יום. שמבעוד

שהתחילה בקדרה חיה אחת חתיכה אלא נתן לא אם ואפילו
אותה שע"י לפי חיה כולה היתה כאלו מותר להתבשל כבר

למחר. עד הקדרה מכל דעתו מסיח חתיכה

הלילה לצורך עוד להתבשל לו אפשר שאי חי בבשר זה וכל
נתבשל כן אם אלא להשהותו אסור בו וכיוצא חי ירק אבל
יכול עכשיו חי שהוא שאף לפי יום מבעוד דרוסאי בן כמאכל
למחר: עד ממנו דעתו מסיח ואינו הלילה לצורך להתבשל הוא

סעיפים שבת בערב הקדרות עליה ליתן ותנור כירה דין רנג סימן ב חלק
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האחרונים בדורות העמידה תפלת לתקנת הטעם

דוקא

פסוקי של ענינם הוסבר הקודמים שבפרקים [לאחר

נפשו נגד האדם במלחמת וחלקם שמע, וקריאת דזמרה

תפלת של ענינה בביאור זה בפרק ימשיך – הבהמית

עשרה:] שמונה

íäá øáåâ òøä äéä àìù ,íéðåùàøä úåøåãá äðäå
ìëå ìëî íäìù òøä ìèáì íäì éã äéä ,êë ìë

.åãáì òîù úàéø÷á
על הרע את לבטל להם די הי' הראשונים בדורות
כי התורה), מן חיוב (שהיא בלבד שמע קריאת ידי
כך" כל חומרי הי' לא וגופם גבוהות, נשמות להם "הי'
– ישראל" "שמע – עצמה ההתבוננות ידי על לפיכך,
שהאור היינו אלקינו", "הוי' גילוי לפעול אפשר הי'
ההרגשה והגילוי, בנפשם, נרגש ויהי' יתגלה האלקי
כך כדי עד האדם של תוכו לתוך חודרים היו וההכרה

וכל. מכל מתבטל הי' שהרע

,ãàî øáâúî òøäù ,àçéùî úåá÷òá ,äúò ïë àì
.äãáì òîù úàéø÷á ìëå ìëî åìèáì øùôà éúìáå
שני בית מזמן [כלומר, האחרונים בדורות אבל
ביותר", חומריים והגופים נמוכות "שהנשמות ואילך]
כי לבדה, שמע בקריאת הרע את לבטל אפשר אי
גילוי את לפעול האדם של בכחו אין כבר אלה בדורות
האלקי באור ההכרה את בלבו ולהחדיר האלקי האור

בלבד. שבמוח ההתבוננות ידי על

.úåëøá äøùò äðåîù åð÷ú úàæì
עשרה שמונה להתפלל תקנו הגדולה כנסת אנשי

פנימיותב פי על זו לתקנה והטעם יום, בכל רכות

באדם פועלת הברכות שאמירת משום הוא הענינים
ש"הוי' בכך הכרה – האלקי האור גילוי את המתפלל
בדורות פועלת היתה שמע שקריאת כפי אלקינו",

הראשונים.

הברכה:] ענין של הפנימי התוכן ביאור פי על [ויובן

.äëùîäå äòôùä ïåùì àåä êåøáå
והמשכה השפעה של לשון גם היא "ברוך" תיבת
הזמורה את שכופף הגפן, את המבריך "מלשון –

בחינת והיינו [למטה]".השפעהלארץ..

לנו שתיקנו הברכות כל של הפנימי התוכן [וזהו
[– חז"ל

,"äúà" úðéçá òôùåéå êùîåéù íéù÷áî åðàù
.çëåðì

"ברוך הנוסח לנוכח,אתהפירוש "אתה", הוא: "

על (להבדיל)גילוימורה לפנינו העומד שלאדם [כשם
שהקב"ה נפשנו" על "מבקשים ואנו "אתה"]; אומרים

) יומשך "אתה") (שנקרא ובעצמו לשוןברוךבכבודו –
לומר שנוכל באופן אלינו, ויתגלה והמשכה) השפעה

"אתה". ית' עליו

.åðáì úåìâúäá åðá äéäéù ,åðéäìà 'éåä
אתה) "(ברוך היא אלקינוובקשתנו –הוי' "

שנוכל עד כך כדי עד תהי' וההמשכה שההתגלות
" יהי'אלקינו[הוא]הוי'לומר הוי' ששם היינו ,"

הוי' ישראל "שמע בפירוש כנ"ל לבנו, בתוך בהתגלות
אלקיך". ה' את ואהבת . . אלקינו

'åë êùåçä ìåèéáë ,ìëå ìëî òøä ìèåáé àìéîîå
.ì"ðë
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[לסיכום:

בקשה הוא עשרה שמונה ברכות של הפנימי התוכן

זה ידי שעל בנפשנו, אלקי אור וגילוי אלקים קרבת על

שבדורות מאחר כי וכל, מכל שבנפש הרע יתבטל

" מאדהאחרונים מתגבר מיוחד"הרע כח צריכים ,

וכל. מכל הרע את לבטל כדי מלמעלה

הברכות שאחת לכך הטעם את לבאר ימשיך זה פי על

י של שמונה"הראשונות בתפילת האמצעיות הברכות ב

" ברכת היא לנועשרה ."סלח

האחרונים שבדורות לכך שבנוסף היא, הענין ונקודת

ישראל של עוונותיהם מצד הנה הרע, התגברות ישנה

" שבשמים,מסכיםישנם לאבינו ישראל בין המבדילים "

" בנפשמסכיםובגלל מתגלה איננו האלקי האור אלו "

ביותר עליון אלקי אור לכן מקודם שיומשך עד האדם,

ה את לבקשותמסכים"המבטל מקום יש אז ורק הללו, "

" ענין בהם שיתגלה ישראל אלקינובני את"הוי' לבטל ,

שבנפשם. הרע

על בקשה – לנו סלח ברכת של הפנימי התוכן וזהו

זה. עליון אור המשכת

שממשיך:] וזהו

åùåøéô ïéà åðàèç éë åðì çìñ úëøááå
åðì[שמבקשים] çìñéù ,ùðåòä úàøé éðôî

.å"ç åðúåà ùåðòé àìù ìéáùá
בקשה רק היא לנו" "סלח בברכת כוונתנו כל אם
של ביטוי בכך אין הרי חטאינו, על מהעונש להיפטר

בתוכנו.והמשכתגילוי הוי' שם

äìéçî åøéáçî ù÷áîä íãà ìùîë åùåøéô êà
úåøøåòúä éãé ìò ,åéìà åðåöø äìâúéù äçéìñå

.åúåðîçø
אדם כמשל הוא מהקב"ה הסליחה בקשת תוכן
בקשתו טעם "שאין מחבירו, וסליחה מחילה המבקש
שלא יודע [פעמים] כי ממנו, שמתירא יראה איזה מפני
ואעפ"כ רעה, לו לעשות חבירו] של בידו [אין יוכל
ומשתוקק שחפץ אלא זה אין לו, שימחל ממנו מבקש
כי ממנו, רצונו יסור ולא אליו רצונו הטיית שיהי'
עמו לדבר יוכל ולא ממנו רצונו סילק החטא מפני
אליו רצונו התגלות שיהי' מבקש כן על בפנים, פנים

בפנים". פנים עמו וידבר

כלומר:

לפעול כדי הוא והמחילה הסליחה ענין כל
יהי' וחביבשהאדם כמומרוצה כלפיו שחטא לחבירו

חבירו אצל זאת לפעול וכדי – לו שחטא קודם שהי'
עליו. חבירו רחמי את לעורר שחטא האדם צריך

åðåöø úåìâúä íéù÷áî åðçðà ïë[אלינו]éãé ìò
.íéîçøä úåãî â"é

לנו": "סלח בקשת תוכן גם וזהו

המבדילים "מסכים" נוצרו חטאינו ידי שעל כיון
ד (על אלינו ית' רצונו התגלות את האדםשמונעים רך

חבירו עם לדבר רוצה שאינו להבדיל, הנ"ל, במשל
מדות י"ג את מעוררים אנו לפיכך בפנים), פנים
מבטלים וכך שמים, רחמי התעוררות שענינם הרחמים
נושא (כמ"ש חטאינו ידי על שנוצרו ה"מסכים" את

אלינו. ית' רצונו להתגלות יוכל ושוב גו'), עון

,"àéëã àðåîñøôà àøäð â"é" ïåùìá àø÷ðå
åéäé àìå ,ìàøùé ìù íäéúåðåò íéðáìîå íéøøáîä

.'úé åðåöø úåìâúäá ïéìéãáî íéëñî
דמשחא נהרא "י"ג בשם נקראו הרחמים מדות י"ג
אפרסמון שמן של נהרות י"ג – דכיין" אפרסמון
"זך") (לשון ש"דכיא" משום הוא הדבר וטעם טהור,

דבר על ומנקהמורה מדותהמזכך י"ג של עניינם וזהו ,
ישראל, של עונותיהם את ומלבנות שמזככות הרחמים,
החטאים של ה"מסכים" את מסירות הן זה ידי ועל
לשוב יכול ומעתה ישראל, ובני הקב"ה בין המבדילים
ישראל, לנשמות הקב"ה בין פנימי קירוב ולהיות

האדם. בנפש אלקי אור בהתגלות

úåãî â"é úåøøåòúäì íéãçåéî ìåìà éîé äðäå
åîë ,ïåöøä úåìâúä àåä íéøåôëä íåéáå ,íéîçøä
äçéìñ íäì øùáúð ìâòá ìàøùé åàèçù úòá

.ïåöøä úåìâúä àåä æà éë ,íéøåôëä íåéá
תוכנה לפי – לנו" "סלח לבקשת המיוחד הזמן
זמן הוא שאז אלול, חודש הוא – האמור הפנימי
פועלים זה ידי ועל הרחמים; מדות י"ג התעוררות
יום שלכן הכיפורים, ביום אלינו רצונו" "התגלות
שחטאו בעת שהי' כשם וכפרה, סליחה יום הוא כיפור
להם נאמרה והמחילה הסליחה שבשורת בעגל ישראל
עת הוא הכיפורים יום כי דווקא, הכיפורים ביום

הרצון. התגלות
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

È˙˙�Âברבות וארז"ל מחריד, ואין ושכבתם בארץ שלום
וי"א לעולם, מתנה ניתן דברים ג' פ"ו בראשית פ'
דתענית ובפ"ג בארץ, שלום ונתתי שנאמר השלום אף
שם ובמהרש"א שלום, של חרב אפי' וע"ב סע"א דכ"ב
מהו וצ"ל מקום, של רצונו בעושים מדבר קרא דהאי פי'
בגרונם אל רוממות כתיב הנה כו'. שלום של חרב ענין
בגרונם אל שרוממות שע"י רז"ל שפי' בידם פפיות וחרב
גם וכן התפילה, בחי' שזהו בידם פפיות חרב נעשה עי"ז
תפלה בין ההפרש שרש צ"ל הענין וביאור תורה. דברי

ורומח. חרב שנק' הם שוים בזה ומ"מ לתורה,
Í‡שהתפילה לתורה תפלה בין ההפרש שזהו הוא הענין

שפי' מלמעלמ"ט, היא והתורה מלמטלמ"ע היא
באתעדל"ת המקבל כלי הכנת ערך לפי הוא מלמטלמ"ע
בחי' היא תורה אבל באתעדל"ע, מלמעלמ"ט נמשך כן
בד"ה ואתחנן פ' בלק"ת וכמ"ש עצמה מצד אתעדל"ע

מלמעלה עצמה מצד אתעדל"ע בחי' היא שהתורה ואתחנן
ישראל את הוא שיכניס משה בקשת הי' שע"ז למטה,
המשכת להמשיך שיוכלו הכח בהם להנחיל שרצה לארץ
התורה ע"י מלמעלמ"ט עצמה מצד אתעדל"ע בבחי' אא"ס
ושא הפסגה ראש עלה לו אמר כ"א זה, פעל ולא כו',
הארץ את שראה הראי' שע"י הארץ, את וראה עיניך
רשב"י כמו סגולה ביחידי עכ"פ זו בחי' המשיך מרחוק
תורתם ע"י להמשיך שיוכלו אומנתם שתורתם וחביריו
שתורתו מי ולכן מלמעלמ"ט. עצמה מצד אתעדל"ע
הטעם הק"ש שער בסידור כמ"ש התפילה מן פטור אומנתו
בחי' הוא שעה פי' שעה, חיי בחי' היא התפילה כי לזה,
ההמשכה היינו שעה וחיי ימלוך, מלך מלך זמן בחי' מל'
אבל העולמות, וחיות קיום לצורך שעה הנק' מל' בבחי'
בכלל וא"כ לז"א, מוחין המשכת עולם חיי בחי' הוא תורה

כו'. מהתפילה פטורים הם לכן מנה. מאתים
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Â‰ÊÂמפסיקין היו ולא שמע את כורכין היו יריחו דאנשי
דהיינו אחד בחי' קבלת ע"י כי לואהבת. אחד בין
לפי לנהורא חשוכא ואתהפכא סט"א אתכפיא יחו"ע בחי'
הישות ביטול עי"ז ונעשה זו בבחי' אחיזה שום להם שאין
הרי בשכמל"ו משא"כ כנ"ל. כו' גושמא אשתיצי לגמרי
בסוף אחיזה להם שיש כו' גוים על אלקים מלך כתי'
הישות אל שייכות לו יש בעבודה וכן זו מדרי' ותחתיות
מורידו ה"ה וא"כ לגמרי הישות ביטול להיות וא"א
כי יריחו כאנשי הלכה אין ומ"מ כו'. הישות אחר לימשך
ונה"ב, הגוף את לברר בכדי דיחו"ת העבודה צ"ל
ביטול בבחי' כ"א בירור בדרך אינו דיחו"ע דבהעבודה
גדולה מעלה ויש כו') בורר זה שאין דשבת באכילה (וכמו
שלמעל' ונה"ב הגוף ומקור שרש מצד הבירורים בעבודת
דורב בנה"א וחיות אור מתוסף שעי"ז הנה"א משרש

בגוף הנשמה ירידת הי' זה ובשביל כו' שור בכח תבואות
דוקא. יחו"ת בבחי' הוא הבירורים ועבודת כו'. דוקא
בחי' ג"כ בזה שצ"ל אלא דיחו"ת העבודה צ"ל ולזאת
העבודה תהי' שאז עכ"פ מזעיר במעט אף דיחו"ע הביטול
(והמבין הגשמיים בהתענוגים ירצה שלא אמיתית דיחו"ת
מהות שמתבטל לגמרי הרצונות ביטול זה שאין יבין
שהוא דוקא דיחו"ע בהעבודה שזהו דנה"ב הרצונות
רק הוא וכאן מהותו. בעצם לגמרי שמתבטל הישות ביטול
בפועל ירצה שלא היינו כו' בגילוי בפועל הרצון יהי' שלא
וההכנעה החלישות פעל כי כו') יעשה שלא (ומכ"ש
הישות אחרי ימשך ולא כו') בפועל ירצה שלא שלו בנה"ב
והרגש לש"ש בכוונה יהיו והמוכרחים המותרים, בדברים
ח"ו לרעה עליו פועל אינו אלו בענינים בע"כ שיש הישות

כנ"ל.

•

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
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dxe` ixry

נאם בתוכך ושכנתי בא הנני כי ציון בת ושמחי רני (א)
ה':

ומהו‰�‰ ושמחי רני לומר הדבר כפל למה להבין יש
להפטרת זה שייך מה ועוד לשמחה רנה בין ההפרש
לענין ששייך במה רק להתחיל ראוי היה דלא חנוכה
כו': זהב מנורת ראיתי במ"ש הפ' בסוף והוא דחנוכה

Í‡הרי ברננה לפניו באו בשמחה ה' את עבדו כתיב הנה
לבא והתכללות והעלאה דוקא בשמח' העבודה צ"ל

בצפראלפנ דשמחה א' ובזהר דוקא ברנה הוא ממש יו
מקומות בכמה הפסוקים משמעות ולכאורה ברמשא ורננה
בני כל ויריעו בקר כוכבי יחד ברן כמו בצפרא דהרנה

וכה"ג: אלקים
‰�‰Âוצדקתך יביעו טובך רב זכר מ"ש תחלה להבין יש

להקדים ויש דוקא בצדקתך הרנה שייך מה ירננו
מחמת הבאה והזמרה השיר שהוא הרנה ענין תחלה
והוא חיים באלקי' וליכלל לצאת נפלאה תשוקה התגברות

כידוע היום כל שירה שאו' המלאכי' עבודת ענין עיקר כל
שמקבל שלו בעילה להתכלל שתשוקתו עלול כל כמו והוא
מאין יש הנברא מלאך בכל יש בכלל כך שפעו אור ממנו
נפשו כלתה וגם שתכסוף חזק וכוסף רבה תשוקה האלקי
לבחי' והוא עולם ומלך חיים באלקי' חוצבו במקור לידבק
תשוקה ע"כ בתמידו' ליש מאין אותו המהוה האלקי כח
מצד העליונים השמים וצבא המלאכי' כל אצל נצחיי' זאת
וצבא וכמ"ש ליש מאין בתמידות שלהם הבריאה התהוות
המחי' אלקי לכח דהיינו ממש לך משתחווים לך השמים
זו והשתחווא' כו' וזמרה בשירה משתחווים אותם ומהוה
שהם הגלגלים כסיבוב כלל הפסק בלי היא תמידית
יש אך כידוע הקדש וחיות האופנים דחצוניות מחצוניות
בהכרח מאין יש הבריאה דהתהוות ידוע דהלא בזה להבין
הי' לא זה שבלא האלקי אור והסתר צמצום ע"י באה
בתמידות בה מאיר האלקי הכח הארת ואם כו' בע"ג בריאה
כו': יש במציאות הם איך כנ"ל בתמידות משתחווים שלזה

dkepgd xry
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(קע"ג) ק"יË‰¯˙מצוה סי' הרמב"ם וז"ל המצורע.
הטהרה שתהיה שצונו היא המצוה
תולעת ושני ואזוב ארז עץ והוא הכתוב כמעשה הצרעת מן
שנאמר מה כל בהם ושיעשה חיים ומים חיות צפרים ושתי
הנה הכתוב שבאר כמו האדם יטהר בעצמו המעשה ובזה
ג' הטומאה מן המטהרים הדברים מיני כי לך התבאר כבר
ממיני מינים בשני מיוחדים ושנים כולל אחד מינים
מקוה במי (ר"ל במים הטהרה הוא הכולל אמנם טומאות,
הטומאות לכל כוללת טהרה שהיא קע"ה) המצוה והוא
נדה מי השני והמין חיים במים טבילה שצריך הזב זולת
והמין שצ"ט) המצוה (הוא מת בטומאת מיוחד דבר והוא
חיים ומים צפרים ושתי תולעת ושני ואזוב ארז עץ הג'

זו מצוה משפטי התבארו וכבר בצרעת מיוחד דבר והוא
מצות ובטעמי עכ"ל נגעים במס' מצורע טהרת ר"ל כולם
ויחי בפ' הנז' סוד הם אלו צפרים ב' וז"ל כ' להרח"ו
הנק' דנוגה חכמה והחי' דנוגה בינה מוח הוא ושחוטה
מים ענין והנה עכ"ל בעליה את תחי' והחכמה בסוד חיה
אדומה פרה במצות נת' מקוה מי נגד מעלתם מה חיים
תולעת ושני ואזוב ארז עץ ענין נת' שם גם שצ"ט) (שצ"ז

יעו"ש:
‰ÂˆÓורחץ שנאמר מקוה במי טמא כל שיטבול (קע"ה)

ביאור ע' ט') י"ד (ויקרא וטהר במים בשרו את
דרושים שני השבת שער בראשית שני חלק בסידור הענין

ע"ז: נחמדים

rxevnd zxdh zevn
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

È˙˙�Âברבות וארז"ל מחריד, ואין ושכבתם בארץ שלום
וי"א לעולם, מתנה ניתן דברים ג' פ"ו בראשית פ'
דתענית ובפ"ג בארץ, שלום ונתתי שנאמר השלום אף
שם ובמהרש"א שלום, של חרב אפי' וע"ב סע"א דכ"ב
מהו וצ"ל מקום, של רצונו בעושים מדבר קרא דהאי פי'
בגרונם אל רוממות כתיב הנה כו'. שלום של חרב ענין
בגרונם אל שרוממות שע"י רז"ל שפי' בידם פפיות וחרב
גם וכן התפילה, בחי' שזהו בידם פפיות חרב נעשה עי"ז
תפלה בין ההפרש שרש צ"ל הענין וביאור תורה. דברי

ורומח. חרב שנק' הם שוים בזה ומ"מ לתורה,
Í‡שהתפילה לתורה תפלה בין ההפרש שזהו הוא הענין

שפי' מלמעלמ"ט, היא והתורה מלמטלמ"ע היא
באתעדל"ת המקבל כלי הכנת ערך לפי הוא מלמטלמ"ע
בחי' היא תורה אבל באתעדל"ע, מלמעלמ"ט נמשך כן
בד"ה ואתחנן פ' בלק"ת וכמ"ש עצמה מצד אתעדל"ע

מלמעלה עצמה מצד אתעדל"ע בחי' היא שהתורה ואתחנן
ישראל את הוא שיכניס משה בקשת הי' שע"ז למטה,
המשכת להמשיך שיוכלו הכח בהם להנחיל שרצה לארץ
התורה ע"י מלמעלמ"ט עצמה מצד אתעדל"ע בבחי' אא"ס
ושא הפסגה ראש עלה לו אמר כ"א זה, פעל ולא כו',
הארץ את שראה הראי' שע"י הארץ, את וראה עיניך
רשב"י כמו סגולה ביחידי עכ"פ זו בחי' המשיך מרחוק
תורתם ע"י להמשיך שיוכלו אומנתם שתורתם וחביריו
שתורתו מי ולכן מלמעלמ"ט. עצמה מצד אתעדל"ע
הטעם הק"ש שער בסידור כמ"ש התפילה מן פטור אומנתו
בחי' הוא שעה פי' שעה, חיי בחי' היא התפילה כי לזה,
ההמשכה היינו שעה וחיי ימלוך, מלך מלך זמן בחי' מל'
אבל העולמות, וחיות קיום לצורך שעה הנק' מל' בבחי'
בכלל וא"כ לז"א, מוחין המשכת עולם חיי בחי' הוא תורה

כו'. מהתפילה פטורים הם לכן מנה. מאתים
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miigd ur qxhpew

Â‰ÊÂמפסיקין היו ולא שמע את כורכין היו יריחו דאנשי
דהיינו אחד בחי' קבלת ע"י כי לואהבת. אחד בין
לפי לנהורא חשוכא ואתהפכא סט"א אתכפיא יחו"ע בחי'
הישות ביטול עי"ז ונעשה זו בבחי' אחיזה שום להם שאין
הרי בשכמל"ו משא"כ כנ"ל. כו' גושמא אשתיצי לגמרי
בסוף אחיזה להם שיש כו' גוים על אלקים מלך כתי'
הישות אל שייכות לו יש בעבודה וכן זו מדרי' ותחתיות
מורידו ה"ה וא"כ לגמרי הישות ביטול להיות וא"א
כי יריחו כאנשי הלכה אין ומ"מ כו'. הישות אחר לימשך
ונה"ב, הגוף את לברר בכדי דיחו"ת העבודה צ"ל
ביטול בבחי' כ"א בירור בדרך אינו דיחו"ע דבהעבודה
גדולה מעלה ויש כו') בורר זה שאין דשבת באכילה (וכמו
שלמעל' ונה"ב הגוף ומקור שרש מצד הבירורים בעבודת
דורב בנה"א וחיות אור מתוסף שעי"ז הנה"א משרש

בגוף הנשמה ירידת הי' זה ובשביל כו' שור בכח תבואות
דוקא. יחו"ת בבחי' הוא הבירורים ועבודת כו'. דוקא
בחי' ג"כ בזה שצ"ל אלא דיחו"ת העבודה צ"ל ולזאת
העבודה תהי' שאז עכ"פ מזעיר במעט אף דיחו"ע הביטול
(והמבין הגשמיים בהתענוגים ירצה שלא אמיתית דיחו"ת
מהות שמתבטל לגמרי הרצונות ביטול זה שאין יבין
שהוא דוקא דיחו"ע בהעבודה שזהו דנה"ב הרצונות
רק הוא וכאן מהותו. בעצם לגמרי שמתבטל הישות ביטול
בפועל ירצה שלא היינו כו' בגילוי בפועל הרצון יהי' שלא
וההכנעה החלישות פעל כי כו') יעשה שלא (ומכ"ש
הישות אחרי ימשך ולא כו') בפועל ירצה שלא שלו בנה"ב
והרגש לש"ש בכוונה יהיו והמוכרחים המותרים, בדברים
ח"ו לרעה עליו פועל אינו אלו בענינים בע"כ שיש הישות

כנ"ל.
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c"agקנד i`iyp epizeax zxezn

הראש נהיה תפילין מניחים לא ר"ל אם הגוף. אברי בכל

נופלים שר"ל עד האברים, בכל וכן חולה והיד חולה

הטומאה. אב ר"ל נעשה והאדם לגמרי,

כל ללמוד צריכים תלמידים אנו הרב. דברי הם אלה

פנימית. הרגשה תוך המלות פירוש ולהבין מלה

חסיד מהו מלידה. חסיד ויש יגיעה מתוך חסיד יש

של שכוחו אומר אב־הסבא הכל, יודעים יגיעה מתוך

בא וזה חסידים, של תמימי נפש במסירות גלום הרבי

בירושה.

הלשד את בו נושא חסידי גזע שכל לנו, אומר זה

החסידי. והדם

תביט אל מראהו, אל תביט אל לומר, אנו מוכרחים

חיי הרעה, הסביבה גרמה זאת המגושמת, חזותו על

והתאווה. הרעש

בגידים דופק העבה, באפילה עמוק עמוק ואילו

נפש והמסירות הסבא של הלהט האב, של הלב ובראש

אב־הסבא. של

אל רגלי ההורים שהלכו הקילומטרים ואלפי מאות

משהו הצנומים, בענפים סמויה חיות מעניקים הרביים

זכרונות. של מעיין מעצמו, אצלו נפתח

של הנלהבת תפלתו אבא, בבית ההנהגה על נזכר הוא

הרבי, של הבוערים המוסר דברי עם ה"חדר" הסבא,

לשמוע העתיק, החסידי ל"מנין" תשוקה בו ומתעוררת

חסידית. והתוועדות ניגון חסידית, תפלה

על ההורים ששפכו ודמעות זיעה של הדליים מאות

המקורר הלב את משרים ותשובה ועבודה תורה

בירושה. שבא ההון ומתגלה הסביבתי, הבוץ את ורוחצים

שנעשה הליבון אור. ידי על ליבון של סוג כן גם זהו

ה ידי על ובנכד באב־הסבא.בבן הרבי שזרע הזרוע אור

את גם חודר החסידות מאור של העצמי האור

כשית". עבית ה"שמנת של עור הכתנות

של מחיצה ישנה שכאשר השמש, באור אנו רואים

של מחיצה כשישנה ואילו השמש, אור מאיר � זכוכית

גם חודר השמש חום אבל מאיר. השמש אור אין עור,

עור. של מחיצה דרך

את גם חודר החסידות, מאור של העצמי האור ואילו

האור. את גם מביא החסידי החום העור, כתנות

הגיע כולם", את מחיה "ואתה של הכלל עם הרבי

את ולהפוך להאיר יכולים שבאור כזו, נעלית לדרגא

לאור. ביותר הכבד החושך

טוב" לא לצדיק ענוש הידוע1"גם המאמר "נתן2.

הכלי. שבירת זהו עצמות", של גל ונעשה בו עיניו

זו ולא אור ניצוצי איבוד משום בודאי יש הכלי ובשבירת

העליונה. הכוונה היא

בירור הניצוצות, קיבוץ היא העליונה הכוונה

עבודה ידי על רק בא וזה הניצוצות, העלאת הניצוצות,

קירוב. ידי על כלומר באור,

מה ועיקום, עיוות הוא עון � מעון" השיב "ורבים

הרעה הסביבה השפעת באונס, בתחילה שמעוותים

היצר פיתויי ידי על ברצון, מכן ולאחר הרעים, והחברים

הטעות את מראה הוא מעון, משיב הרבי הנה הרע,

הישרה. הדרך אל לבוא איך ודרכים עצות ונותן שטעו

בני אחינו כלל בתוך אנ"ש, לכללות השי"ת יתן

ורוחני, גשמי בשפע מרובה, השפעה שיחיו, ישראל

ידי לצאת רק לא שמים, ויראת תורה בהרבצת ושיתחזקו

ילמד. הזולת שגם להשתדל אלא בעצמם, ללמוד חובה,

הלימוד שיעורי על ישמרו ילמדו, הכנסת כשבבתי

יותר, טהור האויר ייעשה � חסידות לימוד זמני ויקבעו

להקים שיש האמת, את ויראו יותר, חזקים והלב והראש

יראת של השרשה הילדים יקבלו בהם דתיים, "חדרים"

ורש"י גמרא לומדים בהן קטנות ישיבות שמים,

ביראת תורה לומדים בהן גדולות ישיבות ותוספות,

שמים.

לעבודת להתמסר צריכים הייתם אברכים אתם

בלבד זו לא היינו התורה הרבצת תורה, הרבצת

חובה ידי יוצאים ישיבה, ומקימים בחורים שמביאים

היינו התורה הרבצת אלא, בעבודה, או כסף בנתינת

שבעלי ביותר גדולים כוחות להקדיש בעצמם, שילמדו

מבוגרים גבירים, סוחרים, חנוונים, ילמדו, בתים

צריך אחד כל תורה, בתלמוד מחוייבים כולם וצעירים,

הקבועים. בשיעורים להשתתף שלו המדרש לבית לבוא

משנה, מקרא, של הלימוד, שיעורי כל לחזק יש

ליצור להשתדל ויש וחסידות, מדרש אגדה, גמרא,

נוספים. שיעורים

לכם, שאומרים למה ושמעו הסכיתו אברכים, אתם

פעמים, כמה בכך דובר כבר ממש. בנפשכם נוגע הענין

ליום, מיום דתיים. בחדרים ילמדו שילדים ההכרח שמן

בחיים נוגע הדתי שה"חדר" איך רואים לחודש מחודש

החוליים על לדבר וקשה ולהצביע להראות למותר ממש.

ירחם והשי"ת גורמים. הלא־דתיים שהחדרים המסוכנים

שלמה, רפואה להם וישלח שיחיו ישראל כלל ועל עליהם
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כו.1) יז, א.2)משלי נט, זח"א א. עה, בתרא בבא א. לד, שבת א. נח, ברכות
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נפש. מסירות ע"י – שבהעלם מה לגלות העולם, נברא בשבילי

¯e‡·eז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה הּוא, ּפרקהענין (סנהדרין ≈ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ה) מׁשנה נבראד ּבׁשבילי לֹומר חּיב ואחד אחד "ּכל ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָ
ּבדר הּוא וההתהּוּות ּׁשהּבריאה מה ּדזה והינּו ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָהעֹולם",
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נתאּוה ּדהּנה ּבׁשבילֹו. הּוא והסּתר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהעלם
"ׁשֹוקיו ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבּתחּתֹונים, ּדירה יתּבר לֹו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָלהיֹות
ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו פז", אדני על מיּסדים ׁשׁש ְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָֻעּמּודי

ּבמקֹומֹו) רּבה ׁשּנׁשּתֹוקק(ּבמדרׁש העֹולם זה – "ׁשֹוקיו , ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ
הּוא ּברּו לׁשּׁשההּקדֹוׁש ׁשּנברא – ׁשׁש עּמּודי לבראתֹו, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּתֹורה", ׁשל ּפרׁשּיֹותיה אּלּו – פז אדני על מיּסדים ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻימים,
העֹולם את לברא ּכביכֹול נׁשּתֹוקק הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹוהינּו
ּפרׁשּיֹותיה ידי על ּדירה יתּבר לֹו יעׂשּו ׁשהּתחּתֹונים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבכדי
ואמרּו הארץ", כּו' אלקים ּברא "ּבראׁשית וזהּו ּתֹורה. ְְְְֱִִֵֶֶֶָָָָָָֹׁשל

ב' – ּבראׁשית ז"ל, נקראת(ׁשני)רּבֹותינּו הּתֹורה ראׁשית, ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָ
ּׁשהּקדֹוׁש מה ּדזה והינּו ראׁשית, נקראים ויׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָראׁשית
אלקים ׁשם ידי על הארץ ואת הּׁשמים את ּברא הּוא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּברּו
ּבׁשביל הּוא הּטבע, ענין ׁשהּוא והסּתר העלם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַׁשהּוא
על ּדיׂשראל ויׂשראל, ּתֹורה ראׁשית, הב' ׁשהם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּבראׁשי"ת,
וזהּו ההעלם. את יגּלּו הּמצות וקּיּום הּתֹורה לּמּוד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹידי
העלם ּבדר התהּותה ּׁשהּבריאה ּדמה העֹולם, נברא ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשבילי
לּמּוד ידי ּדעל והינּו עבֹודה, ׁשּיהיה ּבכדי האדם ּבׁשביל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּוא
העֹולם את ּומזּכ מברר הּוא הרי הּמצות וקּיּום ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּתֹורה
ּבבריאת העליֹונה הּכּונה מׁשלימים ּדאז ההסּתר, את ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּומגּלה
ּבכל הּוא זֹו ּדכּונה ּבּגּוף, נׁשמתֹו וירידת העֹולמֹות ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָוהתהּוּות
רּוחֹות ּכארּבע "ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו מּיׂשראל, ואחד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָאחד

ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו כּו', אתכם" ּפרׂשּתי ּדףהּׁשמים (ּתענית ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ב) עּמּוד איג ּכ רּוחֹות, ּבלא לעֹולם אפׁשר ׁשאי "ּכׁשם : ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

יׂשראל ּבלא לעֹולם ּבׁשבילאפׁשר אּלא מתקּים העֹולם (ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ּתֹורה) הּלֹומדים כּו' יֹומםיׂשראל ּבריתי לא אם ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
את מקּימים ּדיׂשראל ׂשמּתי", לא וארץ ׁשמים חּקֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻולילה
אחד ּכל ולכן הּמצות, וקּיּום הּתֹורה לּמּוד ידי על ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהעֹולם
להאיר צרי ׁשהּוא, מקֹום ּבכל אׁשר לדעת, צרי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמּיׂשראל
לברר למדינה מּמדינה הּטלטּולים סּבת וזהּו הּתֹורה, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָּבאֹור

העֹו את לבריטניאּולזּכ ּגֹולה מּכם "אחד ּוכמאמר לם, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבעֹולם והּזּכּו הּברּור הּוא ּבזה ּדהּכּונה לברּבריא", ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָואחד
וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו ידֹו, על ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּנעׂשה
אחד ּכל ּבתֹו – ּבתֹוכם אּלא נאמר לא ּבתֹוכֹו ְְְְֱֶֶֶַָָָָָֹּבתֹוכם",
עבֹודתֹו, ידי על ּבֹונה ׁשהאדם והּמקּדׁש הּמׁשּכן והינּו ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָואחד,
הּוא ּברּו להּקדֹוׁש אין הּמקּדׁש ּבית "מּׁשחרב ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָּוכמאמר
ׁשּכל הּמקּדׁש ענין ׁשהּוא הלכה", ׁשל אּמֹות ד' אּלא ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבעֹולמֹו
ּבלּמּוד ויגיעתֹו עבֹודתֹו ידי על ּבֹונה מּיׂשראל ואחד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאחד
ּבזה ּדיׁש נפׁש, ּבמסירּות העבֹודה ידי על ּובפרט ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּתֹורה,
לצדקה ּׁשּנֹותן מה ּבממֹונֹו נפׁש מסירּות ׁשֹונים, אפנים ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכּמה
אּתה ּביעקב ּוצדקה "מׁשּפט ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּכחֹו, מּכפי ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹיֹותר
צדקה ּגעּבען אין ּגיׁשמאק א פאראן איז אידען ּבא ְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָעׂשית",
ער נעמט זי פאר איז מׁשּפטֿזע ער וואס ּדאס ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּמׁשּפט,
אוועק ער ּגיט אלץ אּון מכרח, איז איהם וויפיהל ניט ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָֻמער

אנדערען עּתיםטּדעם ׁשּקֹובע ּדלבד ּבגּופֹו, נפׁש מסירּות , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַ
לֹו לעׂשֹות חברֹו ּבׁשביל עצמֹו את מטריח הּוא הרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָלּתֹורה,
ּברּבים, הּלּמּוד ּבענין ּוכמֹו ּבנפׁשֹו, נפׁש ּומסירּות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָטֹובה,
ּבׁשביל הּנה עמּקים, ענינים ללמד יכֹול היה ׁשּלעצמֹו ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻּדהגם
אֹותם, להבין זּולתֹו ּגם ׁשּיּוכל ּבענינים לֹומד הּוא הרי ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָזּולתֹו

ּבעֹולם. נׁשמתֹו ירידת ועּקר ּתכלית ְְְְְִִִִֶַַַָָָּדזהּו
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ואתט. לו, שמכרח ממה יותר לא לוקח הוא שלעצמו עצמו, את שופט שהוא זה במשפט, צדקה בנתינת תענוג יש יהודים אצל

לזולתו. נותן הכול

•
mixeaic ihewl

במסירות אמר: לאבי, זה סיפור סיפר כשהסבא

החסיד בכוח יש מלידה, חסיד של גם התמימי הנפש

מתים. להחיות

של ההוספות עם כסדרו, זה סיפור סיפר כשאבי

חסיד של "אפילו המילים את הדגיש והסבא, אב־הסבא

על שבא מה כלל אינו מלידה שבא מה ואמר: מלידה",

אין ועבודה, יגיעה עבור מלמעלה שנותנים מה עבודה, פי

מלידה חסיד רק שהוא מי גם מקום מכל כלל, לשער

מתים. להחיות כן גם יכול

וכן בריא, והלב בריא הראש � תפילין כשמניחים
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הראש נהיה תפילין מניחים לא ר"ל אם הגוף. אברי בכל

נופלים שר"ל עד האברים, בכל וכן חולה והיד חולה

הטומאה. אב ר"ל נעשה והאדם לגמרי,

כל ללמוד צריכים תלמידים אנו הרב. דברי הם אלה

פנימית. הרגשה תוך המלות פירוש ולהבין מלה

חסיד מהו מלידה. חסיד ויש יגיעה מתוך חסיד יש

של שכוחו אומר אב־הסבא הכל, יודעים יגיעה מתוך

בא וזה חסידים, של תמימי נפש במסירות גלום הרבי

בירושה.

הלשד את בו נושא חסידי גזע שכל לנו, אומר זה

החסידי. והדם

תביט אל מראהו, אל תביט אל לומר, אנו מוכרחים

חיי הרעה, הסביבה גרמה זאת המגושמת, חזותו על

והתאווה. הרעש

בגידים דופק העבה, באפילה עמוק עמוק ואילו

נפש והמסירות הסבא של הלהט האב, של הלב ובראש

אב־הסבא. של

אל רגלי ההורים שהלכו הקילומטרים ואלפי מאות

משהו הצנומים, בענפים סמויה חיות מעניקים הרביים

זכרונות. של מעיין מעצמו, אצלו נפתח

של הנלהבת תפלתו אבא, בבית ההנהגה על נזכר הוא

הרבי, של הבוערים המוסר דברי עם ה"חדר" הסבא,

לשמוע העתיק, החסידי ל"מנין" תשוקה בו ומתעוררת

חסידית. והתוועדות ניגון חסידית, תפלה

על ההורים ששפכו ודמעות זיעה של הדליים מאות

המקורר הלב את משרים ותשובה ועבודה תורה

בירושה. שבא ההון ומתגלה הסביבתי, הבוץ את ורוחצים

שנעשה הליבון אור. ידי על ליבון של סוג כן גם זהו

ה ידי על ובנכד באב־הסבא.בבן הרבי שזרע הזרוע אור

את גם חודר החסידות מאור של העצמי האור

כשית". עבית ה"שמנת של עור הכתנות

של מחיצה ישנה שכאשר השמש, באור אנו רואים

של מחיצה כשישנה ואילו השמש, אור מאיר � זכוכית

גם חודר השמש חום אבל מאיר. השמש אור אין עור,

עור. של מחיצה דרך

את גם חודר החסידות, מאור של העצמי האור ואילו

האור. את גם מביא החסידי החום העור, כתנות

הגיע כולם", את מחיה "ואתה של הכלל עם הרבי

את ולהפוך להאיר יכולים שבאור כזו, נעלית לדרגא

לאור. ביותר הכבד החושך

טוב" לא לצדיק ענוש הידוע1"גם המאמר "נתן2.

הכלי. שבירת זהו עצמות", של גל ונעשה בו עיניו

זו ולא אור ניצוצי איבוד משום בודאי יש הכלי ובשבירת

העליונה. הכוונה היא

בירור הניצוצות, קיבוץ היא העליונה הכוונה

עבודה ידי על רק בא וזה הניצוצות, העלאת הניצוצות,

קירוב. ידי על כלומר באור,

מה ועיקום, עיוות הוא עון � מעון" השיב "ורבים

הרעה הסביבה השפעת באונס, בתחילה שמעוותים

היצר פיתויי ידי על ברצון, מכן ולאחר הרעים, והחברים

הטעות את מראה הוא מעון, משיב הרבי הנה הרע,

הישרה. הדרך אל לבוא איך ודרכים עצות ונותן שטעו

בני אחינו כלל בתוך אנ"ש, לכללות השי"ת יתן

ורוחני, גשמי בשפע מרובה, השפעה שיחיו, ישראל

ידי לצאת רק לא שמים, ויראת תורה בהרבצת ושיתחזקו

ילמד. הזולת שגם להשתדל אלא בעצמם, ללמוד חובה,

הלימוד שיעורי על ישמרו ילמדו, הכנסת כשבבתי

יותר, טהור האויר ייעשה � חסידות לימוד זמני ויקבעו

להקים שיש האמת, את ויראו יותר, חזקים והלב והראש

יראת של השרשה הילדים יקבלו בהם דתיים, "חדרים"

ורש"י גמרא לומדים בהן קטנות ישיבות שמים,

ביראת תורה לומדים בהן גדולות ישיבות ותוספות,

שמים.

לעבודת להתמסר צריכים הייתם אברכים אתם

בלבד זו לא היינו התורה הרבצת תורה, הרבצת

חובה ידי יוצאים ישיבה, ומקימים בחורים שמביאים

היינו התורה הרבצת אלא, בעבודה, או כסף בנתינת

שבעלי ביותר גדולים כוחות להקדיש בעצמם, שילמדו

מבוגרים גבירים, סוחרים, חנוונים, ילמדו, בתים

צריך אחד כל תורה, בתלמוד מחוייבים כולם וצעירים,

הקבועים. בשיעורים להשתתף שלו המדרש לבית לבוא

משנה, מקרא, של הלימוד, שיעורי כל לחזק יש

ליצור להשתדל ויש וחסידות, מדרש אגדה, גמרא,

נוספים. שיעורים

לכם, שאומרים למה ושמעו הסכיתו אברכים, אתם

פעמים, כמה בכך דובר כבר ממש. בנפשכם נוגע הענין

ליום, מיום דתיים. בחדרים ילמדו שילדים ההכרח שמן

בחיים נוגע הדתי שה"חדר" איך רואים לחודש מחודש

החוליים על לדבר וקשה ולהצביע להראות למותר ממש.

ירחם והשי"ת גורמים. הלא־דתיים שהחדרים המסוכנים

שלמה, רפואה להם וישלח שיחיו ישראל כלל ועל עליהם

לגבולם. בנים ושבו
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כו.1) יז, א.2)משלי נט, זח"א א. עה, בתרא בבא א. לד, שבת א. נח, ברכות
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הטרגדיה את ראו פקוחות, בעינים הסתכלו אברכים,

עצמכם את תשלו נא אל מביא, הרע שהחינוך המרה

טוב. הלא את תעקפו ואתם החכמים תהיו שאתם

תרשו נא אל בעינים, באמת הסתכלו אברכים,

המות, מסם ילדיכם על שמרו המסולף, במסוה להתנחם

ילדיכם את ותמסרו עצמכם ועל ילדיכם על תרחמו

דתיים. בחדרים

שלכם, המאושר הנצחי ההון את הצילו יהודים,

ה' בעזרת ותראו הדתיים, בחדרים ילדיכם את ומסרו

ומצוות. תורה ומקיים הישרה בדרך הולכים ובנות בנים

a"vxz ,elqk 'ke h"i
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h"vxz - v"iixd x"enc` zyecw ceak zniyx

.ËÎצדק צמח בעל אדמו"ר כ"ק להוד החסידים וזקני גדולי נתקבצו תקפ"ט השבועות חג על

בתוך מסטאראדוב הר"נ וגם והרחוקות הקרובות העיירות מכל גדול קהל בא עמם ואתם ַַַלליובאוויטש

הבאים.

במדבר50הקביעות ובש"ק בשבוע, השני וביום הראשון ביום היתה ההיא בשנה השבועות 51דחג

שאו מאמר צדק צמח אדמו"ר כ"ק אמר – שבת של נרות הדלקת קודם בנ"י52– עדת כל ראש את

הראב"ע כפי' שאו ופירש אבותם, לבית ראש53למשפחותם את תשא כי שע"י54מענין הענין וביאר ,

כמה הסביר ובזה למעלה שהיא כמו הנשמה ועצם בראש עלי' נעשה שבגוף הנשמה הארת עבודת

ומדרש זהר ומאמרי .55פסוקים

כספוג המאמר את קבל בקיהר"נ הי' ואגדה מדרש הזהר מאמרי וכן ופירושיהם הפסוקים כל כי ,

גדולה. הנאה מהמאמר ויהנה מכבר, בהם
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סיון ב' יום" ב"היום קלים) (בשינויים הועתק זה קטע (50

סיון ד' ועש"ק, ליום אור בשיחת והובא תרצ"ט"). קייץ (מ"מכ'

ואילך). 387 ע' ח"ג התוועדויות מנחם (תורת תשמ"ח

שם). יום" ("היום בסיון ה' (51

ב. א, במדבר (52

עה"פ. (53

יב. ל, תשא (54

ואילך. ט ע' במדבר אוה"ת ראה (55

∑

ycew zexb`

תרצ"ה תשרי ל' ב"ה

וורשא

וו"ח תהלה לשם הנודע הרה"ג ידידי אל

מוהר"ר... אי"א

וברכה. שלום

כי להשמיע בא ומה קראתי, שי' הרי"פ לידידנו מכתבו

כ"ק הוד מקושרי הנה בתנאי, רוצה כי או רוצה, ואינו יכול

כ"ק מהוד דרשו לא זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר

תנאים והתנו הבטחות זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר

ונתן מסר גורארי' נ"ע ר"ש החסיד המיוחד האחד מיוחדים,

כ"ק להוד דרוש שהי' ההוצאה כל לתת נפש במסירת עצמו

הכלל עניני על זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר

לו ונפתח בתחלה, יכולתו מכפי מונים עשרת הישיבה והחזקת

רב. בשפע הצלחה צנורי

שליט"א אדמו"ר כ"ק בשם

פייגין יחזקאל

b jxk v"iixden w"b`

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

לוח זמנים לשבוע חוה״מ סוכות בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א
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6:506:599:069:109:389:4210:3610:3818:1118:0018:4018:2917:4318:33הונגריה בודפשט )ק(

7:067:129:249:279:569:5910:5510:5618:3618:2719:0318:5418:1018:58טורקיה איסטנבול )ק(

7:257:309:449:4610:1610:1811:1511:1619:0018:5119:2519:1718:3419:21יוון אתונה )ק(



קנז לוח זמנים לשבוע חוה״מ סוכות בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:365:407:587:598:308:319:299:3017:2017:1317:4417:3716:5417:46באר שבע )ח(

5:365:407:577:598:298:319:299:2917:1817:1117:4217:3516:4217:44חיפה )ח( 

5:335:377:567:578:288:299:279:2717:1917:1217:4317:3616:3317:44ירושלים )ח( 

5:375:427:587:598:318:329:309:3017:1917:1117:4317:3616:5317:46תל אביב )ח(

7:017:099:179:219:499:5310:4610:4818:2218:1018:5218:4017:5418:53אוסטריה וינה )ק(

6:426:339:219:159:539:4810:5810:5419:3419:4020:0020:0619:2120:17אוסטרליה מלבורן )ק(

7:037:119:199:229:519:5510:4910:5118:2518:1418:5418:4317:5818:47אוקראינה אודסה )ק(

6:356:448:518:559:239:2710:2110:2317:5617:4518:2618:1417:2918:18אוקראינה דונייצק )ק(

6:476:569:039:069:359:3910:3210:3418:0617:5518:3618:2417:3818:28אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

7:157:259:299:3310:0210:0610:5811:0118:2918:1719:0018:4818:0118:52אוק. ז׳יטומיר )ק(

7:077:169:229:269:549:5810:5110:5318:2318:1018:5418:4117:5418:45אוקראינה קייב )ק(

7:287:369:459:4810:1710:2011:1511:1618:5218:4219:2119:1018:2519:23איטליה מילאנו )ק(

5:505:498:248:228:548:529:569:5518:1218:1118:3318:3217:5318:36אקוואדור קיטו )ח(

6:176:098:548:509:279:2210:3210:2819:0519:1019:3019:3518:5119:46ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:006:519:449:3810:1410:0911:2111:1620:0520:1120:3220:3919:5220:43ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

7:087:149:269:289:5810:0110:5710:5818:3918:3019:0518:5618:1419:00ארה״ב בולטימור )ק(

6:577:039:169:189:489:5010:4610:4718:2918:2018:5518:4618:0318:57ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:587:049:169:199:489:5110:4710:4818:2818:1918:5518:4618:0318:57ארה״ב ג׳רסי )ק(

7:347:419:539:5510:2510:2711:2311:2419:0418:5419:3119:2218:3819:33ארה״ב דטרויט )ק(

7:167:209:389:3910:1010:1111:1011:1019:0018:5419:2419:1718:3719:27ארה״ב היוסטן )ק(

6:496:549:119:129:439:4410:4210:4218:3018:2318:5518:4718:0618:56ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

7:147:179:369:3710:0910:1011:0911:0919:0218:5619:2519:1918:3919:28ארה״ב מיאמי )ק(

6:557:019:129:149:459:4710:4310:4418:2318:1318:4918:4017:5718:52ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:516:589:119:149:429:4510:4110:4218:2418:1418:5018:4117:5818:51ארה״ב שיקאגו )ק(

6:005:568:398:369:089:0510:1210:0918:4018:4119:0219:0318:2319:07בוליביה לה פאס )ח(

7:538:0310:0610:1110:3910:4311:3611:3819:0518:5219:3619:2418:3619:40בלגיה אנטוורפן )ק(

7:528:0110:0610:1110:3910:4311:3511:3819:0718:5419:3819:2518:3819:40בלגיה בריסל )ק(

7:097:219:229:279:549:5910:5010:5318:1618:0218:5018:3617:4618:40בלרוס ליובאוויטש )ק(

5:355:298:118:078:428:399:469:4318:1318:1618:3618:3917:5718:45ברזיל ס.פאולו )ח(

5:215:167:577:548:298:259:339:3017:5918:0218:2218:2417:4318:31ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

7:107:209:259:299:5610:0110:5310:5618:2518:1218:5618:4317:5618:58בריטניה לונדון )ק(

7:217:329:349:3910:0610:1111:0311:0518:3118:1719:0318:5018:0119:06בריטניה מנצ׳סטר )ק(

7:187:289:319:3610:0310:0811:0011:0318:2918:1519:0118:4818:0018:52גרמניה ברלין )ק(

7:337:429:499:5310:2010:2411:1811:2018:5118:3919:2219:1018:2319:14גרמניה פרנקפורט )ק(

5:335:268:128:088:428:389:459:4318:1818:2118:4118:4418:0318:14דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:296:318:538:539:259:2510:2610:2518:2318:1818:4518:4018:0118:44הודו בומביי )ח(

6:236:258:488:489:209:2010:2110:2018:2118:1618:4318:3817:5918:42הודו פונה )ח(

6:506:599:069:109:389:4210:3610:3818:1118:0018:4018:2917:4318:33הונגריה בודפשט )ק(

7:067:129:249:279:569:5910:5510:5618:3618:2719:0318:5418:1018:58טורקיה איסטנבול )ק(

7:257:309:449:4610:1610:1811:1511:1619:0018:5119:2519:1718:3419:21יוון אתונה )ק(



קנח
       

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן לעזור      

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
לאחרי הצדקה קופת את ח"ו, לטלטל, אסור קודש). שבת ועבור החג ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים (בחו"ל
הסוכות, חג במוצאי הבדלה לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה,

קודש. שבת במוצאי ההבדלה לאחרי עד ובחו"ל

     

את להדליק הספיקו לא א א ,הנפוצי הזמני לוחות פי על החשיכה, לפני החג לכבוד הנרות את להדליק רצוי מלכתחילה
אש ידי על רק אלא חדשה, אש באמצעות הנרות את להדליק אי אז א יותר, מאוחר ג להדליק נית ,יו מבעוד הנרות
כדי וכדומה), גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק ראוי כ משו החג. לפני שהודלקה מאש מועברת
הגרי לאלה במיוחד חשובה זו עצה מאוחר. להדליק כשנאלצי החג נרות הדלקת לצור אש להעביר הצור בעת לאפשר

הסוכות. חג של השני בלילה הנרות הדלקת לצור חג מערב שנדלקה לאש הזקוקי בחו"ל,
בסו להדליק אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוס נשמה נר הסוכות חג של הראשו היו סו לקראת להדליק כדאי בחו"ל

חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת בערב השני, היו
:מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 

          

     

על להדליק אופ בשו אסור החג. לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ,הכוכבי צאת לאחר בלילה, רק – נרות הדלקת זמ
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי

:מברכי כ ואחרי דולק מנר העברה ידי על הנרות את מדליקי

            
 

          

    

הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג ישראל: באר
קודש. שבת במוצאי הבדלה לאחרי עד ש שתישאר במקו ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכי ולכ ההדלקה לאחרי
לאחר להדליק אופ בשו אסור  המוסמכי הגורמי ידי על ומקו מקו בכל המתפרס כפי הוא הנרות הדלקת זמ

זה. זמ
:מברכי כ ואחרי דולק מנר העברה ידי על הנרות את מדליקי בחו"ל:

            
 

לוח זמנים לשבוע חוה״מ סוכות בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:127:209:279:3010:0010:0310:5710:5918:3218:2019:0018:4918:0418:53מולדובה קישינב )ק(

7:227:239:519:5110:2110:2111:2211:2119:2619:2119:4819:4319:0420:47מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:486:389:289:2210:019:5511:0611:0219:4719:5420:1420:2219:3620:26ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ק(

5:545:588:208:218:518:529:519:5117:4717:4118:1118:0417:2418:08נפאל קטמנדו )ח(

6:476:469:159:139:479:4610:4910:4718:5718:5519:1819:1618:3819:20סינגפור סינגפור )ח(

6:466:569:019:059:329:3710:2910:3218:0017:4618:3218:1817:3118:22פולין ורשא )ק(

5:455:418:158:138:488:469:519:4818:0618:0718:2818:2817:4918:32פרו לימה )ח(

7:457:5310:0210:0610:3410:3711:3211:3419:1018:5919:3919:2818:4319:40צרפת ליאון )ק(

7:588:0710:1410:1710:4510:4911:4311:4519:1719:0519:4719:3518:4919:49צרפת פריז )ק(

5:355:348:078:068:378:369:399:3817:5217:5018:1318:1117:3318:15קולומביה בוגוטה )ח(

7:207:289:389:4110:1010:1311:0811:1018:4818:3819:1619:0618:2219:17קנדה טורונטו )ק(

6:597:079:169:199:489:5110:4610:4718:2318:1218:5118:4117:5618:53קנדה מונטריאול )ק(

6:456:509:039:059:379:3810:3510:3618:2018:1218:4518:3717:5518:41קפריסין לרנקה )ק(

7:427:549:5610:0110:2710:3211:2411:2718:5018:3519:2519:1018:2019:26רוסיה מוסקבה )ח(

7:287:369:439:4710:1610:1911:1311:1518:4818:3719:1719:0618:2119:10רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:307:399:489:5210:2010:2311:1711:1918:5518:4319:2419:1318:2719:25שוייץ ציריך )ק(

6:056:068:318:309:039:0310:0410:0318:0518:0118:2718:2317:4418:27תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט"ו אלול חדש הרחמים, בו כותב ע"ד מה שקרא בשיחה בהנוגע לענין פרוזבול, 

שענינו הוא מסירת שטרותיו לבית דין. ומביא פלוגתת רש"י ותוס' בזה.

)פוסק   - - והשולחן ערוך  )פוסק בנסתר דתורה(   - ויעיין הלכות הלואה לרבנו הזקן בעל התניא 

בנגלה דתורה(, בסעיף ל"ד, שזה שמש יסוד להאמור בשיחה, כאילו מסר שטרו לבית דין כו', ואפילו אין 

לו שטר כלל אלא חוב בע"פ, מועיל פרוזבול.

בהזדמנות זו אעוררו על שמירת שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא, הידועים, אשר שמענו 

כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר סגולה הם לכמה ענינים.

בברכה לבשו"ט ולחג שמח.

סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
כל ליל רביעי, י"ד תשרי



קנט
       

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן לעזור      

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
לאחרי הצדקה קופת את ח"ו, לטלטל, אסור קודש). שבת ועבור החג ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים (בחו"ל
הסוכות, חג במוצאי הבדלה לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה,

קודש. שבת במוצאי ההבדלה לאחרי עד ובחו"ל

     

את להדליק הספיקו לא א א ,הנפוצי הזמני לוחות פי על החשיכה, לפני החג לכבוד הנרות את להדליק רצוי מלכתחילה
אש ידי על רק אלא חדשה, אש באמצעות הנרות את להדליק אי אז א יותר, מאוחר ג להדליק נית ,יו מבעוד הנרות
כדי וכדומה), גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק ראוי כ משו החג. לפני שהודלקה מאש מועברת
הגרי לאלה במיוחד חשובה זו עצה מאוחר. להדליק כשנאלצי החג נרות הדלקת לצור אש להעביר הצור בעת לאפשר

הסוכות. חג של השני בלילה הנרות הדלקת לצור חג מערב שנדלקה לאש הזקוקי בחו"ל,
בסו להדליק אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוס נשמה נר הסוכות חג של הראשו היו סו לקראת להדליק כדאי בחו"ל

חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת בערב השני, היו
:מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 

          

     

על להדליק אופ בשו אסור החג. לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ,הכוכבי צאת לאחר בלילה, רק – נרות הדלקת זמ
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי

:מברכי כ ואחרי דולק מנר העברה ידי על הנרות את מדליקי

            
 

          

    

הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג ישראל: באר
קודש. שבת במוצאי הבדלה לאחרי עד ש שתישאר במקו ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכי ולכ ההדלקה לאחרי
לאחר להדליק אופ בשו אסור  המוסמכי הגורמי ידי על ומקו מקו בכל המתפרס כפי הוא הנרות הדלקת זמ

זה. זמ
:מברכי כ ואחרי דולק מנר העברה ידי על הנרות את מדליקי בחו"ל:
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