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L„Á‰לכם הּוא ראׁשֹון חדׁשים ראׁש לכם הּזה «…∆ֳִִֶֶֶַָָָֹ
הּׁשנה נׂשיאינּו1לחדׁשי רּבֹותינּו ּדּיּוקי וידּועים , ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָ

אדמֹו"ר כ"ק לדרּוׁשי עד ּדֹור, אחר ּדֹור ְְִֵֶַַַַָּבזה,
(החל ניסן ּדב' ההּלּולא ּבעל נׁשמתֹוֿעדן, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ(מהֹורׁש"ּב)
זמן זה, לזמן ּבמיחד וקׁשּור זֹו, קדׁש ׁשּבת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֻּבמֹוצאי

תרע"ח מּׁשנֹות ּדרעוין) הענין3ותרע"ט2רעוא מהּו , ְְְְֲֲִִִַַַָָָ
ידּוע והרי הּׁשנה, לחדׁשי הראׁשֹון הּוא ניסן ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשחדׁש
חדׁש (ּבראׁש ּדוקא ּתׁשרי ּבחדׁש הּוא הּׁשנה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹׁשראׁש
הּׁשנה, ּכל ׁשל הראׁש הּוא ּתׁשרי ׁשחדׁש והינּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּתׁשרי),
מהּו ּכן ואם הּׁשנה, וימֹות הּׁשנה וׁשבּועֹות הּׁשנה ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָחדׁשי
הּׁשנה. לחדׁשי הראׁשֹון הּוא ניסן ׁשחדׁש ּכאן ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשאֹומרים

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הּידּוע הּבאּור לפי ּוב'עטרת4ּובפרט ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכל5ראׁש' על החּיּות מּלמעלה נמׁש הּׁשנה ׁשּבראׁש , ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹֹ

וימי חדׁשי ּבכל החּיּות אחרּֿכ נׁשּפעת ּומּמּנּו ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּׁשנה,
ּתׁשרי ּבחדׁש ּתחּלה היינּו ּדוקא, מסּדר ּבסדר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻהּׁשנה,
הּוא ׁשּתׁשרי מּובן, ׁשּמּזה ׁשּלאחריו, ּבחדׁשים ְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָואחרּֿכ
ּכאן ׁשאֹומרים מהּו ואםּֿכן הּׁשנה, לחדׁשי הראׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּגם
הּדּיּוק ידּוע ּגם הּׁשנה. לחדׁשי הראׁשֹון הּוא 6ׁשּניסן ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּׁשּכתּוב מה ּבירח7עלּֿפי ׁשלמה הּמל אל וּיּקהלּו ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
יֹונתן ותרּגם הּׁשביעי, החדׁש הּוא גֹו' ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹהאיתנים

לי קרין הוּו עּתיקייאדעּתיקייא ּפרּוׁש קדמאה, ירחא ּה ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָ
מצרים יציאת לפני ּכֹולל ׁשּזה ּתֹורה, מּתן לפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהיינּו
ּכמֹו ּתֹורה ּדמּתן ההתחלה היא מצרים יציאת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ[ׁשהרי

את8ׁשּכתּוב ּתעבדּון מּמצרים העם את ּבהֹוציא ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָ
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ÔÒÈ� '·c ‡Ïel‰‰שביום «ƒ»¿ƒ»
נסתלק תר"פ) (בשנת «∆(‰ÏÁזה

אמירת שנת תשמ"ה, בשנת

˜„Lהמאמר ˙aL È‡ˆBÓa¿»≈«»…∆
ÔÓÊÏ „ÁÈÓa ¯eL˜Â ,BÊ¿»ƒ¿À»ƒ¿«
ÔÈÂÚ¯c ‡ÂÚ¯ ÔÓÊ ,‰Ê∆¿««¬»¿«¬ƒ
התוועדות במהלך נאמר המאמר

בשעות קודש בשבת שהתקיימה

של המנחה בעלות הצהרים, אחר

נאמר זה זמן שעל השבת, יום

דרעוין", "רעוא שהוא בזוהר

זו שבשעה כלומר הרצונות, רצון

העליון התענוג בחינת מאירה

הרצונות לכל המקור שהוא

שבאדם כשם שלהם, והפנימיות

הוא מסויים בדבר לו שיש העונג

בדבר שלו לרצון והמקור הסיבה

˙¯Á"Úזה) ˙B�MÓ2 ƒ¿
Ë"Ú¯˙Â3,ובמאמרי ¿

על הרש"ב הרבי של החסידות

לכם", הזה "החדש זה, פסוק

ותרע"ט תרע"ח בשנים שנאמרו

ומשמעותe‰Óמדייק פירוש «
‡e‰ ÔÒÈ� L„ÁL ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»∆…∆ƒ»
,‰�M‰ ÈL„ÁÏ ÔBL‡¯‰»ƒ¿»¿≈«»»
‰�M‰ L‡¯L Úe„È È¯‰Â«¬≈»«∆…«»»

השנה תחילת ‰e‡שהוא
‡˜Âc È¯Lz L„Áa¿…∆ƒ¿≈«¿»
,(È¯Lz L„Á L‡¯a)¿……∆ƒ¿≈
‡e‰ È¯Lz L„ÁL e�È‰Â¿«¿∆…∆ƒ¿≈
,‰�M‰ Ïk ÏL L‡¯‰גם »…∆»«»»

‰M�לעניין ÈL„Á,‰�M‰ ˙BÓÈÂ ‰�M‰ ˙BÚe·LÂ לעניין‰ רק ולא »¿≈«»»¿»«»»ƒ«»»
בלבד השנה Ô‡kתחילת ÌÈ¯ÓB‡L e‰Ó Ôk Ì‡Âזה L„ÁLבפסוק ¿ƒ≈«∆¿ƒ»∆…∆

‰�M‰ ÈL„ÁÏ ÔBL‡¯‰ ‡e‰ ÔÒÈ�באחד הוא השנה" ש"ראש אף ƒ»»ƒ¿»¿≈«»»
בתשרי?.

ÂמתחזקתהשאלהÚe„i‰ ¯e‡a‰ ÈÙÏ Ë¯Ù·- חסידות ספרי בשני ¿ƒ¿»¿ƒ«≈«»«
'‰¯Bz ÈËewÏ'a4הזקן ¯‡L'לאדמו"ר ˙¯ËÚ'·e5האדמו"ר לבנו ¿ƒ≈»«¬∆∆…

‰M�‰האמצעי, L‡¯aLבתשרי באחד ÏÚÓlÓ‰שחל CLÓ� ∆¿…«»»ƒ¿»ƒ¿«¿»
˙eiÁ‰הנבראים ולכל העולמות ‰M�‰,לכל Ïk ÏÚהשנה שבראש אלא «««»«»»

כללית היא ∆epnÓeƒההשפעה
השנה ‡Œ¯Áמראש ˙ÚtL�ƒ¿««««

ÈL„Á ÏÎa ˙eiÁ‰ Ck»««¿»»¿≈
‰�M‰ ÈÓÈÂולכל חודש לכל ƒ≈«»»

היא וההשפעה בפרטיות, יום

e�ÈÈ‰ ,‡˜Âc ¯cÒÓ ¯„Òa¿≈∆¿À»«¿»«¿
‰lÁzההשפעה L„Áaבאה ¿ƒ»¿…∆

ÌÈL„Áa CkŒ¯Á‡Â È¯Lzƒ¿≈¿««»»√»ƒ
,ÂÈ¯Á‡lLאחד ובכל ∆¿«¬»

מראש החל מגיעה מהחדשים

בפרט שלו החיות ∆fnL∆ƒ‰השנה
Ìb ‡e‰ È¯LzL ,Ô·eÓ»∆ƒ¿≈«

ÈL„ÁÏהחודש ÔBL‡¯‰»ƒ¿»¿≈
,‰�M‰השנה מראש שהרי «»»

יש תשרי חודש תחילת שהוא

של בצורההשפעה חיות

השנה חדשי לכל מסודרת

ÌÈ¯ÓB‡L e‰Ó ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈«∆¿ƒ
Ô‡k"לכם הזה "החודש בפסוק »

ÔBL‡¯‰ ‡e‰ ÔÒÈpL∆ƒ»»ƒ
‰�M‰ ÈL„ÁÏחודש ולא ¿»¿≈«»»

הראשון.? החודש הוא תשרי

˜eic‰ Úe„È Ìb6הנוסף «»««ƒ
זה פסוק על החסידות במאמרי

·e˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ7 «ƒ«∆»
‰ÓÏL CÏn‰ Ï‡ eÏ‰wiÂ«ƒ»¬∆«∆∆¿……
‡e‰ 'B‚ ÌÈ�˙È‡‰ Á¯Èa¿∆«»≈»ƒ
Ìb¯˙Â ,ÈÚÈ·M‰ L„Á‰«…∆«¿ƒƒ¿ƒ¿≈
ÔÈ¯˜ eÂ‰ ‡ÈÈ˜ÈzÚ„ Ô˙�BÈ»»¿«ƒ«»««¿»

‰‡Ó„˜ ‡Á¯È dÈÏ,הזקנים , ≈«¿»«¿»»
לו קוראים היו העתיקים,

החודש שהוא תשרי, (לחודש

הקדמון החודש מניסן) השביעי

e�ÈÈ‰ ‡ÈÈ˜ÈzÚ Le¯t≈¬ƒ«»«¿
ÏÏBk ‰fL ,‰¯Bz ÔzÓ È�ÙÏשל התקופה את ÈˆÈ‡˙גם È�ÙÏ ƒ¿≈««»∆∆≈ƒ¿≈¿ƒ«

‡È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ È¯‰L] ÌÈ¯ˆÓלמעשהÔzÓc ‰ÏÁ˙‰‰ ƒ¿«ƒ∆¬≈¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ««¿»»¿««
·e˙kL BÓk ‰¯Bz8הוטלה כאשר רבנו למשה הקדושֿברוךֿהוא בדברי »¿∆»

ממצרים ישראל בני את להוציא השליחות ‰ÌÚעליו ˙‡ E‡ÈˆB‰a¿ƒ¬∆»»
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  מפתח  כללי

 ב...................................................תפילין נחת סדר ה  )א

 ג...................................ב"יק א"קי י"ק ליםמזמורי תה  )ב

, ויקראפ "ש'  וגוהחודש הזה לכם ראש חדשיםה "מאמר ד  )ג

 ה ...........................................ה"משת'ה, ח ניסן''ר ,חודשה' פ

 טז...........................ה"תשמ'ה, יסןח נ"ק ר''ערשמכתב כללי   )ד

  ויקראפרשת  שבתת ושיח  )ה

 כ................................ה"שמהת, ניסן  חודשראש, החודשפרשת  

   ויקראפרשת  – לקוטי שיחות  )ו

  חכ ........................................................................יזרך כ )ק"בלה( 

לוי ' המקובל ר ח"ג הרה"ק הרה"כל ים מתורת לוי יצחקקוטיל  )ז

 לב..................................................ל "יצחק שניאורסאהן זצ

ל "ה ז"זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע  )ח

 לג............................................תרגום מאידיש, חוברת השניאורסאהן 

 לד..........................ויקראפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ט

 לה......................ויקראפרשת לשבוע חומש שיעור יומי   )י

 סא..........................ויקראפרשת שבוע לשיעורי תהלים   )יא

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יב

 סב................................................ויקראפרשת לשבוע  

 ע..........................אמירת הנשיאים לתחילת חודש ניסן  )יג

 עא........................ויקראפרשת לשבוע  "יום יוםה"לוח   )יד

 וע......................................ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )טו

 :חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

 טע .......................ויקראפרשת לשבוע  פרקים ליום'  ג–  )טז

  טצ ......................ויקראפרשת לשבוע  אחד ליום פרק –  )יז

  וק...........................ויקראפרשת לשבוע  ותצו ספר המ–  )יח

  נביאים וכתובים   )יט

  יק...................................... מה פרק יםתהל, כא פרק ב-מואלש

   מגילה–ת משניות תעני  )כ

 קיב..........................................................  ביאור קהתי

 כאק..........................................................יומאמסכת  עקבעין י  )כא

   עם ביאורים תמורהמסכת   )כב

  כבק........................................................... דלעד דף  לבמדף 

  מסכת כריתות עם ביאורים   )כג

  לבק............................................................. מדף ב עד דף ה 

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )כד

 נהק...............................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כה

 נהק...............................................................ר הזקן"אדמו

  ה אורתור  )כו

 ונק................................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כז

 זנק.............................................................ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ – צ"מאמרי הצ  )כח

 חנק......................................................"צמח צדק" הר"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כט

 טנק............................................................ש"ר מוהר"אדמו

   ב" תער–בהמשך המאמרים יעורים ש  )ל

 סק...........................................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ו"תרפ'הם המאמריספר   )לא

 סאק.........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )לב

 סבק.........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ב"רנתרשימת   )לג

 סבק........................................................ צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לד

 סגק........................................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 

 סוק.............................................חומש לקריאה בציבור   )לה

 עדק..................................ויקראפרשת לשבוע לוח זמנים   )לו

 עהק............................שבת קודשלערב סדר הדלקת נרות   )לז

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי.



ה

zyxt ,`xwie zyxt zay .c"qa

.d"nyz'd oqip yceg y`x ,ycegd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

L„Á‰לכם הּוא ראׁשֹון חדׁשים ראׁש לכם הּזה «…∆ֳִִֶֶֶַָָָֹ
הּׁשנה נׂשיאינּו1לחדׁשי רּבֹותינּו ּדּיּוקי וידּועים , ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָ

אדמֹו"ר כ"ק לדרּוׁשי עד ּדֹור, אחר ּדֹור ְְִֵֶַַַַָּבזה,
(החל ניסן ּדב' ההּלּולא ּבעל נׁשמתֹוֿעדן, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ(מהֹורׁש"ּב)
זמן זה, לזמן ּבמיחד וקׁשּור זֹו, קדׁש ׁשּבת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֻּבמֹוצאי

תרע"ח מּׁשנֹות ּדרעוין) הענין3ותרע"ט2רעוא מהּו , ְְְְֲֲִִִַַַָָָ
ידּוע והרי הּׁשנה, לחדׁשי הראׁשֹון הּוא ניסן ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשחדׁש
חדׁש (ּבראׁש ּדוקא ּתׁשרי ּבחדׁש הּוא הּׁשנה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹׁשראׁש
הּׁשנה, ּכל ׁשל הראׁש הּוא ּתׁשרי ׁשחדׁש והינּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּתׁשרי),
מהּו ּכן ואם הּׁשנה, וימֹות הּׁשנה וׁשבּועֹות הּׁשנה ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָחדׁשי
הּׁשנה. לחדׁשי הראׁשֹון הּוא ניסן ׁשחדׁש ּכאן ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשאֹומרים

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הּידּוע הּבאּור לפי ּוב'עטרת4ּובפרט ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכל5ראׁש' על החּיּות מּלמעלה נמׁש הּׁשנה ׁשּבראׁש , ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹֹ

וימי חדׁשי ּבכל החּיּות אחרּֿכ נׁשּפעת ּומּמּנּו ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּׁשנה,
ּתׁשרי ּבחדׁש ּתחּלה היינּו ּדוקא, מסּדר ּבסדר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻהּׁשנה,
הּוא ׁשּתׁשרי מּובן, ׁשּמּזה ׁשּלאחריו, ּבחדׁשים ְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָואחרּֿכ
ּכאן ׁשאֹומרים מהּו ואםּֿכן הּׁשנה, לחדׁשי הראׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּגם
הּדּיּוק ידּוע ּגם הּׁשנה. לחדׁשי הראׁשֹון הּוא 6ׁשּניסן ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּׁשּכתּוב מה ּבירח7עלּֿפי ׁשלמה הּמל אל וּיּקהלּו ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
יֹונתן ותרּגם הּׁשביעי, החדׁש הּוא גֹו' ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹהאיתנים

לי קרין הוּו עּתיקייאדעּתיקייא ּפרּוׁש קדמאה, ירחא ּה ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָ
מצרים יציאת לפני ּכֹולל ׁשּזה ּתֹורה, מּתן לפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהיינּו
ּכמֹו ּתֹורה ּדמּתן ההתחלה היא מצרים יציאת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ[ׁשהרי

את8ׁשּכתּוב ּתעבדּון מּמצרים העם את ּבהֹוציא ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָ
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א.)1 יב, ובכ"מ.)2בא ואילך. רכד ס"ע תרע"ח ואילך.)3סה"מ 19 ע' ה'ש"ת סה"מ גם וראה ואילך. שכג ע' עטר"ת סה"מ

ג.)4 מא, ועוד.)6בתחלתו.)5תבוא .3 שבהערה ב.)7מקומות ח, א ד).)8מלכים פ"ג, (משמו"ר שם פרש"י וראה יב. ג, שמות
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בתורה: נאמר ניסן חודש על

ÈL„ÁÏ ÌÎÏ ‡e‰ ÔBL‡¯ ÌÈL„Á L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰«…∆«∆»∆…√»ƒƒ»∆¿»¿≈
‰�M‰1e�È‡ÈN� e�È˙Ba¯ È˜eic ÌÈÚe„ÈÂ חב"ד, Êa‰אדמו"רי «»»ƒƒƒ≈«≈¿ƒ≈»∆

בו, שדייקו זה Bc¯,בפסוק ¯Á‡ ¯Bcהראשון ÈLe¯„Ïמהדור „Ú «««ƒ¿≈
של החסידות Î"˜מאמרי

(a"L¯B‰Ó) ¯"BÓ„‡«¿¿»«
ÏÚa ,Ô„ÚŒB˙ÓL�ƒ¿»≈∆««

ÔÒÈ� '·c ‡Ïel‰‰שביום «ƒ»¿ƒ»
נסתלק תר"פ) (בשנת «∆(‰ÏÁזה

אמירת שנת תשמ"ה, בשנת

˜„Lהמאמר ˙aL È‡ˆBÓa¿»≈«»…∆
ÔÓÊÏ „ÁÈÓa ¯eL˜Â ,BÊ¿»ƒ¿À»ƒ¿«
ÔÈÂÚ¯c ‡ÂÚ¯ ÔÓÊ ,‰Ê∆¿««¬»¿«¬ƒ
התוועדות במהלך נאמר המאמר

בשעות קודש בשבת שהתקיימה

של המנחה בעלות הצהרים, אחר

נאמר זה זמן שעל השבת, יום

דרעוין", "רעוא שהוא בזוהר

זו שבשעה כלומר הרצונות, רצון

העליון התענוג בחינת מאירה

הרצונות לכל המקור שהוא

שבאדם כשם שלהם, והפנימיות

הוא מסויים בדבר לו שיש העונג

בדבר שלו לרצון והמקור הסיבה

˙¯Á"Úזה) ˙B�MÓ2 ƒ¿
Ë"Ú¯˙Â3,ובמאמרי ¿

על הרש"ב הרבי של החסידות

לכם", הזה "החדש זה, פסוק

ותרע"ט תרע"ח בשנים שנאמרו

ומשמעותe‰Óמדייק פירוש «
‡e‰ ÔÒÈ� L„ÁL ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»∆…∆ƒ»
,‰�M‰ ÈL„ÁÏ ÔBL‡¯‰»ƒ¿»¿≈«»»
‰�M‰ L‡¯L Úe„È È¯‰Â«¬≈»«∆…«»»

השנה תחילת ‰e‡שהוא
‡˜Âc È¯Lz L„Áa¿…∆ƒ¿≈«¿»
,(È¯Lz L„Á L‡¯a)¿……∆ƒ¿≈
‡e‰ È¯Lz L„ÁL e�È‰Â¿«¿∆…∆ƒ¿≈
,‰�M‰ Ïk ÏL L‡¯‰גם »…∆»«»»

‰M�לעניין ÈL„Á,‰�M‰ ˙BÓÈÂ ‰�M‰ ˙BÚe·LÂ לעניין‰ רק ולא »¿≈«»»¿»«»»ƒ«»»
בלבד השנה Ô‡kתחילת ÌÈ¯ÓB‡L e‰Ó Ôk Ì‡Âזה L„ÁLבפסוק ¿ƒ≈«∆¿ƒ»∆…∆

‰�M‰ ÈL„ÁÏ ÔBL‡¯‰ ‡e‰ ÔÒÈ�באחד הוא השנה" ש"ראש אף ƒ»»ƒ¿»¿≈«»»
בתשרי?.

ÂמתחזקתהשאלהÚe„i‰ ¯e‡a‰ ÈÙÏ Ë¯Ù·- חסידות ספרי בשני ¿ƒ¿»¿ƒ«≈«»«
'‰¯Bz ÈËewÏ'a4הזקן ¯‡L'לאדמו"ר ˙¯ËÚ'·e5האדמו"ר לבנו ¿ƒ≈»«¬∆∆…

‰M�‰האמצעי, L‡¯aLבתשרי באחד ÏÚÓlÓ‰שחל CLÓ� ∆¿…«»»ƒ¿»ƒ¿«¿»
˙eiÁ‰הנבראים ולכל העולמות ‰M�‰,לכל Ïk ÏÚהשנה שבראש אלא «««»«»»

כללית היא ∆epnÓeƒההשפעה
השנה ‡Œ¯Áמראש ˙ÚtL�ƒ¿««««

ÈL„Á ÏÎa ˙eiÁ‰ Ck»««¿»»¿≈
‰�M‰ ÈÓÈÂולכל חודש לכל ƒ≈«»»

היא וההשפעה בפרטיות, יום

e�ÈÈ‰ ,‡˜Âc ¯cÒÓ ¯„Òa¿≈∆¿À»«¿»«¿
‰lÁzההשפעה L„Áaבאה ¿ƒ»¿…∆

ÌÈL„Áa CkŒ¯Á‡Â È¯Lzƒ¿≈¿««»»√»ƒ
,ÂÈ¯Á‡lLאחד ובכל ∆¿«¬»

מראש החל מגיעה מהחדשים

בפרט שלו החיות ∆fnL∆ƒ‰השנה
Ìb ‡e‰ È¯LzL ,Ô·eÓ»∆ƒ¿≈«

ÈL„ÁÏהחודש ÔBL‡¯‰»ƒ¿»¿≈
,‰�M‰השנה מראש שהרי «»»

יש תשרי חודש תחילת שהוא

של בצורההשפעה חיות

השנה חדשי לכל מסודרת

ÌÈ¯ÓB‡L e‰Ó ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈«∆¿ƒ
Ô‡k"לכם הזה "החודש בפסוק »

ÔBL‡¯‰ ‡e‰ ÔÒÈpL∆ƒ»»ƒ
‰�M‰ ÈL„ÁÏחודש ולא ¿»¿≈«»»

הראשון.? החודש הוא תשרי

˜eic‰ Úe„È Ìb6הנוסף «»««ƒ
זה פסוק על החסידות במאמרי

·e˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ7 «ƒ«∆»
‰ÓÏL CÏn‰ Ï‡ eÏ‰wiÂ«ƒ»¬∆«∆∆¿……
‡e‰ 'B‚ ÌÈ�˙È‡‰ Á¯Èa¿∆«»≈»ƒ
Ìb¯˙Â ,ÈÚÈ·M‰ L„Á‰«…∆«¿ƒƒ¿ƒ¿≈
ÔÈ¯˜ eÂ‰ ‡ÈÈ˜ÈzÚ„ Ô˙�BÈ»»¿«ƒ«»««¿»

‰‡Ó„˜ ‡Á¯È dÈÏ,הזקנים , ≈«¿»«¿»»
לו קוראים היו העתיקים,

החודש שהוא תשרי, (לחודש

הקדמון החודש מניסן) השביעי

e�ÈÈ‰ ‡ÈÈ˜ÈzÚ Le¯t≈¬ƒ«»«¿
ÏÏBk ‰fL ,‰¯Bz ÔzÓ È�ÙÏשל התקופה את ÈˆÈ‡˙גם È�ÙÏ ƒ¿≈««»∆∆≈ƒ¿≈¿ƒ«

‡È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ È¯‰L] ÌÈ¯ˆÓלמעשהÔzÓc ‰ÏÁ˙‰‰ ƒ¿«ƒ∆¬≈¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ««¿»»¿««
·e˙kL BÓk ‰¯Bz8הוטלה כאשר רבנו למשה הקדושֿברוךֿהוא בדברי »¿∆»

ממצרים ישראל בני את להוציא השליחות ‰ÌÚעליו ˙‡ E‡ÈˆB‰a¿ƒ¬∆»»
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eb'ו miycg y`x mkl dfd ycegd

ּדמּתן ׁשההתחלה מּובן ׁשּמּזה הּזה, ההר על ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהאלקים
ּפרׁשת אמירת ּדלפני מצרים], יציאת ּבעת היא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָּתֹורה
חדׁש ּתׁשרי לחדׁש עּתיקייא קֹורין היּו אז ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹהחדׁש
ּתֹורה מּתן ּדלאחר ׁשביעאה, ירחא הּוא ּוכען ְְְְִִִַַַַַָָָָָָהראׁשֹון,
ּבאּור ּדֹורׁש זה ּולפי הּׁשביעי. החדׁש הּוא ּתׁשרי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹחדׁש
היה ּתֹורה מּתן לפני ׁשנים אלפי ׁשּבמׁש ּדמּכיון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּביֹותר,
ּגדֹולי עלֿידי ּכן ונקרא הראׁשֹון, החדׁש ּתׁשרי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנקרא
ּדוקא ניסן להיֹות אחרּֿכ נׁשּתּנה לּמה ּכן אם ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָעֹולם,
עלּֿפי מּובן אינֹו ּוביֹותר הּׁשנה. לחדׁשי הראׁשֹון ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהחדׁש

ּבּמדרׁש ּדאיתא [היינּו9מה ּבעֹולמֹו הּקּב"ה מּׁשּבחר ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָ
ראׁשי ּבֹו קבע ּבֹו] ּבחר ואחרּֿכ העֹולם את ְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָמּׁשּברא
מּתן ּבׁשעת [היינּו ּובניו ּביעקב ּומּׁשּבחר וׁשנים, ְְְְֲֳִִִִֶַַַַַַָָָָָֹחדׁשים
מּכל ּבחרּתנּו אּתה היה ּדאז מצרים, ויציאת ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָּתֹורה
הּזקן אדמֹו"ר 'ערּו ּב'ׁשלחן וכּמּובא כּו', 10העּמים ְְְְִֵַַַַָָָָָֻ

לכּון ׁשּצרי ׁשמע, קריאת ׁשּבברכֹות ּבחרּת ּובנּו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבכּונת
חדׁש ׁשהּוא ּגאּלה ׁשל חדׁש להם קבע ּתֹורה] ְְֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻלמּתן
ראׁשי ּבֹו ּדקבע הענין היה ׁשּכבר מּכיון ּדלכאֹורה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָניסן,
ּבעֹולמֹו) ּומּׁשּבחר עֹולמֹו את (מּׁשּברא וׁשנים ְְֳִִִִֶֶֶַָָָָָָָחדׁשים
להם קבע לּמה ּבעי טעמא אםּֿכן ּתׁשרי, חדׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּדהינּו

ּבתׁשרי. ולא ּבניסן הּגאּלה חדׁש ְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹֻאת

C‡לחדׁש ניסן חדׁש ּבין ההפרׁש ּדהּנה הּוא, הענין «ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
ּבריאת ענין היה ּתׁשרי ׁשּבחדׁש מה הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּתׁשרי
והּנה מצרים. ּדיציאת הּנס היה ניסן ּובחדׁש ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהעֹולם,

לכאֹור הּוא העֹולם ּבריאת מהּנסענין יֹותר נעלה ה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
מאין, יׁש היא העֹולם ּבריאת ּכי מצרים, ְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָּדיציאת
ּבלבד. מּיׁש יׁש הּוא מצרים ּדיציאת הּנס ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַמהּֿׁשאיןּֿכן

הּנ"ל ּבּמאמרים והאמּונה'11וכּמּובא הּיחּוד ,12מ'ׁשער ְְֱֲִִִַַַַַַַַָָָָ
יםֿסּוף מּקריעת יֹותר ּגדֹול ּפלא היא מאין יׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָּדהתהּוּות
קריעת ּדענין וחֹומה. נד ּכמֹו ונּצבּו הּמים ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָׁשּנבקעּו
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Ô·eÓ ‰fnL ,‰f‰ ¯‰‰ ÏÚ ÌÈ˜Ï‡‰ ˙‡ Ôe„·Úz ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ««¿∆»¡…ƒ«»»«∆∆ƒ∆»
‡È‰ ‰¯Bz ÔzÓc ‰ÏÁ˙‰‰Lכבר ÌÈ¯ˆÓבעצם ˙‡ÈˆÈ ˙Úa ∆««¿»»¿««»ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ

דברי כן ואם התורה את ולקבל סיני להר להגיע במטרה היא היציאה שהרי

הקדמון" "החודש תשרי לחודש קוראים היו תורה מתן שלפני יונתן תרגום

לגבי גם מתפרשים (הראשון)

מצרים], יציאת שלפני התקופה

L¯t˙היינו ˙¯ÈÓ‡ È�ÙÏc¿ƒ¿≈¬ƒ«»»«
L„Á‰לראשונה נאמר שבה «…∆

החודש הוא ניסן שחודש

˜ÔÈ¯Bהראשון eÈ‰ Ê‡»»ƒ
‡ÈÈ˜ÈzÚהזקניםL„ÁÏ ¬ƒ«»¿…∆

,ÔBL‡¯‰ L„Á È¯Lzƒ¿≈…∆»ƒ
ÔÚÎeוכעת -‡e‰תשרי חודש ¿»

הראשון החודש היה שבעבר

,‰‡ÚÈ·L ‡Á¯Èהחודש «¿»¿ƒ»»
Bz¯‰השביעי, ÔzÓ ¯Á‡Ïcƒ¿««««»

L„Á‰ ‡e‰ È¯Lz L„Á…∆ƒ¿≈«…∆
L¯Bc ‰Ê ÈÙÏe .ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ¿ƒ∆≈
ÔÂÈkÓc ,¯˙BÈa ¯e‡a≈¿≈¿ƒ≈»

ÌÈ�L ÈÙÏ‡ CLÓaLמאז ∆¿∆∆«¿≈»ƒ
העולם ÔzÓבריאת È�ÙÏƒ¿≈««

‰¯Bzאלפים ב' בשנת שהיה »
לבריאה �˜¯‡תמ"ח ‰È‰»»ƒ¿»

,ÔBL‡¯‰ L„Á‰ È¯Lzƒ¿≈«…∆»ƒ
ÈÏB„b È„ÈŒÏÚ Ôk ‡¯˜�Â¿ƒ¿»≈«¿≈¿≈

,ÌÏBÚ"עתיקייא" הנקראים »
Œ¯Á‡ ‰pzL� ‰nÏ Ôk Ì‡ƒ≈»»ƒ¿«»««
‡˜Âc ÔÒÈ� ˙BÈ‰Ï Ck»ƒ¿ƒ»«¿»
ÈL„ÁÏ ÔBL‡¯‰ L„Á‰«…∆»ƒ¿»¿≈

‰�M‰נשאר לא תשרי ומדוע «»»
אלפני במשך שהיה כפי הראשון

שנים?.

ÈtŒÏÚ Ô·eÓ B�È‡ ¯˙BÈ·e¿≈≈»«ƒ
L¯„na ‡˙È‡c ‰Ó9 «¿ƒ»«ƒ¿»
BÓÏBÚa ‰"aw‰ ¯ÁaMÓƒ∆»««»»¿»
˙‡ ‡¯aMÓ e�ÈÈ‰]«¿ƒ∆»»∆
¯Áa CkŒ¯Á‡Â ÌÏBÚ‰»»¿««»»«

Ba Ú·˜ [Baֿהקדושֿברוך »«
ÌÈ�LÂ,הוא ÌÈL„Á ÈL‡»̄≈√»ƒ¿»ƒ

¯ÁaMÓeהקדושֿברוךֿהואÂÈ�·e ·˜ÚÈaשבעולם העמים שאר מכל ƒ∆»«¿«¬…»»
‰z‡ ‰È‰ Ê‡c ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÂ ‰¯Bz ÔzÓ ˙ÚLa e�ÈÈ‰]«¿ƒ¿«««»ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿»»»«»
¯"BÓ„‡ 'Ce¯Ú ÔÁÏL'a ‡·enÎÂ ,'eÎ ÌÈnÚ‰ ÏkÓ e�z¯Áa¿«¿»ƒ»»«ƒ¿«»¿À¿»»«¿

Ô˜f‰10CÈ¯vL ,ÚÓL ˙‡È¯˜ ˙BÎ¯·aL z¯Áa e�·e ˙�eÎa «»≈¿«»«»»«¿»∆¿ƒ¿¿ƒ«¿«∆»ƒ

ÔeÎÏ"בחרת "ובנו אומרים ÏLכאשר L„Á Ì‰Ï Ú·˜ [‰¯Bz ÔzÓÏ ¿«≈¿««»»«»∆…∆∆
‰¯B‡ÎÏc ,ÔÒÈ� L„Á ‡e‰L ‰l‡b:תמוה‰È‰ ¯·kL ÔÂÈkÓ ¿À»∆…∆ƒ»¿ƒ¿»ƒ≈»∆¿»»»

Ba Ú·˜c ÔÈ�Ú‰בעולם ÌÈ�LÂהקדושֿברוךֿהוא ÌÈL„Á ÈL‡¯ »ƒ¿»¿»«»≈√»ƒ¿»ƒ
BÓÏBÚa ¯ÁaMÓe BÓÏBÚ ˙‡ ‡¯aMÓ)הבריאה בתחילת )כבר ƒ∆»»∆»ƒ∆»«¿»
e�È‰cהבריאה בתחילת שכבר ¿«¿

את בחר הקדושֿברוךֿהוא

ÔkŒÌ‡ ,È¯Lz L„Á…∆ƒ¿≈ƒ≈
ÈÚa ‡ÓÚËבנתינת צורך יש «¿»»≈
והסבר יציאתnÏ‰טעם בעת »»

שינוי בכך חל תורה ומתן מצרים

הייתה שכבר הבחירה ובמקום

תשרי בחודש לכן קודם רב זמן

כעת הקדושֿברוךֿהוא בחר

- ניסן ‡˙בחודש Ì‰Ï Ú·»̃«»∆∆
‡ÏÂ ÔÒÈ�a ‰l‡b‰ L„Á…∆«¿À»¿ƒ»¿…

È¯L˙aהחודש שהוא ¿ƒ¿≈
היית הבחירה בו,שמלכתחילה ה

קבע הקדושֿברוךֿהוא כאשר

ושנים"? חדשים "ראשי בעולם

C‡¯Â‡È·,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ «»ƒ¿»
L¯Ù‰‰ ‰p‰cההבדלÔÈa ¿ƒ≈«∆¿≈≈

È¯Lz L„ÁÏ ÔÒÈ� L„Á…∆ƒ»¿…∆ƒ¿≈
שלהם והמהות התוכן מבחינת

È¯Lz L„ÁaL ‰Ó ‡e‰«∆¿…∆ƒ¿≈
,ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a ÔÈ�Ú ‰È‰»»ƒ¿«¿ƒ«»»
Òp‰ ‰È‰ ÔÒÈ� L„Á·e¿…∆ƒ»»»«≈
‰p‰Â .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈcƒƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ≈
‡e‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a ÔÈ�Úƒ¿«¿ƒ«»»

‰ÏÚ� ‰¯B‡ÎÏומופלא ƒ¿»«¬∆
˙‡ÈˆÈc Òp‰Ó ¯˙BÈ≈≈«≈ƒƒ«
˙‡È¯a Èk ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ¿ƒ«

LÈ ‡È‰ ÌÏBÚ‰ומציאות »»ƒ≈
מלאÔÈ‡Óקיימת דבר היינו ≈«ƒ
‰Òpדבר, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«≈

‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈcלא ƒƒ«ƒ¿«ƒ
יש בריאת כמו מופלא חידוש

אלא LiÓמאין LÈשל שינוי ≈ƒ≈
אחרת למציאות קיימת מציאות

ÌÈ¯Ó‡na ‡·enÎÂ .„·Ïaƒ¿«¿«»««¬»ƒ
Ï"p‰11הפסוק על הקודמים בדורות האדמו"רים של החסידות מאמרי ««

לכם" הזה eÓ‡‰Â�‰'"החודש „eÁi‰ ¯ÚL'Ó12לרבנו התניא שבספר ƒ«««ƒ¿»¡»
ÚÈ¯wÓ˙העולםee‰˙‰c˙הזקן, ¯˙BÈ ÏB„b ‡Ït ‡È‰ ÔÈ‡Ó LÈ ¿ƒ¿«≈≈«ƒƒ∆∆»≈ƒ¿ƒ«

ÌÈn‰ eÚ˜·pL ÛeÒŒÌÈלגזרים‰ÓBÁÂ „� BÓk e·v�Âטבעם היפך «∆ƒ¿¿««ƒ¿ƒ¿¿≈¿»
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d"nyz'd ,oqip yceg y`x ,ycegd zyxt ,`xwie zyxt zay

ּב'תֹורה [וכּמּובא מצרים ּדיציאת הּׁשלמּות הּוא ְְְְִִִִֵַַַַַָָיםֿסּוף
הּתֹוספּתא13אֹור' יציאת14ּבׁשם להזּכיר ׁשּמצוה ּדכׁשם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּבכל יםֿסּוף קריעת להזּכיר מצוה ּכ יֹום, ּבכל ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָמצרים
ּדיציאת הּׁשלמּות היא יםֿסּוף ׁשּקריעת מּׁשּום והּוא ְְְִִִִִֵֶַַַַיֹום,
מאין יׁש ּדבריאה הענין הּנה ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמצרים],
קריעת ּכי הּוא, הּדבר וטעם יֹותר. ּגדֹול ּפלא ְְִִֵֶֶַַַַָָָהּוא
הּנּצבת ּדחֹומה הענין ּכי ּבלבד, מּיׁש יׁש היא ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָיםֿסּוף

ׁשּבעֹולם יׁש ּדבר הּוא אחד אֹו15ּבמקֹום אחר (ּבמקֹום ְְֵֵֶֶַָָָָָָָ
מּיׁש יׁש הּוא והּנס יׁש, הם הּמים וכן אחרת) ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַּבמציאּות
ּבריאת מהּֿׁשאיןּֿכן כּו'. נד ּכמֹו יעמדּו ׁשהּמים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַּבלבד,
לגמרי. חדׁש ּדבר ׁשהּוא מאין, יׁש היא וארץ ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשמים

‰p‰Âּגדֹול ּפלא היא מאין יׁש ׁשּבריאה זאת מּלבד ¿ƒ≈ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ׁשּגם זאת, עֹוד הּנה יםֿסּוף, מּקריעת ְִִִֵֵֶַַַֹיֹותר
העֹולם ּבריאת ּבעת ּכן ּגם (ׁשּנבראה הּטבע ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהנהגת
וכּמּובא יםֿסּוף, ּדקריעת הּנס על מעלה ּבּה יׁש ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָּבתׁשרי)

ה'עקדה'16ּבּדרּוׁשים ּבׁשם אֹומרֹו) ּבׁשם ׁשּבׁשני17(ּדבר , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָ
א'אֹופּני ,יתּבר ּגדלּותֹו ּולהבין ללמד יכֹולים אנּו ם ְְְְְִִִִִֵַַָָָֹ

ׁשּיׁש מּובן ּדמּזה נּסית. מהנהגה ב' הּטבע, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמהנהגת
אפן יׁשנֹו ּכי נּסית, הנהגה על טבעית ּבהנהגה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹמעלה
והענין ּדוקא. טבעית ּבהנהגה הּמתּגּלה אלקּות ְְְְְְְְֱִִִִִֶַַַַָָָָָֹּדגּלּוי

ּבּדרּוׁשים ּכּמבאר ּבאפן18הּוא, הּטבע ׁשהנהגת מּׁשּום , ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
יׁשּבתּו לא19ּדלא ה' אני ּבחינת על מֹורה הּׁשּנּוי, העּדר , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹֹֹ

אני20ׁשניתי ּׁשּכתּוב מה ּדהּנה ּביֹותר. נעלה ענין ׁשהּוא , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבפעל, הּׁשּנּוי ענין ּבֹו ׁשאין רק ּפרּוׁשֹו אין ׁשניתי לא ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹה'
מּגדר ּולמעלה לׁשּנּוי, מיכלת ּגם למעלה ׁשהּוא ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹאּלא
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

קריעת נס ואילו מאין יש היא העולם בריאת כאמור כי וניגרים נוזלים להיות

להלן. שיבואר כפי מיש, יש הוא סוף ‰e‡ים ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ÔÈ�Úc¿ƒ¿«¿ƒ««
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ˙eÓÏM‰ים בקריעת שרק הדברים מפשטות כמובן «¿≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ

לג ממצרים ונשתחררו יצאו ישראל בני מפניסוף בסכנה נתונים היו אז ועד מרי

אחריהם שרדפו המצרים

'¯B‡ ‰¯B˙'a ‡·enÎÂ]13 ¿«»¿»
הזקן ≈¿ÌLaלרבנו

‡zÙÒBz‰14ÌLÎc «∆¿»ƒ¿≈
˙‡ÈˆÈ ¯ÈkÊ‰Ï ‰ÂˆnL∆ƒ¿»¿«¿ƒ¿ƒ«
Ck ,ÌBÈ ÏÎa ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿»»
ŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ¯ÈkÊ‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¿ƒ¿ƒ««
‡e‰Â ,ÌBÈ ÏÎa ÛeÒ¿»¿
ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯wL ÌeMÓƒ∆¿ƒ««
˙‡ÈˆÈc ˙eÓÏM‰ ‡È‰ƒ«¿≈ƒƒ«
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,[ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿««ƒ≈
LÈ ‰‡È¯·c ÔÈ�Ú‰ ‰p‰ƒ≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ»≈
ÏB„b ‡Ït ‡e‰ ÔÈ‡Ó≈«ƒ∆∆»

¯˙BÈעם סוף, ים קריעת מנס ≈
הנפלאה. מעלתו »»¿ÌÚËÂכל

˙ÚÈ¯˜ Èk ,‡e‰ ¯·c‰«»»ƒ¿ƒ«
LÈ ‡È‰ ÛeÒŒÌÈמציאות «ƒ≈

LiÓאחרת Ïa·„,ממציאות ƒ≈ƒ¿«
˙·vp‰ ‰ÓBÁc ÔÈ�Ú‰ Èkƒ»ƒ¿»¿»«ƒ∆∆
LÈ ¯·c ‡e‰ „Á‡ ÌB˜Óa¿»∆»»»≈

ÌÏBÚaL15בעת התחדש ולא ∆»»
סוף ים קיים(קריעת הוא כי

‡Bבעולם ¯Á‡ ÌB˜Óa¿»«≈
˙¯Á‡ ˙e‡ÈˆÓaדווקא לאו ƒ¿ƒ«∆∆

‰ÌÈnבמים ÔÎÂ כשלעצמם) ¿≈««ƒ
LÈ Ì‰קיימת ומציאות ≈≈

‰e‡בעולם, Òp‰Âאמנם ¿«≈
אבל הטבע ושינוי גדול חידוש

הוא זאת Ïa·„,עם LiÓ LÈ≈ƒ≈ƒ¿«
ÌÈn‰Lקיימת מציאות שהם ∆««ƒ

'eÎ „� BÓk e„ÓÚÈשלא חידוש איננו עומדת חומה של המושג עצם וגם ««¿¿≈
שעה. אותה עד בעולם ‰È‡היה ı¯‡Â ÌÈÓL ˙‡È¯a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ«»«ƒ»»∆ƒ

ÔÈ‡Ó LÈ,המציאות מהעדר מציאות מלאֿדבר, L„Áדבר ¯·c ‡e‰L ≈≈«ƒ∆»»»»
È¯Ó‚Ï.הבריאה קודם קיים היה שלא ¿«¿≈

‡Ït ‡È‰ ÔÈ‡Ó LÈ ‰‡È¯aL ˙‡Ê „·lÓ ‰p‰ÂוחידושÏB„b ¿ƒ≈ƒ¿«…∆¿ƒ»≈≈«ƒƒ∆∆»
Ú·h‰ ˙‚‰�‰ ÌbL ,˙‡Ê „BÚ ‰p‰ ,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯wÓ ¯˙BÈלא ≈ƒ¿ƒ««ƒ≈…∆««¿»««∆«

ש הצורה העולם, הנהגת אופן גם אלא הבריאה עצם מתנהגרק העולם בה

הטבע ‰ÌÏBÚונתחדשה(pL·¯‡‰בדרך ˙‡È¯a ˙Úa Ôk Ìb ∆ƒ¿¿»«≈¿≈¿ƒ«»»
‰ÏÚÓ da LÈ (È¯L˙aויתרוןÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜c Òp‰ ÏÚלמרות ¿ƒ¿≈≈»«¬»««≈ƒ¿ƒ««

לטבע, מעל נס ÌÈLe¯caשהוא ‡·enÎÂ16החסידות (c·¯במאמרי ¿«»«¿ƒ»»
ÌLa (B¯ÓB‡ ÌLaספר‰„˜Ú‰17ÌÈpÙB‡ È�LaL צורות, בשתי ¿≈¿¿≈»¬≈»∆ƒ¿≈«ƒ

ÔÈ·‰Ïe „ÓÏÏ ÌÈÏBÎÈ e�‡»¿ƒƒ¿…¿»ƒ
ה'B˙eÏ„bאת C¯a˙È,של «¿ƒ¿»≈

'· ,Ú·h‰ ˙‚‰�‰Ó '‡≈«¿»««∆«
˙Èq� ‰‚‰�‰Óכדעת שלא ≈«¿»»ƒƒ

מתנהל שהטבע לחשוב הטועים

כאשר ורק ושלום חס מעצמו

יד בכך רואים הם נס מתחולל

וגם הטבע שגם היא האמת ה',

הקדושֿברוךֿהוא מעשי הם הנס

לפי העולם מהנהגת גם ולכן

את ולהבין ללמוד ניתן הטבע

ה'. LiLגדולת Ô·eÓ ‰fÓc¿ƒ∆»∆≈
‰ÏÚÓויתרון‰‚‰�‰a «¬»¿«¿»»

,˙Èq� ‰‚‰�‰ ÏÚ ˙ÈÚ·Ëƒ¿ƒ««¿»»ƒƒ
Èel‚c ÔÙ‡ B�LÈ Èkƒ∆¿…∆¿ƒ
‰‚‰�‰a ‰lb˙n‰ ˙e˜Ï‡¡…«ƒ¿«∆¿«¿»»

‡˜Âc ˙ÈÚ·Ëהתגלות והיא ƒ¿ƒ«¿»
ביטוי לידי באה שלא אלוקית

נס. מתחולל כאשר

המעלה את ומבאר והולך

נס: לגבי שבטבע

¯‡·nk ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»«¿…»
ÌÈLe¯ca18במאמרי «¿ƒ
L‰�‰‚˙החסידות ÌeMÓ ,ƒ∆«¿»«

‡Ïc ÔÙ‡a Ú·h‰«∆«¿…∆¿…
e˙aLÈ19,בתורה ככתוב ƒ¿…

הקדושֿברוךֿ המבול שלאחר

ואילך שמכאן הבטיח הוא

בצורה תמיד יתנהג העולם

שנה עונות של ומסודרת קבועה

הפסק, ללא מתמדת טבעית הנהגה היינו הפסק ללא וכד' ≈¿∆‰cÚ¯קבועות
˙È�L ‡Ï '‰ È�‡ ˙�ÈÁa ÏÚ ‰¯BÓ ,ÈepM‰È20,ֿשהקדוש כפי «ƒ»«¿ƒ«¬ƒ…»ƒƒ

ללא ונצחי קבוע באופן הם ופעולותיו שמציאותו עצמו על אומר ברוךֿהוא

BÈa˙¯שינוי ‰ÏÚ� ÔÈ�Ú ‡e‰Lשל המופלאה גדולתו על המלמד ∆ƒ¿»«¬∆¿≈
‡ÔÈהקדושֿברוךֿהוא. È˙È�L ‡Ï '‰ È�‡ ·e˙kM ‰Ó ‰p‰c¿ƒ≈«∆»¬ƒ…»ƒƒ≈

ÏÚÙa ÈepM‰ ÔÈ�Ú Ba ÔÈ‡L ˜¯ BLe¯tהקדושֿברוךֿהוא ולמעשה ≈«∆≈ƒ¿««ƒ¿…«
bÓ„¯נצחי, ‰ÏÚÓÏe ,ÈepLÏ ˙ÏÎÈÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ‡l‡∆»∆¿«¿»«ƒ…∆¿ƒ¿«¿»ƒ∆∆
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ז d"nyz'd ,oqip yceg y`x ,ycegd zyxt ,`xwie zyxt zay

ּב'תֹורה [וכּמּובא מצרים ּדיציאת הּׁשלמּות הּוא ְְְְִִִִֵַַַַַָָיםֿסּוף
הּתֹוספּתא13אֹור' יציאת14ּבׁשם להזּכיר ׁשּמצוה ּדכׁשם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּבכל יםֿסּוף קריעת להזּכיר מצוה ּכ יֹום, ּבכל ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָמצרים
ּדיציאת הּׁשלמּות היא יםֿסּוף ׁשּקריעת מּׁשּום והּוא ְְְִִִִִֵֶַַַַיֹום,
מאין יׁש ּדבריאה הענין הּנה ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמצרים],
קריעת ּכי הּוא, הּדבר וטעם יֹותר. ּגדֹול ּפלא ְְִִֵֶֶַַַַָָָהּוא
הּנּצבת ּדחֹומה הענין ּכי ּבלבד, מּיׁש יׁש היא ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָיםֿסּוף

ׁשּבעֹולם יׁש ּדבר הּוא אחד אֹו15ּבמקֹום אחר (ּבמקֹום ְְֵֵֶֶַָָָָָָָ
מּיׁש יׁש הּוא והּנס יׁש, הם הּמים וכן אחרת) ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַּבמציאּות
ּבריאת מהּֿׁשאיןּֿכן כּו'. נד ּכמֹו יעמדּו ׁשהּמים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַּבלבד,
לגמרי. חדׁש ּדבר ׁשהּוא מאין, יׁש היא וארץ ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשמים

‰p‰Âּגדֹול ּפלא היא מאין יׁש ׁשּבריאה זאת מּלבד ¿ƒ≈ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ׁשּגם זאת, עֹוד הּנה יםֿסּוף, מּקריעת ְִִִֵֵֶַַַֹיֹותר
העֹולם ּבריאת ּבעת ּכן ּגם (ׁשּנבראה הּטבע ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהנהגת
וכּמּובא יםֿסּוף, ּדקריעת הּנס על מעלה ּבּה יׁש ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָּבתׁשרי)

ה'עקדה'16ּבּדרּוׁשים ּבׁשם אֹומרֹו) ּבׁשם ׁשּבׁשני17(ּדבר , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָ
א'אֹופּני ,יתּבר ּגדלּותֹו ּולהבין ללמד יכֹולים אנּו ם ְְְְְִִִִִֵַַָָָֹ

ׁשּיׁש מּובן ּדמּזה נּסית. מהנהגה ב' הּטבע, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמהנהגת
אפן יׁשנֹו ּכי נּסית, הנהגה על טבעית ּבהנהגה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹמעלה
והענין ּדוקא. טבעית ּבהנהגה הּמתּגּלה אלקּות ְְְְְְְְֱִִִִִֶַַַַָָָָָֹּדגּלּוי

ּבּדרּוׁשים ּכּמבאר ּבאפן18הּוא, הּטבע ׁשהנהגת מּׁשּום , ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
יׁשּבתּו לא19ּדלא ה' אני ּבחינת על מֹורה הּׁשּנּוי, העּדר , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹֹֹ

אני20ׁשניתי ּׁשּכתּוב מה ּדהּנה ּביֹותר. נעלה ענין ׁשהּוא , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבפעל, הּׁשּנּוי ענין ּבֹו ׁשאין רק ּפרּוׁשֹו אין ׁשניתי לא ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹה'
מּגדר ּולמעלה לׁשּנּוי, מיכלת ּגם למעלה ׁשהּוא ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹאּלא
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קריעת נס ואילו מאין יש היא העולם בריאת כאמור כי וניגרים נוזלים להיות

להלן. שיבואר כפי מיש, יש הוא סוף ‰e‡ים ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ÔÈ�Úc¿ƒ¿«¿ƒ««
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ˙eÓÏM‰ים בקריעת שרק הדברים מפשטות כמובן «¿≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ

לג ממצרים ונשתחררו יצאו ישראל בני מפניסוף בסכנה נתונים היו אז ועד מרי

אחריהם שרדפו המצרים

'¯B‡ ‰¯B˙'a ‡·enÎÂ]13 ¿«»¿»
הזקן ≈¿ÌLaלרבנו

‡zÙÒBz‰14ÌLÎc «∆¿»ƒ¿≈
˙‡ÈˆÈ ¯ÈkÊ‰Ï ‰ÂˆnL∆ƒ¿»¿«¿ƒ¿ƒ«
Ck ,ÌBÈ ÏÎa ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿»»
ŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ¯ÈkÊ‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¿ƒ¿ƒ««
‡e‰Â ,ÌBÈ ÏÎa ÛeÒ¿»¿
ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯wL ÌeMÓƒ∆¿ƒ««
˙‡ÈˆÈc ˙eÓÏM‰ ‡È‰ƒ«¿≈ƒƒ«
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,[ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿««ƒ≈
LÈ ‰‡È¯·c ÔÈ�Ú‰ ‰p‰ƒ≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ»≈
ÏB„b ‡Ït ‡e‰ ÔÈ‡Ó≈«ƒ∆∆»

¯˙BÈעם סוף, ים קריעת מנס ≈
הנפלאה. מעלתו »»¿ÌÚËÂכל

˙ÚÈ¯˜ Èk ,‡e‰ ¯·c‰«»»ƒ¿ƒ«
LÈ ‡È‰ ÛeÒŒÌÈמציאות «ƒ≈

LiÓאחרת Ïa·„,ממציאות ƒ≈ƒ¿«
˙·vp‰ ‰ÓBÁc ÔÈ�Ú‰ Èkƒ»ƒ¿»¿»«ƒ∆∆
LÈ ¯·c ‡e‰ „Á‡ ÌB˜Óa¿»∆»»»≈

ÌÏBÚaL15בעת התחדש ולא ∆»»
סוף ים קיים(קריעת הוא כי

‡Bבעולם ¯Á‡ ÌB˜Óa¿»«≈
˙¯Á‡ ˙e‡ÈˆÓaדווקא לאו ƒ¿ƒ«∆∆

‰ÌÈnבמים ÔÎÂ כשלעצמם) ¿≈««ƒ
LÈ Ì‰קיימת ומציאות ≈≈

‰e‡בעולם, Òp‰Âאמנם ¿«≈
אבל הטבע ושינוי גדול חידוש

הוא זאת Ïa·„,עם LiÓ LÈ≈ƒ≈ƒ¿«
ÌÈn‰Lקיימת מציאות שהם ∆««ƒ

'eÎ „� BÓk e„ÓÚÈשלא חידוש איננו עומדת חומה של המושג עצם וגם ««¿¿≈
שעה. אותה עד בעולם ‰È‡היה ı¯‡Â ÌÈÓL ˙‡È¯a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ«»«ƒ»»∆ƒ

ÔÈ‡Ó LÈ,המציאות מהעדר מציאות מלאֿדבר, L„Áדבר ¯·c ‡e‰L ≈≈«ƒ∆»»»»
È¯Ó‚Ï.הבריאה קודם קיים היה שלא ¿«¿≈

‡Ït ‡È‰ ÔÈ‡Ó LÈ ‰‡È¯aL ˙‡Ê „·lÓ ‰p‰ÂוחידושÏB„b ¿ƒ≈ƒ¿«…∆¿ƒ»≈≈«ƒƒ∆∆»
Ú·h‰ ˙‚‰�‰ ÌbL ,˙‡Ê „BÚ ‰p‰ ,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯wÓ ¯˙BÈלא ≈ƒ¿ƒ««ƒ≈…∆««¿»««∆«

ש הצורה העולם, הנהגת אופן גם אלא הבריאה עצם מתנהגרק העולם בה

הטבע ‰ÌÏBÚונתחדשה(pL·¯‡‰בדרך ˙‡È¯a ˙Úa Ôk Ìb ∆ƒ¿¿»«≈¿≈¿ƒ«»»
‰ÏÚÓ da LÈ (È¯L˙aויתרוןÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜c Òp‰ ÏÚלמרות ¿ƒ¿≈≈»«¬»««≈ƒ¿ƒ««

לטבע, מעל נס ÌÈLe¯caשהוא ‡·enÎÂ16החסידות (c·¯במאמרי ¿«»«¿ƒ»»
ÌLa (B¯ÓB‡ ÌLaספר‰„˜Ú‰17ÌÈpÙB‡ È�LaL צורות, בשתי ¿≈¿¿≈»¬≈»∆ƒ¿≈«ƒ

ÔÈ·‰Ïe „ÓÏÏ ÌÈÏBÎÈ e�‡»¿ƒƒ¿…¿»ƒ
ה'B˙eÏ„bאת C¯a˙È,של «¿ƒ¿»≈

'· ,Ú·h‰ ˙‚‰�‰Ó '‡≈«¿»««∆«
˙Èq� ‰‚‰�‰Óכדעת שלא ≈«¿»»ƒƒ

מתנהל שהטבע לחשוב הטועים

כאשר ורק ושלום חס מעצמו

יד בכך רואים הם נס מתחולל

וגם הטבע שגם היא האמת ה',

הקדושֿברוךֿהוא מעשי הם הנס

לפי העולם מהנהגת גם ולכן

את ולהבין ללמוד ניתן הטבע

ה'. LiLגדולת Ô·eÓ ‰fÓc¿ƒ∆»∆≈
‰ÏÚÓויתרון‰‚‰�‰a «¬»¿«¿»»

,˙Èq� ‰‚‰�‰ ÏÚ ˙ÈÚ·Ëƒ¿ƒ««¿»»ƒƒ
Èel‚c ÔÙ‡ B�LÈ Èkƒ∆¿…∆¿ƒ
‰‚‰�‰a ‰lb˙n‰ ˙e˜Ï‡¡…«ƒ¿«∆¿«¿»»

‡˜Âc ˙ÈÚ·Ëהתגלות והיא ƒ¿ƒ«¿»
ביטוי לידי באה שלא אלוקית

נס. מתחולל כאשר

המעלה את ומבאר והולך

נס: לגבי שבטבע

¯‡·nk ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»«¿…»
ÌÈLe¯ca18במאמרי «¿ƒ
L‰�‰‚˙החסידות ÌeMÓ ,ƒ∆«¿»«

‡Ïc ÔÙ‡a Ú·h‰«∆«¿…∆¿…
e˙aLÈ19,בתורה ככתוב ƒ¿…

הקדושֿברוךֿ המבול שלאחר

ואילך שמכאן הבטיח הוא

בצורה תמיד יתנהג העולם

שנה עונות של ומסודרת קבועה

הפסק, ללא מתמדת טבעית הנהגה היינו הפסק ללא וכד' ≈¿∆‰cÚ¯קבועות
˙È�L ‡Ï '‰ È�‡ ˙�ÈÁa ÏÚ ‰¯BÓ ,ÈepM‰È20,ֿשהקדוש כפי «ƒ»«¿ƒ«¬ƒ…»ƒƒ

ללא ונצחי קבוע באופן הם ופעולותיו שמציאותו עצמו על אומר ברוךֿהוא

BÈa˙¯שינוי ‰ÏÚ� ÔÈ�Ú ‡e‰Lשל המופלאה גדולתו על המלמד ∆ƒ¿»«¬∆¿≈
‡ÔÈהקדושֿברוךֿהוא. È˙È�L ‡Ï '‰ È�‡ ·e˙kM ‰Ó ‰p‰c¿ƒ≈«∆»¬ƒ…»ƒƒ≈

ÏÚÙa ÈepM‰ ÔÈ�Ú Ba ÔÈ‡L ˜¯ BLe¯tהקדושֿברוךֿהוא ולמעשה ≈«∆≈ƒ¿««ƒ¿…«
bÓ„¯נצחי, ‰ÏÚÓÏe ,ÈepLÏ ˙ÏÎÈÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ‡l‡∆»∆¿«¿»«ƒ…∆¿ƒ¿«¿»ƒ∆∆
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eb'ח miycg y`x mkl dfd ycegd

ׁשּנּוי ׁשל ּגדר מּכל למעלה הּוא האיןֿסֹוף ּכי ,21ׁשּנּוי. ְְִִִִֵֶֶֶַָָָ
צּיּור הּוא הּספירֹות ׁשענין הּספירֹות, מענין למעלה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָּגם
ׁשּנּויים עׂשר הם ספירֹות ועׂשר מסּים, וׁשּנּוי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָֻֻמסּים
זה וענין מהם. למעלה הּוא האיןֿסֹוף אבל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֻמסּימים,

הרמּב"ם ׁשּכתב מּמה ּגם הּצּורֹות22מּובן יּפרדּו ּובּמה ְְִִֶֶַַַַַַַָָָָ
אּלא ּבמציאּותן ׁשוין ׁשאינן לפי ּגּופין, אינן והרי מּזֹו ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָזֹו
היינּו כּו', חברֹו ׁשל מּמעלתֹו למּטה מהן אחד ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכל
ּבמדרגה. ׁשּנּוי על מֹורה ּברּוחנּיּות הּמדרגֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָׁשחלּוקת
מהּׁשּנּוי, למעלה ׁשהּוא הּוא ׁשניתי לא ענין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹואםּֿכן
מּזֹו, ויתירה כּו'. ספירֹות ּדעׂשר מהּמדריגֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּולמעלה
אין ספירֹות מענין ּגם מעלה למעלה הּוא ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָּדהאיןֿסֹוף
(ּכתבֿיד הּזקן אדמֹו"ר כ"ק מאמר ידּוע ּדהּנה ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָקץ.

ז"ל מסּפר23הר"פ יׁש לא האֹורֿאיןֿסֹוף ׁשּבבחינת ( ְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
קץ אין ספירֹות ׁשם ׁשּיׁש היינּו אמנם24לּספירֹות, . ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

ׁשענינם ספירֹות, ּתאר להם יׁש הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאףֿעלּֿפיֿכן
ואד (ּכּנ"ל), ׁשּנּוייםׁשּנּויים ּפרּוׁשֹו קץ אין ספירֹות רּבה, ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָ

ספירֹות. מעׂשר אפילּו יֹותר ּגדֹול ׁשּנּוי ׁשהּוא קץ, ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָאין
למעלה ׁשהּוא ּפרּוׁשֹו ׁשניתי, לא ה' אני ּבחינת ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹאבל
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ובכ"מ.)21 ואילך. קסו ע' תרס"ו המשך גם ה"ה.)22ראה פ"ב יסוה"ת גם)23הל' הובא קסט. ע' הר"פ הנחות - אדה"ז מאמרי

ובכ"מ. קפד. ע' תרס"ו המשך א. קנג, וש"נ.)24בדרמ"צ ואילך. קצג ע' ג כרך הערכיםֿחב"ד ספר בכ"ז ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÈepLוהוא בפועל משתנה לא שהקדושֿברוךֿהוא לומר צריך אין כלומר, ƒ
אפשרות שום אין שלגביו היא הדברים של יותר העמוקה המשמעות אלא נצחי

מוגדר מלהיות לחלוטין מושלל הוא שכך וכיוון להשתנות עלול שיהיה

במציאות רק לא משינויים, למעלה הוא אלא להשתנות שעלולה כמציאות

בהגדרה. גם אלא Èkƒבפועל
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡‰»≈¿«¿»
ÈepL ÏL ¯„b ÏkÓ21, ƒ»∆∆∆ƒ

בעצמו הקדושֿברוךֿהוא ולכן

ÔÈ�ÚÓהוא ‰ÏÚÓÏ Ìb«¿«¿»≈ƒ¿«
˙B¯ÈÙq‰אף תחת נתון ולא «¿ƒ

עשר של מההגדרות אחת

העליונות הקדושות הספירות

הקדושֿ של כוחות אמנם שהן

לידי בא הוא ודרכן ברוךֿהוא

נתון לא עצמו הוא אבל גילוי

מוגדרות שהספירות להגדרות

משום ‰B¯ÈÙq˙בהן, ÔÈ�ÚL∆ƒ¿««¿ƒ
ÌiÒÓ ¯eiˆ ‡e‰לספירת ƒ¿À»

'ציור' יש למשל, החכמה,

שכתוצאה לה מיוחדים והגדרות

ושונה אחרת היא מהם

האחרות ÈepLÂ¿ƒמהספירות
ÌiÒÓהספירות שאר לעומת ¿À»

כפי האלוקי האור לעומת וכן

והצמצום הירידה לפני שהיה

B¯ÈÙÒ˙בספירות, ¯NÚÂ¿∆∆¿ƒ
¯NÚ Ì‰(יותר ולא פחות (לא ≈∆∆

ÌÈÓiÒÓ ÌÈÈepL,ומוגדריםÛBÒŒÔÈ‡‰ Ï·‡בעצמוהקדושֿברוךֿהוא ƒƒ¿À»ƒ¬»»≈
בספירות מהתלבשות Ì‰Óשלמעלה ‰ÏÚÓÏ ‡e‰שינוי ללא תמיד ונותר ¿«¿»≈∆

מגבילה. והגדרה 'ציור' כל וללא

Ì"aÓ¯‰ ·˙kL ‰nÓ Ìb Ô·eÓ ‰Ê ÔÈ�ÚÂ22,'המדע 'ספר בתחילת ¿ƒ¿»∆»«ƒ«∆»«»«¿«
תורה' 'משנה ספרי מארבעהֿעשר ‰B¯ev˙הראשון e„¯tÈ ‰n·e«∆ƒ»¿«

BfÓהעליונות BÊ'צורה' מהן אחת כל את ועושה ביניהן מבדיל מה היינו ƒ
ומיוחדת ÔÈÙebשונה Ô�È‡ È¯‰Âההבדלים גופים להם היו אילו שהרי «¬≈≈»ƒ

אחת בין ההבדל מה רוחניות בצורות שמדובר כיוון אבל ברורים היו ביניהם

עונה: והרמב"ם Ô˙e‡ÈˆÓaלשנייה?, ÔÈÂL Ô�È‡L ÈÙÏכולן ולא ¿ƒ∆≈»»ƒƒ¿ƒ»
אחת, בהגדרה שונה‡l‡מוגדרות משלה, מוגדרת מציאות יש אחת לכל ∆»

אלא אחת בדרגה הצורות אין ולכן hÓÏ‰מחברתה Ô‰Ó „Á‡ Ïk»∆»≈∆¿«»
'eÎ B¯·Á ÏL B˙ÏÚnÓהמעלה מבחינת והרמות ההגדרות והבדלי ƒ«¬»∆¬≈

השונות, הצורות בין ההבדלים את שיוצרים הם eÏÁL˜˙והדרגה e�ÈÈ‰«¿∆¬«
שבין Óa„¯‚‰.ההבדלים ÈepL ÏÚ ‰¯BÓ ˙ei�Áe¯a ˙B‚¯„n‰««¿≈¿»ƒ»«ƒ¿«¿≈»

ÔkŒÌ‡Âשל הפנימית È˙È�Lהמשמעות ‡Ï ÔÈ�Úלגבי האמור ¿ƒ≈ƒ¿«…»ƒƒ

ה'", "אני בעצמו, ÈepM‰Ó,הקדושֿברוךֿהוא ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ‡e‰∆¿«¿»≈«ƒ
'eÎ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc ˙B‚È¯„n‰Ó ‰ÏÚÓÏeנתון אינו וכאמור, ¿«¿»≈««¿≈¿∆∆¿ƒ

הספירות. ושל השינויים של להגדרות

,BfÓ ‰¯È˙ÈÂגם משמעו שניתי" "לא הדברים, ‰e‡בעומק ÛBÒŒÔÈ‡‰c ƒ≈»ƒ¿»≈
ÔÈ�ÚÓ Ìb ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿»«≈ƒ¿«

ı˜ ÔÈ‡ ˙B¯ÈÙÒכמבואר ¿ƒ≈≈
הספירות שעשר בחסידות

ב'ציור' שהן כפי העליונות

מהן אחת לכל מיוחדת והגדרה

האצילות מעולם בעיקר קיימות

למעלה גם בעצם אבל ומטה

של מושג קיים מהאצילות

'ציור' ללא הן ששם אלא ספירות

מחויב (והדבר והגבלה והגדרה

הן הספירות עשר כי המציאות

הגבול לכוח שקייםביטוי

כוח כמו בקדושֿברוךֿהוא

'נולד' לא זה וכוח הבליֿגבול

היה לא אלא האצילות בעולם

ומאחר מעולם) בו חסר

לא הספירות העליונות שבדרגות

מאצילות שהן כפי מוגדרות

שהמושג למרות הרי למטה,

מדודות לא הן קיים, ספירות

יש אלא עשר במספר ומוגבלות

מדובר שהרי קץ" "אין ספירות

שהאיןֿ באלוקות כאלה בדרגות

בגילוי. הוא (ÈŒ·˙k„סוף Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯Ó‡Ó Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈»««¬««¿«»≈¿«»
Ï"Ê Ù"¯‰23LÈ ‡Ï ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰ ˙�ÈÁ·aL אין) tÒÓ¯היינו »««∆ƒ¿ƒ«»≈…≈ƒ¿»

˙B¯ÈÙÒ ÌL LiL e�ÈÈ‰ ,˙B¯ÈÙqÏעשר במספר לא הן הספירות אבל «¿ƒ«¿∆≈»¿ƒ
אלא מספר כל ˜ıוללא ÔÈ‡24:'מצותיך ב'דרך הצמחֿצדק אדמו"ר ובלשון ≈≈

רבינו מפי באות אות שכתב ז"ל שקלאווער פנחס ר' יד בכתב ראיתי "וכן

אור בבחינת רק ומהותו בעצמותו לקרוא שייך לא ספירה שם וכל וז"ל [הזקן]

גם כי ספירות עשר בבחינת לא אבל ספירה בשם לקרוא שייך שם סוף אין

מספר...". אין סוף אין אור LÈבבחינת È¯‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ Ì�Ó‡»¿»««ƒ≈¬≈≈
Ì‰Ï"קץ "אין ÌÈÈepLלספירות Ì�È�ÚL ,˙B¯ÈÙÒ ¯‡zסוף סוף כי »∆…«¿ƒ∆ƒ¿»»ƒƒ

השונות הספירות בין הבדלים יש דרגות באותן a¯„‡Â‰,גם ,(Ï"pk)««¿«¿«»
ÏB„b ÈepL ‡e‰L ,ı˜ ÔÈ‡ ÌÈÈepL BLe¯t ı˜ ÔÈ‡ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ≈≈≈ƒƒ≈≈∆ƒ»

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚÓ eÏÈÙ‡ ¯˙BÈונעשה יורד האלוקי האור כאשר שכן ≈¬ƒ≈∆∆¿ƒ
שינויים עשרה רק לפנינו יש והגדרה 'ציור' בעלות ספירות בעשר מוגדר

ללא מאד, רבים והבדלים שינויים פירושו קץ אין ספירות ואילו והבדלים.

ÏÚÓÏ‰גבול. ‡e‰L BLe¯t ,È˙È�L ‡Ï '‰ È�‡ ˙�ÈÁa Ï·‡¬»¿ƒ«¬ƒ…»ƒƒ≈∆¿«¿»
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d"nyz'd ,oqip yceg y`x ,ycegd zyxt ,`xwie zyxt zay

ּבׁשם נקרא ולכן התחּלקּות. ּגדר ּומּכל ׁשּנּוי ּגדר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמּכל
יחיד ּבבחינת ׁשהּוא מּזה, ּולמעלה הּפׁשּוטה. ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָאחדּות

אחד מּבחינת על25ׁשּלמעלה ויתר הּפׁשּוטה). (אחדּות ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבאפן ׁשּיהיה אפׁשרּיֹות ׁשּיׁש מֹורה יחיד הּתאר ּדגם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻּכן,
ּגדר ּגם ׁשּי לא למעלה אבל יחיד, יהיה ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאחר,
ּפׁשּוט, אדם ׁשל ּבׂשכלֹו ּבפׁשטּות ּגם מּובן זה וענין ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָזה.
ּוכמֹו יחיד. הּתאר ּבגדר ׁשאינּה ׂשכלית מּסברא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבמׁשל
מחלק יֹותר והּכל מהּכל, ּפחֹות ׁשחלק ,26הּסברא ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּבתאר אֹותּה ׁשּנּתאר ּכלל מסּפר ּבגדר אינּה זֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּסברא
יּובן ועלּֿדרֿזה ּכלל. זה ּבגדר אינּה אּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָיחיד,
אפילּו למעלה הּוא ׁשניתי לא ה' אני ׁשענין ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָֹלמעלה,
יׁשּבתּו, ּדלא הּטבעית ההנהגה מעלת וזֹוהי יחיד. ְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָֹֹֹמּתאר
הּנעלה לענין עד הּבֹורא, ּגדלּות להבין אפׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּמּמּנה
ׁשּבֹו. נעלית הכי ּבדרּגא ׁשניתי, לא ה' ּדאני ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹּביֹותר
ּכי לגמרי, מּזה ההפ היא הּנּסית ההנהגה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן
הּמערכֹות ׁשּדּוד ּדוקא, הּׁשּנּוי הּוא מהּותֹו הּנס ְְֲִִִֵַַַַַַַָָענין

ֶֶַַׁשּבּטבע.

,Ì�Ó‡,הּנ"ל ה'עקדה' מּדברי מּובן אףֿעלּֿפיֿכן, »¿»ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ
ׁשּבהנהגה האלקּות ּבהּׂשגת מעלה ׁשּיׁש ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּדכׁשם
מה ּבזה ּדיׁש נּסית, ּבהנהגה ּגם מעלה יׁש ּכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָטבעית,
הּטבע ּבתֹו היא טבעית ׁשּבהנהגה ּדהּמעלה ּבזה. ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּׁשאין

ּבּדרּוׁשים וכּמּובא ּגּופא, הּׁשּנּוי27ּדעֹולם העּדר ּדענין , ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
וכדאית ׁשּבּטבע, מהּטבע למעלה הּוא ׁשּבּטבע א(הּנ"ל) ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

הּפסּוק28ּבירּוׁשלמי והארץ29על הּׁשמים תֹולדֹות אּלה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
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ובכ"מ.)25 א. ע, בלק לקו"ת ב. נה, תו"א בכ"ז ובכ"מ.)26ראה בתחלתו. שמיני שער להרמב"ם ההגיון מלות סה"מ)27ראה

.18 שבהערה מקומות וראה שם. ותרנ"ד תרס"ו שם. ברכות.)28תרע"ח ד.)29ריש ב, בראשית
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˙e˜lÁ˙‰ ¯„b ÏkÓe ÈepL ¯„b ÏkÓספירות המושג לגביו ולכן ƒ»∆∆ƒƒ»∆∆ƒ¿«¿
(ורק קיים לא בקדושֿברוךֿהוא·‡Â¯שונות לא אך שינויים יש סוף אין

�˜בעצמו). ÔÎÏÂ‰ËeLt‰ ˙e„Á‡ ÌLa מכל¯‡ מופשטת היינו ¿»≈ƒ¿»¿≈«¿«¿»
והגבלה. ÏÚÓlL‰הגדרה „ÈÁÈ ˙�ÈÁ·a ‡e‰L ,‰fÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆∆ƒ¿ƒ«»ƒ∆¿«¿»
„Á‡ ˙�ÈÁaÓ25˙e„Á‡) ƒ¿ƒ«∆»«¿

(‰ËeLt‰'ה אחדות במושג «¿»
כללי ובאופן שונות דרגות יש

שלמציאות פירושו "אחד"

וארץ רקיעים (שבעה הנבראים

הרמוזים העולם רוחות וארבע

יש ודל"ת) ח"ית באותיות

זאת ובכל מסויימת מקום תפיסת

לקדושֿברוךֿהוא בטלים הם

ואילו עולם) של אלופו (אל"ף,

אין שמלכתחילה משמעו "יחיד"

תפיסת שום ולנבראים לעולמות

"יחיד" בחינת - ולענייננו מקום

ה' ב"אני יותר נעלית דרגה היא

שניתי". Ôk,לא ÏÚ ¯˙ÈÂיש ¿∆∆«≈
אי בעניין נעלית יותר עוד דרגה

למרות בקדושֿברוךֿהוא השינוי

העולמות ‰z‡¯בריאת Ì‚c¿««…«
„ÈÁÈהגדולה מעלתו למרות »ƒ

מכל 'אחד', לתואר ביחס אפילו

"יחיד" גם LiLמקום ‰¯BÓ∆∆≈
ÔÙ‡a ‰È‰iL ˙Bi¯LÙ‡∆¿»À∆ƒ¿∆¿…∆
,„ÈÁÈ ‰È‰È ‡lL ,¯Á‡«≈∆…ƒ¿∆»ƒ

‰ÏÚÓÏ Ï·‡בבחינת מזה, ¬»¿«¿»
הקדושֿברוךֿ היינו ה'", "אני

בעצמו Ìbהוא CiL ‡Ï ,…«»«
‰Ê ¯„bמושלל הוא אלא ∆∆∆

לעולמות שייכות מכל לחלוטין

נעלית יותר דרגה וזו ולנבראים

שניתי". ב"לא עמוקה ויותר

‰Ê ÔÈ�ÚÂזה תואר כי "יחיד" מהתואר מושלל הקדושֿברוךֿהוא שבעצם ¿ƒ¿»∆
לשלול באים שאותה אחרת אפשרות תיתכן כאשר רק Ìbקיים Ô·eÓ»«

,ËeLt Ì„‡ ÏL BÏÎNa ˙eËLÙaבגדולת והשגה הבנה לו שאין אף ¿«¿¿ƒ¿∆»»»
גבוהות ברמות ‰z‡¯ה' ¯„‚a d�È‡L ˙ÈÏÎN ‡¯·qÓ ÏLÓa¿»»ƒ¿»»ƒ¿ƒ∆≈»¿∆∆«…«

„ÈÁÈ.שכלי רעיון הולם לא "יחיד" שהתואר מבין פשוט אדם BÓÎeוגם »ƒ¿
ÏÁL˜למשל ‡¯·q‰הוא Ïk‰Óמדבר ˙BÁt,השלם Ïk‰Âהדבר «¿»»∆≈∆»≈«…¿«…

הוא השלם ÏÁÓ˜הדבר ¯˙BÈ26¯tÒÓ ¯„‚a d�È‡ BÊ ‡¯·qL , ≈≈≈∆∆¿»»≈»¿∆∆ƒ¿»
ÏÏk ‰Ê ¯„‚a d�È‡ ‡l‡ ,„ÈÁÈ ¯‡˙a d˙B‡ ¯‡zpL ÏÏk¿»∆¿«≈»¿…«»ƒ∆»≈»¿∆∆∆¿»

זה. בנידון כלל שייך לא האחדות העדר שלילת של במובן "יחיד" והתואר

È˙È�L ‡Ï '‰ È�‡ ÔÈ�ÚL ,‰ÏÚÓÏ Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂשהוא כפי ¿«∆∆∆»¿«¿»∆ƒ¿«¬ƒ…»ƒƒ
בעצמו הקדושֿברוךֿהוא אצל דבר, של ‡eÏÈÙלאמתו ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»¬ƒ

„ÈÁÈ ¯‡zÓ.זה בתואר לתארו שאין כך כדי ‰‰�‰‚‰עד ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ ƒ…«»ƒ¿ƒ«¬«««¿»»
e˙aLÈ ‡Ïc ˙ÈÚ·h‰«ƒ¿ƒ¿…ƒ¿…
לעומת יתרון בה יש שכאמור

שלכאורה אף הניסית ההנהגה

גילוי יש נס מתרחש כאשר

העלם הוא הטבע ואילו אלוקות

בכך אלוקות, על והסתר

‰pnnLמההנהגה דווקא ∆ƒ∆»
ÔÈ·‰Ïהטבעית ¯LÙ‡∆¿»¿»ƒ

ÔÈ�ÚÏ „Ú ,‡¯Ba‰ ˙eÏ„b«¿«≈«»ƒ¿»
'‰ È�‡c ¯˙BÈa ‰ÏÚp‰««¬∆¿≈«¬ƒ
ÈÎ‰ ‡b¯„a ,È˙È�L ‡Ï…»ƒƒ¿«¿»¬ƒ

BaL ˙ÈÏÚ�לעיל כמבואר «¬≈∆
העדר והנצחיות, שהתמידיות

הגדולה המעלה היא השינוי,

≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óביותר.
‡È‰ ˙Èqp‰ ‰‚‰�‰‰««¿»»«ƒƒƒ

È¯Ó‚Ï ‰fÓ CÙ‰‰ומהווה «≈∆ƒ∆¿«¿≈
שניתי", ל"לא גמור Èkƒניגוד

‡e‰ B˙e‰Ó Òp‰ ÔÈ�Úƒ¿««≈«
„ecL ,‡˜Âc ÈepM‰«ƒ«¿»ƒ
.Ú·haL ˙BÎ¯Ún‰««¬»∆«∆«

,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ì�Ó‡»¿»««ƒ≈
של הגדול היתרון למרות

ההנהגה לגבי הטבעית ההנהגה

È¯·cÓהניסית Ô·eÓ»ƒƒ¿≈
ÌLÎc ,Ï"p‰ '‰„˜Ú'‰»¬≈»««ƒ¿≈
˙‚O‰a ‰ÏÚÓ LiL∆≈«¬»¿«»«
‰‚‰�‰aL ˙e˜Ï‡‰»¡…∆¿«¿»»

,˙ÈÚ·Ëהתמידיות בגלל ƒ¿ƒ
לעיל כמבואר השינוי, והעדר

LÈבהרחבה, Ôkשני Ó‰מצד ‰Êa LÈc ,˙Èq� ‰‚‰�‰a Ìb ‰ÏÚÓ ≈≈«¬»«¿«¿»»ƒƒ¿≈¿∆«
‰Êa ÔÈ‡M.בשנייה קיים שלא יתרון יש ההנהגות משתי אחת ובכל ∆≈¿∆

,‡Ùeb ÌÏBÚc Ú·h‰ CB˙a ‡È‰ ˙ÈÚ·Ë ‰‚‰�‰aL ‰ÏÚn‰c¿««¬»∆¿«¿»»ƒ¿ƒƒ¿«∆«¿»»
ÌÈLe¯ca ‡·enÎÂ27הזה "החודש הפסוק על נשיאינו רבותינו מאמרי ¿«»«¿ƒ

ÏÚÓÏ‰לכם", ‡e‰ Ú·haL (Ï"p‰) ÈepM‰ ¯cÚ‰ ÔÈ�Úc¿ƒ¿«∆¿≈«ƒ««∆«∆«¿«¿»
Ú·haL Ú·h‰Óהשינוי העדר שבגלל הטבעית ההנהגה של היתרון וזה ≈«∆«∆«∆«

בטבע), מלובש שהוא (כפי מהטבע למעלה של ביטוי היא בעצם הרי

‡˙È‡„ÎÂהמובא ‰ÈÓÏLe¯Èa28˜eÒtכפי ÏÚ29˙B„ÏB˙ ‰l‡ ¿ƒ¿ƒ»ƒ«¿ƒ««»≈∆¿
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ט d"nyz'd ,oqip yceg y`x ,ycegd zyxt ,`xwie zyxt zay

ּבׁשם נקרא ולכן התחּלקּות. ּגדר ּומּכל ׁשּנּוי ּגדר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמּכל
יחיד ּבבחינת ׁשהּוא מּזה, ּולמעלה הּפׁשּוטה. ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָאחדּות

אחד מּבחינת על25ׁשּלמעלה ויתר הּפׁשּוטה). (אחדּות ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבאפן ׁשּיהיה אפׁשרּיֹות ׁשּיׁש מֹורה יחיד הּתאר ּדגם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻּכן,
ּגדר ּגם ׁשּי לא למעלה אבל יחיד, יהיה ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאחר,
ּפׁשּוט, אדם ׁשל ּבׂשכלֹו ּבפׁשטּות ּגם מּובן זה וענין ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָזה.
ּוכמֹו יחיד. הּתאר ּבגדר ׁשאינּה ׂשכלית מּסברא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבמׁשל
מחלק יֹותר והּכל מהּכל, ּפחֹות ׁשחלק ,26הּסברא ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּבתאר אֹותּה ׁשּנּתאר ּכלל מסּפר ּבגדר אינּה זֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּסברא
יּובן ועלּֿדרֿזה ּכלל. זה ּבגדר אינּה אּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָיחיד,
אפילּו למעלה הּוא ׁשניתי לא ה' אני ׁשענין ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָֹלמעלה,
יׁשּבתּו, ּדלא הּטבעית ההנהגה מעלת וזֹוהי יחיד. ְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָֹֹֹמּתאר
הּנעלה לענין עד הּבֹורא, ּגדלּות להבין אפׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּמּמּנה
ׁשּבֹו. נעלית הכי ּבדרּגא ׁשניתי, לא ה' ּדאני ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹּביֹותר
ּכי לגמרי, מּזה ההפ היא הּנּסית ההנהגה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן
הּמערכֹות ׁשּדּוד ּדוקא, הּׁשּנּוי הּוא מהּותֹו הּנס ְְֲִִִֵַַַַַַַָָענין

ֶֶַַׁשּבּטבע.

,Ì�Ó‡,הּנ"ל ה'עקדה' מּדברי מּובן אףֿעלּֿפיֿכן, »¿»ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ
ׁשּבהנהגה האלקּות ּבהּׂשגת מעלה ׁשּיׁש ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּדכׁשם
מה ּבזה ּדיׁש נּסית, ּבהנהגה ּגם מעלה יׁש ּכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָטבעית,
הּטבע ּבתֹו היא טבעית ׁשּבהנהגה ּדהּמעלה ּבזה. ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּׁשאין

ּבּדרּוׁשים וכּמּובא ּגּופא, הּׁשּנּוי27ּדעֹולם העּדר ּדענין , ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
וכדאית ׁשּבּטבע, מהּטבע למעלה הּוא ׁשּבּטבע א(הּנ"ל) ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

הּפסּוק28ּבירּוׁשלמי והארץ29על הּׁשמים תֹולדֹות אּלה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
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ובכ"מ.)25 א. ע, בלק לקו"ת ב. נה, תו"א בכ"ז ובכ"מ.)26ראה בתחלתו. שמיני שער להרמב"ם ההגיון מלות סה"מ)27ראה

.18 שבהערה מקומות וראה שם. ותרנ"ד תרס"ו שם. ברכות.)28תרע"ח ד.)29ריש ב, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˙e˜lÁ˙‰ ¯„b ÏkÓe ÈepL ¯„b ÏkÓספירות המושג לגביו ולכן ƒ»∆∆ƒƒ»∆∆ƒ¿«¿
(ורק קיים לא בקדושֿברוךֿהוא·‡Â¯שונות לא אך שינויים יש סוף אין

�˜בעצמו). ÔÎÏÂ‰ËeLt‰ ˙e„Á‡ ÌLa מכל¯‡ מופשטת היינו ¿»≈ƒ¿»¿≈«¿«¿»
והגבלה. ÏÚÓlL‰הגדרה „ÈÁÈ ˙�ÈÁ·a ‡e‰L ,‰fÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆∆ƒ¿ƒ«»ƒ∆¿«¿»
„Á‡ ˙�ÈÁaÓ25˙e„Á‡) ƒ¿ƒ«∆»«¿

(‰ËeLt‰'ה אחדות במושג «¿»
כללי ובאופן שונות דרגות יש

שלמציאות פירושו "אחד"

וארץ רקיעים (שבעה הנבראים

הרמוזים העולם רוחות וארבע

יש ודל"ת) ח"ית באותיות

זאת ובכל מסויימת מקום תפיסת

לקדושֿברוךֿהוא בטלים הם

ואילו עולם) של אלופו (אל"ף,

אין שמלכתחילה משמעו "יחיד"

תפיסת שום ולנבראים לעולמות

"יחיד" בחינת - ולענייננו מקום

ה' ב"אני יותר נעלית דרגה היא

שניתי". Ôk,לא ÏÚ ¯˙ÈÂיש ¿∆∆«≈
אי בעניין נעלית יותר עוד דרגה

למרות בקדושֿברוךֿהוא השינוי

העולמות ‰z‡¯בריאת Ì‚c¿««…«
„ÈÁÈהגדולה מעלתו למרות »ƒ

מכל 'אחד', לתואר ביחס אפילו

"יחיד" גם LiLמקום ‰¯BÓ∆∆≈
ÔÙ‡a ‰È‰iL ˙Bi¯LÙ‡∆¿»À∆ƒ¿∆¿…∆
,„ÈÁÈ ‰È‰È ‡lL ,¯Á‡«≈∆…ƒ¿∆»ƒ

‰ÏÚÓÏ Ï·‡בבחינת מזה, ¬»¿«¿»
הקדושֿברוךֿ היינו ה'", "אני

בעצמו Ìbהוא CiL ‡Ï ,…«»«
‰Ê ¯„bמושלל הוא אלא ∆∆∆

לעולמות שייכות מכל לחלוטין

נעלית יותר דרגה וזו ולנבראים

שניתי". ב"לא עמוקה ויותר

‰Ê ÔÈ�ÚÂזה תואר כי "יחיד" מהתואר מושלל הקדושֿברוךֿהוא שבעצם ¿ƒ¿»∆
לשלול באים שאותה אחרת אפשרות תיתכן כאשר רק Ìbקיים Ô·eÓ»«

,ËeLt Ì„‡ ÏL BÏÎNa ˙eËLÙaבגדולת והשגה הבנה לו שאין אף ¿«¿¿ƒ¿∆»»»
גבוהות ברמות ‰z‡¯ה' ¯„‚a d�È‡L ˙ÈÏÎN ‡¯·qÓ ÏLÓa¿»»ƒ¿»»ƒ¿ƒ∆≈»¿∆∆«…«

„ÈÁÈ.שכלי רעיון הולם לא "יחיד" שהתואר מבין פשוט אדם BÓÎeוגם »ƒ¿
ÏÁL˜למשל ‡¯·q‰הוא Ïk‰Óמדבר ˙BÁt,השלם Ïk‰Âהדבר «¿»»∆≈∆»≈«…¿«…

הוא השלם ÏÁÓ˜הדבר ¯˙BÈ26¯tÒÓ ¯„‚a d�È‡ BÊ ‡¯·qL , ≈≈≈∆∆¿»»≈»¿∆∆ƒ¿»
ÏÏk ‰Ê ¯„‚a d�È‡ ‡l‡ ,„ÈÁÈ ¯‡˙a d˙B‡ ¯‡zpL ÏÏk¿»∆¿«≈»¿…«»ƒ∆»≈»¿∆∆∆¿»

זה. בנידון כלל שייך לא האחדות העדר שלילת של במובן "יחיד" והתואר

È˙È�L ‡Ï '‰ È�‡ ÔÈ�ÚL ,‰ÏÚÓÏ Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂשהוא כפי ¿«∆∆∆»¿«¿»∆ƒ¿«¬ƒ…»ƒƒ
בעצמו הקדושֿברוךֿהוא אצל דבר, של ‡eÏÈÙלאמתו ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»¬ƒ

„ÈÁÈ ¯‡zÓ.זה בתואר לתארו שאין כך כדי ‰‰�‰‚‰עד ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ ƒ…«»ƒ¿ƒ«¬«««¿»»
e˙aLÈ ‡Ïc ˙ÈÚ·h‰«ƒ¿ƒ¿…ƒ¿…
לעומת יתרון בה יש שכאמור

שלכאורה אף הניסית ההנהגה

גילוי יש נס מתרחש כאשר

העלם הוא הטבע ואילו אלוקות

בכך אלוקות, על והסתר

‰pnnLמההנהגה דווקא ∆ƒ∆»
ÔÈ·‰Ïהטבעית ¯LÙ‡∆¿»¿»ƒ

ÔÈ�ÚÏ „Ú ,‡¯Ba‰ ˙eÏ„b«¿«≈«»ƒ¿»
'‰ È�‡c ¯˙BÈa ‰ÏÚp‰««¬∆¿≈«¬ƒ
ÈÎ‰ ‡b¯„a ,È˙È�L ‡Ï…»ƒƒ¿«¿»¬ƒ

BaL ˙ÈÏÚ�לעיל כמבואר «¬≈∆
העדר והנצחיות, שהתמידיות

הגדולה המעלה היא השינוי,

≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óביותר.
‡È‰ ˙Èqp‰ ‰‚‰�‰‰««¿»»«ƒƒƒ

È¯Ó‚Ï ‰fÓ CÙ‰‰ומהווה «≈∆ƒ∆¿«¿≈
שניתי", ל"לא גמור Èkƒניגוד

‡e‰ B˙e‰Ó Òp‰ ÔÈ�Úƒ¿««≈«
„ecL ,‡˜Âc ÈepM‰«ƒ«¿»ƒ
.Ú·haL ˙BÎ¯Ún‰««¬»∆«∆«

,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ì�Ó‡»¿»««ƒ≈
של הגדול היתרון למרות

ההנהגה לגבי הטבעית ההנהגה

È¯·cÓהניסית Ô·eÓ»ƒƒ¿≈
ÌLÎc ,Ï"p‰ '‰„˜Ú'‰»¬≈»««ƒ¿≈
˙‚O‰a ‰ÏÚÓ LiL∆≈«¬»¿«»«
‰‚‰�‰aL ˙e˜Ï‡‰»¡…∆¿«¿»»

,˙ÈÚ·Ëהתמידיות בגלל ƒ¿ƒ
לעיל כמבואר השינוי, והעדר

LÈבהרחבה, Ôkשני Ó‰מצד ‰Êa LÈc ,˙Èq� ‰‚‰�‰a Ìb ‰ÏÚÓ ≈≈«¬»«¿«¿»»ƒƒ¿≈¿∆«
‰Êa ÔÈ‡M.בשנייה קיים שלא יתרון יש ההנהגות משתי אחת ובכל ∆≈¿∆

,‡Ùeb ÌÏBÚc Ú·h‰ CB˙a ‡È‰ ˙ÈÚ·Ë ‰‚‰�‰aL ‰ÏÚn‰c¿««¬»∆¿«¿»»ƒ¿ƒƒ¿«∆«¿»»
ÌÈLe¯ca ‡·enÎÂ27הזה "החודש הפסוק על נשיאינו רבותינו מאמרי ¿«»«¿ƒ

ÏÚÓÏ‰לכם", ‡e‰ Ú·haL (Ï"p‰) ÈepM‰ ¯cÚ‰ ÔÈ�Úc¿ƒ¿«∆¿≈«ƒ««∆«∆«¿«¿»
Ú·haL Ú·h‰Óהשינוי העדר שבגלל הטבעית ההנהגה של היתרון וזה ≈«∆«∆«∆«

בטבע), מלובש שהוא (כפי מהטבע למעלה של ביטוי היא בעצם הרי

‡˙È‡„ÎÂהמובא ‰ÈÓÏLe¯Èa28˜eÒtכפי ÏÚ29˙B„ÏB˙ ‰l‡ ¿ƒ¿ƒ»ƒ«¿ƒ««»≈∆¿
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היה ׁשּלא היינּו הּבראם, ּכיֹום חזקים ׁשהם ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּבהּבראם
הּפסּוק נּתן (ׁשאז ּתֹורה מּתן עד הּבראם מעת ׁשּנּוי ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבהם
ּדרׁשה אמירת לזמן עד מּזֹו ויתירה גֹו'), תֹולדֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָאּלה
לּמּודּה לזמן עד יֹותר, ועֹוד ירּוׁשלמי, ּבתלמּוד ְְְְְְִִִֵַַַַָזֹו
ּבארּכה וכּמבאר הּטבע, הפ הּוא זה ּדענין ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻלאחריֿזה.

צדק' לה'צמח החקירה ּכל30ּבספר - הּטבע ּדעלּֿפי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
מעת הּזמן ּבמׁש נחלׁש להיֹות צרי יׁש, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמציאּות
ּדאני האיןֿסֹוף ּבכח הּוא מׁשּתּנה ׁשאינֹו ּומה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּמצאֹו,
מּובן זה ּדמּכל ּכלל. ׁשּנּוי יתּבר ּבֹו ׁשאין ׁשניתי, לא ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹה'
ועֹולם ּבּטבע הּׁשּנּוי העּדר היא טבעית הנהגה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמעלת
מערכֹות וׁשּדּוד ׁשּנּוי הּוא נס מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִֵֵֵֶַַַַעצמֹו,
ּדוקא זה ענין ּכי היא, ּבפׁשטּות ׁשּבזה והּמעלה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּטבע.
ּבֹורא הּוא ׁשהּקּב"ה זֹו, לבירה הּבית ּבעל ׁשּיׁש ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמגּלה
ויכֹול העֹולם, על וׁשֹולט ּומֹוׁשל ּומנהיגֹו ְְְִֵֵַַָָָָָהעֹולם

.31לׁשּנֹותֹו ְַ

LÈÂ,ּבספרֹו הרמּב"ם ּׁשּכתב מה עלּֿפי ּגם זה לבאר ¿≈ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
הּספר לאהבתֹו32ּדבתחּלת הּדר היא והיא ּכֹותב ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

ּוברּואיו ּבמעׂשיו האדם ׁשּיתּבֹונן ּבׁשעה ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָויראתֹו,
ּומתאּוה כּו' חכמתֹו מהן ויראה הּגדֹולים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהּנפלאים
הּלּמּוד ענין ּדזהּו כּו', הּגדֹול הּׁשם לידע ּגדֹולה ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָּתאוה

מעׂשי רּבּו מה מהּטבע, ה' ּגדלּו33ּבגדלּות ּומה ְְְֲֵֶֶַַַַַַַָ
לפניֿזה34מעׂשי ּׁשּכתּוב מה ּגם ּדזהּו היא35, ׁשהּמצוה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

עלֿידיל היא זֹו ׁשּידיעה כּו', ראׁשֹון מצּוי ׁשם ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָידע
ּדפעּלת ׁשּבעֹולם. ּובּטבע העֹולם ּבמציאּות ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻההתּבֹוננּות
לאהבה אֹותֹו ּׁשמביאה מה היא ּבאדם זֹו ְְְְֲִִִֶַַָָָָָהתּבֹוננּות
מצֹות ּושס"ה מצֹותֿעׂשה הרמ"ח את הּכֹוללים ְְְְְֲִִִִֵֶַָָויראה

ּבּתניא (ּכּמבאר הּׁשם36לאּֿתעׂשה ּדעת לענין וגם ,( ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַַָָֹֹ
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וש"נ.)30 .18 שבהערה לקו"ש וראה ואילך. א קא, החקירה לס' בהוספות נדפס - מרום שאו שם.)31ד"ה עקידה הל')32ראה

ה"ב. פ"ב ג.)33יסוה"ת קד, ו.)34תהלים צב, רפ"א.)35שם פ"ד.)36שם
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Ì‰L Ì‡¯a‰a ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰והארץ וקיימיםÌÈ˜ÊÁהשמים «»«ƒ¿»»∆¿ƒ»¿»∆≈¬»ƒ
תוקף באותו ÈepLתמיד Ì‰a ‰È‰ ‡lL e�ÈÈ‰ ,Ì‡¯a‰ ÌBÈkוהם ¿ƒ»¿»«¿∆…»»»∆ƒ

נחלשו ‡l‰לא ˜eÒt‰ Ôz� Ê‡L) ‰¯Bz ÔzÓ „Ú Ì‡¯a‰ ˙ÚÓ≈≈ƒ»¿»«««»∆»ƒ««»≈∆
„eÓÏ˙a BÊ ‰L¯c ˙¯ÈÓ‡ ÔÓÊÏ „Ú BfÓ ‰¯È˙ÈÂ ,('B‚ ˙B„ÏB˙¿ƒ≈»ƒ«ƒ¿«¬ƒ«¿»»¿«¿

„Ú ,¯˙BÈ „BÚÂ ,ÈÓÏLe¯È¿«¿ƒ¿≈«
‰ÊŒÈ¯Á‡Ï d„enÏ ÔÓÊÏƒ¿«ƒ»¿«¬≈∆
שנים בחלוף וגם הדורות בכל

כמו נכונים אלו דברים רבות

Ê‰בעבר. ÔÈ�Úcהעובדה ¿ƒ¿»∆
נחלשו לא והארץ שהשמים

חזקים נותרו אלא השנים ברבות

בששת הבראם ביום שהיו כפי

בראשית ‰CÙימי ‡e‰≈∆
‰k¯‡a ¯‡·nÎÂ ,Ú·h‰«∆«¿«¿…»«¬À»
ÁÓˆ'‰Ï ‰¯È˜Á‰ ¯ÙÒa¿≈∆«¬ƒ»¿«∆«

'˜„ˆ30- Ú·h‰ ÈtŒÏÚc ∆∆¿«ƒ«∆«
CÈ¯ˆ ,LÈ ˙e‡ÈˆÓ Ïk»¿ƒ≈»ƒ
CLÓa LÏÁ� ˙BÈ‰Ïƒ¿∆¿»¿∆∆
‰Óe ,B‡ˆn‰ ˙ÚÓ ÔÓf‰«¿«≈≈ƒ»¿«

‡e‰ ‰pzLÓ B�È‡Lלא ∆≈ƒ¿«∆
אלא מאליו ומובן טבעי דבר

שנפעל עלֿטבעי גדול חידוש

'‰ È�‡c ÛBÒŒÔÈ‡‰ ÁÎa¿…«»≈«¬ƒ
Ba ÔÈ‡L ,È˙È�L ‡Ï…»ƒƒ∆≈

ÏÏk ÈepL C¯a˙Èזה ובכוח ƒ¿»≈ƒ¿»
שלא פועל הקדושֿברוךֿהוא

בתוקף שינוי שליהיה המציאות

הטבע. היפך והארץ, השמים

˙ÏÚnL Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓc¿ƒ»∆»∆«¬«
¯cÚ‰ ‡È‰ ˙ÈÚ·Ë ‰‚‰�‰«¿»»ƒ¿ƒƒ∆¿≈
ÌÏBÚÂ Ú·ha ÈepM‰«ƒ«∆«¿»
Ò� ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,BÓˆÚ«¿«∆≈≈≈
„ecLÂ ÈepL ‡e‰ƒ¿ƒ
‰ÏÚn‰Â .Ú·h‰ ˙BÎ¯ÚÓ««¿«∆«¿««¬»
Èk ,‡È‰ ˙eËLÙa ‰ÊaL∆»∆¿«¿ƒƒ

‰Ê ÔÈ�Úהניסית ההנהגה ƒ¿»∆
ÏÚa LiL ‰l‚Ó ‡˜Âc«¿»¿«∆∆≈««

,BÊ ‰¯È·Ï ˙Èa‰אלא ושלום חס מעצמו מתנהג לא aw‰L"‰והעולם ««ƒ¿ƒ»∆«»»
ÏBÎÈÂ ,ÌÏBÚ‰ ÏÚ ËÏBLÂ ÏLBÓe B‚È‰�Óe ÌÏBÚ‰ ‡¯Ba ‡e‰≈»»«¿ƒ≈¿≈«»»¿»

B˙BpLÏ31.העולם של טבעו היפך כרצונו, ולהנהיג ¿«
‰Ê ¯‡·Ï LÈÂידי על העולם בהנהגת ויתרון מעלה יש אחד שמצד ¿≈¿»≈∆

יותר ה' גדולת על מלמד השינוי העדר (כי הטבע בדרכי הקדושֿברוךֿהוא

שהקדושֿברוךֿ מוכיח הנס (כי ניסים במעשי מעלה יש שני ומצד הנס) מאשר

הטבע) מערכות את משדד הוא וברצותו העולם על בעלֿהבית הוא »Ìbהוא
B¯ÙÒa Ì"aÓ¯‰ ·˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ,'תורה lÁ˙·c˙'משנה «ƒ«∆»«»«¿«¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ«

¯Ùq‰32'ה מפני ולירא ה' את לאהוב המצווה על שכותב Bk˙·לאחר «≈∆≈
‰C¯cהרמב"ם: ‡È‰ C‡È‰Â¿≈«ƒ«∆∆

‰ÚLa ,B˙‡¯ÈÂ B˙·‰‡Ï¿«¬»¿ƒ¿»¿»»
ÂÈNÚÓa Ì„‡‰ Ô�Ba˙iL∆ƒ¿≈»»»¿«¬»
ÌÈ‡ÏÙp‰ ÂÈ‡e¯·e¿»«ƒ¿»ƒ
Ô‰Ó ‰‡¯ÈÂ ÌÈÏB„b‰«¿ƒ¿ƒ¿∆≈∆
‰e‡˙Óe 'eÎ B˙ÓÎÁ»¿»ƒ¿«∆
ÌM‰ Ú„ÈÏ ‰ÏB„b ‰Â‡z«¬»¿»≈««≈
ÔÈ�Ú e‰Êc ,'eÎ ÏB„b‰«»¿∆ƒ¿«
'‰ ˙eÏ„‚a „enl‰«ƒ¿«¿
ea¯ ‰Ó ,Ú·h‰Ó≈«∆«««

EÈNÚÓ33eÏ„b ‰Óe «¬∆«»¿
EÈNÚÓ34מתכוון ולכך «¬∆

שההתבוננות באמרו הרמב"ם

הנפלאים וברואיו "במעשיו

הקדושֿברוךֿהוא של הגדולים"

ה', ויראת ה' אהבת באדם תעורר

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰Êc¿∆««∆»
ÊŒÈ�ÙÏ35‰ברמב"ם ƒ¿≈∆

LiL Ú„ÈÏ ‡È‰ ‰Âˆn‰L∆«ƒ¿»ƒ≈«∆≈
'eÎ ÔBL‡¯ ÈeˆÓ ÌL»»ƒ
הקדושֿ של קיומו על לדעת

הר כמציאות אשונהברוךֿהוא

אחרת, מציאות לכל הקודמת

È„ÈŒÏÚ ‡È‰ BÊ ‰ÚÈ„iL∆¿ƒ»ƒ«¿≈
˙e‡ÈˆÓa ˙e��Ba˙‰‰«ƒ¿¿ƒ¿ƒ
.ÌÏBÚaL Ú·h·e ÌÏBÚ‰»»«∆«∆»»
BÊ ˙e��Ba˙‰ ˙lÚÙcƒ¿À«ƒ¿¿

Ì„‡aשלה ‰È‡התוצאה »»»ƒ
B˙B‡ ‰‡È·ÓM ‰Ó«∆¿ƒ»
ÌÈÏÏBk‰ ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡Ï¿«¬»¿ƒ¿»«¿ƒ
‰NÚŒ˙BˆÓ Á"Ó¯‰ ˙‡∆»ƒ¿¬≈
‰NÚzŒ‡Ï ˙BˆÓ ‰"Ò˘eƒ¿…«¬∆
‡È�za ¯‡·nk)36 «¿…»««¿»

אין ובלעדה נמשכות הן וממנה עשה מצות רמ"ח כל שורש היא ש"האהבה

בו לדבקה וחפץ ה' שם את האוהב הוא באמת המקיימן כי אמיתי קיום להן

מלכי במלך למרוד ירא כי תעשה לא לשס"ה שרש היא והיראה באמת...

הקדושֿברוךֿהוא..." היא),המלכים והיראה האהבה שהתעוררות ומאחר

מעשיך", רבו "מה מהטבע, נלמדת שהיא כפי ה' בגדלות מהתבוננות כתוצאה
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d"nyz'd ,oqip yceg y`x ,ycegd zyxt ,`xwie zyxt zay

ׁשית ּדכליל מפּתחא הּוא ּדדעת את37הּגדֹול, הּכֹולל , ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
מעׂשה על ּגם מׁשּפיע ׁשּזה מּובן ּובמילא הּמּדֹות, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּכל

ספרֹו ּובסֹוף רעב38האדם. יהיה לא ׁשּלעתידֿלבא ּכֹותב ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֹ
ּכל עסק יהיה ולא כּו' ותחרּות קנאה ולא מלחמה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹולא
היא זֹו ּדידיעה כּו', ּבלבד ה' את לדעת אּלא ְִִִִֶֶַַַָָָָָהעֹולם
קנאה ּבֹו ׁשאין מּצב מהּטבע, ׁשּלמעלה הּנס ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמּתֹו
ּדעת ויּׂשיגּו ׁשם ּׁשּכתב מה ועלּֿדרֿזה כּו'. ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָותחרּות
כּו' ראׁשֹון מצּוי מּבחינת למעלה ׁשהּוא כּו', .39ּבֹוראם ְְְְִִִֶַַָָָ

ּכי ׁשם הענין ּבסּיּום ׁשּכתב ּבמה זה נרמז ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָועלּֿדרֿזה
מכּסים לּים ּכּמים ה' את ּדעה הארץ ּדענין40מלאה , ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּדאתּכסיא ועלמא ּדאתּגליא עלמא הם וים ,41יּבׁשה ְְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָ
היא מכּסים לּים ּכּמים ה' ׁשּידיעת מּובן ּומּזה ונס, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָטבע
הּמעלה מּובן ׁשּמּזה הּנּסית. ההנהגה ׁשעלֿידי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּידיעה
ה' ידיעת ּכי טבעית, הנהגה על נּסית ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשּבהנהגה
מהּֿׁשאיןֿ וכּו', העֹולם לפי מגּבלת הּטבעית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻמההנהגה
ׁשּידיעת זה, וענין מהעֹולם. למעלה היא נּסית הנהגה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכן
הנהגה עלֿידי הן אֹופּנים, ּבב' היא כּו' ה' ְְְְִִֵֵַַַַָָּגדלּות
ּתֹורת עלּֿפי ּגם מּובן נּסית, הנהגה עלֿידי והן ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָטבעית

ּבּפעם42הּבעלֿׁשםֿטֹוב הּדבר ּדכׁשּנתחּדׁש הּנס, ּבענין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָ
טבע זה נעׂשה ואחרּֿכ נס, נקרא הּטבע על ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהראׁשֹונה
נקרא אחת מּפעם יֹותר נמׁש הּנס ׁשּכאׁשר היינּו ּכן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּגם
מפרׁש ּכ הרי ּבזה הּבאּור ׁשּיהיה ּדאי טבע. ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבׁשם
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יי d"nyz'd ,oqip yceg y`x ,ycegd zyxt ,`xwie zyxt zay

ׁשית ּדכליל מפּתחא הּוא ּדדעת את37הּגדֹול, הּכֹולל , ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
מעׂשה על ּגם מׁשּפיע ׁשּזה מּובן ּובמילא הּמּדֹות, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּכל

ספרֹו ּובסֹוף רעב38האדם. יהיה לא ׁשּלעתידֿלבא ּכֹותב ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֹ
ּכל עסק יהיה ולא כּו' ותחרּות קנאה ולא מלחמה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹולא
היא זֹו ּדידיעה כּו', ּבלבד ה' את לדעת אּלא ְִִִִֶֶַַַָָָָָהעֹולם
קנאה ּבֹו ׁשאין מּצב מהּטבע, ׁשּלמעלה הּנס ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמּתֹו
ּדעת ויּׂשיגּו ׁשם ּׁשּכתב מה ועלּֿדרֿזה כּו'. ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָותחרּות
כּו' ראׁשֹון מצּוי מּבחינת למעלה ׁשהּוא כּו', .39ּבֹוראם ְְְְִִִֶַַָָָ

ּכי ׁשם הענין ּבסּיּום ׁשּכתב ּבמה זה נרמז ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָועלּֿדרֿזה
מכּסים לּים ּכּמים ה' את ּדעה הארץ ּדענין40מלאה , ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּדאתּכסיא ועלמא ּדאתּגליא עלמא הם וים ,41יּבׁשה ְְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָ
היא מכּסים לּים ּכּמים ה' ׁשּידיעת מּובן ּומּזה ונס, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָטבע
הּמעלה מּובן ׁשּמּזה הּנּסית. ההנהגה ׁשעלֿידי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּידיעה
ה' ידיעת ּכי טבעית, הנהגה על נּסית ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשּבהנהגה
מהּֿׁשאיןֿ וכּו', העֹולם לפי מגּבלת הּטבעית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻמההנהגה
ׁשּידיעת זה, וענין מהעֹולם. למעלה היא נּסית הנהגה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכן
הנהגה עלֿידי הן אֹופּנים, ּבב' היא כּו' ה' ְְְְִִֵֵַַַַָָּגדלּות
ּתֹורת עלּֿפי ּגם מּובן נּסית, הנהגה עלֿידי והן ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָטבעית

ּבּפעם42הּבעלֿׁשםֿטֹוב הּדבר ּדכׁשּנתחּדׁש הּנס, ּבענין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָ
טבע זה נעׂשה ואחרּֿכ נס, נקרא הּטבע על ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהראׁשֹונה
נקרא אחת מּפעם יֹותר נמׁש הּנס ׁשּכאׁשר היינּו ּכן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּגם
מפרׁש ּכ הרי ּבזה הּבאּור ׁשּיהיה ּדאי טבע. ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבׁשם
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‡e‰ ˙Ú„c ,ÏB„b‰ ÌM‰ ˙Úc ÔÈ�ÚÏהזוהר ÁzÙÓ‡בלשון ¿ƒ¿««««≈«»¿«««¿¿»

˙ÈL ÏÈÏÎc37,,הוד נצח, תפארת, גבורה, (חסד, מדות שש הכולל מפתח ¿»ƒƒ
‰Bcn˙,יסוד) Ïk ˙‡ ÏÏBk‰הוא שבשכל הדעת חלק של עניינו כי «≈∆»«ƒ

ונמשל וההרגשה ההכרה

נרגשת הדעת כאשר כי למפתח

ומתעוררות 'נפתחות' הן במידות

יש כאשר ואילו בהתפעלות

את שגרם מהנושא הדעת היסח

המידות אזי המידות, התעוררות

ונשקטות «≈¿ÏÈÓ·e‡'נסגרות'
‰fL Ô·eÓההתבוננות »∆∆

הפנימיות בעצם שהיא והידיעה

המידות ÏÚשל Ìb ÚÈtLÓ«¿ƒ«««
Ì„‡‰ ‰NÚÓכאמור «¬≈»»»

הגורם הם והיראה שהאהבה

לא ומצוות עשה מצוות לקיום

B¯ÙÒתעשה. ÛBÒ·e38 ¿ƒ¿
·˙Bkהרמב"םŒ„È˙ÚlL ≈∆∆»ƒ
‡·Ïהמשיח Ï‡בימות »……
‰È‰Èבעולם‡ÏÂ ·Ú¯ ƒ¿∆»»¿…

‰‡�˜ ‡ÏÂ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»¿…ƒ¿»
‰È‰È ‡ÏÂ 'eÎ ˙e¯Á˙Â¿«¬¿…ƒ¿∆
‡l‡ ÌÏBÚ‰ Ïk ˜ÒÚ≈∆»»»∆»
,'eÎ „·Ïa '‰ ˙‡ ˙Ú„Ï»««∆ƒ¿«
משתמש הרמב"ם כאן וגם

בתחילת כמו ידיעה, בלשון

אלא ‰È‡הספר BÊ ‰ÚÈ„Ècƒƒ»ƒ
מדובר שעליה מהידיעה שונה

התבוננות שהיא הספר בתחילת

העולם ענייני מתוך ה' בגדולת

ה' בגדולת והכרה התבוננות על מדובר כאן ÏÚÓlL‰ואילו Òp‰ CBzÓƒ«≈∆¿«¿»
'eÎ ˙e¯Á˙Â ‰‡�˜ Ba ÔÈ‡L ·vÓ ,Ú·h‰Ó.עלֿטבעי מצב שהוא ≈«∆««»∆≈ƒ¿»¿«¬

·˙kM ‰Ó ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂהרמב"םÌLימות אודות הספר, בסיום ¿«∆∆∆«∆»«»
ÈeˆÓהמשיח ˙�ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,'eÎ Ì‡¯Ba ˙Úc e‚ÈOÈÂ¿«ƒ««¿»∆¿«¿»ƒ¿ƒ«»

'eÎ ÔBL‡¯39"ראשון "מצוי הוא שהקדושֿברוךֿהוא כך על הידיעה כי ƒ
השגה ואילו והנבראים, העולם מתוך הקדושֿברוךֿהוא בהשגת קשורה

למעלה שהוא כפי הקדושֿברוךֿהוא בידיעת קשורה בוראם" ב"דעת

Ê‰מהבריאה. ÊÓ¯� ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂשבסיום אלו שבהלכות העובדה ¿«∆∆∆ƒ¿»∆
גם ביטוי לידי באה ניסית הנהגה על מדבר הרמב"ם kL˙·הספר ‰Óa¿«∆»«

ÌL ÔÈ�Ú‰ ÌeiÒaספרו את הרמב"ם חתם שבו הנבואי היעוד Èkוהוא ¿ƒ»ƒ¿»»ƒ
ÌÈqÎÓ ÌiÏ ÌÈnk '‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ40‰LaÈ ÔÈ�Úc , »¿»»»∆≈»∆««ƒ«»¿«ƒ¿ƒ¿««»»

‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚÂ ‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ Ì‰ ÌÈÂ41,ברוך" הכתוב על ¿»≈»¿»¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»
דאתכסיא מעלמא בזוהר: אמרו העולם" ועד העולם מן ישראל אלוקי ה'

יש הזה שבעולם כשם כי החסידות בתורת כך על מוסבר דאתגליא. לעלמא

שהנבראים עולם שהיא יבשה ויש מכוסים שבו שהנבראים עולם שהוא ים

למעלה, זה דרך על גלויים, שבו

גבוהות דרגות יש להבדיל,

הן שלהם הרוממות שבגלל

עלמא ונקראות ומכוסות נעלמות

האלוקי האור ואילו דאתכסיא,

ומתגלה שיורד המצומצם

דאתגליא עלמא נקרא לנבראים

ËÚ·שגלוי דאתגליא עלמא ∆«
לכל דאתכסיאÒ�Âומובן עלמא ¿≈

נותר אלא נתפס ולא שנעלה

Ô·eÓמכוסה, ‰fÓeƒ∆»
ÌiÏ ÌÈnk '‰ ˙ÚÈ„iL∆¿ƒ«««ƒ«»

ÌÈqÎÓעלמא לים, שנמשלה ¿«ƒ
‰ÚÈ„i‰דאתכסיא, ‡È‰ƒ«¿ƒ»

‰‚‰�‰‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈««¿»»
Ô·eÓ ‰fnL .˙Èqp‰«ƒƒ∆ƒ∆»
˙Èq� ‰‚‰�‰aL ‰ÏÚn‰««¬»∆¿«¿»»ƒƒ
Èk ,˙ÈÚ·Ë ‰‚‰�‰ ÏÚ««¿»»ƒ¿ƒƒ
‰‚‰�‰‰Ó '‰ ˙ÚÈ„È¿ƒ«≈««¿»»
ÈÙÏ ˙Ïa‚Ó ˙ÈÚ·h‰«ƒ¿ƒÀ¿∆∆¿ƒ

'eÎÂ ÌÏBÚ‰מסוגל והאדם »»¿
ה' בגדולת להכרה להגיע

רק זו מהתבוננות כתוצאה

נמצאת שהאלוקות במידה

מוגבלת מידה והיא בעולם

ההתבוננות ולכן ומצומצמת

מוגבלת, »Œ‰Óוההתעוררות
ÌÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ˙Èq� ‰‚‰�‰ ÔkŒÔÈ‡Mההתבוננות וכאשר ∆≈≈«¿»»ƒƒƒ¿«¿»≈»»

היא מביאה שהיא ההתעוררות העולם בגדרי מוגבלת בלתי בהתגלות היא

נעלית. יותר הרבה

Ô‰ ,ÌÈpÙB‡ '·a ‡È‰ 'eÎ '‰ ˙eÏ„b ˙ÚÈ„iL ,‰Ê ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»∆∆¿ƒ««¿ƒ¿«ƒ≈
Ìb Ô·eÓ ,˙Èq� ‰‚‰�‰ È„ÈŒÏÚ Ô‰Â ˙ÈÚ·Ë ‰‚‰�‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»»ƒ¿ƒ¿≈«¿≈«¿»»ƒƒ»«

·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯Bz ÈtŒÏÚ42LcÁ˙pLÎc ,Òp‰ ÔÈ�Úa «ƒ««««≈¿ƒ¿««≈ƒ¿∆ƒ¿«≈
¯·c‰והתרחש הופיע ‰Ú·hוהנס ÏÚ ‰�BL‡¯‰ ÌÚtaבצורה «»»«««»ƒ»««∆«

‰e�ÈÈעלֿטבעית ,Ôk Ìb Ú·Ë ‰Ê ‰NÚ� CkŒ¯Á‡Â ,Ò� ‡¯˜�ƒ¿»≈¿««»«¬∆∆∆««≈«¿
CLÓ� Òp‰ ¯L‡kLעצמו על �˜¯‡וחוזר ˙Á‡ ÌÚtÓ ¯˙BÈ ∆«¬∆«≈ƒ¿»≈ƒ««««ƒ¿»

‰Êa ¯e‡a‰ ‰È‰iL CÈ‡c .Ú·Ë ÌLaנס כאשר באמת מדוע ¿≈∆«¿≈∆ƒ¿∆«≈»∆
לא בתופעה מדובר סוף סוף והרי טבע נקרא הוא אחת מפעם יותר מתרחש
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ׁשניהם ונס ּדטבע מּובן, ּומּזה הּבעלֿׁשםֿטֹוב, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבתֹורת
הּבֹורא. ּגדלּות את ּומגּלים מלמעלה, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָנמׁשכים

¯e‡·eאֹופּנים ב' ׁשּיׁש ידּוע הּנה ה', ּבעבֹודת הענין ≈ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּבאפן ּכסדרם, ּדתמידים העבֹודה ה', ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָֹּבעבֹודת

יׁשר האדם את האלקים ּדמּוספין43ׁשעׂשה והעבֹודה , ְְֱֲִִֶֶָָָָָָָָָָָֹ
הּתׁשּובה. ועבֹודת הּצּדיקים עבֹודת והינּו ְְְְְֲֲִִִַַַַַַַָָָּכהלכתן.
ּכסדרם. ּדתמידים ּבאפן הּוא ענינּה הּצּדיקים ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָֹּדעבֹודת
ׁשּנּוי ׁשל ענין לפעל היא הּתׁשּובה עבֹודת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמהּֿׁשאיןּֿכן
ׁשּי הּתׁשּובה וענין (מּוספין). הֹוספה הּמערכֹות, ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָוׁשּדּוד
ּדוקא חטא על אינֹו הּתׁשּובה עּקר ּכי ּבּצּדיקים, ,44ּגם ְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָ

ׁשּגם45ּכּמאמר ּבתיּובּתא, צדיקייא לאתבא אתא מׁשיח ְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָָ
הּתׁשּובה. ענין להיֹות צרי ְְְִִִִִַַַַָָּבּצּדיקים

e‰ÊÂּתֹורה ּבמּתן ּׁשּנאמר אׁשר46מה אלקי ה' אנכי ¿∆ְֱֱֲִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּבראתי אׁשר נאמר ולא מצרים, מארץ ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהֹוצאתי
ההנהגה הּוא ענינּה וארץ ׁשמים ּדבריאת וארץ, ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָׁשמים
הנהגה ענין הּוא מצרים ּביציאת והחּדּוׁש ְְְְְִִִִִִִִַַַַַַָָהּטבעית,
ׁשּזהּו ועד ּכּנ"ל. טבעית הנהגה על מעלה ּבּה ׁשּיׁש ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָנּסית
מּבית עבד ּכׁשּמֹוציאים ּדאפילּו ּביֹותר, ּגדֹול וׁשּנּוי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָנס
וקלֿוחמר וכלֿׁשּכן ּביֹותר, ּגדֹול נס הּוא זה ּגם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעבדים
ׁשּזֹו עבדים, ּבבית מצרים ּבארץ יׂשראל ּבני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכׁשהיּו

נסי היא מּׁשם הּיציאה הרי עבּורם, מאד ּגדֹולה רידה ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָֹ
ּביֹותר. ְֵָּגדֹול

‰Ê·eּדחדׁש ניסן, לחדׁש ּתׁשרי חדׁש ּבין ההפרׁש יּובן »∆ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹ
נבראּו ׁשּבֹו טבעית, הנהגה הּוא ענינֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָּתׁשרי
נּסית. הנהגה ענינֹו ניסן מהּֿׁשאיןּֿכן כּו', וארץ ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשמים
אּלּו, חדׁשים ׁשל ּבׁשמם ּכן ּגם מרּמזים אּלּו ענינים ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻּוׁשני

יׁשר אֹותּיֹות הּוא לבּסֹוף,47ּדתׁשרי ת' אֹות (ונֹוספה ְְְְְִִֵַָָָ
ּדעׂשה ּבאפן ההנהגה היינּו אחר), ּבמקֹום הענין ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּכּמבאר
ּבלּבם נתן העֹולם ואת יׁשר, האדם את ,48האלקים ְְֱִִֶֶַָָָָָָָָָָֹ

ׁשל ּבאפן ההנהגה להיֹות עֹולם ּבכל זה נמׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּמהאדם
מּלׁשֹון הּוא ניסן מהּֿׁשאיןּֿכן הּׁשּנּוי. והעּדר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָטבע

ּכדאיתא49נּסים נּסים, לנּסי רֹומזים ׁשּבֹו נּוני"ן ּוב' , ְְְִִִִִִִִִֵֶָ
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Ô·eÓ,טבעית ‰fÓe ,·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯B˙a L¯ÙÓ Ck È¯‰¬≈»¿…»¿««««≈ƒ∆»
‰ÏÚÓÏÓ ÌÈÎLÓ� Ì‰È�L Ò�Â Ú·Ëc,מהקדושֿברוךֿהואÌÈl‚Óe ¿∆«¿≈¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿«¿»¿«ƒ

‡¯Ba‰ ˙eÏ„b באופןאלא‡˙ גם ובמילא הגילוי באופן הבדלים שיש ∆«¿«≈
לעיל. שנתבאר כפי האדם, על פעולתו

,'‰ ˙„B·Úa ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»«¬«
'· LiL Úe„È ‰p‰ƒ≈»«∆≈
,'‰ ˙„B·Úa ÌÈpÙB‡«ƒ«¬«
ÌÈ„ÈÓ˙c ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒƒ
‰NÚL ÔÙ‡a ,Ì¯„Òk¿ƒ¿»¿…∆∆»»
Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ∆»»»

¯LÈ43בדרך הולך והאדם »»
ה', כרצון «¬«¿B·Ú‰Â„‰הישרה

Ô˙ÎÏ‰k ÔÈÙÒeÓcהמחייבת ¿»ƒ¿ƒ¿»»
הנדרשת העבודה על תוספת

הרגיל. B·Ú„˙בדרך e�È‰Â¿«¿¬«
ÌÈ˜Ècv‰הישר בדרך שהיא ««ƒƒ

‰·eLz‰ ˙„B·ÚÂשהיא «¬««¿»
הרגילה. העבודה על בהוספה

d�È�Ú ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Úc«¬«««ƒƒƒ¿»»
ÌÈ„ÈÓ˙c ÔÙ‡a ‡e‰¿…∆ƒ¿ƒƒ
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .Ì¯„Òk¿ƒ¿»«∆≈≈
‡È‰ ‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»ƒ
ÈepL ÏL ÔÈ�Ú ÏÚÙÏƒ¿…ƒ¿»∆ƒ
‰ÙÒB‰ ,˙BÎ¯Ún‰ „ecLÂ¿ƒ««¬»»»
‰·eLz‰ ÔÈ�ÚÂ .(ÔÈÙÒeÓ)»ƒ¿ƒ¿««¿»

ÌÈ˜Ècva Ìb CiLרק ולא «»«««ƒƒ
כראוי, שלא שהתנהגו Èkƒבמי

ÏÚ B�È‡ ‰·eLz‰ ¯wÚƒ««¿»≈«
‡˜Âc ‡ËÁ44¯Ó‡nk ,45 ≈¿«¿»««¬»

Ï‡˙·‡הזוהר ‡˙‡ ÁÈLÓ»ƒ«»»¿¬»»
,‡z·eÈ˙a ‡ÈÈ˜È„ˆמשיח «ƒ«»ƒ¿¿»

הצדיקים את להשיב בא

הרי ÌÈ˜Ècvaבתשובה ÌbL∆«««ƒƒ
ÔÈ�Ú ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿«

.‰·eLz‰«¿»
ÔzÓa ¯Ó‡pM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆∆¡«¿««

‰¯Bz46EÈ˜Ï‡ '‰ ÈÎ�‡ »»…ƒ¡…∆
ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡¬∆≈ƒ≈∆∆
¯L‡ ¯Ó‡� ‡ÏÂ ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿…∆¡«¬∆

ı¯‡Â ÌÈÓL È˙‡¯aאף »»ƒ»«ƒ»»∆
פלא היא וארץ שמים שבריאת

מצרים מיציאת יותר גדול

שנזכר כפי סוף, ים וקריעת

המאמר, בתחילת ı¯‡Âבשאלה ÌÈÓL ˙‡È¯·cמאין יש בריאה אכן היא ƒ¿ƒ«»«ƒ»»∆
גדולה הפלאה בה ‰ÈÚ·h˙,ויש ‰‚‰�‰‰ ‡e‰ d�È�Ú Ï·‡ƒ¿»»««¿»»«ƒ¿ƒ

da LiL ˙Èq� ‰‚‰�‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa LecÁ‰Â¿«ƒƒƒ«ƒ¿«ƒƒ¿««¿»»ƒƒ∆≈»
e‰fL „ÚÂ .Ï"pk ˙ÈÚ·Ë ‰‚‰�‰ ÏÚ ‰ÏÚÓמצריםיציאתÒ� «¬»««¿»»ƒ¿ƒ««¿«∆∆≈

,¯˙BÈa ÏB„b ÈepLÂ¿ƒ»¿≈
„·Ú ÌÈ‡ÈˆBnLk eÏÈÙ‡c«¬ƒ¿∆ƒƒ∆∆

ÌÈ„·Úאחד ˙ÈaÓרגילÌb ƒ≈¬»ƒ«
,¯˙BÈa ÏB„b Ò� ‡e‰ ‰Ê∆≈»¿≈
¯ÓÁÂŒÏ˜Â ÔkLŒÏÎÂ¿»∆≈¿«»…∆

Ï‡¯NÈ È�a eÈ‰Lkרבים ¿∆»¿≈ƒ¿»≈
˙È·a ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿«ƒ¿≈
‰„È¯È BfL ,ÌÈ„·Ú¬»ƒ∆¿ƒ»
È¯‰ ,Ì¯e·Ú „‡Ó ‰ÏB„b¿»¿…¬»¬≈
Ò� ‡È‰ ÌMÓ ‰‡Èˆi‰«¿ƒ»ƒ»ƒ≈

.¯˙BÈa ÏB„b»¿≈
ÔÈa L¯Ù‰‰ Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«∆¿≈≈
,ÔÒÈ� L„ÁÏ È¯Lz L„Á…∆ƒ¿≈¿…∆ƒ»
‡e‰ B�È�Ú È¯Lz L„Ác¿…∆ƒ¿≈ƒ¿»
BaL ,˙ÈÚ·Ë ‰‚‰�‰«¿»»ƒ¿ƒ∆
,'eÎ ı¯‡Â ÌÈÓL e‡¯·�ƒ¿¿»«ƒ»»∆

ÔÒÈ� ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óשבו «∆≈≈ƒ»
מצרים יציאת «¿B�È�Úƒהייתה

È�Le .˙Èq� ‰‚‰�‰«¿»»ƒƒ¿≈
Ìb ÌÈÊn¯Ó el‡ ÌÈ�È�Úƒ¿»ƒ≈¿À»ƒ«
ÌÈL„Á ÏL ÌÓLa Ôk≈ƒ¿»∆√»ƒ
˙Bi˙B‡ ‡e‰ È¯L˙c ,el‡≈¿ƒ¿≈ƒ

¯LÈ47'˙ ˙B‡ ‰ÙÒB�Â) »»¿¿»
ÔÈ�Ú‰ ¯‡·nk ,ÛBq·Ï¿««¿…»»ƒ¿»
e�ÈÈ‰ ,(¯Á‡ ÌB˜Óa¿»«≈«¿
‰NÚc ÔÙ‡a ‰‚‰�‰‰««¿»»¿…∆¿»»
,¯LÈ Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ∆»»»»»
על ה' את עובד שהאדם וכפי

הרגיל �˙Ôדרך ÌÏBÚ‰ ˙‡Â¿∆»»»«
ÌaÏa48,האדם בני בלב ¿ƒ»

ÏÎa ‰Ê CLÓ� Ì„‡‰nL∆≈»»»ƒ¿»∆¿»
‰‚‰�‰‰ ˙BÈ‰Ï ÌÏBÚ»ƒ¿««¿»»
¯cÚ‰Â Ú·Ë ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆∆«¿∆¿≈

ÈepM‰יש האדם להנהגת כי «ƒ
העולם. על »Œ‰Óהשפעה

‡e‰ ÔÒÈ� ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈ƒ»
ÌÈq� ÔBLlÓ49'·e , ƒ¿ƒƒ

Èq�Ï ÌÈÊÓB¯ BaL Ô"È�e�ƒ∆¿ƒ¿ƒ≈
˙ÎqÓa ‡˙È‡„k ,ÌÈq�ƒƒƒ¿ƒ»¿«∆∆
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ּברכֹות ּבּקּבלה50ּבמּסכת הּמבאר עלּֿפי ּובפרט ,51 ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
הוי' ׁשם הּוא ניסן ּבחדׁש הּמאיר הוי' ׁשם ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּצרּוף

יׂשמחּו53הּיֹוצא52ּכסדרֹו הּפסּוק ׁשל ּתיבֹות' מ'ראׁשי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ
הארץ ותגל על54הּׁשמים מֹורה ּכסדרֹו הוי' ׁשם ּדענין , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּכאׁשר [מהּֿׁשאיןּֿכן ּביֹותר. ּובהתּגּלּות ּבתקף ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהארה
ּתׁשרי) ּדחדׁש הּצרּוף סדר ּגם (ׁשּזהּו ּכסדרֹו אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹהּצרּוף
ּבתקף ההארה ּדענין .[ּכ ּכל ּבתקף מאיר ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמּובן
כּו'. נּסית ההנהגה ענין ּגּלּוי הּוא הּוא ּביֹותר, ְְְְְִִִִִֵַַַַָָּובהתּגּלּות
לתׁשרי קֹורין היּו ּתֹורה מּתן לפני ּדעּתיקּייא הּטעם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָוזהּו

היתהירח ּתֹורה מּתן לפני העֹולם הנהגת ּכי קדמאה, א ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָָ
(ׁשהתחיל ּתֹורה ּדמּתן והחּדּוׁש הּטבע, הנהגת ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָּבעּקר
ולכן ׁשּבעֹולם. והּנס הּׁשּנּוי הּוא ּכּנ"ל) מצרים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָמיציאת
ונקּבע מצרים, יציאת ּבׁשעת הראׁשֹון החדׁש ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָֹנׁשּתּנה
אחר ּכי ּבתׁשרי), (ולא ּדוקא ּבניסן ּגאּלה ׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻהחדׁש

ּבעֹולם. חדׁשה הנהגה התחילה מצרים ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָיציאת

‰p‰Âהּמעלה הּנ"ל. הּמעלֹות ב' יהיּו לעתידֿלבא ּגם ¿ƒ≈ְֲֲִִֶַַַַַַַָָָֹ
איתא זה ּדעל יׁשּבתּו, ּדלא ּבאפן 55ּדהנהגה ְְְְְְִִֶֶַַָָָֹֹֹ

ּבא עלמא ּדהוּו ׁשנין אלפי ּבׁשית העבֹודה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּלאחרי
לחּיי ּומנּוחה ׁשּבת ׁשּכּלֹו יֹום ׁשהּוא הּׁשביעי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻהאלף
ּבתכלית, הּׁשּנּוי והעּדר מנּוחה ׁשל ענין היינּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהעֹולמים,
ימׁש זה וענין ׁשניתי. לא ה' אני ּבחינת ּגּלּוי ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָֹֻמּצד
למעלה והּוא זֹו), (ׁשּבׁשמיטה הּׁשביעי ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָּבאלף
ּולמעלה ׁשּלאחריֿזה ּומהּׁשמיטה ׁשּלפניֿזה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמהּׁשמיטה

הּׁשמּטֹות ז' יֹובלֹות56מּכל אלפים הנ' מּכל ,57ּולמעלה ְְְְֲִִִִַַַָָָָ
מּכל ׁשּלמעלה ׁשניתי לא ה' אני ענין נמׁש ׁשּבֹו ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָֹלפי
למעלה ההנהגה ענין יהיה ועלּֿדרֿזה הּׁשּנּוי. ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּגדר

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו לעתידֿלבא על58מהּטבע ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
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ובפרש"י.)50 רע"א וש"נ.)51נז, בהערה. 243 ע' חכ"ב לקו"ש גם בכ"ז ועוד.)52ראה בתחלתה. ניסן מס' חסידים משנת ראה

ואילך. פי"ד כא שער ב).)53פרדס (ט, בהקדמה תקו"ז גם יא.)54ראה צז, בסופה.)55תהלים תמיד א. לא, ר"ה ראה)56ראה

וש"נ. ד. נא, ובכ"מ.)57תו"א נ. ע' שה"ש אוה"ת וש"נ.)58ראה ברכות. סוף

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˙BÎ¯a50,ניסים לניסי יצפה נו"ן אותיות שתי בחלום Ë¯Ù·eשהרואה ¿»ƒ¿»
‰Ïawa ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ51LÔÒÈ� L„Áa ¯È‡n‰ 'ÈÂ‰ ÌL Ûe¯v «ƒ«¿…»««»»∆≈≈¬»»«≈ƒ¿…∆ƒ»

כפי היינו אחר, בצירוף מאיר הוי' שם השנה מחודשי חודש שבכל לכך בהתאם

הם מהצירופים ובחלק מסוים בפסוק מופיעות ה"א, וא"ו, ה"א, יו"ד, שהאותיות

הוי' בשם סדרם לפי מופיעות

והצירוף הסדר לפי שלא ובחלקם

ניסן חודש ‰ÈÂ'של ÌL ‡e‰≈¬»»
B¯„Òk52‡ˆBi‰53 ¿ƒ¿«≈

ÏL '˙B·Èz ÈL‡¯'Ó≈»≈≈∆
ÌÈÓM‰ eÁÓNÈ ˜eÒt‰«»ƒ¿¿«»«ƒ

ı¯‡‰ Ï‚˙Â54ÌL ÔÈ�Úc , ¿»≈»»∆¿ƒ¿«≈
ÏÚ ‰¯BÓ B¯„Òk 'ÈÂ‰¬»»¿ƒ¿∆«
˙elb˙‰·e Û˜˙a ‰¯‡‰∆»»¿…∆¿ƒ¿«
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó] .¯˙BÈa¿≈«∆≈≈
B¯„Òk B�È‡ Ûe¯v‰ ¯L‡k«¬∆«≈≈¿ƒ¿
Ûe¯v‰ ¯„Ò Ìb e‰fL)∆∆«≈∆«≈

È¯Lz L„Ácאותיות שהוא ¿…∆ƒ¿≈
הפסוק תיבות מסופי "והיה"

פרעה" שרי אותה Ô·eÓ"ויראו (»
Ïk Û˜˙a ¯È‡Ó B�È‡L∆≈≈ƒ¿…∆»
Û˜˙a ‰¯‡‰‰ ÔÈ�Úc .[Ck»¿ƒ¿««∆»»¿…∆
‡e‰ ,¯˙BÈa ˙elb˙‰·e¿ƒ¿«¿≈
‰‚‰�‰‰ ÔÈ�Ú Èelb ‡e‰ƒƒ¿«««¿»»

'eÎ ˙Èq�גילוי בה שיש ƒƒ
על בהנהגה מאשר יותר אלוקות

האלוקי האור שבה טבע פי

הטבע. בלבושי ונעלם מכוסה

‡Èi˜ÈzÚc ÌÚh‰ e‰ÊÂ¿∆«««¿«ƒ«»
הזקנים ÔzÓהישנים, È�ÙÏƒ¿≈««

È¯L˙Ï ÔÈ¯B˜ eÈ‰ ‰¯Bz»»ƒ¿ƒ¿≈
‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èהחודש «¿»«¿»»
הראשון, ‰�‰‚˙הקדמון, Èkƒ«¿»«

‰¯Bz ÔzÓ È�ÙÏ ÌÏBÚ‰»»ƒ¿≈««»
˙‚‰�‰ ¯wÚa ‰˙È‰»¿»¿ƒ««¿»«
ÔzÓc LecÁ‰Â ,Ú·h‰«∆«¿«ƒ¿««
˙‡ÈˆÈÓ ÏÈÁ˙‰L) ‰¯Bz»∆ƒ¿ƒƒƒ«
ÈepM‰ ‡e‰ (Ï"pk ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«««ƒ

ÔÎÏÂ .ÌÏBÚaL Òp‰Âהחודש נחשב תשרי רבות שנים במשך אז שעד אף ¿«≈∆»»¿»≈
Úa˜�Âהראשון ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa ÔBL‡¯‰ L„Á‰ ‰pzL�ƒ¿«»«…∆»ƒƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«

˙‡ÈˆÈ ¯Á‡ Èk ,(È¯L˙a ‡ÏÂ) ‡˜Âc ÔÒÈ�a ‰l‡b ÏL L„Á‰«…∆∆¿À»¿ƒ»«¿»¿…¿ƒ¿≈ƒ««¿ƒ«
.ÌÏBÚa ‰L„Á ‰‚‰�‰ ‰ÏÈÁ˙‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ¿ƒ»«¿»»¬»»»»

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ Ìb ‰p‰Âוכל בעולם אלוקות גילוי יהיה כללי שבאופן אף ¿ƒ≈«∆»ƒ»…
מקום מכל יתבטלו וההסתרים ‰Ï"p.ההעלמות ˙BÏÚn‰ '· eÈ‰Èהאחת ƒ¿««¬««

-‰‚‰�‰c ‰ÏÚn‰קבועהתמידית,e˙aLÈ ‡Ïc ÔÙ‡aהמעלה שהיא ««¬»¿«¿»»¿…∆¿…ƒ¿…
לעיל, כמבואר שניתי", "לא ‡È˙‡של ‰Ê ÏÚc55‰„B·Ú‰ È¯Á‡lL ¿«∆ƒ»∆¿«¬≈»¬»

eÂ‰c ÔÈ�L ÈÙÏ‡ ˙ÈLa¿ƒ«¿≈¿ƒ«¬
‡ÓÏÚשל השנים אלפי בששת »¿»

העולם ‰‡ÛÏקיום ‡a»»∆∆
BlkL ÌBÈ ‡e‰L ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ∆∆À
ÈiÁÏ ‰Áe�Óe ˙aL«»¿»¿«≈
ÏL ÔÈ�Ú e�ÈÈ‰ ,ÌÈÓÏBÚ‰»»ƒ«¿ƒ¿»∆
ÈepM‰ ¯cÚ‰Â ‰Áe�Ó¿»¿∆¿≈«ƒ
Èelb „vÓ ,˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒƒ«ƒ
È˙È�L ‡Ï '‰ È�‡ ˙�ÈÁa¿ƒ«¬ƒ…»ƒƒ
בתכלית לבוא לעתיד שתתגלה

CLÓÈשלמותה. ‰Ê ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»∆À¿«
ÈÚÈ·M‰ ÛÏ‡a»∆∆«¿ƒƒ

BÊ ‰ËÈÓLaL)אלפי שבעת ∆ƒ¿ƒ»
אנו שבהם הללו השנים

השביעיe‰Â‡עומדים), האלף ¿
השנים אלפי ששת אחרי שיהיה

הוא «¿»¿ÏÚÓÏ‰הללו
‰ÊŒÈ�ÙlL ‰ËÈÓM‰Ó≈«¿ƒ»∆ƒ¿≈∆
עולם וחסידות, בקבלה (כמבואר

התיקון לעולם שקדם התוהו

שקדמה השמיטה נקרא הנוכחי

זו) «ËÈÓM‰Óe≈«¿ƒ‰לשמיטה
‰ÏÚÓÏe ‰ÊŒÈ¯Á‡lL∆¿«¬≈∆¿«¿»

˙BhÓM‰ 'Ê ÏkÓ56שביחד ƒ»«¿ƒ
פעמים שבע כי יובל, מרכיבות

ותשע ארבעים עולה שבע

שנת היא החמישים והשנה

‰�'היובל ÏkÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ»«
˙BÏ·BÈ ÌÈÙÏ‡57מושג) ¬»ƒ¿

המתייחס וחסידות בקבלה

להתהוות), שעתידים לעולמות

ומנוחה" שבת שכולו ו"היום

שיהיה לגמרי השינוי והעדר

הללו העולמות מכל נעלה לבוא ‰'לעתיד È�‡ ÔÈ�Ú CLÓ� BaL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ
.ÈepM‰ ¯„b ÏkÓ ‰ÏÚÓlL È˙È�L ‡Ï…»ƒƒ∆¿«¿»ƒ»∆∆«ƒ

‰È‰È ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂגם שני Ú·h‰Óמצד ‰ÏÚÓÏ ‰‚‰�‰‰ ÔÈ�Ú ¿«∆∆∆ƒ¿∆ƒ¿«««¿»»¿«¿»≈«∆«
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓk ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ58˜eÒt‰ ÏÚ59eÎÏÈ ∆»ƒ»…¿∆»¿«≈«««»≈¿
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יג d"nyz'd ,oqip yceg y`x ,ycegd zyxt ,`xwie zyxt zay

ּברכֹות ּבּקּבלה50ּבמּסכת הּמבאר עלּֿפי ּובפרט ,51 ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
הוי' ׁשם הּוא ניסן ּבחדׁש הּמאיר הוי' ׁשם ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּצרּוף

יׂשמחּו53הּיֹוצא52ּכסדרֹו הּפסּוק ׁשל ּתיבֹות' מ'ראׁשי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ
הארץ ותגל על54הּׁשמים מֹורה ּכסדרֹו הוי' ׁשם ּדענין , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּכאׁשר [מהּֿׁשאיןּֿכן ּביֹותר. ּובהתּגּלּות ּבתקף ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהארה
ּתׁשרי) ּדחדׁש הּצרּוף סדר ּגם (ׁשּזהּו ּכסדרֹו אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹהּצרּוף
ּבתקף ההארה ּדענין .[ּכ ּכל ּבתקף מאיר ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמּובן
כּו'. נּסית ההנהגה ענין ּגּלּוי הּוא הּוא ּביֹותר, ְְְְְִִִִִֵַַַַָָּובהתּגּלּות
לתׁשרי קֹורין היּו ּתֹורה מּתן לפני ּדעּתיקּייא הּטעם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָוזהּו

היתהירח ּתֹורה מּתן לפני העֹולם הנהגת ּכי קדמאה, א ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָָ
(ׁשהתחיל ּתֹורה ּדמּתן והחּדּוׁש הּטבע, הנהגת ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָּבעּקר
ולכן ׁשּבעֹולם. והּנס הּׁשּנּוי הּוא ּכּנ"ל) מצרים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָמיציאת
ונקּבע מצרים, יציאת ּבׁשעת הראׁשֹון החדׁש ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָֹנׁשּתּנה
אחר ּכי ּבתׁשרי), (ולא ּדוקא ּבניסן ּגאּלה ׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻהחדׁש

ּבעֹולם. חדׁשה הנהגה התחילה מצרים ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָיציאת

‰p‰Âהּמעלה הּנ"ל. הּמעלֹות ב' יהיּו לעתידֿלבא ּגם ¿ƒ≈ְֲֲִִֶַַַַַַַָָָֹ
איתא זה ּדעל יׁשּבתּו, ּדלא ּבאפן 55ּדהנהגה ְְְְְְִִֶֶַַָָָֹֹֹ

ּבא עלמא ּדהוּו ׁשנין אלפי ּבׁשית העבֹודה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּלאחרי
לחּיי ּומנּוחה ׁשּבת ׁשּכּלֹו יֹום ׁשהּוא הּׁשביעי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻהאלף
ּבתכלית, הּׁשּנּוי והעּדר מנּוחה ׁשל ענין היינּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהעֹולמים,
ימׁש זה וענין ׁשניתי. לא ה' אני ּבחינת ּגּלּוי ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָֹֻמּצד
למעלה והּוא זֹו), (ׁשּבׁשמיטה הּׁשביעי ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָּבאלף
ּולמעלה ׁשּלאחריֿזה ּומהּׁשמיטה ׁשּלפניֿזה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמהּׁשמיטה

הּׁשמּטֹות ז' יֹובלֹות56מּכל אלפים הנ' מּכל ,57ּולמעלה ְְְְֲִִִִַַַָָָָ
מּכל ׁשּלמעלה ׁשניתי לא ה' אני ענין נמׁש ׁשּבֹו ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָֹלפי
למעלה ההנהגה ענין יהיה ועלּֿדרֿזה הּׁשּנּוי. ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּגדר

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו לעתידֿלבא על58מהּטבע ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
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ובפרש"י.)50 רע"א וש"נ.)51נז, בהערה. 243 ע' חכ"ב לקו"ש גם בכ"ז ועוד.)52ראה בתחלתה. ניסן מס' חסידים משנת ראה

ואילך. פי"ד כא שער ב).)53פרדס (ט, בהקדמה תקו"ז גם יא.)54ראה צז, בסופה.)55תהלים תמיד א. לא, ר"ה ראה)56ראה

וש"נ. ד. נא, ובכ"מ.)57תו"א נ. ע' שה"ש אוה"ת וש"נ.)58ראה ברכות. סוף
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˙BÎ¯a50,ניסים לניסי יצפה נו"ן אותיות שתי בחלום Ë¯Ù·eשהרואה ¿»ƒ¿»
‰Ïawa ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ51LÔÒÈ� L„Áa ¯È‡n‰ 'ÈÂ‰ ÌL Ûe¯v «ƒ«¿…»««»»∆≈≈¬»»«≈ƒ¿…∆ƒ»

כפי היינו אחר, בצירוף מאיר הוי' שם השנה מחודשי חודש שבכל לכך בהתאם

הם מהצירופים ובחלק מסוים בפסוק מופיעות ה"א, וא"ו, ה"א, יו"ד, שהאותיות

הוי' בשם סדרם לפי מופיעות

והצירוף הסדר לפי שלא ובחלקם

ניסן חודש ‰ÈÂ'של ÌL ‡e‰≈¬»»
B¯„Òk52‡ˆBi‰53 ¿ƒ¿«≈

ÏL '˙B·Èz ÈL‡¯'Ó≈»≈≈∆
ÌÈÓM‰ eÁÓNÈ ˜eÒt‰«»ƒ¿¿«»«ƒ

ı¯‡‰ Ï‚˙Â54ÌL ÔÈ�Úc , ¿»≈»»∆¿ƒ¿«≈
ÏÚ ‰¯BÓ B¯„Òk 'ÈÂ‰¬»»¿ƒ¿∆«
˙elb˙‰·e Û˜˙a ‰¯‡‰∆»»¿…∆¿ƒ¿«
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó] .¯˙BÈa¿≈«∆≈≈
B¯„Òk B�È‡ Ûe¯v‰ ¯L‡k«¬∆«≈≈¿ƒ¿
Ûe¯v‰ ¯„Ò Ìb e‰fL)∆∆«≈∆«≈

È¯Lz L„Ácאותיות שהוא ¿…∆ƒ¿≈
הפסוק תיבות מסופי "והיה"

פרעה" שרי אותה Ô·eÓ"ויראו (»
Ïk Û˜˙a ¯È‡Ó B�È‡L∆≈≈ƒ¿…∆»
Û˜˙a ‰¯‡‰‰ ÔÈ�Úc .[Ck»¿ƒ¿««∆»»¿…∆
‡e‰ ,¯˙BÈa ˙elb˙‰·e¿ƒ¿«¿≈
‰‚‰�‰‰ ÔÈ�Ú Èelb ‡e‰ƒƒ¿«««¿»»

'eÎ ˙Èq�גילוי בה שיש ƒƒ
על בהנהגה מאשר יותר אלוקות

האלוקי האור שבה טבע פי

הטבע. בלבושי ונעלם מכוסה

‡Èi˜ÈzÚc ÌÚh‰ e‰ÊÂ¿∆«««¿«ƒ«»
הזקנים ÔzÓהישנים, È�ÙÏƒ¿≈««

È¯L˙Ï ÔÈ¯B˜ eÈ‰ ‰¯Bz»»ƒ¿ƒ¿≈
‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èהחודש «¿»«¿»»
הראשון, ‰�‰‚˙הקדמון, Èkƒ«¿»«

‰¯Bz ÔzÓ È�ÙÏ ÌÏBÚ‰»»ƒ¿≈««»
˙‚‰�‰ ¯wÚa ‰˙È‰»¿»¿ƒ««¿»«
ÔzÓc LecÁ‰Â ,Ú·h‰«∆«¿«ƒ¿««
˙‡ÈˆÈÓ ÏÈÁ˙‰L) ‰¯Bz»∆ƒ¿ƒƒƒ«
ÈepM‰ ‡e‰ (Ï"pk ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«««ƒ

ÔÎÏÂ .ÌÏBÚaL Òp‰Âהחודש נחשב תשרי רבות שנים במשך אז שעד אף ¿«≈∆»»¿»≈
Úa˜�Âהראשון ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa ÔBL‡¯‰ L„Á‰ ‰pzL�ƒ¿«»«…∆»ƒƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«

˙‡ÈˆÈ ¯Á‡ Èk ,(È¯L˙a ‡ÏÂ) ‡˜Âc ÔÒÈ�a ‰l‡b ÏL L„Á‰«…∆∆¿À»¿ƒ»«¿»¿…¿ƒ¿≈ƒ««¿ƒ«
.ÌÏBÚa ‰L„Á ‰‚‰�‰ ‰ÏÈÁ˙‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ¿ƒ»«¿»»¬»»»»

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ Ìb ‰p‰Âוכל בעולם אלוקות גילוי יהיה כללי שבאופן אף ¿ƒ≈«∆»ƒ»…
מקום מכל יתבטלו וההסתרים ‰Ï"p.ההעלמות ˙BÏÚn‰ '· eÈ‰Èהאחת ƒ¿««¬««

-‰‚‰�‰c ‰ÏÚn‰קבועהתמידית,e˙aLÈ ‡Ïc ÔÙ‡aהמעלה שהיא ««¬»¿«¿»»¿…∆¿…ƒ¿…
לעיל, כמבואר שניתי", "לא ‡È˙‡של ‰Ê ÏÚc55‰„B·Ú‰ È¯Á‡lL ¿«∆ƒ»∆¿«¬≈»¬»

eÂ‰c ÔÈ�L ÈÙÏ‡ ˙ÈLa¿ƒ«¿≈¿ƒ«¬
‡ÓÏÚשל השנים אלפי בששת »¿»

העולם ‰‡ÛÏקיום ‡a»»∆∆
BlkL ÌBÈ ‡e‰L ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ∆∆À
ÈiÁÏ ‰Áe�Óe ˙aL«»¿»¿«≈
ÏL ÔÈ�Ú e�ÈÈ‰ ,ÌÈÓÏBÚ‰»»ƒ«¿ƒ¿»∆
ÈepM‰ ¯cÚ‰Â ‰Áe�Ó¿»¿∆¿≈«ƒ
Èelb „vÓ ,˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒƒ«ƒ
È˙È�L ‡Ï '‰ È�‡ ˙�ÈÁa¿ƒ«¬ƒ…»ƒƒ
בתכלית לבוא לעתיד שתתגלה

CLÓÈשלמותה. ‰Ê ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»∆À¿«
ÈÚÈ·M‰ ÛÏ‡a»∆∆«¿ƒƒ

BÊ ‰ËÈÓLaL)אלפי שבעת ∆ƒ¿ƒ»
אנו שבהם הללו השנים

השביעיe‰Â‡עומדים), האלף ¿
השנים אלפי ששת אחרי שיהיה

הוא «¿»¿ÏÚÓÏ‰הללו
‰ÊŒÈ�ÙlL ‰ËÈÓM‰Ó≈«¿ƒ»∆ƒ¿≈∆
עולם וחסידות, בקבלה (כמבואר

התיקון לעולם שקדם התוהו

שקדמה השמיטה נקרא הנוכחי

זו) «ËÈÓM‰Óe≈«¿ƒ‰לשמיטה
‰ÏÚÓÏe ‰ÊŒÈ¯Á‡lL∆¿«¬≈∆¿«¿»

˙BhÓM‰ 'Ê ÏkÓ56שביחד ƒ»«¿ƒ
פעמים שבע כי יובל, מרכיבות

ותשע ארבעים עולה שבע

שנת היא החמישים והשנה

‰�'היובל ÏkÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ»«
˙BÏ·BÈ ÌÈÙÏ‡57מושג) ¬»ƒ¿

המתייחס וחסידות בקבלה

להתהוות), שעתידים לעולמות

ומנוחה" שבת שכולו ו"היום

שיהיה לגמרי השינוי והעדר

הללו העולמות מכל נעלה לבוא ‰'לעתיד È�‡ ÔÈ�Ú CLÓ� BaL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ
.ÈepM‰ ¯„b ÏkÓ ‰ÏÚÓlL È˙È�L ‡Ï…»ƒƒ∆¿«¿»ƒ»∆∆«ƒ

‰È‰È ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂגם שני Ú·h‰Óמצד ‰ÏÚÓÏ ‰‚‰�‰‰ ÔÈ�Ú ¿«∆∆∆ƒ¿∆ƒ¿«««¿»»¿«¿»≈«∆«
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓk ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ58˜eÒt‰ ÏÚ59eÎÏÈ ∆»ƒ»…¿∆»¿«≈«««»≈¿
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eb'יד miycg y`x mkl dfd ycegd

להם59הּפסּוק אין חכמים ׁשּתלמידי חיל, אל מחיל ילכּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּבא ּבעֹולם ענין60מנּוחה הּמנּוחה, העּדר ׁשּיהיה היינּו , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּדגאּלה ּבאפן יהיה ּגּופא זה ּדׁשּנּוי זאת, ועֹוד ְְְְְִִִִֶֶֶַָָֹֹֻהּׁשּנּוי.
ּגלּות אחריה ׁשאין ּתמידּיים61נצחית ׁשּנּויים היינּו , ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָ

ׁשניתי ולא יׁשּבתּו לא הּׁשּנּוי, ּדהעּדר .ּבאפן ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹֹֹֹ

e‰ÊÂלכם הּוא ראׁשֹון חדׁשים ראׁש לכם הּזה החדׁש ¿∆ֳִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
היּו ּתֹורה מּתן ׁשּלפני ּדעּתיקּייא הּׁשנה, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלחדׁשי
ּכפי העֹולם מּצד ּכי קדמאה, ירחא ּתׁשרי לחדׁש ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹקֹורין
ההנהגה ּבענין הּוא והראׁש ההתחלה עצמֹו מּצד ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹׁשהּוא
ּומּתן מצרים יציאת לאחרי אמנם ׁשניתי. ּדלא ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָֹטבעית
ענין ּדזהּו הראׁשֹון, החדׁש ניסן חדׁש נעׂשה ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹּתֹורה
אֹומרים ּגּופא ּובזה כּו'. ּבעֹולם ׁשּנּוי לעׂשֹות ְְֲִִֶַַָָָָהּתֹורה
הּכּונה ּתכלית ּכי הּׁשנה, לחדׁשי ראׁשֹון הּוא ניסן ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשחדׁש
ּגם אחרּֿכ ימׁש הּתֹורה ׁשעלֿידי ׁשהּׁשּנּוי ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֻהיא
ּתׁשרי). חדׁש הּוא (ׁשראׁשּה הּׁשנה ּבחדׁשי ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹּבעֹולם,

‰p‰Âּבחג הּוא ניסן ׁשּבחדׁש מצרים יציאת ענין ¿ƒ≈ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹ
אמרּו ועלֿזה חירּותינּו, זמן ּבניסן62הּמּצֹות, ְְְְִֵֵֶַַַַָָ

זה ׁשּיקּים ויהיֿרצֹון להּגאל. עתידים ּובניסן ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֻנגאלּו
ׁשם ונאכל לטֹובה, עלינּו הּבא הּפסח ּבחג מּמׁש, ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹּבפעל

הּפסחים ּומן הּזבחים הּברכה63מן אחרי ּובפרט . ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָ
חדׁש ראׁש ּומּׁשּבת ניסן מברכים מּׁשּבת ּכח' ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹוה'ּנתינת
אדמֹו"ר ּדכ"ק ההּלּולא יֹום ניסן, ב' ּומּיֹום ְְִִִִַַָָָניסן,

ז"ל רּבֹותינּו ּדאמרּו נׁשמתֹוֿעדן, ּפרה64(מהֹורׁש"ּב) מה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּב'אּגרת וכּמבאר מכּפרת, צּדיקים מיתת אף ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹמכּפרת

זדֹונֹות,65הּקדׁש' על ּגם היא צּדיקים ּדמיתת ׁשהּכּפרה ְְִִִִֶֶַַַַַַַָָֹ
לׁשגגֹות עד66ׁשּיהפכּו ּכזכּיֹות, ׁשּיעׂשּו מּזֹו ויתירה , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ

מּמׁש הּמבאר67לזכּיֹות הּתׁשּובה עבֹודת ענין ּדזהּו , ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָֹֻ
העבֹודה ׁשּכל ּבמּצב עּתה ׁשעֹומדים ּובפרט ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָלעיל.
רק להיֹות ּוצריכה ּבׁשלמּות, ּכבר היא ּובּמּדֹות ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָׁשּבמֹוחין
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‰Áe�Ó Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏzL ,ÏÈÁ Ï‡ ÏÈÁÓגםÌÏBÚa ≈«ƒ∆»ƒ∆«¿ƒ≈¬»ƒ≈»∆¿»»»
‡a‰60,לדרגא מדרגא העת כל מתעלים הם ‰cÚ¯כי ‰È‰iL e�ÈÈ‰ «»«¿∆ƒ¿∆∆¿≈

ÔÙ‡a ‰È‰È ‡Ùeb ‰Ê ÈepLc ,˙‡Ê „BÚÂ .ÈepM‰ ÔÈ�Ú ,‰Áe�n‰«¿»ƒ¿««ƒ¿…¿ƒ∆»ƒ¿∆¿…∆
˙eÏb ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L ˙ÈÁˆ� ‰l‡‚c61ÌÈi„ÈÓz ÌÈÈepL e�ÈÈ‰ , ƒ¿À»ƒ¿ƒ∆≈«¬∆»»«¿ƒƒ¿ƒƒƒ

‡Ï ,ÈepM‰ ¯cÚ‰c ÔÙ‡a¿…∆¿∆¿≈«ƒ…
È˙È�L ‡ÏÂ e˙aLÈונמצא ƒ¿…¿…»ƒƒ

של שילוב יהיה לבוא שלעתיד

תהיה אחד מצד כי המעלות שתי

והמשכה השינוי והעדר מנוחה

הוי'", "אני של והתגלות

השינוי" גדר מכל "שלמעלה

אלא מנוחה תהיה לא שני ומצד

העלייה אבל חיל אל מחיל עליה

ובלתי תמידית תהיה עצמה

פוסקת.

ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ e‰ÊÂ¿∆«…∆«∆»∆
‡e‰ ÔBL‡¯ ÌÈL„Á L‡…̄√»ƒƒ
,‰�M‰ ÈL„ÁÏ ÌÎÏ»∆¿»¿≈«»»
ÔzÓ È�ÙlL ‡Èi˜ÈzÚc¿«ƒ«»∆ƒ¿≈««
L„ÁÏ ÔÈ¯B˜ eÈ‰ ‰¯Bz»»ƒ¿…∆
‰‡Ó„˜ ‡Á¯È È¯Lzƒ¿≈«¿»«¿»»

הראשון, הקדמון, Èkƒהחודש
‡e‰L ÈÙk ÌÏBÚ‰ „vÓƒ«»»¿ƒ∆

BÓˆÚ „vÓשנברא כפי ƒ««¿
הטבע פי על המתנהל כעולם

L‡¯‰Â ‰ÏÁ˙‰‰היינו ««¿»»¿»…
‰‰�‰‚‰העיקר ÔÈ�Úa ‡e‰¿ƒ¿«««¿»»

.È˙È�L ‡Ïc ˙ÈÚ·Ëƒ¿ƒ¿…»ƒƒ
˙‡ÈˆÈ È¯Á‡Ï Ì�Ó‡»¿»¿«¬≈¿ƒ«

‰¯Bz ÔzÓe ÌÈ¯ˆÓחל ƒ¿«ƒ««»
ומאז העולם במצב שינוי

L„Á‰ ÔÒÈ� L„Á ‰NÚ�«¬»…∆ƒ»«…∆
ÔÈ�Ú e‰Êc ,ÔBL‡¯‰»ƒ¿∆ƒ¿«
ÈepL ˙BNÚÏ ‰¯Bz‰«»«¬ƒ

ÌÏBÚaאת ולהעלות ולרומם »»
eÎ'.העולם

ÌÈ¯ÓB‡ ‡Ùeb ‰Ê·e¿∆»¿ƒ
ÔBL‡¯ ‡e‰ ÔÒÈ� L„ÁL∆…∆ƒ»ƒ

‰�M‰ ÈL„ÁÏש"ראש כשם ¿»¿≈«»»
גם כולל השנה, לכל "ראש" הוא תשרי חודש בתחילת (כפי‰ÌÈ˘„Áהשנה"

נהיה הוא חדשים" "ראש נהיה ניסן חודש כאשר כך המאמר), בתחילת שמובא

גם ÈepM‰L",‰˘�‰ל"חדשיראשון ‡È‰ ‰�ek‰ ˙ÈÏÎz Èkƒ«¿ƒ««»»ƒ∆«ƒ

‰�M‰ ÈL„Áa ,ÌÏBÚa Ìb CkŒ¯Á‡ CLÓÈ ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»À¿«««»«»»¿»¿≈«»»
.(È¯Lz L„Á ‡e‰ dL‡¯L)∆…»…∆ƒ¿≈

,˙Bvn‰ ‚Áa ‡e‰ ÔÒÈ� L„ÁaL ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈ�Ú ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ∆¿…∆ƒ»¿«««
e¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ ,e�È˙e¯ÈÁ ÔÓÊ62ז"ל ÔÒÈ�·eחכמינו eÏ‡‚� ÔÒÈ�a ¿«≈≈¿«∆»¿¿ƒ»ƒ¿¬¿ƒ»

ŒÈ‰ÈÂ .Ï‡b‰Ï ÌÈ„È˙Ú¬ƒƒ¿ƒ»≈ƒƒ
ÏÚÙa ‰Ê Ìi˜iL ÔBˆ»̄∆¿À«∆¿…«
‡a‰ ÁÒt‰ ‚Áa ,LnÓ«»¿««∆««»

,‰·BËÏ e�ÈÏÚשתבוא »≈¿»
בפועל ÌLהגאולה ÏÎ‡�Â¿…«»

ÔÓe ÌÈÁ·f‰ ÔÓƒ«¿»ƒƒ
ÌÈÁÒt‰63È¯Á‡ Ë¯Ù·e . «¿»ƒƒ¿»«¬≈

'Ák ˙�È˙p'‰Â ‰Î¯a‰«¿»»¿«¿ƒ«…«
ÔÒÈ� ÌÈÎ¯·Ó ˙aMÓשבה ƒ«»¿»¿ƒƒ»

ומהימים ניסן חודש את בירכו

נתינת מקבלים שמהם המיוחדים

- L„Áכוח L‡¯ ˙aMÓeƒ«»……∆
ÌBÈ ,ÔÒÈ� '· ÌBiÓe ,ÔÒÈ�ƒ»ƒƒ»
¯"BÓ„‡ ˜"Îc ‡Ïel‰‰«ƒ»ƒ«¿
,Ô„ÚŒB˙ÓL� (a"L¯B‰Ó)»«ƒ¿»≈∆
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡c64 ¿»¿«≈«

Û‡ ˙¯tÎÓ ‰¯t ‰Ó«»»¿«∆∆«
,˙¯tÎÓ ÌÈ˜Ècˆ ˙˙ÈÓƒ««ƒƒ¿«∆∆
˙¯b‡'a ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿ƒ∆∆

'L„w‰65‰¯tk‰L «…∆∆««»»
Ìb ‡È‰ ÌÈ˜Ècˆ ˙˙ÈÓc¿ƒ««ƒƒƒ«
eÎÙ‰iL ,˙B�B„Ê ÏÚ«¿∆≈»¿

˙B‚‚LÏ66,בעת כי ƒ¿»
מתגלה הצדיק של הסתלקותו

בחייו עבודתו כל בעולם ומאיר

עון על כפרה פועל הזה והגילוי

(בדומה הזדונות על אפילו הדור

מטהרת אדומה שפרה לכך

טומאה שהיא המת מטומאת

ביותר) BfÓחמורה ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ
eNÚiLהזדונות,˙BiÎÊk ∆≈»ƒ¿À

LnÓ ˙BiÎÊÏ „Ú67רק ולא «ƒ¿À«»
Î,הדמיון בכ"ף ∆¿e‰Êcזכויות

‰·eLz‰ ˙„B·Ú ÔÈ�Úƒ¿«¬««¿»
.ÏÈÚÏ ¯‡·n‰«¿…»¿≈

במיוחד מודגש להגאל") עתידין ("בניסן הגאולה עניין Ë¯Ù·eוכעת -ƒ¿»
˙Bcn·e ÔÈÁBÓaL ‰„B·Ú‰ ÏkL ·vÓa ‰zÚ ÌÈ„ÓBÚLכוחות ∆¿ƒ«»¿«»∆»»¬»∆«ƒ«ƒ

הפנימיים ‰ÓÏL˙הנפש ˜¯ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆe ,˙eÓÏLa ¯·k ‡È‰ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ»ƒ¿««¿»«
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d"nyz'd ,oqip yceg y`x ,ycegd zyxt ,`xwie zyxt zay

הּידּוע ּובלׁשֹון הּלבּוׁשים, ּברּור מֹורי68הׁשלמת מכ"ק ְְְִִִֵַַַַַָָָ
יהיֿרצֹון הּנה כּו', קנעּפלאך ּדי צּוּפּוצן אדמֹו"ר, ְְְְְְִִִִֵֶַָָָוחמי
והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה מּמׁש, ּבקרֹוב הּסּיּום ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּיהיה
קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ויגאלנּו יבֹוא צדקנּו, מׁשיח ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָעלֿידי
ּובזקננּו ּובנערינּו ּובבנֹותינּו ּבבנינּו ונל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַָָלארצנּו,
ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו מׁשיח ּבביאת הּקדֹוׁשה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָלארצנּו

ַָמּמׁש.
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ÌÈLe·l‰ ¯e¯a,החיצוניים ≈«¿ƒ
Úe„i‰ ÔBLÏ·e68˜"ÎÓ ¿»«»«ƒ

,¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ È¯BÓƒ¿»ƒ«¿
,'eÎ Í‡ÏtÚ�˜ Èc Ôˆeteˆ¿ƒ¿∆¿»
(של הכפתורים את לצחצח

החיצוניים) ŒÈ‰Èהבגדים ‰p‰ƒ≈¿ƒ
Ìeiq‰ ‰È‰iL ÔBˆ»̄∆ƒ¿∆«ƒ

הבירור «¿B¯˜a·והשלמת
˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba ,LnÓ«»«¿À»»¬ƒƒ

ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«
e�Ï‡‚ÈÂ ‡B·È ,e�˜„ƒ̂¿≈»¿ƒ¿»≈
˙eiÓÓB˜ e�ÎÈÏBÈÂ¿ƒ≈¿ƒ
e�È�·a CÏ�Â ,e�ˆ¯‡Ï¿«¿≈¿≈≈¿»≈
e�È¯Ú�·e e�È˙B�··eƒ¿≈ƒ¿»≈
e�ˆ¯‡Ï e��˜Ê·eƒ¿≈≈¿«¿≈
ÁÈLÓ ˙‡È·a ,‰LB„w‰«¿»¿ƒ«¿ƒ«
e�ÈÓÈa ‰¯‰Óa e�˜„ƒ̂¿≈ƒ¿≈»¿»≈

.LnÓ«»
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הּידּוע ּובלׁשֹון הּלבּוׁשים, ּברּור מֹורי68הׁשלמת מכ"ק ְְְִִִֵַַַַַָָָ
יהיֿרצֹון הּנה כּו', קנעּפלאך ּדי צּוּפּוצן אדמֹו"ר, ְְְְְְִִִִֵֶַָָָוחמי
והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה מּמׁש, ּבקרֹוב הּסּיּום ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּיהיה
קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ויגאלנּו יבֹוא צדקנּו, מׁשיח ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָעלֿידי
ּובזקננּו ּובנערינּו ּובבנֹותינּו ּבבנינּו ונל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַָָלארצנּו,
ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו מׁשיח ּבביאת הּקדֹוׁשה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָלארצנּו

ַָמּמׁש.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc zezixk(iying meil)

çaéfL ïBâk ,äNòî Ba LiL øác,dxf dcearlåm` ok,êqéðå ,øhé÷ ¨¨¤¤©£¤§¤¦©§¦¥§¦¥
ïì àéL÷å .äåçzLäåixd ,daiyid ipal dywede -úéì äàåçzLä §¦§©£¨§©§¨¨¦§©£¨¨¥

[oi`-],äNòî da.oaxw dilr aiig recneLé÷ì Léø øîàåuexiza ¨©£¤§¨©¥¨¦
,ef `iyewépî àäk ,`ziixad diepy in zrck -,àéä àáé÷ò éaø ¨©¦©¦£¦¨¦

ïðéòa àì ,øîàcziiyra jxev oi` -äNòî,oaxwa aiigzdl ick §¨©Ÿ¨¦©©£¤
.oaxw aiig dxf dcearl degzynd okleeléôà ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©£¦

ïðaø àîézoi`y ,minkgk s` zxaeq `ziixady xnel dz` leki - ¥¨©¨¨
mewn lkne ,dyrn ea oi`y e`l lr miaiigéåä BúîB÷ úôéôk- §¦©¨¨¥

l `id zaygp.äNòî:`xnbd zwiicneììkî`ly dnn rnyn - ©£¤¦§¨
,opgei iaxk yiwl yix yxitïðaøc àaélà Lé÷ì Léøì déì àøéáñc¦§¦¨¥§¥¨¦©¦¨§©¨¨

y ,`aiwr iax lr miwlegd minkg zrca xaeq yiwl yixy -úôéôk§¦©
,äNòî éåä àì ïðaøì BúîB÷lr aeig yiy xeaql mileki mpi` okle ¨§©¨¨Ÿ¨¥©£¤

eli`e ,dxf dcearl d`egzydåéúBòBøæ úLwäopaxl,äNòî éåä ©¨©§¨¨¥©£¤
.mdipia wlgl xazqn `l ixde ,ddinza

:dziiyew z` `xnbd dkiynnàlàåc ,xnel dvxz m` -øîà÷ ék §¤¨¦¨¨©
xn`y dn -Lé÷ì LéøyåéúBòBøæ úLwäae` lra lyäNòî éåä ¥¨¦©¨©§¨¨¥©£¤

,àèeæepiid,àáé÷ò éaøc àaélàae` lray epzpyna xaeqd `ede ¨©¦¨§©¦£¦¨
,oaxw aiigïðaøì ìáàea oi`y e`l lr miaiig oi`y mixaeqd £¨§©¨¨

eizerexf zywd s` ,dyrnéëä éà .äNòî éåä àì,dyw ok m` - Ÿ¨¥©£¤¦¨¦
éðz éànàminkg zrcly dpyna `pzd dpy recn -ócâî àöé ©©¨¥¨¨§©¥

éðúéð ,äNòî Ba ïéàLxnel `pzl did -,áBà ìòáe ócâî àöé ¤¥©£¤¦§¥¨¨§©¥©©
ea oi`y oeik oaxw aeig oi`y minkg mixaeq ae` lraa s` ixdy

.dyrn
,`aiwr iax zrca eixac z` xn` yiwl yix zn`a :`xnbd zvxzn
mewn lkne ,dyrn zaygp dpi` eizerexf zywd s` minkgl eli`e

c meyn ,yexita dpynd ok dazk `léðz÷ ézøzî àãçhwp - £¨¦©§¥¨¨¥
,oaxw odilr miaiig oi`y mizy oze` jezn zg` dxiar `pzd

.ae` lral oicd `ede ,scbn epiide ,dyrn oda oi`y zngn
,miwlegd minkg zhiya `pzd hwp recn :dywne `xnbd dkiynn

,scbnd z` `wecéðúéìåly epic z` dpy `l recne -,áBà ìòa §¦§¥©©
,dyrn ea oi`y zngn ea mixhet minkgy.ócâî éðúéì àìå§Ÿ¦§¥§©¥

:`xnbd zvxznéøèöéà ócâîdéì Cz` eprinydl `pzd jxved - §©¥¦§§¦¥
`pzd did m` z`f mircei epiid `ly oeik ,scbn iabl minkg zrc

c ,ae` lra oiprl wx minkg zrc z` `ianàðéîà Czòc à÷ìñ- ¨§¨©§¨¨¦¨
,xnel xeaq ziidïaø÷ íB÷îa déìéc úøk áéúëe ìéàBäoeik - ¦§¦¨¥¦¥¦§¨§¨

ly oaxw zyxt jeza scbn ly zxkd aeig z` dxezd dazky
,bbeya dxf dcear caeràáé÷ò éaøì déì äãBî àîéàxyt` - ¥¨¤¥§©¦£¦¨

zngne ,dyrn ea oi`y s` ,oaxw aeig ea yiy micen minkgy xnel
,oaxw zyxta epic z` dxezd dazk okàìc ïì òîLî à÷jkl ± ¨©§©¨§Ÿ

mixaeq scbna s` `l` ,ok xacd oi`y dpyna `pzd epl rinyd
mixhet mdy oicd `ede ,dyrn ea oi`e li`ed ,oaxwn xehty minkg

.dyrn zaygp dpi` eizerexf zywdy zngn ae` lra z`

ae` lra lr minkg ewlgp `l recn ,xg` xe`ia d`ian `xnbd
:oaxw eilr miaiig oi`y xnel ,epzpyna dpypyìòa ,øîà àleò¨¨©©©

éðz÷c áBàea xaecn ,epzpynaãMì øh÷îaxyl zxehw xihwn - §¨¨¥¦§©¥©¥
aiigy micen minkg s` okle ,ynn dyrn yi df xacae ,micyd

.oaxw eilr
:dpyna df xe`ia dgec `axé÷úîdì ódywd -,ïk íà ,àáø ©§¦¨¨¨¦¥

ecaerl oiekzn `edy `xnbd dpiade] cyl xihwn epiid 'ae` lra'y
,[ef zxehwaeðééäedf -,íéáëBk úãBáò ãáBòdpyp xaky ©§¥£©¨¦

.epzpyna
:epzpyna dpypy 'ae` lra' z` xg` ote`a x`an `axøîà àlà¤¨¨©

,àáøepiid epzpyna xkfend ae` lra,ãMì øh÷îel xhwn epi`y ¨¨§©¥©¥
ok dyer `l` ,del` mylBøaçì úðî ìòick eil` xagziy - ©§¨§©§

dfa yiy oeike ,dxf dcear caerl aygp epi` dfay ,eityka eriiql
.oaxw aeig ea yiy minkg micen ,dyrn

:`xnbd dywnïk íà ,ééaà déì øîàdpyna xen`d 'ae` lra'y ¨©¥©©¥¦¥
ixd ,cyl xhwn epiideðééäedf -øáç øáBçepi`y ,dxeza xen`d ©§¥¨¤

epzpyna eli`e ,cala dyrz `la xaer `l` ,zxk `le dzin aiig
:`xnbd zvxzn .zxk aeig mda yiy el` z` wx `pzd dpnøîà̈©

déì,`axäøîà äøBzäy,äæ ïBâk øáç øáBçepic ,cyl xihwny ¥©¨¨§¨¥¨¤§¤
,äìé÷ñacifna ok dyr m`y epzpyna `pzd dpy df ote` lre ¦§¦¨

ewlg `le .oaxw aiig bbeya ok dyr m`e ,zxk aiig d`xzd `lle
.dyrn ea yiy oeik minkg jk lr

:iia` el dywdàeä ïéãä ,åàìác øáç øáBç àlàå`ed dfi`e - §¤¨¥¨¤¦§¨¥¥
:`ax el uxiz .e`la wx `l` ,dliwqa epi`y xag xaeg,déì øîà̈©¥

edfàéðúãkdxeza xn`p ,`ziixaa(i i mixac),'øáç øáBçå'llkae ¦§©§¨§¥¨¤
df xeqi`Bãb øáBç ãçàïè÷ øáBç ãçàå ìzeig uaiw m` oia - ¤¨¥¨§¤¨¥¨¨

,zephw zeig uaiw m` oiae ,mityke miygl ici lr zelecbeléôàå©£¦
,íéaø÷òå íéLçðì øáBç,miphw miig ilra mdyáéiç,zewln ¥¦§¨¦§©§©¦©¨

.e`l `l` df xeqi`a oi` el` mipte`ae
:df oipra `xnin `xnbd d`ian ,el` mixac ab`éàä ,ééaà øîà̈©©©¥©

àaø÷òå àøeaéæ ãîöéîì éòác ïàîdrxv xagl dvexy in - ©§¨¥§¦§©¦¨§©§©¨
,axwre,øeñàxaeg' llka `ed ixdy ,miaeyg miig ilra mpi`y s` ¨

.dxez dxq`y 'xagåmpn`déøúa eúà÷ éàeixg` mi`a md m` - §¦¨¨©§¥
,ewifdléøL`l` ,oxagl oiekzn epi`y oeik ,ok zeyrl xzen - ¨¦

.edewifi `ly wx dvex
zaiignd `ziixady ,opgei iax zhiya oecl dzr zxfeg `xnbd
,minkgk xeaql dleki miakek zcearl d`egzyd lr oaxw
eznew ztitky oeik ,dyrn ea oi`y e`la oaxwn mixhetd

:`xnbd dywn .dyrnk zaygp d`egzydaøîàc ,ïðçBé éaøì§©¦¨¨§¨©
y,äNòî éåä BúîB÷ úôéôkjk lr aiig minkg zrcl mb okle §¦©¨¨¥©£¤

,oaxwúîé÷ò£¦©
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טז
מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א

- תרגום מאידיש -

 ב"ה. ערב-שבת-קודש ראש חודש ניסן

 פ' ויקרא אל משה, פ' החודש,

 ה'תשמ"ה. ברוקלין נ.י.

אל בני ובנות ישראל

בכל מקום שהם

  ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ניסן – דבר בעתו הוא להתבונן במשמעותו של חודש  בעמדנו ביום ערב-שבת-קודש ראש-חודש 

ניסן, חודש הגאולה, אשר התורה מציינת אותו – בקריאה של "פרשת החודש", בשבת הנוכחית – כ"ראש 

חדשים" וכ"ראשון לחדשי השנה".

ראש-חודש ניסן חל השנה ביום השבת, וכך ממילא גם היום הראשון של חג הפסח. ראוי, איפוא, 

ערב-שבת-קודש: ראה מכתב עש"ק ח"י אלול ה'תשד"מ הערה ד"ה ערב שבת קודש )לקו"ש חכ"ד ע' 641(.
ערב-שבת-קודש . . ה'תשמ"ה: ראה מכתב הנ"ל הערה ד"ה ערב שבת קודש . . ה'תשד"מ.

שבת . . ראש חודש: להעיר מהצד השווה שביניהם מהפטורת שבת זה )פ' החודש(: שער החצר הפנימית . . 
יהי' סגור ששת ימי המעשה וביום השבת יפתח וביום החודש יפתח )יחזקאל מו, א(. וראה ד"ה החודש באוה"ת בא 

)ע' רנג(, עטר"ת )הא' – ע' קצו ואילך(.
ראש-חודש ניסן: אותו היום נטל עשר עטרות – שבת פז, סע"ב )וראה תוד"ה עשר. תו"ש לפקודי מ סקי"ט. 
וש"נ(, הובא בפרש"י עה"ת ר"פ שמיני, נשא ז, יב )מסדר עולם )רבא – פ"ז((. וראה שו"ע אדה"ז חאו"ח סתכ"ט ס"ט. 
ובירושלמי שקלים בתחלתה שבו ביום נתרמה התרומה לקרבנות ציבור )כולל – דאותו היום(. ע"ד החסידות – ראה 
דרושי דא"ח עה"פ החודש הזה )אוה"ת בא ע' רנא ואילך. סה"מ תרכ"ו ע' לו ואילך. ועוד( ועה"פ ויהי ביום השמיני. 

וראה לקוטי לוי"צ לזח"ג ר"פ שמיני.
חודש ניסן: וצירופו ישמחו השמים ותגל הארץ, הוי' כסדרו )משנת חסידים מס' ניסן בתחלתה. וראה מכתב 
ר"ח ניסן ה'תשמ"א הערה ד"ה חודש ניסן )לקו"ש חכ"ב ע' 243(( ואות שלו – אלף )אותיות פלא( דאד' )אוה"ת בא 

ד"ה החודש הזה ע' רנז(.
ניסן: ראה מכתב י"א ניסן ה'תשמ"ג הערה ד"ה ניסן – לשון נס )לקו"ש שם ע' 277(.

פ' ויקרא אל משה: להעיר אשר )בפשוטן של כתובים( בא בהמשך לס"פ פקודי שהי' "בחודש הראשון גו' באחד 
לחודש" )פקודי מ, יז(, ר"ח ניסן. וכ"כ בתנחומא ר"פ ויקרא. וראה לקו"ת ד"ה ויקרא רס"ב. שיחת ש"פ ויקרא שנה 
זו. וצע"ק מגיטין ס, סע"א, שפרשת ויקרא גו' לא נימנית בין השמונה פרשיות שנאמרו ביום שהוקם בו המשכן. – 
הובא גם בפרש"י עה"ת )נשא ה, ב( – היינו שכן הוא בפש"מ. וי"ל דבש"ס לא חשיב המפורש בקרא. – ובספרי זוטא 
)נשא ז, יא(: חמשה עשר פעם נדבר עם משה ביום אחד, ואיזה זה יום שהוקם המשכן. ואלו הן אדם כי יקריב מכם 

קרבן וכו'.
ויקרא אל משה: ויקרא לשון חיבה )פרש"י עה"פ. וראה ספרא כאן( אל משה אשר כל נפש ונפש מבית ישראל 

יש בה מבחי' משרע"ה כו' רעיא מהימנא )תניא רפמ"ב(.
פ' החודש: מגילה כט, א ואילך. ובפרש"י שם ד"ה ברביעית: ששם פרשת הפסח.

ה'תשמ"ה: ראה שיחת ליל א' דחג הסוכות שנה זו.
דבר בעתו: ובפרט דאז לכו"ע, אפילו לדעת רשב"ג )פסחים ו, סע"א(, "שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם 

הפסח". וראה שקלים רפ"ג ובירושלמי שם. סה"מ תרכ"ו ד"ה החודש ס"ד )ס"ע מב ואילך(.
חודש ניסן . . ראש חדשים: ראה ד"ה החודש הזה באוה"ת עה"פ. סה"מ תרכ"ו שם. סה"מ תרע"ח )הב' – ע' 

רכד ואילך(, עטר"ת )הב' – ע' שכג ואילך(, ה'ש"ת )ע' 19 ואילך(. ועוד.
חודש הגאולה: שמו"ר פט"ו, יא. וראה אוה"ת בא ע' רסד ואילך. ד"ה החודש ה'ש"ת. ועוד.

התורה מציינת: בא יב, ב.
כ"ראש חדשים": ראה ד"ה החודש תרנ"ד )ע' קלא ואילך(, תרס"ו )ע' קנו ואילך(, עזר"ת )ס"ע קלד ואילך(, 
תרע"ח )הב' – ע' רכד ואילך(. וע"ד המבואר בנוגע ל"ראש חודש" שהוא כולל כל ימי החודש, כראש הכולל כל איברי 
הגוף )לקו"ת ר"ה נח, א. עט"ר בתחלתו(. ומובן שכולל במיוחד ימים מיוחדים שבו, ובנדו"ד – חה"פ. ובשל"ה )שיג, ב. 
הובא בסד"ה החודש תרכ"ו )ע' נט((: כי כל החודש כולו הוא כמו ר"ח . . כל יום הוא כמו ר"ח. וראה ר"ה ב, א. ד, א: 

באחד בניסן ר"ה למלכים ולרגלים כו' רגל שבו כו'.



יז
מכך  שישנן  ההוראות  על  הדגשה  תוך  השבת,  ויום  הפסח  חג  של  משותפות  נקודות  מספר  על  להתעכב 

למעשה בפועל ועד לחיי היום-יום.

הנקודה המרכזית של חג הפסח היא היותו "זמן חירותנו", החג של השתחררותנו מעבדות ושעבוד 

מצרים, של יציאת מצרים באופן של "יוצאים ביד רמה" – שחרור מלא ומוחלט מכל סוגי עבדות ושעבוד 

ודאגות – כדי לקבל את התורה והמצוות ולהיות גוי קדוש בחיי יום-יום.

מכל  והשתחררות  מנוחה   – ו"לקדשו"  "תשבות"  היא  שבת-קודש  של  המרכזית  הנקודה  גם 

המלאכות של ימי החול, ושיהיה "שבת לה' אלוקיך", להתמסר לגמרי לעניני קדושה – שיהי' "עונג לנפשנו 

בדרכי ה'".

ובמיוחד כיוון ששבת היא "זכר ליציאת מצרים", אשר נוסף למשמעותם הפשוטה של הדברים 

– כרוך בכך התוכן הפנימי: יציאה מ"מיצרים" והגבלות. שחרור הרוחניות מכל המגבלות וההשפעות של 

הגשמיות, שהרי הגשמיות מטבעה מגבילה ומצמצמת את הרוחניות,

כי אם, אדרבה, שהגשמיות תהא טפלה ו"כלי" לרוחניות, ובחיי האדם בכלל – שהגוף יהיה טפל 

וישמש כלי אמיתי לנשמה.

ומכאן נובעת ההוראה העיקרית של "זמן חירותנו" – והשבת היא "זכר" לכך ומחזקת עוד יותר 

את הדבר – שהחירות הרוחנית תשתקף ותשרור בחיי יום-יום של כל יהודי, כך שיהיה ניכר שהנשמה יחד 

עם הגוף עובדים את ה' – "תעבדון את האלוקים" – וביד רמה.

* * *

תוך הדגשה על ההוראות שישנן מכך למעשה בפועל: שהמעשה הוא העיקר – אבות פ"א מי"ז.
ראש חדשים . . ראשון לחדשי השנה: ראה גם ד"ה הנ"ל תרס"ה )ס"ע קט ואילך(, אעת"ר )ע' נו ואילך(, עטר"ת 

הנ"ל.
מספר נקודות משותפות של חג הפסח ויום השבת: עוד נקודות משותפות – ראה מכתב י"א ניסן ה'תש"מ )לקו"ש 

חי"ז ע' 447(. וש"נ.
זמן חירותנו: כן נקרא בנוסח התפילה והקידוש. וראה לקו"ש חי"ז ע' 71 ואילך.

יציאת מצרים .  כדי לקבל את התורה: כמ"ש )שמות ג, יב( בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על 
ההר הזה. ולהעיר מפרש"י שם )משמו"ר פ"ג, ד(: זכות יש לישראל שיצאו ממצרים כו' שהרי עתידים לקבל התורה 

על ההר הזה.
שחרור מלא ומוחלט: ראה זח"ב מ, א. ז"ח ר"פ יתרו. וראה גם תקו"ז תנ"ו )צז, סע"ב(.

יוצאים ביד רמה: בשלח יד, ח. ובתרגום אונקלוס עה"פ: בריש גלי. ובפרש"י שם: בגבורה גבוהה ומפורסמת.
גוי קדוש: יתרו יט, ו.

)להרגצובי( שם. וראה לקו"ש  )ורפכ"א(. צפע"נ  יב. וראה רמב"ם הל' שבת בתחלתן  תשבות: משפטים כג, 
חכ"א ע' 68 ואילך.

ו"לקדשו": יתרו כ, ח. ואתחנן ה, יב.
שבת לה' אלוקיך: יתרו שם, י. ואתחנן שם, יד.

עונג . . ה': רמב"ן יתרו כ, ח. עיי"ש.
זכר ליציאת מצרים: ואתחנן ה, טו. – וראה מו"נ ח"ב פל"א )הובא ברמב"ן ואתחנן שם, יב(. חינוך מצוה לב. 

וראה שער הכולל )להרא"ד לאוואט( פי"ז סכ"ט.
התוכן הפנימי: ראה תניא פמ"ז. תו"א וארא נז, ב ואילך. בשלח סד, א-ב. יתרו עא, ג ואילך. לקו"ת במדבר ג, 
א. י, ג. שער האמונה לאדהאמ"צ פכ"א )לט, א ואילך(. סידור שער התפילין )ח, ד(. ד"ה ויהי בעצם היום הזה תרנ"ה 

)סה"מ תרנ"ה ע' עא ואילך(. ובכ"מ. וראה ז"ח ר"פ יתרו. זח"ב מ, א.
שהגשמיות תהא טפלה ו"כלי" לרוחניות: ראה גם לקו"ש חי"ז ע' 48 ובערה 46 שם.

שהגוף יהי' טפל . . לנשמה: להעיר מתניא פכ"ט )לו, א(. רפל"ב. ח"ב פ"ו )פ, סע"ב(. ולהעיר מרדב"ז לרמב"ם 
הל' ממרים פ"ב ה"ד )בשיעור היומי דש"ק ר"ח ניסן – לפי החלוקה דג"פ ליום(: אין המשל הזה צודק אלא א"כ אנו 
רואין את כל ישראל כאילו הם גוף אחד, ואע"פ שגופין מחולקים הם כיון שנשמותיהם ממקום אחד חוצבו הרי הם 

כגוף אחד כי הנשמה היא עיקר.
שהנשמה יחד עם הגוף: להעיר מתורת הבעש"ט – כתר שם טוב )הוצאת קה"ת( הוספות סי' טז. וש"נ. וראה 
מכתב י"א ניסן ה'תשכ"ב )הגש"פ עם לקוטי טעמים ומנהגים וכו' – קה"ת תשל"ט – ע' תי ואילך(. ר"ח וי"א ניסן 

ה'תשמ"א )לקו"ש חכ"ב ע' 245 ואילך. שם ע' 249(. וש"נ.
תעבדון את האלקים: שמות ג, יב.

אגרות קודש
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השבת  של  ועיקרית  מיוחדת  מצווה  שהוא  שבת"  "עונג  של  הענין  נקודה:  עוד  מתווספת  בשבת 

דווקא, זהו רגש פנימי עמוק של תענוג שהיהודי חש כאשר מגיעה השבת והוא מוציאו מן ה"שעבוד" של 

ימי החול ומעמידו בעולם של רוחניות וקדושה, כאשר אפילו צרכים גשמיים כגון אכילה ושתיה ודומיהן 

הופכים לקיום של מצוות "ה' אלוקיך", לתענוג רוחני אמיתי. ודבר זה אינו בא על-ידי מלחמה וכפיה, 

כי אם "בשובה ונחת", על-ידי קורח רוח משיבת נפש, עד שגם הגוף חש את הטעם והעונג של הרוחניות.

הביטוי  ועל-ידי כך את  עונג  גם  ליציאת מצרים – מביא הדבר  יחד עם כך שהשבת היא "זכר" 

המלא של "יציאת מצרים" בפועל.

* * *
נקודה משותפת בענין העונג והחירות היא – ששני אלה חודרים ומקיפים את כל חלקי, פרטי ועניני 

האדם, למן הנעלים ביותר ועד לנחותים ביותר, הן של הנשמה והן של הגוף.

שאם לא כן – חסר בשלימות התענוג והחירות.

וכשם שהדבר הוא במקרה של יחיד כך זה באשר לכלל ישראל, שהוא "קומה אחת שלימה", כגוף 

אחד שלם המורכב מחלקים שונים, מראש ועד כף רגל,

בא, איפוא, חג הפסח ומדגיש כי "זמן חירותנו" חייב להקיף את כל חלקי כלל ישראל, מ"כולנו 

חכמים" ועד ל"שאינו יודע לשאול", כולל התינוקות )על-פי המובן הפשוט וכן גם ה"תינוקות" מבחינה 

רוחנית( שיש לנקוט אמצעים שונים כדי שלא יישנו בשולחן הסדר.

עונג שבת: ראה טושו"ע ושו"ע אדה"ז או"ח ר"ס רמב.
של השבת דווקא: אפילו לגבי יו"ט )כולל חה"פ( שענינם ושמחת בחגיך.

השבת . . אכילה ושתיה: ראה סי' האריז"ל )להר"ש מרשקוב( בכוונת אכילה בשבת: וכל המאכל אשר אוכל 
בשבת . . אינו הולך לחיצונים . . אלא כולו נבלע באיבריו. – וראה אוה"ת בשלח ע' תרמא ואילך. סהמ"צ להצ"צ צ, 

א, שם צב, סע"א ואילך.
השבת . . אכילה ושתיה: להעיר מספר השיחות ה'תש"ג ע' 144 ואילך.

וישב,  פרשת  שואב  אבן  יהושע  ר'  בדרשות  הובאה   – )מכילתא  להעיר ממחז"ל  ימי החול:  של  מן ה"שעבוד" 
ובספר מנחה בלולה( עה"פ )יתרו כ, ט( "ששת ימים תעבוד" – "זו מ"ע". וראה לקו"ש חי"ז ס"ע 245 ואילך ובהערות 

שם.
ה'תשמ"ג  אלול  ח"י  ערב  מכתב  בארוכה  ראה  אלוקיך":  "ה'  מצות  של  לקיום  הופכים   .  . גשמיים  צרכים  אפילו 

)לקו"ש חכ"ד ע' 622 ואילך(. וש"נ.
ודבר זה אינו בא על-ידי מלחמה וכפיה: ראה לקו"ת ויקרא )ב, סע"ד. ועוד(. דרושי דא"ח עה"פ משכני אחריך 

נרוצה. מכתב ר"ח ניסן ה'תשמ"א )לקו"ש חכ"ב ע' 246(.
בשובה ונחת: ל' הכתוב – ישעי' ל, טו. ולהעיר מאוה"ת בא )ע' שה ואילך( שם נתבאר שייכות פסוק זה ליצי"מ 

ושבת.
בשבת . . עונג . . יציאת מצרים: להעיר מפי' הה"מ על מארז"ל )שבת קיח, א( כל השומר שבת כהלכתו מוחלין 
לו – לקו"א )הוצאת קה"ת( סקכ"ג. או"ת לד, ב )בהוצאת קה"ת תש"מ – סצ"ז(. וראה לקו"א סקנ"ט. או"ת ל, ג-ד 

)בהוצאה הנ"ל – ספ"ה(.
העונג והחירות . . חודרים ומקיפים את כל חלקי . . האדם: בנוגע לעונג – להעיר מגיטין נו, ב )שמדובר בעצם דעקב 

הרגל(.
קומה אחת שלימה: לקו"ת ר"פ נצבים. וראה לקו"ש ח"ד ע' 1141 ואילך.

מראש . . כף רגל: בל' הכתוב: ראשיכם . . שואב מימיך )נצבים כט, ט-י( עשר סוגים )זח"ב פב, א. הובא בלקו"ת 
שם(.

"זמן חירותנו" חייב להקיף את כל חלקי כלל ישראל: וע"ד שהי' ביצי"מ, שיצאו כל בנ"י ממצרים. וראה לקו"ש 
חי"א בתחלתו. וראה מכתב עש"ק, שבת הגדול ה'תשל"ט )לקו"ש חי"ז ע' 435 ואילך(. י"א ניסן ה'תשמ"ב )לקו"ש 

חכ"ב ע' 262 ואילך(.
פיסקא  הגש"פ   – כו'"  מצרים  ביציאת  לספר  עלינו  מצוה  כו'  חכמים  כולנו  "אפילו  שהרי  מ"כולנו חכמים": 

עבדים היינו.
יודע לשאול – הגש"פ פיסקא ברוך המקום,  )גם כנגד( שאינו  יודע לשאול": שהרי דברה תורה  ועד ל"שאינו 

מירושלמי פסחים ה"י ה"ד. מכילתא )הובא בפרש"י( ס"פ בא. 
ובפסחים קח, סע"ב  יישנו בשולחן הסדר: שו"ע אדה"ז או"ח ר"ס תעב.  שיש לנקוט אמצעים שונים כדי שלא 
ואילך: מחלקים להן )להתינוקות( קליות ואגוזים בערב פסח כדי שלא ישנו וישאלו )אבל בשו"ע אדה"ז שם סו"ס 
תעב: בליל פסח קודם עשיית הסדר כדי שיראו שינוי וישאלו כו', ולא הזכיר "שלא ישנו". – ואולי י"ל כי כבר נשללה 
בכדי  הסדר  ובעת  לפני  שעושים  מהשינויים  ולהעיר  סכ"ג(.  שם  וראה  תעב.  ר"ס  שם   – הסדר  הקדמת  ע"י  השינה 

להתמי' את התינוקות שישאלו – שו"ע אדה"ז שם סל"א. סתע"ג סי"ד-טו. סל"ח. ס"מ. וש"נ.

אגרות קודש
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* * *
ויהי רצון, שמאחר ואנו נכנסים בחודש ניסן, חודש הגאולה, יעזור ה' ויצליח, שכל אחד ואחת, 

"בנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותינו", יעשו את כל ההכנות הדרושות לקבלת החג של זמן חירותנו במלוא 

ההיקף של חירות ועונג, שיחדרו ויַחיו את כל הענינים עד לחיי יום-יום, בכל יום ובכל הימים של כל השנה 

ולהביא  הזה  "בעולם  הלילות",  ולהביא  "הימים  ז"ל:  הפירושים של חכמינו  שני  לפי  חייך"  ימי  "כל   –

לימות המשיח".

ודבר זה יהווה הכנה קרובה לקיום היעוד: "וידעו כי אתה שמך ה' לבדך עליון על כל הארץ" )שכל 

עמי הארץ ידעו כי ה' לבדו – שמו עליון ושליט על כל העולם(,

יום להגשים את אשר "קוינו כל היום" – הגאולה האמיתית  הכנה קרובה למילוי תפלתנו בכל 

והשלימה על-ידי משיח צדקנו, שהיא באופן של "בשובה ונחת תושעון", בקרוב בימינו ממש.

 בכבוד ובברכה להצלחה בכל האמור

ולחג הפסח כשר ושמח

מנחם שניאורסאהן

בנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותינו: וכמו שהי' בימי צאתך מארמ"צ – בא י, ט.
זמן חירותנו . . שיחדרו . . ובכל הימים של כל השנה: ראה שיחת חג הפסח תש"ג )סה"ש תש"ג ע' 75(: "באמת 
מאירה הארת כל המועדים בכל יום, נַאר חג הפסח ווערט נמשך שטענדיק" – נתבאר בלקו"ש ח"ה ע' 173 ואילך. 

ולהעיר, אשר ענין זכר ליציאת מצרים הוא: יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו )חינוך מצוה כא(.
כל ימי חייך: ראה טז, ג.

שני הפירושים של חכמינו ז"ל: הגש"פ פיסקא אמר ר"א, מברכות יב, ב )במשנה(. וראה הגש"פ עפ לקוטי טעמים 
ומנהגים בהערות שם.

להביא הלילות . . לימות המשיח: וידוע הרמז בזה )"להביא" ולא "לרבות" וכיו"ב - ( שע"י הזכירה כדבעי בימים 
– "מביאים" הזכירה אפילו בלילות, ובהזכירה כדבעי בעוה"ז מביאים ימות המשיח )ובמילא גם הזכירה אז – שהרי 

היא סיבתם(.
זמנא דמלכא משיחא  והבאות אחריהם:  והתקופות הכלולות בהם  כל הדרגות  דכולל  וי"ל  לימות המשיח: 
כו' )ועד( השמים החדשים והארץ החדשה )ישעי' סו, כב. זוהר פרשתנו טז, סע"א(. וראה לקוטי לוי יצחק לזוהר שם.

וידעו . . הארץ: תהלים סיום וחותם מזמור פג.
שכל עמי הארץ ידעו: כי מלאה הארץ דעה גו' )ישעי' יא, ט. רמב"ם בסיום וחותם ספרו(.

קוינו כל היום: וכיון שגם אתמול ושלשום קוינו ונתקיים "ומיד נגאלין" רק היום – הרי על הוי' גואלינו להוסיף 
גם טובת הנאה שנדחה ע"ע, ע"ד פס"ד הרמב"ם בשיעור יום זה )הל' עדות פכ"א ה"ב(. – ולהעיר אשר שבת ופסח – 
מהמצות שנקראים "עדות" )ראה רמב"ן עה"פ ואתחנן ו, כ. ועוד(, וכן מהמקרא מפורש ואתם עדי )ישעי' מג, י. שם 

יב( – נת' בביאוה"ז בהוספות )קלט, א ואילך(.
בשובה ונחת תושעון: ישעי' ל, טו. נתבאר בהמשך וככה תרל"ז בחותמו.

אגרות קודש

מתוך פירוש רש"י

קי )א( נאם ה' לאדני. רבותינו דרשוהו באברהם אבינו ואני אפרשנו כדבריהם נאם ה' לאברהם שקראוהו העולם אדוני, שמענו 
אדוני )בראשית כ"ג(: שב לימיני. התעכב לתשועתי והתחולל לה' אין ישיבה אלא עכבה וכן הוא אומר ותשבו בקדש )דברים א(: 

לימיני. לתשועת ימיני: עד אשית אויביך. אמרפל וחביריו: )ב( מטה. לשון משען כמו )לעיל ק"ה( כל מטה לחם: מטה עוזך ישלח 

ה' מציון. כשתשוב מן המלחמה ואנשיך עייפים ורודפים ישלח לך ה' את מלכי צדק מלך שלם להוציא לחם ויין )בראשית י"ד(: 

רדה. במלחמה: בקרב אויביך. לבטח: )ג( עמך נדבות ביום חילך. כשתאסוף חיל לרדוף אחריהם יתנדבו עמך ואוהביך לצאת עמך 

כמו שמצינו )שם( וירק את חניכיו ילידי ביתו ולא יותר וענר ואשכול וממרא התנדבו מאליהם לצאת ללכת אחריו בעזרתו: 

קיב )ב( דור ישרים. אשר יבורך יהיה זרעו: )ד( זרח בחושך אור. כמו הזריח. ומדרשו, הוא עצמו כביכול נעשה להם אור, כמו 
"ה' אורי וישעי" )תהלים כז, א(: )ה( טוב איש חונן ומלוה וגו'. שחונן דלים ומלוה להם, ואינו מדקדק לומר אין יכולת דידי. ואת 

דבריו הצריכין לו במאכל ובמשתה ובכסות, מכלכל במשפט ובמדה וחס על נכסיו: יכלכל דבריו במשפט. מנהיג חפציו: )ז( נכון 

ליבו. נאמן ליבו ליוצרו: )ח( סמוך ליבו. נשען ובטוח על הקב"ה: )י( רשע יראה וכעס. לשון פעל. כמו ויכעס, לפיכך נקוץ חציו קמץ 

וחציו פתח וטעמו למטה:

המשך מעמ' 

המשך מעמ' ג



כ

.d"nyz'd oqip yceg y`x ,ycegd zyxt ,`xwie zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה בלתי

פעמים‡. כמה מ"ראשיכם1דובר מישראל, וכמה כמה של התוועדות מתקיימת שבהם מיוחדים ימים אודות
בקשר דרגות חילוקי שיש – כו' אחת למטרה יחדיו שמתאספים מימיך", ושואב עציך "חוטב עד שבטיכם"

את המהווה היום ההתוועדות:zaiqלמעלת
המעלה את לחפש שצריכים פעמים ויש בגלוי, מודגשת ההתוועדות) סיבת – (ובמילא היום שמעלת פעמים יש
אחד לכל בפשטות מובנת ולפעמים "למדן", שבדרגת ליהודי רק היום מעלת מובנת לפעמים זה; דיום המיוחדת

רבים. לשון מעלות – ולפעמים אחת, מעלה ישנה לפעמים שבפשוטים; פשוט ליהודי גם מישראל, ואחד

היום מעלת הרי – זו דשבת להתוועדות ielbaובנוגע zybcenאחת מעלה רק ולא כו'), לחפש צורך (ללא
מובןdnkאלא והדבר חמשzehytaמעלות, בן קטן, לילד וגם שבפשוטים לפשוט גם מישראל, ואחד אחד לכל

כדלקמן. למקרא,

שבת·. – היא זו oqipשבת ycegÎy`xהתורה על בפירושו רש"י מפרש – זה יום למעלת ובנוגע (פשוטו2.
נטל . . ניסן "ראשֿחודש למקרא): חמש לבן השייך מקרא zexhrשל xyrמובן ומזה עולם". בסדר השנויות

אלא אחת, מעלה רק לא – זה יום מעלת ויתירהxyrגודל התוועדות. של לענין סיבות עשר – ובמילא מעלות,
"עשר אם כי סתם, מעלות אינן אלו מעלות עשר שלzexhrמזה: באופן היא מעלה שכל היינו, ,"dxhre xzk.

בזה: והענין

(א) – היא "לכבודhiykz"עטרה" ויקר, יופי להוסיף שענינו מכיון סתם, לבוש מאשר יותר נעלה דבר שזהו ,

ולתפארת",

של תכשיט – גופא בתכשיטים לבושy`xd(ב) בין חילוק ישנו בלבוש גם שהרי נעלה, היותר תכשיט שהוא
בנוגע – ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הראש, של ללבוש עד הגוף, של לבוש הרגל, שמוסיףhiykzlשל הראש, של

האדם, של מציאותו בכל – ובמילא בראש, יופי

ש תכשיט – גופא הראש בתכשיטי iab(ג) lr,הראשdlrnlתכשיטים ישנם שהרי הראש, ,y`xayמן

"נזר" גם שנקרא שאף ה"ציץ", על3ולדוגמא: מקומו הרי שלgvnd(כתר), תכשיט ועלֿדרךֿזה ofe`dשבראש,

שמצינו מזה4(כפי ולמעלה בזה, וכיוצא זה), בתכשיט מתקשטים נשים) רק (לא האנשים גם היו ההם שבימים
מהראש, למעלה שהוא הראש, גבי שעל תכשיט –

ורק אך שייכת ש"עטרה" – והעיקר וכפיjlnl(ד) בלבד, למלך אלא ניתן לא מלכות" "כתר שהרי בלבד,
המגילה בסיפור גם ביקרו",5שמצינו חפץ המלך אשר "לאיש ניתן – המלך" בו לבש אשר מלכות ש"לבוש

לא לפועל) בנוגע מכלֿמקום, מלכות", "כתר גם שיתנו המן אמר שבתחילה (אף מלכות" "כתר מהֿשאיןֿכן
ח בדרושי זה בענין הביאור אריכות עלֿפי (ובפרט המלך זולת אחד לאף ).6סידותניתן

" – ביותר גדול ד"עטרה" שהעילוי zeklnונמצא, xzkלבוש" רק זה אין – המלך אצל אפילו כלומר, ,"

ד"מלך הענין מתבטא בו שגם עיניךeitiaמלכות", "7תחזינה סתם ולא ,hiykzמ"לבוש (שלמעלה המלך של "

גבי שעל תכשיט אם כי המלוכהdlrnleמלכות"), ענין כל תלוי שבו אלא עוד, ולא המלך, של .8מראשו

ש"נטל – ניסן ראשֿחודש – זה יום מעלת גודל מובן זה zexhrומכל xyr:"

יש זה "xyrביום בבחינת היא מהן אחת כל אשר –dxhrמעלות, "dlrnl"ה מבחינת ד"אותוy`xאפילו "
דהיום), ורגל גוף מבחינת למעלה – (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה היום"
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וש"נ.1) בתחלתה. ויק"פ ש"פ שיחת ראה
יב.2) ז, נשא שמיני. ר"פ
ט.3) ח, צו ל. לט, פקודי
ג.4) לב, תשא ראה
ט.5) שם, פרש"י וראה ואילך. ז ו, אסתר

פכ"ג.6) הפורים ש' אורה שערי ואילך. סע"ד צא, מג"א תו"א
ועוד. פס"ג.

יז.7) לג, ישעי'
סע"א.8) מד, ע"ז ראה

.d"nyz'd ,oqip yceg y`x ,ycegd zyxt ,`xwie zyxt zay zgiy

של ענין בו שיש אלא עוד, שנעשהzeklnולא היינו, ,bidpnde hleyd lyendעד שלאחריֿזה, הימים דכל
יותר, עוד נעלה באופן ה"עטרה" ענין יומשך שאז לטובה, עלינו הבא ניסן לראשֿחודש

הן תהיה לטובה עלינו הבא ניסן ראשֿחודש שלאחרי השנה ימי על והשליטה שהממשלה יתכן לא [שהרי
לטובה עלינו הבאה בשנה ניסן דראשֿחודש ה"עטרה" מבחינת והן זו, בשנה ניסן דראשֿחודש ה"עטרה" מבחינת

אחד" בכתר שישתמשו מלכים לשני ש"איֿאפשר מכיון דראשֿחודש9– ה"עטרה" שפעולת לומר בהכרח ולכן, .
יותר]. נעלה באופן "עטרה" של ענין יומשך שאז לטובה, עלינו הבא ניסן לראשֿחודש עד היא זה ניסן

מישראל,‚. ואחד אחד לכל בפשטות מובן זה הרי – ניסן דראשֿחודש המעלה אודות לעיל האמור כל והנה,
למקרא: חמש בן קטן, לילד ואפילו שבפשוטים, לפשוט גם

דבר זה הרי התורה, על רש"י בפירוש מובא – עטרות" עשר נטל . . ניסן "ראשֿחודש – זה שענין מכיון
גם ohwהמובן clilאותו מלמדים למקרא, חמש בן קטן, ילד עם החומש לימוד שבתחילת ישראל שנהגו כפי –

המקומות במיעוט ואפילו עצמו, רש"י פירוש הקטנים עם לומדים המקומות ברוב – רש"י. פירוש עם חומש
סיבות מפני או דרש"י, האותיות את לקרוא יודעים אינם שעדיין (מפני עצמו רש"י פירוש עמהם לומדים שלא
פירוש את להם להסביר מוכרח שהרי אחרת, ברירה לו ואין בעלֿפה, רש"י דברי את המלמד מסביר – אחרות)

" – רש"י כפירוש להם מסביר ובמילא, מקרא".eheytהכתובים, של

שבטיכם" "ראשיכם בין חילוק כל אין – למקרא חמש לבן רש"י פירוש עם חומש – זה בלימוד ועוד: זאת
לומדים ושם ל"תלמודֿתורה", או ל"חדר" בנו את שולח מהם אחד כל שכן, מימיך", ושואב עציך ל"חוטב

עם רש"י פירוש עם deyaחומש mlek.

שנים עשרה חמש ל"בן כשמגיעים ועלֿאחתֿכמהֿוכמה למשנה", שנים עשר ל"בן ומגיעים שגדלים לאחרי
ד"ראשיכם10לגמרא" מהסוג הוא אם האב, של ומצבו במעמדו תלוי זה וענין בדבר, דרגות חילוקי ישנם אזי –

ללמדו – ובפרט וגמרא, משנה בנו את ללמד בעצמו שיכול לשכורahidשבטיכם" שיכול "עשיר" שהוא או ,

מלמד – ובפרט לבנו, כו';aehמלמד כזה ומצב במעמד אינו אם מהֿשאיןֿכן ,

בזה – רש"י פירוש עם חומש המקרא, ללימוד בנוגע lkdאמנם, oieeyאמרו [עליו גמלא בן יהושע כתקנת ,11

מושיבין שיהיו ש"תיקן מישראל"], תורה נשתכחה הוא שאלמלא שמו, גמלא בן ויהושע לטוב האיש אותו "זכור
לומדים ועניים, עשירים העיר, בני של התינוקות שכל כך ועיר", עיר ובכל ומדינה מדינה בכל תינוקות מלמדי
הדברים פרטי כמבואר ביניהם, חילוקים יש שאז – וגמרא משנה ללימוד בנוגע (מהֿשאיןֿכן שוה באופן מקרא

הזקן לאדמו"ר תורה תלמוד שלפניו).12בהלכות ופוסקים בש"ס המבואר יסוד על ,

שכתוב [כמו לבנו תורה מלמד היה אב כל כאשר גמלא, בן יהושע תקנת לפני שגם אותם13ומובן, "ולמדתם
לבניך" "ושננתם בם", לדבר בניכם שיהא14את עד . . וגו' משה לנו צוה תורה מלמדו אביו לדבר "משיתחיל ,

כו'" שבכתב תורה לקרות מלמדו שאז . . שנים חמש וחידושו15בן בשוה; לכולם שייך המקרא לימוד היה – [

אכן התינוקות שכל להבטיח – הוא גמלא בן יהושע lretaשל ecnliמלמדי ועיר עיר בכל שיהיו עלֿידיֿזה ,

כפשוט. לכן, מקודם גם היתה – בשוה לכולם המקרא דלימוד השייכות אבל תינוקות,

זה הרי – עטרות" עשר ש"נטל ניסן, ראשֿחודש מעלת אודות התורה על רש"י בפירוש שהמבואר ונמצא,
עציך ל"חוטב עד שבטיכם" "ראשיכם בין בדבר חילוק כל שאין ובאופן למקרא, חמש לבן גם לכל, המובן ענין

רש"י. פירוש עם חומש למדו שניהם שהרי מימיך", ושואב

זה? ביום להתוועדות יחדיו מתאספים שכולם לכך הסיבה מהי שואל: קטן ילד כאשר ובמילא,

"מה הפסח: חג עם הקשור ובנוסח זה, ולמה זה מה ודבר דבר כל על ששואלים ילדים, של כדרכם -

אצל אפילו – זה וכל נשתנה", "מה ושואלים מיד, הם מבחינים מסויים, שינוי ישנו שכאשר היינו, נשתנה",
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רע"ב).9) ס, (מחולין טז א, בראשית פרש"י
ספ"ה.10) אבות
א.11) כא, ב"ב
ס"ג.12) פ"א

יט.13) יא, עקב
ז.14) ו, ואתחנן
וש"נ.15) בתחלתן. לאדה"ז ת"ת הל'
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של ענין בו שיש אלא עוד, שנעשהzeklnולא היינו, ,bidpnde hleyd lyendעד שלאחריֿזה, הימים דכל
יותר, עוד נעלה באופן ה"עטרה" ענין יומשך שאז לטובה, עלינו הבא ניסן לראשֿחודש

הן תהיה לטובה עלינו הבא ניסן ראשֿחודש שלאחרי השנה ימי על והשליטה שהממשלה יתכן לא [שהרי
לטובה עלינו הבאה בשנה ניסן דראשֿחודש ה"עטרה" מבחינת והן זו, בשנה ניסן דראשֿחודש ה"עטרה" מבחינת

אחד" בכתר שישתמשו מלכים לשני ש"איֿאפשר מכיון דראשֿחודש9– ה"עטרה" שפעולת לומר בהכרח ולכן, .
יותר]. נעלה באופן "עטרה" של ענין יומשך שאז לטובה, עלינו הבא ניסן לראשֿחודש עד היא זה ניסן

מישראל,‚. ואחד אחד לכל בפשטות מובן זה הרי – ניסן דראשֿחודש המעלה אודות לעיל האמור כל והנה,
למקרא: חמש בן קטן, לילד ואפילו שבפשוטים, לפשוט גם

דבר זה הרי התורה, על רש"י בפירוש מובא – עטרות" עשר נטל . . ניסן "ראשֿחודש – זה שענין מכיון
גם ohwהמובן clilאותו מלמדים למקרא, חמש בן קטן, ילד עם החומש לימוד שבתחילת ישראל שנהגו כפי –

המקומות במיעוט ואפילו עצמו, רש"י פירוש הקטנים עם לומדים המקומות ברוב – רש"י. פירוש עם חומש
סיבות מפני או דרש"י, האותיות את לקרוא יודעים אינם שעדיין (מפני עצמו רש"י פירוש עמהם לומדים שלא
פירוש את להם להסביר מוכרח שהרי אחרת, ברירה לו ואין בעלֿפה, רש"י דברי את המלמד מסביר – אחרות)

" – רש"י כפירוש להם מסביר ובמילא, מקרא".eheytהכתובים, של

שבטיכם" "ראשיכם בין חילוק כל אין – למקרא חמש לבן רש"י פירוש עם חומש – זה בלימוד ועוד: זאת
לומדים ושם ל"תלמודֿתורה", או ל"חדר" בנו את שולח מהם אחד כל שכן, מימיך", ושואב עציך ל"חוטב

עם רש"י פירוש עם deyaחומש mlek.

שנים עשרה חמש ל"בן כשמגיעים ועלֿאחתֿכמהֿוכמה למשנה", שנים עשר ל"בן ומגיעים שגדלים לאחרי
ד"ראשיכם10לגמרא" מהסוג הוא אם האב, של ומצבו במעמדו תלוי זה וענין בדבר, דרגות חילוקי ישנם אזי –

ללמדו – ובפרט וגמרא, משנה בנו את ללמד בעצמו שיכול לשכורahidשבטיכם" שיכול "עשיר" שהוא או ,

מלמד – ובפרט לבנו, כו';aehמלמד כזה ומצב במעמד אינו אם מהֿשאיןֿכן ,

בזה – רש"י פירוש עם חומש המקרא, ללימוד בנוגע lkdאמנם, oieeyאמרו [עליו גמלא בן יהושע כתקנת ,11

מושיבין שיהיו ש"תיקן מישראל"], תורה נשתכחה הוא שאלמלא שמו, גמלא בן ויהושע לטוב האיש אותו "זכור
לומדים ועניים, עשירים העיר, בני של התינוקות שכל כך ועיר", עיר ובכל ומדינה מדינה בכל תינוקות מלמדי
הדברים פרטי כמבואר ביניהם, חילוקים יש שאז – וגמרא משנה ללימוד בנוגע (מהֿשאיןֿכן שוה באופן מקרא

הזקן לאדמו"ר תורה תלמוד שלפניו).12בהלכות ופוסקים בש"ס המבואר יסוד על ,

שכתוב [כמו לבנו תורה מלמד היה אב כל כאשר גמלא, בן יהושע תקנת לפני שגם אותם13ומובן, "ולמדתם
לבניך" "ושננתם בם", לדבר בניכם שיהא14את עד . . וגו' משה לנו צוה תורה מלמדו אביו לדבר "משיתחיל ,

כו'" שבכתב תורה לקרות מלמדו שאז . . שנים חמש וחידושו15בן בשוה; לכולם שייך המקרא לימוד היה – [

אכן התינוקות שכל להבטיח – הוא גמלא בן יהושע lretaשל ecnliמלמדי ועיר עיר בכל שיהיו עלֿידיֿזה ,

כפשוט. לכן, מקודם גם היתה – בשוה לכולם המקרא דלימוד השייכות אבל תינוקות,

זה הרי – עטרות" עשר ש"נטל ניסן, ראשֿחודש מעלת אודות התורה על רש"י בפירוש שהמבואר ונמצא,
עציך ל"חוטב עד שבטיכם" "ראשיכם בין בדבר חילוק כל שאין ובאופן למקרא, חמש לבן גם לכל, המובן ענין

רש"י. פירוש עם חומש למדו שניהם שהרי מימיך", ושואב

זה? ביום להתוועדות יחדיו מתאספים שכולם לכך הסיבה מהי שואל: קטן ילד כאשר ובמילא,

"מה הפסח: חג עם הקשור ובנוסח זה, ולמה זה מה ודבר דבר כל על ששואלים ילדים, של כדרכם -

אצל אפילו – זה וכל נשתנה", "מה ושואלים מיד, הם מבחינים מסויים, שינוי ישנו שכאשר היינו, נשתנה",
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רע"ב).9) ס, (מחולין טז א, בראשית פרש"י
ספ"ה.10) אבות
א.11) כא, ב"ב
ס"ג.12) פ"א

יט.13) יא, עקב
ז.14) ו, ואתחנן
וש"נ.15) בתחלתן. לאדה"ז ת"ת הל'
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יישנו" "שלא מיוחדות פעולות לעשות צורך יש שעבורם שבתינוקות, תינוקות ביותר, קטנים הרי16תינוקות ,

נשתנה" "מה שואלים ומיד ושינוי, שינוי בכל הם מבחינים – ערים ישארו שהתינוקות לפעול מצליחים רק אם
העולם אומות ילדי אצל גם זה טבע נמשך – הבחירה ענין –17(ומצד (

חמש לבן המובן מקרא של פשוטו – התורה על בפירושו רש"י דברי את בזה) (וכיוצא ה"מלמד" לו אומר
עטרות". עשר "נטל ניסן, ראשֿחודש זה, שיום – למקרא

זאת ויודע למד שה"מלמד" מכיון אבל שמיני, פרשת למד לא ועדיין חומש, ללמוד התחיל עתה זה אמנם,
השייך מקרא, של פשוטו התורה, על רש"י בפירוש המובא ענין שזהו מכיון חמש, לבן זאת לומר יכול בודאי –

למקרא. חמש בן של להבנתו

אלא אחת, סיבה רק לא – זו להתוועדות הסיבה מהי בפשטות מבין הרי שכן, סיבות!xyrומכיון

"עשר אלא סיבות, סתם לבושzexhrולא זה שאין ב"עטרה", יתירה מעלה שיש בפשטות שמבין כפי – "

אם כי שלhiykzבלבד, תכשיט – גופא ובתכשיט יופי, הגוף),y`xdהמוסיף חלקי שאר או הרגל של (לא
שהוא אלא עוד, השייךdlrnlולא תכשיט שזהו כך, כדי ועד הראש, להבחיןjlnlמן שיודע כפי בלבד,

המלכות" ש"כתר בכך אם כי הבגדים, ביופי מתבטא הדבר שאין – האנשים משאר המלך את המייחד ב"סימן"
ראשו. על מונח

("א פורים" של "תחפושת אלא זה שאין יודע הוא אבל "כתר", לאחותו) (או לו גם הלבישו – ַבפורים
המגילה סיפור את לו מספרים כאשר ובפרט בלבד. למלך אלא שייך אינו – אמיתי "כתר" ואילו פוריםֿשּפיל")...

ש" "yealהנ"ל מהֿשאיןֿכן ביקרו", חפץ המלך אשר "לאיש ניתן לאxzkמלכות" – אחדozipמלכות" לאף
.jlndמלבד

רש"י בפירוש עדיין למד לא אמנם – המדינה. כל את ומנהיג ושולט המושל הוא שהמלך יודע הוא כן וכמו
התורה הוא18על שהמלך במדינתו ההנהגה מסדרי זאת יודע הוא אףֿעלֿפיֿכן, אבל הכל", הוא ש"הנשיא

המדינה. אנשי כל על ושולט המושל

ש"נטל ניסן, ראשֿחודש שגם מבין, zexhrומזה xyrהימים כל על ושולט המושל "מלך" בדוגמת הוא – "

עטרות". עשר ש"נטל ניסן, מראשֿחודש השפעתם את מקבלים כולה השנה ימי שכל היינו, שלאחריֿזה,

לילד אפילו לכל, ומפורסם ידוע שהדבר מכיון שבו, המעלה את לחפש צורך אין – זה ליום שבנוגע ונמצא
עטרות", עשר "נטל זה שיום יודע הוא שגם ד"עשרxyrקטן, ובאופן מעלה, בארוכה.zexhrעניני כנ"ל דוקא, "

שנה„. מדי ניסן בראשֿחודש ונמשך חוזר – עטרות" עשר ש"נטל ניסן דראשֿחודש העילוי כללות והנה,
לקונו. האדם בעבודת גם לפעול צריך זה שענין ומובן, בשנה,

ובהקדמה:

"השנויות ומציין: מוסיף – עטרות" עשר "נטל ניסן שראשֿחודש התורה על בפירושו מביא רש"י כאשר
עולם" מה19בסדר יפרש שרש"י מבלי עטרות", עשר "נטל זה שיום לדעת מספיק למקרא חמש לבן כלומר, .

שאם רש"י לו אומר – יותר ולדעת לעיין שרצונו בןֿחמש ישנו כאשר אףֿעלֿפיֿכן, אבל העטרות; עשר הן
פעם דובר (וכבר עולם" "בסדר יעיין עטרות, עשר הן מה לדעת עולם20רצונו לסדר לציין רש"י מדייק מדוע

שבת למסכת ולא העטרות).21דוקא, עשר נישנו בה שגם ,

ל "ראשון (לראשונה) נמנה העטרות עשר שבין יראה – עולם" "בסדר יעיין כאשר בראשית"ובכן: ,22מעשה

בשבוע. הראשון ביום חל ניסן שראשֿחודש היינו,

שקלאֿוטריא אצלו מתעוררת בו23וכאן שייך האם – זו שנה כקביעות – בשבת שחל ניסן ראשֿחודש :

החילוק (כמו שונים ימים ב' רק לא הם – השבת ויום ראשון יום דלכאורה, בראשית", למעשה ד"ראשון העילוי
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ר"ח16) מכתב וראה שכ"ג. שם תעב. ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע
וש"נ. מ'דארף. ד"ה הערה ניסן

ע'17) תרנ"ו (סה"מ תרנ"ו נ"ח ד"ה וראה .25 ע' חכ"א לקו"ש
.462 ס"ע חי"ח .45 הע' 155 ע' ח"ח לקו"ש בשוה"ג). שיט

כא.18) כא, חוקת

פ"ז.19)
תשכ"ה.20) שמיני ש"פ שיחת
ב.21) פז,
שם.22) נשא בפרש"י גם הובא
ואילך.23) 143 ע' חכ"ב מלקו"ש להעיר – לקמן בהבא
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אם כי בשבת), שני ליום בשבת ראשון יום "המבדילmiiktdשבין – הבדלה של ענין ביניהם יש שלכן, מזה, זה
המעשה"! ימי לששת השביעי יום בין כו' לחושך אור בין לחול קודש בין

היה ממש שבפועל אף הרי – כו'" האש לירידת ראשון . . לנשיאים "ראשון העטרות, לשאר בנוגע כלומר:
"מעין" נמשך ושנה שנה שבכל ניסן בראשֿחודש גם מכלֿמקום, המשכן, הוקם שבו ניסן בראשֿחודש הדבר
שייך האם שאלה: נשאלת – בראשית" למעשה ד"ראשון לענין בנוגע אמנם, הנ"ל; ניסן לראשֿחודש ו"דוגמא"

ביום אם) כי ראשון, ביום (לא שחל ניסן בראשֿחודש ישנו זה דענין ו"דוגמא" ש"מעין" ?zaydלומר

זה, ניסן לראשֿחודש גם ספק כל ללא ששייכים עטרות) (ט' ענינים וכמה כמה ישנם – ועלֿכלֿפנים
כדלקמן. לקונו, האדם בעבודת הוראה מהם ללמוד יש ובמילא,

שענין‰. מכיון – העטרות) עשר בין (שנמנה לחדשים" ד"ראשון מהענין הוראה ללמוד יש לראש, ולכל
עם קשור dxezdזה z`ixwלכם הזה "החודש החודש, בפרשת זו לחדשיoey`xחדשיםy`xדשבת לכם הוא

התורהֿהוראה24השנה" זה על חל ובמילא, זה.25, בזמן שקורין התורה עניני עם הזמן, עם "לחיות" שצריכים
אבל לחדשים"; ד"ראשון (ה"עטרה") העילוי ישנו – שתהיה קביעות באיזו – ניסן ראשֿחודש בכל כלומר:

נעשהאףֿעלֿפיֿ לחדשים" ד"ראשון שהענין מיוחד עילוי ישנו – השבת ביום חל ניסן ראשֿחודש כאשר כן,
לכם הזה "החודש בתורה קורין שלפניו) בשבת רק (לא עצמו ניסן שבראשֿחודש היינו, בתורה, מהקריאה חלק

זו. מקריאה והוראה לימוד אודות מיוחדת הדגשה ישנה שכן, ומכיון וגו'", חדשים ראש

השבוע, בפרשת היומי חומש לשיעור ביחס נאמרה הזמן, עם "לחיות" שצריכים הנ"ל, שתורהֿהוראה ואף
הרי – החודש) דפרשת הקריאה (ובנידוןֿדידן, החודש דימי הקביעות עם הקשורה בתורה לקריאה בנוגע ולא

וקלֿוחומר: ובמכלֿשכן מעצמו, מובן הדבר

ההוראות עם "לחיות" יש – האחרונים בדורות שנתתקן – השבוע דפרשת היומי חומש שיעור לימוד אם ומה
תיקן משה כאשר מקדמתֿדנא, שנתתקנה ולאחריה, לפניה בברכה בתורה, וקריאה לימוד הרי ממנו, שלמדים

המועד של מענינו המועד ביום קורין שיהיו לישראל ובנידוןֿדידן,26להם פרשיות, ד' לקריאת בנוגע ודוגמתו ,
החודש כדלקמן.dnkeÎdnkÎzg`Îlr-27פרשת זו, מקריאה שלמדים ההוראות עם "לחיות" שיש

.Âויקחו" (ב) ניסן, ראשֿחודש – גו'" חדשים ראש לכם הזה "החודש (א) ענינים: ב' – החודש בפרשת
וגו'" אבות לבית שה איש פסח28להם דקרבן הדינים פרטי –29.

הגאולה: ענין עם קשורים אלו ענינים ב' והנה,

המדרש כדברי – ניסן חדשים30ראשֿחודש ראשי בו קבע בעולמו הקב"ה משבחר . . לכם הזה "החודש :
של חודש ראש להם קבע ובניו ביעקב וכשבחר להגאל".dle`bושנים, עתידין ובו ממצרים נגאלו שבו ,

כו'" והפסיחה הדילוג שם על פסח קרוי הוא "הקרבן – פסח קשור31וקרבן הקרבן של ענינו שכל היינו,
ממצרים. הגאולה עם

– היא בגלות) כשנמצאים (גם ישראל בני של האמיתית שמציאותם מדגיש ניסן ראשֿחודש ,dle`bכלומר:

– ובניו ביעקב כשבחר אףcinשהרי – וזאת גאולה"), של חודש ("ראש גאולה של ענין להם קבע
הגאולה). לפני חודש (חצי מצרים בגלות עדיין היו ניסן שבראשֿחודש

לקיחתו פסח, בקרבן שעסקו בעת גם הפרשה): (שבהמשך פסח דקרבן בענין יותר עוד מודגש זה וענין
בקרבן כבר עסקו ואףֿעלֿפיֿכן, מצרים, בגלות עדיין היו – ט"ו) דליל חצות (לפני אכילתו ואפילו שחיטתו

ועד הגאולה, ענין עם הקשור התאחדzlik`lפסח פסח) בקרבן ביטוי לידי (שבא הגאולה שענין היינו, הפסח,
דרך היה האכילה אופן שגם ועד כבשרם), ובשר (דם dle`beעמהם zexig"אש "צלי הכהנים,32– אכילת דוגמת ,

בהם כדרך33שנאמר "לגדולה, – .34אוכלים"miklndy"למשחה"

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

ב.24) יב, בא
ואילך.25) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' – יום" "היום
א.26) לא, ממגילה – ה"ח פי"ג תפלה הל' רמב"ם
סע"א.27) כט, ממגילה – ה"כ שם
ג.28) שם, בא
שם.29) מגילה – ברביעית ד"ה פרש"י גם ראה

יא.30) פט"ו, שמו"ר
יא.31) יב, בא פרש"י
ט.32) שם, בא
ח.33) יח, קרח
יו"ד34) טושו"ע ספ"ט. בכורים הל' רמב"ם סע"ב. קלב, חולין

סי"ב. סא סי'
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אם כי בשבת), שני ליום בשבת ראשון יום "המבדילmiiktdשבין – הבדלה של ענין ביניהם יש שלכן, מזה, זה
המעשה"! ימי לששת השביעי יום בין כו' לחושך אור בין לחול קודש בין

היה ממש שבפועל אף הרי – כו'" האש לירידת ראשון . . לנשיאים "ראשון העטרות, לשאר בנוגע כלומר:
"מעין" נמשך ושנה שנה שבכל ניסן בראשֿחודש גם מכלֿמקום, המשכן, הוקם שבו ניסן בראשֿחודש הדבר
שייך האם שאלה: נשאלת – בראשית" למעשה ד"ראשון לענין בנוגע אמנם, הנ"ל; ניסן לראשֿחודש ו"דוגמא"

ביום אם) כי ראשון, ביום (לא שחל ניסן בראשֿחודש ישנו זה דענין ו"דוגמא" ש"מעין" ?zaydלומר

זה, ניסן לראשֿחודש גם ספק כל ללא ששייכים עטרות) (ט' ענינים וכמה כמה ישנם – ועלֿכלֿפנים
כדלקמן. לקונו, האדם בעבודת הוראה מהם ללמוד יש ובמילא,

שענין‰. מכיון – העטרות) עשר בין (שנמנה לחדשים" ד"ראשון מהענין הוראה ללמוד יש לראש, ולכל
עם קשור dxezdזה z`ixwלכם הזה "החודש החודש, בפרשת זו לחדשיoey`xחדשיםy`xדשבת לכם הוא

התורהֿהוראה24השנה" זה על חל ובמילא, זה.25, בזמן שקורין התורה עניני עם הזמן, עם "לחיות" שצריכים
אבל לחדשים"; ד"ראשון (ה"עטרה") העילוי ישנו – שתהיה קביעות באיזו – ניסן ראשֿחודש בכל כלומר:

נעשהאףֿעלֿפיֿ לחדשים" ד"ראשון שהענין מיוחד עילוי ישנו – השבת ביום חל ניסן ראשֿחודש כאשר כן,
לכם הזה "החודש בתורה קורין שלפניו) בשבת רק (לא עצמו ניסן שבראשֿחודש היינו, בתורה, מהקריאה חלק

זו. מקריאה והוראה לימוד אודות מיוחדת הדגשה ישנה שכן, ומכיון וגו'", חדשים ראש

השבוע, בפרשת היומי חומש לשיעור ביחס נאמרה הזמן, עם "לחיות" שצריכים הנ"ל, שתורהֿהוראה ואף
הרי – החודש) דפרשת הקריאה (ובנידוןֿדידן, החודש דימי הקביעות עם הקשורה בתורה לקריאה בנוגע ולא

וקלֿוחומר: ובמכלֿשכן מעצמו, מובן הדבר

ההוראות עם "לחיות" יש – האחרונים בדורות שנתתקן – השבוע דפרשת היומי חומש שיעור לימוד אם ומה
תיקן משה כאשר מקדמתֿדנא, שנתתקנה ולאחריה, לפניה בברכה בתורה, וקריאה לימוד הרי ממנו, שלמדים

המועד של מענינו המועד ביום קורין שיהיו לישראל ובנידוןֿדידן,26להם פרשיות, ד' לקריאת בנוגע ודוגמתו ,
החודש כדלקמן.dnkeÎdnkÎzg`Îlr-27פרשת זו, מקריאה שלמדים ההוראות עם "לחיות" שיש

.Âויקחו" (ב) ניסן, ראשֿחודש – גו'" חדשים ראש לכם הזה "החודש (א) ענינים: ב' – החודש בפרשת
וגו'" אבות לבית שה איש פסח28להם דקרבן הדינים פרטי –29.

הגאולה: ענין עם קשורים אלו ענינים ב' והנה,

המדרש כדברי – ניסן חדשים30ראשֿחודש ראשי בו קבע בעולמו הקב"ה משבחר . . לכם הזה "החודש :
של חודש ראש להם קבע ובניו ביעקב וכשבחר להגאל".dle`bושנים, עתידין ובו ממצרים נגאלו שבו ,

כו'" והפסיחה הדילוג שם על פסח קרוי הוא "הקרבן – פסח קשור31וקרבן הקרבן של ענינו שכל היינו,
ממצרים. הגאולה עם

– היא בגלות) כשנמצאים (גם ישראל בני של האמיתית שמציאותם מדגיש ניסן ראשֿחודש ,dle`bכלומר:

– ובניו ביעקב כשבחר אףcinשהרי – וזאת גאולה"), של חודש ("ראש גאולה של ענין להם קבע
הגאולה). לפני חודש (חצי מצרים בגלות עדיין היו ניסן שבראשֿחודש

לקיחתו פסח, בקרבן שעסקו בעת גם הפרשה): (שבהמשך פסח דקרבן בענין יותר עוד מודגש זה וענין
בקרבן כבר עסקו ואףֿעלֿפיֿכן, מצרים, בגלות עדיין היו – ט"ו) דליל חצות (לפני אכילתו ואפילו שחיטתו

ועד הגאולה, ענין עם הקשור התאחדzlik`lפסח פסח) בקרבן ביטוי לידי (שבא הגאולה שענין היינו, הפסח,
דרך היה האכילה אופן שגם ועד כבשרם), ובשר (דם dle`beעמהם zexig"אש "צלי הכהנים,32– אכילת דוגמת ,

בהם כדרך33שנאמר "לגדולה, – .34אוכלים"miklndy"למשחה"
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ב.24) יב, בא
ואילך.25) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' – יום" "היום
א.26) לא, ממגילה – ה"ח פי"ג תפלה הל' רמב"ם
סע"א.27) כט, ממגילה – ה"כ שם
ג.28) שם, בא
שם.29) מגילה – ברביעית ד"ה פרש"י גם ראה

יא.30) פט"ו, שמו"ר
יא.31) יב, בא פרש"י
ט.32) שם, בא
ח.33) יח, קרח
יו"ד34) טושו"ע ספ"ט. בכורים הל' רמב"ם סע"ב. קלב, חולין

סי"ב. סא סי'
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של במצב להיות יהודי צריך מקום ובכל זמן שבכל – מזה :dle`bוההוראה

אנן" אחשורוש עבדי "אכתי הגלות, ומקום בזמן נמצאים כאשר האמיתית35גם שמציאותו תמיד לזכור יש –
– היא ובניו", "יעקב יהודי, .dle`bשל

שיש ענינים היותם שלמרות – ושתיה אכילה לעניני עד ממש, בפועל בהנהגתו גם ביטוי לידי בא זה וענין
עלֿידי כשנעשים מכלֿמקום, העולם, אומות אצל גם שלicediדוגמתם ענין בהם ניכר –zexigאכילת כדוגמת ,

המלכים. כדרך אש", "צלי וגאולה, חירות דרך הפסח

.Ê:בזה נוספת והוראה
ברגליכם נעליכם חגורים מתניכם אותו תאכלו "וככה הפסח: דאכילת הענינים פרטי נתבארו החודש בפרשת

בחפזון" אותו ואכלתם בידכם לדרך"36ומקלכם "מזומנים שעומדים37, באופן היא הפסח שאכילת כלומר, ,

ממצרים לצאת שמוכנים כך בידכם", ומקלכם ברגליכם נעליכם חגורים ש"מתניכם עד ממצרים, להגאל מוכנים
cine skiz"עין כהרף (אפילו) המקום עיכבן "לא שאז הקץ", ש"הגיע הידיעה את יקבלו שבו רגע ,38באותו

לגאולה. מוכנים עמדו לכן מקודם עוד שכן, עין", "כהרף יתעכבו לא הם שמצדם ובודאי

בפשטות: – מזה וההוראה

דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק וכפתגם הקב"ה, של ברצונו רק תהיה שהגאולה שמכיון לחשוב יכול יהודי
מקומו) וממלא יחידו בנו (שהיה נשמתוֿעדן מהורש"ב אדמו"ר כ"ק אביו מארץ39בשם גלינו מרצוננו "לא :

בקשר לעשות מה לו אין – כו'" יגאלנו יתברך הוא כו' מלכנו אבינו כו' נשוב אנו בכחותינו ולא ישראל,
המצוות, וקיום התורה בלימוד לעסוק – ביותר הטוב ובמקרה לישון... יכול שבינתיים כך מהגלות, ליציאה
של במצב אז נמצא ומצוותיה, תורה קדושה, בעניני עסקו שבעת גם ומה מזה, יותר גדול דבר לך אין שהרי

רוחנית. גאולה

ישראל בני שכאשר – פסח קרבן אכילת מאופן ההוראה באה זה d"awdועל ieeiv z` eniiwהבשר את "ואכלו
ומקלכם ברגליכם נעליכם חגורים ד"מתניכם באופן זאת קיימו יאכלוהו", מרורים על ומצות אש צלי הזה בלילה
פסח, קרבן (אכילת חירות של ענין עם הקשור ציווי ובפרט הקב"ה, ציווי בקיום הסתפקו שלא כלומר, בידכם",

אלא אש"), ד"צלי gexובאופן xvewa epiznde etivעד ממצרים, ויצאו ייגאלו שבו הנכסף mipkenלרגע ecnry–

ממצרים. ולצאת להגאל – בידכם" ומקלכם גו' חגורים "מתניכם

"כימי – זה מגלותנו ליציאה בנוגע גם מובן נפלאות":40ומזה אראנו מצרים מארץ צאתך

צריך אלא בכך, להסתפק יכול אינו – בשלימות מצוות ומקיים תורה לומד יהודי כאשר zetvleגם oizndl

gex xvewa,בידו מקלו את ונוטל רגליו את ונועל מתניו שחוגר כך, כדי עד והשלימה, האמיתית cnereלגאולה

oken"כולכם הכן "עמדו הידיעה41– תבוא שבו לרגע –...`a giynyיצא הגאולה!cinואז אל מהגלות

והתוקף המסירות בכל מצוות ולקיים תורה ללמוד צריכים האחרונים הגלות ברגעי שגם פשוט וגם מובן
יהודי אלא הגאולה, את להביא ירצה שהקב"ה עד בשלווה ולשבת לשקוט איֿאפשר זה, עם ביחד אבל כו',

כדי בו התלוי כל את לעשות fxfleצריך xdnl,מהגלות לצאת כולכם", הכן "עמדו מוכן, שעומד ועד הגאולה, את
לצאת לדרך", "מזומנים בידכם", ומקלכם ברגליכם נעליכם חגורים "מתניכם – היא היום" ש"מצות ָבידעו

והשלימה. האמיתית הגאולה אל מהגלות

מבחין אינוֿיהודי שאפילו עד כך כל בגלוי אצלו ניכר – לגאולה מוכן שהוא בתנועה העמידה – זה וענין
ראה יהודי, של ביתו לתוך החלון דרך הביט אינוֿיהודי שכאשר מצרים", מארץ צאתך ב"ימי שהיה כפי בכך,

" פסח קרבן אוכלים ביתו ובני מכיוןoeftgaשהיהודי בידם, ומקלם ברגליהם נעליהם חגורים מתניהם כאשר ,"

ממצרים), לצאת מתכוננים ישראל שבני המצריים גם שידעו (כפי ממצרים לצאת לדרך", "מזומנים שעומדים
כן שיהודיוכמו בכך מבחינים אינםֿיהודים שאפילו – אלו okenבימינו cner.לגאולה
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א.35) יד, מגילה
יא.36) שם, בא
עה"פ.37) פרש"י
מא.38) שם, פרש"י

ב.39) קעה, ח"א קונטרסים סה"מ א. תרצב, ח"ד לקו"ד
טו.40) ז, מיכה
מוהרי41) אדמו"ר אג"ק ב. שעז, ח"ב קונטרסים ח"דסה"מ י"צ

רעט. ר"ע



כה .d"nyz'd ,oqip yceg y`x ,ycegd zyxt ,`xwie zyxt zay zgiy

אֿל" תשקוט ואל תחרש אל לך דמי אל "אלקים בתהלים: פ"ג בקאפיטל – הכתוב שלא42ובלשון היינו, ,

לרגע מוכנים עומדים ובמילא, מהגלות, לצאת מהקב"ה ודורשים מבקשים אלא ומצוות, התורה בקיום מסתפקים
"וידעו הקאפיטל: כסיום – הארץ עמי כל לעיני גם בגלוי ניכר זה שענין וכאמור, מהגלות, לצאת כבר יזכו שבו

הארץ". כל על עליון לבדך ה' שמך אתה כי

.Á:קצוות בב' היא החודש מפרשת שלמדים שההוראה ונמצא,
שהדבר ועד גאולה", של חודש "ראש גאולה, של במצב יהודי נמצא האחרונים הגלות ברגעי גם – אחד מצד
כפשוטה, לגאולה רוח בקוצר וממתין ביותר ומשתוקק חפץ – זה עם וביחד חירות; דרך – באכילתו אפילו ניכר

הגאולה. אל מהגלות מיד לצאת בידו... ומקלו מוכן שעומד עד

והעיקר ד"עטרה"), בענין (כנ"ל כולה השנה כל על החודש בפרשת בתורה מהקריאה לקחת יש – זו והוראה
הידוע ובלשון ממש, בפועל ליישמה אשתדל43– נש בר עלמא, וברא באורייתא אסתכל "קודשאֿבריךֿהוא :

חייב ואחד אחד "כל שהרי – העולם לכללות בנוגע והן שבו, הפרטי לעולם בנוגע הן עלמא", ומקיים באורייתא
העולם" נברא בשבילי –44לומר אדרבה אלא חסֿושלום, גאוה של לרגש שיבוא בזה הכוונה שאין ופשוט, ,

של ענין לפעול ובכוחו שביכולתו עליו, המוטלת האחריות גודל את כפסקֿדיןdle`bשידע כולו, בעולם
והצלה".45הרמב"ם תשועה ולהם לו וגרם זכות לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי אחת מצוה "עשה :

זוכים cineועלֿידיֿזה skizכהרףלגאו המקום עיכבן "לא – צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לה
הרמב"ם ובלשון "46עין", :cin.ממש בימינו במהרה נגאלין", הן

***

.ÊÏיחזקאל בנבואת החודש דפרשת ההפטרה תוכן – ניסן ראשֿחודש עם הקשור נוסף ענין :47...ישנו

בהפטרת שנתבארו הדברים פרטי ככל וכו', הנשיא קרבנות וגו'", תמים בקר בן פר תקח לחודש באחד "בראשון
זו. שבת

ביאור: הדורש דבר ישנו – זה ובענין

השלישי המקדש לבית בקשר נאמרה – זו יחזקאל נתקיימו48נבואת לא שם המבוארים הדברים פרטי שהרי ,

שלישי" בית כשיבנה המשיח המלך בימי המזבח ב"חנוכת ויתקיימו שני, .49בבית

בזמן ידעו מניין כן, אם – שני בית לבנין ראשון בית חורבן שבין בזמן נאמרה זו שנבואה מכיון להבין: וצריך
שלישי)?! (בית זה בית חורבן לאחרי שיבנה המקדש לבית אם כי שני), (בית זה לבית הנבואה כוונת שאין שני בית

זו שנבואה לומר בהכרח אזי – שני בבית נתקיימו לא זו דנבואה הדברים שפרטי שרואים לאחרי אמנם,
ידעו מניין – שני בית בו שנבנה לזמן בנוגע היא השאלה אבל שלישי"; בית "כשיבנה הכוונה`fתתקיים שאין

זה?! לבית זו בנבואה

בנוגע שלמהoipalבשלמא כבנין ש"בנוהו ביחזקאל"oirneהבית, המפורשים שמכיון50דברים לתרץ, יש –
באופן מוגבלים היו מאחשורוש), – ואחרֿכך מכורש, – (בתחילה שני בית לבנות כדי המלכות לרשיון שהוצרכו
קרבנות – (כולל הקרבנות עניני לפרטי בנוגע אמנם, כרצונם; לבנות יכלו ולא המלכות, לרשיון בהתאם הבניה
היו ובמילא, המלכות, התערבה לא בוודאי – בזה) וכיוצא זרובבל נשיא, היה שני בית בזמן גם שהרי הנשיא,

זה?!יכ לבית זו בנבואה הכוונה שאין ההוא בזמן ידעו מניין כן, ואם כרצונם, להתנהג ולים

אמורה אינה יחזקאל שנבואת נתפרש שבה ומלאכי, זכריה חגי אחרונים, מנביאים נבואה שהיתה לומר ואין
זו! נבואה מצינו לא שהרי – שני לבית בנוגע
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ב.42) פסוק
רע"ב.43) קסא, זח"ב
פי"ב44) סנהדרין הל' רמב"ם וראה במשנה. – סע"א לז, סנהדרין
ה"ג.

ה"ד.45) פ"ג תשובה הל'
ה"ה.46) פ"ז שם

יח.47) מה, יחזקאל
מעשה48) הל' רמב"ם כב. שם, יחזקאל עה"פ ורד"ק פרש"י ראה

שם. לח"מ וראה ספ"ב. הקרבנות
שם.49) רמב"ם
ביהב"ח.50) הל' ריש רמב"ם
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ז"ל חכמינו במדרשי המבואר עלֿפי – יותר גדולה זו עזרא51ותמיהה בימי הגאולה היתה ישראל זכו שאילו
גלות, אחריה שאין שלימה גאולה

שלפניֿזה בהתוועדות וכמוזכר בזהר52- שכתוב נכריות53מה נשין נסיבו בעממיא ש"אתערבו שמכיון
וגבורן ל"נסין ראויים היו שלא כו'", ונסין פליאן בלא . עזרא). (בעליית ינון "תבוא לכן מנהון", בנין ואולידו

בקרא כמפורש ניסן, ראשֿחודש עם קשור זה ענין שגם ולהעיר, ממצרים). (בצאתם שפעולת54כמלקדמין"
אחד יום עד . . "ויכלו ניסן: בראשֿחודש נסתיימה ישראל) לארץ שעלו (לאחרי נכריות הנשים של גירושן

– הראשון" לחודש

הנ"ל: תמיהה יותר גדולה – והשלימה האמיתית גאולה תהיה עזרא בימי שהגאולה אפשרות שהיתה ומכיון
בימיהם?! שנבנה הבית על נאמרה לא גו'" לחודש באחד "בראשון יחזקאל שנבואת ידעו מניין

.ÁÏהעוסק ד"כל באופן השלישי, המקדש בית בנין עם הקשורים בענינים והלימוד העסק שעלֿידי ויהיֿרצון
כו'" כאילו בימינו.55כו' במהרה שיבנה השלישי המקדש בבית ממש, בפועל הדברים לקיום ממש בקרוב נזכה –

מעשינו בכל ומהירות, זריזות של באופן וגם להוסיף, יש – יתירה ומהירות בזריזות יהיה זה שכל וכדי
האחרונים, הגלות ברגעי ועבודתינו

חינוך ישראל, ואחדות ישראל אהבת הכלליים: המבצעים עלֿידי והיהדות, התורה דהפצת מהפעולות החל
ו'יום קודש שבת נרות וחכמיה, יבנה – ספרים מלא בית צדקה, מזוזה, תפילין, תורה, הזולת, וחינוך עצמו

הכלליים, מספריֿתורה באחד ואות המשפחה, טהרת ושתיה, האכילה כשרות טוב',

פסח", ל"מבצע בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה פורים", ל"מבצע בנוגע הן גרמא, שהזמן בענינים – ובמיוחד
לדעת גם הפסח" בהלכות ודורשין "שואלין שאז הפסח", לפני שבתות "שתי ניסן, בראשֿחודש בעמדנו ובפרט

ה"56רבןֿשמעוןֿבןֿגמליאל בדוגמת הוא ניסן שראשֿחודש לכך נוסף – זה וכל ,y`xהחודש ימי כל את הכולל "57.

לאלו החג צרכי שאר כל להספקת בנוגע וכן חטים", "מעות לנתינת בקשר לעורר יש – יותר ובפרטיות
בכל ולהשתדל ושמח, כשר חג לבב, וטוב שמחה מתוך הפסח חג את לחגוג יוכלו שכולם כדי לכך, שזקוקים
בהרחבה. החג צרכי כל את להם שיש בידעם מלבם, ודאגה עצב להסיר יוכלו לכך שהזקוקים כך מועד, בעוד ָזה

לבנך" "והגדת הסדר", ד"ליל הענין תוכן שזהו – החינוך בענין להשתדל יש כן יהודי58וכמו ילד שכל –

כו'", אלקינו ה' ויוציאנו כו' היינו "עבדים לו ויענו נשתנה", "מה ישאל ל"שולחןֿהסדר", ויסב ישתתף

ישראל" בכורי "בני שהבן, – ישראל עם לכללות בנוגע זה ענין שפועלים ואבינו59ועד נשתנה", "מה שואל ,

ממש. בפועל גו'", אלקינו ה' "ויוציאנו והשלימה, האמיתית הגאולה את שמביא עלֿידיֿזה – לו משיב שבשמים

.ËÏלמילואים שמיני עם גם קשור – גו'" לחודש באחד "בראשון יחזקאל נבואת אודות לעיל האמור והנה,
קרבנות עם ביחד המשכן, דהקמת השלימות היתה שאז שלפניֿזה), המילואים ימי שבעת הקדמת (לאחרי

תחנון אומרים ואין בהם מתענין אין (שלכן ניסן דחודש ראשונים ימים בי"ב ביום60הנשיאים כלולים שכולם ,(

ניסן) (ראשֿחודש –61הראשון המשכן נשיאת עבור יחדיו הנשיאים כל שהתנדבו והבקר העגלות לזה, ונוסף ,
ניסן.lretaניתנו בראשֿחודש

האדם: בעבודת והענין

נחשון יהודה, דשבט הראשון מהנשיא החל ה', בעבודת ואופנים דרכים י"ב – הוא הנשיאים י"ב של ענינם
התורה ענין – ישכר" נשיא צוער בן נתנאל הקריב השני "ביום וכן דמסירותֿנפש, העבודה – עמינדב בן

מהר"ש אדמו"ר במאמרי בחסידות בארוכה ביום62[כמבואר הוא שלו ההילולא יום – מקומו וממלא בנו אשר ,
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סע"א.51) ד, ברכות ראה
סכ"א.52) תשא ש"פ שיחת
ב.53) קפט, ח"ב
יז.54) י, עזרא
ואילך55) 413 ע' חי"ח לקו"ש בארוכה וראה א. קי, מנחות

שם. ובהערות
וש"נ.56) סע"א. ו, פסחים

ניסן57) ר"ח מכתב וראה ובכ"מ. סע"א. נח, לר"ה דרושים לקו"ת
חדשים. ראש ד"ה הערה

ח.58) יג, בא
כב.59) ד, שמות
ס"חֿט.60) סתכ"ט או"ח אדה"ז שו"ע
ואילך.61) 54 ס"ע חכ"ג לקו"ש (בסופו). יג פי"ד, במדב"ר ראה
ואילך.62) רה ע' תרכ"ט ואילך. רצ ע' תרכ"ז סה"מ
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השלישי ביום וכן דורנו], נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק – מקומו ממלא יחידו בנו הנשיאות את קיבל ביום ובו זה,
מאושר" "ותומכיה דאורייתא", "תמכין – זבולון מראשו"63נשיא אלא מאושר "אלֿתקרי בנוגע64, בזה וכיוצא ,

ישראל. דשבטי הנשיאים לשאר

ענין על מורה – המשכן הקמת עם הנשיאים דקרבנות נעשיתzeigvpdוהקשר שהעבודה היינו, שבעבודה,
בתניא הזקן אדמו"ר כלשון והנצחיות, התוקף עלֿדרך65בתכלית – ועד" לעולם נצחי הוא למעלה זה "ויחוד :

ז"ל רבותינו כמאמא דמשכן, הנצחיות ועלֿדרךֿזה66ובדוגמת לבוא, לעתיד ויתגלו נצחיים, משה ידי שמעשה
בתניא כמבואר שבו, משה בחינת מצד – מישראל ואחד אחד כל לעבודת "מילתא67בנוגע שהיא היראה בענין

שבו.68זוטרתי" משה בחינת מצד מישראל ואחד אחד כל אצל

שייך שאינו לכאורה, טפל, (דבר למקום ממקום המשכן את לשאת שנועדו ה"עגלות" שאפילו כך, כדי ועד
כל במשך אם כי בלבד, קצר זמן למשך היו לא הם גם – העבודה) לעצם כך dpyכל mirax`ישראל בני שהלכו

שכתוב כמו הארון, [עם העמים" הארון69ב"מדבר גו'", אויבך ויפוצו ה' קומה משה ויאמר הארון בנסוע "ויהי
לוחות ושברי הלוחות מונחים היו דכל70שבו הבירור נעשה שעלֿידו ראשונות, לוחות וגם אחרונות לוחות ,

הקדושה במדרשי71ניצוצות שמצינו כך, כדי ועד התורה], לימוד שבו, הארון בחינת – האדם בעבודת ודוגמתו ,
ז"ל דנצחיות.72חכמינו התוקף ישנו בהם שגם היינו, לבוא, לעתיד ויתגלו לעולם", "קיימים העגלות שגם

קצת). (חסר

קרבנות את והקריבו המשכן הוקם שבו למילואים, השמיני יום ניסן, בראשֿחודש שבעמדנו מובן, זה ומכל
ומצוותיה. התורה דקיום העבודה עניני לכל מיוחדת כח נתינת ישנה – הנשיאים

מהענין אשר שנטלzraycוהעיקר, ניסן, ראשֿחודש למילואים, השמיני ויום המילואים, עטרותxyrימי
של כינור רק לא יהיה שאז השלישי, המקדש בית וחנוכת לבנין ממש בקרוב זוכים –drayשבעת (דוגמת נימין

של כינור גם אלא המילואים), "עליdpenyימי – מזה ויתירה למילואים), השמיני יום (דוגמת xeyr"73נימין

עטרות), עשר (דוגמת

דידן. בעגלא ממש, בימינו במהרה

ניקאווא". ניעט "ניעט לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

אחרונה]. ברכה אמירת עלֿדבר הזכיר אחרֿכך
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פכ"ה.65)
סע"א.66) ט, סוטה ראה
פמ"ב.67)
ב.68) לג, ברכות

לה.69) י, בהעלותך
(70.3 הע' 30 ע' חי"ד בלקו"ש בהנסמן וראה לג. שם, פרש"י
ואילך.71) ג פח, מסעי לקו"ת בארוכה ראה
יח.72) פי"ב, במדב"ר
ב.73) יג, ערכין וראה ד. צב, תהלים
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הוא: בפרשתנו כתובים שדיניהם הקרבנות של סדרם

קרבנות שהם ושלמים, מנחה עולה, קרבן – ,dacp1תחילה

הפרשה בתחילת רש"י יקריב2כדברי כי "אדם המילים על

ואחרֿ הענין", דיבר נדבה בקרבנות "כשיקריב, – מכם",

קרבנות שהם ואשם, חטאת – .daegכך

לשון בגלל לומר, מוכרח רש"י אמנם להבין: וצריך

הענין" דיבר נדבה ש"בקרבנות מתעוררת3הפסוק, אך ,

בקרבנות התורה פותחת מדוע עצמו: הפסוק על שאלה

של הדינים את לדעת כל קודם חשוב לכאורה, הנדבה?

יש מכן לאחר ורק להקריבם, חייב שהיהודי חובה, קרבנות

שהם הקרבנות דיני את בלבד.dacpלציין

על שאלה רש"יmheytזוהי היה ולפיכך הפסוקים, של

אין שמלכתחילה לומר, אפוא הכרחי אליה. להתייחס צריך

עלֿידי נענית שהיא או מקרא, של פשוטו לפי קושיה זאת

רש"י בדברי קודם .4פירוש

.·
Â˙ÏÈÏ˘Â ,‰¯Â‡ÎÏ ,¯ÓÂÏ Ô˙È�˘ ¯·Ò‰‰
לפי בדוחק), כי (אם כך על לענות ניתן yexitלכאורה,

i"yxמה"ונר5לפסוק על – לו "ונרצה עליו": לכפר לו צה

כלומר לעשה". שניתק לאו ועל עשה על מרצה... הוא

שאין נדבה, קרבן אמנם הוא עולה להביאו,miaiigקרבן

ויוצא, האדם, מעל עונש חיוב ומסיר מרצה זה קרבן אך

לחובה. קשור הוא שגם אפוא,

אחרֿכך עולה, קרבן תחילה – הסדר מובן זה לפי

יותר עלול יהודי אשם: ואחרֿכך עבירות6חטאת לעבור

עולה בקרבן ולהתחייב יותר, עשה7קלות על המרצה ,

המכפר חטאת בקרבן להתחייב מאשר לעשה, הניתק ולאו

עבירות וכרת"zexengעל לאו שזדונו "דבר וקרבן8– .

מספר על מכפר שהוא מפני אשם, קרבן לפני מופיע חטאת

על רק המובא אשם, קרבן מאשר עבירות, של יותר רב

.miniieqnענינים

אינה התורה שאם מפני מתקבל, אינו זה הסבר אך

מפני אלא נדבה, קרבן היותו מפני עולה קרבן את מקדימה

היא מדוע עשה..."), על ("מרצה... לחובה קשור שהוא

נדבה קרבנות עלֿידי חטאת קרבן לבין בינו מפסיקה

ושלמים? מנחה – אחרים

את להקדים רוצה אכן שהתורה לומר, איפוא הכרחי

הנדבה כתובiptlקרבנות עולה וקרבן החובה. קרבנות

קרבן היותו מפני חטאת קרבן .dacp9לפני

.‚
?‰ÏÈÁ˙ „ÈÁÈ ˙Â�·¯˜ ÚÂ„Ó

מדוע נוספת: שאלה הקדמת עלֿידי יובנו אלו דברים

בקרבנות ולא יחיד, בקרבנות התורה כאן ,xeaivפותחת

ההוראות את תחלה לציין היה צריך לכאורה, אשר, בעוד

ליחיד? ההוראות את אחרֿכך ורק כולו, לציבור

כך על לענות היה ניתן ציבור10לכאורה, קרבנות :

שבת,קשו כגון: בשנה, מיוחדים למועדים כלל בדרך רים

יכולים וחובה) (נדבה יחיד קרבנות ואילו וכו', יוםֿטוב

מובאים zrלהיות lkaהקרבנות פרשת פותחת לפיכך .

יחיד קרבן11בקרבנות דיני ואכן, .cinzפעמיים המובא ,

כתובים יום, okבכל iptlתצוה בפרשת ,12.
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ראשית"1) "קרבן – אגב ובדרך וברש"י). יד (ב, בכורים" "מנחת מלבד

וברש"י). יב (שם,

ב.2) א,

ויקרא.3) לפ' א' שיחה חי"ב בלקו"ש בארוכה ונתבאר רש"י. מפרשי ראה

ובהערות4) 491 ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש וראה פעמים. כמה כמדובר

וש"נ. שם.

פרש"י5) על היא הקושיא שלכאו' ואף – ד. dfשם, iptl– ב') (פסוק

קושיא שהיא הפרשהzellkaכיון כל הרי – וכיו"ב) תיבה בפי' (ולא הפרשה

אחד. המשך הוא

כא.6) שם, יז. כב, כח. כא, (משפטים לפנ"ז כמ"פ רש"י שכתבו הכלל ע"ד

בסדר. לקדימה בנוגע גם לומר מסתבר ועד"ז – בהווה" הכתוב "דיבר ל) שם,

עשה.7) מחוייב שאינו בישראל אדם לך אין א: ז, זבחים ראה

ב.8) ד, פרשתנו פרש"י

שם, גו"א (וראה מזיד על רק באה דעולה ד) (א, וגו"א ברמב"ן לפמ"ש

עלול מה צ"ע הנ"ל) (פרש"י שוגג על רק באה וחטאת לה'), כליל עולה דלכן

באה הפשט) (ע"ד האם לבאר בעולה בפירושו רש"י נחית לא הרי אבל יותר,

במזיד. רק או אופן בכל

קרבנות9) לשאר עולה שמקדים מהטעמים דא' שי"ל, הואdacpאלא ,

כבפנים. חובה, "קצת" גם בו שיש לפי

שיתרשל10) אפשר כי הצבור, מן יותר להזהיר צריך יחיד א) י"ל: בדוחק

ה"ה צבור ב) מסורה). לכל ביצה לב"ד מסורה עדות ב: ה, מביצה (להעיר כו'

יחיד צבורקיבוץ של קרבנות – ואח"כ יחיד, קרבנות בדיני מתחיל ולכן ים*

מיחידים. העשוי

לקרבנות11) נדבה קרבנות הקדמת טעם גם לתרץ אפשר עד"ז לכאורה

דאיש וכו') (חטא מסויים במקרה תלויין (דיחיד) חובה דקרבנות – חובה

דאפשר נדבה משא"כ נדבהe`kl"`מסויים, עדייןlkaלהביא אבל – עת

קרבנות (של לדעתם שמוכרח דינים להקדים הו"ל סו"ס כי ביאור, )daegחסר

שהן אלו נדבה.wxואח"כ

ואילך.12) לח כט,

.

.n"k`e .my dxrda 31 'r `"yiz n"dq d`xe .micigi el encwiy ilan xeavl xyt` i` ixd ,n"n sexiv (wx) `le .r"ta ze`ivn `ed xeavy s`e (*

xeavd oi`c (` ,fh .a ,eh) dxenze (` ,e) zeixed d`xe .cere .ldw ixwi` `l mixb ldw :(` ,fp) zenai l"fxn d`x] micigi daxd ly sexiv (wx) `le .r"ta ze`ivn `ed xeavy s`e (*

± l`xyi zcr ldw d"c e ,ai `a i"yxtn xirdle .jli`e bi ,c `xwie d`x ± hytd c"r mb d"ky l"ie .[cÎa"q c"t v"prtn d`xe .dti dti exqenl jixvy (a"rx ,f) d"xae .zn
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לקרבנות יחיד קרבנות להקדמת רק סיבה שזו אלא

מוזכרים ציבור קרבנות דיני אין מדוע תמוה, אך ציבור,

llkויקרא אחרי13בפרשת בפרשות רק אלא צו, ,14או

פינחס15אמור בפרשת ובעיקר ,16?

.„
ÌÈ‡ÂÏÈÓÏ È�ÈÓ˘‰ È�ÙÏ Â¯Ó‡� ÂÏ‡ ˙Â˘¯Ù

הוא: לכך ההסבר

הקרבנות שפרשת יוצא, הפסוקים פשט לפי

לפני נאמרו צו פרשת של הראשון ובחלק שבפרשתנו

עגל..." לך קח לאהרן... משה של17ש"קרא החינוך סדר

אחרֿכך. מסופר שעליו למילואים, בשמיני ובניו אהרן

דיני את תחילה לציין מוכרחים מדוע בפשטות, מובן מכך

את לדעת צריכים היו ובניו שאהרן מפני וכדומה, עולה

למילואים. בשמיני להקריבם כדי הללו הקרבנות 18דיני

ובניו, לאהרן הציוויים לגבי הדבר הוא שכך וכשם

בשמיני הקרבנות את להקריב כיצד לדעת שהוזקקו

בפרשות ישראל לכל הציוויים לגבי גם הוא כך למילואים,

או יכולים הם קרבנות אלו לדעת צריכים שהיו וצו, ויקרא

בשמ המשכן בהקמת מיד להביא למילואים.חייבים יני

נאמר אם במיוחד מובן וצו19הדבר ויקרא שפרשת ,

המילואיםzligzaנאמרו ימי יכולים20שבעה ודיניהן ,

ליום21להתאים רק ולא המילואים, ימי שמונה לכל

למילואים .22השמיני

לציין צורך היה לא שלo`kלפיכך הציבור קרבנות את

ופינחס, אמור אחרי, בפרשות המוזכרים וכדומה, יוםֿטוב

להיות יכולים או המיושמים, הקרבנות הוזכרו שכאן מפני

מיד. למעשה מיושמים,

המילואים, בימי שהקריבו הציבור קרבנות לגבי ואפילו

ביום" בו שנצטוו מ"אותן שבת23שאינם של מוסף כקרבן ,

לכל24וראשֿחודש לפרטם צורך אין ,l`xyiכבתחילת)

ישראל") בני אל "דבר – קרבנות25הפרשה שמקריב מפני ,

היה המילואים בימי לפניdynאלה רש"י שאומר (כפי

וכיצד26כן להביא יש קרבנות אלו ידע שמשה מפני ,(27,

דיני את שידע ימיlkכפי בשבעת הקריב שהוא הקרבנות

וכו'. חטאת בשבת, כולל המילואים,

.‰
˙Â�·¯˜ ‡È·‰Ï Ï‡¯˘È È�· ÌÈÈÂ˘Ú ÌÈ‡ÂÏÈÓ‰ ÈÓÈ·

‰·„�
נדבה, בקרבנות התורה מתחילה מדוע מובן זה לפי

יחטאו שישראל מסתבר אין המילואים בימי חובה: 28ולא

כאשר למילואים, בשמיני ובמיוחד חובה, בקרבן ויחוייבו

השכינה השראת במשכן לישראל29היתה "עדות שהיא

העגל" מעשה על הקדושֿברוךֿהוא להם .30שויתר

זאת, שנדיבותם`okלעומת ישראל שבני מסתבר,

ביותר גדולה היתה המשכן עם31למלאכת מיד יביאו ,

הראשונה באפשרות המשכן, קרבנות32הקמת ,dacp.

שעשויים הקרבנות תחילה בתורה כתובים לפיכך

אחר ורק נדבה, קרבנות – המילואים בימי מובאים להיות

חובה. קרבנות דיני – כך
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ואילך.13) יג ד, – הצבור חטאת .1 בהערה הנסמן לבד

ואילך.14) ה טז,

כג.15) קאפיטל

כחֿכט.16) קאפיטל

שמיני.17) ר"פ

(18– כמשפט "ויעשה טז: ט, שמיני פרש"י וראה ואילך. יב ו, צו ראה

".xwiea`המפורש..

א.19) ז, נשא ב. ח, צו פקודי. ס"פ ב. מ, פקודי רמב"ן ראה

צו20) פ' באמצע ש(רק) "פרשהואף רש"י כ' ב) שבעתef(ח, נאמרה

לומר אפשר דעפ"ז בתורה", ומאוחר מוקדם שאין המשכן הקמת קודם ימים

ואילך) יז (מ, פקודי לס"פ בהמשך הן שלפנ"ז צו פ' ו(חלק) ויקרא דפ' דס"ל

המשכן בהקמת מדובר (ראהipinyaששם כט,i"yxtלמילואים שם, פקודי

– שמיני) ובר"פ שם כבראב"ע דלא ב. מ, פקודי רמב"ן שמיני, ר"פ לא.

יש שם כי י"ל, פרש"יgxkdאבל ולכן המילואים, ימי בתחילת שנאמרה

) נאמרה זו ויקראxexiaaד"פרשה פ' משא"כ המשכן": הקמת קודם ימים ז' (

צו פ' אופנים.wtqו(חלק) בב' ואפ"ל בדבר,

המילואים.21) ימי בז' יחיד קרבנות מקריבים היו ההלכה ע"ד אם וצ"ע

בימי22) הקריב לא "שודאי – רש"י לדעת – כ' כג) (ט, שמיני בגו"א

כו'" התמידים הקריב שלא כמו כו' למילואים השייכים קרבנות אלא המילואים

ראה אבל –i"yxt'ע ח"ו [המתורגם] לקו"ש בארוכה וראה ד. כח, פינחס

המילואים). ימי בז' העבודות כל עשו רש"י (דלדעת שם ובהערה 243

כט.23) מ, פקודי פרש"י ראה – אהרן שהקריב

צוi"yxtראה24) רש"י מפרשי ב. מ, פקודי ראב"ע וראה טז. י, שמיני

ב. ח,

לימי25) (בעיקר*) למשה כ"א לבנ"י נאמרה לא תצוה דפ' התמיד פ' וגם

ראה – ואילך) א (כח, פינחס בפ' הוא (לדורות) לבנ"י והציווי המילואים,

i"yxt.ד שם, פינחס

והקריב26) כו' השמיני ביום ("אף כט מ, פקודי כד. שם כב. כט, תצוה

כו'"). צבור קרבנות

תמיד.27) קרבן על ציווי רק בפירוש נאמר לא שבתורה אלא

טז.28) ז, נשא יז. י, שמיני לו. כט, תצוה מפרש"י להעיר

לד.29) מ, פקודי

דכל30) כג) (ט, שמיני פרש"י וראה פקודי. ר"פ ימיzrayפרש"י

ישראל "היו בינינוminlkpהמילואים שכינה שתשרה הטורח כל כו' ואומרים

כו'". העגל עון לו שנתכפר ונדע

הֿז.31) לו, ואילך. כא לה, ויקהל

המזבח32) "בחנוכת התנדבו שהנשיאים לה,dligzואף ויקהל (פרש"י "

הרי – (נשאmlekהנשיאיםzacpכז) הכתובים (כפשטות למילואים בח' הייתה

השמיני ביום (גם ולאח"ז כו'). המשכן משיחת כשסיים תיכף – ואילך) א ז,

שהביאו בפנים) (כנ"ל שי"ל לזה [נוסף נדבות להביא בנ"י כל יכלו למילואים)

" (לפני המילואים ימי בז' משנהzkepgגם ג) (ז, נשא ובפרש"י המזבח")].

– והבקר העגלות על וקאי בתחלה" כאן "להתנדב ר"נ דברי (ומפרש) וכותב

חט"ז [המתורגם] לקו"ש וראה היום. בתחלת הייתה ללוים הנתינה גם ובהם

.3 הערה 453 ע'

.i"yx zrca ± c ,k qgpit ipewfg d`x (*
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פנימיות לפי בתורה נדבה קרבנות להקדמת ההסבר

הבא: ההסבר הקדמת ידי עלֿ יובן הענינים

ומחשבתו האדם כוונת הוא בקרבנות שהעיקר ידוע,

חז"ל כמאמר הקרבן, הבאת ואחד33בעת המרבה "אחד

הבאים בקרבנות גם לשמים". לבו שיכוון ובלבד הממעיט

האדם, מחשבת עקב בעיקר היא הכפרה האדם, על לכפר

הרמב"ן המקריב34כהסבר צריך הקרבן הבאת שבעת ,

שישפך לו וראוי ונפשו בגופו לאלקיו חטא "כי לחשוב

תמורה... ממנו שלקח הבורא חסד לולא גופו וישרף דמו

הגורם וזהו נפש..." תחת נפש דמו תחת הקרבן) (של דמו

יכפר. שהקרבן לכך

בשם גם מתבטא הוא:oaxwהדבר מפירושיו שאחד ,

כוחות קירוב היא הקרבן עבודת כלומר, קירוב. מלשון

הקדושֿברוךֿהוא. אל והחושים 35הנפש

המעשה, איננו בקרבנות העיקר אם מובן: לא זה לפי

ייתכן כיצד ובשעתה, ההקרבה לפני האדם מחשבת אלא

וכ והכוונה המחשבה אודות כלל כתוב אין ?36ו'שבתורה

נדבה, קרבנות של הדינים את התורה מקדימה לפיכך

נדיבות מפני היא הקרבתם אומרתaldשכל ובכך לשמים.

ענין לכל כללית הקדמה היא הלב שכוונת התורה,

של העיקרית הנקודה זוהי כוללlkהקרבנות: הקרבנות,

חובה. קרבנות

דיבר נדבה "בקרבנות רש"י של בלשונו הדיוק וזהו

oiprd37של ה"ענין" :"lkקרבנות בעצם, הוא, הקרבנות

הלב נדיבות היא הקרבנות בכל שהעיקר מפני הנדבה,

המקריב. וכוונת

.Ê
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כל אצל הדרושים הלב ונדיבות הכוונה עומק: ביתר

קיימים zeiniptaeהקרבנות, mvraואחד אחד כל אצל

חובה, מפני מובאים שאינם נדבה, בקרבנות רק אך מישראל.

זו פנימיות נראית טוב, עצמי רצון של כנדבה .ielbaאלא

כך על אין עלieeivלפיכך מספר רש"י אלא בתורה,

ze`ivnדיבר נדבה "בקרבנות – הקרבנותoiprdזאת כל :"

mdיהודי לכל כי נדבה, וכוונהyiקרבן לב נדיבות

ובנשמתו. בפנימיותו

את גם בקרבנות מוצאים אנו oicdכך wqt38יקריב" :

לומר תלמוד כרחו, בעל יכול אותו, שכופין מלמד אותו

וכפי אני", רוצה שיאמר עד אותו כופין כיצד הא לרצונו,

גט לגבי הרמב"ם כך על רוצה39שמסביר שהוא "מאחר

ולהתרחק המצוות כל לעשות הוא ורוצה מישראל להיות

שתשש עד שהוכה וכיוון שתקפו, הוא ויצרו העבירות, מן

לרצונו". גרש כבר אני, רוצה ואמר יצרו

הוא כך "לרצונו", לגבי זה ענין שקיים כשם ובדיוק

לענין ועד הקרבן, ממקריב הנדרשות הכוונות כל לגבי גם

לקדושֿברוךֿ והחושים הכוחות קירוב מלשון קרבן של

כ"תורה" בפנימיות, יהודי כל אצל הקיים כדלעיל. הוא,

הזקן אדמו"ר של יכול40הידועה ואינו רוצה אינו יהודי :

מאלקות. להינתק
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˙Â�·¯˜‰ ÔÈ�Ú· "Ì„‡" ÈÂ�ÈÎÏ ¯·Ò‰‰

ישראל בני את התורה כאן מכנה מדוע גם מובן זה לפי

" יקריב`mcבשם ישראלmkn(כי מבני שאליהם41",

"אדמה שם על הוא "אדם" התואר הדברים): 42נאמרו

ממש43לעליון" ממעל אלקה חלק שהיא הנשמה –44,

ישראל איש "כל אצל ואחד45והקיימת צדיק אחד

נדיבות46רשע" יהודי כל אצל קיימים כך משום ואשר ,

לאלקות. להתקרב והרצון הלב

מפרש שרש"י לכך תורה", של "יינה לפי הטעם, זהו

מן הקריב לא הראשון אדם מה – נאמר? "למה – "אדם"
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הובא33) בסופה. פרשתנוi"yxtaמנחות פרש"י וראה יז*. א, פרשתנו

א. ב,

ועוד.34) ב. שם, ספורנו וראה ט. א, פרשתנו

תענית35) מס' של"ה א. ה, זח"ג ועייג"כ (קט). מו סי' הבהיר ספר ראה

פ"ה. התפלה שער פע"ח ב). (ריא,

ס"ז.36) בפנים לקמן וראה ג'). (פסוק "לרצונו" שצ"ל רק

הפשט).37) ע"ד (הביאור 2 הערה 1 ע' חי"ב לקו"ש ראה

הל'38) רמב"ם ג'. פסוק כאן בפרש"י הובא וש"נ. רע"א. נ, קידושין

הט"ז. פי"ד מעה"ק

ספ"ב.39) גירושין הל'

ובכ"מ.40) עג. ע' יום היום ראה

כאן)41) (תו"כ ההלכה ע"ד וגם נכרים. משא"כ – מקרא של כפשוטו

(ובכ"מ) ב עג, מנחות וראה כנ"ל. כו' עשה על לכפר שזהו ממשיך הרי

(והאריך גרים לרבות אדם כאן תו"כ וראה נכרים. גם מרבינן אחר דמכתוב

ואילך. 5 ע' שם לקו"ש וראה ואכ"מ. המלבי"ם). בפי'

יד.42) יד, ישעי' – הכתוב ל'

ובכ"מ.43) ב). (שא, בסופו יוסף צאן דרוש וישב פ' תושב"כ חלק של"ה

ועוד. פל"ג. ח"ב אכ"ח מאמר עש"מ

רפ"ב.44) תניא

דכך45) י"ל דלביxap`לכאורה באופן אח"כ אפ"ל בחירתו ע"י אבל .

באלקי חלק לו שאין להיפך או בפ"א) (כדלעיל יצה"ר לו שאין בקרבי חלל

נ"ל ויותר ספל"ב). תניא ג"כ וראה ס"ז. אגה"ק ואילך. פ"ד (אגה"ת ישראל

הוא כשרcinzשכך מעושה דגט בהפס"ד (שם) הרמב"ם מטעם וכדמוכח ,

הנאמר הוא ישראל שחטא ואע"פ כו', חלק להם שאין לאלו בנוגע גם שזהו

שאין רק ה"ז – בקרבי חלל ובלבי רע"א). מד, (סנהדרין xviבעכן el'כו

יש – דהרוג באופן מציאותו אבל גו') האדם לב יצר מש"נ ולהעיר(ע"ד – לו.

שנהרג. יצה"ר על כו' וספדו רע"א): (נב, מסוכה

לאחר46) – ובכלל "ואחד", "אחד" כאן הדיוק שזהו וי"ל פ"א. תניא

.e"lyz glya t"y zgiya x`azp .(jli`e 13 'r a"ig y"ewlae) rÎhq 'r glya xdfl v"iel ihewl d`x (*



לי `xwie zyxt - zegiyÎihewl

כי, הגזל", מן תקריבו לא אתם אף שלו היה שהכל הגזל

בגמרא מוצאים מובן: לא מן47לכאורה, הקרבה שמיעוט

מן רש"י זאת לומד ומדוע "מכם", המילה מן נלמד הגזל

רק שזהו "אדם", אדםfnxהמילה "מה –oey`xd?"...

הוא: לכך ההסבר

בתחילת רק שלו" היה "הכל הראשון אדם אצל

הדעת עץ חטא לפני בגןֿעדן בהיותו וזהו48בריאתו, ,

לעליון" "אדמה – "אדם" של הענין רש"י: בפירוש הרמז

הראשון לאדם דומה יהודי, כל אצל הקיים –iptly.החטא

החטאים מענין הנעלית בדרגה חיוב49הוא אצלו ואין ,

נדבה, בקרבנות "מתגלה" זה דבר חטא. כפרת של בקרבן

על באים היהודיhg`שאינם של הלב מנדיבות אלא ,

קירוב). מלשון (קרבן לאלקות להתקרב

אצל זה ענין קיים זאת עם אלהlkאך כולל הקרבנות,

על יהודיhg`המובאים כאשר שמיד מפני כדלעיל, ,

ה"אדם" מתגלה חטאו, על לכפר כדי קרבן להביא מחליט

שקודם הראשון כאדם החטאים, מענין הנעלה שבו,

לחלוטין50החטא "מנוגב" החטא – עליו מתכפר ובכך ,51.
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אל "ויקרא כאן התורה הקדמת גם מובנת הנ"ל כל לפי

חבה "לשון שזו בהרחבה רש"י כך על שאומר כפי משה",

א) לכאורה: שהרי, בו...". משתמשין השרת שמלאכי לשון

מדוע ב) הקרבנות? בפרשת דוקא התורה כך כותבת מדוע

jix`n?חיבה לשון היא ש"ויקרא" בענין רש"י כך כל

בני שרצו הראשונה הפעולה כאמור, הוא: לכך ההסבר

קרבנות הבאת היא המשכן הקמת לאחר דברdacpישראל ,

ישראל. בני אצל המשכן של המיוחדת החביבות על המצביע

לפנים52ו"כמים (העליוןהפנים האדם לב )53כן

גודל את כאן הקדושֿברוךֿהוא גם הראה ולפיכך לאדם",

זה. בענין רש"י גם מאריך ולפיכך ישראל, של חביבותם

.È
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ידוע בכך: נוסף נתינת54ענין היא משה" אל ש"ויקרא

כדלעיל. הלב, נדיבות שעיקרה הקרבנות, לעבודת כוח

לשון משה", אל "ויקרא התורה מקדימה :dagולפיכך

נובעת הקדושֿברוךֿהוא אל ישראל של הלב נדיבות

הקדושֿברוךֿ שמראה החביבות מן משה", אל מ"ויקרא

לישראל .55הוא

אומות לנביאי "אבל רש"י של הסיום גם מובן זה לפי

מדוע לכאורה: שהרי, ארעי...", בלשון עליהן נגלה העולם

"ויקר" לבין משה אצל "ויקרא" בין ההבדל לכאן קשור

("נביאי בלעם הוא:zene`mlerdאצל לכך ההסבר אך ?("

בלי מישראל, ואחד אחד כל אצל זו לב בנדיבות

ישראל בין ההבדל מתבטא בחיצוניות, במצבו להתחשב

הם יהודים העולם: והעניניםmvraלאומות וקדושה, טוב

שתקפו" הוא ש"יצרו מכך רק נובעים שבהם הלאֿרצויים

הרמב"ם יש56(בלשון "אם – העולם אומות אצל ואילו ,(

נוסף" דבר זה הרי טוב דבר איזה .57בהם

של הענין קיים ישראל שאצל מכך נובע ההבדל ושורש

"`xwie– משה" לישראל,zaigאל הקדושֿברוךֿהוא

הם בישראל, הקדושֿברוךֿהוא ובחירת זו, חיבה ומפני

לאלקות.cinzקשורים בפנימיותם

(b"lyz ,a"lyz `xwie t"y zegiyn)
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דקמ"ל וי"ל רשע"? ואחד צדיק ב"אחד קמ"ל מאי ישראל" איש "דלכל אומרו

"אחד". בדרגת (לאמתתם) הם רשע והן צדיק דהן

(הגש"פ): במחז"ל הידוע פי' השיחותcg`eחכם`cgוע"ד (ספר כו'

.(74 ע' תש"ג

כי.47) ד"ה שם תוס' וראה רע"א. ל, סוכה

הי'48) שהוא מאחרים גוזל (אדם) הי' "שלא א) (צו תנחומא ע"פ כ"ה

שנברא ביום הרי אז וגם – החטא לפני רק יחידי הי' ואדם – בעולם" יחידי

) חוה נבראה כו'i"yxtאדם ובנות והבל קין נולדו ביום ובו כז). א, בראשית

)i"yxtשם לקו"ש בכ"ז ראה – מג"ע) ונטרד שחטא קודם ושם: א. ד, שם

.(6ֿ7 (ע'

שכוונת שם, בלקו"ש לפמשנ"ת שזהוi"yxואף משמע שלו" הי' ב"הכל

פקע לא שוב ואח"כ שלו הכל נעשה כשנברא כי והטעם חייו, ימי כל במשך

קין שהרי יחידי, כשהי' רק הי' כפשוטו, שלו" הי' "הכל בכ"ז – עיי"ש קנינו,

כ"ז נתן שאדה"ר ע"י זה ובפשטות ב). (שם, וכו' וצאן שדה להם הי' והבל

שם. בלקו"ש בכ"ז ראה במתנה. וכו' לבניו

פ"ב.49) תשי"ג לגני באתי ד"ה וראה ב. יג, שם וראה א. טז, זח"ג ראה

ואילך. 5 ע' לעיל

הכתר..50) הארת "היינו דויקרא זעירא דאל"ף ב) (א, פרשתנו בלקו"ת

שהי' כמו אדה"ר בחי' והוא רברבן מאתוון באלף אדם נאמר הימים ובדברי

להאריז"ל לקו"ת ע"פ – תשכוֿז) ע' ג' (כרך כאן ובאוה"ת כו'". החטא לפני

כו'. העגל חטא מצד במשה הירידה מצד הוא דויקרא זעירא דאל"ף – כאן

הוא כאן הנאמר ד"אדם" בפנים להמבואר סתירה בזה בחי'c"rואין

(אל"ף מעיקרא צדיק בין נפק"מ אין בנדו"ז כי – החטא לפני שהי' כמו אדה"ר

בא דכאן עליו" "לכפר כי – זעירא אלף – כו' בשפלות (שצ"ל לבע"ת רבתי)

העגל). חטא הוא כולם שמקור החטא, לאחר

שפלות עאכו"כ – אני רוצה שיאמר לכפותו שצריך זו בדרגה אפילו וזהו

חטא שנתכפר – הוכחה (שהי' דמשכן המילואים דימי דבע"ת זעירא ואלף

(ספר בזה אדה"ז פי' וכידוע – בכלל ודמרע"ה כדברך), דסלחתי באופן העגל

ואילך). 1 ע' לעיל בארוכה נת' .68 ע' ה'ש"ת השיחות

כו'.51) ונרצה וכן פ"ב: התשובה אגרת ראה

יט.52) כז, משלי

וש"נ.53) עה"פ. אוה"ת ראה

בתחילתו.54) פ"ה תשי"ב לגני באתי ד"ה

פמ"ב.55) (תניא משרע"ה" מבחי' בה יש ישראל מבית ונפש נפש כל "כי

(ביאור)). כז סו"ס אגה"ק וראה

ס"ז.56) בפנים לעיל נעתק

תרנ"ט.57) בראשית דש"פ מאמר



לב

רבי עוירא

שמזונותיו  אדם  רואה  אם   .  . עוירא  רבי  דרש 
מצומצמין, יעשה מהן צדקה1.

עוירא — מלשון עור, רומז על גבורה. והוא על דרך 
בחינת יצחק, גבורה, שכהו עיניו מראות2.

והנה, גבורה היא ענף הבינה, כמו שכתוב3 אני בינה 
לי גבורה, ומזונות הם מבינה, כמאמר4 הרוצה שיעשיר 
יצפין, וסימניך שלחן )שהיה עליו לחם הפנים תמיד( 

בצפון.
אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים — מצד מדת 

הגבורה והדין, אך הוא רואה עדיין, שלא נעשה עור,
יעשה מהן צדקה — השפעת חסד ורחמים, שימתיק 
את המזונות, גבורה, בחסדים. וכמו שהוא עשה מהן 
בינה, שמשם  כן  כמו  ורחמים,  חסד  צדקה, שמשפיע 

הוא המזון, משפעת לו בריבוי ועושר.
אך אם נעשה עור, מצד התגברות מדת הדין, כבר 
גברה עליו מדת הגבורה ביותר, כי סומא חשוב כמת5 

ר"ל, וקשה לתקן זה.
)תורת לוי יצחק עמ' קעז(

רבי עקיבא

רבי עקיבא אומר, לכך ולכך הוזכרו6.

רבי עקיבא דוקא אמר הלשון לכך ולכך,
כי על מיתתו איתמר7 שתוק כך עלה במחשבה,

וכן על תורתו איתמר8 שתוק כך עלה המחשבה.

1( גיטין ז, א.
2( תולדות כז, א.
3( משלי ח, יד. 

4( בבא בתרא כה, ב.
5( נדרים סד, ב.

6( כלים פי"ז מ"ה.
7( מנחות כט, ב.

8( שם. ועיין זח"ב רנד, ב ובמקדש מלך שם. פרי עץ חיים שער נפילת 
אפים פ"ד — פ"ו. עץ חיים שער מ"ן ומ"ד דרוש א'. 

אולם,  של  כפתחו  רחב  היה  ראשונים  של  ולבם 
והוא רבי עקיבא9, ופתחו של אולם היה גובהו ארבעים 

אמה, מספר כ"ך10.
משה  שאמר  זהו  כז"ה.  אד"ם  מספרו   — אול"ם 

עליו אד"ם כז"ה11.
והיינו מה ששמו עקיבא, לשון עקב, שעל זה כתיב12 
ועקבותיך לא נודעו, כי על תורתו ועל מיתתו איתמר 
שתוק כך עלה במחשבה, שאינו מושג וידוע מפני מה 

זה.
)תורת לוי יצחק עמ' שטז(

רב פפא

שערי  כמשלם  אינשי  דאמרי  היינו  פפא,  רב  אמר 
מכדא, נקיש ואתי תיגרא בביתא13.

שעושים  משכר14,  ועשירותו  עסקו  היה  פפא,  רב 
משעורים. והוא סבירא ליה מכי רמו שערי באסינתא, 

לצורך החופה15.
)ליקוטים ואגרות עמ' שסב(

רב

רב . . מספקא ליה, אי כאביי אי כרבא16.

רב — הוא כמו האמצע והממוצע בין אביי לרבא, 
אב,  אביי, מלשון  דרך  על  אבא,  הוא  כי שמו העצמי 
ונקרא רב, על דרך רבא. אם כן, הוא שייך לאביי ורבא 

גם יחד.
)תורת לוי יצחק עמ' קמה(

9( עירובין נג, א.
10( ועיין לקוטי תורה שיר השירים לה, ג.

11( מנחות שם.
12( תהלים עז, כ.

13( בבא מציעא נט, א.
14( פסחים קיג, א.
15( כתובות ח, א.

16( קידושין נב, א.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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עצירה במוסקבה
בהתאם לזמני נסיעתן של הרכבות באותם ימים, נסעתי לשבת למוסקבה, וממוסקבה נמשך המסע 
חמישה ימים נוספים עד שהגעתי לציאילי. הצלחתי לקחת עמי כלים כשרים לפסח, שומן עופות כשר 

לפסח, מצות ויין, על אף שבתנאי אותם ימים היה זה מהדברים הקשים ביותר לביצוע.

במוסקבה השגתי לחם ותפוחי אדמה, ובעזרת אישור ממכר שעבד בנ.ק.וו.ד. השגתי כמות ניכרת 
של מוצרי מזון במסגרת "חלוקה סגורה" שלא כל אדם זוכה להצטרף אליה, וכך הכנתי מזונות שיספיקו 

לנו לזמן מה.

באמצעות מכר שהיו לו מהלכים בכל "החלונות הגבוהים" )כפי שאומרים שם(, השגתי כרטיס 
 - הירידה מהרכבת  לילה, שכן  לציאילי בשעת  ושאינה מגיעה  לפני שבת,  להגיע  אוכל  לרכבת שבה 
בהליכה רגלית כמובן - קשה דייה גם ביום, והיה כמעט בלתי אפשרי לשלוף את הרגליים מן הבוץ בכל 

צעד.

יחסם של ידידינו וחברינו הטובים במוסקבה אלי היה כה חם ומסור, עד כדי כך שהוא עצמו נתן 
בי כוח לסבול את כל הצרות.

כשהגעתי למוסקבה, פניתי היישר מבית הנתיבות - מבלי לקחת את חפציי - אל משרד התביעה, 
כדי להירשם בתור להגשת בקשה לשחרור בעלי שנשפט לגלות. נצטוויתי להגיע כעבור יומיים, מועד 

שחל ביום שישי בשבוע.

הגעתי בזמן הנקוב. ההרגשה במהלך ההמתנה והעלייה למשרדו של ראש התביעה בכבודו ובעצמו 
- אינה ניתנת לתיאור במלים. מאות אנשים המתינו שם, כל אחד במר לבו. כולם רצו להיטיב את מצבם 
של קרוביהם, ובד בבד פחדו מהסכנות הגדולות הכרוכות בכך. כשנכנסתי פנימה התקבלתי בסבר פנים 
יפות, אולם למרות סגנון הדיבור האדיב של הפקידים במקום - לבבותיהם של הנזקקים לשירותיהם לא 

חדלו מלהלום בחזקה ולו לרגע אחד.

בעלי  אל  הנוגעים  כל המסמכים  את  שיבחנו מחדש  לי  והבטיחו  דבריי,  לכל  הפקידים הקשיבו 
הגולה ויענו לי על בקשתי במכתב לביתי. כשברשותי כל ההבטחות הללו, אך רוחי שבורה - כמו כל אלו 

שהגישו שם בקשות דומות - יצאתי אל הדירה שבה שהיתי בשבת.

זכרונות מרשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן
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לד

א, א – ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל 
מועד לאמר

א. כתיב )שם יד, ד( "מי יתן טהור מטמא לא אחד", ופסוק 
החשך".  מן  האור  "כיתרון  יג(  ב,  )קהלת  פסוק  דרך  על  זה 
והארכתי מאד בדרושים אחרים מענין זה )לעיל אות רפ"ב(, 
כי סבת החשך גורם יתרון האור, ממה שהי' קודם שנתחשך.

ואמרו רבותינו ז"ל )בראשית רבה פי"ט ס"ח( חוה סחטה 
אשכול של ענבים, בענבים מעורבים בשמרים ואינם נכרים 
רק מתבטלים, וכשנסחטו ונעשו שמרים אחר כך, נשאר היין 
יותר  ובהיר  זך  והוא  לומר מסולק מהשמרים,  משומר. רצה 
המשומר  יין  הבא  עולם  ענין  וזהו  סחיטה.  קודם  שהי'  ממה 
לא  "עין  ב(,  לד,  )ברכות  ז"ל  רבותינו  שאמרו  כמו  בענביו, 

ראתה אלקים זולתך" )ישעי' סד, ג( זהו יין המשומר.
והענין כי הי' "כתנות אור" ונגנז ונעשה "כתנות עור" ב'עין' 
שהוא עור היפך אור. ובהתם החטאת לעתיד אור חדש יהי' 
בעין  ל"עין  יתהפך  עיור  עיור,  שגרמה  ‘עין'  יתרון  העור  לזה 
יין  זה  כו'  עין  רואה  עין  ד(,  יד,  )במדבר  וגו'"  ה'  אתה  נראה 
 – ד(  ו,  )דברים  ישראל"  ד"שמע  א'  ענין  וזהו  כו'.  המשומר 

רבתי.
ובדברי הימים )-א א, א( א' ד"אדם" – רבתי. הנה, "אדם" 
ברא  "בראשית  באמת,  נברא  והעולם  "אמת",  של  מעשר 
"ונרגן  "אמת".  תבות  סופי  א(,  א,  )בראשית  את"  אלקים 
מפריד אלוף" )משלי טז, כח( הוא הנחש בהוצאת דבת שקר, 
"אדם"  מן  וכן  "מת",   – ונשאר  "אמת"  מן  א'  שנפרד  גרם 
ונעשית  אור"  מ"כתנות  אלף  נסתלקה  ואז  "דם".   – ונשאר 

"עור".
"ויקר"  ונשאר  זעירא,  )ויקרא א, א(  כן א' ד"ויקרא"  ועל 
ובאה  שנה,  ק"ל  אדם  מן  שהולידה  לילית,  היא  "קרי"  לשון 
זוהמא לעולם )ערובין יח, ב(. ואמר "אדם כי יקריב" )ויקרא 
א, ב( דאינו קרוב, עתה צריך להקריב, ואחר כך הפרשיות של 

תורת כהנים הארכתי במקום אחר, שסובבים על זה הענין.
בשרו"  בעור  יהי'  כי  "אדם  מזה.  נמשכות  הטומאות  וכל 
אדם  בחטא  ובשר  עור  כתנות  שנעשית  מחמת  ב(  יג,  )שם 
הראשון, ולא היתה מטת אדם – שלמה רק קרי, ומזה הזיבות 
ודם נדה כו', עד בא יעקב שופרי' מעין שופרא דאדם, והיתה 
מטתו שלמה )פסחים נו, ב( ויצאו ממנו שבעים נפש קדושות, 
לתקן ע'. "ואת יהודה שלח לפניו" )בראשית מו, כח( רומז על 

דוד המלך ע"ה בסוד אדם דוד משיח...
כי  )ישעי' ס, א( "קומי אורי  לעתיד בביאת משיח, כתיב 
בא אורך", "אור הלבנה כאור החמה וגו' כאור שבעת הימים" 
)שם ל, כו(, שהוא אור הגנוז שהי' משמש אז, ומה שהי' "עין 

לא ראתה", יתהפך ל"עין לא ראתה אלקים זולתך" )שם סד, 
ג(, דהיינו לרוב הבהירות, וכל זה בא מכח בטול השמרים – 
הקליפות, ומעז יצא מתוק, וזדון נתהפך לזכות, ו"כעת יאמר 
ליעקב" )במדבר כג, כג(, ואמרו רבותינו ז"ל )דברים רבה פ"א 

ס"י( שיהיו ישראל לפנים ממחיצתן של מלאכי השרת כו'.
של"ה – מסכת פסחים אות שסז. שסח

ב. דע כי אילו לא חטא אדם הראשון אז לא הי' שייך לומר 
הי'  והכל  עדן  גן  ענין  הי'  הכל  כי  קדוש.  מקום  נבדל  להיות 
קודש, וכמו שכתוב בירמי' )ג, טז( לעתיד לא יאמרו עוד ארון 
ברית ה' וגו', ופירש"י כי כל כנסתכם תהא קדושה ואשכון בה 

כאילו הוא ארון.
היו  כי  ולכהונה  לעבודה  מאנשים  איש  נבדל  הי'  לא  וכן 
מן  זמן  נבדל  הי'  לא  וכן  קדוש,  וגוי  כהנים  ממלכת  כולם 
הזמנים לקדושה כי כל העתות היו שוים לקדושה כמו שיהי' 

לעתיד עולם שכולו שבת.
וסימנך לשלש אלה הוא עולם שנה נפש. המוזכר בספר 
מן  זמן  וקדושת  מהעולם  המקום  קדושת  דהיינו  יצירה, 
משאר  אדם  הבדל  וקדושת  שנה.  בענין  הנכלל  הזמנים 

נפשות האדם וזהו ענין נפש.
רק  הקרבן,  ידי  על  עצמו  את  לקרב  צריך  האדם  הי'  ולא 
הוא בעצמו הי' קרבן לה' כענין נפשותיהם של צדיקים לאחר 

מותם שהם קרבן על גבי מזבח של מעלה.
על כן התחיל ספר זה באדם שנאמר )ויקרא א, ב( אדם 
כי יקריב רומז לאדם הראשון ואז תורת כהנים תיקון לאדם 

וכל דיני הקרבן.
אחר כך נגעי בני אדם הבא מכח חטא שלו ותקנתן היינו 
טומאת נדות וצרעת וזיבה וקרי וטהרתן. אחר כן מיתת שני 
בני אהרן הרומזים לבני אדם קדמאה כמו שיתבאר במקומו.

והוצרך אחר כן להיות יום בשנה לכפר כי כן נגזר על אדם 
לאלף  יום  ואז  שנה  אלף  הקב"ה  של  ויומו  מיתה  אכלו  ביום 
בפרשת  הוא  עצמו  ולקדש  הקדושה  לעורר  כך  אחר  שנה. 
אמור.  בפרשת  הזמנים  קדושת  כך  אחר  תהיו.  קדושים 
אחר כך ענין השמיטות שבע פעמים שנמשכו משבעת ימי 

בראשית הנעלמים כמו שיתבאר במקומו.
טוב  ועשה  מרע  סור  להיות  וקללות  ברכות  כך  אחר 
עדיין  נתקיימו  לא  תלכו  בחקותי  אם  של  אלו  והבטחות 
הבריאה  ככוונת  ונשמה  בגוף  הנצחיית  יהי'  ואז  לעתיד  עד 
הרי  תולדות אדם.  בהקדמה שלי  מתחלה כמבואר בארוכה 

ספר תורת כהנים תיקון האדם.
של"ה עה"ת

xwie`מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויקרא zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"k oey`x meil inei xeriy

ß xc` c"k oey`x mei ß
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i"yx£‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ∑,קריאה קדמה צּוּוים, ּולכל אמירֹות ּולכל ּדּברֹות הּׁשרתלכל ׁשּמלאכי לׁשֹון חּבה, לׁשֹון «ƒ¿»∆…∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר: וטמאה, עראי ּבלׁשֹון עליהן נגלה העֹולם אּמֹות לנביאי אבל אלֿזה", זה "וקרא ׁשּנאמר: ּבֹו, ְְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻמׁשּתּמׁשין

אלּֿבלעם" אלהים LÓ‰."וּיּקר Ï‡ ‡¯˜iÂ∑אף יכֹול ׁשֹומעין. לא יׂשראל וכל לאזניו, ּומּגיע הֹול הּקֹול ְֱִִִֶַָָֹ«ƒ¿»∆…∆ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹ
מׁשּמׁשֹות? הפסקֹות היּו ּומה להפסקֹות. ולא קריאה היתה לדּבּור "וידּבר", לֹומר: ּתלמּוד קריאה? היתה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלהפסקֹות

ההדיֹוט מן הּלֹומד להדיֹוט וחמר קל לענין, ענין ּובין לפרׁשה ּפרׁשה ּבין להתּבֹונן למׁשה רוח ∑‡ÂÈÏ.לּתן ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ≈»
ּב נאמרּו ּדּברֹות י"ג אֹומר: יהּודה רּבי אהרן. את ּולאהרןלמעט למׁשה ללּמד,.ּתֹורה מעּוטין, י"ג נאמרּו ּוכנגּדם ְְְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

"וידּבר אליו", "מּדּבר אּתֹו", "לדּבר מעּוטין: י"ג הן ואּלּו לאהרן; ׁשּיאמר למׁשה אּלא נאמרּו, לאהרן ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹֹֹׁשּלא
אליו" "קֹול לֹו", "קֹול לֹומר: ּתלמּוד הּקריאה? קֹול את ׁשמעּו יכֹול ּכהנים. ּבתֹורת ּכּלן – "ל "ונֹועדּתי .אליו", ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ

ׁשמעּו. לא יׂשראל וכל ׁשמע, ׁשּגםּֿכן(מׁשה 'לֹו' ּכתּוב היה מאּלּו יֹותר ּבּמבטא מרּגׁשת הּדּבּור המיחדת ּׁשהּתבה מּמה ּדרּׁש"י ׁשּדּיּוקֹו הר"ן ּבׁשם מ"כ ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

לא יׂשראל וכל ׁשמע ׁשּמׁשה והּוא, יֹותר, יחּוד להֹורֹות ּבּמבטא, מרּגׁשת ואמנם הּדּבּור, המיחדת ּתבה היא ׁשּגםּֿכן 'אליו' וכתב מרּגׁשת. אינּה אבל הּדּבּור, יחּוד על ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻֻּתֹורה

מצאתי ודו"ק. ÚBÓ„.)ׁשמעּו, Ï‰‡Ó∑?נמּו ׁשהּקֹול מּפני יכֹול לאהל. חּוץ יֹוצא היה ולא נפסק הּקֹול ׁשהיה מלּמד ְְִָָָ≈…∆≈ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
ה' קֹול ּבהדר, ה' קֹול ּבּכח, ה' "קֹול ּבתהּלים: הּמתּפרׁש הּקֹול הּוא ה"ּקֹול"? מהּו הּקֹול". "את לֹומר: ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹּתלמּוד
הּכרּובים ּכנפי "וקֹול ּבֹו: ּכּיֹוצא נפסק. הּקֹול ׁשהיה מלּמד מֹועד"? "מאהל נאמר לּמה אםּֿכן, ארזים". ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשבר
נאמר: לּמה אםּֿכן, ּבדּברֹו". אלֿׁשּדי "ּכקֹול לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו ׁשהּקֹול מּפני יכֹול החיצנה". החצר עד ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹנׁשמע

נפסק היה ׁשם, ׁשּמּגיע ׁשּכיון החיצנה"? Ó‡Ï¯."עדֿהחצר „ÚBÓ Ï‰‡Ó∑:לֹומר ּתלמּוד הּבית? מּכל יכֹול ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ≈…∆≈≈…ְִִַַַַָָ
הּכרבים" ׁשני "מּבין לֹומר: ּתלמּוד ּכּלּה? הּכּפרת מעל יכֹול הּכּפרת". ּדברי∑Ó‡Ï¯."מעל להם ואמר צא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֻֻ≈…ְֱִֵֵֶֶָֹ

המרּגלים מן ּכמנּדים, ּבּמדּבר יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ל"ח ׁשּכל מצינּו, ׁשּכן עּמי', נדּבר הּוא 'ּבׁשבילכם ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּכּבּוׁשין:
לאמר" אלי ה' וידּבר למּות... הּמלחמה ּכלֿאנׁשי כאׁשרּֿתּמּו "ויהי ׁשּנאמר: מׁשה, עם הּדּבּור נתיחד לא ,ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹואיל
העם אתּֿדברי מׁשה "וּיׁשב ׁשּנאמר: ּכמֹו יקּבלּום, אם והׁשיבני ּדברי, להן ואמר צא אחר: ּדבר הּדּבּור. היה ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹאלי
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א)וּיקרא ּכאן(א, הרמז: ּבדרְך לֹומר ויׁש רּבתי. היא הּימים ּדברי ּבתחּלת "אדם" ׁשּבּמּלה א' האֹות ואּלּו זעירא, היא א' האֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשל ּבקריאתֹו מדּברהּקּב"המדּבר הּימים ּבדברי אְך 'זעירא'. ולהיֹות עצמֹו את להקטין האדם על – להקּב"ה ּוביחס מׁשה, אל ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻ

סביבתֹו. על ּולהׁשּפיע למׁשל 'רּבתי', להיֹות האדם על – לעֹולם ּוביחס העֹולם, רמב"ןּבתֹולדֹות ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
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¯Ùq‰יבאר ּולוּים, ּכהנים ּתֹורת הּוא הּזה «≈∆ְְֲִִִֶַַַֹֹ

ּומׁשמרת ּכּלן הּקרּבנֹות עניני ְְְִִֵֶֶַָָָָֻּבֹו

הּגלּות ּבענין אחד ספר היה ּכאׁשר ּכי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמׁשּכן.

מֹועד אהל ּבענין והׁשלימֹו מּמּנּו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹֻוהּגאּלה

צּוהּו הּמׁשּכן, את מּלא אׁשר הּׁשם ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָּוכבֹוד

הּקרּבנֹות ׁשּיהיּו הּמׁשּכן, ּובׁשמירת ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָּבקרּבנֹות

הּׁשכינה, לסּלּוק העונֹות יגרמּו ולא להם ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֹּכּפרה

ׁשּיתקּדׁשּו, ה' אל הּנּגׁשים ּבּכהנים ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹוצּוה

ה (להּלן וקדׁשיו מקּדׁש טמאת על ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻׁשהזהיר

ּכמֹו ה', אל לעלֹות יהרסּו ׁשּלא וגם ְְְֲֶֶַַַַֹב),

אחי אהרן אל ּדּבר ב): טז (להּלן ְֲִֵֶֶַַַַָָָֹׁשאמר

לּפרכת מּבית הּקדׁש אל עת בכל יבא ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹואל

ּכי ימּות ולא הארן על אׁשר הּכּפרת ּפני ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹאל

יהרסּו ּפן ּכאזהרת: הּכּפרת, על אראה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבענן

כא). יט (ׁשמֹות רב מּמּנּו ונפל לראֹות ה' ְְְִִֶֶַָָאל

סיני הר ּכהגּבלת הּמׁשּכן יגּביל ּכ ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָואחר

יׂשראל. אלהי ּכבֹוד ׁשם היֹות ְְְֱֱִֵֵֵָָֹּבעת

‰p‰Âהּקרּבן ּבתֹורת ּבקרּבנֹות, הּזה הּספר רב ¿ƒ≈ְְְְֵֶֶַַַַָָָָֹ

ויבאּו ּבֹו, ׁשּיתקרב ּובמקֹום ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹוהּמקריבים

מּתחּלה ּכי אּלה, עם נגררֹות מצֹות קצת ְְְְִִִִִִֵֶָָָּבֹו

והּדם החלב ואסר הּנדבה, ּבקרּבנֹות ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָצּוה

ּבקרּבנֹות צּוה כן ואחרי יז). ג (להּלן ְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָּבעבּורם

זה אחר ונגרר כו), אֿה ד (להּלן ְְְְִֵֶַַַַַָהחטא

אֿמז), יא (להּלן האסּורים הּמאכלים ְְְֲֲִִִַַַַָָָלהזּכיר

ּבהם הּנֹוגע אֹו והאֹוכל מטּמאים, ׁשהם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָּבעבּור

ואם יבא, לא הּמקּדׁש ואל יּגע לא קדׁש ְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹֹֹּבכל

ויֹורד עֹולה קרּבן חּיב יהיה ּבטמאה ׁשם ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻנכנס

הֿיד). (להּלן ּכבר ְְְִִֶַָָׁשהזּכירּו

C¯ˆ‰Âהּיֹולדת ּומׁשּפטי המצרע ּתֹורת להזּכיר ¿À¿«ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹ

ּבקרּבן אֹותם לחּיב והּזבה, ְְְְְֵַַַָָָָָָוהּזב

ּבסֹופם אמר ּכאׁשר מּטמאתם, עֹוד ְְְְֲִִֶַַַָָָָֻּולהזהיר

יׂשראל ּבני את והּזרּתם לא) טו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָ(להּלן

את ּבטּמאם ּבטמאתם ימתּו ולא ְְְְְְִֶַָָָָָָֹֻֻֻמּטמאתם

ׁשּיזהיר זה אחר ונגרר ּבתֹוכם. אׁשר ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָמׁשּכני

מׁשּכבם ּכי אֿכג), יח (להּלן העריֹות ְְֲִִַַָָָָָעל

לסּלּוק ּגֹורמת טמאה, יּקרא ועונם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֻמטּמא,

מחּיב ּבהן הּׁשֹוגג ּכי ועֹוד, ולּגלּות. ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻהּׁשכינה

ּתחטא אחת נפׁש ּבואם ּכבר ׁשהזּכיר ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָהחּטאת

כג (להּלן כן ואחרי כז). ד (להּלן ְְְְֲִֵֵַַַָָָָבׁשגגה

ּבעבּור ה' ּומֹועדי הּׁשּבת מצות הזּכיר ְְֲֲִִִֵַַַַָאֿמד)

מֹועדי אּלה לז): כג (ׁשם ׁשאמר ּכמֹו ְְֲֵֵֶֶַַָָָָהּקרּבן,

וגֹו'. לה' אּׁשה להקריב וגֹו' ְְְְִִֶַַה'

·¯Â,הּכהנים עם ּבהן ידּבר הּזה הּספר ּפרׁשּיֹות ¿…ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

יח), ו (להּלן ּבניו ואל אהרן אל ְְֲֵֶֶַַַָָָֹּדּבר

ּובפרׁשת ב). (ׁשם ּבניו ואת אהרן את ְְֲֶֶַַַָָָָָֹצו

נגררֹות רּבן יׂשראל, לבני מצֹות קצת ְְְְְְִִִִִֵֵָָָָֻקדֹוׁשים

ּובמקֹומם להם, ּבדֹומים אֹו הּקרּבנֹות עניני ְְְְִִִִֵֶַָָָָָעם

הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבעזרתֹו ְְֲֵֶֶַָָָָאפרׁש

וידּבר מׁשה אל וּיקרא ּבכאן הּכתּוב אמר ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ(א)

ּבעבּור הּמקֹומֹות, ּבׁשאר ּכן ולא אליו, ְְְֲִֵֵַַָָֹה'

מֹועד, אהל אל לבא יכֹול מׁשה היה ֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹׁשּלא
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i"yx£‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ∑,קריאה קדמה צּוּוים, ּולכל אמירֹות ּולכל ּדּברֹות הּׁשרתלכל ׁשּמלאכי לׁשֹון חּבה, לׁשֹון «ƒ¿»∆…∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר: וטמאה, עראי ּבלׁשֹון עליהן נגלה העֹולם אּמֹות לנביאי אבל אלֿזה", זה "וקרא ׁשּנאמר: ּבֹו, ְְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻמׁשּתּמׁשין

אלּֿבלעם" אלהים LÓ‰."וּיּקר Ï‡ ‡¯˜iÂ∑אף יכֹול ׁשֹומעין. לא יׂשראל וכל לאזניו, ּומּגיע הֹול הּקֹול ְֱִִִֶַָָֹ«ƒ¿»∆…∆ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹ
מׁשּמׁשֹות? הפסקֹות היּו ּומה להפסקֹות. ולא קריאה היתה לדּבּור "וידּבר", לֹומר: ּתלמּוד קריאה? היתה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלהפסקֹות

ההדיֹוט מן הּלֹומד להדיֹוט וחמר קל לענין, ענין ּובין לפרׁשה ּפרׁשה ּבין להתּבֹונן למׁשה רוח ∑‡ÂÈÏ.לּתן ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ≈»
ּב נאמרּו ּדּברֹות י"ג אֹומר: יהּודה רּבי אהרן. את ּולאהרןלמעט למׁשה ללּמד,.ּתֹורה מעּוטין, י"ג נאמרּו ּוכנגּדם ְְְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

"וידּבר אליו", "מּדּבר אּתֹו", "לדּבר מעּוטין: י"ג הן ואּלּו לאהרן; ׁשּיאמר למׁשה אּלא נאמרּו, לאהרן ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹֹֹׁשּלא
אליו" "קֹול לֹו", "קֹול לֹומר: ּתלמּוד הּקריאה? קֹול את ׁשמעּו יכֹול ּכהנים. ּבתֹורת ּכּלן – "ל "ונֹועדּתי .אליו", ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ

ׁשמעּו. לא יׂשראל וכל ׁשמע, ׁשּגםּֿכן(מׁשה 'לֹו' ּכתּוב היה מאּלּו יֹותר ּבּמבטא מרּגׁשת הּדּבּור המיחדת ּׁשהּתבה מּמה ּדרּׁש"י ׁשּדּיּוקֹו הר"ן ּבׁשם מ"כ ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

לא יׂשראל וכל ׁשמע ׁשּמׁשה והּוא, יֹותר, יחּוד להֹורֹות ּבּמבטא, מרּגׁשת ואמנם הּדּבּור, המיחדת ּתבה היא ׁשּגםּֿכן 'אליו' וכתב מרּגׁשת. אינּה אבל הּדּבּור, יחּוד על ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻֻּתֹורה

מצאתי ודו"ק. ÚBÓ„.)ׁשמעּו, Ï‰‡Ó∑?נמּו ׁשהּקֹול מּפני יכֹול לאהל. חּוץ יֹוצא היה ולא נפסק הּקֹול ׁשהיה מלּמד ְְִָָָ≈…∆≈ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
ה' קֹול ּבהדר, ה' קֹול ּבּכח, ה' "קֹול ּבתהּלים: הּמתּפרׁש הּקֹול הּוא ה"ּקֹול"? מהּו הּקֹול". "את לֹומר: ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹּתלמּוד
הּכרּובים ּכנפי "וקֹול ּבֹו: ּכּיֹוצא נפסק. הּקֹול ׁשהיה מלּמד מֹועד"? "מאהל נאמר לּמה אםּֿכן, ארזים". ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשבר
נאמר: לּמה אםּֿכן, ּבדּברֹו". אלֿׁשּדי "ּכקֹול לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו ׁשהּקֹול מּפני יכֹול החיצנה". החצר עד ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹנׁשמע

נפסק היה ׁשם, ׁשּמּגיע ׁשּכיון החיצנה"? Ó‡Ï¯."עדֿהחצר „ÚBÓ Ï‰‡Ó∑:לֹומר ּתלמּוד הּבית? מּכל יכֹול ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ≈…∆≈≈…ְִִַַַַָָ
הּכרבים" ׁשני "מּבין לֹומר: ּתלמּוד ּכּלּה? הּכּפרת מעל יכֹול הּכּפרת". ּדברי∑Ó‡Ï¯."מעל להם ואמר צא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֻֻ≈…ְֱִֵֵֶֶָֹ

המרּגלים מן ּכמנּדים, ּבּמדּבר יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ל"ח ׁשּכל מצינּו, ׁשּכן עּמי', נדּבר הּוא 'ּבׁשבילכם ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּכּבּוׁשין:
לאמר" אלי ה' וידּבר למּות... הּמלחמה ּכלֿאנׁשי כאׁשרּֿתּמּו "ויהי ׁשּנאמר: מׁשה, עם הּדּבּור נתיחד לא ,ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹואיל
העם אתּֿדברי מׁשה "וּיׁשב ׁשּנאמר: ּכמֹו יקּבלּום, אם והׁשיבני ּדברי, להן ואמר צא אחר: ּדבר הּדּבּור. היה ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹאלי

:וגֹו'" ְ
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א)וּיקרא ּכאן(א, הרמז: ּבדרְך לֹומר ויׁש רּבתי. היא הּימים ּדברי ּבתחּלת "אדם" ׁשּבּמּלה א' האֹות ואּלּו זעירא, היא א' האֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשל ּבקריאתֹו מדּברהּקּב"המדּבר הּימים ּבדברי אְך 'זעירא'. ולהיֹות עצמֹו את להקטין האדם על – להקּב"ה ּוביחס מׁשה, אל ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻ

סביבתֹו. על ּולהׁשּפיע למׁשל 'רּבתי', להיֹות האדם על – לעֹולם ּוביחס העֹולם, רמב"ןּבתֹולדֹות ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ÓÊ�‡א ÔkLnÓ dnÚ ÈÈ ÏÈlÓe ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆«≈¿»ƒ≈ƒ«¿«ƒ¿»
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¯Ùq‰יבאר ּולוּים, ּכהנים ּתֹורת הּוא הּזה «≈∆ְְֲִִִֶַַַֹֹ

ּומׁשמרת ּכּלן הּקרּבנֹות עניני ְְְִִֵֶֶַָָָָֻּבֹו

הּגלּות ּבענין אחד ספר היה ּכאׁשר ּכי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמׁשּכן.

מֹועד אהל ּבענין והׁשלימֹו מּמּנּו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹֻוהּגאּלה

צּוהּו הּמׁשּכן, את מּלא אׁשר הּׁשם ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָּוכבֹוד

הּקרּבנֹות ׁשּיהיּו הּמׁשּכן, ּובׁשמירת ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָּבקרּבנֹות

הּׁשכינה, לסּלּוק העונֹות יגרמּו ולא להם ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֹּכּפרה

ׁשּיתקּדׁשּו, ה' אל הּנּגׁשים ּבּכהנים ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹוצּוה

ה (להּלן וקדׁשיו מקּדׁש טמאת על ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻׁשהזהיר

ּכמֹו ה', אל לעלֹות יהרסּו ׁשּלא וגם ְְְֲֶֶַַַַֹב),

אחי אהרן אל ּדּבר ב): טז (להּלן ְֲִֵֶֶַַַַָָָֹׁשאמר

לּפרכת מּבית הּקדׁש אל עת בכל יבא ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹואל

ּכי ימּות ולא הארן על אׁשר הּכּפרת ּפני ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹאל

יהרסּו ּפן ּכאזהרת: הּכּפרת, על אראה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבענן

כא). יט (ׁשמֹות רב מּמּנּו ונפל לראֹות ה' ְְְִִֶֶַָָאל

סיני הר ּכהגּבלת הּמׁשּכן יגּביל ּכ ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָואחר

יׂשראל. אלהי ּכבֹוד ׁשם היֹות ְְְֱֱִֵֵֵָָֹּבעת

‰p‰Âהּקרּבן ּבתֹורת ּבקרּבנֹות, הּזה הּספר רב ¿ƒ≈ְְְְֵֶֶַַַַָָָָֹ

ויבאּו ּבֹו, ׁשּיתקרב ּובמקֹום ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹוהּמקריבים

מּתחּלה ּכי אּלה, עם נגררֹות מצֹות קצת ְְְְִִִִִִֵֶָָָּבֹו

והּדם החלב ואסר הּנדבה, ּבקרּבנֹות ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָצּוה

ּבקרּבנֹות צּוה כן ואחרי יז). ג (להּלן ְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָּבעבּורם

זה אחר ונגרר כו), אֿה ד (להּלן ְְְְִֵֶַַַַַָהחטא

אֿמז), יא (להּלן האסּורים הּמאכלים ְְְֲֲִִִַַַַָָָלהזּכיר

ּבהם הּנֹוגע אֹו והאֹוכל מטּמאים, ׁשהם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָּבעבּור

ואם יבא, לא הּמקּדׁש ואל יּגע לא קדׁש ְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹֹֹּבכל

ויֹורד עֹולה קרּבן חּיב יהיה ּבטמאה ׁשם ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻנכנס

הֿיד). (להּלן ּכבר ְְְִִֶַָָׁשהזּכירּו

C¯ˆ‰Âהּיֹולדת ּומׁשּפטי המצרע ּתֹורת להזּכיר ¿À¿«ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹ

ּבקרּבן אֹותם לחּיב והּזבה, ְְְְְֵַַַָָָָָָוהּזב

ּבסֹופם אמר ּכאׁשר מּטמאתם, עֹוד ְְְְֲִִֶַַַָָָָֻּולהזהיר

יׂשראל ּבני את והּזרּתם לא) טו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָ(להּלן

את ּבטּמאם ּבטמאתם ימתּו ולא ְְְְְְִֶַָָָָָָֹֻֻֻמּטמאתם

ׁשּיזהיר זה אחר ונגרר ּבתֹוכם. אׁשר ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָמׁשּכני

מׁשּכבם ּכי אֿכג), יח (להּלן העריֹות ְְֲִִַַָָָָָעל

לסּלּוק ּגֹורמת טמאה, יּקרא ועונם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֻמטּמא,

מחּיב ּבהן הּׁשֹוגג ּכי ועֹוד, ולּגלּות. ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻהּׁשכינה

ּתחטא אחת נפׁש ּבואם ּכבר ׁשהזּכיר ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָהחּטאת

כג (להּלן כן ואחרי כז). ד (להּלן ְְְְֲִֵֵַַַָָָָבׁשגגה

ּבעבּור ה' ּומֹועדי הּׁשּבת מצות הזּכיר ְְֲֲִִִֵַַַַָאֿמד)

מֹועדי אּלה לז): כג (ׁשם ׁשאמר ּכמֹו ְְֲֵֵֶֶַַָָָָהּקרּבן,

וגֹו'. לה' אּׁשה להקריב וגֹו' ְְְְִִֶַַה'

·¯Â,הּכהנים עם ּבהן ידּבר הּזה הּספר ּפרׁשּיֹות ¿…ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

יח), ו (להּלן ּבניו ואל אהרן אל ְְֲֵֶֶַַַָָָֹּדּבר

ּובפרׁשת ב). (ׁשם ּבניו ואת אהרן את ְְֲֶֶַַַָָָָָֹצו

נגררֹות רּבן יׂשראל, לבני מצֹות קצת ְְְְְְִִִִִֵֵָָָָֻקדֹוׁשים

ּובמקֹומם להם, ּבדֹומים אֹו הּקרּבנֹות עניני ְְְְִִִִֵֶַָָָָָעם

הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבעזרתֹו ְְֲֵֶֶַָָָָאפרׁש

וידּבר מׁשה אל וּיקרא ּבכאן הּכתּוב אמר ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ(א)

ּבעבּור הּמקֹומֹות, ּבׁשאר ּכן ולא אליו, ְְְֲִֵֵַַָָֹה'

מֹועד, אהל אל לבא יכֹול מׁשה היה ֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹׁשּלא
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(á)áéø÷é-ék íãà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¨À̈¦©§¦¬
ïàvä-ïîe ø÷aä-ïî äîäaä-ïî ýåýéì ïaø÷ íkî¦¤²¨§−̈©«Ÿ̈®¦©§¥À̈¦©¨¨Æ¦©½Ÿ

:íëðaø÷-úà eáéø÷z©§¦−¤¨§©§¤«
i"yx£ÌkÓ ·È¯˜ÈŒÈk Ì„‡∑הענין ּדּבר נדבה ּבקרּבנֹות לא∑‡„Ì.ּכׁשּיקריב, הראׁשֹון אדם מה נאמר? לּמה »»ƒ«¿ƒƒ∆ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָ»»ֱִֶַָָָָָָֹ

הּגזל מן ּתקריבּו לא אּתם אף ׁשּלֹו, היה ׁשהּכל הּגזל, מן לֹומר:∑‰Ó‰a‰.הקריב ּתלמּוד ּבּכלל? חּיה אף יכֹול ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ«¿≈»ְְַַַַַָָָ
וצאן" ‰Ó‰a‰."ּבקר ÔÓ∑הּנרּבע ואת הרֹובע את להֹוציא ּכּלּה, הּנעבד∑a‰ŒÔÓ˜¯.ולא את .להֹוציא ָָָֹƒ«¿≈»ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻƒ«»»ְֱִֶֶַָ
Ô‡v‰ŒÔÓ∑הּמקצה את הענין∑Ô‡v‰ŒÔÓe.להֹוציא מן למּטה אֹומר ּכׁשהּוא ׁשהמית. הּנֹוגח את להֹוציא ƒ«…ְְִֶֶַֻƒ«…ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

את להֹוציא לֹומר, ּתלמּוד ׁשאין ּבׁשּתפּות∑e·È¯˜z.הּטרפה"מןֿהּבקר", עֹולה מתנּדבים ׁשּׁשנים .מלּמד ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ«¿ƒְְְְְִִִֵֶַַַָָֻ
ÌÎ�a¯˜∑הּמֹותרֹות מן הּבאה הּמזּבח, קיץ עֹולת היא צּבּור, נדבת ּבאה ׁשהיא .מלּמד »¿«¿∆ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr ai zegiy ihewl)

ׁשּלֹו היה ב)ׁשהּכל א, החזיק(רש"י ׁשּלא אף ּכּלּה, את ׁשּקנה מדינה, ׁשּכבׁש מלְך ּדרְך (על ׁשּלֹו הּכל נעׂשה ּכׁשּנברא ּתכף ּכי ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ

הּגזל מן להקריב לֹו אפׁשר היה לא זה ּולפי קנינֹו. ּפקע לא ׁשּוב ּובנֹות, ּבנים ונֹולדּו חּוה ּכׁשּנבראה ּכְך, אחר וגם חּייו,ּכלּבּה), ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

חּייו. ׁשל קּלה ׁשעה רק זה ׁשהיה ּבנים, לֹו ׁשּנֹולדּו קדם רק רמב"ןולא ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

(â)-ìà epáéø÷é íéîz øëæ ø÷aä-ïî Bðaø÷ äìò-íà¦Ÿ¨³¨§¨Æ¦©¨½̈¨¨¬¨¦−©§¦¤®¤
:ýåýé éðôì Bðöøì Búà áéø÷é ãòBî ìäà çút¤¹©³Ÿ¤¥Æ©§¦´Ÿ½¦§Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯ÎÊ∑ואנּדרֹוגינּוס טמטּום ולא "זכר", לֹומר ּתלמּוד ׁשאין למּטה, "זכר" אֹומר ּכׁשהּוא נקבה. ∑ÌÈÓz.ולא »»ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ»ƒ
מּום ÚBÓ„.ּבלא Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡∑עֹולת נתערבה אפּלּו יקריב? יקריב אֹומר: מהּו העזרה. עד ּבהבאתֹו מטּפל ְֹ∆∆«…∆≈ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָ

ּכּלן הן והרי עֹולֹות לצרכי החּלין יּמכרּו ּבחּלין, עֹולה וכן ׁשהּוא. מי לׁשם אחד ּכל יקריב ׁשמעֹון, ּבעֹולת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻֻראּובן
"יקריבּנּו" לֹומר: ּתלמּוד מינֹו? ּבׁשאינֹו אֹו ּבפסּולין נתערבה אפּלּו יכֹול ׁשהּוא. מי לׁשם אחת ּכל ותקרב .עֹולֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

B˙‡ ·È¯˜È∑ׁשּיאמר עד אֹותֹו ּכֹופין ּכיצד? הא "לרצנֹו". לֹומר: ּתלמּוד ּבעלּֿכרחֹו? יכֹול אֹותֹו. ׁשּכֹופין מלּמד, «¿ƒ…ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
אני' CÓÒÂ.'רֹוצה '‰ È�ÙÏ∑ּבבמה סמיכה .אין ֲִֶƒ¿≈¿»«ְְִֵָָָ

‡�Lב ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¡«
‡¯ÈÚa ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ÔBÎpÓ ·¯˜È È¯‡¬≈¿»≈ƒ¿À¿»»√»¿»ƒ¿ƒ»
:ÔBÎ�a¯˜ ˙È Ôe·¯˜z ‡�Ú ÔÓe È¯Bz ÔÓƒ≈ƒ»»¿»¿»À¿«¿

ÌÈÏLג ¯Îc È¯Bz ÔÓ d�a¯˜ ‡˙ÏÚ Ì‡ƒ¬»»À¿»≈ƒ≈¿«¿ƒ
d˙È ·¯˜È ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï dp·¯˜È¿»¿ƒ≈ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»≈»≈

:ÈÈ Ì„˜ dÏ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»≈√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

נּגׁש האלהיםלהיֹותֹו ׁשם אׁשר הּמקֹום אל ְֱֲִִִֶֶַָָָָֹ

למׁשה: נאמר ׁשּכבר אֹותֹו, ׁשּיקרא ּבּקריאה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָרק

כב), כה (ׁשמֹות הּכּפרת מעל אּת ְְְְִִִֵֶַַַַֹודּברּתי

ׁשּידע וכיון לו), ל (ׁשם ׁשּמה ל אּועד ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָאׁשר

ּבאהל לבא נתירא ׁשם, הּכרּובים יֹוׁשב ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשהּׁשם

סיני ּבהר עׂשה ּכאׁשר אליו, ׁשּיקרא עד ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָּכלל

ּבּיֹום מׁשה אל וּיקרא טז): כד (ׁשם ְִֶֶֶַַַָָָׁשאמר

הענן. מּתֹו ְִִִֶַָָהּׁשביעי

B‡ּבאהל ׁשהּכבֹוד יֹודע מׁשה היה ֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

ּכּסהּו לא ּכי מּׁשם, הּדּבּור לֹו ְְִִִִִֶֶַָָֹוׁשּיהיה

(ת"כ רּבֹותינּו ּכדעת הּׁשמיני יֹום עד ְְִִֵֶַַַַַָָהענן

ּבאהל מׁשה ּבא הּקריאה ואחרי א). ט ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹלהּלן

א): טז להּלן (ת"כ ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ולפנים, ְְְְְְִִִֵֶַָָלפני

זה ואין יבא. ּבבל מׁשה ואין יבא ּבבל ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָֹֹֹאהרן

למעלה ּפרׁשּתיו ּוכבר הּזה, ּבּכתּוב ּפׁשט ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָּדר

לד). מ ְ(ׁשמֹות

e�È˙Ba¯Âהּדּברֹות לכל ּכי ּכאן) (ת"כ אמרּו ¿«≈ְְְִִַָָָ

קדמה הּצּוּויים ּולכל האמירֹות ְְְֲִִִַָָָָָּולכל

וּיאמר מׁשה מׁשה אליו ׁשּיאמר ּכלֹומר ְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹקריאה,

על והּנה למׁשה. וזרּוז חּבה ּדר וזה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָהּנני,

ּתחּלת ׁשהּוא ּבעבּור ּבכאן, זה הזּכיר ְְְְֲִִִֶֶַַַָָּדעּתם,

ללּמד מֹועד מאהל אליו היה אׁשר ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּדּבּור

ּבכל הּימים ּכל מׁשּפטֹו יהיה כן ּכי ּכּלם, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻעל

מקּדם, הּוא לדעּתם מֹועד" ּו"מאהל ְְְֵֵֶַַָָָֹֻהּתֹורה.

ּבאהל, אליו ה' וידּבר מֹועד מאהל אליו ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹוּיקרא

ּפׁשּוטֹו ּכפי הּכתּוב וׁשעּור היה. ׁשם מׁשה ְְְִִִֶַָָָָּכי

אליו וידּבר מׁשה אל ה' וּיקרא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָּומׁשמעֹו:

מֹועד. ֵֵֶֹמאהל

ÏÚÂאמר מׁשה ואל ּכמֹו: הּוא האמת ּדר ¿«ְְֱֶֶֶֶֶַָָ

ידּוע וסֹודֹו א), כד (ׁשמֹות ה' אל ְְֲֵֶַָעלה

ּוכבר הּדּברֹות, ּובעׂשרת סיני הר ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָמּמעמד

(ׁשם). לֹו ְִַָָרמזּתי

הּבהמה. מן לה' קרּבן מּכם יקריב ּכי אדם ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ(ב)

יקריב ּכי מּכם אדם הּזה: הּכתּוב ְִִִִֶֶַַַָָָׁשעּור

הּצאן ּומן הּבקר מן לה' קרּבן הּבהמה ְְִִִֵַַַַָָָָָֹמן

ּבקרּבן ּכן אחרי ׁשּיצּוה ּבעבּור והענין, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּתקריבּו.

ּכׁשּיקריב ּכאן אמר הּמנחה, ּובקרּבן ְְְְְִִֶַַַַָָָָָהעֹוף

ולא הּׁשנים, מאּלה יקריב ּבהמה קרּבן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאדם

הּבא לאו זה והּנה ּבהמֹות. ׁשאר ולא ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹחּיה

ּבזבחים ׁשאמרּו ּכמֹו חּיה, ּבמקריב עׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמּכלל

רּבי חּיה אברי הּמעלה (לד.): ׁשליׁשי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָּפרק

ּבעׂשה. עֹובר אֹומר ֲֵֵֵַָָיֹוחנן

.e·È¯˜zעֹולה מתנּדבים ׁשּׁשנים מלּמד «¿ƒְְְְִִִֵֶַַַָ

ׁשהיא מלּמד קרּבנכם. ְְְְִֵֶֶַַָָֻּבׁשּתפּות.

הּמזּבח קיץ עֹולת היא צּבּור, נדבת ְְִִִִִֵַַַַַָָּבאה

הרב ּפרׁש רּׁש"י. לׁשֹון הּמֹותרֹות. מן ְִִֵַַַַַָָָָהּבאה

עֹולה להביא רּבים יתנּדבּו ׁשאם לֹומר ְְְִִִִֵֶַַַָָּכן,

ׁשנים ּבין מה היא, הּׁשּתפין הּמׁשּתּתפיןעֹולת ְְְִִִִִֵַַַַַַָֻ

אבל ּבֹו. ׁשּנׁשּתּתפּו ואלף עׂשרה ּובין ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָּבקרּבן

ּדין ּבית לב הּמֹותרֹות מן הּבאה הּמזּבח ְִִִִֵֵֵַַַַַָָָקיץ

צּבּור. עֹולת היא ּולפיכ עליהן, ְְֲִִִֵֶֶַַָמתנה

‰p‰Âמן חּוץ רּבים ׁשּיביאּו עֹולה ּכל לדעּתֹו ¿ƒ≈ְְִִִֶַַָָָ

הּׁשּתפין, עֹולת ּכדין ּדינּה ְִִִַַַָָָֻהּמֹותרֹות,

מּׁשּלהם. קרבים ּונסכים ּבכּלם, סמיכה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֻּוטעּונה

נדבת ּבאה ׁשהיא העֹוף עֹולת לדעּתֹו ְְְְִִֶַַַַָָָואּולי

הּׁשלמים וכן צּבּור, נדבת ּבאה ואינּה ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָׁשנים

נדבה אֹותם מביאין ׁשהּׁשּתפין ּבהם ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֻׁשאמרּו

ּכאן), (ת"כ נדבה אֹותם מביאים הּצּבּור ְְְִִִֵַָָָָואין

ּבתחּלה, להם להתנּדב הרּבים יכֹולין ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻּבכּלן

ׁשּתפין וׁשלמי נקראת היא הּׁשּתפין ְְְְִִִִֵֵַַַָָֻֻּדעֹולת

אֹותן יביאּו ׁשּלא אּלא מעטּו ולא נקראין, ְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹֹהם

הּקּפֹות. ִַֻמן

¯LÙ‡Âלהפריׁש צּבּור רצּו ׁשאם ׁשּנאמר ¿∆¿»ְְִִִֶֶַַָֹ

ּכאׁשר אֹותּה ויגּבּו לנדבה, ְְְְֲִִִִֶַָָָָּבתחּלה

נדבת ׁשּתהיה ּומּוספין, לתמידין הּׁשקלים ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָיגּבּו

ׁשּנתרּבה סמיכה ּבּה ואין ּבהמה, ּבעֹולת ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָצּבּור

יׂשראל רב ּבֹו ׁשּיתנּדבּו זמן וכל הּזה. הּכתּוב ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹמן

ולא העֹוף ּבעֹולת ואינּה צּבּור, נדבת ְְְְִִִֵַַָָֹהיא

העּקר. והּוא ּכיחידים. נּדֹונין ּומעּוטן ְְִִִִִִִִִָָָָּבׁשלמים,

`xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"k oey`x meil inei xeriy

ã)(:åéìò øtëì Bì äöøðå äìòä Làø ìò Bãé Cîñå§¨©´¨½©−´Ÿ¨«Ÿ¨®§¦§¨¬−§©¥¬¨¨«
i"yx£‰ÏÚ‰ L‡¯ ÏÚ∑עֹולת ּולהביא לסמיכה, חֹובה עֹולת להביא «…»…»ְְְִִִִַַָָָָ

העֹוף∑‰ÏÚ‰.הּצאן לעֹולת BÏ.ּפרט ‰ˆ¯�Â∑,ּביתּֿדין ּומיתֹות ּכרתֹות על ּתאמר אם לֹו? מרּצה הּוא מה על ַֹ»…»ְְַָָ¿ƒ¿»ְְִִִֵֵֶַַַַַֹ
לעׂשה' ׁשּנּתק 'לאו ועל 'עׂשה' על אּלא מרּצה אינֹו הא אמּור. ענׁשן הרי – מלקּות אֹו ׁשמים, ּבידי מיתה רמב"ן.אֹו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

(ä)ïøäà éða eáéø÷äå ýåýé éðôì ø÷aä ïa-úà èçLå§¨©²¤¤¬©¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧©«£³Ÿ
áéáñ çaænä-ìò ícä-úà e÷øæå ícä-úà íéðäkä©«Ÿ£¦Æ¤©½̈§¨«§¸¤©¨³©©¦§¥̧©Æ¨¦½

:ãòBî ìäà çút-øLà£¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÌÈ�‰k‰ e·È¯˜‰Â ËÁLÂ∑ּבזר ׁשּכׁשרה הּׁשחיטה, על לּמד ּכהּנה. מצות ואיל ‰'.מּקּבלה È�ÙÏ∑ּבעזרה. ¿»«¿ƒ¿ƒ«…¬ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻƒ¿≈ֲָָָ

e·È¯˜‰Â∑ׁשּתיהן למדנּו, "הֹולכה". לׁשֹון ּומׁשמעּה הראׁשֹונה, ׁשהיא קּבלה ׁשּׁשּתיהן(זֹו אחרים: אהרן)ספרים .ּבבני ¿ƒ¿ƒְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
Ô¯‰‡ È�a∑"הּכהנים" לֹומר: ּתלמּוד חללים? ‡˙Ìc‰Œ.יכֹול e˜¯ÊÂ Ìc‰Œ˙‡∑"ּדם" "ּדם" לֹומר: ּתלמּוד מה ¿≈«¬…ְֲֲִִַַַָָֹ∆«»¿»¿∆«»ְַַַָָ

ּבחּטאֹות אֹו הּפנימּיֹות, ּבחּטאֹות אֹו ּבפסּולים, אף יכֹול מינֹו. ּבׁשאינֹו אֹו ּבמינֹו ׁשּנתערב את להביא ּפעמים? ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּתי
"אתּֿדמֹו"החיצֹונּיֹות, אחר: ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד למּטה? והיא למעלה מן∑e˜¯ÊÂ.ׁשאּלּו וזֹורק למּטה עֹומד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ¿»¿ְְִֵֵַָ

הּמזּבח. רּוחֹות ּבד' נּתן הּדם ׁשּיהא "סביב", נאמר: לכ הּזוּיֹות, ּכנגד הּסקרא מחּוט למּטה הּמזּבח לכתל ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהּכלי
ּתלמּוד אחת? ּבזריקה יכֹול "וזרקּו", אי ּבזריקה. להּקיף אפׁשר ואי "וזרקּו", לֹומר: ּתלמּוד ּכחּוט? יּקיפּנּו יכֹול ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָאֹו

ארּבע ׁשהן מּתנֹות ׁשּתי נֹותן ּכיצד? הא "סביב", ÚBÓ„.לֹומר: Ï‰‡ Á˙tŒ¯L‡∑מפרק ׁשהּוא ּבזמן רמב"ן.ולא ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ¬∆∆«…∆≈ְְְִֶַָֹֹ

dÏד ÈÚ¯zÈÂ ‡˙ÏÚ LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈¬»»¿ƒƒ¿≈≈
:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»¬ƒ

È�aה Ôe·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ È¯Bz ¯a ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»«≈√»¿»ƒ»¿¿≈
ÏÚ ‡Óc ˙È Ôe˜¯ÊÈÂ ‡Óc ˙È ‡i�‰k Ô¯‰‡«¬…»¬«»»¿»¿ƒ¿¿»¿»«
:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿ƒƒ¿««¿«ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וסמ מצאנּו ּכי ידיו, ּבׁשּתי ידֹו. וסמ ְְְִִֵַַָָָָָָָ(ד)

הּפר ראׁש על ידיהם את ּובניו ְֲֵֶֶַַַָָָֹֹאהרן

ידיהם את ּובניו אהרן וסמכּו י), כט ְְְְֲֵֶֶַָָָֹ(ׁשמֹות

ּכל ידי ּבֹו: ודרׁשּו טו), (ׁשם האיל ראׁש ְְְִֵַָָָָָֹעל

ּובׂשעיר ידיו. ּבׁשּתי היא והּנה ויחיד, ְְְְִִִִִִֵֵָָָָָיחיד

ידו ׁשּתי את אהרן וסמ מפרׁש: ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹהּמׁשּתּלח

כא). טז (להּלן הּׂשעיר ראׁש ְִַַַָָֹעל

‡ÏÂׁשאר ּבכל ּכתב לּמה ּכן אם ידעּתי ¿…ְְְִִֵַַָָָָָָ

מּמּנּו להֹוציא ואּולי ידֹו". "את ְְְִִִֶֶַַָהּסמיכּות

ׁשלּוחֹו, יד ולא ידֹו צג:): (מנחֹות ּׁשּדרׁשּו ְְְְֶַַָָָֹמה

את להביא "ידיו" ּבמׁשמע היה ׁשּמא ְְְִִֵֶַַָָָָָָּכי

עכׁשיו אבל הּׁשליח, ּבֹו נמעט ולא ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹׁשּתיהן

יחיד לׁשֹון ּכתב לא ידיו, ּבׁשּתי ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹׁשהּסמיכה

ׁשּׁשלּוחֹו ּפי על ׁשאף הּׁשליח, למעט ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָאּלא

ּבּסמיכה. ּכן נּדֹון לא הּמקֹומֹות, ּבׁשאר ְְְְִִִֵַַָָֹּכמֹותֹו

אהרן וסמ כא): טז (להּלן ּכהנים ְְְֲֲִַַַַָָֹֹּובתֹורת

ּבׁשּתי ׁשהּסמיכה מלּמד (ׁשם), ידו ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָאת

לכ אב ּבנין ּבׁשּתיידים, ׁשּיהיּו הּסמיכֹות ל ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

ִַָידים.

.ÂÈÏÚ ¯tÎÏ BÏ ‰ˆ¯�Âמרּצה הּוא מה על ¿ƒ¿»¿«≈»»ְֶַַַ

ּומיתֹות ּכריתֹות על ּתאמר אם ְִִִַַֹלֹו,

מלקֹות, אֹו ׁשמים ּבידי מיתה אֹו ּדין ְִִִִֵֵַַָָּבית

על אּלא מרּצה אינֹו הא אמּור, ענׁשן ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָהרי

רּׁש"י. לׁשֹון לעׂשה. ׁשּנּתק לאו ועל ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָעׂשה

(ּכאן). ּכהנים ּבתֹורת היא ְְֲִִַַָָָֹּובריתא

È�‡Âהּקרּבנֹות ּכי אמּור, ענׁשן היכן וכי ּתמּה, «¬ƒְְְִִֵֵַַָָָָָָָ

ׁשּיכּפרּו לֹומר ונּוכל מרּצין, הן ְְְְְְִִֵֶַַַַּבׁשֹוגגין

חּיבי ועל ׁשֹוגגין, ׁשמים ּבידי מיתה חּיבי ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָעל

ּדין ּבית מיתֹות חּיבי ועל ׁשֹוגגין, ְְְִִִֵֵַַַָמלקֹות

חּטאת, עליהם חּיבין ׁשאין ּבאֹותן ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָׁשֹוגגין

ׁשהחּטאת ּכׁשם ּומקלל, ואּמֹו אביו מּכה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּכגֹון

ׁשֹוגגין. ּכריתֹות ּבחּיבי ְְְְִִֵֶֶַַָמכּפרת

ÈÏe‡Âמיתֹות ּבחּיבי הּכתּוב ׁשּפרׁש ּבעבּור ¿«ְֲִֵֵֶַַַַָָ

ּבמזיד ענׁשן ּכריתֹות ּובחּיבי ּדין ְְְְִִִֵֵֵַָָָּבית

ענׁשן ׁשמים ּבידי מיתה ּבחּיבי ּופרׁש ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּובׁשֹוגג,

ולא למלקֹות, לאוין ּובחּיבי למיתה, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָֹּבמזיד

להם נראה ּבׁשֹוגג, ענׁש ׁשּום ּבהם ְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹּפרׁש

ּכי הּכתּוב, ּפרׁשֹו ׁשּבהם הענׁש ׁשּכל ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלחכמים

ּובׁשֹוגג, ּבמזיד אּלּו ׁשל ענׁשן יפרׁש ְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָלּמה

אֹותֹו יפרׁש ולא ּבמזיד, האחרים ענׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָֹֹויפרׁש

עֹולה. ּבהן להביא מחּיב ׁשּיהא ויאמר ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֻּבׁשֹוגג,

ׁשמים ּבידי מיתה ּבחּיבי ׁשאין ראּו ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָּולכ

ּבמזיד, ּבהן המפרׁש ענׁשן אּלא מלקֹות ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּובחּיבי

חטא, נׂשיאּות ׁשּום עליהם אין ּבׁשֹוגג ְְְֲֲִֵֵֵֵֶָאבל

ּכלל. רּצּוי צריכין ְְְִִִֵָואין

e‰ÊÂהענׁש ׁשּכל אמּור", ענׁשן "ּכבר ׁשאמרּו ¿∆ְְְֶֶֶָָָָָָָֹ

הּכתּוב, אמרֹו ּכבר עליהם להטיל ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָׁשרצה

לעׂשה הּנּתק תעׂשה לא ועל עׂשה על ְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָֹאבל

ואי ענׁש, ׁשּום ּבהם הזּכיר ׁשּלא ְְְִִִִִֶֶֶַָֹֹהּמזידין

ּבעֹולה ירצה ּבזה ּבהם, יענׁש ׁשּלא ְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹאפׁשר

נפׁשֹו. ּבנדבת יביאּנּה אם ְְְְִִִֶַַַָהּזֹו

ÔÎzÈÂּבקרּבנֹות הזּכיר ׁשּלא ּבעבּור ּכי לֹומר, ¿ƒ»≈ְְְְֲִִִֶַַָֹ

אׁשר ׁשגגתֹו על עליו "לכּפר ְְְֲִֵֶַַַָָָָָהּנדבה

ונרצה, ואמר החטא, ּבקרּבנֹות ּכאׁשר ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָׁשגג"

על ׁשּיכּפר הּזה ּבּמׁשמעּות לרּבֹותינּו ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָהיה

אף הּׁשֹוגג ּכי לפניו, רצּויים ׁשאינם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָהּמזידים

אי ּכן אם הּוא. הּׁשם רצּוי ׁשחטא ּפי ִִִֵֵֶַַָָָעל

עׂשה על זּולתי הּמזידים על לכּפר לֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאפׁשר

ּבהם נזּכר ׁשּלא לעׂשה ׁשּנּתק תעׂשה לא ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹועל

ׁשעברּו ּבעבּור לּמל רצּויים ׁשאינם אּלא ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹענׁש,

ּבּדֹורֹון אדֹוניהם, אל יתרּצּו ּובּמה מצותֹו, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָעל

ֶַהּזה.

È˙È‡¯Âרּבי ּתני ג): (ז רּבא ּבוּיקרא ּבאּגדה ¿»ƒƒְְִִֵַַַַָָָָָָ

ּבאה העֹולה אין יֹוחאי, ּבן ְִֵֶַָָָָׁשמעֹון

לוי רּבי אמר הּלב. עברת הרהּורי על ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָאּלא

לא היֹו רּוחכם על והעלה הּוא: מלא ְְֲִֵֶַָָָָָֹֹמקרא

על מכּפרת העֹולה לב), כ (יחזקאל ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָתהיה

אֹומר: הּוא ּבאּיֹוב ולכן רּוחכם. על ְְֲִֵֵֶַָָָהעֹולה

אּולי אּיֹוב אמר ּכי ּכּלם מסּפר עלֹות ְְֱִִִֶַַַָָָֹֻוהעלה

ה), א (אּיֹוב ּבלבבם אלהים ּוברכּו בני ְְְֱִִִֵַָָָָֹחטאּו

הרהּורי על אּלא ּבאה העֹולה אין אמרה ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָהדא

מּכיר ׁשאין חטא ׁשהּוא ׁשּלפי והּטעם, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַהּלב.

לה'. ּכליל ּכּלּה לפיכ ה', אּלא ְִִֶַָָָָֻּבֹו

BÏ ‰ˆ¯�Â ÔBLÏeהּנכּבד הּׁשם אל יחזר ¿¿ƒ¿»ְְִֵֶַַַָֹ

לכּפר הּזה ּבּקרּבן לֹו ׁשּיתרּצה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּנזּכר,

אדניו אל זה ּיתרּצה ּובּמה מּלׁשֹון: ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹעליו,

רציתם ּכי ּפני ואֹור ד), כט ְְְִִֵֶָָ(ׁשמּואלֿא

רּבים. וכן ד), מד ְְִִִֵַ(ּתהּלים

ÔÎzÈÂחטאֹו לֹו ׁשּנרצה לחטא, ּכּנּוי ונרצה ּכי ¿ƒ»≈ְְְְְִִִִֵֶֶַָָ

עונּה נרצה ּכי מּלׁשֹון: עליו, ְְְֲִִִֵַָָָָֹלכּפר

ׁשּבתֹותיה את הארץ רצתה עד ב), מ ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָ(יׁשעיה

עונם את ירצּו והם כא), לו הּימיםֿב ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹ(ּדברי

ׁשהּוא ויּתכן הׁשלמה. לׁשֹון מג), כו ְְְְִִֵֶַַָָָָ((וּיקרא

הּׁשם, לפני רצּוי העון ּכאּלּו הראׁשֹון, ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹּכענין

עֹוד. אּפֹו יחר ִַַֹלא

ואיל מּקּבלה הּכהנים. והקריבּו וׁשחט, ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹ(ה)

ׁשּכׁשרה הּׁשחיטה על לּמד ּכהּנה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻמצות

והקריבּו, לׁשֹוןּבזר. ּומׁשמעּה קּבלה, זֹו ְְְְְִִַַָָָָָ

לׁשֹון אהרן, ּבבני ׁשּׁשּתיהן למדנּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹהֹולכה,

(זבחים רּבֹותינּו מדרׁש אּלא נכֹון, ואינּנּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָרׁש"י.

לׁשֹון ׁשאין הּדם, קּבלת זֹו והקריבּו ועֹוד). ְְְְִִֵֶַַַָָכ.

ההֹולכה, ׁשהיא לּמזּבח הּדם קריבת ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָוהקריבּו

קרּבן, הּדם מן ׁשּיעׂשּו קרּבן, לׁשֹון הּוא ְְְֲֲִֶַַָָָָָָאבל

הזּכיר ּכי הּמזּבח, על ּולזרקֹו לקּבלֹו ְְְְְְְִִִִֵַַַַָוהּוא

ואחרי ּוׁשחיטה, ּוסמיכה הבאה הּקרּבן ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָּבבעל

אף ּכן אם מּיד, אהרן ּבני הזּכיר ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹהּׁשחיטה
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ã)(:åéìò øtëì Bì äöøðå äìòä Làø ìò Bãé Cîñå§¨©´¨½©−´Ÿ¨«Ÿ¨®§¦§¨¬−§©¥¬¨¨«
i"yx£‰ÏÚ‰ L‡¯ ÏÚ∑עֹולת ּולהביא לסמיכה, חֹובה עֹולת להביא «…»…»ְְְִִִִַַָָָָ

העֹוף∑‰ÏÚ‰.הּצאן לעֹולת BÏ.ּפרט ‰ˆ¯�Â∑,ּביתּֿדין ּומיתֹות ּכרתֹות על ּתאמר אם לֹו? מרּצה הּוא מה על ַֹ»…»ְְַָָ¿ƒ¿»ְְִִִֵֵֶַַַַַֹ
לעׂשה' ׁשּנּתק 'לאו ועל 'עׂשה' על אּלא מרּצה אינֹו הא אמּור. ענׁשן הרי – מלקּות אֹו ׁשמים, ּבידי מיתה רמב"ן.אֹו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

(ä)ïøäà éða eáéø÷äå ýåýé éðôì ø÷aä ïa-úà èçLå§¨©²¤¤¬©¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧©«£³Ÿ
áéáñ çaænä-ìò ícä-úà e÷øæå ícä-úà íéðäkä©«Ÿ£¦Æ¤©½̈§¨«§¸¤©¨³©©¦§¥̧©Æ¨¦½

:ãòBî ìäà çút-øLà£¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÌÈ�‰k‰ e·È¯˜‰Â ËÁLÂ∑ּבזר ׁשּכׁשרה הּׁשחיטה, על לּמד ּכהּנה. מצות ואיל ‰'.מּקּבלה È�ÙÏ∑ּבעזרה. ¿»«¿ƒ¿ƒ«…¬ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻƒ¿≈ֲָָָ

e·È¯˜‰Â∑ׁשּתיהן למדנּו, "הֹולכה". לׁשֹון ּומׁשמעּה הראׁשֹונה, ׁשהיא קּבלה ׁשּׁשּתיהן(זֹו אחרים: אהרן)ספרים .ּבבני ¿ƒ¿ƒְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
Ô¯‰‡ È�a∑"הּכהנים" לֹומר: ּתלמּוד חללים? ‡˙Ìc‰Œ.יכֹול e˜¯ÊÂ Ìc‰Œ˙‡∑"ּדם" "ּדם" לֹומר: ּתלמּוד מה ¿≈«¬…ְֲֲִִַַַָָֹ∆«»¿»¿∆«»ְַַַָָ

ּבחּטאֹות אֹו הּפנימּיֹות, ּבחּטאֹות אֹו ּבפסּולים, אף יכֹול מינֹו. ּבׁשאינֹו אֹו ּבמינֹו ׁשּנתערב את להביא ּפעמים? ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּתי
"אתּֿדמֹו"החיצֹונּיֹות, אחר: ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד למּטה? והיא למעלה מן∑e˜¯ÊÂ.ׁשאּלּו וזֹורק למּטה עֹומד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ¿»¿ְְִֵֵַָ

הּמזּבח. רּוחֹות ּבד' נּתן הּדם ׁשּיהא "סביב", נאמר: לכ הּזוּיֹות, ּכנגד הּסקרא מחּוט למּטה הּמזּבח לכתל ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהּכלי
ּתלמּוד אחת? ּבזריקה יכֹול "וזרקּו", אי ּבזריקה. להּקיף אפׁשר ואי "וזרקּו", לֹומר: ּתלמּוד ּכחּוט? יּקיפּנּו יכֹול ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָאֹו

ארּבע ׁשהן מּתנֹות ׁשּתי נֹותן ּכיצד? הא "סביב", ÚBÓ„.לֹומר: Ï‰‡ Á˙tŒ¯L‡∑מפרק ׁשהּוא ּבזמן רמב"ן.ולא ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ¬∆∆«…∆≈ְְְִֶַָֹֹ

dÏד ÈÚ¯zÈÂ ‡˙ÏÚ LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈¬»»¿ƒƒ¿≈≈
:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»¬ƒ

È�aה Ôe·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ È¯Bz ¯a ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»«≈√»¿»ƒ»¿¿≈
ÏÚ ‡Óc ˙È Ôe˜¯ÊÈÂ ‡Óc ˙È ‡i�‰k Ô¯‰‡«¬…»¬«»»¿»¿ƒ¿¿»¿»«
:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿ƒƒ¿««¿«ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וסמ מצאנּו ּכי ידיו, ּבׁשּתי ידֹו. וסמ ְְְִִֵַַָָָָָָָ(ד)

הּפר ראׁש על ידיהם את ּובניו ְֲֵֶֶַַַָָָֹֹאהרן

ידיהם את ּובניו אהרן וסמכּו י), כט ְְְְֲֵֶֶַָָָֹ(ׁשמֹות

ּכל ידי ּבֹו: ודרׁשּו טו), (ׁשם האיל ראׁש ְְְִֵַָָָָָֹעל

ּובׂשעיר ידיו. ּבׁשּתי היא והּנה ויחיד, ְְְְִִִִִִֵֵָָָָָיחיד

ידו ׁשּתי את אהרן וסמ מפרׁש: ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹהּמׁשּתּלח

כא). טז (להּלן הּׂשעיר ראׁש ְִַַַָָֹעל

‡ÏÂׁשאר ּבכל ּכתב לּמה ּכן אם ידעּתי ¿…ְְְִִֵַַָָָָָָ

מּמּנּו להֹוציא ואּולי ידֹו". "את ְְְִִִֶֶַַָהּסמיכּות

ׁשלּוחֹו, יד ולא ידֹו צג:): (מנחֹות ּׁשּדרׁשּו ְְְְֶַַָָָֹמה

את להביא "ידיו" ּבמׁשמע היה ׁשּמא ְְְִִֵֶַַָָָָָָּכי

עכׁשיו אבל הּׁשליח, ּבֹו נמעט ולא ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹׁשּתיהן

יחיד לׁשֹון ּכתב לא ידיו, ּבׁשּתי ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹׁשהּסמיכה

ׁשּׁשלּוחֹו ּפי על ׁשאף הּׁשליח, למעט ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָאּלא

ּבּסמיכה. ּכן נּדֹון לא הּמקֹומֹות, ּבׁשאר ְְְְִִִֵַַָָֹּכמֹותֹו

אהרן וסמ כא): טז (להּלן ּכהנים ְְְֲֲִַַַַָָֹֹּובתֹורת

ּבׁשּתי ׁשהּסמיכה מלּמד (ׁשם), ידו ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָאת

לכ אב ּבנין ּבׁשּתיידים, ׁשּיהיּו הּסמיכֹות ל ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

ִַָידים.

.ÂÈÏÚ ¯tÎÏ BÏ ‰ˆ¯�Âמרּצה הּוא מה על ¿ƒ¿»¿«≈»»ְֶַַַ

ּומיתֹות ּכריתֹות על ּתאמר אם ְִִִַַֹלֹו,

מלקֹות, אֹו ׁשמים ּבידי מיתה אֹו ּדין ְִִִִֵֵַַָָּבית

על אּלא מרּצה אינֹו הא אמּור, ענׁשן ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָהרי

רּׁש"י. לׁשֹון לעׂשה. ׁשּנּתק לאו ועל ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָעׂשה

(ּכאן). ּכהנים ּבתֹורת היא ְְֲִִַַָָָֹּובריתא

È�‡Âהּקרּבנֹות ּכי אמּור, ענׁשן היכן וכי ּתמּה, «¬ƒְְְִִֵֵַַָָָָָָָ

ׁשּיכּפרּו לֹומר ונּוכל מרּצין, הן ְְְְְְִִֵֶַַַַּבׁשֹוגגין

חּיבי ועל ׁשֹוגגין, ׁשמים ּבידי מיתה חּיבי ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָעל

ּדין ּבית מיתֹות חּיבי ועל ׁשֹוגגין, ְְְִִִֵֵַַַָמלקֹות

חּטאת, עליהם חּיבין ׁשאין ּבאֹותן ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָׁשֹוגגין

ׁשהחּטאת ּכׁשם ּומקלל, ואּמֹו אביו מּכה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּכגֹון

ׁשֹוגגין. ּכריתֹות ּבחּיבי ְְְְִִֵֶֶַַָמכּפרת

ÈÏe‡Âמיתֹות ּבחּיבי הּכתּוב ׁשּפרׁש ּבעבּור ¿«ְֲִֵֵֶַַַַָָ

ּבמזיד ענׁשן ּכריתֹות ּובחּיבי ּדין ְְְְִִִֵֵֵַָָָּבית

ענׁשן ׁשמים ּבידי מיתה ּבחּיבי ּופרׁש ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּובׁשֹוגג,

ולא למלקֹות, לאוין ּובחּיבי למיתה, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָֹּבמזיד

להם נראה ּבׁשֹוגג, ענׁש ׁשּום ּבהם ְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹּפרׁש

ּכי הּכתּוב, ּפרׁשֹו ׁשּבהם הענׁש ׁשּכל ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלחכמים

ּובׁשֹוגג, ּבמזיד אּלּו ׁשל ענׁשן יפרׁש ְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָלּמה

אֹותֹו יפרׁש ולא ּבמזיד, האחרים ענׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָֹֹויפרׁש

עֹולה. ּבהן להביא מחּיב ׁשּיהא ויאמר ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֻּבׁשֹוגג,

ׁשמים ּבידי מיתה ּבחּיבי ׁשאין ראּו ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָּולכ

ּבמזיד, ּבהן המפרׁש ענׁשן אּלא מלקֹות ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּובחּיבי

חטא, נׂשיאּות ׁשּום עליהם אין ּבׁשֹוגג ְְְֲֲִֵֵֵֵֶָאבל

ּכלל. רּצּוי צריכין ְְְִִִֵָואין

e‰ÊÂהענׁש ׁשּכל אמּור", ענׁשן "ּכבר ׁשאמרּו ¿∆ְְְֶֶֶָָָָָָָֹ

הּכתּוב, אמרֹו ּכבר עליהם להטיל ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָׁשרצה

לעׂשה הּנּתק תעׂשה לא ועל עׂשה על ְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָֹאבל

ואי ענׁש, ׁשּום ּבהם הזּכיר ׁשּלא ְְְִִִִִֶֶֶַָֹֹהּמזידין

ּבעֹולה ירצה ּבזה ּבהם, יענׁש ׁשּלא ְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹאפׁשר

נפׁשֹו. ּבנדבת יביאּנּה אם ְְְְִִִֶַַַָהּזֹו

ÔÎzÈÂּבקרּבנֹות הזּכיר ׁשּלא ּבעבּור ּכי לֹומר, ¿ƒ»≈ְְְְֲִִִֶַַָֹ

אׁשר ׁשגגתֹו על עליו "לכּפר ְְְֲִֵֶַַַָָָָָהּנדבה

ונרצה, ואמר החטא, ּבקרּבנֹות ּכאׁשר ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָׁשגג"

על ׁשּיכּפר הּזה ּבּמׁשמעּות לרּבֹותינּו ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָהיה

אף הּׁשֹוגג ּכי לפניו, רצּויים ׁשאינם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָהּמזידים

אי ּכן אם הּוא. הּׁשם רצּוי ׁשחטא ּפי ִִִֵֵֶַַָָָעל

עׂשה על זּולתי הּמזידים על לכּפר לֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאפׁשר

ּבהם נזּכר ׁשּלא לעׂשה ׁשּנּתק תעׂשה לא ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹועל

ׁשעברּו ּבעבּור לּמל רצּויים ׁשאינם אּלא ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹענׁש,

ּבּדֹורֹון אדֹוניהם, אל יתרּצּו ּובּמה מצותֹו, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָעל

ֶַהּזה.

È˙È‡¯Âרּבי ּתני ג): (ז רּבא ּבוּיקרא ּבאּגדה ¿»ƒƒְְִִֵַַַַָָָָָָ

ּבאה העֹולה אין יֹוחאי, ּבן ְִֵֶַָָָָׁשמעֹון

לוי רּבי אמר הּלב. עברת הרהּורי על ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָאּלא

לא היֹו רּוחכם על והעלה הּוא: מלא ְְֲִֵֶַָָָָָֹֹמקרא

על מכּפרת העֹולה לב), כ (יחזקאל ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָתהיה

אֹומר: הּוא ּבאּיֹוב ולכן רּוחכם. על ְְֲִֵֵֶַָָָהעֹולה

אּולי אּיֹוב אמר ּכי ּכּלם מסּפר עלֹות ְְֱִִִֶַַַָָָֹֻוהעלה

ה), א (אּיֹוב ּבלבבם אלהים ּוברכּו בני ְְְֱִִִֵַָָָָֹחטאּו

הרהּורי על אּלא ּבאה העֹולה אין אמרה ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָהדא

מּכיר ׁשאין חטא ׁשהּוא ׁשּלפי והּטעם, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַהּלב.

לה'. ּכליל ּכּלּה לפיכ ה', אּלא ְִִֶַָָָָֻּבֹו

BÏ ‰ˆ¯�Â ÔBLÏeהּנכּבד הּׁשם אל יחזר ¿¿ƒ¿»ְְִֵֶַַַָֹ

לכּפר הּזה ּבּקרּבן לֹו ׁשּיתרּצה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּנזּכר,

אדניו אל זה ּיתרּצה ּובּמה מּלׁשֹון: ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹעליו,

רציתם ּכי ּפני ואֹור ד), כט ְְְִִֵֶָָ(ׁשמּואלֿא

רּבים. וכן ד), מד ְְִִִֵַ(ּתהּלים

ÔÎzÈÂחטאֹו לֹו ׁשּנרצה לחטא, ּכּנּוי ונרצה ּכי ¿ƒ»≈ְְְְְִִִִֵֶֶַָָ

עונּה נרצה ּכי מּלׁשֹון: עליו, ְְְֲִִִֵַָָָָֹלכּפר

ׁשּבתֹותיה את הארץ רצתה עד ב), מ ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָ(יׁשעיה

עונם את ירצּו והם כא), לו הּימיםֿב ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹ(ּדברי

ׁשהּוא ויּתכן הׁשלמה. לׁשֹון מג), כו ְְְְִִֵֶַַָָָָ((וּיקרא

הּׁשם, לפני רצּוי העון ּכאּלּו הראׁשֹון, ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹּכענין

עֹוד. אּפֹו יחר ִַַֹלא

ואיל מּקּבלה הּכהנים. והקריבּו וׁשחט, ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹ(ה)

ׁשּכׁשרה הּׁשחיטה על לּמד ּכהּנה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻמצות

והקריבּו, לׁשֹוןּבזר. ּומׁשמעּה קּבלה, זֹו ְְְְְִִַַָָָָָ

לׁשֹון אהרן, ּבבני ׁשּׁשּתיהן למדנּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹהֹולכה,

(זבחים רּבֹותינּו מדרׁש אּלא נכֹון, ואינּנּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָרׁש"י.

לׁשֹון ׁשאין הּדם, קּבלת זֹו והקריבּו ועֹוד). ְְְְִִֵֶַַַָָכ.

ההֹולכה, ׁשהיא לּמזּבח הּדם קריבת ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָוהקריבּו

קרּבן, הּדם מן ׁשּיעׂשּו קרּבן, לׁשֹון הּוא ְְְֲֲִֶַַָָָָָָאבל

הזּכיר ּכי הּמזּבח, על ּולזרקֹו לקּבלֹו ְְְְְְְִִִִֵַַַַָוהּוא

ואחרי ּוׁשחיטה, ּוסמיכה הבאה הּקרּבן ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָּבבעל

אף ּכן אם מּיד, אהרן ּבני הזּכיר ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹהּׁשחיטה
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(å):äéçúðì dúà çzðå äìòä-úà èéLôäå§¦§¦−¤¨«Ÿ¨®§¦©¬Ÿ¨−¦§¨¤«¨
i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÈLÙ‰Â∑ונּתּוח להפׁשט העֹולֹות ּכל את לרּבֹות "העלה"? לֹומר: ּתלמּוד ÈÁ˙�Ï‰.מה d˙‡∑ ¿ƒ¿ƒ∆»…»ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ…»ƒ¿»∆»

לנתחים נתחיה רמב"ן.ולא ְְְִִֶָָָֹ

(æ)íéöò eëøòå çaænä-ìò Là ïäkä ïøäà éða eðúðå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ©Ÿ¥²¥−©©¦§¥®©§¨«§¬¥¦−
:Làä-ìò©¨¥«

i"yx£L‡ e�˙�Â∑ההדיֹוט מן להביא מצוה הּׁשמים, מן יֹורדת ׁשהאׁש ‰Ô‰k.אףֿעלּֿפי Ô¯‰‡ È�a∑ּכׁשהּוא ¿»¿≈ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿≈«¬…«…≈ְֶ
ּפסּולה עבֹודתֹו הדיֹוט, ּכהן ּבבגדי עבד אם הא .ּבכהּונֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹ

(ç)Làøä-úà íéçúpä úà íéðäkä ïøäà éða eëøòå§¨«§À§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¥µ©§¨¦½¤¨−Ÿ
:çaænä-ìò øLà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò øãtä-úàå§¤©¨®¤©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−©©¦§¥«©

i"yx£ÌÈ�‰k‰ Ô¯‰‡ È�a∑ּכה הא ּבכהּונם. ּפסּולהּכׁשהם עבֹודתֹו ּבגדים, ּבׁשמֹונה ׁשעבד הדיֹוט ‰ÌÈÁ˙p.ן ˙‡ ¿≈«¬…«…¬ƒְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ≈«¿»ƒ
L‡¯‰Œ˙‡∑לעצמֹו למנֹותֹו הצר לפיכ ּבּׁשחיטה, הּתז ׁשּכבר הפׁשט, ּבכלל הראׁש ׁשאין ∑t‰Œ˙‡Â„¯.לפי ∆»…ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻֻ¿∆«»∆

מעלה ׁשל ּכבֹוד ּדר וזהּו הּׁשחיטה. ּבית את ּבֹו ּומכּסה הראׁש עם ׁשּמעלהּו ,ללּמד נאמר? ‡L¯.לּמה ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ¬∆
ÁaÊn‰ŒÏÚ∑לּמערכה חּוץ יֹוצאין הּגזירין יהיּו רמב"ן.ׁשּלא ««ƒ¿≈«ְְְֲִִִִֶַַַָָֹ

(è)ìkä-úà ïäkä øéè÷äå íéna õçøé åéòøëe Baø÷å§¦§¬§¨−̈¦§©´©¨®¦§¦§¦̧©Ÿ¥³¤©ŸÆ
ñ :ýåýéì çBçéð-çéø äMà äìò äçaænä©¦§¥½¨Ÿ¨²¦¥¬¥«©¦−©©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ∑יקטירּנּו עֹולה פושיי"ר∑‡M‰.לׁשם אׁש לׁשֹון "אּׁשה", וכל האׁש. לׁשם ׁשֹוחטֹו יהא ּכׁשּיׁשחטּנּו, …»ְְִֵֶַָƒ≈ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
רצֹוני∑�ÁBÁÈ.ּבלע"ז ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני, רּוח .נחת ְַַƒ«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r a"lg zegiy ihewl)

לה' ניחֹוח ט)ריח רצֹוני(א, ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני רּוח לה'",(רש"י)נחת ניחֹוח "ריח הּבּטּוי נאמר ּבקרּבנֹות ׁשּדוקא הּטעם ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ

ל ּגם ּתֹועלת יׁש מקּים ׁשאדם הּמצוֹות ׁשּבכל מּפני ּתֹועלתהּוא יׁש - והסּבר טעם להם ׁשאין - 'חּקים' הּמצוֹות ּבסּוג ּגם עצמֹו, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ

Ï‡·¯‰‡:ו d˙È ‚lÙÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ÁÏLÈÂ¿«¿«»¬»»ƒ«≈»«¿∆¿»»

Áa„Ó‡ז ÏÚ ‡˙M‡ ‡�‰k Ô¯‰‡ È�a Ôe�zÈÂ¿ƒ¿¿≈«¬…«¬»∆»»««¿¿»
:‡˙M‡ ÏÚ ‡iÚ‡ Ôe¯cÒÈÂƒ«¿»«»«∆»»

È˙ח ‡i¯·‡ ˙È ‡i�‰k Ô¯‰‡ È�a Ôe¯cÒÈÂƒ«¿¿≈«¬…»¬«»»∆¿«»»
Èc ‡˙L‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ‡a¯z ˙ÈÂ ‡LÈ≈̄»¿»«¿»«»«»ƒ«∆»»ƒ

:‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»

È˙ט ‡�‰k ˜qÈÂ ‡iÓa ÏlÁÈ È‰BÚ¯Îe dÂ‚Â¿«≈¿»ƒ¿«≈¿«»¿«≈«¬»»
‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡Ïk…»¿«¿¿»¬»»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבכהן אּלא ואינּה ּכהּנה מצות עצמּה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻהּקּבלה

ּוזריקה. הֹולכה ׁשּכן וכל ׁשרת, ּובכלי ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָּכׁשר

,„BÚÂ,ּבזר ּפסּולה לּכבׁש האברים ׁשהֹולכת ¿ְְֲִֶֶֶַַָָָָָ

הּכהן והקריב ד.): (זבחים ּדרׁשּו ְְְְִִִֵֶַָָָֹׁשּכ

יג), ּפסּוק (להּלן הּמזּבחה והקטיר הּכל ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹאת

הֹולכת אף ּכן אם לּכבׁש, אברים הֹולכת ֲִִֵֶֶַַַַָָָזֹו

ּבכהּונֹו. ּכהן צריכה ְְִִֵַָָֹהּדם

ּכּלּה ׁשּיפׁשיטּנּה מצוה העלה. את והפׁשיט ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֻ(ו)

ונּתח, והפׁשיט, ואמר אֹותּה. ינּתח ּכן ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָואחרי

ד): (ּבפסּוק אמר ּכאׁשר ידּבר, הּקרּבן ּבבעל ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָּכי

עבֹודֹות אינן והּנּתּוח ההפׁשט ּכי וׁשחט, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָוסמ

ונתנּו ואמר: ּכ אחר חזר ּולכ ּבזר. ְְְְְְֵַַַַָָָָָָּוכׁשרֹות

ז). (ּפסּוק אהרן ְֲֵַָֹּבני

ÔÎÂאמר ּולכ ּבזר, ּכׁשרה הּקרבים רחיצת ¿≈ְְְְְִִֵַַַַָָָָָ

ט), (ּפסּוק ּבּמים ירחץ ּוכרעיו ְְְְִִִַַָָָָוקרּבֹו

הּכהן. והקטיר ּכן ואחרי הּקרּבן, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָֹּבעל

¯Ó‡Â,(ז (ּבפסּוק וערכּו ונתנּו, רּבים לׁשֹון ¿»«ְְְְְְִַָָָ

ּבעבּורּכ ּכן, יאמר הּכהּנה מצות ּבכל י ְְְֲִִֵַַַַָָֹֻ

לעׂשֹות הּׁשם ּבבית יאספּו רּבים ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשהּכהנים

כח). יד (מׁשלי מל הדרת עם ּוברב ְְְִֵֶֶַַָָָָהעֹולה,

(ּפסּוק למּטה לּמד ׁשהרי עּכּוב, אינּנּו ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָאבל

אתם. הּכהן וער ְֵַַָָֹֹיב)

.L‡ Ô¯‰‡ È�a e�˙�Â ,Áz�Â ,ËÈLÙ‰Âאין ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»¿¿≈«¬…≈ֵ

הּכהנים ׁשּיערכּו ׁשהראּוי הּסדר, ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹזה

סדר היה וכ העֹולה, ינּתחּו ּכן ואחרי ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהּמערכה

ּׁשאמר מה וכן לג.). (יֹומא ּבּתמיד ְֲִֵֶַַַַַָָָָָהּמערכה

הּנתחים את הּכהנים אהרן ּבני וערכּו ח): ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֹֹ(ּפסּוק

האׁש, על אׁשר העצים על הּפדר ואת הראׁש ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאת

(ּפסּוק ּבּמים ירחץ והּכרעים והּקרב ּכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָואחרי

העריכה ּכי הּזה, ּכּסדר ׁשּיעׂשה הּצּואה אין ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָט),

ט): (ּפסּוק למּטה ׁשּצּוה הּנתחים הקטרת ְְְִִִֶַַַַָָָָָהיא

הּסדר אין ּכן ואם הּכל, את הּכהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹֹוהקטיר

האׁש על והּפדר והראׁש הּנתחים ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיעלה

והּכרעים הּקרב ירחץ ּכן ואחרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּבּמזּבח

ּכן ואחרי וירחץ, ינּתח ּתחּלה אבל ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָויקטירם,

ויקטיר. האׁש על הּכל ְְֲִֵֶַַַַָֹיעלה

Ï·‡ללּמד הּדם, זריקת ׁשהקּדים הּכתּוב, ענין ¬»ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

צּוה ּכן ואחרי ּדבר, לכל קֹודמת ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהיא

וינּתח ׁשּיפׁשיט ואמר האברים, ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָּבהקטרת

הּקרב רחיצת אחרי האׁש על אֹותם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָלהערי

ׁשאמר: וזהּו ּכאחת, הּכל יקטיר ואז ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָֹוהּכרעים,

הּכל. ֶַֹאת

‰�ek‰Âוערכּו לֹומר ּבאברים הּכתּוב ׁשּׁשּנה ¿««»»ְְֲִִֶַַַָָָָ

ׁשאחר ללּמד והקטיר, האׁש, ְְְִִֵֵֶַַַַָעל

ּבהם ׁשּיבער עד יּניחם, לא האׁש על ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיסּדרם

הּקטרת. מהם ותעלה אֹותם ויאכל ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהאׁש

ÔÎÂ,האׁש למערכת ונּתּוח הפׁשט ּׁשהקּדים מה ¿≈ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

להקּדים חֹובה הּנדבה ּבעֹולת ׁשאין ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָללּמד

(להּלן ׁשּנצטּוינּו הּתמיד ּכעֹולת מערכה ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָלּה

ּבּבקר, ּבּבקר עצים הּכהן עליה ּובער ה): ִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹו

ׁשּמפרׁש ּכמֹו הּמזּבח, ּדבר לכל קֹודמת ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹוהיא

(לג.). יֹומא ְֶֶַָּבמּסכת

ּדברי וכן ּתרּבא, אנקלּוס ּתרּגם הּפדר. את ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻ(ח)

חבר. לּמּלה ואין אחד. ּפה המפרׁשים ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּכל

רק ּכּלם, לחלבים ׁשם ׁשאינּנּו ּדעּתי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻּולפי

הּקרבים. ּבין ּומבּדיל הּפרּוס הּדק ְְִִֵֵֶַַַַַַַָָלחלב

ּבין ׁשּמפריד ּפרד, ּפדר ההפּוכים, מן ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָוהּמּלה

העליֹונים אמרּוהּקרבים ּולכ לּתחּתֹונים. ְְְְְִִִֶַַַַָָָָ

על הּפדר ּפֹורס ׁשּיהא כו.): (יֹומא ְֵֵֵֶֶֶַַַָרּבֹותינּו

מעלה, ׁשל ּכבֹוד ּדר ׁשּזהּו הּׁשחיטה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָּבית

וכן ּבֹו, ּולכּסֹות לפרסֹו ראּוי ההּוא ְְְְֵֵֶֶַַַָָׁשהחלב

הּצלי. על לפרסֹו האּמֹות חׁשּובי ְְְֲֲִֵַַָָָֻנהגּו

Ì‡Âּכן החלב יּקרא ּכּלם, לחלבים ׁשם יהיה ¿ƒְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ

הּבׂשר, מן הּנפרד הּׁשּמן ׁשהּוא ְֲִִֶַַַַָָָָֻּבעבּור

אזּכיר ּכאׁשר הּטבע חכמי ּבפי ּכּנּויֹו הּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַוכן

ט). ג ְַָ(להּלן

`xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"k oey`x meil inei xeriy

נֹועדּו לא הּקרּבנֹות זאת לעּמת הּמלך. ּגזרֹות את ּומקּים ׁשמים, מלכּות על עצמֹו על מקּבל האדם אּלּו מצוֹות ׁשע"י ּכיון ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻלאדם,

ׁשרצֹונֹו העבּדה מעצם רּוח, נחת יׁש לכן הּקּב"ה. ׁשל רצֹונֹו ׁשּיתקּים הּוא ענינם וכל הּקּב"ה, ׁשל לצרּכֹו ורק אְך אּלא לאדם, ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻּכלל

ּתמּורה. ּכל ללא התקּים הּקּב"ה ְְְִֵֶַַָָָָֹׁשל

אין אּלּו ּבקרּבנֹות ּכי ותֹודה. אׁשם חּטאת, ּבקרּבנֹות ולא ּוׁשלמים, מנחה עֹולה, ּבקרּבנֹות רק - ּכמעט - זה ּבּטּוי מצינּו ּגם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹלכן

לכּפר נֹועדּו ואׁשם חּטאת קרּבנֹות לעצמֹו. ּתֹועלת לאדם יׁש ותֹודה אׁשם חּטאת, ּבקרּבנֹות משא"כ ּכלל, לעצמֹו ּתֹועלת ְְְְְְְְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָלאדם

להֹודֹות. האדם ׁשל טבעית חֹובה ׁשּזֹוהי לאדם, ׁשעׂשה הּנס על לה' ּכהֹודאה מׁשּמׁש ּתֹודה וקרּבן האדם, חטאי רמב"ןעל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

יהא(ט) ּכׁשּיׁשחטּנּו אּׁשה, עֹולה. לׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָֹעלה.

אׁש. לׁשֹון אּׁשה וכל האׁש, לׁשם ְְְִֵֵֵֵֶָָׁשֹוחט

רצֹוני. ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני רּוח נחת ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָניחֹוח,

האׁש. לׁשם מהּו הרב ּפרׁש ולא רּׁש"י. ְְְִֵֵֵַַַַָָֹלׁשֹון

ּכבבא לאּפּוקי אמרּו: מו:) (זבחים ְְְְְִֵַַָָָָָָּובּגמרא

להעלֹותֹו מנת על ׁשּיׁשחטּנּו ּבֹו ּופרׁשּו ְְְְְֲֲִֵֶֶַַָֹּדלא,

על להעלֹות לא ּבּמערכה, ּבֹוערת אׁש ּגּבי ְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹעל

והֹולכֹות. ׁשּמתּכּבֹות עֹוממֹות ּגחלים ְְְְִִֵֶֶַַָּגּבי

ÈÏÂ,לגמרי האׁש ׁשּתאכלּנּו לכּון ׁשּצרי נראה ¿ƒְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּבבן מּלׁשֹונם והּוא מעט, ׁשם ׁשּיּצלה ְְְְִִֵֶֶַָָָֹלא

ּדאכלי ּכיבא ּכבׂשר ע.): (סנהדרין ּומֹורה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָסֹורר

ונכֹול. ונכביב (כט:) ערּובין ּובמּסכת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַּגנבי,

LÈÂּגבבא לאּפּוקי מו:): (זבחים ׁשם ּגֹורסים ¿≈ְְְְִִֵַַָָָ

ׁשל אׁש ּגּבי על להעלֹותֹו ׁשּיתּכּון ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַֹּדלא,

אׁשר העצים על ח): (ּבפסּוק ּכדכתיב ְְְֲִִִִֵֵֶַָָעצים,

אׁש ּגּבי על להעלֹותֹו יחׁשב ולא האׁש, ְְְֲֵֵֵַַַַַָֹֹעל

ג (ׁשּבת ׁשּׁשנינּו ּכענין ּגבבא, וׁשל קׁש ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשל

ּובגבבא. ּבקׁש ׁשהּסיקּוה ּכירה ְְִִִִֶַָָָָא):

‰p‰Âאּׁשה ׁשהם הּקרּבנֹות טעם הּזה ּבּכתּוב ¿ƒ≈ְִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּבמֹורה הרב ואמר לה'. ניחֹוח ְְִֵֵַַַַַָָריח

ּבעבּור הּקרּבנֹות, טעם ּכי מו) (ג, ְְֲִִַַַַַָָהּנבֹוכים

ּגרים יׂשראל היּו אׁשר והּכׂשּדים, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשהּמצרים

לּבקר עֹובדים היּו מעֹולם, ּבארצם ְְְְִִֵַַָָָָָָותֹוׁשבים

והּכׂשּדים לּטלה עֹובדים הּמצרים ּכי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָֹולּצאן,

ּבדמּות להם יראּו אׁשר לּׁשדים ְְֲִִִֵֵֶֶַָָעֹובדים

יׁשחטּו לא הּיֹום עד הֹודּו ואנׁשי ְְְְֲִִִֵַַַֹׁשעירים,

אּלה לׁשחט צּוה ּכן ּבעבּור לעֹולם. ְְֲִִֵֵֶַָָָָֹּבקר

ּכי ׁשּיּודע ּכדי הּנכּבד לּׁשם מינין ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּׁשלׁשה

העברה ּבתכלית הם ּכי חֹוׁשבים ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהּדבר

העֹונֹות. יתּכּפרּו ּובֹו לּבֹורא, יקריבּו אׁשר ְְְֲֲִִֵֶַַַָהּוא

מדוי ׁשהם הרעֹות האמּונֹות יתרּפאּו ּכן ְְְֱִִֵֵֵֶַַָָָּכי

ּכי יתרּפא לא חלי וכל מדוה ּכל ּכי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹהּנפׁש,

.הארי ּובהם ּדבריו אּלה ּבהפּכֹו. ְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָאם

‰p‰Âּגדֹול ׁשבר ירּפאּו הבאי, ּדברי הם ¿ƒ≈ְְְֲִֵֵֶֶַַָ

ה' ׁשלחן יעׂשּו נקּלה, על רּבה ְְְְֲַַַַַָָָֻֻוקׁשיא

רׁשעים ׁשל מּלּבן להֹוציא רק ׁשאינּנּו ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹמגאל

אּׁשה לחם הם ּכי אמר והּכתּוב עֹולם, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָוטּפׁשי

ניחֹוח. ְִֵַַלריח

Ì‚Âּתתרּפא לא מצרים ׁשל ׁשטּותם לפי ּכי ¿«ְְְְִִִִִֵֶַָֹ

ּכי מכאֹוב, ּתֹוסיף אבל ּבזה, ְֲֲִִֶַַָָָָמחלתם

טלה למּזל לעבד הּנזּכרים הרׁשעים ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹמחׁשבת

מחׁשבּתם, ּכפי ּבהם ּכח להם ׁשּיׁש ׁשֹור ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּומּזל

ויסֹודם, ּכחם לכבֹוד אֹותם יאכלּו לא ְְְִִֵָָָָֹֹֹולכן

ּכבֹוד זה הּנכּבד לּׁשם אֹותם יזּבחּו אם ְְְֲִִִֵֶַַָָָָאבל

נֹוהגים, הם ּכ עצמם והם ּומעלה, ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָלהם

ז): יז (וּיקרא ׁשאמר עֹודּכמֹו יזּבחּו ולא ְְְְְִִֶַַָָֹ

לֹו. זבחּו העגל ועֹוׂשי לׂשעירם, זבחיהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָאת

·¯‰Âראׁשי ּבכל לּלבנה מקריבים ׁשהיּו מזּכיר ¿»«ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

ּבּמּזלֹות ּבעלֹותּה ולּׁשמׁש ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָחדׁשיהם,

ּתתרּפא ויֹותר ּבספריהם. להם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָהידּועים

להם אסּור ׁשהּוא לּׂשבע מהם ּבאכלנּו ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמחלה

לעֹולם. כן יעׂשּו ולא ּבעיניהם ְְְְֲֵֵֵֶֶַָֹֻּומגּנה

‰p‰Âּבניו ׁשלׁשת עם הּתבה מן ּבצאתֹו נח ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶַַָָָֹ

קרּבן הקריב מצרי אֹו ּכׂשּדי ּבעֹולם ְְְְִִִִִֵַָָָָאין

כא): ח (ּבראׁשית ּבֹו ואמר ה' ּבעיני ְְְִִֵֵֵַַַָוייטב

אל אמר ּומּמּנּו הּניחֹוח. ריח את ה' ִִֵֶֶֶַַַַַַָָוּירח

ּבעבּור האדמה את לקּלל עֹוד אֹוסף לא ְֲֲִִֵֶַַָָָֹלּבֹו:

מּבכרֹות הּוא ּגם הביא והבל (ׁשם). ְְִִֵֶֶַָָָָֹהאדם

מנחתֹו ואל הבל אל ה' וּיׁשע ּומחלביהן, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹצאנֹו

עבֹודה ׁשמץ ּבעֹולם עדין היה ולא ד), ד ְֲֲִֶֶַָָָָָָֹ(ׁשם

ּכלל. ְָָָזרה

ÌÚÏ·eערכּתי הּמזּבחת ׁשבעת את אמר: ƒ¿»ְְְְִִִֶַַַַָָֹ

כג (ּבּמדּבר ּבּמזּבח ואיל ּפר ְְִִִֵַַַַַַָָָָואעל

אמּונֹות מּמּנּו לׁשלל עּתה ּדעּתֹו ואין ְְְֱִִֵֶַַָֹד),

לקרבה ּכן עׂשה אבל ,ּבכ נצטּוה ולא ְְְְְֲִֵַָָָָָָָָֹרעֹות,

ּולׁשֹון הּדּבּור. עליו ׁשּיחּול ּכדי האלהים ְְֱִִֵֶֶַָָָָֹאל

ניחחיהּקרּב ריח לאּׁשי לחמי קרּבני את נֹות: ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשּום ּבהם יהא ׁשּלא וחלילה ב), כח ְְִֵֶֶָָָָֹ(ׁשם

מּדעת זרה עבֹודה ׁשֹוללֹות רק ורצֹון ְְֲִֶֶַַַָָָָּתֹועלת

ִַהּׁשֹוטים.

¯˙BÈÂּכי ּבהם, ׁשאֹומרים הּטעם לׁשמע ראּוי ¿≈ְְִִִֶֶַַַַָָֹ

נגמרים אדם ּבני ׁשּמעׂשי ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָּבעבּור

ּכי הּׁשם צּוה ּובמעׂשה, ּובדּבּור ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָּבמחׁשבה

עליו ידיו יסמ קרּבן, יביא יחטא ְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָֹּכאׁשר

הּדּבּור, ּכנגד ּבפיו ויתוּדה הּמעׂשה, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַּכנגד

ּכלי ׁשהם והּכליֹות הּקרב ּבאׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹויׂשרף

ורגליו ידיו ּכנגד והּכרעים והּתאוה, ְְְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּמחׁשבה

הּדם ויזרק מלאכּתֹו, ּכל העֹוׂשים אדם ְְְְִִֶַַָָָָָֹׁשל

ׁשּיחׁשב ּכדי ּבנפׁשֹו, ּדמֹו ּכנגד הּמזּבח ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹעל

ּבגּופֹו לאלהיו חטא ּכי אּלה ּכל ּבעׂשֹותֹו ְֲִֵֵֶַָָָָָָֹאדם

ּגּופֹו ויּׂשרף ּדמֹו ׁשּיּׁשפ לֹו וראּוי ְְְְִִֵֵֶַָָָָּובנפׁשֹו,

וכּפר ּתמּורה מּמּנּו ׁשּלקח הּבֹורא חסד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָלּולא

ּתחת נפׁש ּדמֹו, ּתחת ּדמֹו ׁשּיהא הּזה ְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּקרּבן

אבריו, ראׁשי ּכנגד הּקרּבן אברי וראׁשי ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָנפׁש,

ׁשּיתּפּללּו הּתֹורה מֹורי ּבהן להחיֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָוהּמנֹות

הרּבים יּנצלּו ׁשּלא ּבעבּור הּתמיד, וקרּבן ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹעליו.

מֹוׁשכים מתקּבלים ּדברים ואּלה ּתמיד. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֹמחטא

אּגדה. ּכדברי הּלב ְְִֵֵֶַַָָאת

ÏÚÂ,נעלם סֹוד ּבּקרּבנֹות יׁש האמת ּדר ¿«ְֱֱֵֶֶֶֶַָָָָ

ּבספרי רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מּמה ּבֹו ְְְִִִִֵֵֶַַָָּתּכנס

ׁשמעֹון אמר (קי.): מנחֹות ּובסֹוף קמג) ְְְְִִַָָָ(ּפנחס

הּקרּבנֹות, ּבפרׁשת ּכתיב מה ּוראה ּבא עזאי ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹּבן

ולא ,אלהי ולא אל, לא ּבהם נאמר ְְֱֱֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹֹׁשּלא

יו"ד אּלא צבאֹות, ולא ׁשּדי, ולא ְְְֱִֶַַָָֹֹֹאלהים,

לבעל ּפה ּפתחֹון לּתן ׁשּלא המיחד, ׁשם ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֻה"א

הּוא לאכילה ּתאמר וׁשּמא לחלק. צרי,הּדין ְְֲִִִֶַַַַָָָֹֹ

אמר לא ארעב אם לֹומר: ליּתלמּוד ּכי ל ְְִִִֶַַַַָֹֹ

לכם אמרּתי לא יב), נ (ּתהּלים ּומלאּה ְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹתבל

רצֹוני. ויעׂשה ׁשּיאמר ּכדי אּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָזבחּו

˙lÁ˙·eיֹוסי רּבי ה): ב (ּפרׁשה ּכהנים ּתֹורת ƒ¿ƒ«ֲִִִַַָָָֹ

אמּור קרּבן ׁשּנאמר מקֹום ּכל ְֱֵֶֶַַָָָָאֹומר

לאּפיקֹורסים ּפה ּפתחֹון לּתן ׁשּלא ה"א, ְְְִִִִֵֶֶֶָֹּביו"ד

ּבפרׁשת ּכי ואמת ז"ל. ּדבריהם אּלּו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָלרּדֹות.

אבל אלהים, ולא אל לא נאמר לא ְְֱֱֲִֵֶַַָָָֹֹֹֹהּקרּבנֹות

אלהי לה' עֹולֹות עליו והעלית ְֱֲִֶַַָָָָָֹמצאנּו:

הם אלהיהם לחם ּוכתיב: ו), כז ְְֱִִֵֵֶֶֶָֹ(ּדברים

לחם את ּכי וקּדׁשּתֹו ו), כא (להּלן ְְְְִִִִֶֶֶַַַָמקריבים

ּבּמזמֹור וכתּוב ח). (ׁשם מקריב הּוא ְְְֱִִֶַַָָֹאלהי

יד). נ (ּתהּלים ּתֹודה לאלהים זבח ְְְִִִִֵַַָָֹהּנזּכר:

מעלּו ּכי וֿז) כט הּימיםֿב (ּדברי ּכתּוב ְְֲִִִֵַָָָועֹוד

סגרּו ּגם אלהינּו ה' ּבעיני הרע ועׂשּו ְְְֱֲֵֵֵֵַַָָָֹֹאבתינּו

לא ּוקטרת הּנרֹות את ויכּבּו האּולם ְְְֵֶֶַַַַָָֹֹּדלתֹות

יׂשראל. לאלהי בּקדׁש העלּו לא ועֹולה ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹֹהקטירּו

Ï·‡ּבּמדּבר) ׁשּנאמר ּבּתֹורה, מבאר ּכּלֹו הענין ¬»ְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹֻ

ואמר לאּׁשי, לחמי קרּבני את ב): ְְְְִִִֶַַַָָָכח

לאּׁשה, לחם ׁשהם אּׁשה, לחם יא): ג ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָ(להּלן

רּבי ואמר אׁש. לׁשֹון ואּׁשה לאּׁשים, ְְְִִִִִֵֶֶַַָָּומּמּנּו

אׁש, קרּבן וטעמֹו: הּתאר, ׁשם אּׁשה ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָֹאברהם,

(להּלן ׁשאמר ּובמנחה הּכל. למּלת ּתאמר ְְְְְִִֶַַַַַָָָֹֹוהּוא

ריח אּׁשה אזּכרתּה את הּכהן והקטיר ב): ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹב

אבל ּכן, ואינֹו לּקמץ. ּתאר יהיה לה', ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹניחֹוח

עֹולת ּכמֹו אּׁשה" ו"עֹולה אׁש, ּכמֹו ׁשם, ְְְִִֵֵֶֶַָאּׁשה

ּכמֹו טעמם ּכי ּכּלם, וכן לה', ניחֹוח וריח ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֻאׁש

ט יא, ג (להּלן אּׁשה" אמר"לחם לא אבל ז). ְֲִֶֶֶַַָָָֹ

אֹות הראה ּכאׁשר ּכמׁשמעֹו, אּׁשה ואמר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָאׁש

ּתֹורה. ּבמּתן ְַַָָָּבהר

‰p‰Âה ּבמּדת ה'הּקרּבן לׁשם והּזביחה ּדין, ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵַַַַָָָ

רק ּבעֹולם לדבר יתּכּון ׁשּלא ְְְִֵֶַַַָָָָֹלבּדֹו,

לבּדֹו, ה' אּׁשהלׁשם הּוא, עֹולה טעם וזה ְְְִֵֶֶַַַָ

את ּכי ו): כא (להּלן הּכתּוב אמר ּולכ ְְִֶַַַָָָָהּוא.

קדׁש, והיּו מקריבים הם אלהיהם לחם ה' ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹאּׁשי

אמרּו ּולכ אלהיהם. קרּבן ה' לאּׁשה הם ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹּכי

ולא אל לא קרּבנֹות ׁשל ּבּצּואֹות הזּכיר ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹׁשּלא

הּכּונה ּכי לה', נחֹוח ריח אּׁשה אּלא ֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹאלהים

יעלה ולא הּמקריב יכּון לא ּתהיה, לבּדֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַֹֹלה'

מאמר והּוא המיחד. לּׁשם רק ְְְְְֲֵַַַַַַַָֻּבמחׁשבּתֹו

ּכּלן העבֹודֹות ּכל רּקן ס:): (סנהדרין ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֻהחכמים

המיחד. ְֵַַָֻלּׁשם
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נֹועדּו לא הּקרּבנֹות זאת לעּמת הּמלך. ּגזרֹות את ּומקּים ׁשמים, מלכּות על עצמֹו על מקּבל האדם אּלּו מצוֹות ׁשע"י ּכיון ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻלאדם,

ׁשרצֹונֹו העבּדה מעצם רּוח, נחת יׁש לכן הּקּב"ה. ׁשל רצֹונֹו ׁשּיתקּים הּוא ענינם וכל הּקּב"ה, ׁשל לצרּכֹו ורק אְך אּלא לאדם, ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻּכלל

ּתמּורה. ּכל ללא התקּים הּקּב"ה ְְְִֵֶַַָָָָֹׁשל

אין אּלּו ּבקרּבנֹות ּכי ותֹודה. אׁשם חּטאת, ּבקרּבנֹות ולא ּוׁשלמים, מנחה עֹולה, ּבקרּבנֹות רק - ּכמעט - זה ּבּטּוי מצינּו ּגם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹלכן

לכּפר נֹועדּו ואׁשם חּטאת קרּבנֹות לעצמֹו. ּתֹועלת לאדם יׁש ותֹודה אׁשם חּטאת, ּבקרּבנֹות משא"כ ּכלל, לעצמֹו ּתֹועלת ְְְְְְְְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָלאדם

להֹודֹות. האדם ׁשל טבעית חֹובה ׁשּזֹוהי לאדם, ׁשעׂשה הּנס על לה' ּכהֹודאה מׁשּמׁש ּתֹודה וקרּבן האדם, חטאי רמב"ןעל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

יהא(ט) ּכׁשּיׁשחטּנּו אּׁשה, עֹולה. לׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָֹעלה.

אׁש. לׁשֹון אּׁשה וכל האׁש, לׁשם ְְְִֵֵֵֵֶָָׁשֹוחט

רצֹוני. ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני רּוח נחת ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָניחֹוח,

האׁש. לׁשם מהּו הרב ּפרׁש ולא רּׁש"י. ְְְִֵֵֵַַַַָָֹלׁשֹון

ּכבבא לאּפּוקי אמרּו: מו:) (זבחים ְְְְְִֵַַָָָָָָּובּגמרא

להעלֹותֹו מנת על ׁשּיׁשחטּנּו ּבֹו ּופרׁשּו ְְְְְֲֲִֵֶֶַַָֹּדלא,

על להעלֹות לא ּבּמערכה, ּבֹוערת אׁש ּגּבי ְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹעל

והֹולכֹות. ׁשּמתּכּבֹות עֹוממֹות ּגחלים ְְְְִִֵֶֶַַָּגּבי

ÈÏÂ,לגמרי האׁש ׁשּתאכלּנּו לכּון ׁשּצרי נראה ¿ƒְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּבבן מּלׁשֹונם והּוא מעט, ׁשם ׁשּיּצלה ְְְְִִֵֶֶַָָָֹלא

ּדאכלי ּכיבא ּכבׂשר ע.): (סנהדרין ּומֹורה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָסֹורר

ונכֹול. ונכביב (כט:) ערּובין ּובמּסכת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַּגנבי,

LÈÂּגבבא לאּפּוקי מו:): (זבחים ׁשם ּגֹורסים ¿≈ְְְְִִֵַַָָָ

ׁשל אׁש ּגּבי על להעלֹותֹו ׁשּיתּכּון ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַֹּדלא,

אׁשר העצים על ח): (ּבפסּוק ּכדכתיב ְְְֲִִִִֵֵֶַָָעצים,

אׁש ּגּבי על להעלֹותֹו יחׁשב ולא האׁש, ְְְֲֵֵֵַַַַַָֹֹעל

ג (ׁשּבת ׁשּׁשנינּו ּכענין ּגבבא, וׁשל קׁש ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשל

ּובגבבא. ּבקׁש ׁשהּסיקּוה ּכירה ְְִִִִֶַָָָָא):

‰p‰Âאּׁשה ׁשהם הּקרּבנֹות טעם הּזה ּבּכתּוב ¿ƒ≈ְִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּבמֹורה הרב ואמר לה'. ניחֹוח ְְִֵֵַַַַַָָריח

ּבעבּור הּקרּבנֹות, טעם ּכי מו) (ג, ְְֲִִַַַַַָָהּנבֹוכים

ּגרים יׂשראל היּו אׁשר והּכׂשּדים, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשהּמצרים

לּבקר עֹובדים היּו מעֹולם, ּבארצם ְְְְִִֵַַָָָָָָותֹוׁשבים

והּכׂשּדים לּטלה עֹובדים הּמצרים ּכי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָֹולּצאן,

ּבדמּות להם יראּו אׁשר לּׁשדים ְְֲִִִֵֵֶֶַָָעֹובדים

יׁשחטּו לא הּיֹום עד הֹודּו ואנׁשי ְְְְֲִִִֵַַַֹׁשעירים,

אּלה לׁשחט צּוה ּכן ּבעבּור לעֹולם. ְְֲִִֵֵֶַָָָָֹּבקר

ּכי ׁשּיּודע ּכדי הּנכּבד לּׁשם מינין ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּׁשלׁשה

העברה ּבתכלית הם ּכי חֹוׁשבים ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהּדבר

העֹונֹות. יתּכּפרּו ּובֹו לּבֹורא, יקריבּו אׁשר ְְְֲֲִִֵֶַַַָהּוא

מדוי ׁשהם הרעֹות האמּונֹות יתרּפאּו ּכן ְְְֱִִֵֵֵֶַַָָָּכי

ּכי יתרּפא לא חלי וכל מדוה ּכל ּכי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹהּנפׁש,

.הארי ּובהם ּדבריו אּלה ּבהפּכֹו. ְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָאם

‰p‰Âּגדֹול ׁשבר ירּפאּו הבאי, ּדברי הם ¿ƒ≈ְְְֲִֵֵֶֶַַָ

ה' ׁשלחן יעׂשּו נקּלה, על רּבה ְְְְֲַַַַַָָָֻֻוקׁשיא

רׁשעים ׁשל מּלּבן להֹוציא רק ׁשאינּנּו ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹמגאל

אּׁשה לחם הם ּכי אמר והּכתּוב עֹולם, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָוטּפׁשי

ניחֹוח. ְִֵַַלריח

Ì‚Âּתתרּפא לא מצרים ׁשל ׁשטּותם לפי ּכי ¿«ְְְְִִִִִֵֶַָֹ

ּכי מכאֹוב, ּתֹוסיף אבל ּבזה, ְֲֲִִֶַַָָָָמחלתם

טלה למּזל לעבד הּנזּכרים הרׁשעים ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹמחׁשבת

מחׁשבּתם, ּכפי ּבהם ּכח להם ׁשּיׁש ׁשֹור ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּומּזל

ויסֹודם, ּכחם לכבֹוד אֹותם יאכלּו לא ְְְִִֵָָָָֹֹֹולכן

ּכבֹוד זה הּנכּבד לּׁשם אֹותם יזּבחּו אם ְְְֲִִִֵֶַַָָָָאבל

נֹוהגים, הם ּכ עצמם והם ּומעלה, ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָלהם

ז): יז (וּיקרא ׁשאמר עֹודּכמֹו יזּבחּו ולא ְְְְְִִֶַַָָֹ

לֹו. זבחּו העגל ועֹוׂשי לׂשעירם, זבחיהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָאת

·¯‰Âראׁשי ּבכל לּלבנה מקריבים ׁשהיּו מזּכיר ¿»«ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

ּבּמּזלֹות ּבעלֹותּה ולּׁשמׁש ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָחדׁשיהם,

ּתתרּפא ויֹותר ּבספריהם. להם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָהידּועים

להם אסּור ׁשהּוא לּׂשבע מהם ּבאכלנּו ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמחלה

לעֹולם. כן יעׂשּו ולא ּבעיניהם ְְְְֲֵֵֵֶֶַָֹֻּומגּנה

‰p‰Âּבניו ׁשלׁשת עם הּתבה מן ּבצאתֹו נח ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶַַָָָֹ

קרּבן הקריב מצרי אֹו ּכׂשּדי ּבעֹולם ְְְְִִִִִֵַָָָָאין

כא): ח (ּבראׁשית ּבֹו ואמר ה' ּבעיני ְְְִִֵֵֵַַַָוייטב

אל אמר ּומּמּנּו הּניחֹוח. ריח את ה' ִִֵֶֶֶַַַַַַָָוּירח

ּבעבּור האדמה את לקּלל עֹוד אֹוסף לא ְֲֲִִֵֶַַָָָֹלּבֹו:

מּבכרֹות הּוא ּגם הביא והבל (ׁשם). ְְִִֵֶֶַָָָָֹהאדם

מנחתֹו ואל הבל אל ה' וּיׁשע ּומחלביהן, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹצאנֹו

עבֹודה ׁשמץ ּבעֹולם עדין היה ולא ד), ד ְֲֲִֶֶַָָָָָָֹ(ׁשם

ּכלל. ְָָָזרה

ÌÚÏ·eערכּתי הּמזּבחת ׁשבעת את אמר: ƒ¿»ְְְְִִִֶַַַַָָֹ

כג (ּבּמדּבר ּבּמזּבח ואיל ּפר ְְִִִֵַַַַַַָָָָואעל

אמּונֹות מּמּנּו לׁשלל עּתה ּדעּתֹו ואין ְְְֱִִֵֶַַָֹד),

לקרבה ּכן עׂשה אבל ,ּבכ נצטּוה ולא ְְְְְֲִֵַָָָָָָָָֹרעֹות,

ּולׁשֹון הּדּבּור. עליו ׁשּיחּול ּכדי האלהים ְְֱִִֵֶֶַָָָָֹאל

ניחחיהּקרּב ריח לאּׁשי לחמי קרּבני את נֹות: ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשּום ּבהם יהא ׁשּלא וחלילה ב), כח ְְִֵֶֶָָָָֹ(ׁשם

מּדעת זרה עבֹודה ׁשֹוללֹות רק ורצֹון ְְֲִֶֶַַַָָָָּתֹועלת

ִַהּׁשֹוטים.

¯˙BÈÂּכי ּבהם, ׁשאֹומרים הּטעם לׁשמע ראּוי ¿≈ְְִִִֶֶַַַַָָֹ

נגמרים אדם ּבני ׁשּמעׂשי ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָּבעבּור

ּכי הּׁשם צּוה ּובמעׂשה, ּובדּבּור ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָּבמחׁשבה

עליו ידיו יסמ קרּבן, יביא יחטא ְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָֹּכאׁשר

הּדּבּור, ּכנגד ּבפיו ויתוּדה הּמעׂשה, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַּכנגד

ּכלי ׁשהם והּכליֹות הּקרב ּבאׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹויׂשרף

ורגליו ידיו ּכנגד והּכרעים והּתאוה, ְְְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּמחׁשבה

הּדם ויזרק מלאכּתֹו, ּכל העֹוׂשים אדם ְְְְִִֶַַָָָָָֹׁשל

ׁשּיחׁשב ּכדי ּבנפׁשֹו, ּדמֹו ּכנגד הּמזּבח ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹעל

ּבגּופֹו לאלהיו חטא ּכי אּלה ּכל ּבעׂשֹותֹו ְֲִֵֵֶַָָָָָָֹאדם

ּגּופֹו ויּׂשרף ּדמֹו ׁשּיּׁשפ לֹו וראּוי ְְְְִִֵֵֶַָָָָּובנפׁשֹו,

וכּפר ּתמּורה מּמּנּו ׁשּלקח הּבֹורא חסד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָלּולא

ּתחת נפׁש ּדמֹו, ּתחת ּדמֹו ׁשּיהא הּזה ְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּקרּבן

אבריו, ראׁשי ּכנגד הּקרּבן אברי וראׁשי ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָנפׁש,

ׁשּיתּפּללּו הּתֹורה מֹורי ּבהן להחיֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָוהּמנֹות

הרּבים יּנצלּו ׁשּלא ּבעבּור הּתמיד, וקרּבן ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹעליו.

מֹוׁשכים מתקּבלים ּדברים ואּלה ּתמיד. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֹמחטא

אּגדה. ּכדברי הּלב ְְִֵֵֶַַָָאת

ÏÚÂ,נעלם סֹוד ּבּקרּבנֹות יׁש האמת ּדר ¿«ְֱֱֵֶֶֶֶַָָָָ

ּבספרי רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מּמה ּבֹו ְְְִִִִֵֵֶַַָָּתּכנס

ׁשמעֹון אמר (קי.): מנחֹות ּובסֹוף קמג) ְְְְִִַָָָ(ּפנחס

הּקרּבנֹות, ּבפרׁשת ּכתיב מה ּוראה ּבא עזאי ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹּבן

ולא ,אלהי ולא אל, לא ּבהם נאמר ְְֱֱֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹֹׁשּלא

יו"ד אּלא צבאֹות, ולא ׁשּדי, ולא ְְְֱִֶַַָָֹֹֹאלהים,

לבעל ּפה ּפתחֹון לּתן ׁשּלא המיחד, ׁשם ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֻה"א

הּוא לאכילה ּתאמר וׁשּמא לחלק. צרי,הּדין ְְֲִִִֶַַַַָָָֹֹ

אמר לא ארעב אם לֹומר: ליּתלמּוד ּכי ל ְְִִִֶַַַַָֹֹ

לכם אמרּתי לא יב), נ (ּתהּלים ּומלאּה ְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹתבל

רצֹוני. ויעׂשה ׁשּיאמר ּכדי אּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָזבחּו

˙lÁ˙·eיֹוסי רּבי ה): ב (ּפרׁשה ּכהנים ּתֹורת ƒ¿ƒ«ֲִִִַַָָָֹ

אמּור קרּבן ׁשּנאמר מקֹום ּכל ְֱֵֶֶַַָָָָאֹומר

לאּפיקֹורסים ּפה ּפתחֹון לּתן ׁשּלא ה"א, ְְְִִִִֵֶֶֶָֹּביו"ד

ּבפרׁשת ּכי ואמת ז"ל. ּדבריהם אּלּו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָלרּדֹות.

אבל אלהים, ולא אל לא נאמר לא ְְֱֱֲִֵֶַַָָָֹֹֹֹהּקרּבנֹות

אלהי לה' עֹולֹות עליו והעלית ְֱֲִֶַַָָָָָֹמצאנּו:

הם אלהיהם לחם ּוכתיב: ו), כז ְְֱִִֵֵֶֶֶָֹ(ּדברים

לחם את ּכי וקּדׁשּתֹו ו), כא (להּלן ְְְְִִִִֶֶֶַַַָמקריבים

ּבּמזמֹור וכתּוב ח). (ׁשם מקריב הּוא ְְְֱִִֶַַָָֹאלהי

יד). נ (ּתהּלים ּתֹודה לאלהים זבח ְְְִִִִֵַַָָֹהּנזּכר:

מעלּו ּכי וֿז) כט הּימיםֿב (ּדברי ּכתּוב ְְֲִִִֵַָָָועֹוד

סגרּו ּגם אלהינּו ה' ּבעיני הרע ועׂשּו ְְְֱֲֵֵֵֵַַָָָֹֹאבתינּו

לא ּוקטרת הּנרֹות את ויכּבּו האּולם ְְְֵֶֶַַַַָָֹֹּדלתֹות

יׂשראל. לאלהי בּקדׁש העלּו לא ועֹולה ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹֹהקטירּו

Ï·‡ּבּמדּבר) ׁשּנאמר ּבּתֹורה, מבאר ּכּלֹו הענין ¬»ְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹֻ

ואמר לאּׁשי, לחמי קרּבני את ב): ְְְְִִִֶַַַָָָכח

לאּׁשה, לחם ׁשהם אּׁשה, לחם יא): ג ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָ(להּלן

רּבי ואמר אׁש. לׁשֹון ואּׁשה לאּׁשים, ְְְִִִִִֵֶֶַַָָּומּמּנּו

אׁש, קרּבן וטעמֹו: הּתאר, ׁשם אּׁשה ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָֹאברהם,

(להּלן ׁשאמר ּובמנחה הּכל. למּלת ּתאמר ְְְְְִִֶַַַַַָָָֹֹוהּוא

ריח אּׁשה אזּכרתּה את הּכהן והקטיר ב): ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹב

אבל ּכן, ואינֹו לּקמץ. ּתאר יהיה לה', ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹניחֹוח

עֹולת ּכמֹו אּׁשה" ו"עֹולה אׁש, ּכמֹו ׁשם, ְְְִִֵֵֶֶַָאּׁשה

ּכמֹו טעמם ּכי ּכּלם, וכן לה', ניחֹוח וריח ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֻאׁש

ט יא, ג (להּלן אּׁשה" אמר"לחם לא אבל ז). ְֲִֶֶֶַַָָָֹ

אֹות הראה ּכאׁשר ּכמׁשמעֹו, אּׁשה ואמר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָאׁש

ּתֹורה. ּבמּתן ְַַָָָּבהר

‰p‰Âה ּבמּדת ה'הּקרּבן לׁשם והּזביחה ּדין, ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵַַַַָָָ

רק ּבעֹולם לדבר יתּכּון ׁשּלא ְְְִֵֶַַַָָָָֹלבּדֹו,

לבּדֹו, ה' אּׁשהלׁשם הּוא, עֹולה טעם וזה ְְְִֵֶֶַַַָ

את ּכי ו): כא (להּלן הּכתּוב אמר ּולכ ְְִֶַַַָָָָהּוא.

קדׁש, והיּו מקריבים הם אלהיהם לחם ה' ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹאּׁשי

אמרּו ּולכ אלהיהם. קרּבן ה' לאּׁשה הם ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹּכי

ולא אל לא קרּבנֹות ׁשל ּבּצּואֹות הזּכיר ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹׁשּלא

הּכּונה ּכי לה', נחֹוח ריח אּׁשה אּלא ֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹאלהים

יעלה ולא הּמקריב יכּון לא ּתהיה, לבּדֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַֹֹלה'

מאמר והּוא המיחד. לּׁשם רק ְְְְְֲֵַַַַַַַָֻּבמחׁשבּתֹו

ּכּלן העבֹודֹות ּכל רּקן ס:): (סנהדרין ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֻהחכמים

המיחד. ְֵַַָֻלּׁשם



xwie`מ zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xc` d"k ipy meil inei xeriy

(é)äìòì íéfòä-ïî Bà íéáNkä-ïî Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¸Ÿ¨§¨¯¦©§¨¦²¬¦¨«¦¦−§Ÿ¨®
:epáéø÷é íéîz øëæ̈¨¬¨¦−©§¦¤«

i"yx£Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â∑לפרׁשה ּפרׁשה ּבין להתּבֹונן למׁשה רוח לּתן הפסיק? ולּמה ראׁשֹון. ענין על מֹוסיף .ו"ו ¿ƒƒ«…ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
ÌÈfÚ‰ŒÔÓ B‡ ÌÈ·Nk‰ŒÔÓ Ô‡v‰ŒÔÓ∑ולמזהם לחֹולה לזקן, ּפרט מעּוטין, ג' אּלּו רמב"ן.הרי ƒ«…ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ

(àé)e÷øæå ýåýé éðôì äðôö çaænä Cøé ìò Búà èçLå§¨©̧Ÿ¹©´¤¤̄©¦§¥²©¨−Ÿ¨¦§¥´§Ÿ̈®§¨«§¿
:áéáñ çaænä-ìò Bîc-úà íéðäkä ïøäà éða§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£ÁaÊn‰ C¯È ÏÚ∑הּמזּבח צד ‰'.על È�ÙÏ ‰�Ùˆ∑ּב צפֹון .במהואין «∆∆«ƒ¿≈«ְִֵַַַַ»…»ƒ¿≈ְְֵָָָ

(áé)ïäkä Cøòå Bøãt-úàå BLàø-úàå åéçúðì Búà çzðå§¦©³ŸÆ¦§¨½̈§¤Ÿ−§¤¦§®§¨©³©Ÿ¥Æ
:çaænä-ìò øLà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò íúàŸ½̈©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−©©¦§¥«©

(âé)ïäkä áéø÷äå íéna õçøé íéòøkäå áøwäå§©¤¬¤§©§¨©−¦¦§©´©¨®¦§¦§¦¸©Ÿ¥³
çéø äMà àeä äìò äçaænä øéè÷äå ìkä-úà¤©ŸÆ§¦§¦´©¦§¥½¨Ÿ¨´À¦¥²¥¬©

ô :ýåýéì ççéð¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ß xc` d"k ipy mei ß

(ãé)íéøzä-ïî áéø÷äå ýåýéì Bðaø÷ äìò óBòä-ïî íàå§¦¯¦¨²Ÿ¨¬¨§¨−©«Ÿ̈®§¦§¦´¦©Ÿ¦À
:Bðaø÷-úà äðBiä éða-ïî Bà²¦§¥¬©−̈¤¨§¨«

i"yx£ÛBÚ‰ŒÔÓ∑ואין ּבּבהמה וזכרּות ּתּמּות ּובעּזים", ּבּכׂשבים ּבּבקר זכר "ּתמים ׁשּנאמר: לפי העֹוף, ּכל ולא ƒ»ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
העֹוף" "מן לֹומר: ּתלמּוד אבר? מחּסר אף יכֹול ּבעֹופֹות; וזכרּות קטּנים∑ÌÈ¯z.ּתּמּות ולא BÈ�‰.ּגדֹולים È�a∑ ְְְְִֵַַַַַָָָָָֻ…ƒְְְִִַֹ¿≈»

ּגדֹולים ולא ‰Bi�‰.קטּנים È�aŒÔÓ B‡ ÌÈ¯z‰ŒÔÓ∑ׁשּגדֹול ּפסּול, ׁשהּוא וׁשּבזה, ׁשּבזה הּצהּוב לתחּלת ּפרט ְְְִִַֹƒ«…ƒƒ¿≈«»ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּתֹורים אצל וקטן יֹונה ּבני אצל רמב"ן.הּוא ְְִֵֵֵֶֶָָָ

È�aי ÔÓ B‡ ‡i¯n‡ ÔÓ d�a¯˜ ‡�Ú ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»»À¿»≈ƒƒ¿«»ƒ¿≈
:d�·¯˜È ÌÈÏL ¯Îc ‡˙ÏÚÏ ‡iÊÚƒ«»«¬»»¿«¿ƒ¿»¿ƒ≈

˜„Ìיא ‡�etˆ ‡Áa„Ó„ ‡cˆ ÏÚ d˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»≈«ƒ»¿«¿¿»ƒ»√»
ÏÚ dÓc ˙È ‡i�‰k Ô¯‰‡ È�a Ôe˜¯ÊÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¬«»»¿≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

da¯zיב ˙ÈÂ dLÈ¯ ˙ÈÂ È‰B¯·‡Ï d˙È ‚lÙÈÂƒ«≈»≈¿≈»ƒ¿»≈≈¿»«¿≈
‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ÔB‰˙È ‡�‰k ¯cÒÈÂ¿«¿««¬»»¿«»«»ƒ«∆»»

:‡Áa„Ó ÏÚ Ècƒ««¿¿»

È˙יג ‡�‰k ·¯˜ÈÂ ‡iÓa ÏlÁÈ ‡iÚ¯Îe ‡e‚Â¿«»¿»«»¿«≈¿«»ƒ»≈«¬»»
Ôa¯˜ ‡e‰ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ ‡Ïk…»¿«≈¿«¿¿»¬»»À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

ÈÈיד Ì„˜ d�a¯˜ ‡˙ÏÚ ‡ÙBÚ ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»¬»»À¿»≈√»¿»
˙È ‰�BÈ È�a ÔÓ B‡ ‡i�È�ÙL ÔÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈»»

:d�a¯À̃¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

˙¯B˙·eמי לׁשם לה', ו): ּפרק (סֹוף ּכהנים ¿«ְֲִִֵֶֶַֹ

ּׁשאמר מה והּוא העֹולם. את ְֶֶֶַַָָָָָׁשעׂשה

לעליֹון וׁשּלם ּתֹודה לאלהים זבח ְְְְְִִֵֵֶַַַָֹהּמזמֹור:

מל נֹורא עליֹון ה' ּכי יד), נ (ּתהּלים ְְְִִִֶֶֶֶָָנדרי

נֹודרין ואין ג). מז (ׁשם הארץ ּכל על ְְִֵֶַָָָָָּגדֹול

אלהים ּׁשאמר: מה והּוא המיחד, לׁשמֹו ְְְֱִִֶֶַַַָָָֹֻאּלא

(ּתהּלים אֹוכיח זבחי על לא אנכי ְְֱִִִִֶֶֶַָָֹֹֹאלהי

(ׁשמֹות אלהי ה' אנכי אמר: ּכאׁשר זֿח), ְֱֲִֶֶַַָָֹֹנ

אל ׁשאמר ּכּלֹו, הּמזמֹור טעם וזה ב). ְְִֵֶֶַַַַָֻכ

נ (ּתהּלים וגֹו' ארץ וּיקרא ּדּבר ה' ְְְֱִִִִִֶֶַָָֹאלהים

והזּכיר מלא, עֹולם על מלא ׁשם ׁשהזּכיר ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָא),

ז): ס (יׁשעיה ׁשּנאמר והּוא הּקרּבנֹות, ְְְְֱֶֶֶַַַָָָָּבהם

אפאר, ּתפארּתי ּובית מזּבחי רצֹון על ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָיעלּו

ׁשהּוא הרצֹון על הּקרּבנֹות ׁשּיהיּו ְְִֵֶֶַַָָָָֹלאמר

לריח ּבעלֹותם יפאר ּתפארּתֹו ּובית ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָמזּבחֹו,

על אלּיהּו רּוח נחה מן: ניחֹוח והּנה ְִִִִִֵֵַַַַָָָניחֹוח.

הרּוח עלהם וּתנח טו), ב (מלכיםֿב ְֱֲִִֵֶַַַָָָָאליׁשע

יא כו).(ּבּמדּבר ְִַָ

ÏÎÂ:אמר ּולכ ואחדּות. קריבה לׁשֹון קרּבן ¿»ְְְְְְִַַָָָָָ

יׂשראל, לאלהי ּבּקדׁש העלּו לא ְְֱִֵֵֵֶֶַָָֹֹֹועֹולה

יׂשראל. לאלהי ּתהיה ּבּקדׁש העֹולה ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹּכי

אמר: הּקרּבנֹות, ענין למנֹוח לּמד ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָוהּמלא

יג (ׁשֹופטים ּבלחמ אכל לא ּתעצרני ְְְְְִִִֵֶַַַֹֹאם

ּכי מּמּנּו יקּבל לא לחם לֹו יעׂשה ׁשאם ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַֹטז),

ּתעׂשה אם אבל לּׁשם, ּתֹועבה וזבח ּפּגּול ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָהּוא

על לרצֹון ותהיה ּתעלּנּה, לבּדֹו לה' ְְְְֲִֶֶַַַַָָָעֹולה

הענין והּנה הּמזּבח. ּבלהב עלה ואז ה', ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָאּׁשה

ּבעד. יכּפר הּטֹוב וה' ּומבאר, ְְְְֵַַַַָָֹֹמפרׁש

זֹו הּפרׁשה קרּבנֹו. הּצאן מן ואם ְְִִַַָָָָָֹ(יֿיא)

ודינּה הּצאן, ּבעֹולת יֿיג) ְְְִִַַָֹ(ּפסּוקים

קּצר ּולכ מעׂשיה, ּבכל הּבקר עֹולת ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָּכדין

לֹומר: והֹוסיף ונרצה. וסמ הזּכיר ולא ְְְְְְְִִִִַַָָָֹּבכאן

יא), (ּפסּוק ה' לפני צפנה הּמזּבח יר ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹעל

(ּבפסּוק הּבקר ּבבן ׁשּכתּוב ה' לפני ּכי ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָלבאר

הּמזּבח, יר ּופרּוׁש ּבּצפֹון. הּמזּבח יר הּוא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָה)

הּמזּבח ּכבׁש ּכי לּמד ּבּצפֹון, והּוא ְְִִִִֵֵֶֶַַַָצּדֹו.

לפני ּבהן: ׁשּנאמר הּמזּבח ּפני וׁשם ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּדרֹום,

הּׁשחיטה וטעם ז). ו (להּלן הּמזּבח ּפני אל ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָה'

ּפרׁשּתי. ּכבר ּבּצפֹון ְְִִֵֶַַָָׁשהיא

¯Ó‡Âהּמזּבח הּוא ּכי סביב, הּמזּבח על סתם: ¿»«ְְְִִִִֵֵַַַַַָָ

ולא מֹועד, אהל ּפתח אׁשר ה) (ּבפסּוק ְְְֲִֵֶֶֶַַָָֹֹהּנזּכר

ואמר: ו), (ּבפסּוק הזּכר ׁשּכבר והפׁשיט, ְְְְְְְִִִִֶַַַָָֻהזּכיר

אחד ּבכהן ּדי ּכי ללּמד אֹותם, הּכהן ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹוער

הּפרׁשּיֹות ּכי ו), ּפסּוק (לעיל ׁשּפרׁשּתי ְְְִִִֵֵֶַַָָָּכמֹו

יבאר ּבאחת ּׁשּיחסר מה מּזֹו, זֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַָלמדֹות

חרת.ּבא ֶֶַָ

הּכתּוב ּבחר הּיֹונה. ּבני מן אֹו הּתרים מן ְִִִֵַַַַָָָֹ(יד)

מצּויין ׁשהן ּבׁשביל האּלה הּמינים ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָּבׁשני

רּבֹותינּו הזּכירּו ּכאׁשר יֹותר, להּתפׂש ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָּוקרֹובים

עּזים, וׂשה ּכׂשבים ׂשה ו): כז רּבה ְְְִִִִֵֵַַָָָ(וּיקרא

יצטר ולא אבּוסֹו על הּגדלים מן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹׁשּיקריב

להביא. ציד לצּוד וקׁשּתֹו ּתליֹו ּכליו ְְְְִִֵֵַַַָָָָלׂשאת

Ï·‡ּפריׁשּותן ּבעבּור הּגדֹולים, ּבּתֹורים רצה ¬»ְְֲִִִַַַָָָ

ּבן ׁשאבד ׁשּכיון מהם, ּבּידּוע ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהּדבקם

יׂשראל וכן לעֹולם, ּבאחר ידּבק לא ְְְְְִִֵֵֵַַָָֹזּוגֹו

אחר ּבאל ידּבקּו ולא אלהיהם ּבה' ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַֹֹּדבּוקים

ּובקנאתם מאד, קּנאים הּיֹונים אבל ְְְְֲִִִַַָָָָָֹלעֹולם.

אּלא ּבהם ּבחר לא ּכן על ויחליפּו, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹיתּפרדּו

אז ּבקטנּותּה הּיֹונה ּכי ׁשּיזּדּוגּו, קדם ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹהּקטּנים

מּׁשאר יֹותר ּגּדּוליה ּבקן אהבה ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָּתֹוספת

`xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xc` d"k ipy meil inei xeriy

(åè)øéè÷äå BLàø-úà ÷ìîe çaænä-ìà ïäkä Báéø÷äå§¦§¦³©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½§¦§¦−
:çaænä øé÷ ìò Bîã äöîðå äçaænä©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©

i"yx£B·È¯˜‰Â∑יביא אחת ּפרידה ÏÓe˜.אפּלּו Ô‰k‰∑ּבצּפרנֹו קֹוצץ ּכהן; ׁשל ּבעצמֹו אּלא ּבכלי, מליקה אין ¿ƒ¿ƒְֲִִִַַָָ«…≈»«ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
וקֹוצצן לּסימנין ׁשּמּגיע עד מפרקת וחֹות הערף „BÓ.מּמּול ‰ˆÓ�Â∑,"אּפים "מיץ ל)לׁשֹון הּמץ"(משלי "ּכיֿאפס ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿ƒ¿»»ְִִִֵֵַַַָ

טז) ויֹורד(ישעיה מתמּצה והּדם הּמזּבח קיר על הּׁשחיטה ּבית ּכֹובׁש ..‰ˆÓ�Â ¯ÈË˜‰Â ˜ÏÓe∑?ּכן לֹומר אפׁשר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ְֵֶַָ
ּופׁשּוטֹו ּכן. מליקה אף וכּו', ּבעצמֹו והּגּוף ּבעצמֹו הראׁש הקטרה מה אּלא, מֹוצה?! הּוא מקטיר, ׁשהּוא ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹמאחר

ּכבר ּדמֹו" "ונמצה הקטרה, וקדם והקטיר, ּומלק הּוא: מסרס מקרא רמב"ן.ׁשל ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

(æè)éìLäå dúöða Búàøî-úà øéñäåçaænä ìöà dúà C §¥¦¬¤ª§¨−§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧Ÿ¹̈¥³¤©¦§¥̧©Æ
:ïLcä íB÷î-ìà äîã÷¥½§¨¤§−©¨«¤

i"yx£B˙‡¯Ó∑הּזפק וזה הרעי, ּגםֿנעּו",∑d˙ˆ�a.מקֹום נצּו "ּכי ּכמֹו: הּמאּוס, ּדבר לׁשֹון ו"נֹוצה" מעיה. ּבני עם À¿»ְְְִֶֶֶַָ¿…»»ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ורּבֹותינּו עמֹו'. הּקרקבן את 'נֹוטל ׁשאמר: חנן, ּבן יֹוסי אּבא ׁשל מדרׁשֹו וזהּו "ּבאּוכליּה", אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻוזהּו
ׁשאינּה ּבהמה, ּבעֹולת העֹור. ׁשעל הּנֹוצה עם ונֹוטלּה ארּבה ּכמֹו ּבסּכין הּזפק סביב קֹודר אמרּו: לברכה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻזכרֹונם
"והׁשלי" נאמר: הּגזל, מן ׁשּנּזֹון ּבעֹוף, והקטיר". ּבּמים ירחץ והּכרעים "והּקרב נאמר: ּבעליה, ּבאבּוס אּלא ְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָאֹוכלת

הּגזל מן ׁשאכלּו הּמעים, ˜„Ó‰.את ÁaÊn‰ Ïˆ‡∑ּכבׁש ׁשל ‰ÔLc.ּבמזרחֹו ÌB˜ÓŒÏ‡∑ׁשם ׁשּנֹותנין מקֹום ְִִֵֵֶֶַַַָָ≈∆«ƒ¿≈«≈¿»ְְִֶֶֶָ∆¿«»∆ְִֶָָ
ּבמקֹומן ׁשם נבלעים וכּלם והּמנֹורה, הּפנימי מזּבח ודּׁשּון ּבקר, ּבכל הּדׁשן רמב"ן.ּתרּומת ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

È˙טו ˜BÏÓÈÂ ‡Áa„ÓÏ ‡�‰k d�·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿ƒ¿»
Ï˙k ÏÚ dÓ„ ÈˆÓzÈÂ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dLÈ≈̄≈¿«≈¿«¿¿»¿ƒƒ¿≈¿≈«…∆

:‡Áa„Ó«¿¿»

ËÒÏ¯טז d˙È ÈÓ¯ÈÂ dÏÎ‡a d˜ÙÊ ˙È ÈcÚÈÂ¿∆¿≈»¿»≈¿À¿≈¿ƒ¿≈»«ƒ¿«
:‡ÓË˜ ÔÈ„LBÓc ¯˙‡Ï ‡Óe„˜ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ»«¬«¿¿ƒƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

רּבה הּׁשירים (ׁשיר רּבֹותינּו והזּכירּו ְְִִִִִֵַַַָָהעֹופֹות.

ּבּקן אדם יּגע אם העֹופֹות ּכל ּכי טו) ִִִֵַַָָָָא

ּביצים אֹו אפרֹוחים מּׁשם לקחת ְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּלהם

לא והּיֹונה לעֹולם, ּבֹו יקּננּו ולא ְְְְְְַַַַָָֹֹיעזבּוהּו

יחליפּו לא יׂשראל וכן ענין. ּבׁשּום ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹּתעזבּנּו

אֹו יהּודי אֹו אּלא לעֹולם, ותֹורתֹו ְְְְִֶָָָָּבֹוראם

ּבתרנגֹולים ּבחר ולא ט). מב רּבה (ׁשמֹות ְְְְְִַַַָָָֹצלּוב

זנּותם. ְְִַָלזּמת

·¯‰Âהּטעם ּכי מו) (ג הּנבֹוכים ּבמֹורה אמר ¿»«ְְִִֵַַַַַָ

הּיֹונים ואפרֹוחי הּתֹורים ּגדֹולי ְְְְְִִֵֵֶַַַַָּבהקרבת

ּבּיֹונים ׁשהּגדֹול מּפני ׁשּבהם, הּטֹוב הּוא ְִִִֵֶֶֶַַַָָּכי

הּיֹונים קטּני ּכי אמת, זה ואין ּבֹו. ערבּות ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַאין

רטבא מּפני לאכילה ראּויין ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹּכמעט

לטבעם נחּוׁש אם אבל ׁשּבהם. ְְְֲִִִֶֶָָָָָָעדפנית

הּתֹורים ּכי לסגּלתם, ׁשּנבחרּו יּתכן ְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָֻּבאכילה,

סגּלתם הּיֹונים ואפרֹוחי הּׂשכל, חּדּוד ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻסגּלתם

ּכפלּגס האברים ּבמבּטלי ּגדֹולה ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֻלתֹועלת

ּבֹו. ְֵַוכּיֹוצא

הּזֹו ההקרבה הּמזּבח. אל הּכהן והקריבֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ(טו)

הּמזּבח אל העֹוף ׁשּיעלה העלאה, ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהיא

ּבראׁשֹו אּלא אינּה ׁשהּמליקה אֹותֹו, ימלק ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹוׁשם

סה.) (זבחים ּדרׁשּו זה ּומּפני מזּבח. ְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשל

לגּבי קרב ׁשהּזר הּלב על עֹולה וכי ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּכהן:

מלּמד ּומלק, הּכהן נאמר לּמה ּכן אם ְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹמזּבח,

ּכהן. ׁשל ּבעצמֹו אּלא הּמליקה ּתהא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא

.‰ˆÓ�Â ¯ÈË˜‰Â ˜ÏÓe,ּכן לֹומר אפׁשר »«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ְֵֶַָ

ׁשהּוא אּלאמאחר מֹוצה, הּוא מקטיר ְִֵֶֶֶַַַָ

אף ּבעצמֹו, והּגּוף ּבעצמֹו הראׁש הקטרה ְְְְְְַַַַַַָָָֹמה

ּופׁשּוטֹו ּבעצמֹו. והּגּוף ּבעצמֹו הראׁש ְְְְְְְִַַַָָֹמליקה

וקדם והקטיר, ּומלק הּוא, מסרס מקרא ְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹׁשל

רּׁש"י. לׁשֹון ּכבר. ּדמֹו ונמצה ְְְְְִִַַָָָָָהקטרה

‡ÏÂויקטירּנּו הראׁש את ׁשּימלק לֹומר יּתכן ¿…ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

ּקיר על הּגּוף ּדם ונמצה ּכן ְְְֲִִֵֵַַַַָואחרי

קרבין אברים ׁשאין לפי אֹותֹו, והקטיר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָהּמזּבח

ּדמים, הרצאת לאחר אּלא קרּבן ּבׁשּום ְְְְְִֶַַַַָָָָָָלעֹולם

הּקרּבנֹות. ּבכל יכּפר ּבּנפׁש הּוא הּדם ְְְִֵֶֶַַַַָָָָּכי

להּקיׁש אּלא הּכתּוב ּבא ׁשּלא ּכן ּדרׁשּו ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹּולפיכ

הראׁש ּבׁשניהם ׁשּיהא להקטרה, ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹמליקה

ּבעצמֹו. והּגּוף ְְְְְַַַּבעצמֹו

Ï·‡ראׁשֹו את ּומלק מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו ¬»ְְִֶֶַָָֹ

הּמליקה על ילּמד הּמזּבח, ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָלהקטיר

הּגּוף, יקטיר ּכאׁשר הראׁש להקטיר ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹׁשּתהיה

הּכהן, אֹותֹו והקטיר יז) (ּפסּוק ׁשאמר ְְְִִֵֶַַָָֹּכמֹו

ּכמֹו ּכן, לֹומר הּקרּבנֹות ּבכל הּכתּוב ּדר ְְְִֵֶֶַַַָָָָּכי

אבל העלה. ּבנתחי ו) ּפסּוק (לעיל ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹׁשּפרׁשּתי

יז) (ּבפסּוק ּבכאן הּכהן,אמר אֹותֹו והקטיר : ְְְְִִֵַַָָָֹ

הקטרֹות ׁשּתי ּכי הּכל, את והקטיר אמר ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹולא

אֹותֹו, וׁשּסע הּמראה ויסיר הראׁש, יקטיר ְְְְִִִֵַַַָָָֹֻהן,

(נה). ּבזבחים ׁשּׁשנינּו ּכמֹו הּגּוף, ְְְְִִִִֶַַָָויקטיר

הרעי מקֹום ּבנֹוצתּה. מראתֹו את והסיר ְְְְְִִֵֶָָָָֻ(טז)

ונֹוצה מעיה, ּבני עם ּבנֹוצתּה, הּזפק. ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָזה

(איכה נעּו ּגם נצּו ּכי וכן מאּוס, ּדבר ְְִֵֵַָָָָָָלׁשֹון

וזהּו ּבאּוכליּה. אנקלּוס ׁשּתרּגם וזהּו טו). ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֻד

ּכהנים (ּתֹורת חנן ּבן יֹוסי אּבא ׁשל ְֲִִִֶֶַַָָָָֹמדרׁשֹו

ורּבֹותינּו עּמּה. הּקרקבן את נֹוטל ׁשאמר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻּכאן)

ּבסּכין הּזפק את קֹודר סה:): (זבחים ְְְִִֵֶֶֶַַָָאמרּו

רּׁש"י. לׁשֹון הּנֹוצה. עם ונֹוטלֹו ארּבה ְְְְֲִִֵַַָָֻּכעין

ep�È‡Âאּלא מקֹום ּבׁשּום נֹוצה ׁשאין נכֹון, ¿≈∆ְֵֶֶָָָָ

יאמר נעּו, ּגם נצּו ּכי וכן מּמׁש, ְִֵַַַָָָָֹנֹוצה

וגם הּגֹולה אל מּמקֹומם לעֹופף נֹוצה ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָׁשהעלּו

נצא ּכי וכמֹוהּו: מנֹוח. מצאּו ׁשּלא ׁשם ְְִֶַָָָָָָֹֹינּועּו

הירּוׁשלמי והמתרּגם ט). מח (ירמּיה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָּתצא

עׂשאֹו יטלטלּו, אף יתקֹוטטּו ארי ּבֹו: ְְְְֲִִַַַָָָָאמר

יאמר יא), כה (ּדברים אנׁשים יּנצּו ּכי ְֲִִִִִַָָָֹמן:

ה ולאּכי מהם ונֹודדים העּמים ּבכל נּצים ם ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹ

לׁשֹון אבל ּפרׁש. ויפה ּבתֹוכם. לגּור ְְְֲִֵֵֶָָָָיֹוסיפּו

הרב. ּבדברי יּמצא לא ְְִִֵֵַָָָֹנֹוצה

BL¯„Óeאף לּטל ׁשהצרי יֹוסי אּבא ׁשל ƒ¿»ְִִִִֶֶַַָֹ

והּוׁשט ׁשהּזפק מּפני עּמּה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהּקרקבן

מראתֹו, ּבכלל הּכל הּמאכל ּכלי הּקרקבן ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹֻֻעם

יֹוסי אּבא חלק ולא הרעי. יעׂשה ּבּקרקבן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֻּכי

עם יטלּנּו קּמא ּתּנא ּׁשאמר מה על ְְִִֶֶַַַַַָָָָּכלל

זבחים ּבמּסכת ּבּמׁשנה ׁשנינּו ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּנֹוצה,

והסיר לּגּוף לֹו ּבא נה): (זבחים ׁשּׁשי ְְִִִִֵֶֶַָָּפרק

מעים ּבני ואת הּנֹוצה ואת הּמראה ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָֻאת

ּומׁשנה הּדׁשן, לבית והׁשליכם עּמּה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָהּיֹוצאים

נֹוצה. וקתני היא, יֹוסי אּבא מׁשנת ְְִִִֵַַָָָָזֹו

˙Ú„Âרק מסיר ׁשאינֹו חכמים ּכדעת אנקלּוס ¿««ְְְֲִִֵֵֶַַַָֻ

ּבֹו הּכנּוס האכל עם ּבנֹוצתֹו ְִֶֶֶַַָָָֹהּזפק

ּבּזפק ּתֹופס ׁשהּכהן ּולפי הּמראה. ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻׁשהּוא

זפקיּה ית אמר: הּמראה את ּבֹו ְְִֵֵֵַַַָָָֻּומסיר

ּכי ּבזפקיּה, אּוכליּה הּוא ּכאּלּו ְְְְְִִִֵֵֵָּבאּוכליּה,

נֹוצתּה, ּתרּגּום ּוזפקיּה מראתֹו, ּתרּגּום ְְְְְֵֵַַָָָָֻאּוכליּה

האכל ׁשהּוא הּמראה ׁשּיסיר אמר ְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשהּכתּוב

ּובּנֹוצה ּבעֹורֹו הּזפק ׁשּנֹוטל ׁשעליה, ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבנֹוצתּה

ֶָָׁשעליו.

CÎÂבׁשמי ארי כא): כג (ׁשמֹות אנקלּוס אמר ¿»ְְְְֲִִֵַָֻ

ׁשמי ארי יאמר העברי ּוכפי ְְְְֲִִִִֵֵֵַָֹמימריּה,

ׁשּידע ּדבר לצר ּתרּגּומֹו הפ אבל ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבמימריּה,

העבֹותֹות ׁשּתי קצֹות ׁשּתי ואת ותרּגם ְְְְְְֲִֵֵֵֵָּבֹו.

גדילן ּתרּתין וית :ּבהּפּו ּכן כה) כח ְְְְִִֵֵַָָָ(ׁשם

רּבים. וכן סטרֹוהי, ּתרין ְְְְִִִֵֵַַּדעל



מי `xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xc` d"k ipy meil inei xeriy

(åè)øéè÷äå BLàø-úà ÷ìîe çaænä-ìà ïäkä Báéø÷äå§¦§¦³©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½§¦§¦−
:çaænä øé÷ ìò Bîã äöîðå äçaænä©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©

i"yx£B·È¯˜‰Â∑יביא אחת ּפרידה ÏÓe˜.אפּלּו Ô‰k‰∑ּבצּפרנֹו קֹוצץ ּכהן; ׁשל ּבעצמֹו אּלא ּבכלי, מליקה אין ¿ƒ¿ƒְֲִִִַַָָ«…≈»«ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
וקֹוצצן לּסימנין ׁשּמּגיע עד מפרקת וחֹות הערף „BÓ.מּמּול ‰ˆÓ�Â∑,"אּפים "מיץ ל)לׁשֹון הּמץ"(משלי "ּכיֿאפס ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿ƒ¿»»ְִִִֵֵַַַָ

טז) ויֹורד(ישעיה מתמּצה והּדם הּמזּבח קיר על הּׁשחיטה ּבית ּכֹובׁש ..‰ˆÓ�Â ¯ÈË˜‰Â ˜ÏÓe∑?ּכן לֹומר אפׁשר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ְֵֶַָ
ּופׁשּוטֹו ּכן. מליקה אף וכּו', ּבעצמֹו והּגּוף ּבעצמֹו הראׁש הקטרה מה אּלא, מֹוצה?! הּוא מקטיר, ׁשהּוא ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹמאחר

ּכבר ּדמֹו" "ונמצה הקטרה, וקדם והקטיר, ּומלק הּוא: מסרס מקרא רמב"ן.ׁשל ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
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i"yx£B˙‡¯Ó∑הּזפק וזה הרעי, ּגםֿנעּו",∑d˙ˆ�a.מקֹום נצּו "ּכי ּכמֹו: הּמאּוס, ּדבר לׁשֹון ו"נֹוצה" מעיה. ּבני עם À¿»ְְְִֶֶֶַָ¿…»»ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ורּבֹותינּו עמֹו'. הּקרקבן את 'נֹוטל ׁשאמר: חנן, ּבן יֹוסי אּבא ׁשל מדרׁשֹו וזהּו "ּבאּוכליּה", אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻוזהּו
ׁשאינּה ּבהמה, ּבעֹולת העֹור. ׁשעל הּנֹוצה עם ונֹוטלּה ארּבה ּכמֹו ּבסּכין הּזפק סביב קֹודר אמרּו: לברכה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻזכרֹונם
"והׁשלי" נאמר: הּגזל, מן ׁשּנּזֹון ּבעֹוף, והקטיר". ּבּמים ירחץ והּכרעים "והּקרב נאמר: ּבעליה, ּבאבּוס אּלא ְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָאֹוכלת

הּגזל מן ׁשאכלּו הּמעים, ˜„Ó‰.את ÁaÊn‰ Ïˆ‡∑ּכבׁש ׁשל ‰ÔLc.ּבמזרחֹו ÌB˜ÓŒÏ‡∑ׁשם ׁשּנֹותנין מקֹום ְִִֵֵֶֶַַַָָ≈∆«ƒ¿≈«≈¿»ְְִֶֶֶָ∆¿«»∆ְִֶָָ
ּבמקֹומן ׁשם נבלעים וכּלם והּמנֹורה, הּפנימי מזּבח ודּׁשּון ּבקר, ּבכל הּדׁשן רמב"ן.ּתרּומת ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

È˙טו ˜BÏÓÈÂ ‡Áa„ÓÏ ‡�‰k d�·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿ƒ¿»
Ï˙k ÏÚ dÓ„ ÈˆÓzÈÂ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dLÈ≈̄≈¿«≈¿«¿¿»¿ƒƒ¿≈¿≈«…∆

:‡Áa„Ó«¿¿»

ËÒÏ¯טז d˙È ÈÓ¯ÈÂ dÏÎ‡a d˜ÙÊ ˙È ÈcÚÈÂ¿∆¿≈»¿»≈¿À¿≈¿ƒ¿≈»«ƒ¿«
:‡ÓË˜ ÔÈ„LBÓc ¯˙‡Ï ‡Óe„˜ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ»«¬«¿¿ƒƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

רּבה הּׁשירים (ׁשיר רּבֹותינּו והזּכירּו ְְִִִִִֵַַַָָהעֹופֹות.

ּבּקן אדם יּגע אם העֹופֹות ּכל ּכי טו) ִִִֵַַָָָָא

ּביצים אֹו אפרֹוחים מּׁשם לקחת ְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּלהם

לא והּיֹונה לעֹולם, ּבֹו יקּננּו ולא ְְְְְְַַַַָָֹֹיעזבּוהּו

יחליפּו לא יׂשראל וכן ענין. ּבׁשּום ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹּתעזבּנּו

אֹו יהּודי אֹו אּלא לעֹולם, ותֹורתֹו ְְְְִֶָָָָּבֹוראם

ּבתרנגֹולים ּבחר ולא ט). מב רּבה (ׁשמֹות ְְְְְִַַַָָָֹצלּוב

זנּותם. ְְִַָלזּמת

·¯‰Âהּטעם ּכי מו) (ג הּנבֹוכים ּבמֹורה אמר ¿»«ְְִִֵַַַַַָ

הּיֹונים ואפרֹוחי הּתֹורים ּגדֹולי ְְְְְִִֵֵֶַַַַָּבהקרבת

ּבּיֹונים ׁשהּגדֹול מּפני ׁשּבהם, הּטֹוב הּוא ְִִִֵֶֶֶַַַָָּכי

הּיֹונים קטּני ּכי אמת, זה ואין ּבֹו. ערבּות ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַאין

רטבא מּפני לאכילה ראּויין ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹּכמעט

לטבעם נחּוׁש אם אבל ׁשּבהם. ְְְֲִִִֶֶָָָָָָעדפנית

הּתֹורים ּכי לסגּלתם, ׁשּנבחרּו יּתכן ְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָֻּבאכילה,

סגּלתם הּיֹונים ואפרֹוחי הּׂשכל, חּדּוד ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻסגּלתם

ּכפלּגס האברים ּבמבּטלי ּגדֹולה ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֻלתֹועלת

ּבֹו. ְֵַוכּיֹוצא

הּזֹו ההקרבה הּמזּבח. אל הּכהן והקריבֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ(טו)

הּמזּבח אל העֹוף ׁשּיעלה העלאה, ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהיא

ּבראׁשֹו אּלא אינּה ׁשהּמליקה אֹותֹו, ימלק ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹוׁשם

סה.) (זבחים ּדרׁשּו זה ּומּפני מזּבח. ְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשל

לגּבי קרב ׁשהּזר הּלב על עֹולה וכי ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּכהן:

מלּמד ּומלק, הּכהן נאמר לּמה ּכן אם ְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹמזּבח,

ּכהן. ׁשל ּבעצמֹו אּלא הּמליקה ּתהא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא

.‰ˆÓ�Â ¯ÈË˜‰Â ˜ÏÓe,ּכן לֹומר אפׁשר »«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ְֵֶַָ

ׁשהּוא אּלאמאחר מֹוצה, הּוא מקטיר ְִֵֶֶֶַַַָ

אף ּבעצמֹו, והּגּוף ּבעצמֹו הראׁש הקטרה ְְְְְְַַַַַַָָָֹמה

ּופׁשּוטֹו ּבעצמֹו. והּגּוף ּבעצמֹו הראׁש ְְְְְְְִַַַָָֹמליקה

וקדם והקטיר, ּומלק הּוא, מסרס מקרא ְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹׁשל

רּׁש"י. לׁשֹון ּכבר. ּדמֹו ונמצה ְְְְְִִַַָָָָָהקטרה

‡ÏÂויקטירּנּו הראׁש את ׁשּימלק לֹומר יּתכן ¿…ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

ּקיר על הּגּוף ּדם ונמצה ּכן ְְְֲִִֵֵַַַַָואחרי

קרבין אברים ׁשאין לפי אֹותֹו, והקטיר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָהּמזּבח

ּדמים, הרצאת לאחר אּלא קרּבן ּבׁשּום ְְְְְִֶַַַַָָָָָָלעֹולם

הּקרּבנֹות. ּבכל יכּפר ּבּנפׁש הּוא הּדם ְְְִֵֶֶַַַַָָָָּכי

להּקיׁש אּלא הּכתּוב ּבא ׁשּלא ּכן ּדרׁשּו ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹּולפיכ

הראׁש ּבׁשניהם ׁשּיהא להקטרה, ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹמליקה

ּבעצמֹו. והּגּוף ְְְְְַַַּבעצמֹו

Ï·‡ראׁשֹו את ּומלק מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו ¬»ְְִֶֶַָָֹ

הּמליקה על ילּמד הּמזּבח, ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָלהקטיר

הּגּוף, יקטיר ּכאׁשר הראׁש להקטיר ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹׁשּתהיה

הּכהן, אֹותֹו והקטיר יז) (ּפסּוק ׁשאמר ְְְִִֵֶַַָָֹּכמֹו

ּכמֹו ּכן, לֹומר הּקרּבנֹות ּבכל הּכתּוב ּדר ְְְִֵֶֶַַַָָָָּכי

אבל העלה. ּבנתחי ו) ּפסּוק (לעיל ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹׁשּפרׁשּתי

יז) (ּבפסּוק ּבכאן הּכהן,אמר אֹותֹו והקטיר : ְְְְִִֵַַָָָֹ

הקטרֹות ׁשּתי ּכי הּכל, את והקטיר אמר ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹולא

אֹותֹו, וׁשּסע הּמראה ויסיר הראׁש, יקטיר ְְְְִִִֵַַַָָָֹֻהן,

(נה). ּבזבחים ׁשּׁשנינּו ּכמֹו הּגּוף, ְְְְִִִִֶַַָָויקטיר

הרעי מקֹום ּבנֹוצתּה. מראתֹו את והסיר ְְְְְִִֵֶָָָָֻ(טז)

ונֹוצה מעיה, ּבני עם ּבנֹוצתּה, הּזפק. ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָזה

(איכה נעּו ּגם נצּו ּכי וכן מאּוס, ּדבר ְְִֵֵַָָָָָָלׁשֹון

וזהּו ּבאּוכליּה. אנקלּוס ׁשּתרּגם וזהּו טו). ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֻד

ּכהנים (ּתֹורת חנן ּבן יֹוסי אּבא ׁשל ְֲִִִֶֶַַָָָָֹמדרׁשֹו

ורּבֹותינּו עּמּה. הּקרקבן את נֹוטל ׁשאמר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻּכאן)

ּבסּכין הּזפק את קֹודר סה:): (זבחים ְְְִִֵֶֶֶַַָָאמרּו

רּׁש"י. לׁשֹון הּנֹוצה. עם ונֹוטלֹו ארּבה ְְְְֲִִֵַַָָֻּכעין

ep�È‡Âאּלא מקֹום ּבׁשּום נֹוצה ׁשאין נכֹון, ¿≈∆ְֵֶֶָָָָ

יאמר נעּו, ּגם נצּו ּכי וכן מּמׁש, ְִֵַַַָָָָֹנֹוצה

וגם הּגֹולה אל מּמקֹומם לעֹופף נֹוצה ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָׁשהעלּו

נצא ּכי וכמֹוהּו: מנֹוח. מצאּו ׁשּלא ׁשם ְְִֶַָָָָָָֹֹינּועּו

הירּוׁשלמי והמתרּגם ט). מח (ירמּיה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָּתצא

עׂשאֹו יטלטלּו, אף יתקֹוטטּו ארי ּבֹו: ְְְְֲִִַַַָָָָאמר

יאמר יא), כה (ּדברים אנׁשים יּנצּו ּכי ְֲִִִִִַָָָֹמן:

ה ולאּכי מהם ונֹודדים העּמים ּבכל נּצים ם ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹ

לׁשֹון אבל ּפרׁש. ויפה ּבתֹוכם. לגּור ְְְֲִֵֵֶָָָָיֹוסיפּו

הרב. ּבדברי יּמצא לא ְְִִֵֵַָָָֹנֹוצה

BL¯„Óeאף לּטל ׁשהצרי יֹוסי אּבא ׁשל ƒ¿»ְִִִִֶֶַַָֹ

והּוׁשט ׁשהּזפק מּפני עּמּה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהּקרקבן

מראתֹו, ּבכלל הּכל הּמאכל ּכלי הּקרקבן ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹֻֻעם

יֹוסי אּבא חלק ולא הרעי. יעׂשה ּבּקרקבן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֻּכי

עם יטלּנּו קּמא ּתּנא ּׁשאמר מה על ְְִִֶֶַַַַַָָָָּכלל

זבחים ּבמּסכת ּבּמׁשנה ׁשנינּו ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּנֹוצה,

והסיר לּגּוף לֹו ּבא נה): (זבחים ׁשּׁשי ְְִִִִֵֶֶַָָּפרק

מעים ּבני ואת הּנֹוצה ואת הּמראה ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָֻאת

ּומׁשנה הּדׁשן, לבית והׁשליכם עּמּה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָהּיֹוצאים

נֹוצה. וקתני היא, יֹוסי אּבא מׁשנת ְְִִִֵַַָָָָזֹו

˙Ú„Âרק מסיר ׁשאינֹו חכמים ּכדעת אנקלּוס ¿««ְְְֲִִֵֵֶַַַָֻ

ּבֹו הּכנּוס האכל עם ּבנֹוצתֹו ְִֶֶֶַַָָָֹהּזפק

ּבּזפק ּתֹופס ׁשהּכהן ּולפי הּמראה. ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻׁשהּוא

זפקיּה ית אמר: הּמראה את ּבֹו ְְִֵֵֵַַַָָָֻּומסיר

ּכי ּבזפקיּה, אּוכליּה הּוא ּכאּלּו ְְְְְִִִֵֵֵָּבאּוכליּה,

נֹוצתּה, ּתרּגּום ּוזפקיּה מראתֹו, ּתרּגּום ְְְְְֵֵַַָָָָֻאּוכליּה

האכל ׁשהּוא הּמראה ׁשּיסיר אמר ְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשהּכתּוב

ּובּנֹוצה ּבעֹורֹו הּזפק ׁשּנֹוטל ׁשעליה, ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבנֹוצתּה

ֶָָׁשעליו.

CÎÂבׁשמי ארי כא): כג (ׁשמֹות אנקלּוס אמר ¿»ְְְְֲִִֵַָֻ

ׁשמי ארי יאמר העברי ּוכפי ְְְְֲִִִִֵֵֵַָֹמימריּה,

ׁשּידע ּדבר לצר ּתרּגּומֹו הפ אבל ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבמימריּה,

העבֹותֹות ׁשּתי קצֹות ׁשּתי ואת ותרּגם ְְְְְְֲִֵֵֵֵָּבֹו.

גדילן ּתרּתין וית :ּבהּפּו ּכן כה) כח ְְְְִִֵֵַָָָ(ׁשם

רּבים. וכן סטרֹוהי, ּתרין ְְְְִִִֵֵַַּדעל
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(æé)ïäkä Búà øéè÷äå ìécáé àì åéôðëá Búà òqLå§¦©̧Ÿ´¦§¨¨»´Ÿ©§¦¼§¦§¦̧Ÿ³©Ÿ¥Æ
äMà àeä äìò Làä-ìò øLà íéöòä-ìò äçaænä©¦§¥½¨©¨«¥¦−£¤´©¨¥®Ÿ¨´À¦¥²

ñ :ýåýéì ççéð çéø¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£ÚqLÂ∑"הּגדי ּכׁשּסע "ויׁשּסעהּו ּבׁשמׁשֹון: אֹומר הּוא וכן ּבּיד; אּלא ׁשּסּוע אינֹו∑·ÂÈÙ�Î.אין ּכנפיו; עם ¿ƒ«ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָƒ¿»»ְִֵָָ

נֹוצתֹו ּכנפי למרט צרי.ÂÈÙ�Î·∑הדי ל אין והלא מּמׁש. ואיןנֹוצה נׂשרפים ּכנפים ׁשל רע ריח ׁשּמריח ֹוט ְְִִֵַָָֹƒ¿»»ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
עני ׁשל ּבקרּבנֹו ּומהּדר ׂשבע הּמזּבח ׁשּיהא ּכדי "והקטיר"? הּכתּוב: אמר ולּמה עליו. קצה ÏÈc·È.נפׁשֹו ‡Ï∑ ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ…«¿ƒ

ניחֹוח". "ריח ּבּבהמה: ונאמר ניחח", "ריח ּבעֹוף: נאמר מּגּבֹו. קֹורעֹו אּלא חתיכֹות, לׁשּתי לגמרי מפרקֹו ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹאינֹו
לּׁשמים' לּבֹו את ׁשּיכּון ּובלבד הּממעיט, ואחד הּמרּבה 'אחד :ל .לֹומר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz glya t"y zgiy)

ניחֹוח ריח ּבּבהמה ונאמר ניחֹוח, ריח ּבעֹוף יז)נאמר א, "הּמרּבה(רש"י ּבהמה: מקּדים ּבהמׁשְך ואּלּו עֹוף, מקּדים ּכאן לׁשאל: יׁש ְְְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹ

ׁשוים ּובהמה ׁשעֹוף לֹומר, ויׁש הּממעיט". . מעלה:מּמׁש. יׁש אחד ּבכל ּכי הּכּונה, מּצד רק לא הּנֹוצהעֹוף, ּגם מקריבים – ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

קרב). לא העֹור ּבהמה ּדוקאּבהמה(ּבעֹולת מסּימת ׁשּמּבחינה להדּגיׁש ּכדי עֹוף, הקּדים לכן ּגדלּה. מּצד (ולכןהּוא– ה'מרּבה' ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

הּכּונה). מּצד רק ולּבהמה לעֹוף ׁשּׁשוה מנחה, קרּבן רמב"ןהׁשמיט ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

á(à)äéäé úìñ ýåýéì äçðî ïaø÷ áéø÷ú-ék Lôðå§¤À¤¦«©§¦º¨§©³¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤¦«§¤´
:äðáì äéìò ïúðå ïîL äéìò ÷öéå Bðaø÷̈§¨®§¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«

i"yx£·È¯˜˙ Èk LÙ�Â∑אמר עני. מנחה? להתנּדב ּדרּכֹו מי ּבמנחה; אּלא נדבה, קרּבנֹות ּבכל "נפׁש" נאמר לא ¿∆∆ƒ«¿ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
נפׁשֹו הקריב ּכאּלּו עליו אני מעלה ˜¯B�a.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ‰È‰È ˙ÏÒ∑,סתם מנחה", עלי "הרי האֹומר: ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָ…∆ƒ¿∆»¿»ְְֲִֵֵַָָָָ

חמּׁשה ּכאן ׁשּנאמרּו לפי ּבענין. ׁשּמפרׁש ּכמֹו סלת, ּכׁשהיא ונקמצת ׁשּבּמנחֹות הראׁשֹונה ׁשהיא סלת, מנחת ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹמביא
סלת" "מנחת קרּויה לכ מּזֹו, חּוץ קמיצה קדם אפּויֹות ּבאֹות וכּלן מנחֹות, מן∑ÏÒ˙.מיני אּלא "סלת" אין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֻ…∆ִֵֶֶָֹ

לכל עּׂשרֹון למנחה", . . סלת "ועּׂשרֹון ׁשּנאמר: מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ואין חּטין", "סלת ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהחּטין,
ÔÓL.מנחה ‰ÈÏÚ ˜ˆÈÂ∑ּכּלּה Ï·�‰.על ‰ÈÏÚ Ô˙�Â∑אחד לצד עליה לבֹונה קמץ מּניח מקצתּה; ּומהעל . ְִָ¿»«»∆»∆∆ַָֻ¿»«»∆»¿…»ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

עּמּה נבלל ׁשהּוא מּפני ּכּלּה, על ׁשמן אחר: ּדבר למעט. אּלא ּבּתֹורה, רּבּוי אחר רּבּוי ׁשאין ּכן? לֹומר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻראית
ׁשּנאמר: עּמּה, נקמצת ולא עּמּה נבללת ׁשאינּה מקצתּה על ּולבֹונה ּומּׁשמנּה", "מּסלּתּה ׁשּנאמר: ּכמֹו עּמּה, ְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹונקמץ

ּומקטירּה ּומעליה ּכּלּה הּלבֹונה את מלּקט ׁשּקמץ, ׁשּלאחר לבנתּה", ּכל d‡È·‰Â."על .Ô˙�Â .˜ˆÈÂ∑מלּמד ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ¿»«¿»«∆¡ƒ»ְֵַ
ּבזר ּכׁשרים ּובלילה .ׁשּיציקה ְְְְִִִֵֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr ak zegiy ihewl)

מנחה קרּבן תקריב ּכי א)ונפׁש עצים(ב, מתנּדב ׁשהּיחיד מלּמד כהנים)קרּבן, קרּבן',(תורת 'מכׁשירי הם עצים הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

התּבּטלּות ּבֹו אין ולכן לה'), ניחֹוח (ריח חׁשּובה ּפעּלה ׁשעׂשה מּכְך סּפּוק האדם חׁש מּמׁש ּבקרּבן ּדהּנה לֹומר, ויׁש קרּבן. ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻולא

יֹותר נעלה ׁשּבעצים ׁשה'קרּבן' נמצא, מלאה. היא והתּבּטלּותֹו לאדם, סּפּוק ּגֹורם אינֹו מּמׁש, קרּבן ׁשאינֹו עצים, קרּבן אְך ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמלאה.

עצמֹו. רמב"ןמּקרּבן ְְִַָָ

d˙Èיז ˜qÈÂ L¯ÙÈ ‡Ï È‰BÙ„‚a d˙È ˜¯ÙÈÂƒ»≈»≈¿«¿ƒ»«¿≈¿«≈»≈
‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡�‰k«¬»¿«¿¿»«»«»ƒ«∆»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡e‰ ‡˙ÏÚ¬»»À¿»¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

ÈÈא Ì„˜ ‡˙Á�Ó Ôa¯˜ ·¯˜È È¯‡ L�‡Â∆¡«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»√»¿»
ÔzÈÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ˜È¯ÈÂ d�a¯˜ È‰È ‡zÏÒÀ¿»¿≈À¿»≈ƒƒ¬«ƒ¿»¿ƒ≈

:‡z�·Ï dÏÚ¬«¿À¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכנפי למרט צרי אינֹו ּכנפיו, עם בכנפיו. ְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹ(יז)

רּׁש"י. לׁשֹון מּמׁש. נֹוצה ּכנפיו, ְְִַַָָָָָנֹוצתֹו.

מאי הּכתּוב יזּכיר לא ּכן ׁשאם נכֹון, ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹואינּנּו

מּגּבֹו. אֹו מּלפניו אם אֹותֹו, יׁשּסע מקֹום ְְִִִֶַַַָָָזה

ּכי ּכנפיו, ּבמקֹום אֹותֹו וׁשּסע ּפרּוׁשֹו ְְְֲִִִֵַָָָאבל

אֹו ּבּבית, ּבארֹון, ּכאמר הּכלי, ּבי"ת ְְְְִִֵֵַַַַָָָהּבי"ת

ֶַָּבּׂשדה.

ÔÈ‡Âהּכנפים ּככל הּוא אבל נֹוצה, ּכנפיו ¿≈ְְְֲִַַָָָָָָ

(ּבראׁשית ּכנף ּכל צּפֹור ּכל ְִִֵֶַָָָָֹׁשּבּכתּוב:

וכן: כו), לט (אּיֹוב לתימן ּכנפיו יפרׁש יד), ְְְְִִֵֵָָָֹז

הּוא ונֹוצה כז). טו (ׁשמּואלֿא מעילֹו ְְְְִִֵַָּבכנף

ׁשּכתּוב ּכענין העֹופֹות, ּגּוף על אׁשר ְְֲִֵֶֶַַָָָָהּׂשער

הּנׁש ג): יז הּכנפים(יחזקאל ּגדֹול הּגדֹול ר ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָ

(טהרֹות ׁשנינּו וכן הּנֹוצה. מלא האבר ְֳִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאר

ּומטּמאֹות טמאֹות והּנֹוצה הּכנפים ג): ְְְְְִֵַַַַָָא

טו): יז אחרי ּכהנים (ּתֹורת ואמרּו ְְְְֲֲִִֵַַָָֹּומצטרפֹות,

ולּנֹוצה. ולּכנפים ולּצּפרנים לחרטם ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָֹּפרט

ׁשּיציקה מלּמד והביאּה. ונתן ויצק ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָ(אֿב)

וקמץ. הּכהנים ּבזר. ּכׁשרה ְְְְֲִִֵַַָָָָֹּובלילה

רּׁש"י. לׁשֹון ּכהּנה. מצות ואיל ְְְְִִִִֵַַָָָָֻמּקמיצה

CÈ¯ˆÂמתחלת ּכהּנה מצות ׁשאין ׁשּנבאר ¿»ƒְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֻ

קֹודמת הּגׁשה ׁשהרי ְֲִֵֶֶֶַַָָָּבּקמיצה,

(להּלן ׁשאמר ּכמֹו ּבזר, ּפסּולה והיא ְְְְְְִִֶַַַָָָָָלּקמיצה

אל והּגיׁשּה הּכהן אל והקריבּה ח): ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹּפסּוק

אזּכרתּה את הּכהן והרים :ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּמזּבח,

הּוא ׁשהּכהן הרי הּקמץ, ׁשהּוא ט) ֲֵֵֶֶֶַַָֹֹ(ּפסּוק

ּדרֹומית מערבית לקרן הּמזּבח אל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָמּגיׁשּה

קֹומץ. ּכ ְֵַַָואחר

CÎÂוהּתנּופֹות הּסמיכֹות לו.): (קּדּוׁשין ׁשנינּו ¿»ְְְִִִִַַָ

ּבאנׁשים נֹוהגֹות והּקמיצֹות ְְְֲֲִִַַַַָָוההּגׁשֹות

ּדכתיב הּגׁשֹות, ואמרּו: ּבנׁשים, נֹוהגֹות ְְְְְֲִִִֵַָָָואין

אהרן ּבני אֹותּה הקרב הּמנחה ּתֹורת ְְְֲִֵֵַַַַָָֹֹזאת

ההּגׁשה ּכן אם אהרן, ּבנֹות ולא ז), ו ְְְֲִֵַַַַָָָֹֹ(להּלן

היא. אהרן ְֲִִֵַֹּבבני

Ï·‡ואיל מּקמיצה ט.): (מנחֹות ּׁשאמרּו מה ¬»ְְְִִֵֶַָָָָָ

זֹו מּקמיצה ּכי ּכּונתם ּכהּנה, ְְְִִִִַַָָָָָֻמצות

`xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xc` d"k ipy meil inei xeriy

(á)àìî íMî õî÷å íéðäkä ïøäà éða-ìà dàéáäå¤«¡¦À̈¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿ
ïäkä øéè÷äå dúðáì-ìk ìò dðîMîe dzìqî Böî÷ª§À¦¨§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧©Ÿ¥¹

:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä dúøkæà-úà¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£ıÓ˜Â ÌÈ�‰k‰∑ּכהּנה מצות ואיל ÌMÓ.מּקמיצה ıÓ˜Â∑ׁשהּקמיצה ,ללּמד עֹומדֹות, הּזר ׁשרגלי מּמקֹום «…¬ƒ¿»«ְְְְִִִֵַָָָֻ¿»«ƒ»ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ

יׂשראל רגלי ּדריסת מקֹום ׁשל אּמה עׂשרה ּבאחת אף ּבעזרה, מקֹום ּבכל ˜BˆÓ.ּכׁשרה ‡ÏÓ∑,מברץ יכֹול ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ¿…À¿ְָָֹ
הּקמץ. ּׁשּבתֹו מה אּלא ּכׁשר יהא לא ּבקמצֹו", מּמּנּו "והרים אחר: ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד צד? לכל ויֹוצא ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻּומבצּבץ
"קמץ" וזהּו ידֹו, ּפס על אצּבעֹותיו ׁשלׁש חֹופה ּכיצד? הא "מלא". לֹומר: ּתלמּוד חסר? יכֹול "ּבקמצֹו", ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻאי

העברית לׁשֹון d˙�·ÏŒÏk.ּבמׁשמע ÏÚ∑מלא הּקמץ יהא הּלבֹונה ּכל ÈË˜‰Â¯.לבד d˙�·Ï∑הּלבֹונה אף ְְְִִַַָָ«»¿…»»ְְְֵֵֶַַַָָָֹ¿…»»¿ƒ¿ƒְַַָ
d�ÓMÓe.ּבהקטרה dzÏqÓ BˆÓ˜ ‡ÏÓ∑ּפסּולה לבֹונה, קרט אֹו מלח ּגרּגר ּבידֹו ועלה קמץ אם ∑‡d˙¯kÊ.הא, ְְַָָ¿…À¿ƒ»¿»ƒ«¿»ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ«¿»»»

העֹול רּוחהּקמץ ּולנחת לטֹובה ּבעליה נזּכר ׁשּבֹו הּמנחה, זכרֹון הּוא לגבּה .ה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

(â)íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
ñ :ýåýé éMàî¥«¦¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÂÈ�·Ïe Ô¯‰‡Ï∑ּבמחלקת וההדיֹוט ּבמחלקת, ׁשּלא ּבראׁש חלק נֹוטל ּגדֹול ˜„ÌÈL.ּכהן L„˜∑להם .היא ¿«¬…¿»»ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹ…∆»»ƒִֶָ
'‰ ÈM‡Ó∑האּׁשים מּתנֹות לאחר אּלא ּבּה, חלק להם .אין ≈ƒ≈ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

(ã)úvî úBlç úìñ øepú äôàî äçðî ïaø÷ áø÷ú éëå§¦¬©§¦²¨§©¬¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³©ŸÆ
ñ :ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤

i"yx£'B‚Â ·È¯˜˙ ÈÎÂ∑החּלֹות רקיקין. אֹו חּלֹות, אֹו ׁשּיביא הּכתּוב, ולּמד תּנּור'; מאפה מנחת עלי 'הרי ׁשאמר: ¿ƒ«¿ƒ¿ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ
הּׁשמן ּכל ׁשּיכלה עד ּומֹוׁשחן וחֹוזר 'מֹוׁשחן אֹומרים: יׁש ּבמׁשיחתן: רּבֹותינּו ונחלקּו מׁשּוחין. והרקיקין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבלּולֹות
עצמֹו ּבפני נאכל הּׁשמן ּוׁשאר יונית ּכ"ף ּכמין 'מֹוׁשחן אֹומרים: ויׁש ׁשמן', לג טעּונֹות הּמנחֹות ׁשּכל ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשּבּלג,
ואין הּזיתים, מן הּיֹוצא ּוׁשליׁשי ׁשני ׁשמן להכׁשיר ּפעמים? ׁשּתי "ּבּׁשמן", "ּבּׁשמן", לֹומר ּתלמּוד ּומה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹלּכהנים'.
ונקמצֹות קמיצתן לפני האפּויֹות הּמנחֹות ּכל ּבמנחֹות: וׁשנינּו ."ז" ּבֹו: ׁשּנאמר לּמנֹורה, אּלא ראׁשֹון ׁשמן ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָצרי

רקיקין עׂשר ּבאה "רקיקין", ּבּה: והאמּור חּלֹות, עׂשר עׂשר ּבאֹות ּכּלן ּפתיתה, ידי .על ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

(ä)ðaø÷ úáçnä-ìò äçðî-íàåïîMá äìeìa úìñ E §¦¦§¨¬©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
:äéäú ävî©¨¬¦«§¤«

i"yx£˙·Án‰ŒÏÚ ‰Á�ÓŒÌ‡Â∑על מנחה ּבֹו ׁשאֹופין ּבּמקּדׁש ׁשהיה הּוא ּוכלי מחבת", מנחת עלי "הרי ׁשאמר: ¿ƒƒ¿»«««¬«ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
קׁשין ׁשּבתֹוכֹו הּמנחה ּומעׂשה צף, אּלא עמק אינֹו והּכלי ּבּׁשמן, אתהאּור ׂשֹורף האּור צפה, ׁשהיא ׁשּמּתֹו , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

לעׂשּיתן קדם ּבּכלי ׁשמן ּומּתן ּובלילה יציקה ׁשמן: מּתנֹות ׁשלׁש טעּונֹות וכּלן ·ÔÓM.הּׁשמן. ‰ÏeÏa ˙ÏÒ∑ ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻ…∆¿»«∆∆
סלת ּבעֹודן ׁשּבֹוללן .מלּמד ְְְֵֶֶַָָֹ

(å)ñ :àåä äçðî ïîL äéìò z÷öéå íézt dúà úBúẗ³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬¨¤−¨¨®¤¦§¨−¦«
i"yx£ÌÈzt d˙‡ ˙B˙t∑קמיצה קדם הּנאפֹות הּמנחֹות ּכל לרּבֹות »…»ƒƒְְְֱִֶֶַַַָָָֹ

‰Â‡.לפתיתה ‰Á�Ó ÔÓL ‰ÈÏÚ z˜ˆÈÂ∑ּתלמּוד ּכן? ּתּנּור מאפה מנחת אף יכֹול ליציקה. הּמנחֹות ּכל לרּבֹות ְִִָ¿»«¿»»∆»»∆ƒ¿»ƒְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָ
הוא לֹומר: ּתלמּוד הרקיקין? את אֹוציא ולא החּלֹות את אֹוציא "עליה". .לֹומר: ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

ıBÓ˜ÈÂב ‡i�‰k Ô¯‰‡ È�a ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»¿≈«¬…»¬«»¿ƒ¿
Ïk ÏÚ dÁLnÓe dzÏqÓ dˆÓ˜ ÈÏÓ ÔnzÓƒ«»¿≈À¿≈ƒÀ¿«ƒƒ¿««»
‡Áa„ÓÏ dz¯k„‡ ˙È ‡�‰k ˜qÈÂ dz�·Ï¿À¿«¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«¿«¿¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

È‰B�·ÏÂג Ô¯‰‡Ï ‡˙Á�Ó ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡i�a¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

˙ep¯‡ד ‰Ù‡Ó ‡˙Á�Ó Ôa¯˜ ·¯˜˙ È¯‡Â«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»«¬≈«»
ÔÈ‚BtÒ‡Â ÁLÓa ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡zÏÒÀ¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ

:ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»

zÏÒ‡ה C�a¯˜ ‡˙¯ÒÓ ÏÚ ‡˙Á�Ó Ì‡Â¿ƒƒ¿»»««¿≈»À¿»»À¿»
:È‰z ¯Èht ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿««ƒ¿≈

ÁLÓ‡ו dÏÚ ˜È¯˙e ÔÈÚeˆa d˙È Úˆa¿«»«ƒƒ¿ƒ¬«ƒ¿»
:‡È‰ ‡˙Á�Óƒ¿»»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לא ּכהּנה, מצות ואיל הּזה ּבּפסּוק ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻהּכתּובה

ׁשהרי לקמיצה, ּבכאן הּכתּוב ׁשהקּדים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָּבדברים

ל ּונתינת יציקה הזּכיר זֹו והבאהּבפרׁשה בֹונה ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָ

אל הּגׁשה ּכאן הזּכרה ולא ּוקמיצה, הּכהן ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻאל

קמיצה קדם ּכאן האמּורין ׁשּכל נמצא ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהּמזּבח.

והבאה. ּובלילה יציקה ׁשהם ּבזר, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּכׁשרין



מג `xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xc` d"k ipy meil inei xeriy

(á)àìî íMî õî÷å íéðäkä ïøäà éða-ìà dàéáäå¤«¡¦À̈¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿ
ïäkä øéè÷äå dúðáì-ìk ìò dðîMîe dzìqî Böî÷ª§À¦¨§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧©Ÿ¥¹

:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä dúøkæà-úà¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£ıÓ˜Â ÌÈ�‰k‰∑ּכהּנה מצות ואיל ÌMÓ.מּקמיצה ıÓ˜Â∑ׁשהּקמיצה ,ללּמד עֹומדֹות, הּזר ׁשרגלי מּמקֹום «…¬ƒ¿»«ְְְְִִִֵַָָָֻ¿»«ƒ»ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ

יׂשראל רגלי ּדריסת מקֹום ׁשל אּמה עׂשרה ּבאחת אף ּבעזרה, מקֹום ּבכל ˜BˆÓ.ּכׁשרה ‡ÏÓ∑,מברץ יכֹול ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ¿…À¿ְָָֹ
הּקמץ. ּׁשּבתֹו מה אּלא ּכׁשר יהא לא ּבקמצֹו", מּמּנּו "והרים אחר: ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד צד? לכל ויֹוצא ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻּומבצּבץ
"קמץ" וזהּו ידֹו, ּפס על אצּבעֹותיו ׁשלׁש חֹופה ּכיצד? הא "מלא". לֹומר: ּתלמּוד חסר? יכֹול "ּבקמצֹו", ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻאי

העברית לׁשֹון d˙�·ÏŒÏk.ּבמׁשמע ÏÚ∑מלא הּקמץ יהא הּלבֹונה ּכל ÈË˜‰Â¯.לבד d˙�·Ï∑הּלבֹונה אף ְְְִִַַָָ«»¿…»»ְְְֵֵֶַַַָָָֹ¿…»»¿ƒ¿ƒְַַָ
d�ÓMÓe.ּבהקטרה dzÏqÓ BˆÓ˜ ‡ÏÓ∑ּפסּולה לבֹונה, קרט אֹו מלח ּגרּגר ּבידֹו ועלה קמץ אם ∑‡d˙¯kÊ.הא, ְְַָָ¿…À¿ƒ»¿»ƒ«¿»ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ«¿»»»

העֹול רּוחהּקמץ ּולנחת לטֹובה ּבעליה נזּכר ׁשּבֹו הּמנחה, זכרֹון הּוא לגבּה .ה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

(â)íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
ñ :ýåýé éMàî¥«¦¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÂÈ�·Ïe Ô¯‰‡Ï∑ּבמחלקת וההדיֹוט ּבמחלקת, ׁשּלא ּבראׁש חלק נֹוטל ּגדֹול ˜„ÌÈL.ּכהן L„˜∑להם .היא ¿«¬…¿»»ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹ…∆»»ƒִֶָ
'‰ ÈM‡Ó∑האּׁשים מּתנֹות לאחר אּלא ּבּה, חלק להם .אין ≈ƒ≈ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

(ã)úvî úBlç úìñ øepú äôàî äçðî ïaø÷ áø÷ú éëå§¦¬©§¦²¨§©¬¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³©ŸÆ
ñ :ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤

i"yx£'B‚Â ·È¯˜˙ ÈÎÂ∑החּלֹות רקיקין. אֹו חּלֹות, אֹו ׁשּיביא הּכתּוב, ולּמד תּנּור'; מאפה מנחת עלי 'הרי ׁשאמר: ¿ƒ«¿ƒ¿ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ
הּׁשמן ּכל ׁשּיכלה עד ּומֹוׁשחן וחֹוזר 'מֹוׁשחן אֹומרים: יׁש ּבמׁשיחתן: רּבֹותינּו ונחלקּו מׁשּוחין. והרקיקין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבלּולֹות
עצמֹו ּבפני נאכל הּׁשמן ּוׁשאר יונית ּכ"ף ּכמין 'מֹוׁשחן אֹומרים: ויׁש ׁשמן', לג טעּונֹות הּמנחֹות ׁשּכל ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשּבּלג,
ואין הּזיתים, מן הּיֹוצא ּוׁשליׁשי ׁשני ׁשמן להכׁשיר ּפעמים? ׁשּתי "ּבּׁשמן", "ּבּׁשמן", לֹומר ּתלמּוד ּומה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹלּכהנים'.
ונקמצֹות קמיצתן לפני האפּויֹות הּמנחֹות ּכל ּבמנחֹות: וׁשנינּו ."ז" ּבֹו: ׁשּנאמר לּמנֹורה, אּלא ראׁשֹון ׁשמן ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָצרי

רקיקין עׂשר ּבאה "רקיקין", ּבּה: והאמּור חּלֹות, עׂשר עׂשר ּבאֹות ּכּלן ּפתיתה, ידי .על ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

(ä)ðaø÷ úáçnä-ìò äçðî-íàåïîMá äìeìa úìñ E §¦¦§¨¬©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
:äéäú ävî©¨¬¦«§¤«

i"yx£˙·Án‰ŒÏÚ ‰Á�ÓŒÌ‡Â∑על מנחה ּבֹו ׁשאֹופין ּבּמקּדׁש ׁשהיה הּוא ּוכלי מחבת", מנחת עלי "הרי ׁשאמר: ¿ƒƒ¿»«««¬«ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
קׁשין ׁשּבתֹוכֹו הּמנחה ּומעׂשה צף, אּלא עמק אינֹו והּכלי ּבּׁשמן, אתהאּור ׂשֹורף האּור צפה, ׁשהיא ׁשּמּתֹו , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

לעׂשּיתן קדם ּבּכלי ׁשמן ּומּתן ּובלילה יציקה ׁשמן: מּתנֹות ׁשלׁש טעּונֹות וכּלן ·ÔÓM.הּׁשמן. ‰ÏeÏa ˙ÏÒ∑ ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻ…∆¿»«∆∆
סלת ּבעֹודן ׁשּבֹוללן .מלּמד ְְְֵֶֶַָָֹ

(å)ñ :àåä äçðî ïîL äéìò z÷öéå íézt dúà úBúẗ³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬¨¤−¨¨®¤¦§¨−¦«
i"yx£ÌÈzt d˙‡ ˙B˙t∑קמיצה קדם הּנאפֹות הּמנחֹות ּכל לרּבֹות »…»ƒƒְְְֱִֶֶַַַָָָֹ

‰Â‡.לפתיתה ‰Á�Ó ÔÓL ‰ÈÏÚ z˜ˆÈÂ∑ּתלמּוד ּכן? ּתּנּור מאפה מנחת אף יכֹול ליציקה. הּמנחֹות ּכל לרּבֹות ְִִָ¿»«¿»»∆»»∆ƒ¿»ƒְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָ
הוא לֹומר: ּתלמּוד הרקיקין? את אֹוציא ולא החּלֹות את אֹוציא "עליה". .לֹומר: ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

ıBÓ˜ÈÂב ‡i�‰k Ô¯‰‡ È�a ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»¿≈«¬…»¬«»¿ƒ¿
Ïk ÏÚ dÁLnÓe dzÏqÓ dˆÓ˜ ÈÏÓ ÔnzÓƒ«»¿≈À¿≈ƒÀ¿«ƒƒ¿««»
‡Áa„ÓÏ dz¯k„‡ ˙È ‡�‰k ˜qÈÂ dz�·Ï¿À¿«¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«¿«¿¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

È‰B�·ÏÂג Ô¯‰‡Ï ‡˙Á�Ó ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡i�a¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

˙ep¯‡ד ‰Ù‡Ó ‡˙Á�Ó Ôa¯˜ ·¯˜˙ È¯‡Â«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»«¬≈«»
ÔÈ‚BtÒ‡Â ÁLÓa ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡zÏÒÀ¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ

:ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»

zÏÒ‡ה C�a¯˜ ‡˙¯ÒÓ ÏÚ ‡˙Á�Ó Ì‡Â¿ƒƒ¿»»««¿≈»À¿»»À¿»
:È‰z ¯Èht ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿««ƒ¿≈

ÁLÓ‡ו dÏÚ ˜È¯˙e ÔÈÚeˆa d˙È Úˆa¿«»«ƒƒ¿ƒ¬«ƒ¿»
:‡È‰ ‡˙Á�Óƒ¿»»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לא ּכהּנה, מצות ואיל הּזה ּבּפסּוק ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻהּכתּובה

ׁשהרי לקמיצה, ּבכאן הּכתּוב ׁשהקּדים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָּבדברים

ל ּונתינת יציקה הזּכיר זֹו והבאהּבפרׁשה בֹונה ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָ

אל הּגׁשה ּכאן הזּכרה ולא ּוקמיצה, הּכהן ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻאל

קמיצה קדם ּכאן האמּורין ׁשּכל נמצא ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהּמזּבח.

והבאה. ּובלילה יציקה ׁשהם ּבזר, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּכׁשרין
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ß xc` e"k iyily mei ß

(æ)ðaø÷ úLçøî úçðî-íàå:äNòz ïîMa úìñ E §¦¦§©¬©§¤−¤¨§¨¤®¬Ÿ¤©¤−¤¥«¨¤«
i"yx£˙LÁ¯Ó∑,עמּקה ׁשהיא ּומּתֹו עמק, ּבּמקּדׁש, ׁשהיה הּוא ּכלי «¿∆∆ְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹֻ

הע מנחה מעׂשה לפיכ ׂשֹורפֹו, האּור ואין צבּור נראהׁשמנּה מׁשקה עלֿידי ,ר ּדבר ּכל רֹוחׁשין. לתֹוכּה ׂשּויין ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ּומנענע .ּכרֹוחׁש ְְֲֵֵַַ

(ç)ýåýéì älàî äNòé øLà äçðnä-úà úàáäå§¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¯¥«¨¤²¥¥−¤©«Ÿ̈®
:çaænä-ìà dLébäå ïäkä-ìà dáéø÷äå§¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈¤©¦§¥«©

i"yx£‰l‡Ó ‰NÚÈ ¯L‡∑הּללּו הּמינים מן הּכהן∑d·È¯˜‰Â.מאחד אל ∑‡ÁaÊn‰ŒÏ.הּכהן∑dLÈb‰Â.ּבעליה ¬∆≈»∆≈≈∆ִִִֵֶַַָָ¿ƒ¿ƒ»ְֵֶֶַָָֹ¿ƒƒ»ֵַֹ∆«ƒ¿≈«
מזּבח ׁשל מערבית ּדרֹומית לקרן .מּגיׁשּה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ

(è)øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´¨½̈§¦§¦−
:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£d˙¯kÊ‡Œ˙‡∑הּקמץ .הּוא ∆«¿»»»ֶַֹ

(é)éMàî íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¥«¦¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

(àé)õîç äNòú àì ýåýéì eáéø÷z øLà äçðnä-ìk̈©¦§À̈£¤³©§¦¸Æ©«Ÿ̈½¬Ÿ¥«¨¤−¨¥®
:ýåýéì äMà epnî eøéè÷ú-àì Lác-ìëå øàN-ìë ék¦³¨§ŸÆ§¨§©½«Ÿ©§¦¯¦¤²¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£L·cŒÏÎÂ∑"ּדבׁש" קרּוי ּפרי מתיקת רמב"ן.ּכל ¿»¿«ְְְִִַַָָ

(áé)çaænä-ìàå ýåýéì íúà eáéø÷z úéLàø ïaø÷̈§©¬¥¦²©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®§¤©¦§¥¬©
:ççéð çéøì eìòé-àìŸ©«£−§¥¬©¦«Ÿ©

i"yx£e·È¯˜z ˙ÈL‡¯ Ôa¯˜∑,עצרת ׁשל הּלחם ׁשּתי ראׁשית, קרּבן הּדבׁש? ּומן הּׂשאֹור מן להביא ל ּיׁש מה »¿«≈ƒ«¿ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּותמרים ּתאנים ּבּכּורי ּכמֹו הּדבׁש, מן ּובּכּורים ּתאפינה", "חמץ ׁשּנאמר: הּׂשאֹור, מן .הּבאים ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

·Óז ‡zÏÒ C�a¯˜ ‡z„¯ ˙Á�Ó Ì‡ÂÁL ¿ƒƒ¿«ƒ¿»À¿»»À¿»ƒ¿«
:„·Ú˙zƒ¿¬≈

˜„Ìח ÔÈl‡Ó „·Ú˙È Èc ‡˙Á�Ó ˙È È˙È˙Â¿«¿ƒ»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈≈ƒ≈√»
:‡Áa„ÓÏ dp·¯˜ÈÂ ‡�‰k ˙ÂÏ d�È·¯˜ÈÂ ÈÈ¿»ƒ»¿ƒ«¿»«¬»ƒ»¿ƒ«¿«¿¿»

qÈÂ˜ט dz¯k„‡ ˙È ‡˙Á�Ó ÔÓ ‡�‰k ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«¿«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

È‰B�·ÏÂי Ô¯‰‡Ï ‡˙Á�Ó ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡i�a¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

˙˙Ú·„יא ‡Ï ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡˙Á�Ó Ïk»ƒ¿»»ƒ¿»¿√»¿»»ƒ¿¬≈
Ôe˜q˙ ‡Ï L·c ÏÎÂ ¯ÈÓÁ ÏÎ È¯‡ ÚÈÓÁ¬ƒ«¬≈»¬ƒ¿»¿«»«¿

:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ dpÓƒ≈À¿»»√»¿»

ÈÈיב Ì„˜ ÔB‰˙È Ôe·¯˜z ÈÓ„˜ Ôa¯À̃¿««¿«¿»¿»¿√»¿»
:‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôe˜qzÈ ‡Ï ‡Áa„ÓÏe¿«¿¿»»ƒ«¿¿ƒ¿«»»¿«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

תעׂשה לא לה' ּתקריבּו אׁשר הּמנחה ּכל ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ(יא)

ואחר חמץ, הּמנחה להביא אסר ְְְִִֵֵַַַַָָָָָחמץ.

יחמיץ ׁשּלא לאסר מּמּנּו, תקטירּו לא אמר: ְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹּכ

תקטירּו לא ּבכלל ויּכנס ויקטירּנּו. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹהּקמץ

הּסּמים, קטרת ּכגֹון הקטרה, ּכל אּׁשה, ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹמּמּנּו

לּקטרת הּדבׁש היה יפה אֹומרים ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּפּטמין

ּכאן). (ת"כ הּתֹורה ׁשאסרּתֹו ְֲֶֶַַָָָאּלא

,epnÓ ¯Ó‡Â.קמץ חצי ּכלֹומר מּקצתֹו, לאסר ¿»«ƒ∆ְְֱֲִִֶֶַָֹֹ

הּכתּוב מרּבּוי לֹוקה ערּובֹו על ְִֵֵֵֶַַָוכן

ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּדבׁש, וכל ׂשאֹור כל ּכי ְְְְְִֶֶַַָָָָֹׁשאמר:

הּכתּוב וטעם (מג:). ּובפסחים (נח.) ְְְִִִַַַָָָּבמנחֹות

ויכּתב טו), ו, (ּפסּוק היא מנחה ְְְְִִִִֶַָָֹׁשּיזּכיר:

ׁשלח אנכי הּנה מּפרׁשת מקֹום ּבכל וכן ְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹהּוא,

ההוא האּׁשה וכן: כ), כג (ׁשמֹות ְְְִִֵַַָָָמלא

ׁשהּנקבה ּבעבּור ה), יז ּדברים לא, ה ְְְֲִִֵֶַַַָָָ(ּבּמדּבר

ּבכח. הּזכר ְְִַַַָָֹּבכלל

ÌÚËÂּכדברי ׁשהּוא יּתכן והּדבׁש, הּׂשאֹור ¿««ְְְְְִִֵֵֶַַַָ

אמר מו), (ג הּנבֹוכים ּבמֹורה ְְִֵַַַָָהרב

עבֹודה לעֹובדי היה ׁשהּמנהג ּבספריהם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּמצא

הּדבׁש ּולערב חמץ, מנחתם ּכל להקריב ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָזרה

וכזה לּגבֹוּה. אסרם ולכן קרּבניהם, ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבכל

ּבמּצבה כב) טז ּדברים (ספרי רּבֹותינּו ְְְְִִִֵֵַַָָָאמרּו

ׂשנאּה ּכ ואחר האבֹות ּבימי נבחרת ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהיתה

ּכמֹו זרה, לעבֹודה חק ׁשעׂשאּוה מּפני ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹהּׁשם

(ׁשם) (ּדבריםׁשאמר אלהי ה' ׂשנא אׁשר : ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָֹ

כב). טז

ÌÚË·eׁשהם ּבעבּור ּכן, ּגם אמר הּמלח ¿««ֲֵֵֶֶַַַַַָ

ּכלל. יקריבּוהּו ולא אֹותֹו ְְְְֲִִַָֹימאסּו

לחם להיֹות ּכבֹוד ּדר ׁשאינֹו מּפני ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָויּתכן

נא הקריבהּו ּכטעם: מלח, מּבלי ּתפל ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׁשם

העצים מעטּו ּולפיכ ח), א (מלאכי ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָלפחת

אֹו כ.). (מנחֹות מלח טעּונים ׁשאין ְְְִֵֶֶַַָָוהּדם

מּמּנּו. נעלם סֹוד אּלה ּבכל ְְִֵֵֶֶֶֶָָׁשּיׁש

¯Ó‡Âּכי רּבים, לׁשֹון ּודבׁש ּבׂשאֹור הּכתּוב ¿»«ְְְִִִַַַָ

ואמר: וחזר ידּבר. ּובניו אהרן ְְְֲִֵַַַַָָָָֹעם

יחזר ּכי ּתמלח, ּבּמלח מנחת קרּבן ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹוכל

הּפרׁשה ּבתחּלת ּבֹו ׁשאמר הּמנחה מביא ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאל

.קרּבנ מרחׁשת מנחת ואם ז): ְְְְִִֶֶֶַַָָָ(ּפסּוק

יציקה ּכמֹו ּבזר ּכׁשרה הּמליחה ּכי ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָוהּטעם,

ּכל על .קרּבנ ּכל על וטעם ְְְְִַַַַָָָָָּובלילה.

ּכמֹו מלח טעּונין הּקרּבנֹות ׁשּכל ,ְְְְְִֶֶֶַַָָָָקרּבנֹותי

ְִַָהּמנחה.

`xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"k iyily meil inei xeriy

(âé)úéøa çìîúéaLúàìå çìîzçìna Eúçðî ïaø÷-ìëå§¨¨§©´¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ©§¦À¤µ©§¦´
éäìàðaø÷-ìk ìò Eúçðî ìòî Eñ :çìî áéø÷z E ¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬¨¨§¨«§−©§¦¬¤«©

i"yx£˙È¯a ÁÏÓ∑,ּבּמלח ּבּמזּבח לּקרב הּתחּתֹונים הּמים ׁשהבטחּו ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת לּמלח ּכרּותה ׁשהּברית ∆«¿ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֻ
ּבחג הּמים ונּסּו.E�a¯˜ŒÏk ÏÚ∑ּכּלן הּקדׁשים ּכל ואמּורי ועֹוף ּבהמה עֹולֹות .על ְִִֶַַָ«»»¿»¿ְְֳִֵֵֵַַָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ãiyd xtq)(337 'nr ` h"nyz zeg

אלקיָך ּברית מלח תׁשּבית יג)ולא (ב, ְְְֱִִֶֶַַֹֹ
("ּברית ּגבּורה מּבחינת להיֹותֹו הרע, את מכּלה הּוא ב. הּנמלח. הּדבר את מקּים הּוא א. לּמלח. ּתכּונֹות לבאר,אלקיָךׁשּתי ויׁש .(" ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

קרּוב. לׁשֹון הּוא 'קרּבן' ונפלאהקּיּוםּדהּנה רּבה ואהבה "התקּׁשרּות ׁשהיא "ּברית", נצחי, קּיּום ׁשל ּבאפן להיֹות צריְך לה' הּקרּוב - ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

מהּׂשכל". לקדּׁשה.ּכּליֹוןלמעלה ונהּפְך מתּבּטל ׁשּבּה ׁשהרע ּכְך הּבהמית, ּבּנפׁש ּגם נפעל לה' הּקרּוב רמב"ן- ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

(ãé)Làa éeì÷ áéáà ýåýéì íéøeka úçðî áéø÷z-íàå§¦©§¦²¦§©¬¦¦−©«Ÿ̈®¨¦º¨³¨¥Æ
éøeka úçðî úà áéø÷z ìîøk Nøb:E ¤´¤©§¤½©§¦¾¥−¦§©¬¦¤«

i"yx£·È¯˜zŒÌ‡Â∑ׁשהיא מדּבר, הּכתּוב העמר ּבמנחת ׁשהרי רׁשּות, זה אין ׁשהרי 'ּכי', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "אם" הרי ¿ƒ«¿ƒְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
וגֹו'" הּיֹובל יהיה "ואם וכן ÌÈ¯eka.חֹובה. ˙Á�Ó∑ּבּׁשּול ּבׁשעת אביב ּבאה ׁשהיא מדּבר, הּכתּוב העמר ּבמנחת ְְְְִִֵֵֶַָƒ¿«ƒƒְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אביב" הּׂשערה "ּכי להּלן: ונאמר "אביב" ּכאן: נאמר ּבאה. היא הּׂשעֹורים ּומן L‡a.הּתבּואה, ÈeÏ˜∑ׁשּמיּבׁשין ְְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ»»≈ְְִֶַ
קליֹות ׁשל ּבאּבּוב האּור על קליֹות(אֹותֹו מֹוכרי ׁשל הּכלי ׁשם ּבמנחֹות, רׁש"י ׁשהיא)ּפרׁש לפי ּבריחים, נטחנת אינּה ּכן ׁשאּלּולי , ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ÏÓ¯k.לחה N¯b∑לחה ּבעֹודּה "וּיגרס∑N¯b.ּגרּוׂשה ּכמֹו: ּגרֹוסֹות, ׁשל ּבריחים ּגֹורסּה ּוטחינה, ׁשבירה לׁשֹון ַָ∆∆«¿∆ְְַָָָ∆∆ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
נפׁשי" "ּגרסה וכן: נקראים∑ÏÓ¯k.ּבחצץ". ועלּֿכן ׁשּלּה, ּבקּׁשין ּומלאה לחה ׁשהּתבּואה מלא, הּכר ּבעֹוד ְְְִֵֶַָָָָ«¿∆ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּבצקלנֹו" "וכרמל וכן: "ּכרמל", .הּמלילֹות: ְְְְְְְִִֵֶֶַַַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr `i zegiy ihewl)

הּיֹובל יהיה ואם יד)וכן ב, לעיל(רש"י ּפרׁש כב)רׁש"י כ, ּפסּוק(יתרו מֹונה ואינֹו מקֹומֹות, מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות ׁשּבּתֹורה "אם" ׁשּכל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבפעּלת ולא מּמילא ׁשּבא ּוביֹובל, וחֹובה; רׁשּות ּבגדר הּוא הּכתּוב ּכׁשּתכן רק אמּורים ׁשם רש"י ׁשּדברי לֹומר, ויׁש ּבכללם. ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻזה

מפרׁש ּכאן אבל חֹובה. אֹו רׁשּות ּכּונתֹו ׁש"אם" לֹומר ׁשּיְך לא הּיֹובל"ּפרּוׁשּההאדם, יהיה "ואם ּגם סֹוף סֹוף והרי "אם", מּלת ׁשל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

"ּכאׁשר". ּבלׁשֹון רמב"ןמׁשּמׁשת ְְֲִֶֶֶַַ

(åè):àåä äçðî äðáì äéìò zîNå ïîL äéìò zúðå§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤§©§¨¬¨¤−¨§Ÿ¨®¦§¨−¦«

(æè)ìò dðîMîe dNøbî dúøkæà-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦̧©Ÿ¥¹¤©§¨«¨À̈¦¦§¨Æ¦©§½̈©−
ô :ýåýéì äMà dúðáì-ìk̈§«Ÿ¨¨®¦¤−©«Ÿ̈«

ÏÂ‡יג ÁÏÓ˙ ‡ÁÏÓa C˙Á�Ó Ôa¯˜ ÏÎÂ¿»À¿«ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ïk ÏÚ C˙Á�Ó ÏÚÓ C‰Ï‡ ÌÈ˜ ÁÏÓ Ïh·¿̇«≈¿«¿«¡»»≈«ƒ¿»»«»

:‡ÁÏÓ ·¯˜z C�a¯À̃¿»»¿»≈ƒ¿»

‡·È·יד ÈÈ Ì„˜ ÔÈ¯eka ˙Á�Ó ·¯˜z Ì‡Â¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ√»¿»»ƒ
˙Á�Ó ˙È ·¯˜z ÔÎÈk¯ ÔÎB¯t ¯e�· ÈÏ¿̃≈¿≈»«ƒ»¿»≈»ƒ¿«

:C¯ekaƒ»

z�·Ï‡טו dÏÚ ÈeL˙e ‡ÁLÓ dÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈¬«ƒ¿»¿«ƒ¬«¿À¿»
:‡È‰ ‡˙Á�Óƒ¿»»ƒ

dÒ¯‚Óטז dz¯k„‡ ˙È ‡�‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«ƒƒ¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ dz�·Ï Ïk ÏÚ dÁLnÓeƒƒ¿««»¿À¿«À¿»»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשהּברית .אלהי ּברית מלח תׁשּבית ולא ְְְְֱִִִֶֶֶַַַֹֹ(יג)

ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת לּמלח ְְְִִֵֵֵֶֶַַָּכרּותה

ּבּמזּבח לּקרב הּתחּתֹונים הּמים ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֻׁשהבטחּו

ּומדרׁש רּׁש"י. לׁשֹון ּבחג. הּמים ונּסּו ְְְְִִִִֶֶַַַַַָּבמלח

ּדר על אמר אברהם ורּבי הּוא. ְְֲִִֶֶַַַַָָָָחכמים

ׁשּלא והׁשּבעּתי ּבּברית הכנסּתי ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָֹהּפׁשט,

ּבּזיֹון. ּדר הּוא ּכי יאכל ולא ּתפל ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּתקריב

¯e·Ú·eהּכתּוב יעׂשה ּבּקרּבנֹות, ּברית ׁשהּוא «¬ְְֲִֶֶַַַָָָ

ויאמר הּבריתֹות, לכל אב הּברית ְְְְִִַַַָָֹֹזאת

ּדוד ּובמלכּות יט) יח (ּבּמדּבר ּכהּנה ְְְְְְִִַַַָָָֻּבמּתנֹות

הּימ הּוא(ּדברי ּכי מלח, ּברית ה): יג יםֿב ְְִִִִֵֶַַָ

אברהם רּבי אבל ּבּקרּבנֹות. הּמלח ּכברית ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָקּים

מלחה ארץ מּגזרת: ּכרּותה, ּברית ׁשם: ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּפרׁש

טעם ואין נכרת. הּמלח ּומקֹום ו), יז ְְְְִִִֵֶַַַַַָ(ירמּיה

ְִָָלדבריו.

È�tÓeאמר ולא ,אלהי ּברית ּבכאן: ׁשאמר ƒ¿≈ְְְֱִֶֶַַָָָֹֹ

ּכל ּוכדר הּפרׁשה ּכלׁשֹון ה' ְְְִִֶֶַָָָָּברית

אני ,אלהי ה' ּברית ׁשּיאמר אֹו ְְֱֲִִֶֶַַָָֹֹהּקרּבנֹות,

הּׁשמׁש ּובכח מים, ׁשהּמלח ענין, ּבֹו ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹסֹובר

ירוּו ּבתֹולדֹותם והּמים מלח, יעׂשה ּבהם ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּבא

מלח היֹותם ואחרי ויצמיחּו, ויֹולידּו ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָהארץ

ולא ּתּזרע לא ויׂשרפּו, מקֹום ּכל ְְְְְִִִַַָָָֹֹיכריתּו

הּמּדֹות, מּכל ּכלּולה הּברית והּנה ְְְְִִִִִֵַַַַָָּתצמיח.

ּובאה ּתאתה ועדיה ּבּה, ּבאים והאׁש ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָוהּמים

ּכּמלח הּׁשם, ממלכת הראׁשֹונה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּממׁשלה

ותכרית ּותקּים הּמאכלים ּבכל טעם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָׁשּיּתן

אמר ולכן ּכברית, הּמלח והּנה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָּבמליחּותּה.

לכם הלא ה): יג הּימיםֿב (ּדברי ְֲִִֵֶַַָָָֹהּכתּוב

לדויד ממלכה נתן יׂשראל אלהי ה' ּכי ְְְֱִִִֵֵַַַַָָָָָָֹלדעת

עֹולם, מלח ּברית ּולבניו לֹו לעֹולם יׂשראל ְְְְִִֵֶַַָָָָָעל

אמר ולכן ּדוד. ׁשל מּדתֹו ּכן ּגם הּוא ְִִִֵֵֶַַָָָָּכי

עֹולם מלח ּברית ׁשם): (ּבּמדּבר ְְְִִֶַַַָָָָָּבּקרּבנֹות

ויּכרת. יתקּים ּבֹו העֹולם, מלח הּברית ּכי ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָהיא,

מּדברינּו להתּבֹונן יג) לא (ׁשמֹות הֹורתי ְְְְְִִִֵֵֵָָּוכבר

הּללּו ּתבֹות ׁשלׁש ּפרּוׁש אחרים ְֲִִֵֵֵַָָּבמקֹומֹות

היא. עֹולם ְִִָּברית

אם הרי ּבּכּורים. מנחת ּתקריב ואם ְְְֲִִִִִִֵַַ(יד)

רׁשּות, זה אין ׁשהרי ּכי, ּבלׁשֹון ְְְֲִִֵֵֵֶֶַמׁשּמׁש

ׁשהיא מדּבר הּכתּוב העמר ּבמנחת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשהרי

יׂשראל לבני הּיבל יהיה ואם וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹחֹובה,

רּׁש"י. לׁשֹון ד). לו ְְִִַַָ(ּבּמדּבר

ÔBÎp‰Âּבע לעׂשֹותּכי עּתה יצּוה ׁשּלא בּור ¿«»ְֲֲִֶֶַַַַָֹ

ּתקריב ּכי יאמר, ּכן. אמר הּזאת ְְִִִֵַַַַַָָֹֹהּמצוה

מנחת ּתקריב ואם ּכן, ּתעׂשּנּה הּמחבת ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָמנחת

ּתהיה ּבּכּורים מנחת ואם תעׂשה, ּככּה ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָמרחׁשת



מה `xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"k iyily meil inei xeriy

(âé)úéøa çìîúéaLúàìå çìîzçìna Eúçðî ïaø÷-ìëå§¨¨§©´¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ©§¦À¤µ©§¦´
éäìàðaø÷-ìk ìò Eúçðî ìòî Eñ :çìî áéø÷z E ¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬¨¨§¨«§−©§¦¬¤«©

i"yx£˙È¯a ÁÏÓ∑,ּבּמלח ּבּמזּבח לּקרב הּתחּתֹונים הּמים ׁשהבטחּו ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת לּמלח ּכרּותה ׁשהּברית ∆«¿ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֻ
ּבחג הּמים ונּסּו.E�a¯˜ŒÏk ÏÚ∑ּכּלן הּקדׁשים ּכל ואמּורי ועֹוף ּבהמה עֹולֹות .על ְִִֶַַָ«»»¿»¿ְְֳִֵֵֵַַָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ãiyd xtq)(337 'nr ` h"nyz zeg

אלקיָך ּברית מלח תׁשּבית יג)ולא (ב, ְְְֱִִֶֶַַֹֹ
("ּברית ּגבּורה מּבחינת להיֹותֹו הרע, את מכּלה הּוא ב. הּנמלח. הּדבר את מקּים הּוא א. לּמלח. ּתכּונֹות לבאר,אלקיָךׁשּתי ויׁש .(" ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

קרּוב. לׁשֹון הּוא 'קרּבן' ונפלאהקּיּוםּדהּנה רּבה ואהבה "התקּׁשרּות ׁשהיא "ּברית", נצחי, קּיּום ׁשל ּבאפן להיֹות צריְך לה' הּקרּוב - ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

מהּׂשכל". לקדּׁשה.ּכּליֹוןלמעלה ונהּפְך מתּבּטל ׁשּבּה ׁשהרע ּכְך הּבהמית, ּבּנפׁש ּגם נפעל לה' הּקרּוב רמב"ן- ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

(ãé)Làa éeì÷ áéáà ýåýéì íéøeka úçðî áéø÷z-íàå§¦©§¦²¦§©¬¦¦−©«Ÿ̈®¨¦º¨³¨¥Æ
éøeka úçðî úà áéø÷z ìîøk Nøb:E ¤´¤©§¤½©§¦¾¥−¦§©¬¦¤«

i"yx£·È¯˜zŒÌ‡Â∑ׁשהיא מדּבר, הּכתּוב העמר ּבמנחת ׁשהרי רׁשּות, זה אין ׁשהרי 'ּכי', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "אם" הרי ¿ƒ«¿ƒְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
וגֹו'" הּיֹובל יהיה "ואם וכן ÌÈ¯eka.חֹובה. ˙Á�Ó∑ּבּׁשּול ּבׁשעת אביב ּבאה ׁשהיא מדּבר, הּכתּוב העמר ּבמנחת ְְְְִִֵֵֶַָƒ¿«ƒƒְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אביב" הּׂשערה "ּכי להּלן: ונאמר "אביב" ּכאן: נאמר ּבאה. היא הּׂשעֹורים ּומן L‡a.הּתבּואה, ÈeÏ˜∑ׁשּמיּבׁשין ְְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ»»≈ְְִֶַ
קליֹות ׁשל ּבאּבּוב האּור על קליֹות(אֹותֹו מֹוכרי ׁשל הּכלי ׁשם ּבמנחֹות, רׁש"י ׁשהיא)ּפרׁש לפי ּבריחים, נטחנת אינּה ּכן ׁשאּלּולי , ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ÏÓ¯k.לחה N¯b∑לחה ּבעֹודּה "וּיגרס∑N¯b.ּגרּוׂשה ּכמֹו: ּגרֹוסֹות, ׁשל ּבריחים ּגֹורסּה ּוטחינה, ׁשבירה לׁשֹון ַָ∆∆«¿∆ְְַָָָ∆∆ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
נפׁשי" "ּגרסה וכן: נקראים∑ÏÓ¯k.ּבחצץ". ועלּֿכן ׁשּלּה, ּבקּׁשין ּומלאה לחה ׁשהּתבּואה מלא, הּכר ּבעֹוד ְְְִֵֶַָָָָ«¿∆ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּבצקלנֹו" "וכרמל וכן: "ּכרמל", .הּמלילֹות: ְְְְְְְִִֵֶֶַַַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr `i zegiy ihewl)

הּיֹובל יהיה ואם יד)וכן ב, לעיל(רש"י ּפרׁש כב)רׁש"י כ, ּפסּוק(יתרו מֹונה ואינֹו מקֹומֹות, מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות ׁשּבּתֹורה "אם" ׁשּכל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבפעּלת ולא מּמילא ׁשּבא ּוביֹובל, וחֹובה; רׁשּות ּבגדר הּוא הּכתּוב ּכׁשּתכן רק אמּורים ׁשם רש"י ׁשּדברי לֹומר, ויׁש ּבכללם. ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻזה

מפרׁש ּכאן אבל חֹובה. אֹו רׁשּות ּכּונתֹו ׁש"אם" לֹומר ׁשּיְך לא הּיֹובל"ּפרּוׁשּההאדם, יהיה "ואם ּגם סֹוף סֹוף והרי "אם", מּלת ׁשל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

"ּכאׁשר". ּבלׁשֹון רמב"ןמׁשּמׁשת ְְֲִֶֶֶַַ

(åè):àåä äçðî äðáì äéìò zîNå ïîL äéìò zúðå§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤§©§¨¬¨¤−¨§Ÿ¨®¦§¨−¦«

(æè)ìò dðîMîe dNøbî dúøkæà-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦̧©Ÿ¥¹¤©§¨«¨À̈¦¦§¨Æ¦©§½̈©−
ô :ýåýéì äMà dúðáì-ìk̈§«Ÿ¨¨®¦¤−©«Ÿ̈«

ÏÂ‡יג ÁÏÓ˙ ‡ÁÏÓa C˙Á�Ó Ôa¯˜ ÏÎÂ¿»À¿«ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ïk ÏÚ C˙Á�Ó ÏÚÓ C‰Ï‡ ÌÈ˜ ÁÏÓ Ïh·¿̇«≈¿«¿«¡»»≈«ƒ¿»»«»

:‡ÁÏÓ ·¯˜z C�a¯À̃¿»»¿»≈ƒ¿»

‡·È·יד ÈÈ Ì„˜ ÔÈ¯eka ˙Á�Ó ·¯˜z Ì‡Â¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ√»¿»»ƒ
˙Á�Ó ˙È ·¯˜z ÔÎÈk¯ ÔÎB¯t ¯e�· ÈÏ¿̃≈¿≈»«ƒ»¿»≈»ƒ¿«

:C¯ekaƒ»

z�·Ï‡טו dÏÚ ÈeL˙e ‡ÁLÓ dÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈¬«ƒ¿»¿«ƒ¬«¿À¿»
:‡È‰ ‡˙Á�Óƒ¿»»ƒ

dÒ¯‚Óטז dz¯k„‡ ˙È ‡�‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«ƒƒ¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ dz�·Ï Ïk ÏÚ dÁLnÓeƒƒ¿««»¿À¿«À¿»»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשהּברית .אלהי ּברית מלח תׁשּבית ולא ְְְְֱִִִֶֶֶַַַֹֹ(יג)

ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת לּמלח ְְְִִֵֵֵֶֶַַָּכרּותה

ּבּמזּבח לּקרב הּתחּתֹונים הּמים ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֻׁשהבטחּו

ּומדרׁש רּׁש"י. לׁשֹון ּבחג. הּמים ונּסּו ְְְְִִִִֶֶַַַַַָּבמלח

ּדר על אמר אברהם ורּבי הּוא. ְְֲִִֶֶַַַַָָָָחכמים

ׁשּלא והׁשּבעּתי ּבּברית הכנסּתי ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָֹהּפׁשט,

ּבּזיֹון. ּדר הּוא ּכי יאכל ולא ּתפל ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּתקריב

¯e·Ú·eהּכתּוב יעׂשה ּבּקרּבנֹות, ּברית ׁשהּוא «¬ְְֲִֶֶַַַָָָ

ויאמר הּבריתֹות, לכל אב הּברית ְְְְִִַַַָָֹֹזאת

ּדוד ּובמלכּות יט) יח (ּבּמדּבר ּכהּנה ְְְְְְִִַַַָָָֻּבמּתנֹות

הּימ הּוא(ּדברי ּכי מלח, ּברית ה): יג יםֿב ְְִִִִֵֶַַָ

אברהם רּבי אבל ּבּקרּבנֹות. הּמלח ּכברית ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָקּים

מלחה ארץ מּגזרת: ּכרּותה, ּברית ׁשם: ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּפרׁש

טעם ואין נכרת. הּמלח ּומקֹום ו), יז ְְְְִִִֵֶַַַַַָ(ירמּיה

ְִָָלדבריו.

È�tÓeאמר ולא ,אלהי ּברית ּבכאן: ׁשאמר ƒ¿≈ְְְֱִֶֶַַָָָֹֹ

ּכל ּוכדר הּפרׁשה ּכלׁשֹון ה' ְְְִִֶֶַָָָָּברית

אני ,אלהי ה' ּברית ׁשּיאמר אֹו ְְֱֲִִֶֶַַָָֹֹהּקרּבנֹות,

הּׁשמׁש ּובכח מים, ׁשהּמלח ענין, ּבֹו ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹסֹובר

ירוּו ּבתֹולדֹותם והּמים מלח, יעׂשה ּבהם ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּבא

מלח היֹותם ואחרי ויצמיחּו, ויֹולידּו ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָהארץ

ולא ּתּזרע לא ויׂשרפּו, מקֹום ּכל ְְְְְִִִַַָָָֹֹיכריתּו

הּמּדֹות, מּכל ּכלּולה הּברית והּנה ְְְְִִִִִֵַַַַָָּתצמיח.

ּובאה ּתאתה ועדיה ּבּה, ּבאים והאׁש ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָוהּמים

ּכּמלח הּׁשם, ממלכת הראׁשֹונה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּממׁשלה

ותכרית ּותקּים הּמאכלים ּבכל טעם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָׁשּיּתן

אמר ולכן ּכברית, הּמלח והּנה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָּבמליחּותּה.

לכם הלא ה): יג הּימיםֿב (ּדברי ְֲִִֵֶַַָָָֹהּכתּוב

לדויד ממלכה נתן יׂשראל אלהי ה' ּכי ְְְֱִִִֵֵַַַַָָָָָָֹלדעת

עֹולם, מלח ּברית ּולבניו לֹו לעֹולם יׂשראל ְְְְִִֵֶַַָָָָָעל

אמר ולכן ּדוד. ׁשל מּדתֹו ּכן ּגם הּוא ְִִִֵֵֶַַָָָָּכי

עֹולם מלח ּברית ׁשם): (ּבּמדּבר ְְְִִֶַַַָָָָָּבּקרּבנֹות

ויּכרת. יתקּים ּבֹו העֹולם, מלח הּברית ּכי ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָהיא,

מּדברינּו להתּבֹונן יג) לא (ׁשמֹות הֹורתי ְְְְְִִִֵֵֵָָּוכבר

הּללּו ּתבֹות ׁשלׁש ּפרּוׁש אחרים ְֲִִֵֵֵַָָּבמקֹומֹות

היא. עֹולם ְִִָּברית

אם הרי ּבּכּורים. מנחת ּתקריב ואם ְְְֲִִִִִִֵַַ(יד)

רׁשּות, זה אין ׁשהרי ּכי, ּבלׁשֹון ְְְֲִִֵֵֵֶֶַמׁשּמׁש

ׁשהיא מדּבר הּכתּוב העמר ּבמנחת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשהרי

יׂשראל לבני הּיבל יהיה ואם וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹחֹובה,

רּׁש"י. לׁשֹון ד). לו ְְִִַַָ(ּבּמדּבר

ÔBÎp‰Âּבע לעׂשֹותּכי עּתה יצּוה ׁשּלא בּור ¿«»ְֲֲִֶֶַַַַָֹ

ּתקריב ּכי יאמר, ּכן. אמר הּזאת ְְִִִֵַַַַַָָֹֹהּמצוה

מנחת ּתקריב ואם ּכן, ּתעׂשּנּה הּמחבת ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָמנחת

ּתהיה ּבּכּורים מנחת ואם תעׂשה, ּככּה ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָמרחׁשת
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ß xc` f"k iriax mei ß

â(à)áéø÷î àeä ø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ-íàå§¦¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ´©§¦½
:ýåýé éðôì epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌÈÓÏL∑ולּבעלים ולּכהנים לּמזּבח, ׁשלֹום ּבהם ׁשּיׁש "ׁשלמים", אחר: ּדבר ּבעֹולם. ׁשלֹום רמב"ן.ׁשּמּטילים ¿»ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(á)ãòBî ìäà çút BèçLe Bðaø÷ Làø-ìò Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾¤−©´Ÿ¤¥®
:áéáñ çaænä-ìò ícä-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«

(â)áìçä-úà ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦Æ¦¤´©©§¨¦½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
k úàå áøwä-úà äqëîä:áøwä-ìò øLà áìçä-ì ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£'B‚Â ·ÏÁ‰ŒÏk ˙‡Â∑ׁשעל חלב 'להביא אֹומר: עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי הּקבה', ׁשעל חלב 'להביא ¿≈»«≈∆¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
.הּדּקין' ִַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz `xwie t"y zgiy)

הּדּקין ׁשעל . . הּקבה ׁשעל חלב ג)להביא ג, ּתצּוה(רש"י ּבפרׁשת אּלּו ּדעֹות ׁשּתי הביא כב)רׁש"י את(כט, הקּדים ׁשם אבל , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

" נאמר ּכאן ּדהּנה לֹומר, ויׁש עקיבא. רּבי ּגםּכלּדעת הּכתּוב מׁשמעּות את הּמרחיב יׁשמעאל, רּבי ּדעת מקּדים ולכן החלב", ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

רּבי לדעת נֹוטה ולכן סתם, "החלב" נאמר ׁשם אְך הּדּקין. חלב מאׁשר הּקרב" את המכּסה ה"חלב מן יֹותר ׁשרחֹוק הּקבה, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָלחלב

ּבלבד. הּדּקין לחלב הּכתּוב מׁשמעּות את הּמצמצם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָעקיבא,

(ã)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
:äpøéñé úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨

i"yx£ÌÈÏÒk‰∑)ּבלע"ז החלב)פלנקי"ן וזהּו מּלמּטה, והם הּכסלים, ּבגבּה הּוא חּיה, ּכׁשהּבהמה הּכליֹות ׁשעל ׁשהחלב «¿»ƒְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ
חֹופהּו הּבׂשר ּובתחּתיתֹו, הּכסלים, ּבגבּה למעלה הּנראה לבן לונבילו"ש, ּבלע"ז ׁשּקֹורין הּמתנים, ∑‰i˙¯˙.ׁשּתחת ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ«…∆∆

ּדכבדא" "חצרא ארּמי: ּובלׁשֹון איברי"ׁש, ׁשּקֹורין ,הּמס ּדפן ‰k·„.הּוא ÏÚ∑,מעט עּמּה הּכבד מן ׁשּיּטל ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹ««»≈ְִִִֵֶַַָָֹ
מןֿהּכבד" "ואתֿהּיתרת אֹומר: הּוא אחר BÈÏk‰ŒÏÚ˙.ּובמקֹום „·k‰ŒÏÚ∑,הּכליֹות מן ּולבד הּכבד מן לבד ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ««»≈««¿»ְְְִִֵַַַַָָ

לזֹו .יסירּנה ְְִֶָ

(ä)øLà äìòä-ìò äçaænä ïøäà-éðá Búà eøéè÷äå§¦§¦̧Ÿ³§¥©«£ŸÆ©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈£¤¬
ô :ýåýéì ççéð çéø äMà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò©¨«¥¦−£¤´©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ‰ŒÏÚ∑קרּבן לכל ּתמיד עֹולת ׁשּתקּדים למדנּו, העֹולה. הּמערכהמּלבד רמב"ן.על «»…»ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

È¯Bzא ÔÓ Ì‡ d�a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ� Ì‡Â¿ƒƒ¿«¿«»À¿»≈ƒƒ≈
ÌÈÏL ‡a˜� Ì‡ ¯Îc Ì‡ ·È¯˜Ó ‡e‰¿»ƒƒ¿«ƒÀ¿»¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ d�È·¯˜È¿»¿ƒ≈√»¿»

Ú¯˙aב dpÒkÈÂ d�a¯˜ LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈À¿»≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«
˙È ‡i�‰k Ô¯‰‡ È�a Ôe˜¯ÊÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¬«»»

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc¿»««¿¿»¿¿

È˙ג ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»√»¿»»
ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z«¿»¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ«

:‡eb«»

Ècד Ô‰ÈÏÚ È„ ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

ÏÚ˙‡ה ÏÚ ‡Áa„ÓÏ Ô¯‰‡ È�a d˙È Ôe˜ÒÈÂ¿«¿»≈¿≈«¬…¿«¿¿»«¬»»
Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ Ècƒ«»«»ƒ«∆»»À¿«¿ƒ¿««

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a¿«¬»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹותּה. ּתעׂשה הּזה ּכּמׁשּפט ּתקריב, אׁשר ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָהּמנחה

ּכפׁשּוטֹו. האם ְְִִִֵָוהּנה

ÌÚËÂ:אמרּו ּכי יׂשראל, לבני הּיֹובל יהיה ואם ¿««ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָ

ּכל הארץ את יׂשראל ּבני ינחלּו אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּגם

ּתחזר לא הּיֹובל, ׁשנת את לקּדׁש ויזּכּו ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָֹֹהּימים

הּנחלה. ֲַַָָלנּו

¯LÙ‡Âמנחת ּתקריב ואם ׁשאמר ּכן ּגם ¿∆¿»ְְְִִִֵֶַַַַָ

ה' יביא אם ּכאֹומר: ְְֲִִִִֵּבּכּורים,

ותביא קצירּה את ותקצר הארץ אל ְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָֹֹאלהי

ירּׁשת ּכי אֹותּה, ּתעׂשה ּכן ּבּכּורים ְְֲִִִִֵֶַַַָֻמנחת

(ּדברים ׁשאמר: ּכמֹו להם, יזּכרּנּה ּבתנאי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָהארץ

הּמצוה ּכל את ּתׁשמרּון ׁשמר אם כבֿכג) ְְְִִִֶַָָָֹיא

מּלפניכם, הּגֹוים ּכל את ה' והֹוריׁש וגֹו' ְְְִִִִֵֶֶַַָֹהּזאת

רּבים. ּבמקֹומֹות ְְִִֵַוכן

אם זכר אם וגֹו'. קרּבנֹו ׁשלמים זבח ואם ְְְְִִִִֶַָָָָָ(א)

ּובׁשלמים זכר, ׁשּיהיה ּבעֹולה הּטעם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָנקבה.

ּובחּטאתׁשּתהיהנקבה, אםזכראםנקבה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיהיּו

והּׁשלמים ּכׁשמּה, העֹולה ּכי הּוא ּברּור ְְְִִִַָָָָָָָּדבר

אבנים כח), יׁשלם(יׁשעיהמד חפצי וכל ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָמּלׁשֹון:

ּפניו לכּפר והחּטאת ו). כז (ּדברים ְְְְִֵֵַַַָָָָׁשלמֹות

זה ּכתבּתי ּוכבר לפניו. ההֹולכת ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָּבּמנחה

החּטאת ּכי ּבעבּור זכר, והאׁשם א). מו ְְֲִִֵַַַָָָָָָ(ּבראׁשית

אׁשר האלהים הּנפׁשאל ׁשּתׁשּוב ּכריתֹות, ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבחּיבי

ּכ חּיּוב על יבא לא והאׁשם הּואנתנּה, ּוכאּלּו רת, ְְְִִֵַָָָָָָָֹֹ

ּכי ּבעבּור הּנׂשיא, ּוׂשעיר ּכעֹולה. ניחֹוח ְְְֲִִִִֵַַַַָָלריח

מלחמֹות והּלֹוחם הּמׁשּפט לֹו אׁשר הּמֹול ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָהּוא

זרה. עבֹודה ׂשעירי ּכדר יחיה, חרּבֹו ועל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּׁשם

הּנזּכר לאּׁשה ּכּנּו אהרן. בני אתֹו והקטירּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָֹֹ(ה)

אּׁשה הּׁשלמים מּזבח והקריב ג): ְְְְִִִִִֶֶַַָָ(ּבפסּוק

(ּפסּוק למּטה ּׁשאמר מה עם ׁשוה והּוא ְְִֶֶַַַַָָָָלה',

האּמּורין. לכל ירמז ׁשם ּכי והקטירם, ְְְְִִִִִִָָָָֹטז)

(ּכאן), אֹותֹו והקטירּו ּכאן): (ת"כ ְְְִִִָָָּומדרׁשֹו

טז), (ּפסּוק והקטירם יא) (ּפסּוק ְְְְִִִִָָָוהקטירֹו,

ולא הּכׁשר אֹותֹו, והקטירּו לֹומר. ּתלמּוד ְְְְִִֵַַַַָֹמה

ּבחלבים. חלבים יערב ׁשּלא והקטירֹו, ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹהּפסּול.

ּכאחת. ּכּלם ְְְִִַַָָֻוהקטירם,
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(å)Bà øëæ ýåýéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ´
:epáéø÷é íéîz äá÷ð§¥½̈¨¦−©§¦¤«

(æ)éðôì Búà áéø÷äå Bðaø÷-úà áéø÷î-àeä áNk-íà¦¤¬¤«©§¦−¤¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£·NkŒÌ‡∑לׁשּתי נחלקּו לכ קרבה, אליתֹו ׁשהּכׂשב העז, ּבאמּורי ּׁשאין מה הּכׂשב ּבאמּורי ׁשּיׁש לפי ƒ∆∆ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
.ּפרׁשּיֹות ִָָ

(ç)ìäà éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤
:áéáñ çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå ãòBî¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£e˜¯ÊÂ∑ּבחּטאת אּלא ּבאצּבע נֹותן ואינֹו זֹורק, הּוא הּכלי ועלֿידי ארּבע, ׁשהן מּתנֹות .ׁשּתי ¿»¿ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

(è)äéìàä Baìç ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ¨«©§¨´
äqëîä áìçä-úàå äpøéñé äöòä únòì äîéîú§¦½̈§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤©¥̧¤Æ©«§©¤´
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבלׁשֹון חלב ׁשם תמימה. האליה חלּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ(ט)

הּבׂשר עם ׁשאינֹו הּנפרד הּׁשּמן ְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהּקדׁש

ׁשאינֹו ּבּבׂשר, הּמתערב הּׁשּמן ּכי אחד, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּכדבר

הּכתּוב: ׁשאמר ּכענין ׁשּמן, יּקרא מּמּנּו, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻנפרד

וּיׂשּבעּו וּיאכלּו טו), לב (ּדברים יׁשרּון ְְְְְְִִִַַַַָֹֻוּיׁשמן

הּזה העם לב הׁשמן כה), ט (נחמיה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָוּיׁשמינּו

קט (ּתהּלים מּׁשמן ּכחׁש ּובׂשרי י), ו ְְְְִִִִֶַַָָָָ(יׁשעיה

ּכמֹו כג), ל (יׁשעיה וׁשמן דׁשן והיה ְְְְְֵֵַָָָָָכד),

וכן ו), סג (ּתהּלים נפׁשי ּתׂשּבע ודׁשן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָחלב

עלם אׁשר הּנפרד הּוא והחלב מקֹום. ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָּבכל

ּבׁשּום ּבהן הּלׁשֹון יתערב לא ונקלף. ְְְְְִִֵֶַָָָָֹקרּום

וכן חלב, ּבׂשר לא ׁשמן, ּבׂשר ּכאמרנּו ְְְֵֵֵֵֶָָָָָָָֹמקֹום,

ׁשמֹות הּגֹוים לׁשֹונֹות חלּוקין.ּבׁשאר יהן ְְְֲִִִֵֶַָ

¯Ó‡ÈÂ:(ל יח (ּבּמדּבר ּבּכתּוב הׁשאלה ּדר ¿…«ְְִֶֶַַַָָָָ

הּטֹוב ּכי מּמּנּו, חלּבֹו את ְְֲִִִֶֶֶֶַַּבהרימכם

ּבחלב, אֹותֹו יכּנה הּתבּואה מן יּורם ְְְֲִֵֶֶֶַַַָאׁשר

ּכליֹות חלב ּבּקרּבנֹות. מּורם החלב ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָּכאׁשר

לכליֹות החּטה ידּמה יד), לב (ּדברים ְְְִִִִֶַַָָָָחּטה

ודם (ׁשם): יאמר ּכאׁשר ּבם, אׁשר החלב ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָֹואת

את ואכלּו ּדם. הּיין ואין חמר, ּתׁשּתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָענב

ּכל ׁשּיאכלּו יח), מה (ּבראׁשית הארץ ְְִֵֵֶֶֶָָָֹחלב

מׁשל ּדר החּיה וכל ועז וכׂשב ׁשֹור ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָחלב

ֶזה.

‰p‰Âּבּה יׁש אבל ּכלל, חלב ּבאליה אין ¿ƒ≈ְְֲֵֵֵֶַָָָָָ

נתח ּבכל ׁשּיׁש ּכמֹו נפרד ׁשאינֹו ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֻׁשּמן

ּבטבעיהם הרֹופאים ידעּו וכן וכתף. יר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָטֹוב

ולא לעֹור סמּו לעֹולם נעׂשה החלב ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשאין

הּׁשּמן טבע ּכי ואמרּו ּתמיד, ׁשּינּוע ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבאבר

ּובּצדדין ּבּצלעֹות הּבׂשר, מן נפרד ְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשאינֹו

הּבׂשר, מן והּנפרד ולח, חם הּוא ְְְְִִַַַַַָָָָָּובאליה,

ועבה, וגס ולח, קר הּכליֹות, על אׁשר ְְְְְֲֶֶַַַַַָָּכמֹו

לכלֹות, ּוממהר ּבאצטֹומכה, להתּבּׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָוקׁשה

וסֹותם. לבנה לחה ְְְִֵֵָָָויֹוליד

Ì‡Âּכל יז) ּפסּוק (להּלן ׁשאמר הּכתּוב ּכן ¿ƒְֵֶַַַָָָָָ

ׁשעל ׁשּמן אין תאכלּו, לא ּדם וכל ְֵֵֵֶֶַָָָֹֹֻחלב

ּבׁשמֹו חלב אינּנּו ּכי ּבכלל, האליה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּגּבי

יאסר ּכן אם חלב, ׁשּמן ּכל היה ואם ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻּובטבעֹו.

ּכי ּובּצדדין, ּבּכתפֹות ׁשּבּבהמה ׁשּמן ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻּכל

לה' יקריבּו אׁשר חלב ּכל אמר לא ְֲִֵֶֶַַַַָָָֹהּכתּוב

אׁשר ּבהמה ּכל ּכי אמר אבל ּתאכלּו, ְֲֲִֵֵֶַָָָָֹֹלא

ׁשּבּה. חלב ּכל יאסר הּמזּבח על ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּתּקרב

‡ÏÂמן ּׁשּנקריב מה ׁשאסר ׁשּנאמר יּתכן ¿…ְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

והּיֹותרת הּכליֹות יהיּו ּכן ׁשאם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָהּבהמה,

נאסר חלב הּנקרא ּכל אבל אסּורים. הּכבד ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָעל

החלב ּכגֹון לּמזּבח, קרב ׁשאינֹו ּפי על ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָאף

אף מּתר חלב נקרא וׁשאינֹו הּטחֹול, על ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֻאׁשר

מן והּיֹותרת הּכליֹות ּכגֹון קרב, ׁשהּוא ּפי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָעל

ּבּמּלּואים הּכתּוב אמר וכן האליה. וכן ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּכבד

(ׁשמֹות והאליה החלב האיל מן ולקחּת ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבצּוּוי:

ואת החלב את וּיּקח ּובמעׂשה: כב), ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַכט

חלב. האליה אין ּכי כה), ח (להּלן ְְְִֵֵֶַַַָָָָָהאליה

·e˙k‰Â,תמימה האליה חלּבֹו ׁשאמר: הּזה ¿«»ְְְִֶֶֶַַַָָָָ

ּבאליהּפרּוׁש חלּבֹו מּמּנּו ׁשּיקריב ְְְְִִֵֶֶֶַַָ

עד ּתמימה האליה יסיר ּכאׁשר ּכי ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּתמימה,

מחּבר הּוא אׁשר רב חלב עּמּה יּוסר ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֻהעצה

ּכהנים ּבתֹורת אמרּו וכ הּפנימי. ּבּצד ְְְְֲִִִַַַַָָָֹּבּה

זה לאליה, הּסמּו החלב את להביא ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ(ּכאן)

הּפקקלֹות. ׁשּבין ְְֵֵֶֶַַֻהחלב

ÏÚÂהּכתּוב ּכמֹו הּזה הּכתּוב ׁשעּור עֹוד, ּדעּתי ¿«ְְִִֶַַַַָָ

יקריב חלּבֹו ּכל ואת ג): ז (להּלן ְְְְִֵֵֶַַַָָָהאחר

והקריב יאמר: ּכאן אף האליה, את ְְְִִִֵֶַַַָָָֹמּמּנּו

ּבׁשני חלּבֹו. ּכל לה' אּׁשה הּׁשלמים ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָמּזבח

חלּבֹו, ּכל ׁשּיקריב ּתחּלה יכלל ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹהּפסּוקים

מּמּנּו, ּׁשּיקריב מה ּכל והזּכיר ּפרט ּכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָואחרי

הּכליֹות ׁשּתי ּכי חלב, הּנפרטים ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָואין

ּכלל. חלב ּבכלל אינן הּכבד על ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּיֹותרת

CÎÂ:(י ט (להּלן הּׁשמיני ּבּיֹום ּבפרׁשת אמר ¿»ְְְִִַַַַַָָָָ

מן הּיתרת ואת הּכלית ואת החלב ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹואת

הּקרבים ּוׁשאר לבּדֹו החלב הזּכיר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָהּכבד,

האיל מן כב:) כט (ׁשמֹות אמר ּכאׁשר ְְֲִִֶַַַַָָלבּדֹו,

קרבה אינּה האליה אף ּכן אם והאליה, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהחלב

הּׁשלמים מּזבח ׁשּיקריב אמר אבל חלּבֹו, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָּבכלל

אׁשר הּקרבים, ּכל ּפרׁש ּכ ואחר חלּבֹו, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָּכל

חלב. אינם ואׁשר חלב ֲֵֵֵֵֶֶֶַָהם

·e˙k‰Âואת לא): ד (להּלן ּבחּטאת ׁשאמר ¿«»ְְְֶֶַַַָָָ

חלב הּוסר ּכאׁשר יסיר חלּבּה ְֲִֵֶֶֶַַָָָּכל

לבּדֹו, ּבחלב ענינֹו אין הּׁשלמים, זבח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמעל

הּכבד על והּיֹותרת הּכליֹות יהיּו לא ּכן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאם

עם החלב ׁשּיסיר ענינֹו אבל ּבחּטאת, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָקרבים

ואת וכן: הּׁשלמים. ּבזבח עּמֹו הּמּוסרים ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּכל

מּזבח הּכׂשב חלב יּוסר ּכאׁשר יסיר חלּבּה ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכל

ּבזבח ּכהסרתֹו ׁשּיסירּנּו לה), (ׁשם ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָהּׁשלמים

האליה לרּבֹות ׁשם, הּמּוסרים ּכל עם ְְְִִִַַַַָָָָָָהּׁשלמים

החזֹות על החלבים את וּיׂשימּו וכן: ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבחלּבּה.

כ), ט (להּלן הּמזּבחה החלבים את ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָוּיקטר

עּמהם. הּמּוסרים ּכל ִִִֶַָָָעם

ÈzÎ¯ˆ‰Âׁשל ּפיהם לסּתם ּבזה, להארי ¿À¿«¿ƒְְֲִִִֶֶֶַָֹ

ּבדברי ּכי ׁשמם, יּמחה ְְְְִִִִֵֶָָצדֹוקים

כו (מׁשלי ּכאּולּתֹו כסיל ענה נאמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָּתֹורה

ללמד ׁשקּוד הוי יט): ב (אבֹות ואמרּו ְְְֱִֵָָָֹה),
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ּבלׁשֹון חלב ׁשם תמימה. האליה חלּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ(ט)

הּבׂשר עם ׁשאינֹו הּנפרד הּׁשּמן ְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהּקדׁש

ׁשאינֹו ּבּבׂשר, הּמתערב הּׁשּמן ּכי אחד, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּכדבר

הּכתּוב: ׁשאמר ּכענין ׁשּמן, יּקרא מּמּנּו, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻנפרד

וּיׂשּבעּו וּיאכלּו טו), לב (ּדברים יׁשרּון ְְְְְְִִִַַַַָֹֻוּיׁשמן

הּזה העם לב הׁשמן כה), ט (נחמיה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָוּיׁשמינּו

קט (ּתהּלים מּׁשמן ּכחׁש ּובׂשרי י), ו ְְְְִִִִֶַַָָָָ(יׁשעיה

ּכמֹו כג), ל (יׁשעיה וׁשמן דׁשן והיה ְְְְְֵֵַָָָָָכד),

וכן ו), סג (ּתהּלים נפׁשי ּתׂשּבע ודׁשן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָחלב

עלם אׁשר הּנפרד הּוא והחלב מקֹום. ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָּבכל

ּבׁשּום ּבהן הּלׁשֹון יתערב לא ונקלף. ְְְְְִִֵֶַָָָָֹקרּום

וכן חלב, ּבׂשר לא ׁשמן, ּבׂשר ּכאמרנּו ְְְֵֵֵֵֶָָָָָָָֹמקֹום,

ׁשמֹות הּגֹוים לׁשֹונֹות חלּוקין.ּבׁשאר יהן ְְְֲִִִֵֶַָ

¯Ó‡ÈÂ:(ל יח (ּבּמדּבר ּבּכתּוב הׁשאלה ּדר ¿…«ְְִֶֶַַַָָָָ

הּטֹוב ּכי מּמּנּו, חלּבֹו את ְְֲִִִֶֶֶֶַַּבהרימכם

ּבחלב, אֹותֹו יכּנה הּתבּואה מן יּורם ְְְֲִֵֶֶֶַַַָאׁשר

ּכליֹות חלב ּבּקרּבנֹות. מּורם החלב ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָּכאׁשר

לכליֹות החּטה ידּמה יד), לב (ּדברים ְְְִִִִֶַַָָָָחּטה

ודם (ׁשם): יאמר ּכאׁשר ּבם, אׁשר החלב ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָֹואת

את ואכלּו ּדם. הּיין ואין חמר, ּתׁשּתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָענב

ּכל ׁשּיאכלּו יח), מה (ּבראׁשית הארץ ְְִֵֵֶֶֶָָָֹחלב

מׁשל ּדר החּיה וכל ועז וכׂשב ׁשֹור ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָחלב

ֶזה.

‰p‰Âּבּה יׁש אבל ּכלל, חלב ּבאליה אין ¿ƒ≈ְְֲֵֵֵֶַָָָָָ

נתח ּבכל ׁשּיׁש ּכמֹו נפרד ׁשאינֹו ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֻׁשּמן

ּבטבעיהם הרֹופאים ידעּו וכן וכתף. יר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָטֹוב

ולא לעֹור סמּו לעֹולם נעׂשה החלב ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשאין

הּׁשּמן טבע ּכי ואמרּו ּתמיד, ׁשּינּוע ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבאבר

ּובּצדדין ּבּצלעֹות הּבׂשר, מן נפרד ְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשאינֹו

הּבׂשר, מן והּנפרד ולח, חם הּוא ְְְְִִַַַַַָָָָָּובאליה,

ועבה, וגס ולח, קר הּכליֹות, על אׁשר ְְְְְֲֶֶַַַַַָָּכמֹו

לכלֹות, ּוממהר ּבאצטֹומכה, להתּבּׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָוקׁשה

וסֹותם. לבנה לחה ְְְִֵֵָָָויֹוליד

Ì‡Âּכל יז) ּפסּוק (להּלן ׁשאמר הּכתּוב ּכן ¿ƒְֵֶַַַָָָָָ

ׁשעל ׁשּמן אין תאכלּו, לא ּדם וכל ְֵֵֵֶֶַָָָֹֹֻחלב

ּבׁשמֹו חלב אינּנּו ּכי ּבכלל, האליה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּגּבי

יאסר ּכן אם חלב, ׁשּמן ּכל היה ואם ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻּובטבעֹו.

ּכי ּובּצדדין, ּבּכתפֹות ׁשּבּבהמה ׁשּמן ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻּכל

לה' יקריבּו אׁשר חלב ּכל אמר לא ְֲִֵֶֶַַַַָָָֹהּכתּוב

אׁשר ּבהמה ּכל ּכי אמר אבל ּתאכלּו, ְֲֲִֵֵֶַָָָָֹֹלא

ׁשּבּה. חלב ּכל יאסר הּמזּבח על ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּתּקרב

‡ÏÂמן ּׁשּנקריב מה ׁשאסר ׁשּנאמר יּתכן ¿…ְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

והּיֹותרת הּכליֹות יהיּו ּכן ׁשאם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָהּבהמה,

נאסר חלב הּנקרא ּכל אבל אסּורים. הּכבד ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָעל

החלב ּכגֹון לּמזּבח, קרב ׁשאינֹו ּפי על ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָאף

אף מּתר חלב נקרא וׁשאינֹו הּטחֹול, על ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֻאׁשר

מן והּיֹותרת הּכליֹות ּכגֹון קרב, ׁשהּוא ּפי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָעל

ּבּמּלּואים הּכתּוב אמר וכן האליה. וכן ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּכבד

(ׁשמֹות והאליה החלב האיל מן ולקחּת ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבצּוּוי:

ואת החלב את וּיּקח ּובמעׂשה: כב), ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַכט

חלב. האליה אין ּכי כה), ח (להּלן ְְְִֵֵֶַַַָָָָָהאליה

·e˙k‰Â,תמימה האליה חלּבֹו ׁשאמר: הּזה ¿«»ְְְִֶֶֶַַַָָָָ

ּבאליהּפרּוׁש חלּבֹו מּמּנּו ׁשּיקריב ְְְְִִֵֶֶֶַַָ

עד ּתמימה האליה יסיר ּכאׁשר ּכי ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּתמימה,

מחּבר הּוא אׁשר רב חלב עּמּה יּוסר ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֻהעצה

ּכהנים ּבתֹורת אמרּו וכ הּפנימי. ּבּצד ְְְְֲִִִַַַַָָָֹּבּה

זה לאליה, הּסמּו החלב את להביא ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ(ּכאן)

הּפקקלֹות. ׁשּבין ְְֵֵֶֶַַֻהחלב

ÏÚÂהּכתּוב ּכמֹו הּזה הּכתּוב ׁשעּור עֹוד, ּדעּתי ¿«ְְִִֶַַַַָָ

יקריב חלּבֹו ּכל ואת ג): ז (להּלן ְְְְִֵֵֶַַַָָָהאחר

והקריב יאמר: ּכאן אף האליה, את ְְְִִִֵֶַַַָָָֹמּמּנּו

ּבׁשני חלּבֹו. ּכל לה' אּׁשה הּׁשלמים ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָמּזבח

חלּבֹו, ּכל ׁשּיקריב ּתחּלה יכלל ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹהּפסּוקים

מּמּנּו, ּׁשּיקריב מה ּכל והזּכיר ּפרט ּכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָואחרי

הּכליֹות ׁשּתי ּכי חלב, הּנפרטים ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָואין

ּכלל. חלב ּבכלל אינן הּכבד על ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּיֹותרת

CÎÂ:(י ט (להּלן הּׁשמיני ּבּיֹום ּבפרׁשת אמר ¿»ְְְִִַַַַַָָָָ

מן הּיתרת ואת הּכלית ואת החלב ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹואת

הּקרבים ּוׁשאר לבּדֹו החלב הזּכיר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָהּכבד,

האיל מן כב:) כט (ׁשמֹות אמר ּכאׁשר ְְֲִִֶַַַַָָלבּדֹו,

קרבה אינּה האליה אף ּכן אם והאליה, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהחלב

הּׁשלמים מּזבח ׁשּיקריב אמר אבל חלּבֹו, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָּבכלל

אׁשר הּקרבים, ּכל ּפרׁש ּכ ואחר חלּבֹו, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָּכל

חלב. אינם ואׁשר חלב ֲֵֵֵֵֶֶֶַָהם

·e˙k‰Âואת לא): ד (להּלן ּבחּטאת ׁשאמר ¿«»ְְְֶֶַַַָָָ

חלב הּוסר ּכאׁשר יסיר חלּבּה ְֲִֵֶֶֶַַָָָּכל

לבּדֹו, ּבחלב ענינֹו אין הּׁשלמים, זבח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמעל

הּכבד על והּיֹותרת הּכליֹות יהיּו לא ּכן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאם

עם החלב ׁשּיסיר ענינֹו אבל ּבחּטאת, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָקרבים

ואת וכן: הּׁשלמים. ּבזבח עּמֹו הּמּוסרים ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּכל

מּזבח הּכׂשב חלב יּוסר ּכאׁשר יסיר חלּבּה ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכל

ּבזבח ּכהסרתֹו ׁשּיסירּנּו לה), (ׁשם ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָהּׁשלמים

האליה לרּבֹות ׁשם, הּמּוסרים ּכל עם ְְְִִִַַַַָָָָָָהּׁשלמים

החזֹות על החלבים את וּיׂשימּו וכן: ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבחלּבּה.

כ), ט (להּלן הּמזּבחה החלבים את ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָוּיקטר

עּמהם. הּמּוסרים ּכל ִִִֶַָָָעם

ÈzÎ¯ˆ‰Âׁשל ּפיהם לסּתם ּבזה, להארי ¿À¿«¿ƒְְֲִִִֶֶֶַָֹ

ּבדברי ּכי ׁשמם, יּמחה ְְְְִִִִֵֶָָצדֹוקים

כו (מׁשלי ּכאּולּתֹו כסיל ענה נאמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָּתֹורה

ללמד ׁשקּוד הוי יט): ב (אבֹות ואמרּו ְְְֱִֵָָָֹה),
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(é)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
:äpøéñé úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨

(àé)ô :ýåýéì äMà íçì äçaænä ïäkä Bøéè÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£'‰Ï ‰M‡ ÌÁÏ∑ּגבּה לׁשם אׁש ׁשל לחם∑ÌÁÏ.לחמֹו "עבד ּבלחמֹו", עץ "נׁשחיתה וכן: מאכל, לׁשֹון ∆∆ƒ∆«ְְֵֵֶַַָֹ∆∆ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָ

לחם" עׂשים "לׂשחֹוק .רב", ְִִֶֶַֹ

(áé):ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷ æò-íàåרמב"ן §¦¥−¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«

(âé)ãòBî ìäà éðôì Búà èçLå BLàø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®
:áéáñ çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

(ãé)äqëîä áìçä-úà ýåýéì äMà Bðaø÷ epnî áéø÷äå§¦§¦³¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

(åè)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
:äpøéñé úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨

(æè)ççéð çéøì äMà íçì äçaænä ïäkä íøéè÷äå§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤³¤¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©
:ýåýéì áìç-ìk̈¥−¤©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fk zegiy ihewl)

לה' חלב טז)ּכל (ג, ֵֶַָ
לה' חלב ּכל . . ׁשּבנכסיו הּיפה מן יקּדיׁש ּדבר, (רמב"ם)הקּדיׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ב)ּבגמרא קלג, לֹומר:(ׁשּבת ויׁש ּבמצֹות". לפניו התנאה ואנוהּו, אלי "זה ואנוהּואיתא אלי להתנאֹותזה האדם על ּב'גברא'. ּדין – ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּומׁשּבחים. נאים ּבחפצי־מצוה הּׁשּמּוׁש ידי על ה' לה'לפני חלב הראּויּכל מן ּגבֹוּה, לרׁשּות הּנמסר חפץ ּכל ּב'חפצא'. ּדין – ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ

והּנאה. הּטֹוב מן ְְִִֶֶֶַַָׁשּיהיה

(æé)áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤
ô :eìëàú àì íc-ìëå§¨−̈¬ŸŸ¥«

i"yx£ÌÏBÚ ˙wÁ∑הּזה הּפסּוק ּכל ּכהנים ּבתֹורת מפרׁש .יפה À«»ְְֲִֶֶַַַָָָָֹֹ

ÏÚי Èc Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ«
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒbƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«
˜„Ìיא ‡�a¯˜ ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡�‰k dp˜qÈÂ¿«¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»√»

:ÈÈ¿»

˜„Ìיב dp·¯˜ÈÂ d�a¯˜ ‡ifÚ È�a ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ«»À¿»≈ƒ»¿ƒ≈√»
:ÈÈ¿»

˜„Ìיג d˙È ÒBkÈÂ dLÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈≈¿ƒ»≈√»
ÏÚ dÓc ˙È Ô¯‰‡ È�a Ôe˜¯ÊÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

a¯z‡יד ˙È ÈÈ Ì„˜ Ôa¯˜ d�a¯˜ dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈À¿»≈À¿»√»¿»»«¿»
:‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ««»

Ècטו Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
ÏÚ ‡„·k ÏÚ Èc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»ƒ««¿»«

:dpcÚÈ ‡˙ÈÏk»¿≈»∆¿ƒ«

˜¯a�‡טז ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡�‰k Ôep˜qÈÂ¿«¿ƒ«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯z Ïk ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»»«¿»√»¿»

Ïkיז ÔBÎÈ�·˙BÓ ÏÎa ÔBÎÈ˙¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃»»»¿»»≈¿…¿»≈»
:ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÎÂ ‡a¯z«¿»¿»¿»»≈¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

רב והּגאֹון לאּפיקֹורֹוס. ׁשּתׁשיב ּכדי ְְְִִֵֶֶַַָָָּתֹורה

האליה חלּבֹו ּכי ׁשאמר להם ּברח ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָסעדיה

(להּלן הׁשיב אברהם ורּבי והאליה. וי"ו ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָיחסר

אֹו אליתֹו, חלּבֹו להיֹות ראּוי ׁשהיה כ) ְְְִֶֶֶָָָָז

וכל מצינּו: ּכי ּתׁשּובה, ואינּה האליה. ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָהחלב

ח (יהֹוׁשע וׁשפטיו וׁשטרים ּוזקניו ְְְְְְְִִֵֵַָָָֹֹֻיׂשראל

ּגדֹול טעּות כה) ז (להּלן אזּכיר ועֹוד ְְְִַַָָָלג).

הרע עּמהם, ּבטענֹותיו אברהם רּבי ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּטעה

וכל נכֹון, אינּנּו הּגאֹון ּפרּוׁש אבל מהם. ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָלֹומר

ׁשעׂשּו והּמדרׁש ּבֹו. להּתיר מכרח ׁשאינּנּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּכן

ּכל קיז.): (חּלין ועזרּבֹותינּו וכׂשב ׁשֹור חלב ְִֵֵֵֶֶֶַָָֻ

הּׁשוה חלב אּלא אסר ׁשּלא כג) ז ְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ(להּלן

ּפתחֹון לּתן ׁשּלא אבל הּוא, הגּון מדרׁש ְְְֲִִִֵֶָָָָֹֻּבכּלם,

ּוטענֹות לראיֹות הצרכנּו לחלק הּדין לבעל ְְְְְְִִֶַַַַַָָֹֻּפה

ְֶַָׁשּכתבנּו.

מּמין אם הּמין, הזּכיר קרּבנֹו. עז ואם ְְְִִִִִִִֵַָָ(יב)

מן ׁשאמר אנקלּוס ּכדעת קרּבנֹו, ְְְְִִִֶַַַָָָָֻהעּזים

א (לעיל ּבעֹולה ּׁשאמר מה וכן עזיא. ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָּבני

מּמינם. העּזים, מן אֹו הּכׂשבים מן ְִִִִִִִַָָָי):

ÏÚÂּבׁשם הּקדׁש לׁשֹון יקּפיד לא ּדעּתי ¿«ְְְְִִֵֶַַַֹֹ

לזכר אחד ׁשם ּברּבם ּכי ְְְִֵֵֶַָָָָֻהּבהמֹות,

וחזיר, וארנבת וׁשפן וחמֹור ּכגמל ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָולנקבה,

להם אׁשר ּבמינים וגם ותֹור. יֹונה ְְְְֲִִֶֶַָָּובעֹופֹות

ּכׂשב ּופרה, ׁשֹור ּכגֹון ולנקבה, לזכר ְְְְִֵֵֶֶָָָָָׁשמֹות

וׁשֹור ׂשה ואמר יקּפיד לא ועז, ּתיׁש ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹּכׂשּבה,

וׁשֹור כח): כב (להּלן ׁשּכתּוב כענין ְְְְְִִֵֶַָָָָלנקבה,

וכׂשּבה ּבפרה והּוא ּבנֹו, ואת אתֹו ׂשה ְְְְְְִֶֶָָָֹאֹו

האב לזרע חֹוׁשׁשין אין האֹומר ּכדעת ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּבלבד

ּתמים זכר העּזים מן וכן: עח:), ְִִִִִֵָָָָֻ(חּלין

עז ואם הּתיׁשים, מן י), א (לעיל ְְְְִִִִֵֵֶַַָיקריבּנּו

תּגיע לא ואם וכן: נקבה, אֹו זכר ְְְְִִֵֵַַָָָָָֹקרּבנֹו,

ׂשעירת אֹו ּכׂשּבה ז), ה (להּלן ׂשה ּדי ְְְִִֵֶַַָָָידֹו

ִִעּזים.

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"k iying meil inei xeriy

ß xc` g"k iying mei ß

ã(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)äââLá àèçú-ék Lôð øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼¤À¤¦¤«¡¨³¦§¨¨Æ
:äpäî úçàî äNòå äðéNòú àì øLà ýåýé úåöî ìkî¦ŸÆ¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈¥«©©−¥¥«¨

i"yx£'‰ ˙BˆÓ ÏkÓ∑חּטא אין רּבֹותינּו: חּטאתּפרׁשּו וׁשגגתֹו וכרת לאו ׁשּזדֹונֹו ּדבר על אּלא ּבאה, Á‡Ó˙.ת ƒ…ƒ¿ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ≈««
‰p‰Ó∑מּדנּיאל "ּדן" מּנחֹור, "נח" מּׁשמעֹון, "ׁשם" ּבׁשּבת הּכֹותב ּכגֹון: מהן, אחת רמב"ן.מּמקצת ≈≈»ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

(â)ìò áéø÷äå íòä úîLàì àèçé çéLnä ïäkä íà¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈§©§©´¨¨®§¦§¦¿©´
:úàhçì ýåýéì íéîz ø÷a-ïa øt àèç øLà Búàhç©¨Á£¤̧¨¹̈©´¤¨¨¬¨¦²©«Ÿ̈−§©¨«

i"yx£ÌÚ‰ ˙ÓL‡Ï ‡ËÁÈ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ Ì‡∑ּכמֹו מעׂשה, ׁשגגת עם ּדבר ּבהעלם אּלא חּיב אינֹו מדרׁשֹו: ƒ«…≈«»ƒ«∆¡»¿«¿«»»ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
העם... "לאׁשמת אׁשמתׁשּנאמר: חֹוטא, ּגדֹול ּכׁשהּכהן אּגדה: לפי ּופׁשּוטֹו ועׂשּו". הּקהל מעיני ּדבר ונעלם ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מקלקל ונעׂשה ּבעדם ּולהתּפּלל עליהם לכּפר ּבֹו ּתלּויין ׁשהן זה, הּוא לֹומר:∑t¯.העם ּתלמּוד זקן? יכֹול ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ«ְֵַַָָ
ׁשלׁש ּבן ּפר זה ּכיצד? הא "ּפר". לֹומר: ּתלמּוד קטן? יכֹול "ּבן", אי ."ּבן". ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

(ã)Cîñå ýåýé éðôì ãòBî ìäà çút-ìà øtä-úà àéáäå§¥¦´¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨©³
:ýåýé éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìò Bãé-úà¤¨Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(ä)ìäà-ìà Búà àéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬Ÿ−¤¬Ÿ¤
:ãòBî¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑להיכל – עֹולמים ּובבית .לּמׁשּכן, ∆…∆≈ְְִִֵֵַַָָָ

(å)òáL ícä-ïî äfäå íca Bòaöà-úà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤¤§¨−©¨®§¦¨̧¦©¹̈¤³©
:Lãwä úëøt éðt-úà ýåýé éðôì íéîòt§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤

i"yx£L„w‰ ˙Î¯t È�tŒ˙‡∑ואם ּבּפרכת, ּדמים נֹוגעים היּו ולא הּבּדים, ּבין ּכנגד מכּון – קדּׁשתּה מקֹום ּכנגד ∆¿≈»…∆«…∆ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻֻ
נגעּו .נגעּו, ְְָָ

(æ)íénqä úøè÷ çaæî úBðø÷-ìò ícä-ïî ïäkä ïúðå§¨©Á©Ÿ¥̧¦©¹̈©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤©©¦Æ
úàå ãòBî ìäàa øLà ýåýé éðôì|CtLé øtä íc-ìk ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©´©À̈¦§ŸÆ

:ãòBî ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÌcŒÏk ˙‡Â∑הּדם .ׁשירי ¿≈»«ְֵַָָ

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èב L�‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¡«¬≈
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„ewt ÏkÓ eÏLa ·BÁÈ≈¿»ƒ»ƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:ÔB‰pÓ „Á ÔÓ „aÚÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿«¿≈ƒ«ƒ¿

ÈÂ˜¯·ג ‡nÚ ˙·BÁÏ ·BÁÈ ‡a¯ ‡�‰k Ì‡ƒ«¬»«»≈¿««»ƒ»≈
Ì„˜ ÌÈÏL È¯Bz ¯a ¯Bz ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ«¿≈ƒ»«≈¿ƒ√»

:‡˙‡hÁÏ ÈÈ¿»¿«»»

Ì„˜Ïד ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡¯Bz ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»»ƒ¿««¿«ƒ¿»»√»
˙È ÒBkÈÂ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿»¿≈«≈»¿ƒ»

:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»»√¿»

d˙Èה ÏÚÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ‡a¯ ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»«»ƒ¿»¿»¿»≈»≈
:‡�ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»

ÔÓו ÈcÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡ ˙È ‡�‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒƒ
‡zÎ¯t Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ�ÓÊ Ú·L ‡Óc¿»¿«ƒ¿ƒ√»¿»√»»À¿»

:‡L„e˜„¿¿»

Áa„Ó‡ז ˙�¯˜ ÏÚ ‡Óc ÔÓ ‡�‰k ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬»ƒ¿»««¿««¿¿»
‡�ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈÓÒea ˙¯BË˜„ƒ¿∆¿ƒ»√»¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»
‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „eLÈ ‡¯B˙„ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ¿»»¿»¿»≈ƒ»¿«¿¿»

:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ‡˙ÏÚ„«¬»»ƒƒ¿««¿«ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

היֹות ּבעבּור בׁשגגה. תחטא ּכי נפׁש ְֱֱֲִִֶֶֶַָָָ(ב)

הזּכיר הּׁשֹוגגת, והיא ּבּנפׁש, ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָהּמחׁשבה

הּׁשֹוגגת, הּנפׁש על הּקרּבנֹות וטעם נפׁש. ְְֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכאן

והם ּבּנפׁש ּגנאי יֹולידּו העֹונֹות ׁשּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָמּפני

רק יֹוצרּה ּפני להקּביל ּתזּכה ולא ּבּה, ְְְְְְִִֵֶַַָָֹמּום

היּו זה ולּולי חטא, מּכל טהֹורה ְְְְִִֵֵֶָָָָּבהיֹותּה

הּנפׁש ולכן לפניו, לבא זֹוכים העּמים ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹטּפׁשי

אל לקרבּה ׁשּתזּכה קרּבן ּתקריב ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָהּׁשֹוגגת

הזּכיר ּכן ּגם זה ּובעבּור נתנּה. אׁשר ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹהאלהים

לרּבֹות נפׁש, ּכאן): (ת"כ ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ְְְֵֶֶֶֶַַָָנפׁש.

והעבדים. ְֲִִֵַָָהּגרים

‡ÏÂעליו "וכּפר הּמׁשיח ּכהן ּבחּטאת הזּכיר ¿…ְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹ

החֹוטאים ּבׁשאר הזּכיר ּכאׁשר לֹו, ְְְְְֲִִִִִֶַַַָונסלח

מעלתֹו לרב אּולי ּובהדיֹוט, ּובּנׂשיא ְְֲִֶַַַַַָָָָֹּבּקהל

ׁשּיתּפּלל עד לגמרי לֹו ונסלח יתּכּפר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַֹלא

הּוא, צבאֹות ה' מלא ּכי לאלהיו ְְְְִִֵֵַַַָָֹויתחּנן

ידים. ּוטהר נקי להיֹותֹו ְְְִִִִַָָָָוצרי

‡ÏÂּבהקטרת הּנׂשרפים ּבּפרים ּכאן הזּכיר ¿…ְְְְִִִִִַַַַָָָָ

לה'", "אּׁשה ולא ניחֹוח" "ריח ְִִִֵֵֶַַַָֹהאּמּורים

אינּנּו ּבחּוץ חלק מהם היֹות ּבעבּור ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַַוהּטעם

ולא ּכּפרה, הזּכיר הּנׂשיא ּובׂשעיר לה'. ְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹלאּׁשה

כח (ּבּמדּבר לה'" ניחֹוח ריח "אּׁשה ְְִִִִִֵֵַַַַָהזּכיר

הּיחיד ּובחּטאת ׂשעיר. הּקרּבן היֹות ּבעבּור ְְֱֲִִַַַַַָָָָח),

"אּׁשה", הזּכיר ולא לה'" ניחֹוח "לריח ְְְְִִִִִִֵֶַַַֹהזּכיר

ּבאּׁשה ּכּלּה הּכּונה ּכי אּׁשה, ׁשהּוא ּבּידּוע ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻּכי

יבין. והּמׂשּכיל ְְִִַַַָלה'.
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ã(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)äââLá àèçú-ék Lôð øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼¤À¤¦¤«¡¨³¦§¨¨Æ
:äpäî úçàî äNòå äðéNòú àì øLà ýåýé úåöî ìkî¦ŸÆ¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈¥«©©−¥¥«¨

i"yx£'‰ ˙BˆÓ ÏkÓ∑חּטא אין רּבֹותינּו: חּטאתּפרׁשּו וׁשגגתֹו וכרת לאו ׁשּזדֹונֹו ּדבר על אּלא ּבאה, Á‡Ó˙.ת ƒ…ƒ¿ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ≈««
‰p‰Ó∑מּדנּיאל "ּדן" מּנחֹור, "נח" מּׁשמעֹון, "ׁשם" ּבׁשּבת הּכֹותב ּכגֹון: מהן, אחת רמב"ן.מּמקצת ≈≈»ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

(â)ìò áéø÷äå íòä úîLàì àèçé çéLnä ïäkä íà¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈§©§©´¨¨®§¦§¦¿©´
:úàhçì ýåýéì íéîz ø÷a-ïa øt àèç øLà Búàhç©¨Á£¤̧¨¹̈©´¤¨¨¬¨¦²©«Ÿ̈−§©¨«

i"yx£ÌÚ‰ ˙ÓL‡Ï ‡ËÁÈ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ Ì‡∑ּכמֹו מעׂשה, ׁשגגת עם ּדבר ּבהעלם אּלא חּיב אינֹו מדרׁשֹו: ƒ«…≈«»ƒ«∆¡»¿«¿«»»ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
העם... "לאׁשמת אׁשמתׁשּנאמר: חֹוטא, ּגדֹול ּכׁשהּכהן אּגדה: לפי ּופׁשּוטֹו ועׂשּו". הּקהל מעיני ּדבר ונעלם ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מקלקל ונעׂשה ּבעדם ּולהתּפּלל עליהם לכּפר ּבֹו ּתלּויין ׁשהן זה, הּוא לֹומר:∑t¯.העם ּתלמּוד זקן? יכֹול ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ«ְֵַַָָ
ׁשלׁש ּבן ּפר זה ּכיצד? הא "ּפר". לֹומר: ּתלמּוד קטן? יכֹול "ּבן", אי ."ּבן". ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

(ã)Cîñå ýåýé éðôì ãòBî ìäà çút-ìà øtä-úà àéáäå§¥¦´¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨©³
:ýåýé éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìò Bãé-úà¤¨Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(ä)ìäà-ìà Búà àéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬Ÿ−¤¬Ÿ¤
:ãòBî¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑להיכל – עֹולמים ּובבית .לּמׁשּכן, ∆…∆≈ְְִִֵֵַַָָָ

(å)òáL ícä-ïî äfäå íca Bòaöà-úà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤¤§¨−©¨®§¦¨̧¦©¹̈¤³©
:Lãwä úëøt éðt-úà ýåýé éðôì íéîòt§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤

i"yx£L„w‰ ˙Î¯t È�tŒ˙‡∑ואם ּבּפרכת, ּדמים נֹוגעים היּו ולא הּבּדים, ּבין ּכנגד מכּון – קדּׁשתּה מקֹום ּכנגד ∆¿≈»…∆«…∆ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻֻ
נגעּו .נגעּו, ְְָָ

(æ)íénqä úøè÷ çaæî úBðø÷-ìò ícä-ïî ïäkä ïúðå§¨©Á©Ÿ¥̧¦©¹̈©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤©©¦Æ
úàå ãòBî ìäàa øLà ýåýé éðôì|CtLé øtä íc-ìk ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©´©À̈¦§ŸÆ

:ãòBî ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÌcŒÏk ˙‡Â∑הּדם .ׁשירי ¿≈»«ְֵַָָ

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èב L�‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¡«¬≈
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„ewt ÏkÓ eÏLa ·BÁÈ≈¿»ƒ»ƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:ÔB‰pÓ „Á ÔÓ „aÚÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿«¿≈ƒ«ƒ¿

ÈÂ˜¯·ג ‡nÚ ˙·BÁÏ ·BÁÈ ‡a¯ ‡�‰k Ì‡ƒ«¬»«»≈¿««»ƒ»≈
Ì„˜ ÌÈÏL È¯Bz ¯a ¯Bz ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ«¿≈ƒ»«≈¿ƒ√»

:‡˙‡hÁÏ ÈÈ¿»¿«»»

Ì„˜Ïד ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡¯Bz ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»»ƒ¿««¿«ƒ¿»»√»
˙È ÒBkÈÂ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿»¿≈«≈»¿ƒ»

:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»»√¿»

d˙Èה ÏÚÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ‡a¯ ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»«»ƒ¿»¿»¿»≈»≈
:‡�ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»

ÔÓו ÈcÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡ ˙È ‡�‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒƒ
‡zÎ¯t Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ�ÓÊ Ú·L ‡Óc¿»¿«ƒ¿ƒ√»¿»√»»À¿»

:‡L„e˜„¿¿»

Áa„Ó‡ז ˙�¯˜ ÏÚ ‡Óc ÔÓ ‡�‰k ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬»ƒ¿»««¿««¿¿»
‡�ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈÓÒea ˙¯BË˜„ƒ¿∆¿ƒ»√»¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»
‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „eLÈ ‡¯B˙„ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ¿»»¿»¿»≈ƒ»¿«¿¿»

:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ‡˙ÏÚ„«¬»»ƒƒ¿««¿«ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

היֹות ּבעבּור בׁשגגה. תחטא ּכי נפׁש ְֱֱֲִִֶֶֶַָָָ(ב)

הזּכיר הּׁשֹוגגת, והיא ּבּנפׁש, ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָהּמחׁשבה

הּׁשֹוגגת, הּנפׁש על הּקרּבנֹות וטעם נפׁש. ְְֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכאן

והם ּבּנפׁש ּגנאי יֹולידּו העֹונֹות ׁשּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָמּפני

רק יֹוצרּה ּפני להקּביל ּתזּכה ולא ּבּה, ְְְְְְִִֵֶַַָָֹמּום

היּו זה ולּולי חטא, מּכל טהֹורה ְְְְִִֵֵֶָָָָּבהיֹותּה

הּנפׁש ולכן לפניו, לבא זֹוכים העּמים ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹטּפׁשי

אל לקרבּה ׁשּתזּכה קרּבן ּתקריב ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָהּׁשֹוגגת

הזּכיר ּכן ּגם זה ּובעבּור נתנּה. אׁשר ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹהאלהים

לרּבֹות נפׁש, ּכאן): (ת"כ ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ְְְֵֶֶֶֶַַָָנפׁש.

והעבדים. ְֲִִֵַָָהּגרים

‡ÏÂעליו "וכּפר הּמׁשיח ּכהן ּבחּטאת הזּכיר ¿…ְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹ

החֹוטאים ּבׁשאר הזּכיר ּכאׁשר לֹו, ְְְְְֲִִִִִֶַַַָונסלח

מעלתֹו לרב אּולי ּובהדיֹוט, ּובּנׂשיא ְְֲִֶַַַַַָָָָֹּבּקהל

ׁשּיתּפּלל עד לגמרי לֹו ונסלח יתּכּפר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַֹלא

הּוא, צבאֹות ה' מלא ּכי לאלהיו ְְְְִִֵֵַַַָָֹויתחּנן

ידים. ּוטהר נקי להיֹותֹו ְְְִִִִַָָָָוצרי

‡ÏÂּבהקטרת הּנׂשרפים ּבּפרים ּכאן הזּכיר ¿…ְְְְִִִִִַַַַָָָָ

לה'", "אּׁשה ולא ניחֹוח" "ריח ְִִִֵֵֶַַַָֹהאּמּורים

אינּנּו ּבחּוץ חלק מהם היֹות ּבעבּור ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַַוהּטעם

ולא ּכּפרה, הזּכיר הּנׂשיא ּובׂשעיר לה'. ְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹלאּׁשה

כח (ּבּמדּבר לה'" ניחֹוח ריח "אּׁשה ְְִִִִִֵֵַַַַָהזּכיר

הּיחיד ּובחּטאת ׂשעיר. הּקרּבן היֹות ּבעבּור ְְֱֲִִַַַַַָָָָח),

"אּׁשה", הזּכיר ולא לה'" ניחֹוח "לריח ְְְְִִִִִִֵֶַַַֹהזּכיר

ּבאּׁשה ּכּלּה הּכּונה ּכי אּׁשה, ׁשהּוא ּבּידּוע ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻּכי

יבין. והּמׂשּכיל ְְִִַַַָלה'.



xwie`נ zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"k iying meil inei xeriy

(ç)áìçä-úà epnî íéøé úàhçä øt áìç-ìk-úàå§¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤©¥̧¤Æ
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-ìò äqëîä©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£¯t ·ÏÁŒÏkŒ˙‡Â∑לכליֹות יֹוםֿהּכּפּורים ׁשל ּפר לרּבֹות "ּפר"? לֹומר ּתלמּוד מה לֹומר. לֹו היה 'חלּבֹו' ¿∆»≈∆«ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָ
ּוליתרת ּולי∑‰hÁ‡˙.ולחלבים ולחלבים לכליֹות, זרה עבֹודה ׂשעירי epnÓ.תרתלהביא ÌÈ¯È∑,המחּבר מן ְְֲִֶֶַָֹ««»ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ»ƒƒ∆ְִַָֻ

חלּבֹו הסרת קדם ינּתחּנּו .(ת"כ)ׁשּלא ְְְֲֶֶֶֶַַָֹֹ

(è)øLà ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
:äpøéñé úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨

(é)ìò ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ øBMî íøeé øLàk©«£¤´½̈¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½©−
:äìòä çaæî¦§©¬¨«Ÿ¨«

i"yx£Ì¯eÈ ¯L‡k∑?ּכאן ּפרׁש ׁשּלא הּׁשלמים ּבזבח ּפרׁש מה וכי הּׁשלמים. זבח ּבׁשֹור המפרׁשין אמּורין מאֹותן «¬∆»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
לעֹולם. ׁשלֹום זה אף לעֹולם, ׁשלֹום ּׁשלמים ּומה לׁשמֹו; זה אף לׁשמן, ּׁשלמים מה לׁשלמים: להּקיׁשֹו ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָאּלא

מקֹומן' 'איזהּו ּבפרק ּבקדׁשים. הּלמד מן למד למדין ׁשאין הימּנּו: ללמד מצריכֹו קדׁשים k‰ŒÏÚ·„.ּובׁשחיטת ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ««»≈
ÂÈÚ¯kŒÏÚÂ BL‡¯ŒÏÚ ˙BÈÏk‰ŒÏÚ∑'מּלבד' ּכמֹו הן, ּתֹוספת לׁשֹון .ּכּלן ««¿»«…¿«¿»»ְְְִֵֶֶַָֻ

(àé)åéòøk-ìòå BLàø-ìò BøNa-ìk-úàå øtä øBò-úàå§¤³©¨Æ§¤¨§¨½©Ÿ−§©§¨¨®
:BLøôe Baø÷å§¦§−¦§«

(áé)íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìà øtä-ìk-úà àéöBäå§¦´¤¨©ÂÂ̈¤¦¸©©«£¤¹¤¨³
Làa íéöò-ìò Búà óøNå ïLcä CôL-ìà øBäè̈Æ¤¤´¤©¤½¤§¨©¬Ÿ²©¥¦−¨¥®

ô :óøOé ïLcä CôL-ìò©¤¬¤©¤−¤¦¨¥«
i"yx£¯B‰Ë ÌB˜ÓŒÏ‡∑הצר הּקברֹות, ּולבית מנּגעֹות אבנים להׁשלי לטמאה, מּוכן מקֹום לעיר מחּוץ ׁשּיׁש לפי ∆»»ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻֻֻ

טהֹור הּמקֹום ׁשּיהא לעיר, חּוץ ׁשהּוא זה לּמחנה", "מחּוץ ÁnÏ�‰.לֹומר: ıeÁÓ∑ּובבית מחנֹות; לׁשלׁש חּוץ ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָƒ««¬∆ְְֲֵַָֹ
ּובסנהדרין יֹומא ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשּפרׁשּוהּו ּכמֹו לעיר, חּוץ ‰ÔLc.עֹולמים, CÙLŒÏ‡∑ּבֹו ׁשּׁשֹופכין מקֹום ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ∆∆∆«∆∆ְִֶָ

לּמחנ אלֿמחּוץ אתֿהּדׁשן "והֹוציא ׁשּנאמר: ּכמֹו הּמזּבח, מן המסּלק Û¯OÈ.ה"הּדׁשן ÔLc‰ CÙLŒÏÚ∑ׁשאין ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֻ«∆∆«∆∆ƒ»≈ֵֶ
ּדׁשן ׁשם אין ׁשאפּלּו ללּמד אּלא לֹומר, .ּתלמּוד ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(âé)ìäwä éðéòî øác íìòðå ebLé ìàøNé úãò-ìk íàå§¦̧¨£©³¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈¥«¥¥−©¨¨®
:eîLàå äðéNòú-àì øLà ýåýé úåöî-ìkî úçà eNòåÂ§¨Â©©̧¦¨¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨§¨¥«

i"yx£Ï‡¯NÈ ˙„Ú∑סנהדרין c·¯.אּלּו ÌÏÚ�Â∑ּבאחת להֹורֹות טעּו ¬«ƒ¿»≈ְְִֵֶַ¿∆¿«»»ְְַַָ
מּתר ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, ּכרתֹות eNÚÂ.מּכל Ï‰w‰∑ּפיהם על צּבּור .ׁשעׂשּו ְִֵֶֶַָָָֻ«»»¿»ִִֶֶַָ

(ãé)ìäwä eáéø÷äå äéìò eàèç øLà úàhçä äòãBðå§«§¨Æ©«©½̈£¤¬¨«§−¨¤®¨§¦§¦¸©¨¹̈
:ãòBî ìäà éðôì Búà eàéáäå úàhçì ø÷a-ïa øtרמב"ן ©³¤¨¨Æ§©½̈§¥¦´Ÿ½¦§¥−¬Ÿ¤¥«

dpÓח L¯ÙÈ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ·¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»¿«»¿«»»«¿≈ƒ≈
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ ÈÙÁc ‡a¯z ˙È»«¿»¿»≈««»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

Ècט Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜iL„e‡י ˙ÒÎ� ¯BzÓ L¯ÙzÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ«¿«ƒƒ¿«¿«»
:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡�‰k Ôep˜qÈÂ¿«≈ƒ«¬»««¿¿»«¬»»

¯dLÈיא ÏÚ d¯Òa Ïk ˙ÈÂ ‡¯Bz CLÓ ˙ÈÂ¿»¿«»¿»»ƒ¿≈«≈≈
:dÏÎ‡Â de‚Â È‰BÚ¯k ÏÚÂ¿«¿»ƒ¿«≈¿»¿≈

Ï‡˙¯יב ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯Bz Ïk ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»»ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«
ÏÚ d˙È „È˜BÈÂ ‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡Ï ÈÎc¿≈«¬«≈≈«ƒ¿»¿ƒ»≈«
‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÏÚ ‡˙M‡a ‡iÚ‡»«»¿∆»»«¬«≈≈«ƒ¿»

:„˜BzÈƒ»

È‰ÈÂיג ÔeÏzLÈ Ï‡¯NÈ„ ‡zL�k Ïk Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ≈
„Á Ôe„aÚÈÂ ‡Ï‰˜ È�ÈÚÓ ‡Ób˙Ù ‡qÎÓ¿«»ƒ¿»»≈≈≈¿»»¿«¿¿«
‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwt ÏkÓƒ»ƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»

:Ôe·BÁÈÂƒ

Ôe·¯˜ÈÂיד dÏÚ e·Á Èc ‡˙·BÁ Ú„È˙˙Â¿ƒ¿¿«¿»ƒ»¬«ƒ»¿
d˙È Ôe˙ÈÈÂ ‡˙‡hÁÏ È¯Bz ¯a ¯Bz ‡Ï‰¿̃»»«≈¿«»»¿«¿»≈

:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ì„˜Ï»√»«¿«ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבידּוע עליה. חטאּו אׁשר החּטאת ונֹודעה ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָ(יד)

ׁשחטאּו, ׁשּידעּו עד חּטאת יקריבּו ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּלא

להם יּודע וכאׁשר ׁשּיאמר: הּלׁשֹון ּדר ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאבל

ּבּמׁשיח, ּכן הזּכיר ולא קרּבנם. יביאּו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשחטאּו

יתחּיבּו ׁשּלא ׁשּיצּוה ויּתכן .צר אין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּכי

הּספק על לא ּבידיעה, אּלא הּזֹו ִִֵֶַַַַַָָָָֹּבחּטאת

ּתלּוי. ְָָָּכאׁשם

e�È˙Ba¯Â,ׁשהֹורּו ידעּו ׁשאם ּכאן) (ת"כ ּדרׁשּו ¿«≈ְְִֶֶָָָ

ּתלמּוד חּיבים, יהּו יכֹול הֹורּו, מה ידעּו ְְְְִַַַָָָֹולא

החֹוטאים. ׁשּיּודעּו ולא החּטאת, ונֹודעה ְְְְְִִֶַַַַָָָֹלֹומר

ׁשאמר ּבעבּור ּבמׁשיח, ּכן הזּכיר (ּפסּוקולא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ

ּכצּבּור. מׁשיח הרי העם, לאׁשמת ְְְֲִִֵַַַָָָג):
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(åè)éðôì øtä Làø-ìò íäéãé-úà äãòä éð÷æ eëîñå§Â¨«§Â¦§¥̧¨«¥¨¯¤§¥¤²©¬Ÿ©¨−¦§¥´
:ýåýé éðôì øtä-úà èçLå ýåýé§Ÿ̈®§¨©¬¤©¨−¦§¥¬§Ÿ̈«

(æè):ãòBî ìäà-ìà øtä ícî çéLnä ïäkä àéáäå§¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®¤−Ÿ¤¥«

(æé)éðôì íéîòt òáL äfäå ícä-ïî Bòaöà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤§¨−¦©¨®§¦º̈¤³©§¨¦Æ¦§¥´
:úëøtä éðt úà ýåýé§Ÿ̈½¥−§¥¬©¨«Ÿ¤

i"yx£˙Î¯t‰ È�t מעּוטּה∑‡˙ אם מדינה. עליו ׁשּסרחה למל מׁשל הּקדׁש". ּפרכת ּפני "את אֹומר: הּוא ּולמעלה ≈¿≈«»…∆ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשם עדין מׁשיח, ּכהן ּכׁשחטא ּכאן, אף מתקּימת. ׁשּלֹו ּפמליא אין סרחּו, ּכּלם ואם מתקּימת, ׁשּלֹו ּפמליא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻסרחּו,

הּקדּׁשה נסּתּלקה וׁשלֹום, חס ּכּלם, מּׁשחטאּו הּמקּדׁש; על הּמקֹום .קדּׁשת ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻֻ

(çé)ïzé ícä-ïîe|ýåýé éðôì øLà çaænä úðø÷-ìò ¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ©¦§¥À©£¤Æ¦§¥´§Ÿ̈½
çaæî ãBñé-ìà CtLé ícä-ìk úàå ãòBî ìäàa øLà£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´

:ãòBî ìäà çút-øLà äìòä̈«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ÁaÊÓ „BÒÈ∑הּפתח ּכנגד ׁשהּוא מערבי, יסֹוד .זה ¿ƒ¿«»…»¬∆∆«…∆≈ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָ

(èé):äçaænä øéè÷äå epnî íéøé Baìç-ìk úàå§¥¬¨¤§−¨¦´¦¤®§¦§¦−©¦§¥«¨
i"yx£ÌÈ¯È BaÏÁŒÏk ˙‡Â∑עׂשה ּכאׁשר לּפר מ"ועׂשה הם למדין ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת ּכאן ּפרׁש ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ¿≈»∆¿»ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

מּפני ּבסרחֹונֹו ּומעט אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל מׁשל יׁשמעאל: רּבי ּדבי ּתנא ּבֹו? נתּפרׁשּו לא ּומּפניֿמה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹוגֹו'".
.חּבתֹו ִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr fk zegiy ihewl)

חּבתֹו מּפני ּבסרחֹונֹו ּומעט אֹוהבֹו על ׁשּזעם למלְך יט)מׁשל ד, ּכאׁשר(רש"י לּפר "ועׂשה לכּתב לֹו היה לכאֹורה הקׁשה: לרׁש"י ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

ּבסרחֹון למעט היא הּכתּוב ׁשּכּונת ּומתרץ, הּמזּבחה". והקטיר מּמּנּו ירים חלּבֹו ּכל "ואת נאמר ּומּדּוע לא, ותּו החּטאת" לפר ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹעׂשה

זֹו חּטאת ּכאן, ואף חּוץ. ּכלּפי ּפרסּומֹו מּמּנּו, הּנֹודף הרע הריח אּלא עצמֹו, החטא ׁשאינֹו ּכאּלּונראיתהחטא, ּבחמרתּה, ּפחּותה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

הּכליֹות). ׁשּתי ואת הּיֹותרת את (ולא ּבלבד החלב את להקטיר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹיׁש

(ë)Bl-äNòé ïk úàhçä øôì äNò øLàk øtì äNòå§¨¨´©½̈©«£¤³¨¨Æ§©´©«©½̈¥−©«£¤®
:íäì çìñðå ïäkä íäìò øtëå§¦¤¯£¥¤²©Ÿ¥−§¦§©¬¨¤«

i"yx£¯tÏ ‰NÚÂ∑זה.˙‡hÁ‰ ¯ÙÏ ‰NÚ ¯L‡k∑,ּכליֹות ּוׁשּתי יֹותרת להביא מׁשיח, ּכהן ּבפר ׁשּמפרׁש ּכמֹו ¿»»«»ֶ«¬∆»»¿«««»ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
לפי ּפסּול, – הּמּתנֹות מּכל אחת חּסר ׁשאם ללּמד העבֹודֹות, ּבמצות ולכּפל ּכאן, ּפרׁש ּׁשּלא מה ׁשם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּפרׁש
מעּכבת מהן אחת ׁשּמּתנה ּכאן, לֹומר הצר ּכּפר, – אחת ּבמּתנה ׁשּנתנן החיצֹון הּמזּבח על ּבּנּתנין .ׁשּמצינּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

(àë)øLàk Búà óøNå äðçnì õeçî-ìà øtä-úà àéöBäå§¦´¤©À̈¤¦Æ©©«£¤½§¨©´Ÿ½©«£¤´
ô :àeä ìäwä úàhç ïBLàøä øtä úà óøN̈©½¥−©¨´¨«¦®©©¬©¨¨−«

(áë)ýåýé úåöî-ìkî úçà äNòå àèçé àéNð øLà£¤¬¨¦−¤«¡¨®§¨¿̈©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸
:íLàå äââLa äðéNòú-àì øLà åéäìà¡Ÿ¹̈£¤¯Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨¨−§¨¥«

i"yx£‡ËÁÈ ‡ÈN� ¯L‡∑וחמר קל ׁשגגתֹו! על ּכּפרה להביא לב נֹותן ׁשּלֹו ׁשהּנׂשיא הּדֹור, אׁשרי 'אׁשרי'; לׁשֹון ¬∆»ƒ∆¡»ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
זדֹונֹותיו על .ׁשּמתחרט ְְִֵֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(36 'r f"ig zegiy ihewl)

יחטא נׂשיא כב)אׁשר ׁשגגתֹו,(ד, על ּכּפרה להביא לב נֹותן ׁשּלֹו ׁשהּנׂשיא הּדֹור אׁשרי אׁשרי: לׁשֹון - יחטא נׂשיא אׁשר ְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
זדֹונֹותיו על ׁשּמתחרט לחּטאת(רש"י)קל־וחמר ּביחס ולא הּנׂשיא, לחּטאת ּביחס רק "אׁשר" לׁשֹון מֹופיע מּדּוע לתמּה, יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹ

¯LÈטו ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ‡zL�Î È·Ò ÔeÎÓÒÈÂ¿ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»»¿≈«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBkÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»√»¿»¿ƒ»»√»¿»

ÔkLÓÏטז ‡¯B˙„ ‡Óc ÔÓ ‡a¯ ‡�‰k ÏÚÈÂ¿»≈«¬»«»ƒ¿»¿»¿«¿«
:‡�ÓÊƒ¿»

Ú·Lיז ÈcÈÂ ‡Óc ÔÓ dÚaˆ‡ ‡�‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒ¿«
:‡zÎ¯t Ì„˜ (˙È) ÈÈ Ì„˜ ÔÈ�ÓÊƒ¿ƒ√»¿»»√»»À¿»

˜„Ìיח Èc ‡Áa„Ó ˙�¯˜ ÏÚ ÔzÈ ‡Óc ÔÓeƒ¿»ƒ≈««¿««¿¿»ƒ√»
„BLÈ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»»¿»≈
ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»«¬»»ƒƒ¿««¿«

:‡�ÓÊƒ¿»

Áa„ÓÏ‡:יט ˜qÈÂ dpÓ L¯ÙÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«¿≈ƒ≈¿«≈¿«¿¿»

B˙Ï¯‡כ „·Ú È„ ‡Ók ‡¯B˙Ï „aÚÈÂ¿«¿≈¿»¿»ƒ¬«¿»
‡�‰k ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÈÂ dÏ „aÚÈ Ôk ‡˙‡hÁ„¿«»»≈«¿∆≈ƒ««¬≈«¬»

:ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿

È˜B‡Â„כא ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ‡¯Bz ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ
‰‡Ó„˜ ‡¯Bz ˙È „È˜B‡ È„ ‡Ók d˙È»≈¿»ƒƒ»»«¿»»

:‡e‰ ‡Ï‰˜ ˙‡hÁ««¿»»

i„Bwt‡כב ÏkÓ „Á „aÚÈÂ ·BÁÈ ‡a¯ Ì‡ƒ«»≈¿«¿≈«ƒ»ƒ«»
eÏLa ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc d‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:·BÁÈÂ¿≈



ני `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"k iying meil inei xeriy

(åè)éðôì øtä Làø-ìò íäéãé-úà äãòä éð÷æ eëîñå§Â¨«§Â¦§¥̧¨«¥¨¯¤§¥¤²©¬Ÿ©¨−¦§¥´
:ýåýé éðôì øtä-úà èçLå ýåýé§Ÿ̈®§¨©¬¤©¨−¦§¥¬§Ÿ̈«

(æè):ãòBî ìäà-ìà øtä ícî çéLnä ïäkä àéáäå§¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®¤−Ÿ¤¥«

(æé)éðôì íéîòt òáL äfäå ícä-ïî Bòaöà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤§¨−¦©¨®§¦º̈¤³©§¨¦Æ¦§¥´
:úëøtä éðt úà ýåýé§Ÿ̈½¥−§¥¬©¨«Ÿ¤

i"yx£˙Î¯t‰ È�t מעּוטּה∑‡˙ אם מדינה. עליו ׁשּסרחה למל מׁשל הּקדׁש". ּפרכת ּפני "את אֹומר: הּוא ּולמעלה ≈¿≈«»…∆ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשם עדין מׁשיח, ּכהן ּכׁשחטא ּכאן, אף מתקּימת. ׁשּלֹו ּפמליא אין סרחּו, ּכּלם ואם מתקּימת, ׁשּלֹו ּפמליא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻסרחּו,

הּקדּׁשה נסּתּלקה וׁשלֹום, חס ּכּלם, מּׁשחטאּו הּמקּדׁש; על הּמקֹום .קדּׁשת ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻֻ

(çé)ïzé ícä-ïîe|ýåýé éðôì øLà çaænä úðø÷-ìò ¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ©¦§¥À©£¤Æ¦§¥´§Ÿ̈½
çaæî ãBñé-ìà CtLé ícä-ìk úàå ãòBî ìäàa øLà£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´

:ãòBî ìäà çút-øLà äìòä̈«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ÁaÊÓ „BÒÈ∑הּפתח ּכנגד ׁשהּוא מערבי, יסֹוד .זה ¿ƒ¿«»…»¬∆∆«…∆≈ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָ

(èé):äçaænä øéè÷äå epnî íéøé Baìç-ìk úàå§¥¬¨¤§−¨¦´¦¤®§¦§¦−©¦§¥«¨
i"yx£ÌÈ¯È BaÏÁŒÏk ˙‡Â∑עׂשה ּכאׁשר לּפר מ"ועׂשה הם למדין ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת ּכאן ּפרׁש ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ¿≈»∆¿»ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

מּפני ּבסרחֹונֹו ּומעט אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל מׁשל יׁשמעאל: רּבי ּדבי ּתנא ּבֹו? נתּפרׁשּו לא ּומּפניֿמה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹוגֹו'".
.חּבתֹו ִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr fk zegiy ihewl)

חּבתֹו מּפני ּבסרחֹונֹו ּומעט אֹוהבֹו על ׁשּזעם למלְך יט)מׁשל ד, ּכאׁשר(רש"י לּפר "ועׂשה לכּתב לֹו היה לכאֹורה הקׁשה: לרׁש"י ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

ּבסרחֹון למעט היא הּכתּוב ׁשּכּונת ּומתרץ, הּמזּבחה". והקטיר מּמּנּו ירים חלּבֹו ּכל "ואת נאמר ּומּדּוע לא, ותּו החּטאת" לפר ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹעׂשה

זֹו חּטאת ּכאן, ואף חּוץ. ּכלּפי ּפרסּומֹו מּמּנּו, הּנֹודף הרע הריח אּלא עצמֹו, החטא ׁשאינֹו ּכאּלּונראיתהחטא, ּבחמרתּה, ּפחּותה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

הּכליֹות). ׁשּתי ואת הּיֹותרת את (ולא ּבלבד החלב את להקטיר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹיׁש

(ë)Bl-äNòé ïk úàhçä øôì äNò øLàk øtì äNòå§¨¨´©½̈©«£¤³¨¨Æ§©´©«©½̈¥−©«£¤®
:íäì çìñðå ïäkä íäìò øtëå§¦¤¯£¥¤²©Ÿ¥−§¦§©¬¨¤«

i"yx£¯tÏ ‰NÚÂ∑זה.˙‡hÁ‰ ¯ÙÏ ‰NÚ ¯L‡k∑,ּכליֹות ּוׁשּתי יֹותרת להביא מׁשיח, ּכהן ּבפר ׁשּמפרׁש ּכמֹו ¿»»«»ֶ«¬∆»»¿«««»ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
לפי ּפסּול, – הּמּתנֹות מּכל אחת חּסר ׁשאם ללּמד העבֹודֹות, ּבמצות ולכּפל ּכאן, ּפרׁש ּׁשּלא מה ׁשם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּפרׁש
מעּכבת מהן אחת ׁשּמּתנה ּכאן, לֹומר הצר ּכּפר, – אחת ּבמּתנה ׁשּנתנן החיצֹון הּמזּבח על ּבּנּתנין .ׁשּמצינּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

(àë)øLàk Búà óøNå äðçnì õeçî-ìà øtä-úà àéöBäå§¦´¤©À̈¤¦Æ©©«£¤½§¨©´Ÿ½©«£¤´
ô :àeä ìäwä úàhç ïBLàøä øtä úà óøN̈©½¥−©¨´¨«¦®©©¬©¨¨−«

(áë)ýåýé úåöî-ìkî úçà äNòå àèçé àéNð øLà£¤¬¨¦−¤«¡¨®§¨¿̈©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸
:íLàå äââLa äðéNòú-àì øLà åéäìà¡Ÿ¹̈£¤¯Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨¨−§¨¥«

i"yx£‡ËÁÈ ‡ÈN� ¯L‡∑וחמר קל ׁשגגתֹו! על ּכּפרה להביא לב נֹותן ׁשּלֹו ׁשהּנׂשיא הּדֹור, אׁשרי 'אׁשרי'; לׁשֹון ¬∆»ƒ∆¡»ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
זדֹונֹותיו על .ׁשּמתחרט ְְִֵֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(36 'r f"ig zegiy ihewl)

יחטא נׂשיא כב)אׁשר ׁשגגתֹו,(ד, על ּכּפרה להביא לב נֹותן ׁשּלֹו ׁשהּנׂשיא הּדֹור אׁשרי אׁשרי: לׁשֹון - יחטא נׂשיא אׁשר ְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
זדֹונֹותיו על ׁשּמתחרט לחּטאת(רש"י)קל־וחמר ּביחס ולא הּנׂשיא, לחּטאת ּביחס רק "אׁשר" לׁשֹון מֹופיע מּדּוע לתמּה, יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹ

¯LÈטו ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ‡zL�Î È·Ò ÔeÎÓÒÈÂ¿ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»»¿≈«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBkÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»√»¿»¿ƒ»»√»¿»

ÔkLÓÏטז ‡¯B˙„ ‡Óc ÔÓ ‡a¯ ‡�‰k ÏÚÈÂ¿»≈«¬»«»ƒ¿»¿»¿«¿«
:‡�ÓÊƒ¿»

Ú·Lיז ÈcÈÂ ‡Óc ÔÓ dÚaˆ‡ ‡�‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒ¿«
:‡zÎ¯t Ì„˜ (˙È) ÈÈ Ì„˜ ÔÈ�ÓÊƒ¿ƒ√»¿»»√»»À¿»

˜„Ìיח Èc ‡Áa„Ó ˙�¯˜ ÏÚ ÔzÈ ‡Óc ÔÓeƒ¿»ƒ≈««¿««¿¿»ƒ√»
„BLÈ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»»¿»≈
ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»«¬»»ƒƒ¿««¿«

:‡�ÓÊƒ¿»

Áa„ÓÏ‡:יט ˜qÈÂ dpÓ L¯ÙÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«¿≈ƒ≈¿«≈¿«¿¿»

B˙Ï¯‡כ „·Ú È„ ‡Ók ‡¯B˙Ï „aÚÈÂ¿«¿≈¿»¿»ƒ¬«¿»
‡�‰k ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÈÂ dÏ „aÚÈ Ôk ‡˙‡hÁ„¿«»»≈«¿∆≈ƒ««¬≈«¬»

:ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿

È˜B‡Â„כא ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ‡¯Bz ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ
‰‡Ó„˜ ‡¯Bz ˙È „È˜B‡ È„ ‡Ók d˙È»≈¿»ƒƒ»»«¿»»

:‡e‰ ‡Ï‰˜ ˙‡hÁ««¿»»

i„Bwt‡כב ÏkÓ „Á „aÚÈÂ ·BÁÈ ‡a¯ Ì‡ƒ«»≈¿«¿≈«ƒ»ƒ«»
eÏLa ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc d‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:·BÁÈÂ¿≈



xwie`נב zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"k iying meil inei xeriy

ׁשהיא - ה' אהבת ּבעם מחּדיר ׁשּכהן לּנׂשיא, הּכהן ׁשל ּתפקידֹו ּבין ההבּדל הענינים: ּפנימּיּות ּפי על להסּביר ויׁש הּמׁשיח? ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּכהן

קּיּום הּוא הּכהן ׁשל ענינֹו עּקר לכן ּתעׂשה. לא מצוֹות ׁשרׁש - ה' יראת להחּדיר ּתפקידֹו הּנׂשיא ואּלּו עׂשה. למצוֹות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹהּׁשרׁש

"אׁשר" הּלׁשֹון מֹופיע לכן ּבעברֹות. הּכׁשלּות מּלכּתחּלה למנע ענינֹו הּנׂשיא ואּלּו ׁשחטא. למי קרּבן הבאת ּוביניהן - עׂשה ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹמצוֹות

ּולהביא להֹודֹות מתּבּיׁש אינֹו חֹוטא וכאׁשר מּלכּתחּלה, חֹוטא ׁשאינֹו לאדם ּבעּקר מתאים "אׁשר" ׁשהּבּטּוי היֹות הּנׂשיא, אצל ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּדוקא

ַָָּכּפרה.

ã ycew zegiyn zecewp ã(40 'nr fi zegiy ihewl)

יחטא נׂשיא כב)אׁשר ׁשגגתֹו(ד, על ּכּפרה להביא לב נֹותן ׁשּלֹו ׁשהּנׂשיא הּדֹור הּוא(רש"י)אׁשרי ּבאדם וה'ּמלְך' ה'ּנׂשיא' ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּתבֹות ראׁשי 'מלְך' לּדבר: (רמז הּגּוף על הּׁשּליט הּמח, זהּוּכבד,לב,מח- הּדֹור). ּכאׁשראׁשרי ּכראּוי, היא האדם התנהגּות – ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

לב נֹותן ׁשּלֹו למּלאֹותהּנׂשיא ׁשּלא . . להתאּפק ׁשּבמֹוחֹו ּברצֹונֹו יכֹול אדם ׁש"ּכל ּב'ּתניא', וכּמבאר הּלב. ּתאוֹות על ׁשּליט הּמח – ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

לּבֹו". רמב"ןמׁשאלֹות ְֲִִ

(âë)àéáäå da àèç øLà Búàhç åéìà òãBä-Bà«©³¥¨Æ©¨½£¤¬¨−̈¨®§¥¦¯
:íéîz øëæ íéfò øéòN Bðaø÷-úà¤¨§¨²§¦¬¦¦−¨¨¬¨¦«

i"yx£Ú„B‰ŒB‡∑אֹו" וכן: "אֹו"; ּבמקֹום ו"אם" "אם", ּבלׁשֹון ׁשּמׁשּמׁשין יׁש "אֹו" הרּבה הּדבר'; הֹודע 'אם ּכמֹו «ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
הּוא" נּגח ׁשֹור ּכי ‡ÂÈÏ.נֹודע Ú„B‰∑היה ׁשאּסּור לֹו נֹודע מּכאן ּולאחר הּתר, ׁשהּוא סבּור היה .ּכׁשחטא ִַַָ«≈»ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

(ãë)íB÷îa Búà èçLå øéòOä Làø-ìò Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ©¨¦½§¨©´Ÿ½¦§²
:àeä úàhç ýåýé éðôì äìòä-úà èçLé-øLà£¤¦§©¬¤¨«Ÿ−̈¦§¥´§Ÿ̈®©−̈«

i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÁLÈŒ¯L‡ ÌB˜Óa∑ּבעֹולה מפרׁש ׁשהּוא ‰e‡.ּבּצפֹון, ˙‡hÁ∑לׁשמֹו ׁשּלא ּכׁשר, – לׁשמֹו ƒ¿¬∆ƒ¿«∆»…»ְֶַָָָָֹ«»ְְִִֵֶָֹ
ּפסּול –. ָ

(äë)úðø÷-ìò ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ
:äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé Bîc-úàå äìòä çaæî¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨´¦§½Ÿ¤§−¦§©¬¨«Ÿ¨«

i"yx£BÓc ˙‡Â∑הּדם רמב"ן.ׁשירי ¿∆»ְֵַָָ

(åë)íéîìMä çáæ áìçk äçaænä øéè÷é Baìç-ìk-úàå§¤¨¤§Æ©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́©§¨¦®
ô :Bì çìñðå Búàhçî ïäkä åéìò øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬«

i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ·ÏÁk∑ׁשלמים אצל האמּור ּבעז המפרׁשים אמּורין .ּכאֹותן ¿≈∆∆««¿»ƒְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

È˙כג È˙ÈÈÂ da ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ««¿«¿ƒ»
:ÌÈÏL ¯Îc ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆ d�a¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ

ÒBkÈÂכד ‡¯ÈÙˆ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜Ï ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎÈÈc ¯˙‡a d˙È»≈«¬«¿ƒ«»¬»»»√»¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

dÚaˆ‡aכה ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿¿≈
dÓc ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙�¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»¿≈

:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»«¿¿»«¬»»

�ÒÎ˙כו ·¯˙k ‡Áa„ÓÏ ˜qÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«≈¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿«
d˙·BÁÓ ‡�‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡iL„e˜¿«»ƒ«≈¬ƒ«¬»≈¿≈

:dÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אׁשרי אׁשרי, לׁשֹון יחטא. נׂשיא אׁשר ְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָ(כבֿכג)

ׁשגגתֹו. על ּכּפרה מביא ׁשהּנׂשיא ְִִִֵֶַַַַָָָָהּדֹור

הֹודע, אם אליו, הֹודע אֹו (ּכאן). ּכהנים ֲִִֵַַַָָֹּתֹורת

ּבמקֹום ואם אם, ּבלׁשֹון ׁשּמׁשּמׁש יׁש אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַהרּבה

כא (ׁשמֹות הּוא נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע אֹו וכן: ְְִֵַַָאֹו,

נׂשיא אׁשר ּכתב: אברהם ורּבי רּׁש"י. לׁשֹון ְְְֲִִִֶַַַַָָָָלו).

ּדבק והּוא נׂשיא, יחטא אׁשר ,הפ ְְְֲֲִֵֶֶֶָָָָֹיחטא,

יג), (ּפסּוק יׁשּגּו יׂשראל עדת ּכל ואם ְְְְְֲִִִֵַַָָָָלמעלה

הּנׂשיא. הּוא יחטא אׁשר ואם אמר ְְְֲִִִֶֶַַָָָּכאּלּו

,B˙‡hÁ ÂÈÏ‡ Ú„B‰ B‡ּדר אחז הּכתּוב «≈»«»ֶֶַַָָ

מעצמֹו לּנׂשיא ׁשּיּודע והּטעם ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָקצרה,

אחר איׁש הֹודיעֹו אליו, הֹודע אֹו ִִֵֵֶַַָָָׁשחטא,

ּכמֹו: עבר, ּפעל הֹודע, ּדקּדּוק ויהיה ְְְְִִֶֶַַָָָָֹׁשראהּו.

ּכמֹו הּמֹודיע, ויחסר נב), כח (ּדברים ל ְְְְְְִִֵֶַַַַָוהצר

נט). כו (ּבּמדּבר ללוי אתּה ילדה ְְְֲִִֵֶַָָָָֹאׁשר

ÔÈ‡Â,רּבים "אׁשר" ׁשּמּוׁשי ּכי זה, לכל צרי ¿≈ְֲִִִִֵֶֶַָָ

יֹוסף ּבא ּכאׁשר ּכגֹון: הּזמן, על יֹורּו מהם ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָיׁש

לאכל ּכּלּו ּכאׁשר כג), לז (ּבראׁשית אחיו ְֱֲִִֵֶֶֶֶַָֹאל

ּכאן, אף ודֹומיהם. ב), מג (ׁשם הּׁשבר ְֵֶֶֶֶַַָָאת

את וכן: העת. ּכ"ף ויחסר יחטא, נׂשיא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָּכאׁשר

אלהיכם ה' מצֹות אל ּתׁשמעּו אׁשר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָֹהּברכה

ראיתם אׁשר ּתׁשמעּו. ּכאׁשר כז), יא ְְְְֲֲִִִֶֶֶַָ(ּדברים

(ׁשמֹות עֹוד לראתם תסיפּו לא הּיֹום מצרים ְְְִִִִֶַַָֹֹֹאת

מּצֹות ּתאכל ימים ׁשבעת ראיתם. ּכאׁשר יג), ְְֲִִִֶֶַַַַָֹיד

צּוית צּויתי.אׁשר ּכאׁשר יח), לד (ׁשם ֲֲִִִִִִֶֶַָ

ÌÈÓÚÙeויסירה ּבי"ת, הּזֹו הּמּלה ּתחסר ¿»ƒְְִִֶֶַַַַָָ

מפלצת עׂשתה אׁשר ְְְֲִִִֶֶֶָָָמּגבירה

עׂשתה ּבאׁשר יג), טו (מלכיםֿא ְְֲֲִֵֶַַָָָָלאׁשרה

ּבאׁשר ּכמֹו ּבעבּור, ּכטעם לאׁשרה, ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָמפלצת

ט). לט (ּבראׁשית אׁשּתֹו ְְְִִֵַאּת

,ÂÈÏ‡ Ú„B‰ B‡ ÌÚËÂ,יאמר האׁשם, על ¿«««≈»ַַָָָֹ

אׁשר ה' מצֹות מּכל אחת ְְֲֲִִֶֶֶַַַָּכׁשּיעׂשה

יּודע אֹו ענׁש, עליו להיֹות ואׁשם, ּתעׂשינה ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹלא

יהיה אֹו והּטעם, ּבקרּבן. לֹו ויתּכּפר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָאליו

לֹו. ויתּכּפר קרּבן יביא אֹו ְְְִִֵֵַָָָָאׁשם

.ÂÈ‰Ï‡ '‰ ÌÚËÂׁשהּוא ּפי על אף ּכי לֹומר ¿««¡…»ִִֶַַַ

ּבׂשר מֹורא עליו ׁשאין האדֹון ֵֶֶֶַָָָָָָָהּמל

אדֹוני הּוא ּכי אלהיו מה' לירא לֹו יׁש ֱֲִִֵֵֵָָָָֹודם,

ה' את ליראה ילמד למען וכן: ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָהאדֹונים,

לּבֹו אל ׁשּיׂשים ּכלֹומר יט), יז (ּדברים ְְֱִִִֶֶַָָָֹאלהיו

ּבידֹו אׁשר אלהיו ׁשהּוא עליֹון עליו יׁש ְְֱֲִֵֶֶֶָָָָֹּכי

ּוממלכּתֹו. ְְְַַַנפׁשֹו

העלה. מזּבח יסֹוד אל יׁשּפ ּדמֹו ואת ְְְְִִֶֶַָָָֹֹ(כה)

להזּכיר הּלׁשֹון ּדר אבל הּנזּכר, ְְְֲִִֶֶַַַָָָהּוא

על ידֹו את וסמ וכן: הידיעה. ּבמקֹום ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהּׁשם

ד). ּפסּוק (לעיל הּפר את וׁשחט הּפר ְְֵֶַַַָָָָֹראׁש

ּתמימה ה' ּתֹורת ּכי מדרׁשים, ּבהם ְְְִִִִֵֶַַָָָּולרּבֹותינּו

ויתר. חסר ּבּה ְֵֵֵָָָאין

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"k iyiy meil inei xeriy

ß xc` h"k iyiy mei ß

(æë)dúNòa õøàä íòî äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨¨−¥©´¨¨®¤Â©«£Â̈
:íLàå äðéNòú-àì øLà ýåýé úåönî úçà©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨§¨¥«

(çë)Bðaø÷ àéáäå àèç øLà Búàhç åéìà òãBä Bàµ©´¥½̈©¨−£¤´¨¨®§¥¦̧¨§¨¹
:àèç øLà Búàhç-ìò äá÷ð äîéîz íéfò úøéòN§¦©³¦¦Æ§¦¨´§¥½̈©©¨−£¤¬¨¨«

(èë)úàhçä-úà èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©Æ¤©´©½̈
:äìòä íB÷îa¦§−¨«Ÿ¨«

(ì)çaæî úðø÷-ìò ïúðå Bòaöàa dîcî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥³¦¨¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä̈«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

(àì)çáæ ìòî áìç øñeä øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥»¤»¥©´¤´©
ýåýéì ççéð çéøì äçaænä ïäkä øéè÷äå íéîìMä©§¨¦¼§¦§¦³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®

ô :Bì çìñðå ïäkä åéìò øtëå§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−§¦§©¬«
i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ÏÚÓ ·ÏÁ ¯Òe‰ ¯L‡k∑ּבׁשלמים האמּורים עז .ּכאמּורי «¬∆«≈∆≈«∆««¿»ƒְְֲִִִֵֵֵָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr hl zegiy ihewl)

לה' ניחֹוח לא)לריח (ד, ְִֵַַַ
. . הן הרּבה רׁשּויֹות (לאֹומרים לחלק ּדין לבעל ּפה ּפתחֹון לּתן ׁשּלא ה', אּלא אלקים ולא א־ל לא נאמר לא קרּבנֹות ְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹּבפרׁשת

רש"י) לה', ניחֹוח ריח ּבכּלם נאמר א)לכְך קי, (מנחות ְְֱִֵֶַַַַָָֻ

"לבעל הּלׁשֹון את להמּתיק "זֹובחּדיןיׁש - הּדין מּדת אלקים, לׁשם לא הרחמים, מּדת הוי', לׁשם הּוא ׁשּקרּבן הּידּוע ּפי על " ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

גּבֹור). ואקרי קימא אל הא זּכאן, לא אי א: לא, זח"ג ראה – אל ׁשם ּגם ׁשּנזּכר (ּומה יחרם" ְְְֱֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹלאלקים

(áì)äîéîú äá÷ð úàhçì Bðaø÷ àéáé Nák-íàå§¦¤²¤¨¦¬¨§¨−§©¨®§¥¨¬§¦−̈
:äpàéáé§¦¤«¨

(âì)úàhçì dúà èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©³Ÿ¨Æ§©½̈
:äìòä-úà èçLé øLà íB÷îa¦§¾£¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«

i"yx£˙‡hÁÏ d˙‡ ËÁLÂ∑לׁשם ׁשחיטתּה .חּטאתׁשּתהא ¿»«…»¿«»ְְְִֵֵֶַָָָ

(ãì)úðø÷-ìò ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

(äì)çáfî áNkä áìç øñeé øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤©¤»¤»¦¤´©
ýåýé éMà ìò äçaænä íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®
ô :Bì çìñðå àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²©©¨¬£¤¨¨−§¦§©¬«

i"yx£·Nk‰ ·ÏÁ ¯ÒeÈ ¯L‡k∑עם אליה טעּונה ּכׂשּבה, ּבאה ּכׁשהיא חּטאת, אף ּבאליה, אמּורים ׁשּנתרּבּו «¬∆«≈∆«∆∆ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
‰'.האמּורין ÈM‡ ÏÚ∑ּבלע"ז פואיילי"ׁש לּׁשם. העׂשּויֹות האׁש מדּורֹות .על ִֵָ«ƒ≈ְְֲֵֵַַַַָָ

„‡¯Ú‡כז ‡nÚÓ eÏLa ·BÁÈ „Á L�‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»≈«»¿«¿»
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„BwtÓ „Á d„aÚÓa¿∆¿¿««ƒƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:·BÁÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿≈

È˙ÈÈÂכח ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ»¿«¿ƒ
ÏÚ ‡˙·e˜� ‡zÓÏL ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ d�a¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿∆¿»¿¿»«

:·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»

ÒBkÈÂכט ‡˙‡hÁ LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚc ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È»«»»«¬««¬»»

˜¯�˙ל ÏÚ ÔzÈÂ dÚaˆ‡a dÓ„Ó ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈««¿«
‡„BÒÈÏ „BLÈ dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó«¿¿»«¬»»¿»»¿«≈ƒ»

:‡Áa„Óc¿«¿¿»

˙¯·לא ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
‡Áa„ÓÏ ‡�‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ� ÏÚÓ≈«ƒ¿«¿«»¿«≈«¬»¿«¿¿»
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ««¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂ ‡�‰k«¬»¿ƒ¿¿≈≈

�˜a‡לב ‡˙‡hÁÏ d�a¯˜ È˙ÈÈ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒƒ»«¿ƒÀ¿»≈¿«»»À¿»
:dp˙ÈÈ ‡zÓÏL¿∆¿»«¿ƒ«

ÒBkÈÂלג ‡˙‡hÁ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈»¿«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁÏ d˙È»«¿«»»¿«¿»ƒƒ»¬»»

dÚaˆ‡aלד ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿¿≈
dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙�¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»»¿«

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»¿«¿¿»

˙¯·לה ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
ÔB‰˙È ‡�‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯n‡ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»¿«≈«¬»»¿
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ„ ‡i�a¯˜ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«À¿¿«»«¿»ƒ««¬ƒ
:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡�‰k«¬»«¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈



נג `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"k iyiy meil inei xeriy

ß xc` h"k iyiy mei ß

(æë)dúNòa õøàä íòî äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨¨−¥©´¨¨®¤Â©«£Â̈
:íLàå äðéNòú-àì øLà ýåýé úåönî úçà©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨§¨¥«

(çë)Bðaø÷ àéáäå àèç øLà Búàhç åéìà òãBä Bàµ©´¥½̈©¨−£¤´¨¨®§¥¦̧¨§¨¹
:àèç øLà Búàhç-ìò äá÷ð äîéîz íéfò úøéòN§¦©³¦¦Æ§¦¨´§¥½̈©©¨−£¤¬¨¨«

(èë)úàhçä-úà èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©Æ¤©´©½̈
:äìòä íB÷îa¦§−¨«Ÿ¨«

(ì)çaæî úðø÷-ìò ïúðå Bòaöàa dîcî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥³¦¨¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä̈«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

(àì)çáæ ìòî áìç øñeä øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥»¤»¥©´¤´©
ýåýéì ççéð çéøì äçaænä ïäkä øéè÷äå íéîìMä©§¨¦¼§¦§¦³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®

ô :Bì çìñðå ïäkä åéìò øtëå§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−§¦§©¬«
i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ÏÚÓ ·ÏÁ ¯Òe‰ ¯L‡k∑ּבׁשלמים האמּורים עז .ּכאמּורי «¬∆«≈∆≈«∆««¿»ƒְְֲִִִֵֵֵָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr hl zegiy ihewl)

לה' ניחֹוח לא)לריח (ד, ְִֵַַַ
. . הן הרּבה רׁשּויֹות (לאֹומרים לחלק ּדין לבעל ּפה ּפתחֹון לּתן ׁשּלא ה', אּלא אלקים ולא א־ל לא נאמר לא קרּבנֹות ְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹּבפרׁשת

רש"י) לה', ניחֹוח ריח ּבכּלם נאמר א)לכְך קי, (מנחות ְְֱִֵֶַַַַָָֻ

"לבעל הּלׁשֹון את להמּתיק "זֹובחּדיןיׁש - הּדין מּדת אלקים, לׁשם לא הרחמים, מּדת הוי', לׁשם הּוא ׁשּקרּבן הּידּוע ּפי על " ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

גּבֹור). ואקרי קימא אל הא זּכאן, לא אי א: לא, זח"ג ראה – אל ׁשם ּגם ׁשּנזּכר (ּומה יחרם" ְְְֱֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹלאלקים

(áì)äîéîú äá÷ð úàhçì Bðaø÷ àéáé Nák-íàå§¦¤²¤¨¦¬¨§¨−§©¨®§¥¨¬§¦−̈
:äpàéáé§¦¤«¨

(âì)úàhçì dúà èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©³Ÿ¨Æ§©½̈
:äìòä-úà èçLé øLà íB÷îa¦§¾£¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«

i"yx£˙‡hÁÏ d˙‡ ËÁLÂ∑לׁשם ׁשחיטתּה .חּטאתׁשּתהא ¿»«…»¿«»ְְְִֵֵֶַָָָ

(ãì)úðø÷-ìò ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

(äì)çáfî áNkä áìç øñeé øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤©¤»¤»¦¤´©
ýåýé éMà ìò äçaænä íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®
ô :Bì çìñðå àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²©©¨¬£¤¨¨−§¦§©¬«

i"yx£·Nk‰ ·ÏÁ ¯ÒeÈ ¯L‡k∑עם אליה טעּונה ּכׂשּבה, ּבאה ּכׁשהיא חּטאת, אף ּבאליה, אמּורים ׁשּנתרּבּו «¬∆«≈∆«∆∆ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
‰'.האמּורין ÈM‡ ÏÚ∑ּבלע"ז פואיילי"ׁש לּׁשם. העׂשּויֹות האׁש מדּורֹות .על ִֵָ«ƒ≈ְְֲֵֵַַַַָָ

„‡¯Ú‡כז ‡nÚÓ eÏLa ·BÁÈ „Á L�‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»≈«»¿«¿»
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„BwtÓ „Á d„aÚÓa¿∆¿¿««ƒƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:·BÁÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿≈

È˙ÈÈÂכח ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ»¿«¿ƒ
ÏÚ ‡˙·e˜� ‡zÓÏL ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ d�a¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿∆¿»¿¿»«

:·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»

ÒBkÈÂכט ‡˙‡hÁ LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚc ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È»«»»«¬««¬»»

˜¯�˙ל ÏÚ ÔzÈÂ dÚaˆ‡a dÓ„Ó ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈««¿«
‡„BÒÈÏ „BLÈ dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó«¿¿»«¬»»¿»»¿«≈ƒ»

:‡Áa„Óc¿«¿¿»

˙¯·לא ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
‡Áa„ÓÏ ‡�‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ� ÏÚÓ≈«ƒ¿«¿«»¿«≈«¬»¿«¿¿»
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ««¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂ ‡�‰k«¬»¿ƒ¿¿≈≈

�˜a‡לב ‡˙‡hÁÏ d�a¯˜ È˙ÈÈ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒƒ»«¿ƒÀ¿»≈¿«»»À¿»
:dp˙ÈÈ ‡zÓÏL¿∆¿»«¿ƒ«

ÒBkÈÂלג ‡˙‡hÁ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈»¿«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁÏ d˙È»«¿«»»¿«¿»ƒƒ»¬»»

dÚaˆ‡aלד ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿¿≈
dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙�¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»»¿«

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»¿«¿¿»

˙¯·לה ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
ÔB‰˙È ‡�‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯n‡ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»¿«≈«¬»»¿
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ„ ‡i�a¯˜ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«À¿¿«»«¿»ƒ««¬ƒ
:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡�‰k«¬»«¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈



xwie`נד zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"k iyiy meil inei xeriy

ä(à)Bà ãò àeäå äìà ìB÷ äòîLå àèçú-ék Lôðå§¤´¤¦¤«¡À̈§¨«§¨Æ´¨½̈§´¥½¬
:Bðåò àNðå ãébé àBì-íà òãé Bà äàø̈−̈´¨¨®¦¬©¦−§¨¨¬£Ÿ«

i"yx£‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ∑לֹו ׁשּיעיד עדּות לֹו יֹודע ׁשאם ׁשבּועה, ׁשהׁשּביעּוהּו ּבֹו, עד ׁשהּוא רמב"ן.ּבדבר ¿»¿»»»ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(á)äiç úìáðá Bà àîè øác-ìëa òbz øLà Lôð Bà́¤À¤£¤´¦©»§¨¨¨´¨¥¼Á§¦§©̧©¹̈
àîè õøL úìáða Bà äàîè äîäa úìáða Bà äàîè§¥À̈µ§¦§©Æ§¥¨´§¥½̈¾§¦§©−¤¤́¨¥®

:íLàå àîè àeäå epnî íìòðå§¤§©´¦¤½§¬¨¥−§¨¥«
i"yx£'B‚Â Úbz ¯L‡ LÙ� B‡∑.ּכרת ׁשּזדֹונֹו ּדבר ׁשהּוא לּמקּדׁש, יּכנס אֹו קדׁשים יאכל הּזֹו הּטמאה ּולאחר ∆∆¬∆ƒ«¿ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּכן נדרׁש ׁשבּועֹות epnÓ.ּבמּסכת ÌÏÚ�Â∑הּטמאה.ÌL‡Â∑מקּדׁש ּבביאת אֹו קדׁש רמב"ן.ּבאכילת ְְְִֵֶֶַַ¿∆¿«ƒ∆ְַָֻ¿»≈ְְֲִִִֶַַַָֹ

(â)àîèé øLà Búàîè ìëì íãà úàîèa òbé éë Bà́¦³¦©Æ§ª§©´¨½̈§ŸÆª§¨½£¤¬¦§−̈
:íLàå òãé àeäå epnî íìòðå dä®§¤§©´¦¤½§¬¨©−§¨¥«

i"yx£Ì„‡ ˙‡ÓËa∑מת טמאת B˙‡ÓË.זֹו ÏÎÏ∑וזבֹותל זבין מּגע טמאת ÓËÈ‡.רּבֹות ¯L‡∑הּנֹוגע לרּבֹות ¿À¿«»»ְֵַֻ¿…À¿»ְְְִַַַַָָֻ¬∆ƒ¿»ְֵַַַ
נּדה טהֹור∑da.ּבבֹועל עֹוף נבלת ּבֹולע Ú„È.לרּבֹות ‡e‰Â ÌÏÚ�Â∑הּטמאה קדׁש∑ÌL‡Â.ׁשּׁשכח ּבאכילת ְִֵָ»ְְִֵַַַָ¿∆¿«¿»«ְֶַַָָֻ¿»≈ֲִֶַַֹ

מקּדׁש ּבביאת .אֹו ְְִִַָ

(ã)òøäì íéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà|áéèéäì Bà ´¤¿¤¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦§¨©´´§¥¦À
òãé-àeäå epnî íìòðå äòáLa íãàä àháé øLà ìëì§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²¦§ª−̈§¤§©´¦¤®§«¨©¬

:älàî úçàì íLàå§¨¥−§©©¬¥¥«¤
i"yx£ÌÈ˙ÙNa∑ּבּלב ÈËÈ‰Ï·.לעצמֹו∑Ú¯‰Ï.ולא B‡∑איׁשן ולא איׁשן אכל, ולא אכל ּכגֹון: ÏÎÏ.לעצמֹו, ƒ¿»«ƒְֵַֹ¿»«ְְַ¿≈ƒְְְְְִִַַַַַֹֹֹֹ¿…

‡h·È ¯L‡∑לׁשעבר epnÓ.לרּבֹות ÌÏÚ�Â∑אבל ּכאן, ּכמפרׁש ויֹורד עֹולה ּבקרּבן אּלה ּכל ׁשבּועתֹו, על ועבר ¬∆¿«≈ְְֶַַָ¿∆¿«ƒ∆ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ּבאׁשם אּלא זֹו ּבקרּבן אינּה ממֹון, ּכפירת ּבּה ׁשּיׁש .ׁשבּועה ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ

(ä)àèç øLà äcåúäå älàî úçàì íLàé-éë äéäå§¨¨¬¦«¤§©−§©©´¥¥®¤§¦̧§©½̈£¤¬¨−̈
:äéìòרמב"ן ¨¤«¨

e‰Â‡א ÈÓBÓ Ï˜ ÚÓLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L�‡Â∆¡«¬≈≈¿ƒ¿««≈¿
Ïa˜ÈÂ ÈeÁÈ ‡Ï Ì‡ Ú„È B‡ ‡ÊÁ B‡ „È‰Ò»ƒ¬»¿»ƒ»¿«ƒƒ«≈

:d·BÁ≈

‡Bב ·‡ÒÓ ÌÚcÓ ÏÎa ·¯˜È Èc L�‡ B‡¡«ƒƒ¿«¿»ƒ««¿»»
‡¯ÈÚa ˙Ï·�a B‡ ‡·‡ÒÓ ‡˙ÈÁ ˙Ï·�·¿ƒ¿««¿»¿»»»¿ƒ¿«¿ƒ»
È‰ÈÂ ·‡ÒÓ ‡LÁ¯ ˙Ï·�a B‡ ‡·‡ÒÓ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¬»¿»»ƒ≈

:·ÁÂ ·‡ÒÓ ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ¿«»ƒ≈¿¿»»¿»

d˙·BÒג ÏÎÏ ‡L�‡ ˙·‡BÒa ·¯˜È È¯‡ B‡¬≈ƒ¿«¿¬«¡»»¿»¿≈
Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ da ·‡zÒÈ Ècƒƒ¿»««ƒ≈¿«»ƒ≈¿»«

:·ÁÂ¿»

·ÔÂÙÒד ‡L¯ÙÏ Ìi˜È È¯‡ L�‡ B‡¡«¬≈¿««¿»»»¿ƒ¿»
‡L�‡ L¯ÙÈ Èc ÏÎÏ ‡·ËB‡Ï B‡ ‡L‡·‡Ï¿«¿»»¿»»¿…ƒ¿»≈¡»»
·ÁÂ Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ Ìei˜a¿ƒƒ≈¿«»ƒ≈¿»«¿»

:ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ«¬»≈ƒ≈

Á·ה Èc ÈcÂÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ ·BÁÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈«¬»≈ƒ≈ƒ«ƒƒ»
:dÏÚ¬«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשלׁשה אינם ידע. אֹו ראה אֹו עד והּוא ְְֵֵָָָָָָ(א)

ּובלא ראּיה ּבלא עד אין ּכי ְְְְִִִִֵֵָָֹֹענינים,

ׁשּנׂשאּו אלה קֹול ׁשמע אם יאמר: אבל ְְֲִִֶַַָָָָָָֹידיעה,

ּבראּיה ּבין עד ׁשהּוא ּבדבר להאלֹותֹו ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָעליו

י יּגיד לא אם ּבידיעה, עון.ּבין עליו ׁש ִִִִֵֵַָָָָֹֹ

‰p‰Âּכן אם אּלא הּזה ּבּקרּבן יתחּיב לא ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

הּמׁשּביע מּמּנּו ׁשּיזּכה עדּות ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַיֹודע

ּכי לג:) (ׁשבּועֹות רּבֹותינּו ּפרׁשּו ּולכ ְְְִִֵֵַָָּבדינֹו.

ויׁש ידיעה, ּבלא ּבראּיה ׁשּתֹועיל עדּות ְְְְִִִִֵֵֵֶָָֹיׁש

מניתי מנה ּכיצד, ראּיה. ּבלא ּבידיעה ְְִִִִִִֵֶַָָָָָֹׁשּתֹועיל

ּדברים היּו לא וטֹוען ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵָָֹל

ידיעה. ּבלא ראּיה היא זֹו ויעידּו, יבאּו ְְְְִִִִֵָָָָָֹֹמעֹולם

ויעידּו, יבאּו ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני לי הֹודית ְְְְִִִִִֵֵָָָָָֹמנה

ראּיה. ּבלא ידיעה היא ְְְִִִָָֹזֹו

ÏÚÂ,ידיעה ּבלא לראּיה צרי אין הּפׁשט ּדר ¿«ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ

אֹו ההלואה ראה ׁשהּוא ראה אֹו ְֲֶַַָָָָָָָאבל

מֹודים אֹותם ׁשּׁשמע ידע אֹו לגמרי, ְְִִֵֶַַַָָָָָהּמּקח

הּמעׂשה. ראה ולא עדים ּבפני ההּוא ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבּמעׂשה

חּיב הּוא ּכי מּמּנּו", "ונעלם ּכאן אמר ְְְִִֶֶַַַָָָֹולא

העדּות. זדֹון עם הּׁשבּועה ּבׁשגגת אֹו ְְְְְִִִֵֵַַָָּבמזיד,

ׁשבּועה ּבׁשעת ּבעדּות ׁשכּוח היה אם ְְֲִִֵַַָָָָָָאבל

ּכלּום. עליו ְֵָָאין

מּמּנּו ׁשּנעלמה טמא. והּוא מּמּנּו ונעלם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ(ב)

ּביאת אֹו קדׁשים ּבאכילת ואׁשם ְְֲִִִֵַַַַָָָָֻהּטמאה

אכילת ׁשּיהיּו הּכּונה ואין רּׁש"י. לׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָמקּדׁש.

ּכי ואׁשם, מן נלמדים מקּדׁש ּוביאת ְְְִִִִִִִֵַָָָָָקדׁשים

הּפרׁשה אבל ּכן. נאמר למעלה הּקרּבנֹות ְְְְֱֲֵֶַַַַָָָָָָָָּבכל

ּבנגיעת ׁשאין מּפני ּכי הּמּובן, ּבּדבר ּתקּצר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּזֹו

מּמּנּה הזהרּו ולא חטא, ׁשּום וׁשרץ ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָֹֻנבלה

הּכתּוב ׁשּיחּיב אפׁשר אי הּכהנים, ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹאפּלּו

יטמא ּכאׁשר ּכי אמר, אבל קרּבן. ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָּבנגיעתם

יּׁשבע ּכאׁשר אֹו הּטמאה, מּמּנּו ונעלם ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֻהאדם

ׁשל ּבהעלמה ויחטא הּׁשבּועה, מּמּנּו ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָונעלם

ּובּידּוע קרּבן. להביא יתחּיב מאּלה, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאחת

ׁשּיאכל זּולתי חטא הּטמאה ּבהעלמת ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשאין

ּבהעלמת ואין לּמקּדׁש, יבא אֹו ְְְֲִִֵַַַָָָָָֹקדׁשים

ׁשּיע זּולתי חטא יּׁשּובהּׁשבּועה וזה עליה. בר ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּולרּבֹותינּו זֹו, ּבפרׁשה מקראֹות ׁשל ְְְְִֵֶַָָָָָּפׁשּוטן

הּזה. הענין לחּזק מדרׁשים עֹוד ְְְִִִֵֶַַָָָָּבּה

את והביא עליה חטא אׁשר והתוּדה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָ(הֿו)

מביא הּוא אבל ּכן, הּסדר אין ֲֲִֵֵֵֵֶַָָאׁשמֹו.

ׁשּנאמר ּכענין ּומתוּדה, עליה וסֹומ ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהחּטאת

על ידיו ׁשּתי את אהרן וסמ כא): (טז ְְְֲֵֶַַַַָָָָֹלהּלן

עֹונֹות ּכל את עליו והתוּדה החי הּׂשעיר ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹראׁש

ידֹו", וסמ" ּכאן אמר לא אבל יׂשראל. ְְְֲִֵֵַַָָָָָָֹּבני

ׁשהם למעלה החּטאֹות ּבכל ׁשּפרׁש ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָּבעבּור

ולא הּנדבה. ּבקרּבנֹות וכן סמיכה, ְְְְְְְְִִֵַָָָָֹטעּונים

החּטאֹות. ּבׁשאר למעלה הּוּדּוי ְְְִִֵֵַַַַָָָּפרׁש

ÏÚÂוהתוּדה ּבכאן ׁשאמר יראה, הּפׁשט ּדר ¿«ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ

קרּבן יביאּו העדּות ׁשבּועת ּכי ְְֲִִֵַַָָָָּבעבּור

(ּבּמדּבר הזּכיר הּפּקדֹון ּבׁשבּועת וכן זדֹונּה, ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָעל

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` ycew zayl inei xeriy

(å)äá÷ð àèç øLà Búàhç ìò ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈§¥¨̧
åéìò øtëå úàhçì íéfò úøéòN-Bà äaNk ïàvä-ïî¦©¯Ÿ¦§¨²«§¦©¬¦¦−§©¨®§¦¤¬¨¨²

:Búàhçî ïäkä©Ÿ¥−¥«©¨«

(æ)øLà BîLà-úà àéáäå äN éc Bãé òébú àì-íàå§¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´¤¼§¥¦̧¤£¨¹£¤´
úàhçì ãçà ýåýéì äðBé-éðá éðL-Bà íéøú ézL àèç̈À̈§¥¬Ÿ¦²«§¥¬§¥«¨−©«Ÿ̈®¤¨¬§©−̈

:äìòì ãçàåרמב"ן §¤¨¬§Ÿ¨«

(ç)úàhçì øLà-úà áéø÷äå ïäkä-ìà íúà àéáäå§¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬©«©−̈
:ìécáé àìå Btøò ìenî BLàø-úà ÷ìîe äðBLàø¦«¨®¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−§¬Ÿ©§¦«

i"yx£‰�BL‡¯ ˙‡hÁÏ ¯L‡Œ˙‡ ·È¯˜‰Â∑.לעֹולה קֹודמת ז')חּטאת ׁשּנכנס(זבחים לפרקליט ּדֹומה? הּדבר למה ¿ƒ¿ƒ∆¬∆««»ƒ»ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אחריו ּדֹורֹון נכנס ּפרקליט, רּצה ÏÈc·È.לרּצֹות, ‡ÏÂ∑אחד סימן אּלא מֹולק הראׁש∑Û¯Ú.אינֹו ּגבּה הּוא ְְְְֲִִִַַַַָָ¿…«¿ƒִֵֵֶֶָָָ…∆ַָֹֹ

הּצּואר אחֹורי ּכל אר והּוא הערף, את הרֹואה מּול ערף, מּול הּצּואר. לצד .המׁשּפע ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

(è)íca øàLpäå çaænä øé÷-ìò úàhçä ícî äfäå§¦º̈¦©³©«©¨Æ©¦´©¦§¥½©§©¦§¨´©½̈
:àeä úàhç çaænä ãBñé-ìà äöné¦¨¥−¤§´©¦§¥®©©−̈«

i"yx£˙‡hÁ‰ ÌcÓ ‰f‰Â∑נּתז והּדם ּומּתיז, ּבערף אֹוחז ּומּצּוי: הּזאה ּובחּטאת, מּצּוי. אּלא הטעין לא ּבעֹולה, ¿ƒ»ƒ«««»ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
לּמזּבח והֹול.‡e‰ ˙‡hÁ∑ּפסּולה – לׁשמּה ׁשּלא ּכׁשרה, – .לׁשמּה ְְִֵֵַַ«»ְְְְִִֵֶָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(17 'nr fi zegiy ihewl)

ּומּצּוי הּזאה ּובחּטאת מּצּוי, אּלא הטעין לא ט)ּבעֹולה ה, אם(רש"י ּכי הּדם, זריקת ׁשל הענין ּכלל אין ׁשּבעֹולה ּכּונתֹו אין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּגּופא, זה מרׁש"י מּוכח וכן הּזריקה. ענין ּתכנֹו ּדמֹו") ("ונמצה עֹולה ׁשל מּצּוי ּגם אבל ּפעּלֹות. ׁשּתי להיֹות הצרכּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻּׁשּבחּטאת

מעילה ּוברׁש"י לזה. זה ּומּצּוי הּזאה א)ׁשּמׁשוה העֹוף".(ט, ּבחּטאת והּזאה ּדבהמה זריקה ּבמקֹום העֹוף עֹולת "ּדמּצּוי : ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

(é)ïäkä åéìò øtëå ètLnk äìò äNòé éðMä-úàå§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²
ñ :Bì çìñðå àèç-øLà Búàhçî¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬«

i"yx£ËtLnk∑ּב נדבה ׁשל העֹוף ּבעֹולת האמּור הּפרׁשהּכדת .ראׁש «ƒ¿»ְְְְֶַַָָָָָָָָָֹ

ß oqip '` ycew zay ß

(àé)ì Bãé âéOú àì-íàåì Bà íéøú ézLäðBé-éðá éðL §¦ŸÁ©¦̧¨¹¦§¥´Ÿ¦À»¦§¥´§¥«¨¼
úìñ äôàä úøéNò àèç øLà Bðaø÷-úà àéáäå§¥¦̧¤¨§¨¹£¤´¨À̈£¦¦¯¨«¥¨²−Ÿ¤
ék äðáì äéìò ïzé-àìå ïîL äéìò íéNé-àì úàhçì§©¨®«Ÿ¨¦̧¨¤¹¨¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¤̧¨Æ§Ÿ½̈¦¬

:àåä úàhç©−̈¦«
i"yx£‡Â‰ ˙‡hÁ Èk∑מהּדר קרּבנּה ׁשּיהא ּבּדין .ואין ƒ«»ƒְְְְִֵֵֶַָָָָֻ

Á·ו Èc d˙·BÁ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»«¿≈ƒ»
ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ B‡ ‡˙¯n‡ ‡�Ú ÔÓ ‡˙·e˜�¿¿»ƒ»»ƒ¿»»¿ƒ«ƒƒ
:d˙·BÁÓ ‡�‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡ËÁÏ¿«»»ƒ««¬ƒ«¬»≈¿≈

È˙ז È˙ÈÈÂ ‡˙ÈN ˙qÓk d„È ÈËÓ˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿≈¿≈¿ƒ«≈»¿«¿ƒ»
È�a ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈ�È�ÙL ÔÈ¯z ·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈
:‡˙ÏÚÏ „ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈÈ Ì„˜ ‰�BÈ»√»¿»«¿«»»¿««¬»»

Ècח ˙È ·¯˜ÈÂ ‡�‰k ˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»¿¿»«¬»ƒ»≈»ƒ
dLÈ¯ ˙È ˜BÏÓÈÂ ‡˙ÈÓ„˜ ‡˙‡hÁÏ¿«»»«¿≈»¿ƒ¿»≈≈

:L¯ÙÈ ‡ÏÂ dÏ„˜ Ï·˜lÓƒ»√≈¿»≈¿»«¿≈

Áa„Ó‡ט Ï˙k ÏÚ ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ÈcÈÂ¿«ƒƒ¿»¿«»»«…∆«¿¿»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ÈˆÓzÈ ‡Ó„a ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ»¿«¿¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

tÎÈÂ¯י ÈÊÁ„k ‡˙ÏÚ „aÚÈ ‡�È�z ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»«¿≈¬»»ƒ¿»≈ƒ«≈
:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁÓ ‡�‰k È‰BÏÚ¬ƒ«¬»≈¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

‡Bיא ÔÈ�È�ÙL ÔÈ¯˙Ï d„È ˜a„˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿≈¿≈ƒ¿≈«¿ƒƒ
„Á ·Á Èc d�a¯˜ ˙È È˙ÈÈÂ ‰�BÈ È�a ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈¿≈»¿«¿ƒ»À¿»≈ƒ»«
‡Ï ‡˙‡hÁÏ ‡zÏÒ ÔÈ‡Ò ˙Ï˙· ‡¯ÒÚ ÔÓƒ«¿»ƒ¿«¿ƒÀ¿»¿«»»»
È¯‡ ‡z�·Ï dÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ÈeLÈ¿«ƒ¬«ƒ¿»¿»ƒ≈¬«¿À¿»¬≈

:‡È‰ ‡˙‡hÁ«»»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אבל עׂשּו, אׁשר חּטאתם את והתוּדּו ז): ְְֲֲִֶֶַַָָָָה

וּדּוי. יזּכיר לא הּׁשגגה ְְְִִַַַַָָֹּבחּטאת

Ï·‡ה נׂשא זּוטא (ספרי רּבֹותינּו ּדעת על ¬»ְִִֵַַַַָָ

ּכל על עליה, חטא אׁשר והתוּדה ְְֲִֶֶַַָָָָָָה)

וקדׁשיו מקּדׁש טמאת אף ּבּפרׁשה, ְְְְִִִַַַַָָָָָָָָֻהּנזּכרים

חּטאֹות ּכל ּוׁשאר ּבׁשֹוגג, ׁשהן ּבּטּוי ְְְִֵֵֶַַָָָּוׁשבּועת

מּפני ּבכאן, הּוּדּוי הזּכיר אבל מּכאן. ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָלמדנּו

ּבזדֹונן אין ּבּטּוי ּוׁשבּועת העדּות ְְְִִֵֵֶַַָָׁשּׁשבּועת

ּבחּטאֹות למעלה ׁשּכן וכל וּדּוי, והצריכן ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּכרת

ּכריתֹות. חּיבי על ׁשּיתוּדה ְְְִִֵֶֶַַַָקבּועֹות

e�È˙Ba¯Âעליה חטא אׁשר והתוּדה ּכי אמרּו, ¿«≈ְְְֲִִֶֶַָָָָָָ

וּדּוי, ׁשּטעּונין חּטאֹות לכל ְְְִִֶַָָָּכלל

ואׁשמ וֿז): (ה נׂשא ּבפרׁשת הּנפׁשוהּכתּוב ה ְְְְֶֶַַַָָָָָָֹ

להביא עׂשּו, אׁשר חּטאתם את והתוּדּו ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָההיא

וׁשם (ׁשם). ּבספרי מפרׁש ּכ האׁשמֹות. ְְְְֲִִָָָָָָָֹּכל

אב ּבנין והתוּדּו, ההיא הּנפׁש ואׁשמה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּדרׁשּו:

וּדּוי. ׁשּיטענּו הּמתים ְְֲִִִֵֶַָלכל

הּכתּוב הקל ׂשה. ּדי ידֹו תּגיע לא ואם ְִִֵֵֵֶַַַָָֹ(ז)



נה `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` ycew zayl inei xeriy

(å)äá÷ð àèç øLà Búàhç ìò ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈§¥¨̧
åéìò øtëå úàhçì íéfò úøéòN-Bà äaNk ïàvä-ïî¦©¯Ÿ¦§¨²«§¦©¬¦¦−§©¨®§¦¤¬¨¨²

:Búàhçî ïäkä©Ÿ¥−¥«©¨«

(æ)øLà BîLà-úà àéáäå äN éc Bãé òébú àì-íàå§¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´¤¼§¥¦̧¤£¨¹£¤´
úàhçì ãçà ýåýéì äðBé-éðá éðL-Bà íéøú ézL àèç̈À̈§¥¬Ÿ¦²«§¥¬§¥«¨−©«Ÿ̈®¤¨¬§©−̈

:äìòì ãçàåרמב"ן §¤¨¬§Ÿ¨«

(ç)úàhçì øLà-úà áéø÷äå ïäkä-ìà íúà àéáäå§¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬©«©−̈
:ìécáé àìå Btøò ìenî BLàø-úà ÷ìîe äðBLàø¦«¨®¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−§¬Ÿ©§¦«

i"yx£‰�BL‡¯ ˙‡hÁÏ ¯L‡Œ˙‡ ·È¯˜‰Â∑.לעֹולה קֹודמת ז')חּטאת ׁשּנכנס(זבחים לפרקליט ּדֹומה? הּדבר למה ¿ƒ¿ƒ∆¬∆««»ƒ»ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אחריו ּדֹורֹון נכנס ּפרקליט, רּצה ÏÈc·È.לרּצֹות, ‡ÏÂ∑אחד סימן אּלא מֹולק הראׁש∑Û¯Ú.אינֹו ּגבּה הּוא ְְְְֲִִִַַַַָָ¿…«¿ƒִֵֵֶֶָָָ…∆ַָֹֹ

הּצּואר אחֹורי ּכל אר והּוא הערף, את הרֹואה מּול ערף, מּול הּצּואר. לצד .המׁשּפע ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

(è)íca øàLpäå çaænä øé÷-ìò úàhçä ícî äfäå§¦º̈¦©³©«©¨Æ©¦´©¦§¥½©§©¦§¨´©½̈
:àeä úàhç çaænä ãBñé-ìà äöné¦¨¥−¤§´©¦§¥®©©−̈«

i"yx£˙‡hÁ‰ ÌcÓ ‰f‰Â∑נּתז והּדם ּומּתיז, ּבערף אֹוחז ּומּצּוי: הּזאה ּובחּטאת, מּצּוי. אּלא הטעין לא ּבעֹולה, ¿ƒ»ƒ«««»ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
לּמזּבח והֹול.‡e‰ ˙‡hÁ∑ּפסּולה – לׁשמּה ׁשּלא ּכׁשרה, – .לׁשמּה ְְִֵֵַַ«»ְְְְִִֵֶָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(17 'nr fi zegiy ihewl)

ּומּצּוי הּזאה ּובחּטאת מּצּוי, אּלא הטעין לא ט)ּבעֹולה ה, אם(רש"י ּכי הּדם, זריקת ׁשל הענין ּכלל אין ׁשּבעֹולה ּכּונתֹו אין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּגּופא, זה מרׁש"י מּוכח וכן הּזריקה. ענין ּתכנֹו ּדמֹו") ("ונמצה עֹולה ׁשל מּצּוי ּגם אבל ּפעּלֹות. ׁשּתי להיֹות הצרכּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻּׁשּבחּטאת

מעילה ּוברׁש"י לזה. זה ּומּצּוי הּזאה א)ׁשּמׁשוה העֹוף".(ט, ּבחּטאת והּזאה ּדבהמה זריקה ּבמקֹום העֹוף עֹולת "ּדמּצּוי : ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

(é)ïäkä åéìò øtëå ètLnk äìò äNòé éðMä-úàå§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²
ñ :Bì çìñðå àèç-øLà Búàhçî¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬«

i"yx£ËtLnk∑ּב נדבה ׁשל העֹוף ּבעֹולת האמּור הּפרׁשהּכדת .ראׁש «ƒ¿»ְְְְֶַַָָָָָָָָָֹ

ß oqip '` ycew zay ß

(àé)ì Bãé âéOú àì-íàåì Bà íéøú ézLäðBé-éðá éðL §¦ŸÁ©¦̧¨¹¦§¥´Ÿ¦À»¦§¥´§¥«¨¼
úìñ äôàä úøéNò àèç øLà Bðaø÷-úà àéáäå§¥¦̧¤¨§¨¹£¤´¨À̈£¦¦¯¨«¥¨²−Ÿ¤
ék äðáì äéìò ïzé-àìå ïîL äéìò íéNé-àì úàhçì§©¨®«Ÿ¨¦̧¨¤¹¨¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¤̧¨Æ§Ÿ½̈¦¬

:àåä úàhç©−̈¦«
i"yx£‡Â‰ ˙‡hÁ Èk∑מהּדר קרּבנּה ׁשּיהא ּבּדין .ואין ƒ«»ƒְְְְִֵֵֶַָָָָֻ

Á·ו Èc d˙·BÁ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»«¿≈ƒ»
ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ B‡ ‡˙¯n‡ ‡�Ú ÔÓ ‡˙·e˜�¿¿»ƒ»»ƒ¿»»¿ƒ«ƒƒ
:d˙·BÁÓ ‡�‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡ËÁÏ¿«»»ƒ««¬ƒ«¬»≈¿≈

È˙ז È˙ÈÈÂ ‡˙ÈN ˙qÓk d„È ÈËÓ˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿≈¿≈¿ƒ«≈»¿«¿ƒ»
È�a ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈ�È�ÙL ÔÈ¯z ·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈
:‡˙ÏÚÏ „ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈÈ Ì„˜ ‰�BÈ»√»¿»«¿«»»¿««¬»»

Ècח ˙È ·¯˜ÈÂ ‡�‰k ˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»¿¿»«¬»ƒ»≈»ƒ
dLÈ¯ ˙È ˜BÏÓÈÂ ‡˙ÈÓ„˜ ‡˙‡hÁÏ¿«»»«¿≈»¿ƒ¿»≈≈

:L¯ÙÈ ‡ÏÂ dÏ„˜ Ï·˜lÓƒ»√≈¿»≈¿»«¿≈

Áa„Ó‡ט Ï˙k ÏÚ ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ÈcÈÂ¿«ƒƒ¿»¿«»»«…∆«¿¿»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ÈˆÓzÈ ‡Ó„a ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ»¿«¿¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

tÎÈÂ¯י ÈÊÁ„k ‡˙ÏÚ „aÚÈ ‡�È�z ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»«¿≈¬»»ƒ¿»≈ƒ«≈
:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁÓ ‡�‰k È‰BÏÚ¬ƒ«¬»≈¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

‡Bיא ÔÈ�È�ÙL ÔÈ¯˙Ï d„È ˜a„˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿≈¿≈ƒ¿≈«¿ƒƒ
„Á ·Á Èc d�a¯˜ ˙È È˙ÈÈÂ ‰�BÈ È�a ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈¿≈»¿«¿ƒ»À¿»≈ƒ»«
‡Ï ‡˙‡hÁÏ ‡zÏÒ ÔÈ‡Ò ˙Ï˙· ‡¯ÒÚ ÔÓƒ«¿»ƒ¿«¿ƒÀ¿»¿«»»»
È¯‡ ‡z�·Ï dÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ÈeLÈ¿«ƒ¬«ƒ¿»¿»ƒ≈¬«¿À¿»¬≈

:‡È‰ ‡˙‡hÁ«»»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אבל עׂשּו, אׁשר חּטאתם את והתוּדּו ז): ְְֲֲִֶֶַַָָָָה

וּדּוי. יזּכיר לא הּׁשגגה ְְְִִַַַַָָֹּבחּטאת

Ï·‡ה נׂשא זּוטא (ספרי רּבֹותינּו ּדעת על ¬»ְִִֵַַַַָָ

ּכל על עליה, חטא אׁשר והתוּדה ְְֲִֶֶַַָָָָָָה)

וקדׁשיו מקּדׁש טמאת אף ּבּפרׁשה, ְְְְִִִַַַַָָָָָָָָֻהּנזּכרים

חּטאֹות ּכל ּוׁשאר ּבׁשֹוגג, ׁשהן ּבּטּוי ְְְִֵֵֶַַָָָּוׁשבּועת

מּפני ּבכאן, הּוּדּוי הזּכיר אבל מּכאן. ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָלמדנּו

ּבזדֹונן אין ּבּטּוי ּוׁשבּועת העדּות ְְְִִֵֵֶַַָָׁשּׁשבּועת

ּבחּטאֹות למעלה ׁשּכן וכל וּדּוי, והצריכן ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּכרת

ּכריתֹות. חּיבי על ׁשּיתוּדה ְְְִִֵֶֶַַַָקבּועֹות

e�È˙Ba¯Âעליה חטא אׁשר והתוּדה ּכי אמרּו, ¿«≈ְְְֲִִֶֶַָָָָָָ

וּדּוי, ׁשּטעּונין חּטאֹות לכל ְְְִִֶַָָָּכלל

ואׁשמ וֿז): (ה נׂשא ּבפרׁשת הּנפׁשוהּכתּוב ה ְְְְֶֶַַַָָָָָָֹ

להביא עׂשּו, אׁשר חּטאתם את והתוּדּו ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָההיא

וׁשם (ׁשם). ּבספרי מפרׁש ּכ האׁשמֹות. ְְְְֲִִָָָָָָָֹּכל

אב ּבנין והתוּדּו, ההיא הּנפׁש ואׁשמה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּדרׁשּו:

וּדּוי. ׁשּיטענּו הּמתים ְְֲִִִֵֶַָלכל

הּכתּוב הקל ׂשה. ּדי ידֹו תּגיע לא ואם ְִִֵֵֵֶַַַָָֹ(ז)
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(áé)ïäkä õî÷å ïäkä-ìà dàéáäå|Böî÷ àBìî äpnî ¤«¡¦¨»¤©Ÿ¥¼§¨©´©Ÿ¥´Â¦¤Â¨§¸ª§¹
úàhç ýåýé éMà ìò äçaænä øéè÷äå dúøkæà-úà¤©§¨«¨¨Æ§¦§¦´©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®©−̈

:àåä¦«
i"yx£‡Â‰ ˙‡hÁ∑ּפסּולה – לׁשמּה ׁשּלא ּכׁשרה, – לׁשמּה ונקטרת .נקמצת «»ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

(âé)älàî úçàî àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©©¨¯£¤¨¨²¥«©©¬¥¥−¤
:äçðnk ïäkì äúéäå Bì çìñðå§¦§©´®§¨«§¨¬©Ÿ¥−©¦§¨«

i"yx£‡ËÁŒ¯L‡ B˙‡hÁ ÏÚ∑,ּדּלּות ּבדּלי וכאן "מחּטאתֹו", נאמר: ּובדּלּות ּבעׁשירּות ׁשהרי הּכתּוב, ׁשּנה ּכאן ««»¬∆»»ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
רּבֹותינּו ּדקּדקּו "עלֿחּטאתֹו", כז)נאמר: ׂשעירה(כריתות אֹו לכׂשּבה מעֹות והפריׁש עׁשיר, ּכׁשהּוא חטא ׁשאם מּכאן, ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

מּמקצ יביא והעני, ּתֹורים לׁשּתי מעֹות הפריׁש ּתֹורים; ׁשּתי מּמקצתן יביא האיפהוהעני, עׂשירית נאמר:(תן לכ ְְְְְְְְֱֱֱֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ

"עלֿחּטאתֹו")"מחּטאתֹו" ּכאן: נאמר לכ עׁשיר, קרּבן ויביא עליהן יֹוסיף והעׁשיר, האיפה לעׂשירית מעֹות הפריׁש ;. ְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
‰l‡Ó ˙Á‡Ó∑ּדּלּות ּבדּלי אֹו ּבדּלּות, אֹו ּבעׁשירּות, אֹו ּבענין: האמּורֹות ּכּפרֹות מּׁשלׁש ּתלמּוד(ת"כ)מאחת ּומה ; ≈««≈≈∆ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָֹ

ּבעׂשירית יהיּו ׁשּבּקּלין והּקּלין ּבעֹוף, יהיּו והּקּלין ׂשעירה, אֹו ּבכׂשּבה יהיּו ׁשּבהם החמּורים ׁשּיכֹול, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָלֹומר?
החמּורים ואת ידֹו, הּׂשיגה אם ּוׂשעירה, לכׂשּבה לחמּורין קּלין להׁשוֹות מאּלה", "מאחת לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהאיפה?

ּדּלּות ּבדּלי האיפה לעׂשירית Á�nk‰.לּקּלין Ô‰kÏ ‰˙È‰Â∑זהּו נאכלין; ׁשיריה ׁשּיהיּו חֹוטא מנחת על ללּמד ְֲִִִֵֵַַַַַָָ¿»¿»«…≈«ƒ¿»ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ּפׁשּוטֹו. ׁשהיא(ת"כ)לפי ּכהן, נדבת מנחת ּכׁשאר לֹו ּתהא הּוא, ּכהן זה חֹוטא ואם לּכהן", "והיתה : ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

תאכל" לא ּתהיה טז)ּב"ּכליל ו .(לקמן ְְִִֵֵֶָָֹ

(ãé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(åè)ýåýé éLãwî äââLa äàèçå ìòî ìòîú-ék Lôð¤µ¤¦«¦§´Ÿ©©½§¨«§¨Æ¦§¨½̈¦¨§¥−§Ÿ̈®
Ekøòa ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦Á¤£¨¸©«Ÿ̈¹©¯¦¨¦´¦©ÀŸ§¤§§²

:íLàì Lãwä-ì÷La íéì÷L-óñk¤«¤§¨¦¬§¤«¤©−Ÿ¤§¨¨«
i"yx£ÏÚÓ ÏÚÓ˙ŒÈk∑(ת"כ)אֹומר הּוא וכן ׁשּנּוי, אּלא מקֹום ּבכל "מעילה" כה)אין ה א הימים ּבאלהי(דברי "וּימעלּו : ƒƒ¿…««ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ

ּבסֹוטה אֹומר הּוא וכן עּמיֿהארץ"; אלהי אחרי וּיזנּו ה)אבתיהם מעל"(במדבר בֹו "ּומעלה :.‰‚‚La ‰‡ËÁÂ ְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ¿»¿»ƒ¿»»
'‰ ÈL„wÓ∑ּבתרּומה "חטא" להּלן: ונאמר "חטא" ּכאן: נאמר הזהר? והיכן ההקּדׁש. מן כב)ׁשּנהנה :(לקמן ƒ»¿≈ְְְְְְְְֱֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

לא ּכאן אף האֹוכל, על אּלא הזהיר לא ּלהּלן מה אי, הזהיר. ּכאן אף הזהיר, ּלהּלן מה חטא". עליו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ"ולאֿיׂשאּו
רּבה מעל", "תמעל לֹומר: ּתלמּוד האֹוכל? על אּלא ‰'.הזהיר ÈL„wÓ∑קּלים קדׁשים יצאּו לּׁשם, .המיחדים ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹƒ»¿≈ְְִִִֵַַַָָָָֻ

ÏÈ‡∑ּכמֹו קׁשה, יג)לׁשֹון יז ׁשנים(יחזקאל ׁשּתי ּבן קׁשה ּכאן אף לקח", הארץ "ואתֿאילי :.ÌÈÏ˜LŒÛÒk Ek¯Úa∑ «ƒְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ¿∆¿¿∆∆¿»ƒ
סלעים ׁשּתי ׁשוה רמב"ן.ׁשּיהא ְְְִֵֵֶֶָָ

ÈÏÓיב dpÓ ‡�‰k ıBÓ˜ÈÂ ‡�‰k ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»«¬»¿ƒ¿«¬»ƒ«¿≈
ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dz¯k„‡ ˙È dˆÓÀ̃¿≈»ƒ¿«¿«¿«≈¿«¿¿»«

:‡È‰ ‡˙‡hÁ ÈÈ„ ‡i�a¯À̃¿»«»«¿»«»»ƒ

Á·יג Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡�‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»«¿≈ƒ»
‡�‰ÎÏ È‰˙e dÏ ˜·zLÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÓ≈¬»≈ƒ≈¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿«¬»

:‡˙Á�Ók¿ƒ¿»»

ÓÈÓÏ¯:יד ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

eÏLaטו ·BÁÈÂ ¯˜L ¯wLÈ È¯‡ L�‡¡«¬≈¿««¿«¿≈¿»
¯Î„ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ ÈÈ„ ‡iL„e˜Óƒ¿«»«¿»¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»¿«
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÛÒk d�Ò¯Ùa ‡�Ú ÔÓ ÌÈÏL¿ƒƒ»»¿À¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡ÓL‡Ï ‡L„e˜¿»«¬»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ויֹורד. עֹולה קרּבן להביא ּבאּלּו החֹוטא ְְְְִֵֵֵֶַַָָָעל

חּיבי ׁשאינן מּפני ּבּׁשבּועֹות ׁשהּטעם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָויּתכן

ׁשהּוא מּפני וקדׁשיו מקּדׁש ּובטמאת ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֻּכריתֹות,

קדׁשים האֹוכל הּכהן ּכי מצוה, ּבדבר ְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹטֹועה

קרּבן להקריב אֹו להׁשּתחוֹות למקּדׁש ְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָוהּבא

אף ּולפיכ לּׁשמים, ודעּתֹו ּבּמצוה הּוא ְְְְִִִֵַַַַַָָָעֹוסק

לֹו רּבה הּטמאה ּבהעלמת ׁשחטא ּפי ְְֲִִֶַַַַָָָָָֻעל

ּכּפרֹות. ַַָָהּכתּוב

¯Ó‡Âלעֹולה אחד טעם ּכי אברהם רּבי ¿»«ְְִִֶַַַַָָָָ

האּמּורין ּכנגד הּמזּבח על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּיקרב

ּפרׁש. ויפה הּבהמה. ְְְֵֵֶַַַַָָּבחּטאת

הּזה הּקרּבן נקרא לה'. אׁשמֹו את והביא ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ(טו)

לאׁשם. הּקדׁש ּבׁשקל ׁשאמר: ּכמֹו ְְְֶֶֶֶַַָָָָָֹאׁשם,

למעלה האמּור לה' אׁשמֹו את והביא ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָאבל:

והביא טעמֹו: ויֹורד, עֹולה ּבקרּבן ו) ְְְְֲִֵֵֶַָָָ(ּפסּוק

הּוא, חּטאת ההּוא הּקרּבן ּכי לה', קרּבנֹו ְְִֵַַַַָָָָָאת

עּזים ׂשעירת אֹו ּכׂשּבה (ׁשם): ׁשאמר ְְְִִִִֶַַָָָּכמֹו

ְַָלחּטאת.

‡ÏÂהאחד הּקרּבן ׁשם יהיה ּטעם מה נתּברר ¿…ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

על יבאּו וכּלן אׁשם, האחד וׁשם ְְֵֶַַָָָָָָָֹֻחּטאת

נקבה, ׁשהחּטאת ּבעבּור לֹומר נּוכל ולא ְְְֲֵֵֶַַַַַָָֹחטא.

לֹומר ואין ּופרים. ׂשעירים זכר, חּטאת יׁש ְְִִִִֵֵַַָָָָּכי

מביא המצרע הּנה ּכי החטא, חמר מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹֹׁשּיהא

אׁשם. והּׁשני חּטאת האחד ׁשם קרּבנֹות, ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשני

‰‡¯p‰Âּדבר על מֹורה אׁשם ׁשם ּכי ּבעיני, ¿«ƒ¿∆ְִֵֵֶַַָָָָ

להיֹות יתחּיב העֹוׂשֹו אׁשר ְְֲִִֵֶַָָּגדֹול

אלהים האׁשימם מּלׁשֹון: ּבֹו, ואבד ְְֱֲִִִֵֵַַָָֹׁשמם

וכן: מדּבר. נאֹות ויאׁשמּו יא), ה ְְְְְֱִִִֵֶָָ(ּתהּלים

יד (הֹוׁשע ּבאלהיה מרתה ּכי ׁשֹומרֹון ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹּתאׁשם

כא), מב (ּבראׁשית אנחנּו אׁשמים וכן: ְְְֲֲִִֵֵֵַא),

מן ּבֹו נטה ּדבר על מֹורה וחּטאת ְֱִִֶַַָָָָָָָנענׁשים.

יחטא ולא הּׂשערה אל מּלׁשֹון: ,ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָֹהּדר

טז). כ ְִ(ׁשֹופטים

‰p‰Âּבעבּור חרּופה, ׁשפחה ואׁשם ּגזלֹות אׁשם ¿ƒ≈ְְֲֲֲֲִֵַַַַָָ

קרּבנם יּקרא הּמזיד על אף ּבאים ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשהם

אף מעילֹות אׁשם אבל הּנזיר. אׁשם וכן ְְֲֲֲִִֵַַַַָָָָאׁשם,

ּבקדׁשי ׁשהּוא ּבעבּור ּבׁשֹוגג, ׁשהּוא ּפי ְְְֲִֵֵֶֶַַָעל

יתחּיב הּגדֹול החטא ּכי אׁשם, הּקרּבן יּקרא ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָה'

מעילה. יּקרא ּכאׁשר ּבֹו, אׁשם ְְֲִִִֵֵֶַָָָלהיֹותֹו
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(æè)óñBé BúLéîç-úàå ílLé Lãwä-ïî àèç øLà úàå§¥´£¤Á¨¨̧¦©¹Ÿ¤§©¥À§¤£¦«¦Æ¥´
íLàä ìéàa åéìò øtëé ïäkäå ïäkì Búà ïúðå åéìò̈½̈§¨©¬Ÿ−©Ÿ¥®§©Ÿ¥À§©¥¬¨¨²§¥¬¨«¨−̈

ô :Bì çìñðå§¦§©¬«
i"yx£ÌlLÈ L„w‰ŒÔÓ ‡ËÁ ¯L‡ ˙‡Â∑(כו להקּדׁש(כריתות, וחמׁש .קרן ¿≈¬∆»»ƒ«…∆¿«≈ְֵֶֶֶֶַָֹ

(æé)ýåýé úåöî-ìkî úçà äúNòå àèçú ék Lôð-íàå§¦¤̧¤Æ¦´¤«¡½̈§¨«§À̈©©Æ¦¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½
:Bðåò àNðå íLàå òãé-àìå äðéNòú àì øLà£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§«Ÿ¨©¬§¨¥−§¨¨¬£Ÿ«

i"yx£‡È·‰Â .ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑:ּכגֹון לאו, אם עליו עבר אם ידע ולא לידֹו ּכרת ספק ׁשּבא ּבמי מדּבר הּזה הענין ¿…»«¿»≈¿≈ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ׁשלח זֹו אם ידע ולא היתה, חלב ׁשל אחת לֹו: אמרּו האחת. את ואכל הּתר, ׁשּׁשּתיהן ּוכסבּור לפניו, וׁשּמן לב ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

יביא זמן, לאחר לֹו יּודע ואם חטא, ׁשּוּדאי לֹו נֹודע ׁשּלא זמן ּכל עליו ּומגן ּתלּוי אׁשם מביא זה הרי אכל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹחלב
B�BÚ.חּטאת ‡N�Â ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑(ת"כ)אחת על ידע, ׁשּלא מי את ענׁש הּכתּוב הרי אֹומר: הּגלילי יֹוסי רּבי ַָ¿…»«¿»≈¿»»¬ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

הראׁשֹון מאדם ּולמד צא צּדיקים, ׁשל ׂשכרן מּתן לידע נפׁש אם אֹומר: יֹוסי רּבי ׁשּידע. את ׁשּיעניׁש וכּמה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָּכּמה
מּדה איזֹו וכי ּולדֹורֹותיו! עליו נקנסּו מיתֹות ּכּמה ראה עליה, ועבר תעׂשה" "לא מצות על אּלא נצטּוה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּלא
נקנסּו מיתֹות ּכּמה ראה המעּוטה, ּפרענּות מּדת אם טֹובה. מּדה אֹומר: הוי ּפרענּות? ׁשל אֹו טֹובה, ׁשל ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻֻֻמרּבה:
וכּמה ּכּמה אחת על ּביֹוםֿהּכּפּורים, והּמתעּנה והּנֹותרֹות הּפּגּולין מן לֹו הּיֹוׁשב המרּבה, טֹובה מּדה ולדֹורֹותיו, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻלֹו

אֹומר הּוא הרי אֹומר: עקיבא רּבי הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד ּדֹורֹותיו ּולדֹורֹות ּולדֹורֹותיו לֹו ו)ׁשּיזּכה יז "עלּֿפי(דברים : ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
להביא אּלא ּבׁשלׁשה? הּכתּוב ל ּפרט לּמה ּבׁשנים, העדּות מתקּימת אם וגֹו'". עדים ׁשלׁשה אֹו עדים ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹׁשנים
עברה לעֹוברי לּנטּפל הּכתּוב ענׁש ּכ אם והזּמה. ענׁש לענין ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּדינֹו ולעׂשֹות עליו, להחמיר ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשליׁשי
עזריה ּבן אלעזר רּבי מצוה. ּכעֹוׂשי מצוה לעֹוׂשי לּנטּפל טֹוב ׂשכר ׁשּיׁשּלם וכּמה ּכּמה אחת על עברה, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּכעֹוברי

יט)אֹומר: כד אֹומר(דברים הּוא הרי ּבּׂשדה". עמר וׁשכחּת בׂשד קציר תקצר כד)"ּכי קבע(שם – וגֹו'" יברכ "למען : ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּומצאּה הימּנּו, ונפלה ּבכנפיו צרּורה סלע היתה מעּתה: אמר ידע. ּבלא מצוה עלֿידֹו ׁשּבאת למי ּברכה ְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹהּכתּוב

ּברכה לֹו קֹובע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הרי ּבּה, ונתּפרנס .העני ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(944 'nr b zegiy ihewl)

עֹונֹו ונׂשא ואׁשם ידע יז)ולא האחת(ה, את ואכל הּתר ׁשּׁשּתיהן ּוכסבּור לפניו וׁשּמן חלב מּדּוע(רש"י)ּכגֹון לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּכן רעים, ּבדברים מצּוי ׁשּתענּוגֹו הּוא סימן ּבׁשֹוגג, עברה העֹובר ּדהּנה לֹומר, ויׁש וׁשּמן. חלב – ּדוקא זֹו ּבדגמה רז"ל ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻּבחרּו

ׁשל ׁשּתכנֹו אפֹוא, מּובן מתעּנג. הּוא ּובּמה ׁשקּוע האדם ּבּמה הּמהּות, על מֹורה ּכּונה ּבלי ׁשּנעׂשה -ּכלּדבר הּוא אּסּור ספק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

מּתענּוג. ּבאים ׁשּמן והן חלב והן הּתענּוג; מצּוי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻהיכן

ã ycew zegiyn zecewp ã(942 'nr b zegiy ihewl)

עֹונֹו ונׂשא ואׁשם ידע יז)ולא (ה, ְְְֲֵַָָָָֹ
הּוא אְך ּבׁשֹוגג חֹוטא ּכׁשאדם ּדהּנה לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם חּטאת. ׁשל מערּכֹו יֹותר הּוא סלעים) (ׁשּתי ּתלּוי אׁשם ׁשל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָערּכֹו

לב לׂשים מּבלי ּבחטא ּכׁשּנכׁשל אְך חטא. ׁשל מּצב עם להׁשלים מּוכן אינּנּו ׁשּבפנימּיּותֹו הּוא סימן – ׁשּנכׁשל ויֹודע ּבכְך ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָמבחין

ּפגם על לכּפר ּבא ּתלּוי ׁשאׁשם ּכן, אם מּובן חטא. מּפני רתיעה ׁשל מסּפקת מּדה אין ׁשּבפנימּיּותֹו עליו מֹוכיח זה הרי – ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָלכְך

יֹותר. עמק ְִֵַָֹנפׁשי

dLÓÁטז ˙ÈÂ ÌlLÈ ‡L„e˜ ÔÓ ·Á Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»ƒ¿»¿««¿»À¿≈
¯tÎÈ ‡�‰ÎÂ ‡�‰ÎÏ d˙È ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ≈¬ƒ¿ƒ≈»≈¿«¬»¿«¬»¿««
:dÏ ˜·zLÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯Î„a È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿¿≈≈

ÏkÓיז ‡„Á „aÚÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L�‡ Ì‡Â¿ƒ¡«¬≈≈¿«¿≈¬»ƒ»
‡ÏÂ ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwtƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:d·BÁ Ïa˜ÈÂ ·BÁÈÂ Ú„È»«¿≈ƒ«≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÔÈ�ÚÂ,ּכּמת חׁשּוב ׁשהמצרע ּבעבּור המצרע, ¿ƒ¿«ְְֲֵֶַַַַָָָֹֹ

ויקרא ואבד, ׁשמם ּכבר הּוא ְְְְְִִֵֵַָָָָוהּנה

האׁשמה מן עליו ׁשּיגן אׁשם, הראׁשֹון ְְִִֵֶַָָָָָָָָָָקרּבנֹו

ׁשהּוא חּטאת והּׁשני ּבּה, ׁשמם הּוא ְֲִֵֶֶַַַָָָאׁשר

ׁשגגֹותיו. ְְִֵַָמכּפר

ÌÚËÂׁשאין סבּור ׁשּבעליו מּפני ּתלּוי, אׁשם ¿««ְְִֵֵֶֶָָָָָָ

מּפני ׁשחטא, נֹודע לא ּכי ענׁש ְִִֵֶֶַָָָָֹֹעליו

מּוּדאֹו, יֹותר ּבספקֹו הּכתּוב עליו החמיר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָזה

חטאֹו נֹודע ואּלּו ׁשקלים, ּבכסף איל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָוהצריכֹו

אׁשם ּוקראֹו ּדנקא. ּבת חּטאת מביא ְְִֵַַַָָָָָָָהיה

החמּורים, ּכאׁשמֹות סלעים ּבׁשני ׁשהּוא ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹלאמר

יביא ולא ּבעיניו נקל יהיה ׁשאם לֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹֹלרמז

אׁשם טעם: וזה ּבעֹונֹו. יהיה ׁשמם ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּכּפרתֹו

ּכי יאמר יט). (ּפסּוק לה' אׁשם אׁשם ִַַַָָָֹֹהּוא

הּספק על ּבא ׁשהּוא ּפי על אף הּזה ְִֵֶֶַַַַַַָָָָהּקרּבן

ּכ הּיֹודע לה' אׁשם אׁשם ּכי הּוא, לאׁשם ִֵַַַַָָָָָֹ

וכן יעניׁשּנּו. לֹו חטא אּולי ואם ְְֲֲִִֵֶַַַָָּתעלּומֹות.

את והביא ו): (ּפסּוק למעלה ּׁשאמר ְְְִֵֶֶַַַָָָמה

ּכגֹון מזידין, הּנזּכרים מן ּכי ּבעבּור ְְְֲֲִִִִִִַַָָאׁשמֹו,

חּטאת. והּוא אׁשם, ּבֹו יזּכיר העדּות, ְְְִֵַַַָָָָׁשבּועת

ÏÚÂעל נקבה הּבא הּקרּבן עֹוד, האמת ּדר ¿«ְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָ

אׁשם. יּקרא והּזכר חּטאת, יּקרא ְְִִֵֵֵַַָָָָָָָחטא

ּבעבּור חּטאת ּכן ּגם יּקראּו והּפרים ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָהּׂשעירים

לחּטאת. ְֵֶַָׁשהם



נז `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` ycew zayl inei xeriy

(æè)óñBé BúLéîç-úàå ílLé Lãwä-ïî àèç øLà úàå§¥´£¤Á¨¨̧¦©¹Ÿ¤§©¥À§¤£¦«¦Æ¥´
íLàä ìéàa åéìò øtëé ïäkäå ïäkì Búà ïúðå åéìò̈½̈§¨©¬Ÿ−©Ÿ¥®§©Ÿ¥À§©¥¬¨¨²§¥¬¨«¨−̈

ô :Bì çìñðå§¦§©¬«
i"yx£ÌlLÈ L„w‰ŒÔÓ ‡ËÁ ¯L‡ ˙‡Â∑(כו להקּדׁש(כריתות, וחמׁש .קרן ¿≈¬∆»»ƒ«…∆¿«≈ְֵֶֶֶֶַָֹ

(æé)ýåýé úåöî-ìkî úçà äúNòå àèçú ék Lôð-íàå§¦¤̧¤Æ¦´¤«¡½̈§¨«§À̈©©Æ¦¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½
:Bðåò àNðå íLàå òãé-àìå äðéNòú àì øLà£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§«Ÿ¨©¬§¨¥−§¨¨¬£Ÿ«

i"yx£‡È·‰Â .ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑:ּכגֹון לאו, אם עליו עבר אם ידע ולא לידֹו ּכרת ספק ׁשּבא ּבמי מדּבר הּזה הענין ¿…»«¿»≈¿≈ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ׁשלח זֹו אם ידע ולא היתה, חלב ׁשל אחת לֹו: אמרּו האחת. את ואכל הּתר, ׁשּׁשּתיהן ּוכסבּור לפניו, וׁשּמן לב ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

יביא זמן, לאחר לֹו יּודע ואם חטא, ׁשּוּדאי לֹו נֹודע ׁשּלא זמן ּכל עליו ּומגן ּתלּוי אׁשם מביא זה הרי אכל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹחלב
B�BÚ.חּטאת ‡N�Â ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑(ת"כ)אחת על ידע, ׁשּלא מי את ענׁש הּכתּוב הרי אֹומר: הּגלילי יֹוסי רּבי ַָ¿…»«¿»≈¿»»¬ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

הראׁשֹון מאדם ּולמד צא צּדיקים, ׁשל ׂשכרן מּתן לידע נפׁש אם אֹומר: יֹוסי רּבי ׁשּידע. את ׁשּיעניׁש וכּמה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָּכּמה
מּדה איזֹו וכי ּולדֹורֹותיו! עליו נקנסּו מיתֹות ּכּמה ראה עליה, ועבר תעׂשה" "לא מצות על אּלא נצטּוה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּלא
נקנסּו מיתֹות ּכּמה ראה המעּוטה, ּפרענּות מּדת אם טֹובה. מּדה אֹומר: הוי ּפרענּות? ׁשל אֹו טֹובה, ׁשל ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻֻֻמרּבה:
וכּמה ּכּמה אחת על ּביֹוםֿהּכּפּורים, והּמתעּנה והּנֹותרֹות הּפּגּולין מן לֹו הּיֹוׁשב המרּבה, טֹובה מּדה ולדֹורֹותיו, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻלֹו

אֹומר הּוא הרי אֹומר: עקיבא רּבי הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד ּדֹורֹותיו ּולדֹורֹות ּולדֹורֹותיו לֹו ו)ׁשּיזּכה יז "עלּֿפי(דברים : ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
להביא אּלא ּבׁשלׁשה? הּכתּוב ל ּפרט לּמה ּבׁשנים, העדּות מתקּימת אם וגֹו'". עדים ׁשלׁשה אֹו עדים ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹׁשנים
עברה לעֹוברי לּנטּפל הּכתּוב ענׁש ּכ אם והזּמה. ענׁש לענין ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּדינֹו ולעׂשֹות עליו, להחמיר ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשליׁשי
עזריה ּבן אלעזר רּבי מצוה. ּכעֹוׂשי מצוה לעֹוׂשי לּנטּפל טֹוב ׂשכר ׁשּיׁשּלם וכּמה ּכּמה אחת על עברה, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּכעֹוברי

יט)אֹומר: כד אֹומר(דברים הּוא הרי ּבּׂשדה". עמר וׁשכחּת בׂשד קציר תקצר כד)"ּכי קבע(שם – וגֹו'" יברכ "למען : ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּומצאּה הימּנּו, ונפלה ּבכנפיו צרּורה סלע היתה מעּתה: אמר ידע. ּבלא מצוה עלֿידֹו ׁשּבאת למי ּברכה ְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹהּכתּוב

ּברכה לֹו קֹובע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הרי ּבּה, ונתּפרנס .העני ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(944 'nr b zegiy ihewl)

עֹונֹו ונׂשא ואׁשם ידע יז)ולא האחת(ה, את ואכל הּתר ׁשּׁשּתיהן ּוכסבּור לפניו וׁשּמן חלב מּדּוע(רש"י)ּכגֹון לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּכן רעים, ּבדברים מצּוי ׁשּתענּוגֹו הּוא סימן ּבׁשֹוגג, עברה העֹובר ּדהּנה לֹומר, ויׁש וׁשּמן. חלב – ּדוקא זֹו ּבדגמה רז"ל ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻּבחרּו

ׁשל ׁשּתכנֹו אפֹוא, מּובן מתעּנג. הּוא ּובּמה ׁשקּוע האדם ּבּמה הּמהּות, על מֹורה ּכּונה ּבלי ׁשּנעׂשה -ּכלּדבר הּוא אּסּור ספק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

מּתענּוג. ּבאים ׁשּמן והן חלב והן הּתענּוג; מצּוי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻהיכן

ã ycew zegiyn zecewp ã(942 'nr b zegiy ihewl)

עֹונֹו ונׂשא ואׁשם ידע יז)ולא (ה, ְְְֲֵַָָָָֹ
הּוא אְך ּבׁשֹוגג חֹוטא ּכׁשאדם ּדהּנה לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם חּטאת. ׁשל מערּכֹו יֹותר הּוא סלעים) (ׁשּתי ּתלּוי אׁשם ׁשל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָערּכֹו

לב לׂשים מּבלי ּבחטא ּכׁשּנכׁשל אְך חטא. ׁשל מּצב עם להׁשלים מּוכן אינּנּו ׁשּבפנימּיּותֹו הּוא סימן – ׁשּנכׁשל ויֹודע ּבכְך ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָמבחין

ּפגם על לכּפר ּבא ּתלּוי ׁשאׁשם ּכן, אם מּובן חטא. מּפני רתיעה ׁשל מסּפקת מּדה אין ׁשּבפנימּיּותֹו עליו מֹוכיח זה הרי – ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָלכְך

יֹותר. עמק ְִֵַָֹנפׁשי

dLÓÁטז ˙ÈÂ ÌlLÈ ‡L„e˜ ÔÓ ·Á Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»ƒ¿»¿««¿»À¿≈
¯tÎÈ ‡�‰ÎÂ ‡�‰ÎÏ d˙È ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ≈¬ƒ¿ƒ≈»≈¿«¬»¿«¬»¿««
:dÏ ˜·zLÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯Î„a È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿¿≈≈

ÏkÓיז ‡„Á „aÚÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L�‡ Ì‡Â¿ƒ¡«¬≈≈¿«¿≈¬»ƒ»
‡ÏÂ ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwtƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:d·BÁ Ïa˜ÈÂ ·BÁÈÂ Ú„È»«¿≈ƒ«≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÔÈ�ÚÂ,ּכּמת חׁשּוב ׁשהמצרע ּבעבּור המצרע, ¿ƒ¿«ְְֲֵֶַַַַָָָֹֹ

ויקרא ואבד, ׁשמם ּכבר הּוא ְְְְְִִֵֵַָָָָוהּנה

האׁשמה מן עליו ׁשּיגן אׁשם, הראׁשֹון ְְִִֵֶַָָָָָָָָָָקרּבנֹו

ׁשהּוא חּטאת והּׁשני ּבּה, ׁשמם הּוא ְֲִֵֶֶַַַָָָאׁשר

ׁשגגֹותיו. ְְִֵַָמכּפר

ÌÚËÂׁשאין סבּור ׁשּבעליו מּפני ּתלּוי, אׁשם ¿««ְְִֵֵֶֶָָָָָָ

מּפני ׁשחטא, נֹודע לא ּכי ענׁש ְִִֵֶֶַָָָָֹֹעליו

מּוּדאֹו, יֹותר ּבספקֹו הּכתּוב עליו החמיר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָזה

חטאֹו נֹודע ואּלּו ׁשקלים, ּבכסף איל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָוהצריכֹו

אׁשם ּוקראֹו ּדנקא. ּבת חּטאת מביא ְְִֵַַַָָָָָָָהיה

החמּורים, ּכאׁשמֹות סלעים ּבׁשני ׁשהּוא ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹלאמר

יביא ולא ּבעיניו נקל יהיה ׁשאם לֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹֹלרמז

אׁשם טעם: וזה ּבעֹונֹו. יהיה ׁשמם ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּכּפרתֹו

ּכי יאמר יט). (ּפסּוק לה' אׁשם אׁשם ִַַַָָָֹֹהּוא

הּספק על ּבא ׁשהּוא ּפי על אף הּזה ְִֵֶֶַַַַַַָָָָהּקרּבן

ּכ הּיֹודע לה' אׁשם אׁשם ּכי הּוא, לאׁשם ִֵַַַַָָָָָֹ

וכן יעניׁשּנּו. לֹו חטא אּולי ואם ְְֲֲִִֵֶַַַָָּתעלּומֹות.

את והביא ו): (ּפסּוק למעלה ּׁשאמר ְְְִֵֶֶַַַָָָמה

ּכגֹון מזידין, הּנזּכרים מן ּכי ּבעבּור ְְְֲֲִִִִִִַַָָאׁשמֹו,

חּטאת. והּוא אׁשם, ּבֹו יזּכיר העדּות, ְְְִֵַַַָָָָׁשבּועת

ÏÚÂעל נקבה הּבא הּקרּבן עֹוד, האמת ּדר ¿«ְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָ

אׁשם. יּקרא והּזכר חּטאת, יּקרא ְְִִֵֵֵַַָָָָָָָחטא

ּבעבּור חּטאת ּכן ּגם יּקראּו והּפרים ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָהּׂשעירים

לחּטאת. ְֵֶַָׁשהם



xwie`נח zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` ycew zayl inei xeriy

(çé)ïäkä-ìà íLàì Ekøòa ïàvä-ïî íéîz ìéà àéáäå§Â¥¦Â©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬§¨−̈¤©Ÿ¥®
òãé-àì àeäå ââL-øLà BúââL ìò ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©´¦«§¨¯£¤¨¨²§¬«Ÿ¨©−

:Bì çìñðå§¦§©¬«
i"yx£ÌL‡Ï Ek¯Úa∑למעלה האמּור ּבער.Ú„ÈŒ‡Ï ‡e‰Â ‚‚LŒ¯L‡∑(ת"כ)יד אם נתּכּפרהא לא זמן, לאחר ע ¿∆¿¿¿»»ְְֵֶַָָָָ¬∆»»¿…»«ְְְִִֵַַַַַָָֹ

זה הרי ההֹורג, נמצא ואחרּֿכ ׁשּנתערפה ערּופה לעגלה ּדֹומה? ּזה למה הא חּטאת. ׁשּיביא עד זה, ּבאׁשם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָלֹו
.יהרג ֵֵָ

(èé)ô :ýåýéì íLà íLà àeä íLà̈−̈®¨¬Ÿ¨©−©«Ÿ̈«
i"yx£ÌL‡ ÌL‡ ‡e‰ ÌL‡∑.ּדבר ׁשם ׁשהּוא קמץ, ּכּלֹו הראׁשֹון »»»…»«ִֵֶָָָָָֻ

ּבתֹורת הּוא נדרׁש ּכבר הּוא, לצר ׁשּלא מקרא ּתאמר: ואם ּפעל. לׁשֹון ׁשהּוא ּפּתח, וחציֹו קמץ חציֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹוהאחרֹון
‡ÌL.ּכהנים ÌL‡∑איל ׁשּיהא חרּופה, ׁשפחה אׁשם שנים)להביא שתי ואׁשם(בן נזיר אׁשם מרּבה ׁשאני יכֹול . ֲִֹ»…»«ְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

"הּוא" לֹומר: ּתלמּוד .מצרע? ְְַַָֹ

(ë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(àë)Búéîòa Lçëå ýåýéa ìòî äìòîe àèçú ék Lôð¤µ¤¦´¤«¡½̈¨«£¨¬©−©©«Ÿ̈®§¦¥̧©«£¦¹
:Búéîò-úà ÷Lò Bà ìæâá Bà ãé úîeNúá-Bà ïBãwôa§¦¨À«¦§³¤¨Æ´§¨¥½−¨©¬¤£¦«

i"yx£,‡ËÁ˙ Èk LÙ�(פכ"ב מה(ת"כ עקיבא: רּבי והּלֹווהאמר הּמלוה ׁשּכל לפי ּבה'"? מעל "ּומעלה לֹומר: ּתלמּוד ∆∆ƒ∆¡»ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ
אבל ּובּׁשטר, ּבעדים מכחׁש – מכחׁש ׁשהּוא ּבזמן ,לפיכ ּובׁשטר, ּבעדים אּלא עֹוׂשה אינֹו והּנֹותן, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָוהּנֹוׂשא

ׁשּביניהם, ׁשליׁשי אּלא נׁשמה ּבֹו ׁשּתדע רֹוצה ואינֹו חברֹו, אצל ּבּׁשליׁשיּכׁשהּואלפיכ,הּמפקיד מכחׁש מכחׁש, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
È„.ׁשּביניהם ˙ÓeN˙a∑ּבמלוה אֹו להתעּסק, ממֹון ּבידֹו ·‚ÏÊ.ׁשּׂשם B‡∑ּכלּום מּידֹו LÚ˜.ׁשּגזל B‡∑הּוא ֵֵֶֶƒ¿∆»ְְְְְִִֵֶַָָָָ¿»≈ְִֶַָָ»«

ׂשכיר .ׂשכר ְִַָ

(áë)úçà-ìò ø÷L-ìò òaLðå da Lçëå äãáà àöî-Bà«¨¨¯£¥¨²§¦¬¤¨−§¦§©´©¨®¤©©©À
:äpäá àèçì íãàä äNòé-øLà ìkî¦²Ÿ£¤©«£¤¬¨«¨−̈©«£¬Ÿ¨¥«¨

i"yx£da LÁÎÂ∑ממֹון לכפירת ׁשקר על ּולהּׁשבע לחטא האדם יעׂשה אׁשר אּלה מּכל אחת על .ׁשּכפר ¿ƒ∆»ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(âë)ìæb øLà äìæbä-úà áéLäå íLàå àèçé-ék äéäå§¨¨»¦¤«¡¨´§¨¥¼§¥¦̧¤©§¥¹̈£¤´¨À̈
ã÷ôä øLà ïBãwtä-úà Bà ÷Lò øLà ÷Lòä-úà Bà³¤¨¸¤Æ£¤´¨½̈µ¤©¦¨½£¤¬¨§©−

:àöî øLà äãáàä-úà Bà Bzà¦®¬¤¨«£¥−̈£¤¬¨¨«
i"yx£ÌL‡Â ‡ËÁÈŒÈk∑(כד יחטא(שבועות ּכי ּולהתוּדֹות ולדעת ּבתׁשּובה לׁשּוב ּבעצמֹו ּובדעּתֹו(ּכׁשּיּכיר אחרים: ספרים ּגירסת ƒ∆¡»¿»≈ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

חטא ּכי .ואׁשם)להתוּדֹות ְְְִִֵַָָָ

(ãë)BLàøa Búà ílLå ø÷Mì åéìò òáMé-øLà ìkî BàÂ¦ºŸ£¤¦¨©´¨¨»©¤¼¤¼§¦©³ŸÆ§Ÿ½
:BúîLà íBéa epðzé Bì àeä øLàì åéìò óñé åéúLîçå©«£¦«¦−̈Ÿ¥´¨¨®©«£¤̧¬²¦§¤−§¬©§¨«

i"yx£BL‡¯a∑הּממֹון ראׁש הּקרן, א)∑ÂÈ˙LÓÁÂ.הּוא קח ּכפר(ב''ק ׁשאם אחת, לקרן הרּבה חמׁשּיֹות ּתֹורה רּבתה ¿…ֶֶַַָֹ«¬ƒƒ»ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
עליו ׁשּנׁשּבע הּקרן ׁשּיתמעט עד ,והֹול מֹוסיף וכן חמׁש. אֹותֹו על חמׁש ּומביא חֹוזר והֹודה, ונׁשּבע ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹּבחמׁש

ּפרּוטה מּׁשוה BÏ.ּפחֹות ‡e‰ ¯L‡Ï∑)ת"כ ּוׁשלּוחֹו. ּבנֹו ׁשּלֹו)לאּפּוקי ׁשהּממֹון קג)למי .(ב"ק ְְִֵָָ«¬∆ְְְְִֵֶֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'r f"g zegiy ihewl)

אׁשמתֹו ּביֹום יּתנּנּו לֹו הּוא לאׁשר עליו יסף וחמׁשתיו ּבראׁשֹו אתֹו כד)וׁשּלם ׁשּלֹו(ה, ׁשהּממֹון למי - לֹו הּוא לאׁשר ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ
ּפּצּוי(רש"י) ולא לּגזלן, קנס היא החמׁש ּתֹוספת ׁשל מּטרתּה לֹומר, ויׁש לּנגזל? יׁשּלם ׁשהחמׁש לֹומר ּצריְך מה לׁשם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻלכאֹורה

d�Ò¯Ùaיח ‡�Ú ÔÓ ÌÈÏL ¯Îc È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ»»¿À¿»≈
ÏÚ ‡�‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡�‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï«¬»»¿»«¬»ƒ««¬ƒ«¬»«
˜·zLÈÂ Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ÈÏzL‡c d˙eÏL»≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿ƒ¿¿≈

:dÏ≈

‡ÓL‡יט ·Á ‡e‰c d˙·BÁ ÏÚ ‡e‰ ‡ÓL‡¬»»«¿≈¿»¬»»
:ÈÈ Ì„˜ ·¯˜È¿»≈√»¿»

ÓÈÓÏ¯:כ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÈכא Ì„˜ ¯˜L ¯wLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L�‡¡«¬≈≈ƒ««¿«√»¿»
‡„È ˙eÙzL· B‡ ‡�B„wÙa d¯·Áa ·„ÎÈÂƒ«≈¿«¿≈¿ƒ¿»¿À»¿»

:d¯·Á ˙È ÒÈp‡ B‡ ‡ÏÊ‚· B‡ƒ¿≈»«ƒ»«¿≈

Ú·zL‡Âכב da ·cÎÈÂ ‡z„·‡ ÁkL‡ B‡«¿«¬∆¿»ƒ«∆«¿ƒ¿¿«
‡L�‡ „aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ ‡¯˜L ÏÚ«ƒ¿»«¬»ƒ…ƒ«¿≈¡»»

:Ô‰a ·ÁÈÓÏ¿≈«¿≈

Ècכג ‡ÏÊb ˙È ·˙ÈÂ ·BÁÈÂ ÈËÁÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈∆¡≈¿≈¿»≈»¿≈»ƒ
‡�B„wt ˙È B‡ ˜LÚ Èc ‡˜LÚ ˙È B‡ ÏÊ‚¿«»À¿»ƒ¬«»ƒ¿»
:ÁkL‡ Èc ‡z„·‡ ˙È B‡ d˙ÂÏ „wt˙‡ Ècƒƒ¿««¿»≈»¬∆¿»ƒ«¿»

LÏ˜¯‡כד È‰BÏÚ Ú·zLÈ Èc ÏkÓ B‡ƒ…ƒƒ¿¿«¬ƒ¿ƒ¿»
È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁÂ dLÈ¯a d˙È ÌlLÈÂƒ«≈»≈¿≈≈¿À¿≈≈¬ƒ
:d˙·BÁ„ ‡ÓBÈa dp�zÈ dÏÈ„ ‡e‰ È„Ï¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈¿»¿¿≈

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` ycew zayl inei xeriy

החמׁש ׁשאמנם הּפסּוק מחּדׁש לכן להקּדׁש. הּכסף את ׁשּיּתן אֹו הּכסף, את יקּבל מי חׁשיבּות ׁשאין לֹומר מקֹום היה לכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלּנגזל.

לּנגזל. לׁשּלמֹו יׁש אְך לּגזלן קנס ְְְְְִֵַַַַַָָָהּוא

(äë)Ekøòa ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì àéáé BîLà-úàå§¤£¨¬¨¦−©«Ÿ̈®©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬
:ïäkä-ìà íLàì§¨−̈¤©Ÿ¥«

(åë)ìkî úçà-ìò Bì çìñðå ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−§¦§©´®©©©²¦¬Ÿ
:dá äîLàì äNòé-øLà£¤«©«£¤−§©§¨¬¨«

סימן. ציו"ה סימן. דעוא"ל פסוקים, ויקראקי"א פרשת חסלת

ÔÓכה ÌÈÏL ¯Îc ÈÈ Ì„˜Ï È˙ÈÈ dÓL‡ ˙ÈÂ¿»«¿≈«¿ƒ»√»¿»¿«¿ƒƒ
:‡�‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï d�Ò¯Ùa ‡�Ú»»¿À¿»≈«¬»»¿»«¬»

dÏכו ˜·zLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡�‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»√»¿»¿ƒ¿¿≈≈
Ù Ù Ù :da ·ÁÈÓÏ „aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ«¬»ƒ…ƒ«¿≈¿≈««

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì äøèôäâî ÷øô äéòùéá

àë:eøtñé éúläz éì ézøöé eæ-íráë:ìàøNé éa zrâé-ék á÷ré úàø÷ éúà-àìåâëäN él úàéáä-àì ©Æ¨©´§¦¦½§¦¨¦−§©¥«§«ŸŸ¦¬¨−̈¨©«£®Ÿ¦«¨©¬§¨¦−¦§¨¥««Ÿ¥¥³¨¦Æ¥´

éúìréçáæe Eézãárä àì éðzãaë àì EézrâBä àìå äçðîa E:äðBáìa Eãëäð÷ óñká él úéð÷-àì «ŸŸ¤½§¨¤−´Ÿ¦©§¨®¦³Ÿ¤«¡©§¦̧Æ§¦§½̈§¬Ÿ«©§¦−¦§¨««Ÿ¨¦̧¨¦³©¤̧¤Æ¨¤½

éçáæ áìçåéúàhça éðzãárä Cà éðúéåøä àì EéúðBra éðzrâBä E:EäëérLô äçî àeä éëðà éëðàE §¥¬¤§¨¤−´Ÿ¦§¦¨®¦©À¤«¡©§©̧¦Æ§©Ÿ¤½«©§©−¦©«£«Ÿ¤«¨«Ÿ¦̧¨«Ÿ¦¬²Ÿ¤¬§¨¤−

éúàhçå éðrîì:økæà àì Eåë:÷cöz ïrîì äzà øtñ ãçé äèôMð éðøékæäæëéáààèç ïBLàøä E §©«£¦®§©Ÿ¤−¬Ÿ¤§«Ÿ©§¦¥¾¦¦¨«§−̈¨®©©¥¬©−̈§©¬©¦§¨«¨¦¬¨«¦−¨¨®

éöéìîe:éá eòLt Eçë:íéôecâì ìûøNéå á÷ré íøçì äðzàå Lã÷ éøN ìlçàåãîàòîL äzrå §¦¤−¨¬§¦«©«£©¥−¨´¥®Ÿ¤§¤§¨³©¥̧¤Æ©«£½Ÿ§¦§¨¥−§¦¦«§©¨¬§©−

:Bá ézøça ìûøNéå écár á÷réáïeøLéå á÷ré écár àøéz-ìà jøæré ïèaî Eøöéå ENò ýåýé øîà-äk ©«£´Ÿ©§¦®§¦§¨¥−¨©¬§¦««Ÿ¨©̧§Ÿ̈¬Ÿ¤²§«Ÿ¤§¬¦¤−¤©§§¤®¨©¦¨Æ©§¦´©«£½Ÿ¦«ª−

:Bá ézøçaâéàöàö-ìr éúëøáe Erøæ-ìr éçeø ÷và äLaé-ìr íéìæBðå àîö-ìr íéî-÷và ék:E ¨©¬§¦«¦³¤¨©̧¦Æ©¨¥½§«§¦−©©¨¨®¤³Ÿ¦Æ©©§¤½¦§¨¦−©¤«¡¨¤«

ã:íéî-éìáé-ìr íéáørk øéöç ïéáa eçîöåäé ázëé äæå á÷ré-íLá àø÷é äæå éðà ýåýéì øîàé äæBã §¨«§−§¥´¨¦®©«£¨¦−©¦§¥¨«¦¤³Ÿ©Æ©«Ÿ̈´½̈¦§¤−¦§¨´§¥«©«£®Ÿ§¤À¦§³Ÿ¨Æ

:äpëé ìûøNé íLáe ýåýéìåïBøçà éðàå ïBLàø éðà úBàáö ýåýé Bìàâå ìûøNé-Cìî ýåýé øîà-äk ©«Ÿ̈½§¥¬¦§¨¥−§©¤««Ÿ¨©̧§Ÿ̈¯¤«¤¦§¨¥²§«Ÿ£−§Ÿ̈´§¨®£¦³¦Æ©«£¦´©«£½

:íéýìû ïéà éãrìaîeæäðàáz øLàå úBiúàå íìBò-ír éîeOî éì äëøréå äãébéå àø÷é éðBîë-éîe ¦©§¨©−¥¬¡Ÿ¦«¦¨´¦¦§À̈§©¦¤³¨§©§§¤̧¨Æ¦½¦¦−©¨®§«Ÿ¦²©«£¤¬¨−Ÿ¨

:Bîì eãébéçézrîLä æàî àìä eäøz-ìàå eãçôz-ìàïéàå éãrìaî dBìà Léä éãr ízàå ézãbäå E ©¦¬¨«©¦§£Æ§©¦§½£¬Ÿ¥¨²¦§©§¦¬§¦©−§¦§©¤´¥®̈£¥³¡¸Ÿ©Æ¦©§¨©½§¥¬

:ézrãé-ìa øeöèïrîì eòãé-ìáe eàøé-ìa änä íäéãrå eìérBé-ìa íäéãeîçå eäz ílk ìñô-éøöé −©¨¨«§¦«Ÿ§¥¤³¤ª¨Æ½Ÿ©«£«¥¤−©¦®§¥«¥¤´¥À¨©¦§²©¥«§−§©¬©

:eLáéé:ìérBä ézìáì Cñð ìñôe ìû øöé-éîàéílë eöa÷úé íãàî änä íéLøçå eLáé åéøáç-ìk ïä ¥«Ÿ¦¨©¬¥−¤´¤¨®̈§¦§¦−¦«¥³¨£¥¨Æ¥½Ÿ§¨«¨¦¬¥−¨¥«¨¨®¦§©§³ª¨Æ

:ãçé eLáé eãçôé eãîréáéárø-íb Bçk rBøæa eäìrôiå eäøvé úBáwnáe íçta ìrôe ãörî ìæøa Løç ©«£½Ÿ¦§£−¥¬Ÿ¨«©¨©³©§¤Æ©«£½̈¨©Æ©¤½̈©©¨−¦§¥®©¦§¨¥̧Æ¦§´©Ÿ½©¨¥Æ

:óriå íéî äúL-àì çk ïéàåâéeäøàúé äâeçnáe úBòö÷na eäùré ãøOá eäøàúé å÷ äèð íéör Løç §¥´½Ÿ©Ÿ¨¬¨©−¦©¦¨«¨©´¥¦»¨´¨¨¼§¨«£¥´©¤½¤©«£¥̧ŸÆ©©§ª½©§−̈§¨«¢¥®

ì íãà úøàôúk Léà úéðáúk eäùriå:úéa úáLãééöra Bì-õnàéå ïBlàå äæøz çwiå íéæøà Bì-úøëì ©©«£¥̧ŸÆ§©§¦´¦½§¦§¤¬¤¨−̈¨¤¬¤¨«¦¦§¨´£¨¦½©¦©³¦§¨Æ§©½©§©¤−©«£¥

øà òèð øréï:ìcâé íLâååèìà-ìrôé-óà íçì äôàå ÷éOé-óà íçiå íäî çwiå øráì íãàì äéäå ¨®©¨©¬−Ÿ¤§¤¬¤§©¥«§¨¨³§¨¨Æ§¨¥½©¦©³¥¤Æ©½̈¨©©¦−§¨´¨¨®¤©¦§©¥Æ

:Bîì-ãbñiå ìñô eäNr eçzLiåæèíçé-óà òaNéå éìö äìöé ìëàé øNa Béöç-ìr Là-Bîa óøN Béöç ©¦§½̈¨¨¬¤¤−©¦§¨¨«¤§Æ¨©´§¥½©¤§Æ¨¨´Ÿ¥½¦§¤¬¨¦−§¦§¨®©¨ŸÆ

:øeà éúéàø éúBnç çàä øîàéåæéBìñôì äNr ìûì BúéøàLeøîàéå åéìà ìltúéå eçzLéå Bì-ãbñé §Ÿ©´¤½̈©¦−¨¦¬¦«§¥´¦½§¥¬¨−̈§¦§®¦§¨³§¦§©̧Æ§¦§©¥´¥½̈§Ÿ©Æ

:äzà éìà ék éðìéväçé:íúaì ìékNäî íäéðér úBàøî çè ék eðéáé àìå eòãé àìèéáéLé-àìå ©¦¥½¦¦¬¥¦−¨«¨¬Ÿ¨«§−§´Ÿ¨¦®¦´©³¥«§Æ¥«¥¤½¥«©§¦−¦Ÿ¨«§«Ÿ¨¦´

øNá äìöà íçì åéìçb-ìr éúéôà óàå Là-Bîá ézôøN Béöç øîàì äðeáú-àìå úrã àìå Baì-ìà¤¦À§¸Ÿ©¬©§«Ÿ§¨»¥Ÿ¼¤§º¨©´§¦§¥À§Â©Â¨¦³¦©¤«¨¨Æ¤½¤¤§¤¬¨−̈

:ãBbñà õr ìeáì äùrà äárBúì Bøúéå ìëàåëàìå BLôð-úà ìévé-àìå eähä ìúeä áì øôà ärø §Ÿ¥®§¦§Æ§«¥¨´¤«¡¤½Ÿ§¬¥−¤§«Ÿ¤´¥½¤¥¬©−¦¨®§«Ÿ©¦³¤©§Æ§´Ÿ



נט `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` ycew zayl inei xeriy

החמׁש ׁשאמנם הּפסּוק מחּדׁש לכן להקּדׁש. הּכסף את ׁשּיּתן אֹו הּכסף, את יקּבל מי חׁשיבּות ׁשאין לֹומר מקֹום היה לכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלּנגזל.

לּנגזל. לׁשּלמֹו יׁש אְך לּגזלן קנס ְְְְְִֵַַַַַָָָהּוא

(äë)Ekøòa ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì àéáé BîLà-úàå§¤£¨¬¨¦−©«Ÿ̈®©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬
:ïäkä-ìà íLàì§¨−̈¤©Ÿ¥«

(åë)ìkî úçà-ìò Bì çìñðå ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−§¦§©´®©©©²¦¬Ÿ
:dá äîLàì äNòé-øLà£¤«©«£¤−§©§¨¬¨«

סימן. ציו"ה סימן. דעוא"ל פסוקים, ויקראקי"א פרשת חסלת

ÔÓכה ÌÈÏL ¯Îc ÈÈ Ì„˜Ï È˙ÈÈ dÓL‡ ˙ÈÂ¿»«¿≈«¿ƒ»√»¿»¿«¿ƒƒ
:‡�‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï d�Ò¯Ùa ‡�Ú»»¿À¿»≈«¬»»¿»«¬»

dÏכו ˜·zLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡�‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»√»¿»¿ƒ¿¿≈≈
Ù Ù Ù :da ·ÁÈÓÏ „aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ«¬»ƒ…ƒ«¿≈¿≈««

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì äøèôäâî ÷øô äéòùéá

àë:eøtñé éúläz éì ézøöé eæ-íráë:ìàøNé éa zrâé-ék á÷ré úàø÷ éúà-àìåâëäN él úàéáä-àì ©Æ¨©´§¦¦½§¦¨¦−§©¥«§«ŸŸ¦¬¨−̈¨©«£®Ÿ¦«¨©¬§¨¦−¦§¨¥««Ÿ¥¥³¨¦Æ¥´

éúìréçáæe Eézãárä àì éðzãaë àì EézrâBä àìå äçðîa E:äðBáìa Eãëäð÷ óñká él úéð÷-àì «ŸŸ¤½§¨¤−´Ÿ¦©§¨®¦³Ÿ¤«¡©§¦̧Æ§¦§½̈§¬Ÿ«©§¦−¦§¨««Ÿ¨¦̧¨¦³©¤̧¤Æ¨¤½

éçáæ áìçåéúàhça éðzãárä Cà éðúéåøä àì EéúðBra éðzrâBä E:EäëérLô äçî àeä éëðà éëðàE §¥¬¤§¨¤−´Ÿ¦§¦¨®¦©À¤«¡©§©̧¦Æ§©Ÿ¤½«©§©−¦©«£«Ÿ¤«¨«Ÿ¦̧¨«Ÿ¦¬²Ÿ¤¬§¨¤−

éúàhçå éðrîì:økæà àì Eåë:÷cöz ïrîì äzà øtñ ãçé äèôMð éðøékæäæëéáààèç ïBLàøä E §©«£¦®§©Ÿ¤−¬Ÿ¤§«Ÿ©§¦¥¾¦¦¨«§−̈¨®©©¥¬©−̈§©¬©¦§¨«¨¦¬¨«¦−¨¨®

éöéìîe:éá eòLt Eçë:íéôecâì ìûøNéå á÷ré íøçì äðzàå Lã÷ éøN ìlçàåãîàòîL äzrå §¦¤−¨¬§¦«©«£©¥−¨´¥®Ÿ¤§¤§¨³©¥̧¤Æ©«£½Ÿ§¦§¨¥−§¦¦«§©¨¬§©−

:Bá ézøça ìûøNéå écár á÷réáïeøLéå á÷ré écár àøéz-ìà jøæré ïèaî Eøöéå ENò ýåýé øîà-äk ©«£´Ÿ©§¦®§¦§¨¥−¨©¬§¦««Ÿ¨©̧§Ÿ̈¬Ÿ¤²§«Ÿ¤§¬¦¤−¤©§§¤®¨©¦¨Æ©§¦´©«£½Ÿ¦«ª−

:Bá ézøçaâéàöàö-ìr éúëøáe Erøæ-ìr éçeø ÷và äLaé-ìr íéìæBðå àîö-ìr íéî-÷và ék:E ¨©¬§¦«¦³¤¨©̧¦Æ©¨¥½§«§¦−©©¨¨®¤³Ÿ¦Æ©©§¤½¦§¨¦−©¤«¡¨¤«

ã:íéî-éìáé-ìr íéáørk øéöç ïéáa eçîöåäé ázëé äæå á÷ré-íLá àø÷é äæå éðà ýåýéì øîàé äæBã §¨«§−§¥´¨¦®©«£¨¦−©¦§¥¨«¦¤³Ÿ©Æ©«Ÿ̈´½̈¦§¤−¦§¨´§¥«©«£®Ÿ§¤À¦§³Ÿ¨Æ

:äpëé ìûøNé íLáe ýåýéìåïBøçà éðàå ïBLàø éðà úBàáö ýåýé Bìàâå ìûøNé-Cìî ýåýé øîà-äk ©«Ÿ̈½§¥¬¦§¨¥−§©¤««Ÿ¨©̧§Ÿ̈¯¤«¤¦§¨¥²§«Ÿ£−§Ÿ̈´§¨®£¦³¦Æ©«£¦´©«£½

:íéýìû ïéà éãrìaîeæäðàáz øLàå úBiúàå íìBò-ír éîeOî éì äëøréå äãébéå àø÷é éðBîë-éîe ¦©§¨©−¥¬¡Ÿ¦«¦¨´¦¦§À̈§©¦¤³¨§©§§¤̧¨Æ¦½¦¦−©¨®§«Ÿ¦²©«£¤¬¨−Ÿ¨

:Bîì eãébéçézrîLä æàî àìä eäøz-ìàå eãçôz-ìàïéàå éãrìaî dBìà Léä éãr ízàå ézãbäå E ©¦¬¨«©¦§£Æ§©¦§½£¬Ÿ¥¨²¦§©§¦¬§¦©−§¦§©¤´¥®̈£¥³¡¸Ÿ©Æ¦©§¨©½§¥¬

:ézrãé-ìa øeöèïrîì eòãé-ìáe eàøé-ìa änä íäéãrå eìérBé-ìa íäéãeîçå eäz ílk ìñô-éøöé −©¨¨«§¦«Ÿ§¥¤³¤ª¨Æ½Ÿ©«£«¥¤−©¦®§¥«¥¤´¥À¨©¦§²©¥«§−§©¬©

:eLáéé:ìérBä ézìáì Cñð ìñôe ìû øöé-éîàéílë eöa÷úé íãàî änä íéLøçå eLáé åéøáç-ìk ïä ¥«Ÿ¦¨©¬¥−¤´¤¨®̈§¦§¦−¦«¥³¨£¥¨Æ¥½Ÿ§¨«¨¦¬¥−¨¥«¨¨®¦§©§³ª¨Æ

:ãçé eLáé eãçôé eãîréáéárø-íb Bçk rBøæa eäìrôiå eäøvé úBáwnáe íçta ìrôe ãörî ìæøa Løç ©«£½Ÿ¦§£−¥¬Ÿ¨«©¨©³©§¤Æ©«£½̈¨©Æ©¤½̈©©¨−¦§¥®©¦§¨¥̧Æ¦§´©Ÿ½©¨¥Æ

:óriå íéî äúL-àì çk ïéàåâéeäøàúé äâeçnáe úBòö÷na eäùré ãøOá eäøàúé å÷ äèð íéör Løç §¥´½Ÿ©Ÿ¨¬¨©−¦©¦¨«¨©´¥¦»¨´¨¨¼§¨«£¥´©¤½¤©«£¥̧ŸÆ©©§ª½©§−̈§¨«¢¥®
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:øeà éúéàø éúBnç çàä øîàéåæéBìñôì äNr ìûì BúéøàLeøîàéå åéìà ìltúéå eçzLéå Bì-ãbñé §Ÿ©´¤½̈©¦−¨¦¬¦«§¥´¦½§¥¬¨−̈§¦§®¦§¨³§¦§©̧Æ§¦§©¥´¥½̈§Ÿ©Æ

:äzà éìà ék éðìéväçé:íúaì ìékNäî íäéðér úBàøî çè ék eðéáé àìå eòãé àìèéáéLé-àìå ©¦¥½¦¦¬¥¦−¨«¨¬Ÿ¨«§−§´Ÿ¨¦®¦´©³¥«§Æ¥«¥¤½¥«©§¦−¦Ÿ¨«§«Ÿ¨¦´

øNá äìöà íçì åéìçb-ìr éúéôà óàå Là-Bîá ézôøN Béöç øîàì äðeáú-àìå úrã àìå Baì-ìà¤¦À§¸Ÿ©¬©§«Ÿ§¨»¥Ÿ¼¤§º¨©´§¦§¥À§Â©Â¨¦³¦©¤«¨¨Æ¤½¤¤§¤¬¨−̈

:ãBbñà õr ìeáì äùrà äárBúì Bøúéå ìëàåëàìå BLôð-úà ìévé-àìå eähä ìúeä áì øôà ärø §Ÿ¥®§¦§Æ§«¥¨´¤«¡¤½Ÿ§¬¥−¤§«Ÿ¤´¥½¤¥¬©−¦¨®§«Ÿ©¦³¤©§Æ§´Ÿ
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:éðéîéa ø÷L àBìä øîàéàëézøöé äzà-écár ék ìûøNéå á÷ré älà-øëæàì ìûøNé äzà éì-ãár E Ÿ©½£¬¤−¤¦«¦¦«§¨¥´¤©«£½Ÿ§¦§¨¥−¦´©§¦®̈¨§©§¦³¤«¤¦Æ©½¨¦§¨¥−¬Ÿ

:éðLðúáëérLt árë éúéçîéúàhç ïðrëå Eézìàâ ék éìà äáeL E:Eâëýåýé äNr-ék íéîL epø ¦¨¥«¦¨¦³¦¨¨Æ§¨¤½§¤«¨−̈©Ÿ¤®¨¬¥©−¦¬§©§¦«¨¸¨©¹¦¦«¨¨´§Ÿ̈À

:øàtúé ìûøNéáe á÷ré ýåýé ìàâ-ék Ba õr-ìëå øré äpø íéøä eçöt õøà úBizçz eòéøä̈¦¸Æ©§¦´½̈¤¦§³¨¦Æ¦½̈©−©§¨¥´®¦«¨©³§Ÿ̈Æ©«£½Ÿ§¦§¨¥−¦§¨¨«

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì ùãåç ùàø úáù úøèôäåñ ÷øô åäéòùéá

åñà:éúçeðî íB÷î äæ-éàå éì-eðáz øLà úéá äæ-éà éìâø íãä õøàäå éàñk íéîMä ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½©¨©´¦¦§¦½§¨−̈¤£´Ÿ©§¨®¥¤¬©̧¦Æ£¤´¦§¦½§¥¤¬¨−§«¨¦«
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âänä-íb ïåà Cøáî äðáì øékæî øéæç-íc äçðî äìrî áìk óøò äOä çáBæ Léà-äkî øBMä èçBL¥̧©¹©¥¦À¥³©©¤Æ´Ÿ¥«¤½¤©«£¥³¦§¨Æ©£¦½©§¦¬§Ÿ−̈§¨´¥«¨®¤©¥À¨
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éìk dá eìéâå íìLeøé-úà eçîN:äéìr íéìaàúnä-ìk NBNî dzà eNéN äéáäà-àée÷ðéz ïrîì ¦§¯¤§«¨©²¦§¦¬−̈¨«Ÿ£¤®¨¦³¦¨Æ¨½¨©¦§©§¦−¨¤«¨§©³©¦«§Æ
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:eòLrLz íékøa-ìrå eàNpz ãö-ìr íz÷ðéå íéBb ãBák óèBL ìçðëe íBìL øäðkâéBnà øLà Léàk §¨¨̧¨¹§©¯©¥²§¬¦−¦«©§¤®©©Æ¦¨¥½§©¦§©−¦§¨«¢¨«§¦¾£¤¬¦−

:eîçðz íìLeøéáe íëîçðà éëðà ïk epîçðzãéärãBðå äðçøôú àLck íëéúBîörå íëaì NNå íúéàøe §©«£¤®¥³¨«Ÿ¦Æ£©´¤§¤½¦«¨©−¦§ª¨«§¦¤Æ§¨´¦§¤½§©§«¥¤−©¤´¤¦§©®§¨§«§¨³

:åéáéà-úà íræå åéãár-úà ýåýé-ãéåèBtà äîça áéLäì åéúákøî äôeqëå àBáé Làa ýåýé äpä-ék ©§Ÿ̈Æ¤£¨½̈§¨©−¤«Ÿ§¨«¦«¦¥³§Ÿ̈Æ¨¥´¨½§©−̈©§§Ÿ¨®§¨¦³§¥¨Æ©½

:Là-éáäìa Búørâåæè:ýåýé éììç eaøå øNa-ìk-úà Baøçáe ètLð ýåýé Làá ékæéíéLc÷únä §©«£¨−§©«£¥¥«¦³¨¥Æ§Ÿ̈´¦§½̈§©§−¤¨¨¨®§©−©«§¥¬§Ÿ̈«©¦§©§¦̧
:ýåýé-íàð eôñé åcçé øaëräå õ÷Mäå øéæçä øNa éìëà Cåza úçà øçà úBpbä-ìà íéøähnäå§©¦«©£¦¹¤©©À©©³©©Æ©½̈¤«Ÿ§¥Æ§©´©«£¦½§©¤−¤§¨«©§¨®©§¨¬¨ª−§ª§Ÿ̈«

çéläå íéBbä-ìk-úà õa÷ì äàa íäéúáLçîe íäéNrî éëðàå:éãBák-úà eàøå eàáe úBðLèéézîNå §¨«Ÿ¦À©«£¥¤Æ©§§´Ÿ¥¤½¨¾̈§©¥¬¤¨©¦−§©§Ÿ®−̈§¨¬¤§¦«§©§¦̧
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Leøé éLã÷ øä ìr úBøkøkáe íéãøtáe íéaváe áëøáe íéñeqa ýåýéì | äçðî | íéBbä-ìkîøîà íì ¦¨©¦´¦§¨´©«Ÿ̈¿©¦¿ÂÂ̈¤¤©©¦̧©§¨¦¹©¦§¨À©´©¬¨§¦²§«¨©−¦¨©´

:ýåýé úéa øBäè éìëa äçðnä-úà ìûøNé éðá eàéáé øLàk ýåýéàëøîà íiåìì íéðäkì çwà íäî-íâå §Ÿ̈®©«£¤´¨¦Á§¥̧¦§¨¥¯¤©¦§¨²¦§¦¬¨−¥¬§Ÿ̈«§©¥¤¬¤©²©«Ÿ£¦¬©«§¦¦−¨©¬

:ýåýéáëãîré ïk ýåýé-íàð éðôì íéãîò äNò éðà øLà äLãçä õøàäå íéLãçä íéîMä øLàë ék §Ÿ̈«¦´©«£¤´©¨©´¦Â©«£Â̈¦§¨¨̧¤©«£¨¹̈£¤̧£¦¬Ÿ¤²«Ÿ§¦¬§¨©−§ª§Ÿ̈®¥²©«£¬Ÿ

:íëîLå íërøæâë:ýåýé øîà éðôì úBçzLäì øNa-ìë àBáé BzaLa úaL écîe BLãça Lãç-écî äéäå ©§£¤−§¦§¤«§¨À̈¦¥¸Ÿ¤Æ§¨§½¦¥¬©−̈§©©®¨¯¨¨¨²§¦§©«£¬§¨©−¨©¬§Ÿ̈«

ãëïBàøã eéäå äaëú àì íMàå úeîú àì ízrìBú ék éa íérLtä íéLðàä éøâôa eàøå eàöéå§¨«§´§¨½§¦§¥Æ¨«£¨¦½©«Ÿ§¦−¦®¦´«©§º̈´Ÿ¨À§¦¨Æ´Ÿ¦§¤½§¨¬¥«¨−

:øNa-ìëìâë:ýåýé øîà éðôì úBçzLäì øNa-ìë àBáé BzaLa úaL écîe BLãça Lãç-écî äéäå §¨¨¨«§¨À̈¦¥¸Ÿ¤Æ§¨§½¦¥¬©−̈§©©®¨¯¨¨¨²§¦§©«£¬§¨©−¨©¬§Ÿ̈«

àò÷ 'îòá äñôãð ùãåçä úùøôì äøèôä



סי

לשבת פרשת ויקרא תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ד אדר
מפרק קיג  

עד סוף פרק קיח 

יום רביעי - כ"ז אדר
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום שני - כ"ה אדר
פרק קיט מתחילת הפרק 

עד סוף פסוק צו

יום חמישי - כ"ח אדר
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום שלישי - כ"ו אדר
פרק קיט מפסוק צז 

עד סוף הפרק

יום שישי - כ"ט אדר
מפרק קמ

עד סוף פרק קנ

שבת קודש - א' ניסן
פרק כ 

מפרק א עד סוף פרק ט

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 



`xcסב c"k oey`x mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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.23:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כ"ק וצ"ע". ישנן, שבמחשבה מצות כמה שבתרי"ג מפני ואולי ע"ע, עסקינן החיונית בנפש רק הרי "צ"ע,

הנפש שכוח הענין, את מתחיל הזקן שרבנו כפי החיונית, הנפש אודות מדובר כאן שהרי שלמדנו מה על זו בהערתו עומד שליט"א אדמו"ר

נוגה מקליפת הבאים ושתיה מאכילה הם החיונית) הנפש (של וחיותה שגידולה מעשיות, ומצוות התפילה הלימוד, באותיות המתלבש החיונית

שני של בעבודה מפורט באופן הענין את מסביר הזקן ורבנו - וכו' בקדושה - נוגה קליפת של החיות ונכללת נהפכת החיונית הנפש ידי ועל -

ברוך סוף אין ובאור יתברך ברצונו ידן על מתאחדת הזה) העולם של החיות גם (ובמילא החיונית שהנפש איך ועשה, לאֿתעשה המצוות, סוגי

החיונית? הנפש את להזכיר מתאים יותר כשהיה האלקית", ונפש הנשמה כל "כאשר בלשון הזקן רבנו כאן משתמש איפוא, מדוע, - הוא

החיונית הנפש של פעולתה ובכן, - במחשבה הנעשות מצוות מספר ישנן המצוות תרי"ג שבין מפני הוא הטעם ש"אולי" שליט"א הרבי ומתרץ

ואילו ובמעשה; שבדיבור המצוות כל נעשות ידן ועל שבהן גשמיים באברים קשורה החיונית שהנפש מכיוון ובמעשה, בדיבור בעיקר מתבטאת

הזקן רבנו כאן משתמש לכן החיונית. הנפש של הממשי תיווכה בלי האלקית, והנפש הנשמה ידי על בעיקר מתבצעות שבמחשבה המצוות

האלקית. הנפש הרי הוא המצוות לכל המקורי הכוח כי האלקית", "נפש ב.24.בלשון יג, זכרי'
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ãåîìú ìëáå úåöîä ìë ãâðë äìå÷ùù åøîàå ä÷ãöä
ìâøä äéä êë éë íúñ äåöî íùá '÷ð àéä éîìùåøé
àéäù éðôî íúñ äåöî íùá ä÷ãö àåø÷ì ïåùìä
÷ø ïä ïìåëù äðìåë ìò äìåòå úåéùòî úåöîä ø÷éò
ïúåà úîéé÷îä àéä àéäù 'äì úéðåéçä ùôð úåìòäì
ïäá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàá ììëéì ïäá úùáìúîå
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.26:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו דלכאורה כאן: השייכות ממעלÏÏÎ"יל"פ א' חלק (שהיא נפה"א וסבל וכמשנ"תÓÓ˘ירידת

לאחרי שאפי' ועד וכו', (ק"נ והגוף החיונית נפש - לתקן בשביל וכו') אחד וחכ' שהוא מעלתה גודל פ"ב נפה"א,˘ÂÓÏ˙בארוכה ע"י התיקון

נת' Ú˙‰הרי ‰Ê'כו הבירור תכלית גמור צדיק Ï·ÂÒשאפי' Â�È‡שזהו והתירוץ מקורÓÓ˘כו'). היא - השכינה [כי ס"פ.�Ù‰"‡כו' לקמן -

ÔÈˆÂˆÈ�‰Âעניני כל המהוים ה"ה -ÌÏÂÚ‰גוף ,Á"‰Ù�'נק וזה בהערתוÂÒ„וכו'] מסביר שליט"א הרבי כו'". השכינה גלות וההבנה) השכל (מן

מובנת לא לכאורה שכן, - כאן שמדובר למה השכינה גלות סוד ענין שייכות אלקה·ÏÏÎזו, חלק (שהיא האלקית הנפש של וסבלה ירידתה

וממדריגהÓÓ˘ממעל - אחד" וחכמתו ו"הוא עילאה", מ"חכמה באה שהיא הנשמה. ומעלת גדלות על השני בפרק במפורט שלמדנו כפי ,

עד נוגה, קליפת (שהם והגוף החיונית הנפש את לתקן כדי רק זה הרי - כזה) רב סבל וסובלת כך כל גדולה ירידה הנשמה יורדת כזו גבוהה

שהגיע בצדיק, שגם עתה, זה למדנו הרי - גמור בצדיק שהדבר כפי האלקית, הנפש ידי על החיונית ונפש הגוף תיקון שלימות לאחרי שגם

למעלה. בהיותה לנשמה שהיה כמו להקב"ה כזו אהבה להכיל יכול גופו אין וכו'). הגוף בבירור ביותר הנעלה (האופן הבירור לתכלית כבר

לברר השכינה גלות סוד של ענין אותו ממש שזהו הוא, והתירוץ - האלקית? הנפש ירידת זאת, בכל היתה, מה לשם כלל, מובן לא ולכאורה

ה של מקורה היא השכינה שכן, הניצוצין, ‰‡È˜Ï˙את ˘Ù�כולל העולם, עניני כל את שמהווים הם הם והניצוצין - זה) פרק בסוף שנלמד (כפי

מהניצוצין. הבאים והגוף החיונית הנפש את ומבררת מתקנת השכינה, מן הבאה האלקית הנפש ענין: אותו ממש זה הרי - החיונית והנפש הגוף

" סוד, נקרא והנפשÂÒ„וזה הגוף את לברר האלקית, הנפש של וגלותה בירידתה גם כך וההבנה: מהשכל ולמעלה נסתר זה כי השכינה", גלות

וההבנה. מהשכל שלמעלה ענין משום יש א.27.החיונית, ט, בתרא בבא



סה xc` e"k iyily mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר כ"ו שלישי יום
פרקלז ,gn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãøé àì õåöéð ìëå,96 'nr cr.'åëå ïéöåöéð

,äéøáà ç"îø ìëa ìàøNé úeììëaL úéðeiçälre .ytpd ly - ©¦¦¤¦§¨¦§¨¥§¨§©¥¨¤¨
- ?ef dkynd ytpl d`a dn iciúBöî ç"îø ìk dîei÷ éãé ìò©§¥¦¨¨§©¦§

,äNòzewl` zkynp ,zipeigd ytpl zewl`d zkynd ici lre - £¥
;elek mlerd lka mb,äpnî äàîhä çeø øéáòäìeytpdn - §©£¦©©ª§¨¦¤¨

llkn cg` lk ly zipeigd

,l`xyiìk dúøéîLa¦§¦¨¨¨
,äNòz àì úBöî ä"ñL- §¨¦§Ÿ©£¤

lr xearln ef zexnyid

,dyrzÎ`l zeevn d"qy

d`ianäpnî e÷ðéé àlL- ¤Ÿ¦§¦¤¨
dci lre ,zipeigd ytpdn

,dyecwn.äéãéb ä"ñL- §¨¦¤¨
.d`neh lyzbyen cvik

d`nehd gex ly dzcgkd

meiw ici lr ,mlerd lka

lr zeevnd b"ixz zxinye

- ?l`xyi ipa iciúeììk ék¦§¨
àBaø íéML íäL ,ìàøNé¦§¨¥¤¥¦¦¦
íä ,úBièøt úBîLð§¨§¨¦¥
úeììk ìL úeiçä úeììk§¨©©¤§¨

íìéáLa ék ,íìBòä- ¨¨¦¦§¦¨
,l`xyi zenyp liaya

,àøáð,l`xyi zenyp liaya miiwzne ig elek mlerdy xg`ne - ¦§¨
,xy` `veiíäî èøt ìëå,l`xyi zenypa -iLå ììBk àeäBì C §¨§¨¥¤¥§©¨

íìBòä úeììkî àBaø íéMMî ãçà ÷ìç ìL úeiçä,xnelk - ©©¤¥¤¤¨¦¦¦¦¦§¨¨¨
y mdn cg` lky ,miwlg sl` ze`n yyl eli`k wlgzn mlerdjii

wlgd dnyp lkl yi jk meyne ,zenypd sl` ze`n yyn zg`l

éeìzäielz ,mlerd ly df wlg -'äì BúBìòäì ,úéðeiçä BLôða ©¨§©§©¦¦§©£©

,dúiìòa.icedi ly zihxtd zipeigd ytpd ziilr ici lr -eðéäc- ©£¦¨¨§©§
- ?mlerdn wlgd z` dlrn `ed cvik :xnelkäîa,ici lr - §©

LnzLnMmixaca -úéðeiçä BLôðå Bôeb Cøöì äfä íìBòî- ¤¦§©¥¥¨©¤§Ÿ¤§©§©¦¦
mze` lvpl dxhna,'ä úãBáòìmlerd ipipra ezeynzyd ici lr - ©£©

eytple etebl mikxvpd

- 'd zcear myl ,zipeigd

.mlera ewlg z` dlrn `ed

äiúLe äìéëà ïBâk§£¦¨§¦¨
éìk ìëå äøéãå ,íäéîBãå§¥¤§¦¨§¨§¥

.åéLéîLz`edyk - ©§¦¨
elld mixacd lka ynzyn

lr dlrn `ed ,'d zcearl

mlera ewlg z` mci

xzei ixd opyi ,mxa .d"awdl

miyy" ,sl` ze`n yyn

jkl sqepe ,zenyp "`eax

icediy xacd ixyt` izla

miyyn wlga ynzyi cg`

?mlerd lk ly `eaxàlà¤¨
úBîLð àBaø íéMML¤¦¦¦§¨

elà úBièøtmihxt ody - §¨¦¥
ly zillkd dnypdn

,l`xyi zellk,íéLøL ïähytzne wlgzn yxey lky myke - ¥¨¨¦
- "miyxy" ody zenypl qgia mb jk - mihxte mitpr daxdlìëå§¨

ì ÷lçúî LøLäîLð àeä õBöéð ìkL ,úBöBöéð àBaø íéML Ÿ¤¦§©¥§¦¦¦¦¤¨¦§¨¨
-úeìéöà :úBîìBò òaøàî íìBò ìëa ,çeøå Lôða ïëå ,úçà©©§¥§¤¤§©§¨¨¥©§©¨£¦

.äiNò-äøéöé-äàéøadnyp e` gex zpiga e` ,ytp zpiga dpyi - §¦¨§¦¨£¦¨
,'eke d`ixad mlern xac eze`e zeliv`d mlern

õBöéð ìëå,dnyp ly -,äfä íìBòì ãøé àìzelrdle owzl ick - §¨¦Ÿ¨©¨¨©¤
owfd epaxy itk - zipeigd ytpde sebd z` owzl m` ik ,envr z`

`ed ,dnypd zcixi z` o`k xikfn owfd epaxy oeeik .oldl xiaqn

(xbqend xn`nk) wiqtn

dcixid lceb yibcdl ick

uevip m` mby ,dnypd iabl

dhnl o`k ribi dnypd

ly xzeia dpeilrd dbxcl

xenb wicv ly d`xie dad`

dad`l deey df oi` -

,dlrnl dnypd ly d`xile

- dhnl dzcixi iptlóà©
àéäLdnypd zcixi - ¤¦

,dfd mlerläìBãb äãéøé§¦¨§¨
,Lnî úeìb úðéçáe- §¦©¨©¨

,dnypläéäiL íb ék,seba dhnl ezcixia -'ä ãáBò øeîb ÷écö ¦©¤¦§¤©¦¨¥
íéâeðòúa äaø äáäàå äàøéadad`a xzeia dpeilrd dbixcnd - §¦§¨§©£¨©¨§©£¦

,d`xieòébé àì,wicvd ly dnypd uevip -'äa Búe÷ác úBìòîì Ÿ©¦©§©£§¥©
eîéçøe eìéçãa,dnypd uevipl eidy dad`e d`xiaBúãéøé íøèa ¦§¦§¦§¤¤§¦¨

,dúö÷î àìå dðéî àì ,éøîçä äfä íìBòì`l s`e dpnn `l - ¨¨©¤©¨§¦Ÿ¦¨§Ÿ¦§¨¨
,dpnn zvwnnCøò ïéàå§¥¤¤
íäéðéa ïBéîãåd`xid oia - §¦§¥¥¤

dnypd ly dad`de

dz`xi oial ,dlrnl

dhnl dzeida dzad`e

,sebaìëì òãBpk ,ììk§¨©¨§¨
ìBëé Bðéà óebäL ,ìékNî©§¦¤©¥¨

,'eë ìañìdad`e d`xi - ¦§Ÿ
dnypl yiy el`k zelecb

dcixidy ixd ,dlrnl

`id ,dnypd ly dlecbd

- dnvr xear `làlà¤¨
éãk àeä ,úéðeiçä Lôðå óeâa Laìúäì äfä íìBòì Búãéøé§¦¨¨¨©¤§¦§©¥§§¤¤©¦¦§¥

íðwúì,zindad ytpe sebd z` -ìL òøäî íãéøôäìe ,ãáìa §©§¨¦§©§©§¦¨¥¨©¤
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìë äîåé÷ é"ò äéøáà ç"îø ìëá ìàøùé úåììëáù
äðîî äàîåèä çåø øéáòäìå äùò úåöî ç"îø
ä"ñù äðîî å÷ðéé àìù ú"ì úåöî ä"ñù ìë 'úøéîùá
úåîùð àåáø íéùù íäù ìàøùé úåììë éë äéãéâ
éë íìåòä úåììë ìù úåéçä úåììë íä úåéèøô
åì êééùå ììåë àåä íäî èøô ìëå àøáð íìéáùá
íìåòä úåììëî àåáø íéùùî ãçà ÷ìç ìù úåéçä
åðééäã äúééìòá 'äì åúåìòäì úéðåéçä åùôðá éåìúä
úéðåéçä åùôðå åôåâ êøåöì æä"åòî ùîúùîù äîá
éìë ìëå äøéãå íäéîåãå äéúùå äìéëà ïåâë 'ä úãåáòì
ïä åìà úåéèøô úåîùð àåáø íéùùù àìà åéùéîùú
ìëù úåöåöéð àåáø íéùùì ÷ìçúî ùøù ìëå 'éùøù
íìåò ìëá çåøå ùôðá ïëå úçà äîùð àåä õåöéð

äéùò äøéöé äàéøá 'åìéöà úåîìåò òáøàî

õåöéð ìëå
úåìâ 'éçáå äìåãâ äãéøé àéäù óà æä"åòì ãøé àì
äáäàå äàøéá 'ä ãáåò øåîâ ÷éãö äéäéù íâ éë ùîî
åìéçãá 'äá åúå÷éáã úåìòîì òéâé àì íéâåðòúá äáø
àìå äðéî àì éøîåçä æä"åòì åúãéøé íøèá åîéçøå
ìéëùî ìëì òãåðë ììë íäéðéá ïåéîãå êøò ïéàå äúö÷î
äæä íìåòì åúãéøé àìà 'åë ìåáñì ìåëé åðéà óåâäù
ãáìá íð÷úì éãë àåä úéðåéçä ùôðå óåâá ùáìúäì
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xc` f"k iriax mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר כ"ז רביעי יום

,96 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äî ïáåé äæáå,hn 'nr cr.úåøçà

ìLäNòz àì ä"ñL úøéîL éãé ìò ,úBàîhä úBtì÷ L ¨Ÿ§¦©§¥©§¥§¦©§¨Ÿ©£¤
,ïäéôðòå,opaxce `ziixe`c mixeqi`n xnyidl -BLôð úBìòäìe §©§¥¤§©£©§

d÷ìç íò úéðeiçäiMäíøM÷ìe ,äfä íìBò úeììkî dì C ©¦¦¦¤§¨©©¨¨¦§¨¨©¤§©§¨
óBñ-ïéà-øBàa íãçéìe§©£¨§¥
éLîé øLà ,àeä-CeøaC ¨£¤©§¦

íäa,z`fe -Bîei÷ éãé ìò ¨¤©§¥¦
äNò úBöî ç"îø ìk̈§©¦§£¥
àéäL ,úéðeiçä BLôða§©§©¦¦¤¦

àéä,zipeigd ytpd - ¦
úBöî ìk úîi÷îä©§©¤¤¨¦§
.ìéòì økæpk úBiNòî- ©£¦©¦§¨§¥

wxtadfytpd oi`y ,

z` miiwl dleki ziwl`d

sebd mr zeyrpd zeevnd

ytpd ici lr `l` ,inybd

.seba lertl dleki ziwl`d ytpd oi` dicrla ,oky .zipeigdBîëe§
äëéøö dðéà dîöò äîLpä ék :[å"ë øòL íéiç õòa] áeúkL¤¨§¥©¦©©¦©§¨¨©§¨¥¨§¦¨

,'eëå äfä íìBòa Laìúäì äëøöä àìå ,'åë ììk ïewzsebae - ¦§¨§Ÿª§§¨§¦§©¥¨¨©¤§

,zindad ytpeéLîäì ÷øøBà Cick ,iwl` -,'eë íðwúìz` - ©§©§¦§©§¨
,zindad ytpe sebdLnî àeäå26,äðéëMä úeìb ãBñ úîâã §©¨ª§©¨©§¦¨
.'eëå ïéöBöéð øøáìxxal ick zelbl dcxi dpikydy myk - §¨¥¦¦§

ivevip z` zelrdle

- dtilwa eltpy dyecwd

,seba dnypd zcxei mb jk

,dabl zelb deednd xac

ytpe sebd z` owzl ick

zevevip z` xxale zindad

lk lr .mday dyecwd

ahid dzr zxaqen ,mipt

:zeiyrnd zeevnd zlrn

z`ixa zilkz lky oeeik

dnypd zcixie zenlerd

z` zelrdl ick `ed ,dhnl

xacd ixd - mlerd lk z` mb jk ici lre ,zindad ytpe sebd

ytpde sebd mr zeyrpd ,zeiyrn zeevn ici lr xwira rvazn

.zindad

äæáejka z`hazn zeiyrnd zeevnd zlrny ,xaqedy dna - ¨¤
,zipeigd ytpd zilrzn oci lryeðéúBaø eâéìôäM äî ïáeé¨©¤¦§¦©¥

äëøáì íðBøëæ27aãàî ¦§¨¦§¨¨¦§Ÿ
,ä÷ãvä úìòîa ãàî§Ÿ§©£©©§¨¨
ìk ãâðk äìe÷M"L eøîàå§¨§¤§¨§¤¤¨
ãeîìz ìëáe ,"úBöîä©¦§§¨©§

àéä éîìLeøézevn - §©§¦¦
,dwcvdíLa úàø÷ð¦§¥§¥

,íúñ "äåöî"- ¦§¨§¨
cner mc`y mixne`yk

,(mzq) devn zeyrl

,dwcvd zevnl `id dpeekd

lä ìbøä äéä Ck ék,íúñ "äåöî" íLa ä÷ãö àø÷ì ïBL- ¦¨¨¨¤§¥©¨¦§Ÿ§¨¨§¥¦§¨§¨
?dnl jk lkeàéäL éðtî,dwcvd zevn -,úBiNòî úBönä øwò ¦§¥¤¦¦©©¦§©£¦

ïlkL ,äðlk ìò äìBòå- §¨©ª¨¨¤ª¨
,zeiyrnd zeevnd lkïä¥

÷øick -Lôð úBìòäì ©§©£¤¤
àéäL ,'äì úéðeiçä- ©¦¦©¤¦

,zipeigd ytpdàéä¦
,ïúBà úîi÷îä©§©¤¤¨

ïäa úLaìúîezeevna - ¦§©¤¤¨¤
,zeiyrndøBàa ììkéì¦¨¥§

àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
,ïäa Laìîäzeevna - ©§ª¨¨¤
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éãé ìò úåàîèä úåôéì÷ ùìù ìù òøäî íãéøôäìå
åùôð úåìòäìå ïäéôðòå äùòú àì ä"ñù úøéîù
íøù÷ìå æä"åò úåììëî äì êééùä ä÷ìç íò úéðåéçä
åîåé÷ é"ò íäá êéùîé øùà ä"á ñ"à øåàá íãçééìå
'îéé÷îä àéä àéäù 'éðåéçä åùôðá äùò úåöî ç"îø ìë
éë [å"ë øòù ç"òá] ù"îëå ì"ðë úåéùòî úåöî ìë
äëøöåä àìå 'åë ììë ïå÷éú äëéøö äðéà äîöò äîùðä
àåäå 'åë íð÷úì øåà êéùîäì ÷ø 'åëå æä"åòá ùáìúäì
.'åëå ïéöåöéð øøáì äðéëùä úåìâ ãåñ úîâåã ùîî

úìòîá ãàî ãàîá ì"æø åâéìôäù äî ïáåé äæáå
ãåîìú ìëáå úåöîä ìë ãâðë äìå÷ùù åøîàå ä÷ãöä
ìâøä äéä êë éë íúñ äåöî íùá '÷ð àéä éîìùåøé
àéäù éðôî íúñ äåöî íùá ä÷ãö àåø÷ì ïåùìä
÷ø ïä ïìåëù äðìåë ìò äìåòå úåéùòî úåöîä ø÷éò
ïúåà úîéé÷îä àéä àéäù 'äì úéðåéçä ùôð úåìòäì
ïäá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàá ììëéì ïäá úùáìúîå
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.26:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו דלכאורה כאן: השייכות ממעלÏÏÎ"יל"פ א' חלק (שהיא נפה"א וסבל וכמשנ"תÓÓ˘ירידת

לאחרי שאפי' ועד וכו', (ק"נ והגוף החיונית נפש - לתקן בשביל וכו') אחד וחכ' שהוא מעלתה גודל פ"ב נפה"א,˘ÂÓÏ˙בארוכה ע"י התיקון

נת' Ú˙‰הרי ‰Ê'כו הבירור תכלית גמור צדיק Ï·ÂÒשאפי' Â�È‡שזהו והתירוץ מקורÓÓ˘כו'). היא - השכינה [כי ס"פ.�Ù‰"‡כו' לקמן -

ÔÈˆÂˆÈ�‰Âעניני כל המהוים ה"ה -ÌÏÂÚ‰גוף ,Á"‰Ù�'נק וזה בהערתוÂÒ„וכו'] מסביר שליט"א הרבי כו'". השכינה גלות וההבנה) השכל (מן

מובנת לא לכאורה שכן, - כאן שמדובר למה השכינה גלות סוד ענין שייכות אלקה·ÏÏÎזו, חלק (שהיא האלקית הנפש של וסבלה ירידתה

וממדריגהÓÓ˘ממעל - אחד" וחכמתו ו"הוא עילאה", מ"חכמה באה שהיא הנשמה. ומעלת גדלות על השני בפרק במפורט שלמדנו כפי ,

עד נוגה, קליפת (שהם והגוף החיונית הנפש את לתקן כדי רק זה הרי - כזה) רב סבל וסובלת כך כל גדולה ירידה הנשמה יורדת כזו גבוהה

שהגיע בצדיק, שגם עתה, זה למדנו הרי - גמור בצדיק שהדבר כפי האלקית, הנפש ידי על החיונית ונפש הגוף תיקון שלימות לאחרי שגם

למעלה. בהיותה לנשמה שהיה כמו להקב"ה כזו אהבה להכיל יכול גופו אין וכו'). הגוף בבירור ביותר הנעלה (האופן הבירור לתכלית כבר

לברר השכינה גלות סוד של ענין אותו ממש שזהו הוא, והתירוץ - האלקית? הנפש ירידת זאת, בכל היתה, מה לשם כלל, מובן לא ולכאורה

ה של מקורה היא השכינה שכן, הניצוצין, ‰‡È˜Ï˙את ˘Ù�כולל העולם, עניני כל את שמהווים הם הם והניצוצין - זה) פרק בסוף שנלמד (כפי

מהניצוצין. הבאים והגוף החיונית הנפש את ומבררת מתקנת השכינה, מן הבאה האלקית הנפש ענין: אותו ממש זה הרי - החיונית והנפש הגוף

" סוד, נקרא והנפשÂÒ„וזה הגוף את לברר האלקית, הנפש של וגלותה בירידתה גם כך וההבנה: מהשכל ולמעלה נסתר זה כי השכינה", גלות

וההבנה. מהשכל שלמעלה ענין משום יש א.27.החיונית, ט, בתרא בבא
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אדר כ"ח חמישי יום

,hn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ú"úù ì"æø ù"îå,hn 'nr cr.ìéòì ù"îë

ytpdy dfa `id devn ly dzxhne dzpeek lky oeeikne .zeiyrnd

`ed jexa seq oi` xe`a ztwene devn dze`a zyalzn zipeigd

- devnayCk ìk da úLaìúî úéðeiçä LôpL äåöî Eì ïéàå§¥§¦§¨¤¤¤©¦¦¦§©¤¤¨¨¨
,ä÷ãvä úåöîákdcna zipeigd ytpd zyalzn dwcva ixdy - ¦§¦§©©§¨¨

lka xy`n daxda dlecb

:zeiyrnd zeevnd x`y

ïéà úBöîä ìëaL¤§¨©¦§¥
ãçà çk ÷ø ïäa Laìúî¦§©¥¨¤©Ÿ©¤¨

úéðeiçä Lôpîgek :oebk - ¦¤¤©¦¦
dgipnd ciay dyrnd

dwifgnd e` ,oilitz

wx df mbe ,dnecke bexz`a

äåönä äNòî úòLa¦§©©£¥©¦§¨
íãàL ä÷ãöa ìáà ,ãáì§©£¨¦§¨¨¤¨¨

åétk òéâiî ïúBðozepy - ¥¦§¦©©¨
gieexdy sqkdn dwcv

,eitk zribinçk ìk éøä£¥¨Ÿ©
Laìî úéðeiçä BLôð©§©¦¦§ª¨
÷ñò Bà Bzëàìî úiNòa©£¦©§©§¥¤

øçàgek lk ea riwydy - ©¥
,zipeigd eytpä÷ãöì ïðúBpLëe ,elà úBòî Ba økzNpL- ¤¦§©¥¨¥§¤§¨¦§¨¨

,zipeigd eytp gek lk z` mzbyda riwydy mitqk mze`ìk éøä£¥¨
.'äì äìBò úéðeiçä BLôðicil `a ezribiae ezceara ixdy - ©§©¦¦¨©

,zxg` devna enk `ly - zipeigd eytp ly lretdÎgek lk iehia

dlrn dpyi okle .zipeigd ytpd ly cigi geka dxeywd ,xen`k

zl`yp ,mxa .zeevnd x`y lka xy`n xzei ,dwcva jk lk dlecb

rbi `le car `ly sqkn ozep mc`y dwcva oicd dn :dl`yd

:owfd epax xiaqn - ?dlrn dze` da oi` m`d ,ezbydléî íâå§©¦
elà úBòîáe ìéàBä ,íB÷î ìkî ,Bòéâiî äðäð BðéàL`edy - ¤¥¤¡¤¦§¦¦¨¨¦§¨¥

,dwcvl ozepúBð÷ì ìBëé äéäwetiql mirvn` -BLôð éiç ¨¨¨¦§©¥©§
éøä ¯ úéðeiçäezpizpay - ©¦¦£¥

`ed ,dwcvl df sqkïúBð¥
.'äì BLôð éiç,jk - ©¥©§©

zyalzn dwcvd zevnay

xzei daxd zipeigd ytpd

zeevnd x`y lka xy`n

.zeiyrndeøîà ïëìå§¨¥¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø28 ©¥¦§¨¦§¨¨

dwcv lr -úà úáø÷n"L¤§¨¤¤¤
ä÷ãöaL éôì ,"älàbä©§ª¨§¦¤¦§¨¨

úçàmrt dwcv ozna - ©©
,zg`Lôpî äaøä äìòî©£¤©§¥¦¤¤

äéä àlM äî ,úéðeiçä©¦¦©¤Ÿ¨¨
ìk äpnî úBìòäì ìBëé̈§©£¦¤¨¨
änëa úBðéçáe úBçk Ck©Ÿ§¦§©¨
.úBøçà úBiNòî úBöî- ¦§©£¦£¥

daxd jk lk dlrn did `l zexg` zeiyrn zeevn daxd meiwa

mrt dwcvd zevn meiwa enk ,zipeigd ytpd ly zepigae zegek

miaxwn - zipeigd ytpd z` xzei milrne mixxany lkke .zg`

dxeyw giynd zeni zilkzy ,epcnl xaky itk ,dle`bd z` xzei

yi dwcvay ,x`ean mipt lk lr .d"awdl zipeigd ytpd z`lrda

.dxez cenil zevn mb llek ,zeevnd x`y lk iabl dlrn

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîàM äîe29ãâðk äøBz ãeîìz"L ©¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨¤©§¨§¤¤
¯ ,"ílkdnl m`ez xacd ,`eti` ,cvik .dwcv zevn cbpk mb ª¨

- ?zeevnd lk x`yn dlrnl `id dwcvy ,dzr df epcnlyeðéä©§
¯ íäL ,äáLçîe øeaãa àéä äøBz ãeîìzL éðtîxeaic ¦§¥¤©§¨¦§¦©£¨¨¤¥

,daygneíéLeáì§¦
Lôð ìL íéiîéðtä©§¦¦¦¤¤¤

¯ .úéðeiçä"dyrn"k `ly ©¦¦
wxe - ipevig yeal `edy

xi`n ,dxezd cenil ici lr

miyeala dxezd xe`

leki epi`y xac ,miiniptd

zeevn ici lr zeyridl

:zexg`¯ íâå:dxezd cenil zevna ztqep dlrnïúeîöòå ïúeäî §©¨¨§©§¨
¯ úéðeiçä LôpaL dâð útìwî úòc-äðéa-äîëç úBðéça ìL¤§¦¨§¨¦¨©©¦§¦©Ÿ©¤©¤¤©¦¦
¯ .ìëNå ïeiòa äøBza ÷ñBòLk Lnî äMãwa úBììëð¦§¨©§ª¨©¨§¤¥©¨§¦§¥¤
zipeigd ytpd ly lkyd f` oezp ,lkyd zewnra dxez micnelyk

ly zrcÎdpiaÎdnkg zepiga zektdp jk ici lre ,cnlpd oipra

gek ,oky .dyecwl ,ozenvre ozedn ,(zipeigd ytpay) dbep ztilw

cenil ly devndn wlg dyrp ,cnlpd oiprd z` oiand lkyd

wx dyecwl jetdl leki "ipepia"dy ,epcnl a"i wxtay s` .dxezd

ytpd ly miyeald z`

zeinvr z` `le ,zindad

,cvik ,zegekd `idy ytpd

o`k mixne` ep` ,`eti`

ly ozenvre ozedn mby

- ?dyecwl zektdp zegekd

,dxizq meyn jka oi` ,mxa

xaecn a"i wxta ,oky

oze`e ,zindad ytpd ly dizecn zece`oi`"ipepia"d ly ecia

ly ezlekia eze`e ,lkyd zece` xaecn o`k eli`e .dyecwl jetdl

epax xiaqi oldl .dxez cenil ici lr dyecwl jetdl "ipepia"d

:lkyl zecnd oiay df lcadl daiqd z` owfdïúeänL óàå§©¤¨¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

êë ìë äá úùáìúî úéðåéçä ùôðù äåöî êì ïéàå
÷ø ïäá ùáìúî ïéà úåöîä ìëáù ä÷ãöä úåöîáë
ìáà ãáì äåöîä äùòî úòùá úéðåéçä ùôðî 'à çë
åùôð çë ìë éøä åéôë òéâéî ïúåð íãàù ä÷ãöá
øëúùðù øçà ÷ñò åà åúëàìî úééùòá ùáåìî úéðåéçä
úéðåéçä åùôð ìë éøä ä÷ãöì ïðúåðùëå åìà úåòî åá
ìéàåä î"î åòéâéî äðäð åðéàù éî íâå 'äì äìåò
éøä úéðåéçä åùôð ééç úåð÷ì ìåëé äéä åìà úåòîáå
úà úáø÷îù ì"æø åøîà ïëìå .'äì åùôð ééç ïúåð
úéðåéçä ùôðî äáøä äìòî úçà '÷ãöáù éôì äìåàâä
'éçáå úåçë êë ìë äðîî úåìòäì ìåëé äéä àìù äî

.úåøçà úåéùòî úåöî äîëá

ãâðë ú"úù ì"æø ù"îå
íäù äáùçîå øåáãá àéä ú"úù éðôî åðééä íìåë
ïúåîöòå ïúåäî íâå úéðåéçä ùôð ìù 'éîéðôä íéùåáì
úåììëð úéðåéçä ùôðáù äâåð úôéì÷î ã"áç 'éçá ìù
óàå ìëùå ïåéòá äøåúá ÷ñåòùë ùîî äùåã÷á
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א.28. י, א.29.שם, א, פאה

xc` h"k iyiy mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר כ"ט שישי יום

,hn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àì ì"æøà ë"ôòàå,98 'nr cr:úåëéøàá

ç :úBcnä ìL ïúeîöòåíäì eìëé àì ¯ 'eë úøàôz äøeáb ãñ §©§¨¤©¦¤¤§¨¦§¤¤Ÿ¨§¨¤
¯ ,äMã÷ì íëôäì íéðBðéaä,o`k mixne` ep` ,`eti` ,cvik ©¥¦§¨§¨¦§ª¨

?dyecwa llkp zindad ytp lky zenvre zednyíeMî eðéä©§¦
¯ òøäL,dtilwd ly,úòc-äðéa-äîëçaî úBcna øúBé ÷æç ¤¨©¨¨¥©¦¦§¨§¨¦¨©©

¯ ïú÷éðé éðtî,zecnd ly ¦§¥§¦¨¨
¯ ,øúBé äMãwäî íL̈¥©§ª¨¥

,oigend xy`nòeãik©¨©
¯ :ï"ç éòãBéìzxez icnel §§¥¥

- o"g) dlawdgdnk

poipr xwir ik) .(zxzq

did "milkd zxiay"

xzei dyw okle .zecna

z` dyecwl jetdle xxal

z` eli`e .(zecnay rxd

,lkyde oigend ly rxd

jetdl "ipepia"d leki

cenil ici lr ,dyecwl

,okle .lkye oeir jezn dxez

- "mlek cbpk dxez cenlz"

miktdn dxez ici lry iptn

ytpd ly lkyd z`

.dyecwl zindad¯ úàæŸ
,dxen`d dlrnd lr sqep¯ ,úøçà ãBòå,ztqep dlrn yiàéäå §©¤¤§¦

,úBöîä ìk ìò äøBz ãeîìz ÷ñò úìòîa ,äðlk ìò äìBòä̈¨©ª¨¨§©£©¥¤©§¨©¨©¦§
¯ ìéòì øàaúpM äî ét ìò,b"k wxta¯ ,íéðewzä íLaipewiz" ©¦©¤¦§¨¥§¥§¥©¦¦

,"xdef¯ ,àkìîc ïéøáà ç"îø ïä ïéãewt ç"îøc(248) g"nx ¦§©¦¦¥§©¥¨¦§©§¨
gekl ilk `ed xa` lky myke .jlnd ixa` g"nx od dyrd zeevn

,mxa .oeilrd oevxd zkyndl ilk `id devn lk jk ,ytpd ly

`ed jixa `ycewe `ziixe`"y ,"xdef ipewiz"a aezk ,dxezl qgia

,("mixa`" enk `le) ynn cg` xac md d"awde dxez ,"cg `lek

.dxezl zeevn oiay lcadd oldl x`aziy itkeíãàa Bîëe§¨¨¨
ç"îøaL úeiçä ïéa ììk ïBéîãå Cøò ïéà ,ìLî Cøc ,ïBzçzä©©§¤¤¨¨¥¤¤§¦§§¨¥©©¤¦§©

ì ÷lçúnä ìëOä àeäL ,ïéçîaL úeiçä éaâì åéøáàìLL ¥¨¨§©¥©©¤©Ÿ¦¤©¥¤©¦§©¥§¨Ÿ

¯ úòc-äðéa-äîëç :úBðéçac`d sebn wlg `edy ,xa` ,oky,m §¦¨§¨¦¨©©

ipy md z`f mr j` - sebd z` dignd ytpd mr cge`n mpn`

`ed lkyd ik ,ytpe lkyl qgia xacd dpey .micxtpe mipey mixac

enk `ly) `id ytpd mr ezecg`zde ,ytpd on wlge zehytzd

ly miwlg ly zecg`zd (`l` ,micg`znd micxtp mixac ipy

oiay df lcad .cg` xac

,mc`d lv` lkyl mixa`d

lcadd lr lynk ynyn

.dxezl zeevn oiayäëk̈¨
ìécáäì ,ìLî Cøc Lnî©¨¤¤¨¨§©§¦
ïéàì úBìcáä úBááøa§¦§©§¨§¥

¯ ,õ÷mdy itk mixacd oia ¥
dfy enk oial mc`a

epyiy lcadd ,dlrnl

óBñ-ïéà-øBà úøàäa§¤¨©¥
úBLaìúnä àeä-Ceøä©¦§©§
éaâì úBiNòî úBöîa§¦§©£¦§©¥
óBñ-ïéà-øBà úøàä¤¨©¥
-äðéa-äîëç úðéçáaL¤¦§¦©¨§¨¦¨
,äøBzä úîëçaL úòc©©¤§¨§©©¨
BìëN éôk Léà Léà¦¦§¦¦§

¯ .BúâOäå`edy dnk cr §©¨¨
dze`a - dxeza oiane biyn

lkyd zecg`zd ly cegid ote`a ,d"awd mr elky cg`zn dcn

llek ,zeiyrnd zeevnd lk x`yn dxez dlrp jka .ytpd mr

`ed ,dxez cenil ici lr d"awd mr cegidy ,dwcvd zevn

.zeiyrn zeevn ici lry cegid xy`n daxda dlrp zecg`zd

¯ âéOî BðéàL óàå,dxezd z`¯ úeiîLâa àlàz` biyn `ed §©¤¥©¦¤¨§©§¦
oifge` mipy" enk ,miinyb mipipra zyaeln `idy itk wx dxezd

,"xenga dxt silgnd" e` "zilha,íéîì äìLîð äøBzä éøä£¥©¨¦§§¨§©¦
¯ ,'eë dBáb íB÷nî íéãøBiLdhnl mzcixia mby .jenp mewnl ¤§¦¦¨¨©

qgia mb jk ;deabd mewna eidy enk min mze` mix`yp md

zyaeln - miinyb mipipra dyalzpe dcxiy ixg` mby ,dxezl

mda miinyb mipipr mze`a ,d"awd ly epevxe eznkg zeinvr

,dxezd dcxi¯ .ìéòì øàaúpL Bîk.'c wxta §¤¦§¨¥§¥

¯ ïë-ét-ìò-óàålry ,zeevnd iabl dxezd cenil zlrn zexnl §©©¦¥
xy`n daxda dlrnl `id d"awd mr zecg`zdd dxez cenil ici

lka ,zeiyrn zeevn ici lr

,z`feðéúBaø eøîà̈§©¥
äëøáì íðBøëæ30àì" : ¦§¨¦§¨¨Ÿ

àlà øwò Løãnä©¤§¨¦¨¤¨
¯ ,"äNònäly oneiw ©©£¤

,zeiyrnd zeevndíBiä"å§©
¯,dfd mlerd iiga

áéúk "íúBNòì31¯ ,,lreta zeevnd meiw `ed xwirdyïéìháîe ©£¨§¦§©§¦
ìò dúBNòì øLôà éàLk úéNòî äåöî íei÷ì äøBz ãeîìz©§¨§¦¦§¨©£¦§¤¦¤§¨©£¨©
¯ äæ ék íeMî ,íéøçà éãé§¥£¥¦¦¦¤

,zeiyrn zeevn meiw¯ ìk̈
ly ezilkzúéìëúå íãàä̈¨¨§©§¦

¯ Búãéøéå Búàéøaly §¦¨¦¦¨
,dnypd,äfä íìBòì̈¨©¤

äøéc Cøaúé Bì úBéäì¦§¦§¨¥¦¨
¯ ,à÷åc íéðBzçza©©§¦©§¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íäì åìëé àì 'åë ú"âç úåãîä ìù ïúåîöòå ïúåäîù
÷æç òøäù íåùî åðééä äùåã÷ì íëôäì íéðåðéáä
øúåé äùåã÷äî íù ïú÷éðé éðôî ã"áçáî úåãîá øúåé
äðìåë ìò äìåòä àéäå úøçà ãåòå úàæ :ç"éì òåãéë
íùá ìéòì ù"î ô"ò 'åöîä ìë ìò ú"ú ÷ñò úìòîá
åîëå àëìîã 'éøáà ç"îø ïä ïéãå÷éô ç"îøã 'éðå÷éúä
úåéçä ïéá ììë ïåéîãå êåøò ïéà î"ã ïåúçúä íãàá
ìëùä àåäù ïéçåîáù úåéçä éáâì åéøáéà ç"îøáù
ìéãáäì î"ã ùîî äëë ã"áç 'éçá 'âì ÷ìçúîä
ä"á ñ"à øåà úøàäá õ÷ ïéàì úåìãáä úåááøá
ñ"à øåà úøàä éáâì úåéùòî úåöîá úåùáìúîä
åìëù éôë ùéà ùéà äøåúä úîëçáù ã"áç 'éçááù
äøåúä éøä úåéîùâá àìà âéùî åðéàù óàå .åúâùäå
ìéòì ù"îë 'åë äåáâ íå÷îî íéãøåéù íéîì äìùîð

íåéäå äùòîä àìà ø÷éò ùøãîä àì ì"æøà ë"ôòàå
úééùòî äåöî íåé÷ì ú"ú ïéìèáîå áéúë íúåùòì
íãàä ìë äæ éë íåùî íéøçà é"ò äúåùòì à"àùë
äøéã 'úé åì úåéäì æä"åòì åúãéøéå åúàéøá úéìëúå
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סז xc` h"k iyiy mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר כ"ט שישי יום

,hn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àì ì"æøà ë"ôòàå,98 'nr cr:úåëéøàá

ç :úBcnä ìL ïúeîöòåíäì eìëé àì ¯ 'eë úøàôz äøeáb ãñ §©§¨¤©¦¤¤§¨¦§¤¤Ÿ¨§¨¤
¯ ,äMã÷ì íëôäì íéðBðéaä,o`k mixne` ep` ,`eti` ,cvik ©¥¦§¨§¨¦§ª¨

?dyecwa llkp zindad ytp lky zenvre zednyíeMî eðéä©§¦
¯ òøäL,dtilwd ly,úòc-äðéa-äîëçaî úBcna øúBé ÷æç ¤¨©¨¨¥©¦¦§¨§¨¦¨©©

¯ ïú÷éðé éðtî,zecnd ly ¦§¥§¦¨¨
¯ ,øúBé äMãwäî íL̈¥©§ª¨¥

,oigend xy`nòeãik©¨©
¯ :ï"ç éòãBéìzxez icnel §§¥¥

- o"g) dlawdgdnk

poipr xwir ik) .(zxzq

did "milkd zxiay"

xzei dyw okle .zecna

z` dyecwl jetdle xxal

z` eli`e .(zecnay rxd

,lkyde oigend ly rxd

jetdl "ipepia"d leki

cenil ici lr ,dyecwl

,okle .lkye oeir jezn dxez

- "mlek cbpk dxez cenlz"

miktdn dxez ici lry iptn

ytpd ly lkyd z`

.dyecwl zindad¯ úàæŸ
,dxen`d dlrnd lr sqep¯ ,úøçà ãBòå,ztqep dlrn yiàéäå §©¤¤§¦

,úBöîä ìk ìò äøBz ãeîìz ÷ñò úìòîa ,äðlk ìò äìBòä̈¨©ª¨¨§©£©¥¤©§¨©¨©¦§
¯ ìéòì øàaúpM äî ét ìò,b"k wxta¯ ,íéðewzä íLaipewiz" ©¦©¤¦§¨¥§¥§¥©¦¦

,"xdef¯ ,àkìîc ïéøáà ç"îø ïä ïéãewt ç"îøc(248) g"nx ¦§©¦¦¥§©¥¨¦§©§¨
gekl ilk `ed xa` lky myke .jlnd ixa` g"nx od dyrd zeevn

,mxa .oeilrd oevxd zkyndl ilk `id devn lk jk ,ytpd ly

`ed jixa `ycewe `ziixe`"y ,"xdef ipewiz"a aezk ,dxezl qgia

,("mixa`" enk `le) ynn cg` xac md d"awde dxez ,"cg `lek

.dxezl zeevn oiay lcadd oldl x`aziy itkeíãàa Bîëe§¨¨¨
ç"îøaL úeiçä ïéa ììk ïBéîãå Cøò ïéà ,ìLî Cøc ,ïBzçzä©©§¤¤¨¨¥¤¤§¦§§¨¥©©¤¦§©

ì ÷lçúnä ìëOä àeäL ,ïéçîaL úeiçä éaâì åéøáàìLL ¥¨¨§©¥©©¤©Ÿ¦¤©¥¤©¦§©¥§¨Ÿ

¯ úòc-äðéa-äîëç :úBðéçac`d sebn wlg `edy ,xa` ,oky,m §¦¨§¨¦¨©©

ipy md z`f mr j` - sebd z` dignd ytpd mr cge`n mpn`

`ed lkyd ik ,ytpe lkyl qgia xacd dpey .micxtpe mipey mixac

enk `ly) `id ytpd mr ezecg`zde ,ytpd on wlge zehytzd

ly miwlg ly zecg`zd (`l` ,micg`znd micxtp mixac ipy

oiay df lcad .cg` xac

,mc`d lv` lkyl mixa`d

lcadd lr lynk ynyn

.dxezl zeevn oiayäëk̈¨
ìécáäì ,ìLî Cøc Lnî©¨¤¤¨¨§©§¦
ïéàì úBìcáä úBááøa§¦§©§¨§¥

¯ ,õ÷mdy itk mixacd oia ¥
dfy enk oial mc`a

epyiy lcadd ,dlrnl

óBñ-ïéà-øBà úøàäa§¤¨©¥
úBLaìúnä àeä-Ceøä©¦§©§
éaâì úBiNòî úBöîa§¦§©£¦§©¥
óBñ-ïéà-øBà úøàä¤¨©¥
-äðéa-äîëç úðéçáaL¤¦§¦©¨§¨¦¨
,äøBzä úîëçaL úòc©©¤§¨§©©¨
BìëN éôk Léà Léà¦¦§¦¦§

¯ .BúâOäå`edy dnk cr §©¨¨
dze`a - dxeza oiane biyn

lkyd zecg`zd ly cegid ote`a ,d"awd mr elky cg`zn dcn

llek ,zeiyrnd zeevnd lk x`yn dxez dlrp jka .ytpd mr

`ed ,dxez cenil ici lr d"awd mr cegidy ,dwcvd zevn

.zeiyrn zeevn ici lry cegid xy`n daxda dlrp zecg`zd

¯ âéOî BðéàL óàå,dxezd z`¯ úeiîLâa àlàz` biyn `ed §©¤¥©¦¤¨§©§¦
oifge` mipy" enk ,miinyb mipipra zyaeln `idy itk wx dxezd

,"xenga dxt silgnd" e` "zilha,íéîì äìLîð äøBzä éøä£¥©¨¦§§¨§©¦
¯ ,'eë dBáb íB÷nî íéãøBiLdhnl mzcixia mby .jenp mewnl ¤§¦¦¨¨©

qgia mb jk ;deabd mewna eidy enk min mze` mix`yp md

zyaeln - miinyb mipipra dyalzpe dcxiy ixg` mby ,dxezl

mda miinyb mipipr mze`a ,d"awd ly epevxe eznkg zeinvr

,dxezd dcxi¯ .ìéòì øàaúpL Bîk.'c wxta §¤¦§¨¥§¥

¯ ïë-ét-ìò-óàålry ,zeevnd iabl dxezd cenil zlrn zexnl §©©¦¥
xy`n daxda dlrnl `id d"awd mr zecg`zdd dxez cenil ici

lka ,zeiyrn zeevn ici lr

,z`feðéúBaø eøîà̈§©¥
äëøáì íðBøëæ30àì" : ¦§¨¦§¨¨Ÿ

àlà øwò Løãnä©¤§¨¦¨¤¨
¯ ,"äNònäly oneiw ©©£¤

,zeiyrnd zeevndíBiä"å§©
¯,dfd mlerd iiga

áéúk "íúBNòì31¯ ,,lreta zeevnd meiw `ed xwirdyïéìháîe ©£¨§¦§©§¦
ìò dúBNòì øLôà éàLk úéNòî äåöî íei÷ì äøBz ãeîìz©§¨§¦¦§¨©£¦§¤¦¤§¨©£¨©
¯ äæ ék íeMî ,íéøçà éãé§¥£¥¦¦¦¤

,zeiyrn zeevn meiw¯ ìk̈
ly ezilkzúéìëúå íãàä̈¨¨§©§¦

¯ Búãéøéå Búàéøaly §¦¨¦¦¨
,dnypd,äfä íìBòì̈¨©¤

äøéc Cøaúé Bì úBéäì¦§¦§¨¥¦¨
¯ ,à÷åc íéðBzçza©©§¦©§¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íäì åìëé àì 'åë ú"âç úåãîä ìù ïúåîöòå ïúåäîù
÷æç òøäù íåùî åðééä äùåã÷ì íëôäì íéðåðéáä
øúåé äùåã÷äî íù ïú÷éðé éðôî ã"áçáî úåãîá øúåé
äðìåë ìò äìåòä àéäå úøçà ãåòå úàæ :ç"éì òåãéë
íùá ìéòì ù"î ô"ò 'åöîä ìë ìò ú"ú ÷ñò úìòîá
åîëå àëìîã 'éøáà ç"îø ïä ïéãå÷éô ç"îøã 'éðå÷éúä
úåéçä ïéá ììë ïåéîãå êåøò ïéà î"ã ïåúçúä íãàá
ìëùä àåäù ïéçåîáù úåéçä éáâì åéøáéà ç"îøáù
ìéãáäì î"ã ùîî äëë ã"áç 'éçá 'âì ÷ìçúîä
ä"á ñ"à øåà úøàäá õ÷ ïéàì úåìãáä úåááøá
ñ"à øåà úøàä éáâì úåéùòî úåöîá úåùáìúîä
åìëù éôë ùéà ùéà äøåúä úîëçáù ã"áç 'éçááù
äøåúä éøä úåéîùâá àìà âéùî åðéàù óàå .åúâùäå
ìéòì ù"îë 'åë äåáâ íå÷îî íéãøåéù íéîì äìùîð

íåéäå äùòîä àìà ø÷éò ùøãîä àì ì"æøà ë"ôòàå
úééùòî äåöî íåé÷ì ú"ú ïéìèáîå áéúë íúåùòì
íãàä ìë äæ éë íåùî íéøçà é"ò äúåùòì à"àùë
äøéã 'úé åì úåéäì æä"åòì åúãéøéå åúàéøá úéìëúå
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oqipסח '` ycew zay mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן א' קודש שבת יום

,98 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äøàäå äëùîä äðäå,98 'nr cr:[â"ë 'ô]

,mipezgzd mi`xapae zenlera¯ ,àøBäðì àëBLç àëtäàì§©©§¨£¨¦§¨
,dyecwd xe`l dfd mlerd jyeg z` jetdl¯ àìnéå",jk ici lr §¦¨¥

¯ ,à÷éc úéîLbä "õøàä ìk úà 'ä ãBáë,`wecìë eàøå" §¤¨¨¨¤©©§¦©§¨§¨¨
¯ ,"åécçé øNa,iwl`d xe`d z`¯ .ìéòì økæpk.e"l wxta ¨¨©§¨©¦§¨§¥

dxic" ly zilkzd ,xnelk

xwira zrvazn "mipezgza

.zeiyrn zeevn ici lr

zece` xaecnyk ,okle

dppi`y ziyrn devn

ici lr zeyridl dleki

lhal mb mikixv - xg`

ici lry ick ,dxez cenil

zpeek rvazz devnd meiw

dxic el zeidl d"awd

dze`yk ,mxa .mipezgza

lr zeyridl dleki devn

lcadd lke ,"mipezgza dxic"a d"awd zpeek rvazz ixd ,xg` ici

m` dl`yl wx rbep`edeytpae devnd z` miiwied`xi`z

zxaeb ,jkl xywa ixd - devn dze` ici lr zkynpd dkyndd

cneld mc`d ribn dxezd cenil ici lr ,oky .dxezd cenil zlrn

mr xzei dlecb ytpd zecg`zdle xzei zilrp dkynd zbxcl

f` eilr okle .zewl``l.devnd meiw llba dxez ceniln lhal

:"`ipz"d oeylae¯ dúBNòì øLôàLk ïk ïéàM äî,devnd z` ©¤¥¥§¤¤§¨©£¨
¯ íéøçà éãé ìòf`y¯ ,äøBz ãeîìz ïéìháî ïéàmeiw myl ©§¥£¥¦¥§©§¦©§¨

,devn¯ ,úBiNòî úBönä Leøt àlà dðéà äøBzä ìkL óà©¤¨©¨¥¨¤¨¥©¦§©£¦
dlekiy devn miiwl ick dxez cenil lhal xeq` ,z`f lkae

,xg` ici lr zeyridl¯ àéäL íeMî ,eðéäå,dxezúðéça §©§¦¤¦§¦©
¯ da B÷ñòáe ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©¤¥¨§¨§¨

`ed ,dxezaéLîîúàN øúéa àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà åéìò C ©§¦¨¨¥¨§¤¤§¥
¯ ïéãewt éãé ìò äëLîäå äøàäî õ÷ ïéàì äìBãb äøàäå§¤¨¨§¨§¥¥¥¤¨¨§©§¨¨©§¥¦¦

,zeevn ici lr eytp lr jiynn `edy¯ .àkìîc ïéøáà ïäLixa` ¤¥¥¨¦§©§¨
.jlnd`"hily x"enc` w"k zxrdxwir - zeevna l"pd t"r" :

cegi z"za ,mlerde sebd xexia zlrezdytpd."y"f oaei f"tre ,

sebd xexia `ed zeevna zlrezd xwiry ,xen`d itl :xnelk

oaei - ytpd cegi `ed dxez cenlza zlrezd xwire ,mlerde

:oldlck ,zyy ax ly exn`núLL áø øîàL eäæå32éàãç" : §¤¤¨©©¥¤£¨¦
¯ ,"éàðz Cì éàø÷ Cì ,éàLôðcnel ip` jliaya ,iytp igny ©§¨¦¨¨¨¦¨¨¨¦

ya ,`xwnlry cegid ,ytpd liaya ,oky .dpyn cnel ip` jlia

,zeevn ici lry cegidn dlrnl `ed - dpyne `xwn - dxez ici

,dpyne `xwn cnel `ed dliayay ,eytpl xne` `ed okleBîk§
úeëéøàa øçà íB÷îa áeúkL33¯ :lr d`ad ytpd cegi zlrn ¤¨§¨©¥©£¦

xiaqd o`k cr .dxez ici

y owfd epaxzkyndxe`

jexa seq oi`ytp lr `ed

mc`ddnvrici lr d`ad ,

dlrnl `id ,dxez cenil

meiw ici lr xy`n daxda

epax xiaqi oldl .zeevn

oeylk) owfdx"enc` w"k

dxrda `"hilyoipr" (

dlrpdaxda- xzei

zevn iabl z"zay

q"`e`d zkyndayi"ry

'wpy yecig epivn `wec z"zd`ixw'it - (zevna - k"`yn)

d`ixw iabl elit`y `l` - cer `le .(xe`n dlrnly) 'ek `xewy

y"fe ,z"za dlrn yi - mzqlkl'eb ei`xewzn`aepiid - 'ek

rbepazlertloipr dzr xiaqn owfd epax :xnelk ."zekyndd

- `ede ,zeevn iabl dxez cenila yiy dlrp xzei daxd

aydkyndmi`ven ,`wec dxez ici lr zkynpd seq oi` xe`n

enk ,(zeevna ok oi`y dn) "d`ixw" mya z`xwp `idy ,yecig ep`

ici lr mb jk - ely "mvr"d mr eil` `eaiy exagl `xew mc`y

dxezmi`xewmikiynnezenvrdlrnly) `ed jexa seq oi` xe`

d`ixway `l` ,cala ef `le ;(zeevn ici lr mikiynny xe`dn

znerle ;dlitz ici lr znxbp `ide - mzq "d`ixw" dpyi dnvr

z`xwp `idy jka ,xzei dlrp `id dxez ici lry d`ixwd ,df

'd aexw" :weqtd zpeek idef .zn`a d`ixwlkllr aqend "ei`xew

ede`xwi xy` lkl" :weqtd jynd eli`e ,mzq d`ixwzn`a"

,xzei dlrp d`ixw lr aqenzn`azlrne - dxez ici lr `a dfe ,

rbepa `id ,mzq d`ixw iabl (dxez ici lry) zn`a d`ixwd

ldlert`"hily iaxdy itke .jk ici lr zekynpd zekyndl -

xaqen my ,"execiq"a weqtd lr owfd epax ly exn`nl oiivn

mipipra `id dkyndd (dltz) mzq d`ixw ici lry ,lcadd

ici lr eli`e ,dnecke ,mipyd zkxa ,milegl d`etx :miinyb

.dnypd zeiniptae zipgex `id dkyndd (dxez) zn`a d`ixw

:owfd epax oeylae,äpäå§¦¥
,Bæ äøàäå äëLîä©§¨¨§¤¨¨

éLîî íãàäLøéàîe C ¤¨¨¨©§¦¥¦
óBñ-ïéà-øBà úøàäî¥¤¨©¥
ìòå ,BLôð ìò àeä-Ceøä©©§§©
àéä ,ìàøNé ìk úBLôð©§¨¦§¨¥¦

,ìàøNé úñðk ,äðéëMä©§¦¨§¤¤¦§¨¥
ìàøNé úBîLð ìk øB÷î§¨¦§¦§¨¥
¯ ,ïn÷ì øàaúiL Bîk§¤¦§¨¥§©¨
dxez ici lry ,'n wxta

oi` xe` zx`d mc` jiynn

lr wx `l ,`ed jexa seq
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àìîéå àøåäðì àëåùç àëôäàì à÷åã íéðåúçúá
øùá ìë åàøå à÷ééã úéîùâä õøàä ìë úà 'ä ãåáë
ïéà íéøçà é"ò äúåùòì øùôàùë ë"àùî ì"ðë åéãçé
úåöîä ùåøéô àìà äðéà äøåúä ìëù óà ú"ú ïéìèáî
ä"á ñ"à ìù ã"áç 'éçá àéäù íåùî åðééäå úåéùòî
úàù øúéá ä"á ñ"à øåà åéìò êéùîî äá å÷ñòáå
ïéãå÷ô é"ò äëùîäå äøàäî õ÷ ïéàì äìåãâ äøàäå
êì éàùôð éàãç úùù áø ù"æå àëìîã 'éøáà ïäù

:úåëéøàá à"îá ù"îë éàðú êì éàø÷

äðäåäëùîä
ä"á ñ"à øåà úøàäî øéàîå êéùîî íãàäù åæ äøàäå
ìàøùé úñðë 'ðéëùä àéä ìàøùé ìë úåùôð ìòå åùôð ìò
äøåúä ÷ñò é"ò ïî÷ì ù"îë ìàøùé úåîùð ìë øå÷î
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ב.32. סח, -33.פסחים משפטים" פ' ריש שבתו"א להדרוש הכוונה ˘ËÈÏ"‡."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

oqip '` ycew zay mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`id dkynddy oeeikn ,l`xyi lk zeytp lr mb `l` ,`ed eytp

zkynpd ef dkynde - dpikyd `idy l`xyi zenyp xewnaéãé ìò©§¥
ìa úàø÷ð ¯ äøBzä ÷ñò¯ ,"äàéø÷" ïBL:aezkkàøB÷" ¥¤©¨¦§¥¦§§¦¨¥

¯ ,"äøBza`xwp dxez cneld mc``xew",ernyny ,"dxeza ©¨
zkynde z`ixw"mvr"d

,`xwpd lyéãé ìòL Leøt¥¤©§¥
àøB÷ äøBzä ÷ñò¥¤©¨¥
àBáì àeä-Ceøa-LBãwäì§©¨¨¨
íãàk ,ìBëéák ,åéìà¥¨¦§¨§¨¨
àáiL Bøáçì àøBwä©¥©£¥¤¨Ÿ
àøBwä ïè÷ ïáëe ,åéìà¥¨§¥¨¨©¥
úBéäì åéìà àáì åéáàì§¨¦¨Ÿ¥¨¦§

¯ ,àãç àzåöa Bnòcgia ¦§©§¨£¨
,ez`epnî ãøtì àìå§Ÿ¦¨¥¦¤

¯ .íBìLå ñç éãéçé øàMìå§¦¨¥§¦¦©§¨
mpyi ;dxez ici lr mb jk

mig`"k mixzkend micedi

qgiae - d"awdl "mirxe

en mdil`lynd o`k `a

l `xewd mc`nexagd"awd iabl "oa" zbxca mdy micedi mpyie ,

.eia`l `xewd oak `id "dxeza d`ixw"d mdil` qgiae -eäæå§¤
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יח.34. קמה, פסוק35.תהלים על ובסידור רע"ב. לט, סנהדרין "עפמשנ"ת שזהו: כך על שהעיר שליט"א, אדמו"ר כ"ק משל וב) א) הסימון

כא.36.זה". זוטא, אלי' דבי ו.37.תנא סד, ˘ËÈÏ"‡:38.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו כיÏÏÎ"לכאורה היראה‡„¯·‰- עיקר -

וכו' חברו שבא - זה פ' סיום - דכאן מהתבוננות באה רצה"עÓÓ˘גדולה מהמשכת רק שהוא - בפכ"ג משא"כ ,¯Â‡Â'דפי ועכצ"ל (נעלה).

ש' (2 ועוד הפכים]. - (וכיווץ) ויראה השכלה שלכאורה [אף התורה עסק בשעת (גדולה) יראה שצ"ל (1 להוכיח הוא - פכ"ג' ÊÓ‰'כמש"ל

(1 בספכ"ג: וכמ"ש - כו' להמשיך בכדי ומשמש טפל שת"ת - יתבונן' שהתורה‡˙ה'Â�ÂÂˆÈÂ(מת"ת) (2 ליראה. כלומר:˙¯Ú‡וכו' לדרתא".

כא מציין הזקן שרבנו מה כלל מובן לא המבוארתלכאורה מההתבוננות בא הגדולה היראה של עיקרה - אדרבה שהרי, כ"ג, בפרק שדובר למה ן

קורא שהוא ידי על אליו הבא החבר כמו למטה, אליו ממש הקב"ה את כביכול, אדם ומביא ממשיך תורה לימוד ידי שעל זה, פרק בסוף כאן,

ה המשכת על רק מדובר כ"ג בפרק ואילו Â‡Â¯לו; ÔÂÈÏÚ‰ ÔÂˆ¯המדובר הענין את ומקשר הזקן רבנו מציין איפוא, מדוע, תורה, ידי על נעלה

ולהדגיש להוכיח א) הוא: כ"ג" פרק לעיל "כמ"ש ההוספה שפירוש לומר ההכרח שמן שליט"א, הרבי מסביר - כ"ג? בפרק שנתבאר למה כאן

יראהˆ¯ÎÈ‰ש כי ביראה, מעלה משום אין עצמו הלימוד שבשעת לחשוב הרי אפשר לכאורה (שכן, התורה לימוד בשעת (גדולה) יראה להיות

יראה שתהיה ההכרח שמן מוסבר שם כ"ג, מפרק הזקן רבנו מביא לכן - בתורה. ענין כשלומדים ולהבנה להשכלה הנוגד דבר לכיווץ, מביאה

הוא·˘Ú˙גדולה שתלמוד-תורה להתבונן הכוונה גדולה, יראה להמשיך האדם יתבונן התורה שמלימוד כאן שמדובר מה ב) התורה. לימוד

שהתכלית א) ה'": את ליראה החוקים כל את ה' "ויצונו מהפסוק כ"ג פרק בסוף שמוסבר וכפי היראה, להמשכת כמכשיר ומשמש (ליראה) "טפל"

שהוא היראה, לגבי כשער היא התורה כלומר: ליראה, לדרתא" "תרעא נקראת שהתורה ב) "ליראה"; - היא התורה, חוקי כל של "ויצונו" של

כ"ג. פרק בסוף מדובר כך ועל - לבית טפל דבר
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עי היום יום . . . 

ה'תש"גכד אדר איום שני

חומש: ויקהל, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: כי מאחר . . . מא לבדה.

אדמו"ר האמצעי ענה לר"ה פאריטשער על שאלתו, אם יחזור חסידות גם בעיירות 
שאנשיהם אין להם מושג בחסידות: דברי חסידות הערט די נשמה. וכתיב ונוזלים מן לבנון, 
לבנון ל"ב נו"ן, חכמה ובינה שבנשמה. און אז די נשמה הערט, איז נוזל ונוטף אין דער 
הארת הנשמה וואס איז מחי' דעם גוף, און עס ווערט א חזוק אין דעם ועשה טוב פון 

רמ"ח מ"ע און אין דעם סור מרע פון שס"ה מל"ת.

ֲעָירֹות  ּבַ ם  ּגַ ֲחִסידּות  ַיֲחֹזר  ִאם  ֵאָלתֹו,  ׁשְ ַעל  ִמּפַאִריְטׁש  ל  ִהּלֵ י  ְלַרּבִ ָעָנה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
ָמה. ּוְכִתיב "ְוֹנְזִלים ִמן ְלָבנֹון",  ׁשָ ְבֵרי ֲחִסידּות ׁשֹוַמַעת ַהּנְ ֲחִסידּות: "ּדִ ג ּבַ יֶהם ֵאין ָלֶהם ֻמּשָׂ ַאְנׁשֵ ׁשֶ
ֶהָאַרת  ָבר ּבְ ָמה ׁשֹוַמַעת – 'נֹוֵזל ְונֹוֵטף' ַהּדָ ׁשָ ר ַהּנְ ָמה. ְוַכֲאׁשֶ ׁשָ ּנְ ּבַ ְלָבנֹון – ֵל"ב נּו"ן, ָחְכָמה ּוִביָנה ׁשֶ
ָס"ה  ׁשַ ּבְ ה ּוְב"סּור ֵמָרע" ׁשֶ ַרַמ"ח ִמְצֹות ֲעׂשֵ ּבְ ה טֹוב" ׁשֶ "ַוֲעׂשֵ ה ֶאת ַהּגּוף, ְונֹוָצר ִחּזּוק ּבְ ָמה ַהְמַחּיָ ׁשָ ַהּנְ

ה". ֲעׂשֶ ִמְצֹות ֹלא ּתַ

ה'תש"גכד אדר שנייום רביעי

חומש: שמיני, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: כי בגוף . . . 100 בו ית'.

בֹות, ֲאָבל ֹלא ְלָאְמָרם. י ּתֵ ֵהם ָהָראׁשֵ מֹות, ׁשֶ ָבה - ַהּשֵׁ ְחׁשָ ּמַ ר ּבַ ֹכַח" ָצִריְך ִלְראֹות - אֹו ְלַצּיֵ א ּבְ ֲאִמיַרת "ָאּנָ ּבַ

ה'תש"גכה אדר איום שלישי

חומש: ויקהל, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: וז"ש הלל . . . מא באריכות.

ּפּוִרים. ָנה ְויֹום ַהּכִ ת, יֹום טֹוב, ֹראׁש ַהּשָׁ ּבָ ׁשַ חֹול ֵהן ּבְ ל יֹום, אֹוְמִרים ֵהן ּבְ יר ׁשֶ יֵענּו" ַאַחר ׁשִ "הֹוׁשִ

ה'תש"גכה אדר שנייום חמישי

חומש: שמיני, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: ולא שדבקות . . . נא חי ומדבר.

כשבאנו  הזקן  מרבינו  הראשון ששמענו  פתגם  סיפר:  האראדאקער  מרדכי  ר'  החסיד 
לליאזנא הי': ווָאס מען טָאר ניט טָאר מען ניט, און ווָאס מען מעג דארף מען ניט. - 
כשלש ארבע שנים עבדנו בזה עד שהבאנו אופן זה בעניני חיינו, ורק אז נכנסנו ליחידות 

לשאול דרך בעבודה.

אנּו ְלִליָאְזָנא  ּבָ ׁשֶ ֵקן ּכְ נּו ַהּזָ ַמְענּו ֵמַרּבֵ ּשָׁ ם ָהִראׁשֹון ׁשֶ ְתּגָ ר: ּפִ ַכי ֵמהָארָאדָאק ִסּפֵ ֶהָחִסיד ר' ָמְרּדְ
ֵהֵבאנּו ֹאֶפן ֶזה  ֶזה, ַעד ׁשֶ ִנים ָעַבְדנּו ּבָ ע ׁשָ ֹלׁש ַאְרּבַ ׁשָ ר". ּכְ ר – ְמֻיּתָ ּתָ ָהָיה: "ָהָאסּור – ָאסּור, ְוַהּמֻ

ֲעבֹוָדה. ֶרְך ּבָ ֹאל ּדֶ ינּו, ְוַרק ָאז ִנְכַנְסנּו ִליִחידּות ִלׁשְ ִעְנְיֵני ַחּיֵ ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני



היום יום . . . עב

ה'תש"גכו אדר איום רביעי

חומש: ויקהל, רביעי.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: ומ"ש בגמרא . . . 82 חרדים.

ֵני ּתֹוָרה  ָרֵאל – ְצִריִכים ְצִעיִרים ּבְ ֵרת – ַאֲהַבת ה', ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה, ַאֲהַבת ִיׂשְ ֵלי ׁשָ ה ּכְ ֹלׁשָ ׁשְ ּבִ
ים ַלּתֹוָרה –  ּיֹות ּוְקִביעּות ִעּתִ ֶכֶרם ה' ְצָבאֹות, ְלָקֵרב ֵלב ֲאֵחיֶהם ְלִקּיּום ִמְצֹות ַמֲעׂשִ ת ַלֲעֹבד ּבְ ָלֶגׁשֶ
ָרֵאל הּוא ַמְעַין ְמקֹור ַמִים  ר ֵלב ִיׂשְ מּור הּוא, ֲאׁשֶ ְפָלגֹות. ְוָהֱאֶמת ַהּגָ ב ִעם ַמֲחַלת ַהּמִ ִלי ִהְתַחּשֵׁ ִמּבְ

ֵאיָנן חֹוְזרֹות ֵריָקם. רּוָתה ַלֲעבֹוָדה ְוַתֲעמּוָלה ׁשֶ ים, ּוְבִרית ּכְ ַחּיִ

ה'תש"גכו אדר שנייום ששי

חומש: שמיני, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: כי מי . . . בנפשותינו כנז"ל.

רּות  ַכׁשְ ִרים ְוִחּנּוָכם, ּבְ ַהֲעָמַדת ּדֹור ְיׁשָ ָרֵאל, ּבְ ית ִיׂשְ ַעם ֱאֹלֵקי ַאְבָרָהם ִויסֹוד ּבֵ דֹוׁש ּבְ ל ַהּקָ ּכָ
ְמָרם  ָרֵאל ְלׁשָ י ִיׂשְ ד ְוַהּנֹוָרא ַעל ְיֵדי ְנׁשֵ ְכּבָ ם ַהּנִ ת, ָמַסר ְוָנַתן ַהּשֵׁ ּבָ ת ַהּשַׁ ָהֹאֶכל, ַוֲאִצילּות ֹטַהר ְקֻדּשַׁ

ּוְלָעְבָדם.
י ַהּתֹוָרה,  ִית ּוְבִחּנּוְך ַעל ּפִ ַהְנָהַגת ַהּבַ ָחה, ּבְ ּפָ ׁשְ י ַהּמִ ַחּיֵ א חֹוָבָתּה ּוְתעּוָדָתּה ּבְ ַמּלֵ ר ּתְ ה ֲאׁשֶ ָהִאּשָׁ

ְנָתה ֵביָתּה". ים ּבָ תּוב אֹוֵמר "ַחְכמֹות ָנׁשִ ָעֶליָה ַהּכָ

ה'תש"גכז אדר איום חמישי

חומש: ויקהל, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: אבל מי . . . 82 אהבת ריעים.

אאמו"ר אמר: אמת איז דער דרך המיצוע, א נטי' לימין אויף מחמיר זיין אויף זיך 
און געפינען אין זיך חסרונות, ָאדער עניני עבירות, ווָאס ניט ווי דער אמת איז, ָאדער 
א נטי' לשמאל, מקיל זיין זיך, מכסה זיין אייגענע חסרונות, ָאדער מקיל זיין אין עניני 

עבודה מצד אהבת עצמו, זיינען ביידע פַאלשע דרכים.

ה ְלָיִמין ְלַהְחִמיר ַעל ַעְצמֹו  ּצּוַע. ְנִטּיָ ֶרְך ַהּמִ "ּב[ ָאַמר: ֱאֶמת ִהיא ּדֶ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֹמאל, ְלָהֵקל  ה ִלׂשְ ָהֱאֶמת ִהיא, אֹו ְנִטּיָ ִפי ׁשֶ ֵאיָנם ּכְ ַעְצמֹו ֶחְסרֹונֹות אֹו ִעְנְיֵני ֲעֵברֹות, ׁשֶ ְוִלְמֹצא ּבְ
יֶהן  ּתֵ ְגָלל ַאֲהַבת ַעְצמֹו – ׁשְ ִעְנְיֵני ֲעבֹוָדה ּבִ ַעל ַעְצמֹו, ְלַחּפֹות ַעל ֶחְסרֹונֹות ַעְצמֹו, אֹו ְלָהֵקל ּבְ

ּיֹות. ָרִכים ֹלא ֲאִמּתִ ּדְ

ה'תש"גכז אדר שני, פרשת החדששבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ִניָסן. ֲאִמיַרת ּכָ

ִמיד. ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר - עֹוַלת ּתָ
חומש: שמיני, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קכ־קלד.
תניא: פרק לט. ומפני . . . 104 מצוה עצמה.

משיחת אאמו"ר: חטא בני אהרן הי' בקרבתם לפני ה' וימותו. רצוא בלי שוב. דער 
אמת איז אז מ'קומט לפני ה' דארף זיין תטהרו, ריין און קלָאהר, עס מוז זיך דערהערען 
אין מעשה בפועל, כל הגבוה גבוה ביותר יורד למטה מטה ביותר, ורצוא בלי שוב, היא 
מיתה. ועל זה בא ציווי ה' אל משה )ויקרא טז ב( שיאמר לאהרן, אותיות נראה, ובכחות 
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עג היום יום . . . 

הנפש הוא השכלה, לאמר, בשביל לבוא אל הקדש גם מבית לפרוכת שהוא לפני הצמצום, 
דארף מען וויסען אז על הארן, אותיות נראה, השכלה, איז פאראן א כפורת, א כוונה 
פון א פארשטעל, ווָאס דָאס איז דער פני הכפורת, אשר על כן  ולא ימות, זָאל מען ניט 
בלייבען באם רצוא אליין, כי בענן אראה על הכפורת, דער צמצום הראשון איז כוונתו 
הגילוי, און דער מבוא צו דעם איז דער ואל, ביטול עצמי, טָאן ווָאס חסידות הייסט, 

ניט דָאס ווָאס דער שכל זָאגט, דאן איז יבוא אל הקדש.

מּותּו". ָרצֹוא  ָקְרָבָתם ִלְפֵני ה' ַוּיָ ֵני ַאֲהֹרן ָהָיה "ּבְ "ּב[: ֵחְטא ּבְ י ]ָהַרׁשַ יַחת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ִבים  ְטָהרּו" – ָנִקי ָוָזְך. ַחּיָ ים "ּתִ ים "ִלְפֵני ה'" ָצִריְך ְלַהְקּדִ ׁשִ ר ִנּגָ ֲאׁשֶ ּכַ ִלי ׁשֹוב. ָהֱאֶמת ִהיא, ׁשֶ ּבְ
ִלי ׁשֹוב ִהיא  יֹוֵתר, ְוָרצֹוא ּבְ ה ּבְ ה ַמּטָ יֹוֵתר יֹוֵרד ְלַמּטָ ֹבּהַ ּבְ ֹבּהַ ּגָ ל ַהּגָ ּכָ ֹפַעל, ׁשֶ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ ְלַהְפִנים ּבְ
ּיֹאַמר ְלַאֲהֹרן – אֹוִתּיֹות ִנְרֶאה – ּוְבֹכחֹות  ְקָרא טז ב(, ׁשֶ ה )ַוּיִ א ִצּוּוי ה' ֶאל ֹמׁשֶ ִמיָתה. ְוַעל ֶזה ּבָ
ְמצּום,  הּוא ִלְפֵני ַהּצִ ֹרֶכת, ׁשֶ ית ַלּפָ ם ִמּבֵ ִביל ָלבֹוא ֶאל ַהּקֶֹדׁש ּגַ ׁשְ ָלה, ֵלאֹמר: ּבִ ּכָ ֶפׁש הּוא ַהׂשְ ַהּנֶ
ֵני  הּו "ּפְ ּזֶ ָרה, ׁשֶ ל ַהְסּתָ ָנה ׁשֶ ּוָ ּפֶֹרת", ּכַ ָנה "ּכַ ָלה, ֶיׁשְ ּכָ ַעל ָהָאֹרן – אֹוִתּיֹות "ִנְרֶאה", ַהׂשְ ֵיׁש ָלַדַעת ׁשֶ
ָעָנן ֵאָרֶאה ַעל  י ּבֶ ְלַבד, "ּכִ ָרצֹוא ּבִ ֵאר ּבְ ּלֹא ְלִהּשָׁ ן ]ָהַאְזָהָרה[ "ְוֹלא ָימּות", ׁשֶ ר ַעל ּכֵ ּפֶֹרת", ֲאׁשֶ ַהּכַ
ַע ֶאת ַמה  ּטּול ַעְצִמי, ְלַבּצֵ בֹוא ְלָכְך הּוא ַה"ְוַאל", ּבִ ּלּוי, ְוַהּמָ ָוָנתֹו ַהּגִ ְמצּום ָהִראׁשֹון ּכַ ּפֶֹרת", ַהּצִ ַהּכַ

ֶכל אֹוֵמר. אֹו ָאז – "ָיֹבא ֶאל ַהּקֶֹדׁש". ַהּשֵׂ ַהֲחִסידּות מֹוָרה, ֹלא ֶאת ַמה ּשֶׁ ּשֶׁ

ה'תש"גכח אדר איום ששי

חומש: ויקהל, ששי.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: וגם המקורבים . . . דשבת.

ת  ּבָ ׁשַ בֹוא" – ֵאין אֹוְמִרים ּבְ ַח גו' ּבְ ל עֹוָלם, ֲהֵריִני מֹוֵחל", ְוֵכן "ַלְמַנּצֵ ה: "ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ְקִריַאת ׁשְ ּבִ
ַבת "ֱאֶמת".  ּיֹות אֹוְמִרים ּתֵ ָרׁשִ ִסּיּום ַהג' ּפָ ֲחנּון. ּבְ ֶהם ּתַ ֵאין אֹוְמִרים ּבָ ָאר ָיִמים ׁשֶ ׁשְ ְויֹום טֹוב, ֲאָבל ָצִריְך לֹוַמר ּבִ
ַח  ִתּקּון ֲחצֹות ֵאין אֹוְמִרים "ַלְמַנּצֵ ָעִמים. ּבְ ָעִמים, ְיָבֶרְכָך – ג' ּפְ תֹו – ג' ּפְ ה ִמּטָ ַעם ַאַחת, ִהּנֵ ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים - ּפַ

ֲחנּון. ֶהם ּתַ ֵאין אֹוְמִרים ּבָ ִמים ׁשֶ ּיָ בֹוא" ּבַ גו' ּבְ

ה'תש"גכח אדר שנייום ראשון

חומש: תזריע, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ועולם . . . 104 אלקות ממש.

ְבִרית ִמיָלה - אֹוְמִרים. "ָהַרֲחָמן" ּדִ

)משיחה בסעודת ברית מילה(: בברית מילה אומרים כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה 
ולחופה ולמעשים טובים. ונוהגים אצלנו, אז מען גיט דמי קדימה אז דער אינגעל זָאל 
לערנען  - )ונתן כ"ק אדמו"ר שליט"א סכום מסוים באמרו(: - דָאס איז פאר דער ישיבה.

ֵנס ְלתֹוָרה  ן ִיּכָ ִרית, ּכֵ ְכַנס ַלּבְ ּנִ ם ׁשֶ ׁשֵ ְבִרית ִמיָלה אֹוְמִרים, "ּכְ ִרית ִמיָלה( : ּבִ ְסעּוַדת ּבְ יָחה ּבִ )ִמּשִׂ
ת  בֹוד ְקֻדּשַׁ ֶלד ִיְלַמד )ְוָנַתן ּכְ ַהּיֶ ֵמי ְקִדיָמה ׁשֶ ּנֹוְתִנים ּדְ ים טֹוִבים". ְונֹוֲהִגים ֶאְצֵלנּו, ׁשֶ ה ּוְלַמֲעׂשִ ּוְלֻחּפָ

יָבה. ָאְמרֹו(: ֶזה ֲעבּור ַהְיׁשִ ם ּבְ ָמתֹו ֵעֶדן[ ְסכּום ְמֻסּיָ ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר  ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ַאְדמֹו"ר ׁשְ

יום 
חמישי



היום יום . . . עד

ה'תש"גכט אדר א, פרשת שקליםשבת
ל ַהְפטֹוַרת ָמָחר ֹחֶדׁש. סּוק ִראׁשֹון ְוַאֲחרֹון ׁשֶ ְכֹרת ְיהֹוָיָדע גו', ּומֹוִסיִפים ּפָ ַהְפטֹוָרה: ַוּיִ

ָמה, יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ִני, ֲאִמיַרת ּכָ  ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ׁשֵ
חומש: ויקהל, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קמ־קמד.
תניא: פרק לג. עוד . . . באמונה זו.

באמירת לחיים יש שתי נוסחאות: 
הנזכרת בפעם  היין  כי בשתיית  להיות  וטעם הברכה -  ולשלום,  טובים  לחיים  א( 
הראשונה בתורה היו תוצאות לא טובים - ויחל נח גו', ועץ הדעת - גפן הי', ולכן 

מברכים שיין זה יהי' לחיים טובים.
ב( הרב המגיד ממעזריטש הי' עונה לחיים ולברכה. פעם בהתועדות שהי' נוכח רבינו 
הזקן, ענה רבינו הזקן: לחיים ולברכה. אחרי ההתועדות שוחחו החסידים בטעם נוסח 
זה, ששמעוהו אז פעם הראשונה. אחד החסידים אמר, אשר להיות כי נכנס יין יצא סוד, 
ובעבודה הוא התגלות המדות, לכן זקוקים לברכה. והנוסח הוא "לחיים ולברכה" - אותיות 
לב-רכה. הצ"צ אמר ע"ז: דָאס קען זָאגען א חסיד, ווָאס הָאט געדאווענט און געטָאן אין 

עבודה דרייסיג יָאהר.

י  ָרָכה – ִלְהיֹות ּכִ לֹום", ְוַטַעם ַהּבְ ים טֹוִבים ּוְלׁשָ י ֻנְסָחאֹות: א( "ְלַחּיִ ּתֵ ים" ֵיׁש ׁשְ ֲאִמיַרת "ְלַחּיִ ּבַ
ֶחל ֹנַח ּגֹו'", ְוֵעץ  ּתֹוָרה ָהיּו ּתֹוָצאֹות ֹלא טֹוִבים – "ַוּיָ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ּבַ ּפַ ֶרת ּבַ ְזּכֶ ִין ַהּנִ ת ַהּיַ ִתּיַ ׁשְ ּבִ

ים טֹוִבים. ִין ֶזה ִיְהֶיה ְלַחּיִ ּיַ ֶפן ָהָיה, ְוָלֵכן ְמָבְרִכים ׁשֶ ַעת ּגֶ ַהּדַ
נּו  ָהָיה נֹוֵכַח ַרּבֵ ִהְתַוֲעדּות ׁשֶ ַעם ּבְ ים ְוִלְבָרָכה". ּפַ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש ָהָיה עֹוֶנה "ְלַחּיִ ּגִ ב( ָהַרב ַהּמַ
ֶזה,  ח  ֻנּסָ ַטַעם  ּבְ ַהֲחִסיִדים  ׂשֹוֲחחּו  ַהִהְתַוֲעדּות  ַאֲחֵרי  ְוִלְבָרָכה".  ים  "ְלַחּיִ ַהָזֵקן:  נּו  ַרּבֵ ָעָנה  ֵקן,  ַהּזָ
י ִנְכַנס ַיִין ָיָצא סֹוד, ּוָבֲעבֹוָדה  ר ִלְהיֹות ּכִ ַעם ָהִראׁשֹוָנה. ֶאָחד ַהֲחִסיִדים ָאַמר, ֲאׁשֶ ְמעּוהּו ָאז ּפַ ּשָׁ ׁשֶ
ה".  ים ְוִלְבָרָכה" – אֹוִתּיֹות "ֵלב־ַרּכָ ח הּוא "ְלַחּיִ ּסָ ּדֹות, ָלֵכן ְזקּוִקים ִלְבָרָכה. ְוַהּנֻ ּלּות ַהּמִ הּוא ִהְתּגַ

ָנה. ים ׁשָ ֹלׁשִ ֲעבֹוַדת ה' ׁשְ ל ְוָעַסק ּבַ ּלֵ ִהְתּפַ ַמח ֶצֶדק" ָאַמר ַעל ֶזה: ֹזאת ָיכֹול לֹוַמר ָחִסיד, ׁשֶ ַה"ּצֶ

ה'תש"גכט אדר שנייום שני

חומש: תזריע, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: והנה צמצום . . . נג עבודתם.

באחת ההתועדות אמר אאמו"ר: הקב"ה ברא את העולם וכל הדברים הגשמיים מאין 
ליש, און אידען דארפען מַאכען מיש לאין, פון די גשמיות מַאכען רוחניות. די עבודה 
מַאכען פון גשמיות רוחניות און דעם גשמי מַאכען א כלי פאר רוחניות, דָאס איז א חובת 

גברא, אין דעם איז מחויב כל אחד ואחד בפרט.

ָרא ֶאת ָהעֹוָלם  רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ "ּב[: ַהּקָ י ]ָהַרׁשַ ַאַחת ַהִהְתַוֲעדּויֹות ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּבְ
ִמּיּות ַלֲעׂשֹות  ׁשְ ׁש" ְל"ַאִין", ֵמַהּגַ ים ֵמַאִין ְלֵיׁש, ִויהּוִדים ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ִמ"ּיֵ ִמּיִ ׁשְ ָבִרים ַהּגַ ְוָכל ַהּדְ
ָלה  ִלי ְלרּוָחִנּיּות – זֹוִהי ַמּטָ ִמי ַלֲעׂשֹות ּכְ ׁשְ ִמּיּות רּוָחִנּיּות ְוֶאת ַהּגַ ׁשְ רּוָחִנּיּות. ָהֲעבֹוָדה ַלֲעׂשֹות ִמּגַ

ְפָרט. ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ ב ּכָ ֶזה ְמֻחּיָ ית. ּבָ ִאיׁשִ

יום 
שישי
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oycd(b e `xwie)dnk micnel 'enye' dlindne ,'gAfOd lv` FnUe'§¨¥¤©¦§¥©
,mipic'BîNå'eze` gipiyBîNå ,úçðaz` gipiyàlL BîNå ,Blek §¨§©©§¨§¨¤Ÿ
øfôéxt`dy x`ean ,xt`d z` xfti `ly eyxcy dnne .xt`d z` §©¥

oerh `ed m`e .epxfti `ly dxezd dcitwd jk meyny ,dfipb jixv
.d`pd xeqi` ea yi i`ce ,dfipb
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עה היום יום . . . 

ה'תש"גל אדר א, ר"חיום ראשון

חומש: פקודי, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: פרק לד. והנה . . . מג כמ"ש לקמן.

אאמו"ר אמר: א חסיד מַאכט א סביבה. אויב ניט, דארף ער גוט א טַאּפ טָאן בא 
זיך אין ּפעקל, וואס טוט זיך מיט איהם אליין. און דָאס אליין ווָאס ער מאכט ניט קיין 
סביבה - דארף איהם צוברעכען ווי א קינעלע )קיסם(. און ער דארף פרעגען בא זיך 

אליין: ווָאס טו איך אויף דער וועלט?

ֵכָליו, ַמה  ׁש ּבְ ּפֵ "ּב[ ָאַמר: ָחִסיד יֹוֵצר ְסִביָבה. ִאם ֹלא – ָעָליו ְלַפׁשְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֵקיָסם. ְוָעָליו  ְברֹו ]=ֶאת רּוחֹו[ ּכְ ֵאינֹו יֹוֵצר ְסִביָבה – ָצִריְך ְלׁשָ י. ְוָדָבר ֶזה ַעְצמֹו, ׁשֶ בֹו ָהִאיׁשִ ּצָ ּמַ

ה? עֹוָלם ַהּזֶ ה ּבָ ֹאל ֶאת ַעְצמֹו: ָמה ֲאִני עֹוׂשֶ ִלׁשְ

ה'תש"גא ניסן, ר"חיום שלישי
ֲחנּון.  ל ַהֹחֶדׁש ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּכָ

ם אֹוְמִרים אֹותֹו. ִסּדּור ּתֹוָרה אֹור, ְוַגם ּכֲֹהִנים ּוְלִוּיִ ס ּבְ ְדּפָ יא אֹוְמִרים "ְיִהי ָרצֹון" ַהּנִ ׂשִ ַאַחר ֲאִמיַרת ַהּנָ
חומש: תזריע, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: א־ט.
תניא: אך מי . . . נג לי"ח.

ִהי ָרצֹון"  ֵטיין ַהּכֵֹהן ֹלאַמר ַה"ּיְ ה הֹוְרְנׁשְ ה ְלִגיסֹו ָהַרב ֹמׁשֶ "ּב[ ִצּוָ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ְך ְלִעּבּור. ּיָ י ֶזה ׁשַ י ֲאִפּלּו ּכֵֹהן ְוֵלִוי ָצִריְך ְלָאְמרֹו, ּכִ יא, ְוָאַמר לֹו ּכִ ׂשִ ַאַחר ַהּנָ ׁשֶ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc dxenz(iyily meil)

ydpeekd oi`ïéøzeîe äìéòî éãéî eàöéxetgi m` dligzkl s` md ¨§¦¥§¦¨¨¦
d`pda mixzen mixawpdy gkene ,mnewna erlapy xg`l mlhie

:`xnbd zvxzn .mxriay xg`l,àìxg`ly `ziixad zpeek oi` - Ÿ
y dpeekd `l` ,d`pd xeqi` mda oi` mnewna erlapyéãéî eàöé̈§¦¥

å ,äìéòîoiicrïéøeñà.d`pda md §¦¨©£¦
meyn `ed ,mixawpd z` mitxey oi`y mrhdy x`azd lirl
.xzen mitxypd xt`y myk exizdl erhiy yyg yie ,xeq` oxt`y

:jk lr dywn `xnbdåikàéðz àäå ,øzeî ïøôà ,Lc÷äc ïéôøNð §¦§¨¦§¤§¥¤§¨¨§¨©§¨
,`ziixaa epipy ixde -øzeî íøôà ïéôøNpä ìk,d`pdaõeç ¨©¦§¨¦¤§¨¨

øôàîlyäøéLà[dxf dcear ly oli`-]d`pda xeq`yåokøôà ¥¥¤£¥¨§¥¤
ly.øeñà íìBòì Lc÷ä`id `iyewd z` `xnbd zniiqny mcewe ¤§¥§¨¨

,cgi mixeqi`d ipy z` azke axir `l `ziixaa `pzd recn zx`an
:'ycwd xt`e dxy` ivrn ueg'éðúå eäì áéøò÷ àìc àeä áøòéîe¦§©§Ÿ¨¨¦§§¨¥

eäì,cgia m`pye maxir `ly mrhde -íeMî,dey mpic oi`y §¦
íéáëBk ãáBòa äìéèa dì Lé äøéLàcmiakek caer lhia m`y - ©£¥¨¥¨§¥¨§¥¨¦

dxiy`d z`eli`e ,d`pda `id zxzen ,äìéèa Bì ïéà Lc÷ä¤§¥¥§¥¨
úéîìBò.`edy ote` meya ¨¦

:`iyewl `xnbd zxfegàäéî éðz÷,`ziixaa epipy mewn lkn - ¨¨¥¦¨
y,øeñà íìBòì Lc÷ä øôà,xzen mxt` mitxypd lk `ly ixd ¥¤¤§¥§¨¨

,mdn zepdl erhi `l ,mixawpd z` sexyl xizp m` s` ok m`e
df xt`y exn`ie ,xzen xt` yie xeq` xt` yiy mirceiy meyn

:`xnbd zvxzn .xeq` mxt`y mze`n `ed,àîç øa éîø øîà̈©¨¦©¨¨
`ziixaa exn`y dne ,d`pda xzen mitxypd lk ly xt` zn`a
`l` ,otxyl oic yiy miycw lr xaecn `l ,xeq` ycwd ly xt`y
ivr sxeye lrend mc` mpn`e ,etxypy ycwd ly mivra xaecn

xaecn o`k j` ,oilegl mivrd z` ezlirna `iven ycwdïBâk§
,äéìàî Lc÷ä éöòa ä÷éìc äìôðcyïàî òéãé àìc ïåékoi`y - §¨§¨§¥¨©£¥¤§¥¥¥¤¨¥¨§Ÿ§¦©©

,dtixyd z` wilcd in reciìBòîìc Léðéà éåä àìco`k oi`y - §Ÿ¨¥¦¦§¦§
,ycwda lrny mc`÷etéìc`viy -ïéleçì ïøôà,ezlirn ici lr §¦¤§¨§¦

.d`pda xeq` mxt` okle
:sqep uexiz,øîà äéòîL áøxzen mitxypd lk ly xt` zn`a ©§©§¨¨©

,d`pdaeàúéðúî àä àéðz éëxt`y ef `ziixaa epipyy dne - ¦©§¨¨©§¦¨
,xeq` ycwd lyàéðz ïLcä úîeøúaxt`a zxacn `ziixad - ¦§©©¤¤©§¨
,oycd znexz lyøeñà íìBòìc.d`pda,àéðúcznexza xn`p ¦§¨¨§©§¨

oycd(b e `xwie)dnk micnel 'enye' dlindne ,'gAfOd lv` FnUe'§¨¥¤©¦§¥©
,mipic'BîNå'eze` gipiyBîNå ,úçðaz` gipiyàlL BîNå ,Blek §¨§©©§¨§¨¤Ÿ
øfôéxt`dy x`ean ,xt`d z` xfti `ly eyxcy dnne .xt`d z` §©¥

oerh `ed m`e .epxfti `ly dxezd dcitwd jk meyny ,dfipb jixv
.d`pd xeqi` ea yi i`ce ,dfipb
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v"ndqeעו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

גזירת לביצוע כשליח המזיק ע"י נעשתה אכן הנזק, התוצאה,

לא כי פעולתו על מאחריות אותו פוטר זה אין אבל הקב"ה

בחירתו. מצד רק זאת עשה אלא לנזק, השליח להיות הוכרח

בעניננו: גם וכך

גזירת מצד מוכרח היה אכן ישראל של והעינוי השעבוד

כי רשעתם על נענשו המצרים אבל אותם" וענו "ועבדום הקב"ה

בבחירתו. זאת עשה אלא לישראל להצר הוכרח לא מהם אחד כל

(153 'nr ,fk zegiy ihewl)

ה'תשע"ב אדר כ"ז רביעי יום מאהבה תשובה מעלת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰íãà ìk úeLøe ìéàBä¦§¨¨¨

úeîiL éãk ...äáeLz úBNòì íãà ìczLé ,eðøàaL Bîk Bì äðeúð§¨§¤¥©§¦§©¥¨¨©£§¨§¥¤¨

.àaä íìBòä éiçì äkæiL éãk ,äáeLz ìòa àeäå§©©§¨§¥¤¦§¤§©¥¨¨©¨

בארבעת כי יבחין תשובה בהלכות ההלכות בסדר המעיין

בפרק התשובה. כללי את מפרט הרמב"ם הראשונים, הפרקים

אינם בי"ד) מיתות מלקות, (קרבנות, שה'מכפרים' מבאר א

חרטה, - התשובה סדר את מפרט ב בפרק תשובה. בלא מכפרים

הכיפורים. וביום השנה בכל והתשובה החטא, ועזיבת וידוי

מרחיקים חטאים ואלו הדין, ויום ורשע צדיק מהו מבאר ג בפרק

המעכבים הדברים וארבעת עשרים את מבאר ד ובפרק מעוה"ב,

בעניין הרמב"ם מאריך הֿו, בפרקים בהמשך, התשובה. את

הלכות את סיים הרמב"ם שבכך ונראה, וייסורים. ובחירה ידיעה

ז, בפרק אך עימה, הנגררים דברים מבאר ומעתה עצמם תשובה

ישתדל לו.. נתונה אדם כל ורשות הואיל וכותב: הרמב"ם חוזר

את פתח לא מדוע השאלה: ונשאלת תשובה". לעשות אדם כל

אלו? בדברים תשובה הלכות

לעשות שיש ז פרק בהמשך האמור נוכח מתחזקת השאלה

התשובה מעלת גדולה וכמה ומדות, דעות בענייני גם תשובה

מקומם ולכאורה ונחמד. אהוב נעשה תשובה' שלשה'בעל

ידיעה עניין אחרי ולא תשובה, הלכות בתחילת אלו עיקרים

ובחירה!

ליישב: ויש

ביומא הגמרא דברי את הביא לא א)הרמב"ם שהעושה(פו,

מאהבה תשובה והעושה כשגגות לו נעשו זדונות מיראה תשובה

התשובה סדרי של שהחלוקה ונראה, כזכיות. לו נעשו זדונות

הם ז בפרק והשניה ד פרק עד א מפרק האחת חטיבות, לשתי

בארבעת כלומר: ומיראה. מאהבה תשובה של החלוקות

מיראה בין עצמה, בתשובה הרמב"ם עוסק הראשונים הפרקים

של תשובה היא ז' בפרק המבוארת התשובה אבל מאהבה, ובין

לומר הרמב"ם שמקדים כמו ('מאהבה'), חופשית בחירה

בכוחותיו שב שהאדם היינו לו", נתונה אדם כל ורשות "הואיל

החוץ. מן וסיוע עזר בלי הפנימיים

חופשית, בחירה אודות הביאור לאחר בא בתשובה אופן ולכן

מיראה לתשובה כי והדעות המידות את גם כוללת זו ותשובה

תשובה אבל האדם. של פנימיותו את לשנות כוח די אין

נפשו. ופנימיות ומידותיו דעות לשנות בכוחה מאהבה,

התשובה מעלת מעולה "כמה הרמב"ם כתב זו תשובה ועל

תשובה שבעלי ובמקום לשכינה, וקרוב ונחמד אהוב שהוא

לעמוד". יכולים גמורים צדיקים אין עומדים

(gr 'nr `"g mcw ixxd)

ה'תשע"ב אדר כ"ח חמישי יום שכר... מקבל לא לשמה כשהעובד

:· ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰÷ñBò ,äáäàî ãáBòä̈¥¥©£¨¥

,íìBòa øác éðtî àì ¯ äîëçä úBáéúða CìBäå úBåönáe äøBza©¨©¦§§¥¦§¦©¨§¨Ÿ¦§¥¨¨¨¨

úîàä äNBò àlà ;äáBhä Løéì éãk àìå ,äòøä úàøé éðtî àìŸ¦§¥¦§©¨¨¨§Ÿ§¥¦©©¨¤¨¤¨¡¤

.dììâa àBáì äáBhä óBñå ,úîà àéäL éðtî¦§¥¤¦¡¤§©¨¨¦§¨¨

"וסוף העניין בסיום שכתב במה הרמב"ם בכוונת לעיין יש

בגללה". לבוא הטובה

ואין מאהבה' ש'עובד מי שגם להבהיר כוונתו בפשטות,

שכר יקבל הוא גם מקום מכל – השכר בשביל לעבוד מגמתו

דבר. של בסופו

עולה היה וכי בדבר, החידוש מה (א) מובן: לא כן, אם אבל

יקבל לא כך כל נעלית בדרגה ה' את העובד שדווקא בדעתנו

מספיקה שכר מקבל מאהבה העובד שגם להבהיר כדי (ב) שכר?

"(סוף המילה הוספת ואילו לבוא", הטובה "סוף ההודעה

מיותרת! בגללה" לבוא) הטובה

אחרת: בדרך הרמב"ם כוונת את לפרש יש ולכן

להיות שצריך כפי אכן היא מאהבה' 'העובד עבודת כאשר

שכר, יקבל לא ואם עבודתו. על שכר יקבל ממילא בדרך אזי –

היתה כן אם שהרי כדבעי איננה שעבודתו והוכחה סימן זה הרי

שכר. מקבל היה בוודאי כדבעי,

לבא הטובה "וסוף באמרו הרמב"ם כוונת אפוא, זוהי,

'עובד שבאמת למי ואבןֿהבוחן הסימן את לתת – בגללה"

כדבעי ועובד אמת" שהוא מפני האמת "עושה שכאשר מאהבה'

בגללה". לבוא הטובה "וסוף - עבודתו על שכר יקבל אכן

(45 'nr ,k zegiy ihewl)

ה'תשע"ב אדר כ"ט שישי יום במשקפים התורה קריאת

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ˙ÂÎÏ‰ìL ävçî elôà£¦§¦¨¤

ãò ,úBø÷ì øeñà ,äåøòä úà äàBø àeäå ìéàBä ,ú÷ñôî úéëeëæ§¦©§¤¤¦§¤¤¨¤§¨¨¦§©

.åéðt øéæçiL¤©§¦¨¨

שראייה או בתורה לקרוא יכול משקפיים המרכיב אדם האם

מהכתב? כקריאה נחשבת אינה זכוכית' של 'מחיצה דרך

נחשבת זכוכית דרך שראיה להוכיח יש זו מהלכה ולכאורה

את כשרואה שמע קריאת לקרוא אין ולכן גמורה, כראיה

זכוכית דרך צט)הערווה סי' קטנות .(הלכות

בגמרא אמרו למה כן, ב)ואם כד, המעידים(ר"ה עדים לגבי

נחשבת? ראייתם אין 'בעששית' ראוה שאם הלבנה ראיית על

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב אדר כ"ד ראשון יום הגוי? הרופא את לשבח מותר

:„ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰çáLa ...øtñì øeñà̈§©¥§¤©

äéäé àì ¯ "ípçú àìå" :øîàpL ,íäéøácî øác áaçiL Bà ,åéNòî©£¨¤§©¥¨¨¦¦§¥¤¤¤¡©§Ÿ§¨¥Ÿ¦§¤

éðéòa ïç íäì.íéòøä åéNònî ãîììå Bnò ÷ácäì íøBbL éðtî ,E ¨¤¥§¥¤¦§¥¤¥§¦¨¥¦§¦§Ÿ¦©£¨¨¨¦

על גוי מדען או רופא לשבח שאסור לכאורה עולה מכאן

עצמו הרמב"ם של טעמו מהו כן, ואם בתחומו. מומחיותו

כמה נהגו וכן חכמתו על אריסטו את משבח נבוכים' שב'מורה

ישראל? מגדולי

לבאר: ויש

ערוך יד)בשולחן קנא, סי' "אבל(יו"ד ומוסיף: זו, הלכה הובאה

מותר". כזו נאה בריה שברא להקב"ה להודות בשבחו מכוין אם

גם אלא הגוי של מראהו לגבי רק לא אמור זה שהיתר ונראה

לקב"ה להודות כוונתו שאם דבריו, או מעשיו בשבח כשמספר

אדם, בני בהן ליהנות המצאות הממציאים חכמים שברא על

'שנתן מברך כוכבים עובדי חכמי שהרואה דרך על מותר

ודם' לבשר מז)מחכמתו סי' ט"ו אליעזר .(ציץ

פלאג'י נה)והגר"ח סי' ח"א חי כל הרמב"ם(נשמת בלשון מדייק

להם המיוחדים בדברים חל שהאיסור מדבריהם" דבר "שיחבב

לפי גם הראויה הנהגה על כשמחבבם אך בהנהגתם או בדתם

בגמרא שמצינו וכמו חסרון. בכך אין התורה ב)דרך ח, (ברכות

המדיים, את אני אוהב דברים "בשלושה אמר עקיבא שרבי

שאין השולחן...", גבי על אלא חותכין אין הבשר את כשחותכין

ארץ דרך של בהנהגות מדובר כי הגויים, חיבוב של איסור בכך

התורה. דרך לפי הראויות

הוא האיסור עקיבא: רבי להנהגת אחר טעם גם לומר ויש

הוא האיסור טעם כי שלמה, לאומה ביחס ולא יחידי גוי לשבח

ברית לכרות שייך לא שלמה ובאומה ממעשיו, ילמד שמא

האומה כל עם .(שם)אהבה

בגמרא מובא ב)וכן לג, ורבי(שבת יהודה רבי הזדמנו שפעם ,

אומה של מעשיהן נאים 'כמה ואמר: יהודה רבי "פתח שמעון,

מה 'כל ואמר: רשב"י נענה מרחצאות'... תקנו גשרים, תקנו זו!

יהודה רבי ומדברי עצמן...'", לצורך אלא תקנו לא – שתקנו

גויים לשבח מותר שלמה שבאומה שם)נראה אליעזר ציץ .(וראה

ה'תשע"ב אדר כ"ה שני יום הדיבור כוח

:‚ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰àìå ,íéøáãa äcåúnä ìk̈©¦§©¤¦§¨¦§Ÿ

äìéáhä ïéàL ,Bãéa õøLå ìáBèì äîBc äæ éøä ¯ áæòì Baìa øîb̈©§¦©£Ÿ£¥¤¤§¥§¤¤§¨¤¥©§¦¨

éìLiL ãò úìòBî.õøMä C ¤¤©¤©§¦©¤¤

להבין: וצריך

אבל בידו'), 'שרץ (שהרי נטהר אינו אמנם בידו ושרץ הטובל

פעולה שהיא ('טובל'), טבילה של פעולה לפחות כאן יש

בלבו גמר ולא בדברים "המתוודה אבל טהרה לפעול שבכוחה

של ענינו כל שהרי וידוי של פעולה עשה לא אפילו לעזוב",

בלבו" שגמר אלו עניינות ולומר בשפתיו "להתוודות הוא הוידוי

של מעשה כאן אין לעזוב" בלבו גמר "לא ואם א), הל' (לעיל

ש למי דומה זה והרי כלל ומהdligzklnוידוי לטבול נכנס לא

ביניהם! הדמיון פשר

והביאור:

מדבר האדם שכאשר היא הדיבור כוח של התכונות אחת

זה הרי פנימה, בליבו מתחושתו לגמרי ההיפך שהוא דבר בפיו

חיצוני ענין הדיבור היות עם שכן, בושה. בו ומעורר לו מעיק

נקרא האדם (ולכן האדם של הפנימית למהותו קשור הוא הרי

האדם אם גם בדיבור: הבא הוידוי, לענין גם וכך המדבר'). 'מין

"אנא הוידוי נוסח את באומרו הרי לעזוב", בלבו גמר "לא עדיין

כו'" לפניך פשעתי עויתי חטאתי ה"א)השם פ"א הדיבור(לעיל ,

על בושה זה (ובכלל העבר על וחרטה בושה רגשי בו מעורר

בלב). לתחושתו בהתאם אינו שדיבורו

בדוגמת טוב דבר נחשבת כשלעצמה הוידוי אמירת גם ולכן,

רק הוא והחיסרון לטהר, בכוחה שיש פעולה שהיא הטבילה,

בידו ושרץ הטובל בדוגמת לחטא קשור עדיין הוא שבלבו בכך

שיגמור עד - הוידוי ובעניין השרץ", שישליך "עד טהור שאינו

החטא. את לעזוב בלבו

(211 'nr f"k zegiy ihewl)

ה'תשע"ב אדר כ"ו שלישי יום בחירה? או גזירה – מצרים שעבוד

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰:äøBza áeúk àìäå©£Ÿ¨©¨

í÷å" :áeúëå ;òø úBNòì íéøönä ìò øæb éøä ,"íúà epòå íeãáòå"©£¨§¦Ÿ¨£¥¨©©©¦§¦©£©§¨§¨

ãáòì ìàøNé ìò øæb éøä ,"õøàä øëð éäìà éøçà äðæå ,äfä íòä̈¨©¤§¨¨©£¥¡Ÿ¥¥©¨¨¤£¥¨©©¦§¨¥©£Ÿ

,òeãiä éðBìt Léà ìò øæb àlL éôì ?ïäî òøôð änìå .äøæ äãBáò£¨¨¨§¨¨¦§©¥¤§¦¤Ÿ¨©©¦§¦©¨©

äöø àì elà ..ïéðBfä ïúBàî ãçàå ãçà ìk àlà ;äðBfä àeä äéäiL¤¦§¤©¤¤¨¨¤¨§¤¨¥¨©¦¦Ÿ¨¨

äöø àì elà ...ãçàå ãçà ìk ,íéøönä ïëå ...ãáBò äéä àì ,ãáòì©£ŸŸ¨¨¥§¥©¦§¦¨¤¨§¤¨¦Ÿ¨¨

BòéãBä àlà ,òeãé Léà ìò øæb àlL ¯ Bãéa úeLøä ,ïäì òøäì§¨©¨¤¨§§¨¤Ÿ¨©©¦¨©¤¨¦

.íäì àì õøàa ãaòzLäì Bòøæ óBqL¤©§§¦§©§¥§¤¤Ÿ¨¤

גזר לא שה' הרמב"ם של תירוצו לאחר גם הראב"ד: והקשה

עדיין הרי מובן: לא הזונה" הוא שיהי' הידוע פלוני איש "על

גזירתך? חלה מי "על ה': אל לטעון והמצריים הזונים יכולים

שמעשה ונמצא גזירתך". נתקיימה לא הנה זנו? שלא אותן על

שתתקיים כדי היה מוכרח אלא באשמתם, היה לא המצריים

הקב"ה! הבטחת

ב'אגרת הזקן אדמו"ר דברי פי על הרמב"ם את ליישב ויש

שבתניא כה)הקודש' של(סי' שליח הינו המזיק וניזק מזיק שבכל

ומכל השמים", מן נגזר כבר הניזק "על שהרי להזיק, הקב"ה

כי שעשה הנזק על שמים ובדיני אדם בדיני חייב המזיק מקום

גזירת ואילו להזיק, שלא יכול והיה מעשיו על בחירה לו יש

"הרבה כי אחרים, ע"י מתבצעת היתה הניזק על הקב"ה

למקום". שלוחים

האדם: ע"י לפעולתו המעשה תוצאת בין להפריד שיש מכאן



עז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

גזירת לביצוע כשליח המזיק ע"י נעשתה אכן הנזק, התוצאה,

לא כי פעולתו על מאחריות אותו פוטר זה אין אבל הקב"ה

בחירתו. מצד רק זאת עשה אלא לנזק, השליח להיות הוכרח

בעניננו: גם וכך

גזירת מצד מוכרח היה אכן ישראל של והעינוי השעבוד

כי רשעתם על נענשו המצרים אבל אותם" וענו "ועבדום הקב"ה

בבחירתו. זאת עשה אלא לישראל להצר הוכרח לא מהם אחד כל

(153 'nr ,fk zegiy ihewl)

ה'תשע"ב אדר כ"ז רביעי יום מאהבה תשובה מעלת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰íãà ìk úeLøe ìéàBä¦§¨¨¨

úeîiL éãk ...äáeLz úBNòì íãà ìczLé ,eðøàaL Bîk Bì äðeúð§¨§¤¥©§¦§©¥¨¨©£§¨§¥¤¨

.àaä íìBòä éiçì äkæiL éãk ,äáeLz ìòa àeäå§©©§¨§¥¤¦§¤§©¥¨¨©¨

בארבעת כי יבחין תשובה בהלכות ההלכות בסדר המעיין

בפרק התשובה. כללי את מפרט הרמב"ם הראשונים, הפרקים

אינם בי"ד) מיתות מלקות, (קרבנות, שה'מכפרים' מבאר א

חרטה, - התשובה סדר את מפרט ב בפרק תשובה. בלא מכפרים

הכיפורים. וביום השנה בכל והתשובה החטא, ועזיבת וידוי

מרחיקים חטאים ואלו הדין, ויום ורשע צדיק מהו מבאר ג בפרק

המעכבים הדברים וארבעת עשרים את מבאר ד ובפרק מעוה"ב,

בעניין הרמב"ם מאריך הֿו, בפרקים בהמשך, התשובה. את

הלכות את סיים הרמב"ם שבכך ונראה, וייסורים. ובחירה ידיעה

ז, בפרק אך עימה, הנגררים דברים מבאר ומעתה עצמם תשובה

ישתדל לו.. נתונה אדם כל ורשות הואיל וכותב: הרמב"ם חוזר

את פתח לא מדוע השאלה: ונשאלת תשובה". לעשות אדם כל

אלו? בדברים תשובה הלכות

לעשות שיש ז פרק בהמשך האמור נוכח מתחזקת השאלה

התשובה מעלת גדולה וכמה ומדות, דעות בענייני גם תשובה

מקומם ולכאורה ונחמד. אהוב נעשה תשובה' שלשה'בעל

ידיעה עניין אחרי ולא תשובה, הלכות בתחילת אלו עיקרים

ובחירה!

ליישב: ויש

ביומא הגמרא דברי את הביא לא א)הרמב"ם שהעושה(פו,

מאהבה תשובה והעושה כשגגות לו נעשו זדונות מיראה תשובה

התשובה סדרי של שהחלוקה ונראה, כזכיות. לו נעשו זדונות

הם ז בפרק והשניה ד פרק עד א מפרק האחת חטיבות, לשתי

בארבעת כלומר: ומיראה. מאהבה תשובה של החלוקות

מיראה בין עצמה, בתשובה הרמב"ם עוסק הראשונים הפרקים

של תשובה היא ז' בפרק המבוארת התשובה אבל מאהבה, ובין

לומר הרמב"ם שמקדים כמו ('מאהבה'), חופשית בחירה

בכוחותיו שב שהאדם היינו לו", נתונה אדם כל ורשות "הואיל

החוץ. מן וסיוע עזר בלי הפנימיים

חופשית, בחירה אודות הביאור לאחר בא בתשובה אופן ולכן

מיראה לתשובה כי והדעות המידות את גם כוללת זו ותשובה

תשובה אבל האדם. של פנימיותו את לשנות כוח די אין

נפשו. ופנימיות ומידותיו דעות לשנות בכוחה מאהבה,

התשובה מעלת מעולה "כמה הרמב"ם כתב זו תשובה ועל

תשובה שבעלי ובמקום לשכינה, וקרוב ונחמד אהוב שהוא

לעמוד". יכולים גמורים צדיקים אין עומדים

(gr 'nr `"g mcw ixxd)

ה'תשע"ב אדר כ"ח חמישי יום שכר... מקבל לא לשמה כשהעובד

:· ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰÷ñBò ,äáäàî ãáBòä̈¥¥©£¨¥

,íìBòa øác éðtî àì ¯ äîëçä úBáéúða CìBäå úBåönáe äøBza©¨©¦§§¥¦§¦©¨§¨Ÿ¦§¥¨¨¨¨

úîàä äNBò àlà ;äáBhä Løéì éãk àìå ,äòøä úàøé éðtî àìŸ¦§¥¦§©¨¨¨§Ÿ§¥¦©©¨¤¨¤¨¡¤

.dììâa àBáì äáBhä óBñå ,úîà àéäL éðtî¦§¥¤¦¡¤§©¨¨¦§¨¨

"וסוף העניין בסיום שכתב במה הרמב"ם בכוונת לעיין יש

בגללה". לבוא הטובה

ואין מאהבה' ש'עובד מי שגם להבהיר כוונתו בפשטות,

שכר יקבל הוא גם מקום מכל – השכר בשביל לעבוד מגמתו

דבר. של בסופו

עולה היה וכי בדבר, החידוש מה (א) מובן: לא כן, אם אבל

יקבל לא כך כל נעלית בדרגה ה' את העובד שדווקא בדעתנו

מספיקה שכר מקבל מאהבה העובד שגם להבהיר כדי (ב) שכר?

"(סוף המילה הוספת ואילו לבוא", הטובה "סוף ההודעה

מיותרת! בגללה" לבוא) הטובה

אחרת: בדרך הרמב"ם כוונת את לפרש יש ולכן

להיות שצריך כפי אכן היא מאהבה' 'העובד עבודת כאשר

שכר, יקבל לא ואם עבודתו. על שכר יקבל ממילא בדרך אזי –

היתה כן אם שהרי כדבעי איננה שעבודתו והוכחה סימן זה הרי

שכר. מקבל היה בוודאי כדבעי,

לבא הטובה "וסוף באמרו הרמב"ם כוונת אפוא, זוהי,

'עובד שבאמת למי ואבןֿהבוחן הסימן את לתת – בגללה"

כדבעי ועובד אמת" שהוא מפני האמת "עושה שכאשר מאהבה'

בגללה". לבוא הטובה "וסוף - עבודתו על שכר יקבל אכן

(45 'nr ,k zegiy ihewl)

ה'תשע"ב אדר כ"ט שישי יום במשקפים התורה קריאת

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ˙ÂÎÏ‰ìL ävçî elôà£¦§¦¨¤

ãò ,úBø÷ì øeñà ,äåøòä úà äàBø àeäå ìéàBä ,ú÷ñôî úéëeëæ§¦©§¤¤¦§¤¤¨¤§¨¨¦§©

.åéðt øéæçiL¤©§¦¨¨

שראייה או בתורה לקרוא יכול משקפיים המרכיב אדם האם

מהכתב? כקריאה נחשבת אינה זכוכית' של 'מחיצה דרך

נחשבת זכוכית דרך שראיה להוכיח יש זו מהלכה ולכאורה

את כשרואה שמע קריאת לקרוא אין ולכן גמורה, כראיה

זכוכית דרך צט)הערווה סי' קטנות .(הלכות

בגמרא אמרו למה כן, ב)ואם כד, המעידים(ר"ה עדים לגבי

נחשבת? ראייתם אין 'בעששית' ראוה שאם הלבנה ראיית על
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זרהאין‡. עבֹודה לעֹובדי ּברית ׁשּנעׂשהּכֹורתין ּכדי , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָ
להםעּמהן תכרת "לא ׁשּנאמר: - לעבדם אֹותם ונּניח ׁשלֹום ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

לרחם ואסּור יהרגּו. אֹו מעבֹודתּה, יחזרּו אּלא ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָּברית";
עֹובד ראה אם ,לפיכ תחּנם". "ולא ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹעליהם,
לקּוח ראהּו יעלּנּו; לא ּבּנהר, טֹובע אֹו אֹובד זרה ֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹעבֹודה

לבֹור,ל לדחפֹו אֹו ּבידֹו, לאּבדֹו אבל יּצילּנּו. לא ְְְְְֲֳִֶַַָָָָֹמּות,
ּבּמה מלחמה. עּמנּו עֹוׂשה ׁשאינֹו מּפני אסּור, - ּבזה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא

יׂשראל מֹוסרי אבל ּבגֹוי. אמּורים? ,[מלשינים]ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵָָָ
ּולהֹורידן ּביד, לאּבדן מצוה - והאּפיקֹורֹוסים ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָוהּמינים,
העם את ּומסירין ליׂשראל, מצרין ׁשהן מּפני ׁשחת; ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָלבאר
ּוביתֹוס וצדֹוק ותלמידיו, הּנֹוצרי ּכיׁשּוע ה', ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָמאחרי

רעה]ותלמידיהן לתרבות שיצאו חכמים "וׁשם[תלמידי - ְְְִֵֵֶַ
ירקב". ְְִִַָרׁשעים

אפּלּומּכאן·. זרה, עבֹודה עֹובדי לרּפאת ׁשאסּור למד, אּתה ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
איבהּבׂשכר מּׁשּום חֹוׁשׁש ׁשהיה אֹו מהן, מתירא היה ואם . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָ

ּתֹוׁשב וגר אסּור. ּבחּנם אבל ּבׂשכר; מרּפא ז'- [שקיבל ְְְְֲִֵֵַָָָָָָ
ּבחּנם.מצוות] אֹותֹו מרּפאין להחיֹותֹו, מצּוה ואּתה הֹואיל -ְְְְְְְִִִֶַַַָָֻ

ּובסּוריאאין‚. יׂשראל. ּבארץ וׂשדֹות ּבּתים להם מֹוכרין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
דוד] שכבש ׂשדֹות.[ארצות לא אבל ּבּתים, להם מֹוכרין -ְֲִִֶָָָָֹ

יעׂשם ׁשּלא ּובלבד יׂשראל, ּבארץ ּבּתים להם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומׂשּכירין
להם מׂשּכירין ואין מּׁשלׁשה. ּפחֹות ׁשכּונה ואין - ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשכּונה
החמירּו מה ּומּפני ׂשדֹות. להם מׂשּכירין ּובסּוריא, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָׂשדֹות;
הּמעׂשרֹות, מן מפקיעּה - ׁשּתים ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבׂשדה?

וׂש ּבּתים להם למּכר ּומּתר ּבּקרקע. חניה להם דֹותונֹותן ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ארצנּו. ׁשאינּה מּפני לארץ, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָּבחּוצה

הּתירּואף„. ּדירה לבית לא להׂשּכיר, ׁשהּתירּו ,ּבמקֹום ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ
תביא "ולא ונאמר: זרה, עבֹודה לתֹוכּה מכניס ׁשהּוא ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמּפני
אֹוצר לעׂשֹותם ּבּתים, להם מׂשּכיר אבל ;"ּבית אל ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָתֹועבה

ּבהם[מחסן] וכּיֹוצא ּותבּואה ּפרֹות להם מֹוכרין ואין .ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָ
על לֹו מֹוכר אֹו מּׁשּיקץ, הּוא מֹוכר אבל לקרקע; ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֻּבמחּבר
ּבמחּבר? להם מֹוכרין אין מה ּומּפני וקֹוצץ. לקץ ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻמנת
ׁשאם ּבּקרקע; חניה להם ּתּתן לא תחּנם", "ולא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
אסּור וכן היא. עראי יׁשיבת יׁשיבתן קרקע, להם יהיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלא
קל ּבצּורתֹו'; זה ּגֹוי נאה 'ּכּמה לֹומר: ואפּלּו ּבׁשבחן, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָלסּפר
מּדבריהם, ּדבר ׁשּיחּבב אֹו מעׂשיו, ּבׁשבח ׁשּיסּפר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוחמר
מּפני ,ּבעיני חן להם יהיה לא - תחּנם" "ולא ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹׁשּנאמר:
לּתן ואסּור הרעים. מּמעׂשיו וללמד עּמֹו להּדבק ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹׁשּגֹורם

ׁשּנאמר: - ּתֹוׁשב לגר הּוא נֹותן אבל חּנם; מּתנֹות ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָלהם
לנכרי", מכר אֹו ואכלּה, ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ"לּגר

ּבנתינה. לא ְְִִִִָָֹּבמכירה,
ׁשלֹוםמפרנסים‰. ּדרכי מּפני יׂשראל, ענּיי עם ּגֹוים ;ענּיי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָ

ענ ּבידי ממחין ּדרכיואין מּפני ּופאה, ׁשכחה ּבלקט ּגֹוים ּיי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּדרכי מּפני אידם, ּביֹום ואפּלּו ּבׁשלֹומם, וׁשֹואלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָׁשלֹום.

ׁשלֹום להן ּכֹופלין ואין שלום"]ׁשלֹום; ולא["שלום לעֹולם. ְְְְִֵֶָָָָֹ
מצאֹו ׁשלֹום; לֹו לתת אידֹו ּביֹום נכרי ׁשל לביתֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָיּכנס

ראׁש. וכבד רפה ּבׂשפה ׁשלֹום לֹו נֹותן ְְֵֶַָָָָָֹֹּבּׁשּוק,
.Âיׂשראלאין ׁשּגלּו ּבזמן אּלא אמּורים, האּלּו הּדברים ּכל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּתּקיפה הּגֹוים ׁשּיד ּבזמן אֹו האּמֹות, ׁשּידלבין ּבזמן אבל . ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻ
עֹובד ּגֹוי להּניח לנּו אסּור העֹולם, אּמֹות על ּתּקיפה ְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֻיׂשראל
מּמקֹום עֹובר אֹו עראי, יׁשיבת יֹוׁשב אפּלּו ּבינינּו; זרה ְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָעבֹודה
עליו ׁשּיקּבל עד אּלא ּבארצנּו, יעבר לא לסחֹורה, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלמקֹום
,"ּבארצ יׁשבּו "לא ׁשּנאמר: - נח ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹׁשבע
ּגר זה הרי מצוֹות, ׁשבע עליו קּבל ואם ׁשעה. לפי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאפּלּו
אבל נֹוהג; ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב, ּגר מקּבלין ואין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּתֹוׁשב.

ּבלבד. צדק ּגר אּלא מקּבלין אין הּיֹובל, ּבזמן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּלא

יאּפרק ¤¤

הּגֹויםאין‡. ּבחּקֹות לאהֹולכין - להם מּדּמין ולא , ְְְִִִִֵֶַַָֹֹֻ
תלכּו "ולא ׁשּנאמר: ּבהן, וכּיֹוצא ּבּׂשער, ולא ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבּמלּבּוׁש,
ונאמר: תלכּו", לא "ּובחּקתיהם ונאמר: הּגֹוי", ְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶַַַֹֹֹֻֻּבחּקת
הּוא אחד ּבענין הּכל אחריהם". ּתּנקׁש ּפן ,ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ"הּׁשמר
מהם מבּדל הּיׂשראלי יהיה אּלא - להם יּדּמה ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻמזהיר:

מבּדל[ניכר]וידּוע ׁשהּוא ּכמֹו מעׂשיו, ּובׁשאר ּבמלּבּוׁשֹו ְְְְְְֲִֶַַַָָָָֻ
ּובדעֹותיו ּבמּדעֹו ומידותיו]מהם אֹומר:[תורתו הּוא וכן . ְְְֵֵֵֵֶַָָ

המיחד ּבמלּבּוׁש ילּבׁש לא העּמים". מן אתכם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ"ואבּדל
ציצית יגּדל ולא המצח]להן, שמעל שער ציצית[קצוות ּכמֹו ְְְִִִִֵֶַָֹ

ׁשהן ּכמֹו ּבאמצע הּׂשער ויּניח הּצדדין מן יגּלח ולא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹראׁשם,
מּכנגד הּׂשער יגּלח ולא 'ּבלֹורית'; הּנקרא הּוא וזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹעֹוׂשין,

הּפרע ויּניח לאזן מאזן ארוכות]ּפניו שערות [קבוצת ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּכבנין מקֹומֹות יבנה ולא עֹוׂשין, ׁשהן ּכדר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָֹמּלאחריו
ׁשהן ּכמֹו רּבים ּבהן ׁשּיּכנסּו ּכדי זרה עבֹודה ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהיכלֹות

לֹוקה - ּבהן וכּיֹוצא מאּלּו אחת העֹוׂשה וכל .עֹוׂשין. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
קרֹובּגֹוי·. ׁשהּגיע ּכיון - מּיׂשראל מסּתּפר ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיה

ׁשֹומט רּוח, לכל אצּבעֹות ׁשלׁש ידֹו.[מסלק]לבלֹוריתֹו את ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ
מלכיהםיׂשראל‚. לפני ליׁשב וצר לּמלכּות, קרֹוב ,ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ללּבׁש מּתר זה הרי - להם ידמה ׁשּלא למי ּגנאי לֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻוהיה
עֹוׂשין. ׁשהן ּכדר ּפניו ּכנגד ּולגּלח ׁשּלהם, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכמלּבּוׁשים

תנחׁשּו"אין„. "לא ׁשּנאמר: ּכגֹוים, הּואמנחׁשין ּכיצד . ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַֹ
אֹו מּפי', ּפּתי ונפלה 'הֹואיל ׁשאֹומרים: אּלּו ּכגֹון ְְְְִִִִִִִֵֶַָָהּנחּוׁש?
אל ׁשאם הּיֹום, ּפלֹוני למקֹום הֹול איני מּידי, מּקלי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'נפל
יֹוצא איני מימיני, ׁשּועל ועבר 'הֹואיל נעׂשים'; חפצי ְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָאין
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לחלק: ויש

רק אלא עצמה הלבנה את 'בעששית' שראו מדובר לא שם

רואה כאן אך ראיה. חשובה אינה וזו במראה, השתקפותה את

שמע קריאת יקרא לא ולכן עצמה הערווה את הזכוכית דרך

כנגדה.

לגבי הן – המקומות בשני נאמר שבגמרא מכך לדבר וראיה

אךראיי 'עששית', הלשון - ערווה ראיית לגבי והן הלבנה ת

החודש קידוש בהל' ה"ה)הרמב"ם הגמרא(פ"ב לשון את ציטט

כפירושו זכוכית" של "מחיצה כתב ולא בעששית", "ראינוה...

במראה הלבנה השתקפות את שראו מדובר ששם ומוכח כאן,

זכוכית דרך שראוה כג)ולא סי' יוסף .(דברי

גבי על נראית צנוע בלתי בלבוש אשה דמות אם זה, ולפי

אלא רואה שאינו כיון שמע, קריאת כנגדה לקרוא מותר מרקע

האשה דמות שם.את יוסף דברי ס"ז)(ראה ח"ד דעת .וביחווה

והאיסור מאחר כי בכך, להקל אין שבערווה הסוברים יש אך

דמותה או עצמה האשה ראיית בין הבדל אין הרהור, משום הוא

שם) דעת יחווה הוכחה(ראה מכאן להביא אין לכאורה זה ולפי .

בהפסקת ראיה שגם יתכן כי במשקפיים, התורה קריאת לענין

שמע בקריאת אסורה זאת ולמרות ראיה, אינה זכוכית מחיצת

להרהור. שגורמת כיון

ערווה כנגד שמע קריאת לקרוא שאסור סוברים ויש

שאין ואף אותה, רואה ואינו עיניו את עוצם כאשר אף בעששית

נחשבת אינה שהמחיצה מכך להוכיח יש כן ואם הרהור. בזה

כלל פד)כיסוי סי' ח"ב יצחק .(מנחת

ה'תשע"ב ניסן א' קודש שבת התפילה כוונת

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰,äðeëa dðéàL älôz ìk̈§¦¨¤¥¨§©¨¨

.äðeëa ìltúîe øæBç ,äðek àìa ìltúä íàå ;älôz dðéà¥¨§¦¨§¦¦§©¥§Ÿ©¨¨¥¦§©¥§©¨¨

אמור בתפילה כוונה שדין מבואר, הרמב"ם לשון מסתימת

כולה. העמידה בתפילת מעכבת והכוונה התפילה כל על

להלן הרמב"ם לפסק סותרים הדברים ה"א)ולכאורה "מי(פ"י :

לבו כיון ואם בכוונה, ויתפלל יחזור לבו את כיוון ולא שהתפלל

ראשונה jixvבברכה epi` aeyרק מעכבת שהכוונה ומשמע "

ראשונה! בברכה

האחת : בתפילה 'כוונה' של סוגים שני שיש לומר, ונראה

והשנית המילות. פירוש הנאמרים, הדברים פירוש של כוונה -

כאן הרמב"ם כדברי הקב"ה, לפני בתפילה שעומד שיכוון –

המחשבות מכל לבו שיפנה הכוונה? היא "ומה ד': d`xieבפרק

dpikyd iptl cner eli`k envr."

דומה אינה התפילה בשעת הבורא מול העמידה כוונת והנה,

עצם היא היא זו כוונה אלא מצוות עשיית בעת "לכוון" לחובה

שעומד עצמו את רואה ואינו פנוי לבו אין ואם התפילה, מעשה

בגדר הוא והרי כלל, תפילה מעשה זה אין ומתפלל ה' לפני

בכל הכרחי הדבר וכמובן מעשה. דין בו שאין "מתעסק"

כולה. התפילה

הכוונה את התפילה בעת לכוון אחר, ענין יש לכך פרט

במסכת הגמרא אומרת ובזה המילים. את ולהבין הפרטית

ואם הברכות, בכל לבו שיכוון צריך המתפלל ב): (לד, ברכות

א"ר חייא ר' אמר מהן. באחת לבו את יכוון בכולן יכול אינו

בפרק הרמב"ם פסק כך ועל באבות". רבי: דבי חד משום ספרר

הראשונה בברכה כיוון אבל הברכות ביתר כיוון שלא שמי יו"ד

חובתו. ידי יצא –
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זרהאין‡. עבֹודה לעֹובדי ּברית ׁשּנעׂשהּכֹורתין ּכדי , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָ
להםעּמהן תכרת "לא ׁשּנאמר: - לעבדם אֹותם ונּניח ׁשלֹום ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

לרחם ואסּור יהרגּו. אֹו מעבֹודתּה, יחזרּו אּלא ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָּברית";
עֹובד ראה אם ,לפיכ תחּנם". "ולא ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹעליהם,
לקּוח ראהּו יעלּנּו; לא ּבּנהר, טֹובע אֹו אֹובד זרה ֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹעבֹודה

לבֹור,ל לדחפֹו אֹו ּבידֹו, לאּבדֹו אבל יּצילּנּו. לא ְְְְְֲֳִֶַַָָָָֹמּות,
ּבּמה מלחמה. עּמנּו עֹוׂשה ׁשאינֹו מּפני אסּור, - ּבזה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא

יׂשראל מֹוסרי אבל ּבגֹוי. אמּורים? ,[מלשינים]ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵָָָ
ּולהֹורידן ּביד, לאּבדן מצוה - והאּפיקֹורֹוסים ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָוהּמינים,
העם את ּומסירין ליׂשראל, מצרין ׁשהן מּפני ׁשחת; ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָלבאר
ּוביתֹוס וצדֹוק ותלמידיו, הּנֹוצרי ּכיׁשּוע ה', ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָמאחרי

רעה]ותלמידיהן לתרבות שיצאו חכמים "וׁשם[תלמידי - ְְְִֵֵֶַ
ירקב". ְְִִַָרׁשעים

אפּלּומּכאן·. זרה, עבֹודה עֹובדי לרּפאת ׁשאסּור למד, אּתה ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
איבהּבׂשכר מּׁשּום חֹוׁשׁש ׁשהיה אֹו מהן, מתירא היה ואם . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָ

ּתֹוׁשב וגר אסּור. ּבחּנם אבל ּבׂשכר; מרּפא ז'- [שקיבל ְְְְֲִֵֵַָָָָָָ
ּבחּנם.מצוות] אֹותֹו מרּפאין להחיֹותֹו, מצּוה ואּתה הֹואיל -ְְְְְְְִִִֶַַַָָֻ

ּובסּוריאאין‚. יׂשראל. ּבארץ וׂשדֹות ּבּתים להם מֹוכרין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
דוד] שכבש ׂשדֹות.[ארצות לא אבל ּבּתים, להם מֹוכרין -ְֲִִֶָָָָֹ

יעׂשם ׁשּלא ּובלבד יׂשראל, ּבארץ ּבּתים להם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומׂשּכירין
להם מׂשּכירין ואין מּׁשלׁשה. ּפחֹות ׁשכּונה ואין - ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשכּונה
החמירּו מה ּומּפני ׂשדֹות. להם מׂשּכירין ּובסּוריא, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָׂשדֹות;
הּמעׂשרֹות, מן מפקיעּה - ׁשּתים ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבׂשדה?

וׂש ּבּתים להם למּכר ּומּתר ּבּקרקע. חניה להם דֹותונֹותן ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ארצנּו. ׁשאינּה מּפני לארץ, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָּבחּוצה

הּתירּואף„. ּדירה לבית לא להׂשּכיר, ׁשהּתירּו ,ּבמקֹום ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ
תביא "ולא ונאמר: זרה, עבֹודה לתֹוכּה מכניס ׁשהּוא ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמּפני
אֹוצר לעׂשֹותם ּבּתים, להם מׂשּכיר אבל ;"ּבית אל ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָתֹועבה

ּבהם[מחסן] וכּיֹוצא ּותבּואה ּפרֹות להם מֹוכרין ואין .ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָ
על לֹו מֹוכר אֹו מּׁשּיקץ, הּוא מֹוכר אבל לקרקע; ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֻּבמחּבר
ּבמחּבר? להם מֹוכרין אין מה ּומּפני וקֹוצץ. לקץ ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻמנת
ׁשאם ּבּקרקע; חניה להם ּתּתן לא תחּנם", "ולא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
אסּור וכן היא. עראי יׁשיבת יׁשיבתן קרקע, להם יהיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלא
קל ּבצּורתֹו'; זה ּגֹוי נאה 'ּכּמה לֹומר: ואפּלּו ּבׁשבחן, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָלסּפר
מּדבריהם, ּדבר ׁשּיחּבב אֹו מעׂשיו, ּבׁשבח ׁשּיסּפר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוחמר
מּפני ,ּבעיני חן להם יהיה לא - תחּנם" "ולא ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹׁשּנאמר:
לּתן ואסּור הרעים. מּמעׂשיו וללמד עּמֹו להּדבק ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹׁשּגֹורם

ׁשּנאמר: - ּתֹוׁשב לגר הּוא נֹותן אבל חּנם; מּתנֹות ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָלהם
לנכרי", מכר אֹו ואכלּה, ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ"לּגר

ּבנתינה. לא ְְִִִִָָֹּבמכירה,
ׁשלֹוםמפרנסים‰. ּדרכי מּפני יׂשראל, ענּיי עם ּגֹוים ;ענּיי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָ

ענ ּבידי ממחין ּדרכיואין מּפני ּופאה, ׁשכחה ּבלקט ּגֹוים ּיי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּדרכי מּפני אידם, ּביֹום ואפּלּו ּבׁשלֹומם, וׁשֹואלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָׁשלֹום.

ׁשלֹום להן ּכֹופלין ואין שלום"]ׁשלֹום; ולא["שלום לעֹולם. ְְְְִֵֶָָָָֹ
מצאֹו ׁשלֹום; לֹו לתת אידֹו ּביֹום נכרי ׁשל לביתֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָיּכנס

ראׁש. וכבד רפה ּבׂשפה ׁשלֹום לֹו נֹותן ְְֵֶַָָָָָֹֹּבּׁשּוק,
.Âיׂשראלאין ׁשּגלּו ּבזמן אּלא אמּורים, האּלּו הּדברים ּכל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּתּקיפה הּגֹוים ׁשּיד ּבזמן אֹו האּמֹות, ׁשּידלבין ּבזמן אבל . ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻ
עֹובד ּגֹוי להּניח לנּו אסּור העֹולם, אּמֹות על ּתּקיפה ְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֻיׂשראל
מּמקֹום עֹובר אֹו עראי, יׁשיבת יֹוׁשב אפּלּו ּבינינּו; זרה ְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָעבֹודה
עליו ׁשּיקּבל עד אּלא ּבארצנּו, יעבר לא לסחֹורה, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלמקֹום
,"ּבארצ יׁשבּו "לא ׁשּנאמר: - נח ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹׁשבע
ּגר זה הרי מצוֹות, ׁשבע עליו קּבל ואם ׁשעה. לפי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאפּלּו
אבל נֹוהג; ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב, ּגר מקּבלין ואין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּתֹוׁשב.

ּבלבד. צדק ּגר אּלא מקּבלין אין הּיֹובל, ּבזמן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּלא

יאּפרק ¤¤

הּגֹויםאין‡. ּבחּקֹות לאהֹולכין - להם מּדּמין ולא , ְְְִִִִֵֶַַָֹֹֻ
תלכּו "ולא ׁשּנאמר: ּבהן, וכּיֹוצא ּבּׂשער, ולא ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבּמלּבּוׁש,
ונאמר: תלכּו", לא "ּובחּקתיהם ונאמר: הּגֹוי", ְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶַַַֹֹֹֻֻּבחּקת
הּוא אחד ּבענין הּכל אחריהם". ּתּנקׁש ּפן ,ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ"הּׁשמר
מהם מבּדל הּיׂשראלי יהיה אּלא - להם יּדּמה ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻמזהיר:

מבּדל[ניכר]וידּוע ׁשהּוא ּכמֹו מעׂשיו, ּובׁשאר ּבמלּבּוׁשֹו ְְְְְְֲִֶַַַָָָָֻ
ּובדעֹותיו ּבמּדעֹו ומידותיו]מהם אֹומר:[תורתו הּוא וכן . ְְְֵֵֵֵֶַָָ

המיחד ּבמלּבּוׁש ילּבׁש לא העּמים". מן אתכם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ"ואבּדל
ציצית יגּדל ולא המצח]להן, שמעל שער ציצית[קצוות ּכמֹו ְְְִִִִֵֶַָֹ

ׁשהן ּכמֹו ּבאמצע הּׂשער ויּניח הּצדדין מן יגּלח ולא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹראׁשם,
מּכנגד הּׂשער יגּלח ולא 'ּבלֹורית'; הּנקרא הּוא וזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹעֹוׂשין,

הּפרע ויּניח לאזן מאזן ארוכות]ּפניו שערות [קבוצת ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּכבנין מקֹומֹות יבנה ולא עֹוׂשין, ׁשהן ּכדר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָֹמּלאחריו
ׁשהן ּכמֹו רּבים ּבהן ׁשּיּכנסּו ּכדי זרה עבֹודה ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהיכלֹות

לֹוקה - ּבהן וכּיֹוצא מאּלּו אחת העֹוׂשה וכל .עֹוׂשין. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
קרֹובּגֹוי·. ׁשהּגיע ּכיון - מּיׂשראל מסּתּפר ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיה

ׁשֹומט רּוח, לכל אצּבעֹות ׁשלׁש ידֹו.[מסלק]לבלֹוריתֹו את ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ
מלכיהםיׂשראל‚. לפני ליׁשב וצר לּמלכּות, קרֹוב ,ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ללּבׁש מּתר זה הרי - להם ידמה ׁשּלא למי ּגנאי לֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻוהיה
עֹוׂשין. ׁשהן ּכדר ּפניו ּכנגד ּולגּלח ׁשּלהם, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכמלּבּוׁשים

תנחׁשּו"אין„. "לא ׁשּנאמר: ּכגֹוים, הּואמנחׁשין ּכיצד . ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַֹ
אֹו מּפי', ּפּתי ונפלה 'הֹואיל ׁשאֹומרים: אּלּו ּכגֹון ְְְְִִִִִִִֵֶַָָהּנחּוׁש?
אל ׁשאם הּיֹום, ּפלֹוני למקֹום הֹול איני מּידי, מּקלי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'נפל
יֹוצא איני מימיני, ׁשּועל ועבר 'הֹואיל נעׂשים'; חפצי ְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָאין
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לחלק: ויש

רק אלא עצמה הלבנה את 'בעששית' שראו מדובר לא שם

רואה כאן אך ראיה. חשובה אינה וזו במראה, השתקפותה את

שמע קריאת יקרא לא ולכן עצמה הערווה את הזכוכית דרך

כנגדה.

לגבי הן – המקומות בשני נאמר שבגמרא מכך לדבר וראיה

אךראיי 'עששית', הלשון - ערווה ראיית לגבי והן הלבנה ת

החודש קידוש בהל' ה"ה)הרמב"ם הגמרא(פ"ב לשון את ציטט

כפירושו זכוכית" של "מחיצה כתב ולא בעששית", "ראינוה...

במראה הלבנה השתקפות את שראו מדובר ששם ומוכח כאן,

זכוכית דרך שראוה כג)ולא סי' יוסף .(דברי

גבי על נראית צנוע בלתי בלבוש אשה דמות אם זה, ולפי

אלא רואה שאינו כיון שמע, קריאת כנגדה לקרוא מותר מרקע

האשה דמות שם.את יוסף דברי ס"ז)(ראה ח"ד דעת .וביחווה

והאיסור מאחר כי בכך, להקל אין שבערווה הסוברים יש אך

דמותה או עצמה האשה ראיית בין הבדל אין הרהור, משום הוא

שם) דעת יחווה הוכחה(ראה מכאן להביא אין לכאורה זה ולפי .

בהפסקת ראיה שגם יתכן כי במשקפיים, התורה קריאת לענין

שמע בקריאת אסורה זאת ולמרות ראיה, אינה זכוכית מחיצת

להרהור. שגורמת כיון

ערווה כנגד שמע קריאת לקרוא שאסור סוברים ויש

שאין ואף אותה, רואה ואינו עיניו את עוצם כאשר אף בעששית

נחשבת אינה שהמחיצה מכך להוכיח יש כן ואם הרהור. בזה

כלל פד)כיסוי סי' ח"ב יצחק .(מנחת

ה'תשע"ב ניסן א' קודש שבת התפילה כוונת

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰,äðeëa dðéàL älôz ìk̈§¦¨¤¥¨§©¨¨

.äðeëa ìltúîe øæBç ,äðek àìa ìltúä íàå ;älôz dðéà¥¨§¦¨§¦¦§©¥§Ÿ©¨¨¥¦§©¥§©¨¨

אמור בתפילה כוונה שדין מבואר, הרמב"ם לשון מסתימת

כולה. העמידה בתפילת מעכבת והכוונה התפילה כל על

להלן הרמב"ם לפסק סותרים הדברים ה"א)ולכאורה "מי(פ"י :

לבו כיון ואם בכוונה, ויתפלל יחזור לבו את כיוון ולא שהתפלל

ראשונה jixvבברכה epi` aeyרק מעכבת שהכוונה ומשמע "

ראשונה! בברכה

האחת : בתפילה 'כוונה' של סוגים שני שיש לומר, ונראה

והשנית המילות. פירוש הנאמרים, הדברים פירוש של כוונה -

כאן הרמב"ם כדברי הקב"ה, לפני בתפילה שעומד שיכוון –

המחשבות מכל לבו שיפנה הכוונה? היא "ומה ד': d`xieבפרק

dpikyd iptl cner eli`k envr."

דומה אינה התפילה בשעת הבורא מול העמידה כוונת והנה,

עצם היא היא זו כוונה אלא מצוות עשיית בעת "לכוון" לחובה

שעומד עצמו את רואה ואינו פנוי לבו אין ואם התפילה, מעשה

בגדר הוא והרי כלל, תפילה מעשה זה אין ומתפלל ה' לפני

בכל הכרחי הדבר וכמובן מעשה. דין בו שאין "מתעסק"

כולה. התפילה

הכוונה את התפילה בעת לכוון אחר, ענין יש לכך פרט

במסכת הגמרא אומרת ובזה המילים. את ולהבין הפרטית

ואם הברכות, בכל לבו שיכוון צריך המתפלל ב): (לד, ברכות

א"ר חייא ר' אמר מהן. באחת לבו את יכוון בכולן יכול אינו

בפרק הרמב"ם פסק כך ועל באבות". רבי: דבי חד משום ספרר

הראשונה בברכה כיוון אבל הברכות ביתר כיוון שלא שמי יו"ד

חובתו. ידי יצא –

(ield miig epiax iyecig)
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אּלּו וכן רּמאי'. אדם יפּגעני יצאתי, ׁשאם הּיֹום, ּביתי ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּפתח
יהיה ו'לא ,'ּכ 'יהיה ואֹומרים: העֹופֹות צפצּוף ְְְְְְְִִִִִֶֶֶָָֹׁשּׁשֹומעים
וכן ּפלֹוני'. ּדבר לעׂשֹות ו'רע ּפלֹוני', ּדבר לעׂשֹות 'טֹוב ,'ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָּכ
ּתרנגֹול', ּכמֹו ׁשּקראת זֹו ּתרנגלת 'ׁשחֹוט ׁשאֹומרים: ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹאּלּו

ערבית ׁשּקרא זה כעורב]'ּתרנגֹול הּמׂשים[קרא וכן ׁשחט'. , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
יאר 'אם סימנים: ּדברלעצמֹו אעׂשה וכ ּכ ּדבר לי ע ְְְֱֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

אברהם. עבד ּכאליעזר אעׂשה', לא לי יארע לא ואם ְְְֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּפלֹוני,
מעׂשה העֹוׂשה וכל אסּור; הּכל האּלּו, ּבּדברים ּכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹוכל

לֹוקה. אּלּו, מּדברים ּדבר ְְִִִֵֵֶָָָמּפני
עלי'מי‰. היתה טֹוב סימן ׁשּבניתי, זֹו 'ּדירה [מאזׁשאמר: ְִִִִִֶֶַַָָָָָָָ

בעסקי] ׁשּקניתיהצלחתי זֹו ּובהמה ׁשּנׂשאתי זֹו 'אּׁשה ,ְִִִִֵֶֶָָָָָ
הּׁשֹואל וכן העׁשרּתי', ׁשּקניתיה ּומעת היתה, ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמברכת
מן ּפסּוק לֹו אמר אם למד'? אּתה ּפסּוק 'איזה ְִִִֵֵֶַַָָָָָלתינֹוק:

ויאמר: יׂשמח וכּיֹוצאהּברכֹות, אּלּו ּכל - טֹוב' סימן 'זה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
אּלא מּלעׂשֹות, נמנע ולא מעׂשיו ּכּון ולא הֹואיל מּתר; ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻּבהן,
מּתר. זה הרי - היה ׁשּכבר לדבר לעצמֹו סימן זה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻעׂשה

.Âהּמעׂשּיֹות,איזה מּׁשאר מעׂשה העֹוׂשה זה קֹוסם? הּוא ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ׁשּיּׁשם כמשתומם]ּכדי הּדברים[יתנהג מּכל מחׁשבּתֹו ותּפנה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

מסביבתו] להיֹות,[יתנתק ׁשעתידין ּדברים ׁשּיאמר עד ,ְְֲִִִִֶֶַַָֹ
ׁשּיאמר אֹו הוה', 'אינֹו אֹו להיֹות', עתיד ּפלֹוני 'ּדבר ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹויאמר:

יׁש .מּכ והּזהרּו ,ּכ לעׂשֹות ׁשהּואׁשראּוי הּקֹוסמין מן ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
ׁשּגֹוהר מי מהן ויׁש ּבאבנים, אֹו ּבחֹול [מתכופף]ממׁשמׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ

אֹו ּברזל ׁשל ּבמראה ׁשּמסּתּכל מי ויׁש וצֹועק, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלארץ
ונׁשען ּבידֹו מּקל ׁשאֹוחז מי ויׁש ואֹומרים. ּומדּמין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָעׁשׁשית
ׁשהּנביא הּוא - ּומדּבר מחׁשבּתֹו ׁשּתּפנה עד ּבֹו ּומּכה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָעליו,

לֹו". יּגיד ּומקלֹו יׁשאל, ּבעצֹו "עּמי ְְְִִִֵֵַַַָאֹומר:
.Êלּקֹוסם,אסּור ׁשהּׁשֹואל אּלא לּקֹוסם; ולׁשאל לקסם, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרבנן]מּכין הּקֹוסם[מלקות אבל ; ְֲִֵַַַַַָ
לֹוקה, - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו מּכל מעׂשה עׂשה אם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעצמֹו,

קסמים". קסם . . .ב יּמצא "לא ְְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹׁשּנאמר:
.Áׁשאֹומריםאיזה העּתים, נֹותני אּלּו מעֹונן? הּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָ

האסטרולוגיה]ּבאצטגנינּות רע,[חכמת ּפלֹוני 'יֹום ׁשּלהן: ְְְְִִִֶֶַַָ
מלאכה ּבֹו לעׂשֹות ראּוי ּפלֹוני 'יֹום טֹוב', ּפלֹוני ְְְְֲִִַָָָויֹום
ּפלֹוני'. לדבר רע ּפלֹוני 'חדׁש אֹו ּפלֹונית' 'ׁשנה ְְְְְִִִִֶַָָָָֹּפלֹונית',

.Ëהֹודיעאסּור אּלא מעׂשה עׂשה ׁשּלא ּפי על אף לעֹונן, ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ודברי אמת ּדברי ׁשהן מדּמין ׁשהּסכלים הּכזבים ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹותן
מלאכּתֹו וכּון האצטגנינּות, מּפני מעׂשה העֹוׂשה וכל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחכמה.

ׁשמים הֹוברי ׁשּקבעּו העת ּבאֹותֹו הליכתֹו [אסטרולוגים]אֹו ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
לֹוקה, זה הרי את- האֹוחז וכן תעֹוננּו". "ולא ׁשּנאמר: ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ

והּוא ּתּמהֹון מעׂשה ׁשעׂשה הרֹואים ּבפני ּומדּמה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהעינים,
ולֹוקה. מעֹונן, ּבכלל זה הרי - עׂשה ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹלא

.Èחֹובראיזה חבר"]הּוא ּבדברים["וחובר ׁשּמדּבר זה ? ְְִִֵֵֵֶֶֶַָ
עם לׁשֹון בעלמא]ׁשאינן ענין[הברות להן ,[משמעות]ואין ְְְִֵֵֶֶַָָָ

עד מֹועילין, הּדברים ׁשאֹותן ּבסכלּותֹו ּדעּתֹו על ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָּומעלה
העקרב, על אֹו הּנחׁש על וכ ּכ ׁשהאֹומר אֹומרים ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשהן
מהן; נּזֹוק אינֹו האיׁש, על וכ ּכ והאֹומר מּזיק; ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאינֹו
ּבּדברים וכּיֹוצא סלע, אֹו מפּתח ׁשּמדּבר ּבעת ּבידֹו ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָואֹוחז

אֹו ּכלּום, ּבידֹו ׁשּיאחז עצמֹו והחֹובר אסּור. הּכל - ְְְְֱֵֵֶֶַַַָָָֹֹהאּלּו
זה הרי - ּבאצּבעֹו הראה אפּלּו ּדּבּורֹו, עם מעׂשה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשעׂשה
אם אבל חבר". וחבר . . .ב יּמצא "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹלֹוקה,
היה ולא ראׁש, ולא אצּבע לא הניד ולא ּבלבד, ּדברים ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֹאמר
הּקֹולֹות, אֹותן החֹובר עליו ׁשאמר אדם וכן ּכלּום, ְְְֵֵֶַַַָָָָָָָּבידֹו
אֹותֹו מּכין - הנאה ּבזה לֹו ׁשּיׁש ּומדּמה לפניו יֹוׁשב ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהּוא
אֹותן וכל החֹובר. ּבסכלּות ׁשּנׁשּתּתף מּפני מרּדּות, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָמּכת
היטיב וגם ירעּו, "לא המכערים, המׁשּנים והּׁשמֹות ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָֹֹֻהּקֹולֹות

אֹותם". ֵָאין
.‡Èמקֹוםמי על ללחׁש מּתר נחׁש, אֹו עקרב ׁשּנׁשכֹו ְְְְִִֶַַָָָָָֹֻ

אף לּבֹו; ּולחּזק ּדעּתֹו ליּׁשב ּכדי ּבׁשּבת, ואפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּנׁשיכה,
הּתירּו הּוא, ּומסּכן הֹואיל - ּכלּום מֹועיל הּדבר ׁשאין ּפי ְְִִִִִֵֶַַָָָֻעל

עליו ּדעּתֹו ּתּטרף ׁשּלא ּכדי .לֹו, ְְִֵֵֶַָָָֹ
.·Èהּתֹורההּלֹוחׁש מן ּפסּוק וקֹורא הּמּכה הּקֹוראעל וכן , ְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

על ּתפּלין אֹו ּתֹורה ספר והּמּניח יּבעת, ׁשּלא הּתינֹוק ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹעל
מנחׁשים ּבכלל ׁשהם להם ּדי לא - ׁשּייׁשן ּבׁשביל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּקטן
עֹוׂשין ׁשהן ּבּתֹורה, הּכֹופרים ּבכלל ׁשהם אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוחֹוברים,
ׁשּנאמר: נפׁשֹות, רפאּות אּלא ואינן ּגּוף, רפאּות ּתֹורה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָּדברי
מזמֹור אֹו ּפסּוקין ׁשּקרא הּבריא אבל ."לנפׁש חּיים ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָ"ויהיּו
ּונזקים מּצרֹות ויּנצל קריאתן, זכּות עליו ׁשּתגן ּכדי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָמּתלים,

מּתר זה הרי -. ֲֵֶָֻ
.‚Èּדֹורׁשאיזה עצמֹוהּוא את הּמרעיב זה הּמתים? אל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

ויֹודיעֹו ּבחלֹום, הּמת ׁשּיבֹוא ּכדי הּקברֹות, ּבבית ולן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָוהֹול
מלּבּוׁשים לֹובׁשים ׁשהם אחרים, ויׁש עליו. ּיׁשאל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמה
ויׁשנים ידּועה, קטרת ּומקטירין ּדברים, ואֹומרים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָֹידּועים,
ׁשל ּכללֹו ּבחלֹום. עּמֹו ויסּפר ּפלֹוני, מת ׁשּיבֹוא ּכדי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלבּדן
לֹוקה, - ויֹודיעֹו הּמת ׁשּיבֹוא ּכדי מעׂשה העֹוׂשה ּכל ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּדבר:

הּמתים" אל ודרׁש . . .ב יּמצא "לא .ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
.„Èיּדעֹוניאסּור ּבעל אֹו אֹוב ּבעל "לאלׁשאל ׁשּנאמר: , ְְֱִִִֶֶַַַַַָֹֹ

אֹוב ׁשּבעל למד, נמצאת ויּדעני". אֹוב וׁשאל . . .ב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹיּמצא
ּומּכין ּבאזהרה, - ּבהן והּנׁשאל ּבסקילה. - עצמן ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָויּדעֹוני
מאמרן, ּכפי ועׂשה מעׂשיו ּכּון ואם מרּדּות; מּכת ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָאֹותֹו

ֶלֹוקה.
.ÂË,סקילההמכּׁשף ּכׁשפים.חּיב מעׂשה ׁשעׂשה והּוא, ; ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

לא והּוא ׁשעׂשה ׁשּיראה והּוא העינים, את האֹוחז ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאבל
וזה מעׂשה. עׂשה ׁשּלא מּפני מרּדּות, מּכת לֹוקה - ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעׂשה
לאזהרת ׁשּנּתן לאו יּמצא", "לא ּבכלל ּבמכּׁשף ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנאמר
לא "מכּׁשפה ׁשּנאמר: עליו, לֹוקין ואין הּוא, ּדין ּבית ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמיתת

ְֶַתחּיה".
.ÊËׁשהטעּוּודברים והן הן; וכזב ׁשקר ּדברי ּכּלן, האּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻ

ּכדי הארצֹות, לגֹויי הּקדמֹונים זרה עבֹודה עֹובדי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהן
חכמים[ינהרו]ׁשּינהּו ׁשהם ליׂשראל, ראּוי ואין אחריהן. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

הּלב על להעלֹות ולא האּלּו, ּבהבלים להּמׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻמחּכמים,
ּתעלה ּבהן קסםׁשּיׁש ולא ּביעקב, נחׁש לא "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

אֹותם יֹורׁש אּתה אׁשר האּלה הּגֹוים "ּכי ונאמר: ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּביׂשראל",
ל נתן כן לא - ואּתה יׁשמעּו; קסמים ואל מעננים אל -ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ
ּומחּׁשב ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו, ּבדברים הּמאמין ּכל ."אלהי ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹה'

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

miiebd zewege dxf dcear zekld - xc` c"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

- אֹותן אסרה הּתֹורה אבל חכמה, ודברי אמת ׁשהן ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבלּבֹו
הּנׁשים ּובכלל הּדעת, ּומחּסרי הּסכלים מן אּלא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻאינֹו
ּותמימי החכמה ּבעלי אבל ׁשלמה. ּדעּתן ׁשאין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָוהּקטּנים
ׁשאסרה הּדברים אּלּו ׁשּכל - ּברּורֹות ּבראיֹות ידעּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדעת,
ּבהן ׁשּנמׁשכּו והבל ּתהּו אּלא חכמה, ּדברי אינם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹּתֹורה,
אמרה זה ּומּפני ּבגללן. האמת ּדרכי ּכל ונטׁשּו הּדעת, ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָחסרי
עם ּתהיה "ּתמים ההבלים: אּלּו ּכל על ּכׁשהזהירה ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּתֹורה,

."אלהי ֱֶֹה'

יבּפרק ¤¤

ּפאתיאין‡. עֹוׂשיםהראׁש[פאות]מגּלחין ׁשהיּו ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ
ּפאתעֹובדי תּקיפּו "לא ׁשּנאמר: - וכמריהן זרה עבֹודה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשני המגּלח ,לפיכ ּופאה; ּפאה ּכל על וחּיב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹראׁשכם".
והתראה[רקותיו]צדעיו אחת ּבבת אפּלּו לֹוקה, - אחת ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָ

הראׁש, ּכל ׂשער ּומּניח ּבלבד הּפאֹות המגּלח אחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּתים.
הּפאֹות, וגּלח הֹואיל - ּכאחד הראׁש ּכל המגּלח ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואחד
האיׁש אבל המגּלח; ּבאיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָלֹוקה.
את והמגּלח למגּלח. סּיע ּכן אם אּלא לֹוקה אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָהּמתּגּלח,

לֹוקה. ֶַָָהּקטן,
-האּׁשה·. ׁשנתּגּלחה אֹו האיׁש, ראׁש ּפאת ׁשּגּלחה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ

אתּפטּורה תׁשחית ולא ראׁשכם, ּפאת תּקיפּו "לא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
ּתּקיף; ּבבל יׁשנֹו ּתׁשחית, ּבבל ׁשּיׁשנֹו ּכל ;"זקנ ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָֹּפאת
,לפיכ זקן. לּה ׁשאין לפי ּתׁשחית, ּבבל אינּה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָואּׁשה

ּבהּקפה. אסּורין זקן, להם ויׁש הֹואיל - ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָהעבדים
ואחדּכל‚. אנׁשים אחד - ׁשּבּתֹורה תעׂשה לא מצוֹות ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּכהן יּטּמא ּובל ּתּקיף, ּובל ּתׁשחית מּבל חּוץ חּיבים; ְִִִִִִֵַַַַַַַָָָֹנׁשים,
-לּמתים ּתדירה ואינּה לזמן, מּזמן ׁשהיא עׂשה מצות וכל . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּיֹום מּקּדּוׁש חּוץ ּפטּורֹות; השבת]נׁשים מּצה[יום ואכילת , ְֲִִִִַַַַָָ
והקהל ּוׁשחיטתֹו, הּפסח ואכילת הּפסח, [בסוכותּבלילי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

השמיטה] שנת וׂשמחהמקץ חּיבֹות.[ברגל], ׁשהּנׁשים - ְְִִֶַַָָָ
ספקטמטּום„. הן הרי ספקיואנּדרֹוגינֹוס, זכר [ספקי ְְְְֲִֵֵֵַָֻ

ּבכלנקיבה] האּׁשה וחמרי האיׁש חמרי עליהן נֹותנין -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָ
לֹוקין. אינם עברּו, ואם ּבּכל; וחּיבין ְְְִִִֵַַָָָָֹמקֹום,

היאאף‰. הרי ראׁשּה, ּפאת לגּלח מּתרת ׁשהאּׁשה ּפי על ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
לּה אסּור קטן, ּפאת ואפּלּו הּזכר; ראׁש ּפאת לגּלח ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָֹאסּורה

לֹו .לגּלח ְֵַַ
.Âׁשעּור;ּופאה חכמים ּבּה נתנּו לא ּבּצדע, ׁשּמּניחים זֹו ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּומּתרמּזקנינּווׁשמענּו ׂשערֹות. מארּבעים ּפחֹות מּניח ׁשאין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ
הׁשחתה[לגזוז]ללקט אּלא נאסר, לא ּבמסּפרים; הּפאֹות ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ְַַּבתער.
.Êזקנםּדר להׁשחית היה זרה עבֹודה אסרהּכמרי לפיכ , ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָ

הּזקן להׁשחית העליֹוןּתֹורה לחי - ּבֹו יׁש ּפאֹות וחמׁש . ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
מּׂשמאל, הּתחּתֹון ּולחי העליֹון ּולחי מּימין, הּתחּתֹון ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָֹּולחי

הּזקן הסנטר]וׁשּבלת ואם[שער ּופאה; ּפאה ּכל על ולֹוקה . ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּבתער ׁשּיגּלחּנּו עד חּיב ואינֹו חמׁש. לֹוקה ּכאחת, ּכּלן ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻנטלן
ּבֹו ׁשּיׁש ּגּלּוח ,"זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא ׁשּנאמר: -ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ואין ּפטּור. ּבמסּפרים, זקנֹו ּגּלח אם ,לפיכ ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהׁשחתה;
זקנּה, להׁשחית מּתרת - ואּׁשה ׁשּיסּיע. עד לֹוקה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻהּמתּגּלח
ּפטּורה. האיׁש, זקן הׁשחיתה ואם זקן; ׂשער לּה יׁש ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָאם

.Áּגּביהּׂשפם ׁשעל הּׂשער והּוא ּבתער, לגּלחֹו מּתר - ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ
הּתחּתֹונה הּׂשפה מן המדלּדל הּׂשער וכן העליֹונה; .הּׂשפה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ

מּתר ׁשהּוא ּפי על השפם]ואף יׂשראל[לגלח נהגּו לא , ְְֲִִֵֶַַָָָֹֻ
ּוׁשתּיה. אכילה יעּכב ׁשּלא עד קצתֹו, לגּלח אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלהׁשחיתֹו,

.Ëּוביתהעברת הּׁשחי ּבית ּכגֹון הּגּוף, מּׁשאר הּׂשער ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
סֹופרים; מּדברי אּלא הּתֹורה, מן אסּור אינֹו - ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָהערוה

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]והּמעבירֹו, ּבּמה[מלקות . ְְֲִִֶַַַַַַַ
נׁש אּלא אֹותֹו מעבירין ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? -ּדברים ים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

נׁשים ּתּקּון עצמֹו יתּקן ׁשּלא ׁשּמעביריןּכדי ּבמקֹום אבל ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
להעביר ּומּתר אֹותֹו. מּכין אין העביר, אם - האנׁשים ְֱֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻהּׂשער

מקֹום. ּבכל ּבמסּפרים, אברים ׁשאר ְְְְְִִִֵַַָָָָָׂשער
.Èעדי[תתקשט]ּתעּדהלא ּכגֹון[קישוטי]אּׁשה האיׁש, ְְֲִִִֶַָָֹ

ׁשריֹון ּתלּבׁש אֹו ּכֹובע, אֹו מצנפת ּבראׁשּה [מגןׁשּתׂשים ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ
יעּדהמלחמה] ולא ּכאיׁש; ראׁשּה ׁשּתגּלח אֹו ּבֹו, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֹוכּיֹוצא

וחלי צבעֹונין ּבגדי ׁשּילּבׁש ּכגֹון אּׁשה, עדי [תכשיט]איׁש ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָ
אֹותֹו מׂשימין ואין הּכלים אֹותן לֹובׁשין ׁשאין ּבמקֹום ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָזהב,
עדי ׁשעדה איׁש הּמדינה. ּכמנהג הּכל הּנׁשים; אּלא ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהחלי,
ׂשערֹות המלּקט לֹוקין. - איׁש עדי ׁשעדת ואּׁשה ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָאּׁשה,
ׂשערה מּׁשּילּקט - מּזקנֹו אֹו מראׁשֹו הּׁשחרֹות, מּתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹלבנֹות
ׂשערֹו צבע אם וכן אּׁשה. עדי ׁשעדה מּפני לֹוקה; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחת,
טמטּום לֹוקה. אחת, לבנה ׂשערה מּׁשּיצּבע - ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֻׁשחר

עֹוטף אינֹו - ראׁשֹו[מתלבש]ואנּדרֹוגינֹוס מגּלה ולא ּכאּׁשה, ְְְְְְִִֵֵֶַַָֹֹ
לֹוקה אינֹו ּכן, עׂשה ואם .ּכאיׁש; ְְִִֵֵֶָָ

.‡Èּבּתֹורה"ּכתבת האמּורה עלקעקע" ׁשּיׂשרט הּוא - ְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹ
ּכחל הּׂשריטה מקֹום וימּלא הנשיםּבׂשרֹו, שנותנות [צבע ְְְִִֵַַַָָֹ

צבעֹוניןבעיניהן] ׁשאר אֹו ּדיֹו הרֹוׁשמין[צבעים]אֹו ְְְְִִִָָ
ניכר] עצמן[שרישומם הרֹוׁשמין הּגֹוים מנהג הּוא וזה ;ְְְְִִִֶַַַָָ

ּומרׁשם לּה מכּור עבד ׁשהּוא ּכלֹומר ׁשּלהן, זרה ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻלעבֹודה
אחר הרֹוׁשמין מּדברים ּבאחד ׁשּירׁשם ּומעת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלעבֹודתּה.
לֹוקה. - אּׁשה ּבין איׁש ּבין הּגּוף, מן מקֹום זה ּבאי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּיׂשרט,

ּכתב[שרט]ּכתב ולא ּבצבע ׁשרׁשם אֹו ּבצבע, רׁשם ולא ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
"ּוכתבת ׁשּנאמר: ויקעקע, ׁשּיכּתב עד ּפטּור, - ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבׂשריטה
ׁשּכתבּו זה אבל ּבכֹותב. אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָקעקע".
ּכדי סּיע, ּכן אם אּלא חּיב אינֹו - ּבֹו וקעקעּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּבבׂשרֹו
לֹוקה. אינֹו ּכלּום, עׂשה לא אם אבל מעׂשה; ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיעׂשה

.·Èלֹוקההּׂשֹורט - הּמת על אחת ׁשּנאמר:ׂשריטה , ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
ו יׂשראל, אחד ּבבׂשרכם"; תּתנּו לא לנפׁש, אחד"וׂשרט ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ׂשריטֹות חמׁש אֹו מתים, חמּׁשה על אחת ׂשריטה ׂשרט ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹּכהן.
אחת ּכל על ּבֹו ׁשהתרּו והּוא, חמׁש; לֹוקה - אחד מת ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָעל

ְַַואחת.
.‚Èׂשֹורטיםּגדידה הּגֹוים ׁשהיּו ּוכׁשם היא. אחת ּוׂשריטה, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

הּצער מּפני מתיהם על ּבעצמםּבבׂשרם חֹובלין היּו ּכ - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּבחרבֹות ּכמׁשּפטם "וּיתּגדדּו ׁשּנאמר: זרה, ְְְְֱֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹלעבֹודה
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- אֹותן אסרה הּתֹורה אבל חכמה, ודברי אמת ׁשהן ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבלּבֹו
הּנׁשים ּובכלל הּדעת, ּומחּסרי הּסכלים מן אּלא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻאינֹו
ּותמימי החכמה ּבעלי אבל ׁשלמה. ּדעּתן ׁשאין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָוהּקטּנים
ׁשאסרה הּדברים אּלּו ׁשּכל - ּברּורֹות ּבראיֹות ידעּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדעת,
ּבהן ׁשּנמׁשכּו והבל ּתהּו אּלא חכמה, ּדברי אינם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹּתֹורה,
אמרה זה ּומּפני ּבגללן. האמת ּדרכי ּכל ונטׁשּו הּדעת, ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָחסרי
עם ּתהיה "ּתמים ההבלים: אּלּו ּכל על ּכׁשהזהירה ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּתֹורה,

."אלהי ֱֶֹה'

יבּפרק ¤¤

ּפאתיאין‡. עֹוׂשיםהראׁש[פאות]מגּלחין ׁשהיּו ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ
ּפאתעֹובדי תּקיפּו "לא ׁשּנאמר: - וכמריהן זרה עבֹודה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשני המגּלח ,לפיכ ּופאה; ּפאה ּכל על וחּיב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹראׁשכם".
והתראה[רקותיו]צדעיו אחת ּבבת אפּלּו לֹוקה, - אחת ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָ

הראׁש, ּכל ׂשער ּומּניח ּבלבד הּפאֹות המגּלח אחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּתים.
הּפאֹות, וגּלח הֹואיל - ּכאחד הראׁש ּכל המגּלח ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואחד
האיׁש אבל המגּלח; ּבאיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָלֹוקה.
את והמגּלח למגּלח. סּיע ּכן אם אּלא לֹוקה אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָהּמתּגּלח,

לֹוקה. ֶַָָהּקטן,
-האּׁשה·. ׁשנתּגּלחה אֹו האיׁש, ראׁש ּפאת ׁשּגּלחה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ

אתּפטּורה תׁשחית ולא ראׁשכם, ּפאת תּקיפּו "לא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
ּתּקיף; ּבבל יׁשנֹו ּתׁשחית, ּבבל ׁשּיׁשנֹו ּכל ;"זקנ ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָֹּפאת
,לפיכ זקן. לּה ׁשאין לפי ּתׁשחית, ּבבל אינּה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָואּׁשה

ּבהּקפה. אסּורין זקן, להם ויׁש הֹואיל - ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָהעבדים
ואחדּכל‚. אנׁשים אחד - ׁשּבּתֹורה תעׂשה לא מצוֹות ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּכהן יּטּמא ּובל ּתּקיף, ּובל ּתׁשחית מּבל חּוץ חּיבים; ְִִִִִִֵַַַַַַַָָָֹנׁשים,
-לּמתים ּתדירה ואינּה לזמן, מּזמן ׁשהיא עׂשה מצות וכל . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּיֹום מּקּדּוׁש חּוץ ּפטּורֹות; השבת]נׁשים מּצה[יום ואכילת , ְֲִִִִַַַַָָ
והקהל ּוׁשחיטתֹו, הּפסח ואכילת הּפסח, [בסוכותּבלילי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

השמיטה] שנת וׂשמחהמקץ חּיבֹות.[ברגל], ׁשהּנׁשים - ְְִִֶַַָָָ
ספקטמטּום„. הן הרי ספקיואנּדרֹוגינֹוס, זכר [ספקי ְְְְֲִֵֵֵַָֻ

ּבכלנקיבה] האּׁשה וחמרי האיׁש חמרי עליהן נֹותנין -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָ
לֹוקין. אינם עברּו, ואם ּבּכל; וחּיבין ְְְִִִֵַַָָָָֹמקֹום,

היאאף‰. הרי ראׁשּה, ּפאת לגּלח מּתרת ׁשהאּׁשה ּפי על ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
לּה אסּור קטן, ּפאת ואפּלּו הּזכר; ראׁש ּפאת לגּלח ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָֹאסּורה

לֹו .לגּלח ְֵַַ
.Âׁשעּור;ּופאה חכמים ּבּה נתנּו לא ּבּצדע, ׁשּמּניחים זֹו ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּומּתרמּזקנינּווׁשמענּו ׂשערֹות. מארּבעים ּפחֹות מּניח ׁשאין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ
הׁשחתה[לגזוז]ללקט אּלא נאסר, לא ּבמסּפרים; הּפאֹות ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ְַַּבתער.
.Êזקנםּדר להׁשחית היה זרה עבֹודה אסרהּכמרי לפיכ , ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָ

הּזקן להׁשחית העליֹוןּתֹורה לחי - ּבֹו יׁש ּפאֹות וחמׁש . ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
מּׂשמאל, הּתחּתֹון ּולחי העליֹון ּולחי מּימין, הּתחּתֹון ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָֹּולחי

הּזקן הסנטר]וׁשּבלת ואם[שער ּופאה; ּפאה ּכל על ולֹוקה . ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּבתער ׁשּיגּלחּנּו עד חּיב ואינֹו חמׁש. לֹוקה ּכאחת, ּכּלן ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻנטלן
ּבֹו ׁשּיׁש ּגּלּוח ,"זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא ׁשּנאמר: -ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ואין ּפטּור. ּבמסּפרים, זקנֹו ּגּלח אם ,לפיכ ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהׁשחתה;
זקנּה, להׁשחית מּתרת - ואּׁשה ׁשּיסּיע. עד לֹוקה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻהּמתּגּלח
ּפטּורה. האיׁש, זקן הׁשחיתה ואם זקן; ׂשער לּה יׁש ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָאם

.Áּגּביהּׂשפם ׁשעל הּׂשער והּוא ּבתער, לגּלחֹו מּתר - ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ
הּתחּתֹונה הּׂשפה מן המדלּדל הּׂשער וכן העליֹונה; .הּׂשפה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ

מּתר ׁשהּוא ּפי על השפם]ואף יׂשראל[לגלח נהגּו לא , ְְֲִִֵֶַַָָָֹֻ
ּוׁשתּיה. אכילה יעּכב ׁשּלא עד קצתֹו, לגּלח אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלהׁשחיתֹו,

.Ëּוביתהעברת הּׁשחי ּבית ּכגֹון הּגּוף, מּׁשאר הּׂשער ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
סֹופרים; מּדברי אּלא הּתֹורה, מן אסּור אינֹו - ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָהערוה

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]והּמעבירֹו, ּבּמה[מלקות . ְְֲִִֶַַַַַַַ
נׁש אּלא אֹותֹו מעבירין ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? -ּדברים ים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

נׁשים ּתּקּון עצמֹו יתּקן ׁשּלא ׁשּמעביריןּכדי ּבמקֹום אבל ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
להעביר ּומּתר אֹותֹו. מּכין אין העביר, אם - האנׁשים ְֱֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻהּׂשער

מקֹום. ּבכל ּבמסּפרים, אברים ׁשאר ְְְְְִִִֵַַָָָָָׂשער
.Èעדי[תתקשט]ּתעּדהלא ּכגֹון[קישוטי]אּׁשה האיׁש, ְְֲִִִֶַָָֹ

ׁשריֹון ּתלּבׁש אֹו ּכֹובע, אֹו מצנפת ּבראׁשּה [מגןׁשּתׂשים ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ
יעּדהמלחמה] ולא ּכאיׁש; ראׁשּה ׁשּתגּלח אֹו ּבֹו, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֹוכּיֹוצא

וחלי צבעֹונין ּבגדי ׁשּילּבׁש ּכגֹון אּׁשה, עדי [תכשיט]איׁש ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָ
אֹותֹו מׂשימין ואין הּכלים אֹותן לֹובׁשין ׁשאין ּבמקֹום ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָזהב,
עדי ׁשעדה איׁש הּמדינה. ּכמנהג הּכל הּנׁשים; אּלא ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהחלי,
ׂשערֹות המלּקט לֹוקין. - איׁש עדי ׁשעדת ואּׁשה ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָאּׁשה,
ׂשערה מּׁשּילּקט - מּזקנֹו אֹו מראׁשֹו הּׁשחרֹות, מּתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹלבנֹות
ׂשערֹו צבע אם וכן אּׁשה. עדי ׁשעדה מּפני לֹוקה; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחת,
טמטּום לֹוקה. אחת, לבנה ׂשערה מּׁשּיצּבע - ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֻׁשחר

עֹוטף אינֹו - ראׁשֹו[מתלבש]ואנּדרֹוגינֹוס מגּלה ולא ּכאּׁשה, ְְְְְְִִֵֵֶַַָֹֹ
לֹוקה אינֹו ּכן, עׂשה ואם .ּכאיׁש; ְְִִֵֵֶָָ

.‡Èּבּתֹורה"ּכתבת האמּורה עלקעקע" ׁשּיׂשרט הּוא - ְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹ
ּכחל הּׂשריטה מקֹום וימּלא הנשיםּבׂשרֹו, שנותנות [צבע ְְְִִֵַַַָָֹ

צבעֹוניןבעיניהן] ׁשאר אֹו ּדיֹו הרֹוׁשמין[צבעים]אֹו ְְְְִִִָָ
ניכר] עצמן[שרישומם הרֹוׁשמין הּגֹוים מנהג הּוא וזה ;ְְְְִִִֶַַַָָ

ּומרׁשם לּה מכּור עבד ׁשהּוא ּכלֹומר ׁשּלהן, זרה ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻלעבֹודה
אחר הרֹוׁשמין מּדברים ּבאחד ׁשּירׁשם ּומעת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלעבֹודתּה.
לֹוקה. - אּׁשה ּבין איׁש ּבין הּגּוף, מן מקֹום זה ּבאי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּיׂשרט,

ּכתב[שרט]ּכתב ולא ּבצבע ׁשרׁשם אֹו ּבצבע, רׁשם ולא ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
"ּוכתבת ׁשּנאמר: ויקעקע, ׁשּיכּתב עד ּפטּור, - ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבׂשריטה
ׁשּכתבּו זה אבל ּבכֹותב. אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָקעקע".
ּכדי סּיע, ּכן אם אּלא חּיב אינֹו - ּבֹו וקעקעּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּבבׂשרֹו
לֹוקה. אינֹו ּכלּום, עׂשה לא אם אבל מעׂשה; ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיעׂשה

.·Èלֹוקההּׂשֹורט - הּמת על אחת ׁשּנאמר:ׂשריטה , ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
ו יׂשראל, אחד ּבבׂשרכם"; תּתנּו לא לנפׁש, אחד"וׂשרט ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ׂשריטֹות חמׁש אֹו מתים, חמּׁשה על אחת ׂשריטה ׂשרט ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹּכהן.
אחת ּכל על ּבֹו ׁשהתרּו והּוא, חמׁש; לֹוקה - אחד מת ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָעל

ְַַואחת.
.‚Èׂשֹורטיםּגדידה הּגֹוים ׁשהיּו ּוכׁשם היא. אחת ּוׂשריטה, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

הּצער מּפני מתיהם על ּבעצמםּבבׂשרם חֹובלין היּו ּכ - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּבחרבֹות ּכמׁשּפטם "וּיתּגדדּו ׁשּנאמר: זרה, ְְְְֱֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹלעבֹודה
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תתּגדדּו": "לא ׁשּנאמר: ּתֹורה, אסרה זה ּגם ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹֹּוברמחים".
לֹוקה. ּבכלי, ׂשרט ּבין ּבידֹו ׂשרט ּבין - הּמת ׁשעל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא

ּפטּור. ּבידֹו, מלקּות; חּיב ּבכלי, - זרה ְְְְֲִִַַַָָָָָָולעבֹודה
.„Èּבעירּובכלל ּדינין ּבּתי ׁשני יהיּו ׁשּלא זֹו, אזהרה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
זהאחת ׁשּדבר - אחר ּבמנהג נֹוהג וזה ּבמנהג, נֹוהג זה , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּתעׂשּו לא תתּגדדּו", "לא ׁשּנאמר: ּגדֹולה, למחלקת ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹּגֹורם
אגּדֹות. ֲֲֻֻאגּדֹות

.ÂËתׂשימּוהּקֹורח "ולא ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמת על קרחה ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
למת" עיניכם ּבין ׁשּקרחקרחה ּכהן ואחד יׂשראל אחד . ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

לֹוק אינֹו הּמת, חמׁשעל אֹו ארּבע הּקֹורח אחת. אּלא ה ְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
ׁשהתרּו והּוא - הּקרחֹות ּכמנין לֹוקה אחד, מת על ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָקרחֹות
הטּביל ּבסם. אֹו ּבידֹו, הּקֹורח אחד וקרחה. קרחה ּכל על ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָּבֹו
ּבראׁשֹו מקֹומֹות ּבחמּׁשה והּניחן ּבסם, אצּבעֹותיו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹחמׁש
ׁשהיא ּפי על אף - קרחֹות חמׁש וקרח הֹואיל - אחת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָּבבת
וחּיב ּכאחת. ּבאין ּכּלן ׁשהרי חמׁש; לֹוקה אחת, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻהתראה
קרחה יקרחּו "לא ׁשּנאמר: העינים, ּכבין הראׁש ּכל ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹעל
ּכגריס מראׁשֹו ׁשּיראה ּכדי הּקרחה? ׁשעּור וכּמה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּבראׁשם".

פול]ּפנּוי ׂשער[חצי שערות]ּבלא 36 של .[שטח ְֵָָֹ
.ÊËׁשּנפל,הּקֹורח ּביתֹו על ּבבׂשרֹו, הּׂשֹורט אֹו ראׁשֹו, ְִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

על אּלא לֹוקה ואינֹו ּפטּור; - ּבּים ׁשּטבעה ספינתֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָועל
זרה לעבֹודה הּׂשֹורט אֹו ּבלבד, ּבראׁשֹוהּמת קרחה הּקֹורח . ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹ

ּכתבת והּכֹותב חברֹו, ּבבׂשר ׂשריטה והּׂשֹורט חברֹו, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹׁשל
ׁשּׁשניהן ּבזמן - מסּיע חברֹו והיה חברֹו, ׁשל ּבבׂשרֹו ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָקעקע
הּמזיד - מזיד ואחד ׁשֹוגג אחד לֹוקין; ׁשניהן ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמזידין,

ּפטּור. והּׁשֹוגג לֹוקה, ְְִֵֵֶֶַָמּׁשניהן

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב אדר כ"ה שני יום

daEWY zFkld¦§§¨
והּוא אחת, עׂשה ה',מצות לפני מחטאֹו החֹוטא ׁשּיׁשּוב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

-ויתוּדה. ּבגללּה עּמּה הּנגררים ועּקרים זֹו מצוה ּובאּור ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָ
אּלּו .ּבפרקים ְִִֵָ

א ¤¤ּפרק

אםּכל‡. - תעׂשה לא ּבין עׂשה ּבין ׁשּבּתֹורה, הּמצוֹות ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין מהן, אחת על אדם ּכׁשּיעׂשהעבר - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הּוא, ּברּו האל לפני להתוּדֹות חּיב מחטאֹו, ויׁשּוב ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּתׁשּובה
חּטאתם את והתוּדּו . . יעׂשּו ּכי אּׁשה אֹו "איׁש ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
ּכיצד עׂשה. מצות - זה ּווּדּוי ּדברים. וּדּוי זה עׂשּו", ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָאׁשר

אֹומר:מתוּדה ?,לפני ּפׁשעּתי עויתי חטאתי ה', 'אּנא ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
איני ּולעֹולם ּבמעׂשי, ּובׁשּתי נחמּתי והרי ,וכ ּכ ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹועׂשיתי
הּמרּבה וכל וּדּוי; ׁשל עּקרֹו הּוא זה זה'. לדבר ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָחֹוזר
ּבעלי וכל מׁשּבח. זה הרי זה, ּבענין ּולהארי ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻלהתוּדֹות
אֹו ׁשגגתן על קרּבנֹותיהן ׁשּמביאין ּבעת - ואׁשמֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחּטאֹות
ּתׁשּובה, ׁשּיעׂשּו עד ּבקרּבנן, להן מתּכּפר אין זדֹונן, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעל

עליה". חטא אׁשר "והתוּדה ׁשּנאמר: ּדברים, וּדּוי ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָויתוּדּו
מתּכּפר אין - מלקּות ּומחּיבי ּדין, ּבית מיתֹות מחּיבי ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָֻֻוכן

ּבלקּיתן אֹו ּבמיתתן ּתׁשּובהלהן ׁשּיעׂשּו עד וכן, ויתוּדּו. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
מה לֹו ׁשּׁשּלם ּפי על אף - ממֹונֹו הּמּזיק אֹו ּבחברֹו ֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָהחֹובל
מּלעׂשֹות ויׁשּוב ׁשּיתוּדה עד לֹו, מתּכּפר אין - לֹו חּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּׁשהּוא

האדם". חּטאת "מּכל ׁשּנאמר: לעֹולם, ְֱִֶֶֶַַָָָָָָֹּכזה
הכיפורים]הּמׁשּתּלחׂשעיר·. ביום ׁשהּוא[לעזאזל לפי - ְְִִִֵֶַַַָ

ּכלּכּפרה לׁשֹון על עליו מתוּדה ּגדֹול ּכהן יׂשראל, לכל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: יׂשראל".יׂשראל, ּבני עֹונת ּכל את עליו "והתוּדה ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

הּקּלֹות ׁשּבּתֹורה, עברֹות ּכל על מכּפר הּמׁשּתּלח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָׂשעיר
ׁשהֹודע ּבין ּבׁשגגה, ׁשעבר ּבין ּבזדֹון ׁשעבר ּבין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוהחמּורֹות,
הּמׁשּתּלח; ּבׂשעיר מתּכּפר הּכל - לֹו הֹודע ׁשּלא ּבין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹלֹו
אין ּתׁשּובה, עׂשה לא אם אבל ּתׁשּובה. ׁשעׂשה ְְְֲִֵֶָָָָָָָֹוהּוא,
הן ּומה הּקּלֹות, הן ּומה הּקּלֹות. על אּלא לֹו מכּפר ְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָהּׂשעיר
ּבית מיתת עליהן ׁשחּיבין העברֹות הן החמּורֹות, ֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהחמּורֹות?
ּבּה ׁשאין ּפי על אף - וׁשקר ׁשוא ּוׁשבּועת ּכרת; אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּדין

החמּורֹות מן היא הרי תעׂשה,ּכרת, לא מצוֹות ּוׁשאר . ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָֹ
הּקּלֹות. הן - ּכרת ּבהן ׁשאין עׂשה ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָּומצוֹות

-ּבזמן‚. ּכּפרה מזּבח לנּו ואין קּים, הּמקּדׁש ּבית ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
העברֹות;אין ּכל על מכּפרת הּתׁשּובה ּתׁשּובה. אּלא ׁשם ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכל רׁשע מזּכיריןאפּלּו אין - ּבאחרֹונה ּתׁשּובה ועׂשה ימיו, ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָָָ
ּביֹום ּבּה יּכׁשל לא הרׁשע "ורׁשעת ׁשּנאמר: רׁשעֹו, ׁשם ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלֹו

הּכּפּורים יֹום ׁשל ועצמֹו מרׁשעֹו". שלׁשּובֹו הוויתו [עצם ְְְִִִֵֶַַ
הקדוש] לּׁשביםהיום יכּפר,מכּפר הּזה בּיֹום "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

ֲֵֶעליכם".
ועצמֹואף„. הּכל, על מכּפרת ׁשהּתׁשּובה ּפי יֹוםעל ׁשל ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

מכּפר ּבׁשעתן-הּכּפּורים מתּכּפרין ׁשהן עברֹות מיד]יׁש -], ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
עבר ּכיצד? זמן. לאחר אּלא מתּכּפרין ׁשאין עברֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָויׁש
אינֹו - ּתׁשּובה ועׂשה ּכרת, ּבּה ׁשאין עׂשה מצות על ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאדם
ּבנים "ׁשּובּו נאמר: ּובאּלּו מּיד, לֹו ׁשּמֹוחלין עד מּׁשם ְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָזז
תעׂשה לא מצות על עבר מׁשּובתיכם". ארּפא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשֹובבים,
ּתׁשּובה - ּתׁשּובה ועׂשה ּדין, ּבית מיתת ולא ּכרת ּבּה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשאין

גמורה]ּתֹולה לא והיא הכפרה, מכּפר,[את הּכּפּורים ויֹום ְְִִֵַַָ
עליכם". יכּפר הּזה בּיֹום "ּכי נאמר: ּכרתֹותּובאּלּו על עבר ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ

הּכּפּורים ויֹום ּתׁשּובה - ּתׁשּובה ועׂשה ּדין, ּבית ְְְְִִִִֵַָָָָּומיתֹות
אין ּולעֹולם הּכּפרה, לֹו ּגֹומרין עליו הּבאין ויּסּורין ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָּתֹולין,
ּובאּלּו יּסּורין; עליו ׁשּיבֹואּו עד ּגמּורה, ּכּפרה לֹו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָמתּכּפר
ּדברים ּבּמה עֹונם". ּובנגעים ּפׁשעם, ּבׁשבט "ּופקדּתי ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנאמר:
המחּלל אבל ׁשעבר. ּבעת הּׁשם את חּלל ּבׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאמּורים?
הּכּפּורים יֹום והּגיע ּתׁשּובה ׁשעׂשה ּפי על אף - הּׁשם ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָאת
לֹו מתּכּפר אינֹו יּסּורין, עליו ּובאּו ּבתׁשּובתֹו עֹומד ְְְִִִִֵֵֵַָָָָוהּוא
הּכּפּורים ויֹום ּתׁשּובה אּלא ׁשּימּות, עד ּגמּורה ְְְִִֶֶַַַָָָָָָּכּפרה
"ונגלה ׁשּנאמר: מכּפרת, ּומיתה ּתֹולין, ׁשלׁשּתן ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָויּסּורין
ּתמתּון". עד לכם, הּזה העֹון יכּפר אם צבאֹות, ה' ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻֻּבאזני,

בּפרק ¤¤

ּבֹו,איזֹו‡. ׁשעבר ּדבר לידֹו ׁשּבא זה ּגמּורה? ּתׁשּובה היא ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ
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לא הּתׁשּובה, מּפני עׂשה ולא ּופרׁש לעׂשֹותֹו, ּבידֹו ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹֹואפׁשר
ּכח מּכׁשלֹון ולא ּבעברה,מּיראה אּׁשה על ׁשּבא הרי ּכיצד? . ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ

ּובכח ּבּה ּבאהבתֹו עֹומד והּוא עּמּה, נתיחד זמן ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹּולאחר
ּבעל הּוא זה - עבר ולא ּופרׁש ּבּה, ׁשעבר ּובּמדינה ְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹּגּופֹו,
ּבֹוראי את "ּוזכר אֹומר: ׁשּׁשלמה הּוא ּגמּורה. ְְְְְֵֶֶֶָָֹֹֹּתׁשּובה
ׁשאי ּובעת זקנּותֹו, ּבימי אּלא ׁשב לא ואם ."ּבחּורֹותי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹּבימי

ּׁשהיה מה לעׂשֹות לֹו ׁשאינּהאפׁשר ּפי על אף - עֹוׂשה ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
לֹו היא מֹועלת מעּלה, אפּלּוּתׁשּובה הּוא. ּתׁשּובה ּובעל , ְְְֲִִֶֶַַָָָֻ

ועׂשה ימיו, ּכל -עבר ּבתׁשּובתֹו ּומת מיתתֹו ּביֹום ּתׁשּובה ְְְְִִֵַָָָָָָָָָ
הּׁשמׁש", תחׁש לא אׁשר "עד ׁשּנאמר: נמחלין, עֹונֹותיו ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכל
קדם וׁשב ּבֹוראֹו זכר ׁשאם מּכלל, - הּמיתה יֹום ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא

לֹו. נסלח ְִֶַָׁשּימּות,
הּתׁשּובהּומה·. הּואהיא ויסירּנּו? חטאֹו, החֹוטא ׁשּיעזב ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

ׁשּנאמר:מּמחׁשבּתֹו, עֹוד, יעׂשהּו ׁשּלא ּבלּבֹו "יעזבויגמר ְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹ
ׁשעבר על יתנחם וכן מחׁשבֹותיו", און ואיׁש ּדרּכֹו, ,רׁשע ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

"ּכי עלׁשּנאמר: ספקּתי הּודעי ואחרי נחמּתי, ׁשּובי אחרי ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
עליו ויעיד ;"עצמו]יר על עד ּתעלּומֹות[יעשה [אתיֹודע ְֲִֵֵַַָָָָ

החטאהקב"ה] לזה יׁשּוב נאמרלעֹולםׁשּלא "ולא ׁשּנאמר: , ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
אׁשר ידינּו, למעׂשה 'אלהינּו' וצריעֹוד יתֹום". ירחם ּב ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶַַָָָֹֻ

ּבׂשפתיו אּלּולהתוּדֹות ענינֹות ולֹומר ּבלּבֹו., ׁשּגמר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
זהּכל‚. הרי - לעזב ּבלּבֹו ּגמר ולא ּבדברים, הּמתוּדה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ּבידֹו וׁשרץ לטֹובל עדּדֹומה מֹועלת הּטבילה ׁשאין , ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ירחם". ועֹוזב, "ּומֹודה אֹומר: הּוא וכן הּׁשרץ; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֻׁשּיׁשלי
הּזה העם חטא "אּנא, ׁשּנאמר: החטא, את לפרט ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוצרי

גדלה, זהב".חטאה אלהי להם וּיעׂשּו ְֱֲֲֵֶַַָָָָָָֹֹ
הּׁשבמּדרכי„. להיֹות ּבבכיהּתׁשּובה, ה', לפני ּתמיד צֹועק ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָ

מן הרּבה ּומתרחק ּכחֹו, ּכפי צדקה ועֹוׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹּובתחנּונים,
ואיני אחר, 'ׁשאני ּכלֹומר: - ׁשמֹו ּומׁשּנה ּבֹו, ׁשחטא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּדבר
ּכּלן מעׂשיו ּומׁשּנה - הּמעׂשים' אֹותן ׁשעׂשה האיׁש ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֻאֹותֹו

ׁשּגלּות - מּמקֹומֹו וגֹולה יׁשרה, ּולדר עֹון,לטֹובה מכּפרת ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
רּוח. ּוׁשפל ענו ולהיֹות להּכנע לֹו ׁשּגֹורמת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּפני

להם,וׁשבח‰. ּפׁשעיו ויֹודיע ּברּבים ׁשּיתוּדה לּׁשב, ּגדֹול ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
להם: ואֹומר לאחרים, חברֹו ּובין ׁשּבינֹו עברֹות ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּומגּלה
ׁשב הּיֹום והריני ,וכ ּכ לֹו ועׂשיתי לפלֹוני חטאתי ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָ'אמנם

וכ איןונחם'. - ּפׁשעיו מכּסה אּלא מֹודיע, ואינֹו הּמתּגאה ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
יצליח" לא ּפׁשעיו "מכּסה ׁשּנאמר: ּגמּורה, ּבּמהּתׁשּובתֹו . ְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּבינֹו אבל לחברֹו. אדם ׁשּבין ּבעברֹות אמּורים? ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּדברים
היא ּפנים ועּזּות חטאֹו, לפרסם צרי אינֹו - הּמקֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלבין

ּופֹורט הּוא, ּברּו האל לפני ׁשב אּלא ּגּלם; אם חטאיולֹו ְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָ
סתם רּבים ּבפני עליהן ּומתוּדה פירוט]לפניו, וטֹובה[ללא . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּכסּוי ּפׁשע נׂשּוי "אׁשרי ׁשּנאמר: עֹונֹו, נתּגּלה ׁשּלא לֹו ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהיא
ֲָָחטאה".

.Âלעֹולםאף יפה והּצעקה ׁשהּתׁשּובה ּפי ּבעׂשרתעל , ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּביֹותר יפה היא הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ,הּימים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

מתקּבלת, היא קראּוהּוּומּיד ּבהּמצאֹו, ה' "ּדרׁשּו ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָ
ּביחיד אמּורים? ּדברים ּבּמה קרֹוב". ּבצּבּורּבהיֹותֹו אבל ; ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָ

ּתׁשּובה ׁשעֹוׂשין זמן ּכל נענין,- הן ׁשלם ּבלב וצֹועקין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
אליו". קראנּו ּבכל אלהינּו, "ּכה' ְְֱֱֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:

.Êליחידיֹום לּכל, ּתׁשּובה זמן הּוא - ּולרּבים,הּכּפּורים ְְְְִִִִַַַַָָֹ
קץ חּיבין[גמר]והּוא ,לפיכ ליׂשראל; ּוסליחה מחילה ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָ

ּולה ּתׁשּובה לעׂשֹות וּדּויהּכל ּומצות הּכּפּורים. ּביֹום תוּדֹות ְְְְְֲִִִִִַַַַַָֹ
ׁשּמא ׁשּיאכל, קדם הּיֹום מערב ׁשּיתחיל - הּכּפּורים ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹיֹום
קדם ׁשהתוּדה ּפי על ואף ׁשּיתוּדה. קדם ּבּסעּודה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹיחנק
וחֹוזר ערבית; הּכּפּורים יֹום ּבלילי ּומתוּדה חֹוזר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹׁשּיאכל,
והיכן ּובנעילה. ּובמנחה, ּובמּוסף, ּבׁשחרית, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּומתוּדה
ּתפּלתֹו ּבאמצע צּבּור, ּוׁשליח ּתפּלתֹו; אחר יחיד, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָמתוּדה?

רביעית. ְְִִִָָּבברכה
.Áהּוּדּוי;' . . חטאנּו. אנחנּו 'אבל - יׂשראל ּכל ּבֹו ׁשּנהגּו ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָ

הּוּדּוי עּקר זהוהּוא הּכּפּורים ּביֹום עליהן ׁשהתוּדה עברֹות . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ּפי על אף אחר, הּכּפּורים ּביֹום עליהן ּומתוּדה חֹוזר -ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַ
אדע, אני פׁשעי "ּכי ׁשּנאמר: ּבתׁשּובתֹו, עֹומד ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא

תמיד". נגּדי ְְִִִֶַָָוחטאתי
.Ëעברֹותאין אּלא מכּפרין, הּכּפּורים יֹום ולא הּתׁשּובה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּבעל אֹו אסּור ּדבר ׁשאכל מי ּכגֹון לּמקֹום, אדם ְִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּבין
לחברֹו, אדם ׁשּבין עברֹות אבל ּבהן. וכּיֹוצא אסּורה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבעילה
וכּיֹוצא ּגֹוזלֹו אֹו חברֹו את המקּלל אֹו ּבחברֹו חֹובל ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַּכגֹון
ּׁשהּוא מה לחברֹו ׁשּיּתן עד לעֹולם, לֹו נמחל אינֹו - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבהן

לֹו עלחּיב אף וירּצהּו. חּיב, ׁשהּוא ממֹון לֹו ׁשהחזיר ּפי ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
לרּצֹותֹו צרי מּמּנּולֹו, לֹוולׁשאל לאׁשּימחל ואפּלּו ; ְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹֹֹ

ולפּגע לפּיסֹו צרי ּבדברים, אּלא חברֹו את ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹהקניט
-[להפציר] לֹו למחל חברֹו רצה לא לֹו. ׁשּימחל עד ְְֲִִֵֶַָָֹֹֹּבֹו

ּבֹו ּופֹוגעין מרעיו, אדם ּבני ׁשלׁשה ׁשל ׁשּורה לֹו ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹמביא
ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה לֹו מביא להן, נתרּצה לא מּמּנּו. ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹּומבּקׁשין
החֹוטא. הּוא מחל, ׁשּלא וזה לֹו; והֹול מּניחֹו רצה, ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
ׁשּימחל עד ּפעמים, אלף אפּלּו ּובא הֹול - רּבֹו היה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹואם

לֹו.
.Èאכזרילפי להיֹות לאדם יהיהׁשאסּור אּלא יתּפּיס, ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

החֹוטא מּמּנּו ׁשּמבּקׁש ּובׁשעה לכעס, וקׁשה לרצֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנֹוח
לֹו הצר ואפּלּו חפצה; ּובנפׁש ׁשלם ּבלב מֹוחל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹלמחל,
זרע ׁשל ּדרּכם הּוא וזה יּטר. ולא יּקם לא הרּבה, לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹוחטא
אּלא ּכן, אינן לב ערלי הּגֹוים אבל הּנכֹון. ולּבם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראל,

הּגבעֹונים,[כעסו]"ועברתֹו על אֹומר הּוא וכן נצח"; ׁשמרה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
יׂשראל מּבני לא - "והּגבענים נתּפּיסּו: ולא מחלּו ׁשּלא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹֹלפי

ֵָהּמה".
.‡Èמחילההחֹוטא מּמּנּו ׁשּיבּקׁש קדם חברֹו ּומת לחברֹו, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

לפניהם: ואֹומר קברֹו, על ּומעמידן אדם ּבני עׂשרה מביא -ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
'וכ ּכ לֹו ׁשעׂשיתי זה ולפלֹוני יׂשראל אלהי לה' .'חטאתי ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
לֹו יֹודע היה לא ליֹורׁשיו; יחזירֹו ממֹון, לֹו חּיב היה ְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹואם

ויתוּדה. ּדין, ּבבית יּניחּנּו - ְְְִִִֵֵֶֶַַיֹורׁש

גּפרק ¤¤

מיּכל‡. ועֹונֹות: זכּיֹות לֹו יׁש האדם, מּבני ואחד אחד ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ
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לא הּתׁשּובה, מּפני עׂשה ולא ּופרׁש לעׂשֹותֹו, ּבידֹו ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹֹואפׁשר
ּכח מּכׁשלֹון ולא ּבעברה,מּיראה אּׁשה על ׁשּבא הרי ּכיצד? . ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ

ּובכח ּבּה ּבאהבתֹו עֹומד והּוא עּמּה, נתיחד זמן ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹּולאחר
ּבעל הּוא זה - עבר ולא ּופרׁש ּבּה, ׁשעבר ּובּמדינה ְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹּגּופֹו,
ּבֹוראי את "ּוזכר אֹומר: ׁשּׁשלמה הּוא ּגמּורה. ְְְְְֵֶֶֶָָֹֹֹּתׁשּובה
ׁשאי ּובעת זקנּותֹו, ּבימי אּלא ׁשב לא ואם ."ּבחּורֹותי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹּבימי

ּׁשהיה מה לעׂשֹות לֹו ׁשאינּהאפׁשר ּפי על אף - עֹוׂשה ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
לֹו היא מֹועלת מעּלה, אפּלּוּתׁשּובה הּוא. ּתׁשּובה ּובעל , ְְְֲִִֶֶַַָָָֻ

ועׂשה ימיו, ּכל -עבר ּבתׁשּובתֹו ּומת מיתתֹו ּביֹום ּתׁשּובה ְְְְִִֵַָָָָָָָָָ
הּׁשמׁש", תחׁש לא אׁשר "עד ׁשּנאמר: נמחלין, עֹונֹותיו ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכל
קדם וׁשב ּבֹוראֹו זכר ׁשאם מּכלל, - הּמיתה יֹום ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא

לֹו. נסלח ְִֶַָׁשּימּות,
הּתׁשּובהּומה·. הּואהיא ויסירּנּו? חטאֹו, החֹוטא ׁשּיעזב ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

ׁשּנאמר:מּמחׁשבּתֹו, עֹוד, יעׂשהּו ׁשּלא ּבלּבֹו "יעזבויגמר ְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹ
ׁשעבר על יתנחם וכן מחׁשבֹותיו", און ואיׁש ּדרּכֹו, ,רׁשע ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

"ּכי עלׁשּנאמר: ספקּתי הּודעי ואחרי נחמּתי, ׁשּובי אחרי ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
עליו ויעיד ;"עצמו]יר על עד ּתעלּומֹות[יעשה [אתיֹודע ְֲִֵֵַַָָָָ

החטאהקב"ה] לזה יׁשּוב נאמרלעֹולםׁשּלא "ולא ׁשּנאמר: , ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
אׁשר ידינּו, למעׂשה 'אלהינּו' וצריעֹוד יתֹום". ירחם ּב ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶַַָָָֹֻ

ּבׂשפתיו אּלּולהתוּדֹות ענינֹות ולֹומר ּבלּבֹו., ׁשּגמר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
זהּכל‚. הרי - לעזב ּבלּבֹו ּגמר ולא ּבדברים, הּמתוּדה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ּבידֹו וׁשרץ לטֹובל עדּדֹומה מֹועלת הּטבילה ׁשאין , ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ירחם". ועֹוזב, "ּומֹודה אֹומר: הּוא וכן הּׁשרץ; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֻׁשּיׁשלי
הּזה העם חטא "אּנא, ׁשּנאמר: החטא, את לפרט ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוצרי

גדלה, זהב".חטאה אלהי להם וּיעׂשּו ְֱֲֲֵֶַַָָָָָָֹֹ
הּׁשבמּדרכי„. להיֹות ּבבכיהּתׁשּובה, ה', לפני ּתמיד צֹועק ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָ

מן הרּבה ּומתרחק ּכחֹו, ּכפי צדקה ועֹוׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹּובתחנּונים,
ואיני אחר, 'ׁשאני ּכלֹומר: - ׁשמֹו ּומׁשּנה ּבֹו, ׁשחטא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּדבר
ּכּלן מעׂשיו ּומׁשּנה - הּמעׂשים' אֹותן ׁשעׂשה האיׁש ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֻאֹותֹו

ׁשּגלּות - מּמקֹומֹו וגֹולה יׁשרה, ּולדר עֹון,לטֹובה מכּפרת ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
רּוח. ּוׁשפל ענו ולהיֹות להּכנע לֹו ׁשּגֹורמת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּפני

להם,וׁשבח‰. ּפׁשעיו ויֹודיע ּברּבים ׁשּיתוּדה לּׁשב, ּגדֹול ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
להם: ואֹומר לאחרים, חברֹו ּובין ׁשּבינֹו עברֹות ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּומגּלה
ׁשב הּיֹום והריני ,וכ ּכ לֹו ועׂשיתי לפלֹוני חטאתי ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָ'אמנם

וכ איןונחם'. - ּפׁשעיו מכּסה אּלא מֹודיע, ואינֹו הּמתּגאה ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
יצליח" לא ּפׁשעיו "מכּסה ׁשּנאמר: ּגמּורה, ּבּמהּתׁשּובתֹו . ְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּבינֹו אבל לחברֹו. אדם ׁשּבין ּבעברֹות אמּורים? ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּדברים
היא ּפנים ועּזּות חטאֹו, לפרסם צרי אינֹו - הּמקֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלבין

ּופֹורט הּוא, ּברּו האל לפני ׁשב אּלא ּגּלם; אם חטאיולֹו ְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָ
סתם רּבים ּבפני עליהן ּומתוּדה פירוט]לפניו, וטֹובה[ללא . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּכסּוי ּפׁשע נׂשּוי "אׁשרי ׁשּנאמר: עֹונֹו, נתּגּלה ׁשּלא לֹו ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהיא
ֲָָחטאה".

.Âלעֹולםאף יפה והּצעקה ׁשהּתׁשּובה ּפי ּבעׂשרתעל , ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּביֹותר יפה היא הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ,הּימים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

מתקּבלת, היא קראּוהּוּומּיד ּבהּמצאֹו, ה' "ּדרׁשּו ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָ
ּביחיד אמּורים? ּדברים ּבּמה קרֹוב". ּבצּבּורּבהיֹותֹו אבל ; ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָ

ּתׁשּובה ׁשעֹוׂשין זמן ּכל נענין,- הן ׁשלם ּבלב וצֹועקין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
אליו". קראנּו ּבכל אלהינּו, "ּכה' ְְֱֱֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:

.Êליחידיֹום לּכל, ּתׁשּובה זמן הּוא - ּולרּבים,הּכּפּורים ְְְְִִִִַַַַָָֹ
קץ חּיבין[גמר]והּוא ,לפיכ ליׂשראל; ּוסליחה מחילה ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָ

ּולה ּתׁשּובה לעׂשֹות וּדּויהּכל ּומצות הּכּפּורים. ּביֹום תוּדֹות ְְְְְֲִִִִִַַַַַָֹ
ׁשּמא ׁשּיאכל, קדם הּיֹום מערב ׁשּיתחיל - הּכּפּורים ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹיֹום
קדם ׁשהתוּדה ּפי על ואף ׁשּיתוּדה. קדם ּבּסעּודה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹיחנק
וחֹוזר ערבית; הּכּפּורים יֹום ּבלילי ּומתוּדה חֹוזר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹׁשּיאכל,
והיכן ּובנעילה. ּובמנחה, ּובמּוסף, ּבׁשחרית, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּומתוּדה
ּתפּלתֹו ּבאמצע צּבּור, ּוׁשליח ּתפּלתֹו; אחר יחיד, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָמתוּדה?

רביעית. ְְִִִָָּבברכה
.Áהּוּדּוי;' . . חטאנּו. אנחנּו 'אבל - יׂשראל ּכל ּבֹו ׁשּנהגּו ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָ

הּוּדּוי עּקר זהוהּוא הּכּפּורים ּביֹום עליהן ׁשהתוּדה עברֹות . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ּפי על אף אחר, הּכּפּורים ּביֹום עליהן ּומתוּדה חֹוזר -ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַ
אדע, אני פׁשעי "ּכי ׁשּנאמר: ּבתׁשּובתֹו, עֹומד ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא

תמיד". נגּדי ְְִִִֶַָָוחטאתי
.Ëעברֹותאין אּלא מכּפרין, הּכּפּורים יֹום ולא הּתׁשּובה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּבעל אֹו אסּור ּדבר ׁשאכל מי ּכגֹון לּמקֹום, אדם ְִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּבין
לחברֹו, אדם ׁשּבין עברֹות אבל ּבהן. וכּיֹוצא אסּורה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבעילה
וכּיֹוצא ּגֹוזלֹו אֹו חברֹו את המקּלל אֹו ּבחברֹו חֹובל ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַּכגֹון
ּׁשהּוא מה לחברֹו ׁשּיּתן עד לעֹולם, לֹו נמחל אינֹו - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבהן

לֹו עלחּיב אף וירּצהּו. חּיב, ׁשהּוא ממֹון לֹו ׁשהחזיר ּפי ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
לרּצֹותֹו צרי מּמּנּולֹו, לֹוולׁשאל לאׁשּימחל ואפּלּו ; ְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹֹֹ

ולפּגע לפּיסֹו צרי ּבדברים, אּלא חברֹו את ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹהקניט
-[להפציר] לֹו למחל חברֹו רצה לא לֹו. ׁשּימחל עד ְְֲִִֵֶַָָֹֹֹּבֹו

ּבֹו ּופֹוגעין מרעיו, אדם ּבני ׁשלׁשה ׁשל ׁשּורה לֹו ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹמביא
ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה לֹו מביא להן, נתרּצה לא מּמּנּו. ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹּומבּקׁשין
החֹוטא. הּוא מחל, ׁשּלא וזה לֹו; והֹול מּניחֹו רצה, ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
ׁשּימחל עד ּפעמים, אלף אפּלּו ּובא הֹול - רּבֹו היה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹואם

לֹו.
.Èאכזרילפי להיֹות לאדם יהיהׁשאסּור אּלא יתּפּיס, ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

החֹוטא מּמּנּו ׁשּמבּקׁש ּובׁשעה לכעס, וקׁשה לרצֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנֹוח
לֹו הצר ואפּלּו חפצה; ּובנפׁש ׁשלם ּבלב מֹוחל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹלמחל,
זרע ׁשל ּדרּכם הּוא וזה יּטר. ולא יּקם לא הרּבה, לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹוחטא
אּלא ּכן, אינן לב ערלי הּגֹוים אבל הּנכֹון. ולּבם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראל,

הּגבעֹונים,[כעסו]"ועברתֹו על אֹומר הּוא וכן נצח"; ׁשמרה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
יׂשראל מּבני לא - "והּגבענים נתּפּיסּו: ולא מחלּו ׁשּלא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹֹלפי

ֵָהּמה".
.‡Èמחילההחֹוטא מּמּנּו ׁשּיבּקׁש קדם חברֹו ּומת לחברֹו, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

לפניהם: ואֹומר קברֹו, על ּומעמידן אדם ּבני עׂשרה מביא -ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
'וכ ּכ לֹו ׁשעׂשיתי זה ולפלֹוני יׂשראל אלהי לה' .'חטאתי ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
לֹו יֹודע היה לא ליֹורׁשיו; יחזירֹו ממֹון, לֹו חּיב היה ְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹואם

ויתוּדה. ּדין, ּבבית יּניחּנּו - ְְְִִִֵֵֶֶַַיֹורׁש

גּפרק ¤¤

מיּכל‡. ועֹונֹות: זכּיֹות לֹו יׁש האדם, מּבני ואחד אחד ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ
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יתרֹות ׁשעֹונֹותיו ּומי צּדיק; עֹונֹותיו, על יתרֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשּזכּיֹותיו
ּבינֹוני למחצה, מחצה רׁשע; זכּיֹותיו, אםעל - הּמדינה וכן . ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

צּדקת; זֹו הרי עֹונֹותיהם, על מרּבֹות יֹוׁשביה ּכל זכּיֹות ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָֻֻהיּו
העֹולם ּכל וכן רׁשעה. זֹו הרי מרּבין, עֹונֹותיהם היּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָֻואם

ֻּכּלֹו.
מתאדם·. הּוא מּיד - זכּיֹותיו על מרּבין ׁשעֹונֹותיו ְְֲִִֵֶַָָָָָֻֻ

ׁשעֹונֹותיהּברׁשעֹו מדינה וכן ."עֹונ רב "על ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּכי ועמרה סדם "זעקת ׁשּנאמר: אֹובדת, היא מּיד - ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻמרּבין

מּידרּבה". - מרּבין עֹונֹותיהם היּו אם ּכּלֹו, העֹולם ּכל וכן ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָֻֻ
נׁשחתין, וׁשּקּולהן האדם". רעת רּבה ּכי ה' "וּירא ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּגדלן לפי אּלא והעֹונֹות, הּזכּיֹות מנין לפי אינֹו זכּותזה יׁש : ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
טֹוב"; ּדבר ּבֹו נמצא "יען ׁשּנאמר: עֹונֹות, ּכּמה ּכנגד ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיא
אחד, "וחֹוטא ׁשּנאמר: זכּיֹות, ּכּמה ּכנגד ׁשהּוא עֹון ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻויׁש
אל ׁשל ּבדעּתֹו אּלא ׁשֹוקלין ואין הרּבה". טֹובה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָיאּבד

עֹורכין היא הּיֹודע והּוא ּכנגד[שוקלים]ּדעֹות, הּזכּיֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַֻ
ֲָהעֹונֹות.

עלּכל‚. ׁשּנחם ותההמי ׁשעׂשה, על[התחרט]הּמצוֹות ְְִִִֶֶַַַַָָָָָ
לא אּולי ּבעׂשּיתן? הֹועלּתי 'ּומה ּבלּבֹו: ואמר ְְְְֲִִִַַַַַַָָָֹֻהּזכּיֹות,
ׁשּום לֹו מזּכירין ואין ּכּלן, את אּבד זה הרי - אֹותן'! ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻעׂשיתי
ּביֹום תּצילּנּו לא הּצּדיק "צדקת ׁשּנאמר: ּבעֹולם, ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹזכּות
ׁשּׁשֹוקלין ּכׁשם הראׁשֹונֹות. על ּבתֹוהה אּלא זה, אין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָרׁשעֹו";
וׁשנה, ׁשנה ּבכל ּכ - מיתתֹו ּבׁשעת ּוזכּיֹותיו אדם ְְְְֲִִַָָָָָָָָָָֻעֹונֹות

העֹולם מּבאי ואחד אחד ּכל עֹונֹות ּביֹוםעםׁשֹוקלין זכּיֹותיו ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָֻ
ּומי לחּיים; נחּתם צּדיק, ׁשּנמצא מי הּׁשנה: ראׁש ׁשל ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹטֹוב
יֹום עד לֹו ּתֹולין והּבינֹוני, למיתה. נחּתם רׁשע, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּנמצא
נחּתם לאו, ואם לחּיים; נחּתם ּתׁשּובה, עׂשה אם ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָהּכּפּורים:

ְִָלמיתה.
אף„ הּׁשנה. ּבראׁש ׁשֹופר ׁשּתקיעת ּפי -הּכתּובּגזרתעל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

ּכלֹומררמז ּבֹו, מּׁשנתכםיׁש יׁשנים עּורּו עּורּו והקיצּו,: ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ
ּבתׁשּובה, וחזרּו ּבמעׂשיכם וחּפׂשּו מּתרּדמתכם; ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָנרּדמים
הּזמן, ּבהבלי האמת את הּׁשֹוכחים אּלּו ּבֹוראכם. ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָוזכרּו

יֹועיל[מתמסרים]וׁשֹוגים לא אׁשר וריק ּבהבל ׁשנתם ּכל ְְְֲִִִֶֶֶָָָָֹ
ּדרכיכם והיטיבּו לנפׁשֹותיכם, הּביטּו - יּציל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹולא
ּומחׁשבּתֹו הרעה, ּדרּכֹו מּכם אחד ּכל ויעזב ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּומעלליכם;

אדם ּכל צרי ,לפיכ טֹובה. לא ּכלאׁשר עצמֹו ׁשּיראה ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
העֹולם ּכל וכן חּיב, וחציֹו זּכאי חציֹו ּכאּלּו ּכּלּה, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהּׁשנה

-(ּכּלֹו אחד חטא חטא חּיב; וחציֹו זּכאי חציֹו הכריע), הרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּכּלֹו העֹולם ּכל את והכריע וגרםעצמֹו חֹובה, להןלכף ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻ

והכריע עצמֹו את הכריע הרי - אחת מצוה עׂשה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהׁשחתה;
והּצלה. ּתׁשּועה להן וגרם זכּות, לכף ּכּלֹו העֹולם ּכל ְְְְְֶֶַַַָָָָָָָָֻאת
עצמֹו, ׁשּצּדק זה - עֹולם" יסֹוד "וצּדיק, ׁשּנאמר: הּוא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָזה
ּכל נהגּו זה, ענין ּומּפני והּצילֹו. ּכּלֹו העֹולם ּכל את ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֻהכריע
ולעסק טֹובים ּובמעׂשים ּבצדקה להרּבֹות יׂשראל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֹּבית
ימֹות מּכל יתר הּכּפּורים, יֹום ועד הּׁשנה מראׁש ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹּבמצוֹות
אּלּו, ימים ּבעׂשרת ּבּלילה לקּום ּכּלם ונהגּו ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהּׁשנה.

ּתחנּוני ּבדברי ּכנסּיֹות ּבבּתי ּכּבּוׁשיןּולהתּפּלל ודברי ם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָ
הּיֹום.[מוסר] ׁשּיאֹור ֵֶַַעד

מחּׁשביןּבׁשעה‰. אין זכּיֹותיו, עם אדם עֹונֹות ׁשּׁשֹוקלין ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻ
ואיל מּׁשליׁשי אּלא ׁשני, ולא ּבֹו ׁשחטא עֹון ּתחּלת .עליו ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
- זכּיֹותיו על מרּבין ואיל מּׁשליׁשי עֹונֹותיו נמצאּו ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֻֻאם
ואם הּכל. על אֹותֹו ודנין מצטרפין, העֹונֹות ׁשני ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹאֹותן
- ואיל ׁשליׁשי מעֹון אׁשר עֹונֹותיו ּכנגד זכּיֹותיו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻנמצאּו

ראׁשֹון[מוחלין]מעבירים ראׁשֹון עֹונֹותיו עלּכל ["מוותרים" ֲֲִִִִַָָ
הראשונות] ׁשּכברהפעמיים ראׁשֹון, נחׁשב ׁשהּׁשליׁשי לפי ;ְְְְִִִִֶֶֶַָָ

נמחל ׁשּכבר ראׁשֹון, הּוא הרי הרביעי וכן הּׁשנים; ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָנמחלּו
ּביחיד, אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹופן. עד וכן ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָהּׁשליׁשי;
ּגבר". עם ׁשלֹוׁש ּפעמים אל יפעל אּלה ּכל "הן ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון עֹון להן ּתֹולין - הּצּבּור ְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָאבל
אׁשיבּנּו". לא ארּבעה ועל יׂשראל, ּפׁשעי ׁשלׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ"על
.ואיל מרביעי להן מחּׁשבין זֹו, ּדר על להם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּוכׁשּמחּׁשבין
הּניח ׁשּלא ׁשּלהן עֹונֹות מחצה ּבכלל היה אם - ְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּבינֹונים
לעֹולם חלק לֹו ויׁש חטאיו, ּכפי אֹותֹו ּדנין - מעֹולם ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָּתפּלין
ּכפי אֹותן ּדנין - מרּבין ׁשעֹונֹותיהן הרׁשעים ּכל וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻהּבא;
להן יׁש יׂשראל ׁשּכל הּבא; לעֹולם חלק להן ויׁש ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹחּטאתיהן,

ּפ על אף הּבא, לעֹולם ּכּלםחלק ועּמ" ׁשּנאמר: - ׁשחטאּו י ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ארץ ּכלֹומר: מׁשל, - זֹו ארץ ארץ"; יירׁשּו לעֹולם ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָצּדיקים,
יׁש העֹולם, אּמֹות חסידי וכן הּבא. העֹולם והּוא ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָֻהחּיים;

הּבא לעֹולם חלק .להן ֵֶֶַָָָָ
.Âואֹובדין,ואּלּו נכרתין אּלא הּבא, לעֹולם חלק להן ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

עֹולמים: ּולעֹולמי לעֹולם וחּטאתם רׁשעם ּגדל על ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹונּדֹונין
והּכֹופרים ּבּתֹורה, והּכֹופרים והאּפיקֹורֹוסים, ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָהּמינים,
והּמׁשּמדים, הּגֹואל, ּבביאת והּכֹופרים הּמתים, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָֻּבתחּית
עברֹות והעֹוׂשה צּבּור, מּדרכי והּפֹורׁשים הרּבים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּומחטיאי

ּכיהֹויקים ּבפרהסיא רמה יהודה]ּביד והּמֹוסרין,[מלך , ְְְְְְִִִֶַַָָָָָ
ּדמים, וׁשֹופכי ׁשמים, לׁשם ׁשּלא הּצּבּור על אימה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּומּטילי

ערלתֹו והּמֹוׁש הרע, לׁשֹון הוא]ּובעלי שמהול יכירו .[שלא ְְֲֵֵַַַָָָָ
.Êאלֹוּה,חמּׁשה ׁשם ׁשאין האֹומר 'מינים': הּנקראים הן ְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

מנהיג לעֹולם ׁשניםואין הם אבל מנהיג, ׁשם ׁשּיׁש והאֹומר ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּגּוף ׁשהּוא אּלא אחד, רּבֹון ׁשם ׁשּיׁש והאֹומר יתר; ּובעלאֹו ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

וכן לּכל; וצּור ראׁשֹון לבּדֹו ׁשאינֹו האֹומר וכן ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֹּתמּונה;
מליץ להיֹות ּכדי זּולתֹו, אלֹוּה רּבֹון[יושר]העֹובד ּובין ּבינֹו ְְֱִִִֵֵֵֵֵַָָ

מין. הּוא אּלּו, מחמּׁשה אחד ּכל ֲִִִֵֵֶָָָָָהעֹולמים.
.Áהאֹומרׁשלׁשה 'אּפיקֹורֹוסים': הּנקראין ׁשםהן ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

מּדע ׁשם ואין ּכלל, ללב[חכמה]נבּואה מהּבֹורא ׁשּמּגיע ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
והאֹומר רּבנּו; מׁשה ׁשל נבּואתֹו והּמכחיׁש האדם; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבני
אּלּו מּׁשלׁשה אחד ּכל אדם. ּבני מעׂשה יֹודע הּבֹורא ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ׁשאין האֹומר ּבּתֹורה: הּכֹופרים הן ׁשלׁשה אּפיקֹורֹוס. הן -ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
אם אחת, ּתבה אפּלּו אחד, ּפסּוק אפּלּו - ה' מעם ֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהּתֹורה

עצמֹו' מּפי אמרֹו 'מׁשה ּבּתֹורהאמר: ּכֹופר זה הרי וכן, ; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבפרּוׁשּה, מּגידיההּכֹופר והכחיׁש ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה והיא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

החליף[חכמיה] ׁשהּבֹורא והאֹומר ּוביּתֹוס; צדֹוק ּכגֹון ,ְְְְִֵֵֶֶַַָָ
ּפי על אף זֹו, ּתֹורה ּבטלה ּוכבר אחרת, ּבמצוה זֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָמצוה

והה הּנֹוצרים ּכגֹון ה', מעם היתה אחדׁשהיא ּכל גרים. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּתֹורה. ּכֹופר - אּלּו ְִֵֵַָָֹמּׁשלׁשה
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.Ëהמׁשּמדיםׁשנים והמׁשּמדהם אחת, לעברה המׁשּמד : ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֻֻֻ
הּתֹורה עצמֹולכל ׁשהחזיק זה - אחת לעברה המׁשּמד ּכּלּה. ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻֻ

אפּלּו והרּגל, ּבּה ונתּפרסם ּבזדֹון, עברה אֹותּה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָֻלעׂשֹות
אֹו ׁשעטנז ללּבׁש ּתמיד ׁשהחזק ּכגֹון הּקּלֹות, מן ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֻהיתה
אצלֹו העֹולם מן זֹו מצוה ּבטלה ּכאּלּו ונמצא ּפאה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָלהּקיף
להכעיס ׁשּיעׂשה והּוא, ּדבר; לאֹותֹו מׁשּמד זה הרי -ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֻ

בלבד] תאוותו למלאות ולא הּתֹורה,[הקב"ה, לכל והמׁשּמד .ְְְַַָָָֻ
ּבהן, וידּבק ׁשמד ׁשּגֹוזרין ּבׁשעה הּגֹוים לדתי החֹוזר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכגֹון
ונרּדפים, ׁשפלים ׁשהן ּביׂשראל להּדּבק לֹו ּבצע 'מה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹויאמר:
לכל מׁשּמד זה הרי - ּתּקיפה' ׁשּידן ּבאּלּו ׁשּידּבק לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻטֹוב

ּכּלּה. ַָָֻהּתֹורה
.Èּגדֹול,מחטיאי ּבדבר ׁשהחטיא אחד ּכיצד? הרּבים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

אפּלּוּכירבעם קל, ּבדבר ׁשהחטיא ואחד ּוביּתֹוס; וצדֹוק ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָ
- ׁשּיחטאּו עד אחרים האֹונס ואחד עׂשה; מצות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלבּטל
אֹו זרה; עבֹודה ׁשּיעבדּו עד יׂשראל הֹורג ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכמנּׁשה,

א ּכיׁשּוע.ׁשהטעה - והּדיחם חרים ְְְֲִִִִֵֵֶַָָ
.‡Èעברֹות,הּפֹורׁש עבר ׁשּלא ּפי על אף - צּבּור מּדרכי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

ולא ּבכללן, מצוֹות עֹוׂשה ואינֹו יׂשראל מעדת נבּדל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאּלא
ּבתעניתן מתעּנה ולא ּבצרתן ּכאחדנכנס ּבדרּכֹו הֹול אּלא , ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

הּבא. לעֹולם חלק לֹו אין - מהן אינֹו ּוכאּלּו הארץ, ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָמּגֹויי
ּבין קּלֹות, ׁשעׂשה ּבין - ּכיהֹויקים רמה ּביד עברֹות ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹוׂשה
הּנקרא הּוא וזה הּבא; לעֹולם חלק לֹו אין - חמּורֹות ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשעׂשה

ּבּתֹורה' ּפנים ּבׁש'מגּלה ולא ּפניו וגּלה מצחֹו ׁשהעז מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ּתֹורה. ְִִֵָמּדברי

.·Èאֹוׁשנים להרגֹו ּגֹוים ּביד חברֹו הּמֹוסר הּמֹוסרין: הם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָ
אּנסלהּכֹותֹו ּביד אֹו ּגֹוים ּביד חברֹו ממֹון והּמֹוסר [בעל, ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ
הּבא.זרוע] לעֹולם חלק להן אין ׁשניהן, - ּכגֹוי ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא

.‚Èהרֹודהמּטילי זה - ׁשמים לׁשם ׁשּלא הּצּבּור על אימה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
לכבֹוד וכּונתֹו הרּבה, מּמּנּו ּופֹוחדין יראין והן ּבחזקה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָצּבּור
הּגֹוים. מלכי ּכגֹון ׁשמים, לכבֹוד לא חפציו, וכל ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹעצמֹו

.„Èועׂשריםּכל מארּבעה ואחד ׁשּמנינּואחד אּלּו אנׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
לעֹו חלק להן אין יׂשראל, ׁשהן ּפי על אף ויׁש- הּבא. לם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשהרגיל חכמים אמרּו כן ּפי על ואף מאּלּו, קּלֹות ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָעברֹות
ּולהּזהר מהן להתרחק ּכדי הּבא, לעֹולם חלק לֹו אין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהן
ּבכּנּוי, לחברֹו והּקֹורא חברֹו, את המכּנה הן: ואּלּו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמהן.
והמבּזה חברֹו, ּבקלֹון והּמתּכּבד ּברּבים, חברֹו ּפני ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָוהּמלּבין
הּמֹועדֹות, את והמבּזה רּבֹותיו, והמבּזה חכמים, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּתלמידי
אחד ׁשּכל אמּורים, ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. את ְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהמחּלל
אבל ּתׁשּובה. ּבלא ּבׁשּמת הּבא? לעֹולם חלק לֹו אין ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹמאּלּו
מּבני זה הרי - ּתׁשּובה ּבעל והּוא ּומת מרׁשעֹו, ׁשב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָאם
אפּלּו הּתׁשּובה. ּבפני ׁשעֹומד ּדבר ל ׁשאין הּבא; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעֹולם
לעֹולם חלק לֹו יׁש - ׁשב ּובאחרֹונה ימיו, ּכל ּבעּקר ֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָּכפר
- ה' אמר ולּקרֹוב, לרחֹוק ׁשלֹום "ׁשלֹום ׁשּנאמר: ְְֱֶֶַַַַָָָָָָהּבא,
ּבהן וכּיֹוצא והמׁשּמדים והּפֹוׁשעים הרׁשעים ּכל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻּורפאתיו".

ּבמטמֹונּיֹות ׁשחזרּו ּבין ּבגלּוי ּבין ּבתׁשּובה, [בסתר]ׁשחזרּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
ּפי על אף ׁשֹובבים"; ּבנים "ׁשּובּו ׁשּנאמר: אֹותן, מקּבלין -ְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ

ּבּסתר ׁשהרי הּוא, ׁשֹובב -ׁשעדין ּבגלּוי ולא חֹוזר ּבלבד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּבתׁשּובה. אֹותֹו ְְְִִַָמקּבלין

ה'תשע"ב אדר כ"ו שלישי יום

דּפרק ¤¤

הּתׁשּובהעׂשרים‡. את מעּכבין ּדברים ארּבעהוארּבעה . ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ
ּברּו הּקדֹוׁש אין מארּבעּתן, אחד והעֹוׂשה ּגדֹול, עֹון - ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמהן

מסּפיק חטאֹו.[מסייע]הּוא ּגדל לפי ּתׁשּובה, לעׂשֹות ּבידֹו ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹ
המעּכב זה, עֹון ּובכלל הרּבים; את הּמחטיא (א) הן: ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָואּלּו
טֹובה מּדר חברֹו והּמּטה (ב) מצוה. מּלעׂשֹות הרּבים ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאת

מסית ּכגֹון רעה, זרה]לדר לעבודה .[רבים]ּומּדיח[יחיד ְְִִֵֶֶַַָָ
הֹואיל - ּבידֹו ממחה ואינֹו רעה, ּבתרּבּות ּבנֹו הרֹואה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָ(ג)
ּכמחטיא ונמצא ּפֹורׁש, היה ּבֹו מחה אּלּו ּברׁשּותֹו, ְְְְְְִִִִִֵַָָָָּובנֹו
ּבאחרים למחֹות ּבידֹו ׁשאפׁשר ּכל - זה עֹון ּובכלל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו;
אֹותן יּניח אּלא ּבהן, מחה ולא יחידים ּבין רּבים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבין
האֹומר: זה, ּובכלל ואׁשּוב'; 'אחטא והאֹומר: (ד) ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָּבכׁשלֹונן.

מכּפר'. הּכּפּורים ויֹום ְְְִִֵֶַַָ'אחטא,
ּבפניּומהן·. הּתׁשּובה ּדרכי הּנֹועלין ּדברים חמּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשּבזמןעֹוׂשיהן לפי - הּצּבּור מן הּפֹורׁש (א) הן: ואּלּו ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַ
ּבּזכּיֹות עּמהן זֹוכה ואינֹו עּמהן, יהיה ולא ּתׁשּובה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשּיעׂשּו
ׁשּמחלקּתֹו לפי - חכמים ּדברי על והחֹולק (ב) ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֻׁשעֹוׂשין.
(ג) הּתׁשּובה. ּדרכי יֹודע ואינֹו מהן, לפרׁש לֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּגֹורמת
רֹודף אינֹו ּבעיניו, ׁשּנתּבּזּו ׁשּכיון - הּמצוֹות על ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּמלעיג
(ד) יזּכה? ּבּמה יעׂשה, לא ואם עֹוׂשן; ולא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאחריהן

ּולטרדֹו לדחפֹו להן ּגֹורם זה ׁשּדבר - רּבֹותיו ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהמבּזה
לֹו ּומֹורה מלּמד ימצא לא ׁשּנטרד ּובזמן ּוכגחזי, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכיׁשּוע
לֹו הּניח לא ׁשהרי - הּתֹוכחֹות את והּׂשֹונא (ה) האמת. ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּדר
ׁשּבזמן לתׁשּובה, ּגֹורמת ׁשהּתֹוכחה הּתׁשּובה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּדר
ּבתׁשּובה, חֹוזר אֹותֹו, ּומכלימין חטאיו לאדם לֹו ְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָׁשּמֹודיעין
הייתם", "ממרים ּתׁשּכח", אל "זכר, ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָֹּכמֹו
יׁשעיהּו וכן חכם". ולא נבל, "עם לב", לכם ה' נתן ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹ"ולא
ׁשֹור "ידע חֹוטא", ּגֹוי "הֹוי ואמר: יׂשראל את ְְִִֵֵֶַַַָָָהֹוכיח
ּומצח ,ערּפ ּברזל וגיד אּתה, קׁשה ּכי "מּדעּתי, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָקֹונהּו",
"קרא ׁשּנאמר: לחּטאים, להֹוכיח האל צּוהּו וכן ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנחּוׁשה";

ליׂשראל, הֹוכיחּו הּנביאים ּכל וכן ."ּתחׂש אל עדבגרֹון, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹ
וקהל קהל ּבכל להעמיד צרי ,לפיכ ּבתׁשּובה. ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָׁשחזרּו
להן, ואֹוהב מּנעּוריו ׁשמים וירא וזקן ּגדֹול חכם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָמּיׂשראל
את ׁשּׂשֹונא וזה ּבתׁשּובה. ּומחזירן לרּבים מֹוכיח ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהא
יעמד לפיכ ּדבריו; ׁשֹומע ולא לּמֹוכיח ּבא אינֹו ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹהּתֹוכחֹות,

טֹובים. ּבעיניו ׁשהם ְְִֵֵֶַָָֹּבחּטאתיו,
ׁשּיׁשּובּומהם‚. לֹו אפׁשר אי אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ

ואינֹו לחברֹו, אדם ׁשּבין עֹונֹות ׁשהן לפי ּגמּורה, ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָּתׁשּובה
למחל מּמּנּו יׁשאל אֹו לֹו ׁשּיחזיר ּכדי לֹו, ׁשחטא חברֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיֹודע

ידּוע,לֹו אדם קּלל ולא - הרּבים את המקּלל (א) הן: ואּלּו ;ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשאינֹו לפי - ּגּנב עם והחֹולק (ב) ּכּפרה. מּמּנּו ׁשּיׁשאל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכדי
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.Ëהמׁשּמדיםׁשנים והמׁשּמדהם אחת, לעברה המׁשּמד : ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֻֻֻ
הּתֹורה עצמֹולכל ׁשהחזיק זה - אחת לעברה המׁשּמד ּכּלּה. ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻֻ

אפּלּו והרּגל, ּבּה ונתּפרסם ּבזדֹון, עברה אֹותּה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָֻלעׂשֹות
אֹו ׁשעטנז ללּבׁש ּתמיד ׁשהחזק ּכגֹון הּקּלֹות, מן ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֻהיתה
אצלֹו העֹולם מן זֹו מצוה ּבטלה ּכאּלּו ונמצא ּפאה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָלהּקיף
להכעיס ׁשּיעׂשה והּוא, ּדבר; לאֹותֹו מׁשּמד זה הרי -ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֻ

בלבד] תאוותו למלאות ולא הּתֹורה,[הקב"ה, לכל והמׁשּמד .ְְְַַָָָֻ
ּבהן, וידּבק ׁשמד ׁשּגֹוזרין ּבׁשעה הּגֹוים לדתי החֹוזר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכגֹון
ונרּדפים, ׁשפלים ׁשהן ּביׂשראל להּדּבק לֹו ּבצע 'מה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹויאמר:
לכל מׁשּמד זה הרי - ּתּקיפה' ׁשּידן ּבאּלּו ׁשּידּבק לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻטֹוב

ּכּלּה. ַָָֻהּתֹורה
.Èּגדֹול,מחטיאי ּבדבר ׁשהחטיא אחד ּכיצד? הרּבים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

אפּלּוּכירבעם קל, ּבדבר ׁשהחטיא ואחד ּוביּתֹוס; וצדֹוק ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָ
- ׁשּיחטאּו עד אחרים האֹונס ואחד עׂשה; מצות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלבּטל
אֹו זרה; עבֹודה ׁשּיעבדּו עד יׂשראל הֹורג ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכמנּׁשה,

א ּכיׁשּוע.ׁשהטעה - והּדיחם חרים ְְְֲִִִִֵֵֶַָָ
.‡Èעברֹות,הּפֹורׁש עבר ׁשּלא ּפי על אף - צּבּור מּדרכי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

ולא ּבכללן, מצוֹות עֹוׂשה ואינֹו יׂשראל מעדת נבּדל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאּלא
ּבתעניתן מתעּנה ולא ּבצרתן ּכאחדנכנס ּבדרּכֹו הֹול אּלא , ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

הּבא. לעֹולם חלק לֹו אין - מהן אינֹו ּוכאּלּו הארץ, ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָמּגֹויי
ּבין קּלֹות, ׁשעׂשה ּבין - ּכיהֹויקים רמה ּביד עברֹות ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹוׂשה
הּנקרא הּוא וזה הּבא; לעֹולם חלק לֹו אין - חמּורֹות ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשעׂשה

ּבּתֹורה' ּפנים ּבׁש'מגּלה ולא ּפניו וגּלה מצחֹו ׁשהעז מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ּתֹורה. ְִִֵָמּדברי

.·Èאֹוׁשנים להרגֹו ּגֹוים ּביד חברֹו הּמֹוסר הּמֹוסרין: הם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָ
אּנסלהּכֹותֹו ּביד אֹו ּגֹוים ּביד חברֹו ממֹון והּמֹוסר [בעל, ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ
הּבא.זרוע] לעֹולם חלק להן אין ׁשניהן, - ּכגֹוי ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא

.‚Èהרֹודהמּטילי זה - ׁשמים לׁשם ׁשּלא הּצּבּור על אימה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
לכבֹוד וכּונתֹו הרּבה, מּמּנּו ּופֹוחדין יראין והן ּבחזקה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָצּבּור
הּגֹוים. מלכי ּכגֹון ׁשמים, לכבֹוד לא חפציו, וכל ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹעצמֹו

.„Èועׂשריםּכל מארּבעה ואחד ׁשּמנינּואחד אּלּו אנׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
לעֹו חלק להן אין יׂשראל, ׁשהן ּפי על אף ויׁש- הּבא. לם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשהרגיל חכמים אמרּו כן ּפי על ואף מאּלּו, קּלֹות ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָעברֹות
ּולהּזהר מהן להתרחק ּכדי הּבא, לעֹולם חלק לֹו אין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהן
ּבכּנּוי, לחברֹו והּקֹורא חברֹו, את המכּנה הן: ואּלּו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמהן.
והמבּזה חברֹו, ּבקלֹון והּמתּכּבד ּברּבים, חברֹו ּפני ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָוהּמלּבין
הּמֹועדֹות, את והמבּזה רּבֹותיו, והמבּזה חכמים, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּתלמידי
אחד ׁשּכל אמּורים, ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. את ְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהמחּלל
אבל ּתׁשּובה. ּבלא ּבׁשּמת הּבא? לעֹולם חלק לֹו אין ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹמאּלּו
מּבני זה הרי - ּתׁשּובה ּבעל והּוא ּומת מרׁשעֹו, ׁשב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָאם
אפּלּו הּתׁשּובה. ּבפני ׁשעֹומד ּדבר ל ׁשאין הּבא; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעֹולם
לעֹולם חלק לֹו יׁש - ׁשב ּובאחרֹונה ימיו, ּכל ּבעּקר ֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָּכפר
- ה' אמר ולּקרֹוב, לרחֹוק ׁשלֹום "ׁשלֹום ׁשּנאמר: ְְֱֶֶַַַַָָָָָָהּבא,
ּבהן וכּיֹוצא והמׁשּמדים והּפֹוׁשעים הרׁשעים ּכל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻּורפאתיו".

ּבמטמֹונּיֹות ׁשחזרּו ּבין ּבגלּוי ּבין ּבתׁשּובה, [בסתר]ׁשחזרּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
ּפי על אף ׁשֹובבים"; ּבנים "ׁשּובּו ׁשּנאמר: אֹותן, מקּבלין -ְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ

ּבּסתר ׁשהרי הּוא, ׁשֹובב -ׁשעדין ּבגלּוי ולא חֹוזר ּבלבד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּבתׁשּובה. אֹותֹו ְְְִִַָמקּבלין

ה'תשע"ב אדר כ"ו שלישי יום
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הּתׁשּובהעׂשרים‡. את מעּכבין ּדברים ארּבעהוארּבעה . ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ
ּברּו הּקדֹוׁש אין מארּבעּתן, אחד והעֹוׂשה ּגדֹול, עֹון - ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמהן

מסּפיק חטאֹו.[מסייע]הּוא ּגדל לפי ּתׁשּובה, לעׂשֹות ּבידֹו ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹ
המעּכב זה, עֹון ּובכלל הרּבים; את הּמחטיא (א) הן: ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָואּלּו
טֹובה מּדר חברֹו והּמּטה (ב) מצוה. מּלעׂשֹות הרּבים ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאת

מסית ּכגֹון רעה, זרה]לדר לעבודה .[רבים]ּומּדיח[יחיד ְְִִֵֶֶַַָָ
הֹואיל - ּבידֹו ממחה ואינֹו רעה, ּבתרּבּות ּבנֹו הרֹואה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָ(ג)
ּכמחטיא ונמצא ּפֹורׁש, היה ּבֹו מחה אּלּו ּברׁשּותֹו, ְְְְְְִִִִִֵַָָָָּובנֹו
ּבאחרים למחֹות ּבידֹו ׁשאפׁשר ּכל - זה עֹון ּובכלל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו;
אֹותן יּניח אּלא ּבהן, מחה ולא יחידים ּבין רּבים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבין
האֹומר: זה, ּובכלל ואׁשּוב'; 'אחטא והאֹומר: (ד) ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָּבכׁשלֹונן.

מכּפר'. הּכּפּורים ויֹום ְְְִִֵֶַַָ'אחטא,
ּבפניּומהן·. הּתׁשּובה ּדרכי הּנֹועלין ּדברים חמּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשּבזמןעֹוׂשיהן לפי - הּצּבּור מן הּפֹורׁש (א) הן: ואּלּו ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַ
ּבּזכּיֹות עּמהן זֹוכה ואינֹו עּמהן, יהיה ולא ּתׁשּובה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשּיעׂשּו
ׁשּמחלקּתֹו לפי - חכמים ּדברי על והחֹולק (ב) ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֻׁשעֹוׂשין.
(ג) הּתׁשּובה. ּדרכי יֹודע ואינֹו מהן, לפרׁש לֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּגֹורמת
רֹודף אינֹו ּבעיניו, ׁשּנתּבּזּו ׁשּכיון - הּמצוֹות על ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּמלעיג
(ד) יזּכה? ּבּמה יעׂשה, לא ואם עֹוׂשן; ולא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאחריהן

ּולטרדֹו לדחפֹו להן ּגֹורם זה ׁשּדבר - רּבֹותיו ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהמבּזה
לֹו ּומֹורה מלּמד ימצא לא ׁשּנטרד ּובזמן ּוכגחזי, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכיׁשּוע
לֹו הּניח לא ׁשהרי - הּתֹוכחֹות את והּׂשֹונא (ה) האמת. ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּדר
ׁשּבזמן לתׁשּובה, ּגֹורמת ׁשהּתֹוכחה הּתׁשּובה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּדר
ּבתׁשּובה, חֹוזר אֹותֹו, ּומכלימין חטאיו לאדם לֹו ְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָׁשּמֹודיעין
הייתם", "ממרים ּתׁשּכח", אל "זכר, ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָֹּכמֹו
יׁשעיהּו וכן חכם". ולא נבל, "עם לב", לכם ה' נתן ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹ"ולא
ׁשֹור "ידע חֹוטא", ּגֹוי "הֹוי ואמר: יׂשראל את ְְִִֵֵֶַַַָָָהֹוכיח
ּומצח ,ערּפ ּברזל וגיד אּתה, קׁשה ּכי "מּדעּתי, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָקֹונהּו",
"קרא ׁשּנאמר: לחּטאים, להֹוכיח האל צּוהּו וכן ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנחּוׁשה";

ליׂשראל, הֹוכיחּו הּנביאים ּכל וכן ."ּתחׂש אל עדבגרֹון, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹ
וקהל קהל ּבכל להעמיד צרי ,לפיכ ּבתׁשּובה. ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָׁשחזרּו
להן, ואֹוהב מּנעּוריו ׁשמים וירא וזקן ּגדֹול חכם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָמּיׂשראל
את ׁשּׂשֹונא וזה ּבתׁשּובה. ּומחזירן לרּבים מֹוכיח ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהא
יעמד לפיכ ּדבריו; ׁשֹומע ולא לּמֹוכיח ּבא אינֹו ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹהּתֹוכחֹות,

טֹובים. ּבעיניו ׁשהם ְְִֵֵֶַָָֹּבחּטאתיו,
ׁשּיׁשּובּומהם‚. לֹו אפׁשר אי אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ

ואינֹו לחברֹו, אדם ׁשּבין עֹונֹות ׁשהן לפי ּגמּורה, ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָּתׁשּובה
למחל מּמּנּו יׁשאל אֹו לֹו ׁשּיחזיר ּכדי לֹו, ׁשחטא חברֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיֹודע

ידּוע,לֹו אדם קּלל ולא - הרּבים את המקּלל (א) הן: ואּלּו ;ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשאינֹו לפי - ּגּנב עם והחֹולק (ב) ּכּפרה. מּמּנּו ׁשּיׁשאל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכדי
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לֹו ּומביא רּבים ּגֹונב הּגּנב אּלא היא, מי ׁשל זֹו ּגנבה ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָיֹודע
(ג) אֹותֹו. ּומחטיא הּגּנב, יד מחּזק ׁשהּוא ועֹוד, לֹוקח; ְְְְִֵֵֶַַַַַַָוהּוא
- לבעליה ׁשּיחזירה עד עליה מכריז ואינֹו אבדה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָוהּמֹוצא
(ד) יחזיר. למי יֹודע אינֹו ּתׁשּובה, ּכׁשּיעׂשה זמן, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָלאחר

ּבני}ׁשד{והאֹוכל אּלּו - ואלמנֹות ויתֹומים ענּיים (שור) ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָֹ
לעיר, מעיר וגֹולין ּומפרסמין, ידּועין ואינן הן אמללין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָֻֻאדם
לֹו. ויחזירּנּו הּוא מי ׁשל זה ׁשד ׁשּידע ּכדי מּכיר, להם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹאין
הּגיעה היכן עד יֹודע אינֹו - ּדין להּטֹות ׁשחד והמקּבל ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹ(ה)
רגלים לֹו יׁש ׁשהּדבר ׁשּיחזיר, ּכדי ּכחּה הּוא וכּמה זֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּטיה

קל] בסיס לו אֹותֹו.[יש ּומחטיא זה, יד מחּזק ׁשהּוא ועֹוד ;ְְְִֵֶֶַַַ
לׁשּובּומהן„. חזקתֹו אין אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

חֹוטא ונמצא האדם, רב ּבעיני קּלים ּדברים ׁשהן לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹמהן,
חטא זה ׁשאין ידּמה מּסעּודהוהּוא האֹוכל (א) הן: ואּלּו ; ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ
לבעליה מסּפקת אךׁשאינּה נימוס מחמת אורח המזמין [עני ְְִֵֶֶֶֶַָָָ

די] אין עצמו חטא,לו ׁשּלא מדּמה והּוא ּגזל, אבק ׁשּזה -ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ
והּמׁשּתּמׁש (ב) ּברׁשּותן'. אּלא אכלּתי 'ּכלּום ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹויאמר:

ּכגֹון[משכונו]ּבעבֹוטֹו אּלא אינֹו עני ׁשל ׁשהעבֹוט - עני ׁשל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּגזלּתי לא והרי חסרים, 'אינן ּבלּבֹו: ויאמר ּומחרׁשה, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹֹקרּדם
ּבכ ׁשאין ּדעּתֹו על מעלה - ּבעריֹות והּמסּתּכל (ג) ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָאֹותֹו'.
אינֹו והּוא קרבּתי'?! אֹו ּבעלּתי?! 'וכי אֹומר: ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָּכלּום,
ׁשל לגּופן ּגֹורמת ׁשהיא ּגדֹול, עֹון העינים ׁשראּית ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיֹודע,
עיניכם". ואחרי לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹעריֹות,
לפי חֹוטא, ׁשאינֹו ּבלּבֹו אֹומר - חברֹו ּבקלֹון והּמתּכּבד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַ(ד)
אּלא ּבּיׁשֹו, ולא ּבׁשת, לֹו הּגיעה ולא עֹומד, חברֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹׁשאין
חכמתֹו, אֹו חברֹו מעׂשה למּול וחכמתֹו הּטֹובים מעׂשיו ְְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָָער
והחֹוׁשד (ה) ּבזּוי. וחברֹו מכּבד ׁשהּוא מּכללן ׁשּיראה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכדי
'מה אֹומר: ׁשהּוא לפי חטא, ׁשאינֹו ּבלּבֹו אֹומר - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶּכׁשרים
עׂשה', לא אֹו עׂשה ׁשּמא חׁשד אּלא ׁשם יׁש וכי לֹו? ְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָֹעׂשיתי
ּכבעל ּבדעּתֹו ּכׁשר אדם ׁשּמׂשים עֹון ׁשּזה יֹודע אינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּוא

ֲֵעברֹות.
ּתמיד,ּומהן‰. אחריהן יּמׁש אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

מהן לפרׁש קׁשין ׁשּמאוהן מהן להּזהר אדם צרי ,לפיכ ; ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ
וא מאד; עד רעֹות ּדעֹות ּכּלן והן ּבהן, (א)ידּבק הן: ּלּו ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻ

מחׁשבה ּובעל (ד) חמה. ּובעל (ג) הרע. ולׁשֹון (ב) ְְֲִֵַַַַַַָָָָָרכילּות.
מּמעׂשיו, למד ׁשהּוא מּפני - לרׁשע והּמתחּבר (ה) ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָרעה.
כסילים, "ורעה ׁשלמה: ׁשאמר הּוא ּבלּבֹו; נרׁשמין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹֹוהם
אדם ּכל ׁשּצרי ּדברים ּדעֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָירֹוע".

ּתׁשּובה. לבעל וחמר קל ּתמיד, ּבהן ְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹלנהג
.Âאתּכל ׁשּמעּכבין ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

אדם עׂשה אם אּלא הּתׁשּובה; את מֹונעין אין ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָהּתׁשּובה,
לעֹולם חלק לֹו ויׁש ּתׁשּובה, ּבעל זה הרי - מהן ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּתׁשּובה

ַָהּבא.

הּפרק ¤¤

לֹורׁשּות‡. נתּונה אדם לדרּכל עצמֹו להּטֹות רצה אם : ְְְְְִֶֶַַָָָָָָ
עצמֹוטֹובה להּטֹות רצה ואם ּבידֹו; הרׁשּות צּדיק, ולהיֹות ְְְְְְְִִִַַַָָָָָ

ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא ּבידֹו. הרׁשּות רׁשע, ולהיֹות רעה ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָלדר

הן ּכלֹומר: - ורע" טֹוב לדעת מּמּנּו, ּכאחד היה האדם ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ"הן
לֹו ּדֹומה ׁשני מין ואין ּבעֹולם, אחד היה אדם ׁשל זה ְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָמין

ּובמחׁשבּתֹו ּבדעּתֹו מעצמֹו הּוא ׁשּיהא הענין, יֹודעּבזה ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
מה ּכל ועֹוׂשה והרע חפץהּטֹוב ׁשּיעּכבּׁשהּוא מי לֹו ואין , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הרע. אֹו הּטֹוב מּלעׂשֹות ידֹו יׁשלחעל "ּפן הּוא, ׁשּכן וכיון ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ָידֹו".

האּמֹותאל·. טּפׁשי ׁשאֹומרים זה ּדבר ּבמחׁשבּת יעבר ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ
ּגלמי על[בערי]ורב ּגֹוזר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש יׂשראל, ּבני ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּכן; הּדבר אין רׁשע. אֹו צּדיק להיֹות ּברּיתֹו מּתחּלת ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהאדם
רׁשע אֹו רּבנּו ּכמׁשה צּדיק להיֹות ראּוי ואדם אדם ּכל ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָאּלא
ּכילי אֹו אכזרי, אֹו רחמן אֹו סכל, אֹו חכם אֹו ְְְְִִַַַָָָָָָָָָּכירבעם,

ׁשֹוע[קמצן] הּדעֹות[פזרן]אֹו ּכל ׁשאר וכן ואין[מידות]; . ְְְֵֵֵַַָָ
מּׁשני לאחד ׁשּמֹוׁשכֹו מי ולא עליו, ּגֹוזר ולא ׁשּיכּפהּו מי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹלֹו
ּדר לאיזה נֹוטה ּומּדעּתֹו מעצמֹו הּוא אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּדרכים,
הרעֹות תצא לא עליֹון "מּפי אֹומר: ׁשּירמיה הּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּירצה.
להיֹות לא האדם על ּגֹוזר הּבֹורא אין ּכלֹומר: - ְְְִֵֵֵַַַַָָָֹוהּטֹוב"
הּוא החֹוטא זה נמצא הּוא, ׁשּכן וכיון רע. להיֹות ולא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹטֹוב,
מה על ּולקֹונן לבּכֹות לֹו ראּוי ּולפיכ עצמֹו; על ְְְְְִִִִֵַַַַָָהפסיד
"מה אחריו: ׁשּכתּוב הּוא רעה. ּוגמלּה לנפׁשֹו, ְְְֲֶֶַַַָָָָָָָָּׁשעׂשה
הֹואיל ואמר: וחזר חטאיו". על ּגבר חי, אדם ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּיתאֹונן
לחזר לנּו ראּוי הרעֹות, ּכל עׂשינּו ּומּדעּתנּו ּבידינּו, ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּורׁשּותנּו
ׁשּכתּוב הּוא ּבידינּו. עּתה ׁשהרׁשּות רׁשענּו, ולעזב ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבתׁשּובה

ה'". עד ונׁשּובה ונחקרה, דרכינּו "נחּפׂשה ְְְְְְֲֵַַַַָָָָָָֹאחריו:
והּמצוהועּקר‚. הּתֹורה עּמּוד והּוא הּוא, ּגדֹול עּקר - זה ְְְְִִִֶַַַָָָָָ

הּטֹוב, ואת החּיים את הּיֹום, לפני נתּתי "ראה, ׁשּנאמר: -ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
הרע" ואת הּמות לפניכםואת נֹותן אנכי "ראה, וכתּוב: , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

וכל ּבידכם; ׁשהרׁשּות ּכלֹומר, - ּוקללה" ּברכה ְְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָהּיֹום
ּבין עֹוׂשה, - האדם ּבני מּמעׂשה לעׂשֹות האדם ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּיחּפץ
והיה יּתן, "מי נאמר: הענין זה ּומּפני רעים. ּבין ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָטֹובים
האדם ּבני ּכֹופה הּבֹורא ׁשאין ּכלֹומר, - להם" זה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלבבם
מסּור לּבם אּלא רעה, אֹו טֹובה לעׂשֹות עליהם ּגֹוזר ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹולא

ֶָלהם.
אֹואּלּו„. רׁשע, אֹו צּדיק להיֹות האדם על ּגֹוזר האל היה ְִִִֵֵַַָָָָָָָָ

לדר ּתֹולדּתֹו ּבעּקר האדם את ׁשּמֹוׁש ּדבר ׁשם היה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאּלּו
הּמּדעֹות מן למּדע אֹו הּדרכים, החכמות]מן מן אֹו[חכמה , ְְִִִַַַַַָָ

ּכמֹו[מידה]לדעה הּמעׂשים, מן למעׂשה אֹו הּדעֹות, מן ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָ
ׁשמים הֹוברי הּטּפׁשים מּלּבם בכוכבים]ׁשּבֹודים -[החוזים ְְִִִִִִֵֶַַָָ

ואל ,ּכ 'עׂשה הּנביאים, ידי על לנּו מצּוה היה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהיא
רׁשעכם', אחרי ּתלכּו ואל ּדרכיכם, 'הטיבּו ,'ּכ ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּתעׂשה
ּתמׁש ּתֹולדּתֹו אֹו עליו, נגזר ּכבר ּברּיתֹו מּתחּלת ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָֹוהּוא
לכל היה ּמקֹום ּומה מּמּנּו? לזּוז לֹו אפׁשר ׁשאי לדבר ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָאֹותֹו

נ מׁשּפט ואיזה ּדין ּובאיזה ּכּלּה, אֹוהּתֹורה הרׁשע מן פרע ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
מׁשּפט?! יעׂשה לא הארץ ּכל הׁשֹופט לּצּדיק? ׂשכר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמׁשּלם
מה ּכל עֹוׂשה האדם יהיה היא ותאמר: ּתתמּה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹואל
ּדבר ּבעֹולם יעׂשה וכי לֹו, מסּורים מעׂשיו ויהיּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּיחּפץ,
אׁשר "ּכל אֹומר: והּכתּוב חפצֹו?! ּובלא קֹונֹו ּברׁשּות ְְְְֲִֵֶֶֶַָֹֹֹׁשּלא
יעׂשה ּבחפצֹו ׁשהּכל ּדע, ּובארץ"! ּבּׁשמים עׂשה, ה' ,חפץ ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
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הּיֹוצר ׁשחפץ ּכׁשם ּכיצד? לנּו. מסּורין ׁשּמעׂשינּו ּפי על ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָואף
יֹורדים והארץ והּמים למעלה, עֹולין והרּוח האׁש ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָלהיֹות
להיֹות העֹולם ּברּיֹות ׁשאר וכן ּבעּגּול, סֹובב והּגלּגל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָלמּטה,
ּבידֹו, רׁשּותֹו האדם להיֹות חפץ ּככה - ּבֹו ׁשחפץ ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָּכמנהגן
,מֹוׁש ולא ּכֹופה לא לֹו יהיה ולא לֹו, מסּורין מעׂשיו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָֹֹֹוכל
ׁשהאדם ּכל עֹוׂשה האל לֹו ׁשּנתן ּובדעּתֹו מעצמֹו הּוא ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
עׂשה אם מעׂשיו: לפי האדם את ּדנין לפיכ לעׂשֹות. ְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָָָיכֹול
ׁשהּנביא הּוא לֹו. מרעין רעה, עׂשה ואם לֹו; מטיבין ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָטֹובה,
ּבחרּו הּמה "ּגם לכם"; ּזאת היתה "מּידכם ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאֹומר:
.ּבילדּות ּבחּור "ׂשמח ׁשלמה: אמר זה ּובענין ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבדרכיהם".
ּכלֹומר, - ּבּמׁשּפט" האלהים יביא אּלה ּכל על ּכי ודע, . .ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
הּדין. את לּתן אּתה ועתיד לעׂשֹות, ּכח ּביד ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּדע

הּואּתאמרׁשּמא‰. ּברּו הּקדֹוׁש והלא מה: ּכל יֹודע ֲֵֶַַַַַָָָָֹֹ
ידע? לא אֹו רׁשע, אֹו צּדיק ׁשּזה ידע ׁשּיהיה! קדם ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּׁשּיהיה
ואם צּדיק! יהיה ׁשּלא אפׁשר אי צּדיק, יהיה ׁשהּוא ידע ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹאם
ידע לא הרי רׁשע, ׁשּיהיה ואפׁשר צּדיק ׁשּיהיה ׁשּידע ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּתאמר

ּבריֹו על ּדעהּדבר זֹו. ׁשאלה ׁשּתׁשּובת מארץ, מּדּה,"ארּכה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ
ּתלּויים רמים והררים ּגדֹולים עּקרים וכּמה ים", מּני ְְְְֲִִִִִִִִַַָָָָָָָּורחבה
אֹומר. ׁשאני זה ּבדבר ּולהבין לידע אּתה צרי אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּה;
ׁשהּקדֹוׁש הּתֹורה, יסֹודי מהלכֹות ׁשני ּבפרק ּבארנּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכבר
אדם ּכבני מּמּנּו, חּוץ ׁשהיא ּבדעה יֹודע אינֹו הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּברּו
אחד; - ודעּתֹו ׁשמֹו יתּבר הּוא אּלא ׁשנים, ודעּתן ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהן
ּוכׁשם ּבריֹו. על זה ּדבר להּׂשיג יכֹולה אדם ׁשל ּדעּתֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻואין

הּבֹורא אמּתת ולמצא להּׂשיג ּבאדם ּכח ,[מהות]ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
ּבאדם ּכח אין ּכ - וחי" האדם, יראני לא "ּכי ְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

ּדעּתֹו ולמצא ידיעתו]להּׂשיג ׁשהּנביא[אופן הּוא ּבֹורא. ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹ
ּדרכי". ּדרכיכם ולא מחׁשבֹותיכם, מחׁשבֹותי לא "ּכי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹאֹומר:

ּברּווכיון הּקדֹוׁש ידע היא לידע ּכח ּבנּו אין הּוא, ׁשּכן ְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּמעׂשה ספק, ּבלא נדע אבל והּמעׂשים. הּברּואים ּכל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּוא
ּגֹוזר ולא מֹוׁשכֹו, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואין האדם; ּביד ְְְְֵֵַַָָָָָָָָֹהאדם
קּבלת מּפני ולא .ּכ לעׂשֹות ׁשּלא ולא ּכ לעׂשֹות לא ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹֹעליו
מּדברי ּברּורֹות ּבראיֹות אּלא זה, ּדבר נדע ּבלבד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּדת

זה ּומּפני ּכלהחכמה. על האדם את ׁשּדנין ּבּנבּואה, נאמר ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּדברי ׁשּכל העּקר וזה רע. ואם טֹוב אם מעׂשיו, ּכפי ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמעׂשיו

ּבֹו. ּתלּויין ְְִַָהּנבּואה

וּפרק ¤¤

נראיןּפסּוקים‡. ׁשהן הּנביאים, ּובדברי ּבּתֹורה יׁש הרּבה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
ּדעּתן על ויעלה האדם, רב ּבהן ונכׁשלין זה, עּקר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכסֹותרין
אֹו טֹובה לעׂשֹות האדם על ּגֹוזר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ֲֵֵֶֶַַַָָָָָָמהן,
אׁשר לכל להּטֹותֹו לֹו מסּור אדם ׁשל לּבֹו וׁשאין ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָרעה,

אֹותןירצה ּכל ּפרּוׁש ּתדע ׁשּמּמּנּו ּגדֹול, עּקר מבאר והריני . ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מדינה אנׁשי אֹו חֹוטא, אחד ׁשאדם ּבזמן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּפסּוקים.
ּכמֹו ּוברצֹונֹו, מּדעּתֹו ׁשעׂשה חטא החֹוטא ועֹוׂשה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָחֹוטאין,
יֹודע הּוא ּברּו והּקדֹוׁש מּמּנּו; להּפרע ראּוי - ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהֹודענּו
חטאֹו על מּמּנּו ׁשּנפרעין נֹותן ׁשהּדין חטא יׁש יּפרע. ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהיא

ׁשּבניו הּקטּנים; ּבבניו אֹו ּבממֹונֹו אֹו ּבגּופֹו הּזה, ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָּבעֹולם
מצוֹות, לכלל הּגיעּו ולא ּדעת ּבהן ׁשאין הּקטּנים אדם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשל
ׁשּיעׂשה עד יּומת", ּבחטאֹו "איׁש ּכתּוב: - הן ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּכקנינֹו
הּבא, לעֹולם מּמּנּו ׁשּנפרעין נֹותן ׁשהּדין חטא ויׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"איׁש".
ׁשּנפרעין חטא ויׁש הּזה. ּבעֹולם נזק ׁשּום עליו עֹובר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָואין

הּבא ולעֹולם הּזה, ּבעֹולם .מּמּנּו ְִֶֶַַָָָָָ
אבלּבּמה·. ּתׁשּובה; עׂשה ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹ

ּכתריס הּתׁשּובה ּתׁשּובה, עׂשה הּפרענּות.[מגן]אם לפני ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻ
ּתׁשּובה עֹוׂשה הּוא ּכ ּומּדעּתֹו, ּברצֹונֹו חֹוטא ׁשאדם ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָּוכׁשם

ּומּדעּתֹו. ְְִִַּברצֹונֹו
עדואפׁשר‚. הרּבה, חטאים אֹו ּגדֹול חטא האדם ׁשּיחטא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

הּדין החֹוטאׁשּיּתן מּזה הּפרעֹון ׁשּיהיה האמת, ּדּין לפני ְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּדר מּמּנּו ׁשּמֹונעין ּומּדעּתֹו, ּברצֹונֹו ׁשעׂשה אּלּו חטאיו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָעל
ׁשּימּות ּכדי מרׁשעֹו, לׁשּוב רׁשּות לֹו מּניחין ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָהּתׁשּובה
על אֹומר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש הּוא ׁשעׂשה. ּבחטאים ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹויאבד
לֹו". ורפא - וׁשב . . הּזה. העם לב "הׁשמן יׁשעיהּו: ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָידי
ּובֹוזים האלהים, ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו אֹומר: הּוא ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵַַַָֹוכן
עד ּבעּמֹו ה' חמת עלֹות עד ּבנביאיו, ּומּתעּתעים ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָּדבריו,
עד לפׁשע, והרּבּו ּברצֹונם חטאּו ּכלֹומר, - מרּפא" ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹלאין

לפיכ הּמרּפא. ׁשהיא הּתׁשּובה מהן למנע ּכתּובׁשּנתחּיבּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
מעצמֹו ׁשחטא לפי - ּפרעה" לב את אחּזק "ואני ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבּתֹורה:
"הבה ׁשּנאמר: ּבארצֹו, הּגרים ליׂשראל והרע ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּתחּלה

לֹו" ׁשּנפרעיןנתחּכמה עד הּתׁשּובה, מּמּנּו למנע הּדין נתן , ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹ
לּבֹו.מּמּנּו. את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש חּזק היהלפיכ ולּמה ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

ּוכבר ּתׁשּובה', ועׂשה 'ׁשּלח, לֹו: ואֹומר מׁשה ּביד לֹו ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָׁשֹולח
ׁשּנאמר: מׁשּלח, אּתה ׁשאין הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְֱֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאמר
זאת ּבעבּור "ואּולם, וגֹו'", ידעּתי ,ועבדי ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָֹ"ואּתה
ׁשּמֹונע ׁשּבזמן העֹולם, לבאי להֹודיע ּכדי ?"ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהעמדּתי
אּלא לׁשּוב, יכֹול אינֹו לחֹוטא, הּתׁשּובה הּוא ּברּו ְֵֵֶַַַָָָָָָהּקדֹוׁש
עֹונֹות לפי סיחֹון, וכן ּברצֹונֹו. ּבּתחּלה ׁשעׂשה ּברׁשעֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָימּות
ה' הקׁשה "ּכי ׁשּנאמר: הּתׁשּובה, למנעֹו נתחּיב לֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהיּו
לפי הּכנענים, וכן לבבֹו". את ואּמץ רּוחֹו, את ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹאלהי
עם מלחמה ׁשעׂשּו עד הּתׁשּובה מהן מנע ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּתֹועבֹותיהן
לקראת לּבם את לחּזק היתה ה' מאת "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיׂשראל,
ּבימי יׂשראל וכן החרימם". למען יׂשראל, את ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמלחמה
לפׁשע הּמרּבים מאֹותן מנע לפׁשע, ׁשהרּבּו לפי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹאלּיהּו,
ּכלֹומר, אחרּנית", לּבם את הסּבת "ואּתה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹּתׁשּובה,
על ּגֹוזר האל ׁשאין אֹומר, נמצאת הּתׁשּובה. מהן ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמנעּת
ולא ּבארצֹו, לחטא סיחֹון על ולא ליׂשראל, להרע ְְְְְְְְְִִֵַַַַַָָֹֹֹֹּפרעה
זרה; עבֹודה לעבד יׂשראל על ולא להתעיב, הּכנענים ְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָָֹֹעל
הּתׁשּובה. מהן למנע נתחּיבּו וכּלן מעצמן, חטאּו ּכּלן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻאּלא

מאתּובענין„. ּבתפּלֹותיהן והּצּדיקים הּנביאים ׁשֹואלין זה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ה', "הֹורני, ּדוד: ׁשאמר ּכמֹו האמת, ּדר על לעזרם ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָה'

"האמּדרּכ ּדר חטאי ימנעּוני אל ּכלֹומר: ׁשּמּמּנה- ת, ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
נדיבה "ורּוח ׁשאמר: זה וכן .ׁשמ ויחּוד ּדרּכ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאדע
לי יגרמּו ואל ,חפצי לעׂשֹות רּוחי ּתּניח ּכלֹומר: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָתסמכני",
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הּיֹוצר ׁשחפץ ּכׁשם ּכיצד? לנּו. מסּורין ׁשּמעׂשינּו ּפי על ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָואף
יֹורדים והארץ והּמים למעלה, עֹולין והרּוח האׁש ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָלהיֹות
להיֹות העֹולם ּברּיֹות ׁשאר וכן ּבעּגּול, סֹובב והּגלּגל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָלמּטה,
ּבידֹו, רׁשּותֹו האדם להיֹות חפץ ּככה - ּבֹו ׁשחפץ ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָּכמנהגן
,מֹוׁש ולא ּכֹופה לא לֹו יהיה ולא לֹו, מסּורין מעׂשיו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָֹֹֹוכל
ׁשהאדם ּכל עֹוׂשה האל לֹו ׁשּנתן ּובדעּתֹו מעצמֹו הּוא ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
עׂשה אם מעׂשיו: לפי האדם את ּדנין לפיכ לעׂשֹות. ְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָָָיכֹול
ׁשהּנביא הּוא לֹו. מרעין רעה, עׂשה ואם לֹו; מטיבין ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָטֹובה,
ּבחרּו הּמה "ּגם לכם"; ּזאת היתה "מּידכם ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאֹומר:
.ּבילדּות ּבחּור "ׂשמח ׁשלמה: אמר זה ּובענין ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבדרכיהם".
ּכלֹומר, - ּבּמׁשּפט" האלהים יביא אּלה ּכל על ּכי ודע, . .ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
הּדין. את לּתן אּתה ועתיד לעׂשֹות, ּכח ּביד ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּדע

הּואּתאמרׁשּמא‰. ּברּו הּקדֹוׁש והלא מה: ּכל יֹודע ֲֵֶַַַַַָָָָֹֹ
ידע? לא אֹו רׁשע, אֹו צּדיק ׁשּזה ידע ׁשּיהיה! קדם ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּׁשּיהיה
ואם צּדיק! יהיה ׁשּלא אפׁשר אי צּדיק, יהיה ׁשהּוא ידע ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹאם
ידע לא הרי רׁשע, ׁשּיהיה ואפׁשר צּדיק ׁשּיהיה ׁשּידע ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּתאמר

ּבריֹו על ּדעהּדבר זֹו. ׁשאלה ׁשּתׁשּובת מארץ, מּדּה,"ארּכה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ
ּתלּויים רמים והררים ּגדֹולים עּקרים וכּמה ים", מּני ְְְְֲִִִִִִִִַַָָָָָָָּורחבה
אֹומר. ׁשאני זה ּבדבר ּולהבין לידע אּתה צרי אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּה;
ׁשהּקדֹוׁש הּתֹורה, יסֹודי מהלכֹות ׁשני ּבפרק ּבארנּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכבר
אדם ּכבני מּמּנּו, חּוץ ׁשהיא ּבדעה יֹודע אינֹו הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּברּו
אחד; - ודעּתֹו ׁשמֹו יתּבר הּוא אּלא ׁשנים, ודעּתן ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהן
ּוכׁשם ּבריֹו. על זה ּדבר להּׂשיג יכֹולה אדם ׁשל ּדעּתֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻואין

הּבֹורא אמּתת ולמצא להּׂשיג ּבאדם ּכח ,[מהות]ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
ּבאדם ּכח אין ּכ - וחי" האדם, יראני לא "ּכי ְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

ּדעּתֹו ולמצא ידיעתו]להּׂשיג ׁשהּנביא[אופן הּוא ּבֹורא. ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹ
ּדרכי". ּדרכיכם ולא מחׁשבֹותיכם, מחׁשבֹותי לא "ּכי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹאֹומר:

ּברּווכיון הּקדֹוׁש ידע היא לידע ּכח ּבנּו אין הּוא, ׁשּכן ְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּמעׂשה ספק, ּבלא נדע אבל והּמעׂשים. הּברּואים ּכל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּוא
ּגֹוזר ולא מֹוׁשכֹו, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואין האדם; ּביד ְְְְֵֵַַָָָָָָָָֹהאדם
קּבלת מּפני ולא .ּכ לעׂשֹות ׁשּלא ולא ּכ לעׂשֹות לא ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹֹעליו
מּדברי ּברּורֹות ּבראיֹות אּלא זה, ּדבר נדע ּבלבד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּדת

זה ּומּפני ּכלהחכמה. על האדם את ׁשּדנין ּבּנבּואה, נאמר ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּדברי ׁשּכל העּקר וזה רע. ואם טֹוב אם מעׂשיו, ּכפי ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמעׂשיו

ּבֹו. ּתלּויין ְְִַָהּנבּואה

וּפרק ¤¤

נראיןּפסּוקים‡. ׁשהן הּנביאים, ּובדברי ּבּתֹורה יׁש הרּבה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
ּדעּתן על ויעלה האדם, רב ּבהן ונכׁשלין זה, עּקר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכסֹותרין
אֹו טֹובה לעׂשֹות האדם על ּגֹוזר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ֲֵֵֶֶַַַָָָָָָמהן,
אׁשר לכל להּטֹותֹו לֹו מסּור אדם ׁשל לּבֹו וׁשאין ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָרעה,

אֹותןירצה ּכל ּפרּוׁש ּתדע ׁשּמּמּנּו ּגדֹול, עּקר מבאר והריני . ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מדינה אנׁשי אֹו חֹוטא, אחד ׁשאדם ּבזמן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּפסּוקים.
ּכמֹו ּוברצֹונֹו, מּדעּתֹו ׁשעׂשה חטא החֹוטא ועֹוׂשה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָחֹוטאין,
יֹודע הּוא ּברּו והּקדֹוׁש מּמּנּו; להּפרע ראּוי - ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהֹודענּו
חטאֹו על מּמּנּו ׁשּנפרעין נֹותן ׁשהּדין חטא יׁש יּפרע. ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהיא

ׁשּבניו הּקטּנים; ּבבניו אֹו ּבממֹונֹו אֹו ּבגּופֹו הּזה, ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָּבעֹולם
מצוֹות, לכלל הּגיעּו ולא ּדעת ּבהן ׁשאין הּקטּנים אדם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשל
ׁשּיעׂשה עד יּומת", ּבחטאֹו "איׁש ּכתּוב: - הן ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּכקנינֹו
הּבא, לעֹולם מּמּנּו ׁשּנפרעין נֹותן ׁשהּדין חטא ויׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"איׁש".
ׁשּנפרעין חטא ויׁש הּזה. ּבעֹולם נזק ׁשּום עליו עֹובר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָואין

הּבא ולעֹולם הּזה, ּבעֹולם .מּמּנּו ְִֶֶַַָָָָָ
אבלּבּמה·. ּתׁשּובה; עׂשה ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹ

ּכתריס הּתׁשּובה ּתׁשּובה, עׂשה הּפרענּות.[מגן]אם לפני ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻ
ּתׁשּובה עֹוׂשה הּוא ּכ ּומּדעּתֹו, ּברצֹונֹו חֹוטא ׁשאדם ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָּוכׁשם

ּומּדעּתֹו. ְְִִַּברצֹונֹו
עדואפׁשר‚. הרּבה, חטאים אֹו ּגדֹול חטא האדם ׁשּיחטא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

הּדין החֹוטאׁשּיּתן מּזה הּפרעֹון ׁשּיהיה האמת, ּדּין לפני ְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּדר מּמּנּו ׁשּמֹונעין ּומּדעּתֹו, ּברצֹונֹו ׁשעׂשה אּלּו חטאיו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָעל
ׁשּימּות ּכדי מרׁשעֹו, לׁשּוב רׁשּות לֹו מּניחין ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָהּתׁשּובה
על אֹומר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש הּוא ׁשעׂשה. ּבחטאים ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹויאבד
לֹו". ורפא - וׁשב . . הּזה. העם לב "הׁשמן יׁשעיהּו: ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָידי
ּובֹוזים האלהים, ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו אֹומר: הּוא ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵַַַָֹוכן
עד ּבעּמֹו ה' חמת עלֹות עד ּבנביאיו, ּומּתעּתעים ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָּדבריו,
עד לפׁשע, והרּבּו ּברצֹונם חטאּו ּכלֹומר, - מרּפא" ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹלאין

לפיכ הּמרּפא. ׁשהיא הּתׁשּובה מהן למנע ּכתּובׁשּנתחּיבּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
מעצמֹו ׁשחטא לפי - ּפרעה" לב את אחּזק "ואני ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבּתֹורה:
"הבה ׁשּנאמר: ּבארצֹו, הּגרים ליׂשראל והרע ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּתחּלה

לֹו" ׁשּנפרעיןנתחּכמה עד הּתׁשּובה, מּמּנּו למנע הּדין נתן , ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹ
לּבֹו.מּמּנּו. את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש חּזק היהלפיכ ולּמה ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

ּוכבר ּתׁשּובה', ועׂשה 'ׁשּלח, לֹו: ואֹומר מׁשה ּביד לֹו ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָׁשֹולח
ׁשּנאמר: מׁשּלח, אּתה ׁשאין הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְֱֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאמר
זאת ּבעבּור "ואּולם, וגֹו'", ידעּתי ,ועבדי ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָֹ"ואּתה
ׁשּמֹונע ׁשּבזמן העֹולם, לבאי להֹודיע ּכדי ?"ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהעמדּתי
אּלא לׁשּוב, יכֹול אינֹו לחֹוטא, הּתׁשּובה הּוא ּברּו ְֵֵֶַַַָָָָָָהּקדֹוׁש
עֹונֹות לפי סיחֹון, וכן ּברצֹונֹו. ּבּתחּלה ׁשעׂשה ּברׁשעֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָימּות
ה' הקׁשה "ּכי ׁשּנאמר: הּתׁשּובה, למנעֹו נתחּיב לֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהיּו
לפי הּכנענים, וכן לבבֹו". את ואּמץ רּוחֹו, את ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹאלהי
עם מלחמה ׁשעׂשּו עד הּתׁשּובה מהן מנע ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּתֹועבֹותיהן
לקראת לּבם את לחּזק היתה ה' מאת "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיׂשראל,
ּבימי יׂשראל וכן החרימם". למען יׂשראל, את ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמלחמה
לפׁשע הּמרּבים מאֹותן מנע לפׁשע, ׁשהרּבּו לפי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹאלּיהּו,
ּכלֹומר, אחרּנית", לּבם את הסּבת "ואּתה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹּתׁשּובה,
על ּגֹוזר האל ׁשאין אֹומר, נמצאת הּתׁשּובה. מהן ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמנעּת
ולא ּבארצֹו, לחטא סיחֹון על ולא ליׂשראל, להרע ְְְְְְְְְִִֵַַַַַָָֹֹֹֹּפרעה
זרה; עבֹודה לעבד יׂשראל על ולא להתעיב, הּכנענים ְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָָֹֹעל
הּתׁשּובה. מהן למנע נתחּיבּו וכּלן מעצמן, חטאּו ּכּלן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻאּלא

מאתּובענין„. ּבתפּלֹותיהן והּצּדיקים הּנביאים ׁשֹואלין זה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ה', "הֹורני, ּדוד: ׁשאמר ּכמֹו האמת, ּדר על לעזרם ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָה'

"האמּדרּכ ּדר חטאי ימנעּוני אל ּכלֹומר: ׁשּמּמּנה- ת, ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
נדיבה "ורּוח ׁשאמר: זה וכן .ׁשמ ויחּוד ּדרּכ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאדע
לי יגרמּו ואל ,חפצי לעׂשֹות רּוחי ּתּניח ּכלֹומר: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָתסמכני",
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עד ּבידי, הרׁשּות ּתהיה אּלא הּתׁשּובה, למנעני ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָחטאי
הּדֹומה ּכל זֹו, ּדר ועל האמת. ּדר ואדע ואבין ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאחזר

אּלּו. ְִִֵלפסּוקים
יֹורהּומה‰. ּכן על ה', ויׁשר "טֹוב ּדוד, ׁשאמר זה הּוא ְִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבּדר ּדרּכֹו"?חּטאים ענוים וילּמד ּבּמׁשּפט, ענוים ידר , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ּומחזירין ה', ּדרכי להם מֹודיעים נביאים להן ׁשּׁשלח ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָזה
ׁשּמּדה ּולהבין; ללמד ּכח ּבהם ׁשּנתן ועֹוד, ּבתׁשּובה. ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹאֹותן
והּצדק, החכמה ּבדרכי נמׁש ׁשהּוא זמן ׁשּכל אדם, ּבכל ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזֹו
לּטהר, 'ּבא חכמים: ׁשאמרּו והּוא אֹותן. ורֹודף להן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמתאּוה
והלא הּדבר. על נעזר עצמֹו ימצא ּכלֹומר: - אֹותֹו' ְְְְְֱֲִִֶַַַַַַָָָָֹמסּיעין
הּמצרים על ּגזר הרי אתם", ועּנּו "ועבדּום ּבּתֹורה: ְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹּכתּוב
נכר אלהי אחרי וזנה הּזה, העם "וקם וכתּוב: רע; ְְְֱֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות
נפרע ולּמה זרה. עבֹודה לעבד יׂשראל על ּגזר הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹהארץ",

לפימהן הּוא? ׁשּיהיה הּידּוע, ּפלֹוני איׁש על ּגזר ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
עבֹודה ׁשעבדּו הּזֹונין מאֹותן ואחד אחד ּכל אּלא ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהּזֹונה;
הֹודיעֹו ולא עֹובד. היה לא לעבד, רצה לא אּלּו - ְֲִִֵַָָָָָָֹֹֹֹזרה
לאֹומר: ּדֹומה? זה למה הא עֹולם. ׁשל מנהגֹו אּלא ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהּבֹורא,
יאמר זה מּפני לא - ּורׁשעים' צּדיקים ּבהן יהיה הּזה, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ'העם
הּקדֹוׁש ׁשהֹודיע מּפני רׁשע, ׁשּיהיה עליו נגזר 'ּכבר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָהרׁשע:

למׁשה הּוא ׁשּנאמר:ּברּו ּכענין ּביׂשראל'; רׁשעים ׁשּיהיּו ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
הארץ" מּקרב אביֹון יחּדל לא אחד"ּכי שכל מוכרח [אין ְְִִֶֶֶֶֶַָָֹ

אביון] הּמצריםיהיה מאֹותן ואחד אחד ּכל הּמצרים, וכן .ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבידֹו הרׁשּות להן, להרע רצה לא אּלּו ליׂשראל, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוהּמרעים
זרעֹו ׁשּסֹוף הֹודיעֹו אּלא ידּוע, איׁש על ּגזר ׁשּלא -ְִִֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבאדם ּכח ׁשאין אמרנּו, ּוכבר להם. לא ּבארץ ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלהׁשּתעּבד
להיֹות. ׁשעתידין ּדברים הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ידע היא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלידע

ה'תשע"ב אדר כ"ז רביעי יום

זּפרק ¤¤

יׁשּתּדלהֹואיל‡. ׁשּבארנּו, ּכמֹו לֹו נתּונה אדם ּכל ּורׁשּות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
מחטאיו ּכּפיו ולנער ּתׁשּובה לעׂשֹות והּואאדם ׁשּימּות ּכדי , ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

הּבא. העֹולם לחּיי ׁשּיזּכה ּכדי ּתׁשּובה, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָּבעל
למּות,לעֹולם·. נֹוטה הּוא ּכאּלּו עצמֹו את אדם יראה ְְְְִִֶֶֶַָָָָ

ּבׁשעתֹו ימּות בחטאו]וׁשּמא עֹומד[כשעומד ונמצא ְְְְִִֵֶָָָָ
'ּכׁשאזקין יאמר: ולא מּיד, מחטאיו יׁשּוב ,לפיכ ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹּבחטאיו;

ׁשּיזקין. קדם ימּות ׁשּמא - אֹומראׁשּוב' ׁשּׁשלמה הּוא ְְִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ
לבנים" בגדי יהיּו עת "ּבכל .ּבחכמתֹו: ְְְְְְִִֵֶָָָָָ

ּבהןּתאמר,ואל‚. ׁשּיׁש מעברֹות אּלא הּתׁשּובה ׁשאין ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
לׁשּוב אדם ׁשּצרי ּכׁשם ּוגנבה. וגזל זנּות ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָמעׂשה,

ּבדעֹות לחּפׂש צרי הּוא ּכ - לֹו,[מידות]מאּלּו ׁשּיׁש רעֹות ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָ
ּומן הּקנאה, ּומן האיבה, ּומן הּכעס, מן מהן: ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָולׁשּוב

ההתל ּומן והּכבֹוד,[ליצנות]הּתחרּות, הּממֹון ּומרדיפת , ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ
לחזר צרי הּכל מן - ּבהן וכּיֹוצא הּמאכלֹות, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּומרדיפת
מעׂשה; ּבהן ׁשּיׁש מאֹותן קׁשים העֹונֹות, ואּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבתׁשּובה.
הּוא וכן לפרׁש. הּוא קׁשה ּבאּלּו, נׁשקע ׁשאדם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּבזמן

מחׁשבֹותיו". און ואיׁש ּדרּכֹו, רׁשע "יעזב ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹאֹומר:

הּצּדיקים,אל„. מּמעלת מרחק ׁשהּוא ּתׁשּובה, ּבעל ידּמה ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָֻ
אהּוב אּלא ּכן! הּדבר אין ׁשעׂשה. והחּטאֹות העֹונֹות ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמּפני

הּבֹורא, לפני הּוא עֹוד,ונחמד ולא מעֹולם; חטא לא ּוכאּלּו ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ
טעם טעם ׁשהרי הרּבה, ׁשּׂשכרֹו מּמּנּואּלא ּופרׁש החטא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

יצרֹו ׁשּבעליוכבׁש 'מקֹום חכמים: אמרּו עֹומדין. ּתׁשּובה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָ
יכֹולין ּגמּורין צּדיקים אין ּכלֹומרּבֹו'לעמדּבֹו, מעלתן,; ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָֹ

ּכֹובׁשין ׁשהן מּפני מעֹולם, חטאּו ׁשּלא אּלּו מּמעלת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּגדֹולה
מהן. יתר ְִֵֵֶָָיצרן

הּתׁשּובהּכל‰. על צּוּו ּכּלן נגאלין,הּנביאים יׂשראל ואין ; ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻ
ּבתׁשּובה יׂשראלאּלא ׁשּסֹוף ּתֹורה, הבטיחה ּוכבר לעׂשֹות. ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּומּיד ּגלּותן, ּבסֹוף ׁשּנאמר:ּתׁשּובה נגאלין, ּכיהן "והיה ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
וׁשבּת וגֹו' הּדברים ּכל עלי וגֹו'יבאּו אלהי ה' וׁשבעד ְְְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָֹֹ

וגֹו'". ׁשבּות את אלהי ְְְֱֶֶֹה'
.Âׁשּנאמר:ּתׁשּובהּגדֹולה - לּׁשכינה האדם את ׁשּמקרבת ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

עדי, ׁשבּתם "ולא ונאמר: ,"אלהי ה' עד יׂשראל, ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ"ׁשּובה,
ּתׁשּוב" אלי ה', נאם יׂשראל, ּתׁשּוב "אם ונאמר: ה'", ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֻֻנאם
מקרבת הּתׁשּובה ּתדּבק. ּבי ּבתׁשּובה, ּתחזר אם ּכלֹומר, -ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ
מׁשּקץ הּמקֹום, לפני ׂשנּוי זה היה אמׁש הרחֹוקים: ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאת
וכן וידיד. קרֹוב ונחמד, אהּוב הּוא והּיֹום ותֹועבה, ְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֻּומרחק
את מרחק הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ׁשּבּלׁשֹון מֹוצא, ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּתה

יחיד[החוטאים]החּטאים ּבין הּׁשבים, את הּוא מקרב ּבּה - ְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
עּמי לא להם, יאמר אׁשר ּבמקֹום "והיה ׁשּנאמר: רּבים, ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבין
ּברׁשעתֹו: ּביכניה ונאמר חי", אל ּבני להם, יאמר ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאּתם,
"אם ּבימיו", יצלח לא ּגבר ערירי הּזה, האיׁש את ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ"ּכתבּו

יהּודה, מל יהֹויקים ּבן ּכניהּו ימיני".יהיה יד על חֹותם ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ
נאם ההּוא, "ּבּיֹום ּבנֹו: ּבזרּבבל נאמר ּבגלּותֹו, ׁשּׁשב ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻוכיון
ה', נאם עבּדי, ׁשאלּתיאל ּבן זרּבבל אּקח צבאֹות, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֻֻה'

ּכחֹותם". ְְִַַָוׂשמּתי
.Êזהּכּמה היה אמׁש הּתׁשּובה! מעלת מה'מעּלה מבּדל ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

ּביניכם מבּדילים היּו "עֹונֹותיכם ׁשּנאמר: יׂשראל, ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאלהי
תרּבּו ּכי "ּגם ׁשּנאמר: נענה, ואינֹו צֹועק אלהיכם"; ְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹלבין

וטֹורפין מצוֹות ועֹוׂשה ׁשֹומע"; אינּני אֹותן[זורקים]תפּלה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
גם "מי חצרי", רמס מּידכם זאת בּקׁש "מי ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבפניו,
ואכלּו זבחיכם, על ספּו "עלתיכם ּדלתים", ויסּגר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹּבכם

מדּבק הּוא והּיֹום הּדבקיםבׂשר". "ואּתם ׁשּנאמר: ּבּׁשכינה, ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
מּידּבה' ונענה צֹועק טרםאלהיכם"; "והיה ׁשּנאמר: , ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ואני ּבנחתיקראּו, אֹותן ּומקּבלין מצוֹות ועֹוׂשה אענה"; ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָ
ולא ."מעׂשי את האלהים רצה כבר "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוׂשמחה,
מנחת לה' "וערבה ׁשּנאמר: להם, ׁשּמתאּוים אּלא ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָעֹוד,

קדמֹונּיֹות". ּוכׁשנים עֹולם ּכימי וירּוׁשלים, ְְְִִִִִֵַַָָָָיהּודה
.Áלהיֹותּבעלי ּדרּכן אםּתׁשּובה, ּביֹותר; וענוים ׁשפלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָ

להם: ואמרּו הראׁשֹונים, ּבמעׂשיהם הּכסילים אֹותן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָחרפּו
אל - 'וכ ּכ אֹומר היית ואמׁש ,וכ ּכ עֹוׂשה היית ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ'אמׁש

לב]ירּגיׁשּו ישימו ויֹודעים[אל ּוׂשמחים, ׁשֹומעין אּלא להן; ְְְְְִִִִֵֶֶַָָ
ׁשעברּו מּמעׂשיהם ּבׁשים ׁשהם זמן וׁשּכל להם, זכּות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּזֹו
ּגדֹול וחטא מתּגּדלת. ּומעלתם מרּבה זכּותם מהן, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻונכלמין
אֹו הראׁשֹונים', מעׂשי 'זכר ּתׁשּובה: לבעל לֹומר ְְְֲִִֶַַַַָָֹהּוא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

daeyz zekld - xc` f"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

וענינים ּדברים להזּכיר אֹו לבּיׁשֹו, ּכדי ּבפניו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָלהזּכירן
עליו ּומזהר אסּור, הּכל עׂשה. מה להזּכירֹו ּכדי להם ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻהּדֹומין
"ולא ׁשּנאמר: ּתֹורה, עליה ׁשהזהירה ּדברים הֹונית ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבכלל

מאלהי ויראת עמיתֹו, את איׁש ה'".[כי]תֹונּו אני ְֱֲֲִִִֵֵֶֶָָֹ

חּפרק ¤¤

לּצּדיקיםהּטֹובה‡. והןהּצפּונה הּבא; העֹולם חּיי היא , ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
הּואהחּיים רעה. עּמּה ׁשאין והּטֹובה מות, עּמהן ׁשאין ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

מּפי - ימים" והארכּת ,ל ייטב "למען ּבּתֹורה: ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּכתּוב
ׁשּכּלֹו[ממרע"ה]הּׁשמּועה לעֹולם ,"ל ייטב "למען למדּו: ְְְְִֶַַַַָָָָֻ

ימים" "והארכּת חּייטֹוב; הּוא וזה ;אר ׁשּכּלֹו לעֹולם , ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֻ
ויהיּו זה, לנעם ׁשּיזּכּו הּוא - הּצּדיקים ׂשכר הּבא. ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹהעֹולם
אּלּו, לחּיים יזּכּו ׁשּלא הּוא - הרׁשעים ּופרעֹון זֹו; ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹּבטֹובה
הּוא אּלּו, לחּיים זֹוכה ׁשאינֹו מי וכל וימּותּו. יּכרתּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
ואֹובד ּברׁשעֹו, נכרת אּלא לעֹולם, חֹויה ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּמת
"הּכרת ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, הּכתּוב הּכרת הּוא וזה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכבהמה.
ּבעֹולם "הּכרת", למדּו: הּׁשמּועה מּפי ההיא"; הּנפׁש ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתּכרת
ׁשּפרׁשה הּנפׁש ׁשאֹותּה ּכלֹומר, הּבא; לעֹולם "ּתּכרת", ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּזה,
אּלא הּבא, העֹולם לחּיי זֹוכה אינּה - הּזה ּבעֹולם הּגּוף ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמן

נכרתה. הּבא העֹולם מן ְְִִַַָָָָּגם
העֹולם· ּוגוּיה. ּגּוף ּבֹו אין - נפׁשֹות[שלד]הּבא אּלא , ְְִֵֶַַָָָָָ

ּבֹו ואין הֹואיל הּׁשרת. ּכמלאכי ּגּוף ּבלא ּבלבד, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹהּצּדיקים
הּדברים מּכל ּדבר ולא ׁשתּיה ולא אכילה לא ּבֹו אין ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹֹֹּגוּיֹות,
ּבֹו יארע ולא הּזה. ּבעֹולם להן צריכין האדם ּבני ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּגּופֹות
יׁשיבה ּכגֹון הּזה, ּבעֹולם לּגּופֹות ׁשּמארעין הּדברים מן ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּדבר
אמרּו ּכ ּבהן. וכּיֹוצא ּוׂשחֹוק ועצב ּומיתה וׁשנה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָועמידה
ולא אכילה לא ּבֹו אין - הּבא העֹולם הראׁשֹונים: ְֲֲִִִִֵַָָָָָָֹֹחכמים
ועטרֹותיהן יֹוׁשבין צּדיקים אּלא ּתׁשמיׁש, ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשתּיה
ׁשם ׁשאין ל נתּברר הרי הּׁשכינה. מּזיו ונהנין ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבראׁשיהן,
'צּדיקים ׁשאמרּו וזה ּוׁשתּיה. אכילה ׁשם ׁשאין לפי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָּגּוף,

ּדר על הּצּדיקיםיֹוׁשבין', נפׁשֹות ּכלֹומר, - אמרּו החידה  ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָ
'עטרֹותיהן ׁשאמרּו זה וכן יגע. ולא עמל ּבלא ׁשם, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמצּויין
העֹולם לחּיי זכּו ׁשּבגללּה ׁשּידעּו, ּדעה ּכלֹומר, - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבראׁשיהן'

ׁשּלהן העטרה והיא עּמהן, מצּויה ּכעניןהּבא, ׁשאמר, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
אֹומר: הּוא והרי אּמֹו". ּלֹו ׁשעּטרה "ּבעטרה ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשלמה:
ׁשּתנּוח ּכדי ּגּוף הּׂשמחה ואין ראׁשם", על עֹולם ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ"וׂשמחת
ּומה הּדעה. היא ּכאן, חכמים ׁשאמרּו עטרה ּכ הראׁש; ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹעל
ּומּׂשיגין ׁשּיֹודעין הּׁשכינה'? מּזיו 'ונהנין ׁשאמרּו, זה ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַָָהּוא

והן[מהות]מאמּתת יֹודעין ּׁשאינן מה הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
הּׁשפל. האפל ֵֵַַָָָּבּגּוף

צריכהּכל‚. ׁשהיא הּנׁשמה אינּה זה, ּבענין האמּורה 'נפׁש' ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ
מהּבֹורא ׁשהּׂשיגה הּדעה ׁשהיא הּנפׁש, צּורת אּלא ִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָלּגּוף,

הּנפרדֹות הּדעֹות והּׂשיגה ּכחּה, ּוׁשאר[המלאכים]ּכפי ְְְְִִִִֵַַָָָָֹ
ומרכבה]הּמעׂשים בראשית ׁשּבארנּו[מעשה הּצּורה והיא . ְְֲִִֵֶַַַַָ

הּנקראת היא הּתֹורה; יסֹודי מהלכֹות רביעי ּבפרק ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָענינּה
ׁשאין מות, עּמהן ׁשאין לפי - אּלּו חּיים זה. ּבענין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ'נפׁש',
'צרֹור נקראּו ּגּוף, ׁשם ואין הּגּוף מּמארעֹות אּלא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹהּמות

החּיים" ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש "והיתה ׁשּנאמר: .החּיים', ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשאין והּטֹובה מּמּנּו, למעלה ׂשכר ׁשאין הּגדֹול הּׂשכר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזהּו

הּנביאים. ּכל לּה ׁשהתאּוּו והיא טֹובה; ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָאחריה
מׁשלוכּמה„. ּדר לּה קראּו קדׁשֹו,ׁשמֹות ּומקֹום ה', הר : ְְְְֵֶֶַַָָָָָָ

ה', והיכל ה', ונעם ה', ואהל ה', וחצרֹות הּקדׁש, ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹודר
לטֹובה מׁשל ּדר לּה קראּו והחכמים ה'. וׁשער ה', ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָּובית
מקֹום ּבכל לּה וקֹורין 'סעּודה'; לּצּדיקים, המזּמנת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻזֹו

הּבא'. ַָָָ'העֹולם
ׁשּתּכרתׁשאין[הענישה]הּנקמה‰. - מּמּנה ּגדֹולה נקמה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּתּכרת "הּכרת ׁשּנאמר: החּיים, לאֹותן ּתזּכה ולא ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנפׁש
אֹותֹו ׁשּקֹוראין הּוא האבדן, וזה בּה". עֹונּה ההיא, ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָהּנפׁש
ו'תפּתה' ו'אבּדֹון', ׁשחת', 'ּבאר מׁשל, ּדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּנביאים

לֹו,[מדורה] קֹוראין והׁשחתה ּכליה לׁשֹון וכל ו'עלּוקה'; ,ְְְְְְֲִַַָָָָָָ
וההפ לעֹולם, ּתקּומה אחריה ׁשאין הּכליה ׁשהיא סדלפי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לעֹולם. חֹוזר ְֵֵֶָׁשאינֹו
.Âהּמצוֹותׁשּמא ׂשכר ׁשאין ּותדּמה זֹו, טֹובה ּבעיני ּתקל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

וׁשֹותה אֹוכל להיֹות אּלא האמת, ּבדרכי ׁשלם האדם ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוהוית
ורקמה ׁשׁש ּבגדי ולֹובׁש נאֹות צּורֹות ּובֹועל טֹובֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָמאכלֹות
הּדֹומים ּודברים וזהב ּכסף ּבכלי ּומׁשּתּמׁש ׁשן ּבאהלי ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוׁשֹוכן

האויליםלאּלּו, הּטּפׁשים הערבים אּלּו ׁשּמדּמין ּכמֹו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַָָ
ׁשּכל ידעּו, ּדעה ּובעלי החכמים אבל ּבזּמה. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּׁשטּופים
ּתֹוחלת ּבהם ואין הן, והבל הבאי ּדברי האּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּדברים

מּפני[תקווה] אּלא הּזה, ּבעֹולם אצלנּו ּגדֹולה טֹובה ואינּה .ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
הן, הּגּוף צרכי האּלּו, הּדברים וכל ּוגוּיה; ּגּוף ּבעלי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשאנּו
הּגּוף, צר מּפני אּלא ּומחּמדּתן להן מתאּוה הּנפׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹואין
ּגּוף, ׁשם ׁשאין ּובזמן ּבריֹו. על ויעמד חפצֹו ׁשּימצא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻּכדי
ׁשּתהיה הּגדֹולה הּטֹובה ּבטלין. האּלּו הּדברים ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנמצאּו
להּׂשיגּה הּזה ּבעֹולם ּדר ׁשּום אין הּבא, ּבעֹולם הּנפׁש ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּה
טֹובת אּלא הּזה ּבעֹולם יֹודעין אנּו ׁשאין אֹותּה, ּולידע ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּה
מאד, עד ּגדֹולה הּטֹובה אֹותּה אבל מתאּוין; אנּו ולּה ְְְְֲִִַַַַָָָָָָֹהּגּוף,

ער לּה מׁשל.[דמיון]ואין ּדר אּלא הּזה עֹולם ׁשל ּבטֹובֹות ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשּנער האמת, ּבדר הּבא[נדמה]אבל ּבעֹולם הּנפׁש טֹובת ְֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּכן; אינֹו ּובמׁשּתה, ּבמאכל הּזה ּבעֹולם הּגּוף טֹובת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָּכמֹו
ואין ער ואין חקר, אין עד ּגדֹולה הּטֹובה אֹותּה ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאּלא
,ּליראי צפנּת אׁשר טּוב רב "מה ּדוד: ׁשאמר הּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּדמיֹון.

ּב".ּפ לחֹוסים עלּת ְִַַָָָ
.Êהּבאוכּמה העֹולם לחּיי והתאּוה ּדוד ׁשּנאמר:המה , ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּכבר חּיים". ּבארץ ה' ּבטּוב לראֹות האמנּתי ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ"לּולא
ּכח אין הּבא העֹולם ׁשּטֹובֹות הראׁשֹונים, חכמים ֲִִִִֵֶַַָָָָָֹהֹודיעּונּו
ועצמּה ויפיּה ּגדלּה יֹודע ואין ּבריּה, על להּׂשיגּה ְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָָָָָּבאדם
ׁשּמתנּבאין הּטֹובֹות וׁשּכל לבּדֹו; הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָאּלא
ׁשּנהנין ּגּוף, ׁשל לדברים אּלא אינן ליׂשראל, הּנביאים ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן
הּממׁשלה ׁשּתחזר ּבזמן הּמׁשיח, הּמל ּבימֹות יׂשראל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבהן
ודמיֹון, ער לּה אין הּבא, העֹולם חּיי טֹובֹות אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָליׂשראל.

אֹותּה יפחתּו ׁשּלא ּכדי הּנביאים, ּדּמּוה ערכה]ולא -] ְְְְֲִִִִֵֶַָָֹֹ
אלהים ראתה, לא "עין אֹומר: ׁשּיׁשעיהּו הּוא ְְְֱִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבּדמיֹון.
ראתה ׁשּלא הּטֹובה ּכלֹומר, לֹו"; למחּכה יעׂשה - ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹזּולת
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wfg zxecdn jezn

וענינים ּדברים להזּכיר אֹו לבּיׁשֹו, ּכדי ּבפניו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָלהזּכירן
עליו ּומזהר אסּור, הּכל עׂשה. מה להזּכירֹו ּכדי להם ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻהּדֹומין
"ולא ׁשּנאמר: ּתֹורה, עליה ׁשהזהירה ּדברים הֹונית ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבכלל

מאלהי ויראת עמיתֹו, את איׁש ה'".[כי]תֹונּו אני ְֱֲֲִִִֵֵֶֶָָֹ

חּפרק ¤¤

לּצּדיקיםהּטֹובה‡. והןהּצפּונה הּבא; העֹולם חּיי היא , ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
הּואהחּיים רעה. עּמּה ׁשאין והּטֹובה מות, עּמהן ׁשאין ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

מּפי - ימים" והארכּת ,ל ייטב "למען ּבּתֹורה: ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּכתּוב
ׁשּכּלֹו[ממרע"ה]הּׁשמּועה לעֹולם ,"ל ייטב "למען למדּו: ְְְְִֶַַַַָָָָֻ

ימים" "והארכּת חּייטֹוב; הּוא וזה ;אר ׁשּכּלֹו לעֹולם , ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֻ
ויהיּו זה, לנעם ׁשּיזּכּו הּוא - הּצּדיקים ׂשכר הּבא. ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹהעֹולם
אּלּו, לחּיים יזּכּו ׁשּלא הּוא - הרׁשעים ּופרעֹון זֹו; ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹּבטֹובה
הּוא אּלּו, לחּיים זֹוכה ׁשאינֹו מי וכל וימּותּו. יּכרתּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
ואֹובד ּברׁשעֹו, נכרת אּלא לעֹולם, חֹויה ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּמת
"הּכרת ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, הּכתּוב הּכרת הּוא וזה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכבהמה.
ּבעֹולם "הּכרת", למדּו: הּׁשמּועה מּפי ההיא"; הּנפׁש ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתּכרת
ׁשּפרׁשה הּנפׁש ׁשאֹותּה ּכלֹומר, הּבא; לעֹולם "ּתּכרת", ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּזה,
אּלא הּבא, העֹולם לחּיי זֹוכה אינּה - הּזה ּבעֹולם הּגּוף ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמן

נכרתה. הּבא העֹולם מן ְְִִַַָָָָּגם
העֹולם· ּוגוּיה. ּגּוף ּבֹו אין - נפׁשֹות[שלד]הּבא אּלא , ְְִֵֶַַָָָָָ

ּבֹו ואין הֹואיל הּׁשרת. ּכמלאכי ּגּוף ּבלא ּבלבד, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹהּצּדיקים
הּדברים מּכל ּדבר ולא ׁשתּיה ולא אכילה לא ּבֹו אין ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹֹֹּגוּיֹות,
ּבֹו יארע ולא הּזה. ּבעֹולם להן צריכין האדם ּבני ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּגּופֹות
יׁשיבה ּכגֹון הּזה, ּבעֹולם לּגּופֹות ׁשּמארעין הּדברים מן ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּדבר
אמרּו ּכ ּבהן. וכּיֹוצא ּוׂשחֹוק ועצב ּומיתה וׁשנה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָועמידה
ולא אכילה לא ּבֹו אין - הּבא העֹולם הראׁשֹונים: ְֲֲִִִִֵַָָָָָָֹֹחכמים
ועטרֹותיהן יֹוׁשבין צּדיקים אּלא ּתׁשמיׁש, ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשתּיה
ׁשם ׁשאין ל נתּברר הרי הּׁשכינה. מּזיו ונהנין ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבראׁשיהן,
'צּדיקים ׁשאמרּו וזה ּוׁשתּיה. אכילה ׁשם ׁשאין לפי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָּגּוף,

ּדר על הּצּדיקיםיֹוׁשבין', נפׁשֹות ּכלֹומר, - אמרּו החידה  ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָ
'עטרֹותיהן ׁשאמרּו זה וכן יגע. ולא עמל ּבלא ׁשם, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמצּויין
העֹולם לחּיי זכּו ׁשּבגללּה ׁשּידעּו, ּדעה ּכלֹומר, - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבראׁשיהן'

ׁשּלהן העטרה והיא עּמהן, מצּויה ּכעניןהּבא, ׁשאמר, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
אֹומר: הּוא והרי אּמֹו". ּלֹו ׁשעּטרה "ּבעטרה ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשלמה:
ׁשּתנּוח ּכדי ּגּוף הּׂשמחה ואין ראׁשם", על עֹולם ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ"וׂשמחת
ּומה הּדעה. היא ּכאן, חכמים ׁשאמרּו עטרה ּכ הראׁש; ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹעל
ּומּׂשיגין ׁשּיֹודעין הּׁשכינה'? מּזיו 'ונהנין ׁשאמרּו, זה ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַָָהּוא

והן[מהות]מאמּתת יֹודעין ּׁשאינן מה הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
הּׁשפל. האפל ֵֵַַָָָּבּגּוף

צריכהּכל‚. ׁשהיא הּנׁשמה אינּה זה, ּבענין האמּורה 'נפׁש' ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ
מהּבֹורא ׁשהּׂשיגה הּדעה ׁשהיא הּנפׁש, צּורת אּלא ִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָלּגּוף,

הּנפרדֹות הּדעֹות והּׂשיגה ּכחּה, ּוׁשאר[המלאכים]ּכפי ְְְְִִִִֵַַָָָָֹ
ומרכבה]הּמעׂשים בראשית ׁשּבארנּו[מעשה הּצּורה והיא . ְְֲִִֵֶַַַַָ

הּנקראת היא הּתֹורה; יסֹודי מהלכֹות רביעי ּבפרק ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָענינּה
ׁשאין מות, עּמהן ׁשאין לפי - אּלּו חּיים זה. ּבענין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ'נפׁש',
'צרֹור נקראּו ּגּוף, ׁשם ואין הּגּוף מּמארעֹות אּלא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹהּמות

החּיים" ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש "והיתה ׁשּנאמר: .החּיים', ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשאין והּטֹובה מּמּנּו, למעלה ׂשכר ׁשאין הּגדֹול הּׂשכר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזהּו

הּנביאים. ּכל לּה ׁשהתאּוּו והיא טֹובה; ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָאחריה
מׁשלוכּמה„. ּדר לּה קראּו קדׁשֹו,ׁשמֹות ּומקֹום ה', הר : ְְְְֵֶֶַַָָָָָָ

ה', והיכל ה', ונעם ה', ואהל ה', וחצרֹות הּקדׁש, ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹודר
לטֹובה מׁשל ּדר לּה קראּו והחכמים ה'. וׁשער ה', ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָּובית
מקֹום ּבכל לּה וקֹורין 'סעּודה'; לּצּדיקים, המזּמנת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻזֹו

הּבא'. ַָָָ'העֹולם
ׁשּתּכרתׁשאין[הענישה]הּנקמה‰. - מּמּנה ּגדֹולה נקמה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּתּכרת "הּכרת ׁשּנאמר: החּיים, לאֹותן ּתזּכה ולא ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנפׁש
אֹותֹו ׁשּקֹוראין הּוא האבדן, וזה בּה". עֹונּה ההיא, ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָהּנפׁש
ו'תפּתה' ו'אבּדֹון', ׁשחת', 'ּבאר מׁשל, ּדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּנביאים

לֹו,[מדורה] קֹוראין והׁשחתה ּכליה לׁשֹון וכל ו'עלּוקה'; ,ְְְְְְֲִַַָָָָָָ
וההפ לעֹולם, ּתקּומה אחריה ׁשאין הּכליה ׁשהיא סדלפי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לעֹולם. חֹוזר ְֵֵֶָׁשאינֹו
.Âהּמצוֹותׁשּמא ׂשכר ׁשאין ּותדּמה זֹו, טֹובה ּבעיני ּתקל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

וׁשֹותה אֹוכל להיֹות אּלא האמת, ּבדרכי ׁשלם האדם ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוהוית
ורקמה ׁשׁש ּבגדי ולֹובׁש נאֹות צּורֹות ּובֹועל טֹובֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָמאכלֹות
הּדֹומים ּודברים וזהב ּכסף ּבכלי ּומׁשּתּמׁש ׁשן ּבאהלי ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוׁשֹוכן

האויליםלאּלּו, הּטּפׁשים הערבים אּלּו ׁשּמדּמין ּכמֹו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַָָ
ׁשּכל ידעּו, ּדעה ּובעלי החכמים אבל ּבזּמה. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּׁשטּופים
ּתֹוחלת ּבהם ואין הן, והבל הבאי ּדברי האּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּדברים

מּפני[תקווה] אּלא הּזה, ּבעֹולם אצלנּו ּגדֹולה טֹובה ואינּה .ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
הן, הּגּוף צרכי האּלּו, הּדברים וכל ּוגוּיה; ּגּוף ּבעלי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשאנּו
הּגּוף, צר מּפני אּלא ּומחּמדּתן להן מתאּוה הּנפׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹואין
ּגּוף, ׁשם ׁשאין ּובזמן ּבריֹו. על ויעמד חפצֹו ׁשּימצא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻּכדי
ׁשּתהיה הּגדֹולה הּטֹובה ּבטלין. האּלּו הּדברים ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנמצאּו
להּׂשיגּה הּזה ּבעֹולם ּדר ׁשּום אין הּבא, ּבעֹולם הּנפׁש ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּה
טֹובת אּלא הּזה ּבעֹולם יֹודעין אנּו ׁשאין אֹותּה, ּולידע ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּה
מאד, עד ּגדֹולה הּטֹובה אֹותּה אבל מתאּוין; אנּו ולּה ְְְְֲִִַַַַָָָָָָֹהּגּוף,

ער לּה מׁשל.[דמיון]ואין ּדר אּלא הּזה עֹולם ׁשל ּבטֹובֹות ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשּנער האמת, ּבדר הּבא[נדמה]אבל ּבעֹולם הּנפׁש טֹובת ְֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּכן; אינֹו ּובמׁשּתה, ּבמאכל הּזה ּבעֹולם הּגּוף טֹובת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָּכמֹו
ואין ער ואין חקר, אין עד ּגדֹולה הּטֹובה אֹותּה ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאּלא
,ּליראי צפנּת אׁשר טּוב רב "מה ּדוד: ׁשאמר הּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּדמיֹון.

ּב".ּפ לחֹוסים עלּת ְִַַָָָ
.Êהּבאוכּמה העֹולם לחּיי והתאּוה ּדוד ׁשּנאמר:המה , ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּכבר חּיים". ּבארץ ה' ּבטּוב לראֹות האמנּתי ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ"לּולא
ּכח אין הּבא העֹולם ׁשּטֹובֹות הראׁשֹונים, חכמים ֲִִִִֵֶַַָָָָָֹהֹודיעּונּו
ועצמּה ויפיּה ּגדלּה יֹודע ואין ּבריּה, על להּׂשיגּה ְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָָָָָּבאדם
ׁשּמתנּבאין הּטֹובֹות וׁשּכל לבּדֹו; הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָאּלא
ׁשּנהנין ּגּוף, ׁשל לדברים אּלא אינן ליׂשראל, הּנביאים ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן
הּממׁשלה ׁשּתחזר ּבזמן הּמׁשיח, הּמל ּבימֹות יׂשראל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבהן
ודמיֹון, ער לּה אין הּבא, העֹולם חּיי טֹובֹות אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָליׂשראל.

אֹותּה יפחתּו ׁשּלא ּכדי הּנביאים, ּדּמּוה ערכה]ולא -] ְְְְֲִִִִֵֶַָָֹֹ
אלהים ראתה, לא "עין אֹומר: ׁשּיׁשעיהּו הּוא ְְְֱִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבּדמיֹון.
ראתה ׁשּלא הּטֹובה ּכלֹומר, לֹו"; למחּכה יעׂשה - ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹזּולת
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ׁשּמחּכה לאדם האלהים אֹותּה עׂשה אּלא נביא, עין ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹאֹותּה
אּלא נתנּבאּו לא ּכּלן הּנביאים "ּכל חכמים: אמרּו ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹֻלֹו.

הּמׁשיח אבללימֹות אלהים, ראתה, לא עין - הּבא העֹולם ֱֲִִִִַַַַָָָָָָָָֹֹ
."ְָזּולת

.Áׁשאינֹוזה מּפני לא - הּבא' 'העֹולם חכמים אֹותֹו ׁשּקראּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
העֹולם. אֹותֹו יבֹוא ּכ ואחר אֹובד, העֹולם וזה עּתה, ְְֵֶַַַָָָָָָָָמצּוי
רב "מה ׁשּנאמר: ועֹומד, מצּוי הּוא הרי אּלא ּכן! הּדבר ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאין

"ּליראי צפנּת אׁשר ,הּבא',טּוב 'העֹולם קראּוהּו ולא . ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹ
העֹולם חּיי אחר לאדם לֹו ּבאין החּיים ׁשאֹותן מּפני ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאּלא
אדם לכל הּנמצא הּוא וזה ונפׁש, ּבגּוף ּבֹו קּימין ׁשאנּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּזה

ִָָּבראׁשֹונה.

ט ¤¤ּפרק

ׁשּנזּכהׁשּנֹודעמאחר‡. והּטֹובה מצוֹות ׁשל ׂשכרן ׁשּמּתן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
העֹולם חּיי היא - ּבּתֹורה הּכתּובה ה' ּדר ׁשמרנּו אם ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָלּה

והּנקמה,הּבא ימים"; והארכּת ,ל ייטב "למען ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
הּכתּובֹות הּצדק ארחֹות ׁשעזבּו הרׁשעים מן ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּנֹוקמין
ההיא, הּנפׁש ּתּכרת "הּכרת ׁשּנאמר: הּכרת, היא - ֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּתֹורה
אם ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ׁשּכתּוב זה הּוא מה בּה"; ְֲִֶֶַַָָָָָָֻעֹונּה
אֹותן וכל אתכם, יקרה ּתׁשמעּו לא ואם לכם, יּגיע ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּתׁשמעּו
וׁשלֹום, ּומלחמה ורעב, ׂשבע ּכגֹון - הּזה ּבעֹולם ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹהּדברים
מעׂשה והצלחת וגלּות, הארץ ויׁשיבת וׁשפלּות, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָּומלכּות
אמת הּדברים אֹותן ּכל הּברית? ּדברי ּכל ּוׁשאר ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהפסדֹו,
יּגיעּו הּתֹורה, מצוֹות ּכל עֹוׂשין ׁשאנּו ּובזמן ויהיּו, ְְְְִִִִִֶַַַָָָָהיּו,
עליהן, עֹוברין ׁשאנּו ּובזמן ּכּלן; הּזה העֹולם טֹובֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאלינּו
אֹותן אין כן, ּפי על ואף הּכתּובֹות. הרעֹות אֹותנּו ְְְִִֵֵַַַָָָָָּתקרא

הן הרעֹות,הּטֹובֹות, אֹותן ולא מצוֹות; ׁשל ׂשכרן מּתן סֹוף ְְְִֵֶַַַָָָָָֹ
ּכ אּלא הּמצוֹות. ּכל על מעֹובר ׁשּנֹוקמין הּנקמה סֹוף ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהן

הּצע ּתֹורה[הצעת]הּוא לנּו נתן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּדברים: ְִֵֶַַַַָָָָָָ
ויֹודעֹו ּבּה, הּכתּוב ּכל העֹוׂשה וכל חּיים, עץ -זֹו, ה' [את ְְְִֵֶַַָָָָָ

התורה] העֹולםע"י לחּיי ּבּה זֹוכה - נכֹונה ּגמּורה ְְְֵֵֶַָָָָָָּדעה
והבטיחנּו זֹוכה. הּוא חכמתֹו, וגדל מעׂשיו ּגדל ּולפי ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹהּבא;
ונהּגה נפׁש, ּובטֹובת ּבׂשמחה אֹותּה נעׂשה ׁשאם ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבּתֹורה,
אֹותנּו הּמֹונעין הּדברים ּכל מּמּנּו ׁשּיסיר - ּתמיד ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָּבחכמתּה
ויׁשּפיע ּבהן, וכּיֹוצא ורעב ּומלחמה חלי ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמּלעׂשֹותּה,
הּתֹורה, את לעׂשֹות ידינּו את המחּזקים הּטֹובֹות ּכל ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָלנּו
ּכל נעסק ׁשּלא ּכדי - וזהב ּכסף ורּבֹות וׁשלֹום ׂשבע ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹּכגֹון

ללמדימינּו ּפנּויין נׁשב אּלא להן, צרי ׁשהּגּוף ּבדברים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
הּבא. העֹולם לחּיי ׁשּנזּכה ּכדי הּמצוה, ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבחכמה,
הּזה: העֹולם ּבטֹובֹות ׁשהבטיח אחר ּבּתֹורה, אֹומר הּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָוכן
נעזב ׁשאם ּבּתֹורה, הֹודיענּו וכן וגֹו'". ּלנּו ּתהיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ"ּוצדקה
"וּיׁשמן ׁשּנאמר: ּכענין הּזמן, ּבהבלי ונעסק מּדעּתנּו ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּתֹורה
טֹובֹות ּכל העֹוזבים מן יסיר האמת ׁשּדּין - וּיבעט" ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָֻיׁשרּון
ּכל עליהן ּומביא לבעט, ידיהם חּזקּו ׁשהן הּזה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹהעֹולם
ׁשּיאבדּו ּכדי הּבא, העֹולם מּלקנֹות אֹותן ׁשּמֹונעין ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹהרעֹות
ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹּברׁשעם.
ּפרּוׁש נמצא ."ּב ה' יׁשּלחּנּו אׁשר ,איבי את ועבדּת ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹוגֹו'

עבדּתם אם ּכלֹומר, זֹו: ּדר על והּקללֹות, הּברכֹות אֹותן ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָּכל
הּברכֹות לכם מׁשּפיע - ּדרּכֹו ּוׁשמרּתם ּבׂשמחה, ה' ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָאת

להתחּכם ּפנּויים ׁשּתהיּו עד הּקללֹות, ּומרחיק ּבּתֹורההאּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
לעֹולם ל וייטב הּבא, העֹולם לחּיי ׁשּתזּכּו ּכדי ּבּה, ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹולעסק
זֹוכין ונמצאתם ,אר ׁשּכּלֹו לעֹולם ימים ותארי טֹוב, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻֻׁשּכּלֹו
לחּיי הּמביאים הּזה, ּבעֹולם טֹובים לחּיים העֹולמֹות, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָלׁשני
- טֹובים ּומעׂשים חכמה הּיֹום יקנה לא ׁשאם הּבא; ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹהעֹולם
ודעת וחׁשּבֹון מעׂשה אין "ּכי ׁשּנאמר: יזּכה ּבּמה לֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַאין
ּבמאכל ּוׁשגיתם ה' את עזבּתם ואם ּבׁשאֹול". ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָוחכמה
האּלּו הּקללֹות ּכל עליכם מביא - להן ודֹומה ּוזנּות ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומׁשקה
ולא ּופחד, ּבבהלה ימיכם ׁשּיכלּו עד הּברכֹות, ּכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּומסיר
ּכדי הּמצוֹות, לעׂשֹות ׁשלם ּגּוף ולא ּפנּוי לב לכם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיהיה
ׁשני ׁשאּבדּתם ונמצאתם הּבא. העֹולם מחּיי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּתאבדּו
ּובמלחמה ּבחלי הּזה ּבעֹולם טרּוד ׁשאדם ׁשּבזמן ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹעֹולמֹות:
זֹוכין ׁשּבהן ּבמצוה ולא ּבחכמה לא מתעּסק אינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹּורעבֹון,

הּבא. העֹולם ְֵַַָָָלחּיי
התאּוּוּומּפני·. ימֹותזה וחכמיהם, נביאיהם יׂשראל, ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּמׁשיח, מּנחתהּמל ׁשאינּה הרׁשעה מּמלכּות ׁשּינּוחּו ּכדי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ּכהגן ּובּמצוֹות ּבּתֹורה לעסק וירּבּולהן מרגֹוע להם וימצאּו , ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

ׁשּיזּכּו ּכדי הּבאּבחכמה, העֹולם הּימיםלחּיי ׁשּבאֹותן לפי . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
והחכמה הּדעת ׁשּנאמרּתרּבה - מלאהוהאמת "ּכי הארץ: ְְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ונאמר: ה'", את ואיׁשּדעה רעהּו את איׁש עֹוד ילּמדּו "ולא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

אחיו" ונאמר:את מּבׂשרכם", האבן לב את ."והסירתי ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּיעמד הּמל ׁשאֹותֹו יתרמּפני יהיה חכמה ּבעל ּדוד, מּזרע ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

רּבנּו ממׁשה קרֹוב הּוא ּגדֹול ונביא ּולפיכמּׁשלמה, ילּמד; , ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
ה', ּדר אֹותן ויֹורה העם לׁשמעֹו,ּכל הּגֹוים ּכל ויבֹואּו ְְְְִֶֶֶַָָָָָָָ

ה' ּבית הר יהיה נכֹון הּימים, ּבאחרית "והיה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר:
ׁשאין האחרֹונה והּטֹובה ּכּלֹו הּׂשכר וסֹוף ההרים". ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּבראׁש
ימֹות אבל הּבא; העֹולם חּיי הּוא ּגרעֹון, ולא הפסק ְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָֹלּה

אּלאהּמׁשיח ,הֹול ּכמנהגֹו ועֹולם הּזה, העֹולם הּוא - ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ּוכבר ליׂשראל. ּתחזר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשהּמלכּות
מלכּיֹות ׁשעּבּוד אּלא הּמׁשיח, לימֹות הּזה העֹולם ּבין ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ'אין

ְִַּבלבד'.

ה'תשע"ב אדר כ"ח חמישי יום

יּפרק ¤¤

עֹוׂשה‡. 'הריני אדם: יאמר ועֹוסקאל הּתֹורה מצוֹות ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּכדי אֹו ּבּה, הּכתּובֹות הּברכֹות ׁשאקּבל ּכדי ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָּבחכמתּה,
ׁשהזהירה העברֹות מן ואפרׁש הּבא; העֹולם לחּיי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאזּכה
אֹו ּבּתֹורה, הּכתּובֹות הּקללֹות מן ׁשאּנצל ּכדי מהן, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּתֹורה

הּבא' העֹולם מחּיי אּכרת ׁשּלא ה'ּכדי את לעבד ראּוי אין . ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
ואינּה מּיראה; עֹובד הּוא זֹו, ּדר על ׁשהעֹובד זֹו! ּדר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעל
על ה' את עֹובד ואין החכמים. מעלת ולא הּנביאים, ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָֹמעלת
אֹותן ׁשּמחּנכין והּקטּנים, והּנׁשים הארץ עּמי אּלא זֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדר

מאהבה ויעבדּו ּדעּתן ׁשּתרּבה עד מּיראה, .לעבד ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
מאהבה·. ּבּתֹורההעֹובד עֹוסק ּבנתיבֹות, והֹול ּובּמצוֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

rny zixw zekld - xc` g"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ולא הרעה, יראת מּפני לא ּבעֹולם, ּדבר מּפני לא - ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹֹֹהחכמה
אמת, ׁשהיא מּפני האמת עֹוׂשה אּלא הּטֹובה; לירׁש ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכדי

לבֹוא הּטֹובה ּומעלה(בגללה)}ּבכללּה{וסֹוף היא. זֹו ְְֲִִַַָָָָָ
לּה זֹוכה חכם ּכל ואין מאד, עד ּגדֹולה מעלתמעלה והיא . ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשּלא לפי 'אֹוהבֹו', הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקראֹו אבינּו, ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹאברהם
ּברּו הּקדֹוׁש ּבּה ׁשּצּונּו הּמעלה והיא מאהבה. אּלא ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָעבד
ּובזמן ."אלהי ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: מׁשה, ידי על ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּוא
הּמצוֹות ּכל יעׂשה מּיד הראּויה, אהבה ה' את ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיאהב

ֲֵַָמאהבה.
אהבה‚. ה' את ׁשּיאהב הּוא הראּויה? האהבה היא ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָוכיצד

מאד עד עּזה יתרה, קׁשּורהּגדֹולה נפׁשֹו ׁשּתהא עד , ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשֹוגה ונמצא ה', חֹולי][הוגהּבאהבת ּכאלּו - ּתמיד ּבּה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

ׁשהּוא אּׁשה אֹותּה מאהבת ּפנּויה ּדעּתן ׁשאין ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאהבה,
ׁשהּוא ּבׁשעה ּבין ּבקּומֹו, ּבין ּבׁשכבֹו ּבין ּתמיד, ּבּה ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָׁשֹוגה
וׁשֹוגין אֹוהביו, ּבלב ה' אהבת ּתהיה מּזה יתר וׁשֹותה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹוכל
והּוא ."נפׁש ּובכל לבב "ּבכל ׁשּצּונּו: ּכמֹו ּתמיד, ְְְְְְְְִִֶַָָָָָָּבּה
ׁשיר וכל אני"; אהבה חֹולת "ּכי מׁשל: ּדר אמר ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּׁשלמה

זה. לענין הּוא מׁשל - ְְִִִֶַָָָהּׁשירים
ּתֹורה„. למד הריני ּתאמר, ׁשּמא הראׁשֹונים: חכמים ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֹאמרּו

ׁשאקּבל ּבׁשביל רּבי, ׁשאּקרא ּבׁשביל עׁשיר, ׁשאהיה ְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּבׁשביל
ה'"; את "לאהבה לֹומר: ּתלמּוד - הּבא העֹולם לחּיי ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָׂשכר
אמרּו ועֹוד מאהבה. אּלא ּתעׂשּו לא עֹוׂשים, ׁשאּתם ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל
ּבׂשכר ולא "ּבמצֹותיו", - מאד" חפץ "ּבמצֹותיו ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָֹֹחכמים:
ּתלמידיהן לנבֹוני מצּוין החכמים ּגדֹולי היּו וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצוֹותיו.
הרב את המׁשּמׁשים ּכעבדים ּתהיּו אל ּביחּוד: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָּומׂשּכיליהן
הרב את המׁשּמׁשין ּכעבדים היּו אּלא טֹובה; לקּבל מנת ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָעל
ראּוי הרב, ׁשהּוא מּפני אּלא - ּכלּום לקּבל ׁשּלא מנת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

מאהבה. עבדּו ּכלֹומר, ְְְְֲִֵַַַָלׁשּמׁשֹו;
ּתּגיע‰. ׁשּלא ּכדי אֹו ׂשכר, לקּבל ּכדי ּבּתֹורה העֹוסק ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכל

עֹוס זה הרי - ּפרענּות העֹוסקעדיו וכל לׁשמּה. ׁשּלא ּבּה ק ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֻ
אדֹון אהבת מּפני אּלא ׂשכר, לקּבל ולא ליראה, לא ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּבּה
ואמרּו לׁשמּה. ּבּה עֹוסק זה הרי - ּבּה ׁשּצּוה הארץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָּכל
- לׁשמּה ׁשּלא אפּלּו ּבּתֹורה, אדם יעסק 'לעֹולם ְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָָֹֹחכמים:

לׁשמּה' ּבא לׁשמּה, ׁשּלא ּכׁשּמלּמדיןׁשּמּתֹו ,לפיכ את. ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
אֹותן מלּמדין אין הארץ, עּמי ּוכלל הּנׁשים ואת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּקטּנים

ּדעּתןאּלא ׁשּתרּבה עד ׂשכר, לקּבל ּוכדי מּיראה לעבד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מעט; מעט זה רז להן מגּלין יתרה, חכמה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָויתחּכמּו
וידעּוהּו ׁשּיּׂשיגּוהּו עד ּבנחת, זה לענין אֹותן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּומרּגילין

מאהבה. ְְֲֵַַַָויעבדּו
.Âנקׁשרתּדבר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אהבת ׁשאין ּוברּור, ידּוע ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּיׁשּגה עד אדם, ׁשל ויעזב[יעסוק]ּבלּבֹו ּכראּוי ּתמיד ּבּה ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
לבב "ּבכל ואמר: ׁשּצּוה ּכמֹו מּמּנה, חּוץ ׁשּבעֹולם ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָּכל

ׁשּידעהּו ּבדעה אּלא ;"נפׁש כךּובכל ידיעתו [כגודל ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָ
מעט,אהבתו] מעט אם האהבה: ּתהיה - הּדעה ּפי ועל .ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ

עצמֹו ליחד אדם צרי ,לפיכ הרּבה. הרּבה [להתמסר]ואם ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ
קֹונֹו את לֹו הּמֹודיעין ּותבּונֹות ּבחכמֹות ּולהׂשּכיל ְְְְְְִִִִֶַַָָלהבין

ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּולהּׂשיג, להבין ּבאדם ׁשּיׁש ּכח ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכפי
הּתֹורה. ְֵַָיסֹודי

ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ראׁשֹון, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
יסֹודי הלכֹות ּפרקים: וארּבעים ׁשּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּפרקים
הלכֹות ּפרקים; ׁשבעה ּדעֹות, הלכֹות ּפרקים; עׂשרה ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָהּתֹורה,
ׁשנים זרה, עבֹודה הלכֹות ּפרקים; ׁשבעה ּתֹורה, ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָּתלמּוד

ּפרקים עׂשרה ּתׁשּובה, הלכֹות ּפרקים; .עׂשר ְְְְֲִִִָָָָָָָ

עֹולם אל ה', .ּבׁשם ְֵֵָ

ׂשיחתי היא הּיֹום ּכל ,תֹורת אהבּתי .מה ְִִִִֶַַָָָָָ

dad` xtq `Ede ipW xtq¥¤¥¦§¥¤©£¨
הלכֹות ׁשמע, קרּית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָהלכֹותיו
ּתֹורה, וספר ּומזּוזה ּתפּלין הלכֹות ּכהנים, ּוברּכת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹּתפּלה

מילה). הלכֹות ּברכֹות, הלכֹות ציצית, ְְְְִִִִִִָָהלכֹות
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ּבּיֹום. ּפעמים ׁשמע קרּית לקרֹות והיא אחת, עׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א ¤¤ּפרק

ּובּבקר,‡. ּבערב - ׁשמע קרּית קֹוראין יֹום ּבכל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹּפעמים
אדם ּבני ׁשּדר ּבׁשעה - "ּובקּומ ּובׁשכּב" ְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּנאמר:
וזה עֹומדין, אדם ּבני ׁשּדר ּובׁשעה לילה, הּוא וזה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשֹוכבין,

יֹום. הּוא
ּפרׁש·. ׁשלׁש קֹורא? הּוא "ׁשמע",ּומה והן: אּלּו, ּיֹות ְְִֵֵֵַַָָָֹ

ּפרׁשת לקרֹות ּומקּדימין ּו"וּיאמר". ׁשמע", אם ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹּו"והיה
ואהבתֹו הּׁשם יחּוד על צּוּוי ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ"ׁשמע",

תורה]ותלמּודֹו תלמוד ׁשהּוא[מצוות ייחוד], העּקר[מצוות ְְִֶַָָ
ּבּה ׁשּיׁש ׁשמע", אם "והיה ואחריה ּבֹו. ּתלּוי ׁשהּכל ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּגדֹול
ׁשּגם "ציצית", ּפרׁשת ּכ ואחר ּכּלן. הּמצוֹות ׁשאר על ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֻצּוּוי

הּמצוֹות. ּכל זכירת על צּוּוי ּבּה יׁש ְְִִִִֵַַַָָהיא
אֹותּה‚. קֹוראין ּבּלילה, נֹוהגת ציצית מצות ׁשאין ּפי על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָאף

להזּכיר ּומצוה מצרים; יציאת זכרֹון ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבּלילה,
יֹום את ּתזּכר "למען ׁשּנאמר: ּובּיֹום, ּבּלילה מצרים ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹיציאת

"חּיי ימי ּכל מצרים, מארץ ּפרׁשּיֹותצאת ׁשלׁש ּוקריאת . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשמע'. 'קרּית הּנקרא הּוא זה, סדר על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָאּלּו

אֹומר„. ראׁשֹון, ּפסּוק ּגֹומר ּכׁשהּוא - ׁשמע קרּית ְְְִִֵֵֵֶַַַָהּקֹורא
וקֹורא וחֹוזר ועד'; לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָּבלחׁש:
ּכן? קֹורין ולּמה סֹופּה. עד ,"אלהי ה' את "ואהבּת ְְְְְֱִֵֵֶַַַָָָָָֹּכדרּכֹו
ּבניו את אבינּו יעקב ׁשּקּבץ ׁשּבׁשעה ּבידינּו, היא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹמסרת
ּדר ועל הּׁשם, יחּוד על וזרזם צּום מיתתֹו, ּבׁשעת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבמצרים
להם: ואמר אֹותם וׁשאל אביו. ויצחק אברהם ּבּה ׁשהל ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָה'

ּפסלת ּבכם יׁש ׁשּמא באמונתכם]'ּבני, עֹומד[פגם ׁשאינֹו מי , ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
מׁשה לנּו ׁשאמר ּכענין - העֹולם'? ּכל אדֹון ּביחּוד ְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָֹעּמי
לֹו: ואמרּו ּכּלם ענּו וגֹו'". אּׁשה אֹו איׁש ּבכם יׁש "ּפן ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻרּבנּו:
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ולא הרעה, יראת מּפני לא ּבעֹולם, ּדבר מּפני לא - ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹֹֹהחכמה
אמת, ׁשהיא מּפני האמת עֹוׂשה אּלא הּטֹובה; לירׁש ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכדי

לבֹוא הּטֹובה ּומעלה(בגללה)}ּבכללּה{וסֹוף היא. זֹו ְְֲִִַַָָָָָ
לּה זֹוכה חכם ּכל ואין מאד, עד ּגדֹולה מעלתמעלה והיא . ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשּלא לפי 'אֹוהבֹו', הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקראֹו אבינּו, ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹאברהם
ּברּו הּקדֹוׁש ּבּה ׁשּצּונּו הּמעלה והיא מאהבה. אּלא ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָעבד
ּובזמן ."אלהי ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: מׁשה, ידי על ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּוא
הּמצוֹות ּכל יעׂשה מּיד הראּויה, אהבה ה' את ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיאהב

ֲֵַָמאהבה.
אהבה‚. ה' את ׁשּיאהב הּוא הראּויה? האהבה היא ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָוכיצד

מאד עד עּזה יתרה, קׁשּורהּגדֹולה נפׁשֹו ׁשּתהא עד , ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשֹוגה ונמצא ה', חֹולי][הוגהּבאהבת ּכאלּו - ּתמיד ּבּה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

ׁשהּוא אּׁשה אֹותּה מאהבת ּפנּויה ּדעּתן ׁשאין ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאהבה,
ׁשהּוא ּבׁשעה ּבין ּבקּומֹו, ּבין ּבׁשכבֹו ּבין ּתמיד, ּבּה ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָׁשֹוגה
וׁשֹוגין אֹוהביו, ּבלב ה' אהבת ּתהיה מּזה יתר וׁשֹותה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹוכל
והּוא ."נפׁש ּובכל לבב "ּבכל ׁשּצּונּו: ּכמֹו ּתמיד, ְְְְְְְְִִֶַָָָָָָּבּה
ׁשיר וכל אני"; אהבה חֹולת "ּכי מׁשל: ּדר אמר ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּׁשלמה

זה. לענין הּוא מׁשל - ְְִִִֶַָָָהּׁשירים
ּתֹורה„. למד הריני ּתאמר, ׁשּמא הראׁשֹונים: חכמים ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֹאמרּו

ׁשאקּבל ּבׁשביל רּבי, ׁשאּקרא ּבׁשביל עׁשיר, ׁשאהיה ְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּבׁשביל
ה'"; את "לאהבה לֹומר: ּתלמּוד - הּבא העֹולם לחּיי ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָׂשכר
אמרּו ועֹוד מאהבה. אּלא ּתעׂשּו לא עֹוׂשים, ׁשאּתם ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל
ּבׂשכר ולא "ּבמצֹותיו", - מאד" חפץ "ּבמצֹותיו ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָֹֹחכמים:
ּתלמידיהן לנבֹוני מצּוין החכמים ּגדֹולי היּו וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצוֹותיו.
הרב את המׁשּמׁשים ּכעבדים ּתהיּו אל ּביחּוד: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָּומׂשּכיליהן
הרב את המׁשּמׁשין ּכעבדים היּו אּלא טֹובה; לקּבל מנת ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָעל
ראּוי הרב, ׁשהּוא מּפני אּלא - ּכלּום לקּבל ׁשּלא מנת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

מאהבה. עבדּו ּכלֹומר, ְְְְֲִֵַַַָלׁשּמׁשֹו;
ּתּגיע‰. ׁשּלא ּכדי אֹו ׂשכר, לקּבל ּכדי ּבּתֹורה העֹוסק ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכל

עֹוס זה הרי - ּפרענּות העֹוסקעדיו וכל לׁשמּה. ׁשּלא ּבּה ק ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֻ
אדֹון אהבת מּפני אּלא ׂשכר, לקּבל ולא ליראה, לא ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּבּה
ואמרּו לׁשמּה. ּבּה עֹוסק זה הרי - ּבּה ׁשּצּוה הארץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָּכל
- לׁשמּה ׁשּלא אפּלּו ּבּתֹורה, אדם יעסק 'לעֹולם ְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָָֹֹחכמים:

לׁשמּה' ּבא לׁשמּה, ׁשּלא ּכׁשּמלּמדיןׁשּמּתֹו ,לפיכ את. ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
אֹותן מלּמדין אין הארץ, עּמי ּוכלל הּנׁשים ואת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּקטּנים

ּדעּתןאּלא ׁשּתרּבה עד ׂשכר, לקּבל ּוכדי מּיראה לעבד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מעט; מעט זה רז להן מגּלין יתרה, חכמה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָויתחּכמּו
וידעּוהּו ׁשּיּׂשיגּוהּו עד ּבנחת, זה לענין אֹותן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּומרּגילין

מאהבה. ְְֲֵַַַָויעבדּו
.Âנקׁשרתּדבר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אהבת ׁשאין ּוברּור, ידּוע ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּיׁשּגה עד אדם, ׁשל ויעזב[יעסוק]ּבלּבֹו ּכראּוי ּתמיד ּבּה ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
לבב "ּבכל ואמר: ׁשּצּוה ּכמֹו מּמּנה, חּוץ ׁשּבעֹולם ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָּכל

ׁשּידעהּו ּבדעה אּלא ;"נפׁש כךּובכל ידיעתו [כגודל ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָ
מעט,אהבתו] מעט אם האהבה: ּתהיה - הּדעה ּפי ועל .ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ

עצמֹו ליחד אדם צרי ,לפיכ הרּבה. הרּבה [להתמסר]ואם ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ
קֹונֹו את לֹו הּמֹודיעין ּותבּונֹות ּבחכמֹות ּולהׂשּכיל ְְְְְְִִִִֶַַָָלהבין

ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּולהּׂשיג, להבין ּבאדם ׁשּיׁש ּכח ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכפי
הּתֹורה. ְֵַָיסֹודי

ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ראׁשֹון, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
יסֹודי הלכֹות ּפרקים: וארּבעים ׁשּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּפרקים
הלכֹות ּפרקים; ׁשבעה ּדעֹות, הלכֹות ּפרקים; עׂשרה ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָהּתֹורה,
ׁשנים זרה, עבֹודה הלכֹות ּפרקים; ׁשבעה ּתֹורה, ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָּתלמּוד

ּפרקים עׂשרה ּתׁשּובה, הלכֹות ּפרקים; .עׂשר ְְְְֲִִִָָָָָָָ

עֹולם אל ה', .ּבׁשם ְֵֵָ

ׂשיחתי היא הּיֹום ּכל ,תֹורת אהבּתי .מה ְִִִִֶַַָָָָָ
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הלכֹות ׁשמע, קרּית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָהלכֹותיו
ּתֹורה, וספר ּומזּוזה ּתפּלין הלכֹות ּכהנים, ּוברּכת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹּתפּלה

מילה). הלכֹות ּברכֹות, הלכֹות ציצית, ְְְְִִִִִִָָהלכֹות
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ּבּיֹום. ּפעמים ׁשמע קרּית לקרֹות והיא אחת, עׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א ¤¤ּפרק

ּובּבקר,‡. ּבערב - ׁשמע קרּית קֹוראין יֹום ּבכל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹּפעמים
אדם ּבני ׁשּדר ּבׁשעה - "ּובקּומ ּובׁשכּב" ְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּנאמר:
וזה עֹומדין, אדם ּבני ׁשּדר ּובׁשעה לילה, הּוא וזה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשֹוכבין,

יֹום. הּוא
ּפרׁש·. ׁשלׁש קֹורא? הּוא "ׁשמע",ּומה והן: אּלּו, ּיֹות ְְִֵֵֵַַָָָֹ

ּפרׁשת לקרֹות ּומקּדימין ּו"וּיאמר". ׁשמע", אם ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹּו"והיה
ואהבתֹו הּׁשם יחּוד על צּוּוי ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ"ׁשמע",

תורה]ותלמּודֹו תלמוד ׁשהּוא[מצוות ייחוד], העּקר[מצוות ְְִֶַָָ
ּבּה ׁשּיׁש ׁשמע", אם "והיה ואחריה ּבֹו. ּתלּוי ׁשהּכל ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּגדֹול
ׁשּגם "ציצית", ּפרׁשת ּכ ואחר ּכּלן. הּמצוֹות ׁשאר על ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֻצּוּוי

הּמצוֹות. ּכל זכירת על צּוּוי ּבּה יׁש ְְִִִִֵַַַָָהיא
אֹותּה‚. קֹוראין ּבּלילה, נֹוהגת ציצית מצות ׁשאין ּפי על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָאף

להזּכיר ּומצוה מצרים; יציאת זכרֹון ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבּלילה,
יֹום את ּתזּכר "למען ׁשּנאמר: ּובּיֹום, ּבּלילה מצרים ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹיציאת

"חּיי ימי ּכל מצרים, מארץ ּפרׁשּיֹותצאת ׁשלׁש ּוקריאת . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשמע'. 'קרּית הּנקרא הּוא זה, סדר על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָאּלּו

אֹומר„. ראׁשֹון, ּפסּוק ּגֹומר ּכׁשהּוא - ׁשמע קרּית ְְְִִֵֵֵֶַַַָהּקֹורא
וקֹורא וחֹוזר ועד'; לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָּבלחׁש:
ּכן? קֹורין ולּמה סֹופּה. עד ,"אלהי ה' את "ואהבּת ְְְְְֱִֵֵֶַַַָָָָָֹּכדרּכֹו
ּבניו את אבינּו יעקב ׁשּקּבץ ׁשּבׁשעה ּבידינּו, היא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹמסרת
ּדר ועל הּׁשם, יחּוד על וזרזם צּום מיתתֹו, ּבׁשעת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבמצרים
להם: ואמר אֹותם וׁשאל אביו. ויצחק אברהם ּבּה ׁשהל ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָה'

ּפסלת ּבכם יׁש ׁשּמא באמונתכם]'ּבני, עֹומד[פגם ׁשאינֹו מי , ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
מׁשה לנּו ׁשאמר ּכענין - העֹולם'? ּכל אדֹון ּביחּוד ְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָֹעּמי
לֹו: ואמרּו ּכּלם ענּו וגֹו'". אּׁשה אֹו איׁש ּבכם יׁש "ּפן ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻרּבנּו:
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מּמּנּו, ׁשמע ּכלֹומר: - אחד" ה' אלהינּו, ה' יׂשראל! ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹ"ׁשמע,
אח ה' אלהינּו, ה' יׂשראל! 'ּברּואבינּו ואמר: הּזקן ּפתח ד. ְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

לֹומר יׂשראל ּכל נהגּו לפיכ ועד'. לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשם
זה. ּפסּוק אחר הּזקן, יׂשראל ּבֹו ׁשּׁשּבח זה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשבח

ּולאחריה.‰. לפניה מבר ׁשמע, קרּית קֹורא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשהּקֹורא
מבר ּובּלילה, לאחריה; ואחת לפניה ׁשּתים מבר ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּבּיֹום,

לאחריה ּוׁשּתים לפניה .ׁשּתים ְְְְֲִִֶֶַַַָָָ
.Âלּה,ּברכה ׁשנּיה אֹור'; 'יֹוצר ּבּיֹום, ׁשּלפניה ראׁשֹונה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ

ּוברכה ויּציב'. 'אמת אחריה, וׁשל אהבּתנּו'; עֹולם ְְְְֱֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָ'אהבת
'אהבת לּה, ׁשנּיה ערבים'; 'מעריב ּבּלילה, ׁשּלפניה ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָראׁשֹונה
אחריה, ׁשל ראׁשֹונה ּוברכה אהבּת'; יׂשראל עּמ ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָעֹולם

'הׁשּכיבנּו'. לּה, ׁשנּיה אמּונה'; ְְֱֱִִֵֶַָָָ'אמת
.Êּבּה ּפֹותח - ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין ׁשּלפניה, ראׁשֹונה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּברכה

ּבכל חֹותם - ּברכֹותיה ּוׁשאר ;'ּב'ברּו ּבּה וחֹותם ,'ְְְְְְִֵֵֶָָָָָָּב'ברּו
ׁשאר עם אּלּו, ּברכֹות ּפתיחה. להם ואין ,'ּב'ברּו מהן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאחת
ּדינֹו ּובית עזרא - יׂשראל ּכל ּבפי הערּוכֹות הּברכֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָּכל

אד ואין עליהן:ּתּקנּום; להֹוסיף ולא מהן, לפחת רּׁשאי ם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
לחּתם, ׁשּלא רּׁשאי אינֹו ,'ּב'ברּו לחּתם ׁשהתקינּו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹמקֹום

מקֹוםּומקֹום לחּתם; רּׁשאי אינֹו לחּתם, ׁשּלא ׁשהתקינּו ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹ
ּומקֹום לפּתח, רּׁשאי אינֹו ,'ּב'ברּו לפּתח ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹׁשהתקינּו
ׁשל ּכללֹו לפּתח. ׁשּלא רּׁשאי אינֹו ,'ּב'ברּו לפּתח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשהתקינּו

מּמטּבע המׁשּנה ּכל ונוסח]ּדבר: חכמים[צורה ׁשּטבעּו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשאינֹו וכל ּכּמטּבע. ּומבר וחֹוזר טֹועה, זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבברכֹות
לא - ּבערבית אמּונה' ו'אמת ּבׁשחרית, ויּציב' 'אמת ְְְְֱֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַָֹאֹומר

חֹובתֹו. ידי ְֵָָָיצא
.Áּבין ּבּיֹום ּבין ראׁשֹונה, לברכה ׁשנּיה ּברכה ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָהקּדים

סדר ׁשאין לפי יצא; - לאחריה ּבין לפניה ּבין ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּלילה,
ערבים'לּברכֹות 'מעריב וסּים אֹור', 'יֹוצר ּפתח - ּבׁשחרית . ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָ

יצא. - אֹור' ּב'יֹוצר וסּים ערבים', ּב'מעריב ּפתח יצא; לא -ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹ
אֹור' ּב'יֹוצר וסּים ערבים', ּב'מעריב ּפתח אם - ּבערבית ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָוכן
יצא; - ערבים' ּב'מעריב וסּים אֹור', ּב'יֹוצר ּפתח יצא; לא -ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹ

חתימתן. אחר הֹולכֹות הּברכֹות, ְְֲִֶַַַָָָָׁשּכל
.Ëיציאת מּׁשעת מצותּה ּבּלילה? ׁשמע קרּית זמן הּוא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָאיזה

ׁשּלאהּכֹוכבים עד וקרא ואחר, עבר ואם הּלילה. חצי עד , ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
הּׁשחר עּמּוד השמש]עלה עלות שלפני האור יצא[ניצנוץ - ַַַַָָָָ

ׁש חֹובתֹו; אתידי להרחיק ּכדי אּלא חצֹות', 'עד אמרּו ּלא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
הּפׁשיעה. מן ְִִַָָָָהאדם

.È,הּׁשחר עּמּוד ׁשעלה אחר ערבית ׁשל ׁשמע קרּית ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָהּקֹורא
היה ּכן אם אּלא חֹובתֹו, ידי יצא לא - החּמה הנץ ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹקדם
ּבעת ׁשּקרא ואנּוס ּבהן. וכּיֹוצא חֹולה אֹו ׁשּכֹור ּכגֹון ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָאנּוס,

'הׁשּכיבנּו' מבר אינֹו .זה, ְְִֵֵֵֶַָ
.‡Èקדם לקרֹות ׁשּיתחיל מצותּה ּבּיֹום? זמּנּה הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹואיזה

עם אחרֹונה ּברכה ּולבר לקרֹות ׁשּיגמר ּכדי החּמה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהנץ
ׁשעה עּׂשּור ּכמֹו זה, וׁשעּור החּמה; דקות]הנץ קדם[כשש ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

-ׁשּתעלה הּׁשמׁש ׁשעלתה אחר וקרא אחר, ואם הּׁשמׁש. ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
למי ּבּיֹום ׁשעֹות ׁשלׁש סֹוף עד ׁשעֹונתּה חֹובתֹו; ידי ְְִֵֶַַָָָָָָָֹיצא

ואחר. ְֵֶַַָׁשעבר

.·Èׁשעלה אחר ׁשחרית ׁשל ׁשמע קרּית וקרא ׁשהקּדים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָמי
יצא החּמה, ׁשּתנץ קדם ׁשהׁשלים ּפי על אף - הּׁשחר ְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹעּמּוד

חֹובתֹו לּדרידי לצאת מׁשּכים ׁשהיה ּכגֹון הּדחק, ּובׁשעת . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּׁשחר. עּמּוד מּׁשּיעלה לכּתחּלה קֹורא -ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָ

.‚Èלא - אנּוס היה אפּלּו ּבּיֹום, ׁשעֹות ׁשלׁש אחר ֲִֵַַַַָָָָָֹֹהּקֹורא
ּכקֹורא הּוא הרי אּלא ּבעֹונתּה, ׁשמע קרּית חֹובת ידי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָיצא

ּולּבּתֹורה לפניה הּוא ּומבר אחר; אפּלּו הּיֹום, ּכל אחריה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשעֹות. ׁשלׁש אחר ְַַָָָָֹוקרא

ב ¤¤ּפרק

ׁשהּוא:‡. ראׁשֹון ּבפסּוק לּבֹו ּכּון ולא ׁשמע, את ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹהּקֹורא
חֹובתֹו; ידי יצא לא - אחד" ה' אלהינּו, ה' יׂשראל! ְְְֱִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ"ׁשמע,
ּבּתֹורה קֹורא היה אפּלּו יצא. לּבֹו, ּכּון לא אם - ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹוהּׁשאר
יצא; - קריאה ּבעֹונת האּלּו הּפרׁשּיֹות את מּגיּה אֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָּכדרּכֹו,

ראׁשֹון ּבפסּוק לּבֹו את ׁשּכּון .והּוא, ְְִִִֵֶֶָ
ּכדרּכן·. קֹורין אדם ּביןּכל מהּלכין, ּבין עֹומדין, ּבין - ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

קרּית לקרֹות ואסּור ּבהמה. ּגּבי על רֹוכבין ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָׁשֹוכבין,
טּוחֹות ּופניו מּטל והּוא מׁשל[דבוקות]ׁשמע, אֹו ּבּקרקע, ְְְְַַַַָָָָֻֻ

צּדֹו; על ׁשֹוכב והּוא הּוא, קֹורא אבל למעלה. ּופניו ּגּבֹו ְְְֲִֵֵַַַַָָָָעל
צּדֹו, על להתהּפ יכֹול ואינֹו הרּבה, ּבׂשר ּבעל היה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָואם

וקֹורא. לצּדֹו, מעט נֹוטה - חֹולה ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶַָָאֹו
ראׁשֹון,‚. ּבפסּוק עֹומד - רגליו על מהּל ׁשהיה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָמי

מהּל והּוא קֹורא ּומעיריןוהּׁשאר אֹותֹו מצערין - יׁשן היה . ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ
אנסּתּו אם ,ואיל ּומּכאן ראׁשֹון; ּפסּוק ׁשּיקרא עד ְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאֹותֹו,

אֹותֹו. מצערין אין ְֲִֵֵַָׁשנה,
ּפרׁשה„. ׁשּיקרא עד מפסיק - ּבמלאכה עֹוסק ׁשהיה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי

ּכּלּה ּבפרׁשהראׁשֹונה מּמלאכּתן ּבטלין האּמנין וכן ; ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָֻֻ
והּוא קֹורא והּׁשאר, עראי. קריאת ּתהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹראׁשֹונה,
ּבראׁש אֹו האילן ּבראׁש עֹומד היה אפּלּו ּבמלאכּתֹו. ְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹֹעֹוסק

ּולאחריה. לפניה ּומבר ּבמקֹומֹו, קֹורא - ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּכתל
ּפֹוסק‰. - ׁשמע קרּית זמן והּגיע ּתֹורה, ּבתלמּוד עֹוסק ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָהיה

ּולאחריה לפניה ּומבר -וקֹורא; רּבים ּבצרכי עֹוסק היה . ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
עת נׁשאר אם ויקרא, עסקיהן; יגמר אּלא יפסיק, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹלא

ְִלקרֹות.
.Âעֹוסק ׁשהיה אֹו ּבמרחץ, ׁשהיה אֹו ּבאכילה, עֹוסק ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהיה

ּבעֹורֹות מהּפ ׁשהיה אֹו עובדו]ּבתסּפרת, אם אֹו[לבודקן , ְְְְִֵֶֶַָָֹ
ואם ׁשמע. קרּית קֹורא ּכ ואחר ּגֹומר, - ּבדין עֹוסקין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָׁשהיּו
זה הרי - וקרא ּופסק הּקריאה, זמן יעבר ׁשּמא מתירא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהיה

ְָֻמׁשּבח.
.Êולקרֹות ּולהתּכּסֹות לעלֹות יכֹול אם - לטּבל ׁשּירד ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹמי

מתירא היה ואם ויקרא. ויתּכּסה יעלה החּמה, ׁשּתנץ ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹקדם
עֹומד ׁשהּוא ּבּמים יתּכּסה ׁשּיקרא, קדם החּמה ּתנץ ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּמא

ויקרא רּבהן ׁשריחן ּבמים לא יתּכּסה ולא ּבמי. ולא ע, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
פשתן]הּמׁשרה בהם צלּולין[ששרו ּבמים ולא ,[שקופים]; ְְְְִִִַַָֹ

עכּורין ּבמים הּוא מתּכּסה אבל ּבהן. נראית ׁשערותֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּפני
צלולים] ּבמקֹומֹו.[שאינם וקֹורא רע, ריחן ְְִֵֵֵֶַָׁשאין

.Áיקרץ ולא ּבעיניו, ירמז לא - ׁשמע קרּית ְְְְְְִִִֵֵַַַָֹֹֹֹהּקֹורא
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ּבאצּבעֹותיו יראה ולא קריאתּבׂשפתיו, ּתהיה ׁשּלא ּכדי , ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
זה הרי חֹובתֹו, ידי ׁשּיצא ּפי על אף - ּכן עׂשה ואם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעראי.
לא ואם קֹורא; ּכׁשהּוא לאזנֹו, להׁשמיע וצרי ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֻמגּנה.
לא ואם ּבאֹותּיֹותיה; לדקּדק וצרי יצא. לאזנֹו, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹהׁשמיע

יצא. ְִֵָָּדקּדק,
.Ëהחזק ירּפה ׁשּלא יּזהר מדקּדק? ולא[הדגוש]ּכיצד , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

מודגש]הרפה[ידגיש]יחּזק יניד[שאינו ולא שווא; [יעשה ְְִֵֶַָָָֹ
הנח]הּנחנע] שווא לּתן[את צרי ,לפיכ הּנד. יניח ולא , ְְִִִִֵַַַָָָָָֹ

ּתבה סֹוף מהן ׁשאחת הּדֹומֹות אֹותֹות ׁשּתי ּכל ּבין ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָרוח
- "לבב "ּבכל ּכגֹון: לּה, הּסמּוכה ּתבה ּתחּלת ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָוהאחרת
"ואבדּתם וכן ;"לבב" וקֹורא וחֹוזר וׁשֹוהה, "ּבכל", ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָקֹורא

לבאר וצרי ּפתיל". "הּכנף ׁשל[להתיז]מהרה", זין ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
להא וצרי ׁשּימליכהּו"ּתזּכרּו". ּכדי "אחד", ׁשל ּבדלת רי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

וצרי העֹולם; רּוחֹות ארּבע ועל הארץ ועל הּׁשמים ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָעל
חד'. 'אי ּכאֹומר יהיה ׁשּלא ּכדי ּבחית, לחטף ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹׁשּלא

.Èמּכירּה ׁשהּוא לׁשֹון ּבכל ׁשמע את אדם והּקֹוראקֹורא ; ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ
הּלׁשֹון, ׁשּבאֹותּה ׁשּבּוׁש מּדברי להּזהר צרי - לׁשֹון ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל
אם הּקדׁש, ּבלׁשֹון ׁשּמדקּדק ּכמֹו הּלׁשֹון, ּבאֹותּה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּומדקּדק

הּקדׁש. ּבלׁשֹון ְִֶַָָֹקרא
.‡Èלמפרע הפוך]הּקֹורא ּדברים[בסדר ּבּמה יצא. לא , ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ

לפרׁשה ּפרׁשה הקּדים אם אבל הּפסּוקים. ּבסדר ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָאמּורים?
ׁשאינּה לפי ׁשּיצא, אֹומר אני - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבּתֹורה לּה בתורהסמּוכה מופיעות אינן הפרשיות [ג' ְַָָָ
זהבסמיכות] הרי ׁשנּיה, ּפעם ּוקראֹו וחזר ּפסּוק קרא .ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשמע', 'ׁשמע ׁשּקרא ּכגֹון ּוכפלּה, אחת מּלה קרא ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֻמגּנה;
אֹותֹו. ְְִַמׁשּתקין

.·Èסרּוגין סרּוג[בהפסקות]קראּה ּבין ׁשהה אפּלּו יצא; , ְֲִִֵֵֵָָָָָָ
הּסדר. על ׁשּיקרא והּוא, יצא; - ּכּלּה את לגמר ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלסרּוג
- ּבׁשנה נרּדם ולא ער לא ׁשאינֹו מי והּוא מתנמנם, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹקראּה

ראׁשֹון. ּבפסּוק ער ׁשּיהא ּובלבד, ְְְִִֵֵֶַָָָיצא;
.‚È,וקֹורא חֹוזר - קרא לא ספק ׁשמע, קרּית קרא ְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹספק

לֹו ונסּתּפק ׁשּקרא, ידע אם אבל ּולאחריה. לפניה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּומבר
ּומבר חֹוזר אינֹו - ּבר לא אֹו ּולאחריה לפניה ּבר .אם ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

וטעה מילה]קרא ׁשּטעה;[דילג לּמקֹום יחזר מּמּנּו, נעלם ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ואיזֹו הׁשלים ּפרׁשה איזֹו יֹודע ואינֹו לפרׁשה, ּפרׁשה ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָָּבין
ה' את "ואהבּת ׁשהּוא ראׁשֹון, לפרק חֹוזר - להתחיל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָצרי

."ֱֶֹאלהי
.„Èלראׁש חֹוזר - ּפסק היכן ידע ולא הּפרק, ּבאמצע ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹטעה

הּואהּפרק אם יֹודע ואינֹו "ּוכתבּתם", קֹורא היה . ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ
אם ׁשּב"והיה ּב"ּוכתבּתם" אֹו ׁשּב"ׁשמע" ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּב"ּוכתבּתם"
אחר לֹו נסּתּפק ואם ׁשּב"ׁשמע"; ל"ּוכתבּתם" חֹוזר - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹׁשמע"
הּוא לׁשֹונֹו הרּגל ׁשעל חֹוזר, אינֹו - ירּבּו" "למען ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּקרא

.ֵהֹול
.ÂËּבין היה אם - ּבֹו ּפגעּו אֹו ּבאחרים, ּופגע קֹורא ְֲִִֵֵֵַַָָָָָָהיה

- לפרק וׁשֹואלּפרק ּומתחיל ׁשהּוא[רק]ּפֹוסק מי ּבׁשלֹום ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַ
ּגדֹול ׁשהּוא מי אֹו רּבֹו, אֹו ּבאביו ׁשּפגע ּכגֹון ּבכבֹודֹו, ְְְִִִֶֶַַַָָָָחּיב
ׁשלֹום. לֹו ׁשּנתן אדם לכל ׁשלֹום ּומׁשיב ּבחכמה; ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָמּמּנּו

.ÊËלׁשאל ּומתחיל ּפֹוסק אינֹו - הּפרק ּבאמצע קֹורא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהיה
מי ּבׁשלֹום אּנסאּלא אֹו מל ּכגֹון מּמּנּו, מתירא ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

אביו[חמסן] ּכגֹון ּבכבֹודֹו, חּיב ׁשהּוא מי אבל ּבהן; ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
ׁשלֹום. לֹו ּומׁשיב ּפֹוסק ּתחּלה, ׁשלֹום לֹו נתן אם - רּבֹו ְִִִֵֵַַָָָָאֹו

.ÊÈּבין לׁשנּיה, ראׁשֹונה ּברכה ּבין הּפרקים: ּבין הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָואּלּו
"והיה ּבין ׁשמע", אם ל"והיה "ׁשמע" ּבין ל"ׁשמע", ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹׁשנּיה

ל"וּיאמר" ׁשמע" ויּציב",אם ל"אמת "וּיאמר" ּבין אבל . ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
מּפני לׁשאל אּלא יפסיק ולא הּפרק, ּכאמצע הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהרי

הּכבֹוד. מּפני ּולהׁשיב ְְְִִִֵַַָָָהּיראה,

ה'תשע"ב אדר כ"ט שישי יום
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הּגיע‡. ׁשּיקרא. קדם ּבמים ידיו רֹוחץ ׁשמע, קרּית ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּקֹורא
לבּקׁש ויל קריאתּה יאחר לא - מים מצא ולא קריאה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹֹזמן

ּבצרֹור ידיו מקּנח אּלא ּבקֹורה[אבן]הּמים, אֹו ּבעפר אֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
וקֹורא.[קרש] ּבהן, ְְֵֵֶַָוכּיֹוצא

על·. אף הּכּסא, ּבבית ולא הּמרחץ; ּבבית לא קֹורין, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹאין
צֹואה ּבֹו ׁשאין עצמֹוּפי הּמת ּבצד ולא הּקברֹות, ּבבית ולא ; ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

א הּקבר מן אּמֹות ארּבע הרחיק ואם מּתר- הּמת, מן ֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֻ
וקֹורא. חֹוזר ּבֹו, קֹורין ׁשאין ּבמקֹום ׁשּקרא מי וכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָלקרֹות.

מּתר‚. - ּבֹו נׁשּתּמׁש לא ועדין ׁשהּוכן החדׁש, הּכּסא ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּבית
ּכנגּדֹו ׁשמע קרּית מּתרלקרֹות חדׁש, מרחץ ּבתֹוכֹו. לא אבל , ְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֻ

זּמן - ּבּתים ׁשני היּו ּבתֹוכֹו. לבית[יעד]לקרֹות מהן אחד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָ
הזמינֹו אם ספק הּׁשני הרי - 'וזה' הּׁשני: על ואמר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהּכּסא,

הכסא] בית ּבֹו[לשם קֹוראין אין ,לפיכ הזמינֹו; לא אֹו ,ְְְִִִִֵָֹ
ׁשניהן הרי - זה' 'וגם אמר: יצא. - קרא ואם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלכּתחּלה,
ׁשּבני הּמקֹום והּוא הּמרחץ, חצר ּבהן. קֹוראין ואין ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמזּמנין,
ׁשמע. קרּית ּבֹו לקרֹות מּתר - לבּוׁשין ּבֹו עֹומדין ְְְְְִִִִַַָָָֻאדם

קדׁש„. מּדברי ׁשהּוא ענין ּכל אּלא ּבלבד, ׁשמע קרּית ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹולא
אמרֹו ואפּלּו הּכּסא, ּובבית הּמרחץ ּבבית לאמרֹו אסּור -ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּבלּבֹו להרהר אפּלּו אּלא ּבלבד, לאמרֹו ולא חל. ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹּבלׁשֹון

הּכּסא ּבבית ּתֹורה הּטּנפת,ּבדברי ּובמקֹום הּמרחץ, ּובבית , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
אסּור. - רגלים מי אֹו צֹואה ּבֹו ׁשּיׁש הּמקֹום ְְִֵֵֶַַַָָָוהּוא

הּכּסא‰. ּבבית הּקדׁש ּבלׁשֹון לאמרן מּתר חל, ׁשל .ּדברים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
הּכּנּויים מּתרוכן - ּבהן וכּיֹוצא ונאמן וחּנּון רחּום ּכגֹון , ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

הּׁשמֹות והן המיחדין, הּׁשמֹות אבל הּכּסא; ּבבית [ז'לאמרן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻ
הקב"ה] הּכּסאשמות ּבבית להזּכירן אסּור - נמחקין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאין

האסּור מּדבר להפריׁש לֹו נזּדּמן ואם הּיׁשן. הּמרחץ ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּובבית
קדׁש ּבלׁשֹון ואפּלּו מפריׁש, - הּכּסא ּבבית אֹו הּמרחץ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּבבית

קדׁש. ְְְִֵֶֹּובעניני
.Âׁשּיׁש ּבזמן וחזירים ּכלבים וצֹואת האדם, [מעורב]צֹואת ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

אסּור - אּלּו ּכגֹון רע ׁשריחּה צֹואה וכל עֹורֹות, ְְְֵֵֶַָָָָָּבתֹוכן
מי אבל אדם. רגלי מי ּכנגד וכן ּכנגּדן. ׁשמע קרּית ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלקרֹות
ּכּזית לאכל יכֹול ׁשאינֹו קטן ּכנגּדן. קֹוראין ּבהמה, ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹרגלי

ּבכדי זמן]ּדגן, -[בשיעור ּדגן ּביצים ּכׁשלׁש הּגדֹול ׁשּיאכל ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ
רגליו. מּמימי ולא מּצֹואתֹו, לא מרחיקין ְְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹאין
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ּבאצּבעֹותיו יראה ולא קריאתּבׂשפתיו, ּתהיה ׁשּלא ּכדי , ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
זה הרי חֹובתֹו, ידי ׁשּיצא ּפי על אף - ּכן עׂשה ואם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעראי.
לא ואם קֹורא; ּכׁשהּוא לאזנֹו, להׁשמיע וצרי ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֻמגּנה.
לא ואם ּבאֹותּיֹותיה; לדקּדק וצרי יצא. לאזנֹו, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹהׁשמיע

יצא. ְִֵָָּדקּדק,
.Ëהחזק ירּפה ׁשּלא יּזהר מדקּדק? ולא[הדגוש]ּכיצד , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

מודגש]הרפה[ידגיש]יחּזק יניד[שאינו ולא שווא; [יעשה ְְִֵֶַָָָֹ
הנח]הּנחנע] שווא לּתן[את צרי ,לפיכ הּנד. יניח ולא , ְְִִִִֵַַַָָָָָֹ

ּתבה סֹוף מהן ׁשאחת הּדֹומֹות אֹותֹות ׁשּתי ּכל ּבין ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָרוח
- "לבב "ּבכל ּכגֹון: לּה, הּסמּוכה ּתבה ּתחּלת ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָוהאחרת
"ואבדּתם וכן ;"לבב" וקֹורא וחֹוזר וׁשֹוהה, "ּבכל", ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָקֹורא

לבאר וצרי ּפתיל". "הּכנף ׁשל[להתיז]מהרה", זין ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
להא וצרי ׁשּימליכהּו"ּתזּכרּו". ּכדי "אחד", ׁשל ּבדלת רי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

וצרי העֹולם; רּוחֹות ארּבע ועל הארץ ועל הּׁשמים ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָעל
חד'. 'אי ּכאֹומר יהיה ׁשּלא ּכדי ּבחית, לחטף ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹׁשּלא

.Èמּכירּה ׁשהּוא לׁשֹון ּבכל ׁשמע את אדם והּקֹוראקֹורא ; ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ
הּלׁשֹון, ׁשּבאֹותּה ׁשּבּוׁש מּדברי להּזהר צרי - לׁשֹון ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל
אם הּקדׁש, ּבלׁשֹון ׁשּמדקּדק ּכמֹו הּלׁשֹון, ּבאֹותּה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּומדקּדק

הּקדׁש. ּבלׁשֹון ְִֶַָָֹקרא
.‡Èלמפרע הפוך]הּקֹורא ּדברים[בסדר ּבּמה יצא. לא , ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ

לפרׁשה ּפרׁשה הקּדים אם אבל הּפסּוקים. ּבסדר ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָאמּורים?
ׁשאינּה לפי ׁשּיצא, אֹומר אני - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבּתֹורה לּה בתורהסמּוכה מופיעות אינן הפרשיות [ג' ְַָָָ
זהבסמיכות] הרי ׁשנּיה, ּפעם ּוקראֹו וחזר ּפסּוק קרא .ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשמע', 'ׁשמע ׁשּקרא ּכגֹון ּוכפלּה, אחת מּלה קרא ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֻמגּנה;
אֹותֹו. ְְִַמׁשּתקין

.·Èסרּוגין סרּוג[בהפסקות]קראּה ּבין ׁשהה אפּלּו יצא; , ְֲִִֵֵֵָָָָָָ
הּסדר. על ׁשּיקרא והּוא, יצא; - ּכּלּה את לגמר ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלסרּוג
- ּבׁשנה נרּדם ולא ער לא ׁשאינֹו מי והּוא מתנמנם, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹקראּה

ראׁשֹון. ּבפסּוק ער ׁשּיהא ּובלבד, ְְְִִֵֵֶַָָָיצא;
.‚È,וקֹורא חֹוזר - קרא לא ספק ׁשמע, קרּית קרא ְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹספק

לֹו ונסּתּפק ׁשּקרא, ידע אם אבל ּולאחריה. לפניה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּומבר
ּומבר חֹוזר אינֹו - ּבר לא אֹו ּולאחריה לפניה ּבר .אם ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

וטעה מילה]קרא ׁשּטעה;[דילג לּמקֹום יחזר מּמּנּו, נעלם ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ואיזֹו הׁשלים ּפרׁשה איזֹו יֹודע ואינֹו לפרׁשה, ּפרׁשה ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָָּבין
ה' את "ואהבּת ׁשהּוא ראׁשֹון, לפרק חֹוזר - להתחיל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָצרי

."ֱֶֹאלהי
.„Èלראׁש חֹוזר - ּפסק היכן ידע ולא הּפרק, ּבאמצע ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹטעה

הּואהּפרק אם יֹודע ואינֹו "ּוכתבּתם", קֹורא היה . ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ
אם ׁשּב"והיה ּב"ּוכתבּתם" אֹו ׁשּב"ׁשמע" ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּב"ּוכתבּתם"
אחר לֹו נסּתּפק ואם ׁשּב"ׁשמע"; ל"ּוכתבּתם" חֹוזר - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹׁשמע"
הּוא לׁשֹונֹו הרּגל ׁשעל חֹוזר, אינֹו - ירּבּו" "למען ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּקרא

.ֵהֹול
.ÂËּבין היה אם - ּבֹו ּפגעּו אֹו ּבאחרים, ּופגע קֹורא ְֲִִֵֵֵַַָָָָָָהיה

- לפרק וׁשֹואלּפרק ּומתחיל ׁשהּוא[רק]ּפֹוסק מי ּבׁשלֹום ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַ
ּגדֹול ׁשהּוא מי אֹו רּבֹו, אֹו ּבאביו ׁשּפגע ּכגֹון ּבכבֹודֹו, ְְְִִִֶֶַַַָָָָחּיב
ׁשלֹום. לֹו ׁשּנתן אדם לכל ׁשלֹום ּומׁשיב ּבחכמה; ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָמּמּנּו

.ÊËלׁשאל ּומתחיל ּפֹוסק אינֹו - הּפרק ּבאמצע קֹורא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהיה
מי ּבׁשלֹום אּנסאּלא אֹו מל ּכגֹון מּמּנּו, מתירא ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

אביו[חמסן] ּכגֹון ּבכבֹודֹו, חּיב ׁשהּוא מי אבל ּבהן; ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
ׁשלֹום. לֹו ּומׁשיב ּפֹוסק ּתחּלה, ׁשלֹום לֹו נתן אם - רּבֹו ְִִִֵֵַַָָָָאֹו

.ÊÈּבין לׁשנּיה, ראׁשֹונה ּברכה ּבין הּפרקים: ּבין הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָואּלּו
"והיה ּבין ׁשמע", אם ל"והיה "ׁשמע" ּבין ל"ׁשמע", ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹׁשנּיה

ל"וּיאמר" ׁשמע" ויּציב",אם ל"אמת "וּיאמר" ּבין אבל . ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
מּפני לׁשאל אּלא יפסיק ולא הּפרק, ּכאמצע הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהרי

הּכבֹוד. מּפני ּולהׁשיב ְְְִִִֵַַָָָהּיראה,

ה'תשע"ב אדר כ"ט שישי יום
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הּגיע‡. ׁשּיקרא. קדם ּבמים ידיו רֹוחץ ׁשמע, קרּית ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּקֹורא
לבּקׁש ויל קריאתּה יאחר לא - מים מצא ולא קריאה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹֹזמן

ּבצרֹור ידיו מקּנח אּלא ּבקֹורה[אבן]הּמים, אֹו ּבעפר אֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
וקֹורא.[קרש] ּבהן, ְְֵֵֶַָוכּיֹוצא

על·. אף הּכּסא, ּבבית ולא הּמרחץ; ּבבית לא קֹורין, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹאין
צֹואה ּבֹו ׁשאין עצמֹוּפי הּמת ּבצד ולא הּקברֹות, ּבבית ולא ; ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

א הּקבר מן אּמֹות ארּבע הרחיק ואם מּתר- הּמת, מן ֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֻ
וקֹורא. חֹוזר ּבֹו, קֹורין ׁשאין ּבמקֹום ׁשּקרא מי וכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָלקרֹות.

מּתר‚. - ּבֹו נׁשּתּמׁש לא ועדין ׁשהּוכן החדׁש, הּכּסא ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּבית
ּכנגּדֹו ׁשמע קרּית מּתרלקרֹות חדׁש, מרחץ ּבתֹוכֹו. לא אבל , ְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֻ

זּמן - ּבּתים ׁשני היּו ּבתֹוכֹו. לבית[יעד]לקרֹות מהן אחד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָ
הזמינֹו אם ספק הּׁשני הרי - 'וזה' הּׁשני: על ואמר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהּכּסא,

הכסא] בית ּבֹו[לשם קֹוראין אין ,לפיכ הזמינֹו; לא אֹו ,ְְְִִִִֵָֹ
ׁשניהן הרי - זה' 'וגם אמר: יצא. - קרא ואם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלכּתחּלה,
ׁשּבני הּמקֹום והּוא הּמרחץ, חצר ּבהן. קֹוראין ואין ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמזּמנין,
ׁשמע. קרּית ּבֹו לקרֹות מּתר - לבּוׁשין ּבֹו עֹומדין ְְְְְִִִִַַָָָֻאדם

קדׁש„. מּדברי ׁשהּוא ענין ּכל אּלא ּבלבד, ׁשמע קרּית ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹולא
אמרֹו ואפּלּו הּכּסא, ּובבית הּמרחץ ּבבית לאמרֹו אסּור -ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּבלּבֹו להרהר אפּלּו אּלא ּבלבד, לאמרֹו ולא חל. ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹּבלׁשֹון

הּכּסא ּבבית ּתֹורה הּטּנפת,ּבדברי ּובמקֹום הּמרחץ, ּובבית , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
אסּור. - רגלים מי אֹו צֹואה ּבֹו ׁשּיׁש הּמקֹום ְְִֵֵֶַַַָָָוהּוא

הּכּסא‰. ּבבית הּקדׁש ּבלׁשֹון לאמרן מּתר חל, ׁשל .ּדברים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
הּכּנּויים מּתרוכן - ּבהן וכּיֹוצא ונאמן וחּנּון רחּום ּכגֹון , ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

הּׁשמֹות והן המיחדין, הּׁשמֹות אבל הּכּסא; ּבבית [ז'לאמרן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻ
הקב"ה] הּכּסאשמות ּבבית להזּכירן אסּור - נמחקין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאין

האסּור מּדבר להפריׁש לֹו נזּדּמן ואם הּיׁשן. הּמרחץ ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּובבית
קדׁש ּבלׁשֹון ואפּלּו מפריׁש, - הּכּסא ּבבית אֹו הּמרחץ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּבבית

קדׁש. ְְְִֵֶֹּובעניני
.Âׁשּיׁש ּבזמן וחזירים ּכלבים וצֹואת האדם, [מעורב]צֹואת ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

אסּור - אּלּו ּכגֹון רע ׁשריחּה צֹואה וכל עֹורֹות, ְְְֵֵֶַָָָָָּבתֹוכן
מי אבל אדם. רגלי מי ּכנגד וכן ּכנגּדן. ׁשמע קרּית ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלקרֹות
ּכּזית לאכל יכֹול ׁשאינֹו קטן ּכנגּדן. קֹוראין ּבהמה, ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹרגלי

ּבכדי זמן]ּדגן, -[בשיעור ּדגן ּביצים ּכׁשלׁש הּגדֹול ׁשּיאכל ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ
רגליו. מּמימי ולא מּצֹואתֹו, לא מרחיקין ְְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹאין
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.Êואם ּכנגּדּה; לקרֹות אסּור ּכחרׂש, יבׁשה צֹואה ְְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָהיתה
הרי - ּתתּפרר זרקּה ׁשאם עד מּכחרׂש, יֹותר יבׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהיתה
ּבּקרקע ׁשּנבלעּו רגלים מי ּכנגּדּה. לקרֹות ּומּתר ּכעפר, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהיא
רּׁשּומן אין ואם ּכנגּדן; לקרֹות אסּור נּכר, רּׁשּומן היה אם -ְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָָ

מּתר .נּכר, ִָָֻ
.Áארּבע יקרא? ּכ ואחר רגלים ּומּמי מּצֹואה ירחיק ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָּכּמה

אֹואּמֹות לאחֹוריו ׁשהן ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָ
ׁשּלא עד מהן מרחיק - ּפניו ּכנגד היּו אם אבל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּצדדיו;

יקרא. ּכ ואחר אֹותן, ְְְִִֶַַָָָיראה
.Ë.ׁשוה ּבמקֹום ּבּבית, עּמהן ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה

מהם נמּו אֹו טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה מקֹום ׁשם היה אם ְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָָאבל
נפסק ׁשהרי וקֹורא, הּמקֹום ּבצד יׁשב - טפחים ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָעׂשרה

רע ריח לֹו יּגיע ׁשּלא והּוא, עלּביניהן; ּכלי ּכפה אם וכן . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
- ּבּבית עּמֹו ׁשהן ּפי על אף - רגלים מימי על אֹו ְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָהּצֹואה,

עּמהן. לקרֹות ּומּתר ּכקבּורין, אּלּו ְְֲִִִִֵֵֶָָֻהרי
.Èּפי על אף - זכּוכית ׁשל מחּצה הּצֹואה ּובין ּבינֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָהיה

ּבצּדּה. לקרֹות מּתר הּזכּוכית, מאחֹורי אֹותּה רֹואה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻׁשהּוא
לקרֹות מּתר אחת, ּפעם ׁשל רגלים מי לתֹו מים רביעית ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָֻנתן

אּמֹות ארּבע ּבתֹו .עּמהן ְְִֶַַַָ
.‡Èוקֹורא הּגּמה, על ּבסנּדלֹו עֹומד - ּבגּמה צֹואה :היתה ְְְְְֵֵַַַָָָָָָֻֻ

מעּוטה צֹואה ּכנגּדֹו היתה ּבּה. נֹוגע סנּדלֹו יהיה ׁשּלא ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוהּוא,
ׁשּתתּכּסה, עד עבה רק עליה רֹוקק - טּפה ּכמֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּביֹותר,

נטיׁשת היתה ּבׂשרֹו[לכלוך]וקֹורא. על ידיוצֹואה אֹו , ְְְְִֵַַָָָָָָ
קטנן מּפני ּכלל, רע ריח להן היה ולא הּכּסא, מּבית ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻמטּנפֹות

ריח להן ׁשאין לפי לקרֹות, מּתר - יביׁשתן אםאֹו אבל רע. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
ּבמקֹומּה הטבעת]היתה נראית[בפי ׁשאינּה ּפי על אף - ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

לקרֹות אסּור יֹוׁשב, ּכׁשהּוא ונראית הֹואיל עֹומד, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָּכׁשהּוא
ריח לּה ויׁש היא לחה ׁשהּצֹואה מּפני יפה, יפה ׁשּיקּנח ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעד
ידיו היּו אם לקרֹות לֹו ׁשאסּור הֹורּו, ּגאֹונים וכּמה ְְְִִִֶַַָָָָָרע.

לעׂשֹות. ראּוי וכ ְְֲַָָָֻמטּנפֹות;
.·Èעּקר לֹו ׁשּיׁש רע מוחשי-ממשי]ריח ממקור -[שנודף ִֵֵֶַַָ

לא ואם הריח; ּפסק אם וקֹורא, אּמֹות ארּבע מּמּנּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמרחיק
מי ּכגֹון עּקר, לֹו וׁשאין ׁשּפֹוסק. מקֹום עד מרחיק ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּפסק,
הרּוח, ׁשּתכלה מקֹום עד מרחיק - מּלמּטה רּוח מּמּנּו ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיצא

ּגרף רעי[כלי]וקֹורא. ועביט[צואה]ׁשל מימי[כלי], ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶָָ
ׁשאין ּפי על ואף ּכנגּדן, ׁשמע קרּית לקרֹות אסּור - ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָרגלים
הּכּסא. ּכבית ׁשהם מּפני רע; ריח להם ואין ּכלּום ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבהן

.‚Èאסּור - הּמים ּפני על ׁשטה ׁשהיתה ּכגֹון עֹוברת, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָצֹואה
וא עֹוברת. ּכצֹואה חזיר, ּופי ּכנגּדּה; לקרֹותלקרֹות סּור ְְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָ
אּמֹות ארּבע מּמּנּו ׁשּיעברּו עד .ּכנגּדן, ְְְְִֶֶֶַַַַַַָ

.„Èעל ידיו יּניח לא - הּטּנפת למקֹום והּגיע קֹורא, ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהיה
ויקרא מקֹום.[בלחש]ּפיו מאֹותֹו ׁשּיעבר עד יפסיק אּלא , ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּתכלה עד יפסיק - מּלמּטה רּוח מּמּנּו ׁשּיצאת הּקֹורא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכן
הרע]ּבאׁשּה ּתֹורה.[הריח ּבדברי וכן לקריאתֹו; וחֹוזר , ְְְְְְִִִֵֵֵָָָָ

ׁשמע, קרּית לּה ׁשּמפסיק ּפי על אף - מחברֹו רּוח ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָיצאת
ּתֹורה. ּדברי לּה מפסיק ְְִִֵֵַָָאינֹו

.ÂËׁשם יׁש אם לֹו ונסּתּפק ּבּבית, ׁשמע קרּית קֹורא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָהיה

היה לקרֹות. מּתר זה הרי - ׁשם אין אֹו רגלים מי אֹו ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻצֹואה
- ׁשם אין אֹו צֹואה ׁשם יׁש אם לֹו ונסּתּפק ּבאׁשּפה, ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָקֹורא
הּטּנפת. מקֹום ׁשהיא האׁשּפה ׁשחזקת ׁשּיבּדק; עד יקרא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹלא

לקרֹות מּתר ּבאׁשּפה, אפּלּו - רגלים מי ספק .אבל ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֻ
.ÊËׁשּירחיק עד רגלים ּומי צֹואה ּכנגד לקרֹות ׁשאסּור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכׁשם

ּפניו ׁשּיחזיר עד הערוה, ּכנגד לקרֹות אסּור ּכ ּגֹוי- אפּלּו ; ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
זכּוכית ׁשל מחּצה ואפּלּו ערותן. ּכנגד יקרא לא קטן, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹאֹו
עד לקרֹות, אסּור הערוה, את רֹואה והּוא הֹואיל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָמפסקת,
יסּתּכל לא ,לפיכ ערוה. האּׁשה, ּגּוף וכל ּפניו. ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיחזיר
מגּלה היה אם - אׁשּתֹו אפּלּו קֹורא; ּכׁשהּוא האּׁשה ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֻּבגּוף

מּגּופּה המכוסים]טפח ּכנגּדּה.[ממקומות יקרא לא , ְְְִִֶֶַָָָֹ
.ÊÈהּוא ּכ - אחרים ערוֹות ּכנגד לקרֹות אסּור ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָּוכׁשם

עד ערם, ּכׁשהּוא יקרא לא ערותֹו. ּכנגד לקרֹות ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹֹאסּור
ערותֹו עלׁשּיכּסה ׂשק אֹו עֹור אֹו ּבגד ׁשל חגֹורה היתה . ְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

והּוא, לקרֹות; לֹו מּתר ערם, ּגּופֹו ׁשּׁשאר ּפי על אף - ְְְְִִֶַַָָָָָֹֻמתניו
ּבערותֹו נֹוגע עקבֹו יהיה מקופלותׁשּלא ורגליו [כשיושב ְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹ

ּבטּליתֹותחתיו] חֹוצץ - ערם והיה ּבטּליתֹו, יׁשן היה .ְְְִִֵֵַַָָָָָָֹ
מּפני ויקרא, מּצּוארֹו יחץ לא אבל וקֹורא; לּבֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹמּתחת
חגֹור. ּבלא ׁשּקרא ּכמי ונמצא הערוה, את רֹואה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשּלּבֹו

.ÁÈאסּור מהן אחד ּכל - אחת ּבטּלית יׁשנים ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשנים
טּלית ׁשּתהא עד לּבֹו, מּתחת ׁשּכּסה ּפי על אף ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָלקרֹות,

ּביניהן מּמתניומפסקת זה ּבבׂשר זה ּבׂשר יּגע ׁשּלא ּכדי , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּקטּנים ּביתֹו ּובני ּבניו אֹו אׁשּתֹו, עם יׁשן היה ואם ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָּולמּטה.
ּפי על אף ,לפיכ מהן; מרּגיׁש ואינֹו ּכגּופֹו, ּגּופן הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ
וקֹורא. לּבֹו, מּתחת וחֹוצץ ּפניו מחזיר ּבהן, נֹוגע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבׂשרֹו

.ËÈּבן הּזכר ׁשּיהיה עד זה? לענין קטּנים הם אימתי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעד
ׁשנה עׂשרה אחת ּבת והּנקבה אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּתים

אחד "ׁשדיםויֹום ּגדֹולים, ּכתבנית ּתבניתם ׁשּתהיה והּוא, ; ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ
טּלית ׁשּתפסיק עד יקרא, לא ּכ ואחר צּמח". ּוׂשער ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹנכנּו
צּמח", ּוׂשער נכנּו "ׁשדים היּו לא עדין אם אבל ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּביניהן.
ׁשּיהיה עד - הפסק צרי ואינֹו ּבׂשר ּבקרּוב עּמהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָקֹורא
ׁשּתים ּבת והּנקבה אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּבן ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּזכר

אחד. ויֹום ׁשנה ְְֵֶֶָָָעׂשרה

ד ¤¤ּפרק

ׁשמע‡. מּקרּית ּפטּורין ּוקטּנים, ועבדים ּומלּמדיןנׁשים ; ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָ
לפניה ּומברכין ּבעֹונתּה, אֹותּה לקרֹות הּקטּנים ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָאת
ונחּפז טרּוד לּבֹו ׁשהיה מי ּבמצוֹות. לחּנכן ּכדי ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּולאחריה,
חתן ,לפיכ ׁשמע. מּקרּית ּפטּור הּמצוֹות, מּכל מצוה ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָָּבדבר
לפי עליה; ׁשּיבֹוא עד ׁשמע, מּקרּית ּפטּור - ּבתּולה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנׂשא
עד ׁשהה ואם ּבתּולים. ימצא לא ׁשּמא ּפנּויה, ּדעּתֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשאין
,ואיל ׁשּבת מּמֹוצאי לקרֹות חּיב ּבעל, ולא ׁשּבת ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹמֹוצאי

ּגס ולּבֹו ּדעּתֹו, נתקררה ׁשּלא[מורגל]ׁשהרי ּפי על אף ּבּה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ַָּבעל.

עֹוסק·. ׁשהּוא ּפי על אף - הּבעּולה את הּנֹוׂשא ְֲִֵֵֶֶַַַַָָאבל
את ׁשּמׁשּבׁש ּדבר לֹו ואין הֹואיל לקרֹות, חּיב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבמצוה,

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּדעּתֹו. ְְֵֵֶַַָֹ
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מּקרּית‚. ּפטּור - עליו להתאּבל חּיב ׁשהּוא מת לֹו ׁשּמת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמי
ׁשּיקּברּנּו עד ואםׁשמע לקרֹות. ּפנּויה ּדעּתֹו ׁשאין מּפני , ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

מּקרּית ּפטּור מתֹו, ׁשאינֹו ּפי על אף - הּמת את מׁשּמר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהיה
והּׁשני מׁשּמר, האחד - ׁשנים הּׁשֹומרים היּו ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשמע;

ונׁשמט[מסתלק]נׁשמט ּומׁשּמר, וחֹוזר וקֹורא, אחר למקֹום ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָ
ׁשמע. מּקרּית ּפטּור למת, קבר החֹופר וכן וקֹורא. ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהאחר

ׁשמע,„. קרּית לזמן סמּו לקברֹו הּמת את מֹוציאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָאין
ּגדֹול אדם היה ּכן אם והּגיעאּלא והֹוציאּוהּו, התחילּו ואם . ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָ

צר לּמּטה ׁשּיׁש ּכל - הּמת את מלּוין והן הּקריאה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹזמן
חּלּופיהן וחּלּופי וחּלּופיהן הּמּטה נֹוׂשאי ּכגֹון ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבהן,

המיטה] נושאי את היּו[המחליפים ּבין הּמּטה, לפני היּו ּבין ,ְִִֵֵֵַָָָ
צר לּמּטה ׁשאין הּמלּוים ּוׁשאר ּפטּורין; - הּמּטה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלאחר

חּיבין. ִֶַָָּבהן,
ּבזמן‰. - ׁשמע קרּית זמן והּגיע ּבהסּפד, עֹוסקין ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָהיּו

וחֹוזרין וקֹוראין אחד אחד נׁשמטים לפניהן, מּנח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשהּמת
קרּית קֹורין העם ּכל לפניהם, מּטל הּמת אין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻלהסּפד.
ׁשּיקּבר עד לקרֹות חּיב ׁשאינֹו ודֹומם, יֹוׁשב והאבל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשמע;

.מתֹו ֵ
.Âוכל ּתנחּומין, לקּבל האבלים וחזרּו הּמת, את ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָקברּו

ּבֹו ׁשעֹומדין לּמקֹום הּקבר מּמקֹום אחריהן הֹולכין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהעם
העם יכֹולין אם - ּתנחּומים לקּבל ׁשּורה לעׂשֹות ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָהאבלים,

אחד ּפסּוק אפּלּו ולגמר לּׁשּורה,להתחיל ׁשּיּגיעּו קדם ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ
האבלים, את ינחמּו אּלא יתחילּו, לא לאו, ואם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹיתחילּו;
העֹומדין אדם ּבני לקרֹות. יתחילּו מהן ׁשּיּפטרּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָואחר
ּפטּורין - האבלים ּפני את רֹואין ׁשהן הּפנימּיים, - ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבּׁשּורה
האבלים, את רֹואין ואינן הֹואיל - והחיצֹונים ׁשמע; ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָמּקרּית

ּבמקֹומן. ׁשמע ּבקרּית ְְְִִִִַַַָָחּיבין
.Êרצה אם - ׁשמע קרּית מּלקרֹות ּפטּור ׁשהּוא מי ְְְִִִִִֶַַָָָָּכל

קֹורא ולקרֹות, עצמֹו על ּדעּתֹולהחמיר ׁשּתהיה והּוא, ; ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַ
מבהל מּלקרֹות הּפטּור זה היה אם אבל עליו. ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֻמיּׁשבת

ּדעּתֹו. ׁשּתתיּׁשב עד לקרֹות, רּׁשאי אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָותמּה
.Áלפניה ּומברכין ׁשמע, ּבקרּית חּיבין הּטמאין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּכל

לעלֹות להן ׁשאפׁשר ּפי על אף ּבטמאתן, והן ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּולאחריה
וזבה ּבנּדה אֹו ּבׁשרץ הּנֹוגעין ּכגֹון ּבּיֹום, ּבֹו ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֻמּטמאתן
יקרא ׁשּלא ּתּקנּו, ּדינֹו ּובית ועזרא ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּומׁשּכבן
ּפׁשטה ולא ׁשּיטּבל; עד הּטמאין, מּׁשאר לבּדֹו קרי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבעל
ּבּה לעמד הּצּבּור ּברב ּכח היה ולא יׂשראל, ּבכל זֹו ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹֹֹֹּתּקנה
ּבּתֹורה לקרֹות יׂשראל ּכל נהגּו ּוכבר ּבטלה. לפיכ -ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָ

קר ּדבריולקרֹות ׁשאין לפי קראין, ּבעלי והן ׁשמע, ּית ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
לעֹולם. ּבטהרתן עֹומדין אּלא טמאה, מקּבלין ְְְְְְֳִִֶַָָָָָָָֻּתֹורה

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ּבתפּלה ה' את לעבד אחת, עׂשה: מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹיׁש

יֹום ּובאּורּבכל יֹום. ּבכל יׂשראל את ּכהנים לבר ׁשנּיה, ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹ
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְְִִִֵֵֵָׁשּתי

א ¤¤ּפרק

את‡. "ועבדּתם ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל להתּפּלל עׂשה ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמצות
היא - זֹו ׁשעבֹודה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - אלהיכם" ְְֱֲִִִֵֶֶַָָָֹה'
'איזֹו חכמים: אמרּו לבבכם"; ּבכל "ּולעבדֹו ונאמר: ְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָּתפּלה,
מן הּתפּלֹות מנין ואין ּתפּלה'. זֹו ׁשּבּלב? עבֹודה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהיא
לּתפּלה ואין הּתֹורה. מן הּזאת הּתפּלה מׁשנה ואין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹהּתֹורה,

הּתֹורה. מן קבּוע ְִַַַָָזמן
ּבּתפּלה·. חּיבין ועבדים נׁשים ,מצותּולפיכ ׁשהיא לפי , ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָָ

- הּוא ּכ זֹו, מצוה חּיּוב אּלא ּגרמּה. הּזמן ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹעׂשה
ׁשל ׁשבחֹו ּומּגיד יֹום, ּבכל ּומתחּנן מתּפּלל אדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיהא
להם צרי ׁשהּוא צרכיו ׁשֹואל ּכ ואחר הּוא, ּברּו ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָהּקדֹוׁש
על לה' והֹודיה ׁשבח נֹותן ּכ ואחר ּובתחּנה, ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבבּקׁשה

ּכחֹו. ּכפי אחד ּכל לֹו; ׁשהׁשּפיע ְְִִִֶֶַַָָָֹהּטֹובה
ערל‚. היה ואם ּובּקׁשה; ּבתחּנה מרּבה רגיל, היה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָאם

להתפלל]ׂשפתים רגיל עת[שאינו ּובכל יכלֹו ּכפי מדּבר , ְְְְְִִֵֵַַָָָ
יׁש - יכלּתֹו ּכפי אחד ּכל הּתפּלֹות, מנין וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּירצה.
הרּבה. ּפעמים ׁשּמתּפּלל ויׁש ּבּיֹום, אחת ּפעם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָׁשּמתּפּלל
וכן ׁשּיהיה. מקֹום ּבכל הּמקּדׁש, נכח מתּפללין היּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹוהּכל

עזרא. עד רּבנּו מּמׁשה ּתמיד, הּדבר ְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהיה
נתערבּו„. הרׁשע, נבּוכדנאצר ּבימי יׂשראל ׁשּגלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכיון

הּגֹוים;ּבפרס ּבארצֹות ּבנים להם ונֹולדּו האּמֹות, ּוׁשאר ויון ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֻ
ואחד אחד ּכל ׂשפת והיתה ׂשפתם, נתּבלּבלה הּבנים ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָָואֹותן
יכֹול אינֹו מדּבר, ׁשהיה וכיון הרּבה. מּלׁשֹונֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמערבת
ׁשּנאמר: ּבׁשּבּוׁש, אּלא אחת ּבלׁשֹון צרכיו ּכל ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָלדּבר

יהּודית"ּובניהם לדּבר מּכירים ואינם אׁשּדֹודית, מדּבר חצי , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
מתּפּלל, מהם אחד ּכׁשהיה זה, ּומּפני ועם". עם וכלׁשֹון -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשבח להּגיד אֹו חפציו לׁשאל לׁשֹונֹו ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹּתקצר
וכיון אחרֹות. לׁשֹונֹות עּמּה ׁשּיערב עד הּקדׁש, ּבלׁשֹון ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּוא
עׂשרה ׁשמֹונה להם ותּקנּו עמדּו ,ּכ ּדינֹו ּובית עזרא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשראה
וׁשלׁש לה'; ׁשבח ראׁשֹונֹות, ׁשלׁש הּסדר: על ְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹּברכֹות
הּדברים ּכל ׁשאלת ּבהן יׁש ואמצעּיֹות, הֹודיה; ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאחרֹונֹות,

אבֹות ּכמֹו עיקריים]ׁשהן ואיׁש,[דברים איׁש חפצי לכל ְְְִִֵֵֶֶָָָ
וילמדּו הּכל, ּבפי ערּוכֹות ׁשּיהיּו ּכדי - ּכּלן הּצּבּור ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֻּולצרכי

העּלגים אּלּו ּתפּלת ותהיה ּבמהרה, יודעיםאֹותן [שאינם ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ
תפילתם] הּצחה.לערוך הּלׁשֹון ּבעלי ּכתפּלת ׁשלמה, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּתפּלה

ּבפי הּסדּורֹות והּתפּלֹות הּברכֹות ּכל ּתּקנּו זה, ענין ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּומּפני
העּלג. ּבפי ערּוכה ּברכה ענין, ּכל ׁשּיהא ּכדי - יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָּכל

הּקרּבנֹות‰. ּכמנין הּתפּלֹות מנין ׁשּיהא ּתּקנּו, ׁשּתיוכן - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש יֹום וכל ּתמידין. ׁשני ּכנגד יֹום, ּבכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּתפּלֹות
ּותפּלה מּוסף. קרּבן ּכנגד ׁשליׁשית ּתפּלה ּבֹו ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָמּוסף,
ׁשחרית'; 'ּתפּלת הּנקראת היא ּבקר, ׁשל ּתמיד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּכנגד
'ּתפּלת הּנקראת היא הערּבים, ּבין ׁשל ּתמיד ׁשּכנגד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּותפּלה
'ּתפּלת הּנקראת היא הּמּוספין, ׁשּכנגד ּותפּלה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמנחה';

ִַָהּמּוספין'.
.Â,ּבּלילה אחת ּתפּלה מתּפּלל אדם ׁשּיהא התקינּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן

מתאּכלין הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד אברי [נשרפים]ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
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מּקרּית‚. ּפטּור - עליו להתאּבל חּיב ׁשהּוא מת לֹו ׁשּמת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמי
ׁשּיקּברּנּו עד ואםׁשמע לקרֹות. ּפנּויה ּדעּתֹו ׁשאין מּפני , ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

מּקרּית ּפטּור מתֹו, ׁשאינֹו ּפי על אף - הּמת את מׁשּמר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהיה
והּׁשני מׁשּמר, האחד - ׁשנים הּׁשֹומרים היּו ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשמע;

ונׁשמט[מסתלק]נׁשמט ּומׁשּמר, וחֹוזר וקֹורא, אחר למקֹום ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָ
ׁשמע. מּקרּית ּפטּור למת, קבר החֹופר וכן וקֹורא. ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהאחר

ׁשמע,„. קרּית לזמן סמּו לקברֹו הּמת את מֹוציאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָאין
ּגדֹול אדם היה ּכן אם והּגיעאּלא והֹוציאּוהּו, התחילּו ואם . ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָ

צר לּמּטה ׁשּיׁש ּכל - הּמת את מלּוין והן הּקריאה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹזמן
חּלּופיהן וחּלּופי וחּלּופיהן הּמּטה נֹוׂשאי ּכגֹון ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבהן,

המיטה] נושאי את היּו[המחליפים ּבין הּמּטה, לפני היּו ּבין ,ְִִֵֵֵַָָָ
צר לּמּטה ׁשאין הּמלּוים ּוׁשאר ּפטּורין; - הּמּטה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלאחר

חּיבין. ִֶַָָּבהן,
ּבזמן‰. - ׁשמע קרּית זמן והּגיע ּבהסּפד, עֹוסקין ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָהיּו

וחֹוזרין וקֹוראין אחד אחד נׁשמטים לפניהן, מּנח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשהּמת
קרּית קֹורין העם ּכל לפניהם, מּטל הּמת אין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻלהסּפד.
ׁשּיקּבר עד לקרֹות חּיב ׁשאינֹו ודֹומם, יֹוׁשב והאבל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשמע;

.מתֹו ֵ
.Âוכל ּתנחּומין, לקּבל האבלים וחזרּו הּמת, את ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָקברּו

ּבֹו ׁשעֹומדין לּמקֹום הּקבר מּמקֹום אחריהן הֹולכין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהעם
העם יכֹולין אם - ּתנחּומים לקּבל ׁשּורה לעׂשֹות ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָהאבלים,

אחד ּפסּוק אפּלּו ולגמר לּׁשּורה,להתחיל ׁשּיּגיעּו קדם ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ
האבלים, את ינחמּו אּלא יתחילּו, לא לאו, ואם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹיתחילּו;
העֹומדין אדם ּבני לקרֹות. יתחילּו מהן ׁשּיּפטרּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָואחר
ּפטּורין - האבלים ּפני את רֹואין ׁשהן הּפנימּיים, - ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבּׁשּורה
האבלים, את רֹואין ואינן הֹואיל - והחיצֹונים ׁשמע; ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָמּקרּית

ּבמקֹומן. ׁשמע ּבקרּית ְְְִִִִַַַָָחּיבין
.Êרצה אם - ׁשמע קרּית מּלקרֹות ּפטּור ׁשהּוא מי ְְְִִִִִֶַַָָָָּכל

קֹורא ולקרֹות, עצמֹו על ּדעּתֹולהחמיר ׁשּתהיה והּוא, ; ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַ
מבהל מּלקרֹות הּפטּור זה היה אם אבל עליו. ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֻמיּׁשבת

ּדעּתֹו. ׁשּתתיּׁשב עד לקרֹות, רּׁשאי אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָותמּה
.Áלפניה ּומברכין ׁשמע, ּבקרּית חּיבין הּטמאין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּכל

לעלֹות להן ׁשאפׁשר ּפי על אף ּבטמאתן, והן ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּולאחריה
וזבה ּבנּדה אֹו ּבׁשרץ הּנֹוגעין ּכגֹון ּבּיֹום, ּבֹו ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֻמּטמאתן
יקרא ׁשּלא ּתּקנּו, ּדינֹו ּובית ועזרא ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּומׁשּכבן
ּפׁשטה ולא ׁשּיטּבל; עד הּטמאין, מּׁשאר לבּדֹו קרי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבעל
ּבּה לעמד הּצּבּור ּברב ּכח היה ולא יׂשראל, ּבכל זֹו ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹֹֹֹּתּקנה
ּבּתֹורה לקרֹות יׂשראל ּכל נהגּו ּוכבר ּבטלה. לפיכ -ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָ

קר ּדבריולקרֹות ׁשאין לפי קראין, ּבעלי והן ׁשמע, ּית ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
לעֹולם. ּבטהרתן עֹומדין אּלא טמאה, מקּבלין ְְְְְְֳִִֶַָָָָָָָֻּתֹורה

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

mipdM zMxaE dNtY zFkld¦§§¦¨¦§©Ÿ£¦
ּבתפּלה ה' את לעבד אחת, עׂשה: מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹיׁש

יֹום ּובאּורּבכל יֹום. ּבכל יׂשראל את ּכהנים לבר ׁשנּיה, ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹ
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְְִִִֵֵֵָׁשּתי

א ¤¤ּפרק

את‡. "ועבדּתם ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל להתּפּלל עׂשה ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמצות
היא - זֹו ׁשעבֹודה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - אלהיכם" ְְֱֲִִִֵֶֶַָָָֹה'
'איזֹו חכמים: אמרּו לבבכם"; ּבכל "ּולעבדֹו ונאמר: ְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָּתפּלה,
מן הּתפּלֹות מנין ואין ּתפּלה'. זֹו ׁשּבּלב? עבֹודה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהיא
לּתפּלה ואין הּתֹורה. מן הּזאת הּתפּלה מׁשנה ואין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹהּתֹורה,

הּתֹורה. מן קבּוע ְִַַַָָזמן
ּבּתפּלה·. חּיבין ועבדים נׁשים ,מצותּולפיכ ׁשהיא לפי , ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָָ

- הּוא ּכ זֹו, מצוה חּיּוב אּלא ּגרמּה. הּזמן ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹעׂשה
ׁשל ׁשבחֹו ּומּגיד יֹום, ּבכל ּומתחּנן מתּפּלל אדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיהא
להם צרי ׁשהּוא צרכיו ׁשֹואל ּכ ואחר הּוא, ּברּו ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָהּקדֹוׁש
על לה' והֹודיה ׁשבח נֹותן ּכ ואחר ּובתחּנה, ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבבּקׁשה

ּכחֹו. ּכפי אחד ּכל לֹו; ׁשהׁשּפיע ְְִִִֶֶַַָָָֹהּטֹובה
ערל‚. היה ואם ּובּקׁשה; ּבתחּנה מרּבה רגיל, היה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָאם

להתפלל]ׂשפתים רגיל עת[שאינו ּובכל יכלֹו ּכפי מדּבר , ְְְְְִִֵֵַַָָָ
יׁש - יכלּתֹו ּכפי אחד ּכל הּתפּלֹות, מנין וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּירצה.
הרּבה. ּפעמים ׁשּמתּפּלל ויׁש ּבּיֹום, אחת ּפעם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָׁשּמתּפּלל
וכן ׁשּיהיה. מקֹום ּבכל הּמקּדׁש, נכח מתּפללין היּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹוהּכל

עזרא. עד רּבנּו מּמׁשה ּתמיד, הּדבר ְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהיה
נתערבּו„. הרׁשע, נבּוכדנאצר ּבימי יׂשראל ׁשּגלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכיון

הּגֹוים;ּבפרס ּבארצֹות ּבנים להם ונֹולדּו האּמֹות, ּוׁשאר ויון ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֻ
ואחד אחד ּכל ׂשפת והיתה ׂשפתם, נתּבלּבלה הּבנים ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָָואֹותן
יכֹול אינֹו מדּבר, ׁשהיה וכיון הרּבה. מּלׁשֹונֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמערבת
ׁשּנאמר: ּבׁשּבּוׁש, אּלא אחת ּבלׁשֹון צרכיו ּכל ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָלדּבר

יהּודית"ּובניהם לדּבר מּכירים ואינם אׁשּדֹודית, מדּבר חצי , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
מתּפּלל, מהם אחד ּכׁשהיה זה, ּומּפני ועם". עם וכלׁשֹון -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשבח להּגיד אֹו חפציו לׁשאל לׁשֹונֹו ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹּתקצר
וכיון אחרֹות. לׁשֹונֹות עּמּה ׁשּיערב עד הּקדׁש, ּבלׁשֹון ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּוא
עׂשרה ׁשמֹונה להם ותּקנּו עמדּו ,ּכ ּדינֹו ּובית עזרא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשראה
וׁשלׁש לה'; ׁשבח ראׁשֹונֹות, ׁשלׁש הּסדר: על ְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹּברכֹות
הּדברים ּכל ׁשאלת ּבהן יׁש ואמצעּיֹות, הֹודיה; ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאחרֹונֹות,

אבֹות ּכמֹו עיקריים]ׁשהן ואיׁש,[דברים איׁש חפצי לכל ְְְִִֵֵֶֶָָָ
וילמדּו הּכל, ּבפי ערּוכֹות ׁשּיהיּו ּכדי - ּכּלן הּצּבּור ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֻּולצרכי

העּלגים אּלּו ּתפּלת ותהיה ּבמהרה, יודעיםאֹותן [שאינם ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ
תפילתם] הּצחה.לערוך הּלׁשֹון ּבעלי ּכתפּלת ׁשלמה, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּתפּלה

ּבפי הּסדּורֹות והּתפּלֹות הּברכֹות ּכל ּתּקנּו זה, ענין ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּומּפני
העּלג. ּבפי ערּוכה ּברכה ענין, ּכל ׁשּיהא ּכדי - יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָּכל

הּקרּבנֹות‰. ּכמנין הּתפּלֹות מנין ׁשּיהא ּתּקנּו, ׁשּתיוכן - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש יֹום וכל ּתמידין. ׁשני ּכנגד יֹום, ּבכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּתפּלֹות
ּותפּלה מּוסף. קרּבן ּכנגד ׁשליׁשית ּתפּלה ּבֹו ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָמּוסף,
ׁשחרית'; 'ּתפּלת הּנקראת היא ּבקר, ׁשל ּתמיד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּכנגד
'ּתפּלת הּנקראת היא הערּבים, ּבין ׁשל ּתמיד ׁשּכנגד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּותפּלה
'ּתפּלת הּנקראת היא הּמּוספין, ׁשּכנגד ּותפּלה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמנחה';

ִַָהּמּוספין'.
.Â,ּבּלילה אחת ּתפּלה מתּפּלל אדם ׁשּיהא התקינּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן

מתאּכלין הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד אברי [נשרפים]ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
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על מֹוקדּה על העלה "היא ׁשּנאמר: הּלילה, ּכל ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹוהֹולכין
ובקר "ערב ׁשּנאמר: ּכענין הּבקר", עד הּלילה, ּכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹהּמזּבח
ּכתפּלת חֹובה ערבית ּתפּלת ואין ואהמה". אׂשיחה ְְְְְְֱֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָוצהרים,
מקֹומֹות ּבכל יׂשראל ּכל נהגּו כן ּפי על ואף ּומנחה; ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָׁשחרית
ּכתפּלת עליהם וקּבלּוה ערבית, להתּפּלל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָמֹוׁשבֹותיהם

ָחֹובה.
.Êלׁשקיעת סמּו הּמנחה ּתפּלת אחר ּתפּלה ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָוכן

ּובּקׁשה ּתחּנה להֹוסיף ּכדי ּבלבד, הּתענית ּביֹום ,החּמה, ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ
ּכלֹומר נעילה', 'ּתפּלת נקראת הּתפּלה וזֹו הּתענית. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָמּפני
ׁשאין לפי ונסּתרה; הּׁשמׁש ּבעד ׁשמים ׁשערי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָננעלּו

החּמה. לׁשקיעת סמּו אּלא אֹותּה, ְְְִִִִֶַַַַָָָָמתּפללין
.Áוׁשחרית ערבית ׁשלׁש, - יֹום ּבכל הּתפּלֹות ְְְְְְֲִִִִַַַָָֹנמצאּו

ארּבע, - חדׁשים ּובראׁשי ּובמֹועדים ּובׁשּבתֹות ְְְְְֲֳִִִֵַַַָָָָּומנחה;
חמׁש, - הּכּפּורים ּוביֹום הּמּוספין; ּותפּלת יֹום ּכל ׁשל ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשלׁש

נעילה. ּותפּלת אּלּו ְְְִִֵַַַָארּבע
.Ëאּלּו עליהןּתפּלֹות מֹוסיפין אבל מהן, ּפֹוחתין אין -: ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָ

וכל ּבידֹו. הרׁשּות ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ׁשּיתּפּלל אדם רצה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֻאם
צרי ,לפיכ נדבֹות. מקריב ּכמֹו ׁשּיֹוסיף, הּתפּלֹות ְְְְְִִִִִֶַַָָָָאֹותן

מן[יוסיף]ׁשּיחּדׁש ּוברכה ּברכה ּבכל ּבּתפּלה ּדבר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
- אחת ּבברכה אפּלּו חּדׁש ואם הּברכה, מעין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהאמצעּיֹות,
ראׁשֹונֹות וׁשלׁש חֹובה. ולא נדבה, ׁשהיא להֹודיע ּכדי ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹּדּיֹו,
ּפֹוחתין ואין ּבהן, מֹוסיפין אין לעֹולם - אחרֹונֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹוׁשלׁש

ּדבר. ּבהן מׁשּנין ואין ְְִֵֵֶֶַָָָמהן,
.Èהּצּבּור ׁשאין לפי נדבה, ּתפּלת מתּפללין הּצּבּור ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָאין

ׁשּתים מּוסף יחיד אפּלּו יתּפּלל ולא נדבה; קרּבן ,מביאין ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֹ
קרּבן מתנּדבין ׁשאין לפי נדבה, ואחת הּיֹום חֹובת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָאחת
ּתפּלת להתּפּלל ׁשאסּור ׁשהֹורה, מי הּגאֹונים מן ויׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּוסף.
נדבה, ּבהן מקריבין ׁשאין לפי טֹובים, וימים ּבׁשּבתֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָנדבה

ּבלבד. הּיֹום חֹובת ְִֶַַַָאּלא

ה'תשע"ב ניסן א' קודש שבת יום

ב ¤¤ּפרק

מצרין‡. והיּו ּביׂשראל, הּמינים רּבּו ּגמליאל, רּבן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבימי
ה' מאחרי לׁשּוב אֹותן ּומסיתין ׁשּזֹוליׂשראל, ׁשראה וכיון . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

והתקין ּדינֹו, ּובית הּוא עמד אדם, ּבני צרכי מּכל ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָּגדֹולה
הּמינים; לאּבד ה' מּלפני ׁשאלה ּבּה ׁשּתהיה אחת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּברכה
נמצאּו הּכל. ּבפי ערּוכה ׁשּתהיה ּכדי ּבּתפּלה, אֹותּה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוקבע

ּברכֹות. עׂשרה ּתׁשע ׁשּבּתפּלה, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָהּברכֹות
אדם·. מתּפּלל יֹום, ׁשּבכל אּלּו ּתפּלֹות מּׁשלׁש ּתפּלה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹּבכל

אמּורים? ּדברים ּבּמה הּסדר. על אּלּו ּברכֹות עׂשרה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּתׁשע
לקרֹות ּתמהר ּולׁשֹונֹו מכּונת ּדעּתֹו היהּבׁשּמצא אם אבל ; ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

ראׁשֹונֹות, ׁשלׁש מתּפּלל - לׁשֹונֹו ׁשּקצרה אֹו ודחּוק, ְְְְִִֵֶַָָָָָֹטרּוד
ידי ויצא אחרֹונֹות, וׁשלׁש האמצעּיֹות, ּכל מעין אחת ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּוברכה

ָחֹובתֹו.
ה'‚. 'הביננּו האמצעּיֹות: ּכל מעין ׁשּתּקנּו הּברכה היא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָוזֹו

לסֹולח ,ליראת לבבנּו את ּומֹול ,ּדרכי את לדעת ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאלהינּו

וׁשּכננּו ודּׁשננּו מּמכאֹוב, רחקנּו ּגאּולים, להיֹות לנּו, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַַָהיה
ּבדעּת והּתֹועים ּתקּבץ, מארּבע ּונפּוצים ,ארצ ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַּבנאֹות
ּבבנין צּדיקים ויׂשמחּו ,יד ּתניף הרׁשעים ועל ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָיּׁשפטּו,
ּובעריכת עבּד לדוד קרן ּובהצמחת ,היכל ּובתּקּון ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעיר
נדּבר טרם ּתענה, ואּתה נקרא טרם ;מׁשיח יׁשי לבן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָנר
ּפֹודה וצּוקה, צרה עת ּבכל עֹונה הּוא אּתה ּכי ּתׁשמע, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָואּתה

ּתפּלה' ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו צרה. מּכל .ּומּציל ְִִִֵַַַָָָָָָ
ּבימֹות„. אבל החּמה; ּבימֹות אמּורים? ּדברים ְֲֲִִִִֶַַַָָָּבּמה

מ אינֹו - ׁשאלההּגׁשמים לֹומר ׁשּצרי מּפני 'הביננּו', תּפּלל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
הּׁשנים ומטר"]ּבברּכת טל וימים["ותן ׁשּבתֹות ּבמֹוצאי וכן . ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

הבּדלה לֹומר ׁשּצרי מּפני 'הביננּו', מתּפּלל אינֹו - ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָטֹובים
הּדעת. ְֵַַַּבחֹונן

ּתפּלה‰. ּבכל ּברכֹות ׁשבע מתּפּלל טֹובים, וימים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּבׁשּבתֹות
ראׁשֹונֹות, ׁשלׁש - הּיֹום אֹותֹו ׁשל ּתפּלֹות מארּבע ְְְִִִֵֶַַַָָֹּותפּלה
הּיֹום אֹותֹו מעין אמצעית ּוברכה אחרֹונֹות, .וׁשלׁש ְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹ
הּׁשּבת'; 'מקּדׁש אמצעית: ּבברכה חֹותמין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבׁשּבתֹות,
היה ואם והּזמּנים'. יׂשראל 'מקּדׁש ּבּה: חֹותם ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָּוברגלים,
ויׂשראל הּׁשּבת 'מקּדׁש ּבּה: חֹותמין טֹוב, ויֹום ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָׁשּבת
הארץ, ּכל על מל' ּבּה: חֹותמין הּׁשנה, ּבראׁש ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹוהּזמּנים'.
ּבּה: חֹותם ׁשּבת, היה ואם הּזּכרֹון'; ויֹום יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָמקּדׁש
הּזּכרֹון'. ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש הארץ, ּכל על מל'ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

.Â;ּומנחה וׁשחרית ערבית ּבתפּלת אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָּבּמה
ּברכֹות ּתׁשע מתּפּלל הּׁשנה, ראׁש ׁשל הּמּוספין ּתפּלת ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאבל
וׁשלׁש יֹום, ּכל ׁשל אחרֹונֹות וׁשלׁש ראׁשֹונֹות ׁשלׁש -ְְֲִֶַָָָָֹֹֹ

ׁשנּיהאמצעּיֹות מלכּיֹות, ענינּה האמצעּיֹות מן ראׁשֹונה . ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָֻ
מענינּה. מהן אחת ּבכל חֹותם ׁשֹופרֹות; ׁשליׁשית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָזכרֹונֹות,

.Êׁשבע ּתפּלֹות, מחמׁש ּתפּלה ּבכל מתּפּלל הּכּפּורים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּביֹום
מעין ואמצעיֹות אחרֹונֹות, וׁשלׁש ראׁשֹונֹות ׁשלׁש - ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹֹּברכֹות

ויֹוםהּיֹום יׂשראל מקּדׁש הארץ, ּכל על מל' ּבּה: וחֹותם , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מהן: ּתפּלה ּבכל חֹותם ּבׁשּבת, להיֹות חל ואם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָהּכּפּורים';
הּכּפּורים'. ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש הארץ, ּכל על מל'ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

.Á;וׁשנה ׁשנה ּכל ׁשל צֹום ּביֹום אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶַָָָָָָּבּמה
הּמּוספין ּתפּלת מתּפּלל הּיֹובל, ׁשנת ׁשל צֹום ּביֹום ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָאבל
אֹותן והן הּׁשנה, ראׁש ּבמּוסף ׁשהתּפּלל ּכמֹו ּברכֹות, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּתׁשע
אֹותן, מתּפללין ואין יתר. ולא ּפחֹות ּבלא עצמן, ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹֹהּברכֹות

נֹוהג ׁשהּיֹובל ּבזמן .אּלא ְִֵֵֶֶַַָ
.Ëהּתפּלֹות מן ּתפּלה ראׁשֹונה,ּבכל לברכה קדם ּפֹותח , ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

ּוכׁשהּוא ."ּתהּלת יּגיד ּופי ּתפּתח, ׂשפתי "אדני, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹואֹומר:
והגיֹון פי, אמרי לרצֹון "יהיּו אֹומר: הּתפּלה, ּבסֹוף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָחֹותם
לאחֹוריו. צֹועד ּכ ואחר וגֹואלי"; צּורי ה', ;לפני - ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָלּבי

.Èערבית מתּפּלל - מֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ְְְְֳִִִֵֵֵֶַַָָֻּבראׁשי
הּימים ּכׁשאר ּברכֹות, עׂשרה ּתׁשע ּומנחה ואֹומרוׁשחרית ; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּבמּוסף ויבֹוא'. יעלה אבֹותינּו, ואלהי 'אלהינּו ְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּבעבֹודה:
מ מֹועד, ׁשל ּביֹוםחּלֹו ׁשּמתּפּלל ּכמֹו הּמּוסף ּתפּלת תּפּלל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻ

ראׁשֹונֹות ׁשלׁש ּברכֹות, ׁשבע מתּפּלל חדׁשים, ּובראׁשי ְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָֹטֹוב;
וחֹותם חדׁש, ראׁש קרּבן מעין אמצעית אחרֹונֹות, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹוׁשלׁש

חדׁשים'. וראׁשי יׂשראל 'מקּדׁש ְְְֳִִֵֵֵַָָָָּבּה:
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.‡Èחדׁש ראׁש וכן מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו להיֹות ׁשחלה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻׁשּבת
ׁשבע ּומנחה וׁשחרית ערבית מתּפּלל - ּבׁשּבת להיֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשחל
ּבעבֹודה. ויבֹוא' 'יעלה ואֹומר הּׁשּבתֹות, ּכׁשאר ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָּברכֹות
ּומׁשלים ׁשּבת, ּבענין אמצעית ּבברכה מתחיל ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָּבמּוסף

הברכה] סיום הּיֹום[לקראת קדּׁשת ואֹומר ׁשּבת, ְְְְִֵַַַַָֻּבענין
הּׁשּבת 'מקּדׁש חדׁשים: ּבראׁשי ּבּה וחֹותם הּברכה, ְְְְְְֳִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּבאמצע
ּכמֹו ּבּה חֹותם מֹועד, ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים'; וראׁשי ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶָָָָֻויׂשראל

ּבׁשּבת. להיֹות ׁשחל טֹוב ּביֹום ְְְִֵֶֶַָָׁשחֹותם
.·Èּברכה מתּפּלל ּבּׁשּבת, ּבאחד להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָויֹום

וּתלּמדנּו ,צדק מׁשּפטי 'וּתֹודיענּו ּככה: ּבּלילה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָרביעית
ּוכבֹוד ׁשּבת קדּׁשת אלהינּו ה' לנּו וּתּתן ,רצֹונ חּקי ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָֹֻֻלעׂשֹות
טֹוב יֹום לקדּׁשת ׁשּבת קדּׁשת ּובין הרגל, וחגיגת טֹוב ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֻֻיֹום
קּדׁשּת; ימים מּׁשׁשת והּקדֹוׁש הּגדֹול הּׁשביעי ויֹום ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהבּדלּת,

לׂשמחה' מֹועדים אלהינּו, ה' לנּו ׁשּבתוּתּתן ּובמֹוצאי . ְְְֱֲִִִֵֵֵַַָָָָֹ
אף חֹונן', ּב'אּתה מבּדיל - הּׁשנה ּכל ׁשל טֹוב יֹום ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּובמֹוצאי

הּכֹוס. על מבּדיל ׁשהּוא ּפי ְִִֶַַַַעל
.‚È'הּנּסים 'על ּבהֹודיה מֹוסיפין ּופּורים, ׁשּבתּבחנּכה ; ְֲִִִִִַַַַָָָָֻ

ּכמֹו ּבמּוסף, הּנּסים על מזּכיר ּופּורים, ּבחנּכה להיֹות ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֻׁשחלה
ּתפּלֹות. ּבׁשאר ְְְִִִֶַָׁשּמזּכיר

.„Èּב'ׁשֹומע מֹוסיף - ׁשהתעּנה יחיד אפּלּו הּתענּיֹות, ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָּבימי
עננּו' אלהינּו, ה' 'עננּו, ּברכהּתפּלה': אֹומרּה צּבּור ּוׁשליח . ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵַָָָָֹ

ּבעת 'העֹונה ּבּה: וחֹותם ל'רֹופא', 'ּגֹואל' ּבין עצמּה ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבפני
- ּבאב ּבתׁשעה ּברכֹות. עׂשרים מתּפּלל ונמצא ְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָצרה'.
ועל עלינּו אלהינּו ה' 'רחם ירּוׁשלים': ּב'בֹונה ְְְֱִִִֵֵֵֵַַַָָֹמֹוסיפין
החרבה האבלה העיר ,עיר ירּוׁשלים ועל עּמ ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׂשראל

ֵַָהּׁשֹוממה'.
.ÂËׁשנּיה ּבברכה אֹומר הּגׁשמים, ימֹות הּגׁשם';ּכל 'מֹוריד ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

'מֹוריד אֹומר מאימתי הּטל'. 'מֹוריד החּמה, ִִִֵֵֵַַַַָָָּובימֹות
חג ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום ׁשל הּמּוספין מּתפּלת ְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָהּגׁשם'?

ּפסח;[סוכות] ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשל ׁשחרית ּתפּלת עד ,ְֲִִִֶֶֶַַַַָ
אֹומר ּפסח, ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשל הּמּוספין ְִִִִֵֶֶֶַַַָָּומּתפּלת

הּטל'. ִַָ'מֹוריד
.ÊËּבברּכת הּגׁשמים את ׁשֹואלין ּבמרחׁשון, ימים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָמּׁשבעה

אמּורים? ּדברים ּבּמה הּגׁשם. ׁשּמזּכיר זמן ּכל ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּׁשנים,
ּבׁשנער אבל יׂשראל; ּובמצרים[בבל]ּבארץ ּובסּוריא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ

הּגׁשמים את ׁשֹואלין להן, והּדֹומין לאּלּו הּסמּוכין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּומקֹומֹות
ּתׁשרי. ּתקּופת אחר ׁשּׁשים ְְְִִִֵַַַּביֹום

.ÊÈאּיי ּכגֹון החּמה, ּבימֹות לגׁשמים צריכין ׁשהן ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָמקֹומֹות
צריכין ׁשהן ּבעת הּגׁשמים את ׁשֹואלין - הרחֹוקים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּים

ּתפּלה' ּב'ׁשֹומע ׁשנילהן, טֹוב יֹום עֹוׂשין ׁשהן ּומקֹומֹות . ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
ראׁשֹון יֹום ׁשל מּוסף ּבתפּלת הּגׁשם' 'מֹוריד אֹומר - ְִִִִִֵֶֶֶַַָָימים
הּגׁשמים. ימֹות ּכל והֹול ּומתּפּלל עצרת, ׁשמיני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשל

.ÁÈ;'הּקדֹוׁש 'האל ׁשליׁשית ּבברכה חֹותם - ּכּלּה הּׁשנה ְְִִִֵֵַַָָָָָָָָֻּכל
ּובעׂשרת ּומׁשּפט'. צדקה אֹוהב מל' עׂשרה, אחת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּובברּכת
חֹותם - הּכּפּורים יֹום מֹוצאי עד הּׁשנה ׁשּמראׁש ִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּימים
הּמל' עׂשרה, ּובאחת הּקדֹוׁש'; הּמל' ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָּבׁשליׁשית

ְִַָהּמׁשּפט'.

.ËÈּבברכה להֹוסיף אּלּו ימים ּבעׂשרה ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָיׁש
הרחמן'; אב כמֹו 'מי ּובּׁשנּיה, לחּיים'; 'זכרנּו ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָראׁשֹונה

'רחמי 'זכר עׂשרה, ׁשמֹונה ּבברּכת ּומֹוסיפיןּומֹוסיפין ; ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַֹ
ׁשּנהגּו מקֹומֹות יׁש וכן חּיים'. 'ּובספר אחרֹונה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבברכה
ּתן 'ּובכן ׁשליׁשית, ּבברכה אּלּו ימים ּבעׂשרת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָלהֹוסיף
ּפׁשּוט מנהג הּכּפּורים, ּוביֹום הּׁשנה ּבראׁש אבל ;'ְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹּפחּד

.'ּפחּד ּתן 'ּובכן ּבּׁשליׁשית להֹוסיף ְְְְְִִִֵֵַַהּוא

ג ¤¤ּפרק

הנץ‡. עם להתּפּלל ׁשּיתחיל מצותּה, - הּׁשחר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּתפּלת
הּיֹום. ׁשליׁש ׁשהּוא רביעית, ׁשעה סֹוף עד ּוזמּנּה, ְְְִִִֶַַַַַָָָָהחּמה;
הּיֹום חצי עד ׁשעֹות ארּבע אחר והתּפּלל טעה אֹו עבר ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָואם
ּתפּלה חֹובת ידי יצא לא אבל ּתפּלה, חֹובת ידי יצא -ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֹ
מצוה ּכ הּתֹורה, מן ּתפּלה ׁשּמצות ׁשּכׁשם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבזמּנּה:
חכמים לנּו ׁשּתּקנּו ּבזמּנּה אֹותּה להתּפּלל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּדבריהן

ְִִּונביאים.
ּבין·. ׁשל ּתמיד זמן ּכנגד הּמנחה, ׁשּתפּלת אמרנּו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכבר

יֹום ּבכל קרב הּתמיד ׁשהיה ּולפי זמּנּה. ּתּקנּו ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהערּבים
ּומחצה והיאּבתׁשע ּומחצה, ׁשעֹות מּתׁשע זמּנּה ּתּקנּו - ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

להיֹות ׁשחל הּפסח ׁשּבערב ּולפי קטּנה'. 'מנחה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּנקראת
אמרּו - ּומחצה ּבׁשׁש הּתמיד את ׁשֹוחטין היּו ׁשּבת, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבערב
- זה זמן ּומּׁשהּגיע יצא; ּומחצה, ׁשׁש מאחר ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּמתּפּלל

ּגדֹולה'. 'מנחה הּנקראת היא וזֹו חּיּובּה, ְְְְִִִִִִֵַַָָָהּגיע
והאחת‚. ּוקטּנה, ּגדֹולה להתּפּלל הרּבה אנׁשים ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָנהגּו

אּלארׁשּות רׁשּות להתּפּלל ראּוי ׁשאין ּגאֹונים, מקצת והֹורּו . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
ּתדיר ׁשאינֹו ּדבר ּכנגד ׁשהיא מּפני נֹותן, הּדין וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּגדֹולה;
הּקטּנה יתּפּלל לא חֹובה, הּגדֹולה התּפּלל ואם יֹום. ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹּבכל

רׁשּות. ְֶָאּלא
עד„. ּומחצה ׁשעֹות מּׁשׁש ּגדֹולה, מנחה ׁשּזמן למדּת, ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָהא

ּומחצה ׁשּיּׁשארּתׁשע עד ּומחצה מּתׁשע קטּנה, מנחה ּוזמן . ְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּתׁשקע עד אֹותּה להתּפּלל לֹו ויׁש ּורביע; ׁשעה הּיֹום ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָמן

ַַָהחּמה.
הּׁשחר‰. ּתפּלת אחר זמּנּה - הּמּוספין ׁשבעּתפּלת עד , ְְְִִִֶַַַַַַַַַַַָָ

ּפי על אף - ׁשעֹות ׁשבע אחר והּמתּפּלל ּבּיֹום; ְְִִֵֶַַַַַַַַָָׁשעֹות
הּיֹום. ּכל ׁשּזמּנּה מּפני חֹובתֹו; ידי יצא - ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּפׁשע

.Â,אֹותּה הּמתּפּלל - חֹובה ׁשאינּה ּפי על אף - הערב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּתפּלת
הּׁשחר עּמּוד ׁשּיעלה עד הּלילה מּתחּלת להתּפּלל לֹו .יׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָ
החּמה. לׁשקיעת סמּו אֹותּה ׁשּיׁשלים ּכדי - נעילה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָּתפּלת

.Êוחֹוזר חֹובתֹו, ידי יצא לא - זמּנּה קדם ּתפּלה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹהּמתּפּלל
ּבׁשעת ׁשחרית ּתפּלת התּפּלל ואם ּבזמּנּה. אֹותּה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָּומתּפּלל

יצא. - הּׁשחר עּמּוד ׁשעלה אחר להתּפּללהּדחק, לֹו ויׁש ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ
ׁשּתׁשקע קדם ׁשּבת ּבערב ׁשּבת, לילי ׁשל ערבית ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּתפּלת
לפי ּבׁשּבת. ׁשּבת, מֹוצאי ׁשל ערבית מתּפּלל וכן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהחּמה;
ׁשּיקרא ּובלבד ּבזמּנּה; מדקּדקין אין רׁשּות, ערבית ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּתפּלת

הּכֹוכבים. צאת אחר ּבעֹונתּה, ׁשמע ְְְִִֵַַַַַָָָקרּית
.Á- ּבמזיד - התּפּלל ולא ּתפּלה, זמן עליו ׁשעבר מי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכל

טרּוד אֹו אנּוס ׁשהיה אֹו ּבׁשֹוגג, מׁשּלם; ואינֹו ּתּקנה, לֹו ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָאין
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.‡Èחדׁש ראׁש וכן מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו להיֹות ׁשחלה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻׁשּבת
ׁשבע ּומנחה וׁשחרית ערבית מתּפּלל - ּבׁשּבת להיֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשחל
ּבעבֹודה. ויבֹוא' 'יעלה ואֹומר הּׁשּבתֹות, ּכׁשאר ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָּברכֹות
ּומׁשלים ׁשּבת, ּבענין אמצעית ּבברכה מתחיל ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָּבמּוסף

הברכה] סיום הּיֹום[לקראת קדּׁשת ואֹומר ׁשּבת, ְְְְִֵַַַַָֻּבענין
הּׁשּבת 'מקּדׁש חדׁשים: ּבראׁשי ּבּה וחֹותם הּברכה, ְְְְְְֳִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּבאמצע
ּכמֹו ּבּה חֹותם מֹועד, ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים'; וראׁשי ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶָָָָֻויׂשראל

ּבׁשּבת. להיֹות ׁשחל טֹוב ּביֹום ְְְִֵֶֶַָָׁשחֹותם
.·Èּברכה מתּפּלל ּבּׁשּבת, ּבאחד להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָויֹום

וּתלּמדנּו ,צדק מׁשּפטי 'וּתֹודיענּו ּככה: ּבּלילה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָרביעית
ּוכבֹוד ׁשּבת קדּׁשת אלהינּו ה' לנּו וּתּתן ,רצֹונ חּקי ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָֹֻֻלעׂשֹות
טֹוב יֹום לקדּׁשת ׁשּבת קדּׁשת ּובין הרגל, וחגיגת טֹוב ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֻֻיֹום
קּדׁשּת; ימים מּׁשׁשת והּקדֹוׁש הּגדֹול הּׁשביעי ויֹום ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהבּדלּת,

לׂשמחה' מֹועדים אלהינּו, ה' לנּו ׁשּבתוּתּתן ּובמֹוצאי . ְְְֱֲִִִֵֵֵַַָָָָֹ
אף חֹונן', ּב'אּתה מבּדיל - הּׁשנה ּכל ׁשל טֹוב יֹום ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּובמֹוצאי

הּכֹוס. על מבּדיל ׁשהּוא ּפי ְִִֶַַַַעל
.‚È'הּנּסים 'על ּבהֹודיה מֹוסיפין ּופּורים, ׁשּבתּבחנּכה ; ְֲִִִִִַַַַָָָָֻ

ּכמֹו ּבמּוסף, הּנּסים על מזּכיר ּופּורים, ּבחנּכה להיֹות ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֻׁשחלה
ּתפּלֹות. ּבׁשאר ְְְִִִֶַָׁשּמזּכיר

.„Èּב'ׁשֹומע מֹוסיף - ׁשהתעּנה יחיד אפּלּו הּתענּיֹות, ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָּבימי
עננּו' אלהינּו, ה' 'עננּו, ּברכהּתפּלה': אֹומרּה צּבּור ּוׁשליח . ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵַָָָָֹ

ּבעת 'העֹונה ּבּה: וחֹותם ל'רֹופא', 'ּגֹואל' ּבין עצמּה ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבפני
- ּבאב ּבתׁשעה ּברכֹות. עׂשרים מתּפּלל ונמצא ְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָצרה'.
ועל עלינּו אלהינּו ה' 'רחם ירּוׁשלים': ּב'בֹונה ְְְֱִִִֵֵֵֵַַַָָֹמֹוסיפין
החרבה האבלה העיר ,עיר ירּוׁשלים ועל עּמ ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׂשראל

ֵַָהּׁשֹוממה'.
.ÂËׁשנּיה ּבברכה אֹומר הּגׁשמים, ימֹות הּגׁשם';ּכל 'מֹוריד ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

'מֹוריד אֹומר מאימתי הּטל'. 'מֹוריד החּמה, ִִִֵֵֵַַַַָָָּובימֹות
חג ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום ׁשל הּמּוספין מּתפּלת ְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָהּגׁשם'?

ּפסח;[סוכות] ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשל ׁשחרית ּתפּלת עד ,ְֲִִִֶֶֶַַַַָ
אֹומר ּפסח, ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשל הּמּוספין ְִִִִֵֶֶֶַַַָָּומּתפּלת

הּטל'. ִַָ'מֹוריד
.ÊËּבברּכת הּגׁשמים את ׁשֹואלין ּבמרחׁשון, ימים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָמּׁשבעה

אמּורים? ּדברים ּבּמה הּגׁשם. ׁשּמזּכיר זמן ּכל ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּׁשנים,
ּבׁשנער אבל יׂשראל; ּובמצרים[בבל]ּבארץ ּובסּוריא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ

הּגׁשמים את ׁשֹואלין להן, והּדֹומין לאּלּו הּסמּוכין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּומקֹומֹות
ּתׁשרי. ּתקּופת אחר ׁשּׁשים ְְְִִִֵַַַּביֹום

.ÊÈאּיי ּכגֹון החּמה, ּבימֹות לגׁשמים צריכין ׁשהן ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָמקֹומֹות
צריכין ׁשהן ּבעת הּגׁשמים את ׁשֹואלין - הרחֹוקים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּים

ּתפּלה' ּב'ׁשֹומע ׁשנילהן, טֹוב יֹום עֹוׂשין ׁשהן ּומקֹומֹות . ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
ראׁשֹון יֹום ׁשל מּוסף ּבתפּלת הּגׁשם' 'מֹוריד אֹומר - ְִִִִִֵֶֶֶַַָָימים
הּגׁשמים. ימֹות ּכל והֹול ּומתּפּלל עצרת, ׁשמיני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשל

.ÁÈ;'הּקדֹוׁש 'האל ׁשליׁשית ּבברכה חֹותם - ּכּלּה הּׁשנה ְְִִִֵֵַַָָָָָָָָֻּכל
ּובעׂשרת ּומׁשּפט'. צדקה אֹוהב מל' עׂשרה, אחת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּובברּכת
חֹותם - הּכּפּורים יֹום מֹוצאי עד הּׁשנה ׁשּמראׁש ִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּימים
הּמל' עׂשרה, ּובאחת הּקדֹוׁש'; הּמל' ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָּבׁשליׁשית

ְִַָהּמׁשּפט'.

.ËÈּבברכה להֹוסיף אּלּו ימים ּבעׂשרה ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָיׁש
הרחמן'; אב כמֹו 'מי ּובּׁשנּיה, לחּיים'; 'זכרנּו ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָראׁשֹונה

'רחמי 'זכר עׂשרה, ׁשמֹונה ּבברּכת ּומֹוסיפיןּומֹוסיפין ; ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַֹ
ׁשּנהגּו מקֹומֹות יׁש וכן חּיים'. 'ּובספר אחרֹונה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבברכה
ּתן 'ּובכן ׁשליׁשית, ּבברכה אּלּו ימים ּבעׂשרת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָלהֹוסיף
ּפׁשּוט מנהג הּכּפּורים, ּוביֹום הּׁשנה ּבראׁש אבל ;'ְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹּפחּד

.'ּפחּד ּתן 'ּובכן ּבּׁשליׁשית להֹוסיף ְְְְְִִִֵֵַַהּוא
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הנץ‡. עם להתּפּלל ׁשּיתחיל מצותּה, - הּׁשחר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּתפּלת
הּיֹום. ׁשליׁש ׁשהּוא רביעית, ׁשעה סֹוף עד ּוזמּנּה, ְְְִִִֶַַַַַָָָָהחּמה;
הּיֹום חצי עד ׁשעֹות ארּבע אחר והתּפּלל טעה אֹו עבר ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָואם
ּתפּלה חֹובת ידי יצא לא אבל ּתפּלה, חֹובת ידי יצא -ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֹ
מצוה ּכ הּתֹורה, מן ּתפּלה ׁשּמצות ׁשּכׁשם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבזמּנּה:
חכמים לנּו ׁשּתּקנּו ּבזמּנּה אֹותּה להתּפּלל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּדבריהן

ְִִּונביאים.
ּבין·. ׁשל ּתמיד זמן ּכנגד הּמנחה, ׁשּתפּלת אמרנּו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכבר

יֹום ּבכל קרב הּתמיד ׁשהיה ּולפי זמּנּה. ּתּקנּו ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהערּבים
ּומחצה והיאּבתׁשע ּומחצה, ׁשעֹות מּתׁשע זמּנּה ּתּקנּו - ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

להיֹות ׁשחל הּפסח ׁשּבערב ּולפי קטּנה'. 'מנחה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּנקראת
אמרּו - ּומחצה ּבׁשׁש הּתמיד את ׁשֹוחטין היּו ׁשּבת, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבערב
- זה זמן ּומּׁשהּגיע יצא; ּומחצה, ׁשׁש מאחר ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּמתּפּלל

ּגדֹולה'. 'מנחה הּנקראת היא וזֹו חּיּובּה, ְְְְִִִִִִֵַַָָָהּגיע
והאחת‚. ּוקטּנה, ּגדֹולה להתּפּלל הרּבה אנׁשים ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָנהגּו

אּלארׁשּות רׁשּות להתּפּלל ראּוי ׁשאין ּגאֹונים, מקצת והֹורּו . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
ּתדיר ׁשאינֹו ּדבר ּכנגד ׁשהיא מּפני נֹותן, הּדין וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּגדֹולה;
הּקטּנה יתּפּלל לא חֹובה, הּגדֹולה התּפּלל ואם יֹום. ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹּבכל

רׁשּות. ְֶָאּלא
עד„. ּומחצה ׁשעֹות מּׁשׁש ּגדֹולה, מנחה ׁשּזמן למדּת, ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָהא

ּומחצה ׁשּיּׁשארּתׁשע עד ּומחצה מּתׁשע קטּנה, מנחה ּוזמן . ְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּתׁשקע עד אֹותּה להתּפּלל לֹו ויׁש ּורביע; ׁשעה הּיֹום ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָמן

ַַָהחּמה.
הּׁשחר‰. ּתפּלת אחר זמּנּה - הּמּוספין ׁשבעּתפּלת עד , ְְְִִִֶַַַַַַַַַַַָָ

ּפי על אף - ׁשעֹות ׁשבע אחר והּמתּפּלל ּבּיֹום; ְְִִֵֶַַַַַַַַָָׁשעֹות
הּיֹום. ּכל ׁשּזמּנּה מּפני חֹובתֹו; ידי יצא - ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּפׁשע

.Â,אֹותּה הּמתּפּלל - חֹובה ׁשאינּה ּפי על אף - הערב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּתפּלת
הּׁשחר עּמּוד ׁשּיעלה עד הּלילה מּתחּלת להתּפּלל לֹו .יׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָ
החּמה. לׁשקיעת סמּו אֹותּה ׁשּיׁשלים ּכדי - נעילה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָּתפּלת

.Êוחֹוזר חֹובתֹו, ידי יצא לא - זמּנּה קדם ּתפּלה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹהּמתּפּלל
ּבׁשעת ׁשחרית ּתפּלת התּפּלל ואם ּבזמּנּה. אֹותּה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָּומתּפּלל

יצא. - הּׁשחר עּמּוד ׁשעלה אחר להתּפּללהּדחק, לֹו ויׁש ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ
ׁשּתׁשקע קדם ׁשּבת ּבערב ׁשּבת, לילי ׁשל ערבית ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּתפּלת
לפי ּבׁשּבת. ׁשּבת, מֹוצאי ׁשל ערבית מתּפּלל וכן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהחּמה;
ׁשּיקרא ּובלבד ּבזמּנּה; מדקּדקין אין רׁשּות, ערבית ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּתפּלת

הּכֹוכבים. צאת אחר ּבעֹונתּה, ׁשמע ְְְִִֵַַַַַָָָקרּית
.Á- ּבמזיד - התּפּלל ולא ּתפּלה, זמן עליו ׁשעבר מי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכל

טרּוד אֹו אנּוס ׁשהיה אֹו ּבׁשֹוגג, מׁשּלם; ואינֹו ּתּקנה, לֹו ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָאין
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לּה הּסמּוכה ּתפּלה ּבזמן ּתפּלה, אֹותּה מׁשּלם ּומקּדים- , ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ
הּתׁשלּומין. את מתּפּלל ואחריה אחרֹונה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָּתפּלה

.Ëהּיֹום חצי ׁשעבר עד ׁשחרית התּפּלל ולא טעה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּכיצד?
והּׁשנּיה מנחה, ּתפּלת הראׁשֹונה ׁשּתים; מנחה יתּפּלל -ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָ
ׁשּׁשקעה עד מנחה התּפּלל ולא טעה ׁשחרית. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּתׁשלּומי
ּוׁשנּיה ערבית, הראׁשֹונה ׁשּתים; ערבית מתּפּלל - ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּׁשמׁש
עּמּוד ׁשעלה עד ערבית התּפּלל ולא טעה מנחה. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּתׁשלּומי
ּוׁשנּיה ׁשחרית, ראׁשֹונה ׁשּתים; ׁשחרית מתּפּלל - ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָהּׁשחר

ערבית .ּתׁשלּומי ְְִֵַַ
.Èלּה הּסמּוכה ּתפּלה ולא זֹו, ּתפּלה לא התּפּלל ולא ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹטעה

התּפּלל ולא טעה ּכיצד? ּבלבד. אחרֹונה אּלא מׁשּלם אינֹו -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ראׁשֹונה ׁשּתים; ערבית מתּפּלל - מנחה ולא ׁשחרית ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָֹֹלא
לּה אין - ׁשחרית אבל מנחה; ּתׁשלּומי והאחרֹונה ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָערבית,

ּתפּלֹות ּבׁשאר וכן זמּנּה. עבר ׁשּכבר .ּתׁשלּומין, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
.‡Èהיּו- מּוספין וׁשל מנחה ׁשל ּתפּלֹות, ׁשּתי לפניו ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָ

ׁשהֹורה מי ויׁש מּוספין. ׁשל ּכ ואחר מנחה, ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמתּפּלל
יטעּו ׁשּלא ּכדי ּבצּבּור, ּכן עֹוׂשין הסדר]ׁשאין שכך .[יחשבו ְְְִִִֵֵֵֶֶֹ
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ׁשהּגיע‡. ּפי על אף הּתפּלה, את מעּכבין ּדברים ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָחמּׁשה
הּתפּלה, מקֹום וטהרת הערוה, וכּסּוי הּידים, טהרת - ְְְְְְֳֳִִִֶַַַַַַָָָָָָָזמּנּה

החֹופזין הּלב.[ממהרים]ּודברים וכּונת אֹותֹו, ְְְִִֵַַַַָָ
הּפרק·. עד ּבמים ידיו רֹוחץ ּכיצד? הּידים [חיבורטהרת ְֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

לזרוע] היד והּגיעכף ,ּבּדר מהּל היה יתּפּלל. ּכ ואחר ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הּמים ּובין ּבינֹו היה אם - מים לֹו היה ולא הּתפּלה, ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹזמן
מקֹום עד הֹול - אּמה אלפים ׁשמֹונת ׁשהם מילין, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָארּבעה
יֹותר הּמים ּובין ּבינֹו היה יתּפּלל; ּכ ואחר ורֹוחץ, ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָהּמים

ּבצרֹור ידיו מקּנח - ּבקֹורה[אבן]מּכן אֹו ּבעפר ,[קרש]אֹו ְְְְִִֵֵַַָָָָָ
ְִֵַּומתּפּלל.

הּמים‚. מקֹום היה אם אבל לפניו; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָּבּמה
א לאחריו לחזר אֹותֹו מחּיבין אין אבללאחריו, מיל. עד ּלא ְְְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹ

לחזר חּיב אינֹו מּמיל, יֹותר הּמים מן עבר מקּנחאם אּלא , ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
לתפּלה מטהר ׁשאינֹו אמּורים, ּדברים ּבּמה ּומתּפּלל. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָידיו,
אבל ׁשחרית; מּתפּלת חּוץ ּתפּלֹות, ּבׁשאר ּבלבד? ידיו ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָאּלא
היה ואם יתּפּלל. ּכ ואחר ורגליו, ידיו ּפניו רֹוחץ - ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָׁשחרית

ּומתּפּלל. ּבלבד, ידיו מקּנח - הּמים מן ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָרחֹוק
ּומתּפללין„. ּכטהֹורין, ּבלבד ידיהן רֹוחצין - הּטמאין ;ּכל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָ

אין מּטמאתן, ולעלֹות לטּבל להן ׁשאפׁשר ּפי על ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאף
ּבעל יקרא ׁשּלא ּתּקן ׁשעזרא ּבארנּו, ּוכבר מעּכבת. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּטבילה
אחרי ׁשעמדּו ּדין ּובית ׁשּיטּבל. עד ּתֹורה, ּדברי ּבלבד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹקרי
עד ּבלבד, קרי ּבעל יתּפּלל ׁשּלא לתפּלה, אף התקינּו ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּכן,
ׁשּלא ּכדי אּלא ּבּה, נגעּו וטהרה טמאה מּפני ולא ְְְְְְְֳִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹֻׁשּיטּבל.
ּכתרנגֹולין; נׁשֹותיהן אצל מצּויין חכמים ּתלמידי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָיהיּו
מּכלל והֹוציאּוהּו לבּדֹו, קרי לבעל טבילה ּתּקנּו זה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָּומּפני

ְִֵַהּטמאין.
קרי‰. ׁשראה זב ׁשאפּלּו זֹו, ּתּקנה ּבזמן אֹומרין היּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָלפיכ

צריכין נּדה, ׁשראת והּמׁשּמׁשת זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָונּדה

ׁשהן ּפי על אף הּקרי, מּפני לתפּלה וכן ׁשמע לקרּית ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָטבילה
אּלא הּטהרה, מּפני זֹו טבילה ׁשאין נֹותן, הּדין וכן ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטמאין.

ּתמיד נׁשֹותיהן אצל מצּויין יהיּו ׁשּלא הּגזרה, ּוכברמּפני . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּבכל ּפׁשטה ׁשּלא לפי ּתפּלה, ׁשל זֹו ּתּקנה ּגם ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹּבטלה

ּבּה. לעמד ּבּצּבּור ּכח היה ולא ְְֲִִֵַַַָָָָֹֹֹיׂשראל,
.Âּובׁשנער ּבספרד ּפׁשּוט קרי[בבל]מנהג ּבעל ׁשאין , ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבמים ּבׂשרֹו ּכל רֹוחץ ׁשהּוא עד קבין]מתּפּלל ,[בתשעה ְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּדברים ּבּמה יׂשראל". ,אלהי לקראת "הּכֹון ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֹמּׁשּום
קרי ׁשראה חֹולה אבל ׁשּבעל; חֹולה אֹו ּבבריא ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָאמּורים?

מנהג ּבזה ואין הרחיצה, מן ּפטּור - זב[לרחוץ]לאנסֹו וכן . ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָ
אּלא מנהג, ּבהן אין זרע, ׁשכבת ׁשּפלטה ונּדה קרי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשראה

ּומתּפללין. ידיהן, ורֹוחצין עצמן ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָמקּנחין
.Êּכדר ערותֹו ׁשּכּסה ּפי על אף ּכיצד? הערוה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכּסּוי

לּבֹו את ׁשּיכּסה עד יתּפּלל, לא ׁשמע, לקרּית ואםׁשּמכּסה ; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ
וכּסה הֹואיל יכּסה, ּבּמה לֹו ואין ׁשּנאנס אֹו לּבֹו, ּכּסה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלא

יעׂשה. לא ּולכּתחּלה יצא; והתּפּלל, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹערותֹו
.Áּבמקֹום יתּפּלל לא ּכיצד? הּתפּלה מקֹום ְְְְֳִִִֵֵַַַַָָֹטהרת

ולאהּטּנֹופֹות ּבאׁשּפה, ולא הּכּסא, ּבבית ולא ּבמרחץ, ולא , ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹ
- ּדבר ׁשל ּכללֹו ׁשּיבּדקּנּו. עד טהרה ּבחזקת ׁשאינֹו ְְְְְְֳִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבמקֹום
ּבֹו. מתּפללין אין ׁשמע, קרּית ּבֹו קֹורין ׁשאין מקֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּכל
הּמת ּומן רע וריח רגלים ּומי מּצֹואה ׁשּמרחיקין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּוכׁשם
לתפּלה. מרחיקין ּכ - ׁשמע לקרּית הערוה, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּומראּית

.Ëמּפני וחטא הֹואיל - ּבמקֹומֹו צֹואה ּומצא ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָהּמתּפּלל
טהֹור ּבמקֹום ּומתּפּלל חֹוזר התּפּלל, ׁשּלא עד ּבדק .ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
להּל יכֹול אם - ּכנגּדֹו צֹואה וראה ּבתפּלה, עֹומד ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָהיה

ׁשּיזרקּנה ּכדי ישאירנה]לפניו אּמֹות,[כלומר: ארּבע לאחריו ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
יסּלקּנה לאו, ואם ;ילך]יהּל יכֹול,[- אינֹו ואם לצדדין; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבֹו ׁשּיׁש ּבבית מתּפללין היּו לא החכמים ּגדֹולי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹיפסיק.
עּפּוׁשֹו ּבעת מּוריס ּבֹו ׁשּיׁש ּבבית ולא דגיםׁשכר, [ציר ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ

טהֹור.שהתעפש] ׁשהּמקֹום ּפי על אף רע, ׁשריחֹו מּפני ,ְִִֵֵֶֶַַַַָָ
.Èלא לנקביו, צרי היה ׁשאם ּכיצד? אֹותֹו החֹופזין ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּדברים

וחֹוזריתּפּלל ּתֹועבה, ּתפּלתֹו - והתּפּלל לנקביו הּצרי וכל . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ
ּכדי עצמֹו להעמיד יכֹול ואם צרכיו. ׁשּיעׂשה אחר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומתּפּלל
יתּפּלל, לא לכּתחּלה כן, ּפי על ואף ּתפּלה; ּתפּלתֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹּפרסה,

יפה יפה עצמֹו ׁשּיבּדק ּכיחֹועד ויסיר נקביו, ויפקד [רוק, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
הפה]וניעֹוהגרון] יתּפּלל.[רוק ּכ ואחר - הּטֹורדֹו ּדבר וכל ְְְְְִִֵַַַַָָָָ
.‡Èהרי לרצֹונֹו, אם - ּבתפּלתֹו ונתעּטׁש ּופהק ׁשּגהק ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָמי

אין לאנסֹו, ּובאּו ׁשּיתּפּלל קדם ּגּופֹו ּבדק ואם מגּנה; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻזה
אֹו ּבטּליתֹו מבליעֹו ּבתפּלתֹו, רק לֹו נזּדּמן ּכלּום. ְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹּבכ
ּכדי לאחֹוריו, ּבידֹו זֹורקֹו ,ּבכ מצטער היה ואם ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָּבבגדֹו;

טרּוד ונמצא ּבּתפּלה, יצטער מּלמּטהׁשּלא רּוח מּמּנּו יצא . ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּתכלה עד ׁשֹותק - לדעּתֹו ׁשּלא ּבּתפּלה עֹומד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּכׁשהּוא

לתפּלתֹו. וחֹוזר ְְִִֵַָָהרּוח,
.·Èיכֹול ואינֹו הרּבה ונצטער מּלמּטה, רּוח להֹוציא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָּבּקׁש

עד ּוממּתין אּמֹות, ארּבע לאחֹוריו מהּל - עצמֹו ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַַַָלהעמיד
נקבים יצרּתנּו העֹולמים, 'רּבֹון ואֹומר: הרּוח, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּתכלה
חרּפתנּו לפני וידּוע ּגלּוי - חלּולים וחלּולים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָנקבים
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ּבמֹותנּו' ורּמה ּתֹולעה ּבחּיינּו, ּוכלּמה חרּפה ;ּוכלּמתנּו, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
ּומתּפּלל. למקֹומֹו, ְְְִִֵֵַוחֹוזר

.‚Èממּתין - ּברּכיו על רגליו מי ונטפּו ּבּתפּלה, עֹומד ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָהיה
הּמים ׁשּיכלה ּכדיעד ׁשהה ואם ׁשּפסק; לּמקֹום וחֹוזר , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לראׁש. חֹוזר הּתפּלה, ּכל את ְְְִִֵֶַָָֹֹלגמר
.„Èואחר אּמֹות, ארּבע הּלּו ּכדי ׁשֹוהה - מים הּמׁשּתין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַוכן

אּמֹות, ארּבע הּלּו ּכדי ׁשֹוהה ׁשהתּפּלל, ּומי מתּפּלל; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּכ
מּפיו ּתפּלה ּדברי ׁשּיפסק ּכדי מׁשּתין, ּכ .ואחר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

.ÂËאינּה ּבכּונה, ׁשאינּה ּתפּלה ּכל ּכיצד? הּלב ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכּונת
ּבכּונה ּומתּפּלל חֹוזר ּכּונה, ּבלא התּפּלל ואם מצאּתפּלה; . ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹ

עד להתּפּלל, לֹו אסּור - טרּוד ולּבֹו מׁשּבׁשת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֻּדעּתֹו
מצר אֹו עיף והּוא ,הּדר מן הּבא ,לפיכ ּדעּתֹו. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּתתיּׁשב

אמרּו[מצטער] ּדעּתֹו. ׁשּתתיּׁשב עד להתּפּלל, לֹו אסּור -ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ
ּכ ואחר ּדעּתֹו, ותתקרר ׁשּינּוח עד ימים, ׁשלׁשה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹחכמים:

ְִֵַיתּפּלל.
.ÊËויראה הּמחׁשבֹות, מּכל לּבֹו ׁשּיפּנה הּכּונה? היא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכיצד

ליׁשב צרי ,לפיכ הּׁשכינה; לפני עֹומד הּוא ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָעצמֹו
ּבנחת יתּפּלל ּכ ואחר לּבֹו, את לכּון ּכדי הּתפּלה, קדם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹמעט
מּׂשאֹוי, נֹוׂשא ׁשהיה ּכמי ּתפּלתֹו יעׂשה ולא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּובתחנּונים.
הּתפּלה, אחר מעט ליׁשב צרי ,לפיכ לֹו; והֹול ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָמׁשליכֹו
קדם ׁשעה ׁשֹוהין היּו הראׁשֹונים חסידים יּפטר. ּכ ְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹואחר

ׁשעה ּבּתפּלה ּומאריכין הּתפּלה, אחר וׁשעה .הּתפּלה, ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָָ
.ÊÈ,התּפּלל ואם ּכּונה; לֹו ׁשאין מּפני יתּפּלל, אל - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשּכֹור

מּׁשכרּותֹו ּכׁשּיתרֹונן ּומתּפּלל חֹוזר ,לפיכ - ּתֹועבה .ּתפּלתֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
שיכור]ׁשתּוי ּתפּלתֹו[שאינו התּפּלל, ואם יתּפּלל; אל - ְְְְִִִִֵֵַַַָָ

זה ׁשּכֹור, ׁשתּוי? הּוא זה ואי ׁשּכֹור, הּוא זה אי ְְִִִֵֵֶֶֶָָּתפּלה.
לדּבר ׁשּיכֹול זה וׁשתּוי, ;הּמל ּבפני לדּבר יכֹול ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו
וׁשתה הֹואיל כן, ּפי על אף מׁשּתּבׁש. ואינֹו הּמל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבפני

מעליו. יינֹו ׁשּיסיר עד יתּפּלל, לא - יין ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹרביעית
.ÁÈמּתֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא להתּפּלל עֹומדין אין ְְְְְְִִִִֵֵֵַֹֹוכן

ׂשיחה מּתֹו ולא ראׁש, מּתֹוקּלּות ולא מריבה, מּתֹו ולא , ְְְְִִִִִַָָֹֹֹֹ
אף הלכה, ּדין מּתֹו ולא ּתֹורה. ּדברי מּתֹו אּלא - ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹּכעס
ּבהלכה טרּוד לּבֹו יהא ׁשּלא ּכדי ּתֹורה, ּדברי ׁשהם ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹעל
הלכֹות ּכגֹון עּיּון, ּבּה ׁשאין ּתֹורה ּדברי מּתֹו אּלא -ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָ

ְּפסּוקֹות.
.ËÈּפרקים ׁשל תדירים]ּתפּלֹות ואינם לעיתים ּכגֹון[שהם , ְְְִִֶָ

הּמֹו ּותפּלת חדׁש, ראׁש מּוסף להסּדירּתפּלת צרי - עדֹות ְְְְֲִִִִֶַַַַַָֹֹ
| ּבּה. יּכׁשל ׁשּלא ּכדי ּומתּפּלל, עֹומד ּכ ואחר היהּתפּלתֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ולסטים, חּיֹות ּגדּודי ּבמקֹום ּכגֹון סּכנה, ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָמהּל
'צרכי היא: וזֹו אחת, ּברכה מתּפּלל - הּתפּלה זמן ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָוהּגיע
ה' מּלפני רצֹון יהי קצרה; ודעּתם מרּבין, יׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֻעּמ
ּגוּיה ּולכל ּפרנסתֹו, ּכדי ואחד אחד לכל ׁשּתּתן ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאלהינּו,
ה', אּתה ּברּו עׂשה; ּבעיני והּטֹוב מחסֹורּה, ּדי ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָּוגוּיה
ואם ;ּבּדר מהּל ּכׁשהּוא אֹותּה, ּומתּפּלל הּתפּלה'. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשֹומע
- ּדעּתֹו ותתקרר ליּׁשּוב, מּגיע ּוכׁשהּוא עֹומד. לעמד, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹיכֹול

ּברכֹות. עׂשרה ּתׁשע ּכּתּקנה, ּתפּלה ּומתּפּלל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָחֹוזר
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הןארּבעה‡. וארץ, ּומים ורּוח אׁש ׁשהם האּלּו ּגּופים ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
מאדם ׁשּיהיה וכל הרקיע; מן למּטה הּנבראים ּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹיסֹודֹות
טֹובֹות ואבנים ּומּתכת וצמח ודג ורמׂש ועֹוף ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּובהמה
ּגלמן הּכל, - עפר וגּוׁשי והרים ּבנין אבני ּוׁשאר ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹּומרּגלּיֹות
ׁשּלמּטה הּגּופים ּכל נמצאּו האּלּו. יסֹודֹות מארּבעה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמחּבר
מּגלם מחּברין האּלּו, יסֹודֹות מארּבעה חּוץ הרקיע, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻמן
ּכל אבל אּלּו; יסֹודֹות מארּבעה מחּבר ׁשּלהן וגלם ְְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻוצּורה,
וצּורה מּגלם אּלא מחּבר אינֹו יסֹודֹות, מארּבעה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאחד

ְִַּבלבד.
.·מּטּבּורּדר מּמּטה מהלכן להיֹות והרּוח, [כדור]האׁש ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

להיֹות והארץ, הּמים ודר הרקיע; ּכלּפי למעלה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהארץ
הרקיע ׁשאמצע - לאמצע למּטה הרקיע מּתחת [-מהלכן ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

הארץ] הּלּוכןכדור ואין מּמּנּו. למּטה ׁשאין הּמּטה הּוא ,ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּנטּבע וטבע ּבהן ׁשּנקּבע מנהג אּלא ּבחפצן, ולא ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבדעּתן
לח;ּבהן. חם והרּוח מּכּלן; קל והּוא יבׁש, חם האׁש טבע ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

מּכּלן. ּכבדה והיא קרה, יבׁשה והארץ לחים; קרים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻוהּמים
והרּוח הארץ; על למעלה נמצא לפיכ מּמּנה, קל ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָוהּמים
קל והאׁש הּמים; ּפני על מרחף הּוא לפיכ הּמים, מן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָקל
הרקיע, ׁשּתחת ּגּופים לכל יסֹודֹות ׁשהן ּומּפני הרּוח. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמן
וצמח ודג ועֹוף וחּיה ּובהמה מאדם וגּוף ּגּוף ּכל ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָיּמצא
וארּבעּתן ועפר; ּומים ורּוח מאׁש מחּבר ּגלמן ואבן, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּומּתכת
עד הערּוב, ּבעת מהן אחד ּכל ויׁשּתּנה ּביחד, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיתערבּו
ּכׁשהּוא מהן לאחד ּדֹומה אינֹו מארּבעּתן המחּבר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּמצא
ּבפני אׁש ׁשהּוא אחד חלק אפּלּו מהן, ּבּמערב ואין ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלבּדֹו.
ּבפני ארץ אֹו עצמן ּבפני מים אֹו עצמּה ּבפני רּוח אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעצמּה
וגּוף ּגּוף וכל אחד. ּגּוף ונעׂשּו נׁשּתּנּו, הּכל אּלא ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹעצמּה;

ונברא] ויבׁש[נברא לח וחם קר ּבֹו יּמצא מארּבעּתן, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹֻהמחּבר
חזקה ּבהן ׁשּיהיה ּגּופים מהם יׁש אבל מיסֹוד[תוקף]ּכאחד. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ

יתר; החם ּבהם יראה לפיכ חּיה, נפׁש ּבעלי ּכמֹו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהאׁש,
ּכמֹו הארץ, מיסֹוד חזקה ּבהן ׁשּיהיה ּגּופים מהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָויׁש
הּזה, הּדר ועל הרּבה. הּיבׁש ּבהן יראה לפיכ ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהאבנים,
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ּבמֹותנּו' ורּמה ּתֹולעה ּבחּיינּו, ּוכלּמה חרּפה ;ּוכלּמתנּו, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
ּומתּפּלל. למקֹומֹו, ְְְִִֵֵַוחֹוזר

.‚Èממּתין - ּברּכיו על רגליו מי ונטפּו ּבּתפּלה, עֹומד ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָהיה
הּמים ׁשּיכלה ּכדיעד ׁשהה ואם ׁשּפסק; לּמקֹום וחֹוזר , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לראׁש. חֹוזר הּתפּלה, ּכל את ְְְִִֵֶַָָֹֹלגמר
.„Èואחר אּמֹות, ארּבע הּלּו ּכדי ׁשֹוהה - מים הּמׁשּתין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַוכן

אּמֹות, ארּבע הּלּו ּכדי ׁשֹוהה ׁשהתּפּלל, ּומי מתּפּלל; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּכ
מּפיו ּתפּלה ּדברי ׁשּיפסק ּכדי מׁשּתין, ּכ .ואחר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

.ÂËאינּה ּבכּונה, ׁשאינּה ּתפּלה ּכל ּכיצד? הּלב ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכּונת
ּבכּונה ּומתּפּלל חֹוזר ּכּונה, ּבלא התּפּלל ואם מצאּתפּלה; . ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹ

עד להתּפּלל, לֹו אסּור - טרּוד ולּבֹו מׁשּבׁשת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֻּדעּתֹו
מצר אֹו עיף והּוא ,הּדר מן הּבא ,לפיכ ּדעּתֹו. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּתתיּׁשב

אמרּו[מצטער] ּדעּתֹו. ׁשּתתיּׁשב עד להתּפּלל, לֹו אסּור -ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ
ּכ ואחר ּדעּתֹו, ותתקרר ׁשּינּוח עד ימים, ׁשלׁשה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹחכמים:

ְִֵַיתּפּלל.
.ÊËויראה הּמחׁשבֹות, מּכל לּבֹו ׁשּיפּנה הּכּונה? היא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכיצד

ליׁשב צרי ,לפיכ הּׁשכינה; לפני עֹומד הּוא ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָעצמֹו
ּבנחת יתּפּלל ּכ ואחר לּבֹו, את לכּון ּכדי הּתפּלה, קדם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹמעט
מּׂשאֹוי, נֹוׂשא ׁשהיה ּכמי ּתפּלתֹו יעׂשה ולא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּובתחנּונים.
הּתפּלה, אחר מעט ליׁשב צרי ,לפיכ לֹו; והֹול ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָמׁשליכֹו
קדם ׁשעה ׁשֹוהין היּו הראׁשֹונים חסידים יּפטר. ּכ ְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹואחר

ׁשעה ּבּתפּלה ּומאריכין הּתפּלה, אחר וׁשעה .הּתפּלה, ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָָ
.ÊÈ,התּפּלל ואם ּכּונה; לֹו ׁשאין מּפני יתּפּלל, אל - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשּכֹור

מּׁשכרּותֹו ּכׁשּיתרֹונן ּומתּפּלל חֹוזר ,לפיכ - ּתֹועבה .ּתפּלתֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
שיכור]ׁשתּוי ּתפּלתֹו[שאינו התּפּלל, ואם יתּפּלל; אל - ְְְְִִִִֵֵַַַָָ

זה ׁשּכֹור, ׁשתּוי? הּוא זה ואי ׁשּכֹור, הּוא זה אי ְְִִִֵֵֶֶֶָָּתפּלה.
לדּבר ׁשּיכֹול זה וׁשתּוי, ;הּמל ּבפני לדּבר יכֹול ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו
וׁשתה הֹואיל כן, ּפי על אף מׁשּתּבׁש. ואינֹו הּמל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבפני

מעליו. יינֹו ׁשּיסיר עד יתּפּלל, לא - יין ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹרביעית
.ÁÈמּתֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא להתּפּלל עֹומדין אין ְְְְְְִִִִֵֵֵַֹֹוכן

ׂשיחה מּתֹו ולא ראׁש, מּתֹוקּלּות ולא מריבה, מּתֹו ולא , ְְְְִִִִִַָָֹֹֹֹ
אף הלכה, ּדין מּתֹו ולא ּתֹורה. ּדברי מּתֹו אּלא - ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹּכעס
ּבהלכה טרּוד לּבֹו יהא ׁשּלא ּכדי ּתֹורה, ּדברי ׁשהם ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹעל
הלכֹות ּכגֹון עּיּון, ּבּה ׁשאין ּתֹורה ּדברי מּתֹו אּלא -ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָ

ְּפסּוקֹות.
.ËÈּפרקים ׁשל תדירים]ּתפּלֹות ואינם לעיתים ּכגֹון[שהם , ְְְִִֶָ

הּמֹו ּותפּלת חדׁש, ראׁש מּוסף להסּדירּתפּלת צרי - עדֹות ְְְְֲִִִִֶַַַַַָֹֹ
| ּבּה. יּכׁשל ׁשּלא ּכדי ּומתּפּלל, עֹומד ּכ ואחר היהּתפּלתֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ולסטים, חּיֹות ּגדּודי ּבמקֹום ּכגֹון סּכנה, ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָמהּל
'צרכי היא: וזֹו אחת, ּברכה מתּפּלל - הּתפּלה זמן ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָוהּגיע
ה' מּלפני רצֹון יהי קצרה; ודעּתם מרּבין, יׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֻעּמ
ּגוּיה ּולכל ּפרנסתֹו, ּכדי ואחד אחד לכל ׁשּתּתן ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאלהינּו,
ה', אּתה ּברּו עׂשה; ּבעיני והּטֹוב מחסֹורּה, ּדי ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָּוגוּיה
ואם ;ּבּדר מהּל ּכׁשהּוא אֹותּה, ּומתּפּלל הּתפּלה'. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשֹומע
- ּדעּתֹו ותתקרר ליּׁשּוב, מּגיע ּוכׁשהּוא עֹומד. לעמד, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹיכֹול

ּברכֹות. עׂשרה ּתׁשע ּכּתּקנה, ּתפּלה ּומתּפּלל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָחֹוזר
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הןארּבעה‡. וארץ, ּומים ורּוח אׁש ׁשהם האּלּו ּגּופים ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
מאדם ׁשּיהיה וכל הרקיע; מן למּטה הּנבראים ּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹיסֹודֹות
טֹובֹות ואבנים ּומּתכת וצמח ודג ורמׂש ועֹוף ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּובהמה
ּגלמן הּכל, - עפר וגּוׁשי והרים ּבנין אבני ּוׁשאר ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹּומרּגלּיֹות
ׁשּלמּטה הּגּופים ּכל נמצאּו האּלּו. יסֹודֹות מארּבעה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמחּבר
מּגלם מחּברין האּלּו, יסֹודֹות מארּבעה חּוץ הרקיע, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻמן
ּכל אבל אּלּו; יסֹודֹות מארּבעה מחּבר ׁשּלהן וגלם ְְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻוצּורה,
וצּורה מּגלם אּלא מחּבר אינֹו יסֹודֹות, מארּבעה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאחד

ְִַּבלבד.
.·מּטּבּורּדר מּמּטה מהלכן להיֹות והרּוח, [כדור]האׁש ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

להיֹות והארץ, הּמים ודר הרקיע; ּכלּפי למעלה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהארץ
הרקיע ׁשאמצע - לאמצע למּטה הרקיע מּתחת [-מהלכן ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

הארץ] הּלּוכןכדור ואין מּמּנּו. למּטה ׁשאין הּמּטה הּוא ,ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּנטּבע וטבע ּבהן ׁשּנקּבע מנהג אּלא ּבחפצן, ולא ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבדעּתן
לח;ּבהן. חם והרּוח מּכּלן; קל והּוא יבׁש, חם האׁש טבע ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

מּכּלן. ּכבדה והיא קרה, יבׁשה והארץ לחים; קרים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻוהּמים
והרּוח הארץ; על למעלה נמצא לפיכ מּמּנה, קל ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָוהּמים
קל והאׁש הּמים; ּפני על מרחף הּוא לפיכ הּמים, מן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָקל
הרקיע, ׁשּתחת ּגּופים לכל יסֹודֹות ׁשהן ּומּפני הרּוח. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמן
וצמח ודג ועֹוף וחּיה ּובהמה מאדם וגּוף ּגּוף ּכל ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָיּמצא
וארּבעּתן ועפר; ּומים ורּוח מאׁש מחּבר ּגלמן ואבן, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּומּתכת
עד הערּוב, ּבעת מהן אחד ּכל ויׁשּתּנה ּביחד, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיתערבּו
ּכׁשהּוא מהן לאחד ּדֹומה אינֹו מארּבעּתן המחּבר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּמצא
ּבפני אׁש ׁשהּוא אחד חלק אפּלּו מהן, ּבּמערב ואין ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלבּדֹו.
ּבפני ארץ אֹו עצמן ּבפני מים אֹו עצמּה ּבפני רּוח אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעצמּה
וגּוף ּגּוף וכל אחד. ּגּוף ונעׂשּו נׁשּתּנּו, הּכל אּלא ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹעצמּה;

ונברא] ויבׁש[נברא לח וחם קר ּבֹו יּמצא מארּבעּתן, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹֻהמחּבר
חזקה ּבהן ׁשּיהיה ּגּופים מהם יׁש אבל מיסֹוד[תוקף]ּכאחד. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ

יתר; החם ּבהם יראה לפיכ חּיה, נפׁש ּבעלי ּכמֹו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהאׁש,
ּכמֹו הארץ, מיסֹוד חזקה ּבהן ׁשּיהיה ּגּופים מהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָויׁש
הּזה, הּדר ועל הרּבה. הּיבׁש ּבהן יראה לפיכ ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהאבנים,
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dxezdק iceqi zekld - xc` c"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אחר מּגּוף יתר יבׁש וגּוף חם, אחר מּגּוף יתר חם ּגּוף ְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָיּמצא
יראה וגּופים ּבלבד, הּקר ּבהן ׁשּיראה ּגּופים יּמצא וכן ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹיבׁש.
ּכאחד והּיבׁש הּקר ּבהן יראה וגּופים ּבלבד, הּלח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּבהם
ּכאחד והּיבׁש החם אֹו ּבׁשוה, ּכאחד והּלח הּקר אֹו ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּבׁשוה,
ׁשהיה היסֹוד רב לפי ּבׁשוה. ּכאחד והּלח החם אֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבׁשוה,

הּתערבת גוף]ּבעּקר אותו מורכב יראה[שממנו [יובלט], ְֲִֵֶֶַַַָֹ
המער ּבּגּוף וטבעֹו היסֹוד אֹותֹו ב.מעׂשה ְְְְֲִֵַַַַָֹ

ּבּסֹוףוכל‚. נפרד הּוא אּלּו, יסֹודֹות מארּבעה [כלהמחּבר ְְְְְִֵֵַַַָָָָָֻ
למקורו] חוזר ויׁשגוף אחדים, ימים לאחר נפרד ׁשהּוא יׁש ;ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

אי - מהם ׁשּנתחּבר וכל רּבֹות. ׁשנים לאחר נפרד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
להן יּפרד ׁשּלא למקורו]אפׁשר והאדם[יחזור הּזהב אפּלּו ; ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

החושן] מאבני ליסֹודֹותיו,[אחת ויחזר יּפסד ׁשּלא אפׁשר אי ,ְְֲִִִֵֶֶַָָָֹֹ
ּומקצתֹו לרּוח ּומקצתֹו למים ּומקצתֹו לאׁש מקצתֹו ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָויׁשּוב

ֶָָלארץ.
יּפרדהֹואיל„. לאּלּו - הּנפסד נאמר[יחזור]וכל לּמה , ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָ

ולא העפר. מן ּבנינֹו ׁשרב לפי ּתׁשּוב"? עפר "ואל ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָֹֹלאדם:
אּלא היסֹודֹות; לארּבעה יחזר מּיד ּכׁשּיּפסד, הּנפסד, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל
וסֹוף אחר, לדבר אחר ודבר אחר, לדבר ויחזר ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹיּפסד
חלילה חֹוזרין הּדברים ּכל ונמצאּו ליסֹודֹות. יחזר ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָֹהּדברים

.[בחזרה]

ּתמידארּבעה‰. לזה זה מׁשּתּנים אּלּו, יֹוםיסֹודֹות ּבכל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
הארץ מקצת ּכיצד? ּגּופן. ּכל לא מקצתן, - ׁשעה ְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָֹּובכל
וכן מים; ונעׂשית ּומתּפֹוררת מׁשּתּנית הּמים, מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּקרֹובה

ּומתמסמסין מׁשּתּנין לרּוח, הּסמּוכין הּמים [מתאדים]מקצת ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָ
מׁשּתּנה לאׁש הּסמּו מקצתֹו הרּוח, וכן רּוח; ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוהוין
לרּוח הּסמּו מקצתּה האׁש, וכן אׁש. ונעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומתחֹולל
הּסמּו מקצתֹו הרּוח, וכן רּוח; ונעׂשה ּומתּכּנס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמׁשּתּנה
מקצתֹו הּמים, וכן מים; ונעׂשה ּומתּכּנס מׁשּתּנה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָלּמים
מעט - זה וׁשּנּוי ארץ. ונעׂשה ּומתּכּנס מׁשּתּנה לארץ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּסמּו
ׁשּיעׂשה עד מׁשּתּנה היסֹוד ּכל ואין הּימים; אר ּולפי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמעט,
אחד ׁשּיּבטל אפׁשר ׁשאי אׁש, הרּוח ּכל אֹו רּוח הּמים ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל
לרּוח מאׁש יׁשּתּנה מקצת אּלא הארּבעה. היסֹודֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמן
הּׁשּנּוי יּמצא וחברֹו, אחד ּכל ּבין וכן לאׁש; מרּוח ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּומקצת

חלילה. וחֹוזרֹות ארּבעּתן ְְְְִֵַַָָָּבין
.Âהּגלּגלוׁשּנּוי ּבסביבת יהיה סיבובזה הוא לשינוי [הגורם ְְְְִִִִֶֶַַַַ

ׁשארהגלגלים] מהן ויהיה ארּבעּתן, יתחּברּו ּומּסביבתֹו ,ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
נֹותן והאל ּומּתכת. ואבן וצמח חּיה ונפׁש אדם ּבני ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּגלמי
העׂשירי הּמלא ידי על לֹו, ראּויה צּורה וגלם ּגלם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹלכל

'איׁשים'. הּנקראת הּצּורה ְִִִִֵֶַַָׁשהיא
.Êּבלאלעֹולם צּורה אֹו צּורה, ּבלא ּגלם רֹואה אּתה אין ְְְֵֶֶַָָָָֹֹֹ

לב אּלא הּנמצא[תבונת]ּגלם. הּגּוף המחּלק הּוא - האדם ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשם ׁשּיׁש ויֹודע וצּורה, מּגלם מחּבר ׁשהּוא ויֹודע ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבדעּתֹו,
ּפׁשּוט ׁשּגלמן וגּופים יסֹודֹות, מארּבעה מחּבר ׁשּגלמן ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֻּגּופים

מחּבר אינֹו אינן- ּגלם, להן ׁשאין והּצּורֹות אחר. מּגלם ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
הּלב ּבעין אּלא לעין, ׁשּידענּו[השכל]נראין ּכמֹו ידּועין, הן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

עין. ראּית ּבלא הּכל ְְֲִִַַַֹֹאדֹון
.Áהיתרהנפׁש והּדעת האל. לֹו ׁשּנתן צּורתֹו היא ּבׂשר, ּכל ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּבדעּתֹו; הּׁשלם האדם צּורת היא אדם, ׁשל ּבנפׁשֹו ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָהּמצּויה
ּכדמּותנּו" ּבצלמנּו אדם "נעׂשה ּבּתֹורה: נאמר זֹו צּורה ,ועל ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
להם ׁשאין הּדעֹות ּומּׂשגת הּיֹודעת צּורה לֹו ׁשּתהיה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּכלֹומר

אֹומר ואינֹו להן. ׁשּידמה עד זֹו["בצלמנו"]ּגלם, צּורה על ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
רׁשם ּוׁשאר והּלסתֹות והחטם הּפה ׁשהּוא לעינים, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּנּכרת

לכל[צורת] הּמצּויה הּנפׁש ואינּה ׁשמּה. 'ּתאר' ׁשּזֹו ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּגּוף;
אּלא ּומהרהר. ּומרּגיׁש ּומֹוליד וׁשֹותה אֹוכל ׁשּבּה חּיה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָנפׁש
מדּבר הּכתּוב הּנפׁש ּובצּורת הּנפׁש, צּורת ׁשהיא - ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּדעה
'נפׁש' הּצּורה זֹו ּתּקרא רּבֹות ּופעמים ּכדמּותנּו". ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ"ּבצלמנּו
ׁשם וכל ּתטעה, ׁשּלא ּבּׁשמֹות, להּזהר צרי ּולפיכ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹו'רּוח';

מענינֹו יּלמד - הנידון]וׁשם הנושא .[מתוך ְִִֵֵֵָָָ
.Ëּכדיאין היסֹודֹות, מן מחּברת הּזאת הּנפׁש צּורת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֻ

הּנׁשמה[ותחזור]ׁשּתּפרד מּכח ואינּה החיונית]להן, ,[נפש ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
אּלא לּגּוף; צריכה ׁשהּנׁשמה ּכמֹו לנׁשמה צריכה ׁשּתהא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָעד

ׁשהּואמא הּגלם ּכׁשּיּפרד ,לפיכ היא. הּׁשמים מן ה', ת ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
מצּויה ׁשאינּה מּפני הּנׁשמה ותאבד היסֹודֹות, מן ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻמחּבר
הּצּורה ּתּכרת לא מעׂשיה, ּבכל לּגּוף ּוצריכה הּגּוף עם ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאּלא
יֹודעת אּלא - ּבמעׂשיה לּנׁשמה צריכה ׁשאינּה לפי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּזאת,

הּגלמים מן הּפרּודֹות הּדעֹות המלאכים]ּומּׂשגת ויֹודעת[- , ְְְִִֵֶֶַַַַַַָ
ׁשאמר הּוא עֹולמים. ּולעֹולמי לעֹולם ועֹומדת הּכל, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבֹורא
והרּוח ּכׁשהיה, הארץ על העפר "ויׁשב ּבחכמתֹו: ְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹׁשלמה

נתנּה". אׁשר האלהים אל ְֱֲִֶֶָָָָֹּתׁשּוב
.Èּכמרּכל זה, ּבענין ׁשּדּברנּו האּלּו מּדלי[כטיפה]הּדברים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
מזעיר]הם ּכעמק[=מעט אינם אבל הם, עמּקים ּודברים ; ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָֹֻ

ׁשּבפרק הּדברים אּלּו ּכל ּובאּור וׁשני. ראׁשֹון ּפרק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָענין
צּוּו וכ ּבראׁשית'. 'מעׂשה הּנקרא הּוא ּורביעי, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָׁשליׁשי
האּלּו ּבּדברים ּגם ּדֹורׁשין ׁשאין הראׁשֹונים, ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָהחכמים
אּלּו ּדברים מֹודיעין ּבלבד אחד לאדם אּלא ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּברּבים,

אֹותֹו. ְְִַּומלּמדין
.‡Èּבראׁשית?ּומה מעׂשה לענין מרּכבה מעׂשה ענין ּבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

אם אּלא ּבֹו, ּדֹורׁשין אין לאחד אפּלּו מרּכבה, מעׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשענין
הּפרקים ראׁשי לֹו מֹוסרין מּדעּתֹו, ּומבין חכם היה ועניןּכן ; ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ

ׁשאינֹו ּפי על אף לּיחיד, אֹותֹו מלּמדין ּבראׁשית, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָמעׂשה
מּדברים לידע ׁשּיכֹול ּכל אֹותֹו ּומֹודיעים מּדעּתֹו, אֹותֹו ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָמבין
אדם ּכל ׁשאין לפי ּברּבים? אֹותֹו מלּמדין אין ולּמה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאּלּו.
ּברין. על הּדברים ּכל ּובאּור ּפרּוׁש להּׂשיג רחבה ּדעת לֹו ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻיׁש

.·Èהּברּואיםּבזמן ּכל ּומּכיר אּלּו, ּבדברים מתּבֹונן ׁשאדם ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
הּקדֹוׁש ׁשל חכמתֹו ויראה ּבֹו, וכּיֹוצא ואדם וגלּגל ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמּמלא
אהבה מֹוסיף - הּברּואים וכל היצּורים ּבכל הּוא ְְְְֲִִִַַַָָָָּברּו

ּברּולּמקֹום הּמקֹום לאהב ּבׂשרֹו ויכמּה נפׁשֹו ותצמא , ְְְְְְֱִִֶַַַַָָָָָֹ
ּכׁשּיער וקּלּותֹו, ודּלּותֹו מּׁשפלּותֹו ויפחד ויירא ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָֹהּוא;

הּגדֹולים[ישווה] הּקדֹוׁשים מהּגּופֹות לאחד ְְְְִִֵֶַַַַָעצמֹו
מן[הגלגלים] הּנפרדֹות הּטהֹורֹות מהּצּורֹות לאחד ׁשּכן ּכל ,ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
המלאכים]הּגלמים וימצא[- ּכלל. ּבגלם נתחּברּו ׁשּלא , ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹ

וחסר. ריק ּוכלּמה, ּבּוׁשה מלא ּככלי ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָעצמֹו,
.‚Èאּלּוועניני ּפרקים האּלּוארּבעה מצוֹות ׁשּבחמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

אלו] בהלכות קֹוראין[הראשונות הראׁשֹונים ׁשחכמים הם -ְֲִִִִֵֶָָ
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נכנ 'ארּבעה ׁשאמרּו: ּכמֹו 'ּפרּדס', עלאֹותֹו ואף לּפרּדס'; סּו ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָ
היה ּכּלם לא היּו, ּגדֹולים וחכמים היּו, יׂשראל ׁשּגדֹולי ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֻּפי
אֹומר, ואני ּברין. על הּדברים ּכל ּולהּׂשיג לידע ּכח ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻּבהן

מי אּלא ּבּפרּדס, להּטּיל ראּוי לחםׁשאין ּכרסֹו ׁשּנתמּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
האסּור ּבאּור לידע הּוא זה, ּובׂשר ולחם והּמּתרּובׂשר; ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

אּלּו, ׁשּדברים ּפי על ואף הּמצוֹות. מּׁשאר ּבהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
'ּדבר חכמים: אמרּו ׁשהרי חכמים, אֹותן קראּו קטן' ְְֲֲֲִִֵֶָָָָָָָָָָָ'ּדבר
ורבא' ּדאּביי הויה - קטן ודבר מרּכבה; מעׂשה - ְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָּגדֹול

מיּׁשבין[התלמוד] ׁשהן להקּדימן; הן ראּויין כן, ּפי על אף ,ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ
הּגדֹולה הּטֹובה ׁשהן - ועֹוד ּתחּלה, אדם ׁשל ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָּדעּתֹו
לנחל ּכדי הּזה, העֹולם ליּׁשּוב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשהׁשּפיע
איׁש וגדֹול, קטן - הּכל ׁשּידעם ואפׁשר הּבא. העֹולם ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹחּיי

קצר. לב ּובעל רחב לב ּבעל ְִֵֵַַַַָָָָָואּׁשה,

ה'תשע"ב אדר כ"ה שני יום

הּפרק ¤¤

הּזה,ּביתּכל.‡ הּגדֹול הּׁשם קּדּוׁש על מצּוין יׂשראל ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
ׁשּלא ּומזהרין יׂשראל"; ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּנאמר:
ּכיצד? קדׁשי". ׁשם את תחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָֹלחּללֹו,
מּכל אחת על לעבר יׂשראל את ויאנס ּגֹוי, ׁשּיעמד ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּבׁשעה
יהרג; ואל יעבר - יהרגּנּו אֹו ּבּתֹורה האמּורֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹמצוֹות
וחי - ּבהם" וחי האדם אתם יעׂשה "אׁשר ּבּמצוֹות: ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּנאמר
מתחּיב זה הרי עבר, ולא מת ואם ּבהם. ׁשּימּות ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבהם,

ְְַּבנפׁשֹו.
מעבֹודהּבּמה·. חּוץ - מצוֹות ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָ

אּלּו, עברֹות ׁשלׁש אבל ּדמים. ּוׁשפיכּות עריֹות, וגּלּוי ְְֲֲֲִִִֵֵָָָָָָֹזרה,
ואל יהרג ּתהרג', אֹו מהן אחת על 'עבר לֹו: יאמר ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹאם

אמּורים?יעבר ּדברים ּבּמה להנאת. מתּכּון ׁשהּגֹוי ּבזמן ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ
לֹו לבּׁשל אֹו ּבׁשּבת, ּביתֹו לֹו לבנֹות ׁשאנסֹו ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָעצמֹו,
נתּכּון אם אבל ּבזה. וכּיֹוצא לבעלּה אּׁשה אנס אֹו ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּתבׁשילֹו,
ואין עצמֹו, לבין ּבינֹו היה אם - ּבלבד הּמצוֹות על ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָלהעבירֹו

יהרג ואל יעבר - מּיׂשראל עׂשרה להעבירֹוׁשם אנסֹו ואם ; ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹ
נתּכּון לא ואפּלּו יעבר, ואל יהרג - מּיׂשראל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹֹּבעׂשרה

ּבלבד. מצוֹות מּׁשאר מצוה על אּלא ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָלהעבירֹו
הּׁשמדוכל‚. ּבׁשעת ׁשּלא האּלּו, עלהּדברים גזירות [בזמן ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

רׁשעהיהדות] מל ּכׁשּיעמד והּוא הּׁשמד, ּבׁשעת אבל .ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹ
אֹו ּדתם לבּטל יׂשראל על ׁשמד ויגזר וחבריו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכנבּוכדנאצר
מּׁשאר אחת על אפּלּו יעבר, ואל יהרג - הּמצוֹות מן ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹמצוה
ּגֹוים. לבין ּבינֹו נאנס ּבין עׂשרה, ּבתֹו נאנס ּבין ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָמצוֹות,

עברּכל„. ולא ונהרג יהרג', ואל 'יעבר ּבֹו: ׁשּנאמר -מי ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ואל 'יהרג ּבֹו: ׁשּנאמר מי וכל ּבנפׁשֹו. מתחּיב זה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהרי
היה ואם הּׁשם. את קּדׁש זה הרי - עבר ולא ונהרג ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹיעבר',
ּכדנּיאל ּברּבים, הּׁשם את קּדׁש זה הרי - מּיׂשראל ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבעׂשרה
הרּוגי הן ואּלּו וחבריו; עקיבה ּוכרּבי ועזריה מיׁשאל ְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָחנניה
עלי "ּכי נאמר: ועליהן מעלתן, על מעלה ׁשאין ְֱֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמלכּות,
נאמר: ועליהם טבחה", ּכצאן נחׁשבנּו הּיֹום, כל ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהרגנּו

ע בריתי ּכרתי חסידי, לי ׁשּנאמר"אספּו מי וכל זבח". לי ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
את מחּלל זה הרי - נהרג ולא ועבר יעבר', ואל 'יהרג ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבֹו:
הּׁשם את חּלל זה הרי מּיׂשראל, ּבעׂשרה היה ואם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּׁשם,
על ועבר הּׁשם, קּדּוׁש ׁשהיא עׂשה מצות ּובּטל ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּברּבים;
מּפני כן, ּפי על ואף הּׁשם. חּלּול ׁשהיא תעׂשה לא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹמצות

אֹותֹו מלקין אין ּבאנס, ׁשאיןׁשעבר לֹומר צרי ואין , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
מלקין ׁשאין ּבאנס; הרג אפּלּו ּדין, ּבית אֹותֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹממיתין
ׁשּנאמר והתראה, ּבעדים ּברצֹונֹו לעֹובר אּלא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּוממיתין,
ההּוא", ּבאיׁש ּפני את אני "וׂשמּתי :לּמל מּזרעֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבנֹותן

למדּו הּׁשמּועה ולא[ממרע"ה]מּפי אנּוס, לא - "ההּוא" : ְְְִִַַָָָֹֹ
מן חמּורה ׁשהיא זרה, עבֹודה אם ּומה מטעה. ולא ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָֹֻׁשֹוגג,
לֹומר צרי ואין ּכרת, חּיב אינֹו ּבאנס אֹותּה העֹובד ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹהּכל,
ּבּתֹורה. האמּורֹות מצוֹות לׁשאר וחמר קל - ּדין ּבית ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹמיתת

ּדבר" תעׂשה לא "ולּנער(ה) אֹומר: הּוא כיּובעריֹות -] ְֲֲֲֵֶַַַָָָָָֹ
היא] .אנוסה

ּונטּמאנׁשים‰. מּכן אחת לנּו 'ּתנּו ּגֹוים: להן ׁשאמרּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ימסרּו ואל ּכּלן, יּטּמאּו - ּכּלכן' את נטּמא לאו, ואם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻֻאֹותּה,

מּיׂשראל אחת נפׁש לנּולהם 'ּתנּו ּגֹוים: להם אמרּו אם וכן . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מּכ -אחד ּכּלכם' נהרג לאו, ואם ונהרגּנּו, ּכּלם,ם יהרגּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ

מּיׂשראל אחת נפׁש להם ימסרּו יחדּוהּוואל ואם [נקבו. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
מהם] אחד אתבשם נהרג אֹו ּפלֹוני, לנּו 'ּתנּו ואמרּו: ְְְְֲִֶֶַָָָֹלהם

מיתה מחּיב היה אם - ּבכרי[למלכות]ּכּלכם' ּבן ּכׁשבע ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֻֻ
במלכות] ּכן,[שמרד להן מֹורין ואין להן; אֹותֹו ְְִִֵֵֶֶָָיּתנּו

יהרגּולכּתחּלה - חּיב אינֹו ואם נפׁש; להם ימסרּו ואל ּכּלן, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
מּיׂשראל. ְִִֵַַָאחת

.Âּבאנסיןּכענין יעבור]ׁשאמרּו ואל אמרּו[יהרג ּכ , ְְְֳִִֶָָָָָָָ
הרֹופאים ואמרּו למּות, ונטה ׁשחלה מי ּכיצד? ְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָָָָּבחלאים.
לֹו. עֹוׂשין ׁשּבּתֹורה, מאּסּורין ּפלֹוני ּבדבר ְְְִִִִֵֶֶַָָָָׁשרפּואתֹו
חּוץ סּכנה, ּבמקֹום ׁשּבּתֹורה אּסּורין ּבכל ְְְְִִִִִֶַַַָָָָּומתרּפאין
ּבמקֹום ׁשאפּלּו - ּדמים ּוׁשפיכּות עריֹות וגּלּוי זרה ְְְֲֲֲִִִִִֵֶָָָָָמעבֹודה
אֹותֹו עֹונׁשין - ונתרּפא עבר ואם ּבהם; מתרּפאין אין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָסּכנה,

ּדין לֹו.ּבית הראּוי ענׁש ִֵֶָָֹ
.Êאחתּומּנין על עֹוברין אין נפׁשֹות, סּכנת ּבמקֹום ׁשאפּלּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָ

ׁשּנאמר אּלּו? עברֹות ּבכלמּׁשלׁש ,אלהי ה' את "ואהבּת : ְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
"מאד ּובכל נפׁש ּובכל לבב.נפׁש את נֹוטל הּוא אפּלּו , ְְְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹ

אדם להּציל אֹו אחרת, נפׁש לרּפאת מּיׂשראל נפׁש ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהריגת
הּוא לֹו נֹוטה ׁשהּדעת ּדבר - אּנס ׁשאין[שאסור]מּיד , ִֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּנאמר: לנפׁשֹות, הּקׁשּו ועריֹות נפׁש; מּפני נפׁש ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻמאּבדין
הּדבר ּכן - נפׁש ּורצחֹו רעהּו על איׁש יקּום ּכאׁשר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ"ּכי

ֶַהּזה".
.Áאּסּוריןּבּמה ּבׁשאר מתרּפאין ׁשאין אמּורים, ּדברים ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָ

ׁשּמאכילין ּכמֹו הנאתן, ּדר ׁשהן ּבזמן סּכנה? ּבמקֹום ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ׁשּמאכילין אֹו ּבפסח, חמץ אֹו ּורמׂשים, ׁשקצים החֹולה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאת

הּכּפּורים ּביֹום ׁשעֹוׂשיןאֹותֹו ּכגֹון הנאתן, ּדר ׁשּלא אבל . ְְֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
מלּוגמה אֹו רטּיה תחבושות]לֹו אֹו[מיני מערלה, אֹו מחמץ ְְְְִֵֵֵָָָָָ

מאכל, אּסּורי עם מערב מר ּבהן ׁשּיׁש ּדברים אֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמׁשקין
ׁשּלא ואפּלּו מּתר, זה הרי - לח הנאה ּבהם אין ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשהרי
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נכנ 'ארּבעה ׁשאמרּו: ּכמֹו 'ּפרּדס', עלאֹותֹו ואף לּפרּדס'; סּו ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָ
היה ּכּלם לא היּו, ּגדֹולים וחכמים היּו, יׂשראל ׁשּגדֹולי ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֻּפי
אֹומר, ואני ּברין. על הּדברים ּכל ּולהּׂשיג לידע ּכח ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻּבהן

מי אּלא ּבּפרּדס, להּטּיל ראּוי לחםׁשאין ּכרסֹו ׁשּנתמּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
האסּור ּבאּור לידע הּוא זה, ּובׂשר ולחם והּמּתרּובׂשר; ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

אּלּו, ׁשּדברים ּפי על ואף הּמצוֹות. מּׁשאר ּבהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
'ּדבר חכמים: אמרּו ׁשהרי חכמים, אֹותן קראּו קטן' ְְֲֲֲִִֵֶָָָָָָָָָָָ'ּדבר
ורבא' ּדאּביי הויה - קטן ודבר מרּכבה; מעׂשה - ְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָּגדֹול

מיּׁשבין[התלמוד] ׁשהן להקּדימן; הן ראּויין כן, ּפי על אף ,ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ
הּגדֹולה הּטֹובה ׁשהן - ועֹוד ּתחּלה, אדם ׁשל ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָּדעּתֹו
לנחל ּכדי הּזה, העֹולם ליּׁשּוב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשהׁשּפיע
איׁש וגדֹול, קטן - הּכל ׁשּידעם ואפׁשר הּבא. העֹולם ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹחּיי

קצר. לב ּובעל רחב לב ּבעל ְִֵֵַַַַָָָָָואּׁשה,

ה'תשע"ב אדר כ"ה שני יום

הּפרק ¤¤

הּזה,ּביתּכל.‡ הּגדֹול הּׁשם קּדּוׁש על מצּוין יׂשראל ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
ׁשּלא ּומזהרין יׂשראל"; ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּנאמר:
ּכיצד? קדׁשי". ׁשם את תחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָֹלחּללֹו,
מּכל אחת על לעבר יׂשראל את ויאנס ּגֹוי, ׁשּיעמד ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּבׁשעה
יהרג; ואל יעבר - יהרגּנּו אֹו ּבּתֹורה האמּורֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹמצוֹות
וחי - ּבהם" וחי האדם אתם יעׂשה "אׁשר ּבּמצוֹות: ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּנאמר
מתחּיב זה הרי עבר, ולא מת ואם ּבהם. ׁשּימּות ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבהם,

ְְַּבנפׁשֹו.
מעבֹודהּבּמה·. חּוץ - מצוֹות ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָ

אּלּו, עברֹות ׁשלׁש אבל ּדמים. ּוׁשפיכּות עריֹות, וגּלּוי ְְֲֲֲִִִֵֵָָָָָָֹזרה,
ואל יהרג ּתהרג', אֹו מהן אחת על 'עבר לֹו: יאמר ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹאם

אמּורים?יעבר ּדברים ּבּמה להנאת. מתּכּון ׁשהּגֹוי ּבזמן ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ
לֹו לבּׁשל אֹו ּבׁשּבת, ּביתֹו לֹו לבנֹות ׁשאנסֹו ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָעצמֹו,
נתּכּון אם אבל ּבזה. וכּיֹוצא לבעלּה אּׁשה אנס אֹו ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּתבׁשילֹו,
ואין עצמֹו, לבין ּבינֹו היה אם - ּבלבד הּמצוֹות על ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָלהעבירֹו

יהרג ואל יעבר - מּיׂשראל עׂשרה להעבירֹוׁשם אנסֹו ואם ; ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹ
נתּכּון לא ואפּלּו יעבר, ואל יהרג - מּיׂשראל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹֹּבעׂשרה

ּבלבד. מצוֹות מּׁשאר מצוה על אּלא ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָלהעבירֹו
הּׁשמדוכל‚. ּבׁשעת ׁשּלא האּלּו, עלהּדברים גזירות [בזמן ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

רׁשעהיהדות] מל ּכׁשּיעמד והּוא הּׁשמד, ּבׁשעת אבל .ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹ
אֹו ּדתם לבּטל יׂשראל על ׁשמד ויגזר וחבריו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכנבּוכדנאצר
מּׁשאר אחת על אפּלּו יעבר, ואל יהרג - הּמצוֹות מן ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹמצוה
ּגֹוים. לבין ּבינֹו נאנס ּבין עׂשרה, ּבתֹו נאנס ּבין ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָמצוֹות,

עברּכל„. ולא ונהרג יהרג', ואל 'יעבר ּבֹו: ׁשּנאמר -מי ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ואל 'יהרג ּבֹו: ׁשּנאמר מי וכל ּבנפׁשֹו. מתחּיב זה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהרי
היה ואם הּׁשם. את קּדׁש זה הרי - עבר ולא ונהרג ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹיעבר',
ּכדנּיאל ּברּבים, הּׁשם את קּדׁש זה הרי - מּיׂשראל ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבעׂשרה
הרּוגי הן ואּלּו וחבריו; עקיבה ּוכרּבי ועזריה מיׁשאל ְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָחנניה
עלי "ּכי נאמר: ועליהן מעלתן, על מעלה ׁשאין ְֱֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמלכּות,
נאמר: ועליהם טבחה", ּכצאן נחׁשבנּו הּיֹום, כל ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהרגנּו

ע בריתי ּכרתי חסידי, לי ׁשּנאמר"אספּו מי וכל זבח". לי ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
את מחּלל זה הרי - נהרג ולא ועבר יעבר', ואל 'יהרג ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבֹו:
הּׁשם את חּלל זה הרי מּיׂשראל, ּבעׂשרה היה ואם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּׁשם,
על ועבר הּׁשם, קּדּוׁש ׁשהיא עׂשה מצות ּובּטל ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּברּבים;
מּפני כן, ּפי על ואף הּׁשם. חּלּול ׁשהיא תעׂשה לא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹמצות

אֹותֹו מלקין אין ּבאנס, ׁשאיןׁשעבר לֹומר צרי ואין , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
מלקין ׁשאין ּבאנס; הרג אפּלּו ּדין, ּבית אֹותֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹממיתין
ׁשּנאמר והתראה, ּבעדים ּברצֹונֹו לעֹובר אּלא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּוממיתין,
ההּוא", ּבאיׁש ּפני את אני "וׂשמּתי :לּמל מּזרעֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבנֹותן

למדּו הּׁשמּועה ולא[ממרע"ה]מּפי אנּוס, לא - "ההּוא" : ְְְִִַַָָָֹֹ
מן חמּורה ׁשהיא זרה, עבֹודה אם ּומה מטעה. ולא ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָֹֻׁשֹוגג,
לֹומר צרי ואין ּכרת, חּיב אינֹו ּבאנס אֹותּה העֹובד ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹהּכל,
ּבּתֹורה. האמּורֹות מצוֹות לׁשאר וחמר קל - ּדין ּבית ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹמיתת

ּדבר" תעׂשה לא "ולּנער(ה) אֹומר: הּוא כיּובעריֹות -] ְֲֲֲֵֶַַַָָָָָֹ
היא] .אנוסה

ּונטּמאנׁשים‰. מּכן אחת לנּו 'ּתנּו ּגֹוים: להן ׁשאמרּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ימסרּו ואל ּכּלן, יּטּמאּו - ּכּלכן' את נטּמא לאו, ואם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻֻאֹותּה,

מּיׂשראל אחת נפׁש לנּולהם 'ּתנּו ּגֹוים: להם אמרּו אם וכן . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מּכ -אחד ּכּלכם' נהרג לאו, ואם ונהרגּנּו, ּכּלם,ם יהרגּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ

מּיׂשראל אחת נפׁש להם ימסרּו יחדּוהּוואל ואם [נקבו. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
מהם] אחד אתבשם נהרג אֹו ּפלֹוני, לנּו 'ּתנּו ואמרּו: ְְְְֲִֶֶַָָָֹלהם

מיתה מחּיב היה אם - ּבכרי[למלכות]ּכּלכם' ּבן ּכׁשבע ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֻֻ
במלכות] ּכן,[שמרד להן מֹורין ואין להן; אֹותֹו ְְִִֵֵֶֶָָיּתנּו

יהרגּולכּתחּלה - חּיב אינֹו ואם נפׁש; להם ימסרּו ואל ּכּלן, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
מּיׂשראל. ְִִֵַַָאחת

.Âּבאנסיןּכענין יעבור]ׁשאמרּו ואל אמרּו[יהרג ּכ , ְְְֳִִֶָָָָָָָ
הרֹופאים ואמרּו למּות, ונטה ׁשחלה מי ּכיצד? ְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָָָָּבחלאים.
לֹו. עֹוׂשין ׁשּבּתֹורה, מאּסּורין ּפלֹוני ּבדבר ְְְִִִִֵֶֶַָָָָׁשרפּואתֹו
חּוץ סּכנה, ּבמקֹום ׁשּבּתֹורה אּסּורין ּבכל ְְְְִִִִִֶַַַָָָָּומתרּפאין
ּבמקֹום ׁשאפּלּו - ּדמים ּוׁשפיכּות עריֹות וגּלּוי זרה ְְְֲֲֲִִִִִֵֶָָָָָמעבֹודה
אֹותֹו עֹונׁשין - ונתרּפא עבר ואם ּבהם; מתרּפאין אין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָסּכנה,

ּדין לֹו.ּבית הראּוי ענׁש ִֵֶָָֹ
.Êאחתּומּנין על עֹוברין אין נפׁשֹות, סּכנת ּבמקֹום ׁשאפּלּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָ

ׁשּנאמר אּלּו? עברֹות ּבכלמּׁשלׁש ,אלהי ה' את "ואהבּת : ְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
"מאד ּובכל נפׁש ּובכל לבב.נפׁש את נֹוטל הּוא אפּלּו , ְְְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹ

אדם להּציל אֹו אחרת, נפׁש לרּפאת מּיׂשראל נפׁש ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהריגת
הּוא לֹו נֹוטה ׁשהּדעת ּדבר - אּנס ׁשאין[שאסור]מּיד , ִֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּנאמר: לנפׁשֹות, הּקׁשּו ועריֹות נפׁש; מּפני נפׁש ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻמאּבדין
הּדבר ּכן - נפׁש ּורצחֹו רעהּו על איׁש יקּום ּכאׁשר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ"ּכי

ֶַהּזה".
.Áאּסּוריןּבּמה ּבׁשאר מתרּפאין ׁשאין אמּורים, ּדברים ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָ

ׁשּמאכילין ּכמֹו הנאתן, ּדר ׁשהן ּבזמן סּכנה? ּבמקֹום ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ׁשּמאכילין אֹו ּבפסח, חמץ אֹו ּורמׂשים, ׁשקצים החֹולה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאת

הּכּפּורים ּביֹום ׁשעֹוׂשיןאֹותֹו ּכגֹון הנאתן, ּדר ׁשּלא אבל . ְְֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
מלּוגמה אֹו רטּיה תחבושות]לֹו אֹו[מיני מערלה, אֹו מחמץ ְְְְִֵֵֵָָָָָ

מאכל, אּסּורי עם מערב מר ּבהן ׁשּיׁש ּדברים אֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמׁשקין
ׁשּלא ואפּלּו מּתר, זה הרי - לח הנאה ּבהם אין ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשהרי
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ׁשהם - ּבחלב ּובׂשר הּכרם מּכלאי חּוץ סּכנה; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבמקֹום
ּבהן מתרּפאין אין לפיכ הנאתן; ּדר ׁשּלא אפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹאסּורין

סּכנה. ּבמקֹום אּלא הנאתן, ּדר ׁשּלא ְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹאפּלּו
.Ëלמּותמי ונטה וחלה ּבאּׁשה, עיניו ואמרּוׁשּנתן , ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָ

היתה אפּלּו - לֹו' ׁשּתּבעל עד רפּואה לֹו 'אין ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָהרֹופאים:
עּמּה לדּבר ואפּלּו לֹוּפנּויה, מֹורין אין - הּגדר מאחֹורי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ

ׁשּלא הּגדר; מאחֹורי עּמּה לדּבר לֹו יֹורּו ולא וימּות ,ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹּבכ
לפרץ אּלּו ּבדברים ויבֹואּו הפקר, יׂשראל ּבנֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֹיהיּו

ֲָָּבעריֹות.
.Èמצוֹותּכל מּכל אחת על אנס ּבלא מּדעּתֹו העֹובר ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

ּבּנפׁש ּבׁשאט ּבּתֹורה, זה[בזלזול]האמּורֹות הרי - להכעיס ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
את "וחּללּת ׁשקר: ּבׁשבּועת נאמר ּולפיכ הּׁשם; את ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמחּלל
זה הרי מּיׂשראל, ּבעׂשרה עבר ואם ה'". אני ,אלהי ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשם
עׂשה אֹו מעברה הּפֹורׁש ּכל וכן ּברּבים. הּׁשם את ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָחּלל
ולא יראה, ולא ּפחד לא ּבעֹולם, ּדבר מּפני לא ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹֹמצוה,
יֹוסף ּכמניעת הּוא, ּברּו הּבֹורא מּפני אּלא ּכבֹוד, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלבּקׁש
הּׁשם. את מקּדׁש זה הרי - רּבֹו מאׁשת עצמֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַהּצּדיק

.‡Èהּׁשםויׁש חּלּול ּבכלל ׁשהם אחרים -,ּדברים והּוא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ
ּדברים ּבחסידּות, ּומפרסם ּבּתֹורה ּגדֹול אדם ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָֻׁשּיעׂשה

מרּננים ּפי[מדברים]ׁשהּברּיֹות על ואף ּבׁשבילן, אחריו ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָ
ואינֹו ׁשּלֹוקח ּכגֹון הּׁשם. את מחּלל זה הרי - עברֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשאינן

לאלּתר הּמקח ּדמי ונמ[מיד]נֹותן לֹו, ׁשּיׁש והּוא צאּו, ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַ
מּקיפן והּוא אֹותֹו, ּתֹובעין אחרת]הּמֹוכרין לפעם אֹו[דוחה ; ְְְִִִַַָ

הארץ עּמי אצל ּוׁשתּיה ּבאכילה אֹו ּבׂשחֹוק, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּירּבה
מקּבלן ואינֹו הּברּיֹות, עם ּבנחת ּדּבּורֹו ׁשאין אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּוביניהן;
ּבּדברים וכּיֹוצא וכעס; קטטה ּבעל אּלא יפֹות, ּפנים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבסבר
עצמֹו, על ׁשּידקּדק צרי - חכם ׁשל ּגדלֹו לפי הּכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהאּלּו.
עצמֹו, על החכם ּדקּדק אם וכן הּדין. מּׁשּורת לפנים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָויעׂשה
עּמהן, מערבת ודעּתֹו הּברּיֹות, עם ּבנחת ּדּבּורֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹוהיה
מכּבד עֹולבן, ואינֹו מהן ונעלב יפֹות, ּפנים ּבסבר ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומקּבלן

לֹו לּמקּלין ואפּלּו אותו]להן ונֹותן[למזלזלים ונֹוׂשא , ְְְֲִִִֵֵֶַַָ
ּבאריחֹות ירּבה ולא ויׁשיבתן,[סעודות]ּבאמּונה, הארץ עּמי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

מכּתר ּבציצית עטּוף ּבּתֹורה עֹוסק אּלא ּתמיד יראה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻולא
והּוא - הּדין מּׁשּורת לפנים מעׂשיו ּבכל ועֹוׂשה ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָּבתפּלין,

הרּבה יתרחק האדם]ׁשּלא יׁשּתֹומם[מבני -[ישתגע]ולא ְְְְִִֵֵֵֶַַֹֹ
מקּלסין הּכל ׁשּיּמצאּו אֹותֹו,[משבחים]עד ואֹוהבין אֹותֹו ְְְְֲִִִֶַַַָֹ

הּכתּוב ועליו הּׁשם, את קּדׁש זה הרי - למעׂשיו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּומתאּוין
אתּפאר". ּב אׁשר יׂשראל, אּתה; עבּדי לי: "וּיאמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאֹומר:

ה'תשע"ב אדר כ"ו שלישי יום

וּפרק ¤¤

הּטהֹורים[המוחק]המאּבדּכל.‡ הּקדֹוׁשים הּׁשמֹות מן ׁשם ְְְִִִֵֵֵַַַַַָ
ׁשהרי הּתֹורה; מן לֹוקה - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבהם ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנקרא
הּמקֹום מן ׁשמם את "ואּבדּתם זרה: ּבעבֹודה אֹומר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָהּוא

אלהיכם". לה' ּכן תעׂשּון לא - ֱֲֵֵֶַַַֹֹההּוא
הםוׁשבעה·. והּואׁשמֹות - הא ואו הא יּוד הּנכּתב הּׁשם : ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָ

המפרׁש אלףהּׁשם הּנכּתב אֹו ואלֹוּה,, ואל, יּוד, נּון ּדלת ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ואהיה ּכלואלהים, ּוצבאֹות. וׁשּדי, אחת, אֹות אפּלּו הּמֹוחק ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

לֹוקה. אּלּו, ׁשמֹות ְִִֵֵֶָמּׁשבעה
מּלפניו,[נוסף]הּנטּפלּכל‚. למדלּׁשם ּכגֹון למחקֹו: מּתר ְְְְֳִִֵֶַַָָָָָָָֻ

הּׁשם. ּבקדּׁשת אינן - ּבהן וכּיֹוצא מ'ּבאלהים', ּובית ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻמ'ּלה'',
מם וכף ,'אלהי' ׁשל ּכף ּכגֹון מאחֹוריו, לּׁשם הּנטּפל ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוכל
ּכׁשאר הן והרי נמחקין, אינן - ּבהן וכּיֹוצא 'אלהיכם', ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשל
ּפי על ואף מקּדׁשם. ׁשהּׁשם מּפני ׁשם, ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָאֹותּיֹות
הּנטּפלֹות האֹותּיֹות אּלּו הּמֹוחק למחקן, ואסּור ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּנתקּדׁשּו

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, מדרבנן]אינֹו .[מלקות ְֲִֵֶַַַַָ
-ּכתב„. מה' הא יּוד מ'אלהים', למד נמחקאלף ואיןאינֹו ; ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

הּׁשם, ׁשּזה מּפני עצמֹו, ּבפני ׁשם ׁשהּוא 'יּה', לֹומר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָצרי
צדי מ'ּׁשּדי', ּדלת ׁשין הּכֹותב אבל הּוא. המפרׁש ׁשם ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמקצת

נמחק.[צדי"ק] זה הרי - מ'ּצבאֹות' ְְֲִִֵֵֶָָּבית
ּכגֹון:ׁשאר‰. הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ּבהן ׁשּמׁשּבחין הּכּנּויין ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

ורחּום וחזקחּנּון קּנא הּנאמן, והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול , ְְְֱִֶַַַַַַַָָָָָָ
למחקן. ּומּתר הּקדׁש, ּדברי ּכׁשאר הן הרי - ּבהן ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻוכּיֹוצא

.Âהּׁשם,ּכלי מקֹום את קֹוצץ - עליו ּכתּוב ׁשם ׁשהיה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
זכּוכית,וגֹונזֹו ּבכלי אֹו מּתכֹות ּבכלי חקּוק הּׁשם היה אפּלּו . ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָ

וגֹונזֹו. מקֹומֹו, את חֹות אּלא לֹוקה; זה הרי - הּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָוהּתי
ולא ירחץ לא זה הרי ּבׂשרֹו, על ּכתּוב ׁשם היה אם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹוכן
ׁשל טבילה לֹו נזּדּמנה הּטּנפת. ּבמקֹום יעמד ולא ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹיסּו
מסּבב ּגמי, מצא לא ואם וטֹובל; ּגמי, עליו ּכֹור - ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹמצוה
עליו, לכר אמרּו ׁשּלא - יחץ ׁשּלא ּכדי יהּדק, ולא ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹאחריו.

ערם. ּכׁשהּוא הּׁשם ּבפני לעמד ׁשאסּור מּפני ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאּלא
.Êאבןהּסֹותר מןאפּלּו אֹו הּמזּבח, מן הׁשחתה ּדר אחת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

זרה: ּבעבֹודה ׁשּנאמר לֹוקה, - העזרה מּׁשאר אֹו ְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָההיכל,
לה' ּכן תעׂשּון "לא וכתּוב: ּתּתצּון", מזּבחתם את ְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹֹ"ּכי
לֹוקה, - הׁשחתה ּדר הקּדׁש עצי הּׂשֹורף וכן ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאלהיכם".
לה' ּכן תעׂשּון לא . . ּבאׁש ּתׂשרפּון "ואׁשריהם ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:

ֱֵֶֹאלהיכם".
.Áלׂשרףּכתבי אסּור - ּובאּוריהן ּופרּוׁשיהן ּכּלן, הּקדׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻ

ּבּיד לאּבדן אֹו אֹותֹואֹותן מּכין ּבּיד, והמאּבד מרּדּות.; מּכת ְְְְְִֵַַַַַַַַַָָָָ
יׂשראל אֹותן ׁשּכתבּו הּקדׁש ּבכתבי אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבּמה
אֹותֹו ׂשֹורפין - ּתֹורה ספר ׁשּכתב יׂשראל מין אבל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּבקדּׁשה.

האזּכרֹות הקודש]עם מאמין[שמות ׁשאינֹו מּפני ׁשּבֹו, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ
ׁשּזה ּבדעּתֹו מעלה והּוא אּלא ּכתבֹו ולא הּׁשם, ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻּבקדּׁשת
ּומצוה הּׁשם; נתקּדׁש לא ּכן, ודעּתֹו והֹואיל הּדברים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹּכׁשאר

ׁשם להּניח ׁשּלא ּכדי למעׂשיהן.[זכר]לׂשרפֹו, ולא לּמינים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
הּקדׁש ּכתבי וכן אֹותֹו; ּגֹונזין הּׁשם, את ׁשּכתב ּגֹוי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאבל

יּגנזּו. ּגֹוי, ׁשּכתבן אֹו ְְִֶֶָָָָׁשּבלּו
.Ëקדׁשּכל - ּבאברהם האמּורֹות ׁשּנאמר:הּׁשמֹות זה אף ; ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּכל קדׁש. הּוא הרי ,"ּבעיני חן מצאתי נא אם ְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ"אדני,
אדני. נא, "אל מּזה: חּוץ חל, - ּבלֹוט האמּורֹות ְֲֲִֵֶַַָָָֹֹהּׁשמֹות
ּבגבעת האמּורֹות הּׁשמֹות ּכל חן". עבּד מצא נא ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָהּנה
ּכל חל. - ּבמיכה האמּורֹות הּׁשמֹות ּכל קדׁש. - ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹֹּבנימין
ּבׁשיר האמּור ׁשלמה ּכל קדׁש. - ּבנבֹות האמּורֹות ְְְֲִֵֶַָָָָָֹֹֹהּׁשמֹות
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קדׁש - להקב"ה]הּׁשירים הכוונה ּכׁשאר[כי הּוא והרי , ְֲִִִֵֶַַָֹ
הקב"ה]הּכּנּויין ּכל[של ׁשלמה". ל "האלף מּזה: חּוץ ; ְְִִִֶֶֶַָָֹֹ

" מּזה: חּוץ חל, - ּבדנּיאל האמּור מלמלכּיא מלּכא, אנּת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הּכּנּויין. ּכׁשאר הּוא והרי ְְֲִִִֵַַַַָָמלכּיא",

ה'תשע"ב אדר כ"ז רביעי יום

ז ¤¤ּפרק

האדםמיסֹודי‡. ּבני את מנּבא ׁשהאל לידע ואיןהּדת, ; ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבמּדֹותיו, ּגּבֹור ּבחכמה, ּגדֹול חכם על אּלא חלה ְְְְִִֶַַָָָָָָָָָָהּנבּואה

מתּגּברולא הּוא אּלא ּבעֹולם, ּבדבר עליו מתּגּבר יצרֹו יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
נכֹונה רחבה ּדעה ּבעל ּתמיד, יצרֹו על עד[ישרה]ּבדעּתֹו ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָ

אדם ּבגּופֹו,מאד. ׁשלם האּלּו, הּמּדֹות ּבכל ממּלא ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹֻ
לּפרּדס בראשית]ּכׁשּיּכנס ומעשה מרכבה ויּמׁש[מעשה ְְְִִֵֵֵֶַַָָ

נכֹונה ּדעת לֹו ותהיה הרחֹוקים, הּגדֹולים הענינֹות ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָּבאֹותן
ּכלל מּדרכי ּפֹורׁש ,והֹול מתקּדׁש והּוא ּולהּׂשיג, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָלהבין

ּומזרז והֹול הּזמן, ּבמחׁשּכי ההֹולכים עצמֹו[מעורר]העם ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָ
מּדברים ּבאחד ּכלל מחׁשבה לֹו ּתהיה ׁשּלא נפׁשֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומלּמד
ּתמיד ּדעּתֹו אּלא ותחּבּולֹותיו, הּזמן מהבלי ולא ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבטלים,
הּצּורֹות ּבאֹותן להבין הּכּסא, ּתחת קׁשּורה למעלה, ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָּפנּויה
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבחכמתֹו ּומסּתּכל הּטהֹורֹות, ְְְְְִֵֶַַַַָָָָהּקדֹוׁשֹות

ראׁשֹונה מּצּורה ּכּלּה הקודש]הּוא חיות הנקראים [מלאכים ִִָָָֻ
ׁשֹורה הּקדׁש רּוח מּיד - ּגדלֹו מהן ויֹודע הארץ, טּבּור ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹעד
ּבמעלת נפׁשֹו ּתתערב - הרּוח עליו ׁשּתנּוח ּובעת ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָעליו.
ויבין אחר, לאיׁש ויהפ 'איׁשים', הּנקראים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהּמלאכים

ׁשהיה ּכמֹות ׁשאינֹו הקודש]ּבדעּתֹו רוח עליו ששרתה ,[עד ְְְֵֶֶַָָ
ּכמֹו החכמים, אדם ּבני ׁשאר מעלת על ׁשּנתעּלה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאּלא
אחר". לאיׁש ונהּפכּת עּמם, "והתנּבית ּבׁשאּול: ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר

מעלֹותהּנביאים,·. שונות]מעלֹות ׁשּיׁש[בדרגות ּכמֹו הן: ְְֲֲִִֵֵֶַַַ
מּנביא. ּגדֹול נביא ּבּנבּואה ּכ מחברֹו, ּגדֹול חכם ְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָָּבחכמה
הּלילה, ּבחזיֹון ּבחלֹום אּלא הּנבּואה מראה רֹואין אין ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻוכּלן
"ּבּמראה ׁשּנאמר: ּכמֹו ּתרּדמה, עליהן ׁשּתּפל אחר ּבּיֹום ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹאֹו
אבריהן ּכׁשּמתנּבאין, וכּלן, ּבֹו". אדּבר ּבחלֹום אתוּדע, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻאליו
ותּׁשאר מּטרפֹות, ועׁשּתֹונֹותיהם ּכֹוׁשל, הּגּוף וכח ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹמזּדעזעין,
ּבאברהם: ׁשּנאמר ּכמֹו ּׁשּתראה, מה להבין ּפנּויה ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּדעת
ׁשּנאמר ּוכמֹו עליו"; נפלת גדלה חׁשכה אימה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"והּנה
ּכח". עצרּתי ולא למׁשחית, עלי נהּפ "והֹודי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹּבדנּיאל:

מׁשלהּדברים‚. ּדר - הּנבּואה ּבמראה לּנביא ׁשּמֹודיעים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
לֹו ּבמראהמֹודיעין הּמׁשל ּפתרֹון ּבלּבֹו יחקק ּומּיד , ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ

אבינּו, יעקב ׁשראה הּסּלם ּכמֹו הּוא; מה וידע ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֻהּנבּואה,
לּמלכּיֹות מׁשל היה והּוא ּבֹו, ויֹורדים עֹולים ְְְְְִִִַַַָָָָָֻּומלאכים
הּנפּוח והּסיר יחזקאל, ׁשראה החּיֹות ּוכמֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָוׁשעּבּודן;

יחזקאל,[רותח] ׁשראה והּמגּלה ירמיה, ׁשראה ׁשקד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּומּקל
אֹומרין מהן יׁש הּנביאים, ׁשאר וכן זכריה. ׁשראה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהאיפה
ּבלבד. הּפתרֹון אֹומרין מהן ויׁש אּלּו, ּכמֹו ּופתרֹונֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּמׁשל
ּדברי ּכמקצת ּפתרֹון, ּבלא ּבלבד הּמׁשל אֹומרין ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹּופעמים
מתנּבאין. הם חידה ודר ּבמׁשל וכּלן, ּוזכריה. ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻיחזקאל

מתנּבאיּכל„. אין - אּלאהּנביאים ׁשּירצּו, עת ּבכל ן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּומתּבֹודדין לב וטֹובי ׂשמחים ויֹוׁשבין ּדעּתן ׁשאיןמכּונין ; ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָ

אּלא עצלּות, מּתֹו ולא עצבּות מּתֹו לא ׁשֹורה ְְְְִִֶַַַָָָֹֹהּנבּואה
וחליל ותף נבל לפניהם הּנביאים, ּבני ,לפיכ ׂשמחה. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמּתֹו
"והּמה ׁשּנאמר: הּוא וזה הּנבּואה; מבּקׁשין והן ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָוכּנֹור,
ׁשּיּנבאּו, עד הּנבּואה ּבדר מהּלכין ּכלֹומר, - ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָמתנּבאים"

מתּגּדל'. 'ּפלֹוני אֹומר: ׁשאּתה ְְְִִֵֵֶַַָּכמֹו
'ּבניאּלּו‰. הּנקראין הם להתנּבא, מבּקׁשין ׁשהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ

ׁשּתׁשרההּנביאים' אפׁשר ּדעּתן, ׁשּמכּונין ּפי על ואף . ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
ּתׁשרה ׁשּלא ואפׁשר עליהן, .ׁשכינה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָֹ

.Âהּנביאיםהּדבריםּכל לכל הּנבּואה ּדר הן ׁשאמרנּו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכל ׁשל ורּבן רּבנּו, ממׁשה חּוץ - והאחרֹונים ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהראׁשֹונים
ּכל לׁשאר מׁשה נבּואת ּבין יׁש הפרׁש ּומה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּנביאים.
רּבנּו ּומׁשה ּבמראה; אֹו ּבחלֹום הּנביאים, ׁשּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָהּנביאים?

ועֹומד ער הּוא מׁשה- "ּובבא ׁשּנאמר: מֹועד, אהל אל ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹ
הּנביאים, ּכל אליו". מּדּבר הּקֹול את וּיׁשמע אּתֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלדּבר
וחידה. ּבמׁשל רֹואין ּׁשהן מה רֹואין לפיכ ;מלא ידי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָעל
אדּבר ּפה אל "ּפה ׁשּנאמר: ,מלא ידי על לא רּבנּו, ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹּומׁשה
ונאמר: ּפנים", אל ּפנים מׁשה אל ה' "ודּבר ונאמר: ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּבֹו",
רֹואה אּלא מׁשל, ׁשם ׁשאין ּכלֹומר, יּביט"; ה' ְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻ"ּותמנת
ׁשהּתֹורה הּוא מׁשל; ּובלא חידה ּבלא ּבריֹו על ְְְִֶַַַָָָָָָֹֹֻהּדבר
ּבחידה מתנּבא ׁשאינֹו בחידת", ולא "ּומראה, עליו: ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמעידה
יראין הּנביאים, ּכל ּבריֹו. על הּדבר ׁשרֹואה ּבמראה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻאּלא
ׁשהּכתּוב הּוא ּכן; אינֹו רּבנּו, ּומׁשה ּומתמֹוגגין. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָונבהלין
נבהל אדם ׁשאין ּכמֹו רעהּו"; אל איׁש ידּבר "ּכאׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹומר:
רּבנּו מׁשה ׁשל ּבדעּתֹו ּכח היה ּכ חברֹו, ּדברי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלׁשמע
ּכל ׁשלם. עמדֹו על עֹומד והּוא הּנבּואה, ּדברי ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָלהבין
אינֹו רּבנּו, מׁשה ׁשּירצּו. עת ּבכל מתנּבאין אין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָהּנביאים,
ׁשֹורה ּונבּואה לֹובׁשּתֹו הּקדׁש רּוח ׁשּיחּפץ, זמן ּכל אּלא ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּכן;

לּה ּולהזּדּמן ּדעּתֹו לכּון צרי ואינֹו שתשרהעליו; [לחכות ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
לפיכעליו] הּׁשרת. ּכמלאכי ועֹומד ּומזּמן מכּון הּוא ׁשהרי ,ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻ

מה ואׁשמעה "עמדּו ׁשּנאמר: ׁשּירצה, עת ּבכל ּיצּוהמתנּבא ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
להם: אמר ל" ׁשּנאמר: האל, הבטיחֹו ּובזה לכם". ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹה'
למדּת, הא עּמדי". עמד ּפה ואּתה, לאהליכם. לכם ְְְֲֳִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּובּו
ׁשהּוא לאהלם, חֹוזרין מסּתּלקת, ּכׁשהּנבּואה הּנביאים, ְְְְְְֳִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכל
מּנׁשֹותיהן. ּפֹורׁשין אינן לפיכ העם; ּכׁשאר ּכּלן הּגּוף ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻצרכי
מן ּפרׁש לפיכ הראׁשֹון; לאהלֹו חזר לא רּבנּו, ְְֳִִִֵֶַַַָָָָָֹּומׁשה
ּבצּור ּדעּתֹו ונקׁשרה לּה, הּדֹומה ּומן לעֹולם ְְְְְְִִִֶַַָָָָָהאּׁשה
ּפניו, עֹור וקרן לעֹולם, מעליו ההֹוד נסּתּלק ולא ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָֹהעֹולמים,

ּכּמלאכים. ְְְִִֵַַַָונתקּדׁש
.Ê,להרחיבהּנביא ּבלבד, לעצמֹו נבּואתֹו ׁשּתהיה אפׁשר ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ

מאֹותן יֹודע היה ּׁשּלא מה ׁשּידע עד ּדעּתֹו, ּולהֹוסיף ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלּבֹו
אֹו הארץ, מעּמי לעם ׁשּיׁשּלח ואפׁשר הּגדֹולים, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּדברים

אֹותם לבֹונן ממלכה, אֹו עיר בינה]לאנׁשי [ללמדם ְְְְִֵֵַַָָָ
הרעים מּמעׂשים אֹותן למנע אֹו ּיעׂשּו, מה ְְֲֲִִִִִַַַַָָָָֹּולהֹודיעם
ּכדי ּומֹופת, אֹות לֹו נֹותנין אֹותֹו, ּוכׁשּמׁשּלחין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַׁשּבידיהן;
אֹות העֹוׂשה ּכל ולא ּבאמת. ׁשלחֹו ׁשהאל העם ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּידעּו
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קדׁש - להקב"ה]הּׁשירים הכוונה ּכׁשאר[כי הּוא והרי , ְֲִִִֵֶַַָֹ
הקב"ה]הּכּנּויין ּכל[של ׁשלמה". ל "האלף מּזה: חּוץ ; ְְִִִֶֶֶַָָֹֹ

" מּזה: חּוץ חל, - ּבדנּיאל האמּור מלמלכּיא מלּכא, אנּת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הּכּנּויין. ּכׁשאר הּוא והרי ְְֲִִִֵַַַַָָמלכּיא",

ה'תשע"ב אדר כ"ז רביעי יום

ז ¤¤ּפרק

האדםמיסֹודי‡. ּבני את מנּבא ׁשהאל לידע ואיןהּדת, ; ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבמּדֹותיו, ּגּבֹור ּבחכמה, ּגדֹול חכם על אּלא חלה ְְְְִִֶַַָָָָָָָָָָהּנבּואה

מתּגּברולא הּוא אּלא ּבעֹולם, ּבדבר עליו מתּגּבר יצרֹו יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
נכֹונה רחבה ּדעה ּבעל ּתמיד, יצרֹו על עד[ישרה]ּבדעּתֹו ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָ

אדם ּבגּופֹו,מאד. ׁשלם האּלּו, הּמּדֹות ּבכל ממּלא ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹֻ
לּפרּדס בראשית]ּכׁשּיּכנס ומעשה מרכבה ויּמׁש[מעשה ְְְִִֵֵֵֶַַָָ

נכֹונה ּדעת לֹו ותהיה הרחֹוקים, הּגדֹולים הענינֹות ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָּבאֹותן
ּכלל מּדרכי ּפֹורׁש ,והֹול מתקּדׁש והּוא ּולהּׂשיג, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָלהבין

ּומזרז והֹול הּזמן, ּבמחׁשּכי ההֹולכים עצמֹו[מעורר]העם ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָ
מּדברים ּבאחד ּכלל מחׁשבה לֹו ּתהיה ׁשּלא נפׁשֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומלּמד
ּתמיד ּדעּתֹו אּלא ותחּבּולֹותיו, הּזמן מהבלי ולא ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבטלים,
הּצּורֹות ּבאֹותן להבין הּכּסא, ּתחת קׁשּורה למעלה, ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָּפנּויה
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבחכמתֹו ּומסּתּכל הּטהֹורֹות, ְְְְְִֵֶַַַַָָָָהּקדֹוׁשֹות

ראׁשֹונה מּצּורה ּכּלּה הקודש]הּוא חיות הנקראים [מלאכים ִִָָָֻ
ׁשֹורה הּקדׁש רּוח מּיד - ּגדלֹו מהן ויֹודע הארץ, טּבּור ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹעד
ּבמעלת נפׁשֹו ּתתערב - הרּוח עליו ׁשּתנּוח ּובעת ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָעליו.
ויבין אחר, לאיׁש ויהפ 'איׁשים', הּנקראים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהּמלאכים

ׁשהיה ּכמֹות ׁשאינֹו הקודש]ּבדעּתֹו רוח עליו ששרתה ,[עד ְְְֵֶֶַָָ
ּכמֹו החכמים, אדם ּבני ׁשאר מעלת על ׁשּנתעּלה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאּלא
אחר". לאיׁש ונהּפכּת עּמם, "והתנּבית ּבׁשאּול: ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר

מעלֹותהּנביאים,·. שונות]מעלֹות ׁשּיׁש[בדרגות ּכמֹו הן: ְְֲֲִִֵֵֶַַַ
מּנביא. ּגדֹול נביא ּבּנבּואה ּכ מחברֹו, ּגדֹול חכם ְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָָּבחכמה
הּלילה, ּבחזיֹון ּבחלֹום אּלא הּנבּואה מראה רֹואין אין ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻוכּלן
"ּבּמראה ׁשּנאמר: ּכמֹו ּתרּדמה, עליהן ׁשּתּפל אחר ּבּיֹום ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹאֹו
אבריהן ּכׁשּמתנּבאין, וכּלן, ּבֹו". אדּבר ּבחלֹום אתוּדע, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻאליו
ותּׁשאר מּטרפֹות, ועׁשּתֹונֹותיהם ּכֹוׁשל, הּגּוף וכח ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹמזּדעזעין,
ּבאברהם: ׁשּנאמר ּכמֹו ּׁשּתראה, מה להבין ּפנּויה ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּדעת
ׁשּנאמר ּוכמֹו עליו"; נפלת גדלה חׁשכה אימה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"והּנה
ּכח". עצרּתי ולא למׁשחית, עלי נהּפ "והֹודי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹּבדנּיאל:

מׁשלהּדברים‚. ּדר - הּנבּואה ּבמראה לּנביא ׁשּמֹודיעים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
לֹו ּבמראהמֹודיעין הּמׁשל ּפתרֹון ּבלּבֹו יחקק ּומּיד , ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ

אבינּו, יעקב ׁשראה הּסּלם ּכמֹו הּוא; מה וידע ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֻהּנבּואה,
לּמלכּיֹות מׁשל היה והּוא ּבֹו, ויֹורדים עֹולים ְְְְְִִִַַַָָָָָֻּומלאכים
הּנפּוח והּסיר יחזקאל, ׁשראה החּיֹות ּוכמֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָוׁשעּבּודן;

יחזקאל,[רותח] ׁשראה והּמגּלה ירמיה, ׁשראה ׁשקד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּומּקל
אֹומרין מהן יׁש הּנביאים, ׁשאר וכן זכריה. ׁשראה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהאיפה
ּבלבד. הּפתרֹון אֹומרין מהן ויׁש אּלּו, ּכמֹו ּופתרֹונֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּמׁשל
ּדברי ּכמקצת ּפתרֹון, ּבלא ּבלבד הּמׁשל אֹומרין ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹּופעמים
מתנּבאין. הם חידה ודר ּבמׁשל וכּלן, ּוזכריה. ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻיחזקאל

מתנּבאיּכל„. אין - אּלאהּנביאים ׁשּירצּו, עת ּבכל ן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּומתּבֹודדין לב וטֹובי ׂשמחים ויֹוׁשבין ּדעּתן ׁשאיןמכּונין ; ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָ

אּלא עצלּות, מּתֹו ולא עצבּות מּתֹו לא ׁשֹורה ְְְְִִֶַַַָָָֹֹהּנבּואה
וחליל ותף נבל לפניהם הּנביאים, ּבני ,לפיכ ׂשמחה. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמּתֹו
"והּמה ׁשּנאמר: הּוא וזה הּנבּואה; מבּקׁשין והן ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָוכּנֹור,
ׁשּיּנבאּו, עד הּנבּואה ּבדר מהּלכין ּכלֹומר, - ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָמתנּבאים"

מתּגּדל'. 'ּפלֹוני אֹומר: ׁשאּתה ְְְִִֵֵֶַַָּכמֹו
'ּבניאּלּו‰. הּנקראין הם להתנּבא, מבּקׁשין ׁשהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ

ׁשּתׁשרההּנביאים' אפׁשר ּדעּתן, ׁשּמכּונין ּפי על ואף . ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
ּתׁשרה ׁשּלא ואפׁשר עליהן, .ׁשכינה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָֹ

.Âהּנביאיםהּדבריםּכל לכל הּנבּואה ּדר הן ׁשאמרנּו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכל ׁשל ורּבן רּבנּו, ממׁשה חּוץ - והאחרֹונים ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהראׁשֹונים
ּכל לׁשאר מׁשה נבּואת ּבין יׁש הפרׁש ּומה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּנביאים.
רּבנּו ּומׁשה ּבמראה; אֹו ּבחלֹום הּנביאים, ׁשּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָהּנביאים?

ועֹומד ער הּוא מׁשה- "ּובבא ׁשּנאמר: מֹועד, אהל אל ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹ
הּנביאים, ּכל אליו". מּדּבר הּקֹול את וּיׁשמע אּתֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלדּבר
וחידה. ּבמׁשל רֹואין ּׁשהן מה רֹואין לפיכ ;מלא ידי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָעל
אדּבר ּפה אל "ּפה ׁשּנאמר: ,מלא ידי על לא רּבנּו, ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹּומׁשה
ונאמר: ּפנים", אל ּפנים מׁשה אל ה' "ודּבר ונאמר: ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּבֹו",
רֹואה אּלא מׁשל, ׁשם ׁשאין ּכלֹומר, יּביט"; ה' ְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻ"ּותמנת
ׁשהּתֹורה הּוא מׁשל; ּובלא חידה ּבלא ּבריֹו על ְְְִֶַַַָָָָָָֹֹֻהּדבר
ּבחידה מתנּבא ׁשאינֹו בחידת", ולא "ּומראה, עליו: ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמעידה
יראין הּנביאים, ּכל ּבריֹו. על הּדבר ׁשרֹואה ּבמראה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻאּלא
ׁשהּכתּוב הּוא ּכן; אינֹו רּבנּו, ּומׁשה ּומתמֹוגגין. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָונבהלין
נבהל אדם ׁשאין ּכמֹו רעהּו"; אל איׁש ידּבר "ּכאׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹומר:
רּבנּו מׁשה ׁשל ּבדעּתֹו ּכח היה ּכ חברֹו, ּדברי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלׁשמע
ּכל ׁשלם. עמדֹו על עֹומד והּוא הּנבּואה, ּדברי ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָלהבין
אינֹו רּבנּו, מׁשה ׁשּירצּו. עת ּבכל מתנּבאין אין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָהּנביאים,
ׁשֹורה ּונבּואה לֹובׁשּתֹו הּקדׁש רּוח ׁשּיחּפץ, זמן ּכל אּלא ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּכן;

לּה ּולהזּדּמן ּדעּתֹו לכּון צרי ואינֹו שתשרהעליו; [לחכות ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
לפיכעליו] הּׁשרת. ּכמלאכי ועֹומד ּומזּמן מכּון הּוא ׁשהרי ,ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻ

מה ואׁשמעה "עמדּו ׁשּנאמר: ׁשּירצה, עת ּבכל ּיצּוהמתנּבא ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
להם: אמר ל" ׁשּנאמר: האל, הבטיחֹו ּובזה לכם". ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹה'
למדּת, הא עּמדי". עמד ּפה ואּתה, לאהליכם. לכם ְְְֲֳִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּובּו
ׁשהּוא לאהלם, חֹוזרין מסּתּלקת, ּכׁשהּנבּואה הּנביאים, ְְְְְְֳִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכל
מּנׁשֹותיהן. ּפֹורׁשין אינן לפיכ העם; ּכׁשאר ּכּלן הּגּוף ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻצרכי
מן ּפרׁש לפיכ הראׁשֹון; לאהלֹו חזר לא רּבנּו, ְְֳִִִֵֶַַַָָָָָֹּומׁשה
ּבצּור ּדעּתֹו ונקׁשרה לּה, הּדֹומה ּומן לעֹולם ְְְְְְִִִֶַַָָָָָהאּׁשה
ּפניו, עֹור וקרן לעֹולם, מעליו ההֹוד נסּתּלק ולא ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָֹהעֹולמים,

ּכּמלאכים. ְְְִִֵַַַָונתקּדׁש
.Ê,להרחיבהּנביא ּבלבד, לעצמֹו נבּואתֹו ׁשּתהיה אפׁשר ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ

מאֹותן יֹודע היה ּׁשּלא מה ׁשּידע עד ּדעּתֹו, ּולהֹוסיף ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלּבֹו
אֹו הארץ, מעּמי לעם ׁשּיׁשּלח ואפׁשר הּגדֹולים, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּדברים

אֹותם לבֹונן ממלכה, אֹו עיר בינה]לאנׁשי [ללמדם ְְְְִֵֵַַָָָ
הרעים מּמעׂשים אֹותן למנע אֹו ּיעׂשּו, מה ְְֲֲִִִִִַַַַָָָָֹּולהֹודיעם
ּכדי ּומֹופת, אֹות לֹו נֹותנין אֹותֹו, ּוכׁשּמׁשּלחין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַׁשּבידיהן;
אֹות העֹוׂשה ּכל ולא ּבאמת. ׁשלחֹו ׁשהאל העם ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּידעּו
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ׁשהיינּו אדם אּלא נביא; ׁשהּוא אֹותֹו מאמינין ֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּומֹופת,
ּובמעׂשיו, ּבחכמתֹו לנבּואה ראּוי ׁשהּוא מּתחּלתֹו ּבֹו ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָיֹודעין
הּנבּואה ּבדרכי מהּל והיה ּגילֹו, ּבני ּכל על ּבהן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנתעּלה

ואמרּובקד ּומֹופת אֹות ועׂשה ּבא ּכ ואחר ּופריׁשּותּה, ּׁשתּה ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֻ
"אליו ׁשּנאמר: מּמּנּו, לׁשמע מצוה - ׁשלחֹו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהאל
וזה נביא, ואינֹו ּומֹופת אֹות ׁשּיעׂשה ואפׁשר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָּתׁשמעּון".

ּבגֹו ּדברים לֹו יׁש עיניים]האֹות באחיזת שנעשה ואף[יתכן ; ְְְִֵַָָ
וחכם הּוא ּגדֹול ואדם הֹואיל לֹו, לׁשמע מצוה כן, ּפי ְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹעל
נצטּוינּו, ׁשּבכ - חזקתֹו על אֹותֹו מעמידין לנבּואה, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָוראּוי

לחּת ׁשּנצטּוינּו ואףּכמֹו ּכׁשרים, עדים ׁשנים ּפי על הּדין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַֹ
ּפי אצלנּו,על הן ּוכׁשרין הֹואיל ּבׁשקר, ׁשהעידּו ׁשאפׁשר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ

ּבהןמעמידין וכּיֹוצא האּלּו ּובּדברים ּכׁשרּותן. על אֹותן ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּולבנינּו", לנּו - והּנגלת אלהינּו; לה' - "הּנסּתרת ְְְְֱֱִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹנאמר:

לּלבב". יראה וה' לעינים, יראה האדם "ּכי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָונאמר:
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האֹותֹותמׁשה‡. מּפני יׂשראל ּבֹו האמינּו לא - רּבנּו ְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
ּדפי ּבלּבֹו יׁש - האֹותֹות ּפי על ׁשהּמאמין ,[פקפוק]ׁשעׂשה; ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּבלט האֹות ׁשּיעׂשה בלהטיהם]ׁשאפׁשר אּלא[מלשון וכּׁשּוף. ְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָ
להביא לא - עׂשאן הּצר לפי ּבּמדּבר, ׁשעׂשה האֹותֹות ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹּכל
את קרע - הּמצרים את להׁשקיע צר הּנבּואה: על ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָראיה

ּבֹו והצלילן צמאּוהּים הּמן. את לנּו הֹוריד - למזֹון צרכנּו . ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָ
אֹותן ּבלעה - קרח עדת ּבֹו ּכפרּו האבן. את להן ּבקע -ְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּכלהארץ ׁשאר וכן ּובמה. ּבמעמדהאֹותֹות. ּבֹו? האמינּו ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָ
סיני ולאהר ראּו, ׁשעינינּו :- אחר ולא ׁשמעּו, ואזנינּו זר, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

והּקֹול הערפל, אל נּגׁש והּוא והּלּפידים. והּקֹולֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהאׁש
ּכ להם אמר ל מׁשה! 'מׁשה, ׁשֹומעין: ואנּו אליו, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמּדּבר
ונאמר: עּמכם", ה' ּדּבר ּבפנים "ּפנים אֹומר: הּוא וכן .'ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָוכ
ׁשּבמעמד ּומּנין הּזאת". הּברית את ה' ּכרת אבתינּו את ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ"לא
ּבֹו ׁשאין אמת ׁשהיא לנבּואתֹו הראיה היא לבּדֹו, סיני ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהר
ּבעבּור הענן, ּבעב אלי ּבא אנכי "הּנה ׁשּנאמר: ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּדפי?
מּכלל, - לעֹולם" יאמינּו ּב וגם ,עּמ ּבדּברי העם ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָיׁשמע
לעֹולם, עֹומדת ׁשהיא נאמנּות ּבֹו האמינּו לא זה ּדבר ְֱֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹׁשּקדם

ּומחׁשבה. הרהּור אחריה ׁשּיׁש נאמנּות ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא
ׁשהיאנמצאּו·. נבּואתֹו על העדים הם להם, ׁשּׁשּלח אּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

אחד והּוא ׁשהן אֹות; להן לעׂשֹות צרי ואינֹו [שווים]אמת, ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָ
מהן אחד ׁשּכל - ּביחד אחד ּדבר ׁשראּו עדים ּכׁשני ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבּדבר,
להביא צרי מהן אחד ואין אמת, אֹומר ׁשהּוא לחברֹו ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָעד
אחר לֹו עדים יׂשראל ּכל - רּבנּו מׁשה ּכ לחברֹו. ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָראיה
הּוא וזה אֹות. להם לעׂשֹות צרי ואינֹו סיני, הר ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָמעמד
לֹו ׁשּנתן ּבעת נבּואתֹו, ּבתחּלת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאמר
ידע ;"לקל "וׁשמעּו לֹו: ואמר ּבמצרים, לעׂשֹותן ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹהאֹותֹות
ּדפי, ּבלבבֹו יׁש האֹותֹות, ּפי על ׁשהּמאמין רּבנּו, ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמׁשה
לא "והן ואמר: ,מּליל נׁשמט והיה ּומחּׁשב, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹּומהרהר
ׁשאּלּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהֹודיעֹו עד - לי" ֲִִִֵֶֶַַַָָיאמינּו

ׁשּיצאּו ואחר מּמצרים, ׁשּיצאּו עד אּלא אינן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהאֹותֹות
,אחרי ׁשּמהרהרין ההרהּור יסּתּלק הּזה, ההר על ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָויעמדּו
ּבאמת ׁשלחּתי ׁשאני ׁשּידעּו אֹות ּכאן ל נֹותן ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָׁשאני
אֹומר: ׁשהּכתּוב והּוא הרהּור. ּבלּבם יּׁשאר ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹמּבּתחּלה,
העם את ּבהֹוציא - ׁשלחּתי אנכי ּכי האֹות ל ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹ"וזה
נמצאת הּזה". ההר על האלהים את ּתעבדּון ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּמצרים,
מאמינין אנּו אין רּבנּו, מׁשה אחר ׁשּיעמד נביא ׁשּכל ֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאֹומר,
נׁשמע אֹות, יעׂשה 'אם ׁשּנאמר: ּכדי לבּדֹו, האֹות מּפני ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹּבֹו
מׁשה ׁשּצּונּו הּמצוה מּפני אּלא ּׁשּיאמר'; מה לכל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלֹו

אםּבּתֹורה ואמר: ׁשּצּונּו, ּכמֹו ּתׁשמעּון"; "אליו - אֹות נתן ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
ׁש ּפי על ואף עדים, ׁשני ּפי על הּדבר יֹודעיןלחּת אנּו אין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

הּנביא, מּזה לׁשמע מצוה ּכ - ׁשקר אם העידּו אמת ְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאם
ּבכּׁשּוף אֹו אמת האֹות אם יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי על ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָואף

ְָולאט.
.‚,ּגדֹולים,לפיכ ּומֹופתים אֹותֹות ועׂשה נביא עמד אם ְְְְִִִִִַָָָָָ

לֹו; ׁשֹומעין אין - רּבנּו מׁשה ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּובּקׁש
ּביחּוד יֹודעין ּבלאט[בבירור]ואנּו האֹותֹות ׁשאֹותן [בלחש], ְְְְִִֶָָָָ

האֹותֹות ּפי על אינּה רּבנּו מׁשה ׁשּנבּואת לפי הן, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָוכּׁשּוף
ראינּוה ּבעינינּו אּלא זה, לאֹותֹות זה אֹותֹות ׁשּנער ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכדי

הּוא ׁשּׁשמע ּכמֹו ׁשמענּוה, רבנו]ּובאזנינּו הא[משה למה. ְְְְְֲֵֶַַַָָָָ
ּבעיניו,הּדבר ׁשראה ּדבר על לאדם ׁשהעידּו לעדים ּדֹומה? ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ּבוּדאי יֹודע אּלא להן, ׁשֹומע ׁשאינֹו - ׁשראה ּכמֹו ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו
האֹות ּבא ׁשאם ּתֹורה, אמרה לפיכ ׁשקר. עדי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהן
ּבא זה ׁשהרי ההּוא"; הּנביא ּדברי אל תׁשמע "לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוהּמֹופת,
והֹואיל ;ּבעיני ּׁשראית מה להכחיׁש ּומֹופת, ּבאֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאלי
מׁשה, ׁשּצּונּו הּמצוה מּפני אּלא ּבמֹופת, מאמינים אנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואין
מׁשה, ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש ׁשּבא זה מאֹות נקּבל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהיא

וׁשּׁשמענּו. ְְִֶֶַָָׁשראינּו

ה'תשע"ב אדר כ"ט שישי יום

טּפרק
יוםחמישי־שישיכ"ח־כ"טאדר

¤¤

ׁשהיאּדבר.‡ ּבּתֹורה, ּומפרׁש לעֹולםּברּור עֹומדת מצוה ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
עֹולמים, ּתֹוספת,ּולעֹולמי ולא ּגרעֹון ולא ׁשּנּוי, לא לּה אין ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹ

אתֹו - אתכם מצּוה אנכי אׁשר הּדבר ּכל "את ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
מּמּנּו" תגרע ולא עליו, תסף לא לעׂשֹות; ונאמר:תׁשמרּו ; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ

לנּו הּתֹורה"והּנגלת ּדברי ּכל את לעׂשֹות עֹולם, עד ּולבנינּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
עד לעׂשֹותן אנּו מצּוין ּתֹורה, ּדברי ׁשּכל למדּת, הא ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֻהּזאת".
ונאמר: לדרתיכם", עֹולם "חּקת אֹומר: הּוא וכ ְְְֱֵֵֶֶַַָָָֹֹֻעֹולם;
ּדבר לחּדׁש רּׁשאי נביא ׁשאין למדּת, הא היא". בּׁשמים ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ"לא
האּמֹות, מן ּבין מּיׂשראל ּבין איׁש, יעמד אם ,לפיכ ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֻמעּתה.
אֹו מצוה, להֹוסיף ׁשלחֹו ׁשה' ויאמר ּומֹופת, אֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹויעׂשה
ׁשּלא ּפרּוׁש הּמצוֹות מן ּבמצוה לפרׁש אֹו מצוה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹלגרע
ּבהן ׁשּנצטּוּו הּמצוֹות ׁשאֹותן ׁשאמר אֹו ממׁשה, ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשמענּו
היּו זמן לפי מצוֹות אּלא ּדֹורֹות ּולדֹורי לעֹולם אינן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָיׂשראל
מׁשה; ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש ּבא ׁשהרי ׁשקר, נביא זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
צּוהּו, לא אׁשר ה' ּבׁשם לדּבר ׁשהזיד על ּבחנק, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּומיתתֹו
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ּולבנינּו "לנּו הּזאת ׁשהּמצוה למׁשה צּוה ׁשמֹו ּברּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
ויכּזב". אל, איׁש, ו"לא עֹולם", ְִִֵֵַַָֹעד

מּקרבאם.· להם אקים "נביא ּבּתֹורה: נאמר לּמה ּכן, ֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּדבריאחיהם" על לצּוֹות אּלא ּבא, הּוא ּדת לעׂשֹות לא ? ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשאמר ּכמֹו עליה, יעברּו ׁשּלא העם ּולהזהיר ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּתֹורה,
ּתֹורתׁשּבהםהאחרֹון "זכרּו צּונּו: אם וכן עבּדי". מׁשה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּתלכּו', 'אל אֹו ּפלֹוני', למקֹום 'לכּו ּכגֹון: הרׁשּות, ְְְְְְְְִִֵֵַָָּבדברי
'אל אֹו זֹו', חֹומה 'ּבנּו ּתעׂשּו', 'אל אֹו הּיֹום', מלחמה ְְֲֲִַַַַָָָ'עׂשּו
מיתה חּיב - ּדבריו על והעֹובר לֹו; לׁשמע מצוה - ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֹּתבנּוה'
אל יׁשמע לא אׁשר האיׁש "והיה, ׁשּנאמר: ׁשמים, ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבידי

מעּמֹו". אדרׁש אנכי - ּבׁשמי ידּבר אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹּדברי
עצמֹווכן‚. ּדברי על ׁשעבר נבואתו]נביא והּכֹובׁש[דברי , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ

נאמר:[מעלים] ּובׁשלׁשּתן ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב - ְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָָנבּואתֹו
לנּו ׁשּנֹודע הּנביא לנּו יאמר אם וכן מעּמֹו". אדרׁש ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ"אנכי
ּבּתֹורה האמּורֹות מצוֹות מּכל אחת על לעבר נביא, ְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹׁשהּוא
- ׁשעה לפי חמּורֹות, ּבין קּלֹות ּבין הרּבה, מצוֹות על ְְְֲִִֵֵֵַַַָָאֹו

לֹו. לׁשמע מּפימצוה הראׁשֹונים, מחכמים למדנּו וכן ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָֹ
איש]הּׁשמּועה מפי 'עבר[איש נביא: ל יאמר אם ּבּכל, : ְְֲִִַַַָָֹֹֹ

חּוץ לֹו; ׁשמע - הּכרמל ּבהר ּכאלּיהּו ּתֹורה', ּדברי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָעל
אלּיהּו ּכגֹון - ׁשעה לפי הּדבר ׁשּיהיה והּוא, זרה. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָמעבֹודה
נבחרה וירּוׁשלים ּבחּוץ, עֹולה ׁשהקריב הּכרמל, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָּבהר

בה] רק ׁשהּוא[להקריב ּומּפני ּכרת. חּיב ּבחּוץ והּמקריב ,ְְְִִֵֵֶַַַַָָ
ּתׁשמעּון". "אליו נאמר: ּבזה וגם לֹו; לׁשמע מצוה ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנביא,

מהואּלּו נעקר היא' לֹו: ואמרּו אלּיהּו את ּׁשּכתּובׁשאלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
'לא אֹומר: היה - מקֹום"'? ּבכל עלתי ּתעלה "ּפן ְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּבּתֹורה,
ׁשּצּוה ּכמֹו ּכרת, חּיב לעֹולם ּבחּוץ הּמקריב אּלא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָנאמר
להכחיׁש ּכדי ה', ּבדבר ּבחּוץ הּיֹום אקריב אני אבל ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָמׁשה;
לעבר הּנביאים ּכל צּוּו אם הּזאת, הּדר ועל הּבעל'. ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹֹנביאי
נעקר ׁשהּדבר אמרּו ואם להן; לׁשמע מצוה ׁשעה, ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹלפי
עד ּולבנינּו "לנּו אמרה: ׁשהּתֹורה ּבחנק, מיתתן - ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלעֹולם

ָעֹולם".
הּׁשמּועהוכן„. מּפי ׁשּלמדנּו מּדברים ּדבר עקר אם ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

ממרע"ה] לֹו[מסורת צּוה ׁשה' ּתֹורה מּדיני ּבדין ׁשאמר אֹו ,ְִִִִֵֶֶַָָָ
ׁשקר, נביא זה הרי - ּפלֹוני ּכדברי והלכה הּוא ּכ ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהּדין
ּתֹורה להכחיׁש ּבא ׁשהרי אֹות; ׁשעׂשה ּפי על אף ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָויחנק

היא ּבּׁשמים "לא לֹוׁשאמרה: ׁשֹומעין ׁשעה, לפי אבל ." ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹ
ַֹּבּכל.

ּבעבֹודהּבּמה‰. אבל מצוֹות; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָ
ׁשעה לפי ואפּלּו לֹו, ׁשֹומעין אין - עׂשהזרה ואפּלּו . ְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָ

עבֹודה ׁשּתעבד צּוהּו ׁשה' ואמר ּגדֹולים, ּומֹופתים ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָאֹותֹות
על סרה ּדּבר זה הרי - ּבלבד זֹו ּבׁשעה אֹו ּבלבד, הּיֹום ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָזרה
לא . . והּמֹופת האֹות "ּובא ואמר: הּכתּוב צּוה זה ועל ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹה';
ה' על סרה ּדּבר ּכי . . ההּוא הּנביא ּדברי אל ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָתׁשמע
ּולפיכ מׁשה. ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש ּבא ׁשהרי ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאלהיכם",
וכּׁשּוף ּבלאט - ׁשעׂשה וכל ׁשקר, נביא ׁשהּוא ּבוּדאי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָנדע

ויחנק. ְֵֵָָָעׂשה;

ה'תשע"ב ניסן א' קודש שבת יום

יּפרק ¤¤

אינֹוּכל‡. ׁשלחֹו, ׁשה' ויאמר לנּו ׁשּיעמד צרינביא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
אלּיהּו מאֹותֹות אֹו רּבנּו מׁשה מאֹותֹות ּכאחד אֹות ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָלעׂשֹות

ׁשּלֹו,ואליׁשע, האֹות אּלא עֹולם; ׁשל מנהגֹו ׁשּנּוי ּבהם ׁשּיׁש ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָ
ּדבריו, ויאמנּו ּבעֹולם, להיֹות העתידין ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֹׁשּיאמר
וגֹו'". הּדבר את נדע איכה :ּבלבב תאמר "וכי ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ּבמלאכּות לנבּואה הראּוי אדם ּכׁשּיבֹוא ,[בשליחות]לפיכ ְְְְְֲִִֶַָָָָָָָ
ּבמצוֹות ה' את לעבד אּלא לגרע, ולא להֹוסיף יבֹוא ולא ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹֹֹה',
מת החיה אֹו הּים, את לנּו 'קרע לֹו: אֹומרין אין - ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָהּתֹורה
'אם לֹו: אֹומרין אּלא ,'ּב נאמין ּכ ואחר ּבאּלּו, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָוכּיֹוצא
אֹומר, והּוא להיֹות'; העתידין ּדברים לנּו אמר אּתה, ְְְֱֲִִִִִֵַָָָָָֹנביא
ואפּלּו יבֹואּו, לא אם ּדבריו: היבֹואּו לראֹות מחּכים ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָֹואנּו
ּבאּו ואם ׁשקר. נביא ׁשהּוא ּבידּוע - קטן אחד ּדבר ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָנפל

נאמן. ּבעינינּו יהיה - ּכּלן ְְְֱִֵֵֶֶָָָָֻּדבריו
הרּבהּובֹודקין·. ּפעמים ּכּלןאֹותֹו ּדבריו נמצאּו אם . ְְְְְְִִִִֵַָָָָֻ

"וּידע ּבׁשמּואל: ׁשּנאמר ּכמֹו אמת, נביא זה הרי ְְְֱֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָנאמנין,
לנביא ׁשמּואל נאמן ּכי ׁשבע, ּבאר ועד מּדן יׂשראל ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכל

ַלה'".
ּומהוהלא‚. להיֹות, עתיד מה אֹומרין והּקֹוסמין המעֹוננין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָֹ

והּקֹוסמין ׁשהמעֹוננין אּלא ּובינם? הּנביא ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהפרׁש
אין ּומקצתן מתקּימין ּדבריהם מקצת ּבהן, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכּיֹוצא

ׁשממתקּימין הברי ויֹוׁשיע נא "יעמדּו ׁשּנאמר: ּכענין ים,, ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
- "עלי יבאּו מאׁשר לחדׁשים, מֹודיעים ּבּכֹוכבים, ֲֳִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהחזים
מּדבריהם יתקּים ׁשּלא ואפׁשר אׁשר. ּכל ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ"מאׁשר",
ּבּדים, אתֹות "מפר ׁשּנאמר: ּכענין ּבּכל, יטעּו אּלא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכלּום,
ׁשּנאמר: קּימין, ּדבריו ּכל - הּנביא אבל יהֹולל". ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹוקסמים
אׁשר "הּנביא אֹומר: הּוא וכן ארצה". ה' מּדבר יּפל לא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ"ּכי
אמת; ּדברי ידּבר אּתֹו, ּדברי ואׁשר חלֹום, יסּפר חלֹום, ְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָאּתֹו
הּקֹוסמים ׁשּדברי ּכלֹומר, - ה'" נאם הּבר, את ּלּתבן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֻמה

ּכתבן ּבר[קש]והחלֹומֹות מעט ּבֹו נקיה]ׁשּנתערב ,[תבואה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָ
הבטיח הּכתּוב הּזה ּובּדבר ּכלל. ּתבן ּבֹו ׁשאין ּכּבר ה' ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּודבר
והּקֹוסמים המעֹוננים ׁשּמֹודיעין הּדברים ׁשאֹותן ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָואמר,
אּתם ואין האמת, ּדברי לכם יֹודיע הּנביא - ּומכּזבין ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻלאּמֹות
ב יּמצא "לא ׁשּנאמר: ּבֹו, וכּיֹוצא וקֹוסם למעֹונן ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹצריכין
הּגֹוים ּכי וגֹו' . . קסמים קֹוסם ּבאׁש, ּובּתֹו ּבנֹו ְְְֲִִִִִֵֵַַָָמעביר
ׁשאין למדּת, הא ."מאחי מּקרּב נביא וגֹו' . . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהאּלה
להיֹות העתידים ּדברים להֹודיענּו אּלא לנּו, עֹומד ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָהּנביא

ואפּלּו,ּבעֹולם ּבהן; וכּיֹוצא וׁשלֹום מלחמה ורעב מּׂשבע ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ
לֹו מֹודיע יחיד לּנביאצרכי והל אבדה לֹו ׁשאבדה ּכׁשאּול , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

הּנביא ׁשּיאמר הּוא הּדברים, ּבאּלּו וכּיֹוצא מקֹומּה. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלהֹודיעֹו
יגרע. אֹו מצוה יֹוסיף אֹו אחרת, ּדת ׁשּיעׂשה לא -ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

'ּפלֹוניּדברי„. ׁשּיאמר: ּכגֹון אֹומר, ׁשהּנביא הּפרענּות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
וכּיֹוצא 'מלחמה' אֹו רעב' ׁשנת ּפלֹונית 'ׁשנה אֹו ְְְְִִֵַַָָָָָָָימּות',
הכחׁשה ּבזה אין ּדבריו, עמדּו לא אם - אּלּו ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹּבדברים
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ּולבנינּו "לנּו הּזאת ׁשהּמצוה למׁשה צּוה ׁשמֹו ּברּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
ויכּזב". אל, איׁש, ו"לא עֹולם", ְִִֵֵַַָֹעד

מּקרבאם.· להם אקים "נביא ּבּתֹורה: נאמר לּמה ּכן, ֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּדבריאחיהם" על לצּוֹות אּלא ּבא, הּוא ּדת לעׂשֹות לא ? ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשאמר ּכמֹו עליה, יעברּו ׁשּלא העם ּולהזהיר ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּתֹורה,
ּתֹורתׁשּבהםהאחרֹון "זכרּו צּונּו: אם וכן עבּדי". מׁשה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּתלכּו', 'אל אֹו ּפלֹוני', למקֹום 'לכּו ּכגֹון: הרׁשּות, ְְְְְְְְִִֵֵַָָּבדברי
'אל אֹו זֹו', חֹומה 'ּבנּו ּתעׂשּו', 'אל אֹו הּיֹום', מלחמה ְְֲֲִַַַַָָָ'עׂשּו
מיתה חּיב - ּדבריו על והעֹובר לֹו; לׁשמע מצוה - ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֹּתבנּוה'
אל יׁשמע לא אׁשר האיׁש "והיה, ׁשּנאמר: ׁשמים, ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבידי

מעּמֹו". אדרׁש אנכי - ּבׁשמי ידּבר אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹּדברי
עצמֹווכן‚. ּדברי על ׁשעבר נבואתו]נביא והּכֹובׁש[דברי , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ

נאמר:[מעלים] ּובׁשלׁשּתן ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב - ְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָָנבּואתֹו
לנּו ׁשּנֹודע הּנביא לנּו יאמר אם וכן מעּמֹו". אדרׁש ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ"אנכי
ּבּתֹורה האמּורֹות מצוֹות מּכל אחת על לעבר נביא, ְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹׁשהּוא
- ׁשעה לפי חמּורֹות, ּבין קּלֹות ּבין הרּבה, מצוֹות על ְְְֲִִֵֵֵַַַָָאֹו

לֹו. לׁשמע מּפימצוה הראׁשֹונים, מחכמים למדנּו וכן ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָֹ
איש]הּׁשמּועה מפי 'עבר[איש נביא: ל יאמר אם ּבּכל, : ְְֲִִַַַָָֹֹֹ

חּוץ לֹו; ׁשמע - הּכרמל ּבהר ּכאלּיהּו ּתֹורה', ּדברי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָעל
אלּיהּו ּכגֹון - ׁשעה לפי הּדבר ׁשּיהיה והּוא, זרה. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָמעבֹודה
נבחרה וירּוׁשלים ּבחּוץ, עֹולה ׁשהקריב הּכרמל, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָּבהר

בה] רק ׁשהּוא[להקריב ּומּפני ּכרת. חּיב ּבחּוץ והּמקריב ,ְְְִִֵֵֶַַַַָָ
ּתׁשמעּון". "אליו נאמר: ּבזה וגם לֹו; לׁשמע מצוה ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנביא,

מהואּלּו נעקר היא' לֹו: ואמרּו אלּיהּו את ּׁשּכתּובׁשאלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
'לא אֹומר: היה - מקֹום"'? ּבכל עלתי ּתעלה "ּפן ְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּבּתֹורה,
ׁשּצּוה ּכמֹו ּכרת, חּיב לעֹולם ּבחּוץ הּמקריב אּלא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָנאמר
להכחיׁש ּכדי ה', ּבדבר ּבחּוץ הּיֹום אקריב אני אבל ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָמׁשה;
לעבר הּנביאים ּכל צּוּו אם הּזאת, הּדר ועל הּבעל'. ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹֹנביאי
נעקר ׁשהּדבר אמרּו ואם להן; לׁשמע מצוה ׁשעה, ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹלפי
עד ּולבנינּו "לנּו אמרה: ׁשהּתֹורה ּבחנק, מיתתן - ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלעֹולם

ָעֹולם".
הּׁשמּועהוכן„. מּפי ׁשּלמדנּו מּדברים ּדבר עקר אם ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

ממרע"ה] לֹו[מסורת צּוה ׁשה' ּתֹורה מּדיני ּבדין ׁשאמר אֹו ,ְִִִִֵֶֶַָָָ
ׁשקר, נביא זה הרי - ּפלֹוני ּכדברי והלכה הּוא ּכ ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהּדין
ּתֹורה להכחיׁש ּבא ׁשהרי אֹות; ׁשעׂשה ּפי על אף ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָויחנק

היא ּבּׁשמים "לא לֹוׁשאמרה: ׁשֹומעין ׁשעה, לפי אבל ." ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹ
ַֹּבּכל.

ּבעבֹודהּבּמה‰. אבל מצוֹות; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָ
ׁשעה לפי ואפּלּו לֹו, ׁשֹומעין אין - עׂשהזרה ואפּלּו . ְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָ

עבֹודה ׁשּתעבד צּוהּו ׁשה' ואמר ּגדֹולים, ּומֹופתים ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָאֹותֹות
על סרה ּדּבר זה הרי - ּבלבד זֹו ּבׁשעה אֹו ּבלבד, הּיֹום ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָזרה
לא . . והּמֹופת האֹות "ּובא ואמר: הּכתּוב צּוה זה ועל ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹה';
ה' על סרה ּדּבר ּכי . . ההּוא הּנביא ּדברי אל ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָתׁשמע
ּולפיכ מׁשה. ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש ּבא ׁשהרי ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאלהיכם",
וכּׁשּוף ּבלאט - ׁשעׂשה וכל ׁשקר, נביא ׁשהּוא ּבוּדאי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָנדע

ויחנק. ְֵֵָָָעׂשה;

ה'תשע"ב ניסן א' קודש שבת יום

יּפרק ¤¤

אינֹוּכל‡. ׁשלחֹו, ׁשה' ויאמר לנּו ׁשּיעמד צרינביא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
אלּיהּו מאֹותֹות אֹו רּבנּו מׁשה מאֹותֹות ּכאחד אֹות ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָלעׂשֹות

ׁשּלֹו,ואליׁשע, האֹות אּלא עֹולם; ׁשל מנהגֹו ׁשּנּוי ּבהם ׁשּיׁש ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָ
ּדבריו, ויאמנּו ּבעֹולם, להיֹות העתידין ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֹׁשּיאמר
וגֹו'". הּדבר את נדע איכה :ּבלבב תאמר "וכי ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ּבמלאכּות לנבּואה הראּוי אדם ּכׁשּיבֹוא ,[בשליחות]לפיכ ְְְְְֲִִֶַָָָָָָָ
ּבמצוֹות ה' את לעבד אּלא לגרע, ולא להֹוסיף יבֹוא ולא ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹֹֹה',
מת החיה אֹו הּים, את לנּו 'קרע לֹו: אֹומרין אין - ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָהּתֹורה
'אם לֹו: אֹומרין אּלא ,'ּב נאמין ּכ ואחר ּבאּלּו, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָוכּיֹוצא
אֹומר, והּוא להיֹות'; העתידין ּדברים לנּו אמר אּתה, ְְְֱֲִִִִִֵַָָָָָֹנביא
ואפּלּו יבֹואּו, לא אם ּדבריו: היבֹואּו לראֹות מחּכים ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָֹואנּו
ּבאּו ואם ׁשקר. נביא ׁשהּוא ּבידּוע - קטן אחד ּדבר ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָנפל

נאמן. ּבעינינּו יהיה - ּכּלן ְְְֱִֵֵֶֶָָָָֻּדבריו
הרּבהּובֹודקין·. ּפעמים ּכּלןאֹותֹו ּדבריו נמצאּו אם . ְְְְְְִִִִֵַָָָָֻ

"וּידע ּבׁשמּואל: ׁשּנאמר ּכמֹו אמת, נביא זה הרי ְְְֱֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָנאמנין,
לנביא ׁשמּואל נאמן ּכי ׁשבע, ּבאר ועד מּדן יׂשראל ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכל

ַלה'".
ּומהוהלא‚. להיֹות, עתיד מה אֹומרין והּקֹוסמין המעֹוננין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָֹ

והּקֹוסמין ׁשהמעֹוננין אּלא ּובינם? הּנביא ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהפרׁש
אין ּומקצתן מתקּימין ּדבריהם מקצת ּבהן, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכּיֹוצא

ׁשממתקּימין הברי ויֹוׁשיע נא "יעמדּו ׁשּנאמר: ּכענין ים,, ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
- "עלי יבאּו מאׁשר לחדׁשים, מֹודיעים ּבּכֹוכבים, ֲֳִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהחזים
מּדבריהם יתקּים ׁשּלא ואפׁשר אׁשר. ּכל ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ"מאׁשר",
ּבּדים, אתֹות "מפר ׁשּנאמר: ּכענין ּבּכל, יטעּו אּלא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכלּום,
ׁשּנאמר: קּימין, ּדבריו ּכל - הּנביא אבל יהֹולל". ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹוקסמים
אׁשר "הּנביא אֹומר: הּוא וכן ארצה". ה' מּדבר יּפל לא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ"ּכי
אמת; ּדברי ידּבר אּתֹו, ּדברי ואׁשר חלֹום, יסּפר חלֹום, ְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָאּתֹו
הּקֹוסמים ׁשּדברי ּכלֹומר, - ה'" נאם הּבר, את ּלּתבן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֻמה

ּכתבן ּבר[קש]והחלֹומֹות מעט ּבֹו נקיה]ׁשּנתערב ,[תבואה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָ
הבטיח הּכתּוב הּזה ּובּדבר ּכלל. ּתבן ּבֹו ׁשאין ּכּבר ה' ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּודבר
והּקֹוסמים המעֹוננים ׁשּמֹודיעין הּדברים ׁשאֹותן ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָואמר,
אּתם ואין האמת, ּדברי לכם יֹודיע הּנביא - ּומכּזבין ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻלאּמֹות
ב יּמצא "לא ׁשּנאמר: ּבֹו, וכּיֹוצא וקֹוסם למעֹונן ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹצריכין
הּגֹוים ּכי וגֹו' . . קסמים קֹוסם ּבאׁש, ּובּתֹו ּבנֹו ְְְֲִִִִִֵֵַַָָמעביר
ׁשאין למדּת, הא ."מאחי מּקרּב נביא וגֹו' . . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהאּלה
להיֹות העתידים ּדברים להֹודיענּו אּלא לנּו, עֹומד ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָהּנביא

ואפּלּו,ּבעֹולם ּבהן; וכּיֹוצא וׁשלֹום מלחמה ורעב מּׂשבע ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ
לֹו מֹודיע יחיד לּנביאצרכי והל אבדה לֹו ׁשאבדה ּכׁשאּול , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

הּנביא ׁשּיאמר הּוא הּדברים, ּבאּלּו וכּיֹוצא מקֹומּה. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלהֹודיעֹו
יגרע. אֹו מצוה יֹוסיף אֹו אחרת, ּדת ׁשּיעׂשה לא -ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

'ּפלֹוניּדברי„. ׁשּיאמר: ּכגֹון אֹומר, ׁשהּנביא הּפרענּות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
וכּיֹוצא 'מלחמה' אֹו רעב' ׁשנת ּפלֹונית 'ׁשנה אֹו ְְְְִִֵַַָָָָָָָימּות',
הכחׁשה ּבזה אין ּדבריו, עמדּו לא אם - אּלּו ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹּבדברים
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`xcקו c"k oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

'הּנהלנבּואתֹו אֹומרים: ואין ,ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּבא'; ולא ּדּבר ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ
ׁשעׂשּו ואפׁשר הרעה", על ונחם חסד, ורב אּפים אר" ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּוא

להם ׁשּתלה אֹו נינוה, ּכאנׁשי להם ונסלח להםּתׁשּובה [נתן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכארכה] ׁשּיהיה ואמר טֹובה על הבטיח אם אבל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָּכחזקּיה.

ׁשקר; נביא ׁשהּוא ּבידּוע - ׁשאמר הּטֹובה ּבאה ולא ,ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוכ
חֹוזר. אינֹו - ּתנאי על אפּלּו האל, ׁשּיגזר טֹובה ּדבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּכל
הּוא הּנביא. יּבחן ּבלבד הּטֹובה ׁשּבדברי למדּת, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהא
ירמיה ּכׁשהיה עּזּור, ּבן לחנניה ּבתׁשּובתֹו אֹומר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּירמיהּו
אם 'חנניה, ירמיה: לֹו אמר לטֹובה. וחנניה לרעה ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָמתנּבא
אם אבל ׁשקר; נביא ׁשאני ראיה ּבזה אין ּדברי, יעמדּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלא
א" ׁשּנאמר: ׁשקר', נביא ׁשאּתה יּודע ,ּדברי יעמדּו ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלא
ּבבא לׁשלח, יּנבא אׁשר הּנביא וגֹו' הּזה הּדבר את נא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשמע

ּבאמת". ה' ׁשלחֹו אׁשר הּנביא יּודע הּנביא ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָּדבר
ּבחזקתנביא‰. זה הרי - נביא ׁשהּוא אחר נביא לֹו ׁשהעיד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

חקירה צרי הּׁשני זה ואין העידנביא, רּבנּו מׁשה ׁשהרי ; ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
וכן אֹות. ׁשּיעׂשה קדם יׂשראל ּכל ּבֹו והאמינּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻליהֹוׁשע,
אחר ּפעם ּדבריו והאמּנּו נבּואתֹו ׁשּנֹודעה נביא ְְְְֳִֶַַַַַַָָָָָָלּדֹורֹות.
אסּור - הּנבּואה ּבדרכי הֹול והיה נביא, לֹו ׁשהעיד אֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּפעם,
ואסּור אמת. אינּה ׁשּמא ּבנבּואתֹו, ּולהרהר אחריו ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלחׁשב
לעֹולם, ּומנּסים הֹולכים נהיה ולא מּדי, יֹותר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָֹלנּסֹותֹו
ּבּמּסה", נּסיתם ּכאׁשר אלהיכם, ה' את תנּסּו "לא ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנֹודע מאחר אּלא אין". אם ּבקרּבנּו, ה' "היׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאמרּו:
ולא יהרהרּו ולא ּבקרּבם, ה' ּכי וידעּו יאמינּו - נביא ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹׁשּזה
ּבתֹוכם". היה נביא ּכי "וידעּו, ׁשּנאמר: ּכענין אחריו, ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָיחׁשבּו

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

�

zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd oqip '`Îxc` c"k -

ה'תשע"ב אדר כ"ד ראשון יום

.„Ï .ÊÏ .ÂÏ .ÁÏ .‰Ï ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‡Ú˜ .‰Ó .‡Ó .ËÏ .Ó .„Ó .‚Ó

- הל"ה מּלחּבֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו zeveawהאזהרה seq`l) ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ
(zepey zevr odn lawle ,cgi "mxagl"e mivxy lyוהּוא ,ְ

ּדברים "zeny"ׁשּיאמר ly zepeyn milin itexive zexad) ְִֶַָֹ
("miygl"eלכ ּומּזיקים ,וכ לכ מֹועילים ׁשהם ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּמדּמה

חֹובר אחד - חבר "וחבר ספרי: ּולׁשֹון ,וכ(sqe`) ְְְִֵֵֵֶֶָָָָֹ
האֹומר ּכלֹומר: אתֿהעקרב", חֹובר ואחד ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאתֿהּנחׁש

ּדברים אֹו(miygl)עליהם ּדמיֹונֹו. לפי יּׁשכּוהּו ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֹ
והעֹובר הּכאב; להׁשקיט ּכדי נׁשיכתם מקֹום על ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשאֹומרם
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. - זה לאו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָעל

מּׁשּבת .(fq.)ז' ִַָ

- הל"ח ידיעההּמצוה מּלדרֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּׁשמדּמים מה ּכפי - ipxtkd)מןֿהּמתים mpeinca)אֹותם ְְִִִִֵֶַַַָ

(miryxd)ּבאמת מתים x`ezdׁשהם zn`a ie`x mdly) ֱִֵֵֶֶֶ
("mizn"ּומרּגיׁשים אֹוכלים ׁשהם אףֿעלּֿפי ,miryx" ixdy) ְְִִִִֵֶַַַ

(mpeinca erawe "mizn miiexw mdiigaּכ ׁשעֹוׂשה ׁשּמי -ִֶֶֶָ
עליו. מהּֿׁשּיׁשאל לֹו ויּגיד ּבׁשנתֹו הּמת יבֹואהּו ּכ ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָולֹובׁש
אלֿהּמתים" ודרׁש וגֹו' ב "לאֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹוהּוא

(my)סנהדרין ּובגמרא .(:dq)זה - אלֿהּמתים "ּדרׁש : ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ׁשּתׁשרה ּכדי הּקברֹות, ּבבית ולן והֹול עצמֹו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמרעיב
מלקּות. חּיב - זה לאו על והעֹובר טמאה"; רּוח ְְְֵֶַַַַָָָָָָֻעליו

- הל"ו מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו (uriizdl)האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמנּו, ידיעה ּומּלבּקׁש אֹוב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּבעל

אֹוב" וׁשאל וגֹו' ב זה,(my)"לאֿיּמצא לאו על והעֹובר . ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹ
זה ּדבר אבל מיתה, חּיב אינֹו - אֹוב ּבעל הּׁשֹואל ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָּכלֹומר:

ci)אסּור xeriy - g dyrz `l zevn lirl d`xe). ָ

- הל"ז מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו (uriizdl)האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ידיעה מּמנּו ּולבּקׁש יּדעֹוני -ּבעל h dyrz `l lirl d`x) ְְְִִִִֵֶַַַָ

(ci xeriyוׁשאל וגֹו' ב "לאֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְְִִֵֵֶַָָֹֹ
ויּדעני" ספרא(my)אֹוב ּולׁשֹון .(miyecw zyxt)ֿאל'" : ְְְְִִִַָֹ

ואלֿהּיּדענים' אלֿהאבת l`)ּתפנּו ,hi `xwie)זה - אֹוב , ְְְִִִֶֶֶַָֹֹֹ
zenlrp)ּפיתֹום dlbn :enebxzy sykn my)מּׁשחיֹו הּמדּבר ְְִִֵֶַַ

(szkd l` rexfd ly xeaigd mewnl zgzn rnyp elew)ויּדעֹוני ;ְְִִ
אּלּו הרי - ּבפיו המדּבר -(mnvr md)והּנׁשאל ּבסקילה; ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ
(uriiznd)."ּבאזהרה ְְֶַָָָּבהם

- הל"ד הּכׁשפים,הּמצוה מּכלֿמעׂשה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּומכּׁשף" וגֹו' ב "לאֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו (mixacוהּוא ְְְְְְִִֵֵֶַַָָֹ

(i ,gi,מזיד הּוא אם סקילה חּיב - זה לאו על ְְִִִֵֵֶַַָָָָוהעֹובר
קבּועה aixwnd)וחּטאת ly eciÎzbyda dielz dpi`y)אם ְְִַָָ

תחּיה" לא "מכּׁשפה יתעּלה: אמר ׁשֹוגג. ak,הּוא zeny) ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ
(fiמּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(.fq). ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ

- המ"ג הּצדעים,הּמצוה מּלגּלח ׁשהזהרנּו (wlgהאזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻ
(ofe`d cily gvndּפאת תּקפּו "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִֶַַַָֹוהּוא

fk)(ראׁשכם" ,hi `xwieׁשּלא ּכדי הּוא הּזה הּלאו וגם . ְְְֵֶֶֶַַַָֹֹ
עֹובדי עֹוׂשים היּו ׁשּכ לפי זרה, עבֹודה לעֹובדי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָלהתּדּמֹות
הצרכּו ּולפיכ ּבלבד. צדעיהם ׁשמגּלחים זרה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻעבֹודה

יבמֹות ּבמּסכת -(d.)לבאר ּכלֿהראׁש "הּקפת ואמרּו: ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּגּלּוח הּוא האּסּור ׁשּתכלית ּתאמר ׁשּלא הּקפה", ְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשמּה
עבֹודה ּכמרי ׁשעֹוׂשים ּכדר הּׂשער ׁשאר והּנחת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּצדעים
- להם התּדּמּות ּבכ אין הרי הּכל מגּלח אם אבל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹזרה,
לבּדם ּבין ּכלל הּצדעים לגּלח ׁשאסּור הֹודיעּונּו, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלפיכ
ּולפיכ מהם, ּכלֿצדע על מלקּות וחּיב ּכלֿהראׁש; עם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבין
אּלּו נמנה ׁשּלא והּטעם ּכלֿראׁשֹו. ּגּלח אם ׁשּתים ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹלֹוקה
ּבהם ׁשאין מּפני ׁשּתים, ׁשּלֹוקה אףֿעלּֿפי מצות, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּכׁשּתי
ּפאת תּקיפּו לא אמר: ׁשאּלּו אחד. לאו ּתחת לׁשֹונֹות ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשני
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ׁשחּיבּו מֹוצאים והיינּו מּׂשמאל ראׁש ּופאת מּימין ְְְְְִִִִִִֶַָָֹֹֹראׁש
אבל מצות; ּכׁשּתי למנֹותם אפׁשר היה אז ּכי ׁשּתים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹעליהם
אחת. מצוה הם הרי - אחד וענין אחד ּבלׁשֹון והם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהֹואיל

ׁשּבא ּכֹולל(aezka)הּפרּוׁש(eplaiwy)אףֿעלּֿפי זה ׁשּלאו , ִֵֵֶֶֶַַַָָ
לבּדֹו, מהם ּכלֿחלק על חּיב וׁשהּוא מהּגּוף ׁשֹונים ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָחלקים
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הרּבה. מצות ׁשּיהיּו מחּיב זה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאין

מּכֹות ּבסֹוף ּבֹו.(k.)זֹו חּיבֹות הּנׁשים אין זה ולאו ; ְְִֵֶַַַָָָ

- המ"ד ויׁשהּמצוה אתֿהּזקן, מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
העליֹון והּלחי ימין, מּצד העליֹון הּלחי חלקים: חמּׁשה ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבֹו
הּתחּתֹון והּלחי ימין, מּצד הּתחּתֹון והּלחי ׂשמאל, ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָֹמּצד
זה: ּבלׁשֹון הּלאו ּבא ּוכבר הּזקן. וׁשּבֹולת ׂשמאל, ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹמּצד

"זקנ ּפאת את תׁשחית זקן.(my)"ולא נקרא: ׁשהּכל לפי , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
את תׁשחית "ולא אמר: אּלא ,זקנ תׁשחית ולא אמר ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹולא
אחת ּפאה אף תׁשחית לא לֹומר: רצֹונֹו - "זקנ ְְְְִֵֶַַַַַַָָֹּפאת
ׁשחּלקנּו ּכמֹו ּפאֹות, חמׁש ׁשהן הּפרּוׁש ּובא הּזקן. ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּכלל
ּבבת ּגּלחן ואפּלּו הּכל, ּגּלח אם מלקּיֹות חמׁש וחּיב ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָֹֻאֹותן.

הּמׁשנה ּולׁשֹון k.)אחת. zekn)הּזקן "ועל :(eglb m`) ְְְִַַַַַָָָ
ואחת(zeiewln)חמּׁשה מּכאן ּוׁשּתים מּכאן ׁשּתים : ְְְֲִִִִִַַַַָָָ

אינֹו - ּכאחת ּכּלן נטלן אם אֹומר: אליעזר רּבי ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמּלמּטן,
ּבּתלמּוד ואמרּו אחת". אּלא k`.)חּיב my)קסבר "אלמא : ְְְְֶֶַַַַַָָָָָָָ

אליעזר xaeq)רּבי xfril` iaxy ok m` mi`ex)אחד לאו ֱִִֶֶֶַָָ
קּמא ׁשּתּנא ּברּורה ראיה זֹו הרי iaxהּוא". lr wlegd) ְְֲֵֶַַָָָָָ

(xfril`זה וגם ההלכה. היא וכ לאוין חמּׁשה ׁשהם ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָסֹובר
ּבקּׁשּוט הּיֹום ׁשמפרסם ּכמֹו זרה, עבֹודה ּכמרי ּדר ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֻהיה
ׁשאין והּטעם אתֿזקנם. מגּלחים ׁשהם האירֹוּפים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנזירי
ּבלׁשֹון נאמרה ׁשּבּה ׁשהאזהרה לפי - מצות ּכחמׁש ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹלמנֹותן
ּוכבר ׁשּלפניה. ּבּמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו אחד, ענין והּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָיחיד
הּנׁשים אין זֹו ּומצוה מּכֹות; ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָנתּבארּו

ּבּה. ַָָחּיבֹות

- ארּבעים הּמׁשלימה ּגםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּנׁשים, ּבתכׁשיטי מּלהתקּׁשט ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּגברים

אּׁשה" ׂשמלת ּגבר d)"ולאֿילּבׁש ,ak mixac)וכלּֿגבר . ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ
זֹו ׁשּצּורה הּמקֹום ּבאֹותֹו ּׁשּידּוע מה לבׁש אֹו ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנתקּׁשט
ׁשהּנׁשים ּכלֹומר: זה, ׁשּמעׂשה ודע לֹוקה. - לנׁשים ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻמיחדת
ּבתכׁשיטי הּגברים אֹו הּגברים ּבתכׁשיטי ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָמתקּׁשטֹות
ּכמֹו לזנּות, אתֿהּטבעים לעֹורר נעׂשה ׁשהּוא יׁש - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּנׁשים
ּכמֹו זרה עבֹודה למיני ׁשּנעׂשה ויׁש העּמים, אצל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּמפרסם
ׁשּמתנים רּבֹות ּופעמים .לכ המיחדים ּבּספרים ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּמפרׁש

ואֹומריםּבע הּקמעֹות מקצת zernwd,ׂשּית egilviy icky) ְְְְֲִִִֵַַַָ
(ie`xנׁשים ּבגדי ילּבׁש - איׁש הּוא ּבזה הּמתעּסק ׁשאם :ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

- אּׁשה היא ואם ודֹומיהם; ּומרּגלּיֹות ּבזהב ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָויתקּׁשט
ּבעלי אצל מאד מפרסם וזה זין. ּכלי ותחּגֹור ׁשריֹון ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻּתלּבׁש

הּזה. ְִֶַָָהענין

- הל"ט ּבדרכיהּמצוה מּללכת ּגםּֿכן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
ּומתקּׁשטֹות הּגברים ּבגדי לֹובׁשֹות ׁשהּנׁשים ּבּמה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָהּכֹופרים
כליּֿגבר "לאֿיהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹּבתכׁשיטיהם,

מּתכׁשיטי(my)עלֿאּׁשה" ּבתכׁשיט הּמתקּׁשטת וכלֿאּׁשה . ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
לּגברים מיחד זה ׁשּתכׁשיט הּמקֹום ּבאֹותֹו ׁשּידּוע ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּגברים,

לֹוקה. -ָ

- המ"א ּבצבעיהּמצוה ּבגּופנּו מּלרׁשֹום ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
והּסקרא `mec)הּכחֹול wexi oeeba rav)ׁשעֹוׂשים ּכדר וזּולתם, ְְְְְִִֶֶֶַַָָָ

הּיֹום. עד מצרים ּבני אצל ּכמפרסם זרה עבֹודה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻעֹובדי
תּתנּו לא קעקע "ּוכתבת יתעּלה: אמרֹו הּוא ,ּכ על ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹוהאזהרה

gk)ּבכם" ,hi `xwie)ּוכבר מלקּות, חּיב - זה לאו על העֹובר ; ְְֵֶֶַַַָָָָָ
מּכֹות. מּסכת ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִֵֶֶַַָָנתּבארּו

- המ"ה אתֿעצמנּו,הּמצוה מּלׂשרֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא זרה, עבֹודה עֹובדי ׁשעֹוׂשים ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָּכדר

תתּגדדּו" `)"לא ,ci mixac)ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִֶַָָָֹֹ
ּבבׂשרכם" תּתנּו לא לנפׁש "וׂשרט אמרֹו: והּוא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹאחר,

(gk ,hi `xwie)יבמֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר .(:bi)ׁשּגּופיּה : ְְְְִִֵֵֶָָָָָ
weqtd)ּדקרא xwir)ליּה מּבעי תתּגדדּו" לגּופיּה(jxvp)"לא ְְְְְִִִֵֵֵָֹֹ

(zipey`xd ezernynl):רחמנא `zxne)ּדאמר dxezd)לא ְֲַַָָָֹ
מת על חּבּורה `la)תעׂשּו ze`l)מּכֹות ּובגמרא .(.`k) ְֲִֵַַַַָָָ

ׁשעל נתּבאר וׁשם היא". אחת ּוגדידה "ׂשריטה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָאמרּו:
ּבּכלי זרה, עבֹודה ועל חּיב; - ּבּכלי ּבין ּבּיד ּבין ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָהּמת
"וּיתּגדדּו הּנביאים: ּבספרי ׁשּבא ּכמֹו ּפטּור, ּבּיד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹחּיב,

ּוברמחים" ּבחרבֹות gk)ּכמׁשּפטם ,gi `Îmikln)-o`kn) ְְְֲִִַָָָָָ
(ilka wx `id dxf dcearl dhixyd jxcyאמרּו ּוכבר .zenai) ְְָָ

(:biּומחלקת העם מּפּלּוג האזהרה ּגם זה, לאו ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבכלל
אגּדֹות"; אגּדֹות תעׂשּו לא - תתּגדדּו "לא ואמרּו: ְְְְֲֲִִֵַָָָֹֹֹֻֻהרּבים
תעׂשּו "לא ואמרּו: ׁשּבארּו ּכמֹו הּוא ּדקרא ּגּופיּה ְְְְֲֲֲִֵֵֶַָָָֹאבל

אמרם וכן ּדרׁש. מעין וזה הּמת", על iw.)חּבּורה oixcdpq): ְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ולאֿיהיה ׁשּנאמר: ּבלאו, עֹובר ּבמחלקת ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ"ּכלֿהּמחזיק

וכעדתֹו" d)כקרח ,fi xacna);הּדרׁש ּדר על הּוא ׁשּגם , ְְְֲֶֶֶַַַַַָָֹ
חכמים ׁשּבארּוהּו ּכמֹו אּיּום, הּוא הרי ּדקרא ּגּופיּה ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶָָָאבל
זה: ּדבר ׁשענין ּבארּו ׁשהם לפי אזהרה, לא ׁשלילה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
הּכהּנה את לעצמֹו וטֹוען הּכהנים על ׁשהחֹולק מֹודיע ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֻׁשה'
יהיה ולא לקרח ּׁשארע מה ּבֹו יארע לא הּבאים ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹּבּדֹורֹות

הּבליעה ezcre)ענׁשֹו, gxw eyprpy enk)ענׁשֹו יהא אּלא , ְְְְִֵֶַָָָָ
לֹו" מׁשה ּביד ה' ּדּבר הּצרעת,(my)"ּכאׁשר ּכלֹומר: , ְְֲִֶֶֶַַַַַַָֹ

וגֹו'" ּבחיק יד "הבאֿנא למׁשה: יתעּלה (zenyּבאמרֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
(e ,cּבעּזּיה ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ,(ek aÎminid ixac)-yprpy) ְְְִִֵֶָָֻ

(mipdkd lr wlgy llba eiig lka zrxvaלענין אחזֹור .ְְֱִֶַ
ז מצוה ּדיני נתּבארּו ׁשּכבר ואמר, מּכֹותהּמצוה ּבסֹוף ֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

(.k).לֹוקה - זה לאו על והעֹובר .ְֵֶֶַָָ

- הקע"א הראׁשהּמצוה ׂשער מּלתלׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
"ולאֿ אמרֹו: והּוא הּסכלים, ׁשעֹוׂשים ּכדר הּמתים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹעל

למת" עיניכם ּבין קרחה `)תׂשימּו ,ci mixac)לאו וכפל . ְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָ
ּבראׁשם" קרחה "לאֿיקרחה ואמר: ּבּכהנים k`,זה `xwie) ְְְְְֲִִֶַַָָָָֹֹֹֻ

(d"עיניכם "ּבין ׁשּמּמהּֿׁשאמר לפי הּדין, להׁשלים ּכדי ,ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ּבאר לפיכ - אסּור ּבלבד ּפנים מּפאת ׁשרק אֹומרים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָהיינּו
ּכלֿהראׁש על לחּיב ּבראׁשם" קרחה יקרחה "לא ְְְְְְִֵַַַָָָָָָֹֹֹֻואמר:
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קז xc` c"k oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשחּיבּו מֹוצאים והיינּו מּׂשמאל ראׁש ּופאת מּימין ְְְְְִִִִִִֶַָָֹֹֹראׁש
אבל מצות; ּכׁשּתי למנֹותם אפׁשר היה אז ּכי ׁשּתים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹעליהם
אחת. מצוה הם הרי - אחד וענין אחד ּבלׁשֹון והם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהֹואיל

ׁשּבא ּכֹולל(aezka)הּפרּוׁש(eplaiwy)אףֿעלּֿפי זה ׁשּלאו , ִֵֵֶֶֶַַַָָ
לבּדֹו, מהם ּכלֿחלק על חּיב וׁשהּוא מהּגּוף ׁשֹונים ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָחלקים
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הרּבה. מצות ׁשּיהיּו מחּיב זה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאין

מּכֹות ּבסֹוף ּבֹו.(k.)זֹו חּיבֹות הּנׁשים אין זה ולאו ; ְְִֵֶַַַָָָ

- המ"ד ויׁשהּמצוה אתֿהּזקן, מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
העליֹון והּלחי ימין, מּצד העליֹון הּלחי חלקים: חמּׁשה ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבֹו
הּתחּתֹון והּלחי ימין, מּצד הּתחּתֹון והּלחי ׂשמאל, ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָֹמּצד
זה: ּבלׁשֹון הּלאו ּבא ּוכבר הּזקן. וׁשּבֹולת ׂשמאל, ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹמּצד

"זקנ ּפאת את תׁשחית זקן.(my)"ולא נקרא: ׁשהּכל לפי , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
את תׁשחית "ולא אמר: אּלא ,זקנ תׁשחית ולא אמר ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹולא
אחת ּפאה אף תׁשחית לא לֹומר: רצֹונֹו - "זקנ ְְְְִֵֶַַַַַַָָֹּפאת
ׁשחּלקנּו ּכמֹו ּפאֹות, חמׁש ׁשהן הּפרּוׁש ּובא הּזקן. ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּכלל
ּבבת ּגּלחן ואפּלּו הּכל, ּגּלח אם מלקּיֹות חמׁש וחּיב ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָֹֻאֹותן.

הּמׁשנה ּולׁשֹון k.)אחת. zekn)הּזקן "ועל :(eglb m`) ְְְִַַַַַָָָ
ואחת(zeiewln)חמּׁשה מּכאן ּוׁשּתים מּכאן ׁשּתים : ְְְֲִִִִִַַַַָָָ

אינֹו - ּכאחת ּכּלן נטלן אם אֹומר: אליעזר רּבי ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמּלמּטן,
ּבּתלמּוד ואמרּו אחת". אּלא k`.)חּיב my)קסבר "אלמא : ְְְְֶֶַַַַַָָָָָָָ

אליעזר xaeq)רּבי xfril` iaxy ok m` mi`ex)אחד לאו ֱִִֶֶֶַָָ
קּמא ׁשּתּנא ּברּורה ראיה זֹו הרי iaxהּוא". lr wlegd) ְְֲֵֶַַָָָָָ

(xfril`זה וגם ההלכה. היא וכ לאוין חמּׁשה ׁשהם ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָסֹובר
ּבקּׁשּוט הּיֹום ׁשמפרסם ּכמֹו זרה, עבֹודה ּכמרי ּדר ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֻהיה
ׁשאין והּטעם אתֿזקנם. מגּלחים ׁשהם האירֹוּפים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנזירי
ּבלׁשֹון נאמרה ׁשּבּה ׁשהאזהרה לפי - מצות ּכחמׁש ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹלמנֹותן
ּוכבר ׁשּלפניה. ּבּמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו אחד, ענין והּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָיחיד
הּנׁשים אין זֹו ּומצוה מּכֹות; ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָנתּבארּו

ּבּה. ַָָחּיבֹות

- ארּבעים הּמׁשלימה ּגםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּנׁשים, ּבתכׁשיטי מּלהתקּׁשט ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּגברים

אּׁשה" ׂשמלת ּגבר d)"ולאֿילּבׁש ,ak mixac)וכלּֿגבר . ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ
זֹו ׁשּצּורה הּמקֹום ּבאֹותֹו ּׁשּידּוע מה לבׁש אֹו ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנתקּׁשט
ׁשהּנׁשים ּכלֹומר: זה, ׁשּמעׂשה ודע לֹוקה. - לנׁשים ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻמיחדת
ּבתכׁשיטי הּגברים אֹו הּגברים ּבתכׁשיטי ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָמתקּׁשטֹות
ּכמֹו לזנּות, אתֿהּטבעים לעֹורר נעׂשה ׁשהּוא יׁש - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּנׁשים
ּכמֹו זרה עבֹודה למיני ׁשּנעׂשה ויׁש העּמים, אצל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּמפרסם
ׁשּמתנים רּבֹות ּופעמים .לכ המיחדים ּבּספרים ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּמפרׁש

ואֹומריםּבע הּקמעֹות מקצת zernwd,ׂשּית egilviy icky) ְְְְֲִִִֵַַַָ
(ie`xנׁשים ּבגדי ילּבׁש - איׁש הּוא ּבזה הּמתעּסק ׁשאם :ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

- אּׁשה היא ואם ודֹומיהם; ּומרּגלּיֹות ּבזהב ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָויתקּׁשט
ּבעלי אצל מאד מפרסם וזה זין. ּכלי ותחּגֹור ׁשריֹון ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻּתלּבׁש

הּזה. ְִֶַָָהענין

- הל"ט ּבדרכיהּמצוה מּללכת ּגםּֿכן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
ּומתקּׁשטֹות הּגברים ּבגדי לֹובׁשֹות ׁשהּנׁשים ּבּמה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָהּכֹופרים
כליּֿגבר "לאֿיהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹּבתכׁשיטיהם,

מּתכׁשיטי(my)עלֿאּׁשה" ּבתכׁשיט הּמתקּׁשטת וכלֿאּׁשה . ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
לּגברים מיחד זה ׁשּתכׁשיט הּמקֹום ּבאֹותֹו ׁשּידּוע ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּגברים,

לֹוקה. -ָ

- המ"א ּבצבעיהּמצוה ּבגּופנּו מּלרׁשֹום ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
והּסקרא `mec)הּכחֹול wexi oeeba rav)ׁשעֹוׂשים ּכדר וזּולתם, ְְְְְִִֶֶֶַַָָָ

הּיֹום. עד מצרים ּבני אצל ּכמפרסם זרה עבֹודה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻעֹובדי
תּתנּו לא קעקע "ּוכתבת יתעּלה: אמרֹו הּוא ,ּכ על ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹוהאזהרה

gk)ּבכם" ,hi `xwie)ּוכבר מלקּות, חּיב - זה לאו על העֹובר ; ְְֵֶֶַַַָָָָָ
מּכֹות. מּסכת ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִֵֶֶַַָָנתּבארּו

- המ"ה אתֿעצמנּו,הּמצוה מּלׂשרֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא זרה, עבֹודה עֹובדי ׁשעֹוׂשים ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָּכדר

תתּגדדּו" `)"לא ,ci mixac)ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִֶַָָָֹֹ
ּבבׂשרכם" תּתנּו לא לנפׁש "וׂשרט אמרֹו: והּוא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹאחר,

(gk ,hi `xwie)יבמֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר .(:bi)ׁשּגּופיּה : ְְְְִִֵֵֶָָָָָ
weqtd)ּדקרא xwir)ליּה מּבעי תתּגדדּו" לגּופיּה(jxvp)"לא ְְְְְִִִֵֵֵָֹֹ

(zipey`xd ezernynl):רחמנא `zxne)ּדאמר dxezd)לא ְֲַַָָָֹ
מת על חּבּורה `la)תעׂשּו ze`l)מּכֹות ּובגמרא .(.`k) ְֲִֵַַַַָָָ

ׁשעל נתּבאר וׁשם היא". אחת ּוגדידה "ׂשריטה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָאמרּו:
ּבּכלי זרה, עבֹודה ועל חּיב; - ּבּכלי ּבין ּבּיד ּבין ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָהּמת
"וּיתּגדדּו הּנביאים: ּבספרי ׁשּבא ּכמֹו ּפטּור, ּבּיד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹחּיב,

ּוברמחים" ּבחרבֹות gk)ּכמׁשּפטם ,gi `Îmikln)-o`kn) ְְְֲִִַָָָָָ
(ilka wx `id dxf dcearl dhixyd jxcyאמרּו ּוכבר .zenai) ְְָָ

(:biּומחלקת העם מּפּלּוג האזהרה ּגם זה, לאו ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבכלל
אגּדֹות"; אגּדֹות תעׂשּו לא - תתּגדדּו "לא ואמרּו: ְְְְֲֲִִֵַָָָֹֹֹֻֻהרּבים
תעׂשּו "לא ואמרּו: ׁשּבארּו ּכמֹו הּוא ּדקרא ּגּופיּה ְְְְֲֲֲִֵֵֶַָָָֹאבל

אמרם וכן ּדרׁש. מעין וזה הּמת", על iw.)חּבּורה oixcdpq): ְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ולאֿיהיה ׁשּנאמר: ּבלאו, עֹובר ּבמחלקת ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ"ּכלֿהּמחזיק

וכעדתֹו" d)כקרח ,fi xacna);הּדרׁש ּדר על הּוא ׁשּגם , ְְְֲֶֶֶַַַַַָָֹ
חכמים ׁשּבארּוהּו ּכמֹו אּיּום, הּוא הרי ּדקרא ּגּופיּה ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶָָָאבל
זה: ּדבר ׁשענין ּבארּו ׁשהם לפי אזהרה, לא ׁשלילה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
הּכהּנה את לעצמֹו וטֹוען הּכהנים על ׁשהחֹולק מֹודיע ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֻׁשה'
יהיה ולא לקרח ּׁשארע מה ּבֹו יארע לא הּבאים ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹּבּדֹורֹות

הּבליעה ezcre)ענׁשֹו, gxw eyprpy enk)ענׁשֹו יהא אּלא , ְְְְִֵֶַָָָָ
לֹו" מׁשה ּביד ה' ּדּבר הּצרעת,(my)"ּכאׁשר ּכלֹומר: , ְְֲִֶֶֶַַַַַַָֹ

וגֹו'" ּבחיק יד "הבאֿנא למׁשה: יתעּלה (zenyּבאמרֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
(e ,cּבעּזּיה ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ,(ek aÎminid ixac)-yprpy) ְְְִִֵֶָָֻ

(mipdkd lr wlgy llba eiig lka zrxvaלענין אחזֹור .ְְֱִֶַ
ז מצוה ּדיני נתּבארּו ׁשּכבר ואמר, מּכֹותהּמצוה ּבסֹוף ֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

(.k).לֹוקה - זה לאו על והעֹובר .ְֵֶֶַָָ

- הקע"א הראׁשהּמצוה ׂשער מּלתלׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
"ולאֿ אמרֹו: והּוא הּסכלים, ׁשעֹוׂשים ּכדר הּמתים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹעל

למת" עיניכם ּבין קרחה `)תׂשימּו ,ci mixac)לאו וכפל . ְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָ
ּבראׁשם" קרחה "לאֿיקרחה ואמר: ּבּכהנים k`,זה `xwie) ְְְְְֲִִֶַַָָָָֹֹֹֻ

(d"עיניכם "ּבין ׁשּמּמהּֿׁשאמר לפי הּדין, להׁשלים ּכדי ,ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ּבאר לפיכ - אסּור ּבלבד ּפנים מּפאת ׁשרק אֹומרים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָהיינּו
ּכלֿהראׁש על לחּיב ּבראׁשם" קרחה יקרחה "לא ְְְְְְִֵַַַָָָָָָֹֹֹֻואמר:
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`xcקח h"kÎd"k iyiyÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבראׁשם" קרחה יקרחה "לא אמר: אּלּו וגם העינים. ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹֹֻּכבין
- הּמת על ׁשּלא ּבין הּמת על ּבין אֹומרים: היינּו ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבלבד,

וכלֿהּמגּלה "למת". ׁשם ּבאר לפיכ(gxewd)מּׂשער ּכּגריס ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּכהן ׁשהּוא ּבין לֹוקה, - ּדוקא הּמת על ּבתליׁשה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹראׁשֹו
אחת. מלקּות וקרחה ּכלֿקרחה על לֹוקה יׂשראל אֹו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָּגדֹול
ּובבׂשרם יגּלחּו לא זקנם "ּופאת ּבּכהנים: מהּֿׁשּכפל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹוכן

ׂשרטת" יׂשרטּו ּתֹורת(my)לא להׁשלים אּלא ּבא לא ְְְְִִֶֶַַָָָָֹֹ
מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו .(k`.)הּמצוה, ְְְְִִֵֶַַָָ

ה'תשע"ב אדר כ"ה שני יום

ה'תשע"ב אדר כ"ו שלישי יום

ה'תשע"ב אדר כ"ז רביעי יום

.‚Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםשנֿישישיכ"הֿכ"טאדר

- הע"ג ּבחטאיםהּמצוה להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָ
יתעּלה לפניו mdilr)ׁשחטאנּו zecezdl)ּכׁשּנׁשּוב ּבדּבּור, ְְְְִִֶֶֶַָָָָָ

ׁשּיאמר: וענינֹו, הּוּדּוי וזהּו - חטאתי,מהם הּׁשם! "אּנא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ויבּקׁש אתֿהּדּבּור וירחיב ."וכ ּכ ועׂשיתי ּפׁשעּתי ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָעויתי,
החטאים ׁשאפּלּו ּדע, לׁשֹונֹו. צחּות ּכפי זה ּבענין ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָּכּפרה
מּקדם, ׁשּנזּכרּו האּלה הּקרּבנֹות מיני עליהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשחּיבים
צרי - לֹו נתּכּפר ׁשּמקריבם ׁשּמי יתעּלה, אמר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבהם
אמרֹו והּוא הקרבתם. ּבׁשעת להתוּדֹות ּגם ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָעלּֿכלּֿפנים
יעׂשּו ּכי אֹוֿאּׁשה איׁש יׂשראל אלּֿבני "ּדּבר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיתעּלה:
עׂשּו" אׁשר אתֿחּטאתם והתוּדּו וגֹו' האדם ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹמּכלֿחּטאת

(fÎe ,d xacna)לפי" זה: ּפסּוק ּבפרּוׁש הּמכלּתא ּולׁשֹון ,ְְְְְִִֵֶַָָ
אׁשר והתוּדה מאּלה] לאחת כיֿיאׁשם '[והיה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:

d)חטא' ,d `xwie)- 'עליה' חטא; אׁשר חטא על יתוּדה - ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבמׁשמע אין מּׁשּנׁשחטה. לא קּימת, ּכׁשהיא החּטאת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹעל
זה, ׁשּפסּוק לפי הּמקּדׁש". ּביאת על אּלא הּיחיד ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיתוּדה

עליה" חטא "אׁשר יתעּלה אמרֹו נאמר(my)ּכלֹומר ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָָָ
עּמֹו והּנזּכרים וקדׁשיו מקּדׁש ּבמטּמא וּיקרא ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָּבפרׁשת

(cxeie dler ,z`hg oaxw mdilr miaiigy mi`hg zveaw)ְּכמֹו
ּבארנּו vw)ׁשּכבר xeriy - ar devn)ּכאן אמר לפיכ , ְְְִֵֶַַָָָָ

הּוּדּוי חּיּוב אּלא זה מּפסּוק למדים היינּו ׁשּלא ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבּמכלּתא,
מקּדׁש cala)למטּמא beq eze`n mi`hgd zveaw)מּנין" ; ְְִִִִֵַַָ

אמר ּכלֿהּמצות? ׁשאר מרּבה ynegaאּתה sqep weqt) ְְְִֶַַַַָָָָֹ
(xacnaמיתֹות אף ּומּנין והתוּדּו. יׂשראל ּבני אל ּדּבר :ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָ

מצות לרּבֹות - ּכלֿחּטאתם חּטאתם, אמר: ְְְִֵַַַַָָָָָָֹּוכרתֹות?
אמרּו וׁשם עׂשה". מצות לרּבֹות - יעׂשּו ּכי ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָֹֹלאֿתעׂשה;
על חברֹו: לבין ּׁשּבינֹו מּמה - האדם' "'מּכלֿחּטאת ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹעֹוד:
לרּבֹות - 'למעל' הרע; לׁשֹון ועל הּגזלֹות ועל ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָֹהּגנבֹות
לרּבֹות - הּנפׁש' 'ואׁשמה והמקּלל; לּׁשקר ּבׁשם ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּנׁשּבע
זֹוממין? עלּֿפי הּנהרגין אף יכֹול ׁשּיתוּדּו. מיתֹות ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכלֿחּיבי
חּיב ׁשאינֹו ּכלֹומר ההיא' הּנפׁש 'ואׁשמה אּלא אמרּתי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלא

הע אּלא חטא, ׁשּלא ידע אם ׁשקר".להתוּדֹות עדי עליו ידּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
והּקּלים החמּורים החטאים ּכלֿסּוגי ׁשעל ,ל נתּבאר ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּנה

ׁשּנאמר ּולפי וּדּוי, עליהם חּיבים עׂשה מצות על ְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹואפּלּו
היה הּקרּבן, חּיּוב עם יחד "והתוּדּו", ּכלֹומר הּזה, ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָהּצּוּוי
עצמּה ּבפני מצוה לבּדֹו הּוּדּוי ׁשאין ּבדעּתנּו, לעלֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָיכֹול
לבאר הצרכּו לפיכ הּקרּבן, אחר מהּנגררים הּוא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻאּלא
מביאין ׁשהם ּבזמן "יכֹול זה: ּבלׁשֹון ּבּמכלּתא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָאתֿזה

(oaxw)ּדּבר אמר: מביאין? ׁשאין ּבזמן אף ּומּנין ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָמתוּדין;
והתוּדּו יׂשראל avn)אלּֿבני lka)אּלא וּדּוי ּבמׁשמע אין . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ואתֿעון אתֿעונם והתוּדּו אמר: ּבּגלּות? אף מּנין ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבארץ;
n)אבתם" ,ek my)ולנּו הּצדקה אדני ל" אמר: ּדנּיאל וכן . ְְְְֲֲִֵֵַַָָָָָָָֹֹ

הּפנים" f)ּבׁשת ,h l`ipc)ֿמה מּכל ל נתּבאר הּנה . ְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹ
על החֹוטא על וחֹובה עצמּה ּבפני מצוה ׁשהּוּדּוי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּׁשהזּכרנּו,
ּבין לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין ׁשחטא, חטא ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָאיזה
ּכמֹו להתוּדֹות חּיב קרּבן, הביא ׁשּלא ּובין קרּבן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשהביא
ּולׁשֹון עׂשּו". אׁשר אתֿחּטאתם "והתוּדּו יתעּלה: ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאמר

zen)ספרא ixg` zyxt ,`k ,fh `xwie)זה - "והתוּדה ּגםּֿכן: ְְְִִֵֶַַָָ
אחרֹון ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדברים". ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָוּדּוי

.(ft:)מּכּפּורים ִִִ

ה'תשע"ב אדר כ"ח חמישי יום

.È .‚Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� ‚"Ú‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

- העׂשירית ׁשמעהּמצוה קריאת לקרא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָֹ
"ודּברּת יתעּלה: אמרֹו והּוא - וׁשחרית ערבית - ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָּבכלֿיֹום

"ּבבית ּבׁשבּת a)ּבם ,e mixac)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָ
וׁשם ּברכֹות, ּבמּסכת ׁשמע(k`.)זֹו ׁשּקריאת נתּבאר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

dxezd)ּדאֹוריתא on)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון .(zekxac b wxt yix): ְְְְֶַַָָ
קבע ּתֹורה ׁשּנתנה נתנּו(onf)"ּכׁשם ּכ ׁשמע, לקריאת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

מןֿ אינם הּתפּלה זמּני ּכלֹומר: לּתפּלה", זמן ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָחכמים
ּכמֹו מןֿהּתֹורה, היא עצמּה הּתפּלה מצות אבל ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָהּתֹורה;

d)ׁשּבארנּו dyr zevn)וזהּו - זמּנים לּה ּתּקנּו וחכמים , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
אמרם ek.)ענין zekxa),"ּתּקנּום ּתמידין ּכנגד "ּתפּלֹות : ְְְְְְִִִִִֶֶַָָ

הּנׁשים אין זֹו ּומצוה ההקרבה. ּבזמּני זמּניהן ּתּקנּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּכלֹומר:
ּבּה". ַָָחּיבֹות

ה'תשע"ב אדר כ"ט שישי יום

.‰ .È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםחמישֿישישיכ"חֿכ"טאדר

- העׂשירית ׁשמעהּמצוה קריאת לקרא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָֹ
"ודּברּת יתעּלה: אמרֹו והּוא - וׁשחרית ערבית - ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָּבכלֿיֹום

"ּבבית ּבׁשבּת a)ּבם ,e mixac)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָ
וׁשם ּברכֹות, ּבמּסכת ׁשמע(k`.)זֹו ׁשּקריאת נתּבאר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

dxezd)ּדאֹוריתא on)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון .(zekxac b wxt yix): ְְְְֶַַָָ
קבע ּתֹורה ׁשּנתנה נתנּו(onf)"ּכׁשם ּכ ׁשמע, לקריאת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

מןֿ אינם הּתפּלה זמּני ּכלֹומר: לּתפּלה", זמן ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָחכמים
ּכמֹו מןֿהּתֹורה, היא עצמּה הּתפּלה מצות אבל ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָהּתֹורה;

d)ׁשּבארנּו dyr zevn)וזהּו - זמּנים לּה ּתּקנּו וחכמים , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
אמרם ek.)ענין zekxa),"ּתּקנּום ּתמידין ּכנגד "ּתפּלֹות : ְְְְְְִִִִִֶֶַָָ
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oqip '` ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּנׁשים אין זֹו ּומצוה ההקרבה. ּבזמּני זמּניהן ּתּקנּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּכלֹומר:
ּבּה". ַָָחּיבֹות

- החמּׁשית יתעּלה.הּמצוה לעבדֹו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ה' את "ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָונכּפל

dk)אלהיכם" ,bk zeny)"תעבדּו "ואתֹו ואמר ;,bi mixac) ְְֱֲֵֶַַָֹֹֹ
(d"תעבד "ואתֹו ואמר ;(bi ,e my)"ּולעבדֹו" ואמר ;my) ְְְְְֲַַַָָָֹֹ

(bi ,`iמןֿהּצּוּוים הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ואףֿעלּֿפי .ְִִִִִֶֶַַַַַַ
ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו - יׁש(yxeya)הּכללּיים הרי - הרביעי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ספרי ּולׁשֹון הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, i`,ּבֹו mixac) ְְְִִִִִֵַַָ
(biזה - "ּולעבדֹו עֹוד: ואמרּו ּתפּלה". זֹו - "ּולעבדֹו :ְְְְְְְִֶָָָָ

יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָּתלמּוד".
מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתפּלה לעּקר "מּנין אמרּו: ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָֹהּגלילי

(o`kn)"תעבד ואתֹו ּתירא אלהי אתֿה' :(bi ,e my). ְֱֲִֶֶַָֹֹֹ
יׂשים ּכלֹומר - ּבמקּדׁשֹו" עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָואמרּו:

ּבֹו להתּפּלל ecbpl)ונכחֹו(ycwna)מּטרתֹו e`)ׁשּבאר ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָ
g,ׁשלמה `Îmikln) "dGd ziAd" ,"dGd mFwOdÎl` ElNRzde") ְֹֹ§¦§©§¤©¨©¤©©¦©¤

(hi ,e aÎminid ixacae ,dl ,hk.(

ה'תשע"ב ניסן א' קודש שבת יום

.‰ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
- החמּׁשית יתעּלה.הּמצוה לעבדֹו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָ

ה' את "ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָונכּפל
dk)אלהיכם" ,bk zeny)"תעבדּו "ואתֹו ואמר ;,bi mixac) ְְֱֲֵֶַַָֹֹֹ

(d"תעבד "ואתֹו ואמר ;(bi ,e my)"ּולעבדֹו" ואמר ;my) ְְְְְֲַַַָָָֹֹ
(bi ,`iמןֿהּצּוּוים הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ואףֿעלּֿפי .ְִִִִִֶֶַַַַַַ

ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו - יׁש(yxeya)הּכללּיים הרי - הרביעי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ספרי ּולׁשֹון הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, i`,ּבֹו mixac) ְְְִִִִִֵַַָ

(biזה - "ּולעבדֹו עֹוד: ואמרּו ּתפּלה". זֹו - "ּולעבדֹו :ְְְְְְְִֶָָָָ
יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָּתלמּוד".
מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתפּלה לעּקר "מּנין אמרּו: ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָֹהּגלילי

(o`kn)"תעבד ואתֹו ּתירא אלהי אתֿה' :(bi ,e my). ְֱֲִֶֶַָֹֹֹ
יׂשים ּכלֹומר - ּבמקּדׁשֹו" עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָואמרּו:

ּבֹו להתּפּלל ecbpl)ונכחֹו(ycwna)מּטרתֹו e`)ׁשּבאר ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָ
g,ׁשלמה `Îmikln) "dGd ziAd" ,"dGd mFwOdÎl` ElNRzde") ְֹֹ§¦§©§¤©¨©¤©©¦©¤

(hi ,e aÎminid ixacae ,dl ,hk.(
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קט oqip '` ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּנׁשים אין זֹו ּומצוה ההקרבה. ּבזמּני זמּניהן ּתּקנּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּכלֹומר:
ּבּה". ַָָחּיבֹות

- החמּׁשית יתעּלה.הּמצוה לעבדֹו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ה' את "ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָונכּפל

dk)אלהיכם" ,bk zeny)"תעבדּו "ואתֹו ואמר ;,bi mixac) ְְֱֲֵֶַַָֹֹֹ
(d"תעבד "ואתֹו ואמר ;(bi ,e my)"ּולעבדֹו" ואמר ;my) ְְְְְֲַַַָָָֹֹ

(bi ,`iמןֿהּצּוּוים הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ואףֿעלּֿפי .ְִִִִִֶֶַַַַַַ
ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו - יׁש(yxeya)הּכללּיים הרי - הרביעי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ספרי ּולׁשֹון הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, i`,ּבֹו mixac) ְְְִִִִִֵַַָ
(biזה - "ּולעבדֹו עֹוד: ואמרּו ּתפּלה". זֹו - "ּולעבדֹו :ְְְְְְְִֶָָָָ

יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָּתלמּוד".
מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתפּלה לעּקר "מּנין אמרּו: ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָֹהּגלילי

(o`kn)"תעבד ואתֹו ּתירא אלהי אתֿה' :(bi ,e my). ְֱֲִֶֶַָֹֹֹ
יׂשים ּכלֹומר - ּבמקּדׁשֹו" עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָואמרּו:

ּבֹו להתּפּלל ecbpl)ונכחֹו(ycwna)מּטרתֹו e`)ׁשּבאר ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָ
g,ׁשלמה `Îmikln) "dGd ziAd" ,"dGd mFwOdÎl` ElNRzde") ְֹֹ§¦§©§¤©¨©¤©©¦©¤

(hi ,e aÎminid ixacae ,dl ,hk.(

ה'תשע"ב ניסן א' קודש שבת יום

.‰ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
- החמּׁשית יתעּלה.הּמצוה לעבדֹו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָ

ה' את "ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָונכּפל
dk)אלהיכם" ,bk zeny)"תעבדּו "ואתֹו ואמר ;,bi mixac) ְְֱֲֵֶַַָֹֹֹ

(d"תעבד "ואתֹו ואמר ;(bi ,e my)"ּולעבדֹו" ואמר ;my) ְְְְְֲַַַָָָֹֹ
(bi ,`iמןֿהּצּוּוים הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ואףֿעלּֿפי .ְִִִִִֶֶַַַַַַ

ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו - יׁש(yxeya)הּכללּיים הרי - הרביעי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ספרי ּולׁשֹון הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, i`,ּבֹו mixac) ְְְִִִִִֵַַָ

(biזה - "ּולעבדֹו עֹוד: ואמרּו ּתפּלה". זֹו - "ּולעבדֹו :ְְְְְְְִֶָָָָ
יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָּתלמּוד".
מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתפּלה לעּקר "מּנין אמרּו: ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָֹהּגלילי

(o`kn)"תעבד ואתֹו ּתירא אלהי אתֿה' :(bi ,e my). ְֱֲִֶֶַָֹֹֹ
יׂשים ּכלֹומר - ּבמקּדׁשֹו" עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָואמרּו:

ּבֹו להתּפּלל ecbpl)ונכחֹו(ycwna)מּטרתֹו e`)ׁשּבאר ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָ
g,ׁשלמה `Îmikln) "dGd ziAd" ,"dGd mFwOdÎl` ElNRzde") ְֹֹ§¦§©§¤©¨©¤©©¦©¤

(hi ,e aÎminid ixacae ,dl ,hk.(
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc dxenz(ipy meil)

xaeq dn azkp `le mzqa epyp oerny iax ixace ,jetd 'mixen`
,gafn iycwaéúéøçà àzìéënî áéúBî éëäåiax lr eywd jke - §¨¦¦¦§¦§¨©£¦¦

,epipy ,zxg` `ziixa dze`n opgeiy miycwïéa ,eúîmcew eid m` ¥¥
ezny,ïéîéîzeïéáeid m`,eøáwé ,ïéîeî éìòamzectl xyt` i`e §¦¦¥©£¥¦¦¨§

.mpeicta dkxrde dcnrd mikixvy oeikíéøeîà íéøác äna]s`y ©¤§¨¦£¦
,exawi minen ilra eid ezny mcew m`ìáà ,úéaä ÷ãa éLã÷a§¨§¥¤¤©©¦£¨

íéLãwa,gafn iycwa -,eãtémikixv mpi` gafn iycwy meyn ©¢¨¦¦¨
dkxrde dcnrd,øîBà ïBòîL éaø .[,ziad wca iycwaíéîéîz ©¦¦§¥§¦¦

,eãté ïéîeî éìòáe eøáwédcnrd dkixv ziad wca ly dnda oi`y ¦¨§©£¥¦¦¨
.dkxrdeïðçBé éaøc àzáeézopgei iax ixac lr dyw dxe`kle - §§¨§©¦¨¨

îdàôéqmixaeq minkgy `ziixaa x`ean oky ,`ziixad ly ¥¥¨
.dkxrde dcnrd mikixv mpi` gafn iycwy

:`xnbd zvxznïðçBé éaø Cì øîà,jl xnel opgei iaxl yi -àëä ¨©¨©¦¨¨¨¨
ïðé÷ñò éàîa,xaecn dna `ziixaa o`k -Bøwéòî íeî ìòáa- §©©§¦©§©©¥¦¨

minkg mb ef dndaay ,deyicwdy mcew men zlra dzidy dndaa
:`xnbd zxne` .dkxrde dcnrd dkixv dpi`y micenéîð éëä̈¦©¦

àøazñîdndaa zxacn `ziixady ,xnel xazqn mb jk - ¦§©§¨
,deyicwdy mcew men zlra dzidyàîéz éàcxn`z m` ixdy - §¦¥¨

zxacn `ziixadyïîeî úà ïLéc÷ä íãwLadndad dzyrpy - §¤¨©¤§¥¨¤¨
ly dnday minkg exn`y dne ,deyicwdy xg`l wx men zlra

ra `idy gafn iycwiycw ly dnday meyn `ed ,dctz men zl
,dkxrde dcnrd dkixv dpi` gafndìò ïBòîL éaø âBìôéðdid - ¦§©¦¦§£¨

dcnrd dkixv gafn iycw ly dnday xaeqy oerny iax jixv
men zlra s` gafn iycway xnele ,df oic lr s` welgl ,dkxrde
men lray `ziixaa exn`y dny ,dfn gken i`ce `l` .xawz

epiid ,dctis` dfae ,deyicwdy mcew men zlra dzidy dndaa
:`xnbd dywn .dkxrde dcnrd dkixv dpi`y dcen oerny iax

,àlàepiid ,`ziixaa xn`py men lra i`cey epgkedy xg`l ¤¨
,deyicwdy mcew men zlra dzidy dndadézáeéz éåäéz àîéì¥¨¦§¥§§¥

Lé÷ì Léøcxn`y yiwl yix lr `iyew o`kn didzy xn`p m`d - §¥¨¦
yi ixdy ,dkxrde dcnrd mikixv mpi` gafn iycw minkg zrcly
dyicwdl mcew men zlra dzidy meyn `weecy `ziixaa wiicl
xg`l men zlra dzyrp m` la` ,dctzy minkg exn` jkl
mikixv gafn iycwy meyn epiide ,xawz minkgl s` dyicwdy

:`xnbd zvxzn .yiwl yixk `lce ,dkxrde dcnrdLéø Cì øîà̈©¨¥
Lé÷ì,jl xnele uxzl yiwl yixl yi -cïðé÷ñò éàîa àëä- ¨¦¨¨§©©§¦©

,xaecn dna ,`ziixaa o`kyïîeî úà ïLéc÷ä íãwLa- §¤¨©¤§¥¨¤¨
mininzy ,dligza epx`iay itke ,dninz dzidyk dyicwdy
jixv oi` opaxly meyn ecti oinen ilrae ,dxifb meyn exawi

.dkxrde dcnrd
inp ikd'a lirl `xnbd dgikedy dn] dyw ok m` :`xnbd zl`ey

,['`xazqndìò ïBòîL éaø âBìôéðåmb welgi oerny iaxy - §¦§©¦¦§£¨
iycw ly dnday xaeq oerny iax lkd ixacl ixdy ,gafn iycwa
s` gafn iycway xnel jixv dide ,dkxrde dcnrd dkixv gafn
gken ,dctz men zlray xn`y dnne ,xawz men zlra
.deyicwdy mcew men zlra dndad dzidyk ,zxacn `ziixady

:`xnbd zvxznLé÷ì Léø Cì øîàxnele zeprl yiwl yixl yi - ¨©¨¥¨¦
,jlïBòîL éaø âéìôc éîð éëälr s` oerny iax wleg zn`ay - ¨¦©¦§¨¦©¦¦§

`l` ,`nw `pz xn`y dn lk lr wleg oerny iaxy epiidc .df oic
enke ,ziad wca iycwa eilr wlgpy dn z` `ziixad dxikfdy

afn iycwa s` eilr wlgp ,ziad wca iycwa eilr wlgpyitl wxe .g
d`iady ote`a la` ,ok uxzl yi ef `ziixa yiwl yix dpyy ote`d
iax my xn`y oeik ,ok uxzl xyt` did `l ,lirl ef `ziixa `xnbd

.ecti minen ilra gafn iycwy yexita oerny
dpc `xnbd ,oeict mda jiiy ezn miycwd m`y `ziixaa epipy

:ezn ote` dfi`aLé÷ì Léøì ,àøéæ éaøì äéîøé éaø déì øîà̈©¥©¦¦§§¨§©¦¥¨§¥¨¦
øîàcyéðz÷å ,äëøòäå äãîòä ììëa eéä àì çaæî éLã÷ ïðaøì §¨©§©¨¨¨§¥¦§¥©Ÿ¨¦§©©£¨¨§©£¨¨§¨¨¥

`ziixaa epipye -yçaæî éLã÷,ezny ¨§¥¦§¥©
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k`קי wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`eny`kehÎg

àëçì äãìé øLà äià-úá ätöø éða éðL-úà Cìnä çwiåúLáôî-úàå éðîøà-úà ìeàL ©¦©´©¤¿¤¤§Â¥§¥̧¦§¨³©©¨Æ£¤´¨§¨´§¨½¤©§Ÿ¦−§¤§¦®¤
:éúìçnä élæøa-ïa ìàéøãòì äãìé øLà ìeàL-úa ìëéî éða úLîç-úàåèíéðòábä ãéa íðziå §¤£¥À¤§¥Æ¦©´©¨½£¤¬¨§¨²§©§¦¥¬¤©§¦©−©§Ÿ¨¦«©¦§¥º§©´©¦§Ÿ¦À

å ýåýé éðôì øäa íòé÷iåíézòáL eìti(éø÷ ízòáL)íäå ãçé(éø÷ änäå)íéðLàøa øéö÷ éîéa eúîä ©Ÿ¦ª³¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©¦§¬§©§−̈§©§¨−¨®©§¥¸§¥̧¨ª§¹¦¥³¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½
úlçú(éø÷ úlçúa):íéøòN øéö÷éøéö÷ úlçzî øevä-ìà dì eähzå ÷Oä-úà äià-úá ätöø çwzå §¦©−¦§¦©−§¦¬§Ÿ¦«©¦©´¦§¨Á©©¨̧¤©©¹©©¥̧¨³¤©Æ¦§¦©´¨¦½

:äìéì äãOä úiç-úàå íîBé íäéìò çeðì íéîMä óBò äðúð-àìå íéîMä-ïî íäéìò íéî-Czð ãò©²¦©©¬¦£¥¤−¦©¨¨®¦§Ÿ¨§¨Á¸©¨©¹¦¨³©£¥¤Æ½̈§¤©©¬©¨¤−¨«§¨
àé:ìeàL Lâìt äià-úá ätöø äúNò-øLà úà ãåãì ãbiåáéìeàL úBîöò-úà çwiå ãåc Cìiå ©ª©−§¨¦®¥¯£¤¨§¨²¦§¨¬©©−̈¦¤¬¤¨«©¥¤́¨¦À©¦©º¤©§³¨Æ

íeìz øLà ïL-úéa áçøî íúà eáðb øLà ãòìb Láé éìòa úàî Bða ïúðBäé úBîöò-úàå(éø÷ íeàìz) §¤©§Æ§¨¨´§½¥¥¾©£¥−¨¥´¦§¨®£¤Á¨§¸Ÿ¹̈¥§´Ÿ¥©À£¤̧§¨¬§¨¬

íL(éø÷ änL)ìtäíézLìt)(éø÷ íézLìt úBkä íBéa:òaìba ìeàL-úà íézLâéúBîöò-úà íMî ìòiå ¨¨ÆÆ̈¨Æ§¦§¦½§¦§¦½§¸©¯§¦§¦²¤¨−©¦§«Ÿ©©©³©¦¨Æ¤©§´
:íéò÷enä úBîöò-úà eôñàiå Bða ïúðBäé úBîöò-úàå ìeàLãéBða-ïúðBäéå ìeàL-úBîöò-úà eøa÷iå ¨½§¤©§−§¨¨´§®©©´©§½¤©§−©¨¦«©¦§§´¤©§¨´¦¨¨§Â

ô:ïë-éøçà õøàì íéäìà øúòiå Cìnä äeö-øLà ìk eNòiå åéáà Lé÷ øá÷a òìöa ïîéða õøàa§¤̧¤¦§¨¦¹§¥À̈§¤Æ¤Æ¦´¨¦½©©£½¬Ÿ£¤¦−̈©¤®¤©¥¨¥¯¡Ÿ¦²¨−̈¤©£¥¥«
åèìtì äîçìî ãBò-éäzåìt-úà eîçliå Bnò åéãáòå ãåc ãøiå ìàøNé-úà íézL:ãåc óòiå íézL ©§¦¯¦§¨¨²©§¦§¦−¤¦§¨¥®©¥̧¤¨¦¹©£¨¨¬¦²©¦¨£¬¤§¦§¦−©¨¬©¨¦«

i"yx

(Á).Ï‡È¯„ÚÏ ‰„ÏÈ ¯˘‡ ÏÂ‡˘ ˙· ÏÎÈÓ È�·וכי

ילדה, מירב אלא לו, ילדה מירב והלא ילדה, מיכל

יתום והמגדל שמה, על נקרא לפיכך גדלה, ומיכל

שמו על ונקרא ילדו כאלו ביתו, בתוך (סנהדריןויתומה

ב) ˜ˆÈ¯.(Ë):יט ˙ÏÁ˙·:ניסן �˙Í(È)בימי „Ú
.ÌÈÓ.לקבורה נתנו שלא בתשרי, הגשמים בימות

כתיב כג)והלא כא אמרו(דברים אלא נבלתו, תלין לא :

שמים שם ויתקדש התורה, מן אחת אות תיעקר מוטב

של טיבן מה אומרים: ושבין עוברין שהיו בפרהסיא,

פשטו עשו, ומה הם, מלכים מבני להם: אומרים אלו,

ראויה אומה לך אין אומרים: גרורים, בגרים ידם

זו כאומה בה א)לידבק עט ‡˙(È·):(יבמות Á˜ÈÂ
.ÏÂ‡˘ ˙ÂÓˆÚשלא שאול', 'אל עליהם לו שנאמר

כהלכה: ÂÓˆÚ˙.(È‚)נספד ˙‡ ÂÙÒ‡ÈÂשבעה

‰ÍÏÓ.(È„)המוקעין: ‰Âˆ ¯˘‡ ÏÎעליהם להספיד

ישראל: ערי בכל

cec zcevn
(Á).ÏÎÈÓ È�·נשאת היתה לא אף ילדה, לא מיכל הנה

אחותה ומיכל ילדתם, והיא אחותה, מירב אם כי לעדריאל
שמה על נקראו זה ובעבור ב)גדלתם, יט ·‰¯.(Ë):(סנהדרין

שאול: בגבעת ‰'.אשר È�ÙÏלפני העבירום כי ברשותו,
ז"ל רבותינו אמרו כן ונלכדו, א)הארון עט ÂÏÙÈÂ.:(יבמות

כאחד: הקציר,·¯‡˘ÌÈ�Â.הומתו מימי הראשונים בימים
קציר: לכל ראשון נקצרים שהם השעורים, קציר בתחלת ומפרש, Ï‰.(È)וחוזר Â‰Ë˙Âלשבת השק את לעצמה ופרשה נטתה

והעופות: החיות מן התלוים לשמור בו:‰ˆÂ¯.תחתיו, שנתלו ההר ÌÈÓ.הוא Í˙� „Úהמים נתך עד נתלו, מעת אותם שמרה
הגשמים, עצירת היתה אביהם בעון אשר דעת ולמען יורידום, למען מעט, גשם ירד המקום ובהשגחת הורידום, אז כי עליהם,

לרדת: הגשמים התחילו משפט, שנעשה לאחר אשר �˙�‰.בראותם ‡ÏÂ:תלוים שהיו „Â„.(È·)בעוד ÍÏÈÂהחסד כשמוע
עמהם, חסד לעשות הוא אף התעורר לזה והעופות, החיות מן נאכלו ולא הם, קיימים עדיין ואשר המתים, עם רצפה שעשתה

ויהונתן: שאול עצמות עם ˘‡ÏÂ.לקברם ˙ÂÓˆÚ ˙‡ Á˜ÈÂ,בהחבא נקבר כי כראוי נספד שלא שאול', 'אל לו נאמר כי על
כראוי: ולהספידו אביו, בקבר שנית לקברו עצמותיו לקח פנתהÂÁ¯Ó·.לזאת החומה כי מחומת, נאמר: א שמואל ובסוף

Ì˘Ó.(È‚)להרחוב: ÏÚÈÂ:'וגו עצמות את גלעד מיבש העלה שאול:‰ÌÈÚ˜ÂÓ.דוד בגבעת נתלו ‡˙(È„)אשר Â¯·˜ÈÂ
.ÏÂ‡˘ ˙ÂÓˆÚ:'וגו שאול עצמות עם קבר המוקעים, ˆÂ‰.עצמות ¯˘‡ ÏÎהספידו עצמו ודוד כבודו, לפי כראוי להספידו

שכתוב כמו יז)מאז, א שאול:(לעיל על וגו' דוד ויקונן :.ÔÎ È¯Á‡לשאול הספידו אשר ואחר הגבעונים, משפט שעשה אחר
ספוקם: די הגשם וירד המקום, להם נתרצה Â‚Â'.(ÂË)כראוי, „ÂÚ È‰˙Âשנלחמו למעלה, שנזכר המלחמה לבד לומר: רוצה

ישראל: עם לפלשתים מלחמה, עוד היה אבשלום, בדבר באלו אלו „Â„.ישראל ÛÚÈÂ:ונחלש נתייגע

oeiv zcevn
(Ë).ÌÂÚÈ˜ÂÈÂ:ותלאום.ÌÈ˙Ú·˘:שבע ‰˘˜.(È)מלשון

עבה: כמו�˙Í.הסלע:‰ˆÂ¯.יריעה לג)נשפך, ט ומטר(שמות :
ארצה: נתך להתעכב:ÁÂ�Ï.לא לומר ·ÈÏÚ.(È·)רוצה

מקום:·ˆÚÏ.(È„)התלואים:‰ÌÈÚ˜ÂÓ.(È‚)אדוני: שם
.¯˙ÚÈÂכמו רצוי, כא)ענין כה ה':(בראשית לו ויעתר :

dn wxt mildz - miaezk

mildzdnhÎc

.äîã:Eøãäå EãBä øBab Cøé-ìò Eaøç-øBâçäEøBúå ÷ãö-äåðòå úîà-øác-ìò áëø çìö | Eøãäå £«©§§´©¨¥´¦®¹§À©«£¨¤«©«£Ä̈§¸§©Ä§©À©§©−¡¤§©§¨¤®¤§«§−
ðéîé úBàøBð:Eåévçézçz íénò íéðeðL E:Cìnä éáéBà áìa eìté EæèáL ãòå íìBò íéäìà Eàñk «¨´§¦¤«¦¤À§Å¦¬−©¦©§¤´¦§®§¹¥À«§¥¬©¤«¤¦§£´−¡Ÿ¦¨´¨¤®¥¬¤

:Eúeëìî èáL øLéîçéäìà íéäìà EçLî | ïk-ìò òLø àðNzå ÷ãv záäà:Eøáçî ïBNN ïîL E ¦¹ÀŸ¥¬¤©§¤«¨©´§¨¤¤»©¦§Å̈¤¬©©¥³§¨«£¿¡Ÿ¦´¡Ÿ¤®¤¬¤¨À¥«£¥¤«
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(„).Í¯È ÏÚ Í·¯Á ¯Â‚Á:הדרך והוא הודך והוא תורה של מלחמתה ‡Ó˙.(‰)להלחם ¯·„ ÏÚכדת להורות

צדק: בענות ימינךÍ¯Â˙Â.ולהתנהג לעשות המלחמה טכסיסי אותך תורה היא בו שתעסוק האמת ודבר התורה

להלחם, המיומנת ימין ל' בו נופל מלחמה בלשון תורה תלמוד שהזכיר לפי ימין)נוראות ביד להלחם הסדר :(כלומר

(Â).ÌÈ�Â�˘ ÍÈˆÁקרוים שהתלמידים מצינו מסורס מקרא זה והרי בלע"ז, אגיישוץ שנונים המלך אויבי בלב

הנעורים בני כן גבור ביד כחצים שנאמר קכ"ז)חצים חכמים(לקמן זה(המזויינים)ותלמידי אויבים קרוים בהלכה

בשער אויבי' את ידברו כי יבושו לא שנאמר שעה לפי ÂÏÙÈ.:(שם)לזה ÍÈ˙Á˙ ÌÈÓÚהעובדי יפלו התורה בשכר

ישראל: של תחתיהם ‡ÌÈ‰Ï.(Ê)גלולים Í‡ÒÎלפרעה אלהים נתתיך שנאמר כענין ועד לעולם ושופט שר כסאך

ו') למלוך:(שמות אתה וראוי אמת שמשפטיך מלכותך שבט מישור ששבט בשביל ˘ÔÓ(Á)ולמה 'Â‚Â ÍÁ˘Ó
.ÔÂ˘˘:המלכים כדת שמן משיחת ל' עליה נופל גדולה לשון ˜ˆÂÚÈ˙.(Ë)כל ˙ÂÏ‰‡Â ¯Óמתרגמינן קידה

·‚„ÍÈ˙Â.קציעתא: ÏÎרי ומריחים מתכפרים וסרחוניך בגדותיך כל ומדרשו בשמים, כריח מריחים בגדיך חכל

˘ÍÂÁÓ.ערב: È�Ó Ô˘ ÈÏÎÈ‰ ÔÓשן בהם, לשמחך עדן בגן לך המתוקני' ההיכלות משובחים שן מהיכלי יותר

שכרך: הנותנים שמחוך הם מני אשר היכלות שמחוך מני בלע"ז, איבוייר"א

cec zcevn
(„).¯Â‚Áירכך(היא)וזאת על חרבך חגור הגבור אתה הברכה

במלחמה: תנצח בה כי והדרך הודך ר"לÍ¯„‰Â.(‰)והיא
זה הממשלה בגבהי ותרכב שתצלח במה בך יהיה אשר ההדר
לא בצדק עניו שהיית ובעבור שעשית האמת בעבור לך יהיה

מעשיםÍ¯Â˙Â.להתיהר: לעשות אותך שלמד ימינך לזה
מזולת: ועזר למוד ומבלי אשרÍÈˆÁ.(Â)נוראים החצים

המלך אויבי בלב יפלו ההם החצים כי תחתיך אויביך יפלו ועי"ז מחודדים יהיו ולמטה)תשליך למעלה מוסב יפלו Í‡ÒÎ(Ê):(ומלת
.ÌÈ‰Ï‡מאלהי לך הנתון המלוכה ועד:כסא עולם יתקיים תנהג˘·Ë.ם כי מישור ממשלת היא מלכותך ממשלת כי בעבור

ובמישור: בצדק המלוכה ÔÎ.(Á)את ÏÚ:למלך אלהים משחך מעשיך כשרון ˘˘ÔÂ.בעבור ÔÓ˘בשמן נמשח תהיה כאשר
בך: יחפצו הכל כי מחבירך ששון עליך יהיה העם על ·‚„ÍÈ˙Â.(Ë)למלוך ÏÎדרך כן כי בושם במיני מקוטרים יהיו כולם

הריח: להם להביא בבושם לגמר ˘Ô.הגדולים ÈÏÎÈ‰ ÔÓהשמחה מן שן בהיכלי שיושב למי שיש הדעת והרחבת השמחה מן
בהיכלי שיושב למי שיש השמחה מעין יהיה לך שיהיה שמחה מיני כל ר"ל בהם אותך ישמחו אשר הדברים מן לך יהיה ההיא

ומרובה: גדולה שמחה שהיא שן
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(‰).¯·„ ÏÚ:בעבור.Í¯Â˙Â:ותלמדך(Â).ÌÈ�Â�˘חדודים

חרבי ברק שנותי אם ל"ב)כמו יקרא˘·Ë.(Ê):(דברים המושל
מיהודה שבט יסור לא וכן המוסר שבט בידו כי (בראשיתשבט

˜ˆÂÚÈ˙.(Ë):מט) ˙ÂÏ‰‡Â ¯ÂÓ:בושם מיני ·‚„ÍÈ˙Â.שמות
בגד: הפיל:˘Ô.מלשון נוספת:È�Ó.שן והיו"ד מן כמו

xe` ldi
עלחגורד דקאי פירש"י והדרך. הודך גבור ירך על חרבך

ירך על חרבך חגור א' דס"ג פ"ו ובשבת תורה. של מלחמתה
על לחזור זהיר הוי ופירש"י כתיב תורה בדברי האי גבור
על כחרב ראיה להביא הדין בשעת לך מזומנת שתהא משנתך
בידם פיפיות וחרב בגרונם אל רוממות ע"פ ועמ"ש גבור. ירך
פיפיות דחרב כ"א ס"פ בראשית פ' המד"ר בשם א' סעי' ושם
דסוכה ספ"ד מארז"ל ע"ד י"ל ירך על ופי' כו'. תורה היינו
ה' עם לכת והצנע ע"ד בסתר תורה דברי אף בסתר ירך מה
כו' רוח וארך צנוע והוה שנינו חכמים שנו ובפרק אלקיך
ומגלין שם שארז"ל לפי אחד פירוש שמואל במדרש וע"ש
וע' ברבים לדורשם שלא הצניעות צריך ובזה תורה רזי לו
עלמא ולית דבר. מכסה רוח ונאמן גבי א' קכ"ח נשא בזח"ג
סוד ליראיו ה' סוד שהוא יסוד הוא רזא ברזא. אלא מתקיימא

כמו גם היסוד. המשכת כך בצניעות צ"ל היחוד וכמו דוקא.
ע' הרע עין בהם שלטה קולות בקולי שניתנו ראשונות לוחות
בלק"ת וע' פ"ד. הראשון דרוש השמים האזינו בד"ה בלק"ת
עסק ע"י איך השני דרוש מלכות המה ששים בד"ה בשה"ש
המשילו ולכן בא זה הנה דודי קול העליון יחוד נמשך התורה
כו'. כנפיך ופרשת היחוד שה"ס בסתר ירך מה לירך אותו
שהם ירכין נקראו דברייתות ע"א דרנ"ח פקודי בזח"ב כמ"ש
מלכות המה ששים בד"ה בשה"ש בלק"ת וע' מגופא. לבר
ובד"ה ברייתות אלו פלגשים ושמונים בענין פ"ג השני דרוש
חלאים. כמו ירכיך חמוקי בענין פ"ד בנעלים פעמיך יפו מה
וירכבו בזבולון מ"ש שפיר ואתיא הצדקה על ג"כ פי' דשם
זח"א וע' יששכר. עם צדקה עושה הי' זבולון כי צידון על
ה"ד: דשבת פ"ו ירושלמי ע"ב. רמ"א ודף ע"ב ר"מ דף ויחי
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כמו גם היסוד. המשכת כך בצניעות צ"ל היחוד וכמו דוקא.
ע' הרע עין בהם שלטה קולות בקולי שניתנו ראשונות לוחות
בלק"ת וע' פ"ד. הראשון דרוש השמים האזינו בד"ה בלק"ת
עסק ע"י איך השני דרוש מלכות המה ששים בד"ה בשה"ש
המשילו ולכן בא זה הנה דודי קול העליון יחוד נמשך התורה
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וירכבו בזבולון מ"ש שפיר ואתיא הצדקה על ג"כ פי' דשם
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úBøòîe.óòæa ãøéì eìéçúä.øîà:ézìàL Ck àG,ïBöø éîLb àlà,äáãðe äëøa.ïðwúk eãøé,ìàøNé eàöiL ãò §¨¦§¦¥¥§©©¨©¨¨©§¦¤¨¦§¥¨§¨¨§¨¨¨§§¦§¨©¤¨§¦§¨¥

íéîLbä éðtî úéaä øäì íéìLeøéî.Bì eøîàå eàa:eãøiL íäéìò zìltúäL íLk,ïäì eëìiL ìltúä Ck.øîà ¦¨©¦§©©©¦¦§¥©§¨¦¨§¨§§¥¤¦§©©§¨£¥¤¤¥§¨¦§©¥¤¥§¨¤¨©
ïäì:íéòBhä ïáà úéçîð íà eàøe eàö.Bì çìLçèL ïa ïBòîL:àìîìàéðBçäzà,éìò éðøæBbéecð E.äî ìáà ¨¤§§¦¦§¥¤¤©¦¨©¦§¤¨¨¦§¨¥¦©¨¥§¦¨¤¦£¨¨

Cì äNòà,ðBöø Cì äNBòå íB÷nä éðôì àhçúî äzàLC,BðBöø Bì äNBòå åéáà ìò àhçúî àeäL ïák.éìòåáeúkä E ¤¡¤¨¤©¨¦§©¥¦§¥©¨§¤¨§¨§¥¤¦§©¥©¨¦§¤§§¨¤©¨
øîBà(äë ,âë éìùî):éáà-çîNé""EzãìBé ìâúå Enàå E. ¥¦§©¨¦§¦¤§¨¥©§¤
èänçä õðä íã÷ íéîLb íäì eãøéå ïépòúî eéä–eîéìLé àG,änçä õðä øçàì–eîéìLé.øæòéìà éaøøîBà: ¨¦§©¦§¨§¨¤§¨¦Ÿ¤¨¥©©¨©§¦§©©¨¥©©¨©§¦©¦¡¦¤¤¥

úBöç íã÷–eîéìLé àG,úBöç øçàì–eîéìLé.úBöç íã÷ íéîLb íäì eãøéå ãeìa úéðòz eøæbL äNòî.øîà Ÿ¤£©§¦§©©£©§¦©£¤¤¨§©£¦§§¨§¨¤§¨¦Ÿ¤£¨©
íäìïBôøè éaø:áBè íBé eNòå eúLe eìëàå eàö.áBè íBé eNòå eúLå eìëàå eàöéå,ìlä eàø÷å íéaøòä ïéa eàáe ¨¤©¦©§§§¦§§©£§¨§§¨§§¨§¨¨¥¨©§©¦§¨§©¥
ìBãbä. ©¨

g.minyb aexn ueg:íãà éðá ìò çøåèì ïäå ãåò ïäì ïéëéøö ïéàù äáøä åãøé øáëù àìà ,äàåáúä úà ïéì÷ì÷îù êë ìë äáøä åãøéù àì.migqt ixepz
:íå÷îì íå÷îî ïéìèìèîå íä ñøç ìù.eweni `ly:íéîùâá.dber br:äâåò ïéòë ìåâò íùåø ò÷ø÷á íùø.zexea inyb:úåøåá úåàìîì òôåùá íéîùâm`

.zignp:íéîá äñåëî äìåë íà.mireh oa`äéðîéñ ïéðúåðå äéìòá ïéàáå ,éúàöî äàéöî æéøëîå äéìò ãîåò äéä äàéöî àöåîù éî ìëù íéìùåøéá äúéä ïáà
:íìåòì ìåáî àá ë"àà íéîùâá äñëúúù øùôà äéä àìå ãàî ääåáâ äúéäù áåúë éúàöîå .íéòåè ïáà úàø÷ð ïáà äúåàå .äúåà ïéìèåðå.zecplãåáë ìò ïéãðîù

:áøä.`hgzn:òâòâúî
h.enilyi `l zevg mcew xne` xfril` iax:øæòéìà éáøë äëìäå.ezye elk` e`vàìà ìåãâä ììä ïéøå÷ ïéàù ,äìçú ìåãâä ììä åàø÷ ïäì øîà àìå

áù ùôðå äàìî ñøëá:äò

`xephxa yexit
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¯eav‰ ÏÚ ‡·z ‡HL ‰¯ˆ Ïk ÏÚ,הציבור על שתבוא כלומר – «»»»∆»…««ƒ
המשנה eaz`"ונקטה `ly",נקיה ÈÏÚ‰לשו� ÔÈÚÈ¯˙Ó�מתעני – «¿ƒƒ»∆»

בשופר, ÌÈÓLbותוקעי� ·¯Ó ıeÁ–�מ יותר גשמי� שיורדי� ≈…¿»ƒ
מתריעי� אי� מקו� מכל מה�, סובלי� אד� שבני פי על א� הצור�,

מתפללי� ואי� לאד�, וטובה ברכה ה� בכלל� שהגשמי� לפי עליה�,

טובה. רוב e„¯iLעל Ïlt˙‰ :ÏbÚÓ‰ È�BÁÏ BÏ e¯Ó‡L ‰NÚÓ«¬∆∆»¿¿ƒ«¿«≈ƒ¿«≈∆≈¿
ÌÈÁÒÙ È¯epz eÒÈ�Î‰Â e‡ˆ :Ì‰Ï ¯Ó‡ .ÌÈÓLb�עומדי שהיו – ¿»ƒ»«»∆¿¿«¿ƒ«≈¿»ƒ

אמר חרס, של שהיו וכיו� הפסח; קרבנות את בה� וצולי� בחצרות,

לבית, e˜BnÈשיכניסו� ‡HL ÏÈ·La,�בגשמי יתמסמסו שלא – ƒ¿ƒ∆ƒ
לתפילתו סמו� גשמי� שירדו היה GÂ‡(המאירי).שבטוח ,Ïlt˙‰ƒ¿«≈¿

dÎB˙a „ÓÚÂ ‰‚eÚ ‚Ú ?‰NÚ ‰Ó .ÌÈÓLb e„¯Èעיגול עשה – »¿¿»ƒ∆»»»»¿»«¿»
בתוכו, ועמד ÂÈ�ÙÏבקרקע ¯Ó‡Â:הקב"ה לפני –,ÌÏBÚ ÏL B�Ba¯ ¿»«¿»»ƒ∆»

È�‡ ÚaL� .EÈ�ÙÏ ˙Èa Ô·k È�‡L ,ÈÏÚ Ì‰È�t eÓN EÈ�a»∆»¿≈∆»«∆¬ƒ¿∆«ƒ¿»∆ƒ¿»¬ƒ
eÏÈÁ˙‰ .EÈ�a ÏÚ ÌÁ¯zL „Ú ,Ô‡kÓ ÊÊ È�È‡L ,ÏB„b‰ EÓLa¿ƒ¿«»∆≈ƒ»ƒ»«∆¿«≈«»∆ƒ¿ƒ

ÔÈÙh�Ó ÌÈÓLb.טפות טפות לרדת –¯Ó‡:המעגל חוני –‡G ¿»ƒ¿«¿ƒ»«
˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ˙B¯B· ÈÓLb ‡l‡ ,ÈzÏ‡L Ck�מרובי גשמי� – »»«¿ƒ∆»ƒ¿≈ƒƒ¿»

הבורות. את למלא כדי בה� ÛÚÊaשיהא „¯ÈÏ eÏÈÁ˙‰,בסער – ƒ¿ƒ≈≈¿««
¯Ó‡:המעגל חוני –‰Î¯a ,ÔBˆ¯ ÈÓLb ‡l‡ ,ÈzÏ‡L Ck ‡G »«»»«¿ƒ∆»ƒ¿≈»¿»»

˙Èa‰ ¯‰Ï ÌÈÏLe¯ÈÓ Ï‡¯NÈ e‡ˆiL „Ú ,Ô�w˙k e„¯È .‰·„�e¿»»»¿¿ƒ¿»«∆»¿ƒ¿»≈ƒ»«ƒ¿«««ƒ
ÌÈÓLb‰ È�tÓועלו הגשמי�, מרוב נשטפו הנמוכי� שהמקומות – ƒ¿≈«¿»ƒ

גבוה. שהוא הבית Ì‰ÈÏÚלהר zÏlt˙‰L ÌLk :BÏ e¯Ó‡Â e‡a»¿»¿¿≈∆ƒ¿««¿»¬≈∆
Ô‰Ï eÎÏiL Ïlt˙‰ Ck ,e„¯iL.�הגשמי שיפסיקו –:Ô‰Ï ¯Ó‡ ∆≈¿»ƒ¿«≈∆≈¿»∆»«»∆

ÌÈÚBh‰ Ô·‡ ˙ÈÁÓ� Ì‡ e‡¯e e‡ˆהיתה מאד גבוהה אב� – ¿¿ƒƒ¿≈∆∆«ƒ
ומכריז: עליה עומד היה מציאה מוצא שהיה מי שכל בירושלי�,

ואותה אותה, ונוטלי� סימניה ונותני� בעליה ובאי� מצאתי", "מציאה

הטועי�" "אב� נקראת היתה mi`aאב� eid mzcia` miytgne mirehdy)

.(ef oa`l"�הטוע "אב� גורסי�: zecia`d).ויש oipra my miprehy)ואמר

יתפללו לא הטועי� אב� נמחתה שלא זמ� שכל גוזמא, דר� המעגל חוני

חוני לה� שאמר הירושלמי, פי על מפרשי� ויש הגשמי�; שיפסיקו

על להתפלל אפשר אי כ� שתימחה לאב� אפשר שאי כש� המעגל:

הטובה שאי�(הר"�)רוב מקובלני "כ� לה�: אמר בגמרא: מובא וכ� ;

הביאו הודאה!" פר לי הביאו כ� פי על א� הטובה. רוב על מתפללי�

עול�, של "רבונו לפניו: ואמר עליו, ידיו שתי סמ� הודאה, פר לו

טובה ברוב לא לעמוד יכולי� אינ� ממצרי� שהוצאת ישראל עמ�

ריווח ויהא הגשמי� שיפסקו מלפני� רצו� יהי פורענות... ברוב ולא

החמה... וזרחה העבי� ונתפזרו הרוח נשבה מיד BÏבעול�". ÁÏL»«
ÁËL Ôa ÔBÚÓL:המעגל לחוני –È�¯ÊBb ,‰z‡ È�BÁ ‡ÏÓÏ‡ ƒ¿∆»»ƒ¿»≈ƒ«»≈¿ƒ

Èec� EÈÏÚלא" ואמר דברי� הטיח והוא הרב, כבוד על שמנדי� – »∆ƒ
שאלתי" עצמו(רש"י)כ� להחזיק לצדיק ראוי שאי� לפי מפרשי�, ויש .

גזירות דר� מדבר שיהא בתפילתו בטוח כ� Ó‰(המאירי),כל Ï·‡¬»»
ÌB˜n‰ È�ÙÏ ‡hÁ˙Ó ‰z‡L ,CÏ ‰NÚ‡–,הקב"ה לפני מתפנק ∆¡∆»∆«»ƒ¿«≈ƒ¿≈«»

BÏ ‰NBÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ ‡hÁ˙Ó ‡e‰L Ô·k ,C�Bˆ¯ CÏ ‰NBÚÂ¿∆»¿»¿≈∆ƒ¿«≈«»ƒ¿∆
Ï‚˙Â En‡Â EÈ·‡ŒÁÓNÈ" :¯ÓB‡ ·e˙k‰ EÈÏÚÂ .B�Bˆ¿̄¿»∆«»≈ƒ¿«»ƒ¿ƒ∆¿»≈

."Ez„ÏBÈ«¿∆
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ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰,�הגשמי על –ÌÈÓLb Ì‰Ï e„¯ÈÂהתענית ביו� – »ƒ¿«ƒ¿»¿»∆¿»ƒ
–eÓÈÏLÈ ‡G ,‰nÁ‰ ı�‰ Ì„˜חלה לא שעדיי� התענית, את – …∆»≈««»«¿ƒ

הגשמי� כשירדו התענית ‰nÁ‰,(רש"י)עליה� ı�‰ ¯Á‡Ï�וא – ¿««»≈««»
החמה, הנ� לאחר גשמי� לה� התענית.eÓÈÏLÈירדו את –Èa¯ «¿ƒ«ƒ

˙BˆÁ Ì„˜ :¯ÓB‡ ¯ÊÚÈÏ‡חצות לפני גשמי� לה� ירדו א� – ¡ƒ∆∆≈…∆¬
eÓÈÏLÈהיו�, ‡G,�אד בני לרוב הוא אכילה זמ� חצות ששעת – «¿ƒ

התענית עליה� חלה לא עדיי� חצות לפני שירדו המאירי)וכיו� ,(רש"י;

˙BˆÁ ¯Á‡Ï,�היו חצות לאחר גשמי� לה� ירדו וא� –eÓÈÏLÈ ¿««¬«¿ƒ
יו� של רובו ועבר "הואיל הטע� מבואר ובירושלמי התענית. את –

`xfrilבקדושה". iaxk dklde.(טז א, תעניות הל' e¯ÊbL(רמב"� ‰NÚÓ«¬∆∆»¿
„eÏa ˙È�Úz,�הגשמי על –˙BˆÁ Ì„˜ ÌÈÓLb Ì‰Ï e„¯ÈÂ– «¬ƒ¿¿»¿»∆¿»ƒ…∆¬

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iriax wxt ziprz zkqn

é ò é á ø ÷ ø ô

àGLaíBia íéîòt òaøà ïäétk úà ïéàNBð íéðäk äðMa íé÷øt äL,íéøòL úìéòðáe äçðnáe óñena úéøçMa– ¦§¨§¨¦©¨¨Ÿ£¦§¦¤©¥¤©§©§¨¦©©©£¦©¨©¦§¨¦§¦©§¨¦
íéøetkä íBéáe úBãîònáe úBiðòza. ©©£¦©©£¨§©¦¦

áúBãîònä ïä elà?øîàpL éôì(á ,çë øáãîá):íäéìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö","éîçì éðaø÷-úà;Càéä éëå ¥¥©©£¨§¦¤¤¡©©¤§¥¦§¨¥§¨©§¨£¥¤¤¨§¨¦©§¦§¦¥¨
áø÷ íãà ìL Bðaø÷,åéab ìò ãîBò Bðéà àeäå?eðé÷úäíéðBLàøä íéàéáðúBøîLî äòaøàå íéøNò;øîLî ìk ìò ¨§¨¤¨¨¨¥§¥¥©©¨¦§¦§¦¦¨¦¦¤§¦§©§¨¨¦§¨©¨¦§¨

íéðäk ìL íéìLeøéa ãîòî äéä øîLîe,íéìàøNé ìLå íiåì ìL.úBìòì øîLnä ïîæ òébä,íéìBò íiåìe íéðäk ¦§¨¨¨©£¨¦¨©¦¤Ÿ£¦¤§¦¦§¤¦§§¥¦¦¦©§©©¦§¨©£Ÿ£¦§¦¦¦
íéìLeøéì;øîLî BúBàaL ìàøNéå,úéLàøá äNòîa ïéàøB÷å ïäéøòì ïéñpkúî. ¦¨©¦§¦§¨¥¤§¦§¨¦§©§¦§¨¥¤§§¦§©£¥§¥¦

c`.'eke dpya miwxt dylyaåðééäã ,äìôú ìëá íäéôë úà ïéàùåð íéðäë ,éëä øúá ÷éñîã ë"äåéå úåãîòîå úåéðòú íäù íé÷øô äùìùá ,øîà÷ éëä
úåàéùð ùé øîàã ,àéä øéàî 'ø ïéúéðúîå .óñåî úìôú åá ùéù ,ë"äåé àåäå ,íåéá íéîòô äòáøà íäéôë íéàùåðù íé÷øôä åìàá ãçà íåé ùéå .äìéòðå äçðî úéøçù
ìù äçðî ïðéøæâã øîàå äéìò âéìô éñåé 'øå .úåøëù àëéì àðãéàäå ,úåøëù íåùî äçðîá íéôë úåàéùð ïéà éàî àîòè àîåé ìëã ,úåãîòîáå úåéðòúá äçðîá íéôë
åäééãé éðäë éùøô äìéòð ïäá ïéììôúî ïéàù úåéðòúá ìáà ,äìéòð úìôú åäá úéàã íéøåôëä íåéáå úåãîòîáå úåéðòúá éñåé éáøë äëìäå .àîåé ìëã äçðî åèà úéðòú

:äá åøæâ àì êëìä ,àîåé ìëá àúéì éàäë àúçðîå ,àéîã äìéòð úìôúë ,äì éìöî äîçä úòé÷ùì êåîñã ïåéë ,àúéðòúã àúçðîá.zecnrnae zeiprzaéëä
:ë"äåéå úåãîòîå úåéðòú ,íé÷øô äùìù ïä åìàå øîà÷.zecnrne:òåáùá íéîé äòáøà íéðòúî åéä ãîòî éùðà

a.zecnrn od el`:'åâå ìàøùé éðá úà åö øîàðù éôì úåãîòî åð÷ú íòè äî ,øîà÷ íòè äî.cnrn did xnyne xnyn lk lrìàøùé éèáù úö÷î
:øîùî åúåàáù íéåìäå íéðäëä íò ïáø÷ä ìò ãåîòì ìàøùé ìëî íéçåìù ,íé÷ìç ã"ëì íé÷åìç.mdixrl oiqpkzn xnyn eze`ay l`xyieåéäù íúåà

`xephxa yexit

התענית, ÔBÙ¯Ëביו� Èa¯ Ì‰Ï ¯Ó‡:בלוד יושב שהיה –e‡ˆ »«»∆«ƒ«¿¿
ÌBÈ eNÚÂ e˙LÂ eÏÎ‡Â e‡ˆÈÂ .·BË ÌBÈ eNÚÂ e˙Le eÏÎ‡Â¿ƒ¿¿«¬¿»¿¿»¿¿»¿»

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa e‡·e ,·BË,הכנסת לבית –ÏB„b‰ Ïl‰ e‡¯˜Â– »≈»«¿«ƒ¿»¿«≈«»
כי האֿלהי� לאֿלהי הודו חסדו; לעול� כי טוב, כי לה' "הודו מזמור

חסדו" קלו),לעול� בשר(תהלי� לכל לח� "נות� בו: שכתוב משו�

האכילה, קוד� קראו שלא הטע�, מבואר בגמרא חסדו". לעול� כי

מלאה. ובכרס שבעה בנפש אלא הגדול הלל אומרי� שאי� לפי

לא חצות קוד� עברו שא� אחרות, צרות על בתענית הדי� שהוא סוברי�, יש

את מטריחי� שאי� ציבור, של בתעניות אלא נוהג זה די� אי� בר�, ישלימו.

פי על א� צרה, על מתענה שהיה היחיד אבל בלבד, הצור� כפי אלא הציבור

תעניתו משלי� זה הרי חצות, קוד� o"xd).שעברה ;fh-eh ,` zeiprz 'ld m"anx)

זה די� אי� מקו� ומכל לציבור, יחיד בי� הבדל שאי� וסוברי�, חולקי� ויש

פי על א� אחרות, צרות על אבל הגשמי�, על בתענית אלא לדעת� נוהג

להיות יכול שאד� צרה ל� שאי� התענית, את משלימי� חצות, קוד� שעברו

לשעתה שהיא גשמי�, צרת אלא לגמרי שעברה (c"a`xd).בטוח
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את נושאי� הכהני� אי� יו� בכל שכ� בתענית, כפי� נשיאת די� ללמד באה משנתנו

בימי� ואמנ� "מודי�"; ברכת בסיו� שחרית, של עשרה שמונה בתפילת אלא כפיה�

בתפילת וג� שחרית בתפילת ג� כפיה� את הכהני� נושאי� מוס�, תפילת בה� שיש

בנשיאת אסור ושיכור יי� הכהני� שתו שמא גזירה כפי�, נשיאת אי� במנחה אבל מוס�.

נזיר? לפרשת מבר� כה� פרשת נסמכה "למה ב): כו, (תענית בגמרא שאמרו כמו כפי�,

שביו� ללמד, באה משנתנו – ביי�". אסור מבר� כה� א� ביי�, אסור נזיר מה לומר,

באה כ� לשיכרות. חשש ואי� הואיל במנחה, א� כפיה� את הכהני� נושאי� תענית

הכ נושאי� נעילה תפילת שמתפללי� שבימי� ללמד, בתפילההמשנה ג� כפיה� את הני�

במקדש; ההיכל שערי נעילת בזמ� מבואר: בירושלמי נעילה? תפילת היא ואימתי זו.

התפילה בגמר ערב לעת אות� שנועלי� שמי�, שערי בנעילת אומרי�: (i"yx).ויש

כותב f):והרמב"� ,` dlitz 'ld)לשקיעת סמו� מנחה תפילת אחר תפילה תיקנו "כ�

התפילה היא וזו התענית, מפני ובקשה תחינה להוסי� כדי בלבד, התענית ביו� החמה

dlirpהנקראת zlitz,:כלומר,dxzqpe ynyd cra miny ixry elrpp�שאי לפי

החמה". לשקיעת סמו� אלא אותה מתפללי�

GLaÔ‰Ètk ˙‡ ÔÈ‡NB� ÌÈ�‰k ‰�Ma ÌÈ˜¯t ‰L�מברכי – ƒ¿»¿»ƒ«»»…¬ƒ¿ƒ∆«≈∆
כפי�, בנשיאת הע� ÌBia,את ÌÈÓÚt Úa¯‡והיינו˙È¯ÁMa «¿«¿»ƒ«««¬ƒ

ÌÈ¯ÚL ˙ÏÈÚ�·e ‰Á�n·e ÛÒena�בזמ שמתפללי� בתפילה – «»«ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»ƒ
היא נקראת ומכא� למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו שערי�, נעילת

הפרקי�: שלשת ה� ואלו "נעילה". ציבור,Bi�Úza˙תפילת של – ««¬ƒ
˙B„ÓÚn·e,הבאה במשנה כמבואר המעמד, אנשי של בתפילות – ««¬»

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·eהללו הפרקי� שבשלשת משמע המשנה מלשו� – ¿«ƒƒ
היו והכהני� ונעילה, ומנחה ומוס� שחרית – התפילות ארבע היו

הרמב"� מדברי נראה וכ� תפילה. בכל כפיה� את כלינושאי� (הל'

ד), ו, בירושלמיהמקדש משמע ד).וכ� ד, להל� טוב" יו� "תוספות (ועיי�

מוס�? בה� היש – ומעמדות תעניות משנתנו: על שואלי� בגמרא אבל

מחסרא": "חסורי של בדר� משנתנו מבארי� miwxtומכא� dylya

oilltzny onf lk oditk z` mi`yep mipdk dpyaומנחה שחרית (היינו

– מה�i"yx),ונעילה dgpnaeויש sqena zixgya ± meia minrt rax`

mixry zlirpae:�הפרקי שלשת ה� ואלו הכיפורי�). ביו� (היינו

.mixetikd meiae zecnrnae zeiprza

כפיה� את הכהני� נושאי� שבתענית הסובר מאיר, רבי לדעת היא משנתנו

למשנתנו. בהקדמה שבארנו כמו לשיכרות, חוששי� שאי� מאחר במנחה, א�

כפי� נשיאת אי� תענית ביו� שאפילו הסובר יוסי כרבי אלא כ� הלכה אי� אבל

אמורי�? דברי� "במה יו�. כל של המנחה מפני תענית במנחת שגוזרי� במנחה,

אבל ציבור, ותענית כיפור צו� כגו� ונעילה, מנחה בה� שמתפללי� בתעניות

ותפילת הואיל בתמוז, עשר ושבעה באב תשעה כגו� נעילה, בה שאי� תענית

במנחה מתחלפת ואינה כנעילה, נראית הרי החמה, לשקיעת סמו� שלה� מנחה

כפיי�" נשיאת בה יש לפיכ� יו�, כל `-a).של ,ci dlitz 'ld m"anx)

ב ה נ ש מ ר ו א ב

המעמדות. עני� לבאר משנתנו באה הקודמת המשנה אגב

˙B„ÓÚn‰ Ô‰ el‡?הותקנו טע� ומה המעמדות? ה� מה –ÈÙÏ ≈≈««¬»¿ƒ
¯Ó‡pL:התמיד קרבנות בפרשת –z¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È�aŒ˙‡ Âˆ" ∆∆¡««∆¿≈ƒ¿»≈¿»«¿»

ÈÓÁÏ È�a¯˜Œ˙‡ ,Ì‰ÈÏ‡�ומכא – במועדו" לי להקריב תשמרו ... ¬≈∆∆»¿»ƒ«¿ƒ
יו�; כל התמיד קרב� הקרבת על מצווי� ישראל ‰C‡Èשכל ÈÎÂ¿ƒ≈»
ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ B�È‡ ‡e‰Â ,·¯˜ Ì„‡ ÏL B�a¯˜כלומר – »¿»∆»»»≈¿≈≈««»

קרבנו, הקרבת בשעת בעזרה לעמוד קרב� שמביא מי כל על שמצווה

שיהיו אפשר אי הרי מוס�, קרב� או תמיד כקרב� ציבור, בקרב� אבל

כ� לש� הקרבתו? בשעת בעזרה עומדי� ישראל �·ÌÈ‡Èכל e�È˜˙‰ƒ¿ƒ¿ƒƒ
ÌÈ�BL‡¯‰ודוד שמואל B¯ÓLÓ˙(רש"י),– ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯NÚ– »ƒƒ∆¿ƒ¿«¿»»ƒ¿»

משמרות וארבעה לעשרי� הלויי� ואת הכהני� את שחילקו כלומר

הישראלי� את חילקו וכ� לווייה, משמרות וארבעה ולעשרי� כהונה

מעמדות; וארבעה ÓÚÓ„לעשרי� ‰È‰ ¯ÓLÓe ¯ÓLÓ Ïk ÏÚ«»ƒ¿»ƒ¿»»»«¬»
ÌÈÏ‡¯NÈ ÏLÂ ÌiÂÏ ÏL ,ÌÈ�‰k ÏL ÌÈÏLe¯Èa�כהני היינו – ƒ»«ƒ∆…¬ƒ∆¿ƒƒ¿∆ƒ¿¿≈ƒ

שבוע שכל במעמד�, וישראלי� ובזמר�, בשיר� ולויי� בעבודת�,

של אחר מעמד וכ� ולויי�, כהני� של אחר משמר במקדש עובד היה

קרבנות הקרבת בשעת ישראל כל כשליחי בעזרה עומד היה ישראלי�

BÏÚÏ˙הציבור. ¯ÓLn‰ ÔÓÊ ÚÈb‰,�לירושלי –ÌiÂÏe ÌÈ�‰k ƒƒ«¿««ƒ¿»«¬…¬ƒ¿ƒƒ
גורסי�: ויש –,eiiele eipdkאותו של הלויי� וכל הכהני� כל היינו

izdw - zex`ean zeipyn
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àGLaíBia íéîòt òaøà ïäétk úà ïéàNBð íéðäk äðMa íé÷øt äL,íéøòL úìéòðáe äçðnáe óñena úéøçMa– ¦§¨§¨¦©¨¨Ÿ£¦§¦¤©¥¤©§©§¨¦©©©£¦©¨©¦§¨¦§¦©§¨¦
íéøetkä íBéáe úBãîònáe úBiðòza. ©©£¦©©£¨§©¦¦

áúBãîònä ïä elà?øîàpL éôì(á ,çë øáãîá):íäéìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö","éîçì éðaø÷-úà;Càéä éëå ¥¥©©£¨§¦¤¤¡©©¤§¥¦§¨¥§¨©§¨£¥¤¤¨§¨¦©§¦§¦¥¨
áø÷ íãà ìL Bðaø÷,åéab ìò ãîBò Bðéà àeäå?eðé÷úäíéðBLàøä íéàéáðúBøîLî äòaøàå íéøNò;øîLî ìk ìò ¨§¨¤¨¨¨¥§¥¥©©¨¦§¦§¦¦¨¦¦¤§¦§©§¨¨¦§¨©¨¦§¨

íéðäk ìL íéìLeøéa ãîòî äéä øîLîe,íéìàøNé ìLå íiåì ìL.úBìòì øîLnä ïîæ òébä,íéìBò íiåìe íéðäk ¦§¨¨¨©£¨¦¨©¦¤Ÿ£¦¤§¦¦§¤¦§§¥¦¦¦©§©©¦§¨©£Ÿ£¦§¦¦¦
íéìLeøéì;øîLî BúBàaL ìàøNéå,úéLàøá äNòîa ïéàøB÷å ïäéøòì ïéñpkúî. ¦¨©¦§¦§¨¥¤§¦§¨¦§©§¦§¨¥¤§§¦§©£¥§¥¦

c`.'eke dpya miwxt dylyaåðééäã ,äìôú ìëá íäéôë úà ïéàùåð íéðäë ,éëä øúá ÷éñîã ë"äåéå úåãîòîå úåéðòú íäù íé÷øô äùìùá ,øîà÷ éëä
úåàéùð ùé øîàã ,àéä øéàî 'ø ïéúéðúîå .óñåî úìôú åá ùéù ,ë"äåé àåäå ,íåéá íéîòô äòáøà íäéôë íéàùåðù íé÷øôä åìàá ãçà íåé ùéå .äìéòðå äçðî úéøçù
ìù äçðî ïðéøæâã øîàå äéìò âéìô éñåé 'øå .úåøëù àëéì àðãéàäå ,úåøëù íåùî äçðîá íéôë úåàéùð ïéà éàî àîòè àîåé ìëã ,úåãîòîáå úåéðòúá äçðîá íéôë
åäééãé éðäë éùøô äìéòð ïäá ïéììôúî ïéàù úåéðòúá ìáà ,äìéòð úìôú åäá úéàã íéøåôëä íåéáå úåãîòîáå úåéðòúá éñåé éáøë äëìäå .àîåé ìëã äçðî åèà úéðòú

:äá åøæâ àì êëìä ,àîåé ìëá àúéì éàäë àúçðîå ,àéîã äìéòð úìôúë ,äì éìöî äîçä úòé÷ùì êåîñã ïåéë ,àúéðòúã àúçðîá.zecnrnae zeiprzaéëä
:ë"äåéå úåãîòîå úåéðòú ,íé÷øô äùìù ïä åìàå øîà÷.zecnrne:òåáùá íéîé äòáøà íéðòúî åéä ãîòî éùðà

a.zecnrn od el`:'åâå ìàøùé éðá úà åö øîàðù éôì úåãîòî åð÷ú íòè äî ,øîà÷ íòè äî.cnrn did xnyne xnyn lk lrìàøùé éèáù úö÷î
:øîùî åúåàáù íéåìäå íéðäëä íò ïáø÷ä ìò ãåîòì ìàøùé ìëî íéçåìù ,íé÷ìç ã"ëì íé÷åìç.mdixrl oiqpkzn xnyn eze`ay l`xyieåéäù íúåà

`xephxa yexit

התענית, ÔBÙ¯Ëביו� Èa¯ Ì‰Ï ¯Ó‡:בלוד יושב שהיה –e‡ˆ »«»∆«ƒ«¿¿
ÌBÈ eNÚÂ e˙LÂ eÏÎ‡Â e‡ˆÈÂ .·BË ÌBÈ eNÚÂ e˙Le eÏÎ‡Â¿ƒ¿¿«¬¿»¿¿»¿¿»¿»

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa e‡·e ,·BË,הכנסת לבית –ÏB„b‰ Ïl‰ e‡¯˜Â– »≈»«¿«ƒ¿»¿«≈«»
כי האֿלהי� לאֿלהי הודו חסדו; לעול� כי טוב, כי לה' "הודו מזמור

חסדו" קלו),לעול� בשר(תהלי� לכל לח� "נות� בו: שכתוב משו�

האכילה, קוד� קראו שלא הטע�, מבואר בגמרא חסדו". לעול� כי

מלאה. ובכרס שבעה בנפש אלא הגדול הלל אומרי� שאי� לפי

לא חצות קוד� עברו שא� אחרות, צרות על בתענית הדי� שהוא סוברי�, יש

את מטריחי� שאי� ציבור, של בתעניות אלא נוהג זה די� אי� בר�, ישלימו.

פי על א� צרה, על מתענה שהיה היחיד אבל בלבד, הצור� כפי אלא הציבור

תעניתו משלי� זה הרי חצות, קוד� o"xd).שעברה ;fh-eh ,` zeiprz 'ld m"anx)

זה די� אי� מקו� ומכל לציבור, יחיד בי� הבדל שאי� וסוברי�, חולקי� ויש

פי על א� אחרות, צרות על אבל הגשמי�, על בתענית אלא לדעת� נוהג

להיות יכול שאד� צרה ל� שאי� התענית, את משלימי� חצות, קוד� שעברו

לשעתה שהיא גשמי�, צרת אלא לגמרי שעברה (c"a`xd).בטוח

א ה נ ש מ ר ו א ב

את נושאי� הכהני� אי� יו� בכל שכ� בתענית, כפי� נשיאת די� ללמד באה משנתנו

בימי� ואמנ� "מודי�"; ברכת בסיו� שחרית, של עשרה שמונה בתפילת אלא כפיה�

בתפילת וג� שחרית בתפילת ג� כפיה� את הכהני� נושאי� מוס�, תפילת בה� שיש

בנשיאת אסור ושיכור יי� הכהני� שתו שמא גזירה כפי�, נשיאת אי� במנחה אבל מוס�.

נזיר? לפרשת מבר� כה� פרשת נסמכה "למה ב): כו, (תענית בגמרא שאמרו כמו כפי�,

שביו� ללמד, באה משנתנו – ביי�". אסור מבר� כה� א� ביי�, אסור נזיר מה לומר,

באה כ� לשיכרות. חשש ואי� הואיל במנחה, א� כפיה� את הכהני� נושאי� תענית

הכ נושאי� נעילה תפילת שמתפללי� שבימי� ללמד, בתפילההמשנה ג� כפיה� את הני�

במקדש; ההיכל שערי נעילת בזמ� מבואר: בירושלמי נעילה? תפילת היא ואימתי זו.

התפילה בגמר ערב לעת אות� שנועלי� שמי�, שערי בנעילת אומרי�: (i"yx).ויש

כותב f):והרמב"� ,` dlitz 'ld)לשקיעת סמו� מנחה תפילת אחר תפילה תיקנו "כ�

התפילה היא וזו התענית, מפני ובקשה תחינה להוסי� כדי בלבד, התענית ביו� החמה

dlirpהנקראת zlitz,:כלומר,dxzqpe ynyd cra miny ixry elrpp�שאי לפי

החמה". לשקיעת סמו� אלא אותה מתפללי�

GLaÔ‰Ètk ˙‡ ÔÈ‡NB� ÌÈ�‰k ‰�Ma ÌÈ˜¯t ‰L�מברכי – ƒ¿»¿»ƒ«»»…¬ƒ¿ƒ∆«≈∆
כפי�, בנשיאת הע� ÌBia,את ÌÈÓÚt Úa¯‡והיינו˙È¯ÁMa «¿«¿»ƒ«««¬ƒ

ÌÈ¯ÚL ˙ÏÈÚ�·e ‰Á�n·e ÛÒena�בזמ שמתפללי� בתפילה – «»«ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»ƒ
היא נקראת ומכא� למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו שערי�, נעילת

הפרקי�: שלשת ה� ואלו "נעילה". ציבור,Bi�Úza˙תפילת של – ««¬ƒ
˙B„ÓÚn·e,הבאה במשנה כמבואר המעמד, אנשי של בתפילות – ««¬»

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·eהללו הפרקי� שבשלשת משמע המשנה מלשו� – ¿«ƒƒ
היו והכהני� ונעילה, ומנחה ומוס� שחרית – התפילות ארבע היו

הרמב"� מדברי נראה וכ� תפילה. בכל כפיה� את כלינושאי� (הל'

ד), ו, בירושלמיהמקדש משמע ד).וכ� ד, להל� טוב" יו� "תוספות (ועיי�

מוס�? בה� היש – ומעמדות תעניות משנתנו: על שואלי� בגמרא אבל

מחסרא": "חסורי של בדר� משנתנו מבארי� miwxtומכא� dylya

oilltzny onf lk oditk z` mi`yep mipdk dpyaומנחה שחרית (היינו

– מה�i"yx),ונעילה dgpnaeויש sqena zixgya ± meia minrt rax`

mixry zlirpae:�הפרקי שלשת ה� ואלו הכיפורי�). ביו� (היינו

.mixetikd meiae zecnrnae zeiprza

כפיה� את הכהני� נושאי� שבתענית הסובר מאיר, רבי לדעת היא משנתנו

למשנתנו. בהקדמה שבארנו כמו לשיכרות, חוששי� שאי� מאחר במנחה, א�

כפי� נשיאת אי� תענית ביו� שאפילו הסובר יוסי כרבי אלא כ� הלכה אי� אבל

אמורי�? דברי� "במה יו�. כל של המנחה מפני תענית במנחת שגוזרי� במנחה,

אבל ציבור, ותענית כיפור צו� כגו� ונעילה, מנחה בה� שמתפללי� בתעניות

ותפילת הואיל בתמוז, עשר ושבעה באב תשעה כגו� נעילה, בה שאי� תענית

במנחה מתחלפת ואינה כנעילה, נראית הרי החמה, לשקיעת סמו� שלה� מנחה

כפיי�" נשיאת בה יש לפיכ� יו�, כל `-a).של ,ci dlitz 'ld m"anx)

ב ה נ ש מ ר ו א ב

המעמדות. עני� לבאר משנתנו באה הקודמת המשנה אגב

˙B„ÓÚn‰ Ô‰ el‡?הותקנו טע� ומה המעמדות? ה� מה –ÈÙÏ ≈≈««¬»¿ƒ
¯Ó‡pL:התמיד קרבנות בפרשת –z¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È�aŒ˙‡ Âˆ" ∆∆¡««∆¿≈ƒ¿»≈¿»«¿»

ÈÓÁÏ È�a¯˜Œ˙‡ ,Ì‰ÈÏ‡�ומכא – במועדו" לי להקריב תשמרו ... ¬≈∆∆»¿»ƒ«¿ƒ
יו�; כל התמיד קרב� הקרבת על מצווי� ישראל ‰C‡Èשכל ÈÎÂ¿ƒ≈»
ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ B�È‡ ‡e‰Â ,·¯˜ Ì„‡ ÏL B�a¯˜כלומר – »¿»∆»»»≈¿≈≈««»

קרבנו, הקרבת בשעת בעזרה לעמוד קרב� שמביא מי כל על שמצווה

שיהיו אפשר אי הרי מוס�, קרב� או תמיד כקרב� ציבור, בקרב� אבל

כ� לש� הקרבתו? בשעת בעזרה עומדי� ישראל �·ÌÈ‡Èכל e�È˜˙‰ƒ¿ƒ¿ƒƒ
ÌÈ�BL‡¯‰ודוד שמואל B¯ÓLÓ˙(רש"י),– ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯NÚ– »ƒƒ∆¿ƒ¿«¿»»ƒ¿»

משמרות וארבעה לעשרי� הלויי� ואת הכהני� את שחילקו כלומר

הישראלי� את חילקו וכ� לווייה, משמרות וארבעה ולעשרי� כהונה

מעמדות; וארבעה ÓÚÓ„לעשרי� ‰È‰ ¯ÓLÓe ¯ÓLÓ Ïk ÏÚ«»ƒ¿»ƒ¿»»»«¬»
ÌÈÏ‡¯NÈ ÏLÂ ÌiÂÏ ÏL ,ÌÈ�‰k ÏL ÌÈÏLe¯Èa�כהני היינו – ƒ»«ƒ∆…¬ƒ∆¿ƒƒ¿∆ƒ¿¿≈ƒ

שבוע שכל במעמד�, וישראלי� ובזמר�, בשיר� ולויי� בעבודת�,

של אחר מעמד וכ� ולויי�, כהני� של אחר משמר במקדש עובד היה

קרבנות הקרבת בשעת ישראל כל כשליחי בעזרה עומד היה ישראלי�

BÏÚÏ˙הציבור. ¯ÓLn‰ ÔÓÊ ÚÈb‰,�לירושלי –ÌiÂÏe ÌÈ�‰k ƒƒ«¿««ƒ¿»«¬…¬ƒ¿ƒƒ
גורסי�: ויש –,eiiele eipdkאותו של הלויי� וכל הכהני� כל היינו

izdw - zex`ean zeipyn
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âòeáMa íéîé äòaøà ïépòúî eéä ãîònä éLðàå,éLéîç íBé ãòå éðL íBiî.úaL áøò ïépòúî eéä àGå,ãBák éðtî §©§¥©©£¨¨¦§©¦©§¨¨¨¦©¨©¦¥¦§©£¦¦§¨¦§©¦¤¤©¨¦§¥§
úaMä;úaMa ãçàa àGå,L éãkHeúeîéå úéðòúå äòéâéì âðòå äçeðnî eàöé à.ïBLàøä íBia–"úéLàøa"åéäé" ©©¨§§¤¨©©¨§¥¤¥§¦§¨¨Ÿ¤¦¦¨§©£¦§¨©¨¦§¥¦§§¦
"òé÷ø.éðMa–"òé÷ø éäé"å"íénä eåwé".éLéìMa–"íénä eåwé"å"úøàî éäé".éòéáøa–"úøàî éäé"åeöøLé" ¨¦©©¥¦§¦¨¦©§¦¨©©¦©§¦¦¦¨©©¦§§¦§ŸŸ¨§¦¦§¦§ŸŸ§¦§§
"íénä.éLéîça–"íénä eöøLé"å"õøàä àöBz".éMMa–"õøàä àöBz","íéîMä elëéå".äìBãb äLøt–ïéøB÷ ©©¦©£¦¦¦§§©©¦§¥¨¨¤©¦¦¥¨¨¤©§ª©¨©¦¨¨¨§¨¦

íéðLa dúBà,äpèwäå–ãéçéa;óñenáe úéøçMa.ïäét ìò ïéøB÷å ïéñðëð äçðnáe,úà ïéøB÷kòîL.äçðna úaL áøò ¨¦§©¦§©§©¨§¨¦©©£¦©¨©¦§¨¦§¨¦§¦©¦¤§¦¤§©¤¤©¨©¦§¨
ïéñðëð eéä àG,úaMä ãBák éðtî. ¨¦§¨¦¦§¥§©©¨

ãìlä Ba LiL íBé ìk–úéøçMa ãîòî Ba ïéà;óñeî ïaø÷–äìéòpa Ba ïéà;íéöò ïaø÷–äçðna Ba ïéà; ¨¤¤©¥¥©£¨©©£¦¨§©¨¥©§¦¨¨§©¥¦¥©¦§¨

úéùàøá äùòîá íåé ìëá äøåúá ïéøå÷å íéììôúîå íéðòúîå ïäéøòá úåéñðë éúáá íéñðëúî ,ïäìù øîùîá ïáø÷ä ìò ãåîòì úåìòì íéìåëé åéä àìå íéìùåøéî íé÷åçø
:ùã÷îá íéùåòù äãåáòä ìò ãîåò íìåòäù òéãåäì

b.zayd ceak iptn y"ra oiprzn eid `leùåìç åúøéöéì éùéìù íåéå ,íãà àøáð ù"òáù ,äøéöéì éùéìù àåäù éðôî 'à íåéá àìå ,äîöò úáùá ì"ö ïéàå
ôèáéúëã é(ã"ì úéùàøá)ïåùàø íåéá íéðòúî åéä íàå ,åðîî úìèéð úáù éàöåîìå äøéúé äîùð åá äðúð úáùáù éðôî éîð éà .íéáàåë íúåéäá éùéìùä íåéá éäéå

:äìéòð úìôú ïéììôúî ãîòî éùðà åéä íåé ìëáå .íéðëúñî åéä.mipya dze` oixew dlecb dyxtéðùä øæåç íé÷åñô 'â ïåùàøä àø÷ù øçàì úéùàøá úùøôá
:íìåë ïëå ,íéîä åå÷é íéàøå÷ íéðùå ,òé÷ø éäé àøå÷ ïåùàø éðùá .òé÷ø éäé àøå÷ éùéìùäå ,úéùàøá úùøô íéìùîå ïåùàøä àø÷ù éùéìù ÷åñô àøå÷åzixgya

.'ek sqenae.éãéøè àì åäðéà àäã óñåî ïáø÷ åá ùéù íåéá åìéôà ïèôùîë úéùàøá äùòîá ïéàøå÷ åéä ïäù íéìùåøéì õåç åéäù úåãîòî øàù ìëá éøééî àëä
äçðîã ãîòî óñåî ïáø÷ àúùäå ,äçðîá åá ïéà óñåî ïáø÷ ïî÷ì ïðúãë úéùàøá äùòîá óñåîá ïéøå÷ åéä àì óñåî ïáø÷ åá ùéù íåéá ,íéìùåøéáù úåãîòîä ìáà
äðè÷å íéðùá äìåãâ äùøô ïéøå÷å äøåú øôñ ïéàéáîã àåä óñåîáå úéøçùá øîà÷ éëä .'åë äçðîáå óñåîáå úéøçùá .ïëù ìë àì äéãéã ãîòî ,éçã äéãéã åàìã

:äô ìò ïéøå÷ àìà úéðòúä çøåè éðôî äøåú øôñ ïéàéáî ïéà äçðîá ìáà ,ãéçéá.miqpkp eid `l dgpna y"råéäù éôì ,ììë ïéøå÷ åéä àìå úñðëä úéáì
:úáù éëøö ï÷úì íéãåøè

c.lld ea yiy meiíãîòî úåùòì éàðô íäì ïéàù éôì ,úéøçùá äùøô íåù ïéøå÷ åéä àì íéìùåøéáù ïúåà .óñåî íäá ïéàå ììä íäá ùéù äëåðç éîé ïåâë

`xephxa yexit

ÌÈÏLe¯ÈÏמשמר, ÌÈÏBÚ�לעבודת כהני� לעיל; שבארנו כמו – ƒƒ»«ƒ
ולזמר�, לשיר� ÓLÓ¯ולויי� B˙B‡aL Ï‡¯NÈÂ,שבוע אותו של – ¿ƒ¿»≈∆¿ƒ¿»

ישראל של המשמר שכ� למעמד, לירושלי� עלו שלא אלה כל היינו

ואילו המעמד, אנשי מקצת�, אלא לירושלי�, כול� עולי� היו לא

היו Ô‰È¯ÚÏהנשארי� ÔÈÒpk˙Ó:�גורסי ויש –,odixraשהיו כלומר ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆
קרבנות שיתקבלו בתפילה ומרבי� בעריה� כנסיות בבתי מתאספי�

ברצו�, בתורה,ÔÈ‡¯B˜Âישראל יו� יו� –˙ÈL‡¯· ‰NÚÓa– ¿¿ƒ¿«¬≈¿≈ƒ
שאמרו כמו העול�, וקיו� במקדש העבודה שבי� הקשר על להודיע

ב): כז, ז(תענית שכל ואר�". שמי� נתקיימו לא מעמדות מ�"אלמלא

יורדי� וגשמי� יושביו על מתבר� העול� קיימת המקדש בית שעבודת

אותו מאנשי שהיה מי "כל כותב: למשנתנו בפירושו הרמב"� בזמנ�.

ע� הקרב� הקרבת בשעת במקדש נמצא היה לירושלי�, קרוב מעמד

היו מירושלי�, רחוק שהיה ומי משמר, שבאותו והלויי� הכהני�

בראשית" במעשה וקוראי� ומתפללי� שלה� כנסיות בבתי מתכנסי�

בר�, מברטנורא). הרב ג� מפרש miyxtnd),(וכ� aex zrcl)אנשי ג�

במעשה וקוראי� בתפילה יו� יו� מרבי� היו שבירושלי� המעמד

בראשית.

ג ה נ ש מ ר ו א ב

המעמד. אנשי נוהגי� היו כיצד ללמד, מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המש� היא משנתנו

È�L ÌBiÓ ,Úe·Ma ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰ „ÓÚn‰ ÈL�‡Â¿«¿≈««¬»»ƒ¿«ƒ«¿»»»ƒ«»«ƒ≈ƒ
ÈLÈÓÁ ÌBÈ „ÚÂ,הערב עד יו� כל –·¯Ú ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰ ‡GÂ ¿«¬ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ∆∆

˙aM‰ „B·k È�tÓ ,˙aL,�רעבי כשה� לשבת ייכנסו שלא –‡GÂ «»ƒ¿≈¿««»¿
˙È�Ú˙Â ‰ÚÈ‚ÈÏ ,‚�ÚÂ ‰Áe�nÓ e‡ˆÈ ‡HL È„k ,˙aMa „Á‡a¿∆»««»¿≈∆≈¿ƒ¿»»…∆ƒƒ»¿«¬ƒ

e˙eÓÈÂואנשי" מ� פיסקה, אותה כל גורסי� אי� שבירושלמי במשנה – ¿»
קוראי� היו כיצד משנתנו מבארת ואיל� ומכא� "וימותו". עד מעמד"

בראשית. במעשה יו� ‰¯‡ÔBLכל ÌBia:�קוראי היו –"˙ÈL‡¯a" «»ƒ¿≈ƒ
"ÚÈ˜¯ È‰È"Â,'ח עד א' מפסוק הראשונות, הפרשיות שתי היינו – ¿¿ƒ»ƒ«

È�Ma:השני ביו� –"ÌÈn‰ eÂwÈ"Â "ÚÈ˜¯ È‰È"על שחוזר «≈ƒ¿ƒ»ƒ«¿ƒ»««ƒ
את לקרוא ומוסי� השנייה עדהפרשה ו' מפסוק השלישית, הפרשה

Ó‡¯˙"י"ג; È‰È"Â "ÌÈn‰ eÂwÈ" :ÈLÈÏMaעד ט' מפסוק – «¿ƒƒƒ»««ƒ¿¿ƒ¿……
‰ÌÈn"י"ט; eˆ¯LÈ"Â "˙¯‡Ó È‰È" :ÈÚÈ·¯aעד י"ד מפסוק – »¿ƒƒ¿ƒ¿……¿ƒ¿¿««ƒ

‰‡¯ı"כ"ג; ‡ˆBz"Â "ÌÈn‰ eˆ¯LÈ" :ÈLÈÓÁa'כ מפסוק – «¬ƒƒƒ¿¿««ƒ¿≈»»∆
ל"א; ‰‡¯ı"עד ‡ˆBz" :ÈMMa,ל"א עד כ"ד מפסוק –elÎÈÂ" «ƒƒ≈»»∆«¿À
"ÌÈÓM‰.'א'�ג פסוקי� ב' פרק –‰ÏB„b ‰L¯tיותר בה שיש – «»«ƒ»»»¿»

פסוקי�, ÌÈ�Laמשלשה d˙B‡ ÔÈ¯B˜,�אנשי בשני –‰pËw‰Â– ƒ»ƒ¿«ƒ¿«¿«»
קטנה, בתורהÈÁÈa„פרשה לקרוא עולי� אנשי� ששלושה כלומר – ¿»ƒ

יו� l`xyie),כל iel ,odk)משלשה פחות קורא אד� שאי� היא והלכה

קורא ראשו� פסוקי�, חמשה בה שיש הראשונה בפרשה ולכ� פסוקי�,

שקרא שלישי פסוק וקורא חוזר השני הראשוני�, פסוקי� שלשה

שהיא רקיע" "יהי פרשת קורא והשלישי הפרשה, את ומשלי� הראשו�

פסוקי�. ipydשלשה meiaושלישי ושני רקיע", "יהי פרשת קורא ראשו�

כול�; וכ� המי�", "יקוו פרשת ÛÒen·eקוראי� ˙È¯ÁMaכלומר – ««¬ƒ«»
אירע א� במוס� וכ� שחרית, בתפילת היתה תורה ספר מתו� זו קריאה

מוס�. קרב� בו שיש יו� מביאי�Á�n·e‰בה� אי� במנחה אבל – «ƒ¿»
אלא התענית, טורח מפני תורה, הכנסת,Ò�Î�ÔÈספר לבית –ÔÈ¯B˜Â ƒ¿»ƒ¿ƒ

Ô‰Èt ÏÚ,פה בעל היו� קריאת את וקוראי� –ÚÓL ˙‡ ÔÈ¯B˜k «ƒ∆¿ƒ∆¿«
פה. על "שמע" פרשת את שקוראי� כדר� –‡G ‰Á�na ˙aL ·¯Ú∆∆«»«ƒ¿»

ÔÈÒ�Î� eÈ‰,לקריאה ולא לתפילה לא הכנסת, לבית –„B·k È�tÓ »ƒ¿»ƒƒ¿≈¿
˙aM‰.השבת צרכי בהכנת לעסוק שיוכלו כדי – ««»

ד ה נ ש מ ר ו א ב

Ïl‰ Ba LiL ÌBÈ Ïkהלל בו שקוראי� קיג�קיח),– ואי�(תהלי� »∆∆«≈
בחנוכה, כגו� מוס�, קרב� È¯ÁMa˙בו „ÓÚÓ Ba ÔÈ‡�אי כלומר – ≈«¬»««¬ƒ

בראשית במעשה בו קוראי� ואי� תחינות בו אומרי� המעמד אנשי

שחרית. של המעמד את דוחה ההלל שקריאת שחרית, "cnrn"בתפילת

בתורה ולקריאה ולתחינה לתפילה עמידת� ilkהיינו 'ld m"anx oiir)

.(d ,e ycwndÛÒeÓ Ôa¯˜,חודש ראש כגו� מוס�, קרב� בו שיש יו� – »¿«»
‰ÏÈÚpa Ba ÔÈ‡שבארנו כמו נעילה, בתפילת אפילו מעמד בו אי� – ≈«¿ƒ»

המוס� שקרב� ובמנחה, עצמו במוס� מעמד בו שאי� שכ� וכל לעיל,

שמשנתנו מבארי�, המפרשי� רוב הללו. התפילות של המעמד את דוחה

מעמד� לעשות פנאי לה� היה שלא שבירושלי�, המעמד באנשי עוסקת

(ziy`xa dyrna `exwle zepigz xnel),�המוס קרב� ומפני ההלל מפני

izdw - zex`ean zeipyn
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éøácàáé÷ò éaø.Bì øîàéàfò ïa:äéä CkòLBäé éaøäðBL:óñeî ïaø÷–äçðna Ba ïéà;íéöò ïaø÷–Ba ïéà ¦§¥©¦£¦¨¨©¤©©¨¨¨©¦§ª©¤¨§©¨¥©¦§¨¨§©¥¦¥
äìéòpa.øæçàáé÷ò éaøäðBL úBéäìéàfò ïák. ©§¦¨¨©©¦£¦¨¦§¤§¤©©

äíòäå íéðäë éöò ïîæ–äòLz:ïñéða ãçàa–äãeäé ïa çøà éða;æenúa íéøNòa–äãeäé ïa ãåã éða;äMîça §©£¥Ÿ£¦§¨¨¦§¨§¤¨§¦¨§¥¨©¤§¨§¤§¦§©§¥¨¦¤§¨©£¦¨
áàa–òøô éðaäãeäé ïa L;Ba äòáLa–áëø ïa áãðBé éða;Ba äøNòa–ïéîéða ïa äàðñ éða;Ba øNò äMîça §¨§¥©§Ÿ¤§¨§¦§¨§¥¨¨¤¥¨©£¨¨§¥§¨¨¤¦§¨¦©£¦¨¨¨
–äãeäé ïa àezæ éða,BèáLa äòhL éî ìëå íiåìe íéðäk íänòå,éìò éáðBb éðáe,úBòéö÷ éòöB÷ éða.Ba íéøNòa– §¥©¤§¨§¦¨¤Ÿ£¦§¦¦§¨¦¤¨¨§¦§§¥§¥¡¦§¥§¥§¦§¤§¦

:äúåà äçåã ììääù.sqen oaxwíãå÷ àéäù äçðîá àìå åîöò óñåîá äùøô ïéøå÷ åéä àìù ù"ëå .äìéòðá äùøô íåù ïéøå÷ åéä àì óñåî ïáø÷ åá ùéù ç"ø
:íúåà äçåã äéä óñåî ïáø÷ù ,äìéòð.dgpn ea oi` mivr oaxwàì ìáà ,äçðî ìù ãîòî äçåã ,óñåî ïáø÷ åá ïéàå ïî÷ìãë íéöò ïáø÷ åá ùéù íåé øîåìë

:äìéòð ìù.dpey ryedi 'x did jkíàå ,íéáøòä ïéá ìù ãéîú íãå÷ áø÷ äéä íéðäë éöò ïáø÷ã äçðîã ãîòî äçåãù ù"ëå ,äìéòðã ãîòî äçåã íéöò ïáø÷
:åì êåîñä äçðî ìù ãîòî äçåãù ù"ë äìéòð ìù ãîòî äçåã.i`fr oa ixack dpey zeidl r"x xfgäçãé àìù àåä ïéãå äøåú éøáãî óñåî ïáø÷ øáñ÷ã

éòáã äìéòðå äçðîã ãîòî éçãìã àåä ïéãå ,éîã íéøôåñ éøáãë íéöò ïáø÷ ìáà .÷åæéç éòá àì äøåú éøáãã ,ïáø÷ éçãî àîìã ùçéîì àëéìã ,äçðîã ãîòî àìà
úéøçù ïéá íåé ìëá äøéúé äìôú ïéììôúî ãîòî éùðà åéäù äàøð åéøáãî éë ,åæ äðùî ùåøéôá í"áîø éøáã óåñì éúãøé àìå .íéöò ïáø÷ì äééçãì àìã éëéä éë ÷åæéç

:éîìùåøéá àìå éìááá àì åäéúàöî àì äæ øáãå .óñåî úìôú úàø÷ð àéäå äçðîì
d.mrde mipdkd ivr onfåìà åéäé íéöò äàìî äëùì åìéôàù íäéðéáù íéàéáð åðúäå ,íäìùî åáãðúäå åìà åãîòå äëùìá íéöò åàöî àì äìåâä éðá åìòùë

àøæò øôñá áåúë ïëå ,áåè íåé íåéä åúåà íéùåòå äáãð ïáø÷ íäîò íéàéáî íéöòä íéàéáîù íåéáå .íäìùî íéáãðúî('å äéîçð)íéöòä ïáø÷ ìò åðìôä úåìøåâäå
:äðùì íéðîåæî íéúòá åðéäìà úéáì àéáäì 'åâå.ehay drhy in lke:àåúæ éðá íò êìé ,êìé éî íò òãåé äéä àìå.ilr iapeb ipaeúçà íòôù àøîâá ùøôî

íúåà åôçå íéøåëá éìñ åàéáäå øåãä åúåàáù íéøùë íéùðà åãîòå ,êë ìò íéëøãá íéøîåù åáéùåäå ùã÷îì íéøåëá åàéáé àìù ìàøùé ìò ãîù íéáéåàä åøæâ

`xephxa yexit

אר� בערי שהיו המעמד אנשי שאר בכל מדובר הקודמת במשנה אבל

בראשית במעשה קוראי� שהיו ש� שנינו ולכ� לירושלי�, חו� ישראל,

ב בשחריתאפילו הדי� והוא מוס�. קרב� בו שיש ביו� מוס�, תפילת

הלל בו שיש ביו� יהונת�).אפילו ר' בש� שלמה" "מלאכת ברטנורא; (רש"י;

המעמד אנשי בי� הבדל אי� הלל בו שיש יו� שלעניי� סוברי�, ויש

בו אי� הלל בו שיש יו� שכל היינו לה, שמחוצה לאלו שבירושלי�

בו שיש יו� בר�, הערי�. בשאר ולא בירושלי� לא בשחרית מעמד

לאות� מעמד בו אי� כדלהל�), עצי� קרב� (או במקדש מוס� קרב�

בלבד הרש"ש)שבירושלי� המעמד(הריטב"א; שדחיית מפרשי�, ויש .

התפילות לגבי אלא כוונתה אי� המוס� קרב� ומפני ההלל מפני

אומרי� אי� הלל בו שיש שביו� במעמדות, בה� מרבי� שהיו והתחינות

שבירושלי� המעמד אנשי לא ובנעילה, במנחה במוס�, אלו תפילות

בראשית במעשה הקריאה אבל ישראל. אר� ערי שבשאר אות� ולא

בירושלי� א� לעול� נדחתה אחרת(הראב"ד)לא הרמב"� שיטת אמנ� .

תפילות: ארבע יו� שבכל במעמדות היו הרמב"� שלדעת לגמרי, היא

ונעילה ומנחה ומוס� epwxta),שחרית '` dpyn ly dheytk)�שבי כלומר

הקודמת, במשנה שנינו כ� ועל נוספת, תפילה היתה ומנחה שחרית

תפילה באותה היינו במוס�, וג� בשחרית ג� בתורה קוראי� שהיו

שמקריבי� שביו� להשמיע, באה משנתנו ואילו יו�. שבכל נוספת

בנעילה. ולא במנחה ולא במוס� מעמד בו אי� מוס�, »¿̃«¯Ôaקרב�
ÌÈˆÚמשפחות היו שכ� מוס�, קרב� בו ואי� עצי� קרב� בו שיש יו� – ≈ƒ

כמפורט בשנה, מסוימי� בימי� למערכה עצי� מנדבות שהיו בישראל

נדבה עולת קרב� מביאות היו העצי� הבאת וביו� הבאה, במשנה

סוברי�, ויש טוב; כיו� יו� אותו לה� ועושות העצי�", "קרב� הנקרא

העצי�" "קרב� הנקרא הוא שהביאו עצמ� ועיי�שהעצי� (הריטב"א;

ב; כ, מנחות משנתנו)גמרא על שישוהרש"ש שביו� ללמד, המשנה ובאה ;

עצי�, קרב� Á�na‰בו Ba ÔÈ‡�אי אבל– המנחה, בתפילת מעמד בו ≈«ƒ¿»
בנעילה. מעמד בו È‡fÚיש Ôa BÏ ¯Ó‡ .‡·È˜Ú Èa¯ È¯·c– ƒ¿≈«ƒ¬ƒ»»«∆««

עקיבא: ÛÒeÓלרבי Ôa¯˜ :‰�BL ÚLB‰È Èa¯ ‰È‰ Ck�ביו – »»»«ƒ¿À«∆»¿«»
מוס�, קרב� בו Á�na‰שיש Ba ÔÈ‡,המנחה בתפילת מעמד בו אי� – ≈«ƒ¿»

נעילה; בתפילת מעמד בו יש אבל עצמו, במוס� שכ� ÌÈˆÚוכל Ôa¯»̃¿«≈ƒ
עצי�, קרב� בו שיש ביו� –‰ÏÈÚpa Ba ÔÈ‡אפילו מעמד בו אי� – ≈«¿ƒ»

העצי� קרב� שכ� במנחה, מעמד בו שאי� שכ� וכל נעילה, בתפילת

קרב� בי� ההפרש טע� הערבי�. בי� של תמיד קוד� למנחה סמו� היה

התורה מ� והוא הואיל מוס� שקרב� בגמרא, מבואר עצי� לקרב� מוס�

לו, שסמו� מנחה של מעמד אלא דוחה אינו לפיכ� חיזוק, צרי� ואינו

חיזוק, בו עשו לפיכ� סופרי�, מדברי והוא הואיל עצי� קרב� אבל

נעילה של מעמד אפילו ברטנורא).שדוחה גרשו�; מפרשי�,(רבנו ויש

בלבד, נעילה של אלא מנחה של מעמד דוחה אינו עצי� שקרב�

הריהו התורה מ� הוא מוס� וקרב� שהואיל שבגמרא, הטע� ומבארי�

מדברי שהוא עצי�, קרב� אבל התורה, מ� שהוא מנחה של מעמד דוחה

מנחה לא אבל סופרי�, מדברי שהיא נעילה אלא דוחה אינו סופרי�,

התורה מ� תוספות).שהיא BL�‰(רש"י; ˙BÈ‰Ï ‡·È˜Ú Èa¯ ¯ÊÁ»««ƒ¬ƒ»ƒ¿∆
È‡fÚ Ô·k.ב�ֿעזאי דברי את וקיבל מדעתו עקיבא רבי חזר – ¿∆««

ה ה נ ש מ ר ו א ב

בלשכה עצי� מצאו לא הגולה בני "כשעלו ברייתא: מובאת א) כח, (תענית בגמרא

אלו epzpyna)ועמדו zehxetnd zegtynd),�שביניה נביאי� והתנו משלה�. והתנדבו

"והגורלות לה): י, (נחמיה שנאמר משלה�, מתנדבי� אלו יהיו עצי� מלאה לשכה שאפילו

העצי קרב� על –הפלנו בתורה". ככתוב אֿלהינו לבית להביא והע� הלויי� והכהני� �

בה� להביא משפחות לשמונה בשנה היו קבועי� זמני� שתשעה לפרט, באה משנתנו

במשנתנו נקראי� אלו עצי� המזבח. שעל האש למערכת mrde".עצי� mipdk ivr"

ÌÚ‰Â ÌÈ�‰Î ÈˆÚ ÔÓÊ�דלהל המשפחות היו שבה� הזמני� – ¿«¬≈…¬ƒ¿»»
למערכה, עצי� ה�:ÚLz‰מביאי� קבועי� זמני� –ÔÒÈ�a „Á‡a ƒ¿»¿∆»¿ƒ»

מביאי�, היו –‰„e‰È Ôa Á¯‡ È�aמשבט מסויימת משפחה היינו – ¿≈»«∆¿»
י);יהודה ז, נחמיה ה; ב, e‰È„‰(עזרא Ôa „Â„ È�a ,Êen˙a ÌÈ¯NÚa¿∆¿ƒ¿«¿≈»ƒ∆¿»

המל� דוד ממשפחת –.(`xnb)Ú¯Ù È�a ,·‡a ‰MÓÁaÔa L «¬ƒ»¿»¿≈«¿…∆
‰„e‰Èיהודה משבט ח);– ז, נחמיה ג; ב, עזרא Ba(עיי� ‰Ú·La– ¿»¿ƒ¿»
¯Î·באב, Ôa ·„�BÈ È�aיתרו ממשפחת ו);– לה, ירמיה NÚa¯‰(עיי� ¿≈»»∆≈»«¬»»

ÔÈÓÈ�a Ôa ‰‡�Ò È�a ,Ba�בנימי משבט משפחה ב,– עזרא (עיי� ¿≈¿»»∆ƒ¿»ƒ
לח); ז, נחמיה e‰È„‰לה; Ôa ‡ezÊ È�a ,Ba ¯NÚ ‰MÓÁaמשבט – «¬ƒ»»»¿≈«∆¿»

יג),יהודה ז, נחמיה ח; ב, עזרא הביאו,Ì‰nÚÂ(עיי� –ÌiÂÏe ÌÈ�‰k ¿ƒ»∆…¬ƒ¿ƒƒ
BË·La ‰ÚhL ÈÓ ÏÎÂ,הוא שבט מאיזה ידע שלא –È·�Bb È�·e ¿»ƒ∆»»¿ƒ¿¿≈¿≈
˙BÚÈˆ˜ ÈÚˆB˜ È�a ,ÈÏÚבני היו "מה מבואר: בגמרא בברייתא – ¡ƒ¿≈¿≈¿ƒ

גזירה המלכות גזרה אחת פע� אמרו: קציעות? קוצעי ובני עלי גונבי

פרוזדאות והושיבו לירושלי�, ביכורי� יביאו שלא ישראל... על

(mixney)ישראל יעלו שלא נבט ב� ירבע� שהושיב כדר� הדרכי�, על

וחיפו� ביכורי� סלי הביאו הדור? שבאותו כשרי� עשו מה לרגל.

zeyai)בקציעות mip`z)ועלי zyzkna)ונטלו�, ea miyzeky ur)על

הולכי�? את� להיכ� לה�: אמרו פרוזדאות אצל שהגיעו וכיו� כתפיה�.
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בו אי� הלל בו שיש יו� שכל היינו לה, שמחוצה לאלו שבירושלי�

בו שיש יו� בר�, הערי�. בשאר ולא בירושלי� לא בשחרית מעמד

לאות� מעמד בו אי� כדלהל�), עצי� קרב� (או במקדש מוס� קרב�

בלבד הרש"ש)שבירושלי� המעמד(הריטב"א; שדחיית מפרשי�, ויש .
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בראשית במעשה הקריאה אבל ישראל. אר� ערי שבשאר אות� ולא

בירושלי� א� לעול� נדחתה אחרת(הראב"ד)לא הרמב"� שיטת אמנ� .

תפילות: ארבע יו� שבכל במעמדות היו הרמב"� שלדעת לגמרי, היא
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הקודמת, במשנה שנינו כ� ועל נוספת, תפילה היתה ומנחה שחרית

תפילה באותה היינו במוס�, וג� בשחרית ג� בתורה קוראי� שהיו

שמקריבי� שביו� להשמיע, באה משנתנו ואילו יו�. שבכל נוספת

בנעילה. ולא במנחה ולא במוס� מעמד בו אי� מוס�, »¿̃«¯Ôaקרב�
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כמפורט בשנה, מסוימי� בימי� למערכה עצי� מנדבות שהיו בישראל

נדבה עולת קרב� מביאות היו העצי� הבאת וביו� הבאה, במשנה
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העצי�" "קרב� הנקרא הוא שהביאו עצמ� ועיי�שהעצי� (הריטב"א;

ב; כ, מנחות משנתנו)גמרא על שישוהרש"ש שביו� ללמד, המשנה ובאה ;

עצי�, קרב� Á�na‰בו Ba ÔÈ‡�אי אבל– המנחה, בתפילת מעמד בו ≈«ƒ¿»
בנעילה. מעמד בו È‡fÚיש Ôa BÏ ¯Ó‡ .‡·È˜Ú Èa¯ È¯·c– ƒ¿≈«ƒ¬ƒ»»«∆««
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נעילה; בתפילת מעמד בו יש אבל עצמו, במוס� שכ� ÌÈˆÚוכל Ôa¯»̃¿«≈ƒ
עצי�, קרב� בו שיש ביו� –‰ÏÈÚpa Ba ÔÈ‡אפילו מעמד בו אי� – ≈«¿ƒ»

העצי� קרב� שכ� במנחה, מעמד בו שאי� שכ� וכל נעילה, בתפילת

קרב� בי� ההפרש טע� הערבי�. בי� של תמיד קוד� למנחה סמו� היה
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חיזוק, בו עשו לפיכ� סופרי�, מדברי והוא הואיל עצי� קרב� אבל

נעילה של מעמד אפילו ברטנורא).שדוחה גרשו�; מפרשי�,(רבנו ויש

בלבד, נעילה של אלא מנחה של מעמד דוחה אינו עצי� שקרב�

הריהו התורה מ� הוא מוס� וקרב� שהואיל שבגמרא, הטע� ומבארי�

מדברי שהוא עצי�, קרב� אבל התורה, מ� שהוא מנחה של מעמד דוחה

מנחה לא אבל סופרי�, מדברי שהיא נעילה אלא דוחה אינו סופרי�,

התורה מ� תוספות).שהיא BL�‰(רש"י; ˙BÈ‰Ï ‡·È˜Ú Èa¯ ¯ÊÁ»««ƒ¬ƒ»ƒ¿∆
È‡fÚ Ô·k.ב�ֿעזאי דברי את וקיבל מדעתו עקיבא רבי חזר – ¿∆««

ה ה נ ש מ ר ו א ב

בלשכה עצי� מצאו לא הגולה בני "כשעלו ברייתא: מובאת א) כח, (תענית בגמרא

אלו epzpyna)ועמדו zehxetnd zegtynd),�שביניה נביאי� והתנו משלה�. והתנדבו

"והגורלות לה): י, (נחמיה שנאמר משלה�, מתנדבי� אלו יהיו עצי� מלאה לשכה שאפילו

העצי קרב� על –הפלנו בתורה". ככתוב אֿלהינו לבית להביא והע� הלויי� והכהני� �

בה� להביא משפחות לשמונה בשנה היו קבועי� זמני� שתשעה לפרט, באה משנתנו

במשנתנו נקראי� אלו עצי� המזבח. שעל האש למערכת mrde".עצי� mipdk ivr"

ÌÚ‰Â ÌÈ�‰Î ÈˆÚ ÔÓÊ�דלהל המשפחות היו שבה� הזמני� – ¿«¬≈…¬ƒ¿»»
למערכה, עצי� ה�:ÚLz‰מביאי� קבועי� זמני� –ÔÒÈ�a „Á‡a ƒ¿»¿∆»¿ƒ»

מביאי�, היו –‰„e‰È Ôa Á¯‡ È�aמשבט מסויימת משפחה היינו – ¿≈»«∆¿»
י);יהודה ז, נחמיה ה; ב, e‰È„‰(עזרא Ôa „Â„ È�a ,Êen˙a ÌÈ¯NÚa¿∆¿ƒ¿«¿≈»ƒ∆¿»

המל� דוד ממשפחת –.(`xnb)Ú¯Ù È�a ,·‡a ‰MÓÁaÔa L «¬ƒ»¿»¿≈«¿…∆
‰„e‰Èיהודה משבט ח);– ז, נחמיה ג; ב, עזרא Ba(עיי� ‰Ú·La– ¿»¿ƒ¿»
¯Î·באב, Ôa ·„�BÈ È�aיתרו ממשפחת ו);– לה, ירמיה NÚa¯‰(עיי� ¿≈»»∆≈»«¬»»

ÔÈÓÈ�a Ôa ‰‡�Ò È�a ,Ba�בנימי משבט משפחה ב,– עזרא (עיי� ¿≈¿»»∆ƒ¿»ƒ
לח); ז, נחמיה e‰È„‰לה; Ôa ‡ezÊ È�a ,Ba ¯NÚ ‰MÓÁaמשבט – «¬ƒ»»»¿≈«∆¿»

יג),יהודה ז, נחמיה ח; ב, עזרא הביאו,Ì‰nÚÂ(עיי� –ÌiÂÏe ÌÈ�‰k ¿ƒ»∆…¬ƒ¿ƒƒ
BË·La ‰ÚhL ÈÓ ÏÎÂ,הוא שבט מאיזה ידע שלא –È·�Bb È�·e ¿»ƒ∆»»¿ƒ¿¿≈¿≈
˙BÚÈˆ˜ ÈÚˆB˜ È�a ,ÈÏÚבני היו "מה מבואר: בגמרא בברייתא – ¡ƒ¿≈¿≈¿ƒ

גזירה המלכות גזרה אחת פע� אמרו: קציעות? קוצעי ובני עלי גונבי

פרוזדאות והושיבו לירושלי�, ביכורי� יביאו שלא ישראל... על

(mixney)ישראל יעלו שלא נבט ב� ירבע� שהושיב כדר� הדרכי�, על

וחיפו� ביכורי� סלי הביאו הדור? שבאותו כשרי� עשו מה לרגל.

zeyai)בקציעות mip`z)ועלי zyzkna)ונטלו�, ea miyzeky ur)על

הולכי�? את� להיכ� לה�: אמרו פרוזדאות אצל שהגיעו וכיו� כתפיה�.

izdw - zex`ean zeipyn
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äãeäé ïa áàBî úçô éða;ìeìàa íéøNòa–äãeäé ïa ïéãò éða;úáèa ãçàa–òøô éða eáLäiðL L.úáèa ãçàa §¥©©¨¤§¨§¤§¦¤¡§¥¨¦¤§¨§¤¨§¥¥¨§¥©§Ÿ§¦¨§¤¨§¥¥
ãîòî Ba äéä àG,íéöò ïaø÷å óñeî ïaø÷å ìlä Ba äéäL. ¨¨©£¨¤¨¨©¥§¨§©¨§¨§©¥¦

åäòáLa eðéúBáà úà eòøà íéøác äMîçæenúa øNò,áàa äòLúa äMîçå.úBçelä eøazLð æenúa øNò äòáLa, £¦¨§¨¦¥§¤£¥§¦§¨¨¨§©©£¦¨§¦§¨§¨§¦§¨¨¨§©¦§©§©
ãéîzä ìèáe,øéòä äò÷áäå,äøBzä úà ñBîèñtà óøNå,ìëéäa íìö ãéîòäå.L eðéúBáà ìò øæâð áàa äòLúaHà ¨©©¨¦§¨§§¨¨¦§¨©©¨§§¤©¨§¤¡¦¤¤©¥¨§¦§¨§¨¦§©©£¥¤
õøàì eñðké,äiðMáe äðBLàøa úéaä áøçå,øza äãkìðå,øéòä äLøçðå.äçîNa ïéèòîî áà ñðëpMî. ¦¨§¨¨¤§¨©©©¦¨¦¨©§¦¨§¦§§¨¤¥§¤§§¨¨¦¦¤¦§¨¨§©£¦§¦§¨

,äìéáã éìåâò íäî úåùòì úåòéö÷ä åá ùåúëì ïéìéâø åéäå àñééãä åá íéùúåëù àðëåá ïéòë éåùò ìåãâ õò àåä ,éìò íôúë ìò íéàùåðå íéùáé íéðàú åðééäã úåòéö÷á
ìùåøéì íéøåëá ïéàéáî åéä êëå ,åðéôúë ìòù äæ éìòá åðéðôìù úùúëîá äìéáã éìåâò éðù úåùòì íéëìåä åðà íäì íéøîåà íéøîåùá íéòâåô åéäùëåêë íù ìòå .íé

åãîò ïîöò íéøùëä íéùðàä åìàå .úåòåö÷îá äìáãä éìåâò ïéëúåçù íù ìò úåòéö÷ éòöå÷ éðáå .íôúë ìòù éìòá ,íéøîåùä áì éáðåâ øîåìë éìò éáðåâ éðá åàø÷ð
,íéëìåä åðà åðéôúë ìòù äæ íìåñá åðéðôìù äæ êáåùî úåìæåâ éðù ìåèéì íéøîåùì íéøîåà åéäå úåîìåñ åð÷úå ,äëøòîì íéöò àéáäì àìù ãîù åøæâù úøçà íòô

:àåúæ éðá íò íéöò ïéàéáî åìà ìëå .äëøòîì íéöò ïäî ïéàéáîå ,íéøîåùä ïî åøáòù øçà úåîìåñä íéöúåð åéäù ,éúöåúðä éàîìñ éðá åàø÷ð êë íù ìòåeay
.dipy yerxt ipa:íéöòä ïáø÷ ìò åðìôä úåìøåâäå áéúëãë ,äðåøçàá äæéà úåñééô ïéìéèî åîééñù øçàìù.lld ea didy,íìåòì äëåðçá ìç úáèá ãçàù éôì

ïáø÷å ììä éîð äéá úéàã ïñéð ç"ø áéùç àì àîòè éàäîå .ãîòî éçã àì ,àîìòá âäðî àìà åá ììää úàéø÷ ïéàù ç"øã ììä ìáà .ììää úà íéøîåâ äëåðçáå
:íéöò ïáø÷å óñåî

e.zegeld exazyp fenza f"ia,æåîúá æ"éá íéìë åàöîð ,íåé 'î íù ääùå äøåúä øàù úà ìá÷ì äìò äîëùäá 'æáå úåøáãä úøùò åðúð ïåéñá 'åá éøäù
:úåçåìä úà øáù ãøéùëå.cinzd lhae:øåöîá øéòä äàáù ,áéø÷äì íéùáë íù äéä àìù.lkida mlv cinrdeíìö øîà ãç ,éîìùåøéá éàøåîà äá éâéìô

:äéä éðù úéááå íéðåéä éøùî äéäù ñåîèñåôà ìù íìö øîà ãçå .éøééî ïåùàø úéááå ,äùðî ìù

`xephxa yexit

שלפנינו במכתשת דבילה עיגולי שני לעשות לה�: (z`vnpdאומרי�

(jenqd mewna�בסלי עיטרו� מה�, שעברו כיו� כתפינו. שעל ובעלי

קוצעי ובני עלי גונבי "בני נקראו כ� ש� ועל לירושלי�". והביאו�

odaקציעות" etigy zerivwae mtzk lry ilra mixneyd al miapeb eidy)

.(mixekiad z`שלא גזירה המלכות גזרה אחת שפע� עליה�, מסופר כ�

יראי עשו מה הדרכי�. על פרוזדאות והושיבו למערכה, עצי� יביאו

כתפיה� על והניחו סולמות ועשו גזיריה� הביאו דור? שבאותו החטא

את� להיכ� (הפרוזדאות): לה� אמרו אצל� שהגיעו כיו� לה�. והלכו

שעל ובסולמות שלפנינו משוב� גוזלות להביא לה�: אמרו הולכי�?

קראו כ� ש� על לירושלי�. והעלו� פירקו� מה� שעברו כיו� כתפינו.

iztezpd.לה� i`nlq ipaזתוא בני ע� עצי� מביאי� היו אלה וכל

באב. עשר Baבחמשה ÌÈ¯NÚa,באב –‰„e‰È Ôa ·‡BÓ ˙ÁÙ È�a ¿∆¿ƒ¿≈««»∆¿»
צרויה ב� יואב ממשפחת שה� (בגמרא), סוברי� יש ב,– עזרא (עיי�

לח); ז, נחמיה e‰È„‰ו; Ôa ÔÈ„Ú È�a ,ÏeÏ‡a ÌÈ¯NÚaעזרא (עיי� ¿∆¿ƒ∆¡¿≈»ƒ∆¿»
כ); ז, נחמיה טו; Ú¯Ùב, È�a e·L ,˙·Ëa „Á‡a‰i�L Lהביאו – ¿∆»¿≈≈»¿≈«¿…¿ƒ»

באב. בחמשה הביאו שכבר לאחר שנייה, פע� Ëa·˙עצי� „Á‡a¿∆»¿≈≈
לעול�, בו חלה שחנוכה –„ÓÚÓ Ba ‰È‰ ‡G,בכלל –Ba ‰È‰L »»«¬»∆»»

Ïl‰של המעמד את דוחה והוא של�, הלל קוראי� בחנוכה שהרי – «≈
הקודמת, במשנה ששנינו כמו ÛÒeÓשחרית, Ôa¯˜Âראש של – ¿»¿«»

ÌÈˆÚחודש, Ôa¯˜Âהללו הקרבנות ושני פרעש, בני בו שהביאו – ¿»¿«≈ƒ
מבואר, בגמרא ונעילה. מנחה מוס�, של המעמדות שאר את דוחי� הרי

שחרית, של מעמד דוחה גמורה, תקנה שהוא חנוכה, של הלל שדווקא

מכא� מעמד. דוחה אינו מנהג, אלא שאינו חודש, ראש של הלל אבל

מוס� וקרב� הלל בו שיש פי על שא� בניס�, אחד משנתנו נקטה לא

בשחרית. מעמד בו יש מקו� מכל עצי�, וקרב�

ו ה נ ש מ ר ו א ב

שגוזרי� התעניות בעני� וכ� הגשמי� על התעניות בעני� הקודמי� בפרקי� ששנינו לאחר

על ללמד משנתנו באה ג', פרק בתחילת ששנינו כמו אחרות, צרות מחמת די� בית

בה�. שארעו הפורענויות ועל באב, ותשעה בתמוז עשר שבעה של התעניות

‰MÓÁÂ ,Êen˙a ¯NÚ ‰Ú·La e�È˙B·‡ ˙‡ eÚ¯‡ ÌÈ¯·c ‰MÓÁ¬ƒ»¿»ƒ≈¿∆¬≈¿ƒ¿»»»¿««¬ƒ»
˙BÁel‰ e¯azL� Êen˙a ¯NÚ ‰Ú·La .·‡a ‰ÚL˙aעל – ¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»»»¿«ƒ¿«¿«

הר מעמד לאחר – בסיו� בשבעה שכ� העגל, חטא מחמת משה, ידי

שנאמר הלוחות, את לקבל למרו� משה עלה – טז):סיני כד, (שמות

ונאמר הענ�", מתו� השביעי ביו� משה אל יח):"ויקרא ש�, "ויבא(ש�

וארבעי� יו� ארבעי� בהר משה ויהי ההר, אל ויעל הענ� בתו� משה

תמוז, של יו� עשר וששה סיו� של יו� וארבעה עשרי� היינו לילה",

וכתוב בתמוז, עשר בשבעה ההר מ� שירד יט):נמצא לב, "ויהי(שמות

הלוחות את מידיו וישל� העגל... את וירא המחנה אל קרב כאשר

ההר"; תחת אות� ‰ÈÓz„וישבר ÏË·e�ירושלי על המצור בימי – »««»ƒ
מבואר, בגמרא להקריב. כבשי� לה� היו שלא לפי התמיד, קרב� בטל

הרמב"� ולפי בתמוז. עשר בשבעה אירע שזה ביד� היתה שקבלה

הראשו�; הבית על המצור בשעת היא ‰ÈÚ¯הכוונה ‰Ú˜·‰Â– ¿»¿¿»»ƒ
בתשעה העיר הובקעה ראשו� בחורב� אבל שני; בחורב� ירושלי�,

שכתוב כמו ו�ז):בתמוז, נב, לחודש...(ירמיה בתשעה הרביעי "בחודש

העיר"; ‰Bz¯‰ותבקע ˙‡ ÒBÓËÒt‡ Û¯NÂ,מבואר בגמרא – ¿»««»¿¿∆«»
זה; בעני� ביד� היתה ÏÎÈ‰aשקבלה ÌÏˆ „ÈÓÚ‰Âאותו היינו – ¿∆¡ƒ∆∆«≈»

גורסי�: ויש השני. הבית בימי lkida,אפוסטמוס, mlv cnrede�ומפרשי

מנשה של לצל� היא ÏÚ(ירושלמי).שהכוונה ¯Ê‚� :·‡a ‰ÚL˙a¿ƒ¿»¿»ƒ¿««
ı¯‡Ï eÒ�kÈ ‡HL e�È˙B·‡שכתוב מבואר, בגמרא י,– (במדבר ¬≈∆ƒ»¿»»∆

הענ�יא): נעלה בחודש בעשרי� השני בחודש השנית בשנה "ויהי

העדות" משכ� xii`a);מעל 'ka epiid)לג):וכתוב ש�, מהר(ש� "ויסעו

ימי�" שלשת דר� xii`a);ה' a"k-'k epiid)יח�כ):וכתוב ש�, "ונת�(ש�

וכתוב בסיו�; כ"ב עד היינו ימי�", חודש עד ואכלת�... בשר לכ� ה'

טו): יב, עשרי�(ש� עד היינו ימי�", שבעת למחנה מחו� מרי� "ותסגר

נאמר כ� ואחר בסיו�; ב):ותשעה יג, את(ש� ויתורו אנשי� ל� "שלח

את משה שלח בסיו� ותשעה "בעשרי� בברייתא: ושנו כנע�", אר�

וכתוב כה):המרגלי�; ש�, ארבעי�(ש� מק� האר� מתור "וישובו

אות של שתמוז היא וקבלה ב�יו�", היינו מעוברת, היתה שנה ה

סיו�, של ימי� (שני באב בח' כלו היו� שארבעי� נמצא יו�, שלושי�

וכתוב ארבעי�); הרי אב של ימי� ושמונה תמוז, של יו� שלושי�

א): יד, ההוא",(ש� בלילה הע� ויבכו קול�, את ויתנו העדה כל "ותשא

שאמרו וזהו באב, תשעה בליל תשעה(בגמרא):היינו ליל לילה אותו

קובע ואני חינ� של בכיה בכית� את� הקב"ה: לה� אמר היה, באב

לדורות". בכיה BL‡¯a�‰לכ� ˙Èa‰ ·¯ÁÂשכתוב ב'– (מלכי� ¿»«««ƒ»ƒ»
ח): החמישיכה, ycegl"ובחודש drayaשנה עשרה תשע שנת היא

ואת ה' בית את וישרו� נבוזראד�... בא בבל מל� נבוכדנאצר למל�

וכתוב המל�", יב):בית נב, החמישי(ירמיה ycegl"ובחודש xeyra

וישרו� נבוזראד�... בא נבוכדנאצר... למל� שנה עשרה תשע שנת היא

בשבעה לומר אפשר "אי בברייתא: ושנו המל�", בית ואת ה' בית את

izdw - zex`ean zeipyn
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æñaëlîe øtñlî øeñà dëBúa úBéäì áàa äòLz ìçL úaL,úaMä ãBák éðtî ïéøzî éLéîçáe.áàa äòLz áøò ©¨¤¨¦§¨§¨¦§§¨¨¦§©¥¦§©¥©£¦¦ª¨¦¦§¥§©©¨¤¤¦§¨§¨
–ïéìéLáú éðL íãà ìëàé àG,ïéé äzLé àGå øNa ìëàé àG.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:äpLé.äãeäé éaøáiçî Ÿ©¨¨§¥©§¦¦Ÿ©¨¨§¦§¤©¦©¨¦§¤©§¦¥¥§©¤©¦§¨§©¥

ähnä úiôëa;Bì eãBä àGåíéîëç. ¦§¦©©¦¨§£¨¦
çøîàìàéìîb ïa ïBòîL ïaø:eéä àGíéîéíéøetkä íBéëe áàa øNò äMîçk ìàøNéì íéáBè,íéìLeøé úBða ïäaL ¨©©¨¦§¤©§¦¥¨¨¦¦§¦§¨¥©£¦¨¨¨§¨§©¦¦¤¨¤§§¨©¦

f.a"h lgy zay:äëåúá úåéäì áàá 'è ìçù òåáù.qakle xtql xeq`éù ãò òåáù åúåà ìë:úéðòúä øåáò.mixzen iyingaeéô ìò íéùã÷î åéäùë
:úáùä ãåáë éðôî úéðòúä éðôìù éùéîçá ñáëì íéøúåî ,úáù áøòá úåéäì áàá äòùú ìçå äéàøä.oiliyaz ipyåðéàù øáã àìà ïéìéùáú éðù íåùî øåñà ïéà

:ïéìéùáú éðù íåùî ïäá ïéà ïìùáù ô"òà ,äçì àéäù ïîæá úåéðè÷å äðéáâå áìç ïåâë éç àåäù úåîë ìëàðä øáã ìáà ,éç àåäù úåîë ìëàðxya lk`i `le
.oii dzyi `leäðéàù äãåòñá åà ,ú÷ñôîä äãåòñá åìéôà íåéä éöç íãå÷ ìáà .òá÷ úãåòñ äéøçà ìåëàì åúòã ïéàù ú÷ñôîä äãåòñáå íåéä éöç øçàì î"ä

:ïééå øùááå ,ïéìéùáú 'á ìåëàì éøù ,íåéä éöç øçàì åìéôà ú÷ñôî.dpyi xne` l`ilnb oa oerny oaxäéä ,ãçà ìéùáú ìëåà ïéìéùáú éðùá ìéâø äéä íà
:ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìä ïéàå .ãçà ñåë äúåù ïéé ìù úåñåë éðùá ìéâø.dhnd ziitkaäëìä ïéàå .ò÷ø÷á àìà äéìò áëùé àìå äéðô ìò äèîä äôåëù

:äãåäé 'øë
g.a`a e"hkøúéá éâåøä åðúð åáå .ìâøì åìòé àìù ìàøùé úà íéòðåî åéäù èáð ïá íòáøé áéùåäù íéøîåùä ïúåà åìèáúð åáå .'îä úðùá øáãî éúî åìë åáù

:ïúåçìî íéöòä ùáéì çë äá ïéàù ,äîç ìù äçë ùú æàîù éôì äëøòîì íéöò úåøëìî íé÷ñåô åéä åáå .äøåá÷ì.mixetkd meie,úåðåøçàä úåçåì åðúð åáù

`xephxa yexit

נאמר כבר שהרי בעשור, לומר אפשר ואי בעשור, נאמר כבר שהרי

וקלקלו ואכלו להיכל נכרי� נכנסו באב בשבעה כיצד? הא בשבעה,

והיה האור, את בו הציתו לחשיכה סמו� ותשיעי ושמיני, שביעי בו

כולו". היו� כל והול� וזהוi�M·e‰דולק בשניה; הבית וחרב – «¿ƒ»
חייב. ליו� וחובה זכאי ליו� זכות מגלגלי� בברייתא: «¿¿kÏ�Â¿ƒ„‰ששנו

¯za:כותב הרמב"� הרומאי�; נגד כוכבא בר מלחמות בימי – ∆≈
מישראל, ורבבות אלפי� בה והיו שמה, וביתר גדולה עיר "ונלכדה

מל� שהוא החכמי� וגדולי ישראל כל ודימו גדול, מל� לה� והיה

חורב� כמו גדולה צרה והיתה כול�, ונהרגו הרומיי�, ביד ונפל המשיח,

המקדש" ג).בית ה, תעניות ‰ÈÚ¯(הל' ‰L¯Á�Âשעשו ירושלי�, – ¿∆¿¿»»ƒ
שנאמר כמו חרושה, כשדה כולה את יח):הגויי� כו, "ציו�(ירמיהו

א� היו האחרוני� הדברי� ששלשת ביד�, היתה וקבלה תחרש", שדה

באב. בתשעה ÁÓNa‰ה� ÔÈËÚÓÓ ·‡ Ò�ÎpMÓהפורענויות מפני – ƒ∆ƒ¿»»¿«¬ƒ¿ƒ¿»
בגמראהק זה. בחודש שארעו א)שות מג, שממעטי�(יבמות פירשו,

לא אבל ומארסי� ומלנטוע, מלבנות ומלית�, מלישא בעסקיה� הע�

בבניי� אלא ולנטוע לבנות חכמי� אסרו שלא אמרו, ובירושלמי כונסי�.

שמחה. של ובנטיעה

ז ה נ ש מ ר ו א ב

בו שחל בשבוע נוהגי� כיצד ללמד באה והיא הקודמת, למשנה המש� היא משנתנו

באב. תשעה ובערב באב תשעה

dÎB˙a ˙BÈ‰Ï ·‡a ‰ÚLz ÏÁL ˙aLתשעה בו שחל השבוע – «»∆»ƒ¿»¿»ƒ¿¿»
tÒlÓ¯באב, ¯eÒ‡,�והזק הראש שערות את –ÒaÎlÓeאת – »ƒ¿«≈ƒ¿«≈

באב. תשעה לאחר עד שבוע אותו כל היינוÈLÈÓÁ·eהבגדי�, – «¬ƒƒ
שבת בערב להיות באב תשעה `zכשחל eyciwy onfa ixyt` did dfe)

,(dii`xd it lr ycegdÔÈ¯zÓתשעה שלפני בחמישי ולכבס לספר – À»ƒ
‰aM˙באב, „B·k È�tÓ�עני משמיטי� ויש באב. תשעה שלאחר – ƒ¿≈¿««»

לכבס מותרי� ומפרשי�: ברטנורא)תספורת, נוהגי�(רש"י; בימינו בר�, .

בתמוז עשר משבעה ובתספורת אב, חודש מהתחלת בכיבוס להחמיר

.(`"pwz miig gxe`)·‡a ‰ÚLz ·¯Úבסעודה היו�, חצי לאחר – ∆∆ƒ¿»¿»
˙·ÔÈÏÈLהמפסקת, È�L Ì„‡ ÏÎ‡È ‡G.�ודגי ביצי� כגו� – …«»»¿≈«¿ƒƒ

שאינו דבר אלא תבשילי� שני משו� אסור אי� מבואר: ובברטנורא

ח כגו� חי, שהוא כמות הנאכל דבר אבל חי, שהוא כמות לבנאכל

משו� בה� אי� שבישל�, פי על א� לחה, שהיא בזמ� וקטנית וגבינה

תבשילי�. Na¯שני ÏÎ‡È ‡G,אחד תבשיל אפילו –‰zLÈ ‡GÂ …«»»¿ƒ¿∆
ÔÈÈעשרה עד באב מאחד וביי� בבשר איסור נוהגי� אנחנו בר�, – «ƒ

היו�. חצות אחר pLÈ‰באב :¯ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa ÔBÚÓL Ôa¯– «»ƒ¿∆«¿ƒ≈≈¿«∆

באב תשעה בערב יאכל תבשילי� שני לאכול רגיל היה שא� ממנהגו,

אחת. כוס ישתה יי�, כוסות שתי לשתות רגיל היה אחד. oi`eתבשיל

.l`ilnb oa oerny oaxk dkld‰hn‰ ˙iÙÎa ·iÁÓ ‰„e‰È Èa¯– «ƒ¿»¿«≈ƒ¿ƒ««ƒ»
כמו הקרקע, על שישכב כדי פיה, על ולהפכה המיטה את לכפות

ÌÈÓÎÁבאבילות, BÏ e„B‰ ‡GÂ�ואמנ לדעתו. הסכימו לא –oi` ¿¬»ƒ
.dcedi iaxk dkld

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ובנחמה. בטובה מסכתנו את לסיי� באה משנתנו

Ï‡¯NÈÏ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡G :Ï‡ÈÏÓb Ôa ÔBÚÓL Ôa¯ ¯Ó‡»««»ƒ¿∆«¿ƒ≈»»ƒƒ¿ƒ¿»≈
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÎe ·‡a ¯NÚ ‰MÓÁk�אחדי טעמי� אמרו בגמרא – «¬ƒ»»»¿»¿«ƒƒ

באב: עשר חמשה של טוב dfשהוא`.ליו� `eal mihay exzedy mei

,dfaכתוב בתורה ח):שכ� לו, ממטות(במדבר נחלה יורשת בת "וכל

בני יירשו למע� לאשה, תהיה אביה מטה ממשפחת לאחד ישראל בני

כי אחר, למטה ממטה נחלה תסוב ולא אבותיו. נחלת איש ישראל

זה דבר והתירו חכמי� ועמדו ישראל", בני מטות ידבקו בנחלתו איש

צלפחד" לבנות ה' צוה אשר הדבר "זה שדרשו: באב, עשר בחמשה

זה בדור אלא נוהג יהא לא זה דבר – a.וגו' .(cgtlv zepa ly)�יו

בקהל לבוא בנימי� שבט כא).שהותר פרק שופטי� שכלוb.(עיי� יו�

במדבר שהיו שנה ארבעי� כל בברייתא: מובא שכ� מדבר, מתי בו

צאו המחנה: בכל כרוז מעביר רבנו משה היה באב תשעה ערב בכל

כרוז היה למחר בה�. ולני� קברות לה� וחופרי� יוצאי� והיו לחפור!

עצמ� ומוצאי� עומדי� היו המתי�! מ� חיי� יבדלו ומכריז: יוצא

ועמדו כ� עשו האחרונה הארבעי� ובשנת אל�. עשר חמשה חסרי�

חזרו החודש, בחשבו� טעינו שמא אמרו: חיי�. כול� עצמ� ומצאו

שנתמלאה שראו וכיו� באב, עשר חמשה ליל עד בקבריה� ושכבו

בטלה וכבר מכוו� החודש שחשבו� ידעו מה�, אחד מת ולא הלבנה

aeh"),הגזרה mei zetqez" oiir)טוב יו� ועשאוהו (ירושלמי;ועמדו

רש"י). איכה; פרוזדאותc.–מדרש אלה ב� הושע שביטל (mixney)יו�

– לרגל. ישראל יעלו שלא הדרכי� על נבט ב� ירבע� יו�d.שהושיב

– לקבורה. ביתר הרוגי למערכה,e.שניתנו עצי� מלכרות שפסקו יו�

ומתו� יפה, מתייבשי� העצי� ואי� חמה של כוחה תשש שכבר מפני

פסול תולעת בו שיש ע� וכל תולעי�, בה� יש שמא חוששי� כ�

כדר� טוב, יו� עשאוהו ה' מלאכת זה ביו� שנגמרה וכיו� למערכה.

תורה של לסיומה סעודה טוב").שעושי� יו� יו�("תוספות של הטע�

שניתנוהכפורי� יו� שהוא מפני וכ� ומחילה; סליחה יו� שהוא לפי

הלוחות את שיבר בתמוז עשר בשבעה שכ� האחרונות. הלוחות בו

izdw - zex`ean zeipyn
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:ïééå øùááå ,ïéìéùáú 'á ìåëàì éøù ,íåéä éöç øçàì åìéôà ú÷ñôî.dpyi xne` l`ilnb oa oerny oaxäéä ,ãçà ìéùáú ìëåà ïéìéùáú éðùá ìéâø äéä íà
:ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìä ïéàå .ãçà ñåë äúåù ïéé ìù úåñåë éðùá ìéâø.dhnd ziitkaäëìä ïéàå .ò÷ø÷á àìà äéìò áëùé àìå äéðô ìò äèîä äôåëù

:äãåäé 'øë
g.a`a e"hkøúéá éâåøä åðúð åáå .ìâøì åìòé àìù ìàøùé úà íéòðåî åéäù èáð ïá íòáøé áéùåäù íéøîåùä ïúåà åìèáúð åáå .'îä úðùá øáãî éúî åìë åáù

:ïúåçìî íéöòä ùáéì çë äá ïéàù ,äîç ìù äçë ùú æàîù éôì äëøòîì íéöò úåøëìî íé÷ñåô åéä åáå .äøåá÷ì.mixetkd meie,úåðåøçàä úåçåì åðúð åáù

`xephxa yexit

נאמר כבר שהרי בעשור, לומר אפשר ואי בעשור, נאמר כבר שהרי

וקלקלו ואכלו להיכל נכרי� נכנסו באב בשבעה כיצד? הא בשבעה,

והיה האור, את בו הציתו לחשיכה סמו� ותשיעי ושמיני, שביעי בו

כולו". היו� כל והול� וזהוi�M·e‰דולק בשניה; הבית וחרב – «¿ƒ»
חייב. ליו� וחובה זכאי ליו� זכות מגלגלי� בברייתא: «¿¿kÏ�Â¿ƒ„‰ששנו

¯za:כותב הרמב"� הרומאי�; נגד כוכבא בר מלחמות בימי – ∆≈
מישראל, ורבבות אלפי� בה והיו שמה, וביתר גדולה עיר "ונלכדה

מל� שהוא החכמי� וגדולי ישראל כל ודימו גדול, מל� לה� והיה

חורב� כמו גדולה צרה והיתה כול�, ונהרגו הרומיי�, ביד ונפל המשיח,

המקדש" ג).בית ה, תעניות ‰ÈÚ¯(הל' ‰L¯Á�Âשעשו ירושלי�, – ¿∆¿¿»»ƒ
שנאמר כמו חרושה, כשדה כולה את יח):הגויי� כו, "ציו�(ירמיהו

א� היו האחרוני� הדברי� ששלשת ביד�, היתה וקבלה תחרש", שדה

באב. בתשעה ÁÓNa‰ה� ÔÈËÚÓÓ ·‡ Ò�ÎpMÓהפורענויות מפני – ƒ∆ƒ¿»»¿«¬ƒ¿ƒ¿»
בגמראהק זה. בחודש שארעו א)שות מג, שממעטי�(יבמות פירשו,

לא אבל ומארסי� ומלנטוע, מלבנות ומלית�, מלישא בעסקיה� הע�

בבניי� אלא ולנטוע לבנות חכמי� אסרו שלא אמרו, ובירושלמי כונסי�.

שמחה. של ובנטיעה

ז ה נ ש מ ר ו א ב

בו שחל בשבוע נוהגי� כיצד ללמד באה והיא הקודמת, למשנה המש� היא משנתנו

באב. תשעה ובערב באב תשעה

dÎB˙a ˙BÈ‰Ï ·‡a ‰ÚLz ÏÁL ˙aLתשעה בו שחל השבוע – «»∆»ƒ¿»¿»ƒ¿¿»
tÒlÓ¯באב, ¯eÒ‡,�והזק הראש שערות את –ÒaÎlÓeאת – »ƒ¿«≈ƒ¿«≈

באב. תשעה לאחר עד שבוע אותו כל היינוÈLÈÓÁ·eהבגדי�, – «¬ƒƒ
שבת בערב להיות באב תשעה `zכשחל eyciwy onfa ixyt` did dfe)

,(dii`xd it lr ycegdÔÈ¯zÓתשעה שלפני בחמישי ולכבס לספר – À»ƒ
‰aM˙באב, „B·k È�tÓ�עני משמיטי� ויש באב. תשעה שלאחר – ƒ¿≈¿««»

לכבס מותרי� ומפרשי�: ברטנורא)תספורת, נוהגי�(רש"י; בימינו בר�, .

בתמוז עשר משבעה ובתספורת אב, חודש מהתחלת בכיבוס להחמיר

.(`"pwz miig gxe`)·‡a ‰ÚLz ·¯Úבסעודה היו�, חצי לאחר – ∆∆ƒ¿»¿»
˙·ÔÈÏÈLהמפסקת, È�L Ì„‡ ÏÎ‡È ‡G.�ודגי ביצי� כגו� – …«»»¿≈«¿ƒƒ

שאינו דבר אלא תבשילי� שני משו� אסור אי� מבואר: ובברטנורא

ח כגו� חי, שהוא כמות הנאכל דבר אבל חי, שהוא כמות לבנאכל

משו� בה� אי� שבישל�, פי על א� לחה, שהיא בזמ� וקטנית וגבינה

תבשילי�. Na¯שני ÏÎ‡È ‡G,אחד תבשיל אפילו –‰zLÈ ‡GÂ …«»»¿ƒ¿∆
ÔÈÈעשרה עד באב מאחד וביי� בבשר איסור נוהגי� אנחנו בר�, – «ƒ

היו�. חצות אחר pLÈ‰באב :¯ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa ÔBÚÓL Ôa¯– «»ƒ¿∆«¿ƒ≈≈¿«∆

באב תשעה בערב יאכל תבשילי� שני לאכול רגיל היה שא� ממנהגו,

אחת. כוס ישתה יי�, כוסות שתי לשתות רגיל היה אחד. oi`eתבשיל

.l`ilnb oa oerny oaxk dkld‰hn‰ ˙iÙÎa ·iÁÓ ‰„e‰È Èa¯– «ƒ¿»¿«≈ƒ¿ƒ««ƒ»
כמו הקרקע, על שישכב כדי פיה, על ולהפכה המיטה את לכפות

ÌÈÓÎÁבאבילות, BÏ e„B‰ ‡GÂ�ואמנ לדעתו. הסכימו לא –oi` ¿¬»ƒ
.dcedi iaxk dkld

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ובנחמה. בטובה מסכתנו את לסיי� באה משנתנו

Ï‡¯NÈÏ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡G :Ï‡ÈÏÓb Ôa ÔBÚÓL Ôa¯ ¯Ó‡»««»ƒ¿∆«¿ƒ≈»»ƒƒ¿ƒ¿»≈
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÎe ·‡a ¯NÚ ‰MÓÁk�אחדי טעמי� אמרו בגמרא – «¬ƒ»»»¿»¿«ƒƒ

באב: עשר חמשה של טוב dfשהוא`.ליו� `eal mihay exzedy mei

,dfaכתוב בתורה ח):שכ� לו, ממטות(במדבר נחלה יורשת בת "וכל

בני יירשו למע� לאשה, תהיה אביה מטה ממשפחת לאחד ישראל בני

כי אחר, למטה ממטה נחלה תסוב ולא אבותיו. נחלת איש ישראל

זה דבר והתירו חכמי� ועמדו ישראל", בני מטות ידבקו בנחלתו איש

צלפחד" לבנות ה' צוה אשר הדבר "זה שדרשו: באב, עשר בחמשה

זה בדור אלא נוהג יהא לא זה דבר – a.וגו' .(cgtlv zepa ly)�יו

בקהל לבוא בנימי� שבט כא).שהותר פרק שופטי� שכלוb.(עיי� יו�

במדבר שהיו שנה ארבעי� כל בברייתא: מובא שכ� מדבר, מתי בו

צאו המחנה: בכל כרוז מעביר רבנו משה היה באב תשעה ערב בכל

כרוז היה למחר בה�. ולני� קברות לה� וחופרי� יוצאי� והיו לחפור!

עצמ� ומוצאי� עומדי� היו המתי�! מ� חיי� יבדלו ומכריז: יוצא

ועמדו כ� עשו האחרונה הארבעי� ובשנת אל�. עשר חמשה חסרי�

חזרו החודש, בחשבו� טעינו שמא אמרו: חיי�. כול� עצמ� ומצאו

שנתמלאה שראו וכיו� באב, עשר חמשה ליל עד בקבריה� ושכבו

בטלה וכבר מכוו� החודש שחשבו� ידעו מה�, אחד מת ולא הלבנה

aeh"),הגזרה mei zetqez" oiir)טוב יו� ועשאוהו (ירושלמי;ועמדו

רש"י). איכה; פרוזדאותc.–מדרש אלה ב� הושע שביטל (mixney)יו�

– לרגל. ישראל יעלו שלא הדרכי� על נבט ב� ירבע� יו�d.שהושיב

– לקבורה. ביתר הרוגי למערכה,e.שניתנו עצי� מלכרות שפסקו יו�

ומתו� יפה, מתייבשי� העצי� ואי� חמה של כוחה תשש שכבר מפני

פסול תולעת בו שיש ע� וכל תולעי�, בה� יש שמא חוששי� כ�

כדר� טוב, יו� עשאוהו ה' מלאכת זה ביו� שנגמרה וכיו� למערכה.

תורה של לסיומה סעודה טוב").שעושי� יו� יו�("תוספות של הטע�

שניתנוהכפורי� יו� שהוא מפני וכ� ומחילה; סליחה יו� שהוא לפי

הלוחות את שיבר בתמוז עשר בשבעה שכ� האחרונות. הלוחות בו
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Búpúç íBéa"Baì úçîN íBéáe;"Búpúç íBéa"–äøBz ïzî äæ,"Baì úçîN íBéáe"–Lc÷nä úéa ïéða äæ,äðaiL §£ª¨§¦§©¦§£ª¨¤©©¨§¦§©¦¤¦§©¥©¦§¨¤¦¨¤
ïîà eðéîéa äøäîa. ¦§¥¨§¨¥¨¥
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àøNò ãçàa úàø÷ð älâî,øNò íéðLa,GLaøNò äL,øNò äòaøàa,øNò äMîça,øúBé àGå úBçt àG.ïékøk §¦¨¦§¥§©©¨¨¦§¥¨¨¦§¨¨¨§©§¨¨¨¨©£¦¨¨¨¨§¥§©¦
ïeð ïa òLBäé úBîéî äîBç ïéôwnä,øNò äMîça ïéøB÷.øNò äòaøàa ïéøB÷ úBìBãb úBøéòå íéøôk,íéøôkäL àlà ©ª¨¦¨¦§ª©¦¦©£¦¨¨¨§¨¦©£¨§¦§©§¨¨¨¨¤¨¤©§¨¦

äñéðkä íBéì ïéîéc÷î. ©§¦¦§©§¦¨

:äçéìñå äìéçî íåé àåäå.mile`y:åì ïéàù éî úà ùééáì àìù ,úåøéùò åìéôà ,ïéìàåù ïìåëù.dliah miperhäúøáçá äàé÷á úçà ìë ïéàù éôì .íåùáìéù íãå÷
:äúéä äãð àîù.zelege ze`veiìåçîá äìåúá çîùú æà ,åîë(à"ì äéîøé):.dnly jlna:åìù íåìùäù ä"á÷ä.en`:ìàøùé úñðë.dxez ozn dfë"äåé

:úåðåøçà úåçåì åðúð åáù.ycwnd zia oipa df:ë"äåéá êðçúðù

äìéâî úëñî

``.xyr mipya xyr cg`a z`xwp dlibn:ìéæàå ùøôîãë ,äæá íéîòôå äæá íéîòô.e"ha oixew oep oa ryedi zenináéúëã(èé ,è øúñà)ïë ìò
íúä áéúëå íéæøôä íéãåäéä àëä áéúë ,éæøô éæøôî ù"â ïì à÷ôð ,òùåäé úåîéîå .å"èá ïéô÷åîã î"ù ã"éá íéæøôãîå ,ã"é íåé úà íéùåò íéæøôä íéãåäéä,â íéøáã)

(äåîë å"èá åàø÷é åéùëò äîåç íäì ïéàù ô"òà ,òùåäé úåîéî äîåç íéô÷åîä íéëøëäù åð÷úå .òùåäé úåîéî ïàë óà òùåäé úåîéî ïìäì äî ,éæøôä éøòî ãáì

`xephxa yexit

להר ועלה וחזר העגל, את טח� בו עשר ובשמונה לעיל, שהזכרנו כמו

אחרונות. ללוחות וארבעי� לתפילה ארבעי� יו�, שמוני� ש� ונשתהה

א של יו� שלושי� תמוז, של ימי� עשר שני� איפוא, נחשוב, ב,א�

שאות� הרי תשרי, של ימי� ותשעה אלול של יו� ותשעה עשרי�

הלוחות את ונת� ירד ולמחרתו בתשרי, תשעה בסו� כלו יו� שמוני�

;("aeh mei zetqez" oiire ;onfd ly hxetn aeyig `iany i"yx oiir)�לפיכ

יתרה, שמחה של ימי� אלו טובי� ימי� ÌÈÏLe¯Èהיו ˙B�a Ô‰aL∆»∆¿¿»«ƒ
גורסי�: ויש –l`xyi zepa,(�בסמו ÔÈÏe‡L(וכ� Ô·Ï ÈÏÎa ˙B‡ˆBÈ¿ƒ¿≈»»¿ƒ

מחברותיה� שואלות היו משלה� לב� בגדי לה� שהיו אלו אפילו –

BÏולובשות, ÔÈ‡L ÈÓ ˙‡ Li·Ï ‡HLבגדי לה� שאי� אלו את – ∆¿«≈∆ƒ∆≈
משלה�. ‰ÌÈÏkלב� Ïk,מחברתה אחת ששואלות הבגדי� –ÔÈ�eÚË »«≈ƒ¿ƒ

‰ÏÈ·Ë�כא שא� מפרשי� ויש ה�; טמאי� שמא ללבישה, קוד� – ¿ƒ»
טבילה צריכי� שבגדיה� אות� לבייש שלא הוא ¿B�·e˙(המאירי).הטע�

ÌÈÓ¯ka ˙BÏBÁÂ ˙B‡ˆBÈ ÌÈÏLe¯Èושנו בכרמי�; ורוקדות – ¿»«ƒ¿¿«¿»ƒ
mylבברייתא: `a did dy` el oi`y in(גמרא).?˙B¯ÓB‡ eÈ‰ ‰Óe∆»¿

CÏ ¯¯Ba ‰z‡ ‰Ó ,‰‡¯e EÈ�ÈÚ ‡� ‡N ,¯eÁa,לאשה –Ï‡ »»»≈∆¿≈»«»≈»«
ÈBpa EÈ�ÈÚ Ôzz,האשה של ביופי –‰ÁtLna EÈ�ÈÚ Ôzביחוס ƒ≈≈∆«≈≈∆«ƒ¿»»
שכתוב: כמו ‰È‡שלה, '‰Œ˙‡¯È ‰M‡ ,ÈÙi‰ Ï·‰Â ÔÁ‰ ¯˜L"∆∆«≈¿∆∆«…ƒƒ»ƒ¿«ƒ

ÌÈ¯ÚM· ‰eÏÏ‰ÈÂ ,‰È„È È¯tÓ dÏŒe�z" :¯ÓB‡Â ;"Ïl‰˙ƒ̇¿«»¿≈¿»ƒ¿ƒ»∆»ƒ«¿»«¿»ƒ
"‰ÈNÚÓ:ברייתא מובאת בגמרא –?zexne` eid dn oday zeititi «¬∆»

ליופי. אלא האשה שאי� ליופי, עיניכ� eidתנו dn oday zeqgein

?zexne`.�לבני אלא האשה שאי� לפי למשפחה, עיניכ� zexreknתנו

?zexne` eid dn oday."�שמי לשו� מקחכ� ‡ÓB¯קחו ‡e‰ ÔÎÂ– ¿≈≈
שמחה: של כיו� הכיפורי� יו� על הנדרש בפסוק כא� מסיי� התנא

‰ÓGL CÏna ÔBiˆ ˙B�a ‰�È‡¯e ‰�È‡ˆ"(ely melydy d"awd) ¿∆»¿∆»¿ƒ«∆∆¿…
Bn‡ BlŒ‰¯hÚL ‰¯ËÚa(ישראל ÌBÈ·e(כנסת B˙p˙Á ÌBÈa «¬»»∆ƒ¿»ƒ¿¬À»¿

"BaÏ ˙ÁÓN:ודרשו‰¯Bz ÔzÓ ‰Ê "B˙p˙Á ÌBÈa"�יו היינו – ƒ¿«ƒ¿¬À»∆««»
הקב"ה של חתונתו יו� והוא אחרונות, לוחות ניתנו שבו הכיפורי�

ישראל, כנסת ‰Lc˜nע� ˙Èa ÔÈ�a ‰Ê "BaÏ ˙ÁÓN ÌBÈ·e"– ¿ƒ¿«ƒ∆ƒ¿«≈«ƒ¿»
שלמה בימי הכיפורי� ביו� ברטנורא)שנתחנ� בית(רש"י; שנזכר וכיו� ;

בתפילה: המשנה מסיימת ‡ÔÓ.המקדש e�ÈÓÈa ‰¯‰Óa ‰�aiL∆ƒ»∆ƒ¿≈»¿»≈»≈

‰ Ï È ‚ Ó ˙ Î Ò Ó

א ה נ ש מ ר ו א ב

האלה הפורי� ימי את "לקיי� לא): (ט, אסתר במגילת Ðכתוב "mdipnfa,�למדי מכא�

משנתנו. דנה כ� על הזמני�? ה� ואילו חכמי�. לה� תיקנו הרבה שזמני�

¯NÚ „Á‡a ˙‡¯˜� ‰l‚Ó,באדר �¯NÚ ÌÈ�La�בשני או – ¿ƒ»ƒ¿≈¿««»»ƒ¿≈»»
או באדר, GLa,¯NÚעשר ‰Lאו,¯NÚ ‰Úa¯‡aאו‰MÓÁa ƒ¿»»»¿«¿»»»»«¬ƒ»

¯NÚ,אלו זמני� מחמשה באחד כלומר באדר, –˙BÁt ‡Gלא – »»»
עשר, אחד BÈ˙¯לפני ‡GÂ.עשר חמשה לאחר ולא –ÔÈÙwn‰ ÔÈk¯k ¿≈¿«ƒ«À»ƒ

Ôe� Ôa ÚLB‰È ˙BÓÈÓ ‰ÓBÁשכבש בזמ� חומה מוקפי� שהיו – »ƒ¿À«ƒ
חומה, עכשיו לה� שאי� פי על א� האר�, את את˜ÔÈ¯Bיהושע – ƒ

NÚ¯המגילה, ‰MÓÁa.באדר –ÔÈ¯B˜ ˙BÏB„b ˙B¯ÈÚÂ ÌÈ¯Ùk «¬ƒ»»»¿»ƒ«¬»¿ƒ
¯NÚ ‰Úa¯‡aשנאמר יט):– ט, הפרזי�(אסתר היהודי� כ� "על ¿«¿»»»»

יו� את עושי� הפרזות בערי `xcהיושבי� ycegl xyr drax`שמחה

נמצאנו עשר, בארבעה קוראי� שהפרזי� ומאחר טוב", ויו� ומשתה

במגילה) שמסופר (כפי שכ� עשר, בחמשה קוראי� שהמוקפי� למדי�

ביו� מאויביה� נחו לא הפרזות בערי ואשר בשוש� אשר היהודי�

עשר, בחמשה נחו בשוש� ואשר עשר, בארבעה נחו הפרזי� אלא אחד,

ושמחה משתה יו� בו שנחו היו� את אחד כל טז�יח);ועשו ט, (אסתר

בו, שנח ביו� אחד לכל קבעוהו לדורות, טוב יו� כשקבעו לפיכ�

שוש� שהיתה וכיו� עשר, בחמשה ולשוש� עשר, בארבעה לפרזי�

שקוראי� כשוש�, דינ� חומה המוקפי� שכרכי� קבעו חומה מוקפת

בזמ�בחמשה ולא יהושע בזמ� החומה היק� את תלו ולמה עשר.

לאר� כבוד לחלוק כדי הטע�, מבואר בירושלמי שוש�? כמו אחשורוש

ואילו חומות, היו לא ולעריה אחשורוש בימי חרבה שהיתה ישראל,

אר� ערי כל של דינ� היה אחשורוש, בזמ� החומה היק� את תולי� היו

מוקפות שהיו הערי� שכל תיקנו, הלכ� הפרזות, הערי� כדי� ישראל

שאי� פי על א� כשוש�, עשר בחמשה יקראו האר� כיבוש בזמ� חומה

זה" בנס ישראל לאר� זכרו� "ויהיה חומה, עכשיו ובגמרא(רמב"�)לה� ,

היהודי� כ� "על במגילה: שנאמר שווה, בגזירה זה ",mifxtdלמדי�

ה):ונאמר ג, מערי(דברי� לבד גבוהה... חומה בצורות ערי� אלה "כל

ifxtd.�נו ב� יהושע מימות כא� א� נו�, ב� יהושע מימות ש� מה ,"
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éòéáøa Bà éLéìMa–äñéðkä íBéì ïéîéc÷î íéøôk,íBia Ba ïéøB÷ úBìBãb úBøéòå,øçîì äîBç úBôwîe.úBéäì ìç ©§¦¦¨§¦¦§¨¦©§¦¦§©§¦¨©£¨§¦©ª¨¨§¨¨¨¦§
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äñéðkä,øçîì äîBç úBôwîe.úaMä øçà úBéäì ìç–äñéðkä íBéì ïéîéc÷î íéøôk,íBia Ba ïéøB÷ úBìBãb úBøéòå, ©§¦¨ª¨¨§¨¨¨¦§©©©©¨§¨¦©§¦¦§©§¦¨©£¨§¦©

äîBç úBôwîeøçîì. ª¨¨§¨¨
âäìBãb øéò àéä Bæéà?íéðìèa äøNò da LiL ìk.ïàkî úBçt–øôk äæ éøä.ïéøçàî àGå ïéîéc÷î :eøîà elàa. ¥¦¦§¨¨¤¤¨£¨¨©§¨¦¨¦¨£¥¤§¨§¥¨§©§¦¦§§©£¦

ïåøëæ äéäéå ,ïéáøç äúò íäù ô"òà íéô÷åîä íéëøë íä åìéàë åáùçéå ïùåù éðáë ïéøå÷ åéäéù éãë ,øúñàå éëãøî éîéá äáøç äúéäù é"àì ãåáë ÷åìçì éãë ,ïùåù¥

áéúëå ,äìçú ÷ìîòá íçìäì ìéçúä òùåäéù éôìå .äæ ñðá é"àì(ãé ,æé úåîù):òùåäé úåîéî åøéëæä êëéôì ,òùåäé éðæàá íéùå øôñá ïåøëæ úàæ áåúëmixtkdy `l`
.oinicwníåéì ïúàéø÷ íéã÷äì úåùø íäì åðúð íéøôëäù àìà ,â"éå á"é à"é åú úçëùî éëéäå ,ììëá ìëä ã"éá ïéô÷åî ïéàùå å"èá ïéøå÷ ïéô÷åîù øçàî øîåìë

ïéñðëúî ,éîð éà .àøæò úð÷úá 'äå 'áá íéáùåé ã"áù éôì ,èôùîì úåøééòá íéñðëúî íéøôëäù ,äñéðëä íåé ïäù ,úáùá 'ä åà ,ã"é éðôìù úáùá 'á íåé ,äñéðëä
íåéá àáìå øåæçì íéîëç íåçéøèä àìå ,øéòä éðáî ãçà íäì äðàø÷éù íéëéøöå úåø÷ì êë ìë íéàé÷á íðéà íéøôëäå .äøåúä úàéø÷ òåîùì 'äå 'áá úåøééòì íéøôëä

áéúëã ,àø÷îä ïî æîø äæ øáãì åàöîå .úåøééòä éðáì íéøåô úãåòñ éëøö ÷éôñäì íéøåô íåéá íééåðô åéäéù éãë ,ã"é(àì ,è øúñà)äìàä íéøåôä éîé úà íéé÷ì
î õåç íéøçà íéðîæ 'á ãåò î"ù ,íäéðîæ éàî ,íðîæá àø÷ àîéì ,àø÷îá íéáåúëä å"èå ã"é àìà øúñàå éëãøî ïå÷ú àì éàå ,íäéðîæáâ"éå ,äìéâîá íéáåúëä ïúåà

ïéàå .á"éå à"é àìà àø÷ éáø àì êçøë ìò ,úåðéãî øàùá ïéá ïùåùá ïéá íäéáéåàî í÷ðäì åìä÷ð åáù ,äéä åá ñðä ø÷éòù ,äàéø÷ì éåàø àäéù ééåáøì àø÷ êéøö àì
àø÷ øîàã ,äìéâîá íéáåúëä å"èå ã"é øçàìù æ"éå æ"è éáøã øîåì(íù):øåáòé àìå

a.zeidl lg:ã"é.meia ea oixew oitwene zexiir ,y"raäðøçàé íàå ,íéáøä úåùøá úåîà 'ã äðøéáòéå åãéá äðìèé àîù äøéæâ ,úáùá äìéâî úàéø÷ ïéàù
àåäù úáùá àìà ÷ìîò àáéå ïéøå÷ ïéà î"î ,úáùá úåéäì å"è ìçùë ã"éá äìéâîä ïéøå÷ íéëøëä éðáù ô"òàå .øåáòé àìå àø÷ øîàå ,å"é äéì äåä úáùá ãçà ãò
éøîàã úéàå ,äìéâîä úà ïéøå÷ åáù ã"é íåéá äì éãáòã éøîàã úéà ,íéøåô úãåòñå .úáù äúåà ìë íéøåô úåëìäá ïéùøåãå ïéìàåùå ,éúã÷ô íéøéèôîå ,å"è íåé

:úáùá äúåà íéùåò ïéà ò"åëìå .ïéîéã÷î àìå ïéøçàî úáùá úåéäì ìçù íéøåô úãåòñã ,éîìùåøéá òîùî éëäå .úáùä øçàì äúåà ïéøçàîã.zeidl lg.ã"é
.dqipkd meil oinicwn mixtk ,zaya cg`aéçåìùå ïúîãà ìò ïééåøù ìàøùéù ïîæá ,äñéðëä íåéì íéã÷äì íéøôëä éðáì íéîëç åìé÷äù î"äå .à"é ì"äã

íéøôëä åîéã÷é íà ,çñôì íåé íéùìù äðîî íéðåîå äìéâîä úàéø÷á ïéìëúñî íòäù äæä ïîæá ìáà .òá÷ð çñôä éúîå ùãçä ã"á åùãé÷ éúî òéãåäì íéàöåé ïéã úéá
:äðîæá àìà äúåà ïéøå÷ ïéà êëéôì ,çñô ìù íéðåøçà íéîéá õîç ïéìëåà åàöîðå ,äàéø÷ ìù íåé 'ì óåñì çñôä åùòé éøä ïúàéø÷

b.oiplha dxyr:ð"ëäáá äìéôúä úòùá ãéîú ïééåöî úåéäì éãë ,øåáö ìùî íéðåæðå ïúëàìîî íéìèáù ,úñðëä úéá ìù.exn` el`aåøîà äìéâî ìù íéðîæá

`xephxa yexit

לפי ביהושע, תולי� מקו� מכל במשה, נאמר זה שפסוק פי על וא�

הדבר, בטע� המפרשי� מוסיפי� ועוד לאר�. ישראל את הכניס שהוא

המ�, יצא שמזרעו בעמלק, שנלח� הראשו� היה נו� ב� ויהושע שהואיל

יד):וכתוב יז, ז(שמות זאת הלכ�"כתוב יהושע", באזני ושי� בספר כרו�

זמני� ששני למדי�, נמצאנו מקו� מכל שמו. על המוקפי� זמ� קבעו

חומה המוקפי� לכרכי� באדר עשר חמשה המגילה, לקריאת נקבעו

וכפרי�, לעיירות עשר וארבעה נו�, ב� יהושע ÌÈ¯Ùk‰Lמימות ‡l‡∆»∆«¿»ƒ
ÔÈÓÈc˜Ó,�לפעמי קריאת� –‰ÒÈ�k‰ ÌBÈÏחמישי או שני ליו� – «¿ƒƒ¿«¿ƒ»

דיניה� להביא גדולות בעיירות מתכנסי� הכפרי� בני שבה� בשבוע,

שאינ� ומתו� עזרא, מתקנת וחמישי שני בכל היושבי� הדי�, בתי לפני

ביו� העיר מבני אחד לה� שיקרא בה� הקלו לקרוא, בעצמ� בקיאי�

עשר ארבעה ביו� ולבוא לחזור הטריחו� ולא ויש(רש"י)הכניסה, .

בה� שמתכנסי� לפי הכניסה, ימי נקראי� וחמישי שני שיו� מפרשי�,

התורה ולקריאת בציבור לתפילה בעיירות הכפרי� חננאל)בני ,(רבנו

ומזו� מי� שמספקי� מפני הכפרי�, לבני שהקילו אמרו, ובגמרא

קוראי� שפעמי� יוצא הכניסה ליו� שמקדימי� וכיו� שבכרכי�. לאחיה�

לא אבל עשר, באחד ופעמי� עשר בשני� פעמי� באדר, עשר בשלשה

הבאה. במשנה כמפורש עשר, אחד לפני

ב ה נ ש מ ר ו א ב

„ˆÈk?'וכו עשר בשני� עשר, באחד נקראת מגילה –˙BÈ‰Ï ÏÁ ≈«»ƒ¿
È�Ma ¯NÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ,בשבוע שני ביו� –˙B¯ÈÚÂ ÌÈ¯Ùk «¿»»»»«≈ƒ¿»ƒ«¬»
ÌBia Ba ÔÈ¯B˜ ˙BÏB„b�הכפרי א� הוא, כניסה ויו� הואיל – ¿ƒ«

בו, ÁÓÏ¯קוראי� ‰ÓBÁ ˙BÙwÓeעשר בחמשה למחר קוראי� – À»»¿»»
BÈ‰Ï˙באדר. ÏÁ,באדר עשר ארבעה –ÈÚÈ·¯a B‡ ÈLÈÏMa– »ƒ¿«¿ƒƒ»¿ƒƒ
‰ÒÈ�k‰בשבוע, ÌBÈÏ ÔÈÓÈc˜Ó ÌÈ¯Ùkשהוא בשבוע, שני ליו� – ¿»ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒ»

שני� הוא או בשלישי; להיות עשר ארבעה חל א� באדר, עשר שלשה

ברביעי, להיות עשר ארבעה חל א� באדר, BÏB„b˙עשר ˙B¯ÈÚÂ«¬»¿
ÌBia Ba ÔÈ¯B˜,באדר עשר בארבעה –¯ÁÓÏ ‰ÓBÁ ˙BÙwÓe– ƒ«À»»¿»»

עשר. BÈ‰Ï˙בחמשה ÏÁ,עשר ארבעה –ÈLÈÓÁaשהוא בשבוע, – »ƒ¿«¬ƒƒ
כניסה, ÌBiaיו� Ba ÔÈ¯B˜ ˙BÏB„b ˙B¯ÈÚÂ ÌÈ¯Ùkבארבעה – ¿»ƒ«¬»¿ƒ«

שהוא שני, ליו� מקדימי� הכפרי� ואי� שמיו�עשר; באדר, עשר אחד

מקדימי�. אי� כניסה ליו� ÁÓÏ¯כניסה ‰ÓBÁ ˙BÙwÓeבחמשה – À»»¿»»
BÈ‰Ï˙עשר. ÏÁ,עשר ארבעה –˙aL ·¯Ú,ששי ביו� –ÌÈ¯Ùk »ƒ¿∆∆«»¿»ƒ

‰ÒÈ�k‰ ÌBÈÏ ÔÈÓÈc˜Ó,באדר עשר שלשה שהוא החמישי, ליו� – «¿ƒƒ¿«¿ƒ»
ÌBia Ba ÔÈ¯B˜ ‰ÓBÁ ˙BÙwÓe ˙BÏB„b ˙B¯ÈÚÂמוקפות א� – «¬»¿À»»ƒ«

קריאת שאי� עשר, בארבעה קוראי� עשר בחמשה לקרוא שדינ� חומה

ואי� הרבי�. ברשות אמות ארבע יעבירנה שמא גזירה בשבת, המגילה

ששה כבר שהוא לפי ראשו�, ליו� חומה המוקפות של קריאת� דוחי�

וכתוב באדר, כז):עשר ט, xeari".(אסתר `le"�קוראי אי� מקו� ומכל

שעושי� סוברי�, יש פורי� וסעודת בשבת, אלא עמלק" "ויבוא פרשת

שדוחי�בארבעה סוברי�, ויש המגילה. את קוראי� שבו ביו� עשר,

ראשו� ליו� BÈ‰Ï˙(ברטנורא).אותה ÏÁ,עשר ארבעה –˙aMa– »ƒ¿««»
הראיה פי על הלבנה את שקידשו בזמ� l`היינו mlerl geld itl oky)

,(iriaxae ipya `l s`e zaya mixet legi˙BÏB„b ˙B¯ÈÚÂ ÌÈ¯Ùk¿»ƒ«¬»¿
‰ÒÈ�k‰ ÌBÈÏ ÔÈ¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Óעשר שני� שהוא חמישי, ליו� – «¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ»

כאחד, הכפרי� ע� ה� קוראות מקדימות, שהעיירות שכיו� באדר,

¯ÁÓÏ ‰ÓBÁ ˙BÙwÓe.עשר בחמשה –˙BÈ‰Ï ÏÁ,עשר ארבעה – À»»¿»»»ƒ¿
˙aM‰ ¯Á‡,בשבוע ראשו� ביו� –‰ÒÈ�k‰ ÌBÈÏ ÔÈÓÈc˜Ó ÌÈ¯Ùk ««««»¿»ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒ»

באדר, עשר אחד שהוא השבת, שלפני חמישי ליו� –˙BÏB„b ˙B¯ÈÚÂ«¬»¿
ÌBia Ba ÔÈ¯B˜,עשר בארבעה –¯ÁÓÏ ‰ÓBÁ ˙BÙwÓeבחמשה – ƒ«À»»¿»»

ברייתא מובאת בגמרא באדר. א):עשר ב, (מקדימי�`izni(מגילה

הכניסה)? ביו� `oznc,וקוראי� lr oiiexy l`xyie opwizk mipydy onfa

dpnfa `l` dze` oixew oi` dfd onfa la`,עשר בארבעה ועיירות (כפרי�

עשר; בחמשה חומה וברש"יומוקפות בגמרא ).עיי�

ג ה נ ש מ ר ו א ב

‰ÏB„b ¯ÈÚ ‡È‰ BÊÈ‡עשר בארבעה המגילה את בה שקוראי� – ≈ƒƒ¿»

izdw - zex`ean zeipyn



קיט b dpyn oey`x wxt dlibn zkqn

áãöék?éðMa øNò äòaøà íBé úBéäì ìç–íBia Ba ïéøB÷ úBìBãb úBøéòå íéøôk,øçîì äîBç úBôwîe.úBéäì ìç ¥©¨¦§©§¨¨¨¨©¥¦§¨¦©£¨§¦©ª¨¨§¨¨¨¦§
éòéáøa Bà éLéìMa–äñéðkä íBéì ïéîéc÷î íéøôk,íBia Ba ïéøB÷ úBìBãb úBøéòå,øçîì äîBç úBôwîe.úBéäì ìç ©§¦¦¨§¦¦§¨¦©§¦¦§©§¦¨©£¨§¦©ª¨¨§¨¨¨¦§

éLéîça–íBia Ba ïéøB÷ úBìBãb úBøéòå íéøôk,øçîì äîBç úBôwîe.úaL áøò úBéäì ìç–íBéì ïéîéc÷î íéøôk ©£¦¦§¨¦©£¨§¦©ª¨¨§¨¨¨¦§¤¤©¨§¨¦©§¦¦§
äñéðkä,íBia Ba ïéøB÷ äîBç úBôwîe úBìBãb úBøéòå.úaMa úBéäì ìç–íBéì ïéøB÷å ïéîéc÷î úBìBãb úBøéòå íéøôk ©§¦¨©£¨§ª¨¨¦©¨¦§©©¨§¨¦©£¨§©§¦¦§¦§
äñéðkä,øçîì äîBç úBôwîe.úaMä øçà úBéäì ìç–äñéðkä íBéì ïéîéc÷î íéøôk,íBia Ba ïéøB÷ úBìBãb úBøéòå, ©§¦¨ª¨¨§¨¨¨¦§©©©©¨§¨¦©§¦¦§©§¦¨©£¨§¦©

äîBç úBôwîeøçîì. ª¨¨§¨¨
âäìBãb øéò àéä Bæéà?íéðìèa äøNò da LiL ìk.ïàkî úBçt–øôk äæ éøä.ïéøçàî àGå ïéîéc÷î :eøîà elàa. ¥¦¦§¨¨¤¤¨£¨¨©§¨¦¨¦¨£¥¤§¨§¥¨§©§¦¦§§©£¦

ïåøëæ äéäéå ,ïéáøç äúò íäù ô"òà íéô÷åîä íéëøë íä åìéàë åáùçéå ïùåù éðáë ïéøå÷ åéäéù éãë ,øúñàå éëãøî éîéá äáøç äúéäù é"àì ãåáë ÷åìçì éãë ,ïùåù¥

áéúëå ,äìçú ÷ìîòá íçìäì ìéçúä òùåäéù éôìå .äæ ñðá é"àì(ãé ,æé úåîù):òùåäé úåîéî åøéëæä êëéôì ,òùåäé éðæàá íéùå øôñá ïåøëæ úàæ áåúëmixtkdy `l`
.oinicwníåéì ïúàéø÷ íéã÷äì úåùø íäì åðúð íéøôëäù àìà ,â"éå á"é à"é åú úçëùî éëéäå ,ììëá ìëä ã"éá ïéô÷åî ïéàùå å"èá ïéøå÷ ïéô÷åîù øçàî øîåìë

ïéñðëúî ,éîð éà .àøæò úð÷úá 'äå 'áá íéáùåé ã"áù éôì ,èôùîì úåøééòá íéñðëúî íéøôëäù ,äñéðëä íåé ïäù ,úáùá 'ä åà ,ã"é éðôìù úáùá 'á íåé ,äñéðëä
íåéá àáìå øåæçì íéîëç íåçéøèä àìå ,øéòä éðáî ãçà íäì äðàø÷éù íéëéøöå úåø÷ì êë ìë íéàé÷á íðéà íéøôëäå .äøåúä úàéø÷ òåîùì 'äå 'áá úåøééòì íéøôëä

áéúëã ,àø÷îä ïî æîø äæ øáãì åàöîå .úåøééòä éðáì íéøåô úãåòñ éëøö ÷éôñäì íéøåô íåéá íééåðô åéäéù éãë ,ã"é(àì ,è øúñà)äìàä íéøåôä éîé úà íéé÷ì
î õåç íéøçà íéðîæ 'á ãåò î"ù ,íäéðîæ éàî ,íðîæá àø÷ àîéì ,àø÷îá íéáåúëä å"èå ã"é àìà øúñàå éëãøî ïå÷ú àì éàå ,íäéðîæáâ"éå ,äìéâîá íéáåúëä ïúåà

ïéàå .á"éå à"é àìà àø÷ éáø àì êçøë ìò ,úåðéãî øàùá ïéá ïùåùá ïéá íäéáéåàî í÷ðäì åìä÷ð åáù ,äéä åá ñðä ø÷éòù ,äàéø÷ì éåàø àäéù ééåáøì àø÷ êéøö àì
àø÷ øîàã ,äìéâîá íéáåúëä å"èå ã"é øçàìù æ"éå æ"è éáøã øîåì(íù):øåáòé àìå

a.zeidl lg:ã"é.meia ea oixew oitwene zexiir ,y"raäðøçàé íàå ,íéáøä úåùøá úåîà 'ã äðøéáòéå åãéá äðìèé àîù äøéæâ ,úáùá äìéâî úàéø÷ ïéàù
àåäù úáùá àìà ÷ìîò àáéå ïéøå÷ ïéà î"î ,úáùá úåéäì å"è ìçùë ã"éá äìéâîä ïéøå÷ íéëøëä éðáù ô"òàå .øåáòé àìå àø÷ øîàå ,å"é äéì äåä úáùá ãçà ãò
éøîàã úéàå ,äìéâîä úà ïéøå÷ åáù ã"é íåéá äì éãáòã éøîàã úéà ,íéøåô úãåòñå .úáù äúåà ìë íéøåô úåëìäá ïéùøåãå ïéìàåùå ,éúã÷ô íéøéèôîå ,å"è íåé

:úáùá äúåà íéùåò ïéà ò"åëìå .ïéîéã÷î àìå ïéøçàî úáùá úåéäì ìçù íéøåô úãåòñã ,éîìùåøéá òîùî éëäå .úáùä øçàì äúåà ïéøçàîã.zeidl lg.ã"é
.dqipkd meil oinicwn mixtk ,zaya cg`aéçåìùå ïúîãà ìò ïééåøù ìàøùéù ïîæá ,äñéðëä íåéì íéã÷äì íéøôëä éðáì íéîëç åìé÷äù î"äå .à"é ì"äã

íéøôëä åîéã÷é íà ,çñôì íåé íéùìù äðîî íéðåîå äìéâîä úàéø÷á ïéìëúñî íòäù äæä ïîæá ìáà .òá÷ð çñôä éúîå ùãçä ã"á åùãé÷ éúî òéãåäì íéàöåé ïéã úéá
:äðîæá àìà äúåà ïéøå÷ ïéà êëéôì ,çñô ìù íéðåøçà íéîéá õîç ïéìëåà åàöîðå ,äàéø÷ ìù íåé 'ì óåñì çñôä åùòé éøä ïúàéø÷

b.oiplha dxyr:ð"ëäáá äìéôúä úòùá ãéîú ïééåöî úåéäì éãë ,øåáö ìùî íéðåæðå ïúëàìîî íéìèáù ,úñðëä úéá ìù.exn` el`aåøîà äìéâî ìù íéðîæá

`xephxa yexit

לפי ביהושע, תולי� מקו� מכל במשה, נאמר זה שפסוק פי על וא�

הדבר, בטע� המפרשי� מוסיפי� ועוד לאר�. ישראל את הכניס שהוא

המ�, יצא שמזרעו בעמלק, שנלח� הראשו� היה נו� ב� ויהושע שהואיל

יד):וכתוב יז, ז(שמות זאת הלכ�"כתוב יהושע", באזני ושי� בספר כרו�

זמני� ששני למדי�, נמצאנו מקו� מכל שמו. על המוקפי� זמ� קבעו

חומה המוקפי� לכרכי� באדר עשר חמשה המגילה, לקריאת נקבעו

וכפרי�, לעיירות עשר וארבעה נו�, ב� יהושע ÌÈ¯Ùk‰Lמימות ‡l‡∆»∆«¿»ƒ
ÔÈÓÈc˜Ó,�לפעמי קריאת� –‰ÒÈ�k‰ ÌBÈÏחמישי או שני ליו� – «¿ƒƒ¿«¿ƒ»

דיניה� להביא גדולות בעיירות מתכנסי� הכפרי� בני שבה� בשבוע,

שאינ� ומתו� עזרא, מתקנת וחמישי שני בכל היושבי� הדי�, בתי לפני

ביו� העיר מבני אחד לה� שיקרא בה� הקלו לקרוא, בעצמ� בקיאי�

עשר ארבעה ביו� ולבוא לחזור הטריחו� ולא ויש(רש"י)הכניסה, .

בה� שמתכנסי� לפי הכניסה, ימי נקראי� וחמישי שני שיו� מפרשי�,

התורה ולקריאת בציבור לתפילה בעיירות הכפרי� חננאל)בני ,(רבנו

ומזו� מי� שמספקי� מפני הכפרי�, לבני שהקילו אמרו, ובגמרא

קוראי� שפעמי� יוצא הכניסה ליו� שמקדימי� וכיו� שבכרכי�. לאחיה�

לא אבל עשר, באחד ופעמי� עשר בשני� פעמי� באדר, עשר בשלשה

הבאה. במשנה כמפורש עשר, אחד לפני

ב ה נ ש מ ר ו א ב

„ˆÈk?'וכו עשר בשני� עשר, באחד נקראת מגילה –˙BÈ‰Ï ÏÁ ≈«»ƒ¿
È�Ma ¯NÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ,בשבוע שני ביו� –˙B¯ÈÚÂ ÌÈ¯Ùk «¿»»»»«≈ƒ¿»ƒ«¬»
ÌBia Ba ÔÈ¯B˜ ˙BÏB„b�הכפרי א� הוא, כניסה ויו� הואיל – ¿ƒ«

בו, ÁÓÏ¯קוראי� ‰ÓBÁ ˙BÙwÓeעשר בחמשה למחר קוראי� – À»»¿»»
BÈ‰Ï˙באדר. ÏÁ,באדר עשר ארבעה –ÈÚÈ·¯a B‡ ÈLÈÏMa– »ƒ¿«¿ƒƒ»¿ƒƒ
‰ÒÈ�k‰בשבוע, ÌBÈÏ ÔÈÓÈc˜Ó ÌÈ¯Ùkשהוא בשבוע, שני ליו� – ¿»ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒ»

שני� הוא או בשלישי; להיות עשר ארבעה חל א� באדר, עשר שלשה

ברביעי, להיות עשר ארבעה חל א� באדר, BÏB„b˙עשר ˙B¯ÈÚÂ«¬»¿
ÌBia Ba ÔÈ¯B˜,באדר עשר בארבעה –¯ÁÓÏ ‰ÓBÁ ˙BÙwÓe– ƒ«À»»¿»»

עשר. BÈ‰Ï˙בחמשה ÏÁ,עשר ארבעה –ÈLÈÓÁaשהוא בשבוע, – »ƒ¿«¬ƒƒ
כניסה, ÌBiaיו� Ba ÔÈ¯B˜ ˙BÏB„b ˙B¯ÈÚÂ ÌÈ¯Ùkבארבעה – ¿»ƒ«¬»¿ƒ«

שהוא שני, ליו� מקדימי� הכפרי� ואי� שמיו�עשר; באדר, עשר אחד

מקדימי�. אי� כניסה ליו� ÁÓÏ¯כניסה ‰ÓBÁ ˙BÙwÓeבחמשה – À»»¿»»
BÈ‰Ï˙עשר. ÏÁ,עשר ארבעה –˙aL ·¯Ú,ששי ביו� –ÌÈ¯Ùk »ƒ¿∆∆«»¿»ƒ

‰ÒÈ�k‰ ÌBÈÏ ÔÈÓÈc˜Ó,באדר עשר שלשה שהוא החמישי, ליו� – «¿ƒƒ¿«¿ƒ»
ÌBia Ba ÔÈ¯B˜ ‰ÓBÁ ˙BÙwÓe ˙BÏB„b ˙B¯ÈÚÂמוקפות א� – «¬»¿À»»ƒ«

קריאת שאי� עשר, בארבעה קוראי� עשר בחמשה לקרוא שדינ� חומה

ואי� הרבי�. ברשות אמות ארבע יעבירנה שמא גזירה בשבת, המגילה

ששה כבר שהוא לפי ראשו�, ליו� חומה המוקפות של קריאת� דוחי�

וכתוב באדר, כז):עשר ט, xeari".(אסתר `le"�קוראי אי� מקו� ומכל

שעושי� סוברי�, יש פורי� וסעודת בשבת, אלא עמלק" "ויבוא פרשת

שדוחי�בארבעה סוברי�, ויש המגילה. את קוראי� שבו ביו� עשר,

ראשו� ליו� BÈ‰Ï˙(ברטנורא).אותה ÏÁ,עשר ארבעה –˙aMa– »ƒ¿««»
הראיה פי על הלבנה את שקידשו בזמ� l`היינו mlerl geld itl oky)

,(iriaxae ipya `l s`e zaya mixet legi˙BÏB„b ˙B¯ÈÚÂ ÌÈ¯Ùk¿»ƒ«¬»¿
‰ÒÈ�k‰ ÌBÈÏ ÔÈ¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Óעשר שני� שהוא חמישי, ליו� – «¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ»

כאחד, הכפרי� ע� ה� קוראות מקדימות, שהעיירות שכיו� באדר,

¯ÁÓÏ ‰ÓBÁ ˙BÙwÓe.עשר בחמשה –˙BÈ‰Ï ÏÁ,עשר ארבעה – À»»¿»»»ƒ¿
˙aM‰ ¯Á‡,בשבוע ראשו� ביו� –‰ÒÈ�k‰ ÌBÈÏ ÔÈÓÈc˜Ó ÌÈ¯Ùk ««««»¿»ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒ»

באדר, עשר אחד שהוא השבת, שלפני חמישי ליו� –˙BÏB„b ˙B¯ÈÚÂ«¬»¿
ÌBia Ba ÔÈ¯B˜,עשר בארבעה –¯ÁÓÏ ‰ÓBÁ ˙BÙwÓeבחמשה – ƒ«À»»¿»»

ברייתא מובאת בגמרא באדר. א):עשר ב, (מקדימי�`izni(מגילה

הכניסה)? ביו� `oznc,וקוראי� lr oiiexy l`xyie opwizk mipydy onfa

dpnfa `l` dze` oixew oi` dfd onfa la`,עשר בארבעה ועיירות (כפרי�

עשר; בחמשה חומה וברש"יומוקפות בגמרא ).עיי�

ג ה נ ש מ ר ו א ב

‰ÏB„b ¯ÈÚ ‡È‰ BÊÈ‡עשר בארבעה המגילה את בה שקוראי� – ≈ƒƒ¿»

izdw - zex`ean zeipyn



cקכ dpyn oey`x wxt dlibn zkqn

íéðäë éöò ïîæ ìáà,áàa äòLúå,äâéâçå,ìä÷äå–ïéîéc÷î àGå ïéøçàî.ìò óàïéøçàî àGå ïéîéc÷î eøîàL ét, £¨§©£¥Ÿ£¦§¦§¨§¨©£¦¨§©§¥§©£¦§©§¦¦©©¦¤¨§©§¦¦§§©£¦
ïéøzîíéðBéáàì úBðzîe úBiðòúáe ãtñäa.øîà:äãeäé éaøéúîéà?éLéîçáe éðMa ïéñðëpL íB÷î;ïéàL íB÷î ìáà ª¨¦§¤§¥§©£¦©¨¨¤§¦¨©©¦§¨¥¨©§¤¦§¨¦©¥¦©£¦¦£¨§¤¥

éLéîça àGå éðMa àG ïéñðëð,dpîæa àlà dúBà ïéøB÷ ïéà. ¦§¨¦©¥¦§©£¦¦¥¦¨¤¨¦§©¨
ãäðMä äøaòúðå ïBLàøä øãàa älânä úà eàø÷–éðMä øãàa dúBà ïéøB÷.éðMä øãàì ïBLàøä øãà ïéa ïéà, ¨§¤©§¦¨©£¨¨¦§¦§©§¨©¨¨¦¨©£¨©¥¦¥¥£¨¨¦©£¨©¥¦

íéðBéáàì úBðzîe älânä úàéø÷ àlà. ¤¨§¦©©§¦¨©¨¨¤§¦

:úáùá äúàéø÷ ïîæ ìç íà ïéîéã÷î.mrde mipdkd ivr onf la`ëá íéîé íäì íéòåá÷ù ìàøùéì úåçôùî åéäù,äëøòîä êøåöì ùã÷îì íéöò àéáäì äðù ì
:øçî íåéì íéøçàî úáùá úåéäì ìç íà ,äáãð úåìåò íäîò íéöò ïáø÷ ïéàéáîå.a`a dryze:úáùá úåéäì ïäî 'à ìç íà ,úåéðòú øàù ïéãä àåäå.dbibge

ïëå .'æ ìë ïéîåìùú äì ùé éøäù ,øçîì äâéâç éîìù ïéçåã úáùá è"é ìç íàldwdàéáäìå àáì ïéáééç íòä ìëå ,äøåú äðùî øôñá àøå÷ êìîä äéäù ,íòä úà
áéúëãë ,íôè úà(áé ,àì íéøáã):øçîì åúåà ïéçåãå øùôà éà úáùáå ,óèäå íéùðäå íéùðàä.oinicwn `leéîåã÷àã ,áàá äòùúå .åäééáåéç ïîæ éèî àì éúëàã

:ïðéîã÷î àì àúåðòøåô
c.'eke ipy xc`l oey`x xc` oia oi`ãôñä ïéðòì àä ,íéðåéáàì úåðúîå äìéâî àø÷î àìà ,éðù øãà ìù å"èå ã"éì ïåùàø øãà ìù å"èå ã"é ïéá ïéà ÷"ä

:ïéåù äæå äæ úéðòúå

`xephxa yexit

ÌÈ�ÏËaבאדר? ‰¯NÚ da LiL Ïk�ומצויי ממלאכת� הבטלי� – »∆∆»¬»»«¿»ƒ
התפילה בשעת הכנסת בבית המאירי).תמיד Ô‡kÓ(הר"�; ˙BÁt– »ƒ»
בטלני�, מעשרה פחות בה יש Ùk¯א� ‰Ê È¯‰�ליו ומקדי� – ¬≈∆¿»

המגילה,el‡aהכניסה. קריאת בזמני –e¯Ó‡:�חכמי –ÔÈÓÈc˜Ó ¿≈»¿«¿ƒƒ
בשבת, קריאתה זמ� חל א� המגילה, בקריאת –ÔÈ¯Á‡Ó ‡GÂ– ¿¿«¬ƒ

שנאמר השבת, לאחר כז):קריאתה ט, שכבר(אסתר כמו יעבור", "ולא

הקודמת. במשנה ÌÈ�‰Îבארנו ÈˆÚ ÔÓÊ Ï·‡�הקבועי הזמני� – ¬»¿«¬≈…¬ƒ
הנקראי� המזבח, שעל האש למערכת עצי� להביא מסויימות למשפחות

אות� וכל ה); (ד, תענית במסכת ששנינו כמו והע�", כהני� "עצי

העצי�, את שמביאה ביו� אחת כל לעצמ� טוב יו� קבעו המשפחות

העצי�"; "קרב� הנקרא נדבה עולת קרב� בו מקריבות «¿ÚL˙Â¿ƒ‰והיו
·‡a,התעניות שאר הדי� והוא –‰‚È‚ÁÂשהיו חגיגה, שלמי – ¿»«¬ƒ»

הרגלי�, בשלושת שנאמרÏ‰˜‰Âמביאי� י�יג):– לא, "מק�(דברי� ¿«¿≈
התורה את תקרא הסוכות... בחג השמיטה שנת במועד שני� שבע

באזניה�. ישראל כל נגד והט�"ldwdהזאת והנשי� האנשי� הע� ...את

סוכות, של הראשו� טוב יו� במוצאי קבוע היה GÂ‡וזמנו ÔÈ¯Á‡Ó¿«¬ƒ¿
ÔÈÓÈc˜Ó,מחר ליו� אותו דוחי� בשבת, אלו מזמני� אחד חל א� – «¿ƒƒ

לא שעדיי� לפי בגמרא מבואר הטע� השבת. לפני אותו מקדימי� ואי�

מקדימי�. אי� שפורענות הוא, הטע� באב ובתשעה חיוב�. זמ� הגיע

dbibg inly.שבעה כל תשלומי� לה� שיש לפי שבת, דוחי� אינ�

ldwd zeevneולהביא לבוא הע� כל שחייבי� לפי השבת, מפני נדחית

הרבי� ברשות לשאתו שאסור להביאו, אפשר אי ובשבת טפ�, את

של(רש"י) בימה למל� עושי� שהיו לפי הטע�, מבואר ובירושלמי .

יכולי� אי� טוב יו� ומערב בשבת; לעשותה אפשר ואי בעזרה ע�

כותב והרמב"� היו�. לצור� שלא בעזרה דוחק יהא שלא לעשותה,

שאינ� והתחינות החצוצרות תקיעת מפני הירושלמי): פי (על אחר טע�

השבת את ז).דוחי� ג, חגיגה ÔÈÓÈc˜Ó(הל' e¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»¿«¿ƒƒ
ÔÈ¯Á‡Ó ‡GÂ,המגילה בקריאת –˙Bi�Ú˙·e „tÒ‰a ÔÈ¯zÓ– ¿¿«¬ƒÀ»ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ

בה�, לקרוא שהקדימו ÌÈ�BÈ·‡Ïבימי� ˙B�zÓeנתנו שא� כלומר – «»»∆¿ƒ
חובת� ידי יצאו לאביוני� מתנות אלו משלוח(רמב"�)בימי� בר�, .

לעשותה צריכי� פורי� וסעודת סעודה, בזמ� אלא נוהג אינו מנות

ירושלמי).בזמנה עפ"י מפרשי�:(הרי"� mipeia`lויש zepzne�שפטורי –

בה� לקרוא שהקדימו בימי� מתנות e‰È„‰:(המאירי).מלית� Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿»
È˙ÓÈ‡?הכניסה ליו� להקדי� לכפרי� חכמי� התירו –ÌB˜Ó ≈»«¿

ÈLÈÓÁ·e È�Ma ÔÈÒ�ÎpLכמו בעיירות אלו בימי� שמתכנסי� – ∆ƒ¿»ƒ«≈ƒ«¬ƒƒ
בבתי אלו בימי� שמתקבצי� הרמב"�, ולפי א; במשנה שבארנו

‡ÔÈכנסיות; ,ÈLÈÓÁa ‡GÂ È�Ma ‡G ÔÈÒ�Î� ÔÈ‡L ÌB˜Ó Ï·‡¬»¿∆≈ƒ¿»ƒ«≈ƒ¿«¬ƒƒ≈
dpÓÊa ‡l‡ d˙B‡ ÔÈ¯B˜.באדר עשר בארבעה – ƒ»∆»ƒ¿«»

ד ה נ ש מ ר ו א ב

מעוברת. בשנה המגילה קריאת של הזמ� בעני� דנה משנתנו

‰�M‰ ‰¯aÚ˙�Â ÔBL‡¯‰ ¯„‡a ‰l‚n‰ ˙‡ e‡¯˜ימי לאחר – »¿∆«¿ƒ»«¬»»ƒ¿ƒ¿«¿»«»»
שני, אדר לה והוסיפו השנה את די� בית עיברו ‡d˙Bהפורי� ÔÈ¯B˜ƒ»

È�M‰ ¯„‡aשבאדר בקריאה חובה ידי יוצאי� שאי� שנייה, פע� – «¬»«≈ƒ
‰È�Mראשו�. ¯„‡Ï ÔBL‡¯‰ ¯„‡ ÔÈa ÔÈ‡�אי מבואר: בגמרא – ≈≈¬»»ƒ«¬»«≈ƒ

וחמישה עשר לארבעה הראשו� אדר של עשר וחמישה עשר ארבעה בי�

השני אדר של ÌÈ�BÈ·‡Ïעשר ˙B�zÓe ‰l‚n‰ ˙‡È¯˜ ‡l‡– ∆»¿ƒ««¿ƒ»«»»∆¿ƒ
משו� בגמרא, הטע� ואמרו בראשו�; ולא השני באדר נוהגות שה�

שווי� ותענית הספד לעני� אבל פסח. לגאולת פורי� גאולת סמיכת

אסורי� הראשו� שבאדר עשר ובחמישה עשר בארבעה שא� ה�,

ובתענית. בהספד

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc zezixk(iyiy meil)

zg`å ,øúBð íeMîzg` z`hg.áìç íeMî ¦¨§¦¥¤
:dywde `ng xa inx jiynddéì øîà,`cqg axláéiçéð ,ïk íà ¨©¥¦¥¦©©

LãB÷ íeMî énðxzep xya ixdy ,zelirn my`a mb eaiigl yi - ©¦¦¤
.my` aiig elke`dy ,ycw xya `ed
:`ziixal xg` xe`ia d`ian `xnbd,úLL áø øîà àlàzn`a ¤¨¨©©¥¤

e ,alg xeqi` zngn mdipy ,`ziixaa mixkfend 'zeny ipy'ïBâk§
å ,Lc÷äc áìç ìëàck `ziixadáìç ìëà ,àéðúc ,àéä äãeäé éaø §¨©¥¤§¤§¥§©¦§¨¦§©§¨¨©¥¤

,äìáðy e`ïéLc÷eî áìç ìëà,[zepaxw ly-],íézL áéiçcg` §¥¨¨©¥¤§¨¦©¨§©¦
xya zlik` meyn e` dliap zlik` meyn cg`e alg zlik` meyn

,ycw,øîBà äãeäé éaølk` m`ìL ä÷Bì ïéLc÷eî áìç,Lzg` ©¦§¨¥¥¤§¨¦¤¨Ÿ

xaeq dcedi iaxy oeik ,alg zlik` meyn mizye ycw meyn
,alg zlik` ly envr ipta xeqi` yi ycw ly alg zlik`ay
`ziixad daiygd `l zn`ae ,alg meyn md zenyd ipyy `vnpe

aeigd z`.ycw zlik` meyn `edy
:df xe`ia dgec `xnbdàáøòîa dìò eëéiçîl`xyi ux`a ebrl - §©§£¨§©£¨¨

,df xe`ia lrdî÷Bðåz` cinrdl xyt` did dxe`kl ixde - §§¨
`ziixadïBâklk`y,æòå áNëå øBLc áìçjezn mipy ly xnelk §¥¤§§¤¤§¥

,el` mipin dylyåk ef `ziixay xneløîàc ,àéä ìàòîLé éaø §©¦¦§¨¥¦§¨©
,alg ipin dyly lke`dy lirlìL ä÷Bì,Lipy lk`yk `linne ¤¨Ÿ

,mizy dwel mipin
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המשך מעמוד קנב

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

בראשונה - שני פרק

מי הכהנים בין גורל מטילים שהיו יבואר וכן במקדש, שהיה השחר עבודת סדר יבואר זה בפרק

עבודה. בכל יזכה

ב: ע' כב מצוה,דף לדבר אפיּלּו יׂשראל את למנֹות אסּור יצחק, רּבי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָאמר
הצבאּדכתיב אנשי את שמנה המלך שאול ח)לגבי יא א' ּבבזק',(שמואל 'וּיפקדם ְְְְִִִֵֶַָ

השברים, את ומנו חרס שבר לפניו השליך אחד שכל ידי על שמנאם שבר, לשון הוא ו'בזק'

מצוה לדבר אף ישראל את למנות שאסור ללמוד יש בגופם, מנאם שלא היתה,ומכך שהרי

הגמרא: דוחה מצוה. מלחמת ליּׁשנאזו 'ּבזק' ּדהאי מּמאי אּׁשי, רב לּה ְְְִִִִֶֶַַַַַָָמתקיף
שבריםּדמיבזק של לשון ּדמתא- ׁשמא ודילמא מקוםהּוא, שם אולי הּוא,- ְְְְְְִִַָָָָ
ה)ּכדכתיב א [ּבבזק](שופטים בזק אדני [את] הגמרא'וּימצאּו ּבֹו'. וּיּלחמּו ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָֹ

זה: לדין אחר מקור נלמדאּלאמביאה ישראל את למנות שנאמרמהכא,האיסור ֵֶָָָ
בעמלק שאול ד)במלחמת טו א' וּיפקדם(שמואל העם, את ׁשאּול ְְְִֵֶַַַַָָָ'וּיׁשּמע

והביאוּבּטלאים', שאול, מצאן טלה אחד כל שנטל ידי על הצבא אנשי את שאול שמנה ְִַָ
אותם. ומנו רחב למקום הטלאים כל את

זה: בענין נוסף יׂשראלאמאמר את הּמֹונה ּכל אלעזר, רּבי ׁשּנאמרלגולגלותםמר ּבלאו, א)עֹובר ב מסּפר(הושע 'והיה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
יּמד', לא אׁשר הּים ּכחֹול יׂשראל למודדו.ּבני שאסור ׁשּנאמרכלומר לאוין ּבׁשני עֹובר אמר, יצחק ּבר נחמן רב ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

יּספר'.(שם) ולא יּמד ְִִֵַָֹֹ'לא
זה: פסוק על קושיא מביאה רמיהגמרא יֹונתן רּבי נחמני, ּבר ׁשמּואל רּבי סתירה,אמר הקשה הפסוקּכתיב- 'והיהבתחילת ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

הּים', ּכחֹול יׂשראל ּבני מספר,מסּפר להם שיהיה יּספר'בהמשךּוומשמע ולא יּמד לא 'אׁשר להםּכתיב שאין ומשמע ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
הגמרא: מתרצת כלל. ּכאןמספר קׁשיא, מדוברלא הפסוק בסיום מקֹום- ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ׁשּיׂשראל להםּבזמן אין שאז ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

ואילו כלל. מדוברּכאןמספר הפסוק, בתחילת מקֹום- ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ׁשאין מספר.ּבזמן להם יש אך הם רבים שאז ְְִִֵֶֶַָָ
נוסף: ּכאןתירוץ קׁשיא, לא ּדֹוסּתאי, ּבן יֹוסי אּבא מּׁשּום אמר היארּבי כשהספירה מדובר הפסוק אדם,בסיום שלאּבידי ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

ואילו כלל, לסופרם היאּכאןיוכלו כשהספירה מדובר הפסוק בתחילת ׁשמים,- עדּבידי גדול יהיה ישראל בני שמספר הפסוק וכוונת ִִֵַָָ
שמים. בידי רק אלא אדם בידי לסופרם יוכלו שלא

ש שמנה המנינים שני הזכרת לכך:אגב הקשור מאמר הגמרא מביאה צבאו אנשי את ׁשמּואל,אול אמר אידי ּבר נהילאי רב ְְִִִֵַַַַַָָאמר
אדם ׁשּנתמּנה ממונהּפרנסלהיותּכיון הּציּבּור- הואעל גלעד]מעיּקראשהרימתעּׁשר,הרי יבש [במלחמת הראשון במנין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

ישראל על שאול שמלך קודם ּבבזק'שהיה 'וּיפקדם מועט,ּכתיב דבר והיינו חרסים, בשברי [במלחמתּולבּסֹוף- השני במנין - ְְְְְִִֵֶַַָ
עליהם ישראל כל המליכוהו שכבר לאחר שהיה ּבּטלאים'עמלק] 'וּיפקדם הריּכתיב מצאנו, שנלקחו טלאים ידי על אותם שמנה - ְְְְִִִֵַַָ

בינתיים. שנתעשר

הגמרא: מּדידהּושואלת הגמרא:ודילמא משיבה שהתעשר. ראיה ואין משלהם, היו הטלאים שמא רבּותא- מאי ּכן, אם ְְְְִִִִֵַָָ
ומנאםּדמיּלתא נתעשר שבסוף ודאי אלא חרסים, בשברי כן גם עכשיו אותם מנה לא ולמה בטלאים, שמנאם בכך החשיבות מה - ְְִָ

שלו. בטלאים

כתוב בענין: דרשה הגמרא מביאה עמלק מלחמת שהוזכרה ה)אגב טו א' עמלק(שמואל עיר עד ׁשאּול רּבי'וּיבא אמר ּבּנחל', וּירב ֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ה'מּני עם מריבה שאול עשה שכביכול הוא, הפסוק נחלפירוש עסקי שעל בנחל, שנערפת ערופה עגלה לֹו- ׁשאמר ּבׁשעה ְְִִֵֶַַַַַָָָ

לׁשאּול הּוא ּברּוְך ג)הּקדֹוׁש טו עמלק'עּתה(שם את והּכית מאיׁשלְך והמּתה עליו, תחמל ולא לֹו, אׁשר ּכל את והחרמּתם ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

חמֹור' ועד מּגמל ׂשה, ועד מּׁשֹור יֹונק, ועד מעלל אּׁשה, וחומר,אמרעד קל אחתשאול, ּנפׁש מיּומה נודע ולא בשדה מתה שנמצאה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
ּתֹורההרגה אֿט)אמרה כא ערּופה(דברים עגלה הּללּולכפרה,הבא הּנפׁשֹות במלחמהּכל אנו ּכּמהשהורגים אחת על ְְְֲֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
לכפרה.וכּמה להקריבם שנוכל כדי להרגם ולא הבהמות להניח יש ולכן עליהם, כפרה אנו אףושצריכים טענה, אדםעוד [־אנשיאם ְְִַָָָ
ואםעמלק] חטאה, מה ּבהמה החטא, עמלק חטאּו,אנשי מה קטּנים חטאּו, הבהמות.ּגדֹולים את הרג לא יצאהולכן ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָ

לֹו, ואמרה קֹול טז)ּבת ז הרּבה'(קהלת צּדיק ּתהי הרשעים.'אל על תרחם אל כלומר ְְְְִִֵַַַַָָ
הכהנים,ו עיר נוב בפרשת לדֹואגכן ׁשאּול לֹו ׁשאמר יח)ּבׁשעה כב ּבּכהנים'(שם ּופגע אּתה שמונים'סב והרג דואג והלך ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹֹ

הכהנים, עיר בנוב כהנים לֹווחמש ואמרה קֹול ּבת הרּבה',לשאוליצאה ּתרׁשע מדאי.'אל יותר תתאכזר אל כלומר, ְְְְְִֵַַַַָָָָ
ודוד: שאול חטאי בענין מאמר מביאה מרּגיׁשאמהגמרא ולא חלי לא ּכּמה הּונא, רב ודאגהר מחולי ניצול כמה ּגברא- ְְְִֵַַַַַָָָָָֹֹ

סּייעיּה שהריּדמריּה עוזרו, בשמים שאדונו אדם לֹועבירהּבחטאׁשאּול- ועלתה ממנואחת, ונסתלקה במיתה שנענש לרעה, ְְְְְֵֵַַַָָָָ
ואילו לֹוחטאּדודהמלכות, עלתה ולא מלכותו.ּבׁשּתים נפסקה שלא לרעה, ְְְִִִַָָָֹ
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בראשונה - שני פרק

מי הכהנים בין גורל מטילים שהיו יבואר וכן במקדש, שהיה השחר עבודת סדר יבואר זה בפרק

עבודה. בכל יזכה

ב: ע' כב מצוה,דף לדבר אפיּלּו יׂשראל את למנֹות אסּור יצחק, רּבי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָאמר
הצבאּדכתיב אנשי את שמנה המלך שאול ח)לגבי יא א' ּבבזק',(שמואל 'וּיפקדם ְְְְִִִֵֶַָ

השברים, את ומנו חרס שבר לפניו השליך אחד שכל ידי על שמנאם שבר, לשון הוא ו'בזק'

מצוה לדבר אף ישראל את למנות שאסור ללמוד יש בגופם, מנאם שלא היתה,ומכך שהרי

הגמרא: דוחה מצוה. מלחמת ליּׁשנאזו 'ּבזק' ּדהאי מּמאי אּׁשי, רב לּה ְְְִִִִֶֶַַַַַָָמתקיף
שבריםּדמיבזק של לשון ּדמתא- ׁשמא ודילמא מקוםהּוא, שם אולי הּוא,- ְְְְְְִִַָָָָ
ה)ּכדכתיב א [ּבבזק](שופטים בזק אדני [את] הגמרא'וּימצאּו ּבֹו'. וּיּלחמּו ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָֹ

זה: לדין אחר מקור נלמדאּלאמביאה ישראל את למנות שנאמרמהכא,האיסור ֵֶָָָ
בעמלק שאול ד)במלחמת טו א' וּיפקדם(שמואל העם, את ׁשאּול ְְְִֵֶַַַַָָָ'וּיׁשּמע

והביאוּבּטלאים', שאול, מצאן טלה אחד כל שנטל ידי על הצבא אנשי את שאול שמנה ְִַָ
אותם. ומנו רחב למקום הטלאים כל את

זה: בענין נוסף יׂשראלאמאמר את הּמֹונה ּכל אלעזר, רּבי ׁשּנאמרלגולגלותםמר ּבלאו, א)עֹובר ב מסּפר(הושע 'והיה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
יּמד', לא אׁשר הּים ּכחֹול יׂשראל למודדו.ּבני שאסור ׁשּנאמרכלומר לאוין ּבׁשני עֹובר אמר, יצחק ּבר נחמן רב ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

יּספר'.(שם) ולא יּמד ְִִֵַָֹֹ'לא
זה: פסוק על קושיא מביאה רמיהגמרא יֹונתן רּבי נחמני, ּבר ׁשמּואל רּבי סתירה,אמר הקשה הפסוקּכתיב- 'והיהבתחילת ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

הּים', ּכחֹול יׂשראל ּבני מספר,מסּפר להם שיהיה יּספר'בהמשךּוומשמע ולא יּמד לא 'אׁשר להםּכתיב שאין ומשמע ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
הגמרא: מתרצת כלל. ּכאןמספר קׁשיא, מדוברלא הפסוק בסיום מקֹום- ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ׁשּיׂשראל להםּבזמן אין שאז ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

ואילו כלל. מדוברּכאןמספר הפסוק, בתחילת מקֹום- ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ׁשאין מספר.ּבזמן להם יש אך הם רבים שאז ְְִִֵֶֶַָָ
נוסף: ּכאןתירוץ קׁשיא, לא ּדֹוסּתאי, ּבן יֹוסי אּבא מּׁשּום אמר היארּבי כשהספירה מדובר הפסוק אדם,בסיום שלאּבידי ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

ואילו כלל, לסופרם היאּכאןיוכלו כשהספירה מדובר הפסוק בתחילת ׁשמים,- עדּבידי גדול יהיה ישראל בני שמספר הפסוק וכוונת ִִֵַָָ
שמים. בידי רק אלא אדם בידי לסופרם יוכלו שלא

ש שמנה המנינים שני הזכרת לכך:אגב הקשור מאמר הגמרא מביאה צבאו אנשי את ׁשמּואל,אול אמר אידי ּבר נהילאי רב ְְִִִֵַַַַַָָאמר
אדם ׁשּנתמּנה ממונהּפרנסלהיותּכיון הּציּבּור- הואעל גלעד]מעיּקראשהרימתעּׁשר,הרי יבש [במלחמת הראשון במנין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

ישראל על שאול שמלך קודם ּבבזק'שהיה 'וּיפקדם מועט,ּכתיב דבר והיינו חרסים, בשברי [במלחמתּולבּסֹוף- השני במנין - ְְְְְִִֵֶַַָ
עליהם ישראל כל המליכוהו שכבר לאחר שהיה ּבּטלאים'עמלק] 'וּיפקדם הריּכתיב מצאנו, שנלקחו טלאים ידי על אותם שמנה - ְְְְִִִֵַַָ

בינתיים. שנתעשר

הגמרא: מּדידהּושואלת הגמרא:ודילמא משיבה שהתעשר. ראיה ואין משלהם, היו הטלאים שמא רבּותא- מאי ּכן, אם ְְְְִִִִֵַָָ
ומנאםּדמיּלתא נתעשר שבסוף ודאי אלא חרסים, בשברי כן גם עכשיו אותם מנה לא ולמה בטלאים, שמנאם בכך החשיבות מה - ְְִָ

שלו. בטלאים

כתוב בענין: דרשה הגמרא מביאה עמלק מלחמת שהוזכרה ה)אגב טו א' עמלק(שמואל עיר עד ׁשאּול רּבי'וּיבא אמר ּבּנחל', וּירב ֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ה'מּני עם מריבה שאול עשה שכביכול הוא, הפסוק נחלפירוש עסקי שעל בנחל, שנערפת ערופה עגלה לֹו- ׁשאמר ּבׁשעה ְְִִֵֶַַַַַָָָ

לׁשאּול הּוא ּברּוְך ג)הּקדֹוׁש טו עמלק'עּתה(שם את והּכית מאיׁשלְך והמּתה עליו, תחמל ולא לֹו, אׁשר ּכל את והחרמּתם ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

חמֹור' ועד מּגמל ׂשה, ועד מּׁשֹור יֹונק, ועד מעלל אּׁשה, וחומר,אמרעד קל אחתשאול, ּנפׁש מיּומה נודע ולא בשדה מתה שנמצאה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
ּתֹורההרגה אֿט)אמרה כא ערּופה(דברים עגלה הּללּולכפרה,הבא הּנפׁשֹות במלחמהּכל אנו ּכּמהשהורגים אחת על ְְְֲֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
לכפרה.וכּמה להקריבם שנוכל כדי להרגם ולא הבהמות להניח יש ולכן עליהם, כפרה אנו אףושצריכים טענה, אדםעוד [־אנשיאם ְְִַָָָ
ואםעמלק] חטאה, מה ּבהמה החטא, עמלק חטאּו,אנשי מה קטּנים חטאּו, הבהמות.ּגדֹולים את הרג לא יצאהולכן ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָ

לֹו, ואמרה קֹול טז)ּבת ז הרּבה'(קהלת צּדיק ּתהי הרשעים.'אל על תרחם אל כלומר ְְְְִִֵַַַַָָ
הכהנים,ו עיר נוב בפרשת לדֹואגכן ׁשאּול לֹו ׁשאמר יח)ּבׁשעה כב ּבּכהנים'(שם ּופגע אּתה שמונים'סב והרג דואג והלך ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹֹ

הכהנים, עיר בנוב כהנים לֹווחמש ואמרה קֹול ּבת הרּבה',לשאוליצאה ּתרׁשע מדאי.'אל יותר תתאכזר אל כלומר, ְְְְְִֵַַַַָָָָ
ודוד: שאול חטאי בענין מאמר מביאה מרּגיׁשאמהגמרא ולא חלי לא ּכּמה הּונא, רב ודאגהר מחולי ניצול כמה ּגברא- ְְְִֵַַַַַָָָָָֹֹ

סּייעיּה שהריּדמריּה עוזרו, בשמים שאדונו אדם לֹועבירהּבחטאׁשאּול- ועלתה ממנואחת, ונסתלקה במיתה שנענש לרעה, ְְְְְֵֵַַַָָָָ
ואילו לֹוחטאּדודהמלכות, עלתה ולא מלכותו.ּבׁשּתים נפסקה שלא לרעה, ְְְִִִַָָָֹ
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dzid ef dnda m` ,xnelk .mzaeh z` ozep

ef yixtde "dler ilr ixd" xn`c oebk ,xcp

aiig dapbp e` dzn m`c oeik ,excpl

lk ozepe ,ely dleky `vnp Ð dzeixg`a

wcal inp oicd `ede .odkd mxgl dinc

.ziad wcal gafn iycw qitzd m` ,ziad

dzeixg`a aiig epi` dzn m`c ,dacp m`e

,d`pd zaeh `l` da wlg el oi`y `vnp Ð

ick exiag l`xyin hren xac lehil i`yxc

ick ,daixwdl odk eza oal z`f ezler oziy

ozi d`pd zaeh dze` itke ,xerd z` lehiy

.ziad wcalíúåà ïéîéøçîåm` Ðmixgd

enk ,ielird odkl ozep gafn iycw

.izyxityåúî íàelit` ,gafn iycw Ð

Ð ectp `l oiicr la` ennedy xg`l

olik`dle mzectl leki epi`e ,exawi

z` oicet xn`c o`nl elit`e .mialkl

ilin ipd Ð mialkl olik`dl miycwd

.dkxrde dcnrd `ki`c ,dtxh eyrpya

.dkxrde dcnrd opirac ,`l Ð ezn la`

mhgye xary oebk Ð "ezn" i`d :inp i`

leki epi` aeyc xn`we ,opeict mcew

,dkxrde dcnrd opirac ,olke`le ozectl

.exawieåãôédcnrd llka eid `lc Ð

.`xnba `nrh gkenck ,dkxrdeàøîâ
íéðäë éîøçhwp ikdle .oinxg mzq epiid Ð

wcal minxgc oipnifc ,"mipdk inxg" oeyl

wcal mxg df ixd :xn`e yixt i` oebk ,ziad

.ziadíåìë äùò àìielir ycwd elit`e Ð

.mipdkl aidi `léåä íéùã÷ ùã÷ã íøç ìë
gk oi`e ,`ed 'dl ycw dligzn didy Ð

.eilr lg odk

íåìë äùò àìwcan rwtin `l ediitebc Ð

.eda `kiiy `l d`pd zaehe ,ziadéîøç ïëå
íéðäëzaeh elit`e mda wlg mey el oi` Ð

yiwnc o`nc `ail`e ,xnyn eze`ay odkl `l` opzil i`yx epi`c meyn ,d`pd

.(`,gk) "yicwnd" wxta oikxra zerwxw inxgl oilhlhnçáæî éùã÷ àäÐjiiyc

.odkl d`pd zaehd aidie ,ieyr dyry dn ,d`pd zaeh edaäéøééùã àäÐ

.ipd icda diipz `lc gafn iycwläéøééù àãäà,dixiiy df xac lr ,xnelk Ð

mipdk inxgl la` .ielir ycwd aidie ,ieyr dyry dn Ð ziad wcal oyicwd m`e

.`xw dihrin `icdac ,`l Ðêðä éãäá äééðúéðåoqitzdy gafn iycw :`nipe Ð

.melk dyr `l Ð mipdk inxgléúøúizyn cg`l elit` oqitzdl leki epi`c Ð

.zeyecwéåìéò ùã÷ä åàì éàîÐ ipzwc minixgne .ziad wcal eze` oiyicwn Ð

.ielird mipdkl aidie ,mipdk inxgl epiid÷ãáì çáæî éùã÷ ÷éôî éë àðù àì
íøç ïåùìá àðù àì ùã÷ä ïåùìá úéáä.oixafbl ielird aidi Ðàìåò øîàÐ

lke" aizke ,"`ed miycw iycw mxg" azknl dil dedcn ,rnyn `ped axk `l `xw

.`ed miycw ycwc icin` elit`e ,mxg liig lkd lr :rnyn ikd ,"mxg
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odk eza oal azilc oeyld df epivn `lc

d`xp okl !(`,fk zexeka) xeka iab m` ik

dacp m`e :(my) oikxra `icda opzck yxtl

df xeya ozil dvex mc` dnk oicne` Ð

s` :yexit .i`yx epi`y it lr s`e ,dlerl

oi` :(a,cp oileg) enk .aiig epi`y it lr

.oiaiig :yexit Ð cenrl oi`yx oipne` ilra

aizkcn ielir ycwd witn (my) oikxrae

mxgdy cnln Ð "miycw ycw mxg lk"

ycwde .milw miycw lre miycw iycw` lg

wca iycw` i`c .i`w gafn iycw` Ð ielir

ziad wca iycwc `xnba xn` Ð ziad

`l Ð mipdk inxgl gafn iycwl yicwdy

`lc :`xnba i"yx yxite .melk `le dyr

`le .ziad wca iycwa d`pd zaeh jiiy

jiiy `l in eh`c ,`nrh i`d ixenl `xidp

ziad wcal ozil dvex mc` dnk xnel dia

?gafn iycwa enk ,i`yx epi`y it lr s`

gafn iycwac meyn `nrhc :ixenl d`xpe

la` ,ennedyk ozectl milrad my yi

milral oi` Ð oyicwdy ziad wca iycwa

ecia oi` jkitl ,mc` x`yn xzei odilr

.qitzdlìëmetl Ð 'dl miycw ycw mxg

ibiltc opaxk dl xaq `ped axc `hdix

oikxr zkqna ,`xiza oa dcedi iaxc dilr

oa dcedi iax xn`c .(a,gk) "yicwnd" wxt

xn`py ,ziad wcal minxg mzq :`xiza

'dl miycw ycw mxg lk":mixne` minkge ,"

lk" xnel cenlz dn ,mipdkl minxg mzq

iycw lr lgy cnln Ð ?"miycw ycw mxg

`gip `pz eze`le .milw miycw lre miycw

cnln xn`c `dc .`ped axc `yxc xity

,'dlc minxg `weec epiid Ð miycw lr lgy

yxcnl jiiy `l `xiza oa dcedi iaxl la`

ycwdc dqtzda llk ixiin `l `dc ,ikd

.x"nxd .ieliréùã÷oqitzdy ziad wca

`nlyac :i"yx yxit Ð melk `le dyr `l mipdk inxgl oia gafn iycwl oia

dn ziad wca iycwa la` ,oizipzna yxtnck d`pd zaeh oda yi gafn iycw

.oda yi d`pd zaeh

éîøç`ed jixvy ,d`pd zaeh oda el oi`c :i"yx yxit Ð 'ek oqitzdy mipdk

oilhlhn yiwn `lc o`nl elit`e .xnyn eze`ay (egxk lra) odkl epzil

yiwnc `zlin jdc :ixen xne`e .epeyl o`k cr ,yicwn ilin ipd Ð zerwxwl

mixgnd :`cqg ax xn` ,(`,gk) "yicwnd" wxta oikxra zerwxwl oilhlhn

mixgd ."didi jl l`xyia mxg lk" :xn`py ,dvxiy odk lkl opzep Ð oilhlhn

:ipyne !zerwxwl oilhlhn yewile :jixte .xnyn eze`ay odkl opzep Ð eizecy

`lc o`nl elit` yxity dne .yiwn `lc `ki`e ,yiwnc `ki`c ?`id i`pz e`le

(digiy) ixenl yxtl d`xp `l` .epeyl iax oiad `l ,yicwna ilin ipd ,yiwn

`kde ,odk didca.yiwn `lc o`nk `iz`øîàäåwcal dler qitznd `ler

oixafb e`eaiy cr daixw dpi`y :i"yx yxit Ð oixafb aekir `l` da oi` ziad

ax elit` `dc .mipdk inxgl oky lke ,ziad wcal didi `l minc mey la` .eiab lr cner epi`e axw mc` ly epaxw j`id :mzd xn`ck ,dab lr cenrl

`ed opaxcn Ð ielir iycwa dilr iliigc xnel ,gafn iycwl dixiiyc lirlc `ziixa jd ,xnelk .opaxcn :ipyne .ziad wcaa dcen ,mipdk inxg` biltc `ped

aizkck ,dlirnl minxg zeaxl `xw xwire .`ed `nlra `zknq` `xwe ,dvxiz opaxcn Ð dvxiz ik ,inp `lere .oixafb aekir `l` `kil `ziixe`cnc ,liigc
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc dxenz(oey`x meil)

,ãáìa ïéøaæboiprl `l` ,ziad wca zyecw dilr dlg `ly ,xnelk ¦§¨¦¦§©
,dzaxwd zrya dxfra micner mixafbd eidiy jixvy dflk enk

epi` la` ,ezaxwd zrya dxfra micner eilra eidiy jixvy oaxw
ax elit` ixdy ,`ler lr dywe .ziad wcal zern mey zzl jixv
dcen ,melk dyr `l gafn iycw mipdkl mixgndy xn`y `ped
m`y xn`y `ler ok m`e ,gafn iycw lr lg ziad wcal mxgy
,ziad wcal melk zzl jixv oi` ,ziad wcal gafn iycw yicwd
,melk dyr `l gafn iycw mipdkl mixgndy xaeq `edy i`ce
iycw lr lg mipdk mxgy zeaxl 'mxg lk' weqtdn yxc cvike

.gafn
dyecw mey qitzdl xyt` i`y `ler xaeq zn`a :`xnbd zvxzn
mixgndy dxn`y `ziixad z` `ler uxizy dne ,gafn iycw lr

aiigy ezpeek ,mxgd lg gafn iycw[ïðaøcî] (ïðáø íìåòì)ozil ¦§©¨¨
iycw lr dyecw mey dlg `l zn`a `ziixe`cn la` ,mipdkl

.gafnàø÷eepnn yexcl yiy `ler xn`y ,'mxg lM' weqtde - §¨¨¥¤
`zknq` `l` ,dxenb dyxc ef oi` ,gafn iycw lr lg mxgy

weqtd xwire ,calaàúàc äìéòîìlky epcnll ,`a `ed - ¦§¦¨©£¨
.dlirn xeqi` minxga yiy epiidc ,'dl md minxgd

:`xnbd zl`eyàø÷ déì änì äìéòîìdyxc jixv recn - ¦§¦¨¨¨¥§¨
`lde ,minxga dlirn xeqi` yiy epcnll zcgein'íéLã÷ éLã÷'¨§¥¨¨¦

,déa áéúk,miycw iycw mdy [df weqta] minxga xn`py oeike §¦¥
.dlirn xeqi` mda yiy mircei ep` `linn

,'miycw ycw' zeaizdn dlirn xeqi` cenll oi`y daiyn `xnbd
:`xnbd zxne` .i`pi iax ixacn z`f dgikeneéîòèéìåCjixacle - §¦©£¨

,zeywdl yi ,dlirn ea yi miycw ycw ea xn`py lkyøîàc àä̈§¨©
éàpé éaø(.eh dlirn)ìéòî ïéà ,äìBòa àlà äøBzä ïî úLøBôî ä ©¦©©¥§¦¨§¤¤¦©¨¤¨§¨

ziad wca iycweøîàpL ,ãáìa(eh d `xwie),ìòî ìòîú ék Lôð' ¦§©¤¤¡©¤¤¦¦§Ÿ©©
,''ä éLãwî äââLá äàèçåyiy ,rnyn ''d iycw' xn`py dnne §¨§¨¦§¨¨¦¨§¥

miycwa wx dlirn,'äì ïéãçeéîämc`l wlg mda oi`y epiidc ©§¨¦©
,'dl caln xg`,cala 'dl micgein ziad wcae dler wxezx`ane

,miycw x`ya dlirn oi`y xnel `a `l i`pi iaxy ,my `xnbd
,'ebe 'ytp' ly weqtdn micnl dn xn` wx `l`,íLàå úàhç ìáà£¨©¨§¨¨

,mipdkl lk`py wlg mda yiy ,cal 'dl mpi`yàlà à÷ôð àìŸ©§¨¤¨
éaøcî,iax ly dyxcdn `l` dlirn xeqi` mda micnl oi` - ¦§©¦
àéðúc,`ziixaa,øîBà éaøminly oaxw iabl xn`p(fh b `xwie)ìk' §©§¨©¦¥¨

,''äì áìçyi ,''dl' miycwd ialgl weqtd `xwy jkneúBaøìs` ¥¤©§©
ì íél÷ íéLã÷ éøeîéài`xeq,äìéòîlr xn`p ,''dl alg lk' oky ¥¥¨¨¦©¦§§¦¨

md s`y epiidc ,''dl' weqtd mdilr xn`e ,mixeni`de mialgd
dlirn zyxta exn`py 'd iycw llka(eh d `xwie)iax yxcy enke .

ixeni`l s` df weqtn yexcl yi jk ,milw miycw ixeni` df weqtn
:dgkedd z` `xnbd zniiqn .dlere z`hgm`exac lky xn`p

,dlirn ea yi ,'miycw ycw' ea xn`pyàø÷ él änìjixv dnl - ¨¨¦§¨
ixde ,my`e z`hga dlirn yiy zeaxl weqtáéúk 'íéLã÷ éLã÷'¨§¥¨¨¦§¦

eäa.mda xn`p -àlày ,xnel jixv i`ceéLã÷'c áb ìò óà §¤¨©©©§¨§¥
äìéòîì eäðééeaøì àø÷ éòa ,eäa áéúk 'íéLã÷weqt jixv - ¨¨¦§¦§¨¥§¨§©¦§¦§¦¨

ok m` :daeyzd z` `xnbd zniiqn .dlirn mda yiy zeaxl
aéîð íéîøç,[mb-]àø÷ éòa eäa áéúk íéLã÷ éLã÷c áb ìò óà £¨¦©¦©©©§¨§¥¨¨¦§¦§¨¥§¨

äìéòîì eäðééeaøì,dlirn xeqi` mda yiy zeaxl weqt jixv - §©¦§¦§¦¨
`a ,''dl `Ed miWcw Wcw mxg lM' xn`py weqtdy xnel yie¨¥¤Ÿ¤¨¨¦©
`ler xn`y dne ,dlirn xeqi` mda yi mipdk inxgy zeaxl
`l` df oi` ,gafn iycw lr lg mxgy df weqtn micnely

.`zknq`
:`ler ixac z` x`al zxfeg `xnbdàôeb`ler ixac mvrl aeyp - ¨

.mze` x`apeäìBò Léc÷nägafn iycw `idyïéà ,úéaä ÷ãáì ©©§¦¨§¤¤©©¦¥
daycwd da lg `l -àlàoiprl.ãáìa ïéøaæéb áekéò,éáéúéî ¨¤¨¦¦§¨¦¦§©¥¦¥

,`ziixaa epipyì øeñà ,úéaä ÷ãáì äìBò Léc÷näãò dèçBL ©©§¦¨§¤¤©©¦¨§§¨©
äãtzLzyecw dilr dlgy gkene .dilry ziad wca zyecwn ¤¦¨¤

.ziad wcal zern zzl jixvy df oiprl s` ziad wca

zzl jixvy `ziixad dxn`y dny x`ai `ler :`xnbd zvxzn
`l` df oi` ,ziad wcal zern.ïðaøcî:`xnbd dtiqenéîð éëä ¦§©¨¨¨¦©¦

àøazñî,df uexizk xnel xazqne -àôéñ éðz÷cîdnn - ¦§©§¨¦§¨¨¥¥¨
,`ziixad seqa dpypyydèçLe øáò íàzyecwn d`cty mcew ¦¨©§¨¨

,ziad wca,éeNò äNòM äîoeictd oi`y ,df oaxwa ezaeg ici `vie ©¤¨¨¨
ici da `vi ji` ,`ziixe`cn dzectl jixvy xn`p m`e .akrn

.opaxcn wx oeict dkixvd `ziixady i`ce `l` ,ezaeg
:`xnbd zl`eyïðaøcî éàî àlàjixvy ,xn`z dn `l` - ¤¨©¦§©¨¨

,opaxcn wx dzectlàôéñ àîéà éëä éàz` x`ae xen` jk m` - ¦¨¦¥¨¥¨
,`ziixad ly `tiqdïéìòBîeef dndaa,úBìéòî ézLmeyn zg` £¦§¥§¦

.ziad wca iycw meyn zg`e ,gafn iycw(äìéòî) éàåjixv oi` §¦§¦¨
`l` dzectl,ïðaøcî,ziad wca zyecw da oi` `ziixe`cn la` ¦§©¨¨

éànàda milren recn -,úBìéòî ézLda oi` `ziixe`cn ixde ©©§¥§¦
:`xnbd zvxzn .zg` dyecw `l`øîà÷ éëäzyxtzn jk - ¨¦¨¨©

,`tiqdäéeàøeef dnda dzid,úBìéòî ézL da ìBòîìeli` §¨¦§¨§¥§¦
.`ziixe`cn dzid day ziad wca zyecw

:dpyna epipy,'åë eøáwé eúî íàåwca iycw ,xne` oerny iax §¦¥¦¨§
yixl opgei iax oia zwelgn d`ian `xnbd .ecti ezn m` ziad

:dpyna mi`pzd ewlgp dna ,yiwlïðaøì ,ïðçBé éaø øîàexn`y ¨©©¦¨¨§©¨¨
,exawi ezn m`yeéä úéaä ÷ãa éLã÷ ãçàå çaæî éLã÷ ãçà¤¨¨§¥¦§¥©§¤¨¨§¥¤¤©©¦¨

ììëamiycw znda oeicta jixvy oicdäëøòäå äãîòä- ¦§©©£¨¨§©£¨¨
dpi`e dndad dzny oeike ,diey z` odkd jixrie dndad cenrzy
dpyna exn`y dne ,xawiz okle dzectl xyt` i` ,cenrl dleki
wca iycw lr oiae gafn iycw lr oia ok exn` ,exawi ezn m`y

.ziadììëa eéä úéaä ÷ãa éLã÷ ,ïðaøì ,øîà Lé÷ì Léøå§¥¨¦¨©§©¨¨¨§¥¤¤©©¦¨¦§©
,äëøòäå äãîòä ììëa eéä àì çaæî éLã÷ ,äëøòäå äãîòädne ©£¨¨§©£¨¨¨§¥¦§¥©Ÿ¨¦§©©£¨¨§©£¨¨

.ziad wca iycw lr `l` ok exn` `l ,exawi ezn m`y opax exn`y
ïBòîL éaøì äãBî äæå äæåewlgpy yiwl yix oiae opgei iax oiae - §¤¨¤¤§©¦¦§

xaeq `edy ,oerny iax zrca micen ,opax zrcaúéaä ÷ãa éLã÷c§¨§¥¤¤©©¦
,äëøòäå äãîòä ììëa eéä àìezn m`y dpyna xne`y enke Ÿ¨¦§©©£¨¨§©£¨¨

,ecti,äëøòäå äãîòä ììëa eéä çaæî éLã÷åxikfdy dnn oky §¨§¥¦§¥©¨¦§©©£¨¨§©£¨¨
iycway wiecn ,mzqa eixac xn` `le 'ziad wca iycw' eixaca

.mzectl xyt` i` ezn m` gafn
åly ,micen md cer,ìkä éøáã,oerny iaxl oiae opaxl oiaíeî ìòa §¦§¥©Ÿ©©

Bøwéòî,ycwedy mcew men lra didy -ììëa äéä àìoicd ¥¦¨Ÿ¨¨¦§©
jixvy.äëøòäå äãîòä©£¨¨§©£¨¨

:yiwl yix ixac lr dywn `xnbdïðz,epzpyna epipy -éaø §©©¦
,eúnL úéaä ÷ãa éLã÷ ,øîBà ïBòîL`l` ,mxawl jixv oi` ¦§¥¨§¥¤¤©©¦¤¥

,eãtézxne` .dkxrde dcnrd mikixv oi` ziad wca iycwy itl ¦¨
:`xnbdàîìLazpaen dpynd -ìixacïðaøì øîàc ,ïðçBé éaø ¦§¨¨§©¦¨¨§¨©§©¨¨

äæ ãçàå äæ ãçà-ziad wca iycw oiae gafn iycw oiaììëa eéä ¤¨¤§¤¨¤¨¦§©
éøèöéàc eðééä ,äëøòäå äãîòäCjxved jk meyny -ïBòîL éaø ©£¨¨§©£¨¨©§§¦§§¦©¦¦§

éLeøôìeixaca yxtl -y,eãté eúnL úéaä ÷ãa éLã÷didy §¨¥¨§¥¤¤©©¦¤¥¦¨
,opax lr `ed wleg xac dfi`a xnel jixvLé÷ì Léøì àlàxn`y ¤¨§¥¨¦

,ziad wca iycw lr `l` exaic `l opaxydéì änìoerny iaxl ¨¨¥
éLeøôì,ziad wca iycw eixaca yxtl -àîéìleki did ixd - §¨¥¥¨

y mzq xnel,eãté eúî íàwca iycw lry miyxtzn eid eixace ¦¥¦¨
.ectiy `ed xn` ,exawiy opax exn`y ziad

:`xnbd zvxzn,Lé÷ì Léø Cì øîàxikfd oerny iaxy dny ¨©¨¥¨¦
y meyn `ed ,ziad wca iycw eixacaéàî òãé äåä àì ïBòîL éaø©¦¦§Ÿ£¨¨©©

,àn÷ àpz øîàciycwa oia ok xn` `nw `pzy ayg `ed zn`ae §¨©©¨©¨
,ziad wca iycwa oiae ,gafndéì øîà÷ éëäåiax xn` jke - §¨¦¨¨©¥

,`nw `pzl oernyéà[m`-]çaæî éLã÷adfa ,miwqer ep`àðéãBî ¦§¨§¥¦§¥©¥¨
Cìla` ,jl ip` dcen -úéaä ÷ãa éLã÷amdae ,jl dcen ipi` ¨§¨§¥¤¤©©¦

y ,xaeq ip`.eãté eúî íàwx miwqer opax zn`d itly s` okle ¦¥¦¨
hxtl oerny iax jxved recn oaen mewn lkn ,ziad wca iycwa

.'ziad wca iycw' eixaca xikfdle
:`ziixan opgei iax ixacl di`x d`ian `xnbdéaøc déúåk àéðz©§¨§¨¥§©¦
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oifge` mipya cenr al sc ± oey`x wxtzereay

ïéøáæâ`nlra opixn`ck ,dab lr cenrl oixafbd e`eaiy cr daixw dpi`y Ð

eiab lr cner epi` `ede axw mc` ly epaxw j`id :(`,ek ziprz)!?minc mey la`

inxg` bilt dedc `ped ax elit` `dc ,mipdk inxgl oky lke ,ziad wcal aidi `l

.ziad wca` dcen ded mipdkïðáøãî éðùîå`xiiyc lirlc `ziixa ji`d Ð

ycwd ediilr liigc `xninl ,gafn iycwl

`ziixe`cnc ,liigc `ed opaxcn Ð ielir

ik ,inp `lere .oixafb aekir `l` `kil

.`zknq`l `xwe ,dvxiz opaxcn Ð dvxiz

inxg zeaxl ,`z` dlirnl `xw xwire

ied mxgd lk :rnyn ikde .dlirnl mipdk

.lrn Ð `zxet dipin ipdzi` i`c ,'dl

äìéòîì íéì÷ íéùã÷ éøåîéà úåáøìÐ

'dl" aizkcinp i`pi iax witn iaxc `iddn ."

epiid iaxe .aizk "alg lk"c ,miycw iycw

rnyn diciclc ,milw miycw xn`c `nrh

'd iycw" llka my`e z`hgc dilli`ed ,"

iieaxl jixhvi` `le ,melk oda milral oi`e

jixhvi` `din i`pi iaxle .mixeni`

oia z`hga oia aizkc ab lr s`e ,edpiieaxl

."oxd` z` ev"a "miycw iycw" my`a

olpn :inlyexi `pixg` `pyil?i`n ,xnelk

gafn iycw` liigc "mxg lk" i`d rnyn?
éáø÷ éîziad wcal mqitzd m` ,xnelk Ð

oi`" xn`wc ,oeict `la edl edpiaxwn i`n`

"oixafb aekir `l` da!?aizk `xw i`de

liig mxgc rnync ,"ycw mxg lk" lirl

daxwdle dhigyl xeq` ycwe ,ycwd lk`

.ielira ycwd dctzy crúåìéòî éúùÐ

iycw meyn zg`e ,gafn iycw meyn zg`

`liig `l `d Ð opaxcn i`e .ziad wca

.opaxcn `l` ziad wca zyecwäéåàøÐ

`ziixe`cn `ziixza dyecw `ied eli`

e`le yicwdc (`eda opaxcnc) e`l i` ,ie`xe

.`ziixe`c'åë çáæî éùã÷ ãçài`de Ð

oerny iax .i`w edlek` Ð "exawi ezn m`"

oia ,onwl `xwn ediinrh itli ediiexz opaxe

.yiwl yixc `ail` oia opgei iaxc `ail`äæ
äæåiaxlc oicen yiwl yixe opgei iax Ð

iycw la` ,eid `l ziad wca iycw oerny

,"ecti ziad wca" iycw ipzwcn .eid gafn

`weecc llkn Ð "ecti" `nzq xn` `le

.xn`wìëä éøáãå,oicen mdipy cere Ð

lra opaxl oia oerny iaxl oia ,lkd ixaclc

dkxrde dcnrda ded `l exwirn men

iycwae .onwl `nrh yxtnck ,gafn iycwa

exwirn men lrac .icin ixiin `l ziad wca

dcnrd era ziad wca iycw opaxlc ,ecenc

ycwd xg` men lra `py `l Ð dkxrde

dcnrd ira ,eycwdl enen mcw `py `le

oia ol ip`y `l ziad wca iycwac .dkxrde

,men lra dyrpe mzl `xwirn men lra

.oilg od mipa`e mivr lr ixdyåðééä
éùåøôì ïåòîù éáø êéøèöéàãded i`c Ð

,bilt ediiexz`c rnyn ied Ð ixii` ediiexza `nw `pzc oeik ,"ecti" `nzq xn`

.yixt ikdlùé÷ì ùéøì àìà.ziad wca iycw` `l` iniiw `l opax :xn`c Ð

äéì äîì.iyextl oerny iaxl Ðàîéìwca` `l` i`w `lc `prci `p`e ,`nzq Ð

n iycwa `dc ,ziad.dxeawa `le diicta `l ,lirl llk ixii` `l gafïåòîù éáø
.iniiw ediiexz` opaxc xaqe ,opax ixn`w i`n rci ded `l oizipznc Ð
øîàå
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.ziad wcal `ney inc aiigzne ,dze` eneyiy cr dhgeyl dze` eakri oixafbdy

.dpctiy cr dhgeyl xq`zy oiprl [`l`] dler ly dteb lr lg ycwd oi`y opirny`e

.`nlra aega `l` dndad seb lr legiy oizipzna xn`w `lc ,dil `gip oizipznn jkld

jgxk lr ok m` Ð mipdk inxgl qitzdl lekic dler mewn lknc oeik :dil `iyw la`

`l m`c ,dndad seb lr lg ycwdc dil `xiaq

inxgl inc `lc ?odkd mxg legi dn lr Ð ok

wcal dpn ilr ixd" xn` m`y ,ziad wca

.heicdl dxiqnk deabl dxin`c ,aiig Ð "ziad

dpn ilr ixd" xn` m` i`ce ,mipdk inxg la`

dxin`c ,ea xefgi dvxi m` Ð "mipdk inxgl

eed `l mipdk inxge .`id melk e`l heicdl

i`ce f`y ,"mipdk inxgl df utg" xne`k `l`

xaq jgxk lr ok m` .utgd seb lr lg minxgd

dnl ok m` .dndad seb lr lg mxgdy `ler

`ki` ixd ,i`n`e ?oixafb aekir `l` da oi`

.opaxcn :ipyne !dpctiy cr hegyl `xeqi`

seb lr llk lg epi` `ziixe`cn ,xnelk

dndad seb lr lgc `ed opaxcne ,dndad

xnel `z` i`ce `xw xwire .dhgeyl xeq`e

mrhn aiigzdl zegtd lkl ycwd lr lgy

jixtc :wgvi epiax mya iax `vn cere .aeg

`le ziad wcal dler qitznd xn`c `lern

inxgc xaqc dpin rny ,mipdk inxgl xn`

`zlinl `iywe .`ped axk ,melk xn` `l mipdk

:ipyne ,mipdk inxgl qitzdl lekic yixcc

mipdk inxgc ,"mxg lk"n yixcc `id opaxcn

.opaxcn epiidäìéòîì(aizk miycw iycw)

xnel "mxg lk" opiyxc `lcn :dyw zvw Ð

inxga miycw iycw ok m` ,mipdk inxga ixiinc

jinqc :x"nxd ixen xne`e ?aizk `kid mipdk

`xwie) mipdk inxg iab aizkc ,`pixg` `xw`

(miycw) ycew laeia ez`va dcyd dide" :(fk

ycw"e ,"ezfeg` didz odkl mxgd dcyk 'dl

ixene .'dl ycw ,xnelk `l` ,`wec e`l "miycw

(iyxc llk) yixc `l inp elit`c :xne` iaxe

rcei `ed mewn lkn ,mipdk inxg zeaxl "lk"

,mipdk inxgl i`w miycw ycwc `xwc dihytc

inxg epiide ,"xkni `le l`bi `l" dixza aizkc

ziad wca inxg eli`c .oeict odl oi`c mipdk

lkn ,edine .iniiw oeictl oxwir lk ,daxc`

ielir ycwdl zeaxl xezii jixv did mewn

'dl ycw dcy"nla` ,edl hrnnc rnync ,"

.opirny dihytn Ð dlirn oiprl

àôåâda oi` [ziad wcal dler yicwnd]

zney ,xnelk Ð oixafb aekir `l`

eneyiy cr dhgeyln dze` eakriy oixafbd

,dctiy cr hegyl akrl elkei `le dze`

.aezkd zxifbn aeg `l` epi` ielir ycwdc

éáéúéîxeq` [ziad wcal dler yicwnd]

seb lr qtzp mxgdy Ð dctzy cr dhgeyl

,dhgeyl xeq`c `ed opaxcn :ipyne .dlerd

mincd mlyl `ed aiigzn dxezd on i`ce la`

(`,bw migaf) "mei leah" wxtae .ziad wcal

oi` xn`c o`nl elit` `l` ,`ziixe`cn ziad wca iycw xn`c o`nl `irain `l :xn`

ziad wca iycw xn`c o`nl `ki` in `dc :`aeh dyw `zyde .xya ilin ipd Ð iqtz

Ð iqtz xn`c o`nlc yxite ,myl i"yx eayiin ef dkld jezne ?ielir ycwda iqtz `l

iyewn epiidxn`c o`nl elit` `l` .dxezd on ehgeyl xeq`c igeke`l irac ,`kdc `

irae ,qitz xer la` ,xya ilin ipd mewn lkn ,opaxcn epiid wiqnc `kdn epiid ,iqtz `l

.diictéàåoilrene zenewn dnka zgkyn `de :xn`z m`e Ð zelirn izy i`n` opaxcn

.`nw ycwd zngn xak ilica `kd la` ,dipin ilica `lc icina ilin ipdc :xnel yie !(ai dlirn) oixez iviae mc iab ,opaxcnøîàiycw cg`e gafn iycw cg` [opaxl] opgei iax

.[dkxrde dcnrd llka] eed `l ziad wca iycw :xn`e bilt oerny iaxe ,`tiqc miycw iycw` mb i`w "exawi ezn m`"c oizipzne Ð dkxrde dcnrd llka eid ziad wcaéáøå
gafn iycw cg`" `aad zligza ipzc ab lr s`e ,ziad wca iycw` `l` i`w `l "exawi ezn m`"c oizipzne Ð eed ziad wca iycw eed `l gafn iycw [opaxl] xn` yiwl oa oerny

iaxe .gafn iycw` `l` i`w `lc ielir ycwd `dc ,i`w dlek` `l jgxk lr `dc .`d `iyw `l Ð ediiexz` `zipzn dlek i`wc rnyn ,"mze` oipyn oi` ziad wca iycw cg`e

.efn ef zeketd zexaqe .eid gafn iycwe ,eid `l ziad wca iycwc ,`xazqn `kti` ,daxc`c :xn`e ,opaxc` bilt oernyéøáãå,gafn iycwa `wece Ð did `l exwirn men lra lkd

.`ibeqd lk gken ikde ,exwirn men lral mz oia welig oi` ixd Ð dil zi`c o`nl elit` ,ziad wca iycwa la`àìàiycwa llk ixii` `l opaxc xn`c Ð yiwl oa oerny iaxl

.mialkl olik`dl miycwd oicet oi`c `nrhe ,gafn iycwa ixiin `nlic ?dil `pn :dyw zvw .[dil irain] "ecti ezn m`e" ,[dkxrde] dcnrd llka eid `lc gafn
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!ãáìa ïéøaæb¯àø÷e ,ïðaø íìBòì¯.àúàc äìéòîì ¦§¨¦¦§©§¨©¨©§¨¦§¦¨©£¨

¯!déa áéúk íéLã÷ éLã÷ ?àø÷ déì änì äìéòîì¯ ¦§¦¨¨¨¥§¨¨§¥¨¨¦§¦¥

éîòèéìåïî úLøBôî äìéòî ïéà :éàpé éaø øîàc àä ,C §¦©£¦¨©£©©¦©©¥§¦¨§¤¤¦

ék Lôð" øîàpL ,ãáìa äìBòa àlà äøBzäìòî ìòîú ©¨¤¨§¨¦§©¤¤¡©¤¤¦¦§Ÿ©©

éLãwî äââLa äàèçåä'"¯úàhç ìáà ,'äì ïéãçeéîä §¨§¨¦§¨¨¦¨§¥©§£¦©£¨©¨

íLàå¯:øîBà éaø ,àéðúc .éaøcî àlà à÷ôð àì §¨¨¨¨§¨¤¨¦§©¦§©§¨©¦¥

'äì áìç ìk""¯.äìéòîì íél÷ íéLã÷ éøeîéà úBaøì ¨¥¤©§©¥¥¨¨¦©¦¦§¦¨

óà ,àlà !eäa áéúk "íéLã÷ éLã÷" ?àø÷ éì änì̈¨¦§¨¨§¥¨¨¦§¦§¤¨©

àø÷ éòa ,eäa áéúk "íéLã÷ éLã÷"c áb ìòeäðééaøì ©©§¨§¥¨¨¦§¦§¨¥§¨§©¦©§

éîð íéîøç .äìéòîì¯"íéLã÷ éLã÷"c áb ìò óà ¦§¦¨£¨¦©¦©©©§¨§¥¨¨¦

àø÷ éòa ,eäa áéúkeäðééeaøìLéc÷nä :àôeb .äìéòîì §¦§¨¥§¨§©©§¦§¦¨¨©©§¦

úéaä ÷ãáì äìBò¯áekéò àlà da ïéà.ãáìa ïéøaæéb ¨§¤¤©©¦¥¨¤¨¦¦§¨¦¦§©

úéaä ÷ãáì äìBò Léc÷nä :éáéúéî¯øeñàìdèçBL ¥¦¥©©§¦¨§¤¤©©¦¨§£¨

ãòäãtzL!¯éðú÷cî ,àøazñî éîð éëä .ïðaøcî ©¤¦¨¤¦§©¨©¨¦©¦¦§©§¨¦§¨¨¥

dèçLe øáò íà :àôéñ¯.éeNò äNòM äî¯éàî àlà ¥¨¦¨©§¨¨©¤¨¨¨¤¨©

éàå .úBìéòî ézL ïéìòBîe :àôéñ àîéà ,éëä éà ,ïðaøcî¦§©¨©¦¨¦¥¨¥¨£¦§¥§¦§¦

ïðaøcî¯?úBìéòî ézL éànà¯:øîà÷ éëääéeàøe ¦§©¨©©©§¥§¦¨¦¨¨©§¨

"eøáwé eúî íàå" .úBìéòî ézL da ìBòîìåëéaø øîà .' ¦§¨§¥§¦§¦¥¦¨§¨©©¦

úéaä ÷ãá éLã÷ ãçàå çaæî éLã÷ ãçà ,ïðaøì :ïðçBé¨¨§©¨©¤¨¨§¥¦§¥©§¤¨¨§¥¤¤©©¦

¯äãîòä ììëa eéääëøòäå,ïðaøì :øîà Lé÷ì Léøå . ¨¦§©©£¨¨§©£¨¨§¥¨¦¨©§©¨©

úéaä ÷ãá éLã÷¯éLã÷ ,äëøòäå äãîòä ììëa eéä ¨§¥¤¤©©¦¨¦§©©£¨¨§©£¨¨¨§¥

çaæî¯äãBî äæå äæå .äëøòäå äãîòä ììëa eéä àì ¦§¥©Ÿ¨¦§©©£¨¨§©£¨¨§¤§¤¤

úéaä ÷ãá éLã÷c ,ïBòîL éaøì¯äãîòä ììëa eéä àì §©¦¦§§¨§¥¤¤©©¦Ÿ¨¦§©©£¨¨

çaæî éLã÷å ,äëøòäå¯.äëøòäå äãîòä ììëa eéä §©£¨¨§¨§¥¦§¥©¨¦§©©£¨¨§©£¨¨
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,ãáìa ïéøaæboiprl `l` ,ziad wca zyecw dilr dlg `ly ,xnelk ¦§¨¦¦§©
,dzaxwd zrya dxfra micner mixafbd eidiy jixvy dflk enk

epi` la` ,ezaxwd zrya dxfra micner eilra eidiy jixvy oaxw
ax elit` ixdy ,`ler lr dywe .ziad wcal zern mey zzl jixv
dcen ,melk dyr `l gafn iycw mipdkl mixgndy xn`y `ped
m`y xn`y `ler ok m`e ,gafn iycw lr lg ziad wcal mxgy
,ziad wcal melk zzl jixv oi` ,ziad wcal gafn iycw yicwd
,melk dyr `l gafn iycw mipdkl mixgndy xaeq `edy i`ce
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.gafn
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dpyna exn`y dne ,xawiz okle dzectl xyt` i` ,cenrl dleki
wca iycw lr oiae gafn iycw lr oia ok exn` ,exawi ezn m`y
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.ziad wca iycw lr `l` ok exn` `l ,exawi ezn m`y opax exn`y
ïBòîL éaøì äãBî äæå äæåewlgpy yiwl yix oiae opgei iax oiae - §¤¨¤¤§©¦¦§

xaeq `edy ,oerny iax zrca micen ,opax zrcaúéaä ÷ãa éLã÷c§¨§¥¤¤©©¦
,äëøòäå äãîòä ììëa eéä àìezn m`y dpyna xne`y enke Ÿ¨¦§©©£¨¨§©£¨¨
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iycway wiecn ,mzqa eixac xn` `le 'ziad wca iycw' eixaca

.mzectl xyt` i` ezn m` gafn
åly ,micen md cer,ìkä éøáã,oerny iaxl oiae opaxl oiaíeî ìòa §¦§¥©Ÿ©©

Bøwéòî,ycwedy mcew men lra didy -ììëa äéä àìoicd ¥¦¨Ÿ¨¨¦§©
jixvy.äëøòäå äãîòä©£¨¨§©£¨¨

:yiwl yix ixac lr dywn `xnbdïðz,epzpyna epipy -éaø §©©¦
,eúnL úéaä ÷ãa éLã÷ ,øîBà ïBòîL`l` ,mxawl jixv oi` ¦§¥¨§¥¤¤©©¦¤¥

,eãtézxne` .dkxrde dcnrd mikixv oi` ziad wca iycwy itl ¦¨
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,`nw `pzl oernyéà[m`-]çaæî éLã÷adfa ,miwqer ep`àðéãBî ¦§¨§¥¦§¥©¥¨
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íéi÷î éðà äî àäweqtd z` cinrp dna ok m` -(`i fk `xwie)íàå' ¨¨£¦§©¥§¦
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xg`l daxwdl `id die`x ,daxwdl eiykr die`x dpi`y s`y -
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,gafn iycwdì ãéáòdpeicta dl eyriy -.äëøòäå äãîòä £¥¨©£¨¨§©£¨¨
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úBôBò eléôàåi`cee ,daxwdl miie`x mpi`y milebpxze mifee` oebk ©£¦
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:oerny iax zhiy z` zx`an `xnbd dzr ,yiwläãeäé áø øîà̈©©§¨

ììëa eéä çaæî éLã÷ øîàc ,ïBòîL éaøc àîòè éàî ,áø øîà̈©©©©£¨§©¦¦§§¨©¨§¥¦§¥©¨¦§©
,äëøòäå äãîòäeeéä àì úéaä ÷ãa éLã÷dcnrd llka ©£¨¨§©£¨¨¨§¥¤¤©©¦Ÿ¨

,dkxrdeàø÷ øîàcdnda oeictay epnn eyxcy weqta xn`py - §¨©§¨
jixvdkxrde dcnrd(ai fk `xwie)éøòäå'ïéáe áBè ïéa dúBà ïäkä C §¤¡¦©Ÿ¥¨¥¥
,'òøe÷eìçL øác eäæéàoicd eaòø ïéáe áBè ïéadnda oia - ¨¥¤¨¨¤¨¥¥©

,men zlral dninz,çaæî éLã÷ äæ øîBà éåäwca iycwa ixdy ¡¥¥¤¨§¥¦§¥©
,men zlra oial dninz dnda oia welig oi` ziadàø÷ øîàå- §¨©§¨

,weqta jk lr xn`pe,'dúBà'ef dndaa wxy yexcl yi ef daizne ¨
e ,dkxrde dcnrd jixvy oicd xn`p ,weqtd da xaicyéèeòîì§©¥

iycwúéaä ÷ãa.dkxrde dcnrd jixv oi` mday ¤¤©©¦
:`xnbd dywnéëä éàmeyn `ed oerny iax ly enrhy ,ok m` - ¦¨¦

,rxl aeh oia welig ea yiy xac eyexit 'rx oiae aeh oia'yáBè ïéa'¥
déì éòaéî 'òøìea yiy xac rnyn did f`e ,[azkidl jixv did-] §¨¦¨¥¥

cg`e aeh cg`' rnyn ,'rx oiae aeh oia' la` ,rxl aeh oia welig
:`xnbd zxne` .mdipia welig oi`e miey mdy epiidc 'rxàéL÷- ©§¨

.xacd dyw ok`
:opgei iax ixac lr zeywdl `ziixa d`ian `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥

,`ziixaay miycw,eúîezny mcew eid m`,eøáwé ,ïéîéîzoeiky ¥§¦¦¦¨§
.mzlrn meyn ,ecti `ly minkg mda exfb ,daxwdl miie`x eidy

åeid ezny mcew m`,eãté ïéîeî éìòaxg`l s` mzectl mileki §©£¥¦¦¨
.dkxrde dcnrd mikixv mpi`y ,dzin,`ziixad zxne`äna©¤

íéøeîà íéøác,mzectl mileki minen ilra ezn m`yéLã÷a §¨¦£¦§¨§¥
ïéa ,úéaä ÷ãa éLã÷a ìáà ,çaæîeid ezny mcew m`,ïéîéîz ¦§¥©£¨§¨§¥¤¤©©¦¥§¦¦

eïéáeid ezny mcew m`,eøáwé ,íéîeî éìòa,mzectl xyt` i`e ¥©£¥¦¦¨§
.dkxrde dcnrd mikixv ziad wca iycwy oeik,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥

,úéaä ÷ãa éLã÷ ãçàå ,çaæî éLã÷ ãçàezny mcew m` mdipy ¤¨¨§¥¦§¥©§¤¨¨§¥¤¤©©¦
eid,eøáwé íéîéîzeid ezny mcew m`e.eãté ,ïéîeî éìòa §¦¦¦¨§©£¥¦¦¨

:`xnbd zxne`àLéøî ïðçBé éaøc àzáeéziax ixac lr dyw - §§¨§©¦¨¨¥¥¨
ly dnday minkg ixaca x`eany ,`ziixad ly `yixdn opgei
dkixv dpi`e ,dzectl mileki ,men zlra `id m` ,gafn iycw
jixvy dpyna minkg exn`y dny gkene ,dkxrde dcnrd
yix ixack] ziad wca ly dndaa `l` df oi` ,dkxrde dcnrd

:`xnbd zvxzn .[yiwlïðçBé éaø Cì øîàxnel opgei iaxl yi - ¨©¨©¦¨¨
,jlïðé÷ñò éàîa àëä,xaecn dna `ziixaa o`k -íeî ìòáa ¨¨§©©§¦©§©©

Bøwéòîef dndaay ,deyicwdy mcew men zlra dzidy dndaa - ¥¦¨
.dkxrde dcnrd dkixv dpi`y micen minkg mb

:`xnbd zxne`àøazñî éîð éëä,xnel xazqn mb jk - ¨¦©¦¦§©§¨
,deyicwdy mcew men zlra dzidy dndaa zxacn `ziixady

àîéz éàck zxacn `ziixady xn`z m` ixdy -ïLéc÷ä íãwL §¦¥¨¤¨©¤§¥¨
ïîeî úàdne ,deyicwdy xg`l wx men zlra dndad dzyrpy - ¤¨

,dctz men zlra `idy gafn iycw ly dnday minkg exn`y
,dkxrde dcnrd dkixv dpi` gafn iycw ly dnday meyn `ed

dìò ïBòîL éaø âBìôéìly dnday xaeqy oerny iax jixv did - ¦§©¦¦§£¨
s`y xnele ,df oic lr welgl ,dkxrde dcnrd dkixv gafn iycw
oinen ilray oerny iax xn` `ziixaa eli`e ,xawz men zlra

.ectidpî òîL åàì àlàexn`y dny ,dfn gken i`ce `l` - ¤¨¨§©¦¨
epiid ,dcti men lray `ziixaaBøwéòî íeî ìòáadndaa - §©©¥¦¨

dcen oerny iax s` dfae ,deyicwdy mcew men zlra dzidy
.dkxrde dcnrd dkixv dpi`y

:`xnbd dywn,àlàlra i`cey oerny iax ixacn epgkedy xg`l ¤¨
mcew men zlra dzidy dnda epiid ,`ziixaa xn`py men

,deyicwdyLé÷ì Léøc dézáeéz éåäéz àîéìxn`p m`d - ¥¨¦§¥§§¥§¥¨¦
iycw minkg zrcly xn`y yiwl yix lr `iyew o`kn didzy
`ziixaa wiicl yi ixdy ,dkxrde dcnrd mikixv mpi` gafn
minkg exn` jkl dyicwdl mcew men lra dzidy meyn `weecy
minkgl s` dyicwdy xg`l men zlra dzyrp m` la` ,dctzy

mikixv gafn iycwy meyn epiide ,xawz`lce ,dkxrde dcnrd
:`xnbd zvxzn .yiwl yixkdì íé÷Bî Lé÷ì Léøz` cinrn - ¥¨¦¦¨

,`ziixadïîeî úà ïLéc÷ä íãwLadzidyk dyicwdy - §¤¨©¤§¥¨¤¨
ilrae ,dxifb meyn exawi mininzy ,dligza epx`iay itke ,dninz

.dkxrde dcnrd jixv oi` opaxly meyn ecti oinen
:`xnbd zl`eyéëä éàlirl `xnbd dgikedy dn] dyw ok m` - ¦¨¦

,['`xazqn inp ikd'acdìò ïBòîL éaø âBìôéðiax jixv didy - ¦§©¦¦§£¨
xaeq oerny iax lkd ixacl ixdy ,gafn iycwa mb welgl oerny
xnel jixv dide ,dkxrde dcnrd dkixv gafn iycw ly dnday
men zlray xn`y dnne ,xawz men zlra s` gafn iycway
mcew men zlra dndad dzidyk ,zxacn `ziixady gken ,dctz

:`xnbd zvxzn .deyicwdyéôà Côéî Lé÷ì LéøC`ziixa `vn - ¥¨¦¥©¨¥
mixac dna'd mb `linne ,jetd `nw `pz ixac epyp day zxg`
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המשך בעמ' קי



קכז oifge` mipy` cenr bl sc ± oey`x wxtzereay

äëøòäå äãîòä äì ãéáò àðîçø øîàå.'ebe "jixrde cinrde" dixza aizkc Ð

inp mininz Ð ziad wca i`c ,reaw men opiracn ,`id gafn iycw i`ce `de

men lra i` mz i` edl ztki` i`nc ,iwxtn?llka eid inp gafn iycw `nl`

`xtiq mzqe ,`id `xtiq mzq `dc ,`id opax `ziixa `dc .opaxl dkxrde dcnrd

`zbelt xa ,(`,`q zexeka) dcedi iax Ð

`kdne ,opgei iaxk epiide .oerny iaxc

oizipznne ,opaxl gafn iycw opirny

iax xn`wcn ,ziad wca iycw opirny

llkn Ð ecti ziad wca iycw :oerny

.exawi :ixn`c ,opaxl edpirnycáåè ïéá
òø ïéáå,rx cg`e aeh cg` :rnyn Ð

.men lrae mz ,oiey odipycéèåòîì äúåà
çáæî éùã÷cinrde" i`d i`w `le Ð

iycwa irzync `xwc `yix` "jixrde

.gafnïðçåé éáøåoia" i`dc i`ce dil zi` Ð

edine ,i`w ziad wca iycwa "rx oiae aeh

,`xwc `yix` Ð "jixrde cinrde"

irzync `tiq`e gafn iycwa `pniwe`c

lra ihernl Ð "dze`"e .i`w ziad wcaa

`l yiwl yixle .gafn iycwa exwirn men

xn` `edc ,ihernl exwirn men lra jixv

mcw elit`e ,eid `l gafn iycw opaxl

.i`d oky lke ,onenl oyicwdäéç åìéôàå
úåôåòåikiiy `lc ,oilebpxze oifee` oebk Ð

.gafnl llkäéì éòáî òøì áåè ïéáÐ

oiae aeh oia"e rxl aeh oia welig iedc rnyn

.oiey odipye ,rx cg`e aeh cg` :rnyn "rx

åøá÷é íéîéîú åúîedpzilc jpd elit` Ð

mininz eznc `kid ,dkxrde dcnrd llka

ifg eede li`ed ,exawic dlrn opax cear Ð

.daxwdlçáæî éùã÷ájzrc `wlqw Ð

dcnrd llka eid `lc meyn :`zyd

.dkxrde'åë úéáä ÷ãá éùã÷á ìáàÐ

.dkxrde dcnrda eidcøîåà ïåòîù éáø
åøá÷é ïéîéîú 'åë.dlrn meyn Ðéìòáå

åãôé ïéîåîiax xn`w ikid :jixt dinwl Ð

[ecti] gafn iycw oerny?opgei iax oia `d

iycw oerny iaxlc ixn` yiwl yix oia

.dkxrde dcnrd llka eed gafnàùéøî
ïðçåé éáøì àúáåéúiycwa opaxl ipzwc Ð

.ecti gafnåø÷éòî íåî ìòáámeyn Ð

,exawi Ð ziad wca iycwae ,ecti ikd

mcwl exwirn men lra oia ipy `l mzdc

.enenl eyicwdàøáúñî éëäåi`c Ð

opaxc ediinrhe ,enen z` eyicwd mcwya

llka eid `l gafn iycwc ,yiwl yixck

oerny iax beltil Ð dkxrde dcnrd

iaxl `dc ,exawi gafn iycwa `nile ,dlr

.dkxrde dcnrda eid gafn iycw oerny

men lraa dpin rny Ð bilt `lcn `l`

.ecti gafn iycw ikd meyne ,i`w exwirn

oerny iaxlc ,ecti inp ziad wca iycwe

.eid `l ziad wca iycw (inp)ùé÷ì ùéøã àúáåéú éåäéú àîéì`d .exwirn men lrac `nrh xnel yi `zyde ,i`w exwirn men lra`c opirny dtebn `dc Ð

.exawi inp opaxl Ð enenl eyicwd mcwåîåî úà åùéã÷ä íã÷ùá.eid `l gafn iycwc meyn :opaxc ediinrhe Ðäìò ïåòîù éáø âåìôð:`nipe ,gafn iycwc Ð

ecti ziad wca iycw cg`e gafn iycw cg` :oerny iaxl ipzw i`n`e .exawi?:ipyneéúéøçà àúìéëîî áéúåî éëäå êéôà êôéî ùé÷ì ùéø`ziixa gky`c Ð

gafn iycw" `icda oerny iaxa ipzwc ,`kd dl opiqxbck opgei iaxl `zaeiz `dl dl iziin `l yiwl oa oerny iaxc .opgei iaxl ikd dl aizene dl jtdnc izixg`

."ecti'åë íéîéîú ïéá éúéøçà àúìéëîá àðçëùàãë äì áéúåî éëäå êéôà êôéî àìà,icin `kil da zwiic ik lirlc `pyill `pyil i`d oiac ab lr s`e Ð

."ecti gafn iycw" oerny iaxl `icda ipzwc (e`l) `l`íéøåîà íéøáã äîáÐ gafn iycw la` ,ziad wca iycwa Ð "exawi oinen ilra" `nw `pz xn`wc Ð

.ecti icicl Ð exawi zxn`c ,ziad wca iycwa welgl oerny iax `z`e .dkxrde dcnrda eid `lc ,ectiàôéñ êäî ïðçåé éáøã àúáåéú`nw `pzl ipzwc Ð

."ecti Ð gafn iycwa la`"åø÷éòî íåî ìòáá.exwirn men lral exwirn mz oia ol ipy `l mzdc ,xawi Ð ziad wcaae Ðäìò ïåòîù éáø âåìôéð`nipe Ð

ixn`c i`nn wizy gafn iycwae ,ecti edpi`e exawi edpi` ixn`wc ,ziad wca iycwa `l` bilt `lcn `l` .exawi Ð gafn iycwe ,ecti Ð ziad wca iycw :izxz

.ixii` exwirn men lraa :dpin rny Ð ecti opaxâéìôã éîð éëä.exawic gafn iycwa inp ediilr biltc oicd `ede ,ziad wcaa ediizbelt jl `pze Ðùé÷ì ùéøì
'åë ïðáøì øîàãmen lraa dl miwenc opgei iaxl `nlya .'ek dpin rny ,onen z` oyicwd mcwa elit` dl miwen Ð "ecti gafn iycw" `ziixa jda ipzwc `d Ð

.irainl `ki` yiwl yixl `l` .ditebl dyecw mlern `zgp `l `dc ,mialkl dctp m` ol ztki` `l Ð exwirn
àëä
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àäoi`e Ð ectiy oinen ilraa dpnn aixwi `l xy` (dndad lk) miiwn ip` dn

`l` dleqt dpi`c rnyn "eaixwi [`l] xy`"c `xwc `kti` `ni`c xnel

ixy Ð heicdl la` ,daxwdl.`øîàåi`dac Ð dkxrde dcnrd dl ciar `pngx

`nl` .dcedi iax `xtiq mzqe ,"jixrde cinrde" aizk "eaixwi `l xy`"c `xw

.gafn iycwa dcnrd edl zi` `nlrc opax

,oizipznn dil `iyw ziad wca iycwae

Ð opaxlc llkn ,ecti oerny iax xn`wcn

dil `iyw ziad wca iycw :inp i` .ecti `l

Ð ,"rx oiae aeh oia odkd ecinrde" aizkcn

ied ?rxl aeh oia welig oi`y xac edfi`

.dnly epiax .ziad wca iycw df :xne`

åìéôàqitzny oebk Ð ser elit`e dig

zegpn opixn`c `de .ziad wcal oilebpxz

dycwya ilin ipd Ð oeict zeterl oi` (a,w)

.gafnl sebd zyecwíéîéîúilra exawi

meyn jzrc `wlq `zyd Ð ecti oinen

.dkxrde dcnrd llka eid `l gafn iycwc

oi`yx oi`e ,men oda oi`c Ð exawi mininze

.men `la zectléáømininz xne` oerny

eid `l ziad wca iycw inp ikc Ð exawi,

.daxwdl efgc meyn :`nrh onwl yxtnck

àëäÐ exwirn men lraa opiwqr i`na

lkac ,exawi ziad wca iycwa ikd elit`e

exwirn mz oia ibeltl jiiy `lc ,eid oipr

`l` zecner opi`e li`ed ,exwirn men lral

.odincléáøipze witn yiwl oa oerny

,`zyayn lirlc jde Ð izixg` oizlikna

ixiine .exawi oinen ilra oia oininz oia `l`

eidy ixn`c ,opaxcke ,ziad wca iycwa

[mininz] :xne` oerny iax .['ek llka]

,daxwdl efgc meyn :onwl xn`ck ,exawi

mixac dna" .gafn zyecw dia oixingne

`pzl o`z` Ð "ziad wca iycwa ?mixen`

.'ek gafn iycw la` .exawi :xn` jkle ,`nw

la` ,exawi oininz :xne` oerny iax
ilra

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

äpnî eáéø÷é àì øLà äîäa ìk íàå" íéi÷î éðà äî àä̈¨£¦§©¥§¦¨§¥¨£¤Ÿ©§¦¦¤¨

'äì ïaø÷?"¯íeî ìò eãté ìBëé .eãtiL ïéîeî éìòáa ¨§¨©§©£¥¦¤¦¨¨¦¨©

?øáBò¯"äpnî eáéø÷é àì øLà" øîBì ãeîìz¯dðéàL ¥©§©£¤Ÿ©§¦¦¤¨¤¥¨

Bæ äúöé ,øwéò ìk äáéø÷¯àlà íBiä äáéø÷ dðéàL §¥¨¨¦¨¨§¨¤¥¨§¥¨©¤¨

øîà !äëøòäå äãîòä dì ãéáò :àðîçø øîàå .øçîì§¨¨©£©©£¨¨¨¥¨©£¨¨§©£¨¨£©

:øîàc ,Lé÷ì Léøc àîòè éàî :áø øîà ,ìcéb áø©¦¥£©©©©£¨§¥¨¦©£©

úéaä ÷ãá éLã÷ ,ïðaøì¯,äëøòäå äãîòä ììëa eéä §©¨©¨§¥¤¤©©¦¨¦§©©£¨¨§©£¨¨

çaæî éLã÷¯øîàc ?äëøòäå äãîòä ììëa eéä àì ¨§¥¦§¥©Ÿ¨¦§©©£¨¨§©£¨¨©£©

éøòäå" àø÷øác eäæéà ,"òø ïéáe áBè ïéa dúà ïäkä C §¨§¤¡¦©Ÿ¥Ÿ¨¥¥¨¥¤¨¨

?òøì áBè ïéa ÷eìç BðéàL¯÷ãá éLã÷ äæ :øîBà éåä ¤¥¨¥¨¨¡¥¥¤¨§¥¤¤

"dúà" àø÷ øîàå .úéaä¯.çaæî éLã÷ éèeòîì¯éaøå ©©¦§¨©§¨Ÿ¨§©¥¨§¥¦§¥©§©¦

?éàî éèeòîì "dúà" ,ïðçBé¯.Bøwéòî íeî ìòa éèeòîì ¨¨Ÿ¨§©¥©§©¥©©¥¦¨

¯Bøwéòî íeî ìòa eléôàc :øîàc ,éåì éác àpúìe¯ §©¨§¥¥¦©£©©£¦©©¥¦¨

äãîòä ììëa eéä ìkä :éåì éðúc .äëøòäå äãîòä ììëa¦§©©£¨¨§©£¨¨§¨¥¥¦©Ÿ¨¦§©©£¨¨

éåì éðz ïëå .Bøwéòî íeî ìòa eléôàå ,äëøòäå§©£¨¨©£¦©©¥¦¨§¥¨¥¥¦

!"dúà" áéúëäå .úBôBò eléôàå ,äiç eléôàå :déúéðúîa§©§¦¥©£¦©¨©£¦§¨§¦Ÿ¨

¯éaøc àîòè éàî :áø øîà ,äãeäé áø øîà .àéL÷©§¨£©©§¨£©©©©£¨§©¦

çaæî éLã÷ :øîàc ïBòîL¯,äëøòäå äãîòä ììëa eéä ¦§©£©¨§¥¦§¥©¨¦§©©£¨¨§©£¨¨

úéaä ÷ãá éLã÷¯?eéä àìéøòäå" àø÷ øîàcïäkä C ¨§¥¤¤©©¦Ÿ¨©£©§¨§¤¡¦©Ÿ¥

øác eäæéà ,"òø ïéáe áBè ïéa dúà÷eìçLïéáe áBè ïéa Ÿ¨¥¥¨¥¤¨¨¤¨¥¥

òø¯"dúà" àø÷ øîàå .çaæî éLã÷ äæ :øîBà éåä¯ ©¡¥¥¤¨§¥¦§¥©§¨©§¨Ÿ¨

÷ãá éèeòîì.úéaä¯!déì éòaéî "òøì áBè ïéa" ,éëä éà §©¥¤¤©©¦¦¨¦¥¨¨¦¨¥¥

¯ïéîéîz eúî :éáéúéî .àéL÷¯.eãté ïéîeî éìòáe ,eøáwé ©§¨¥¦¥¥§¦¦¦¨§©£¥¦¦¨

?íéøeîà íéøác äna¯÷ãá éLã÷a ìáà ,çaæî éLã÷a ©¤§¨¦£¦§¨§¥¦§¥©£¨§¨§¥¤¤

úéaä¯éLã÷ ãçàå çaæî éLã÷ ãçà :øîBà ïBòîL éaø .eøáwé ,íéîeî éìòa ïéa ïéîéîz ïéa ©©¦¥§¦¦¥©£¥¦¦¨§©¦¦§¥¤¨¨§¥¦§¥©§¤¨¨§¥
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ïîeî úà¯dpéî òîL åàì àlà !dìò ïBòîL éaø âBìôéì¯àîéì àlà .Bøwéòî íeî ìòáa ¤¨¦§©¦¦§£¨¤¨¨§©¦¨§©©¥¦¨¤¨¥¨

!Lé÷ì Léøc dézáeéz éåäéz¯dì íé÷Bî Lé÷ì LéøíãwLa.ïîeî úà ïLéc÷ä¯âBìôéð ,éëä éà ¤¡¥§§¥§¥¨¦¥¨¦¦¨§¤¨©¤§¥¨¤¨¦¨¦¦§

!dìò ïBòîL éaø¯étà êtéî Lé÷ì LéøáéúBî éëäå ,Càúìéënîïéa ïéîéîz ïéa ,eúî :éúéøçà ©¦¦§£¨¥¨¦¥©©¥§¨¦¦¦§¦§¨©£¦¥¥¥§¦¦¥

ïéîeî éìòa¯íéîéîz :øîBà ïBòîL éaø .eøáwé¯ïéîeî éìòáe ,eøáwé¯éaøc àzáeéz .eãté ©£¥¦¦¨§©¦¦§¥§¦¦¦¨§©£¥¦¦¨§§¨§©¦

ïðé÷ñò éàîa àëä :ïðçBé éaø Cì øîà !àôéqî ïðçBé¯,àøazñî éîð éëä .Bøwéòî íeî ìòáa ¨¨¦¥¨£©¨©¦¨¨¨¨§©¨§¦©§©©¥¦¨¨¦©¦¦§©§¨

ïîeî úà ïLéc÷ä íãwLa àîéz éàc¯Léøc dézáeéz éåäéz àîéì àlà .dìò ïBòîL éaø âBìôéð §¦¥¨§¤¨©¤§¥¨¤¨¦§©¦¦§£¨¤¨¥¨¤¡¥§§¥§¥

ïðé÷ñò éàîa àëä :Lé÷ì Léø Cì øîà !Lé÷ì¯.ïîeî úà ïLéc÷ä íãwLa¯âBìôéðåïBòîL éaø ¨¦£©¨¥¨¦¨¨§©¨§¦©§¤¨©¤§¥¨¤¨§¦§©¦¦§

Léøì :àøéæ éaøì äéîøé éaø déì øîà .ïBòîL éaø âéìôc éîð éëä :Lé÷ì Léø Cì øîà !dìò£¨£©¨¥¨¦¨¦©¦§¨¥©¦¦§£©¥©¦¦§§¨§©¦¥¨§¥
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc dxenz(ipy meil)

ezny mcew eid m`eãté ,ïéîeî éìòa,mzectl mikixv -ïðéî÷Bîe ©£¥¦¦¨§¦©
dì,`ziixad z` micinrn yiwl yix ixacle -aote`íãwL ¨§¤¨©

,ïîeî úà ïLéc÷äezny xg`ne ,sebd zyecw mdilr dlgy ¤§¥¨¤¨
,mialkl mlik`dl ick mze` micety gxkda ,dlik`a mixeq`e

dxe`kl ok m`edpéî òîLo`kn gikedl yi -yïéãBtxzen-] §©¦¨¦
[zectlíéáìkì ïìéëàäì íéLãwä úà. ¤©¢¨¦§©£¦¨©§¨¦

:`xif iax dgecïðé÷ñò éàîa àëä,xaecn dna `ziixaa o`k - ¨¨§©©§¦©
øáòLadlirn xeqi` lr,ïèçLe`ziixaa exn`y dn ,epiidc §¤¨©§¨¨

md mixeq`e ,dliap eyrpy mnvrn ezny dpeekd oi` ,ezny
.mhgyy ici lr ezny dpeekd `l` ,dlik`aàéðúãkenke - ¦§©§¨

,`ziixaa epipyyøéàî éaø ,ïèçLe íeî ïäa ìôpL íéLãwä ìk̈©¢¨¦¤¨©¨¤§¨¨©¦¥¦
,eøáwé øîBàdcnrd mikixv gafn iycwy oerny iaxk xaqy ¥¦¨§

,dkxrde,eãté íéøîBà íéîëçå.dkxrde dcnrd mikixv mpi`y ©£¨¦§¦¦¨
:ezny mininza oeict oi` recn zx`an `xnbdéaø déì øîà̈©¥©¦

øîàc ïBòîL éaøì ,àøéæ éaøì äéîøédpyna(.al lirl)y÷ãa éLã÷ ¦§§¨§©¦¥¨§©¦¦§§¨©¨§¥¤¤
,äëøòäå äãîòä ììëa eéä àì úéaä,ecti okleéànà[recn-] ©©¦Ÿ¨¦§©©£¨¨§©£¨¨©©

lirl `ziixaa xn`(`"r)mdyk ezny ziad wca iycwyíéîéîz§¦¦
,eøáwéjixv dxe`kl dkxrde dcnrd mikixv mpi`y xg`n `lde ¦¨§

oerny iax xn`y dn ,`xif iax aiyn .dzin xg`l mzectl
`ed ,exawiyäáø÷äì eæçc íeMî.daxwdl miie`x eidy - ¦©£§©§¨¨

àéðúãky ,`ziixaa epipyy enke -íéîéîz ñétúnämiie`x mdy ¦§©§¨©©§¦§¦¦
,daxwdlìzyecwàlà ïécôð ïðéà ,ïécôð ïäLk ,úéaä ÷ãá §¤¤©©¦§¤¥¦§¦¥¨¦§¦¤¨
çaænì,oaxwl maixwdl -itléãéî àöBé Bðéà çaænì éeàøä ìkL ©¦§¥©¤¨¨¨©¦§¥©¥¥¦¥

íìBòì çaæîi` ,dycwedy daxwdl die`xd dnda -`ly xyt` ¦§¥©§¨
micrein eidy oeike .ziad wcal wx dyicwd m` s`e ,daixwdl

.exawi ezn m`y ,dlrn minkg mda eyr ,miig mcera gafnl
:dpynn opgei iax ixac lr dywn `xnbd,ééaàì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©©¥

dì éøîàå`tt ax ok xn`y exn`y yie -ïðçBé éaøì ,àáø[ì] §¨§¦¨§¨¨§©¦¨¨
dì íé÷Bîc,ecti minen ilray `ziixaa exn`y dn z` cinrny - §¦¨

Bøwéòî íeî ìòáajk meyne ,eyicwdy mcew men lra didy - §©©¥¦¨
,df oic lr oerny iax wlgp `låeixacleäì àøéáñ àîìò éleë- §¥©§¨§¦¨§
mixaeq oerny iax oiae opax oiaììëa éåä àìc Bøwéòî íeî ìòác§©©¥¦¨§Ÿ¨¥¦§©

,äëøòäå äãîòäyi,zeywdlàìålray mixaeq `l minkg ike - ©£¨¨§©£¨¨§Ÿ
,dkxrde dcnrd jixv df menïðúäåzexekaa(.ci),,íéLãwä ìk §¨§©¨©¢¨¦
,ïLc÷äì òeá÷ íeî íãwL,sebd zyecw mdilr legl dleki `ly ¤¨©¨©§¤§¥¨

,oaxw mdinca `iaie exkniy ,mdincl miyecw `l`ïéáéiç ,ecôðå§¦§©¨¦
äøBëaapy xg`l ecli m`y -,xeka zyecwa yecw cled ,ect ©§¨
úBðznáe,daiwe miigl rexfd z` odkl ozil aiig mhgy m`y - ©©¨

,oileg lka enkïéleçì ïéàöBéåixnbls`ãáòéìå ææbéìdidiy - §§¦§¦¦¨¥§¥¨¥
,mda cearle ,mxnv z` fefbl xzeneøçàì øzeî ïáìçå ïãìå§¨¨©£¨¨¨§©©

õeça ïèçBMäå .ïðBéãtmpeict mcew s`øeèthgey ly yperdn ¦§¨§©£¨©¨
,uega miycwäøeîz ïéNBò ïéàå-oileg ly dnda lr xn` m`y §¥¦§¨

.oileg ly dndad lr dyecw dlg `l ,ef dnda zxenz didzy
eúî íàå,ectpy mceweãtédcnrd mikixv mpi`y ,ezny xg`l §¦¥¦¨
.dkxrdeáø øîà äãeäé áø øîàåzexekaa(:ci),éaø éøác Bæ §¨©©§¨¨©©¦§¥©¦
ïBòîLoerny iax itl wx df ecti ezn m`y epipyy dn -øîàc ¦§§¨©

,äëøòäå äãîòä ììëa eéä çaæî éLã÷eeéä àì úéaä ÷ãa éLã÷ ¨§¥¦§¥©¨¦§©©£¨¨§©£¨¨¨§¥¤¤©©¦Ÿ¨
,dkxrde dcnrd llkaïðúãk(.al lirl),éLã÷ øîBà ïBòîL éaø §¦§©©¦¦§¥¨§¥
eúî íà úéaä ÷ãa,ectpy mcewe ,eãtéy ax x`iaéaø äãBî ¤¤©©¦¦¥¦¨¤©¦

äcôpL ,Bøwéòî íeî ìòáa ïBòîLdcnrd jixv epi`y itl ¦§§©©¥¦¨¤¦§¤
fn iycw `edy s` ,dkxrdeax x`iae .gaàîòè éàîmrhd dn - ©©£¨

meyn ,oerny iax lyàø÷ øîàcoeict iabl weqta xn`py - §¨©§¨
miycw(ai fk `xwie),odMd Kixrde'dúBàdlindne ,'rx oiaE aFh oiA §¤¡¦©Ÿ¥¨¥¥¨
,'dúBà'yi,íéøîBà íéîëç ìáà ,Bøwéòî íeî ìòa éèeòîì ¨§©¥©©¥¦¨£¨£¨¦§¦

y,äëøòäå äãîòä ììëa äéä Bøwéòî íeî ìòa eléôàmdixacle £¦©©¥¦¨¨¨¦§©©£¨¨§©£¨¨
xn` ji` ,opgei iax lr zeywdl yi ,el` ax ixacne .exawi ezn m`
dpi` ,dyicwdy mcew men zlra dndad dzid m`y minkg zrca

.dkxrde dcnrd dkixv
déì øîà,`tt axl ,`ax e` iia` aiyd -íéîëç ïàîmd in - ¨©¥©£¨¦

mcew men lra didy in s`y mixaeq mdy ,ax xn`y minkgd
,dkxrde dcnrd jixv eyicwdyéåì éác àpzly `pzd - ©¨§¥¥¦

lirl `xnbd d`iady ,iel ly eyxcn ziaa dzpypy `ziixad
(`"r)dcnrd jixv ,eycwd mcew men lra didy in s`y xn`y ,

mixaeq ,dpyna oerny iax lr miwlegy minkg la` ,dkxrde
.dkxrde dcnrd jixv epi`y

:dywde `tt ax xfgéëä éàax xn`y dn lr zeywdl yi ok m` - ¦¨¦
àì eúå ,'ïBòîL éaø éøác Bæ',ok mixaeqy mi`pz cer oi` ike - ¦§¥©¦¦§§Ÿ

`l`'Bz÷eìçîe ïBòîL éaø éøác Bæ'[eilr miwlegd minkge-] ¦§¥©¦¦§©£§
déì éòaéîiax lr miwlegd minkg mb ixdy ,xnel ax jixv did - ¦¨¥¥

mb ax itly rnyn mxikfd `ly jkne ,ok mixaeq epizpyna oerny
dcnrd llka did exwirn men lray mixaeq epizpyn ly minkg

.dkxrde
déì øîà,`ax e` iia` el aiyd -éëä éðz÷ àìc éàä`ly dn - ¨©¥©§Ÿ¨¨¥¨¦

,oerny iax lr miwlegy minkg ixack s` `id ef dpyny ax xn`
`ed÷ãa éLã÷ ïðaøì øîàc ,Lé÷ì Léøk dì øáñ áøc íeMî¦§©¨©¨§¥¨¦§¨©§©¨¨¨§¥¤¤

,äëøòäå äãîòä ììëa eéä úéaäla`eéä àì çaæî éLã÷llka ©©¦¨¦§©©£¨¨§©£¨¨¨§¥¦§¥©Ÿ¨
,dkxrde dcnrdíà éðz÷ àôéñå ,eãté eúî íàå éðz÷ àLéøå§¥¨¨¨¥§¦¥¦¨§¥¨¨¨¥¦

.eøáwé eúî,minkg ixac mr ayiizdl dleki `yixd mpn` xnelk ¥¦¨§
lray mixaeq md mbe ,oycwd mcew oinen ilra eidy my xaecny
ilraa zwqer `tiqd la` ,dkxrde dcnrd jixv `l exwirn men
oeik mzectl xyt` i`y epiidc ,exawi zxne`e ,oycwd xg` oinen
ef dpyny gken `tiqdn ok m` ,dkxrde dcnrd mikixv mdy
mixaeq minkg eli`e ,dkxrde dcnrd mikixv gafn iycwy zxaeq
leki did `l jk meyne ,dkxrde dcnrd mikixv mpi` gafn iycwy

.minkg ixack ef dpyny xnel ax
àîéà úéòaéàåmlerly ,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e -áø §¦¨¥¥¨©

déì àøéáñ ïðçBé éaøkgafn iycw minkgly ,opgei iaxk xaeq - §©¦¨¨§¦¨¥
,exwirn men lra did ok m` `l` ,dkxrde dcnrd mikixvà÷ãe§¨

Cì àéL÷,jl dyw didy dne -Bz÷eìçîe ïBòîL éaø éøác Bæ ©§¨¨¦§¥©¦¦§©£§
,déì éòaéîàîéàjl yi -,xneléîð éëäzepyl yi zn`a jky - ¦¨¥¥¥¨¨¦©¦

`le ,ezwelgne oerny iax ixack `id ef dpyny ,ax ixac z`
.iel iac `pz ixack

äðùî
d`pd ixeqi` el`e ,mxawl jixv d`pd ixeqi` el` zx`an dpynd

:mtxeyl jixvïéøa÷pä ïä elàåjixve d`pda mixeq`y mixacd - §¥¥©¦§¨¦
.mxawlznda,äìétäL íéLã÷miltpd,eøáwély dnda m` oke ¨¨¦¤¦¦¨¦¨§
ycwd,øáwz ,àéìL äìétä.cle da oi`y `ily oi`y oeikøBLå ¦¦¨¦§¨¦¨¥§
ì÷ñpä.lwqidl epice mc` bxdy xey -äôeøò äìâòåmi`iany ©¦§¨§¤§¨£¨

.dlbrd z` mitxere ,edkd in rcep `le zn mc` `vnpykéøtöå§¦¢¥
òøBöî.ezxdhl `iadl jixvyøéæð øòéNåglbny `nhpy §¨§¥¨¨¦

.ezexifp z` aey zepnl ligznykøBîç øèôedya eze` ect `ly ¤¤£
.sxrpe,øîBà ïBòîL éaø .äøæòa eèçLpL ïéleçå .áìça øNáe¨¨§¨¨§¦¤¦§£¨£¨¨©¦¦§¥

äøæòa eèçLpL ïéleç`l` exawi `l,eôøOéehgypy oeiky ¦¤¦§£¨£¨¨¦¨§
elqtpy miycw mdy e` oileg md m` mda mixikn oi`e dxfra
e`eai `ly ick ,mtxyl exfb ,dtixya mpicy xzepa e` d`neha

.exawi elqtpy miycw s`y xneläøæòa äèçLpL äiç ïëåexfb §¥©¨¤¦§£¨¨£¨¨
.sxyizy dilr

ïéôøNpä ïä elàå.mtxyl jixve d`pda mixeq`y mixacd -õîç §¥¥©¦§¨¦¨¥
íøkä éàìëå ,äìøòäå .äàîè äîeøúe .óøOé çñtarxfy - ©¤©¦¨¥§¨§¥¨§¨¨§¨§¦§¥©¤¤

.mxka mixery e` mihig
,mxkd i`lke dlxra :dpynd dtiqen,óBøNé óBøNì ïkøcL úà¤¤©§¨¦§¦§

,dtixy zevn ea miiwi ok` ,etxeyl zexyt` yiy ony e` lke` oebk
øáwäì ïkøcL úàå`l` dtixya oca`l jxc oi`y oiwyn la` - §¤¤©§¨§¦¨¥

,dxeawa.øáwé¦¨¥
l `pzd siqenmze` mr cgia zipnp d`nh dnexz mpn`y ,x`a

dpnn zepdl xzeny jka mdn dwelg mewn lkn ,dtixy miaiigd
:dtixy zryaïé÷éìãîezepdl ick wilcdl xzen -ïîLáe úôa ©§¦¦§©§¤¤
äîeøz ìL.d`nh ¤§¨

eèçLpL íéLãwä ìkmlk`l zpn lrïpîæì õeçonfd xg`l - ¨©¢¨¦¤¦§£¦§©¨
,mlke`l xzenyåmlk`l zpn lr ehgypyïîB÷îì õeçmewnl - §¦§¨
,mlke`l xzeny.eôøOé elà éøä£¥¥¦¨§
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oifge` mipya cenr bl sc ± oey`x wxtzereay

ïðé÷ñò éàîá àëäohgye xary `l` ,ynn ezn `l Ð "ezn m`" ipzwc `d Ð

.elk`ie ecti :xn`wc ,oeict mcewåøá÷é øîåà øéàî éáø:xn`c ,oerny iaxk Ð

.dkxrde dcnrda eid gafn iycwåãôé.dkxrde dcnrda eid `ly Ðåæçã íåùî
äáø÷äì.gafnc mininza dlrn edl cear Ðíåî ìòáá äì íé÷åîã ïðçåé éáøì

åø÷éòîiax bilt `l ikd meyn xn`e Ð

men lra `nlr ilekc `nl` ,dlr oerny

.'ek opzde ,dkxrde dcnrd ira `l exwirn

`edc ,iieyw`l `kil yiwl yixl `nlyac

xg`l men lra dyrpe mza dl miwen

ied exwirn men lrac xninl `ki`e .ycwd

gafnlc ab lr s`c ,ziad wca ycwdk

`lc ,inc ziad wcak ikd elit` Ð diycw`

dkxrde dcnrda iede ,incl `l` yicw

.`iyw opgei iaxl `l` .opaxlúåðúîáåÐ

.daiwe miigl rexfãáòéìå ææâéìxg`l Ð

.opeictøúåî ïáìçå ïãìåxari` elit` Ð

.opeict xg`l cilizi`e opeict mcewáø øîàå
äìò"ecti" opzc `d ,zexekac ipy wxta Ð

wca iycw :xn`c ,oerny iax ixac ef Ð

men lra i`de .ecti Ð ezn m` ziad

la` .dil aiyg ziad wca iycwk ,exwirn

.'ek minkgåú÷åìçîåibiltc opax `dc Ð

ded `l exwirn men lrac znwe` inp dilr

.dkxrde dcnrd llkaáø øîà àì éëäì
åú÷åìçîå ïåòîù éáø éøáã åæxaq edi`c Ð

iycw opaxl :xn`c ,yiwl oa oerny iaxk dl

jklde ,dkxrde dcnrd llka eid `l gafn

Ð opaxk dlek zexekac `idd `nwezin `l

men lraa ixiinc `iddc `yixc meyn

.opaxl elit` `nwezn ,"ecti" ipzc ,exwirn

oyicwd mcwy miycw la`" ipzw `tiq la`

`iz` `l ,"exawi Ð ezn m` ,onen z`

.`kdc opaxk `nwezin `l jkld .opaxk

äéì àøéáñ ïðçåé éáøë áø àîéà úéòáéàå
ziad wca iycw cg`e gafn iycw cg`c Ð

men lran ueg ,dkxrde dcnrd ira

ivn `iddc `tiqe `yix oiae .exwirn

ef" :ipze ,oerny iaxke opaxk inp dnewe`l

."ezwelgne oerny iax ixacäðùîåøá÷é
.miltpd Ðøá÷ú àéìù`la `ily oi`y Ð

d`pd ixeqi`c meyn ,mixawp jpd lke .cle

.edpipåôøùé äøæòá åèçùðù ïéìåçmeyn Ð

i`c .leqt eda rxi`y miycw eda itlginc

i` `zlin `gken `lc oeik ,"exawi" xn`

inp xninl ez` Ð miycw i` eed oileg

leqt e` d`neh leqt oda rxi`y miycw

ipy wxta migqta ol `niiwe .exawi xzep

lk lr cnil Ð "sxyz y`a ycwa" :(`,ck)

.dtxya ody ycway oileqtdäéç ïëå
äøæòá äèçùðù.`id oileg m` elit` Ð

miycw xeawil `lc meyn xfbinl `kilc

dc ,oileqtdigc irci `nlr ilek `

elit` Ð itelgl iz` `le ,`kil miycwena

.sxyz ikdçñôá õîçyxtn migqta Ð

dil xnbc (a,fk) "dry lk" wxta `nrh

.xzepnäàîè äîåøúdna"a sxyz inp Ð

`nrh yxtn .(`,dk zay) "oiwilcn

wxta mzd inp opixn`c ,d`pda zxzenc

.jliyaz zgz dwiqdl ,dpzip jl :(`,bk migqt) "dry lk"íøëä éàìëot" Ð

.dxnb mi`lkn dlxre .y` cwez ot Ð 'ebe "d`lnd ycwz'åë ïëøãù úàÐ

.exawi Ð oiwyne ,etxyi Ð oilke` ,i`w mxkd i`lke dlxr`ïé÷éìãîåzepdil Ð

.dnexz ly onyae ztaïðîæì õåçolk`l e` ,opnfl ueg olk`l zpn lr ,xnelk Ð

.onewnl uegåôøùé.'ek ycway oileqt lk lr cnil ,lirl izyxitck Ð
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.'ek opgei iax jl xn` .opgei iaxc `zaeiz ,dcnrd llka eid `lc ,ecti oinen ilra

`ziixac :i"yx wcwce .oerny iax biltc inp ikd .yiwl oa oerny iaxc `zaeiz

`dc ,inc `lc :xnel yie ?`ziixza i`dc dinle` i`ne ,ikd `nip inp `ziinw

,oycwd xg` ennedy ixiin `nw `pzc oinen ilra m`c ,ikd xninl `kil `ziinw`

oerny iaxc xnel `ed `xaq gafn iycwae

Ð "ecti gafn iycw cg`" dizlina xn`wc

xg` ennedy ,ixiin `nw `pzc oinen ilraa

oerny iaxc ,`ziixza jda la` .eycwedy

cgae ,gafn iycwa llk dizlina ixii` `l

gafn iycwa la`" xn`c opaxc `ed dizlin

mcwya xity ixiin Ð "ecti oinen ilra

jkl la` .ediilr bilt oerny iaxe ,oycwd

`l dizlinac meyn ,dizlinl `pzd dpy

ezrca dlib `le ,gafn iycw llk xikfd

.gafn iycwa xne` dn llk

àéðúãëmen oda eclepy miycwd lk

Ð exawi xne` xi`n iax ohgye

llka eid :xaqc ,gafn iycwa ixii`

elit` ,opgei iaxle .oerny iaxk ,dcnrd

:edl `xiaqc ,ecti mixne` minkge .opaxk

yiwl oa oerny iaxl .dcnrd llka eid `l

xn`c oizipznc opax `edc ,xity `gip

.eid `l gafn iycw ,eid ziad wca iycwc

iaxl oia opaxl oia xn`c opgei iaxl `l`

opax edpip o`n Ð eid gafn iycw oerny

,oycwdl onen mcwy :xninl `kile ?`kdc

seqac ,lirlc iel iac `pzc `zbelta ibilte

qixb (a,hi dlirn) "ycwdd on dpdpd" wxt

ilra eyrpe mininz gafn iycw :`icda

,exawi :xne` xi`n iax ,ohgye xare ,oinen

iax :aezk mixtqae .ecti :mixne` minkge

.mzdc opaxk `kdc opax ,oerny iaxk xi`n

iax jl xn` !opgei iaxc `zaeiz iediz `nip

.cegl mzdc opax ,cegl `kdc opax :opgei

ixiinc ,iiegcl `ki` `kdc jdn edin

.oerny iax epiid minkge ,ziad wca iycwa

:`ipz (my) dlirna "dpdpd" wxta la`

,exawi :xne` iax Ð mininz gafn iycw

`ki` i`ce `iddne .ecti :mixne` minkge

.cegl mzdc opaxe cegl `kdc opaxc iiepyl

ok xnel el dnl opgei iaxl denzl oi`e

`kdc opaxc `nil ,[yi] zewelgn ylyc

:xnel yi !eid `l gafn iycw ,mzdc opaxk

oerny iax xn`wcnc ,`iyw oizipznc

jixhvi`cn ,ecti ezn m` ziad wca iycwc

`nw `pzc llkn Ð ziad wca iyextl

.mixtqa `ibeqd lk yxitck ,oda ixiin

íåùî,ok m`c :`iywe Ð daxwdl efgc

zereayc `nw wxta xn`w i`n

`d [jixte] ,dctz dhgypy dxt iab (a,`i)

,oerny iaxk dl iwene ,'ek dcnrd `ira

?jka dne .eid `l ziad wca iycw :xn`c

yie !dil irain xawze ,`id mininz `d

yicwdyk i`cec ,xaca welig yic :xnel

laa xar Ð mininz ziad wca iycw

,ezevnk `ly yicwdl oda dpiye ,eyicwz

oxaewl `ed oic Ð gafnl mininz zevnc

Ð dzevna dpiy `ly ,dxt la` .eznyk

gafnl oicnery ziad wcal mininz i`cec :xnel yi cer .dze` hwp dnl) .dctz

.(gafn zxn`c ,xingdl epl yiåìà:oeir jixv Ð mxkd i`lke dlxr oitxypd od

dlxr `l` ,y` cwez ot Ð "d`lnd ycwz ot" iaizk `dc ,mxkd i`lka `nlya

.mxkd i`lkl ywzi`c meyn :i"yx yxite ?dtxya i`n `nrh oeir jixv

ïéôøùðä` oxt` mixawpe xzen oxt`ixen xne`e ?i`n `nrh :oeir jixv Ð xeq

eli`k Ð dyry xg` ,otxeyl aezkd devy oeik ,oitxypc :x"nxd

dtxeyl aezkd wiwfdy it lr s` ,mlerl dxeq` dxiy` :xn`c `de .dixeq` jld Ð ezevn ziyrpy oeik ,inp ikd .ea oilrene ezevn ziyrpy xac jl oi`e ,ezevn ziyrp

.mlerl ediixeqi` jeyn Ð otxeyl aezkd oirhd `lc ,oixawpd la` ."mxgd on dne`n jcia waci `l" (bi my) aizkc meyn epiid Ð (ai mixac)
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ïéîeî éìòa¯úà ïLéc÷ä íãwLa dì ïðéî÷Bîe ,eãté ©£¥¦¦¨§¦©¨§¤¨©¤§¥¨¤

!íéáìëì ïìéëàäì íéLãwä úà ïéãBt :dpéî òîL .ïîeî¨§©¦¨¦¤©¨¨¦§©£¦¨¦§¨¦

ïðé÷ñò éàîa àëä¯øáòLaïèçLeìk :àéðúãk . ¨¨§©¨§¦©§¤¨©§¨¨¦§©§¨¨

íéLãwäìôpL,eøáwé :øîBà øéàî éaø ,ïèçLe íeî ïäa ©¨¨¦¤¨©¨¤§¨¨©¦¥¦¥¦¨§

:àøéæ éaøì äéîøé éaø déì øîà .eãté :íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¦¨£©¥©¦¦§§¨§©¦¥¨

úéaä ÷ãá éLã÷ øîàc ,ïBòîL éaøì¯ììëa eåä àì §©¦¦§©£©¨§¥¤¤©©¦¨£¦§©

eæçc íeMî ?eøáwé íéîéîz éànà ,äëøòäå äãîòä©£¨¨§©£¨¨©©§¦¦¦¨§¦§¨

ïäLk ,úéaä ÷ãáì íéîéîz ñétúnä :àéðúãk ,äáø÷äì§©§¨¨¦§©§¨©©§¦§¦¦§¤¤©©¦§¤¥

ïécôð¯çaænì éeàøä ìkL ,çaænì àlà ïécôð ïðéà¯ ¦§¦¥¨¦§¦¤¨©¦§¥©¤¨¨¨©¦§¥©

,ééaàì àtt áø déì øîà .íìBòì çaæî éãéî àöBé Bðéà¥¥¦¥¦§¥©§¨£©¥©©¨§©©¥

íeî ìòáa dì íé÷Bîc ,ïðçBé éaøì ,àáø dì éøîàå§¨§¦¨¨¨§©¦¨¨§¥¨§©©

,Bøwéòîéleëåàìc Bøwéòî íeî ìòác eäì àøéáñ àîìò ¥¦¨§¥¨§¨§¦¨§§©©¥¦¨§¨

íéLãwä ìk :ïðúäå !?àìå ,äëøòäå äãîòä ììëa éåä̈¥¦§©©£¨¨§©£¨¨§¨§¨§©¨©¨¨¦

,ïLc÷äì òeá÷ íeî íãwLecôðå¯äøBëáa ïéáéiç ¤¨©¨©§¤§¥¨§¦§©¨¦¦§¨

ïáìçå ïãìå .ãáòéìå ææbéì ïéleçì ïéàöBéå ,úBðzîáe¯ §©¨§§¦§¦¦¨¥§¥¨¥§¨¨©£¨¨

,ïðBéãt øçàì øzeîïèçBMäåõeça¯,øeètïéNBò ïéàå ¨§©©¦§¨§©£¨©¨§¥¦

eúî íàå ,äøeîz¯Bæ :áø øîà ,äãeäé áø øîàå .eãté §¨§¦¥¦¨§¨©©§¨¨©©

çaæî éLã÷ øîàc ,ïBòîL éaø éøác¯äãîòä ììëa eéä ¦§¥©¦¦§§¨©¨§¥¦§¥©¨¦§©©£¨¨

úéaä ÷ãá éLã÷ ,äëøòäå¯ïBòîL éaø ,ïðúãk .eéä àì §©£¨¨¨§¥¤¤©©¦Ÿ¨§¦§©©¦¦§

eúî íà ,úéaä ÷ãá éLã÷ :øîBà¯éaø äãBîe ,eãté ¥¨§¥¤¤©©¦¦¥¦¨¤©¦

Bøwéòî íeî ìòáa ïBòîLäcôpLàîòè éàî ,¯øîàc ¦§§©©¥¦¨¤¦§¤©©£¨©£©

"dúà" ,"dúà" àø÷¯ìáà .Bøwéòî íeî ìòa éèeòîì §¨Ÿ¨Ÿ¨§©¥©©¥¦¨£¨

ììëa äéä Bøwéòî íeî ìòa eléôà :íéøîBà íéîëç£¨¦§¦£¦©©¥¦¨¨¨¦§©

íéîëç ïàî :déì øîà !äëøòäå äãîòä¯.éåì éác àpz ©£¨¨§©£¨¨£©¥©£¨¦©¨§¥¥¦

éaø éøác Bæ" ?àì eúå "ïBòîL éaø éøác Bæ" ,éëä éà¦¨¦¦§¥©¦¦§§¨¦§¥©¦

éðú÷ àìc éàä :déì øîà !déì éòaéî "Bz÷Bìçîe ïBòîL¦§©£§¦¨¥¥£©¥©§¨¨¨¥

éëä¯,ïðaøì :øîàc ,Lé÷ì Léøk dì øáñ áøc íeMî ¨¦¦§©¨©¨§¥¨¦©£©§©¨©

úéaä ÷ãá éLã÷¯éLã÷ ,äëøòäå äãîòä ììëa eéä ¨§¥¤¤©©¦¨¦§©©£¨¨§©£¨¨¨§¥

çaæî¯.eéä àìàLéøåeúî íàå :éðú÷¯àôéñå ,eãté ¦§¥©Ÿ¨§¥¨¨¨¥§¦¥¦¨§¥¨

eúî íà :éðú÷¯ïðçBé éaøk áø :àîéà úéòaéàå .eøáwé ¨¨¥¦¥¦¨§§¦¨¥¥¨©§©¦¨¨

e ,déì àøéáñïBòîL éaø éøác Bæ" Cì àéL÷ à÷ã §¦¨¥§¨©§¨¨¦§¥©¦¦§

.éîð éëä :àîéà ,déì éòaéî "Bz÷Bìçîeäðùîïä elàå ©£§¦¨¥¥¥¨¨¦©¦§¥¥

ïéøa÷pääìétäL íéLã÷ :¯àéìL äìétä ,eøáwé¯ ©¦§¨¦¢¨¦¤¦¦¨¦¨§¦¦¨¦§¨

,äôeøò äìâòå ,ì÷ñpä øBLå .øáwzéøtöå,òøBöîøòéNå ¦¨¥§©¦§¨§¤§¨£¨§¦¨¥§¨§¥©

.äøæòa eèçLpL ïéleçå ,áìça øNáe ,øBîç øèôe ,øéæð̈¦¤¤£¨¨§¨¨§¦¤¦§£¨£¨¨

äøæòa eèçLpL ïéleç :øîBà ïBòîL éaø¯ïëå ,eôøOé ©¦¦§¥¦¤¦§£¨£¨¨¦¨§§¥

ïä elàå .äøæòa äèçLpL äiçïéôøNpäçñôa õîç :¯ ©¨¤¦§£¨¨£¨¨§¥¥©¦§¨¦¨¥§¤©

,äàîè äîeøúe ,óøOéäìøòäåúà .íøkä éàìëå , ¦¨¥§¨§¥¨§¨¨§¨§¦§¥©¤¤¤

ïkøcLóBøNì¯óBøNéïkøcL úàå ,øáwäì¯.øáwé ¤©§¨¦§¦§§¤¤©§¨§¦¨¥¦¨¥

ïé÷éìãîeúôaïîLáeeèçLpL íéLãwä ìk .äîeøz ìL ©§¦¦§©§¤¤¤§¨¨©¨¨¦¤¦§£

õeçïpîæìõeçåïîB÷îì¯.eôøOé elà éøä ¦§©¨§¦§¨£¥¥¦¨§
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תמורה.  פרק שביעי - יש בקדשי מזבח דף לג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc dxenz(ipy meil)

ezny mcew eid m`eãté ,ïéîeî éìòa,mzectl mikixv -ïðéî÷Bîe ©£¥¦¦¨§¦©
dì,`ziixad z` micinrn yiwl yix ixacle -aote`íãwL ¨§¤¨©

,ïîeî úà ïLéc÷äezny xg`ne ,sebd zyecw mdilr dlgy ¤§¥¨¤¨
,mialkl mlik`dl ick mze` micety gxkda ,dlik`a mixeq`e

dxe`kl ok m`edpéî òîLo`kn gikedl yi -yïéãBtxzen-] §©¦¨¦
[zectlíéáìkì ïìéëàäì íéLãwä úà. ¤©¢¨¦§©£¦¨©§¨¦

:`xif iax dgecïðé÷ñò éàîa àëä,xaecn dna `ziixaa o`k - ¨¨§©©§¦©
øáòLadlirn xeqi` lr,ïèçLe`ziixaa exn`y dn ,epiidc §¤¨©§¨¨

md mixeq`e ,dliap eyrpy mnvrn ezny dpeekd oi` ,ezny
.mhgyy ici lr ezny dpeekd `l` ,dlik`aàéðúãkenke - ¦§©§¨

,`ziixaa epipyyøéàî éaø ,ïèçLe íeî ïäa ìôpL íéLãwä ìk̈©¢¨¦¤¨©¨¤§¨¨©¦¥¦
,eøáwé øîBàdcnrd mikixv gafn iycwy oerny iaxk xaqy ¥¦¨§

,dkxrde,eãté íéøîBà íéîëçå.dkxrde dcnrd mikixv mpi`y ©£¨¦§¦¦¨
:ezny mininza oeict oi` recn zx`an `xnbdéaø déì øîà̈©¥©¦

øîàc ïBòîL éaøì ,àøéæ éaøì äéîøédpyna(.al lirl)y÷ãa éLã÷ ¦§§¨§©¦¥¨§©¦¦§§¨©¨§¥¤¤
,äëøòäå äãîòä ììëa eéä àì úéaä,ecti okleéànà[recn-] ©©¦Ÿ¨¦§©©£¨¨§©£¨¨©©

lirl `ziixaa xn`(`"r)mdyk ezny ziad wca iycwyíéîéîz§¦¦
,eøáwéjixv dxe`kl dkxrde dcnrd mikixv mpi`y xg`n `lde ¦¨§

oerny iax xn`y dn ,`xif iax aiyn .dzin xg`l mzectl
`ed ,exawiyäáø÷äì eæçc íeMî.daxwdl miie`x eidy - ¦©£§©§¨¨

àéðúãky ,`ziixaa epipyy enke -íéîéîz ñétúnämiie`x mdy ¦§©§¨©©§¦§¦¦
,daxwdlìzyecwàlà ïécôð ïðéà ,ïécôð ïäLk ,úéaä ÷ãá §¤¤©©¦§¤¥¦§¦¥¨¦§¦¤¨
çaænì,oaxwl maixwdl -itléãéî àöBé Bðéà çaænì éeàøä ìkL ©¦§¥©¤¨¨¨©¦§¥©¥¥¦¥

íìBòì çaæîi` ,dycwedy daxwdl die`xd dnda -`ly xyt` ¦§¥©§¨
micrein eidy oeike .ziad wcal wx dyicwd m` s`e ,daixwdl

.exawi ezn m`y ,dlrn minkg mda eyr ,miig mcera gafnl
:dpynn opgei iax ixac lr dywn `xnbd,ééaàì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©©¥

dì éøîàå`tt ax ok xn`y exn`y yie -ïðçBé éaøì ,àáø[ì] §¨§¦¨§¨¨§©¦¨¨
dì íé÷Bîc,ecti minen ilray `ziixaa exn`y dn z` cinrny - §¦¨

Bøwéòî íeî ìòáajk meyne ,eyicwdy mcew men lra didy - §©©¥¦¨
,df oic lr oerny iax wlgp `låeixacleäì àøéáñ àîìò éleë- §¥©§¨§¦¨§
mixaeq oerny iax oiae opax oiaììëa éåä àìc Bøwéòî íeî ìòác§©©¥¦¨§Ÿ¨¥¦§©

,äëøòäå äãîòäyi,zeywdlàìålray mixaeq `l minkg ike - ©£¨¨§©£¨¨§Ÿ
,dkxrde dcnrd jixv df menïðúäåzexekaa(.ci),,íéLãwä ìk §¨§©¨©¢¨¦
,ïLc÷äì òeá÷ íeî íãwL,sebd zyecw mdilr legl dleki `ly ¤¨©¨©§¤§¥¨

,oaxw mdinca `iaie exkniy ,mdincl miyecw `l`ïéáéiç ,ecôðå§¦§©¨¦
äøBëaapy xg`l ecli m`y -,xeka zyecwa yecw cled ,ect ©§¨
úBðznáe,daiwe miigl rexfd z` odkl ozil aiig mhgy m`y - ©©¨

,oileg lka enkïéleçì ïéàöBéåixnbls`ãáòéìå ææbéìdidiy - §§¦§¦¦¨¥§¥¨¥
,mda cearle ,mxnv z` fefbl xzeneøçàì øzeî ïáìçå ïãìå§¨¨©£¨¨¨§©©

õeça ïèçBMäå .ïðBéãtmpeict mcew s`øeèthgey ly yperdn ¦§¨§©£¨©¨
,uega miycwäøeîz ïéNBò ïéàå-oileg ly dnda lr xn` m`y §¥¦§¨

.oileg ly dndad lr dyecw dlg `l ,ef dnda zxenz didzy
eúî íàå,ectpy mceweãtédcnrd mikixv mpi`y ,ezny xg`l §¦¥¦¨
.dkxrdeáø øîà äãeäé áø øîàåzexekaa(:ci),éaø éøác Bæ §¨©©§¨¨©©¦§¥©¦
ïBòîLoerny iax itl wx df ecti ezn m`y epipyy dn -øîàc ¦§§¨©

,äëøòäå äãîòä ììëa eéä çaæî éLã÷eeéä àì úéaä ÷ãa éLã÷ ¨§¥¦§¥©¨¦§©©£¨¨§©£¨¨¨§¥¤¤©©¦Ÿ¨
,dkxrde dcnrd llkaïðúãk(.al lirl),éLã÷ øîBà ïBòîL éaø §¦§©©¦¦§¥¨§¥
eúî íà úéaä ÷ãa,ectpy mcewe ,eãtéy ax x`iaéaø äãBî ¤¤©©¦¦¥¦¨¤©¦

äcôpL ,Bøwéòî íeî ìòáa ïBòîLdcnrd jixv epi`y itl ¦§§©©¥¦¨¤¦§¤
fn iycw `edy s` ,dkxrdeax x`iae .gaàîòè éàîmrhd dn - ©©£¨

meyn ,oerny iax lyàø÷ øîàcoeict iabl weqta xn`py - §¨©§¨
miycw(ai fk `xwie),odMd Kixrde'dúBàdlindne ,'rx oiaE aFh oiA §¤¡¦©Ÿ¥¨¥¥¨
,'dúBà'yi,íéøîBà íéîëç ìáà ,Bøwéòî íeî ìòa éèeòîì ¨§©¥©©¥¦¨£¨£¨¦§¦

y,äëøòäå äãîòä ììëa äéä Bøwéòî íeî ìòa eléôàmdixacle £¦©©¥¦¨¨¨¦§©©£¨¨§©£¨¨
xn` ji` ,opgei iax lr zeywdl yi ,el` ax ixacne .exawi ezn m`
dpi` ,dyicwdy mcew men zlra dndad dzid m`y minkg zrca

.dkxrde dcnrd dkixv
déì øîà,`tt axl ,`ax e` iia` aiyd -íéîëç ïàîmd in - ¨©¥©£¨¦

mcew men lra didy in s`y mixaeq mdy ,ax xn`y minkgd
,dkxrde dcnrd jixv eyicwdyéåì éác àpzly `pzd - ©¨§¥¥¦

lirl `xnbd d`iady ,iel ly eyxcn ziaa dzpypy `ziixad
(`"r)dcnrd jixv ,eycwd mcew men lra didy in s`y xn`y ,

mixaeq ,dpyna oerny iax lr miwlegy minkg la` ,dkxrde
.dkxrde dcnrd jixv epi`y

:dywde `tt ax xfgéëä éàax xn`y dn lr zeywdl yi ok m` - ¦¨¦
àì eúå ,'ïBòîL éaø éøác Bæ',ok mixaeqy mi`pz cer oi` ike - ¦§¥©¦¦§§Ÿ

`l`'Bz÷eìçîe ïBòîL éaø éøác Bæ'[eilr miwlegd minkge-] ¦§¥©¦¦§©£§
déì éòaéîiax lr miwlegd minkg mb ixdy ,xnel ax jixv did - ¦¨¥¥

mb ax itly rnyn mxikfd `ly jkne ,ok mixaeq epizpyna oerny
dcnrd llka did exwirn men lray mixaeq epizpyn ly minkg

.dkxrde
déì øîà,`ax e` iia` el aiyd -éëä éðz÷ àìc éàä`ly dn - ¨©¥©§Ÿ¨¨¥¨¦

,oerny iax lr miwlegy minkg ixack s` `id ef dpyny ax xn`
`ed÷ãa éLã÷ ïðaøì øîàc ,Lé÷ì Léøk dì øáñ áøc íeMî¦§©¨©¨§¥¨¦§¨©§©¨¨¨§¥¤¤

,äëøòäå äãîòä ììëa eéä úéaäla`eéä àì çaæî éLã÷llka ©©¦¨¦§©©£¨¨§©£¨¨¨§¥¦§¥©Ÿ¨
,dkxrde dcnrdíà éðz÷ àôéñå ,eãté eúî íàå éðz÷ àLéøå§¥¨¨¨¥§¦¥¦¨§¥¨¨¨¥¦

.eøáwé eúî,minkg ixac mr ayiizdl dleki `yixd mpn` xnelk ¥¦¨§
lray mixaeq md mbe ,oycwd mcew oinen ilra eidy my xaecny
ilraa zwqer `tiqd la` ,dkxrde dcnrd jixv `l exwirn men
oeik mzectl xyt` i`y epiidc ,exawi zxne`e ,oycwd xg` oinen
ef dpyny gken `tiqdn ok m` ,dkxrde dcnrd mikixv mdy
mixaeq minkg eli`e ,dkxrde dcnrd mikixv gafn iycwy zxaeq
leki did `l jk meyne ,dkxrde dcnrd mikixv mpi` gafn iycwy

.minkg ixack ef dpyny xnel ax
àîéà úéòaéàåmlerly ,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e -áø §¦¨¥¥¨©

déì àøéáñ ïðçBé éaøkgafn iycw minkgly ,opgei iaxk xaeq - §©¦¨¨§¦¨¥
,exwirn men lra did ok m` `l` ,dkxrde dcnrd mikixvà÷ãe§¨

Cì àéL÷,jl dyw didy dne -Bz÷eìçîe ïBòîL éaø éøác Bæ ©§¨¨¦§¥©¦¦§©£§
,déì éòaéîàîéàjl yi -,xneléîð éëäzepyl yi zn`a jky - ¦¨¥¥¥¨¨¦©¦

`le ,ezwelgne oerny iax ixack `id ef dpyny ,ax ixac z`
.iel iac `pz ixack

äðùî
d`pd ixeqi` el`e ,mxawl jixv d`pd ixeqi` el` zx`an dpynd

:mtxeyl jixvïéøa÷pä ïä elàåjixve d`pda mixeq`y mixacd - §¥¥©¦§¨¦
.mxawlznda,äìétäL íéLã÷miltpd,eøáwély dnda m` oke ¨¨¦¤¦¦¨¦¨§
ycwd,øáwz ,àéìL äìétä.cle da oi`y `ily oi`y oeikøBLå ¦¦¨¦§¨¦¨¥§
ì÷ñpä.lwqidl epice mc` bxdy xey -äôeøò äìâòåmi`iany ©¦§¨§¤§¨£¨

.dlbrd z` mitxere ,edkd in rcep `le zn mc` `vnpykéøtöå§¦¢¥
òøBöî.ezxdhl `iadl jixvyøéæð øòéNåglbny `nhpy §¨§¥¨¨¦

.ezexifp z` aey zepnl ligznykøBîç øèôedya eze` ect `ly ¤¤£
.sxrpe,øîBà ïBòîL éaø .äøæòa eèçLpL ïéleçå .áìça øNáe¨¨§¨¨§¦¤¦§£¨£¨¨©¦¦§¥

äøæòa eèçLpL ïéleç`l` exawi `l,eôøOéehgypy oeiky ¦¤¦§£¨£¨¨¦¨§
elqtpy miycw mdy e` oileg md m` mda mixikn oi`e dxfra
e`eai `ly ick ,mtxyl exfb ,dtixya mpicy xzepa e` d`neha

.exawi elqtpy miycw s`y xneläøæòa äèçLpL äiç ïëåexfb §¥©¨¤¦§£¨¨£¨¨
.sxyizy dilr

ïéôøNpä ïä elàå.mtxyl jixve d`pda mixeq`y mixacd -õîç §¥¥©¦§¨¦¨¥
íøkä éàìëå ,äìøòäå .äàîè äîeøúe .óøOé çñtarxfy - ©¤©¦¨¥§¨§¥¨§¨¨§¨§¦§¥©¤¤

.mxka mixery e` mihig
,mxkd i`lke dlxra :dpynd dtiqen,óBøNé óBøNì ïkøcL úà¤¤©§¨¦§¦§

,dtixy zevn ea miiwi ok` ,etxeyl zexyt` yiy ony e` lke` oebk
øáwäì ïkøcL úàå`l` dtixya oca`l jxc oi`y oiwyn la` - §¤¤©§¨§¦¨¥

,dxeawa.øáwé¦¨¥
l `pzd siqenmze` mr cgia zipnp d`nh dnexz mpn`y ,x`a

dpnn zepdl xzeny jka mdn dwelg mewn lkn ,dtixy miaiigd
:dtixy zryaïé÷éìãîezepdl ick wilcdl xzen -ïîLáe úôa ©§¦¦§©§¤¤
äîeøz ìL.d`nh ¤§¨

eèçLpL íéLãwä ìkmlk`l zpn lrïpîæì õeçonfd xg`l - ¨©¢¨¦¤¦§£¦§©¨
,mlke`l xzenyåmlk`l zpn lr ehgypyïîB÷îì õeçmewnl - §¦§¨
,mlke`l xzeny.eôøOé elà éøä£¥¥¦¨§
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc dxenz(iyily meil)

éeìz íLàmcewe edehgyy xg`l m` ,`hg wtq lr `a `edy ¨¨¨
,`hg did `ly rcep ,enc wxfpy.óøOé.leqt gaf enk `edy meyn ¦¨¥

øîBà äãeäé éaøoaxwd.øáwé ©¦§¨¥¦¨¥
,÷ôqä ìò äàaä óBòä úàhçm` reci oi`e ,dlitdy dy` oebk ©©¨©¨¨©©¨¥

cle epi`y e` ,zclei ly serd z`hg oaxwa zaiige cle dlitd
m`y oeik ,elke`l xyt` i` la` ,wtqn dpaxw d`iany ,dxehte
dlik`a mixeq` ewlnpy oilege ,`ed oileg df ser ixd ,zaiig dpi`

okle ,dliap meynóøOzxyt` i`y miycw x`y enk z`hgd ¦¨¥
.elqtpy zngn mlk`l,øîBà äãeäé éaø`l` ,dtxeyl jixv oi` ©¦§¨¥

äpìéhé[dpkilyi-]änàì,dxfra zxaer dzidy mind zn`l - ©¦¤¨¨©¨
`veie qqenzn `ed ixd ,`ed jx sery oeike ,oexcw lgpl z`veie

.mind geliwa
ïéøa÷pä ìke `weec mxawl jixv ,dpyna miiepyd,eôøOé àì ¨©¦§¨¦Ÿ¦¨§

sexyi m`e ,xeq` mxt` mixawpde ,xzen mxt` mitxypdy meyn
.mxt`a ynzydl e`eaiy yyg yi ,mixawpd z`ïéôøNpä ìëå§¨©¦§¨¦

dtixya `weec `id mzevn ,dpyna miiepyde,eøáwé àìyiy Ÿ¦¨§
.mze` lk`ie mc` my m`vniy yeygläöø íà øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦¨¨

Bîöò ìò øéîçäìeBì eøîà .éàMø ,ïéøa÷pä úà óBøNìminkg §©§¦©©§¦§¤©¦§¨¦©©¨§
ì øzeî BðéàúBpLxingn `edy s`y ,mixawpd z` sexyle ¥¨§©

.mxt`a ynzydle lwdl `eai ixd ,mtxyl

àøîâ
øáwé øéæpä øòN)déì éîø (dywd -øòN ïðz ,ïîçð áøì éáè §©©¨¦¦¨¥¨¥¥¨¦§©©§¨§©§©

eäðéîøe ,øáwé øéæpädlxra epipyy dnn jk lr zeywdl yie - ©¨¦¦¨¥§¦§
(b"n b"t),âøBàäly jxe`a hegèéqä àìîrav` oia yiy wgxnd - ¨¥§Ÿ©¦

,lceb`løîvîlyøBëad`pda xeq` `edy÷ìcé ,[ãâaa]lk ¦¤¤§©¤¤¦¨¥
,ãâaäbx` m` okee øéæpä øòOîly xryn÷ìcé ,÷Oa øBîç øèô ©¤¤¦§©©¨¦¤¤£©©¦¨¥

lk.÷Oä.dxeawa `le dtixya epic xifp xryy yxetn ok m` ©©
déì øîà,iahl ongp axïàkxaecn eply dpynaaly xriyøéæð ¨©¥¨§¨¦

,àîèglbl jixv xdhpy xg` ,ezexifp ini jeza xifpd `nhpyky ¨¥
,ezexifp z` aey zepnl ligzdle ,exry z`eïàkly dpyna ¨

xaecn ,sxyiy exn`y ,dlxraly xriy,øBäè øéæðly xriyae §¨¦¨
xifp ly xriya la` ,etxyl jixvy dxeza yxetn xn`p xedh xifp
oxt`y mixacd x`yk exawl yi okle ,etxeyl xn`p `l ,`nh

.d`pda xeq`
e xfgdéì øîà,ongp axl iahøéæðà øéæð úépLz` zvxiz - ¨©¥©¦¨¦©¨¦

`iyewd,xifp xriy lr xifp xriynoiicr la`øètà øBîç øèt¤¤£©¤¤
,àéL÷ øBîçdpyna eli`e ,xawi xeng xhty exn` epizpynay £©§¨

.sxyi wyd ,wya xeng xht ly xriy bxe`dy exn` dlxra
éãéî àìå déì øîà àìå ÷ézLéà.xac el dpr `le ongp ax wzy - ¦§¦§Ÿ¨©¥§Ÿ¦¦

déì øîà,ongp axàäa Cì òéîL éãéîxac dfi` zrny m`d - ¨©¥¦¦§¦©¨§¨
,df oicadéì øîà,iah.øòNa ïàk ÷Na ïàk ,úLL áø øîà éëä ¨©¥¨¦¨©©¥¤¨§©¨§¥¨

`iyewd z` mbe xifpn `iyewd z` mb ayiin df uexiz ,xnelk
xeng xhte xifp xriyy dxn`y dlxra dpyndy ,xeng xhtn
,bex` `ed `l` ,envr ipta cner xriyd oi`yk `weec `ed ,sxyi
ep`vni ,epxawi m`y yeygl yie ,daexn onf cenrl leki `edy

,ea ynzydl `eaie mc`xaecn ,xawi xifp xriyy exn`y dpynae
yeygl oi`e ,daexn onfl cner epi` envr xriyy ,wya bx`p `ly

mc` ep`vni `nyexn`py mivexizd ipyl reiq `xnbd d`iane .
:lirléîð øîúéà,yxcnd ziaa xn`p oke -éaøa éñBé éaø øîà ¦§©©¦¨©©¦¥§©¦

.øòNa ïàk ÷Na ïàk ,àðéðçe,øBäè øéæða ïàk ,øîà øæòìà éaø £¦¨¨§©¨§¥¨©¦¤§¨¨¨©¨§¨¦¨
.àîè øéæða ïàk̈§¨¦¨¥
:`xnbd zl`eydéì øîàdxry bx` m` recn ,ongp axl iah - ¨©¥

,sxyi wyd lk ,wya zg`àaeøa (÷N) ìèáéìhegd lhaziy - ¦§©©§¨
:`xnbd zvxzn .cbaa mibex`d mixzen miheg aexa xeq`døîà̈©

,àtt áøxeq`d hegd z` bx`y ote`a xaecnaly dxev ©¨¨§
àzøBtéöxac `ed ixd ,wyd lk z` dtin df hegy oeiky ,xetiv - ¦§¨

.lha epi`e aeyg

:iah dywdàzøBtéö,xetiv zxeva xeqi`d z` bx`y xaecn m` - ¦§¨
,sxyi wyd lk recn ok m` ,xeqi`dn `ed wlg dfi` cbaa xkip ixd

eäðéôBìLéìzvxzn .xeqi`d ly wlgd lk z` wydn `iveiy - ¦§¦§
:`xnbdépî àä ,äéîøé éaø øîà`id in zhiya dlxra dpynd - ¨©©¦¦§§¨¨©¦

zhiya ,zkledøîàc ,àéä äãeäé éaø,o`k dpynaäöø íà ©¦§¨¦§¨©¦¨¨
Bîöò ìò øéîçäìe,éàMø ,íéøa÷pä úà óBøNìiax xaeqy ixd §©§¦©©§¦§¤©¦§¨¦©©

`ed jk meyne ,mixawpd mixacd lka xingdl mewn yiy ,dcedi
.wyd lk z` sexyl s` xingn

:`xnbd dywndéì øîà,iahì ïì àéL÷ à÷eäðéôBìLdyw did - ¨©¥¨©§¨¨¦§¦§
`ivedl lekiy dpwz el yi ixde ,wyd lk z` sexyl jixv recn epl

,xeqi`d z`dì úî÷Bî zàåz` cinrdl yiy uxzn dz`e - §©§§©¨
dpyndäãeäé éaøkdpwz el yiy mewna i`ce ixde ,xingn `edy §©¦§¨

z` sexyl jixvy dcedi iax xn` `l ,xeqi`d z` selyiy ici lr
:dinxi iax uxzn .wyd lkàðéîà÷ éëä,xnel izpeek dziid jk - ¨¦¨£¦¨

ì øLôà íà,áèeî eäðéôBìL,elek z` sexyl jixv oi`eåàì íàå ¦¤§¨¦§¦§¨§¦¨
,sxyiy dpynd dxn` df lr ,xeqi`d z` `ivedl xyt` i` m`e -
,exawi xeng xhte xifp xryy exn` epizpynay dyw didy dne

dî÷Bàdlxra dpynd z` cinrdl jl yi -øîàc ,äãeäé éaøk §©§©¦§¨§¨©
.éàMø ,ïéøa÷pä úà óBøNì Bîöò ìò øéîçäì äöø íàdzrne ¦¨¨§©§¦©©§¦§¤©¦§¨¦©©

xedh xifp oia wlgl ,lirl mixen`d mivexizd z` ,uxzl jixv oi`
.xriyl wy oia e` ,`nhl

:dpyna epipyïéôøNpä ïä elàåa ung.gqt §¥¥©¦§¨¦
øî øîàdpyna lirl `aed -y.óøOé çñta õîç:`xnbd zxne` ¨©©¨¥©¤©¦¨¥

o`kíúñïì[epl-]dàpz,dpynd lykixacøîàc äãeäé éaø ¨©¨©¨§©¦§¨§¨©
migqt zkqna(.`k)yàlà õîç øeòéa ïéàaäôøN. ¥¦¨¥¤¨§¥¨
:dpyna epipy'åë äìøòäå äàîè äîeøzsexyi sexyl okxcy z` §¨§¥¨§¨¨§¨

.xawi xawdl okxcy z`e
:`xnbd zxxanãöék àämd dn ,xnelk .df oic miiwzn cvik - ¨¥©

daiyn .dxeawa mkxcy mixacd md dne dtixya okxcy mixacd
:`xnbdéìëBàï`ed mca`l jxcd mtxyl xyt`y,äôøNa ¨¦¦§¥¨

eïé÷Lî`ed mca`l jxcd ,mtxeyl xyt` i`y.äøeá÷a ©§¦¦§¨
:dpyna epipy'åë óBòä úàhç.dn`l dplihi xne` dcedi iax ©©¨

:dcedi iax ixac z` dnilynd `ziixa d`ian `xnbdàéðz- ©§¨
,`ziixaa epipy÷ôqä ìò äàaä óBòä úàhç ,äãeäé éaø øîà- ¨©©¦§¨©©¨©¨¨©©¨¥

,d`iadl miaiig m` reci oi`yänàì äpìéhémind zn`l - ©¦¤¨¨©¨
.dxfra zxaer dziidyådid dzwixf mcew,øáà øáà dçzðî §§©§¨¥¤¥¤

úìbìbúîe ,änàì ï÷øBæåz`hgd,ïBøã÷ ìçðì úëìBäåoeike §§¨¨©¨¦§©§¤¤§¤¤§©©¦§
`veie qqenzn `ed ixd ,`ed jx sere ,xa` xa` dgzpn didy

.mind geliwa
:dpyna epipy.'åë eôøOé àì ïéøa÷pä ìk̈©¦§¨¦Ÿ¦¨§

:`xnbd zxxanàîòè éàî.etxyi `l mixawpd lky mrhd dn - ©©£¨
:`xnbd daiynïéøa÷ðc íeMîdidi mtxyi m`øeñà ïøôà ¦§¦§¨¦¤§¨¨

,d`pdaåeli`øzeî ïøôà ïéôøNð,d`pdaz` sexyi m`e §¦§¨¦¤§¨¨
:`xnbd zl`ey .mitxypd oick mxt`n dpdiy yeygl yi mixawpd

åd ikàéðúäå ,øeñà ïøôà ïéøa÷ð,`ziixaa epipy ixde -äcpä íc §¦§¨¦¤§¨¨§¨©§¨©©¦¨
eëøôpL únä øNáe,xtr eyrpeïéøBäè.mdåàì éàîoi` m`d - §©©¥¤¦§§§¦©¨

y ,md mixedhy exn`y dna dpeekdïéøzeîe ïéøBäè,d`pda §¦¨¦
it lr s`e .znd xyae dcpd mc df oi` aey ,xtr eyrpy xg`ly
xzen `ed ixd ,jxtpy xg`ly exn` ,mixawpdn `ed znd xyay

:`xnbd zvxzn .d`pdaàìekxtp xy`ky `ziixad zpeek oi` - Ÿ
`l` ,d`pda mixzenå ïéøBäèoiicrïéøeñà.d`pda md §¦©£¦

:zeywdl `xnbd dtiqenáéúîdywn -,ñçðt áø,`ziixaa epipy ¨¦©¦§¨
dîc ävîúpL óBòä úìBò,dzevnk gafnd lr dnc fwed - ©¨¤¦§©¨¨¨

dúàøeîwtfd -dlyéãéî eàöé dlL äöBðåxeqi`äìéòîxg`l §¨¨§¨¤¨¨§¦¥§¦¨
,gafnd yak ly egxfna mpick mze` jilynydzyrpy oeiky

eaixwdl cer jixvy dlerd seb wxe ,cer mda milren oi` ozevn
md ,serd zler ly dzvepe dz`xen ixde .dlirn ea yi ,gafnd lr

.dlirn icin e`viy `ziixaa exn`e ,mixawpdnåàì éàîm`d - ©¨
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קלי oifge` mipy` cenr cl sc ± oey`x wxtzereay

óøùé éåìú íùà`pngx diixw "my`"c .zeny` x`yk lk`i Ð el rcep `l m` la` .dxfra ehgypy oileg eed `zyde ,`hg `ly el rcep enc zwixf mcewe ,ehgy m` Ð

.(a,ek) `xza wxta zezixka opixn`ck ,z`hg `iaie `hg i`ce m` el rceeiy cr mixeqiid on oibdle wtqd lr xtkl ,`xwie zyxta'åë óåòä úàèç,dlitdy dy` oebk Ð

lr mc wixf i` ol ztki` `l Ð zxhwp dpi`e li`edc .wtqd lr dz`ian Ð "z`hgl xez e` dpei oae" aizkck ,`id serd [on zclei] z`hgc oeik .cle epi` wtq cle wtq

xity opitli (`,hk) xifp zkqnae .oileqt miycw x`yk dl iedc ,sxyze dwilna oilk`p oileg oi`e `id dlape ,ef `id oilege ,did cle `l `nyc Ð zlk`p dpi`e .wtqd

.wtqd lr d`a serd z`hgcäîàì äðìéèé
lgpl d`veie dxfra zxaer mind zn` Ð

epi`e wnwnzn Ð `ed jx xerc icii`e .oexcw

.mind geliwa cneråøá÷é àì ïéôøùðä ìë
.edl lik`e edl gky`e yipi` iz` `nlc Ð

åôøùé àì ïéøá÷ðå.`nrh yxtn `xnba Ð

àøîâèéñä àìîlceb zwgxd `ln Ð

.wigxdl leki `edy dn rav`nøåëá øîö
.`ed miycwc ,d`pda xeq` Ð÷ìãéiab Ð

`gxe` ik ,wy hwp xry iabe ,cba hwp xnv

.`zlincóøùé øåäè øéæð øòùxyc Ðdt

xry .'ebe "y`d lr ozpe" aizkc ,dia `aizk

.dtxy dia aizk `l `nh xifp÷ùá ïàëÐ

xifp xry bx`y epiid Ð "wlci" ipzwc `d

iz` Ð xawi zxn` i`c .wya xeng xhte

cr dlk epi`e li`ed ,da ipdzne yipi`

`ly envr xrya Ð oizipzne .onf xg`l

.`nh e` xedha ,ici`e ici`e .bx`péáøå
'åë øîåà øæòìàxhte .wya ici`e ici`e Ð

iaxk dl miwene dl ipyn onwl ,xeng

.dcediàáåøá ìèáéìxry" ipzw `dc Ð

epnn hrn ,rnyna Ð "wya xeng xhte xifp

opixn`c `d `iyw i`e .xzid ly lecb cbaa

Ð mi`lk ea ca`y cba :(a,`q) dcp zkqna

xeq` i`n`e .iebl epxkni `l df ixd

exkenl?ikid ik ,`aexa heg `edd lhaile

.`id `kxit e`l `d !`kd opixn`c

xwirc ,`aexa lhail xn` `l mi`lkac

ici lr `l` dxez dxq` `l mi`lk xeqi`

`le ,oiaexir :opinbxzn "mi`lk"e ,zaexrz

.lehia eda jiiyàúøåôéöáon dyry Ð

dil dtinc aiygc ,wya xetv zxev xeqi`d

.lhain `le ,wy ilekléðî àä`zydc Ð

lif`c ipn `d :uxzn ikdc jzrc `wlq

.`id dcedi iax Ð `xneglàéù÷ äéì øîà
åäðéôåìùì ïìz`e ,dpwza xyt`c Ð

in `zpwz `ki`c `kid ,dcedi iaxk znwen

dcedi iax xn`?,dl `pin`w ikd :dil xn`

`iyw `wce .ahen Ð edpitelyl xyt` i`

ipzwc `d ,xeng xht` xeng xht jl

ipyiz `l Ð "xawi" oizipznae ,"sxyi"

dnwe` `l` ,(xedha o`k `nha o`k) :xifpa

.xity `nwezine ,dlek dcedi iaxkéàî
àîòèetxyi `l oixawp Ð?meyn Ð

.`iixyinl ez`e ,xeq` oxt` mixawpcíã
úîä øùáå äãðäol `niiwc ab lr s` Ð

,oiyaie oigl oi`nhn :(a,cp) dcp zkqna

.ext` ixye ,`ed oixawpd on znd xyae .d`pda xzene ,awx ceexz `ln my oi` m` ,oixedh Ð `nlra xt` eyrpc `kidäîã äöîúðù.dzevn ziyrpy Ðäàøåî
äìù äöåðå.onewna oirlap Ð dxepnde iniptd gafn oeyice dvepe d`xen :(`,`k) `neic `nw wxta opixn`c ,edpip oixawp Ðïéøúåîå.olhpe xtg m` ,dlgzkl elit` Ð

ïéôøùðä ìë.micba qeaikl xzen oxt` Ð mxkd i`lke ,dlxre ,dnexze ,ung oebk Ð'åë áéøò àì áøòéîå øåñà íìåòìiywiz `lc `ziixal lif`e yxtn dywn i`d Ð

"ycwd xt`e dxy` ivrn ueg" ipz `le iccdn edl bilt i`n` Ð oixeq` odipy ycwd xt`e dxy` ivr xt`c oeik ,dteb `id dil?:yxtne !"xeq` mlerl" ipzil `le

"l`rnyi iax" wxta ,"jl zgwle" aizke ,"mdidl` iliqt" aizkc Ð edel` lqety iebl oipn :dxf dcear zkqna ol `niiwck ,ieb cia lehia dl yi dxiy`c ,oiey opi`c meyn

:opiqxb ikd .'ek xeq` ieb ly dxf dcear :`xnba (`,ap dxf dcear)ìåòîìã ùéðéà äåä àìdtxy oiperhc jpde .oilegl xt` wtpe ,wiqnd lrn Ð mc` dwilcd i`c Ð

.xn`w ycwd ivrae ,lernlc yipi` ded `le ,dlirn `kilc `kid Ð "xeq` ycwd xt`" ipzwc `de .elqtpe li`ed ediizyecw `yilwc ,oilegl oxt` `vi dlirn mey `la

àä àéðú éë,"mixde" o`k xn`p :(`,ck) `neic ipy wxta xn`ck ,gafnd lv` epzepe zixgy mei lka mxez odkdy ,xn`w oycd ly unew `lna Ð xeq` ycwd xt`c Ð

.evnewa o`k s` ,evnewa oldl dn Ð "mixde" oldl xn`peåìåë åîùå çáæîä ìöà åîùå.d`pda xeq` ,dfipb oerhc oeike Ð

äøåîú úëñî äì à÷éìñå çáæî éùã÷á ùé êìò ïøãä

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

íà`l (llk) Ð ahen edpitlyinl xyt`

,`aexa edpilhailc `iyew` llk i`w

"wlci" ipzw mzdc ,`ziinw `iyew` `l`

.`wec e`l oeylde ,"xawi" Ð oizipznae

ïéôøùðåi` `gipe (`iyw ycwd) oixzen

oke ,"xzen oxt` oitxyp" opiqxb

ayiil yi ,edin .mixtq zvwna opiqxb

,`kd ycwd xt` dehwp `zenil`lc

,xzen oxt`c opnfl ueg oihgypc oizipznc

:xn`wc ,ediipin aizen jenqac meyne

aiqp `pzde ,xzen oxt`c ycwdc oitxype

.`kd dil

çáæî éùã÷á ùé êìò ïøãä
äøåîú úëñî äì à÷éìñå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

éeìz íLà¯úàhç .øáwé :øîBà äãeäé éaø ,óøOé ¨¨¨¦¨¥©¦§¨¥¦¨¥©©

÷ôqä ìò äàaä óBòä¯óøOz:øîBà äãeäé éaø , ¨©¨¨©©¨¥¦¨¥©¦§¨¥

äpìéhéïéôøNpä ìëå ,eôøOé àì ïéøa÷pä ìk .änàì ©¦¤¨¨©¨¨©¦§¨¦Ÿ¦¨§§¨©¦§¨¦

ìò øéîçäì äöø íà :øîBà äãeäé éaø .eøáwé àìŸ¦¨§©¦§¨¥¦¨¨§©§¦©

ïéøa÷pä úà óBøNì Bîöò¯Bðéà :Bì eøîà .éàMø ©§¦§¤©¦§¨¦©©¨§¥

ì øzeî.úBpLàøîâéáè déì éîø .øáwé øéæpä øòN ¨§©§©©¨¦¦¨¥¨¦¥¨¦

âøBàä :eäðéîøe ,øáwé øéæpä øòN ,ïðz :ïîçð áøìàìî §©©§¨§©§©©¨¦¦¨¥§¦§¨¥§Ÿ

èéqäøîvîãâáa øBëa¯,ãâaä ÷ìcéøòOîøéæpä ¦¦¦¤¤§§¤¤¦¨¥©¤¤¦§©©¨¦

øBîç øèôe÷Na¯ïàk :déì øîà !÷Oä ÷ìcé¯øéæða ¤¤£§©¦¨¥©©£©¥¨§¨¦

ïàk ,àîè¯øéæð úéðL :déì øîà .øBäè øéæðaøéæpà, ¨¥¨§¨¦¨£©¥¨¦¨¨¦©¨¦

øBîç øètøètàdéì øîà àìå ,÷ézLéà !àéL÷ øBîç ¤¤£©¤¤£©§¨¦§¦§¨£©¥

,déì øîà ?àäa Cì òéîL éãéî :déì øîà .éãéî àìå§¨¦¦£©¥¦¦§¦©¨§¨£©¥

ïàk :úLL áø øîà éëä¯ïàk ,÷Na¯øòNaøîzéà . ¨¦£©©¥¤¨§©¨§¥¨¦§©

ïàk :àðéðç éaøa éñBé éaø øîà ,éîð¯ïàk ,÷Na¯ïàk :øîà øæòìà éaø .øòNa¯øéæða ©¦¨©©¦¥§©¦£¦¨¨§©¨§¥¨©¦¤§¨¨¨©¨§¨¦

ïàk ,øBäè¯:àtt áø øîà !àaeøa ÷N ìèáéì :déì øîà .àîè øéæðaàúøBtéöa.àúøBtéö ¨¨§¨¦¨¥£©¥¦§©©§¨£©©©¨§¦§¨¦§¨

¯eäðéôBìLéìépî àä :äéîøé éaø øîà !¯,àéä äãeäé éaøìò øéîçäì äöø íà :øîàc ¦§¦§£©©¦¦§§¨¨©¦©¦§¨¦©£©¦¨¨§©§¦©

úà óBøNì Bîöòíéøa÷pä¯ïì àéL÷ à÷ :déì øîà .éàMøìeäðéôBìLdì zî÷Bî zàå , ©§¦§¤©¦§¨¦©©£©¥¨©§¨¨¦§¦§§©§§©§¨

!äãeäé éaøkì øLôà íà :àðéîà÷ éëäeäðéôBìL¯åàì íàå ,áèeî¯,äãeäé éaøk dî÷Bà §©¦§¨¨¦¨¨¦¨¦¤§¨¦§¦§¨§¦¨§¨§©¦§¨

ïéøa÷pä úà óBøNì Bîöò ìò øéîçäì äöø íà :øîàc¯øîà ."ïéôøNpä ïä elàå" .éàMø ©£©¦¨¨§©§¦©©§¦§¤©¦§¨¦©©§¥¥©¦§¨¦£©

çñôa õîç :øî¯.äôøN àlà õîç øeòéa ïéà :øîàc ,äãeäé éaøk àpz ïì íúñ .óøOé ¨¨¥§¤©¦¨¥¨©¨©¨§©¦§¨©£©¥¦¨¥¤¨§¥¨

"äìøòäå äàîè äîeøz"åëïéìëBà :ãöék àä .'¯ïé÷Lî ,äôøNa¯äøeá÷a"óBòä úàhç" . §¨§¥¨§¨¨§¨¨¥©¨¦¦§¥¨©§¦¦§¨©©¨

åë÷ôqä ìò äàaä óBòä úàhç :äãeäé éaø øîà ,àéðz .'¯,änàì äpìéhédçzðîeøáà ©§¨¨©©¦§¨©©¨©¨¨©©¨¥©¦¤¨¨©¨§©§¨¥¨

øáàï÷øBæå,änàìúìbìbúîe"eôøOé àì ïéøa÷pä ìk" .ïBøã÷ ìçðì úëìBäååë?àîòè éàî .' ¥¨§§¨¨©¨¦§©§¤¤§¤¤§©©¦§¨©¦§¨¦Ÿ¦¨§©©£¨

íeMîïéøa÷ðc¯ïøôà,øeñàïéôøNðå¯.øzeî ïøôà¯ïéøa÷ðåøeñà ïøôàíc :àéðúäå ? ¦§¦§¨¦¤§¨¨§¦§¨¦¤§¨¨§¦§¨¦¤§¨¨§¨©§¨©

únä øNáe äcpäeëøôpL¯åàì éàî ,ïéøBäè¯!ïéøzeîe ïéøBäè¯àì¯.ïéøeñàå ïéøBäè ©¦¨¨¨©¥¤¦§§§¦©¨§¦¨¦¨§¦©£¦

óBòä úìBò :ñçðt áø áéúîävîúpLdîc¯dúàøeîéàî .äìéòî éãéî eàöé dlL äöBðå §¦©¦§¨©¨¤¦§©¨¨¨§¨¨§¨¤¨¨§¦¥§¦¨©

åàì¯!ïéøzeîe ,äìéòî éãéî eàöé¯.ïéøeñàå ,äìéòî éãéî eàöé ,àì¯Lc÷äc ïéôøNðå ¨¨§¦¥§¦¨¨¦¨¨§¦¥§¦¨©£¦§¦§¨¦§¤§¥

ïéôøNpä ìk :àéðz àäå ?øzeî ïøôàíøôàõeç ,øzeîøôàîíìBòì .Lc÷äc øôàå äøéLà ¤§¨¨§¨©§¨¨©¦§¨¦¤§¨¨¥¥¤£¥¨§¥¤§¤§¥§¨

,øeñàáøòéîeàìc àeäáéøò÷íeMî ,eäì éðúå .eäìäøéLàcLc÷ä ,éBâa äìéèa dì Lé ¨¥£©§¨¨¨¥§§¨¥§¦©£¥¨¥¨§¦¨§¤§¥

¯ïBâk :àîç øa éîø øîà !øeñà íìBòì Lc÷ä øôà :àäéî éðú÷ .úéîìBò äìéèa Bì ïéà¥§¦¨¨¦¨¨¥¦¨¥¤¤§¥§¨¨£©¨¦©¨¨§

Léðéà éåä àìc ïàî òéãé àìc ïåék ,äéìàî Lc÷ä éöòa ä÷éìc äìôðcìBòîìc¯÷etéìc §¨§¨§¥¨©£¥¤§¥¥¥¤¨¥¨§¨§¦©©§¨¨¥¦¦§¦§§¥

àúéðúî àä àéðz ék :øîà äéòîL áø .ïéleçì ïøôà¯.øeñà íìBòìc ,àéðz ïLcä úîeøúa ¤§¨§¦©§©§¨£©¦©§¨¨©§¦¨¦§©©¤¤©§¨¦§¨¨

"BîNå" :àéðúc¯"BîNå" ,úçða¯"BîNå" ,Blek¯àlLôéøf. §©§¨§¨§©©§¨§¨¤Ÿ§©¥

çáæî éùã÷á ùé êìò ïøãä
äøåîú úëñî äì à÷éìñå

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

תמורה.  פרק שביעי - יש בקדשי מזבח דף לד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc zezixk(iriax meil)

ùùå íéùìù ¯ ïåùàø ÷øô

äðùî
:zxk aiig cifna mze` dyerdy zexiard z` dpen epizpyn

ìLLLå íéLiyperúBúéøkmixen`,äøBzaxaerdy zexiar ode §Ÿ¦¨¥§¥©¨
.zxk aiig d`xzde micr `ll cifna mdilr

zyxta miiepnd zezixk iaiig mze` lk z` dligz d`ian dpynd
:zeixríàä ìò àaä.en` lr -älkä ìòå .áà úLà ìòålr - ©¨©¨¥§©¥¤¨§©©©¨
.ezlk,äîäaä ìòå ,øeëfä ìò àaääàéánä äMàåz`äîäaä ©¨©©¨§©©§¥¨§¦¨©§¦¨©§¥¨

å ,dzáe äMà ìò àaä .äéìòlr `ad,BúBçà ìò àaä .Léà úLà ¨¤¨©¨©¦¨¦¨§¥¤¦©¨©£
úLà ìòå ,BzLà úBçà ìòå ,Bnà úBçà ìòå ,åéáà úBçà ìòå§©£¨¦§©£¦§©£¦§§©¥¤

åéçà,eig` zzin xg`låéáà éçà úLà ìòå,eia` ig` zzin xg`l ¨¦§©¥¤£¦¨¦
.äcpä ìòå ,(Bnà éçà úLà ìòå)§©¥¤£¦¦§©©¦¨

micr mdilr eid m`y zezixk iaiig mze` z` dzr d`ian dpynd
:dliwq miaiig eid d`xzde,íéáëBk úãBáò ãáBòå ,ócâîäå§©§©¥§¥£©¨¦

CìBnì Bòøfî ïúBpäå,mixnkl epa xqeny ,dxf dcear oin - §©¥¦©§©¤
,y` zexecn izy oia eilbxa oad z` oixiarneáBà ìòáeoin - ©©

,ely igyd ziaa znd z` dlrne ,znd ly mvra dyery seyik
L ìlçîe.úa §©¥©¨

micra mdilr xaerdy zezixk iaiig mze` z` dpynd d`ian dzr
:zewln aiig d`xzdeLã÷ ìëàL àîèå,zepaxw xya -ìà àaäå §¨¥¤¨©Ÿ¤§©¨¤

Lc÷nä`edykáìç ìëBàäå ,àîè,dxedh dnda lyålke`d.íã ©¦§¨¨¥§¨¥¥¤§¨
ålke`døúBð,ezlik` onf xary miycw xya -ålke`dìebét- §¨§¦

.zeceardn zg` zra leqt zaygn ici lr lbtzdy oaxw xya
å èçBMäåd okäìòîmiycw [aixwn-]õeça.ycwnl uegn - §©¥§©£¤©

.íéøetkä íBéa äëàìî äNBòäå ,ìëBàäå .çñta õîç ìëBàäå§¨¥¨¥©¤©§¨¥§¨¤§¨¨§©¦¦
ïîMä úà íhôîäå.envr zkiq xear dgynd ony z` oiknd - §©§©¥¤©¤¤
úøèwä úà íhôîäådipnnqa zxhwd z` oiknd -Cqäåeteb lr §©§©¥¤©§Ÿ¤§©¨

xiag seb lr e`e.äçLnä ïîMä úà¤©¤¤©¦§¨
:zxk aiig oze` lhandy dyr zeevn izy d`ian dpyndçñtäå§©¤©

.gqt oaxw aixwn epi`y in -äìénäåel` ,envr z` ln epi`y in - §©¦¨
äNò úBöî.zxk oda yiy ¦§£¥

:dpynd zxne`ìòn cg` lkìòå ,úøk BðBãæ ìò ïéáéiç ,elà ©¥©¨¦©§¨¥§©
BúââLoaxw aiig ,dxiar o`k oi`y xaqe drhy -.úàhç ¦§¨©¨

:'ielz my`' aeig yi izn zxxan dpynde,elld zexiard lkaìò©
íälL 'òãBä àì'zn`a m` rcei epi`e ,xeqi` xearl oeekzd `ly - Ÿ©¤¨¤

aiig ,`l e` xeqi` xaråéLã÷å Lc÷î ànèîä ïî õeç ,éeìz íLà̈¨¨¦©§©¥¦§¨§¨¨¨
epi`y ,d`neha miycw lk` e` ,ycwnd zial d`neha qpkpd -

,ielz my` aiigL éðtîbbeya el` zexiar xar m`àeäaiigaoaxw ¦§¥¤§
,ãøBéå äìBòxac lr `l` `a ielz my` oi`e ,z`hga `le ¤§¥

,reaw oaxw `idy z`hg miaiig ezbbyayíéîëçå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©£¨¦
,ócâîä óà ,íéøîBà'rced `l' lr `le ,z`hg ezbby lr `ian oi` §¦©©§©¥

,ielz my` elyøîàpL(hk eh xacna)äøBz'äNBòì íëì äéäé úçà ¤¤¡©¨©©¦§¤¨¤¨¤
ócâî àöé ,'äââLa,df llkn,äNòî äNBò BðéàLepi` exeaicy ¦§¨¨¨¨§©¥¤¥¤©£¤

.dyrn aygp

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc zezixk(iriax meil)

igy cnll weqtd `a ,cg`.dyly ai
:df uexiz lr `xnbd ddnz÷lçì eäì änì éðämixeqi` dyly - ¨¥¨¨§§©¥

,dyly eaiigle mdipia wlgl cgein cenila jxev yi dn myl ,el`
eíé÷ìçeî íéôeb éøäå ïé÷ìçeî úBîL éøämixeqi` dyly el` - £¥¥§¨¦©£¥¦§¨¦

oi`y xnel epzrc lr dler did recne ,zepey miyp ylya ,mipey
.cg` oaxw `l` mdilr miaiig
:xg` ote`a `xnbd zvxznàîéà àlà`a 'ezeg`'n cenildy ¤¨¥¨

÷lçì`aa miwelg miaeig yiy xnel -àéäL ,BúBçà ìòmb dnvr §©¥©£¤¦
àéäLå ,åéáà úBçàmb,Bnà úBçà`idy s`y cenil jixv dfle £¨¦§¤¦£¦

aiig ,minrh dylyn eilr dxeq` `idy oeik mewn lkn ,cg` seb
.ze`hg yly dilr

:`xnbd zxxan,÷çöé éaøåzewln aeig oi`y 'ezeg`'n cnely §©¦¦§¨
,zezixk iaiigadéì àðî àúléî àä`ady ,df oic cnel `ed oipn - ¨¦§¨§¨¥

:`xnbd zx`an .yly aiig ,en` zeg`e eia` zeg` `idy ezeg` lr
àø÷c àôéñ ïî déì à÷ôðdxkfedy 'ezeg`'n z`f cnel `ed - ¨§¨¥¦¥¨¦§¨

,weqtd seqa,'älb BúBçà úåøò' áéúëczligza xn`p df lr s`e ¦§¦¤§©£¦¨
,welg aeig yiy cnln df xeziie ,'mOr ipA ipirl Ezxkpe' weqtd§¦§§§¥¥§¥©¨

.en` zeg`e eia` zeg`e ezeg` `idy dy` dze`a
:`xnbd zxxan,ïðaøå'ezeg`'n df ote`a ze`hg welig micnely §©¨¨

ok m` ,weqtd zligza dxkfedyàø÷c àôéñc 'BúBçà'dxen`d - £§¥¨¦§¨
,weqtd seqadéì éãáò éàî:`xnbd zx`an .jkn miyxec md dn - ©¨§¦¥
déì éòaéîjxvp df weqt - ¦¨¥¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

המשך מעמוד קמח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc zezixk(ycew zay meil)

,úBòøëä òãBé,zerxkda daxnd ly exky ozilàîìàgkene - ¥©¤§¥©§¨
,ef `xninnòøëä eäa úéàcony ly mipnnqa ,rxkd mda didy - §¦§¤§¥©

.dgynd
:`xnbd dwiqn,äãeäé áø øîà àlàony ipnnqa didy gikedl yi ¤¨¨©©§¨

,'rxkd' dgyndéúééî éànà 'íNa ïîp÷'ce`iadl yi recn - §¦§¨¤¤©©©§¥
ly ote`a,úBàî Lîçc Búéöçî`iany epiideíéúàîe íéMîç ©£¦©£¥¥£¦¦¨©¦
àðîéæ ãça,zg` mrta -íéúàîe íéMîçåmitqepàðîéæ ãça- §©¦§¨©£¦¦¨©¦§©¦§¨

ixde ,ztqep zg` mrtaïééåä úBàî Lîç ïBäleëc ïåéklky oeik - ¥¨§§£¥¥¨§¨
,ze`n yng `id cgia dcndéúééð`iai -.úçà úáa úBàî Lîç ©§¥£¥¥§©©©

éúééî÷cî dpéî òîLéðîéæ éøúa íNa ïîp÷ì dìjkn gkene - §©¦¨¦§¨©§¥¨§¦§¨¤¤¦§¥¦§¥
,miynge miz`n ly minrt izya mya onpw `iaiy dxezd dxn`y

cdéa úéà òøëäici lre ,rxkd mitiqen dliwye dliwy lk mry - ¤§¥©¦¥
,zerxkd izy mitiqen miynge miz`n minrt milweyyLBãwäå§©¨

.úBòøëäa òãBé àeä Ceøä¥©§¤§¥
:`xnbd dywnå,dliwy lkl rxkd mitiqeny ,ok m`éàîdn - §©

weqtd yexit `ed,'ãáa ãa'z` lweyy iia` cnl ezernynny ©§©
:`xnbd zvxzn .rxkd `ll ,weica mipnnqd,àðéáø øîà`a ¨©©¦¨

,cnll weqtd,ìB÷Léå ,ì÷Lîa ì÷Lî çépé àlLxg`l ,xnelk ¤Ÿ©¦©¦§¨§¦§¨§¦§

mipf`nd ska oin eze` z` gipi `l ,mipnnq ly cg` oin lwyy
lwyn cbpk oine oin lk lewyi `l` ,sqep oind cbpk lwyn zxeza

.lfxa ly
:dgynd ony oipra `ziixa d`ian `xnbdäçLnä ïîL ,ïðaø eðz̈©¨¨¤¤©¦§¨

,øaãna äLî äNòL,zif onye mipnnq ea eidyïéøwéòä B÷lLî- ¤¨¨Ÿ¤©¦§¨§©§¨¦¨¦
,ony eze`a mipnnqd z` lyiaéaø déì øîà .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨¨©¥©¦

àìäå ,éñBéelit`Ceñìz` ea÷téñ Bðéà ïéøwéòä,witqn epi` - ¥©£Ÿ¨¨¦¨¦¥¦¥
miynge ze`n ray sl` xeriya ,xzeia miaexn eid mipnnqd ixdy
mipy `edy ,cala oid xeriya ,hren did zif onyd eli`e ,milwy

,iqei iax xn` `l` .bel xyrãöékdidïéøwéòä eàéáä ,äNBò ¥©¤¥¦¨¦¨¦
,íéîa íe÷ìLeerlaiy ick ,mipnnqdn xzei miaexn min ozep dide §¨§©¦

,onydn erlai `l mina mi`ln eidiy xg`e ,mind z` mipnnqd
,mind z` jty jk xg`eéöäåïäéìò óz`,äçLnä ïîL,xnelk §¥¦£¥¤¤¤©¦§¨

,mipnnqd iab lr sv `edy cr onya ilkd z` `linèì÷åonyd §¨©
çéøä úà,mipnnq mze` lk lyBçté÷ålrn onyd z` dyn lhp - ¤¨¥©§¦§

.dgynd ony did dfe ,mipnnqd iab
äãeäé éaø Bì øîàdyn wlyy ,ixac lr denzl jl oi` ,iqei iaxl ¨©©¦§¨

,mdn hren onyd didy s` ,dgynd onya mipnnqd z`
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המשך מעמוד קנג

oifge` mipy` cenr a sc ± oey`x wxtzereay

äðùîìëzezixk jpd,wpga odn yi Ð d`xzd `ki` i` la` ,d`xzd `la cifna Ð

ipzinl ixii`e hwpc i`de .z`hga bbeyae .zewlna odn yie ,dliwqa odn yie

lre xekfd lr `ad ipiae ipia ipze wiqt xcde ,'ek a` zy`ce m`c zeixr `yixa

edlek ipzw `le .dzae dy` ipzinl ligzn xcde ,dilr dndad z` d`iande dndad

oixcdpqa ol miwc meyn ,`ziinwa iccd icda

a` zy`e m` :`yixa hwpc ipd lkc (`,bp)

ediipic Ð dndad lre xekfd lr `ade dlke

zexengc meyn ,`yixa edppz ikdle ,dliwqa

.(`yixa edppz ikdle) oic zia zezin x`yn

äúáå äùà(oae) ,llka dpa zae dza zae Ð

ezeng m`e ezeng ,epa zae eza zae eza [oke]

.df llka eing m`eóãâîo`nl `ki` Ð

z` jxan :[a,f zezixk] (ep oixcdpq) xn`c

xxeyne xnfn :xn`c o`nl `ki`e ,myd

.dxf dcearløúåðã úøëonwl yxtn Ð

`yi eper eilke`e" :`wxit i`da (`,d zezixk)

dil opinwene "dzxkpe llg 'd ycw z` ik

.xzepa onwlonwl yxtn inp lebitc zxke

lebitac ,xzepn "oer" "oer" slic (my) `wxita

meia einly gaf xyan lk`i lk`z m`e" :aizk

el aygi `l eze` aixwnd dvxi `l iyilyd

,"`yz dper epnn zlke`d ytpde didi lebt

mzd dn ,"`yi eper eilke`e" :xzepa aizke

aizkc lebta s` ,"oer" dia aizkc xzepa zxk

.zxk Ð "`yz dper" diauega miycw hgey

l`e" :(fi `xwie) aizkc ,olrd `l elit` zxka

yi`l aygi mc 'ebe e`iad `l cren ld` gzt

,zxka inp dlrne ."dzxkpe jty mc `edd¤

gaf e` dler dlri xy`" :(fi `xwie) aizkc

bby m`e .'ebe "ep`iai `l cren ld` gzt l`e

.ze`hg izy aiig Ð bbeya dlrde hgye

äùò úåöî äìéîå çñôåzxka gqt ;zxkae Ð

"xedh `ed xy` yi`de" :(h xacna) aizkc Ð

gqt ipde ."dzxkpe 'ebe leni `l xy` xkf lxre" :(fi ziy`xa) aizkc Ð zxka dlin ,'ebe

miaiige edpip dyrz `l zevn edlek jpi` la` ,[ozbby lr oaxw oi`e] dyr zevn dline

scbnae .od oiyxetnc zeixrc ie`l oebke ,onwl yxtnck e`l lr `l` oaxw oi`c ,oaxwa

xy` ytpde" :(eh xacna) aizkc Ð inp zxke ,"llwz `l midl`" (ak zeny) Ð e`l epivn

llekc ,zxk aizk lirlc zeixr ipd lkae ."dzxkpe scbn `ed 'd z` 'ebe dnx cia dyrz

:(gi `xwie) Ð edlek zeixra eda aizk inp e`le ,"zeyerd zeytpd ezxkpe" `tiqa edl

l`e" (gi `xwie) Ð e`l inp dcpae .aizk "dlbz `l" inp edlekae ,"dlbz `l jn` zexr"

:aizk edlek zeixr xzalc ,ipixg` mr llek dcpc zxke ,"axwz `l dz`neh zcpa dy`

ezeng m` m`a `le en` ig` zy`a `l zxk aizk `lc i`de ."zeyerd zeytpd ezxkpe"

e`l ;zxke e`l inp dxf dcear caerde .`ziixe`a iaizk `lc ,mixteq ixacn od zeipyc Ð

'd xac ik" :(eh xacna) aizkc Ð zxke ,"xg` l`l degzyz `l" :(cl zeny) aizkc Ð

oixcdpqa xn xn`ck ,'d xac dfac ,ixiin dxf dcearae ."zxkz zxkd xtd ezevn z`e dfa

.xacn dxf dceara "jl didi `le" ,meprny dxeabd itn "jl didi `l"e "ikp`" :(`,hv)

`vni `l" :(gi mixac) inp i` ,"jlenl xiardl ozz `l jrxfne" :(gi `xwie) Ð jlenc e`l

xn`z l`xyi ipa l`e" :(k `xwie) aizkc ,eda zi` inp zxk ."y`a ezae epa xiarn ja

ip` iznye" :dixza aizke "znei zen jlenl erxfn ozi xy` 'ebe l`xyi ipan yi` yi`

`xwie) aizkc Ð dxdf` dia zi` inp ae` lrae .'ebe "eze` izxkde `edd yi`a ipt z`

l` dptz xy` ytpde" :(k `xwie) aizkc Ð inp zxke ,'ebe "zeae`d l` eptz l`" :(hi

zayd z` llgnde .iperci `kd ipz `l `nrh i`n yxtn `xnbae ."dzxkpe zeae`d

zeny) aizkc Ð inp zxke ,"dk`ln lk dyrz `l" :(k zeny) aizkc Ð dia zi` dxdf`

lk`i `le" Ð e`la ycwd z` lk`y `nhe .'ebe "dzxkpe dk`ln da dyerd lk ik" :(`l

axwi xy` yi` lk mkizexecl mdil` xen`" :(ak `xwie) aizkc zxkae ,"xdhi xy` cr

l`e" :(ai `xwie) aizkc Ð e`l `nh ycwnd l` `ad ."dzxkpe eilr ez`nehe 'ebeycwnd

mce alg lke` ."dzxkpe `nh 'd okyn z` ik" Ð zxk ,"mdipgn z` e`nhi `le `az `l

lk ik" :(f `xwie) Ð alga zxk ."elk`z `l mc lke alg lk" :(b `xwie) aizkc Ð e`la

lk 'ebe `ed eytpa enc xya lk ytp ik" :(fi `xwie) Ð mca zxk ,"dzxkpe alg lke`

Ð zxk ,"lk`i `l y`a xzepd z` ztxye" (hk zeny) Ð xzepc dxdf` ."zxki eilke`

i`dn ol `wtp lebta dxdf` ."dzxkpe llg 'd ycw z` ik `yi eper eilke`e" :oxn`ck

ipy wxta migqta opixnbck "md ycw ik lk`i `l einly gaf xyan xzei m`e" :`xw

.ezlik` lr dyrz `l ozil aezkd `a leqt ycway lk Ð "md ycw ik lk`i `l" :(`,ck)

(a,b zezixk) `wxit i`da yxtn uega hgey .xzepn "oer" "oer" sili ,oxn`ck Ð zxke

`l cren ld` gzt l`e" :d`lrda [aizkc ,d`ad] d`ad dey dxifba xinbc o`nl e`la

`l oldl dn ,'ebe "e`iad `l cren ld` gzt l`e" :d`ad dhigya o`k xn`pe ,"ep`iai

dl iziinc o`nle .xidfd ok m` `l` ypr `l inp o`k s` Ð xidfd ok m` `l` ypr

ok m` `l` ypr `l d`lrd dn "dyrz mye jizeler dlrz my" :`xw xn` ,`ywida

lke ,(ai mixac) 'ebe "dlrz ot jl xnyd" Ð e`la uega dlrn .inp dhigy s` Ð xidfd

.dyrz `l `l` epi` "l`"e "ot" xn`py mewn

gaf e` dler dlri xy`" :lirl oxn`ck Ð zxke

zvngn lk" Ð e`la ung lke` ."dzxkpe 'ebe

ung lke` lk" Ð zxk ,(ai zeny) "elk`z `l

e`la mixetkd meia lke`de .(ai zeny) "dzxkpe

`l xy` ytpd lk" :(`,`t) `neia yxtnÐ

xy` xac lr" mzdn iepir iepir xnbe ,"dperz

`l mzd dn ,(ak mixac) "edrx zy` z` dpir

ypr `l inp `kd Ð xidfd ok m` `l` ypr

,lke`a dia zi` inp zxke .xidfd ok m` `l`

mixetkd meia lke`a "dzxkpe" :dia aizkc

."dzxkpe dperz `l xy` ytpd lk" :(bk `xwie)

xnbc ,ixiinw dlik` iepira "dperz `l" i`de

aizkc ,mzdn "iepir" "iepir" (a,cr `nei)

oearx iepir oldl dn "jairxie jprie" :(g mixac)

meia dk`ln dyerd .oearx iepir o`k s` Ð

`l dk`ln lke" Ð dxdf` dia zi` mixetkd

Ð zxk ,(bk `xwie) "dfd meid mvra eyrz

.zxk edfe ,"izca`de" :(bk `xwie) aizkc

eyrz `l ezpkznae" Ð e`l ,onyd z` mhtnde

'ebe "dzxkpe edenk gwxi xy`" Ð zxk ,"edenk

.gixdl ekxvl zxhwd z` mhtnde .(l zeny)

,xacna dyn dyry oirk] Ð onyd z` mhtn

.(l zeny) "y`x minya jl gw dz`e" :[aizkc

zxhwd z` mhtnipnnq xyr cg` axrn] Ð

zlgye shp minq jl gw" [aizkc enk zxhwd

lr" Ð e`l inp dgynd ony jqd ."dpalge

ozi xy`" Ð zxk ,(l zeny) "jqii `l mc` xya

dyry eze`n (my) "einrn zxkpe xf lr epnn

zxk ,(my) "mkl eyrz `l dzpkzna" Ð dxdf` ,zxhwd z` mhtn .dgynd onyl dyn

`l Ð ycwnd zia ly zxhwa gixnd la` .(my) "zxkpe da gixdl denk dyri xy`" Ð

dia zi` mzdc ,dgynd ony jql inc `le .dlirn meyn ea oi` gixc ,zxk `le dxdf`

.zxke e`l dia zi` ikd meyn ,dyrnäùò úåöî äìéîå çñômixac) aizkc ,gqt Ð

ipdae .oxn`ck ,eda zxke ,'ebe "leni ipinyd meiae" Ð (ai `xwie) dline ,"gqt gafe" :(fh

ikd elit`e ,zayd z` llgnde dxf dcear caerd oebk ,oic zia zezin iaiig eda zi`

,dliwqa odn yie ,wpga odn yi Ð oda exz` i`e .d`xzd `la cifna od zezixk iaiig

zxke .e`vi `l zxk icin ,e`vi oic zia zzin icin Ð eda exz` `l i`e .`yixa oxn`ck

.mipa `la zny `edúàèç åúââù ìòxacna) da aizkc ,dxf dcearn dil witnc Ð

dcear dlewy !(`,g zeixed) xn xn`e ,'ebe "dl`d zevnd lk z` eyrz `le ebyz ike" :(eh

za fr daixwde" (fh xacna) oaxw da aizke ,"zevn" da aizk `dc ,dxezd lk cbpk dxf

oiaiigy dxf dcear dn :opixnbe ,"dzpylk s` ,z`hg dzbby lr oiaiig zxk dpecf lr

xeaqk Ð zeixrc bbey .zezixk ipd oebk ,z`hg ezbby lr oiaiig Ð zxk epecf lr oiaiigy

dkxck `ly ezy` lr `al xeaqk Ð bbeya dndad lre xkfd lr `ade .ezy` `idy

.z`hg `ian Ð `id dnda e` `ed xkfc el rcep jk xg`e ,dndad lr e` xkfd lr `ae

éåìú íùà ïäìù òãåä àì ìòåxkf e` ,dkxck `ly ezy` lr `a i` rciiz` `lc Ð

mc` `iadl dxeaqc ,inp dilr dnda d`iand dy`de .izixg`l oicd `ede .dnda e`

,zeize` izy oa my `ed jxan xeaqk Ð scbn .`id dxedh xeaqc Ð dcpe .dnda d`iade

wxta opixn`ck ,zeize` rax` ly my lr `l` aiig epi`c .zeize` rax` oa my jxae

`le dxez dxq` xehiwe geaf xeaqk Ð dxf dcear .(`,ep oixcdpq) "zezin rax`"

z` xiarde xg` mc` xiardl xeaqk Ð jlen .od zecear dl` rax`c ,jeqipe d`egzyd

oileg xya xeaqk Ð ycw .`ed leg xeaqk Ð zay .xg` seykl oiekzp Ð ae` lra .epa

`pyil .legh xeaqk Ð mce ,oney xeaqk Ð alg .`ed xg` zia xeaqk Ð ycwn ,`ed

xyk xeaqk Ð lebte xzep .ixen oeyl .`ed mibc mc e` miabg mcy xeaqk Ð mc :`pixg`

,dnaa aixwd zenad xeqi` xg`l Ð dlrn .`id oileg znda xeaqk Ð uega hgey .`ed

xeaqk Ð xetk meie gqt .cigi znaa `xwl miwene ,zexzen xeav ly el` zena xeaqke

la` .oiaezkd oipnnqd ody e`vnpe mixg` oipnnql oiekzp Ð zxhwe ony .od legd zeni

.xehte ,`ed qep` `l` ,`ed bbey e`l Ð sebd lk xwerc ,ixnbl xzen xne`òãåä àì
.`a odn dfi` lr rci `le ,ezy` lr `eal xeaqke ,dhna ezeg`e ezy` Ðäìåòá àåäù

ãøåéåoi` :(`,dk zezixk) `xza wxta opixn`ck ,reaw wtqa `l` ielz my` my oi`e Ð

.dreaw z`hg ezbbye zxk epecfy xac lr `l` `a my`óãâîä óà`xnba yxtn Ð

.xn`w i`n
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קלג oifge` mipy` cenr a sc ± oey`x wxtzereay

äðùîìëzezixk jpd,wpga odn yi Ð d`xzd `ki` i` la` ,d`xzd `la cifna Ð

ipzinl ixii`e hwpc i`de .z`hga bbeyae .zewlna odn yie ,dliwqa odn yie

lre xekfd lr `ad ipiae ipia ipze wiqt xcde ,'ek a` zy`ce m`c zeixr `yixa

edlek ipzw `le .dzae dy` ipzinl ligzn xcde ,dilr dndad z` d`iande dndad

oixcdpqa ol miwc meyn ,`ziinwa iccd icda

a` zy`e m` :`yixa hwpc ipd lkc (`,bp)

ediipic Ð dndad lre xekfd lr `ade dlke

zexengc meyn ,`yixa edppz ikdle ,dliwqa

.(`yixa edppz ikdle) oic zia zezin x`yn

äúáå äùà(oae) ,llka dpa zae dza zae Ð

ezeng m`e ezeng ,epa zae eza zae eza [oke]

.df llka eing m`eóãâîo`nl `ki` Ð

z` jxan :[a,f zezixk] (ep oixcdpq) xn`c

xxeyne xnfn :xn`c o`nl `ki`e ,myd

.dxf dcearløúåðã úøëonwl yxtn Ð

`yi eper eilke`e" :`wxit i`da (`,d zezixk)

dil opinwene "dzxkpe llg 'd ycw z` ik

.xzepa onwlonwl yxtn inp lebitc zxke

lebitac ,xzepn "oer" "oer" slic (my) `wxita

meia einly gaf xyan lk`i lk`z m`e" :aizk

el aygi `l eze` aixwnd dvxi `l iyilyd

,"`yz dper epnn zlke`d ytpde didi lebt

mzd dn ,"`yi eper eilke`e" :xzepa aizke

aizkc lebta s` ,"oer" dia aizkc xzepa zxk

.zxk Ð "`yz dper" diauega miycw hgey

l`e" :(fi `xwie) aizkc ,olrd `l elit` zxka

yi`l aygi mc 'ebe e`iad `l cren ld` gzt

,zxka inp dlrne ."dzxkpe jty mc `edd¤

gaf e` dler dlri xy`" :(fi `xwie) aizkc

bby m`e .'ebe "ep`iai `l cren ld` gzt l`e

.ze`hg izy aiig Ð bbeya dlrde hgye

äùò úåöî äìéîå çñôåzxka gqt ;zxkae Ð

"xedh `ed xy` yi`de" :(h xacna) aizkc Ð

gqt ipde ."dzxkpe 'ebe leni `l xy` xkf lxre" :(fi ziy`xa) aizkc Ð zxka dlin ,'ebe

miaiige edpip dyrz `l zevn edlek jpi` la` ,[ozbby lr oaxw oi`e] dyr zevn dline

scbnae .od oiyxetnc zeixrc ie`l oebke ,onwl yxtnck e`l lr `l` oaxw oi`c ,oaxwa

xy` ytpde" :(eh xacna) aizkc Ð inp zxke ,"llwz `l midl`" (ak zeny) Ð e`l epivn

llekc ,zxk aizk lirlc zeixr ipd lkae ."dzxkpe scbn `ed 'd z` 'ebe dnx cia dyrz

:(gi `xwie) Ð edlek zeixra eda aizk inp e`le ,"zeyerd zeytpd ezxkpe" `tiqa edl

l`e" (gi `xwie) Ð e`l inp dcpae .aizk "dlbz `l" inp edlekae ,"dlbz `l jn` zexr"

:aizk edlek zeixr xzalc ,ipixg` mr llek dcpc zxke ,"axwz `l dz`neh zcpa dy`

ezeng m` m`a `le en` ig` zy`a `l zxk aizk `lc i`de ."zeyerd zeytpd ezxkpe"

e`l ;zxke e`l inp dxf dcear caerde .`ziixe`a iaizk `lc ,mixteq ixacn od zeipyc Ð

'd xac ik" :(eh xacna) aizkc Ð zxke ,"xg` l`l degzyz `l" :(cl zeny) aizkc Ð

oixcdpqa xn xn`ck ,'d xac dfac ,ixiin dxf dcearae ."zxkz zxkd xtd ezevn z`e dfa

.xacn dxf dceara "jl didi `le" ,meprny dxeabd itn "jl didi `l"e "ikp`" :(`,hv)

`vni `l" :(gi mixac) inp i` ,"jlenl xiardl ozz `l jrxfne" :(gi `xwie) Ð jlenc e`l

xn`z l`xyi ipa l`e" :(k `xwie) aizkc ,eda zi` inp zxk ."y`a ezae epa xiarn ja

ip` iznye" :dixza aizke "znei zen jlenl erxfn ozi xy` 'ebe l`xyi ipan yi` yi`

`xwie) aizkc Ð dxdf` dia zi` inp ae` lrae .'ebe "eze` izxkde `edd yi`a ipt z`

l` dptz xy` ytpde" :(k `xwie) aizkc Ð inp zxke ,'ebe "zeae`d l` eptz l`" :(hi

zayd z` llgnde .iperci `kd ipz `l `nrh i`n yxtn `xnbae ."dzxkpe zeae`d

zeny) aizkc Ð inp zxke ,"dk`ln lk dyrz `l" :(k zeny) aizkc Ð dia zi` dxdf`

lk`i `le" Ð e`la ycwd z` lk`y `nhe .'ebe "dzxkpe dk`ln da dyerd lk ik" :(`l

axwi xy` yi` lk mkizexecl mdil` xen`" :(ak `xwie) aizkc zxkae ,"xdhi xy` cr

l`e" :(ai `xwie) aizkc Ð e`l `nh ycwnd l` `ad ."dzxkpe eilr ez`nehe 'ebeycwnd

mce alg lke` ."dzxkpe `nh 'd okyn z` ik" Ð zxk ,"mdipgn z` e`nhi `le `az `l

lk ik" :(f `xwie) Ð alga zxk ."elk`z `l mc lke alg lk" :(b `xwie) aizkc Ð e`la

lk 'ebe `ed eytpa enc xya lk ytp ik" :(fi `xwie) Ð mca zxk ,"dzxkpe alg lke`

Ð zxk ,"lk`i `l y`a xzepd z` ztxye" (hk zeny) Ð xzepc dxdf` ."zxki eilke`

i`dn ol `wtp lebta dxdf` ."dzxkpe llg 'd ycw z` ik `yi eper eilke`e" :oxn`ck

ipy wxta migqta opixnbck "md ycw ik lk`i `l einly gaf xyan xzei m`e" :`xw

.ezlik` lr dyrz `l ozil aezkd `a leqt ycway lk Ð "md ycw ik lk`i `l" :(`,ck)

(a,b zezixk) `wxit i`da yxtn uega hgey .xzepn "oer" "oer" sili ,oxn`ck Ð zxke

`l cren ld` gzt l`e" :d`lrda [aizkc ,d`ad] d`ad dey dxifba xinbc o`nl e`la

`l oldl dn ,'ebe "e`iad `l cren ld` gzt l`e" :d`ad dhigya o`k xn`pe ,"ep`iai

dl iziinc o`nle .xidfd ok m` `l` ypr `l inp o`k s` Ð xidfd ok m` `l` ypr

ok m` `l` ypr `l d`lrd dn "dyrz mye jizeler dlrz my" :`xw xn` ,`ywida

lke ,(ai mixac) 'ebe "dlrz ot jl xnyd" Ð e`la uega dlrn .inp dhigy s` Ð xidfd

.dyrz `l `l` epi` "l`"e "ot" xn`py mewn

gaf e` dler dlri xy`" :lirl oxn`ck Ð zxke

zvngn lk" Ð e`la ung lke` ."dzxkpe 'ebe

ung lke` lk" Ð zxk ,(ai zeny) "elk`z `l

e`la mixetkd meia lke`de .(ai zeny) "dzxkpe

`l xy` ytpd lk" :(`,`t) `neia yxtnÐ

xy` xac lr" mzdn iepir iepir xnbe ,"dperz

`l mzd dn ,(ak mixac) "edrx zy` z` dpir

ypr `l inp `kd Ð xidfd ok m` `l` ypr

,lke`a dia zi` inp zxke .xidfd ok m` `l`

mixetkd meia lke`a "dzxkpe" :dia aizkc

."dzxkpe dperz `l xy` ytpd lk" :(bk `xwie)

xnbc ,ixiinw dlik` iepira "dperz `l" i`de

aizkc ,mzdn "iepir" "iepir" (a,cr `nei)

oearx iepir oldl dn "jairxie jprie" :(g mixac)

meia dk`ln dyerd .oearx iepir o`k s` Ð

`l dk`ln lke" Ð dxdf` dia zi` mixetkd

Ð zxk ,(bk `xwie) "dfd meid mvra eyrz

.zxk edfe ,"izca`de" :(bk `xwie) aizkc

eyrz `l ezpkznae" Ð e`l ,onyd z` mhtnde

'ebe "dzxkpe edenk gwxi xy`" Ð zxk ,"edenk

.gixdl ekxvl zxhwd z` mhtnde .(l zeny)

,xacna dyn dyry oirk] Ð onyd z` mhtn

.(l zeny) "y`x minya jl gw dz`e" :[aizkc

zxhwd z` mhtnipnnq xyr cg` axrn] Ð

zlgye shp minq jl gw" [aizkc enk zxhwd

lr" Ð e`l inp dgynd ony jqd ."dpalge

ozi xy`" Ð zxk ,(l zeny) "jqii `l mc` xya

dyry eze`n (my) "einrn zxkpe xf lr epnn

zxk ,(my) "mkl eyrz `l dzpkzna" Ð dxdf` ,zxhwd z` mhtn .dgynd onyl dyn

`l Ð ycwnd zia ly zxhwa gixnd la` .(my) "zxkpe da gixdl denk dyri xy`" Ð

dia zi` mzdc ,dgynd ony jql inc `le .dlirn meyn ea oi` gixc ,zxk `le dxdf`

.zxke e`l dia zi` ikd meyn ,dyrnäùò úåöî äìéîå çñômixac) aizkc ,gqt Ð

ipdae .oxn`ck ,eda zxke ,'ebe "leni ipinyd meiae" Ð (ai `xwie) dline ,"gqt gafe" :(fh

ikd elit`e ,zayd z` llgnde dxf dcear caerd oebk ,oic zia zezin iaiig eda zi`

,dliwqa odn yie ,wpga odn yi Ð oda exz` i`e .d`xzd `la cifna od zezixk iaiig

zxke .e`vi `l zxk icin ,e`vi oic zia zzin icin Ð eda exz` `l i`e .`yixa oxn`ck

.mipa `la zny `edúàèç åúââù ìòxacna) da aizkc ,dxf dcearn dil witnc Ð

dcear dlewy !(`,g zeixed) xn xn`e ,'ebe "dl`d zevnd lk z` eyrz `le ebyz ike" :(eh

za fr daixwde" (fh xacna) oaxw da aizke ,"zevn" da aizk `dc ,dxezd lk cbpk dxf

oiaiigy dxf dcear dn :opixnbe ,"dzpylk s` ,z`hg dzbby lr oiaiig zxk dpecf lr

xeaqk Ð zeixrc bbey .zezixk ipd oebk ,z`hg ezbby lr oiaiig Ð zxk epecf lr oiaiigy

dkxck `ly ezy` lr `al xeaqk Ð bbeya dndad lre xkfd lr `ade .ezy` `idy

.z`hg `ian Ð `id dnda e` `ed xkfc el rcep jk xg`e ,dndad lr e` xkfd lr `ae

éåìú íùà ïäìù òãåä àì ìòåxkf e` ,dkxck `ly ezy` lr `a i` rciiz` `lc Ð

mc` `iadl dxeaqc ,inp dilr dnda d`iand dy`de .izixg`l oicd `ede .dnda e`

,zeize` izy oa my `ed jxan xeaqk Ð scbn .`id dxedh xeaqc Ð dcpe .dnda d`iade

wxta opixn`ck ,zeize` rax` ly my lr `l` aiig epi`c .zeize` rax` oa my jxae

`le dxez dxq` xehiwe geaf xeaqk Ð dxf dcear .(`,ep oixcdpq) "zezin rax`"

z` xiarde xg` mc` xiardl xeaqk Ð jlen .od zecear dl` rax`c ,jeqipe d`egzyd

oileg xya xeaqk Ð ycw .`ed leg xeaqk Ð zay .xg` seykl oiekzp Ð ae` lra .epa

`pyil .legh xeaqk Ð mce ,oney xeaqk Ð alg .`ed xg` zia xeaqk Ð ycwn ,`ed

xyk xeaqk Ð lebte xzep .ixen oeyl .`ed mibc mc e` miabg mcy xeaqk Ð mc :`pixg`

,dnaa aixwd zenad xeqi` xg`l Ð dlrn .`id oileg znda xeaqk Ð uega hgey .`ed

xeaqk Ð xetk meie gqt .cigi znaa `xwl miwene ,zexzen xeav ly el` zena xeaqke

la` .oiaezkd oipnnqd ody e`vnpe mixg` oipnnql oiekzp Ð zxhwe ony .od legd zeni

.xehte ,`ed qep` `l` ,`ed bbey e`l Ð sebd lk xwerc ,ixnbl xzen xne`òãåä àì
.`a odn dfi` lr rci `le ,ezy` lr `eal xeaqke ,dhna ezeg`e ezy` Ðäìåòá àåäù

ãøåéåoi` :(`,dk zezixk) `xza wxta opixn`ck ,reaw wtqa `l` ielz my` my oi`e Ð

.dreaw z`hg ezbbye zxk epecfy xac lr `l` `a my`óãâîä óà`xnba yxtn Ð

.xn`w i`n
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc zezixk(iriax meil)

àøîâ
:`xnbd zxxan .'dxeza zezixk yye miyly' :dpyna epipyàðééðî¦§¨¨

éì änìrecne ,zezixkd iaiig oipn z` xnel `pzd jxved recn - ¨¨¦
:`xnbd zx`an .'zxk epecf lr miaiig el` lr' wx azk `løîà̈©

,ïðçBé éaøcnll `pzd `aãçà íìòäa ïlek ïàNò íàLm`y - ©¦¨¨¤¦£¨¨¨§¤§¥¤¨
dnlrda dpyna zeiepnd zexiard yye miyly lk lr bbeya xar
oze` lk lr xary xg`l `l` `hgy el rcep `ly ,xnelk ,zg`

,zexiaráéiçoaxw,úçàå úçà ìk ìòdfn df miwelg mdy oeik ©¨©¨©©§©©
.`hge `hg lk lr dxtk `iadl aiig `linne ,m`hga

mixacd oipn z` `pzd micwd oday zetqep zeipyn d`ian `xnbd
:jka mrhd dn zxxane ,dpyna mi`aendeú,xxal yi cere -àä̈

ïðúcdpyna(.a zay)àðééðî ,'úçà øñç íéòaøà úBëàìî úBáà' ¦§©£§¨©§¨¦¨¥¤¨¦§¨¨
éì änìek`lnd oipn azkp dn myl -zx`an .zaya zexeq`d z ¨¨¦

rinydl `pzd `a ef dpyna s` :`xnbdïlek ïàNò íàLlkl - ¤¦£¨¨¨
zek`lnd,ãçà íìòäa,dk`lnl dk`ln oia e`hg el rcep `le §¤§¥¤¨

áéiçz`hg.úçàå úçà ìk ìò ©¨©¨©©§©©
:`xnbd dkiynnez,xxal yi cere -ïðúc àäoldl(:g),äòaøà' ¨¦§©©§¨¨
äøtë éøqeçîmze` daiigy ,'rxevnde zcleide dafde afd ,'ek §§¥©¨¨

lek`l mxizdl ick wx ,e`hg `ly s` z`hg oaxw `iadl dxezd
,miycwaéì änì àðééðî:`xnbd zx`an .mpiipn azkp dn myl - ¦§¨¨¨¨¦

oipnd z` `pzd dpyé÷etàìhrnle `ivedl -îeixacéaøc §©¥¦§©¦
eåä äMîç ,øîàc ,á÷òé ïa øæòéìà,dxtk ixqegn dyng yi - ¡¦¤¤¤©£Ÿ§¨©£¦¨¨

[ïðúc] (àéðúã),my dpynd jynda,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ¦§©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
øb,xiibzpyäøtk øqeçîxeq`e `edmiycwa lek`l el÷øfiL ãò ¥§©©¨¨©¤¦¨¥

,åéìò íc,`ian `edy dlerd oaxw mc epiideäòaøà àðz éëäà- ¨¨¨©¨¦¨¨©§¨¨
ezpeek oi`y zexedl ,'dxtk ixqegn drax`' oeyl `pzd hwp okl

.xbd z` lelkl
:`xnbd dkiynnïðúc àä ,ezoldl(my),ïBãfä ìò ïéàéáî äòaøà' ¨¦§©©§¨¨§¦¦©©¨

,'äââLkzreaye zecrd zreaye ,`nhpy xifpe ,dgty lr `ad mde ¦§¨¨
,oecwtd.éì änì àðééðî:`xnbd zx`anî é÷etàìezrcéaøc ¦§¨¨¨¨¦§©¥¦§©¦

àéðúc ,ïBòîL,`ziixaaïBãwtä úòeáL ,øîBà ïBòîL éaø ¦§§©§¨©¦¦§¥§©©¦¨
[ecia exiag ly oenn oi`y xwyl raypd-]äøtëì dðBãæ ïzéð àìŸ¦©§¨§©¨¨

,oaxwn xeht da cifnd -äòaøà àðz éëäà`pzd hwp okl - ©¨¦¨¨©§¨¨
.mllka oecwtd zreayy xnel ,drax` mdy dpyna

ïðúc àä ,ezoldl(.h),úBøéáò ìò ãçà ïaø÷ ïéàéáî äMîç' ¨¦§©£¦¨§¦¦¨§¨¤¨©£¥
.éì änì àðééðî ,'äaøä`ed oipnd dpypy mrhd :`xnbd zx`an ©§¥¦§¨¨¨¨¦

àôéñ àðúéîì éòa à÷c íeMî`tiqa zepyl `pzd dvxy meyn - ¦§¨¨¥§¦§¨¥¨
`ed dyng mze`n cg`y dpynd lyúBàîeè àîèð íà ,øéæð̈¦¦¦§¨§

,äaøä,mlek lr cg` oaxw `ianydì úçkLîeeay ote`de - ©§¥©§©©¨
`ed ,cg` oaxwa xhti ze`neh dnka `nhpy xifpy epivnïBâkxifp §

aey ligzdle ,mini dray xetql eilry ,ezexifp ini jeza `nhpy
,dxdh zexifp zepnléòéáMa énhéàc`nhp xtqy iriayd meiae - §¦©¥©§¦¦

,mitqep mini dray xtqe ,aeya àîèðå øæçåd mei,éòéáM`vnpe §¨©§¦§¨©§¦¦
,minrt yly `nhpyépîeaiig epi`y ef dpyn diepy in zrcke - ©¦

k ,cg` oaxw `l`äøäèc úeøéæð ,øîàc ,àéä äãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨¦§¨©§¦§¨¢¨
déìò àìééçã àeä éòéáL ïîdpene xfegy ,dycgd zexifpd oipn - ¦§¦¦§©§¨£¥

cr epaxw z` `ian epi`y s` ,iriayd mein dligzn ,xdhpy xg`l
meia elld ze`nehd zyly eidy s`y ok m` `vnpe .ipinyd meid
d`neh lk zaygpe ,dxdh zexifp zligzl ie`xd onf `edy iriayd
d`nehd lr `l` oaxw `ian epi` mewn lkn ,oaxw zaiignk
.oaxw zaxwdl ie`x epi`y onfa ze`nehd x`y eidy oeik ,dpexg`d
,'daxd zexiar lr cg` oaxw `ian' df xifpy dpynd dxn` jk lre
ipta oaxw eaiigl die`x odn zg` lky ze`neh dnk lr epiide

.envr
:zx`ane `xnbd dkiynnéàc[m`y-]øîàzk ef dpyny,àéä éaø §¦Ÿ©©¦¦

ixdc ïåékeixacldéìò àìééç àì éðéîL ãò äøäèc úeøéæðoi` - ¥¨§§¦§¨¢¨©§¦¦Ÿ¨§¨£¥
xifpd oipnok m` ,ipinyd meidn `l` ligzn dycgd zeéëéä¥¦

dì úçkLîdnk lr cg` oaxw `iany `vnz ote` dfi`a - ©§©©¨

,jytp dnn ixde ,ze`nehéàxaecn,éòéáMa àîèðcdray xtqe ¦§¦§¨©§¦¦
mini,éòéáMa àîèðå øæçåoipn z` ligzdl lki `l oiicry oeik ixd §¨©§¦§¨©§¦¦

c `vnp ,dxdhd zexifpàéä àzëéøà äàîeè àãç dleklky - ¨£¨§¨£¦§¨¦
zexiar'k aygp df oi`e ,dkex` zg` d`nehk md `nhpy ze`nehd

.`pzd hwpy 'daxdéàåote`a xaecna àîèðcd mei,éðéîMxg`l §¦§¦§¨©§¦¦
,mini dray xtqe ,dxdhd zexifp z` ligzd xakyàîèðå øæçå§¨©§¦§¨

ad mei,éðéîMmb `edy ,ztqep dxdh zexifp aey zepnl ligzdyk ©§¦¦
ixd ,oaxwd zaxwdl ie`xd onfdàéáäì äéeàøä äòLa àöéc ïåék¥¨§¨¨§¨¨¨§¨§¨¦

ïaø÷ daie`xd onfd ribd xak dycgd d`nehd mcewy oeik - ¨¨§¨
,oaxwd zaxwdláéiçoaxw,úçàå úçà ìk ìòdpynd eli`e ©¨©¨©©§©©

dpyndy xnel okzi `l okle .cg` oaxw `l` `ian epi`y zxne`
,iax zhiyk `iddpéî òîL àlàixack ef dpyny o`kn gken - ¤¨§©¦¨

.àéä äãeäé éaøa éñBé éaøz` xnel dpynd ly `pzd jxved jkle ©¦¥§©¦§¨¦
m`y ,'daxd zexiar lr cg` oaxw oi`ian dyng' dligza oipnd

.`id iaxk ef dpyne ,llka xifp oi`y mixeaq epiid ok `l
:`xnbd zxxan,äãeäé éaøa éñBé éaø éàîe éaø éàîokid ,xnelk ©©¦©©¦¥§©¦§¨

:`xnbd zx`an .ef zwelgna ewlgpy epivnàéðúcxn`p ,`ziixaa §©§¨
weqta(`i e xacna)WtPd lr `hg xW`n eilr xRke'BLàø úà Lc÷å §¦¤¨¨¥£¤¨¨©©¨¤§¦©¤Ÿ

,'àeää íBialigziy epiid 'FW`x z` WCwe' oeyld zernyne ©©§¦©¤Ÿ
dxdh zexifp ea zepnl ligzny mei eze`e ,dxdh zexifp zepnl

`ed ,'`Edd mFIA' weqta `xwpy zxg`,åéúBðaø÷ úàáä íBéa ©©§£¨©¨§§¨
,ipinyd meia epiide,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø .éaø éøácmFIA' ¦§¥©¦©¦¥§©¦§¨¥©

`ed dxez dxn`y '`Edd,Bzçìâz íBéa.iriayd meia epiide ©§¦§©§
:zx`ane `xnbd dkiynnez,xxal yi cere -ïðúc àäoldl(.h) ¨¦§©

,'ãøBéå äìBò ïaø÷ ïéàéáî äMîç'`xnba x`eane(:i my)mdy £¦¨§¦¦¨§©¤§¥
,xwyl iehia zreay raypde ,zecr el rcei epi`y exiagl raypd

,rxevne zclei ,bbeya ycwnl qpkp e` ycw lk`y `nhàðééðî¦§¨¨
.éì änì:`xnbd zx`anéðz÷c íeMîaàôéñx`eany meyn - ¨¨¦¦§¨¨¥¥¨

zeixeda dpyna(:g)mdilr miaiigy mipte` dyng mze`a zwqerd ,
dxiar xearl xzeny exede erhy oic ziay ,cxeie dler oaxw
mz`xed dzid m` wx xeaiv ly xac mlrd xt oaxw miaiig znieqn
dxiara exed m` `le ,dreaw z`hg dilr `ian cigiy dxiara

s`e ,cxeie dler oaxw dilr `ian cigiyàéNðdxiar xary ¨¦
epic ,cxeie dler oaxwa cigi lv` dzxtkyïäa àöBik,oic ziak - ©¥¨¤

,oaxw `ian epi`eäMîç [éðz]miaiegnd oipn z` `pzd dpy okl - ¨¥£¦¨
,dyng mdy cxeie dler oaxwaé÷etàìhrnle `ivedl -éaøcî §©¥¦§©¦

øîàc ,øæòéìà`ian cigi oi` eiycwe ycwn z`neh ly `hgay ¡¦¤¤§¨©
`linne ,dreaw z`hg `l` ,cxeie dler oaxw,øéòN àéáî àéNð̈¦¥¦¨¦

`iypde z`hg mdilr `ian cigiy ,dxezay zexiar x`y enk
dler oaxwa miaiigd oipn z` dpen `pzd did `l m`y .xiry `ian
el` llka eiycwe ycwn z`neh ly `hg oi`y mixeaq epiid ,cxeie
mi`iane ,dpyndn ewgenl yi `l` ,cxeie dler oaxw mda yiy
lr s`y eprinydl ,mpiipn z` `pzd hwp okl .dreaw z`hg eilr
cinrdl yie ,cxeie dler oaxw heicd `ian eiycwe ycwn z`neh
e` ,ixnbl xeht `iypy ,ililbd iqei iax zrck e` epizpyn z`

oerny iaxe `aiwr iax zrck(.h my)cxeie dler oaxw `ian `iypy
.heicdk

:zx`ane `xnbd dkiynnïðúc àä ,ez`nw `aa zkqna(.a), ¨¦§©
,ïé÷éæð úBáà äòaøà,[y`-] xradde drand ,xead ,xeydàðéðî ©§¨¨£§¦¦¦§¨¨

éì änì`a :`xnbd zx`an .oiwifpd zea` oipn xn`p dn myl - ¨¨¦
`pzdé÷etàìhrnle `ivedl -ìL ,øîàc ,àéòLBà éaøcîäL §©¥¦§©¦©§¨§¨©§Ÿ¨

,ïä ïé÷éæð úBáà øNòipin dynge mixney ipin drax` mde ¨¨£§¦¦¥
.dpyna epypy drax` mze` caln ,wifnd mc` ly minelyz

:`xnbd zl`eyàéòLBà éaøìezea` xyr dyly dpny ,envr §©¦©§¨
,oiwfpéì änì àðééðîdaiyn .mpipn z` xnel jxved dn myl - ¦§¨¨¨¨¦

:`xnbdïé÷éæð úBáà äòaøàå íéøNò ,øîàc ,àéiç éaøcî é÷etàì§©¥¦§©¦¦¨§¨©¤§¦§©§¨¨£§¦¦
,ïämdilr siqede ,`irye` iax dpyy oiwifp zea` dxyr yly mde ¥

gaeh ly dynge drax` inelyz ,apb ly ltk inelyz `iig iax
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oifge` mipya cenr a sc ± oey`x wxtzereay

àøîâàðééðî.yye miyly Ðäøôë éøñåçîcr miycwa milke` opi`c Ð

.edl yxtn (a,g zezixk) ipy wxtae ,dxtk e`iaiyíãä ÷åøæéù ãòyxtnck Ð

dlina `l` zixal eqpkp `l mkizea` dn Ð "didi xbk mkk" (`,h my) ipy wxta

.'ek minc z`vxde dliaheäòáøà àðú éëäàÐ `payeg ipzc `kid lke Ð`wec

.xiiye `pz :`niz `le ,ipzwïéàéáî äòáøà
ïåãæä ìò.(h my) ipy wxta yxtn Ðéáø

äãåäé éáøá éñåé.(my) onwl xn`c Ðúåøéæð
äøäèãxefgl dray xtqe ,`nhpy xifp Ð

iriayn ,dxdh zexifp zepnle ligzdle

lr cg` oaxw `ianc dl zgkyne .`liig

xfge iriaya `nhpy oebk ,daxd ze`neh

Ð ded xedh iriayac oeikc .iriaya `nhpe

`le .`ed zg` oaxwe ,ze`neh yly edl eed

izyac meyn ,d`nehe d`neh lk lr

die`x dry dzvi `l zepey`xd ze`neh

,ipinya `l` oaxw z`ad oi`c ,oaxw `iadl

ikdl .dpexg`d lr `l` `ian epi` jkld

xcdnc ,"iriaya `nhp" ipnif ixz hwp

oizipzna `pzc meyn Ð ze`neh yly`

."daxd ze`neh"àúëéøà äàîåè àãçÐ

.dxdh llkl `a `lc'åë äðéî òîù àìà
`wecc opireny`l Ð `piipn `pz ikdle Ð

.xifp o`kn inqe ,`id iax :`niz `le ,`ed

åùàø úà ùã÷å.dipy dxdh zexifpl Ð

ãøåéå äìåò ïáø÷ ïéàéáî äùîç,xnelk Ð

,cxeie dler oaxw oi`ian zexiar yng lr

.(`,h my) ipy wxtaéì äîì àðééðîÐ

!"el`" :ipzilàôéñ éðú÷ã íåùîzeixeda Ð

ipzwe ,dyng jpda ixii`e (a,g) ipy wxta

lre lewd zriny lr oiaiig oic zia oi` :ikd

xehtc inp oda `veik `iype ,'ek mizty ieha

dler oaxw eda jiiy [`lc] meyn ,jpd lk`

xfril` iax .`giky `l `iypa zeipre ,cxeie

zevnd lka epick xiry `ian `iyp :xne`

iax xn` `l :`xnba opixn`e .dxezay

li`ed ,eiycwe ycwn z`neha `l` xfril`

`kd `pz ikdl .dreawak zxk oda xn`pe

lkc ,hwp `wecc opireny`l Ð dyng

`ian epi` elld zexiar yng lr `iand

inq :`niz `le .cxeie dler `l` dreaw

iaxk dnewe`l ,eiycwe ycwn z`neh o`kn

oaxw dilr `iyp `ian xn`c xfril`

iax i` `l` ,dreaw `ian epi` `l` .dreaw

`aiwr iax i` ,ixnbl dil xhtc ililbd iqei

,cxeie dlera dil eaiignc oerny iaxe

.dpei ipae mixez e` dxiry e` dayk epiidc

äøùò ùìùyxtn ,drax`e mixyre Ð

`nw `aa) "oiwifp zea` drax`" wxta mzd

.mzd yxtnck ahinn mlyle ,(a,cøåñî=

.oiylnìâôîåly epaxwa lbty odk Ð

epi` ,aiigc ,epnfl ueg elke`l l`xyi

.edpip xkip epi`y wfide ,`id `nlra `xeaic `wfid i`dc .ahinn mlynåúåçàÐ

aizk xcde ,"zeyerd zeytpd ezxkpe" :(gi `xwie) eda aizkc ,dzid zeixr llka

."mnr ipa ipirl ezxkpe 'ebe ezeg` z` gwi xy` yi`" :"eidz miyecw"aåúåçà
àø÷ äá èøôãedlek jci``e ,`cg dcic dlr aiigil Ð jpi` icda dl ciar ik Ð

z`vic ezeg` ogky` :jl iraiz i`e .`cg

e`vi dnl zeixr x`y la` ,wlgl?:uixz

zeixr .oic zia zzina edpzi`c opireny`l

."znei zen" :(gi `xwie) eda aizkc e`viy

odn yie ,[wpga odn yie ,dliwqa odn yi]

zxka edpzi`c ipde .dtixy eda aizkc

,`xw da hxtc (`,cp) zenaia edl yxtn

.yxtn `l `kd irac "ezeg`e"ìë ììëá
íéùã÷älk mkizexecl mdil` xen`" Ð

"miycwd l` mkrxf lkn axwi xy` yi`

xninl `kil "axwi" i`de ,(ak `xwie)

zlihp `kil dribpac ,ynn `id dribpc

lka"n (a,ci) zekn zkqna opiqxbck ,dnyp

.dribp `le dlik` epiide ,"rbz `l ycw

(a,i) dlirn zkqna yxtn inp "axwi" i`de

xn` .axwil xykend xac `l` ,dribp epi`c

aiig `edy rbep yi ike :xfrl` iax?ok m`

oiaiig oi`y xnel Ð "axwi xy`" xn`p dnl

lr aiig epi` xnelk ,axwil xykeiy cr eilr

.axwil xykeiy cr d`neh meyn ezlik`

úéáä ÷ãá éùã÷ åàöézxk yepr epi`y Ð

xnbil inp `kde .sebd z`neha olke`d

!ezeg`n edlekøúéä äì ùéù ùéà úùà
äøñåà ééçá`l jkld .hba zyxbzny Ð

z`hga da zgkyn `le ,ezeg`n dl ixnb

.mlrdaäîöò éðôámr d`yr elit` Ð

.mixg`dúå÷ìîá àìå úøëá åðåãìdide Ð

iaiig dil zilc .elek llkd lr cnln

od el`"a ,ozzixk icin exhtp ewly zezixk

.(`,bk zekn) "oiweldäùà ìàådil ded Ð

."axwz `l dcple" :azkinlïðáøåzi`c Ð

ezeg`c zxk iwtne ,ozzixk icin exhtp edl

.wlgläùà ìàåî åäì ÷åôéú.wlgl Ðìò
åçàåîà úåçà ìòå åéáà úåçà ìòå åúÐ

cg xeqi`e li`ed :`pin` jzrc `wlqc

.`cg `l` aiigp `l Ð edlek` deg`céøä
ïé÷ìçåî íéôåâå úåîù"dy` l`e"n Ð

i`xw `zlznc Ð oiwlgen ze`xwn .`wtp

.en` zeg`e eia` zeg`e ezeg` iwtpåúåçà
åîà úåçàå åéáà úåçà àéäùyxtn Ð

(`,eh zezixk) "el exn`" wxta onwl

en` lr `ad (izek) ,`riyx xa `riyxa

cilede odn zg` lr `ae ,zepa izy cilede

eia` zeg` `idy ezeg` lr oad `ae ,oa

,wlgl `xw jixhvi` dlre .en` zeg`e

.`ed cg` sebc meynäéôéñã åúåçàîÐ

.i`w dlr inp lirlc zxkc ,`xwc
ïéàù
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.÷lçì ,BúBçàa úøk äàöé Cëì :ïðçBé éaø øîà !úçà©©£©©¦¨¨§¨¨§¨¨¥©£§©¥

é÷úîàø÷ èøôc BúBçà :àîéà ,ééaà øa éáéa áø dì ó¯ ©§¦¨©¥¨©©©¥¥¨£§¨©§¨

úçà íìòäác ïåék ,ïleëå ,dìò àãç áéiçéð¯!úçà àlà áéiçéð àì¯ììëa äéäL øác ìk :àéðúc àãä déì úéì éî ,ééaà øa éáéa áøìe ¦©¥£¨£¨§¨¥¨¦§¤§¥©©¨¦©¥¤¨©©§©¥¨©©©¥¦¥¥¨¨§©§¨¨¨¨¤¨¨¦§¨
'åâå "øNa ìëàz øLà Lôpäå" ?ãöék ,àöé Blek ììkä ìò ãnìì àlà àöé Bîöò ìò ãnìì àì ,ãnìì ììkä ïî àöéå¯ììëa íéîìL àìäå §¨¨¦©§¨§©¥Ÿ§©¥©©§¨¨¤¨§©¥©©§¨¨¨¥©§©¤¤£¤Ÿ©¨¨©£Ÿ§¨¦¦§©

ïäéìò ïéáéiçå çaæî éLã÷ ïäL íéîìM äî ,ïäéìà Léwäì ?eàöé änì ,eéä íéLãwä¯÷ãá éLã÷ eàöé ,ïäéìò ïéáéiç çaæî éLã÷ ïäL ìk óà ©¢¨¦¨¨¨¨§§©¦£¥¤©§¨¦¤¥¨§¥¦§¥©§©¨¦£¥¤©¨¤¥¨§¥¦§¥©©¨¦£¥¤¨§¨§¥¤¤

!úéaä¯øzéä dì ïéàå äåøò àéäL úãçeéî BúBçà äî ,éîð àëä ?úéaä ÷ãá éLã÷ eàöé :íúä zøîà éî åàì ;dpéî øa :éáéa áø déì øîà ©©¦£©¥©¥¨©¦¨¨¦¨§©§¨¨¨§¨§¥¤¤©©¦¨¨©¦¨£§¤¤¤¦¤§¨§¥¨¤¥

døñBà éiça¯døñBà éiça øzéä dì ïéàL ìk óà¯áøc déøa àðeä áø àîéúéàå ,äðBé éaø øîà .dìòa éiça øzéä dì LiL Léà úLà äàöé §©¥§¨©¨¤¥¨¤¥§©¥§¨¨§¨¥¤¦¤¥¨¤¥§©¥©§¨£©©¦¨§¦¥¨©¨§¥§©

äéìò ïéáéiç BúBçà äî :BúBçàì ïlek úBéøòä ìk eLweä ,àeä Léwä Cëå ìéàBä ,'åâå "úáòBzä ìkî äNòé øLà ìk ék" :àø÷ øîà ,òLBäé§ª©¨©§¨¦¨£¤©£¤¦¨©¥Ÿ¦§¨¤¥§¨¨£¨¨©£¨£©¨¦¨¤¨

dîöò éðôa¯ëa úBúéøë éáéiç :øîàc ÷çöé éaøìe .dîöò éðôa äéìò ïéáéiç ìk óààìå úøëa dðeãì ¯ BúBçàa úøk äàöé änìå ,eéä ìì ¦§¥©§¨©Ÿ©¨¦¨¤¨¦§¥©§¨§©¦¦§¨§¨©©¨¥¨¥¦§¨¨§¨¨¨§¨¨¥©£§¨§¨¥§Ÿ

?déì àðî ÷lçì ,úB÷ìîa¯äMà ìàå"î eäì ÷Btéz ,éîð ïðaøå .äMàå äMà ìk ìò ÷lçì ,"áø÷ú àì dúàîeè úcða äMà ìàå"î déì à÷ôð §©§§©¥§¨¥¨§¨¥¦§¤¦¨§¦©§¨¨Ÿ¦§©§©¥©¨¦¨§¦¨§©¨©©¦¥§¦§¤¦¨

!"dúàîeè úcða¯.éîð éëä ïéà¯?àúà éàîì BúBçàc úøk àlà¯.Bnà úBçà ìòå åéáà úBçà ìòå BúBçà ìò ÷lçì déì éòaéî¯änì éðä §¦©§¨¨¦¨¦©¦¤¨¨¥©£§©£¨¦¨¥¥§©¥©£§©£¨¦§©£¦¨¥¨¨

àä ,÷çöé éaøå .Bnà úBçà àéäLå åéáà úBçà àéäL BúBçà ìò ÷lçì :àîéà àlà !íé÷ìçeî íéôeb éøäå ïé÷ìçeî úBîL éøä ?÷lçì eäì§§©¥£¥¥§¨¦©£¥¦§¨¦¤¨¥¨§©¥©£¤¦£¨¦§¤¦£¦§©¦¦§¨¨

?déì àðî àúléî¯?déì éãáò éàî àø÷c àôéñc "Búçà" ,ïðaøå ."älb Búçà úåøò" :áéúëc ,àø÷c àôéñ ïî déì à÷ôð¯déì éòaéî ¦§¨§¨¥¨§¨¥¦¥¨¦§¨¦§¦¤§©£Ÿ¦¨§©¨©£Ÿ§¥¨¦§¨©¨§¦¥¦¨¥¥
åúåçàì
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc zezixk(iriax meil)

àøîâ
:`xnbd zxxan .'dxeza zezixk yye miyly' :dpyna epipyàðééðî¦§¨¨

éì änìrecne ,zezixkd iaiig oipn z` xnel `pzd jxved recn - ¨¨¦
:`xnbd zx`an .'zxk epecf lr miaiig el` lr' wx azk `løîà̈©

,ïðçBé éaøcnll `pzd `aãçà íìòäa ïlek ïàNò íàLm`y - ©¦¨¨¤¦£¨¨¨§¤§¥¤¨
dnlrda dpyna zeiepnd zexiard yye miyly lk lr bbeya xar
oze` lk lr xary xg`l `l` `hgy el rcep `ly ,xnelk ,zg`

,zexiaráéiçoaxw,úçàå úçà ìk ìòdfn df miwelg mdy oeik ©¨©¨©©§©©
.`hge `hg lk lr dxtk `iadl aiig `linne ,m`hga

mixacd oipn z` `pzd micwd oday zetqep zeipyn d`ian `xnbd
:jka mrhd dn zxxane ,dpyna mi`aendeú,xxal yi cere -àä̈

ïðúcdpyna(.a zay)àðééðî ,'úçà øñç íéòaøà úBëàìî úBáà' ¦§©£§¨©§¨¦¨¥¤¨¦§¨¨
éì änìek`lnd oipn azkp dn myl -zx`an .zaya zexeq`d z ¨¨¦

rinydl `pzd `a ef dpyna s` :`xnbdïlek ïàNò íàLlkl - ¤¦£¨¨¨
zek`lnd,ãçà íìòäa,dk`lnl dk`ln oia e`hg el rcep `le §¤§¥¤¨

áéiçz`hg.úçàå úçà ìk ìò ©¨©¨©©§©©
:`xnbd dkiynnez,xxal yi cere -ïðúc àäoldl(:g),äòaøà' ¨¦§©©§¨¨
äøtë éøqeçîmze` daiigy ,'rxevnde zcleide dafde afd ,'ek §§¥©¨¨

lek`l mxizdl ick wx ,e`hg `ly s` z`hg oaxw `iadl dxezd
,miycwaéì änì àðééðî:`xnbd zx`an .mpiipn azkp dn myl - ¦§¨¨¨¨¦

oipnd z` `pzd dpyé÷etàìhrnle `ivedl -îeixacéaøc §©¥¦§©¦
eåä äMîç ,øîàc ,á÷òé ïa øæòéìà,dxtk ixqegn dyng yi - ¡¦¤¤¤©£Ÿ§¨©£¦¨¨

[ïðúc] (àéðúã),my dpynd jynda,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ¦§©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
øb,xiibzpyäøtk øqeçîxeq`e `edmiycwa lek`l el÷øfiL ãò ¥§©©¨¨©¤¦¨¥

,åéìò íc,`ian `edy dlerd oaxw mc epiideäòaøà àðz éëäà- ¨¨¨©¨¦¨¨©§¨¨
ezpeek oi`y zexedl ,'dxtk ixqegn drax`' oeyl `pzd hwp okl

.xbd z` lelkl
:`xnbd dkiynnïðúc àä ,ezoldl(my),ïBãfä ìò ïéàéáî äòaøà' ¨¦§©©§¨¨§¦¦©©¨

,'äââLkzreaye zecrd zreaye ,`nhpy xifpe ,dgty lr `ad mde ¦§¨¨
,oecwtd.éì änì àðééðî:`xnbd zx`anî é÷etàìezrcéaøc ¦§¨¨¨¨¦§©¥¦§©¦

àéðúc ,ïBòîL,`ziixaaïBãwtä úòeáL ,øîBà ïBòîL éaø ¦§§©§¨©¦¦§¥§©©¦¨
[ecia exiag ly oenn oi`y xwyl raypd-]äøtëì dðBãæ ïzéð àìŸ¦©§¨§©¨¨

,oaxwn xeht da cifnd -äòaøà àðz éëäà`pzd hwp okl - ©¨¦¨¨©§¨¨
.mllka oecwtd zreayy xnel ,drax` mdy dpyna

ïðúc àä ,ezoldl(.h),úBøéáò ìò ãçà ïaø÷ ïéàéáî äMîç' ¨¦§©£¦¨§¦¦¨§¨¤¨©£¥
.éì änì àðééðî ,'äaøä`ed oipnd dpypy mrhd :`xnbd zx`an ©§¥¦§¨¨¨¨¦

àôéñ àðúéîì éòa à÷c íeMî`tiqa zepyl `pzd dvxy meyn - ¦§¨¨¥§¦§¨¥¨
`ed dyng mze`n cg`y dpynd lyúBàîeè àîèð íà ,øéæð̈¦¦¦§¨§

,äaøä,mlek lr cg` oaxw `ianydì úçkLîeeay ote`de - ©§¥©§©©¨
`ed ,cg` oaxwa xhti ze`neh dnka `nhpy xifpy epivnïBâkxifp §

aey ligzdle ,mini dray xetql eilry ,ezexifp ini jeza `nhpy
,dxdh zexifp zepnléòéáMa énhéàc`nhp xtqy iriayd meiae - §¦©¥©§¦¦

,mitqep mini dray xtqe ,aeya àîèðå øæçåd mei,éòéáM`vnpe §¨©§¦§¨©§¦¦
,minrt yly `nhpyépîeaiig epi`y ef dpyn diepy in zrcke - ©¦

k ,cg` oaxw `l`äøäèc úeøéæð ,øîàc ,àéä äãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨¦§¨©§¦§¨¢¨
déìò àìééçã àeä éòéáL ïîdpene xfegy ,dycgd zexifpd oipn - ¦§¦¦§©§¨£¥

cr epaxw z` `ian epi`y s` ,iriayd mein dligzn ,xdhpy xg`l
meia elld ze`nehd zyly eidy s`y ok m` `vnpe .ipinyd meid
d`neh lk zaygpe ,dxdh zexifp zligzl ie`xd onf `edy iriayd
d`nehd lr `l` oaxw `ian epi` mewn lkn ,oaxw zaiignk
.oaxw zaxwdl ie`x epi`y onfa ze`nehd x`y eidy oeik ,dpexg`d
,'daxd zexiar lr cg` oaxw `ian' df xifpy dpynd dxn` jk lre
ipta oaxw eaiigl die`x odn zg` lky ze`neh dnk lr epiide

.envr
:zx`ane `xnbd dkiynnéàc[m`y-]øîàzk ef dpyny,àéä éaø §¦Ÿ©©¦¦

ixdc ïåékeixacldéìò àìééç àì éðéîL ãò äøäèc úeøéæðoi` - ¥¨§§¦§¨¢¨©§¦¦Ÿ¨§¨£¥
xifpd oipnok m` ,ipinyd meidn `l` ligzn dycgd zeéëéä¥¦

dì úçkLîdnk lr cg` oaxw `iany `vnz ote` dfi`a - ©§©©¨

,jytp dnn ixde ,ze`nehéàxaecn,éòéáMa àîèðcdray xtqe ¦§¦§¨©§¦¦
mini,éòéáMa àîèðå øæçåoipn z` ligzdl lki `l oiicry oeik ixd §¨©§¦§¨©§¦¦

c `vnp ,dxdhd zexifpàéä àzëéøà äàîeè àãç dleklky - ¨£¨§¨£¦§¨¦
zexiar'k aygp df oi`e ,dkex` zg` d`nehk md `nhpy ze`nehd

.`pzd hwpy 'daxdéàåote`a xaecna àîèðcd mei,éðéîMxg`l §¦§¦§¨©§¦¦
,mini dray xtqe ,dxdhd zexifp z` ligzd xakyàîèðå øæçå§¨©§¦§¨

ad mei,éðéîMmb `edy ,ztqep dxdh zexifp aey zepnl ligzdyk ©§¦¦
ixd ,oaxwd zaxwdl ie`xd onfdàéáäì äéeàøä äòLa àöéc ïåék¥¨§¨¨§¨¨¨§¨§¨¦

ïaø÷ daie`xd onfd ribd xak dycgd d`nehd mcewy oeik - ¨¨§¨
,oaxwd zaxwdláéiçoaxw,úçàå úçà ìk ìòdpynd eli`e ©¨©¨©©§©©

dpyndy xnel okzi `l okle .cg` oaxw `l` `ian epi`y zxne`
,iax zhiyk `iddpéî òîL àlàixack ef dpyny o`kn gken - ¤¨§©¦¨

.àéä äãeäé éaøa éñBé éaøz` xnel dpynd ly `pzd jxved jkle ©¦¥§©¦§¨¦
m`y ,'daxd zexiar lr cg` oaxw oi`ian dyng' dligza oipnd

.`id iaxk ef dpyne ,llka xifp oi`y mixeaq epiid ok `l
:`xnbd zxxan,äãeäé éaøa éñBé éaø éàîe éaø éàîokid ,xnelk ©©¦©©¦¥§©¦§¨

:`xnbd zx`an .ef zwelgna ewlgpy epivnàéðúcxn`p ,`ziixaa §©§¨
weqta(`i e xacna)WtPd lr `hg xW`n eilr xRke'BLàø úà Lc÷å §¦¤¨¨¥£¤¨¨©©¨¤§¦©¤Ÿ

,'àeää íBialigziy epiid 'FW`x z` WCwe' oeyld zernyne ©©§¦©¤Ÿ
dxdh zexifp ea zepnl ligzny mei eze`e ,dxdh zexifp zepnl

`ed ,'`Edd mFIA' weqta `xwpy zxg`,åéúBðaø÷ úàáä íBéa ©©§£¨©¨§§¨
,ipinyd meia epiide,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø .éaø éøácmFIA' ¦§¥©¦©¦¥§©¦§¨¥©

`ed dxez dxn`y '`Edd,Bzçìâz íBéa.iriayd meia epiide ©§¦§©§
:zx`ane `xnbd dkiynnez,xxal yi cere -ïðúc àäoldl(.h) ¨¦§©

,'ãøBéå äìBò ïaø÷ ïéàéáî äMîç'`xnba x`eane(:i my)mdy £¦¨§¦¦¨§©¤§¥
,xwyl iehia zreay raypde ,zecr el rcei epi`y exiagl raypd

,rxevne zclei ,bbeya ycwnl qpkp e` ycw lk`y `nhàðééðî¦§¨¨
.éì änì:`xnbd zx`anéðz÷c íeMîaàôéñx`eany meyn - ¨¨¦¦§¨¨¥¥¨

zeixeda dpyna(:g)mdilr miaiigy mipte` dyng mze`a zwqerd ,
dxiar xearl xzeny exede erhy oic ziay ,cxeie dler oaxw
mz`xed dzid m` wx xeaiv ly xac mlrd xt oaxw miaiig znieqn
dxiara exed m` `le ,dreaw z`hg dilr `ian cigiy dxiara

s`e ,cxeie dler oaxw dilr `ian cigiyàéNðdxiar xary ¨¦
epic ,cxeie dler oaxwa cigi lv` dzxtkyïäa àöBik,oic ziak - ©¥¨¤

,oaxw `ian epi`eäMîç [éðz]miaiegnd oipn z` `pzd dpy okl - ¨¥£¦¨
,dyng mdy cxeie dler oaxwaé÷etàìhrnle `ivedl -éaøcî §©¥¦§©¦

øîàc ,øæòéìà`ian cigi oi` eiycwe ycwn z`neh ly `hgay ¡¦¤¤§¨©
`linne ,dreaw z`hg `l` ,cxeie dler oaxw,øéòN àéáî àéNð̈¦¥¦¨¦

`iypde z`hg mdilr `ian cigiy ,dxezay zexiar x`y enk
dler oaxwa miaiigd oipn z` dpen `pzd did `l m`y .xiry `ian
el` llka eiycwe ycwn z`neh ly `hg oi`y mixeaq epiid ,cxeie
mi`iane ,dpyndn ewgenl yi `l` ,cxeie dler oaxw mda yiy
lr s`y eprinydl ,mpiipn z` `pzd hwp okl .dreaw z`hg eilr
cinrdl yie ,cxeie dler oaxw heicd `ian eiycwe ycwn z`neh
e` ,ixnbl xeht `iypy ,ililbd iqei iax zrck e` epizpyn z`

oerny iaxe `aiwr iax zrck(.h my)cxeie dler oaxw `ian `iypy
.heicdk

:zx`ane `xnbd dkiynnïðúc àä ,ez`nw `aa zkqna(.a), ¨¦§©
,ïé÷éæð úBáà äòaøà,[y`-] xradde drand ,xead ,xeydàðéðî ©§¨¨£§¦¦¦§¨¨

éì änì`a :`xnbd zx`an .oiwifpd zea` oipn xn`p dn myl - ¨¨¦
`pzdé÷etàìhrnle `ivedl -ìL ,øîàc ,àéòLBà éaøcîäL §©¥¦§©¦©§¨§¨©§Ÿ¨

,ïä ïé÷éæð úBáà øNòipin dynge mixney ipin drax` mde ¨¨£§¦¦¥
.dpyna epypy drax` mze` caln ,wifnd mc` ly minelyz

:`xnbd zl`eyàéòLBà éaøìezea` xyr dyly dpny ,envr §©¦©§¨
,oiwfpéì änì àðééðîdaiyn .mpipn z` xnel jxved dn myl - ¦§¨¨¨¨¦

:`xnbdïé÷éæð úBáà äòaøàå íéøNò ,øîàc ,àéiç éaøcî é÷etàì§©¥¦§©¦¦¨§¨©¤§¦§©§¨¨£§¦¦
,ïämdilr siqede ,`irye` iax dpyy oiwifp zea` dxyr yly mde ¥

gaeh ly dynge drax` inelyz ,apb ly ltk inelyz `iig iax
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc zezixk(iying meil)

ìlr cnlàéäL ,BúBçàmbå åéáà úamb,Bnà úaweqta ixdy §£¤¦©¨¦§©¦
yxtzd `le ,cal en`n ezeg`ae cal eia`n ezeg`a xeqi` xn`p
z`f cenll jxev yie ,en`n mbe eia`n mb `idy ezeg` lr xeqi`

dxezd d`a dfae ,dyxcnøîBì,epcnll -ïécä ïî ïéLðBò ïéàL- ©¤¥§¦¦©¦
lre eia`n ezeg` lr dxezd daiigy xg`y xnel oi`e ,xnege lwn
mbe eia`n mb `idy ezeg` lr aiigziy oky lk ,en`n ezeg`
cnll 'dNB FzFg` zexr' ly cgein ieaixa jxev yi `l` ,en`n¤§©£¦¨

.en`ne eia`n ezeg` lr s` aiigy
:wgvi iax zrc z` `xnbd zx`an,÷çöé éaøådf weqtn cnely §©¦¦§¨

epi` ,en` zeg` mbe eia` zeg` mb `idy ezeg`l ze`hg welig
mbe eia`n mb `idy ezeg`a yper epnn cenll ick df weqt jixv

c oeik ,en`n,ïécä ïî ïéLðBò ,øáñ,xnege lwa ef zeg` cenll yie ¨©§¦¦©¦
lr aiigziy oky lk ,en`n e` eia`n ezeg` lr dxezd daiig m`y

.en`ne eia`n ezeg`:wgvi iax zrca sqep xe`ia,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨
za `idy ezeg`l yper epnn cenll df weqt jixv epi` wgvi iaxy

c oeik ,en` zae eia`éìéócnel `edy -,äøäæàî LðBò,xnelk ¨¦¤¥©§¨¨
.zxka dilr dypr jk ,dxezd dilr dxidfdy myk

:ze`hg weliga sqep oic d`ian `xnbdéaø øîà ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©©¦
ïéåàì éðL àöBî äzàL íB÷î ìk ,àéòLBädazky mixac ipy - ©§¨¨¨¤©¨¥§¥¨¦

,micxtp oie`l ipy dxezd mdilrãçà úøëåz` dllky s` - §¨¥¤¨
yi ,cg` zxk aeiga mdipy,ïäéðéa [úBàhç ÷eléç] (úàèç ÷ìç)¦©¨¥¥¤

`ed oaxw aeigy s`e .mizy aiig ,cg` mlrda mdipy lr xar m`y
oeik mewn lkn ,cg` zxk mdipy lr xn`pe ,zxk yiy mewna
lka zxk azkp eli`k df ixd ,oie`l ipyl dxezd mze` dwligy
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המשך בעמוד קנ

oifge` mipy` cenr b sc ± oey`x wxtzereay

ïéãä ïî ïéùðåò ïéàù`zcixb m`d on e` `cixb a`d on ezeg` dn :opixn` `lc Ð

.oky lk `l m`d one a`d on ,dilr ypràîéà úéòá éàoiyper oi` wgvi iaxl Ð

,dxdf`n yper silic dil `wtp wgvi iaxl m`d one a`d on ezeg`a ypere oicd on

zkqna yxtn dcic dxdf`e .dilr ypr jk Ð zeixr x`yk dilr xidfdy myk

:`xw xn`c ,[a,d zeidl jixv] (`,ci) zekn

`l` il oi` Ð "jn` za e` jia` za zexr"

za `ly jn` zae ,jn` za `ly jia` za

oipn jn`e jia` za ,jia`?:xnel cenlz

myke ,"dzexr dlbz `l `id jzeg`"

.dilr ypr jk dilr xidfdyéáø øîà
úåàèç ÷åìç øæòìàmdipy o`yr m`y Ð

.mizy aiig Ð zg` mlrdaåúåçàá úøëÐ

`z` i`nl ,`xw da hxtc?oeik :d"dbd

lr wlgl dil irain `l ,oiwlgn oie`lc

ixdy ,en` zeg`e eia` zeg` `idy ezeg`

:opiqxb ikd !oie`l dyly da yi÷çöé éáøì
úá åúåçàì åäì éòáéî ïðáøì äéì úéàãë

ïéãä ïî ïéùðåò ïéàù øîåì åîàå åéáàÐ

,`z` `tiqc ezeg` meyn `xw dileke

dyxt zepyl jxc cg` yecg liayae

`tiq cr 'ek dil irain wgvi iaxl .dxn`py

`ed yaeyn yexite ,dl opiqxb `l

.d"dbd o`k cr .oireh micinlznïéáééçå
äîöò éðôá ïäéìòciar ik ,cg` lk lr Ð

.zg` mlrda edláéùç÷ éàî àðúickn Ð

o`yr m`y Ð `z` ikdl `piipn :lirl oxn`

rax`e miylyl dl zgkyn ikid ,'ek olek

cga ze`hg?àøáâ.dndal raxc `ed Ð

àúúéà,dlra oale ,dpal dlrapy oebk Ð

.mlek oke ,dndale ,dpzgle ,dingleàáä
øåëæä ìòcv o`k oi`c ,dndad lre Ð

e`lc ,jxtinl ivn `l dline gqt .dy`

oaxw ipa e`l `dc ,edl hwp ze`hg meyn

yxtnck ,e`l lr `l` oaxw oi`c edpip

.onwlàéä ìàòîùé éáøårax`" wxta Ð

.[a,ck oixcdpq] "zezinéðú÷ãî àäåÐ

`ianc opireny`l ,scbn zezixk llka

xn`c `aiwr iaxk onwl dl inwene ,oaxw

`yix Ð oaxw `ian scbn (`,f) oiwxit seqa

.`aiwr iax inpåäáà éáø øîàãwxta Ð

didi `l" :(a,cp oixcdpq) "zezin rax`"

,dey dxifbn ypere .akypl dxdf` Ð "ycw

iab :`iyw i`e ."ux`a did ycw mbe" :aizkc

,xkfl enk dy`l dxdf` epivn okid zeixr

e`l edleka ogky`c?,mzd ip`y :ikd wixt

`pixw Ð daikyn `iipdzin inp idi`c oeik

`lc xkf akyn la` ."zeyerd zeytpd" da

oi`c ,aizk ixabae .dxdf` ira Ð ipdzn

.zeyicw ixwin `le dndal xekføæòìà éáø

øîàze`hg ylye miyly `pz ,zraxp dy`c jl `iyw `wce ,aiyg ixaba Ð

.zezixkl edpineiql dline gqte zraxp dy` `pze ,cg` mlrda `xab cga aiyg

äîø ãéá äùòú øùà ùôðäå.xacn aezkd dxf dceara Ðáù äøæ äãåáò äî
äùòú ìàåza fr" :dipin lirl aizkck ,z`hg ezbby lre zxk epecf lr oiaiige Ð

."z`hgl dzpyäùòú ìàå áù ìë óàÐ

.z`hg ezbbye zxk epecfyøñç íéòáøà
ïä úçà.zezixk ynge miray ipzil Ðàðú

úáù úââù.leg meidy xeaqc Ðïåãæå
úåëàìîzexeq` elld zek`lny rceiy Ð

zek`ln zea` edlekl ciar inp i`c .zaya

`cg `l` `kilc ,zg` `l` aiig epi` Ð

edpihwp z`hg aeig xza oizipzne .dbby

.zezixklúçà àéäù äðädyre" :aizkc Ð

zg`" azkinl dil dede ,"dpdn zg`n

"zg`n" i`n ,"dpdn?aiigy minrt rnyn

,ze`hg dnk xnelk "dpd" zg` dxiarn

.zg` z`hg ,daxd zexiarn "dpd"neúââù
úåëàìî ïåãæå úáùzek`ln dyre Ð

.zg` `l` aiig epi` ,daxdúáù ïåãæÐ

.zay meidy rceicúåëàìî úââùåepi`c Ð

rcei la` ,zexeq` elld zek`lny rcei

xeq`y rcic oebk ,cg` xaca zay zevn

.megzl ueg z`vläðä àéäù úçàlr Ð

.ze`hg dnk aiig ,zay oebk ,zg` devn

äéì àôéãò úåëàìî ïåãæå úáù úââùÐ

cifdc ab lr s`c ,yecg opirny`l ,ipzinl

`pyil .z`hg cgn xhtn `l Ð zek`lna

`ticr zek`ln oecfe zay zbby :`pixg`

bby iknc ,dil `wiqt `zlinc Ð dil

,z`hg `aeig cgn `din xhtin `l zay`

la` .`cg aiign zek`lna s` bby inp i`c

Ð `cge `cg lka aiigilc zek`ln zbby

,`aeig jdn xhtinc oipnifc ,dil `wiqt `l

,ecia dfe df mlrdc ,zaya s` bby oebk

`l` aiign `lc (a,r) zay zkqna opixn`e

,ixiinw zay zbbyac `xazqn ikde .`cg

eze `cg oizipzna dxf dcear iab aiygcn

zecear oecfe dxf dcear zbbyac llkn ,`l

rax` `ki` dcear zbbya i`c .ixiinw

jqipe xehiwe gaif :zecear rax`a ze`hg

.degzydeíéîùì åáì éøäziaa inp i`c Ð

`xeqi` e`l Ð minyl degzyd dxf dcear

:opiqxb ikd .z`hg `kile ,caràìã éà
àåä íåìë åàì äåìàá äéìò äéìá÷oeikc Ð

d`egzyd ,dxf dcear myl dyrp `lc

.`id melk e`l dicicàìàdegzyd Ð

,mc` z`xine mc` zad`n dxf dcearl

dad`n dxf dcear cearl xzen xaqc

oiekznyn ixw zek`ln oecfe .d`xine

.cearl
àìà
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,çaéfL ïBâk ,äNòî Ba LiL øác ìò àlà áéiç Bðéà äøæ äãBáòa :éáéúéî .ïðaøì eléôà àèeæ äNòî éåä åéúBòBøæ úLwä ,ïézòc à÷ìñ à÷ .äNòî éåä̈¥©£¤¨¨§¨©§¦©¨©§¨¨¥©£¤¨£¦§©¨©¥¦¥©£¨¨¨¥©¨¤¨©¨¨¤¥©£¤§¤¦¥

:øîà ïðçBé éaøå ;äNòî ïðéòa àì :øîàc ,àéä àáé÷ò éaø ?épî àä :Lé÷ì Léø øîàå !äNòî da úéì äàåçzLä ,ïì àéL÷å ;äåçzLäå ,Cqéðå ,øhé÷å§¦¥§¦¥§¦§©£¨§©§¨¨¦§©£¨¨¥¨©£¤©£©¥¨¦¨©¦©¦£¦¨¦§¨©¨¨¥©©£¤§©¦¨¨£©

éåä åéúBòBøæ úLwä ,äNòî éåä àì ïðaøì BúîB÷ úôéôk ïðaøc àaélà Lé÷ì Léøì déì àøéáñc ììkî .äNòî éåä BúîB÷ úôéôk ,ïðaø àîéz eléôà£¦¥¨©¨©§¦©¨¨¥©£¤¦§¨¦§¦¨¥§¥¨¦©¦¨§©¨©§¦©¨§©¨©¨¨¥©£¤©¨©§¨¨¥

ì Léø øîà÷ ék àlàå !?äNòîàèeæ äNòî éåä åéúBòBøæ úLwä ,Lé÷¯.äNòî éåä àì ïðaøì ìáà ,àáé÷ò éaøc àaélà¯àöé :éðz éànà ,éëä éà ©£¤§¤¨¦¨¨©¥¨¦©¨©§¨¨¥©£¤¨©¦¨§©¦£¦¨£¨§©¨©¨¨¥©£¤¦¨¦©©¨¥¨¨

!áBà ìòáe ócâî àöé :éðúéð ?äNòî Ba ïéàL ócâî¯!ócâî éðúéì àìå áBà ìòa éðúéìå .éðú÷ ézøzî àãç¯éøèöéà ócâî:àðéîà Czòc à÷ìñ ,déì C §©¥¤¥©£¤¦§¥¨¨§©¥©©£¨¦©§¥¨¨¥§¦§¥©©§¨¦§¥§©¥§©¥¦§§¦¥¨§¨©§¨¨¦¨

éðú÷c áBà ìòa :øîà àleò .àìc ïì òîLî à÷ ,àáé÷ò éaøì déì äãBî àîéà ,ïaø÷ íB÷îa déìéc úøk áéúëe ìéàBä¯ì øh÷îaé÷úî .ãL:àáø dì ó ¦§¦¨¥¦¥¦§¨§¨¥¨¤¥§©¦£¦¨¨©§©¨§¨¨£©©©§¨¨¥¦§©¥§¥©§¦¨¨¨

ì øh÷î :àáø øîà àlà !äøæ äãBáò ãáBò eðééä ,ïk íàøáBç :äøîà äøBzä ,déì øîà !øáç øáBç eðééä ,ïk íà :ééaà déì øîà .Bøaçì úðî ìò ãL ¦¥©§¥£¨¨¨¤¨£©¨¨§©¥§¥©§¨§©§£©¥©©¥¦¥©§¥¤¤£©¥©¨¨§¨¥

.äìé÷ña äæ ïBâk øáç¯"øáç øáBçå" :àéðúãk ,déì øîà ?àeä ïéãä åàìác øáç øáBç àlàå¯íéLçðì øáBç eléôàå ,ïè÷ øáBç ãçàå ìBãb øáBç ãçà ¤¤§¤¦§¦¨§¤¨¥¤¤¦§¨¥¥£©¥¦§©§¨§¥¨¤¤¨¥¨§¤¨¥¨¨©£¦¥¦§¨¦

íéaø÷òå¯àaø÷òå àøeaéæ ãîöéîì éòác ïàî éàä :ééaà øîà .áéiç¯déøúa eúà÷ éàå ,øeñà¯úîé÷ò ,äNòî éåä BúîB÷ úôéôk :øîàc ïðçBé éaøì .éøL §©§©¦©¨¨©©©¥©©§¨¥§¦§©¦¨§©§©¨¨§¦¨¨©§¥¨¥§©¦¨¨§¨©§¦©¨¨¥©£¤£¦©
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קלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc zezixk(iying meil)

:`xnbd zvxzn,àlàzwqer epzpyny xnel yi `ax ixacl ¤¨
øzeî øîBàajka oi`e dxf dcear cearl xzeny xaeqd mc`a - §¥¨

ara mbe dnvr dxf dceara mb bbey `ed ixde ,xeqi` lk.dizece
,z`hg aiigy `ax xaeq dfa s`y `xnbd dgikeneàì ïàk ãòc§©¨Ÿ

dépéî éòa÷l`yy dn lk ixdy -ïîçð áøî àáø,dfl dnec oipra ¨¨¥¦¥¨¨¥©©§¨
epi`àlà,zek`ln xeqi` `le zay xeqi` yiy rcei epi`y mc`a ¤¨

,cg` mlrda zek`ln izy dyreáéiçî ézøz éà áéiçî àãç éà¦£¨¦©©¦©§¥¦©©
,dyry zek`lnd oipnk ze`hg izy e` ,zg` z`hg aiig m`d -

dépéî àòa àì éøîâì øètéî ìáàezl`ya cv `axl did `l j` - £¨¦§©§©§¥Ÿ§¨¦¥
zxkfend dxf dcear zbby ,o`k s`e .ixnbl xeht `ed `ny
cearl xeqi` yiy llk rcei epi`y ,'xzen xne`'a epiid epzpyna

.cg` oaxw aiigy ,dxf dcear
lr cg` z`hg aeig didiy okzi cvik ,sqep uexiz d`ian `xnbd

:zecear oecfe miakek zcear zbbydì úçkLî ,øîà àtt áø- ©¨¨¨©©§©©¨
,df ote` `evnl ozip,íéáëBë éãáBòä ïéáì äaLpL ÷Bðéúalcbe §¦¤¦§¨§¥¨§¥¨¦

,mdipiaclcby xg`l s`òãéwxíéáëBk úãBáò àøéñàcyiy - §¨©©£¦¨£©¨¦
geaif ly zeceard zrax`a `ed xeqi`de ,miakek zceara xeqi`

,d`egzyde jeqip dxhwdïøéñàc òãé àì íéáëBk úãBáò éðäå- §¨¥£©¨¦Ÿ¨©©£¦¨
,xeqi`d llka md caer `edy miakek zecear mze`y rci `le
z`hg wx aiig `linne ,dxf dceara bbye zeceara cifdy `vnp

.zg`
:sqep uexizàîéà úéòa éàåc ,uxzz dvxz m`e -àîéz eléôà §¦¨¥¥¨£¦¥¨

ìBãâae ,lecb mc`a mb zwqer epzpyny xnel dz` leki -ïBâk §¨§
àø÷ ïéãäa éòè à÷cxn`py ,weqtd zpada drhy ote`ae -àì' §¨¨¥§¨¥§¨Ÿ

'åâå áäæ éäìàå óñë éäìà ézà ïeNòú'mkl EUrz `l(k k zeny), ©£¦¦¡Ÿ¥¤¤¥Ÿ¥¨¨Ÿ©£¨¤
eøáñc ,mc` eze`äàåçzLä àøéñà ékdxezd dxq`y dn - ¨©¦£¦¨¦§©£¨¨

wx epiid ,dxf dcearl zeegzydlìáà ,áäæå óñëc äøæ äãBáòì©£¨¨¨§¤¤§¨¨£¨
éðéøçà éðéîc,ur oebk ,mixg` mipinn dieyrd dxf dcear la` - §¦¥©£¦¥

àéøL,dl zeegzydl xzen -ïBãæe íéáëBk úãBáò úââL eðééäc ¨§¨§©§¦§©£©¨¦§
,úBãBáòxeqi`dy rci `l j` ,zexeq` el` zeceary rci ixdy £

.zg` z`hg wx aiige ,df oinn dxf dceara mb `ed
zay zbbya zwqer epzpyny jkl mixe`ia `xnbd d`iad o`k cr
aeigk zaya zexeq`d zek`lnd lk z` dzpn okle ,zek`ln oecfe
oecfe miakek zcear zbbya xaecn miakek zceara oke ,cg` oaxw

:xg` ote`a dpynd z` `xnbd zx`an dzr .zek`lnàçà áø©£¨
déøa[epa-]déîMî ,à÷éà áøc[enyn-],øîà éáéa áøczn`a §¥§©¦¨¦§¥§©¥©¨©

lr aiig df ote`ay ,zek`ln zbbye zay oecfa s` zwqer epzpyn
de ,envr ipta oaxw dk`lne dk`ln lkàpz,epzpyn lyíLxeqi` ©¨¥

lyíLå úaLly xeqi`,éðz÷ íéáëBk úãBáòdpn `l ,xnelk ©¨§¥£©¨¦¨¨¥
mdy ,cifna zxk aeig mda yiy zexiard zeny z` `l` `pzd
ze`hg aiigziy okzi miakek zceare zayay s`e ,yye miyly
dk`ln lk lr aiigy ,zek`lna bbye zaya cifd m` oebk ,zeax
lk lr aiigy ,zeceara bbye miakek zceara cifd m` oke .dk`lne

.zg`e zg`
:eixac z` `wi` axc dixa `g` ax gikeneéànîdi`xd dn - ¦©

mda jiiy m` s` mixeqi`d ixwire zeny z` `pzd dpny ,df xacl
,cg` z`hg aeign xzeiéðz÷cîzxk iaiig llka dpynaìò àaä' ¦§¨¨¥©¨©

'Léà úLà ìòå ,dzáe äMàzyxtay zezixk iaiig lk epiide ,'eke ¦¨¦¨§©¥¤¦
,zeixrå,dyw dxe`klLé àäz`dì éðz÷ àìc ,Búñeðàî Bza- §¨¥¦¥£¨§Ÿ¨¨¥¨

meyn epiide ,zxk aeig da yiy s` ,epzpyna `pzd d`py `ly
z` `pzd dpn `ly gkene .dpyna dxen`d 'eza'a dlelk `idy
wx dpn `l` ,dxiar lka zelelkd oaxwa aiigzdl zeiexyt`d lk

.zxk zeaiignd zexiard zeny z`
:ef di`x lr `xnbd dywnéøîà,di`x ef oi`y daiyid ipa exn` - ¨§¦

zexiar mze` z` wxy xyt`y oeikïáéúëcyexita zeaezkd - ¦§¦¨
,dxezaéðz÷mze` la` ,epzpyna `pzd dpy -ïáéúk àìc ¨¨¥§Ÿ§¦¨
,yexita,éðz÷ àì`l` ,yexita daezk dpi` ezqep`n ezay oeike Ÿ¨¨¥

dpny o`kn gikedl oi`e ,`pzd d`py `l ,dey dxifba zcnlp

.mixeqi`ay ze`hgd oipn z` `le ,mixeqi`d zeny z` wx `pzd
:ezqep`n ezan di`xd z` dcinrne ,`iyewd z` zvxzn `xnbd
dxeza miaezkd mixeqi` mze` z` `pzd dpyy xnel ozip cvik

,dyxca micnlpd mze` z` dpy `le ,yexitaBzLà úa) àkéàäå§¨¦¨©¦§
éðz÷ àìå àáéúëc ,dða úáe ,[Bza] (dza) úá(ezeaezk ody - ©¦¨¦©§¨¦§¦¨§Ÿ¨¨¥

DpA zA z` dNbz `l DYaE dX` zexr' xn`py ,dxeza yexita¤§©¦¨¦¨Ÿ§©¥¤©§¨
'`ed dOf dPd dx`W Dzexr zFNbl gTz `l DYA zA z`egi `xwie) §¤©¦¨Ÿ¦©§©¤§¨¨©£¨¥¨¦¨¦

(fi,`pzd o`py `l mewn lkne ,àlày oeik `ed mrhd i`ceíL ¤¨¥
éðz÷ dzáe äMà,dzae dy` ly xeqi`d my z` `pzd dpy - ¦¨¦¨¨¨¥

llka exq`p el` lky ,dpa zae ,eza zae ,ezy` za df llkae
e ,'dzae dy`'énð àëä,o`k s` -íéáëBk úãBáò íLå úaL íL ¨¨©¦¥©¨§¥£©¨¦

,éðz÷dbbyd dzid m` ,ze`hg dnk aeig mda jiiyy s`e ¨¨¥
.dxf dcearl zeceard ipina e` zay zek`lna

zeny z` `pzd hwpy ,ef `xaq lr zeywdl `xnbd dkiynn
:ze`hg dnk mda yiy s` ,zellka mixeqi`dáøc déøa àçà áø©£¨§¥§©

déìécà déìéc éîø ,à÷éàiia` xa iaia ax ixaca dxizq dywd - ¦¨¨¥¦¥©¦¥
,envréëä ééaà øa éáéa áø øîà éîiaia ax xn` jky okzi ike - ¦¨©©¥©©©©¥¨¦

y ,iia` xa,éðz÷ 'íéáëBk úãBáò íL'å éðz÷ 'úaL íL'yi m` s` ¥©¨¨¨¥§¥£©¨¦¨¨¥
,ze`hg dnk zg` dxiaraøîzéàäå,df oic epipy ixde -äìònä §¨¦§©©©£¤

õeça íéðt éøáàhgypy oaxw ixa` dxfrl uegn aixwnd - ¥§¥§¦©
,dxfraáéiç,zxkõeça õeç éøáàly mixa` uega aixwnd oke - ©¨¥§¥©

,oick `ly dxfrl uegn hgypy oaxwáéiç.zxkdéì àéL÷å- ©¨§©§¨¥
el dywedeéëä éà ,ééaà øa éáéa áøìmipte` ipya yiy ,jk m` - §©¥©©©©¥¦¨¦

,zxk aeig el`ïðúc àäepzpyna(.a)ìL'úBúéøk LLå íéL ¨¦§©§Ÿ¦¨¥§¥
eäðéð òáLå ïéúìz ,'äøBza,md raye miyly ixd -àkéàc- ©¨§¨¦¨¤©¦§§¦¨

,uega oaxw z`lrda aeigl mipte` ipy yi ixdyäìònä'ixa` ©©£¤
'uega miptäìònä'åenvr iaia axy xn`p m`e .'uega ueg ixa` §©©£¤

dnk da yiy s` dxiard xwir my z` dpynd dhwpy o`k xn`
,ze`hg iaeigdéì àéL÷ éàîzepaxw z`lrd lr el dywed dn - ©©§¨¥

,uegaépLéðy uxzl el did -,éðz÷ 'äàìòä íL'xeqi`a yiy s`e ¦©¥¥©£¨¨¨¨¥
zaxwde uega mipt ixa` zaxwda ,zxk iaeig ly zeiexyt` izy df

.epzpyn ly oipnd lr `iyew jka oi` ,uega ueg ixa`
:`xnbd zvxznéîc éîzay ixeqi` z` zencl xyt` ike - ¦¨¥

ixde ,uega zepaxw z`lrd xeqi`l miakek zceareúãBáòå úaL©¨©£©
ïBäékðéaà ïBäúé àðz ,íéáëBkmewna mdipic z` `pzd dpy - ¨¦¨¨¨§©¦§¥

zay zkqna ,mdl ie`xd(.br)oixcdpq zkqnae(:q)e ,úBúéøk éab©¥§¥
àéøéàcoi` ,dxezay zezixkd oipn llka epzpyna m`pyy dne - §¦§¨

,dxezay zezixkd iaeig x`y z` dpny meyn ,ab` jxca `l` df
okleépLîy iaia ax uxiz -éðz÷ 'úaL íL'e'íéáëBk úãBáò íL' §©¥¥©¨¨¨¥¥£©¨¦
.éðz÷la`äàìòä éab,uega miycw zaxwd -ïBäúé àðz éî ¨¨¥©¥©£¨¨¦¨¨¨§

ïBäékðéa,mnewna `pzd mze` dpy ike -éëä épLcuxzl lkepy - ¦§¥§©¦¨¦
iaia ax dnz okle ,dpyn meya el` mipic `pzd dpy `l ixde ,ok
ipy dfa yiy eprinydl ,zezixk raye miyly `pzd dpn `l recn

.cg` xeqi`a mllekl el did `le ,aeig ipte`
e`l mda yiy miyrn ipy lr ze`hg welig yi m`d zxxan `xnbd

:zezixk iaeig ipye cg`àøéæ éaøî äéîøé éaø dépéî àòal`y - §¨¦¥©¦¦§§¨¥©¦¥¨
,ef dl`y `xif iax z` dinxi iax,eäî ãçà åàìå úBúéøk ézL§¥§¥§¨¤¨©

mdn cg` lk lr xn`py zexiar izy cg` mlrda dyry mc`
,cg` 'dyrz `l' `l` mda xn`p `l j` ,envr ipta zxk yper
xeqi`k ,zg` z`hg e` ,zezixkd oipnk ,ze`hg izy aiig `ed m`d

.'dyrz `l'd
:df wtq jiiy ote` dfi`a `xnbd zxxandéì øîàiaxl `xif iax ¨©¥

,dl`y jxca dinxiúøîà÷ äìòäå èçBLmc`l jzpeek m`d - ¥§¤¡¨¨¨§©
oR Ll xnXd' ,cg` e`l dfa xn`py ,uega miycw dlrne hgeyd¦¨¤§¤

'd`xY xW` mFwn lkA Lizlr dlrY(bi ai mixac)ipy dfa exn`p j` , ©£¤ŸŸ¤§¨¨£¤¦§¤
dhigy iabl xn`py ,zezixk iaeig(c-b fi `xwie)ziAn Wi` Wi`'¦¦¦¥

`l crFn ld` gzR l`e 'ebe fr F` aUk F` xFW hgWi xW` l`xUi¦§¨¥£¤¦§©¤¤¥§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ
xn`pe ,'FOr axTn `Edd Wi`d zxkpe 'ebe 'dl oAxw aixwdl F`iad¡¦§©§¦¨§¨©§¦§©¨¦©¦¤¤©
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xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc zezixk(iyiy meil)

åéúôNok mb,ócâî éab äNòî éåäðepzpyna minkg mixhet recne §¨¨¤¡¥©£¤©¥§©¥
lr miaiig oi`y oeik `ed mnrhy lirl opgei iax x`iae ,scbnd z`

:`xnbd zvxzn .dyrn ea oi`y e`léðàL ,àáø øîà`ed dpey ± ¨©¨¨¨¦
dála BðLéå ìéàBä ,ócâî,eal rexe ezpeeka ielz e`hg xwir - §©¥¦§¤§©¥

,dyrn ea yiy e`lk aygp df e`l oi` okle ,scbn `ed inl rceiy
àîìòa ìáà,mixg` zenewna -,äNòî éåä åéúôN úîé÷òoke £¨§¨§¨£¦©§¨¨¨¥©£¤

.aiige ,dyrn zaygp eznew ztitk
:dywne `xnbd dkiynn,àøéæ éaø áéúî,`ziixaa epipyeàöé ¥¦©¦¥¨¨§

ïéîîBæ íéãòitl ,oaxw mdilr miaiigy zexiard llknBa ïéàL ¥¦§¦¤¥
å ,äNòî,dywéànàe ,dyrn eyr `ly ink miaygp mdàäoeyl ©£¤§©©¨

,ïäa áéúk 'ét ìò'xn`py(eh hi mixac)mEwi 'ebe micr ipW iR lr' ©¦§¦¨¤©¦§¥¥¦¨
.dyrn df ixd o`k s` ,dyrn zaygp eizty zniwr m`e ,'xaC̈¨

:`xnbd zvxznïðLéå ìéàBä ,ïéîîBæ íéãò éðàL ,àáø øîà̈©¨¨¨¦¥¦§¦¦§¤§¨
äéiàøada oi` dii`xe ,mdipira e`xy dn lr `id mzecry - ¦§¦¨
.dyrn

,oaxwe zxk iaiig llka dpyna epipy.áìç ìëBàäzxxan `xnbd ¨¥¥¤
:dxezd dxq`y alga mikiiy oaxw iaeig dnk,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨

weqta(bk f `xwie),'eìëàú àì æòå áNëå øBL áìç ìk'weqtd hxite ¨¥¤§¤¤¨¥ŸŸ¥
ick ,el` mipin dyly,úçàå úçà ìk ìò áéiçìalg lk` m`y §©¥©¨©©§©©¥¤

,zeiwln yly aiig ,fre yak ,xey lyíéîëçå .ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥©£¨¦
,íéøîBàmzyly z` lke`d s`.úçà àlà áéiç Bðéà §¦¥©¨¤¨©©

:`xnbd zxxanéâìôéî÷ àäa àîéðdielz df xacay xn`p `ny - ¥¨§¨¨¦§§¦
,mzwelgn,úBììkaL åàì ìò ïé÷Bì ,øáñ ìàòîLé éaøc,xnelk §©¦¦§¨¥¨©¦©¨¤©§¨

,cg`e cg` lk lr miwel ,cg` e`la mixeqi` dnk dxezd dllkyk
,úBììkaL åàì ìò ïé÷Bì ïéà ,éøáñ ïðaøåalg ipin dylyy oeike §©¨¨¨§¦¥¦©¨¤©§¨
.zg` `l` aiig epi` ,cg` e`la ellkp el`

:mzwelgn z` xg` ote`a zx`ane ,`xnbd z`f dgecøáñ íìBòì§¨¨©
ìàòîLé éaøyå ,úBììkaL åàì ìò ïé÷Bì ïéààëä éðàLdpey - ©¦¦§¨¥¥¦©¨¤©§¨§¨¦¨¨

,alg xeqi` iabl xacdéàø÷ déì éøzéiîcoeyla xezi yiy - ¥¤§¦©§¦¥§¨¥
ly alg zlik`a s` zg` zewln aiigl dxezd zpeek m`y ,weqtd

,mipey mipinàø÷ áBzëðwx,'eìëàú àì áìç ìk'micnel epiide ¦§§¨¨¥¤ŸŸ¥
oeyl eli`e ,el` zendaa alg zlik` xeqi` jkn'æòå áNëå øBL'§¤¤¨¥

éì änì,eazkp dn myl -÷lçì dpéî òîL`ay jkn cenll yi - ¨¨¦§©¦¨§©¥
.yly dwel mzyly lr xaerde ,miwlegn oie`l mdy cnll weqtd

:zx`ane `xnbd dkiynnåeli`ïðaø,xzein weqtd oi`y mixaeq §©¨¨
càðéîà äåä ,'æòå áNëå øBL' áéúk àì éàc mixaeq epiid -eléôà ¦Ÿ§¦§¤¤¨¥£¨¨¦¨£¦

òîLîa äiç áìç,xeqi`d zernyn llka -éëäìokl -øBL' áúk ¥¤©¨§©§©§¨¦¨©
àøîéîì ,'æòå áNkepcnll -cwxàeä æòå áNëå øBL áìç ¤¤¨¥§¥§¨§¥¤§¤¤¨¥

ìáà ,øeñàcalgéøL ,äiçc.xzen - §¨£¨§©¨¨¦
:`xnbd ddnzdéì éøîà÷ øétL,minkg el eaiyd daeh dprh - ©¦¨¨§¦¥

weqtdy l`rnyi iax xaeq recne ,dig alg hrnl jxvp weqtdy
.mdipia zeiwln welig yiy cnll xzein
:xg` ote`a mzwelgn z` `xnbd zx`anéaøc àîòè eðééä ,àlà¤¨©§©£¨§©¦

ïk íà ,øáñ÷c ,ìàòîLé,dig alg xizdl dxezd d`ayáBzëì ¦§¨¥§¨¨©¦¥¦§
,'eìëàú àì øBL áìç ìk'da wxy mircei epiidexeqi` llka zen ¨¥¤ŸŸ¥

ok m`e ,dig `le algdpéî òîL .éì änì 'æòå áNk'dxezd zpeeky ¤¤¨¥¨¨¦§©¦¨
÷lçì`xnbd dkiynn .mdipia zeiwln welig yiy cnll - §©¥

:zx`aneåeli`,éøáñ ïðaøoeik ,xzein weqtdy di`x ef oi` oiicry §©¨¨¨§¦
c'øBL áìç ìk' àðîçø áúk éà,'fre ayk' `llàðéîà äåäepiid - ¦¨©©£¨¨¨¥¤£¨¨¦¨

,xnel mixeaqóìéðdey dxifba cnlp -î 'øBL' 'øBL'xn`py dn ¥©¦
xdaéðéq(bi hi zeny)m` dxIi dxi F` lwQi lFwq iM ci FA rBz `l' , ¦©Ÿ¦©¨¦¨¦¨¥¨Ÿ¦¨¤¦

e ,'digi `l Wi` m` dndA,éðéñ éab äî,xwae o`vl wx dpeekd oi` §¥¨¦¦Ÿ¦§¤©©¥¦©
`l`ïäa àöBik óBòå äiçxda zrbl mixeq`y ,mdl dey mpic - ©¨¨©¥¨¤
,ipiqéab óàxeqi`äìéëàdf oi` ,'xey' oeyl azkpy ,alg ly ©©¥£¦¨

s` `l` ,`weecaàðîçø áúk éëäì .ïäa àöBik óBòå äiçokl - ©¨¨©¥¨¤§¨¦¨©©£¨¨
dxezd dazkøeñàc éðäc àøîéîì ,'æòå áNëå øBL'wxy cnll - §¤¤¨¥§¥§¨§¨¥§¨

,dlik`a xeq` el` mipin ly algìáàly algéøL ,óBòå äiç- £¨©¨¨¨¦
.xzen

:df xe`ia lr s` `xnbd ddnzdéì éøîà÷ øétLdaeh dprh - ©¦¨¨§¦¥
dxezl ic didy xaeq `ed recne ,l`rnyi iaxl minkg eaiyd
.mdipia zeiwln welig yiy weqtdn yxec jkle ,'xey alg' aezkl

:xg` ote`a zwelgnd z` zx`an `xnbdàîòè eðééä ,àlàiaxc ¤¨©§©£¨
,l`rnyiáBzëð ,øáñ÷caezkl dxezl did -àì áNk áìç ìk' §¨¨©¦§¨¥¤¤¤Ÿ

énð éà ,'eìëàúzazek dxezd dzidy e` -àì æò áìç ìk' Ÿ¥¦©¦¨¥¤¥Ÿ
,'eìëàú,ipiq xd ly 'xey'n dey dxifba cenll ozip did `l dfae Ÿ¥
ok m`e'æòå áNëå øBL'dxezd dazky.÷lçì dpéî òîL ,éì änì §¤¤¨¥¨¨¦§©¦¨§©¥

:`xnbd zx`aneåeli`,éøáñ ïðaøcáúk éàwx weqtdáìç ìk' §©¨¨¨§¦¦¨©¨¥¤
àðéîà äåä ,'áNk`wecyå ,øeñà áNk áìçeli`éøL æòå øBL- ¤¤£¨¨¦¨¥¤¤¤¨§¨¥¨¦

,xzenàîéz éëål`yz m`e -áNëc déîleà éàîzeticrd dn - §¦¥¨©§¥§¤¤
,xeq` ealg wxy mixeaq epiidy ,ayk lyäéìàa äaøúðc íeMî- ¦§¦§©¨§©§¨

.gafnd lr daixw ely dil`d s`y jka mipind x`yn daxzdy
xn`py(h ,f b `xwie)ixwn `Ed aUM m`'gaGn aixwde ,'ebe FpAxw z` a ¦¤¤©§¦¤¨§¨§¦§¦¦¤©

la` ,'dPxiqi dvrd zOrl dninz dil`d FAlg 'dl dX` minlXd©§¨¦¦¤©¤§¨©§¨§¦¨§ª©¤¨¤§¦¤¨
xeqi`n cenll oi` jkle ,dil`d z` miaixwn oi` mipind x`ya

.alg zlik` xeqi` yi fre xeya s`y ayk ly alg
:'dil`a daxzp' ly ef `xaq `ziixan `xnbd dgikeneàðúãëå§¦§¨¨

àéððç éaø,`ziixaaáeúkä äðî änì,xeka oaxw iablïéøeîéà ©¦£©§¨¨¨¨¨©¨¥¦
,æòa íéøeîéàå áNëa íéøeîéàå øBLazxhwd oic yi mzylyay §§¥¦§¤¤§¥¦§¥

,mixeni`áéúëc(fi gi xacna)'åâå øBL øBëa Cà'F` aUM xFka F` ¦§¦©§§¤¤
oic xn`p dnle ,''dl ggip gixl dX` xihwY mAlg z`e 'ebe fr xFka§¥§¤¤§¨©§¦¦¤§¥©¦Ÿ©©
oin aezkl dxezd dlki ixde ,mipindn cg` lka mixeni`d zxhwd

,mlek z` epnn cnlpe cg`éëéøö,jka jxev yi -áúk éàczxhwd §¦¦§¦¨©
a wx mixeni`àðéîà äåä ,øBLc xnel mixeaq epiid -àì æòå áNk £¨¨¦¨¤¤¨¥Ÿ
dépéî ïðéôìé,xeyn micnlp mpi` -Cøôéîì àkéàcyiy - ¨§¦©¦¥§¦¨§¦§©

,df cenil lr zeywdll äîíéëñða äaøúð ïkL ,øBLdzaixy - ©§¤¥¦§©¨¦§¨¦
eli`e ,oidd ivg `edy ,enr `iadl yiy mikqpd xeriy z` dxezd

,dywz m`e .oidd ziriax wx mi`ian fre yakaàðîçø áBzëð¦§©£¨¨
wx mixeni` zxhwdaxekaóìéðå ,áNkcnlpe -.áNkî æòå øBL ¦¤¤§¥©¨¥¦¤¤

df lr s`äéìàa äaøúð ïkL ,áNëì äî ,Cøôéîì àkéà- ¦¨§¦§©©§¤¤¤¥¦§©¨§©§¨
.x`azdy enke ,ezil` z` mixihwny jka mipind x`yn daxzdy

m`eàðîçø áBzëðwx.dépéî áNëå øBL óìéðå ,æòdfa s`àkéà ¦§©£¨¨¥§¥©¨¤¤¦¥¦¨
,íéáëBk úãBáò ìöà äaøúð ïkL ,æòì äî ,Cøôéîì`hgy cigiy §¦§©©§¥¤¥¦§©¨¥¤£©¨¦

miakek zcear zyxta xn`py ,epaxwl fr `ian miakek zceara
(fk eh xacna)DzpW zA fr daixwde dbbWa `hgY zg` Wtp m`e'§¦¤¤©©¤¡¨¦§¨¨§¦§¦¨¥©§¨¨

xeya mixeni` zxhwd oic z` frn cenll ozip `le ,'z`Hgl§©¨
.aykae

,mipin ipy dxezd aezkzy jka ic `l recn dzr zxxan `xnbd
iabl oiae alg iabl oia :`xnbd zl`ey .iyilyd z` mdn cnlpe

mpn` ,mixeni`ïðéôìé àì ãç ïîel` mipic cenll xyt` i` - ¦©Ÿ¨§¦©
,dyw oiicr j` ,x`azdy enke ,[fr e` ayk ,xeyn-] mdn cg`n

ézøzî àãç óìéðå ézøz áBzëðcnlpe ,mipy wx dxezd aezkz - ¦§©§¥§¥©£¨¦©§¥
.mzyly z` aezkl dxezd dkxved recne ,iyilyd z` mdn

:`xnbd zxxanóìéð ïéc éämipydn cenll ozip mdn dfi` - ¥¥¥©
d oic z` cenll dvxp m` ,mixg`d,æòå áNkî øBLixdïBäì úéà ¦¤¤§¥¦§

àëøét,`iyew mdilr yi -ìöà eaøúð ïkL ,æòå áNëì äî ¦§¨©§¤¤¨¥¤¥¦§©¥¤
,çñtäxn`py ,gqt oaxw mdn `iadl ozipy(d ai zeny)miUaMd on' ©¤©¦©§¨¦

y xn`z m`e .gqtl axw epi` xey eli`e ,'EgTY miGrd onEàì ¦¨¦¦¦¨Ÿ
óìéðå ,áNk áBzëðepic z` cnlpe -,æòå øBMîmda mb ixdúéà ¦§¤¤§¥©¦¨¥¦
l äî ,àëøét ïBäì,íéáëBk úãBáò ìöà äaøúð ïkL ,æòå øBL §¦§¨©§¨¥¤¥¦§©¨¥¤£©¨¦

,xey mi`ian e`hgy xeaive ,fr `ian miakek zceara `hgy cigiy
xn`py(ck eh xacna)gixl dlrl cg` xwA oA xR dcrd lk EUre'§¨¨¨¥¨©¤¨¨¤¨§Ÿ¨§¥©

y xn`z m`e .df `hg lr `a epi` yak eli`e ,''dl ggipáBzëð àì ¦Ÿ©©Ÿ¦§
óìéðå ,æòepic z`l äî ,àëøét ïBäì úéà ,áNëå øBMî,áNëå øBL ¥§¥©¦¨¤¤¦§¦§¨©§¨¤¤

,éeaéø ãö Ba Lé ïkLdaexn `edy xac mzaxwda yiy ,xnelk ¤¥¤©¦
dn ,dil`d daexn aykae ,miaexn mikqpd xeya ,mipin x`yn

.ieaix lk ea oi`y ,fra ok oi`yéããäî éôìé àì Ckìä`l okl - ¦§¨Ÿ¨§¦¥£¨¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

המשך בעמוד קנב



קמי oifge` mipy` cenr c sc ± oey`x wxtzereay

ïéîîåæ íéãò åàöéepiaixy xg` :opixn` ikde .giyn odk xt iab ,mipdk zxeza Ð

ziqnd daxn ip`y leki ,dxf dceara opi`y mixace dxf dceara ody mixac

e`vi ,dyrn oda oi`y el` e`vi ,"dyre" :xnel cenlz Ð oinnef micre gicnde

.z`hg llknåäá áéúë éô ìò àäåoeilib .dyrn ied eit zniwr `nipe Ðlr" `d Ð

zxn` ikide ,aizk "itdia ied `nlra la`

dyrnäééàøá ïðùéå ìéàåä ?ozecr xwir Ð

`l jklid ,e`xy dn oicirny ,oird zii`xa

.dyrn aiygúçàå úçà ìë ìò áééçÐ

.zg` d`xzda olk` m` ,zewlnìò ïé÷åì
úåììëáù åàì.cg`e cg` lk lr Ðïðáøå
ïé÷åì ïéà éøáñelit` iwlil `l :iywiz i`e Ð

.iwl `din `cgc !`cgéìéåúáùî øåù øåù ó
mzd dn ,(bk zeny) "jxey gepi ornl" Ð

`nw `aaa opinwen ikdc ,ea `veik sere dig

.(a,cp) "dxtd z` gbpy xey" wxtaáìç ìë
áùë.dey dxfb `zyd `kilc Ðäáøúð øåù

íéëñðá."xtl didi oidd ivg" Ðäáøúð æò
äøæ äãåáòá.cigia Ðéøúî ãçcvd Ð

,xeq` ealge ,dnda oin ody oday deyd

.miaixw mdixeka ixeni`eäãåáò ìöà åáøúð
äøæ:opiqxb ikd .cigia fre ,xeava xt Ðäî

çáæî ìöà éåáéø ïäá ùé ïëù áùëå øåùìÐ

oi` fr la` .dil`a ayke ,mikqpa xey

.gafn lv` ieaix epaxwaàø÷ áéúë éë àä
áéúë íéùã÷ã àðééðòá:(f `xwie) aizkc Ð

li`ede .'ebe "dndad on alg lke` lk ik"

dig oi` i`ce Ð aizk miycwc `piiprae

yake xey jixhvi` `l jkld ,eda zbdep

.dig ixyinléøáñ ïðáøã ììëîopitli `l Ð

epiiprn "alg lk"c e`l?.dinzaéìåëã
åðééðòî ãîì øáã ïðéôìé àîìò,`nlra Ð

.zxk i`de e`l i`dc ,epiipr e`l `kd la`

'åë éâìôéî÷ àäá àëäådaezkd ef `qxib Ð

,oireh mipyxt ici lre ,`id zyaeyn mixtqa

yeaiya deyxite drenya oi`iwa eid `ly

`kde :xzei `le drvd jke .`qxibd jeza

e`le e`ln e`l oicinl xaq xn ibltinw `da

zxkn e`l opitli e`ln e`l xaq xne ,zxkn

xaq l`rnyi iax :`yexit ikde .opitli `l

e`l oia e`ln e`l oia ,epiiprn xac oicinl

.zxknéøáñ ïðáøådf oicinl e`ln e`l Ð

.epiiprn cnl xac ,zg` dyxta odyk ,dfn

lk" wxta diepyd alga xyac `idd ik
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oirk ,zxkn e`l la` .xacn aezkd alga

,jkld .epiiprn cnl xac opitli `l Ð `kd

dig `pin` ded fre ayke xey aizk `l i`

.rnynaïðáøã åäééîòè àîéà úéòá éàåain "fre ayke xey" i`dc meyn Ðedl ir

.ixn axckløñúéú ïéìåçã äéìà.(`,fiw oileg) "xyad lk" wxta ixwi` algc Ð¥¤

ïúùìùá äåùù.ayka `l` alg ixwi` `l dil`e ,ozylya alg `xwpy Ðïë íà
áùëå øåù áìç ìë áåúëð.odipya deyd xac opirac ,dil` `phirnn mzdne Ð

úåéøòã åàìilin `ki`c ,zeixr hwp ikdl Ð

.`cg lka e`l `ki`e `aehäðäî úçàîÐ

.ze`hg dnk ,dpd aiig zg`n :rnynáìç
áìçå.alg izif ipy Ðãçà íùalg Ð

mlrda cg` my" .oiwcd alg e` zeilkd

.opiqxb `l "cg`úåîù éðùlryn zifk Ð

.oiwcd lryn zifke `ilekdúåîìòäã
ïé÷ìçîod ixd Ð mizpia el rcepc oeikc Ð

,`pngx dlz dricia z`hge .zebby izy

."eil` rced e`" :(c `xwie) aizkcøúåðã áìç
alg ,zezixk izyn zebby izy `ki`c Ð

.ze`hg izy aiige ,xzepeíåùî éîð áééçéð
ùã÷.zelirn my` Ðúùù áø øîà àìà

ùãå÷ã áìç ìëàù ïåâëmeyn mlerle Ð

my` aiyg `l ikdle ,mizy aiig alg

y `l` zelirn`id dcedi iaxe ,cg` my l

.alg meyn mizy oiycwen alg` aiignc

oiycwen algac meyn Ð ipzwc zeny ipye

.i`xw ixz iaizkíéúù ä÷åì äìáð áìçÐ

meyn oiycwende ,dlap meyne alg meyn

.zexf meyne algùìù,alg meyn mizy Ð

.zexf meyn zg`e ,onwl yxtnckäî÷åðåÐ

izyn xnelk ,zeny ipy ipzwc lirlc `dl

o`kn] .`id l`rnyi iaxe ,oipin ipyn zenda

[`ad cenrl jiiyïáø÷ ïéðòì`ziixae Ð

:aizk ze`hg iabc .ixiinw oaxwa lirlc

."dpdn zg`n dyre"ïðé÷ñò éàîá àëäÐ

ipya olk`y oebk Ð zeny ipy ipzwc `d

oebk ,zeny ipy epiidc ,oilk`n ipy ,oiegnz

:`pixg` `pyil) .ilve liyaz,mizy aiig

my` Ð ycw meyn zg`e alg meyn zg`

alg meyn aiignc dcedi iaxk `lce ,dlirn

ixza alga iaizkc oie`l ipy meyn ,mizy

.(iweqtòùåäé éáøã"el exn`" wxta Ð

.(a,eh zezixk)éàø÷ éøúÐ miycwa cg Ð

.miycwa oia oilega oia cge ,"mler zweg"

oie`l ipy `ki` miycwend alga ,jklid

dcedi iaxl dil `wtp oileg alge .alg meyn

:(a,bn migqt) "oixaer el`" wxta opixn`ck

`l` il oi` ,"dndad on alg lke` lk ik"

oinen ilra alg ,axwil ie`xd oininz alg

oipn?oipn oileg ."alg lk" :xnel cenlz?
."lk ik" :xnel cenlz
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àeä ïéleçc áìç :àðéîà äåä ,"øBL áìç ìk" áúk éàå ;"øBL áìç¥¤§¦§©¨¥¤£¨¨¦¨¥¤§¦

,Bììkî øzeäc ïéLc÷eî áìç ìáà ,Bììkî øzeä àìc íeMî ,øeñàc§¨¦§Ÿ©¦§¨£¨¥¤§¨¦§©¦§¨
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?Bðééðòî ãîlä øác ïðéôìé àì :éøáñ ïðaøc¯øác àîìò éleëc ,àì §©¨©¨§¦¨¨§¦©¨¨©¨¥¥¦§¨¨§¥¨§¨¨¨

åàlî åàì ïéãéîì :øáñ äãeäé éaø ,éâìtéî÷ àäáe ,Bðééðòî ãîlä©¨¥¥¦§¨§¨¨¦©§¦©¦§¨¨©§¥¦¨¦¨

.ïðéôìé àì úøkî åàì ,ïðéôìé åàlî åàì :éøáñ ïðaøå ,úøkî åàìå§¨¦¨¥§©¨©¨§¦¨¦¨¨§¦©¨¦¨¥¨¨§¦©

?àúà éàîì "eìëàú àì íc ìëå áìç ìk" äãeäé éaøì àlà¯éòaéî ¤¨§©¦§¨¨¥¤§¨¨ŸŸ¥§©¨¨¦¨¥

ðúc .Léwäì déìä÷Bì áìç äî ,"eìëàú àì íc ìëå áìç ìk" :àé ¥§©¦§©§¨¨¥¤§¨¨ŸŸ¥©¥¤¤

íézL¯ïéà :íéøîBà íéîëçå ;äãeäé éaø éøác ,íézL ä÷Bì íc óà §©¦©¨¤§©¦¦§¥©¦§¨©£¨¦§¦¥

àLéwéä àìa íézL ä÷Bìc áìç àðL éàîe .úçà äøäæà àlà Ba¯ ¤¨©§¨¨©©©§¨¥¤§¤§©¦§¨¤¥¨

øBL áìç ìk" ,"eìëàú àì íc ìëå áìç ìk" :éàø÷ éøz déa áúëc¦§©¥§¥§¨¥¨¥¤§¨¨ŸŸ¥¨¥¤

:ïéåàì éøz déa áéúëc ,íézL é÷ìéð àLéwéä åàìa éîð íc ;"áNëå§¤¤¨©¦§¨¤¥¨¦§¥§©¦¦§¦¥§¥¨¦

íëéúáLBî ìëa eìëàú àì íc ìëå" ,"eìëàú àì íc ìëå áìç ìk"¨¥¤§¨¨ŸŸ¥§¨¨ŸŸ§§Ÿ§Ÿ¥¤

!"äîäaìå óBòì¯ìL ä÷Bì áìç äî :àîéà àlàL¯ä÷Bì íc óà ¨§©§¥¨¤¨¥¨©¥¤¤¨©¨¤

ìLìL ä÷Bìc áìç àðL éàîe .Låàìå ïéåàì éøz ïéìä déa áéúëc ,L ¨©§¨¥¤§¤¨¦§¦¥¨¥§¥¨¦§¨

úeøæc¯!éîð íc ,àúìz àä¯éøèöéàìéàBä :àðéîà Czòc à÷ìñ ,C §¨¨§¨¨¨©¦¦§§¦¨§¨©§¨¨¦¨¦

äàîehî íc èéòîúéàå¯.àLéwéä ïì òîLî à÷ ,úeøfî èéòîúéì §¦§§¦¨¦§¨¦§§¦¦¨¨©§©¨¤¥¨

?àúà éàîì àLé÷ä ïðaøì àlàåìëå áìç ìk" :àéðúãëì déì éòaéî §¤¨§©¨©¤¥¨§©¨¨¦¨¥¥§¦§©§¨¨¥¤§¨

"eìëàú àì íc¯ïéôøèöî ïéàå ,BøNaî ÷eìç BaìçL ãçeéî áìç äî ¨ŸŸ¥©¥¤§¨¤¤§¨¦§¨§¥¦§¨§¦

äæ íò äæ¯ìéàBä ,íéöøL íc àéöBà ;BøNaî ÷eìç BîcL íc óà ¤¦¤©¨¤¨¨¦§¨¦©§¨¦¦

ïøNaî ÷eìç ïîc ïéàc¯.ïéôøèöî¯:à÷ôð íúäî ?à÷ôð àëäî àäå §¥¨¨¨¦§¨¨¦§¨§¦§¨¥¨¨¨§¨¥¨¨¨§¨

"àîhä íëì äæå"¯íò äæ ïéôøèönL õøMäå õøMä íc ìò ãnéì §¤¨¤©¨¥¦¥©©©¤¤§©¤¤¤¦§¨§¦¤¦

!äæ¯ìáà ,äàîeèì éléî éðä :àðéîà Czòc à÷ìñ ,àLéwéä åàì éà ¤¦¨¤¥¨¨§¨©§¨¨¦¨¨¥¦¥§§¨£¨

,Ckìéä :àðéáø øîà .äìéëàì àLéwéä ïðéòîLà ,àì àîéà äìéëàì©£¦¨¥¨¨©§©¦©¤¥¨©£¦¨£©¨¦¨¦§¨

.ïéôøèöî BøNáe Lçð íc¯!àLéwéä eðééä ?ïì òîLî à÷ éàî¯à÷ìñ ©¨¨§¨¦§¨§¦©¨©§©¨©§¤¥¨¨§¨

äàîeèì éaøúéàc õøL :àðéîà Czòc¯àìc Lçð ,äìéëàì éaøúéà ©§¨¨¦¨¤¤§¦§©¥§§¨¦§©¥©£¦¨¨¨§¨

äàîeèì éaøúéà¯ìk :àLéwéä ïì òîLî à÷ ,äìéëàì éaøúéà àì ¦§©¥§§¨¨¦§©¥©£¦¨¨©§©¨¤¥¨¨

ìL :àáø øîà .òîLî BøNaî ÷eìç Bîc ïéàc éléîíãì úçàå ,ïéleç íãì úçà ?éàîì ,íãa úBøeîàä úBúéøk L ¦¥§¥¨¨¦§¨©§©¨©¨¨¨¨¥¨£§¨§©©©§©¦§©©§©
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קמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc zezixk(iyiy meil)

dî÷Bà àì [éànà àlà] (àîìà)epcnrd `l zn`a recne - ¤¨©©Ÿ§¨
ef `ziixa,ìàòîLé éaøkoeik df ixdäéä äãBî ,àðéðç éaø øîàc §©¦¦§¨¥§¨©©¦£¦¨¤¨¨

L ,ïaø÷ ïéðòì ìàòîLé éaøly zifk ixeriy dyly lk` m` s` ©¦¦§¨¥§¦§©¨§¨¤
,zenda ipin dylyn alg,úçà úàhç àlà áéiç Bðéàixde ¥©¨¤¨©¨©©

.oaxw aeiga zwqer `ziixadàî÷Bzî àì äãeäé éaøk énð àzLä©§¨©¦§©¦§¨Ÿ¦§¨
z` cinrdl xyt` i` ok mb dcedi iaxk ,df mrhn dzre ±

,`ziixadïéðòì äãeäé éaø äéä äãBî ,øæòéìà éaø øîà àäc§¨¨©©¦¡¦¤¤¤¨¨©¦§¨§¦§©
L ,ïaø÷oiycwen alg lk` m`.úçà úàhç àlà àéáî ïéà ¨§¨¤¥¥¦¤¨©¨©©

:xg` ote`a `ziixad z` zx`an `xnbdLé÷ì Léø øîà àlà¤¨¨©¥¨¦
ïðé÷ñò éàîa àëä ,éðèeàz øa íeMîzwqer ote` dfi`a - ¦©§¦¦¨¨§©¨§¦©

aiig cg` mlrda zeny izyn alg izifk dnk lk` m`y ,`ziixad
,mizyïééeçîz éðLa ïìëàL ïBâkleyia oebk ,milk`n ipin ipya - §¤£¨¨¦§¥©§¦
,dilveeef `ziixaàaélàezhiya -òLBäé éaøc,`id,øîàc ©¦¨§©¦§ª©§¨©

íé÷lçî ïééeçîzelk` m` ,cg` mlrda cg` xeqi` lke`d s` - ©§¦§©§¦
.mipy aiig ,leyia ipin ipya

lirl d`aedy `ziixaa oecl zxaer `xnbd(`"r)alg lke`d iabl ,
:oiycwen e` dlap,íézL ä÷Bì ,äìéáð áìç ìëà ,àôebmeyn ¨¨©¥¤§¥¨¤§©¦

lk` .alg xeqi` meyne dliap xeqi`ïéLc÷eî áìçznda ly - ¥¤§¨¦
,oaxw,íézL ä÷Bì.alg zlik` meyne ,ycw zlik` meynéaø ¤§©¦©¦

,øîBà äãeäélke`dìL ä÷Bì ïéLc÷eî áìç,Lxeqi` meyn §¨¥¥¤§¨¦¤¨Ÿ
alg zlik` xeqi` meyne ,alg zlik` xeqi` meyn ,miycw zlik`

.miycw ly
:`xnbd zxxan .minkge dcedi iax ly mnrh z` zx`an `xnbd

àîìLa ,àáøì éáæéL áø déì øîàmrhd oaen -,äãeäé éaøì ¨©¥©¦§¥§¨¨¦§¨¨§©¦§¨
c oeik ,yly dwelyéàø÷ éáéúëc eðééädyly dfa exn`p - ©§¦§¦¦§¨¥

xn`py ,miycw iabl .` :miweqt(fi b `xwie)íìBò úwç'lkA mkizxcl ª©¨§ŸŸ¥¤§Ÿ
ly oia ,dnda lk iabl .a .'Elk`z `l mC lke alg lM mkizaWFn§Ÿ¥¤¨¥¤§¨¨ŸŸ¥

xn`py ,oileg ly oiae miycw(bk f my)àì æòå áNëå øBL áìç ìk'¨¥¤§¤¤¨¥Ÿ
.'eìëàúxn`py ,miycw zlik` iabl .b(i ak my)ìëàé àì øæ ìëå' Ÿ¥§¨¨ŸŸ©

ïéåàì àúìz àä ,'Lã÷yly dwel okle ,oie`l dyly el` ixd - Ÿ¤¨§¨¨¨¦
.zeiwlnàîòè éàî ïðaøì àlà.mipy wx dwely mnrh dn - ¤¨§©¨¨©©£¨

:`xnbd zx`anéøáñ÷y ,opax'íìBò úweç'c åàìwx xn`p ¨¨§¦¨§©¨
'øBL áìç'c åàìå ,íéLã÷awx xn`p,ïéleça`vnpe ,miycwa `le §¨¨¦§¨§¥¤§¦

jkle ,'xey alg' ly xeqi`a xaer epi` miycw ly alg lke`dy
.'ycw lk`i `l xf lke' meyne 'mler zweg' meyn `l` dwel epi`
cg` ,miweqt ipy ekxved minkg zrcl recn zx`an `xnbd

:`xnbd zxne` .oilegl cg`e miycwléëéøöeipy ekxvede - §¦¦
,miycwae oilega ,miweqtdàðîçø áúk éàcwx alg zlik` xeqi` §¦¨©©£¨¨

àðéîà äåä ,íéLã÷ac ,xnel mixeaq epiid -éøéîçc àeä íéLã÷ §¨¨¦£¨¨¦¨¨¨¦©£¦¦
dxezd dxn` ,ozxneg zngn ,miycwa `weec -ìáà ,Baìç øeñàc§¨¤§£¨

àì àîéà ,ïéleç,xeq` algd oi`y xn`p `ny -éëä íeMîokl - ¦¥¨Ÿ¦¨¦
,'øBL áìç ìk' àðîçø áúk.xeq` oileg alg s`y cnlláúk éàå ¨©©£¨¨¨¥¤§¦¨©

wx,'øBL áìç ìk'xeqi` myn micnel epiid `l ,oilega alg xeq`l ¨¥¤
c ,miycw ly alg zlik`,àðéîà äåäwx,øeñàc àeä ïéleçc áìç £¨¨¦¨¥¤§¦§¨
Bììkî øzeä àìc íeMîznda ly alg mey dxezd dxizd `l - ¦§Ÿ©¦§¨

,oileg,Bììkî øzeäc ,ïéLc÷eî áìç ìáàdpekn dil`d s` ixdy £¨¥¤§¨¦§©¦§¨
lr xhwend algd llka `id miyaka ixdy ,zepaxwd iabl 'alg'¥¤
`le ,fre xey lv` dil`d z` dxezd dxizd mewn lkne ,gafnd

,mxihwdl dkixvdïaìç énð éøzLéà ,ïøNa øzeäcî ,àðéîà äåä£¨¨¦¨¦§©§¨¨¦§§¥©¦¤§¨
,oaxway algd mb xzed ,dil`d epiide ,oaxwd xya xzedy jkn -

éëéøö.zepaxwa alg zlik` yexita xeq`l dxezd dkxved okl - §¦¦
:zx`ane `xnbd dkiynnáéúk ék ,øáñ äãeäé éaøådn s` - §©¦§¨¨©¦§¦

weqtd dxeza xn`pyáéúk íéLã÷c àðééðòa ,'øBL áìç'xn`p - ¥¤§¦§¨¨§¨¨¦§¦
aezk okn xg`l ixdy ,miycw ipipra zwqerd dyxta(dk f my)iM'¦

WtPd dzxkpe 'dl dX` dPOn aixwi xW` dndAd on alg lk` lM̈Ÿ¥¥¤¦©§¥¨£¤©§¦¦¤¨¦¤©§¦§§¨©¤¤
znda ly alg wx xeq`l `ay xnel oi` `linne ,'diOrn zlk`d̈Ÿ¤¤¥©¤¨
alg lke`d okle ,miycw znda ly alg xeq`l s` `a `l` ,oileg
.'mler zweg' meyn mbe 'xey alg lk' meyn mb xaer miycw ly

:`xnbd ddnzàlàoeik `ed dcedi iax ly enrhy ,jixac itl ¤¨
df xeqi` s`y miycwa zwqerd dyxtd ly dpiprn cnel `edy

,miycw iabl mb xn`p alg zlik` lyììkî,jkn rnyn -ïðaøc ¦§¨§©¨¨
dcedi iax lr miwlegdéøáñc,Bðééðòî ãîlä øác ïðéôìé àì ¨§¦Ÿ¨§¦©¨¨©¨¥¥¦§¨

dyxt jeza dyrz `l xeqi` dxezd dazk m` s`y ,xnelk
,df ote`a wqer e`ldy dyxt dze` ly dpiprn cenll oi` ,znieqn
zecn dxyr ylyn cg` `ed 'epiiprn cnld xac' ly llkd ixde

.dfa wlegy in oi`e ,oda zyxcp dxezdy
:`xnbd zvxznàì`l` ,df llk lr miwleg minkg oi` -éleëc Ÿ§¥

àîìòdxezd lka ,lkd ixacl -,Bðééðòî ãîlä øác [ïðéôìé] ¨§¨¨§¦©¨¨©¨¥¥¦§¨
å,o`kéâìôéî÷ àäa,ewlgp df xaca -åàì ïéãéîì ,øáñ äãeäé éaø §§¨¨¦§§¦©¦§¨¨©§¥¦¨

,úøkî åàìå ,åàlîlr df weqta xn`pd e`ld mpn` ,xnelk ¦¨§¨¦¨¥
lke`d lr zxk ypery oeik j` ,miycw iabl xn`p `l alg zlik`
cenll yi ,lirl `aedy enk ,miycw iabl dyxt dze`a xn`p alg

.miycw ly alg lke`a mb wqer `ed s`y ,e`ld lr mb jknåeli` §
ïðéôìé åàlî åàì ,éøáñ ïðaøm` ,epiiprn xacd z` cenll yi - ©¨¨¨§¦¨¦¨¨§¦©

j` ,ok aezk envr e`laïðéôìé àì úøkî åàìz` micnl oi` - ¨¦¨¥Ÿ¨§¦©
iably oeike ,zxkd yper xn`p eay ote`dn ,e`ld wqer eay ote`d
xnel yi ,miycwa wqer `edy di`x oi` 'xey alg lk' ly e`ld

.miycwa `le oilega `weec wqer `edyáìç ìk' äãeäé éaøì àlà)¤¨§©¦§¨¨¥¤
.(c ,Lé÷äì déì éòaéî ,àúà éàîì 'eìëàú àì íc ìëå§¨¨ŸŸ¥§©¨¨¦¨¥¥§©¦§

:dcedi iaxe minkg zwelgn oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbd
àéðzweqta xn`p ,`ziixaa(fi b `xwie),'eìëàú àì íc ìëå áìç ìk' ©§¨¨¥¤§¨¨ŸŸ¥

,yexcl ick ,dfl df mce alg jka eywedäîzlik` lrä÷Bì áìç ©¥¤¤
,íézL,oldl x`eaiy mrhkóàzlik` lréøác ,íézL ä÷Bì íc §©¦©¨¤§©¦¦§¥

Ba ïéà ,íéøîBà íéîëçå .äãeäé éaø[mca-].úçà äøäæà àlà ©¦§¨©£¨¦§¦¥¤¨©§¨¨©©
cnll ick ywida jxev yi recn :dcedi iax zrc lr `xnbd dywn

,mizy mc lr dwelyåxeqi` lk zazek dxezd dzid m` s` ixd ©
c ,mipy dwel mc zlik` lry mircei epiid envr iptaàðL éàî- ©§¨

ly epic dpey dnaíézL ä÷Bìc ,áìçs`àLéwéä àìa`ll - ¥¤§¤§©¦§Ÿ¤¥¨
oeik edf ixd ,ywidn ceniléàø÷ éøz déa áúëcxeqi`a exn`py - §¨©¥§¥§¨¥
,miweqt ipy alg zlik`'eìëàú àì íc ìëå áìç ìk'(fi b my)e ,ìk' ¨¥¤§¨¨ŸŸ¥¨

áNëå øBL áìç'Elk`z `l fre(bk f my)ok m`e ,åàìa énð íc ¥¤§¤¤¨¥ŸŸ¥¨©¦§¨
íézL é÷ìéð àLéwéäoeik ,ywid `ll ,mizy eaiigl yi mca s` - ¤¥¨¦§¥§©¦
ïéåàì éøz déa áéúëc,oie`l ipy ea exn`py -íc ìëå áìç ìk' ¦§¦¥§¥¨¦¨¥¤§¨¨

,'eìëàú àìxn`p oke(ek f my)ìëa eìëàú àì íc ìëå' ŸŸ¥§¨¨ŸŸ§§Ÿ
.'äîäaìå óBòì íëéúBáLBî§¥¤¨§©§¥¨

:dcedi iax ixaca `qxibd z` dpyn `xnbdàîéà àlà`l` - ¤¨¥¨
,dcedi iax ixac z` jk xn`zäîzlik` lry myk -ä÷Bì áìç ©¥¤¤

ìLóà ,Lzlik` lrìL ä÷Bì íc,L`ed mca iyilyd aeigde ¨Ÿ©¨¤¨Ÿ
.algl ywidd meyn

:df cenil lr s` `xnbd ddnzìL ä÷Bìc áìç àðL éàîe,Lmeyn ©§¨¥¤§¤¨Ÿ
ïéåàì éøz ïéìä déa áéúëce`aedy oie`ld ipy el` ea eazkpy ± ¦§¦¥¨¥§¥¨¦

,lirlåmeyn mb ea xaer ycw ly `ed m`,úeøæc åàìlke' xn`py §¨§¨§¨
'Wcw lk`i `l xf(i ak my),àúìz àäok m`e .dyly md ixd -íc ¨ŸŸ©Ÿ¤¨§¨¨¨

énðoie`ld ipy ea exn`p ixdy ,yly dwliy ,ok oicd mca mb - ©¦
.ycw ly mc `ed m` ,zexf ly sqep e`l ea yi oke ,lirl e`aedy
mc zlik` lry zrcl ick algl mc ly ywida jxev yi recne

.yly dwel ycw
:`xnbd zvxznéøèöéàCik ,z`f epcnll ick ywida jxev yi - ¦§§¦
,df ywid ilelàðéîà Czòc à÷ìñ,xnel jzrca dler did - ¨§¨©§¨¨¦¨

,äàîehî íc èéòîúéàå ìéàBäepi` oaxw ly mc lke`d `nhy ¦§¦§©¦¨¦§¨
yepr `edy oaxwd xyan lke`d `nhl dnec epi`e ,zxk yepr

,zxkèéòîúéìmb,úeøfî,ycw lke`d xf ly `hg ea `di `lyà÷ ¦§§¦¦¨¨
àLéwéä ïì òîLîs`y ,algl mc ywedy jka aezkd eprinyd - ©§©¨¤¥¨

.yly dwel okle ,zexf xeqi` yi mca
e`l `l` mc zlik`a oi`y ,minkg zrc z` dzr zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .cg`ì àlàåzrc,àúà éàîì àLéwä ,ïðaø §¤¨§©¨¨¤¥¨§©£¨
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xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc zezixk(ycew zay meil)

åàìa dî÷Bàì ,'ìëeú àì' àðîçø áúkxeqi`a df xac cinrdl - ¨©©£¨¨Ÿ©§§¨§¨
,e`l,àeä úBììkaL åàì ïééãòåipin dnk dxezd ea dllky ©£©¦¨¤©§¨

.yly dwely `li` iax xn` recne ,mixeqi`
dgec .oey`xd dvexiz z` dcinrne ,`iyewd z` dgec `xnbd

:`xnbd,ïk íàipy xyrn zlik`a yiy wx xnel weqtd zpeeky ¦¥
,'dyrz `l' xeqi` milyexil uegnàø÷ àîéðxnel weqtl did - ¥¨§¨

wxéøòLa íìëàì ìëeú àì','Emipinl mb dpeekdy mircei epiide Ÿ©§¨§¨¦§¨¤
df weqtn dlrnl xn`p ixdy ,ipy xyrn ly el`(`i ai mixac)de'di §¨¨

lM z` E`iaz dOW ,mW FnW oMWl FA mkidl` 'd xgai xW` mFwOd©¨£¤¦§©¡Ÿ¥¤§©¥§¨¨¨¨¦¥¨
znxzE mkizxUrn mkigafe mkizlFr mkz` dEvn ikp` xW £̀¤¨Ÿ¦§©¤¤§¤Ÿ¥¤§¦§¥¤©§§Ÿ¥¤§ª©

zeaize ,'mkciðâc øNòî'éì änì 'Eøäöéå ELBøéz Edn myl - ¤§¤©§©§¨§¦§§¦§¨¤¨¨¦
el` zeaiz e`ay i`ce ,dxezd mzazkãçå ãç ìëc äìéëà éãeçéì§©¥£¦¨§¨©§©

`li` iax ixacke ,envr ipta oine oin lk lr dlik` xeqi` cgiil -
.yly dwely

dxezdúà çñô ìù ïåùàøä áåè íåé úøçîî áéø÷äì äúåéö
äùãçä äàåáúä ïî ìåëàì øåñà äúáø÷ä ãòå ,'øîåòä úçðî'

øîàðù ,äðù äúåà ìù(ci bk `xwie)eìëàú àì ìîøëå éì÷å íçìå'§¤¤§¨¦§©§¤ŸŸ§
íìBò úwç íëéäìà ïaø÷ úà íëàéáä ãò ,äfä íBiä íöò ãò©¤¤©©¤©£¦£¤¤¨§©¡Ÿ¥¤ª©¨

.'íëéúáLî ìëa íëéúøãì§ŸŸ¥¤§ŸŸ§Ÿ¥¤
:zellkay e`l oipra ztqep `xnin d`ian `xnbd,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨

ìëBàä,xnerd zgpn zaxwd iptlíçì,xepza diet` zt -éì÷- ¨¥¤¤¨¦
,xepza meyaiiy d`eaz ipirxbìîøëåmecixtdy d`eaz ipirxb - §©§¤

,y`a mze` elw `le ,cia milaydnìL ä÷Bì,Ldhxity oeik ¤¨Ÿ
lnxke ilwe mgle' xn`py ,el` mipin dylya xeqi`d z` dxezd§¤¤§¨¦§©§¤

.'ebe 'Elk`z `lŸŸ§
:`xnbd dywn,úBììkaL åàì ìò ïé÷Bì ïéà àäådllky oeike §¨¥¦©¨¤©§¨

wx dwliy ie`x ,cg` 'dyrz `l'a elld mipind zyly z` dxezd
:`xnbd zvxzn .zg` mrtàëä éðàLiabl o`k xacd dpey - ¨¦¨¨

,'ycg' zlik`éàø÷ øzéiîc.df xac epicnll ick xzein weqtdy - §¦©©§¨¥
:xzeind weqtd `ed dn `xnbd zxxanc xn`z m`àø÷ àîéì- ¥¨§¨

xne` weqtd didy jka icydépéî ìîøëå éì÷ óìéðå ,'íçì'- ¤¤§¥©¨¦§©§¤¦¥
ixdy ,ok xnel xyt` i` ,lnxke ilwa oicd `edy dfn cnlpeàkéà¦¨

Cøôéîì,df cenil lr zeywdl yi -ìöà äaøúð ïkL ,íçìl äî §¦§©©§¤¤¤¥¦§©¨¥¤
älçilwa ok oi`y dn ,dlg zyxtda dxezd eze` daiigy - ©¨

.'ycg' xeqi` mda oi`y okzi ok lre ,dlga miaiig mpi`y ,lnxke
c xn`z m`eáBzëðwx weqtd'íçì' áBzëì àìå ,'éì÷','lnxk'e ¦§¨¦§Ÿ¦§¤¤

óìéðåcnlpe -éìwîxyt` i` df mb ,mixeq` lnxke mgl mby §¥©¦¨¦
ik ,xneléúà àì éìwî íçì,[cenll xyt` i`-]éì÷c íeMî ¤¤¦¨¦Ÿ¨¥¦§¨¦

déðéòa déúéàeli`e ,iepiy `ll ,eziixak lk`p -déúéà àì íçì ¦¥§¥¥¤¤Ÿ¦¥
déðéòamiyl ,gnwl mihigd z` mipgeh `l` ,eziixak lk`p epi` - §¥¥

oke .'ycg' dxezd dxq` `l dfay okzie ,eze` mite`eéìwî ìîøk©§¤¦¨¦
éúà àì,ilwn lnxk cenll oi` -ì÷c íeMîúBçðî ìöà äaøúð é Ÿ¨¥¦§¨¦¦§©¨¥¤§¨

dxezd dxq` ea wxy okzie ,xnerd zgpnl ilw `aeny ep`vny -
la` ,'ycg',úBçðî ìöà äaøúð àì ìîøkezxq` `ly okzie ©§¤Ÿ¦§©¨¥¤§¨

.dxez
c xn`z m`e :zxxane `xnbd dkiynnáBzëðwx weqtd,'ìîøk' ¦§©§¤

déðéî éì÷å íçì óìéðå,ilwe mgla s` xeqi`d z` epnn cnlpe - §¥©¤¤§¨¦¦¥
c meyn ,xnel xyt` i` df mbCøôéîì àkéà,zeywdl yi -äî ¦¨§¦§©©

,Búéiøaî äpzLð àì ïkL ,ìîøëld`eazd ipirxb md el` ixdy §©§¤¤¥Ÿ¦§©¨¦§¦¨
.y`a adaed ilwe ,dt`pe oghp mgl eli`e ,dnc`d on egnvy enk
iyilyd oind xeziine ,mipin ipy zaizka icy xnel dqpn `xnbd

:`xnbd zxne` .oine oin lk lr zewln aeig yiy cnlpàì ãç ïî¦©Ÿ
éôìémileki epiid `l weqta cg` oin zaizkny gked mpn` - ¨§¦

la` ,x`azdy enke ,mixg`d mipind ipy z` cenllïî àãç óìéð¥©£¨¦
ïéøzzxxane .zazek dxezd dzidy mipin ipyn ,cg` oin cnlp ± §¥

c xn`z m` :xzein oin dfi` `xnbdàø÷ áBzëð àìdid `l - Ÿ¦§§¨
aezkl weqtlìîøëå éìwî óìéðå ,'íçì'ilwn epic z` cnlpe - ¤¤§¥©¦¨¦§©§¤

c meyn ,ok xnel xyt` i` ,weqta miaezkd lnxkeCøôéîì àkéà¦¨§¦§©

,df cenil lr zeywdl yi -ïBäéðéòa ïBäðúéàc ,ìîøëå éì÷l äî©§¨¦§©§¤§¦©§§¥¥
d`eazn ieyr mgl eli`e ,mipegh mpi`e ,mziixak minly mdy -

c xn`p m`e :zxxane `xnbd dkiynn .dpghpyàø÷ áBzëð àìŸ¦§§¨
óìéðå ,'ìîøk'epic z` cnlpe -éì÷å íçlîdf mb .weqta miaezkd ©§¤§¥©¦¤¤§¨¦

c meyn ,xnel oi`Cøôéîì àkéà,df cenil lr zeywdl yi -äî ¦¨§¦§©©
,úBçðî ìöà eaøúð ïkL éì÷å íçìllk `aend 'miptd mgl' ixdy §¤¤§¨¦¤¥¦§©¥¤§¨

zereayd bga mi`aend 'mgld izy' oke ,'dgpn' dpekn zay
xn`py ,'dgpn' mipekn(ek gk xacna)dgpn mkaixwdA mixEMAd mFiaE'§©¦¦§©§¦§¤¦§¨

xn`py ,xnerd zgpnl `aen ilw oke .'mkizraWA 'dl dWcg`xwie) £¨¨©§¨ªŸ¥¤
(ci alnxM UxB W`A iElw aia` 'dl mixEMA zgpn aixwY m`e'§¦©§¦¦§©¦¦©¨¦¨¨¥¤¤©§¤

.'LixEMA zgpn z` aixwY©§¦¥¦§©¦¤
:`xnbd zvxznàø÷ áBzëð àì ,÷çöé éaø Cì øîàdid `l - ¨©¨©¦¦§¨Ÿ¦§§¨

aezkl jixv weqtdóìéðå ,'éì÷'eze` cnlpe -ìîøëå íçlî ¨¦§¥©¦¤¤§©§¤
e ,weqta miaezkyúëøt éàî,df cenil lr zeywdl jl yi dne - ©¨§©

älç ìöà äaøúð ïkL íçìl äî ,úëøt éà,dlg aeig iabl - ¦¨§©©§¤¤¤¥¦§©¨¥¤©¨
,çéëBé ìîøk.'ycg' xeqi` ea yie dlgn xeht `edyíeMî éàå ©§¤¦©§¦¦

Búéiøaî äpzLð àì ìîøëc,eziixan dpzyp ilwe,çéëBé íçì §©§¤Ÿ¦§©¨¦§¦¨¤¤¦©
.'ycg' xeqi` ea yie ,eziixan dpzypyä÷Bì Ckìäoine oin lk lr ¦§¨¤

,envr iptaøzéiîccnll d`ae ,weqta zxzein 'ilw' zaizy oeik - §¦©©
.oine oin lk lr zewln aeig yiy

:`xnbd dywnàîéàåzlik` lr wxy ,xn`p `nye -éì÷,ycg ly §¥¨¨¦
øzéiîc,weqta xzein `edy -àãç áéiçîipta zewln eilr aiig - §¦©©¦©©£¨

la` ,mizy dwel ,lnxk mr e` mgl mr elk` m`y ,envrïBälekà©§
,lnxke mgl mdy ,x`yd lk lr -àãç áéiçîzewln wx aiig - ¦©©£¨

.zg`
:`xnbd zvxzn,ïk íàilw lr wxy eprinydl dxezd zpeeky ¦¥

,envr ipta dwel,'éì÷å ìîøk íçì' àø÷ áBzëðilwd didiy ¦§§¨¤¤©§¤§¨¦
,seqa xkfenénð éà,sqep ote` ±áBzëðaezkl dxezd dlki -éì÷' ¦©¦¦§¨¦

,'ìîøëå íçìådpey epicy oeiky ,dligza xkfen ilwd didiy §¤¤§©§¤
,seqa e` dligza eazekl ie`x ,lnxke mglnéànàrecne -áúk ©©¨©

,òöîàa éì÷ìi`cea ,lnxkl mgl oiaøîà÷ éëäweqtd zpeek jk - §¨¦§¤§©¨¦¨¨©
,xneláéiçð [éì÷ ék] (éì÷á) íçìaiigzdl ,ilwk `ed mgld oic - ¤¤¦¨¦¦©©

,envr ipta eilr[éì÷ ék] (éì÷á) áéiçð ìîøëå`ed lnxkd oice - §©§¤¦©©¦¨¦
.envr ipta eilr aiigzdl ,ilwk

yi ,oldl ze`aeny i`niq iaxe i`pi iax ly zexnind izy zpadl
mc` .` :mda miwqerd miweqtd z`e xzepe lebit ipic z` micwdl
zlaw ,dhigy :mdy zecear rax`n zg`a] oaxw zaxwda wqerd
ya z` lek`l ayege [gafnd lr ezwixfe mcd zkled ,mcdex

,oaxwd z` lbtn `ed ixd ,elke`l dxezd dxizdy onfd xg`l
xn`py ,zxk aiig exya z` lke`de(gi f `xwie)lk`i lk`d m`e'§¦¥¨Ÿ¥¨¥

Fl aWgi `l Fz` aixwOd dvxi `l iWilXd mFIA einlW gaf xUAn¦§©¤©§¨¨©©§¦¦Ÿ¥¨¤©©§¦ŸŸ¥¨¥
oipn x`eai oldle ,'`VY DpFr EPOn zlk`d WtPde ,didi lEBR¦¦§¤§©¤¤¨Ÿ¤¤¦¤£¨¦¨
ayege oaxw zaxwda wqerd .a .zxk epiid '`yz dper'y micnel
z` lqet `ed ixd ,dxezd dxizdy mewnl ueg exya z` lek`l

weqtdn cnlp epice ,zxk aiig epi` elke`d j` ,oaxwd(f hi my)m`e'§¦
xyan lke`d .b .'dvxi `l `Ed lEBR iWilXd mFIA lk`i lk`d¥¨Ÿ¥¨¥©©§¦¦¦Ÿ¥¨¤

xn`py ,zxk aiig ,ezlik` xzid onf xg`l x`ypy oaxw(g hi my)

,'diOrn `edd WtPd dzxkpe lNg 'd Wcw z` iM `Vi FpFr eilk`e'§Ÿ§¨£¦¨¦¤Ÿ¤¦¥§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨
.xzepa wqer df weqty oipn x`eai oldle

:dey dxifb ly dzeaiyg oipra zexnin dnk d`ian `xnbdøîà̈©
éðéòa äl÷ äåL äøéæb éäz ìà íìBòì ,éàpé éaøìebét éøäL ,E- ©¦©©§¨©§¦§¥¨¨¨©¨§¥¤¤£¥¦

zg` ziiyr zray oaxw xya epiide ,lbtzpy oaxwn xya lke`d
dxizdy dlik`d onfl ueg xyad z` lek`l caerd ayg zeceard

edf ,dxezdäøBz éôebî ãçà,dxezay mixengd mixacdn - ¤¨¦¥¨
,zxka yprpyáeúkä Bãnéì àìå,zxk aiig `edyäøéæbî àlà §Ÿ¦§©¨¤¨¦§¥¨

.äåL`xnbd zx`ane:cixdéðz ,ïðçBé éaø øîà[dpy-]øa àcáæ ¨¨©¨©©¦¨¨¨¥©§¨©
éåì,ef dyxcïläì øîàð,xzep iabl(g hi `xwie),'àOé BðBò åéìëàå' ¥¦¤¡©§©¨§Ÿ§¨£¦¨

,ïàk øîàðålebit zlik` xeqi` iabl(gi f my)úìëBàä Lôpäå' §¤¡©¨§©¤¤¨¤¤
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קמה oifge` mipy` cenr d sc ± oey`x wxtzereay

úåçðîá åðùé íçìeda aizkc zxvr ly mgld izye ,dgpn ixwi` miptd mglc Ð

."dycg dgpn mkaixwda" :(gk xacna)åäééðéòá åäðúéà ïëùzivn `l jkld Ð

.gikei lnxk :xninl `kil Ð dipira dizi`c ilwl dn :opixn` ik `dc ,dl ztli

úåçðî ìöà åáøúð ïëù`kil Ð zegpn ici lr daxzp oky ilwl dn :zkxt ike Ð

.gikei mgl :xninläøåú éôåâî ãçà ìåâôä
aezkd decnl `le ,zxk eilr oiaiigc Ð

:"eidz miyecwa" xn`p `l` ,zxka `diy

dia aizkc ab lr s`e ."`yi eper eilke`e"

`l` ,ixiinw xenb lebita `l Ð lebt

opiyxc ikdc .enewnl ueg dhigya aygna

m` :(a,gk) miycw zhigyae mipdk zxeza

uegl oipr edpz Ð epnfl uegl oipr epi`

,i`w dilr zxk i`dc xninl `kile .enewnl

ytpde" :"oxd` z` ev"a xenb lebta aizkc

ke`dzxeza opiyxce "`yz dper epnn zl

epiidc ,exagn `le ,`yz dper epnn :mipdk

.dizek daygn dia aizkc enewnl ueg

ïàë øîàð:xenb lebta "oxd` z` ev"a Ð

`l" aizk mzde ,'ebe "zlke`d ytpde"

.epnfl ueg ,xenb lebt epiidc Ð "aygi

ïìäì øîàðåmiyecw" zyxta xzep iab Ð

(o`k) dn ,'ebe "`yi eper eilke`e" :"eidz

:aizkc ,zxk "eidz miyecw"a [oldl]

."zxkpe"áåúëä åãîì àìåzxka xzepl Ð

zxk i`dc opirci `lc .dey dxifba `l`

xza `dc ,ixiinw xzepa "eidz miyecw"c

dilrc rnyne ,aizk enewnl uegc `xwc

."ycw" "ycw" `iz`c meyn `l` ,i`wåúá
äøåú éôåâî ãçà åúñåðàî.dtixyac Ð

äðä äðä àéúà:(gi `xwie) ezy`a aizk Ð

Ð rnync ,"dlbz `l dzae dy` zexr"

dx`y" `xwc ditiq ,xg`n dzae epnn dza

jpa za zexr" :(my) aizke ."`id dnf dpd

eza za `dc ,aizk dqep`ae ,"jza za e`

dy` zexr" lirlc `xwn el `wtp ezy`n

`iz` `l` ,ezqep`a `aizk `l ezae ."dzae

dx`y" ezy`a aizk :ezy`n "dpd" "dpd"

jzexr ik" ezqep`a aizke ,"`id dnf dpd

dy`" aizkc ,eza `aizk mzd dn ,"dpd

eza dyr ,dqep`a inp o`k s` Ð "dzae

oi` !`ed xnege lw :xn`z m`e .eza zak

.oicd on oixidfnäôéøùì äîæ äîæik" Ð

"`id dnf dn` z`e dy` z` yi` gwi

.(k `xwie)ïéì÷ñðoebk ,dliwq iaiig aex Ð

,dliwq `aizk `l ,dlkd lre m`d lr `ad

.(my) "ma mdinc" `l`íèôîäjeql Ð

gwxi xy`" :(l zeny) aizkc ,aiig ,epnn

."edenkåðîî êñäå.enht `ly ,xg` Ð©¥

åðîî ïúé øùàå.dyn ly eze`n Ðïéàöçì
,oid ded dync `eddc ,oibel dyy oebk Ð

.oibel xyr mipyúøè÷ã ïéàöçd`n Ð

yly (`,e zezixk) onwl opixn`ck dpn xihwn did mei lkac ,oipn drax`e mipeny©¤

.(dngd zeni oipnk) oipn dynge miyy ze`núéøçù ñøô.dpn ivg Ðúåàî ùîç
.milwy Ðúåàî ùîç íùá ïîð÷."miz`ne miyng ezivgn" :`xw xn` ikdc Ð

ediy ick ,oi`vgl `l` cgia lkd eze` milwey edi `ly Ð ezivgn hwp ikdlc

.zerxkd izy myäéì àéù÷ éëä àðúÐ

i`c .`ziixa opirny` ikdl ,xnelk

myea dpw :`pin` ded `xwc `zernynn

ediiexz` `xwc "ezivgn"c ,mya onpwk

.ol rnyn `w ,i`wäöçîì äöçîeidy Ð

.oi`vgl oilweyïéòá ïéòmyad oi`y Ð

.rixknúåòøëäá òãåé íå÷îä .(à"ò)Ð
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,dcedi jln ediy`i oaî ìBãb äéäL ,åéçà íé÷éBäé éðtîfg`edi ¦§¥§¨¦¨¦¤¨¨¨¦

.íéðL ézL åéçà̈¦§¥¨¦
`an `xnbd:`ziixad z` zxïäk ïa ìBãb ïäk eléôàå ,øî øîà̈©©©£¦Ÿ¥¨¤Ÿ¥

.äçéLî ïeòè ìBãb:`xnbd zx`anïìðî,df oicáéúëc(eh e `xwie) ¨¨§¦¨§¨¨¦§¦
,'åéðaî åézçz çéLnä ïäkäå',dyw dxe`kleàø÷ àîéðdid - §©Ÿ¥©¨¦©©§¨¦¨¨¥¨§¨

wx xnel weqtléàî ,'åéðaî åézçzL ïäkäå'azkp recn - §©Ÿ¥¤©§¨¦¨¨©
åéðaî eléôàc ,ïì òîLî à÷ àä ,'çéLnä'`weec ,lecbd odkd ly ©¨¦©¨¨©§©¨©£¦¦¨¨

çLîc àeäädgynd onya gynpy eze` -àì éàå ,ìBãb ïäk éåä ©¦§©¨¥Ÿ¥¨§¦Ÿ
.ìBãb ïäk éåä àì ,çLî§©Ÿ¨¥Ÿ¥¨

øî øîà,`ziixaa.Cìî ïa Cìî ïéçLBî ïéà:`xnb zx`anïìðî ¨©©¥§¦¤¤¤¤¤§¨¨
,df oicáéúëc ,á÷òé øa àçà áø øîàjln iabl(k fi mixac)ïòîì' ¨©©£¨©©£Ÿ¦§¦§©©
éøàé(íéîéä ìë) åéðáe àeä Bzëìîî ìò íéîé Cixd ,'l`xUi axwA ©£¦¨¦©©§©§¨¨§¤¤¦§¨¥

zeklndy,àéä äMeøé.eze` migyen oi` okle ,eil`n oad da dkefe §¨¦
:`ziixaa epipy cerú÷Bìçî éðtî ,äîìL úà eçLî äî éðtîe¦§¥¨¨§¤§ŸŸ¦§¥©£¤

.äiðBãà:`xnbd zxxanäçéLî éòa ú÷Bìçî éúà éëc ïìðîoipn - £¦¨§¨¨§¦¨¥©£¤¨¥§¦¨
z` geynl jxev yi zeklnd lr zwelgn yi m`y ,df xac cnlp

,jlndàúeëìî déì úéøBî àkìî éòác ìk àìåmixne` oi`e - §Ÿ¨§¨¥©§¨¦¥©§¨
ixdy ,dgiyn `ll s`e ,epkilni ,jilndl jlnd dvxiy in lky
oeike ,dipec` z` `le dnly z` jilndl cec oevx did my
jka ic did `l recn ,jlnd ly epal dyexia zxaer zeklndy
mikixv eid `l` ,dnlyl zeklnd xearzy ick epevx edfy

:`xnbd zx`an .egyenlàø÷ øîà ,àtt áø øîàKix`i ornl' ¨©©¨¨¨©§¨§©©©£¦
eipaE `Ed FYklnn lr mini,'ìàøNé áø÷awxy ,yexcl yieïîæa ¨¦©©§©§¨¨§¤¤¦§¨¥¦§©

ìàøNéa íBìML,jlnd ea dvexy oa eze`l dil`n zeklnd zxaer ¤¨§¦§¨¥
jixve ,ycg jln zklndk df ixd l`xyia zwelgn yiyk la`

.egyenl

:df oipra ztqep `ziixa `xnbd d`ianàðz,`ziixaaïa àeäé óà ¨¨©¥¤
éLîð,l`xyi jln,áàçà ïa íøBé ú÷Bìçî éðtî àlà çLîð àì ¦§¦Ÿ¦§©¤¨¦§¥©£¤¨¤©§¨

`iapd edil`l 'd xn`yke ,l`xyi jln dry dze`a didy
egyenl el xn` ,a`g` oa mxei zgz iynp oa `edi z` jilndl

.onya
mxei mr dzidy zwelgnd ilely `ziixadn rnyn :`xnbd ddnz

e ,iynp oa `edi z` geynl `ly ie`x did a`g` oaéànàrecn - ©©
,mrhd edfy xnel jixvdéì ÷etézjka ic -,àeä ïBLàø Cìîc ¦¥§¤¤¦

:`xnbd zvxzn .dgiyn oerh oey`x jln lke ,jln oa did `ly
éðz÷ éëäå àøqçéî éøeqç`id eli`k `ziixad z` zepyl yi - ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
z` ,dzepyl yi jke ,dxiqg,ïéçLBî ãåc úéa éëìîz` j`éëìî ©§¥¥¨¦§¦©§¥

ïéçLBî ïéà ìàøNé.oey`x jln `l elit`e ,llkéðtî ,øîàz íàå ¦§¨¥¥§¦§¦Ÿ©¦§¥
eçLî äîz`.áàçà ïa íøBé ú÷Bìçî éðtî éLîð ïa àeäé ¨¨§¥¤¦§¦¦§¥©£¤¨¤©§¨
øî øîà,`ziixaaìàøNé éëìî ïéàå ,ïéçLBî ãåc úéa éëìî ¨©©©§¥¥¨¦§¦§¥©§¥¦§¨¥
.ïéçLBî:`xnbd zx`anïìðîjkn ,df oicáéúëccec zklnd iabl §¦§¨¨¦§¦
jlnd(ai fh '` l`eny)l`enyl 'd xn`y ,,'àeä äæ ék eäçLî íe÷'§¨¥¦¤

wxy yexcl yie,äçéLî ïeòè øçà ïéàå ,äçéLî ïeòè 'äæ'epiide ¤¨§¦¨§¥©¥¨§¦¨
.migynp l`xyi ikln oi`y

` x`al dkiynn `xnbd:`ziixad z,øî øîàdn iptn xn`z m`e ¨©©
,iynp oa `edi z` egyníøBé ú÷Bìçî éðtîddnz .a`g` oa ¦§¥©£¤¨

:`xnbd,äçLnä ïîLa ìòîð áàçà ïa íøBé ú÷Bìçî íeMîeixde ¦©£¤¨¤©§¨¦§Ÿ§¤¤©¦§¨
zgiynl df llkae ,mixf zgiynl dgynd onya ynzydl xeq`

:`xnbd zvxzn .l`xyi iklnàtt áø øîàãkzklnd iabl ,oldl ¦§¨©©¨¨
fpbp df ony ixdy ,dgynd onya df did `ly ,dcedi jln fg`edi

df did `l` ,dcedi jln ediy`i eia` onfaàéëc àîñøôàa- ©£©§§¨¨§¨
,jf oenqxt` onyaénð àëä`edi z` egyny x`al yi o`k s` - ¨¨©¦
.àéëc àîñøôàa©£©§§¨¨§¨
:`ziixaa epipyåegyn okìBãb äéäL íé÷éBäé éðtî æçàBäé úà §¤§¨¨¦§¥§¨¦¤¨¨¨

epnîa.íéðL ézL:`xnbd ddnzLéL÷ éîedid miwiedi ike - ¦¤§¥¨¦¦¨¦
,fg`edin xzei xbeanáéúëäåweqta(eh b '` minid ixac)eäiLàé éðáe' §¨§¦§¥Ÿ¦¨

øîàå ,'íelL éòéáøä eäi÷ãö éLéìMä íé÷éBäé éðMä ïðçBé øBëaä©§¨¨©¥¦§¨¦©§¦¦¦§¦¨¨§¦¦©§¨©
ïðçBé ,éaø,weqta oey`x xkfend(àåä) .æçàBäé àeäeeäi÷ãö ©¦¨¨§¨¨¦§¦¨

,weqta xkfend,íelL àeädiy ixdmya weqta dpeknd] fg`e ©
:`xnbd zvxzn .miwiedin lecb did ,[opgeiíé÷éBäé íìBòì àlà¤¨§¨§¨¦

LéL÷,mig`ay lecbd did -øBëa déì éø÷ éànàåfg`edi recne - ¨¦§©©¨¥¥§
itl ,'xeka' weqta dpeknúeëìnì øBëa àeäL,dligz jlny - ¤§©©§

.miwiedi iptl
:`xnbd ddnzàLéL÷ én÷ àèeæ ïðéî÷Bî éîemicinrn ike - ¦§¦©¨©¥§¦¨

z` ekilndy ,o`k eyry enk ,lecbd oad iptl xirv oa jlnl
,miwiedi iptl fg`ediáéúëäå(b `k 'a minid ixac)ïúð äëìînä úàå' §¨§¦§¤©©§¨¨¨©

,'øBëaä àeä ék íøBäéìzvxzn .dligz jelnl ie`x xekady ixd ¦¨¦©§
:`xnbdàeää,fg`edi xnelk ,jln eze` -åéúBáà íB÷î àlîî ©§©¥§£¨

äåäxzei ,eizea` `qk lr ayil ie`xe d`xiae dnkga lecb did - £¨
.miwiedin

:lirl d`aedy `xnind z` zxxan `xnbdàeä ,øî øîàeze` - ¨©©
weqta dpeknd,íelL,iriax iepne,eäi÷ãö àeäoak ok iptl iepnd ©¦§¦¨

.iyilyd,mc` eze`l weqtd zpeeky okzi ji` :`xnbd ddnzàäå§¨
áéMç÷ éøãa,iyily ,zexecd xcq itl weqtd mze` dpen ixde - §¨¥¨©¦

didy okzi cvike ,'mENW iriaxd EdIwcv iWlXd' xn`py ,iriaxe©§¦¦¦§¦¨¨§¦¦©
,ediwcv `ed mely zn`a :`xnbd zvxzn .mc` eze` dféàîe- ©

recne,éLéìL déì éø÷itléàîe ,íéðaì éLéìL àeäLrecne -éø÷ ¨¥¥§¦¦¤§¦¦©¨¦©¨¥
déìmb,éòéáøitläéðëé Cìîc íeMî ,úeëìnì éòéáø àeäLoa ¥§¦¦¤§¦¦©©§¦§¨©§¨§¨

eig` miwiedidén÷,zeieklnd xcq did jke .eiptl -Cìî älçúa ©¥¦§¦¨¨©
óBñå ,æçàBäé,ezekln dniizqdyke -íé÷éBäé Cìî,eig`,óBñå §¨¨§¨©§¨¦§
äéðëé Cìî,miwiedi oa,äi÷ãö Cìî ,óBñå.miwiedie fg`edi ig` ¨©§¨§¨§¨©¦§¦¨

:diwcv ly eizeny mrh z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
íìL äéäL ,íelL BîL àø÷ð änìå ,äi÷ãö àeä ,íelL àeä ,ïðaø©¨¨©¦§¦¨§¨¨¦§¨§©¤¨¨¨¥

åéNòîa.miievxe minly eiyrn eidy -,øçà øácdiwcvy mrhd §©£¨¨¨©¥
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äéì áéùç éøãá àäå.iriaxe iyily aiygc Ðåäéðëé êìîãzgz miwiedi oa Ð

.ediwcv inw ,eia` miwiedi'åâå áäæä éìë úàå øîàðù,"ecvn fbx`"a aizkcn Ð

.dicda fipbi` Ð fipbi` ike ,dicda fbx` ied oex` iedc `kid lk `nl`úà åðú
ïåøàäsc) milwy zkqna opiqxbe ,szka `yn mkl oi` ik dnly dpa xy` ziaa Ð

aey Ð laal mknr dlb m` :mdl xn` ,(i

.efpbe ,mkitzka eze` oixifgn mz` oi`

äîù äîù àéúà úðöðöoex`a aizk Ð

zpvpvae ,"dny jl cre` xy`" :(l zeny)

."on xnerd `ln dny oze" :(fh zeny) aizk

úøîùî úøîùî àéúà ïøäà ìù åì÷îÐ

zxnynl" Ð zpvpva ,"ixn ipal ze`l zxnynl" :(fi xacna) lwna aizk ,zpvpvn

."mkizexeclúåøåã úåøåã àéúà äçùîä ïîùå.zpvpvn Ðøæð åîëlr aiaq Ð

.ey`xéë ïéîëiqix oia jk xg`e ,ey`x lr ony wivnc dfk ieyre zipeei ze` Ð

.zgctd jxc erav`a otxvne ,eipirøôñî,xtzqn :`pixg` `pyil .xAcn Ð©¥
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äaøä íéqð àìäå ?äçLnä ïîLa äNòð ãçà ñð éëå§¦¥¤¨©£¨§¤¤©¦§¨©£Ÿ¦¦©§¥
àlà äéä àì Búlçz ,BôBñ ãòå Búlçzî Ba eNòð©£¦§¦¨§©§¦¨Ÿ¨¨¤¨
åéðáe ïøäàå åéìëå ïkLnä çLîð Báe ,âBì øNò íéðL§¥¨¨¦§©©¦§¨§¥¨§©£Ÿ¨¨
íéìBãb íéðäk eçLîð Báe ,íéàelnä éîé úòáL ìk̈¦§©§¥©¦¦¦§§Ÿ£¦§¦
úçLî ïîL" :øîàpL ,àáì ãéúòì íéi÷ Bleëå ,íéëìîe§¨¦§©¨¤¨¦¨Ÿ¤¤¡©¤¤¦§©

"ïkLnä úà çLîiå äçLnä ïîL úà äLî çwiå" :ïðaø eðz .ïééåä ïébeì øNò íéðL àiøèîéâa "äæ" ,"íëéúøãì éì äæ äéäé Lã÷Ÿ¤¦§¤¤¦§ŸŸ¥¤¤§¦©§¦¨§¥¨¨¦¨§¨¨©¨©©¦©¤¤¤¤©¦§¨©¦§©¤©¦§¨
àlà äéä àì Búlçz ,BôBñ ãòå Búlçzî Ba eNòð íéqð äaøä øaãna äLî äNòL äçLnä ïîL :øîBà äãeäé éaø ,'åâå©¦§¨¥¤¤©¦§¨¤¨¨¤©¦§¨©§¥¦¦©£¦§¦¨§©§¦¨Ÿ¨¨¤¨
éîé úòáL ìk åéðáe ïøäà ,åéìëå ïkLî çLîð Báe ,óøBN øeàä änk ,ïéòìBa ïéøwéò änk ,úòìBa äøBé änk ,ïébeì øNò íéðL§¥¨¨¦©¨¨©©©¨¦¨¦§¦©¨¨¥¦§©¦§¨§¥¨©£Ÿ¨¨¨¦§©§¥
:øîàz íàå .Cìî ïa Cìî ïéçLBî ïéàå .äçéLî ïeòè ìBãb ïäk ïa ìBãb ïäk eléôàå ,íéëìîe íéìBãb íéðäk eçLîð Báe ,íéàelnä©¦¦¦§§Ÿ£¦§¦§¨¦©£¦Ÿ¥¨¤Ÿ¥¨¨§¦¨§¥§¦¤¤¤¤¤§¦Ÿ©

LàBäé úàå ,äiðBãà ú÷Bìçî éðtî ?äîìL úà eçLî äî éðtî¯æçàBäé úàå ,äéìúò éðtî¯ìBãb äéäL ,åéçà íé÷éBäé éðtî ¦§¥¨¨§¤§ŸŸ¦§¥©£¤£¦¨§¤§¨¦§¥£©§¨§¤§¨¨¦§¥§¨¦¨¦¤¨¨¨
.íéðL ézL åéçàî:àø÷ àîéð ,"åéðaî åézçz çéLnä ïäkäå" :áéúëc ?ïìðî .äçéLî ïeòè ìBãb ïäk ïa ìBãb ïäk eléôàå :øî øîà ¥¨¦§¥¨¦¨©¨©£¦Ÿ¥¨¤Ÿ¥¨¨§¦¨§¨©¦§¦§©Ÿ¥©¨¦©©§¨¦¨¨¥¨§¨

çLîc àeää ,åéðaî eléôàc ,ïì òîLî à÷ àä ?"çéLnä" éàî ,"åéðaî åézçzL ïäkäå"¯çLî àì éàå ,ìBãb ïäk éåä¯éåä àì §©Ÿ¥¤©§¨¦¨¨©©¨¦©¨¨©§©¨©£¦¦¨¨©¦§©¨¥Ÿ¥¨§¦¨§©¨¨¥
éøàé ïòîì" :áéúëc ,á÷òé øa àçà áø øîà ?ïìðî .Cìî ïa Cìî ïéçLBî ïéà :øî øîà .ìBãb ïäkåéðáe àeä Bzëìîî ìò íéîé C Ÿ¥¨¨©¨¥§¦¤¤¤¤¤§¨©£©©©¨©©£Ÿ¦§¦§©©©£¦¨¦©©§©§¨¨

ìk àìå ,äçéLî éòa ú÷Bìçî éúà éëc ïìðî ."äiðBãà ú÷Bìçî éðtî ?äîìL úà eçLî äî éðtîe" .àéä äLeøé ,"íéîiä ìk̈©¨¦§¨¦¦§¥¨¨§¤§ŸŸ¦§¥©£¤£¦¨§¨©§¦¨¥©£¤¨¥§¦¨§¨¨
"ìàøNé áø÷a" :àø÷ øîà ,àtt áø øîà ?àúeëìî déì úéøBî àkìî éòác¯éLîð ïa àeäé óà :àðz .ìàøNéa íBìML ïîæa §¨¥©§¨¥¥©§¨£©©©¨¨©§¨§¤¤¦§¨¥¦§©¤¨§¦§¨¥¨¨©¥¤¦§¦

!àeä ïBLàø Cìîc déì ÷Btéz ?éànà .áàçà ïa íøBé ú÷Bìçî éðtî àlà çLîð àì¯ãåc úéa éëìî :éðú÷ éëäå àøqçéî éøeqç Ÿ¦§©¤¨¦§¥©£¤¨¤©§¨©©¥¥§¤¤¦©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥©§¥¥¨¦
éëìî :øî øîà .áàçà ïa íøBé ú÷Bìçî éðtî ?éLîð ïa àeäé eçLî äî éðtî :øîàz íàå ;ïéçLBî ïéà ìàøNé éëìî ,ïéçLBî§¦©§¥¦§¨¥¥§¦§¦Ÿ©¦§¥¨¨§¥¤¦§¦¦§¥©£¤¨¤©§¨¨©¨©§¥

"àeä äæ ék eäçLî íe÷" :áéúëc ?ïìðî .ïéçLBî ìàøNé éëìî ïéàå ,ïéçLBî ãåc úéa¯.äçéLî ïeòè øçà ïéàå ,äçéLî ïeòè äæ ¥¨¦§¦§¥©§¥¦§¨¥§¦§¨©¦§¦§¨¥¦¤¤¨§¦¨§¥©¥¨§¦¨
?äçLnä ïîLa ìòîð áàçà ïa íøBé ú÷Bìçî íeMîe .íøBé ú÷Bìçî éðtî :øî øîà¯àëä ,àéëc àîñøôàa :àtt áø øîàãk ¨©¨¦§¥©£¤¨¦©£¤¨¤©§¨¦§©§¤¤©¦§¨§©£©©©¨©£©§§¨©§¨¨¨

.àéëc àîñøôàa éîðäiLàé éðáe" :áéúëäå ?LéM÷ éîe ."íéðL ézL epnî ìBãb äéäL ,íé÷éBäé éðtî æçàBäé úàå" ©¦©£©§§¨©§¨§¤§¨¨¦§¥§¨¦¤¨¨¨¦¤§¥¨¦¦©¦§¨§¦§¥Ÿ¦¨
!íelL àeä eäi÷ãö àeä æçàBäé àeä :ïðçBé éaø øîàå ,"íelL éòéáøäå eäi÷ãö éLéìMäå íé÷éBäé éðMäå ïðçBé øBëaä©§¨¨§©¥¦§¨¦§©§¦¦¦§¦¨§¨§¦¦©§¨©©¦¨¨§¨¨¦§¦¨©

øBëa déì éø÷ éànàå ,LéM÷ íé÷éBäé íìBòì ,àlà¯:áéúëäå ?àLéM÷ én÷ àèeæ ïðéî÷Bî éîe .úeëìnì øBëa àeäL ¤¨§¨§¨¦©¦§©©¨¥¥§¤§©©§¦§¦©¨©¥©¦¨§¨§¦
!"øBëaä àeä ék íøBäéì ïúð äëìînä úàå"¯.äåä åéúBáà íB÷î àlîî àeää.äi÷ãö àeä íelL àeä :øî øîà §¤©©§¨¨¨©¦¨¦©§©§©¥§£¨£¨¨©¨©¦§¦¨

!áéLç÷ éøãa àäå¯éLéìL déì éø÷ éàîe¯éòéáø déì éø÷ éàîe ;íéðaì éLéìL àeäL¯äéðëé Cìîc íeMî ,úeëìnì éòéáø àeäL §¨§¨¥¨¨¥©¨¥¥§¦¦¤§¦¦©¨¦©¨¥¥§¦¦¤§¦¦©©§¦¦§©§¨§¨
àø÷ð änìå ,äi÷ãö àeä íelL àeä :ïðaø eðz .äi÷ãö Cìî óBñå ,äéðëé Cìî óBñå ,íé÷éBäé Cìî óBñå ,æçàBäé Cìî älçza ;dén÷©¥©§¦¨¨©§¨¨§¨©§¨¦§¨©§¨§¨§¨©¦§¦¨¨©¨©©¦§¦¨§¨¨¦§¨

íelL :øçà øác .åéNòîa íìL äéäL ?íelL BîL¯Cìîéå" :øîàpL ,BîL äéðzî ?BîL äîe .åéîéa ãåc úéa úeëìî íìML §©¤¨¨¨¥§©£¨¨¨©¥©¤¨©©§¥¨¦§¨¨©§©©§¨§¤¤¡©§©§¥
éìò ÷éãöé dé :Bì øîàc ,"äi÷ãö BîL áqiå åézçz Bãc äéðzî úà:áéúëe ,"äìáa eäàéáéå" :øîàpL ,éa ãBøîz íà ïécä úà E ¤©©§¨Ÿ©§¨©©¥§¦§¦¨§¨©¨©§¦¨¤¤©¦¦¦§¦¤¤¡©©§¦¥¨¤¨§¦
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.úøL¯!"çLîiå" óBqáìe ,"÷öiå" áéúëäå¯"÷öiå" íòh äî :øîà÷ éëä¯ïîMk" :ïðaø eðz ."BLc÷ì BúBà çLîiå" íeMî ¨¥§¨§¦©¦Ÿ§©©¦§©¨¦¨¨©©©©©¦Ÿ¦©¦§©§©§¨©¨©©¤¤
'åâå "Làøä ìò ãøBiä áBhä¯øtñî àeäLk :àðz ,àðäk áø øîà .Bð÷æa ïøäàì úBéeìz eéä úBiìbøî ïétéè ézL ïéîk¯úBìBò ©©¥©¨Ÿ§¦§¥¦¦©§¨¦¨§§©£Ÿ¦§¨¨©©¨£¨¨¨§¤§©¥

ìèk" :äøîàå ìB÷ úa äúöé !äçLnä ïîLa ézìòî íBìLå ñç ànL ,âàBc eðéaø äLî äéä äæ øác ìòå .Bð÷æ éø÷éòa úBáLBéå§§§¦¨¥§¨§©¨¨¤¨¨¤©¥¥¤¨©§¨¨©§¦§¤¤©¦§¨¨§¨©§¨§¨§©
äìéòî Ba ïéà ìh äî ,"ïBiö éøøä ìò ãøiL ïBîøç¯ànL ,âàBc äéä ïøäà ïééãòå .äìéòî Ba ïéà ïøäà ï÷æ ìò ãøBiL ïîL óà ¤§¤Ÿ¥©©§¥¦©©¥§¦¨©¤¤¤¥©§©©£Ÿ¥§¦¨©£©¦©£Ÿ¨¨¥¤¨

óà ,ìòî àì äLn äî ,"ãçé íb íéçà úáL íéòp äîe áBh äî äpä" :Bì äøîàå ìB÷ úa äúöé !ézìòî éðàå ìòî àì äLî¤Ÿ¨©©£¦¨©§¦¨§¨©§¨§¨¦¥©©¨¦¤¤©¦©¨©©¤Ÿ¨©©
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éLî éà ,à÷éæ áéLð àìc àúéáa éìúéðå ,éøetéëc àîBéì àzL Léø ïéác ïéîBé äøNò ïéìäa àâøL éúééî ,àìdéøBäð C ¨©§¥§¨¨§¨¥£¨¨¦§¥¥©¨§¨§¦¥§¦§¥§¥¨§¨¨¥¦¨¦¨¥§¥
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קמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc zezixk(ycew zay meil)

éëåwx,äçLnä ïîLa äNòð ãçà ñðmiaexn mipnnq ewlypy §¦¥¤¨©£¨§¤¤©¦§¨
,hren onya.BôBñ ãòå Búlçzî ,Ba eNòð äaøä íéqð àìäåixdy ©£Ÿ¦¦©§¥©£¦§¦¨§©

n,âBì øNò íéðL àlà äéä àì Búlçzxn`py(ck l zeny)zif onWe' §¦¨Ÿ¨¨¤¨§¥¨¨§¤¤©¦
.bel xyr mipy `ed 'oid'e ,'oid,åéìëå ïkLnä çLîð Báexn`pymy) ¦¦§©©¦§¨§¥¨

(gk-ek lglXd z`e ,zcrd oFx` z`e crFn ld` z` Fa YgWnE'z`e o ¨©§¨¤Ÿ¤¥§¥£¨¥ª§¤©ª§¨§¤
dlrd gAfn z`e ,zxhTd gAfn z`e dilM z`e dxpOd z`e eilM lM̈¥¨§¤©§Ÿ¨§¤¥¤¨§¥¦§©©§Ÿ¤§¤¦§©¨Ÿ¨

.'FPM z`e xIMd z`e eilM lM z`eåea egynp okìk åéðáe ïøäà §¤¨¥¨§¤©¦Ÿ§¤©§©£Ÿ¨¨¨
,íéàelnä éîé úòáLxn`py(l weqt my)gWnY eipA z`e oxd` z`e' ¦§©§¥©¦¦§¤©£Ÿ§¤¨¨¦§¨

,'il odkl mz` YWCweå ,íéëìîe íéìBãb íéðäk eçLîð Báe`l §¦©§¨Ÿ¨§©¥¦¦§§Ÿ£¦§¦§¨¦§
oiicr `l` ,melk epnn rxbpøîàpL .àáì ãéúòì íéi÷ Blekmy) ©¨¤¨¦¨Ÿ¤¤¡©

(`l weqt,'íëéúøãì éì äæ äéäé Lã÷ úçLî ïîL'eàiøèîéâa ,'äæ' ¤¤¦§©Ÿ¤¦§¤¤¦§ŸŸ¥¤¤§¦©§¦¨
eåä ïébeì øNò íéðLdpeekde ,xyr mipy `id 'df' ly `ixhnibd - §¥¨¨¦¨

oeike .'mkizexecl' ex`yiy ,dyn dyry oibel xyr mipy mze`l
lyiay qp mb ea dyrpy dcedi iax xaeq ,elld miqipd lk ea eidy

.hren onya miax mipnnq
:dgynd onya eidy miqipd oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

weqta xn`p(i g `xwie)úà çLîiå äçLnä ïîL úà äLî çwiå'©¦©Ÿ¤¤¤¤©¦§¨©¦§©¤
'Bâå ïkLnä,'mz` WCwie FA xW` lM z`eïîL ,øîBà äãeäé éaø ©¦§¨§¤¨£¤©§©¥Ÿ¨©¦§¨¥¤¤

ãòå Búlçzî Ba eNòð íéqð äaøä ,øaãna äLî äNòL äçLnä©¦§¨¤¨¨Ÿ¤©¦§¨©§¥¦¦©£¦§¦¨§©
.BôBñixdy,ïébeì øNò íéðL àlà äéä àì Búlçz,df jezneänk §¦¨Ÿ¨¨¤¨§¥¨¨¦©¨

úòìBa äøBémipnnqd z` ea milyany xiqd rlaiy ie`x dnk - ¨©©
e ,onyd mrïéøwéò änëmnvr mipnnqd -ïéòìBamdyk ,onydn ©¨¦¨¦§¦

,enr milyaznóøBN øeàä änkzra y`a sxyp onydn dnk - ©¨¨¥
,xzeia hrnzdl el dide ,leyiadå,ok it lr s`ïkLî çLîð Ba §¦§©¦§¨

,åéìëåegynp eaeìk åéðáe ïøäàn meiBáe ,íéàelnä éîé úòáL §¥¨©£Ÿ¨¨¨¦§©§¥©¦¦
ïeòè ìBãb ïäk ïa ìBãb ïäk eléôàå .íéëìîe íéìBãb íéðäk eçLîð¦§§Ÿ£¦§¦§¨¦©£¦Ÿ¥¨¤Ÿ¥¨¨

øîàz íàå .Cìî ïa Cìî ïéçLBî ïéàå ,äçéLî,dywzeäî éðtî §¦¨§¥§¦¤¤¤¤¤§¦Ÿ©¦§¥¨
,äîìL úà eçLîdf did ,jlnd cec ly epa did ixdeéðtî ¨§¤§ŸŸ¦§¥
,äiðBãà ú÷Bìçî.onf eze`a jelnl dvxyåegyn ok,LàBäé úà ©£¤£¦¨§¤§¨

,dcedi jln difg` ly epa didy s`äéìúò éðtî,eia` m` ¦§¥£©§¨
evxe y`edi lcbyke ,dcedi lr dkln y`edi ly ezephway

.dgynd onya edegyn ,dpevx cbp ekilndlåegyn okæçàBäé úà §¤§¨¨
,dcedi jln ediy`i oaî ìBãb äéäL ,åéçà íé÷éBäé éðtîfg`edi ¦§¥§¨¦¨¦¤¨¨¨¦

.íéðL ézL åéçà̈¦§¥¨¦
`an `xnbd:`ziixad z` zxïäk ïa ìBãb ïäk eléôàå ,øî øîà̈©©©£¦Ÿ¥¨¤Ÿ¥

.äçéLî ïeòè ìBãb:`xnbd zx`anïìðî,df oicáéúëc(eh e `xwie) ¨¨§¦¨§¨¨¦§¦
,'åéðaî åézçz çéLnä ïäkäå',dyw dxe`kleàø÷ àîéðdid - §©Ÿ¥©¨¦©©§¨¦¨¨¥¨§¨

wx xnel weqtléàî ,'åéðaî åézçzL ïäkäå'azkp recn - §©Ÿ¥¤©§¨¦¨¨©
åéðaî eléôàc ,ïì òîLî à÷ àä ,'çéLnä'`weec ,lecbd odkd ly ©¨¦©¨¨©§©¨©£¦¦¨¨

çLîc àeäädgynd onya gynpy eze` -àì éàå ,ìBãb ïäk éåä ©¦§©¨¥Ÿ¥¨§¦Ÿ
.ìBãb ïäk éåä àì ,çLî§©Ÿ¨¥Ÿ¥¨

øî øîà,`ziixaa.Cìî ïa Cìî ïéçLBî ïéà:`xnb zx`anïìðî ¨©©¥§¦¤¤¤¤¤§¨¨
,df oicáéúëc ,á÷òé øa àçà áø øîàjln iabl(k fi mixac)ïòîì' ¨©©£¨©©£Ÿ¦§¦§©©
éøàé(íéîéä ìë) åéðáe àeä Bzëìîî ìò íéîé Cixd ,'l`xUi axwA ©£¦¨¦©©§©§¨¨§¤¤¦§¨¥

zeklndy,àéä äMeøé.eze` migyen oi` okle ,eil`n oad da dkefe §¨¦
:`ziixaa epipy cerú÷Bìçî éðtî ,äîìL úà eçLî äî éðtîe¦§¥¨¨§¤§ŸŸ¦§¥©£¤

.äiðBãà:`xnbd zxxanäçéLî éòa ú÷Bìçî éúà éëc ïìðîoipn - £¦¨§¨¨§¦¨¥©£¤¨¥§¦¨
z` geynl jxev yi zeklnd lr zwelgn yi m`y ,df xac cnlp

,jlndàúeëìî déì úéøBî àkìî éòác ìk àìåmixne` oi`e - §Ÿ¨§¨¥©§¨¦¥©§¨
ixdy ,dgiyn `ll s`e ,epkilni ,jilndl jlnd dvxiy in lky
oeike ,dipec` z` `le dnly z` jilndl cec oevx did my
jka ic did `l recn ,jlnd ly epal dyexia zxaer zeklndy
mikixv eid `l` ,dnlyl zeklnd xearzy ick epevx edfy

:`xnbd zx`an .egyenlàø÷ øîà ,àtt áø øîàKix`i ornl' ¨©©¨¨¨©§¨§©©©£¦
eipaE `Ed FYklnn lr mini,'ìàøNé áø÷awxy ,yexcl yieïîæa ¨¦©©§©§¨¨§¤¤¦§¨¥¦§©

ìàøNéa íBìML,jlnd ea dvexy oa eze`l dil`n zeklnd zxaer ¤¨§¦§¨¥
jixve ,ycg jln zklndk df ixd l`xyia zwelgn yiyk la`

.egyenl

:df oipra ztqep `ziixa `xnbd d`ianàðz,`ziixaaïa àeäé óà ¨¨©¥¤
éLîð,l`xyi jln,áàçà ïa íøBé ú÷Bìçî éðtî àlà çLîð àì ¦§¦Ÿ¦§©¤¨¦§¥©£¤¨¤©§¨

`iapd edil`l 'd xn`yke ,l`xyi jln dry dze`a didy
egyenl el xn` ,a`g` oa mxei zgz iynp oa `edi z` jilndl

.onya
mxei mr dzidy zwelgnd ilely `ziixadn rnyn :`xnbd ddnz

e ,iynp oa `edi z` geynl `ly ie`x did a`g` oaéànàrecn - ©©
,mrhd edfy xnel jixvdéì ÷etézjka ic -,àeä ïBLàø Cìîc ¦¥§¤¤¦

:`xnbd zvxzn .dgiyn oerh oey`x jln lke ,jln oa did `ly
éðz÷ éëäå àøqçéî éøeqç`id eli`k `ziixad z` zepyl yi - ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
z` ,dzepyl yi jke ,dxiqg,ïéçLBî ãåc úéa éëìîz` j`éëìî ©§¥¥¨¦§¦©§¥

ïéçLBî ïéà ìàøNé.oey`x jln `l elit`e ,llkéðtî ,øîàz íàå ¦§¨¥¥§¦§¦Ÿ©¦§¥
eçLî äîz`.áàçà ïa íøBé ú÷Bìçî éðtî éLîð ïa àeäé ¨¨§¥¤¦§¦¦§¥©£¤¨¤©§¨
øî øîà,`ziixaaìàøNé éëìî ïéàå ,ïéçLBî ãåc úéa éëìî ¨©©©§¥¥¨¦§¦§¥©§¥¦§¨¥
.ïéçLBî:`xnbd zx`anïìðîjkn ,df oicáéúëccec zklnd iabl §¦§¨¨¦§¦
jlnd(ai fh '` l`eny)l`enyl 'd xn`y ,,'àeä äæ ék eäçLî íe÷'§¨¥¦¤

wxy yexcl yie,äçéLî ïeòè øçà ïéàå ,äçéLî ïeòè 'äæ'epiide ¤¨§¦¨§¥©¥¨§¦¨
.migynp l`xyi ikln oi`y

` x`al dkiynn `xnbd:`ziixad z,øî øîàdn iptn xn`z m`e ¨©©
,iynp oa `edi z` egyníøBé ú÷Bìçî éðtîddnz .a`g` oa ¦§¥©£¤¨

:`xnbd,äçLnä ïîLa ìòîð áàçà ïa íøBé ú÷Bìçî íeMîeixde ¦©£¤¨¤©§¨¦§Ÿ§¤¤©¦§¨
zgiynl df llkae ,mixf zgiynl dgynd onya ynzydl xeq`

:`xnbd zvxzn .l`xyi iklnàtt áø øîàãkzklnd iabl ,oldl ¦§¨©©¨¨
fpbp df ony ixdy ,dgynd onya df did `ly ,dcedi jln fg`edi

df did `l` ,dcedi jln ediy`i eia` onfaàéëc àîñøôàa- ©£©§§¨¨§¨
,jf oenqxt` onyaénð àëä`edi z` egyny x`al yi o`k s` - ¨¨©¦
.àéëc àîñøôàa©£©§§¨¨§¨
:`ziixaa epipyåegyn okìBãb äéäL íé÷éBäé éðtî æçàBäé úà §¤§¨¨¦§¥§¨¦¤¨¨¨

epnîa.íéðL ézL:`xnbd ddnzLéL÷ éîedid miwiedi ike - ¦¤§¥¨¦¦¨¦
,fg`edin xzei xbeanáéúëäåweqta(eh b '` minid ixac)eäiLàé éðáe' §¨§¦§¥Ÿ¦¨

øîàå ,'íelL éòéáøä eäi÷ãö éLéìMä íé÷éBäé éðMä ïðçBé øBëaä©§¨¨©¥¦§¨¦©§¦¦¦§¦¨¨§¦¦©§¨©
ïðçBé ,éaø,weqta oey`x xkfend(àåä) .æçàBäé àeäeeäi÷ãö ©¦¨¨§¨¨¦§¦¨

,weqta xkfend,íelL àeädiy ixdmya weqta dpeknd] fg`e ©
:`xnbd zvxzn .miwiedin lecb did ,[opgeiíé÷éBäé íìBòì àlà¤¨§¨§¨¦

LéL÷,mig`ay lecbd did -øBëa déì éø÷ éànàåfg`edi recne - ¨¦§©©¨¥¥§
itl ,'xeka' weqta dpeknúeëìnì øBëa àeäL,dligz jlny - ¤§©©§

.miwiedi iptl
:`xnbd ddnzàLéL÷ én÷ àèeæ ïðéî÷Bî éîemicinrn ike - ¦§¦©¨©¥§¦¨

z` ekilndy ,o`k eyry enk ,lecbd oad iptl xirv oa jlnl
,miwiedi iptl fg`ediáéúëäå(b `k 'a minid ixac)ïúð äëìînä úàå' §¨§¦§¤©©§¨¨¨©

,'øBëaä àeä ék íøBäéìzvxzn .dligz jelnl ie`x xekady ixd ¦¨¦©§
:`xnbdàeää,fg`edi xnelk ,jln eze` -åéúBáà íB÷î àlîî ©§©¥§£¨

äåäxzei ,eizea` `qk lr ayil ie`xe d`xiae dnkga lecb did - £¨
.miwiedin

:lirl d`aedy `xnind z` zxxan `xnbdàeä ,øî øîàeze` - ¨©©
weqta dpeknd,íelL,iriax iepne,eäi÷ãö àeäoak ok iptl iepnd ©¦§¦¨

.iyilyd,mc` eze`l weqtd zpeeky okzi ji` :`xnbd ddnzàäå§¨
áéMç÷ éøãa,iyily ,zexecd xcq itl weqtd mze` dpen ixde - §¨¥¨©¦

didy okzi cvike ,'mENW iriaxd EdIwcv iWlXd' xn`py ,iriaxe©§¦¦¦§¦¨¨§¦¦©
,ediwcv `ed mely zn`a :`xnbd zvxzn .mc` eze` dféàîe- ©

recne,éLéìL déì éø÷itléàîe ,íéðaì éLéìL àeäLrecne -éø÷ ¨¥¥§¦¦¤§¦¦©¨¦©¨¥
déìmb,éòéáøitläéðëé Cìîc íeMî ,úeëìnì éòéáø àeäLoa ¥§¦¦¤§¦¦©©§¦§¨©§¨§¨

eig` miwiedidén÷,zeieklnd xcq did jke .eiptl -Cìî älçúa ©¥¦§¦¨¨©
óBñå ,æçàBäé,ezekln dniizqdyke -íé÷éBäé Cìî,eig`,óBñå §¨¨§¨©§¨¦§
äéðëé Cìî,miwiedi oa,äi÷ãö Cìî ,óBñå.miwiedie fg`edi ig` ¨©§¨§¨§¨©¦§¦¨

:diwcv ly eizeny mrh z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
íìL äéäL ,íelL BîL àø÷ð änìå ,äi÷ãö àeä ,íelL àeä ,ïðaø©¨¨©¦§¦¨§¨¨¦§¨§©¤¨¨¨¥

åéNòîa.miievxe minly eiyrn eidy -,øçà øácdiwcvy mrhd §©£¨¨¨©¥
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המשך בעמוד קנד



xcde"קמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc zezixk(iriax meil)

`iven lye dztn lye qpe` ly qpw ,oinnef micr ,olfb ,apb ,xkene
dnexz axrn-] rncnd ,exiag ly dnexz zexit `nhnd ,rx my

.dxf dcearl exiag oii jqpnde ,[oilega
:zl`eye `xnbd dkiynnàéiç éaøìe,envr.éì änì àðéðî §©¦¦¨¦§¨¨¨¨¦

:`xnbd daiynøBñî é÷etàì,miiebl exiag oenn xqend -ìbôîe §©¥¨§©¥
jkay ,epnfl ueg oaxwd xya z` lek`l dceard zra aygy odk -
mpi` minelyza miaiig mdy s` ,el` ipyy ,oaxwd z` lbtn `ed
eyxcy enk ,ahinn `wec minlyn zea`dy ,oiwifp zea`k mipnp

dey dxifba(:d w"a).evxiy dnn minlyn el` miwifn eli`e ,
:`ibeqd zligzay opgei iax ixaca oecl zxfeg `xnbdøî øîà- ¨©©

cnll ick zezixkd iaiig oipn z` dazk epzpyny x`ia opgei iax
,úçàå úçà ìk ìò áéiç ãçà íìòäa ïlek ïàNò íàLoi`e ¤¦£¨¨¨§¤§¥¤¨©¨©¨©©§©©

.xhtie cg` oaxw `iaiy mixne`
:`xnbd dywnúøîà úéöî àì éøîâì øeèt àîìLaoaen mpn` - ¦§¨¨¨§©§¥Ÿ¨¥¨§©

dyxta zexkfend zeixr ixeqi`n wlg lr wx xaerdy xnel oi`y
,mlek lr `eaiy cr ,oaxwn xehtáéúëc(hk gi `xwie)øLà ìk ék' ¦§¦¦¨£¤

eúøëðå älàä úBáòBzä ìkî äNòé,'mOr axTn zUrd zFWtPd ©£¤¦Ÿ©¥¨¥¤§¦§§©§¨¨ŸŸ¦¤¤©¨
w aiig ozvwn lr xaerd s`y rnyn 'zFarFYd lMn' oeylne,oax ¦Ÿ©¥

,mlek lr xaerd wx `leàîéà àlàxn`p `ny ,dyw oiicr j` - ¤¨¥¨
m` oiayøáòlràãç,zg` dxiar -àãç áéiçúðoaxw aiigzi - ¨©£¨¦§©¥£¨

m` oiae ,cg`øáòlreälek,zxk oda yiy zexiard lk lr - ¨©§
ãçà íìòäa`hg oia xeqi`d el rcep `ly ,zg` dnlrda - §¤§¥¤¨

,`hglàlà áéiç Bðéàz`hg,úçàlk z` dxezd dllky oeik ¥©¨¤¨©©
.cg` zxka zeixrd

:`xnbd zvxznCëì ,ïðçBé éaø øîàdnk lr xaerdy cnll ick - ¨©©¦¨¨§¨
,cg`e cg` lk lr oaxw aiig cg` mlrda zezixk iaiigúøk äàöé̈§¨¨¥

÷lçì ,BúBçàa,ezeg` lr `aa zxk yper yexita dxez dazk - ©£§©¥
xn`py(fi k `xwie)ipA ipirl Ezxkpe 'ebe Fzg` z` gTi xW` Wi`e'§¦£¤¦©¤£Ÿ§¦§§§¥¥§¥

xn`py ,zeixr zyxta zxk yper xn`p xaky s` ,'mOr(hk gi my) ©¨
zUrd zFWtPd Ezxkpe dN`d zFarFYd lMn dUri xW` lM iM'¦¨£¤©£¤¦Ÿ©¥¨¥¤§¦§§©§¨¨ŸŸ
cnlle wlgl ick ,ezeg` lr `ad xeqi`l s` mllkae ,'mOr axTn¦¤¤©¨
odn dnk lr xary s`e ,envr ipta yper yi dexr xeqi` lkay

.`hge `hg lk lr oaxw `ian ,cg` mlrda
:opgei iax ly df cenil lr `xnbd dywné÷úîøa éáéa áø dì ó ©§¦¨©¥©©

,ééaà,zezixk iaiig lkl 'ezeg`'n cenll opgei iaxl oipnàîéà- ©©¥¥¨
lr `ad `wecy ,xn`p `nyàø÷ èøôc ,BúBçàda yxity - £§¨©§¨

,envr ipta zxk yper da azky dna ,df oic aezkdàãç áéiçéð¦©©£¨
dìòlr dnr cgi xar m` s` ,envr ipta oaxw dilr aiigzi - £¨

,mitqep zeixr ixeqi`åeli`ïlekzxk oda yiy zexiard x`y - §¨
,bbeya odilr xarec ïåéko`yràlà áéiçéð àì ,ãçà íìòäa ¥¨§§¤§¥¤¨Ÿ¦©©¤¨

.úçà©©
:ef `iyew lr `xnbd ddnz,ééaà øa éáéa áøìeiax lr ok dywdy §©¥©©©©¥

,opgeiàéðúc àãä déì úéì éîepipyy df llkl xaeq epi` ike - ¦¥¥¨¨§©§¨
,ef `id oda zyxcp dxezdy zecindn zg` ,`ziixaaøác ìk̈¨¨

ììka äéäLminecd mixac mr zg` dyxta lelk didy xac lk - ¤¨¨©§¨
,elãnìì ììkä ïî àöéåjka llkd on dxezd eze` d`ivede - §¨¨¦©§¨§©¥

,envr ipta eze` dazkyBîöò ìò ãnìì àìcalaàlà ,àöé Ÿ§©¥©©§¨¨¤¨
.àöé Blek ììkä ìò ãnìì:xacl `nbec `ziixad d`iane,ãöék §©¥©©§¨¨¨¥©

dxeza xn`p(k f my)'åâå øNa ìëàz øLà Lôpäå'minlXd gaGn §©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©©§¨¦
,'diOrn `edd WtPd dzxkpe eilr Fz`nhe 'dl xW`íéîìL àìäå £¤©§ª§¨¨¨§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨©£Ÿ§¨¦

,eéä íéLãwä [ìk] ììëaxn`py(b ak `xwie)mkizxcl mdl` xn`' ¦§¨¨©¢¨¦¨¡Ÿ£¥¤§ŸŸ¥¤
l`xUi ipa EWiCwi xW` miWcTd l` mkrxf lMn axwi xW` Wi` lM̈¦£¤¦§©¦¨©§£¤¤©¢¨¦£¤©§¦§¥¦§¨¥
wqer df weqte ,''d ip` iptNn `edd WtPd dzxkpe eilr Fz`nhe 'dl©§ª§¨¨¨§¦§§¨©¤¤©¦¦§¨©£¦

e ,d`neha miycw lke`aeàöé änì,miycwd lk llkn minly ¨¨¨§
,yexita mpic azkpeïäéìà Léwäì,xnele ,zepaxwd x`y z`äî §©¦£¥¤©

çaæî éLã÷ ïäL íéîìMlr miaxwd miycw md minlyy myk - §¨¦¤¥¨§¥¦§¥©
,gafnd iabåsebd z`neha mze` milke`dïäéìò ïéáéiç,zxkóà §©¨¦£¥¤©

ïäéìò ïéáéiç ,çaæî éLã÷ ïäL ìk,zxkeàöédf llkn÷ãa éLã÷ Ÿ¤¥¨§¥¦§¥©©¨¦£¥¤¨§¨§¥¤¤

,úéaäd`neha elke`dy ,gafnd iab lr axw epi`y ycwd epiide ©©¦
llkn ezeg` z` dxezd d`ivedyk ,o`k s` ok m`e .zxk aiig epi`
dxezd d`a ,envr ipta zxk aeig yi ef dxiaray cnll zeixrd
lr xar m` s` ,zg`e zg` lk lr aiigy ,zeixrd lk lr dfa cnll
oicd ezeg`a wxy xn`py iaia ax dywd cvike .cg` mlrda mlek

.zeixr x`ya `le ,ok
:iaia ax ly eziiyew z` `xnbd zx`anéáéa áø [Cì] (äéì) øîà̈©¨©¥©

[dpéîe ,ééaà øa] (äðéî øá),ixacl reiq yi dnvr ef `ziixan - ©©©¥¦¨
íúä úøîà éî åàìe`viy s`y ,my `ziixaa epxn` `l m`d - ¨¦¨§©¨¨

iycw lr wx ecnil md mewn lkn ,elek llkd lr cnll minly
e ,mdl minecd gafneàöédf llkn.úéaä ÷ãa éLã÷ok m`eàëä ¨§¨§¥¤¤©©¦¨¨

énð'ezeg`'a dxezd dcnily s` ,zezixk iaiig iabl ,o`k s` - ©¦
,jk yexcl yi ,`hge `hg lk lr oaxw aeig yiyBúBçà äî̈£

úãçeéîjkadøñBà éiça øzéä dì ïéàå äåøò àéäLdpi` mlerl - §¤¤¤¦¤§¨§¥¨¤¥§©¥§¨
,envr ipta oaxw dilr miaiige ,eiiga dig`l zxzenìk óàdexr ©Ÿ

,døñBà éiça øzéä dì ïéàL`idy inl zxzen `dz `l mlerly ¤¥¨¤¥§©¥§¨
,envr ipta oaxw dilr miaiig ,el dxeq`,Léà úLà äàöézxq`py ¨§¨¥¤¦

,dlra iyecw ici lrøzéä dì LiLxg`l `ypdl,dìòa éiçalr ¤¤¨¤¥§©¥©§¨
edfe ,envr ipta oaxw dilr miaiig oi`e ,df llka dpi`y ,hb ici
yi` zy`a s`y epl oipn ,opgei iax ixac lr iaia axl dywedy

.envr ipta oaxw dilr aiigy ,ok oicd
:`xnbd zvxznàîézéàå ,äðBé éaø øîàok xn`y mixne` yie - ¨©©¦¨§¦¥¨

àø÷ øîà ,òLBäé áøc déøa àðeä áøzyxt meiqa weqta xn`p - ©¨§¥§©§ª©¨©§¨
zeixr(hk gi my)'åâå úBáòBzä ìkî äNòé øLà ìk ék'dN`d ¦¨£¤©£¤¦Ÿ©¥¨¥¤

,'mOr axTn zUrd zFWtPd Ezxkpe(àeä Léwä Cëå ìéàBä) §¦§§©§¨¨ŸŸ¦¤¤©¨¦§¨¤¥
'zearezd lk' oeylaeBúBçà äî ,BúBçàì ïlek úBéøòä ìk eLweä§¨¨£¨¨©£¨£

,dîöò éðôa äéìò ïéáéiçdxezd da dazke llkd on d`vi ixdy ©¨¦¨¤¨¦§¥©§¨
,dnvr ipta aeigìk óàdexr,dîöò éðôa äéìò ïéáéiçzegcl oi`e ©Ÿ©¨¦¨¤¨¦§¥©§¨

oi`y itl ,minieqn mixaca zcgein ezeg`y lirl epigcy enk
.ywidd lr miaiyn

:`xnbd dywnøîàc ,÷çöé éaøìe(:bi zekn)z` yexcl yiy §©¦¦§¨§¨©
,yxec `ed jke ,xg` ote`a miweqtdeéä ììëa úBúéøk éáéiç- ©¨¥§¥¦§¨¨

xn`py ,zxk aiigzdl cgi mlek eazkp(hk gi `xwie)xW` lM iM'¦¨£¤
,'mOr axTn zUrd zFWtPd Ezxkpe dN`d zFarFYd lMn dUri©£¤¦Ÿ©¥¨¥¤§¦§§©§¨¨ŸŸ¦¤¤©¨

úøk äàöé änìåyexita azkdl,BúBçàaick edfdðeãìwxúøëa §¨¨¨§¨¨¥©£§¨§¨¥
,úB÷ìîa àìåmpi` zezixk iaiig x`y s`y ,elek llkd lr cnlle §Ÿ§©§

,eixacle ,miweldéì àðî '÷lçì'xn`y oicd z` cnel `ed oipn - §©¥§¨¥
aiig cg` mlrda zezixk iaiig dnk lr bbeya xaerdy ,opgei iax

.cg`e cg` lk lr oaxw
:`xnbd zvxzndéì à÷ôðz`f cnel wgvi iax -úcða äMà ìàe'î ¨§¨¥¦§¤¦¨§¦©

'áø÷ú àì dúàîeè(hi gi my)dcp l`e' dxezd dazk `ly dnn , §¨¨Ÿ¦§©
'axwz `l dz`nehadfa d`ay ,'dy` l`e' `l` ,÷lçìcnlle §©¥

oaxw aiigyäMàå äMà ìk ìò,zeixr ixeqi` ly ef dyxtay ©¨¦¨§¦¨
.zeixr zyxtl jnqp df weqt ixdy

:`xnbd zl`eyénð ïðaøåwgvi iax lr miwlegd minkg s` - §©¨¨©¦
ezeg`a zxk d`vi `l mdixacly ,miwel zezixk iaiigy mixaeqe
'ezeg`'n cenll ekxved recn ,wlgl `l` zewln da oi`y cnll

,zg`e zg` lk lr aiigleäì ÷etézdf oic cenll mdl yi -ìàe'î ¦§¦§¤
,'dúàîeè úcða äMàdaiyn .wgvi iax zrcl epx`iay enke ¦¨§¦©§¨¨

:`xnbdénð éëä ïéàwelig cenll yi minkg zrcl s` ,ok` - ¦¨¦©¦
.dcpn ze`hg

:`xnbd dywnàlàze`hg welig cnlp minkgl s`y ,ok m` - ¤¨
,dcpnàúà éàîì BúBçàc úøkjka epcnll dxezd d`a dn - ¨¥©£§©£¨

zyxta xen`d illkd zxk aeig caln ,ezeg`a zxk aeig dhxity
:`xnbd zvxzn .dilr mb xn`py zeixr÷lçì déì éòaéîweqt - ¦¨¥¥§©¥

`aa miwelg miaeig yiy cnll jxved dfúBçà ìòå ,BúBçà ìò©£§©£
,Bnà úBçà ìòå ,åéáàzaxew meyn eilr zexeq` ozylyy s`y ¨¦§©£¦

oaxw `l` aiig epi` ozyly lr `a m` s`y xnel mewn dide ,deg`
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המשך ביאור למס' תמורה ליום רביעי עמ' ב

המשך בעמוד קלב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc zezixk(iying meil)

d`lrd iabl(h-g fi my)xEbi xW` xBd onE l`xUi ziAn Wi` Wi`'¦¦¦¥¦§¨¥¦©¥£¤¨
EP`iai `l crFn ld` gzR l`e ,gaf F` dlr dlri xW` mkFzA§¨£¤©£¤Ÿ¨¨©§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ§¦¤
jiiy `l dfa ixd .'eiOrn `Edd Wi`d zxkpe 'dl Fz` zFUrl©£Ÿ©§¦§©¨¦©¥©¨

c ,llk wtzqdléðä,dlrne hgey ly ,el` zexiar -ïéåàì éðL ¨¥§¥¨¦
eäðéðaiigy `ed heyte ,dyrz `l ly zexdf` izy mda yi - ¦§

.ze`hg izy odilr
:eixac z` `xif iax x`iaeøîâc ïàîì éàxaeqd zrc itk m` - ¦§©§¨©

dhigy ly e`ld z` micnely,äåL äøæbîyïàk øîàðoiprl - ¦§¥¨¨¨¤¡©¨
oeyl ,dhigy,äàáäxn`py(c fi my)F`iad `l crFn ld` gzR l`e' £¨¨§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦

,''dl oAxw aixwdl,ïläì øîàðåoeyl ,d`lrd iabl,äàáä §©§¦¨§¨©§¤¡©§©¨£¨¨
xn`py(h fi my),''dl Fz` zFUrl EP`iai `l crFn ld` gzR l`e'§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ§¦¤©£Ÿ©

,ïläl äî,d`lrd iablLðò àìzxka aezkd,øéäæä ïk íà àlà ©§©¨Ÿ¨©¤¨¦¥¦§¦
,dyrz `l xeqi` ea yiy lirl x`eank,ïàk óà,dhigy iablàì ©¨Ÿ

,øéäæä ïk íà àlà Lðòoke .dyrz `l xeqi` dfa yieïàîì ¨©¤¨¦¥¦§¦§©
Lwéäa dì éúééîc,cenild `ed jk ,ywida z`f cneld zrcl - §©§¥¨§¤¥

àø÷ øîà(ci ai mixac)äìòz íL'LizlräNòz íLåikp` xW` lM ¨©§¨¨©£¤ŸŸ¤§¨©£¤Ÿ£¤¨Ÿ¦
`vnp ,dhigy epiid 'dUrY'e ,d`lrd epiid 'dlrY' oeyle ,'JEvn§©¤¨©£¤©£¤

df weqtyäàìòä äî ,äàìòäì äèéçL Léwîuega ziyrpdàì ©¦§¦¨§©£¨¨©©£¨¨Ÿ
äèéçL óà ,øéäæä ïk íà àlà LðòuegaLðò àìzxka aezkd ¨©¤¨¦¥¦§¦©§¦¨Ÿ¨©

.øéäæä ïk íà àlài`ce ,oie`l ipy mda yi lkd ixacly oeike ¤¨¦¥¦§¦
mewn oi` dfae ,ze`hg izy aiig ,cg` mlrda mdipy z` dyerdy

.llk wtzqdl
:el xn`e `xif iax jiyndúøîà÷ ãçà åàìå úBúéî ézL àîìc¦§¨§¥¦§¨¤¨¨¨§©

xn`py zexiar izy dyerd oica wtzqdl dzid jzpeek `ny -
dyrz `l mda xn`p j` ,envr ipta dzin yper mdn cg` lka

bbeya mze` dyerd m`d ,cg`e` ze`hg izy aiig cg` mlrda
e .zg` z`hgàéä äîa ,ok xn`py ep`vn zexiar izy eli`a -áBà ©¦

,éðBòcéåyiwny ,znd ly mvra dyery seyik oin epiid 'ae`' §¦§¦
qipkny epiid 'iperci'e ,ely igyd ziaa znd z` dlrne eizerexfa
xn`pe ,dil`n zxacn mvr dze`e ,'reci' dnyy dig mvr eitl

weqta mdipyl cg` e`l(`i-i gi mixac)aF` l`We 'ebe La `vOi `l'Ÿ¦¨¥§§Ÿ¥
xn`py ,dzin iaeig ipy mda exn`p j` ,'iprCie(fk k `xwie)F` Wi`e' §¦§Ÿ¦§¦

mdinC mz` EnBxi oa`A EznEi zFn iprCi F` aF` mda didi iM dX ¦̀¨¦¦§¤¨¤¦§Ÿ¦¨¨¤¤¦§§Ÿ¨§¥¤
aeig xn`p eli`k daiygne zwlgn mdipia daezkd 'F`' zaize ,'mÄ
oeik m`d ,wtzqdl mewn yi dfae ,envr ipta cg` lk lr dzin
aiig cg` mlrda mdipy lr xaerd ,cg` e`la exn`p mdipyy
dzin aeig dazke myper z` dxezd dwligy oeiky e` ,zg` z`hg
aiig cg` mlrda bbeya el` zexiar xaerd s` ,mdn cg` lka

.ze`hg izy
:wtqd z` zhyet `xnbddéì øîà,`xif iaxàzâeìt àäcixdy - ¨©¥§¨§§¨

mzwelgnn cenll yi df xac,Lé÷ì Léøå ïðçBé éaøcmdipyy §©¦¨¨§¥¨¦
:ewlgp dna `xif iax x`ane .zg` z`hg `l` aiig epi`y mixaeq

eðúcl(ïéøãäðñ) éabdpyna yiwl yixe opgei iax epyy - §¨©¥©§¤§¦
oixcdpqa(.dq)dzin iaiig ,ïì àéL÷å ,'éðBòcéå áBà ìòa' [ïéì÷ñpä]©¦§¨¦©©§¦§¦§©§¨¨

,epl dywede -úBìé÷ñ éab àðL éàîeepiide ,milwqpd iabl recn - ©§¨©¥§¦
,d`xzdae cifna el` zexiar mixaerdéðzz` `pzd dpy - ¨¥

déðBòcé,ae` lra caln ,envr iptaåepzpyna eli`(.a)éaâiaiig ¦§¦§©¥
éðz àì ,úBúéøkd z` `pzd dpy `l -éðBòcé,envr iptae yexita §¥Ÿ¨¥¦§¦

ef dl`y lre .'ae` lra' wx azk `l`ïðçBé éaø øîà,df uexiz ¨©©¦¨¨
,`pzd mwlig `l zezixk iably,eøîàð ãçà åàìa íäéðLe ìéàBä¦§¥¤§¨¤¨¤¤§

,cg` mlrda m`yr m` ,cg` oaxw `l` mdipy lr miaiig oi`e
ipyl mze` dwlig dxezdy enk ,`pzd mwlig oilwqpd iabl eli`e

.dzin iaeig
ixac z` `xnbd zxxan ,yiwl yix ixac z` `xnbd `iazy iptl
lra `weec epzpyna `pzd hwp recne :`xnbd zl`ey .opgei iax

,ae`àîéðåxnel el did -.áBà ìòa àîéð àìå ,éðBòcédaiyn §¥¨¦§¦§Ÿ¥¨©©
:`xnbdøáñ÷,'ae` lra' dpyna hewpl ie`xy `pzdçúôe ìéàBä ¨¨©¦¨©

,áBà ìòáa áeúkäxn`py(fk k `xwie)mda didi iM dX` F` Wi`e' ©¨§©©§¦¦¨¦¦§¤¨¤
micwdy oeike ,'mA mdinC mz` EnBxi oa`A EznEi zFn iprCi F` aF`¦§Ÿ¦¨¨¤¤¦§§Ÿ¨§¥¤¨

s` ,ipercil ae` lra aezkd`le ae` lra hwp dpyna `pzd
.iperci

:yiwl yix ly exe`ia z` `xnbd d`ian,øîà Lé÷ì Léøåmrhd §¥¨¦¨©
`ed ,iperci ly zxkd aeig z` `pzd hwp `l epzpynayìéàBä¦

,äNòî Ba ïéàåea yiy ae` lrak `ly ,oaxw aeig ea oi` `linne §¥©£¤
opgei iaxl oia mipt lk lre .eigyn xacne eizerexfa yiwny ,dyrn
`l` aiig epi` cg` mlrda ipercie ae` lr xaerd ,yiwl yixl oiae
oeik yiwl yixle ,cg` e`la exn`p mdipyy oeik opgei iaxl ,zg`

.ae` lraa wx `l` ipercia llk oaxw aeig oi`y
:yiwl yixe opgei iax ewlgp dna dzr zxxan `xnbd,Lé÷ì Léøå§¥¨¦

iperciy meyn `ed dpyna mdipy e`aed `ly mrhdy xne`d
,dyrn ea oi`y zngn oaxwn xehtàîòè éàîy enrh dn -àì ©©£¨Ÿ

,ïðçBé éaøk øîà'dyrz `l'a mdipy exn`py meyn `ed mrhdy ¨©§©¦¨¨
:`xnbd zx`an .cg`,àtt áø øîàoeik `ed yiwl yix ly enrh ¨©©¨¨

úBúéîa ïä ïé÷eìç àäccg` lkl dzin aeig dxezd dazk ixdy - §¨£¦¥§¦
`ly s` ,ze`hg izya maiigl ie`x did jky oeike ,envr ipta mdn
epzpyn ly `pzd lr did `linne ,cg` e`l `l` mda xn`p
meyn ,z`hg aeig llk oi` iperciay mrhd ilel ,mdipy z` zepnl

.dyrn ea oi`y e`l `edy
:opgei iax ly ezrc z` `xnbd zx`an,Cì øîà ïðçBé éaøåoi`y §©¦¨¨¨©¨

wxy oeik ,oekp df llkåàìc äweìçcg` lka e`l xn`py dn - £¨§¨
envr ipta,äweìç éåäla` ,ze`hg izy aiiglàì äúéîc äweìç ¨¥£¨£¨§¦¨Ÿ

,äweìç àéåäenll oi` okle ,miinrt ebxedl jiiy `l ixdyc ¨§¨£¨
ipercie ae`a okle ,oaxw oiprl s` miwelg mdy zezind zwelgn
z`hg aeig `l` mda oi` ,oie`l ipyl dxezd mze` dwlig `ly
jk meyne .dzind aeig oiprl dxezd mdipia dwligy s`e ,cg`

.iperci `le ,ae` lra wx `pzd dpy
zxxan .yiwl yixk x`ia `l opgei iax recn zx`an `xnbd

:`xnbd,ïðçBé éaøå'iperci'd z` `pzd dpy `ly mrhdy xne`d §©¦¨¨
,cg` e`la exn`p mdipyy meyn `ed epzpynaàì àîòè éàî©©£¨Ÿ

,Lé÷ì Léøk øîàea oi`y e`l `edy zngn oaxwn xeht iperciy ¨©§¥¨¦
:`xnbd zx`an .dyrnøáñ÷,opgei iaxàðz ïàî`pzd `ed in - ¨¨©©¨¨

iaiig oiprl epzpyn z` dpyy,øîàc ,àéä àáé÷ò éaø ,úBúéøk§¥©¦£¦¨¦§¨©
äNòî ïðéòa àì,oaxw aiigzdl ick dyrn ziiyra jxev oi` - Ÿ¨¦©©£¤

.dyrn ea oi`y e`l lr s` oaxw mi`iane
:yiwl yix zrc z` `xnbd zx`anLé÷ì Léøåmpn` ,jl xn`i §¥¨¦

e ,`id `aiwr iaxk epzpyn,äaø äNòî éòa àì àáé÷ò éaøc éäð§¦§©¦£¦¨Ÿ¨¥©£¤©¨
éòa àèeæ äNòîick lecb dyrn jixvn epi` `aiwr iaxy s`e - ©£¤¨¨¥

oi`y oeik iperciae ,jixvn `ed ohw dyrn mewn lkn ,oaxw aiigl
.oaxw aeig ea oi`y dcen `aiwr iax s` ,llk dyrn ea

dyrn jixvn `aiwr iax s`y ,yiwl yix zrcl :`xnbd dywn
,ohw,áBà ìòabbeya mi`iany zezixk iaiig llka `pzd e`pyy ©©

,oaxwdéa úéà äNòî éàîok zngny ,ea yi ohw dyrn dfi` - ©©£¤¦¥
,`xnbd zvxzn .oaxw aiig `edúLwäz`kd -åéúBòBøæ,efa eféåä ©¨©§¨¨¥

df ixd -.äNòî©£¤
:dywne `xnbd dkiynnócâîz` jxan epiide ,dpyna xen`d §©¥

,bbeya oaxwe cifna zxk aiig `edy ,myddéa úéà äNòî éàî- ©©£¤¦¥
:`xnbd zvxzn .xacn wx `ed ixde ,dyer `ed dyrn dfi`úîé÷ò£¦©

åéúôNexeaic zrya.äNòî éåä §¨¨¨¥©£¤
xnel dnicwn j` ,yiwl yix ixac lr `ziixan dzr dywn `xnbd
`iyew eilr epiywd ok zngny ,yiwl yix ixac z` dzr epad cvik

:`xnbd zxne` .efCzòc à÷ìñ à÷dny ,oywnd dzr xaq - ¨¨§¨©§¨
y yiwl yix xn`yåéúBòBøæ úLwäae` lra ly,àèeæ äNòî éåä ©¨©§¨¨¥©£¤¨

epiidïðaøì eléôàdpyna mixaeqd(.a)oeik oaxwn xeht scbny £¦§©¨¨
mixaeq md mewn lkn ,dyrn zaygp dpi` exeaica eizty zniwry
ewlgp `l okle ,oaxw aiignd dyrn zaygp eizerexf zywdy
ae` lra `pzd dpyy dn lr `le ,scbn lr `l` epzpyna minkg
:`xnbd dzr dywne .mzbby lr oaxw miaiigy zezixk iaiig llka

áéúéî,é,`ziixaa epipyáéiç Bðéà íéáëBk úãBáòaoaxwìò àlà ¥¦¥©£©¨¦¥©¨¤¨©
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קמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc zezixk(iriax meil)

`iven lye dztn lye qpe` ly qpw ,oinnef micr ,olfb ,apb ,xkene
dnexz axrn-] rncnd ,exiag ly dnexz zexit `nhnd ,rx my

.dxf dcearl exiag oii jqpnde ,[oilega
:zl`eye `xnbd dkiynnàéiç éaøìe,envr.éì änì àðéðî §©¦¦¨¦§¨¨¨¨¦

:`xnbd daiynøBñî é÷etàì,miiebl exiag oenn xqend -ìbôîe §©¥¨§©¥
jkay ,epnfl ueg oaxwd xya z` lek`l dceard zra aygy odk -
mpi` minelyza miaiig mdy s` ,el` ipyy ,oaxwd z` lbtn `ed
eyxcy enk ,ahinn `wec minlyn zea`dy ,oiwifp zea`k mipnp

dey dxifba(:d w"a).evxiy dnn minlyn el` miwifn eli`e ,
:`ibeqd zligzay opgei iax ixaca oecl zxfeg `xnbdøî øîà- ¨©©

cnll ick zezixkd iaiig oipn z` dazk epzpyny x`ia opgei iax
,úçàå úçà ìk ìò áéiç ãçà íìòäa ïlek ïàNò íàLoi`e ¤¦£¨¨¨§¤§¥¤¨©¨©¨©©§©©

.xhtie cg` oaxw `iaiy mixne`
:`xnbd dywnúøîà úéöî àì éøîâì øeèt àîìLaoaen mpn` - ¦§¨¨¨§©§¥Ÿ¨¥¨§©

dyxta zexkfend zeixr ixeqi`n wlg lr wx xaerdy xnel oi`y
,mlek lr `eaiy cr ,oaxwn xehtáéúëc(hk gi `xwie)øLà ìk ék' ¦§¦¦¨£¤

eúøëðå älàä úBáòBzä ìkî äNòé,'mOr axTn zUrd zFWtPd ©£¤¦Ÿ©¥¨¥¤§¦§§©§¨¨ŸŸ¦¤¤©¨
w aiig ozvwn lr xaerd s`y rnyn 'zFarFYd lMn' oeylne,oax ¦Ÿ©¥

,mlek lr xaerd wx `leàîéà àlàxn`p `ny ,dyw oiicr j` - ¤¨¥¨
m` oiayøáòlràãç,zg` dxiar -àãç áéiçúðoaxw aiigzi - ¨©£¨¦§©¥£¨

m` oiae ,cg`øáòlreälek,zxk oda yiy zexiard lk lr - ¨©§
ãçà íìòäa`hg oia xeqi`d el rcep `ly ,zg` dnlrda - §¤§¥¤¨

,`hglàlà áéiç Bðéàz`hg,úçàlk z` dxezd dllky oeik ¥©¨¤¨©©
.cg` zxka zeixrd

:`xnbd zvxznCëì ,ïðçBé éaø øîàdnk lr xaerdy cnll ick - ¨©©¦¨¨§¨
,cg`e cg` lk lr oaxw aiig cg` mlrda zezixk iaiigúøk äàöé̈§¨¨¥

÷lçì ,BúBçàa,ezeg` lr `aa zxk yper yexita dxez dazk - ©£§©¥
xn`py(fi k `xwie)ipA ipirl Ezxkpe 'ebe Fzg` z` gTi xW` Wi`e'§¦£¤¦©¤£Ÿ§¦§§§¥¥§¥

xn`py ,zeixr zyxta zxk yper xn`p xaky s` ,'mOr(hk gi my) ©¨
zUrd zFWtPd Ezxkpe dN`d zFarFYd lMn dUri xW` lM iM'¦¨£¤©£¤¦Ÿ©¥¨¥¤§¦§§©§¨¨ŸŸ
cnlle wlgl ick ,ezeg` lr `ad xeqi`l s` mllkae ,'mOr axTn¦¤¤©¨
odn dnk lr xary s`e ,envr ipta yper yi dexr xeqi` lkay

.`hge `hg lk lr oaxw `ian ,cg` mlrda
:opgei iax ly df cenil lr `xnbd dywné÷úîøa éáéa áø dì ó ©§¦¨©¥©©

,ééaà,zezixk iaiig lkl 'ezeg`'n cenll opgei iaxl oipnàîéà- ©©¥¥¨
lr `ad `wecy ,xn`p `nyàø÷ èøôc ,BúBçàda yxity - £§¨©§¨

,envr ipta zxk yper da azky dna ,df oic aezkdàãç áéiçéð¦©©£¨
dìòlr dnr cgi xar m` s` ,envr ipta oaxw dilr aiigzi - £¨

,mitqep zeixr ixeqi`åeli`ïlekzxk oda yiy zexiard x`y - §¨
,bbeya odilr xarec ïåéko`yràlà áéiçéð àì ,ãçà íìòäa ¥¨§§¤§¥¤¨Ÿ¦©©¤¨

.úçà©©
:ef `iyew lr `xnbd ddnz,ééaà øa éáéa áøìeiax lr ok dywdy §©¥©©©©¥

,opgeiàéðúc àãä déì úéì éîepipyy df llkl xaeq epi` ike - ¦¥¥¨¨§©§¨
,ef `id oda zyxcp dxezdy zecindn zg` ,`ziixaaøác ìk̈¨¨

ììka äéäLminecd mixac mr zg` dyxta lelk didy xac lk - ¤¨¨©§¨
,elãnìì ììkä ïî àöéåjka llkd on dxezd eze` d`ivede - §¨¨¦©§¨§©¥

,envr ipta eze` dazkyBîöò ìò ãnìì àìcalaàlà ,àöé Ÿ§©¥©©§¨¨¤¨
.àöé Blek ììkä ìò ãnìì:xacl `nbec `ziixad d`iane,ãöék §©¥©©§¨¨¨¥©

dxeza xn`p(k f my)'åâå øNa ìëàz øLà Lôpäå'minlXd gaGn §©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©©§¨¦
,'diOrn `edd WtPd dzxkpe eilr Fz`nhe 'dl xW`íéîìL àìäå £¤©§ª§¨¨¨§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨©£Ÿ§¨¦

,eéä íéLãwä [ìk] ììëaxn`py(b ak `xwie)mkizxcl mdl` xn`' ¦§¨¨©¢¨¦¨¡Ÿ£¥¤§ŸŸ¥¤
l`xUi ipa EWiCwi xW` miWcTd l` mkrxf lMn axwi xW` Wi` lM̈¦£¤¦§©¦¨©§£¤¤©¢¨¦£¤©§¦§¥¦§¨¥
wqer df weqte ,''d ip` iptNn `edd WtPd dzxkpe eilr Fz`nhe 'dl©§ª§¨¨¨§¦§§¨©¤¤©¦¦§¨©£¦

e ,d`neha miycw lke`aeàöé änì,miycwd lk llkn minly ¨¨¨§
,yexita mpic azkpeïäéìà Léwäì,xnele ,zepaxwd x`y z`äî §©¦£¥¤©

çaæî éLã÷ ïäL íéîìMlr miaxwd miycw md minlyy myk - §¨¦¤¥¨§¥¦§¥©
,gafnd iabåsebd z`neha mze` milke`dïäéìò ïéáéiç,zxkóà §©¨¦£¥¤©

ïäéìò ïéáéiç ,çaæî éLã÷ ïäL ìk,zxkeàöédf llkn÷ãa éLã÷ Ÿ¤¥¨§¥¦§¥©©¨¦£¥¤¨§¨§¥¤¤

,úéaäd`neha elke`dy ,gafnd iab lr axw epi`y ycwd epiide ©©¦
llkn ezeg` z` dxezd d`ivedyk ,o`k s` ok m`e .zxk aiig epi`
dxezd d`a ,envr ipta zxk aeig yi ef dxiaray cnll zeixrd
lr xar m` s` ,zg`e zg` lk lr aiigy ,zeixrd lk lr dfa cnll
oicd ezeg`a wxy xn`py iaia ax dywd cvike .cg` mlrda mlek

.zeixr x`ya `le ,ok
:iaia ax ly eziiyew z` `xnbd zx`anéáéa áø [Cì] (äéì) øîà̈©¨©¥©

[dpéîe ,ééaà øa] (äðéî øá),ixacl reiq yi dnvr ef `ziixan - ©©©¥¦¨
íúä úøîà éî åàìe`viy s`y ,my `ziixaa epxn` `l m`d - ¨¦¨§©¨¨

iycw lr wx ecnil md mewn lkn ,elek llkd lr cnll minly
e ,mdl minecd gafneàöédf llkn.úéaä ÷ãa éLã÷ok m`eàëä ¨§¨§¥¤¤©©¦¨¨

énð'ezeg`'a dxezd dcnily s` ,zezixk iaiig iabl ,o`k s` - ©¦
,jk yexcl yi ,`hge `hg lk lr oaxw aeig yiyBúBçà äî̈£

úãçeéîjkadøñBà éiça øzéä dì ïéàå äåøò àéäLdpi` mlerl - §¤¤¤¦¤§¨§¥¨¤¥§©¥§¨
,envr ipta oaxw dilr miaiige ,eiiga dig`l zxzenìk óàdexr ©Ÿ

,døñBà éiça øzéä dì ïéàL`idy inl zxzen `dz `l mlerly ¤¥¨¤¥§©¥§¨
,envr ipta oaxw dilr miaiig ,el dxeq`,Léà úLà äàöézxq`py ¨§¨¥¤¦

,dlra iyecw ici lrøzéä dì LiLxg`l `ypdl,dìòa éiçalr ¤¤¨¤¥§©¥©§¨
edfe ,envr ipta oaxw dilr miaiig oi`e ,df llka dpi`y ,hb ici
yi` zy`a s`y epl oipn ,opgei iax ixac lr iaia axl dywedy

.envr ipta oaxw dilr aiigy ,ok oicd
:`xnbd zvxznàîézéàå ,äðBé éaø øîàok xn`y mixne` yie - ¨©©¦¨§¦¥¨

àø÷ øîà ,òLBäé áøc déøa àðeä áøzyxt meiqa weqta xn`p - ©¨§¥§©§ª©¨©§¨
zeixr(hk gi my)'åâå úBáòBzä ìkî äNòé øLà ìk ék'dN`d ¦¨£¤©£¤¦Ÿ©¥¨¥¤

,'mOr axTn zUrd zFWtPd Ezxkpe(àeä Léwä Cëå ìéàBä) §¦§§©§¨¨ŸŸ¦¤¤©¨¦§¨¤¥
'zearezd lk' oeylaeBúBçà äî ,BúBçàì ïlek úBéøòä ìk eLweä§¨¨£¨¨©£¨£

,dîöò éðôa äéìò ïéáéiçdxezd da dazke llkd on d`vi ixdy ©¨¦¨¤¨¦§¥©§¨
,dnvr ipta aeigìk óàdexr,dîöò éðôa äéìò ïéáéiçzegcl oi`e ©Ÿ©¨¦¨¤¨¦§¥©§¨

oi`y itl ,minieqn mixaca zcgein ezeg`y lirl epigcy enk
.ywidd lr miaiyn

:`xnbd dywnøîàc ,÷çöé éaøìe(:bi zekn)z` yexcl yiy §©¦¦§¨§¨©
,yxec `ed jke ,xg` ote`a miweqtdeéä ììëa úBúéøk éáéiç- ©¨¥§¥¦§¨¨

xn`py ,zxk aiigzdl cgi mlek eazkp(hk gi `xwie)xW` lM iM'¦¨£¤
,'mOr axTn zUrd zFWtPd Ezxkpe dN`d zFarFYd lMn dUri©£¤¦Ÿ©¥¨¥¤§¦§§©§¨¨ŸŸ¦¤¤©¨

úøk äàöé änìåyexita azkdl,BúBçàaick edfdðeãìwxúøëa §¨¨¨§¨¨¥©£§¨§¨¥
,úB÷ìîa àìåmpi` zezixk iaiig x`y s`y ,elek llkd lr cnlle §Ÿ§©§

,eixacle ,miweldéì àðî '÷lçì'xn`y oicd z` cnel `ed oipn - §©¥§¨¥
aiig cg` mlrda zezixk iaiig dnk lr bbeya xaerdy ,opgei iax

.cg`e cg` lk lr oaxw
:`xnbd zvxzndéì à÷ôðz`f cnel wgvi iax -úcða äMà ìàe'î ¨§¨¥¦§¤¦¨§¦©

'áø÷ú àì dúàîeè(hi gi my)dcp l`e' dxezd dazk `ly dnn , §¨¨Ÿ¦§©
'axwz `l dz`nehadfa d`ay ,'dy` l`e' `l` ,÷lçìcnlle §©¥

oaxw aiigyäMàå äMà ìk ìò,zeixr ixeqi` ly ef dyxtay ©¨¦¨§¦¨
.zeixr zyxtl jnqp df weqt ixdy

:`xnbd zl`eyénð ïðaøåwgvi iax lr miwlegd minkg s` - §©¨¨©¦
ezeg`a zxk d`vi `l mdixacly ,miwel zezixk iaiigy mixaeqe
'ezeg`'n cenll ekxved recn ,wlgl `l` zewln da oi`y cnll

,zg`e zg` lk lr aiigleäì ÷etézdf oic cenll mdl yi -ìàe'î ¦§¦§¤
,'dúàîeè úcða äMàdaiyn .wgvi iax zrcl epx`iay enke ¦¨§¦©§¨¨

:`xnbdénð éëä ïéàwelig cenll yi minkg zrcl s` ,ok` - ¦¨¦©¦
.dcpn ze`hg

:`xnbd dywnàlàze`hg welig cnlp minkgl s`y ,ok m` - ¤¨
,dcpnàúà éàîì BúBçàc úøkjka epcnll dxezd d`a dn - ¨¥©£§©£¨

zyxta xen`d illkd zxk aeig caln ,ezeg`a zxk aeig dhxity
:`xnbd zvxzn .dilr mb xn`py zeixr÷lçì déì éòaéîweqt - ¦¨¥¥§©¥

`aa miwelg miaeig yiy cnll jxved dfúBçà ìòå ,BúBçà ìò©£§©£
,Bnà úBçà ìòå ,åéáàzaxew meyn eilr zexeq` ozylyy s`y ¨¦§©£¦

oaxw `l` aiig epi` ozyly lr `a m` s`y xnel mewn dide ,deg`
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המשך בעמוד יו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc zezixk(iying meil)

d`lrd iabl(h-g fi my)xEbi xW` xBd onE l`xUi ziAn Wi` Wi`'¦¦¦¥¦§¨¥¦©¥£¤¨
EP`iai `l crFn ld` gzR l`e ,gaf F` dlr dlri xW` mkFzA§¨£¤©£¤Ÿ¨¨©§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ§¦¤
jiiy `l dfa ixd .'eiOrn `Edd Wi`d zxkpe 'dl Fz` zFUrl©£Ÿ©§¦§©¨¦©¥©¨

c ,llk wtzqdléðä,dlrne hgey ly ,el` zexiar -ïéåàì éðL ¨¥§¥¨¦
eäðéðaiigy `ed heyte ,dyrz `l ly zexdf` izy mda yi - ¦§

.ze`hg izy odilr
:eixac z` `xif iax x`iaeøîâc ïàîì éàxaeqd zrc itk m` - ¦§©§¨©

dhigy ly e`ld z` micnely,äåL äøæbîyïàk øîàðoiprl - ¦§¥¨¨¨¤¡©¨
oeyl ,dhigy,äàáäxn`py(c fi my)F`iad `l crFn ld` gzR l`e' £¨¨§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦

,''dl oAxw aixwdl,ïläì øîàðåoeyl ,d`lrd iabl,äàáä §©§¦¨§¨©§¤¡©§©¨£¨¨
xn`py(h fi my),''dl Fz` zFUrl EP`iai `l crFn ld` gzR l`e'§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ§¦¤©£Ÿ©

,ïläl äî,d`lrd iablLðò àìzxka aezkd,øéäæä ïk íà àlà ©§©¨Ÿ¨©¤¨¦¥¦§¦
,dyrz `l xeqi` ea yiy lirl x`eank,ïàk óà,dhigy iablàì ©¨Ÿ

,øéäæä ïk íà àlà Lðòoke .dyrz `l xeqi` dfa yieïàîì ¨©¤¨¦¥¦§¦§©
Lwéäa dì éúééîc,cenild `ed jk ,ywida z`f cneld zrcl - §©§¥¨§¤¥

àø÷ øîà(ci ai mixac)äìòz íL'LizlräNòz íLåikp` xW` lM ¨©§¨¨©£¤ŸŸ¤§¨©£¤Ÿ£¤¨Ÿ¦
`vnp ,dhigy epiid 'dUrY'e ,d`lrd epiid 'dlrY' oeyle ,'JEvn§©¤¨©£¤©£¤

df weqtyäàìòä äî ,äàìòäì äèéçL Léwîuega ziyrpdàì ©¦§¦¨§©£¨¨©©£¨¨Ÿ
äèéçL óà ,øéäæä ïk íà àlà LðòuegaLðò àìzxka aezkd ¨©¤¨¦¥¦§¦©§¦¨Ÿ¨©

.øéäæä ïk íà àlài`ce ,oie`l ipy mda yi lkd ixacly oeike ¤¨¦¥¦§¦
mewn oi` dfae ,ze`hg izy aiig ,cg` mlrda mdipy z` dyerdy

.llk wtzqdl
:el xn`e `xif iax jiyndúøîà÷ ãçà åàìå úBúéî ézL àîìc¦§¨§¥¦§¨¤¨¨¨§©

xn`py zexiar izy dyerd oica wtzqdl dzid jzpeek `ny -
dyrz `l mda xn`p j` ,envr ipta dzin yper mdn cg` lka

bbeya mze` dyerd m`d ,cg`e` ze`hg izy aiig cg` mlrda
e .zg` z`hgàéä äîa ,ok xn`py ep`vn zexiar izy eli`a -áBà ©¦

,éðBòcéåyiwny ,znd ly mvra dyery seyik oin epiid 'ae`' §¦§¦
qipkny epiid 'iperci'e ,ely igyd ziaa znd z` dlrne eizerexfa
xn`pe ,dil`n zxacn mvr dze`e ,'reci' dnyy dig mvr eitl

weqta mdipyl cg` e`l(`i-i gi mixac)aF` l`We 'ebe La `vOi `l'Ÿ¦¨¥§§Ÿ¥
xn`py ,dzin iaeig ipy mda exn`p j` ,'iprCie(fk k `xwie)F` Wi`e' §¦§Ÿ¦§¦

mdinC mz` EnBxi oa`A EznEi zFn iprCi F` aF` mda didi iM dX ¦̀¨¦¦§¤¨¤¦§Ÿ¦¨¨¤¤¦§§Ÿ¨§¥¤
aeig xn`p eli`k daiygne zwlgn mdipia daezkd 'F`' zaize ,'mÄ
oeik m`d ,wtzqdl mewn yi dfae ,envr ipta cg` lk lr dzin
aiig cg` mlrda mdipy lr xaerd ,cg` e`la exn`p mdipyy
dzin aeig dazke myper z` dxezd dwligy oeiky e` ,zg` z`hg
aiig cg` mlrda bbeya el` zexiar xaerd s` ,mdn cg` lka

.ze`hg izy
:wtqd z` zhyet `xnbddéì øîà,`xif iaxàzâeìt àäcixdy - ¨©¥§¨§§¨

mzwelgnn cenll yi df xac,Lé÷ì Léøå ïðçBé éaøcmdipyy §©¦¨¨§¥¨¦
:ewlgp dna `xif iax x`ane .zg` z`hg `l` aiig epi`y mixaeq

eðúcl(ïéøãäðñ) éabdpyna yiwl yixe opgei iax epyy - §¨©¥©§¤§¦
oixcdpqa(.dq)dzin iaiig ,ïì àéL÷å ,'éðBòcéå áBà ìòa' [ïéì÷ñpä]©¦§¨¦©©§¦§¦§©§¨¨

,epl dywede -úBìé÷ñ éab àðL éàîeepiide ,milwqpd iabl recn - ©§¨©¥§¦
,d`xzdae cifna el` zexiar mixaerdéðzz` `pzd dpy - ¨¥

déðBòcé,ae` lra caln ,envr iptaåepzpyna eli`(.a)éaâiaiig ¦§¦§©¥
éðz àì ,úBúéøkd z` `pzd dpy `l -éðBòcé,envr iptae yexita §¥Ÿ¨¥¦§¦

ef dl`y lre .'ae` lra' wx azk `l`ïðçBé éaø øîà,df uexiz ¨©©¦¨¨
,`pzd mwlig `l zezixk iably,eøîàð ãçà åàìa íäéðLe ìéàBä¦§¥¤§¨¤¨¤¤§

,cg` mlrda m`yr m` ,cg` oaxw `l` mdipy lr miaiig oi`e
ipyl mze` dwlig dxezdy enk ,`pzd mwlig oilwqpd iabl eli`e

.dzin iaeig
ixac z` `xnbd zxxan ,yiwl yix ixac z` `xnbd `iazy iptl
lra `weec epzpyna `pzd hwp recne :`xnbd zl`ey .opgei iax

,ae`àîéðåxnel el did -.áBà ìòa àîéð àìå ,éðBòcédaiyn §¥¨¦§¦§Ÿ¥¨©©
:`xnbdøáñ÷,'ae` lra' dpyna hewpl ie`xy `pzdçúôe ìéàBä ¨¨©¦¨©

,áBà ìòáa áeúkäxn`py(fk k `xwie)mda didi iM dX` F` Wi`e' ©¨§©©§¦¦¨¦¦§¤¨¤
micwdy oeike ,'mA mdinC mz` EnBxi oa`A EznEi zFn iprCi F` aF`¦§Ÿ¦¨¨¤¤¦§§Ÿ¨§¥¤¨

s` ,ipercil ae` lra aezkd`le ae` lra hwp dpyna `pzd
.iperci

:yiwl yix ly exe`ia z` `xnbd d`ian,øîà Lé÷ì Léøåmrhd §¥¨¦¨©
`ed ,iperci ly zxkd aeig z` `pzd hwp `l epzpynayìéàBä¦

,äNòî Ba ïéàåea yiy ae` lrak `ly ,oaxw aeig ea oi` `linne §¥©£¤
opgei iaxl oia mipt lk lre .eigyn xacne eizerexfa yiwny ,dyrn
`l` aiig epi` cg` mlrda ipercie ae` lr xaerd ,yiwl yixl oiae
oeik yiwl yixle ,cg` e`la exn`p mdipyy oeik opgei iaxl ,zg`

.ae` lraa wx `l` ipercia llk oaxw aeig oi`y
:yiwl yixe opgei iax ewlgp dna dzr zxxan `xnbd,Lé÷ì Léøå§¥¨¦

iperciy meyn `ed dpyna mdipy e`aed `ly mrhdy xne`d
,dyrn ea oi`y zngn oaxwn xehtàîòè éàîy enrh dn -àì ©©£¨Ÿ

,ïðçBé éaøk øîà'dyrz `l'a mdipy exn`py meyn `ed mrhdy ¨©§©¦¨¨
:`xnbd zx`an .cg`,àtt áø øîàoeik `ed yiwl yix ly enrh ¨©©¨¨

úBúéîa ïä ïé÷eìç àäccg` lkl dzin aeig dxezd dazk ixdy - §¨£¦¥§¦
`ly s` ,ze`hg izya maiigl ie`x did jky oeike ,envr ipta mdn
epzpyn ly `pzd lr did `linne ,cg` e`l `l` mda xn`p
meyn ,z`hg aeig llk oi` iperciay mrhd ilel ,mdipy z` zepnl

.dyrn ea oi`y e`l `edy
:opgei iax ly ezrc z` `xnbd zx`an,Cì øîà ïðçBé éaøåoi`y §©¦¨¨¨©¨

wxy oeik ,oekp df llkåàìc äweìçcg` lka e`l xn`py dn - £¨§¨
envr ipta,äweìç éåäla` ,ze`hg izy aiiglàì äúéîc äweìç ¨¥£¨£¨§¦¨Ÿ

,äweìç àéåäenll oi` okle ,miinrt ebxedl jiiy `l ixdyc ¨§¨£¨
ipercie ae`a okle ,oaxw oiprl s` miwelg mdy zezind zwelgn
z`hg aeig `l` mda oi` ,oie`l ipyl dxezd mze` dwlig `ly
jk meyne .dzind aeig oiprl dxezd mdipia dwligy s`e ,cg`

.iperci `le ,ae` lra wx `pzd dpy
zxxan .yiwl yixk x`ia `l opgei iax recn zx`an `xnbd

:`xnbd,ïðçBé éaøå'iperci'd z` `pzd dpy `ly mrhdy xne`d §©¦¨¨
,cg` e`la exn`p mdipyy meyn `ed epzpynaàì àîòè éàî©©£¨Ÿ

,Lé÷ì Léøk øîàea oi`y e`l `edy zngn oaxwn xeht iperciy ¨©§¥¨¦
:`xnbd zx`an .dyrnøáñ÷,opgei iaxàðz ïàî`pzd `ed in - ¨¨©©¨¨

iaiig oiprl epzpyn z` dpyy,øîàc ,àéä àáé÷ò éaø ,úBúéøk§¥©¦£¦¨¦§¨©
äNòî ïðéòa àì,oaxw aiigzdl ick dyrn ziiyra jxev oi` - Ÿ¨¦©©£¤

.dyrn ea oi`y e`l lr s` oaxw mi`iane
:yiwl yix zrc z` `xnbd zx`anLé÷ì Léøåmpn` ,jl xn`i §¥¨¦

e ,`id `aiwr iaxk epzpyn,äaø äNòî éòa àì àáé÷ò éaøc éäð§¦§©¦£¦¨Ÿ¨¥©£¤©¨
éòa àèeæ äNòîick lecb dyrn jixvn epi` `aiwr iaxy s`e - ©£¤¨¨¥

oi`y oeik iperciae ,jixvn `ed ohw dyrn mewn lkn ,oaxw aiigl
.oaxw aeig ea oi`y dcen `aiwr iax s` ,llk dyrn ea

dyrn jixvn `aiwr iax s`y ,yiwl yix zrcl :`xnbd dywn
,ohw,áBà ìòabbeya mi`iany zezixk iaiig llka `pzd e`pyy ©©

,oaxwdéa úéà äNòî éàîok zngny ,ea yi ohw dyrn dfi` - ©©£¤¦¥
,`xnbd zvxzn .oaxw aiig `edúLwäz`kd -åéúBòBøæ,efa eféåä ©¨©§¨¨¥

df ixd -.äNòî©£¤
:dywne `xnbd dkiynnócâîz` jxan epiide ,dpyna xen`d §©¥

,bbeya oaxwe cifna zxk aiig `edy ,myddéa úéà äNòî éàî- ©©£¤¦¥
:`xnbd zvxzn .xacn wx `ed ixde ,dyer `ed dyrn dfi`úîé÷ò£¦©

åéúôNexeaic zrya.äNòî éåä §¨¨¨¥©£¤
xnel dnicwn j` ,yiwl yix ixac lr `ziixan dzr dywn `xnbd
`iyew eilr epiywd ok zngny ,yiwl yix ixac z` dzr epad cvik

:`xnbd zxne` .efCzòc à÷ìñ à÷dny ,oywnd dzr xaq - ¨¨§¨©§¨
y yiwl yix xn`yåéúBòBøæ úLwäae` lra ly,àèeæ äNòî éåä ©¨©§¨¨¥©£¤¨

epiidïðaøì eléôàdpyna mixaeqd(.a)oeik oaxwn xeht scbny £¦§©¨¨
mixaeq md mewn lkn ,dyrn zaygp dpi` exeaica eizty zniwry
ewlgp `l okle ,oaxw aiignd dyrn zaygp eizerexf zywdy
ae` lra `pzd dpyy dn lr `le ,scbn lr `l` epzpyna minkg
:`xnbd dzr dywne .mzbby lr oaxw miaiigy zezixk iaiig llka

áéúéî,é,`ziixaa epipyáéiç Bðéà íéáëBk úãBáòaoaxwìò àlà ¥¦¥©£©¨¦¥©¨¤¨©
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קנ
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc zezixk(iying meil)

ixdy ,`aiwr iax zrca dzpyp epizpyny okzi `le ,cg` oaxw
mlrda mlek z` dyr m`y cnll ick zezixkd oipn z` dpn `pzd

.`hge `hg lk lr oaxw aiig cg`
:`xnbd zvxznàlàd zn`aàLéøk epizpyn lyìàòîLé éaø ¤¨¥¨©¦¦§¨¥

,mizy aiig eilr xkf `iane xkfd lr `ady ,`iddì øáñ ócâîáe¦§©¥¨©¨
,àáé÷ò éaøkoldl x`eank ,aiig myd z` jxany(:f). §©¦£¦¨
:`xnbd dywn,éëä éà,l`rnyi iaxk zxaeq epizpynyénð éðúéð ¦¨¦¦§¥©¦

mb zepyl`pzldid -,åéìò äîäa àéáäå äîäaä ìò àaädfayiy ©¨©©§¥¨§¥¦§¥¨¨¨
lr `ad ,miweqt ipyn cnlp mxeqi` ixdy ,oaxw iaeig ipy dxe`kl
'Da d`nhl LYakW oYz `l dndA lkaE' weqtdn cnlp dndad§¨§¥¨Ÿ¦¥§¨§§§¨§¨¨

(bk gi `xwie)eli`e ,'Wcw didi `l'n cnlp eilr dnda `iand eli`e ,Ÿ¦§¤¨¥
:`xnbd zvxzn .dndad lr `ad ly `hg wx `aed dpynaàä̈

[ixd-]éaøì óà ,åéìò äîäa àéáäå äîäaä ìò àaä ,ééaà øîà̈©©©¥©¨©©§¥¨§¥¦§¥¨¨¨©§©¦
.úçà àlà áéiç Bðéà ìàòîLé,jkl mrhdeàø÷ áéúk éëcweqty- ¦§¨¥¥©¨¤¨©©§¦§¦§¨

,zepf dyrn xqe`d ,'Wcw didi `l' ly ,dfáéúk éøáâaipa z`iaa - Ÿ¦§¤¨¥§©§¥§¦
.zepf zkiiy `l dndaa ixdy ,dnda z`iaa `le ,weqtd xn`p mc`
xaecn m`d ,dpey`xd `iyewd lr sqep uexiz `xnbd d`ian

:miypa e` miyp`a dpynadéîMî øæòìà éaø[enyn-],øîà áøc ©¦¤§¨¨¦§¥§©¨©
oi`e ,miyp`a zezixkd iaeigl dpn epzpyn ly `pzd mlerl
'dilr dndad d`iand dy`' ok`e ,dpyna `qxibd z` zepyl

`l` ,dpynd ly oipnd xwirl zkiiy dpi`éðz àpz`pzd dpy - ©¨¨¥
ìLìLå íéL,úBàhç Lsiqede ,z`hg aeig mda yiyéðúåcer §Ÿ¦§¨Ÿ©¨§¨¥
ìLúBúéøk Ldy` mllkae ,z`hg iaeig cer mitiqen mpi`y s` ¨Ÿ§¥

ick wx ,dnda dilr d`iandúBúéøëa eäðéîeiñìz` milydl - §©¦§¦§¥
.oaxw mleka oi`y s`e ,yye miyly mdy ,dxezay zezixkd oipn

:df uexizl `xnbd zriiqnéðz÷caàôéñy ,dpynd lyçñt §¨¨¥¥¨¤©
äìéîey zezixkd iaeig od,äNò úBöîa,zeywdl yieäìéîe çñt ¦¨§¦§£¥¤©¦¨

eäì éðz÷ éànà,`pzd m`py recn -ïaø÷ ééeúéàì àîézéàå ©©¨¨¥§§¦¥¨§¦¥¨§¨
ïBäéìòoaxw aeig yiy el` llka mllekl ick edfy xn`z m`e - £¥

,mzbby lréúééî éî,oaxw mi`ian md ike -àéðúäå,`ziixaa ¦©§¥§¨©§¨
áéúëc ,íéáëBk úãBáòì dlek äøBzä ìk äLweä(l-hk eh xacna) §¨¨©¨¨©£©¨¦¦§¦

ãéá äNòz øLà Lôpäå ,äââLa äNBòì íëì äéäé úçà äøBz'¨©©¦§¤¨¤¨¤¦§¨¨§©¤¤£¤©£¤§¨
äîøFzevn z`e dfA 'd xac iM ,sCbn `Ed 'd z` xBd onE gxf`d on ¨¨¦¨¤§¨¦©¥¤§©¥¦§©¨¨§¤¦§¨

caera wqer df weqte ,'Da dpFr `edd WtPd zxMY zxMd xtd¥©¦¨¥¦¨¥©¤¤©¦£¨¨
,yexcl yie ,miakek zcearíéáëBk úãBáò äîdxezd dzeiv ¨£©¨¦

a bedpl,'äNòz ìàå áL'daiige ,miakek zcear cearl `l xnelk ¥§©©£¤
,dzbby lr oaxwe dpecf lr zxkìk óàa `edy ieeivìàå áL ©Ÿ¥§©

äNòzdline gqt eli`e ,oaxw aeig ezbby lr yi zxk epecfa yiy ©£¤
,mzeyrln rpnp mc`de ,'dyre mew' dxezd dxn`y miieeiv mdy
oipn z` wx `iadl `pzd zpeek m` ,dywi ok m`e ,oaxw mda oi`

,dline gqt z` mb dpn dn myl ,zepaxwd iaiigòîL åàì àlà¤¨¨§©
dpéîc ,o`kn gken i`ce -ìL àðzìLå íéL,úBàhç Llr mdy ¦¨¨¨§Ÿ¦§¨Ÿ©¨

éãáòc ïàîel` zexiar mixaery mze` -ââBLaaeig yi mday ©§¨§¦§¥
,oaxwàðz øãäåmb dpye siqede -ìL,úBúéøk Ldy` mdy ©£©¨¨¨Ÿ§¥

,dline gqte ,dilr dndad z` d`iandúBúéøëì eäðéîeiñì- §©¦§¦§¥
lr exary ote`ae ,zezixk iaiig yye miyly lk z` `iadle miiql

,cifna el` zexiardpéî òîL.df xac o`kn gken ok` - §©¦¨
:dpyna epipy,'úaMä úà ìlçîä'.zezixk iaiig llka `ed s`y ©§©¥¤©©¨

.cg` aeigk zay lelig z` `pzd aiygd recn zxxan `xnbd
:`xnbd dywnéøîàzek`ln ixd ,ef `iyew daiyid ipa exn` - ¨§¦

ïééååä úçà øñç íéòaøà ,úaLz` `pzd aiygn recne ,md - ©¨©§¨¦¨¥©©¨§¨
:`xnbd zvxzn .cg` aeigk 'zayd z` llgnd',ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨

àðz,epizpyna `pzd dpy -úBëàìî ïBãæe úaL úââLote` - ¨¨¦§©©¨§§¨
zek`lny rci j` ,meid zayy rci `ly jka bbey mc`d didy

,zaya zexeq` el`àãç àlà áéiçî àìcaiig epi` dfk ote`ay - §Ÿ¦©©¤¨£¨
.dyry zek`lnd lk lr cg` oaxw `l`àéðúcok epipy ixdy - §©§¨
oaxw aeig iabl weqta xn`p ,`ziixaa(a c `xwie)`hgz iM Wtp'¤¤¦¤¡¨

jkne ,'dPdn zg`n dUre dpiUrz `l xW` 'd zFvn lMn dbbWa¦§¨¨¦Ÿ¦§£¤Ÿ¥¨¤¨§¨¨¥©©¥¥¨
yiy yexcl yi ,'zg`n' `l` 'dpdn zg`' azkp `ly'äpä'dnk - ¥¨

,zexiarLoaxw oiprl'úçà' àéäoaxw zexiard lk lr miaiigy - ¤¦©©

ly ote`a epiide ,cg`,úBëàìî ïBãæe úaL úââLdnlrpy oeiky ¦§©©¨§§¨
daxd lr xar ok zngny s` ,meid zayy ,zg` drici wx epnn

.zg` z`hg `l` aiig epi` ,zek`ln
oaxw `l` ea oi`y ,df ote` `pzd dpy zn`a recne :`xnbd dywn

,cg`úBëàìî úââLå úaL ïBãæ éðúéðårciy ote` dpy `l recne - §¦§¥§©¨§¦§©§¨
,zexeq` el` zek`lny rci `ly jka bby j` ,meid zayycm` §

,zaya zek`lnd lk z` dyr.úçà øñç íéòaøà áéiçîzx`ane ¦©©©§¨¦¨¥©©
,df oic ep`vn okid `xnbdàéðúcweqta xn`p ,`ziixaa(my)äNòå' §©§¨§¨¨

,'äpäî úçàîy ,yexcl yi 'dpdn zg`' xn`p `ly jkneíéîòt ¥©©¥¥¨§¨¦
áéiçLz`hgïlek ìò úçàweqtd yxcpe ,zexiar dnk lr - ¤©¨©©©¨

.'zg`' aiig ,daxd zexiarn ,'dpdn'yáéiçL íéîòôeoaxwìk ìò §¨¦¤©¨©¨
,úçàå úçà,'dpd' aiig ,zg` dxiarn ,'zg`n'y weqtd yxcpe ©©§©©

.daxd ze`hg(àéðúc),`ziixad zx`aneäpä àéäL úçà- §©§¨©©¤¦¥¨
a epiid ,ze`hg dnk aiig zg` dxiar lry ote`dúââLå úaL ïBãæ§©¨§¦§©

úBëàìî,zexeq` el` zek`lny rci `l j` meid zayy rciy - §¨
.dnvr ipta z`hg aiig ,dzricia bbyy dk`lne dk`ln lk lry
miyly dfa eidie ,epizpyna df ote` `pzd dpy `l recn ok m`e

.cg` wx `le ,zay meyn miaeig ryze
:`xnbd zvxznàpz,epizpyn ly dfúBëàìî ïBãæe úaL úââL ©¨¦§©©¨§§¨

déì àôéãòzayd zricia bbey didy ,df ote` zepyl el sicr - £¦¨¥
icke ,zg` z`hg `l` aiig epi`y ,zek`lnd ziiyra cifne

eprinydlc,zek`lna cifdy s`øètéî àì àäéî úàhçîlkn - §¥©¨¦¨Ÿ¦§©
.meidzayydricia bbyy oeik ,zg`z`hg`iadlnxhtp epi`mewn
.zek`ln oecfe zay zbbya zwqer epizpyny jkl zriiqn `xnbd

:`xnbd zxne`íéáëBk úãBáò éab àöBî äzà ïëåzxkfend §¥©¨¥©¥£©¨¦
,epizpynaéðz÷cly ote` dpynaïBãæe íéáëBk úãBáò úââL §¨¨¥¦§©£©¨¦§
úBãBáò,dxf dcear myl zeyridl zexeq` el` zeceary rciy - £

oecfa xaecn did m` ixdy ,dxeq`d dxf dcear efy rci `l j`
zrax`n zg` lk lr aiig did ,zecear zbbye miakek zcear
lkay oeik ,[d`egzyd ,jeqip ,dxhwd ,geaif] zexeq`d zeceard
zcear z` dpynd dzpny jkne ,xg` xac epnn mlrp dcear
zwqer `idy gken ,cg` oaxw eilr mi`iany ,cg` `hgk miakek
lelig iabl s`e ,zecear oecfe miakek zcear zbby ly df ote`a

.zek`ln oecfe zay zbbya `pzd xaic zay
:`xnbd zxxan .miakek zcear zbby ly df ote` zxxan `xnbd

éîc éëéä íéáëBk úãBáò úââLbbey mc`d `diy okzi cvik - ¦§©£©¨¦¥¦¨¥
,dxf dcear `ed df xacy driciaàîéìéàxaecny xn`p m` - ¦¥¨

ote`a,àéä úñðkä úéa øáñå ,íéáëBk úãBáò úéáa ãîòc§¨©§¥£©¨¦§¨©¥©§¤¤¦
éøä ,äåçzLäåoaxw aeig eilr oi`e xeqi` lk xar `l dfk ote`a §¦§©£¨£¥

zpeek ixdy ,llkBaìzeegzydl `idíéîMì.'d myl -àlàåm` ¦©¨©¦§¤¨
ote`a xaecny xn`zàèøcðà àæçcdieyrd mc` zxev d`xy - ©£¨©§©§¨

,dnecke miklnd zxevk ,ceakldì ãéâñemb ixde ,dl degzyde - §¦¨
,jytp dnnc ,dpynd z` x`al ozip `l df ote`aéàote`a xaecn ¦

dBìàa déìò déìa÷c,del`k `hxcp` dze` z` envr lr laiwy - §¦§¥£¥¤¡©
e ,dxenb miakek zcear ef ixdàeä äìé÷ñ øadzin `ed aiig - ©§¦¨

.dliwqa,dBìàa déìa÷ àìc éàå,ceak jxc dl degzyd `l`åàì §¦§Ÿ¦§¥¤¡©¨
àeä éãéî`hxcp` `l` dxf dcear ef oi`y oeik ,melk jka oi` - ¦¦

dcaerl oiekzd `l mbe ,cala.oaxw aiig epi`e ,
:`xnbd zx`an,àlàdxf dcear cary ote`a dpyna xaecn ¤¨
äàøiîe äáäàîdegzyiy dvxy ,mieqn mc`l ezad` zngn - ¥©£¨¦¦§¨

e` ,dxf dcearl degzyd gex zxew el zeyrl icke ,dxf dcearl
aygy ,dfa bbye ,degzyi `l m` epyipriy cgty ,mc` z`xin
rciy ,zek`lna cifd j` ,dxf dcear cearl xzen dfk ote`ay

.dxf dcear ceakl zeyridl zexeq` el` zek`lny
:df xe`ia lr `xnbd dywnàçéðäoaene gp df uexiz -ìixac ¨¦¨§

øîàc ,ééaàd`xin e` dad`n caerdyáéiçseq seqy oeik ,z`hg ©©¥§¨©©¨
.xeqi` xare dxf dcearl degzydøîàc ,àáøì àlà`edy,øeèt ¤¨§¨¨§¨©¨

,llk xeqi` oi` del`k dlaiw `ly oeikcøîéîì àkéà éàîcvik - ©¦¨§¥©
zceara bbey mc` `diy okzi ote` dfi`a ,dpynd z` x`al yi
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קני
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc zezixk(iyiy meil)

lr dwely `ed ywiddn dcedi iax ly cenild lky oeik ,xnelk
`l` ea oi`y mixne`d opaxl ok m` ,zexf meyn s` ,yly alg
ok m`e ,zexf meyn dwel epi`y mixaeq mdy gken ,zg` dxdf`
dazk `l recne ,algl mc ly df ywid `a cenil dfi`l ,dyw

nvr ipta xeqi` lk dxezd.e
:`xnbd daiynàéðúãëì déì éòaéîoic epcnll jxvp df ywid - ¦¨¥¥§¦§©§¨

weqta xn`p ,`ziixaa epipyy df,'eìëàú àì íc ìëå áìç ìk'¨¥¤§¨¨ŸŸ¥
,yexcl yieãçeéî áìç äîjka÷eìç BaìçLepica,BøNaî ©¥¤§¨¤¤§¨¦§¨

,fre yak xeya xn`p alg xeqi` ixdy ,xzen xyade xeq` algdy
,xzen mxyaye`linnäæ íò äæ ïéôøèöî ïéàixdy ,zifk xeriyl ¥¦§¨§¦¤¦¤

.mitxhvn xzide xeqi` oi`e ,dlik`a xzen xyad,íc óàmbd ©¨
mewn dide ,xeq` mxya mby mi`nh miig ilraa mb bdep exeqi`y
yi mewn lkn ,mdn zifk lr aiigzdl mcl xyad sxhviy xnel
epi`y df oic xn`p `linne ,xyal sxhvn epi`y jka algl ezencl

ote`a wx sxhvn÷eìç BîcLepica,BøNaî,d`nh dndaa epiide ¤¨¨¦§¨
mpi` okle ,zxk xeqi` yi mca eli`e e`l xeqi` yi dxyaay

,`nh xya zlik` ly e`l oiprl `l s` ,mitxhvnàéöBàdf llkn ¦
ïøNaî ÷eìç ïîc ïéàc ìéàBä ,íéöøL ícmcd s` ixdy ,llk ©§¨¦¦§¥¨¨¨¦§¨¨

y' oicn wx xeq` mdlyy ,mc oicn `le 'uxïéôøèöîxyade mcd ¦§¨§¦
.zifkl milydl
:`xnbd ddnzàäå,mxyal sxhvn mivxy mcy ,df oic ike - §¨
à÷ôð àëäîixde ,algl mc ywedy jkn ,cnlp `ed o`kn -íúäî ¥¨¨¨§¨¥¨¨

à÷ôðxn`py ,mivxy zyxta ,my aezkd weqtdn cnlp `ed - ¨§¨
(hk `i `xwie)àîhä íëì äæå'df weqte ,'ux`d lr uxXd uxXA §¤¨¤©¨¥©¤¤©Ÿ¥©¨¨¤

xn`p xak ixdy ,xzein(`l `i my),'uxXd lkA mkl mi`nHd dN`'¥¤©§¥¦¨¤§¨©¨¤
e '`nHd mkl dfe' weqtd `a `l`õøMäå õøMä íc ìò ãnéì,envr §¤¨¤©¨¥¦¥©©©¤¤§©¤¤

,exya xnelk.äæ íò äæ ïéôøèönL¤¦§¨§¦¤¦¤
mcy cenll yi '`nhd mkl dfe' weqtdn mpn` :`xnbd zvxzn

mewn lkn j` ,mitxhvn exyae uxydàLéwéä åàì éà`lel - ¦¨¤¥¨
,algl mc ly ywiddàðéîà Czòc à÷ìñjzrca dler did ± ¨§¨©§¨¨¦¨

,exyal sxhvn uxyd mcy ,df oicy ,xneléléî éðäwx edf -ìoipr ¨¥¦¥§
,äàîeè,'dycr' ly ohw xeriya `nhny ,`xneg da yiy oeik §¨

.my weqtd wqer dfay,äìéëàì ìáàxeqi`y ,xzei lecb dxeriyy £¨©£¦¨
,zifka wx `ed dlik`àì àîéà,mitxhvn mpi`y xn`p `ny - ¥¨Ÿ

df iableàLéwéä ïðéòîLàmdy ,algl mc ly ywidd eprinyd - ©§§¦©¤¥¨
s` mitxhvn.äìéëàì©£¦¨

:sqep oic jkn zcnel `xnbdîàCkìéä ,àðéáø øep`y ,jky oeik - ¨©©¦¨¦§¨
oiprl exyal sxhvn enc ,exyan welg enc oi`y iny mixne`

,dlik`ïéôøèöî BøNáe Lçð ícygpd oi`y s`e ,dlik` xeriyl ©¨¨§¨¦§¨§¦
.mi`nhn mdy dxeza mixen`d mivxy dpenyn

:`xnbd ddnzïì òîLî à÷ éàî,eixaca `piax eprinyd dn - ©¨©§©¨
ixdeàLéwéä eðééä,algl mc ly ywiddn cnlp envr df oic - ©§¤¥¨

oiprl mb eil` sxhvn exyan welg epi`y miig lra ly mcy
:`xnbd zvxzn .x`azdy enke ,d`neh oiprl wx `le ,dlik`

àðéîà Czòc à÷ìñ`weecy ,xnel jzrca dler did ±,õøL`edy ¨§¨©§¨¨¦¨¤¤
oeik ,mi`nhny mivxy dpenynäàîeèì éaøúéàcdaxzdy - §¦§©¥§§¨

,`nhl mitxhvn exyae ency df oiprl weqtaéaøúéàmbäìéëàì ¦§©¥©£¦¨
la` .dlik` xeqi`l mitxhvn exyae ency -éaøúéà àìc ,Lçð̈¨§Ÿ¦§©¥

,äàîeèì,llk `nhn epi` ixdy,äìéëàì éaøúéà àìsxhvi `le §§¨Ÿ¦§©¥©£¦¨
,dlik` xeqi` oiprl exyal encàLéwéä ïì òîLî à÷eprinyd - ¨©§©¨¤¥¨

enll yi ywidd ony `piaxmeyn ,exya mr ygp mc sxhvny c
yòîLî BøNaî ÷eìç Bîc ïéàc éléî ìkoi`y miig ilra lky - ¨¦¥§¥¨¨¦§¨©§©

ywidd llkay oeik ,mixeq` mdipy `l` ,mxyan mpica welg mnc
dpenyn md m` oia ,dlik` xeqi` oiprl mxyal sxhvn mnc ,md
,mivxy x`yn md m` oiae ,mi`nhny ,dxeza mixen`d mivxy

.mi`nhn oi`y
lM' .` :zxka yprp mc lke`dy dxezd dxn` zenewn dylya¨

'diOrn `idd WtPd dzxkpe mC lM lk`Y xW` Wtp(fk f `xwie).a . ¤¤£¤Ÿ©¨¨§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨

mC lM lk`i xW` mkFzA xBd xBd onE l`xUi ziAn Wi` Wi`e'§¦¦¦¥¦§¨¥¦©¥©¨§¨£¤Ÿ©¨¨
'DOr axTn Dz` iYxkde mCd z` zlk`d WtPA ipt iYzpe(i fi my). §¨©¦¨©©¤¤¨Ÿ¤¤¤©¨§¦§©¦Ÿ¨¦¤¤©¨

xUA lM mC l`xUi ipal xn`e `Ed FWtpa FnC xUA lM Wtp iM' .b¦¤¤¨¨¨¨§©§¨Ÿ©¦§¥¦§¨¥©¨¨¨
'zxMi eilk` lM `ed FnC xUA lM Wtp iM Elk`z `l(ci fi my). ŸŸ¥¦¤¤¨¨¨¨¦¨Ÿ§¨¦¨¥

:mc zlik` oipra miweqt dnk exn`p recn zxxan `xnbdøîà̈©
ìL ,àáøéàîì ,íca úBøeîàä úBúéøk L,cnll e`a md dn - ¨¨¨Ÿ§¥¨£©¨§©

x`ane .mc lke`l zxk yper yiy zg` mrt aezkl ic `l recne
:`axì ,úçàlr zxk aeig yiy cnlì úçàå ,ïéleç íãzxk aeig ©©§©¦§©©§

zlik` lrúéöîzä íãì úçàå .íéLã÷ íãdvnzny mc - ©¨¨¦§©©§©©©§¦
.dzzin seqa dndadn

:`xnbd dywnàçéðäzpaen ef dyxc -ìzhiyàéðúc ,äãeäé éaø ¨¦¨§©¦§¨§©§¨
,`ziixaaäøäæàa úéöîzä íc,cala dyrz `l xeqi`a -éaø ©©©§¦§©§¨¨©¦

.úøëa ,øîBà äãeäésqep weqta jxev yiy oaen dcedi iax ixacle §¨¥§¨¥
,zivnzd mc lr zxk aiiglïðaøì àlàoi`y mixaeqd ,`ziixaay ¤¨§©¨¨

,zivnzd mc zlik` lr zxk yperàúà éàîì àéää`a dn - ©¦§©£¨
.mc zlik` lr zxk aiigny iyilyd weqtd epcnll

:zeywdl `xnbd dtiqenäãeäé éaøì eléôàåyper ixdy ,dyw ©£¦§©¦§¨
úøk`l` ,el` miweqtn cnlp epi` zivnzd mc zlik` lrà÷ôð ¨¥¨§¨
déìezhiyl yxcp -ïîoeyld ieaixàéðúc ,'íc ìk',`ziixaaéaø ¥¦¨¨§©§¨©¦

,øîBà äãeäéweqta xn`p(i fi my)xBd onE l`xUi ziAn Wi` Wi`e' §¨¥§¦¦¦¥¦§¨¥¦©¥
mCd z` zlk`d WtPA ipt iYzpe mC lM lk`i xW` mkFzA xBd©¨§¨£¤Ÿ©¨¨§¨©¦¨©©¤¤¨Ÿ¤¤¤©¨
aezkl ic did dxe`kly ,yexcl yie ,'DOr axTn Dz` iYxkde§¦§©¦Ÿ¨¦¤¤©¨

lk`i xy`'øîBì ãeîìz äî ,'ícexn`a aezkd epcnln dn -ìk' ¨©©§©¨
,'ícz`f ilelyéì ïéàweqtdn zeaxlàlàzlik` lr zxk aeig ¨¥¦¤¨

,íéLã÷ ícmcdn lke`d `l` zeaxl oi` mbe,Ba àöBé LôpäL ©¨¨¦¤©¤¤¥
L]wx,[øtëî àeäxn`py oeik ,weqtd wqer df mcay xnel mrhde ¤§©¥

miweqtd jynda(`i fi my)lr xRkl gAfOd lr mkl eiYzp ip`e'©£¦§©¦¨¤©©¦§¥©§©¥©
epiide ,xtkn epi`y mc j` ,'xRki WtPA `Ed mCd iM mkizWtpíc ©§Ÿ¥¤¦©¨©¤¤§©¥©

å ,ïéleç`ed `l` ea z`vei ytpd oi` m` miycw mc okíã ¦§©
ïépî ,úéöîzä,zxk aeig yi mdilr s`y,'íc ìk' øîBì ãeîìz ©©§¦¦©¦©§©¨¨

df oeyl ieaxny ixd .zxk yi zivnzd mce oileg mc zlik`a mby
recn ,dl`yd zxfege ,zivnzd mc oic z` dcedi iax cnel

.mca zxk aeig minrt yly aezkl dxezd dkxved
:`xnbd zvxzn .xg` gqepa `ax ly `xnind z` d`ian `xnbd

àîéà àlàweqt ,jk `ax ixac z` xen` -ãçàjxvp,ïéleç íãì ¤¨¥¨¤¨§©¦
íéLã÷ íãì ãçàå,zivnz mc mb dcedi iax cnel weqt eze`ne] §¤¨§©¨¨¦
,[`ziixaa x`eankåweqtãçàjxvpéeqék íãìsere dig ly mc - §¤¨§©¦

lhazd xaky xnel mewn didy ,'mcd ieqik' zevn ea dniiwzdy
aeig yi ea s`y weqtd eprinyde ,zxk aiig epi` elke`de xtrl

.zxk
dyngaíìBò úwç' .à :íã ìåëàì àìù äøåúä äøéäæä úåîå÷îª©¨

'eìëàú àì íc ìëå áìç ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì(fi b `xwie). §ŸŸ¥¤§Ÿ§Ÿ¥¤¨¥¤§¨¨ŸŸ¥
'äîäaìå óBòì íëéúáLBî ìëa eìëàú àì íc ìëå' .á(ek f my). §¨¨ŸŸ§§Ÿ§Ÿ¥¤¨§©§¥¨

øbäå íc ìëàú àì íkî Lôð ìk ìàøNé éðáì ézøîà ïk ìò' .â©¥¨©§¦¦§¥¦§¨¥¨¤¤¦¤ŸŸ©¨§©¥
'íc ìëàé àì íëëBúa øbä(ai fi my)Bîc øNa ìk Lôð ék' .ã . ©¨§§¤ŸŸ©¨¦¤¤¨¨¨¨

Lôð ék eìëàú àì øNa ìk íc ìàøNé éðáì øîàå àeä BLôðá§©§¨Ÿ©¦§¥¦§¨¥©¨¨¨ŸŸ¥¦¤¤
'úøké åéìëà ìk àåä Bîc øNa ìk(ci fi my)àì ícä ÷ø' .ä . ¨¨¨¨¦¨Ÿ§¨¦¨¥©©¨Ÿ

'íénk epëtLz õøàä ìò eìëàú(fh ai mixac). Ÿ¥©¨¨¤¦§§¤©¨¦
:elld miweqtd lk ekxved dn myl zx`an `xnbd,àáø øîàå§¨©¨¨

änì ,íca ïéøeîàä ïéåàì äMîç:`ax x`ane .exn`píãì úçà £¦¨¨¦¨£¦©¨¨¨¤¨§©
éeqék íãì úçàå ,íéLã÷ íãì úçàå ,ïéleçeniiwy sere dig mc - ¦§¤¨§©¨¨¦§¤¨§©¦

xeq` `l` ,xtrk epic oi`y dxezd dzaixy ,mcd ieqik zevn ea
.elke`lïéøáéà íãì úçàåmikzegyk mixai`d on `veid mc - §¤¨§©¥¨¦

.dhigyd mcew mze`úéöîzä íãì úçàåzzeye dvnznd mc - §¤¨§©©©§¦
ytpdy mcd xwir `vi xaky xg`l ,dzzinl jenq dndadn

.ea z`vei
`xnbd ,mce alg zlik`a yiy zeiwlnd oipna epcy zeziixad ab`
,cg` e`la mixeqi` dnk dxezd dllky mitqep zenewna dpc
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xcde"קנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc zezixk(iyiy meil)

aezkl dxezd dkxvedy minkg mixaeq okle ,dfn df mcnell ozip
.zeiwln weligl xzein df oi`e ,'fre ayk xey'

:df xe`ia itl s` `xnbd ddnzdéì øîà÷ øétLdaeh dprh - ©¦¨¨©¥
.xzein weqtdy l`rnyi iax xaeq recne ,minkg el eaiyd

:`xnbd zx`anïðéøîàãk ìàòîLé éaøc àîòè íìBòì ,àlà¤¨§¨©£¨§©¦¦§¨¥¦§¨§¦©
àøwéòî,dligza epxn`y itk -ïk íàc`l` alg zlik`a oi`y ¥¦¨¨§¦¥

,cg` zewln aeigáBzëðaezkl dxezl did -,÷BzLéìå ,'áìç ìk' ¦§¨¥¤§¦§
e .'fre ayke xey' aezkl `leúøîà éàî,ef `xaq lr epiywd dne - ©¨§©

céàämrhdy -áúëcweqtd'æòå áNëå øBL'epiidéøLîì- ©§¨©§¤¤¨¥§¦§¥
xizdl,äiç áìçc ,`iyew ef oi`àðééðòa àø÷ áéúk ék àä ¥¤©¨¨¦§¦§¨§¦§¨¨
íéLã÷cxn`py ,zepaxwa wqerd weqta azkp alg xeqi` ixdy - §¨¨¦

(dk f `xwie)'dl dX` dPOn aixwi xW` dndAd on alg lk` lM iM'¦¨Ÿ¥¥¤¦©§¥¨£¤©§¦¦¤¨¦¤©
,'diOrn zlk`d WtPd dzxkpeBðééðòî ãîì øáãåz` cenll yie - §¦§§¨©¤¤¨Ÿ¤¤¥©¤¨§¨¨¨¥¥¦§¨

oi`y oeike ,xn`p `ed eay oipr eze`n alg zlik` ly xeqi`d ihxt
zlik` ly xeqi`dy mircei epiid ,dnda wx `l` dig oin miycwa
'fre ayk xey' zeaiz ok m`e ,diga `le ,dndaa wx `ed alg

.cg`e cg` lk lr zewln miaiigy cnll ,zexzein
:`xnbd ddnzììkî,df xe`ian rnyn -,éøáñ ïðaøccïðéôìé àì ¦§¨§©¨¨¨§¦Ÿ¨§¦©

[micnel oi`y-],Bðééðòî ãîì øácxeaql mileki epiid okle ¨¨¨¥¥¦§¨
xac' ly df cenil ixde ,dig alga mb wqer alg xqe`y weqtdy
,oda zyxcp dxezdy zecin dxyr ylyn cg` `ed 'epiiprn cnld

.odilr wlegy in oi`e
:`xnbd zvxznàì`l` ,ok xacd oi` -àîìò éleëciax oia - Ÿ§¥¨§¨

c mixaeq minkg oiae l`rnyiïðéôìéxcay -cenll yi llk jøác ¨§¦©¨¨
éâéìt àäa ,àëäå ,Bðééðòî ãîläixdy ,df oecipa ewlgp o`ke - ©¨¥¥¦§¨§¨¨§¨§¦¦

xn`py ,zxk aiignd weqtd `ed miycwa wqerd weqtd(dk f `xwie)

dzxkpe 'dl dX` dPOn aixwi xW` dndAd on alg lk` lM iM'¦¨Ÿ¥¥¤¦©§¥¨£¤©§¦¦¤¨¦¤©§¦§§¨
xn`p envr xeqi`a wqerd weqta eli`e ,'diOrn zlk`d WtPd©¤¤¨Ÿ¤¤¥©¤¨

'Elk`z `l fre aUke xFW alg lM xn`l l`xUi ipA l` xAC'f my) ©¥¤§¥¦§¨¥¥Ÿ¨¥¤§¤¤¨¥ŸŸ¥
(bk,zxk aeig ea xkfed `le ,,øáñ ìàòîLé éaødxezd dxq`yk ©¦¦§¨¥¨©

,'dyrz `l' xeqi`a xacåàlî åàì ïéãéîìdna cenll ozip - §¥¦¨¦¨
,xeqi` eze` oipra dxezd dazky dnn xaecnåàlî ïéáe åàlî ïéa¥¦¨¥¦¨

úøëcoiae 'e`l'd xeqi` z` dxezd ea dazky mewndn oia - §¨¥
zepaxwd oipry s` okle ,zxkd yper z` dxezd ea dazky mewnn
ie`xd oina wxy epnn cenll yi ,e`ld iabl `le zxkd iabl xkfen
weqtd okle ,zeiga `le zendaa epiide ,alg xeqi` xn`p oaxwl
.cg`e cg` lk lr zewln miaiigy cnll ick xzein 'fre ayke xey'
ìëa íëéúBøBãì íìBò úweçc åàlî æòå áNëå øBL áìç ìëc)§¨¥¤§¤¤¨¥¦¨§©¨§¥¤§Ÿ
,íéLã÷c àðééðòa áéúëc eìëàú àì íc ìëå áìç ìk íëéúBáLBî§¥¤¨¥¤§¨¨ŸŸ¥¦§¦§¦§¨¨§¨¨¦
déì áéúk ék øBL áìç ìk óà ,äiç ïBäa úéà àì íéLã÷áe§¨¨¦Ÿ¦§©¨©¨¥¤¦§¦¥
àeä ÷lçì æòå áNëå øBL Ckìä ,äiça é÷etñì àkéì àîúñ§¨¨¥¨§©¥§©¨¦§¨§¤¤¨¥§©¥
åàìå áìç ìëc åàì ïðéôìéå ,úçàå úçà ìk ìò áéiçì àúàc©£¨§©¥©¨©©§©©§¨§¦©¨§¨¥¤§¨

à äîäaä ïî áìç ìëBà ìk ékc úøkî íìBò úweçceáéø÷é øL §©¨¦¨¥§¦¨¥¥¤¦©§¥¨£¤©§¦
.(÷lçì ïéãä óà ÷lçì àeää äî ,äpnî¦¤¨¨©§©¥©¨¥§©¥

åeli`ïðaøwxy ,mixaeqïðéôìé åàlî åàìxacd z` micnel ep` - §©¨¨¨¦¨¨§¦©
la` ,epiiprnïðéôìé àì úøkî åàìzxkd oi`y oeik ,[micnl oi`-] ¨¦¨¥Ÿ¨§¦©

`l `linne ,mipey mixac ipy md `l` ,e`ld ly 'epiipr'k aygp
,diga `le dndaa wx xn`p alg xeqi`y cenll mileki epiid
wx `ed xeqi`dy epcnll ick 'fre ayk xey' xnel weqtd jxvede
.cg`e cg` lk lr zewln aeig yiy xnel ick `le ,diga `le mda

:minkg zrca sqep xe`ia d`ian `xnbdàîéà úéòaéàåm`e - §¦¨¥¥¨
c ,uxzz dvxzïðaøc eäééîòè eðééä,minkg ly mnrh edfy - ©§©§©§§©¨¨

déì øîàãkel xn`y enk -,ãéáæ áøì éøî áøzkqna xen`d iabl ¦§¨©¥©¨¦§©§¦
oileg(.fiw)''dl alg lM' weqtdy(fh b `xwie)dil`d z` zeaxl `a ¨¥¤©©§¨

,ixn ax dywde ,mialgd x`yk zxhwp `id s`y,äzòî àlàs`y ¤¨¥©¨
ok m` ,alg diexw dil`c äéìàzndaïéleçok mbøñzézdidz - ©§¨§¦¦§©

.dlik`a xeq` alge ,'alg' diexw `id ixdy ,dlik`a dxeq`øîà ¥¤¨©
déì,ciaf axéìòàø÷ øîà Exn`p ,jixack xn`p `ly ick - ¥¨¤¨©§¨

algd z` xqe`d weqta(bk f my)æòå áNëå øBL áìç ìk'`l ¨¥¤§¤¤¨¥Ÿ
y cnll ick fre yak xey dxezd dhwpe ,'Elk`zäåMä øác Ÿ¥¨¨©¨¤

ìLaïðéòa ïzLzylya epyiy alg oin `l` dxezd dxq` `l ± ¦§¨§¨¨¦©
,weqta exkfedy mipindàkéìåixdy ,dil`a miiwzn df oi`e - §¥¨

lr daixw dpi`e ,'alg' mya dxeza dpekn dpi` fre xey ly dil`
.mialgd x`y mr gafnd iabCkìäc ,minkg mixaeq okle -éë ¦§¨¦

àúàweqtd `ay dn -àeä ïéleçc äéìà éøLéîì ,'æòå áNëå øBL' £¨§¤¤¨¥§¦§¥©§¨§¦
àúàcdpi`y ,oileg znda ly dil` dlik`a xizdl weqtd `a - ©£¨

.alg dpekn `id zepaxway s` ,alg xeqi` llka
:l`rnyi iax xaeq dn df uexiz itl zxxan `xnbd,ìàòîLé éaøå§©¦¦§¨¥

,oine oin lk lr zewln aiigy xnele wlgl `a weqtdy xaeqdøîà̈©
,Cìc ,oileg ly dil` dlik`a xizdl ick wx `a weqtd oi`yíà ¨¦

àø÷ àîéì ,ïkxnel weqtl did -,'áNëå øBL áìç ìk'epiid myne ¥¥¨§¨¨¥¤¨¤¤
dpekn dpi` xey ly dil` ixdy ,alg xeqi`n dil`d z` mihrnn

ok m`e ,mdipya deyd xac df `diy jxev yie ,'alg''æò'azky ¥
,weqtd÷lçì dpéî òîL ,éì änìiigl -mdn cg` lk lr zewln a ¨¨¦§©¦¨§©¥

.envr ipta
zewln aeig iabl minkge l`rnyi iax zwelgn dx`azd dzr cr
aeig iabl exaqi md dn dzr zxxan `xnbd ,cifna alg lk`yk

:bbeya alg ipin dnk lk`yk ,oaxwéaø äãBî ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¤©¦
ïéðòì ìàòîLéaeig,ïaø÷ayk ly ,xey ly alg lk` m` s`y ¦§¨¥§¦§©¨§¨

,cg` mlrda ,fr lye.úçà úàhç àlà àéáî ïéàL¤¥¥¦¤¨©¨©©
:`xnbd zl`eyàîòè éàîl`rnyi iax oi` oaxw iabl recn - ©©£¨

.weqta exkfedy algd ipin zylya ze`hg welig yiy xaeq
:`xnbd daiynåàì ïéãä éîc àìcdnec epi` df e`ly oeik -åàìì §Ÿ¨¥¨¥¨§¨

,úBéøòcmday ,dxeza miaezkd mie`ld x`yl dnec epi` xnelk ©£¨
,zeixra enke ,dxiare dxiar lka dyrz `l xeqi` dxezd dazk
e`la mlek ellkp `l ,zg` dyxta miax mixeqi` eazkpy s`y
z` dxezd dazk o`k eli`e ,cg`e cg` lkl e`l xn`p `l` ,cg`
.cg` oaxw `l` aiig epi` ok zngne ,cg` e`la algd ipin zyly
:alg zlik`a ze`hg welig ly df oipra `ziixa d`ian `xnbd

,ïðaø eðzweqta xn`p(a c `xwie)zFvn lMn dbbWa `hgz iM Wtp' ¨©¨¨¤¤¦¤¡¨¦§¨¨¦Ÿ¦§
meiq z` yexcl yie ,'dPdn zg`n dUre dpiUrz `l xW` 'd£¤Ÿ¥¨¤¨§¨¨¥©©¥¥¨

xn`p eli`k weqtd,'äpä äNòå' 'úçà äNòå'lr s`y ,xnelk §¨¨©©§¨¨¥¨
weqtd `ae ,ze`hg dnk ,'dpd' aiigzdl leki 'zg`' dxiaráéiçì§©¥

z`hgáìçå áìç ìëà íàL ,úçàå úçà ìk ìòixeriy ipy - ©¨©©§©©¤¦¨©¥¤¨¥¤
lk` m` oia ,alg ly 'zifk'ãçà íLmdipy eidy oebk ,cg` oin - ¥¤¨

lry algn mdipy e` ,zeilkd lry algn,oiwcdúBîìòä éðLa- ¦§¥¤§¥
egky aeye ,xeqi`a xkfp jk xg`e ,lk`e ,xeqi`d epnn mlrpy

,lk`e,íézL áéiçel rcepy xg`l mc`d lr lg z`hg aeigy oeik ©¨§©¦
xn`py ,`hgd(bk c `xwie)DA `hg xW` Fz`Hg eil` rcFd F`'©¥¨©¨£¤¨¨¨

z`hga aiigzn `hgd el rcepe `hgy mrt lkae ,'FpAxw z` `iade§¥¦¤¨§¨
lk` m` oiae .ztqep,úBîL ézLlry alge zeilkd lry alg oebk §¥¥

,oiwcdúçà íìòäa,dlik`l dlik` oia xeqi`a xkfp `ly -áéiç §¤§¥¤¨©¨
.íézL§©¦

:`xnbd dywn .`ziixad ixac z` zxxan `xnbdéîø déì øîà̈©¥¨¦
àîìLa ,àcñç áøì àîç øalk` m` recn xacd oaen -ãçà íL ©¨¨§©¦§¨¦§¨¨¥¤¨

cg` alg oinn zifk ixeriy ipy ±,íézL áéiç ,úBîìòä éðLa¦§¥¤§¥©¨§©¦
ïé÷lçî úBîìòäc íeMîdlik` lka xeqi`d epnn mlrpy dn - ¦§¤§¥§©§¦

xeqi`d epnn mlrp minrt izyay oeike ,zelik`d oia wlgn ycgn
.mizy aiig ,lk`eàlàlk`y ote`aúBîL éðLmialg ipin ipy ± ¤¨§¥¥

òä ïðéòa àä ,íézL áéiç éànà ,úçà íìòäaïé÷ìçeî úBîì- §¤§¥¤¨©©©¨§©¦¨¨¦©¤§¥§¨¦
jka zewlegn zelik`d eidiy jxev yi zepaxw izy aiigl ick ixd

,xeqi`a mdipia xkfpyàkéìåzvxzn .o`k miiwzn df oi`e - §¥¨
:`xnbddéì øîà,`cqg axïðé÷ñò éàîa àëäote` dfi`a - ¨©¥¨¨§©¨§¦©

,mizy aiig cg` mlrda zeny ipyn lke`dy ,`ziixaa xaecn
,øúBðc áìç ìëàc ïBâk,epnfa xhwed `ly oaxw ly alg epiide §§¨©¥¤§¨

,zecxtp zexiar izy dfa yiy ,zxgnl cr xzepeáéiçîcz`hg §¦©©
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קנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc zezixk(iyiy meil)

aezkl dxezd dkxvedy minkg mixaeq okle ,dfn df mcnell ozip
.zeiwln weligl xzein df oi`e ,'fre ayk xey'

:df xe`ia itl s` `xnbd ddnzdéì øîà÷ øétLdaeh dprh - ©¦¨¨©¥
.xzein weqtdy l`rnyi iax xaeq recne ,minkg el eaiyd

:`xnbd zx`anïðéøîàãk ìàòîLé éaøc àîòè íìBòì ,àlà¤¨§¨©£¨§©¦¦§¨¥¦§¨§¦©
àøwéòî,dligza epxn`y itk -ïk íàc`l` alg zlik`a oi`y ¥¦¨¨§¦¥

,cg` zewln aeigáBzëðaezkl dxezl did -,÷BzLéìå ,'áìç ìk' ¦§¨¥¤§¦§
e .'fre ayke xey' aezkl `leúøîà éàî,ef `xaq lr epiywd dne - ©¨§©

céàämrhdy -áúëcweqtd'æòå áNëå øBL'epiidéøLîì- ©§¨©§¤¤¨¥§¦§¥
xizdl,äiç áìçc ,`iyew ef oi`àðééðòa àø÷ áéúk ék àä ¥¤©¨¨¦§¦§¨§¦§¨¨
íéLã÷cxn`py ,zepaxwa wqerd weqta azkp alg xeqi` ixdy - §¨¨¦

(dk f `xwie)'dl dX` dPOn aixwi xW` dndAd on alg lk` lM iM'¦¨Ÿ¥¥¤¦©§¥¨£¤©§¦¦¤¨¦¤©
,'diOrn zlk`d WtPd dzxkpeBðééðòî ãîì øáãåz` cenll yie - §¦§§¨©¤¤¨Ÿ¤¤¥©¤¨§¨¨¨¥¥¦§¨

oi`y oeike ,xn`p `ed eay oipr eze`n alg zlik` ly xeqi`d ihxt
zlik` ly xeqi`dy mircei epiid ,dnda wx `l` dig oin miycwa
'fre ayk xey' zeaiz ok m`e ,diga `le ,dndaa wx `ed alg

.cg`e cg` lk lr zewln miaiigy cnll ,zexzein
:`xnbd ddnzììkî,df xe`ian rnyn -,éøáñ ïðaøccïðéôìé àì ¦§¨§©¨¨¨§¦Ÿ¨§¦©

[micnel oi`y-],Bðééðòî ãîì øácxeaql mileki epiid okle ¨¨¨¥¥¦§¨
xac' ly df cenil ixde ,dig alga mb wqer alg xqe`y weqtdy
,oda zyxcp dxezdy zecin dxyr ylyn cg` `ed 'epiiprn cnld

.odilr wlegy in oi`e
:`xnbd zvxznàì`l` ,ok xacd oi` -àîìò éleëciax oia - Ÿ§¥¨§¨

c mixaeq minkg oiae l`rnyiïðéôìéxcay -cenll yi llk jøác ¨§¦©¨¨
éâéìt àäa ,àëäå ,Bðééðòî ãîläixdy ,df oecipa ewlgp o`ke - ©¨¥¥¦§¨§¨¨§¨§¦¦

xn`py ,zxk aiignd weqtd `ed miycwa wqerd weqtd(dk f `xwie)

dzxkpe 'dl dX` dPOn aixwi xW` dndAd on alg lk` lM iM'¦¨Ÿ¥¥¤¦©§¥¨£¤©§¦¦¤¨¦¤©§¦§§¨
xn`p envr xeqi`a wqerd weqta eli`e ,'diOrn zlk`d WtPd©¤¤¨Ÿ¤¤¥©¤¨

'Elk`z `l fre aUke xFW alg lM xn`l l`xUi ipA l` xAC'f my) ©¥¤§¥¦§¨¥¥Ÿ¨¥¤§¤¤¨¥ŸŸ¥
(bk,zxk aeig ea xkfed `le ,,øáñ ìàòîLé éaødxezd dxq`yk ©¦¦§¨¥¨©

,'dyrz `l' xeqi`a xacåàlî åàì ïéãéîìdna cenll ozip - §¥¦¨¦¨
,xeqi` eze` oipra dxezd dazky dnn xaecnåàlî ïéáe åàlî ïéa¥¦¨¥¦¨

úøëcoiae 'e`l'd xeqi` z` dxezd ea dazky mewndn oia - §¨¥
zepaxwd oipry s` okle ,zxkd yper z` dxezd ea dazky mewnn
ie`xd oina wxy epnn cenll yi ,e`ld iabl `le zxkd iabl xkfen
weqtd okle ,zeiga `le zendaa epiide ,alg xeqi` xn`p oaxwl
.cg`e cg` lk lr zewln miaiigy cnll ick xzein 'fre ayke xey'
ìëa íëéúBøBãì íìBò úweçc åàlî æòå áNëå øBL áìç ìëc)§¨¥¤§¤¤¨¥¦¨§©¨§¥¤§Ÿ
,íéLã÷c àðééðòa áéúëc eìëàú àì íc ìëå áìç ìk íëéúBáLBî§¥¤¨¥¤§¨¨ŸŸ¥¦§¦§¦§¨¨§¨¨¦
déì áéúk ék øBL áìç ìk óà ,äiç ïBäa úéà àì íéLã÷áe§¨¨¦Ÿ¦§©¨©¨¥¤¦§¦¥
àeä ÷lçì æòå áNëå øBL Ckìä ,äiça é÷etñì àkéì àîúñ§¨¨¥¨§©¥§©¨¦§¨§¤¤¨¥§©¥
åàìå áìç ìëc åàì ïðéôìéå ,úçàå úçà ìk ìò áéiçì àúàc©£¨§©¥©¨©©§©©§¨§¦©¨§¨¥¤§¨

à äîäaä ïî áìç ìëBà ìk ékc úøkî íìBò úweçceáéø÷é øL §©¨¦¨¥§¦¨¥¥¤¦©§¥¨£¤©§¦
.(÷lçì ïéãä óà ÷lçì àeää äî ,äpnî¦¤¨¨©§©¥©¨¥§©¥

åeli`ïðaøwxy ,mixaeqïðéôìé åàlî åàìxacd z` micnel ep` - §©¨¨¨¦¨¨§¦©
la` ,epiiprnïðéôìé àì úøkî åàìzxkd oi`y oeik ,[micnl oi`-] ¨¦¨¥Ÿ¨§¦©

`l `linne ,mipey mixac ipy md `l` ,e`ld ly 'epiipr'k aygp
,diga `le dndaa wx xn`p alg xeqi`y cenll mileki epiid
wx `ed xeqi`dy epcnll ick 'fre ayk xey' xnel weqtd jxvede
.cg`e cg` lk lr zewln aeig yiy xnel ick `le ,diga `le mda

:minkg zrca sqep xe`ia d`ian `xnbdàîéà úéòaéàåm`e - §¦¨¥¥¨
c ,uxzz dvxzïðaøc eäééîòè eðééä,minkg ly mnrh edfy - ©§©§©§§©¨¨

déì øîàãkel xn`y enk -,ãéáæ áøì éøî áøzkqna xen`d iabl ¦§¨©¥©¨¦§©§¦
oileg(.fiw)''dl alg lM' weqtdy(fh b `xwie)dil`d z` zeaxl `a ¨¥¤©©§¨

,ixn ax dywde ,mialgd x`yk zxhwp `id s`y,äzòî àlàs`y ¤¨¥©¨
ok m` ,alg diexw dil`c äéìàzndaïéleçok mbøñzézdidz - ©§¨§¦¦§©

.dlik`a xeq` alge ,'alg' diexw `id ixdy ,dlik`a dxeq`øîà ¥¤¨©
déì,ciaf axéìòàø÷ øîà Exn`p ,jixack xn`p `ly ick - ¥¨¤¨©§¨

algd z` xqe`d weqta(bk f my)æòå áNëå øBL áìç ìk'`l ¨¥¤§¤¤¨¥Ÿ
y cnll ick fre yak xey dxezd dhwpe ,'Elk`zäåMä øác Ÿ¥¨¨©¨¤

ìLaïðéòa ïzLzylya epyiy alg oin `l` dxezd dxq` `l ± ¦§¨§¨¨¦©
,weqta exkfedy mipindàkéìåixdy ,dil`a miiwzn df oi`e - §¥¨

lr daixw dpi`e ,'alg' mya dxeza dpekn dpi` fre xey ly dil`
.mialgd x`y mr gafnd iabCkìäc ,minkg mixaeq okle -éë ¦§¨¦

àúàweqtd `ay dn -àeä ïéleçc äéìà éøLéîì ,'æòå áNëå øBL' £¨§¤¤¨¥§¦§¥©§¨§¦
àúàcdpi`y ,oileg znda ly dil` dlik`a xizdl weqtd `a - ©£¨

.alg dpekn `id zepaxway s` ,alg xeqi` llka
:l`rnyi iax xaeq dn df uexiz itl zxxan `xnbd,ìàòîLé éaøå§©¦¦§¨¥

,oine oin lk lr zewln aiigy xnele wlgl `a weqtdy xaeqdøîà̈©
,Cìc ,oileg ly dil` dlik`a xizdl ick wx `a weqtd oi`yíà ¨¦

àø÷ àîéì ,ïkxnel weqtl did -,'áNëå øBL áìç ìk'epiid myne ¥¥¨§¨¨¥¤¨¤¤
dpekn dpi` xey ly dil` ixdy ,alg xeqi`n dil`d z` mihrnn

ok m`e ,mdipya deyd xac df `diy jxev yie ,'alg''æò'azky ¥
,weqtd÷lçì dpéî òîL ,éì änìiigl -mdn cg` lk lr zewln a ¨¨¦§©¦¨§©¥

.envr ipta
zewln aeig iabl minkge l`rnyi iax zwelgn dx`azd dzr cr
aeig iabl exaqi md dn dzr zxxan `xnbd ,cifna alg lk`yk

:bbeya alg ipin dnk lk`yk ,oaxwéaø äãBî ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¤©¦
ïéðòì ìàòîLéaeig,ïaø÷ayk ly ,xey ly alg lk` m` s`y ¦§¨¥§¦§©¨§¨

,cg` mlrda ,fr lye.úçà úàhç àlà àéáî ïéàL¤¥¥¦¤¨©¨©©
:`xnbd zl`eyàîòè éàîl`rnyi iax oi` oaxw iabl recn - ©©£¨

.weqta exkfedy algd ipin zylya ze`hg welig yiy xaeq
:`xnbd daiynåàì ïéãä éîc àìcdnec epi` df e`ly oeik -åàìì §Ÿ¨¥¨¥¨§¨

,úBéøòcmday ,dxeza miaezkd mie`ld x`yl dnec epi` xnelk ©£¨
,zeixra enke ,dxiare dxiar lka dyrz `l xeqi` dxezd dazk
e`la mlek ellkp `l ,zg` dyxta miax mixeqi` eazkpy s`y
z` dxezd dazk o`k eli`e ,cg`e cg` lkl e`l xn`p `l` ,cg`
.cg` oaxw `l` aiig epi` ok zngne ,cg` e`la algd ipin zyly
:alg zlik`a ze`hg welig ly df oipra `ziixa d`ian `xnbd

,ïðaø eðzweqta xn`p(a c `xwie)zFvn lMn dbbWa `hgz iM Wtp' ¨©¨¨¤¤¦¤¡¨¦§¨¨¦Ÿ¦§
meiq z` yexcl yie ,'dPdn zg`n dUre dpiUrz `l xW` 'd£¤Ÿ¥¨¤¨§¨¨¥©©¥¥¨

xn`p eli`k weqtd,'äpä äNòå' 'úçà äNòå'lr s`y ,xnelk §¨¨©©§¨¨¥¨
weqtd `ae ,ze`hg dnk ,'dpd' aiigzdl leki 'zg`' dxiaráéiçì§©¥

z`hgáìçå áìç ìëà íàL ,úçàå úçà ìk ìòixeriy ipy - ©¨©©§©©¤¦¨©¥¤¨¥¤
lk` m` oia ,alg ly 'zifk'ãçà íLmdipy eidy oebk ,cg` oin - ¥¤¨

lry algn mdipy e` ,zeilkd lry algn,oiwcdúBîìòä éðLa- ¦§¥¤§¥
egky aeye ,xeqi`a xkfp jk xg`e ,lk`e ,xeqi`d epnn mlrpy

,lk`e,íézL áéiçel rcepy xg`l mc`d lr lg z`hg aeigy oeik ©¨§©¦
xn`py ,`hgd(bk c `xwie)DA `hg xW` Fz`Hg eil` rcFd F`'©¥¨©¨£¤¨¨¨

z`hga aiigzn `hgd el rcepe `hgy mrt lkae ,'FpAxw z` `iade§¥¦¤¨§¨
lk` m` oiae .ztqep,úBîL ézLlry alge zeilkd lry alg oebk §¥¥

,oiwcdúçà íìòäa,dlik`l dlik` oia xeqi`a xkfp `ly -áéiç §¤§¥¤¨©¨
.íézL§©¦

:`xnbd dywn .`ziixad ixac z` zxxan `xnbdéîø déì øîà̈©¥¨¦
àîìLa ,àcñç áøì àîç øalk` m` recn xacd oaen -ãçà íL ©¨¨§©¦§¨¦§¨¨¥¤¨

cg` alg oinn zifk ixeriy ipy ±,íézL áéiç ,úBîìòä éðLa¦§¥¤§¥©¨§©¦
ïé÷lçî úBîìòäc íeMîdlik` lka xeqi`d epnn mlrpy dn - ¦§¤§¥§©§¦

xeqi`d epnn mlrp minrt izyay oeike ,zelik`d oia wlgn ycgn
.mizy aiig ,lk`eàlàlk`y ote`aúBîL éðLmialg ipin ipy ± ¤¨§¥¥

òä ïðéòa àä ,íézL áéiç éànà ,úçà íìòäaïé÷ìçeî úBîì- §¤§¥¤¨©©©¨§©¦¨¨¦©¤§¥§¨¦
jka zewlegn zelik`d eidiy jxev yi zepaxw izy aiigl ick ixd

,xeqi`a mdipia xkfpyàkéìåzvxzn .o`k miiwzn df oi`e - §¥¨
:`xnbddéì øîà,`cqg axïðé÷ñò éàîa àëäote` dfi`a - ¨©¥¨¨§©¨§¦©

,mizy aiig cg` mlrda zeny ipyn lke`dy ,`ziixaa xaecn
,øúBðc áìç ìëàc ïBâk,epnfa xhwed `ly oaxw ly alg epiide §§¨©¥¤§¨

,zecxtp zexiar izy dfa yiy ,zxgnl cr xzepeáéiçîcz`hg §¦©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc zezixk(ycew zay meil)

,ïläl äî ,'àOz dðBò epnîaeig yi ,xzep zlik` iabl,úøkenke ¦¤£¨¦¨©§©¨¨¥
,dey dxifba ok micnely oldl x`eaiy,ïàk óàyi ,lebit iabl ©¨

aeig.úøk̈¥
:df oipra ztqep `xninäøéæb éäz ìà íìBòì ,éànéñ éaø øîà̈©©¦¦©§¨©§¦§¥¨

éðéòa äl÷ äåLøúBð éøäL ,Eonfd xg`l x`ypy oaxw xya - ¨¨©¨§¥¤¤£¥¨
`ed ,zxk aiig elke`dy ,dlik`a xzendàìå ,äøBz éôebî ãçà¤¨¦¥¨§Ÿ

.äåL äøéæbî àlà áeúkä Bãnéì:`xnbd zxxanàéä éàîdze` ¦§©¨¤¨¦§¥¨¨¨©¦
,dey dxifbéìéózeaizn z`f micnel -,'Lã÷' 'Lã÷'xn`py ¨¦Ÿ¤Ÿ¤

weqta(g hi my)ìlç 'ä Lã÷ úà ék àOé BðBò åéìëBàå'dzxkpe §§¨£¦¨¦¤Ÿ¤¦¥§¦§§¨
,'diOrn `edd WtPdáéúëe(cl hk zeny)Làa øúBpä úà zôøNå' ©¤¤©¦¥©¤¨§¦§¨©§¨¤©¨¨¥

lk`i `l'åâå Lã÷ ékoeyl dxezd dazk xzep iably oeike ,'`Ed Ÿ¥¨¥¦Ÿ¤
'llg 'd ycw'y in z` zxk aiignd weqtd mby cenll yi ,'ycw'

.xzepa wqer
:df oipra ztqep `xnin d`ian `xnbdéäz ìà íìBòì ,ééaà øîà̈©©©¥§¨©§¦

éðéòa äl÷ äåL äøéæbBúñeðàî Bza éøäL ,Emc`l dtixy aeig - §¥¨¨¨©¨§¥¤¤£¥¦¥£¨
,ezy` dzid `le eci lr dqp`py dy`n el dclepy eza lr `ad

,äåL äøéæbî àlà áeúkä dãnéì àìå ,äøBz éôeb ïä ïäazkp `le ¥¥¥¨§Ÿ¦§¨©¨¤¨¦§¥¨¨¨
.yexita ok

:dey dxifbd `id dn `xnbd zx`anéaø éì øîà ,àáø øîàc§¨©¨¨¨©¦©¦
,éîécáà øa ÷çöé,ezqep`n ezaàéúàdey dxifba dpic cnlp - ¦§¨©©§¦¦¨§¨

àøeqéàì 'äpä' 'äpä'ezy` za iabl xn`py ,xeqi`d xwirl - ¥¨¥¨§¦¨
(fi gi `xwie)`l DYA zA z`e DpA zA z` ,dNbz `l DYaE dX` zexr' ,¤§©¦¨¦¨Ÿ§©¥¤©§¨§¤©¦¨Ÿ

el yiy in epiid 'dy`'e ,'`ed dOf dPd dx`W ,Dzexr zFNbl gTz¦©§©¤§¨¨©£¨¥¨¦¨¦
m` oiae ,epnn dza `id m` oia ,ote` lka dzaa xeq`e ,da zeyi`

cer xn`pe .xg` mc`n dza `id(i weqt my)LYA za F` LpA zA zexr'¤§©©¦§©¦§
z `l,ezqep`n eza zaa wqer df weqte ,'dPd Lzexr iM ozexr dNb Ÿ§©¤¤§¨¨¦¤§¨§¥¨

dpa za z`' lirl `aedy weqta dxn`p xak ezy`n eza za ixdy
,ezqep`n ezaa xeqi` dxeza xn`p `l j` .'gwz `l dza za z`e
xn`pe ,'dpd' oeyl ezqep` iabl xn`py ,dey dxifba z`f micnele
,ynn ezaa mb `ed xeqi`d ezy`ay myk ,'dpd' oeyl ezy` iabl
eza z` epinicy ixg`e .ynn eza z` s` dxezd dxq` ezqep`a jk

,'dpd' daizd ly dey dxifba ezqep`n ezal ezy`nàéúàcnlp - ¨§¨
dey dxifba dpic,äôøNì 'änæ' 'änæ'eli`k mipc ep` ,xnelk ¦¨¦¨¦§¥¨

xn`py ,dzae ezy`a daezkd 'dnf' oeyl ezqep`n ezaa dazkp
(ci k `xwie)myke ,'`ed dOf DO` z`e dX` z` gTi xW` Wi`e'§¦£¤¦©¤¦¨§¤¦¨¦¨¦

xn`py ,dtixy aeig yi dzae dy`ay(my)odz`e Fz` EtxUi W`A'¨¥¦§§Ÿ§¤§¤
.ezqep`n ezaa mb oicd jk ,'mkkFzA dOf didz `le§Ÿ¦§¤¦¨§§¤

:dey dxifb oipra ztqep `xninäåL äøéæb éäz ìà ,éMà áø øîà̈©©©¦©§¦§¥¨¨¨
éðéòa äl÷éøäL ,Emdy dzin iaiig daxd epivny dnïä ,íéì÷ñð ©¨§¥¤¤£¥¦§¨¦¥

,äåL äøéæbî àlà áeúkä ïãnéì àìå ,äøBz éôeb ïäaexa ixdy ¥¥¨§Ÿ¦§¨©¨¤¨¦§¥¨¨¨
wx mda xn`p `l` ,mze` milweqy yexita xn`p `l milwqpd

.milwqp mdy cnlp dey dxifb ici lr wxe ,'mA mdinC'àéðúc §¥¤¨§©§¨
,`ziixaa,ïàk øîàðx`ye ,ezlk lr `ade ,en` lr `ad iabl ¤¡©¨

oeyl ,dliwq iaiig'ía íäéîc' éðBòcéå áBàa øîàðå ,'ía íäéîc'§¥¤¨§¤¡©§§¦§¦§¥¤¨
(fk k `xwie),ïläl äîmibxdpy `ed oicd ,ipercie ae` iabl -,äìé÷ña ©§©¨¦§¦¨

mda xn`py(my),'mA mdinC mz` EnBxi oa`A ,EznEi zFn'ïàk óà ¨¨¤¤¦§§Ÿ¨§¥¤¨©¨
epiid ,'ma mdinc' xn`py zenewn x`ya -.äìé÷ña¦§¦¨
e ,'eke zezixk yye miyly :dpyna epipy.'åë ïîMä úà íhôîä©§©¥¤©¤¤

:df oipra `ziixa d`ian `xnbdïîMä úà íhôîä ,ïðaø eðz- ¨©¨¨©§©¥¤©¤¤
ick ,dgynd ony z` oiknd,Ba ãBîìì,ezeyrl cvik[Bà] ¦§

ick enhtny,øeaévì BøñBîìdzeivy mixacl ea eynzyiy §§©¦
,dxezd.øeètick enhit m` j`Ceñì,exya z` eaáéiç,zxk ¨¨©¨
xn`py(bl l zeny).'eiOrn zxkpe 'ebe EdnM gwxi xW` Wi`'Cqäå ¦£¤¦§©¨Ÿ§¦§©¥©¨§©¨
epnî,envr jxevl mc`d dyry ony eze`a -ïéàL éôì ,øeèt ¦¤¨§¦¤¥
ïéáéiçzxk,ãáìa äLî äNòL äçLnä ïîL úëéñ ìò àlà ©¨¦¤¨©¦©¤¤©¦§¨¤¨¨Ÿ¤¦§©

xn`py(my)lr wxy epiide ,'eiOrn zxkpe xf lr EPOn oYi xW`e'©£¤¦¥¦¤©¨§¦§©¥©¨
mc` dyry onya jqd `le ,zxk aiig ,epiax dyn dyry ony eze`

.xg`

:el` mipic `ziixad dcnl oipn zxxan `xnbdøî øîà,`ziixaa ¨©©
ick onyd z` mhtnd,øeaévì BøñBîì úðî ìò [Bà] ,Ba ãBîìì¦§©§¨§§©¦

.øeèt:`xnbd zxxanïìðî:`xnbd zx`an .df oic epcnl oipn - ¨§¨¨
àéúàoeyl cenll yi -'Bzðekúî'weqta dgynd onya xn`py ¨§¨©§§

(al l my),'EdnM EUrz `l FYpMznaE' ,ïîoeyl,úøè÷c 'dzðekúîa' §©§ª§Ÿ©£¨Ÿ¦§©§§¨¦§Ÿ¤
xn`py(fl weqt my).'mkl EUrz `l DYpMznA dUrY xW` zxhTde'§©§Ÿ¤£¤©£¤§©§ª§¨Ÿ©£¨¤

úøè÷ éaâì áéúëe,'íëì eNòú àì'wxy cenll yieíëìjxevl - §¦§©¥§Ÿ¤Ÿ©£¨¤¨¤
,mknvr,øeñàc àeä,zxk aiigeìáàick ezeyrl,øeaévì BøñBîì §¨£¨§§©¦
.øeèt,minqd zxehwn dgynd ony z` dey dxifba micnely oeike ¨
ok m`énð ïîL éabe`yr m` ,ok mb -eaévì BøñBîì.øeèt ,ø ©¥¤¤©¦§§©¦¨

onyl minqd zxehw z` dncnd dey dxifb yi m` :`xnbd dywn
,dgyndïîMî óìéðå úøè÷ øcäéúåminqd zxehw xefgze - §¤§©§Ÿ¤§¥©¦¤¤

,cnlp jke ,dgynd onyn cnlzeïéàöçì íhôî ék ,ïîM äîm` - ©¤¤¦§©¥©£¨¦
,dxeza miaezkd mixeriydn ivga dgynd ony z` oikn,øeèẗ

,ïéàöçì íhôî ék ,énð úøè÷ óàdidiy xn`päîlà ,øeèt- ©§Ÿ¤©¦¦§©¥©£¨¦¨©¨¨
recneBîhtL ïîL .áéiç ,ïéàöçì dîhtL úøè÷ ,àáø øîà̈©¨¨§Ÿ¤¤¦§¨©£¨¦©¨¤¤¤¦§

.øeèt ,ïéàöçì©£¨¦¨
:`xnbd zvxzn,àáø Cì øîàoial dgynd ony oia welig yi ¨©¨¨¨
c ,minqd zxehwáéúk ïîL éab,'eäBîk eNòú àì Bzðekúîáe'yie ©¥¤¤§¦§©§§Ÿ©£¨

wxy ,yexcleäBîk,dyn dyry zecin oze`a -ìáà ,øeñàc àeä ¨§¨£¨
éîc øétL ,Béöçla` .xacd xzen -áéúëc ,úøè÷ éabúøèwäå' ¤§©¦¨¥©¥§Ÿ¤¦§¦§©§Ÿ¤

äNòz øLày yexcl yi ,'mkl EUrz `l DYpMznAäéiNò ìk £¤©£¤§©§ª§¨Ÿ©£¨¤¨£¦¨
úøè÷cxeriya elit`e ,heicda dxeq` ,gafnd lr axwidl die`xd ¦§Ÿ¤

ixdy ,ohwñøt øéè÷îc øLôàa [ivg-],íéaøòä ïéa ñøôe úéøçL ¤§¨§©§¦§¨©£¦§¨¥¨©§©¦
ivge xwaa dpn ivg ,ycwnd ziaa zxehwd z` mixihwn eidy enk

.aiig ,dfk ohw xeriy oiknd s` okle ,miaxrd oia
:dgynd ony ipnnq z` zhxtnd `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

,äçLnä ïîL,eziiyr zeevn `id jkøBøc øîdyrpd myea - ¤¤©¦§¨¨§
lwyna znieqn dig ly mcnúBàî Lîç.milwyäc÷yxey - £¥¥¦¨

,'dcw' enyy ayríNa ïîp÷ .úBàî Lîç,oenpw ur ztilw -Lîç £¥¥¦§¨¤¤£¥
ílek eàöîð .íéúàîe íéMîç ,íNá äð÷e .úBàîlwyna cgióìà ¥§¥Ÿ¤£¦¦¨©¦¦§§¨¤¤

íéMîçå úBàî òáLe.milwy §©¥©£¦¦
:`xnbd ddnzàðz,`ziixaay dfïì òîLî à÷ àðééðî`a - ©¨¦§¨¨¨©§©¨

lk dxeza eazkp xak ixde ,oine oin lkn `iadl jixv dnk epicnll
:`xnbd zvxzn .elld mixeryddéì àéL÷ à÷ àä ,àpzdf xac - ©¨¨¨©§¨¥
weqta xn`p ixd ,el dyw did(bk l zeny)Fzivgn mUA onPwe'§¦§¨¤¤©£¦

,'miz`nE miXng mUa dpwE ,miz`nE miXngàîéà,xn`p `ny - £¦¦¨¨¦§¥Ÿ¤£¦¦¨¨¦¥¨
ly exeriyy'íNá äð÷'`diíNa ïîpw äî ,'íNa ïîp÷'kwx §¥Ÿ¤§¦§¨¤¤©¦§¨¤¤

,íéúàîe íéMîça Búéöçî,ze`n yng `ed elek xeriyeäð÷ óà ©£¦©£¦¦¨©¦©§¥
íNáwx,íéúàîe íéMîç Búéöçî,ze`n yng `ed elek xeriye Ÿ¤©£¦£¦¦¨©¦
`vnpeäì eåäclwyna cgi mipnnqd lk eidiy -íéôìà ïéøz- ©£§§¥£¨¦

epcnll ,oin lk ly epipn `ed dn xnel jxved okl .milwy mitl`
.miynge miz`n `l` epi` elek mya dpwy

:`xnbd dywnénð éëä àîéàå`ed jk zn`ay xn`p `ny - §¥¨¨¦©¦
:`xnbd zvxzn .ze`n yng xeriya mya dpw didiy ,xeriydíà¦

ïk,dxezd zpeek efyàø÷ áBzëðaezkl dxezl did -íNa ïîp÷' ¥¦§§¨¦§¨¤¤
,'íéúàîe íéMîç äöçîe äöçî íNá äð÷elkay mircei epiide §¥Ÿ¤¤¡¨¤¡¨£¦¦¨©¦

dazky jkne ,miz`ne miyng `ed eivg ly xeriyd mdn cg`
miXng mUa dpwE ,miz`nE miXng Fzivgn mUA onPwe' dxezd§¦§¨¤¤©£¦£¦¦¨¨¦§¥Ÿ¤£¦¦
.miz`ne miyng `ed elek xeriyd mya dpw iably gken 'miz`nE¨¨¦

:mipnnqd zliwy ote` z` zxxan `xnbdàtt áø déì øîà̈©¥©¨¨
ì÷BL àeäLk ,ééaàì,dgynd ony zpkdl mipnnqd z`òøëäa §©©¥§¤¥§¤§¥©

ì÷BL àeä,lwynd xwir lr xzei hrn siqen -éò Bàïéòa ï ¥©¦§©¦
[weica-]déì øîà .ì÷BL àeä,ddinza iia` el aiyd -àðîçø ¥¨©¥©£¨¨

áúkdazk dxezd ixd -(cl l zeny),'ãáa ãa'dcn lewyiy rnyne ¨©©§©
,weica dcn cbpkúøîà zàålweyy xnel ccvn dz` ike - §©§¨§©

.òøëäa§¤§¥©
:iia` ixac z` `xnbd dgecàeä Ceøa LBãwä ,äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨©¨¨
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המשך ביאור למס' כריתות ליום שבת קודש עמ' א

המשך בעמוד קלב



קנד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc zezixk(ycew zay meil)

dpekn,'íelL'itlíìML[dniizqd-],åéîéa ãåc úéa úeëìî ©¤¨©©§¥¨¦§¨¨
zia axgpe l`xyi elb eixg`e ,cec zian oexg`d jlnd did `edy

.ycwndBîM äîe,izin`døîàpL ,BîL äéðzîi ck 'a mikln)(f ©§©©§¨§¤¤¡©
,'eäi÷ãö BîL áqiå åézçz Bãã äéðzî úà [ìáa Cìî] Cìîiå'ixd ©©§¥¤¤¨¤¤©©§¨Ÿ©§¨©©¥§¦§¦¨

xvpckeap edpik recne .dipzn eny did ,eny z` epiyy mcewy
,'diwcv' myaéìò ÷écöé dé ,Bì øîàc.éa ãBøîz íà ïécä úà E §¨©¨©§¦¨¤¤©¦¦¦§¦

:jk lr eriaydy `xnbd dgikenàáiå'] (äìáá åäàéáéå) øîàpL¤¤¡©©¨¥
'äìàa Búà(bi fi l`wfgi)áéúëe [(bi el 'a minid ixac)ãëeáð Cìna íâå' Ÿ§¨¨§¦§©©¤¤§©§

.'íéäìàa BòéaLä øLà ãøî øvàð¤©¨¨£¤¦§¦¥Ÿ¦
oa fg`edi z` egyny ,lirl `ziixaa xen`d z` zxxan `xnbd

:`xnbd ddnz .ediy`ie,fg`edi ly ezekln onfaäåä éîike-] ¦£¨
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ìtïBøBc íézL[dpzn-],ìàøNé éäìàìmzeyxa oex`d didyk §¦§¦¥Ÿ¥¦§¨¥
mr fbx` eze` fpbpy `ziixad dgikene .dtibna 'd mda dkde
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zixad oex` iabl xn`p ,'dOW' oeyl dxn`p zenewnd izyayzeny) ¨¨
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oex`d mr fpbp dgynd onyy dne .oex`d mr dfpbpàéúàcnlp - ¨§¨
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cvik ,dcedi jln ediy`i onfa oex`d mr fpbp dgynd onyy xg`n

.dgynd onya epa fg`edi z` egyny xnel ozip
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:milecbdíéëìnä úà ïéçLBî ,ïðaø eðzdxeva dgynd onya ¨©¨¨§¦¤©§¨¦

`idyøæð ïéîk,aiaq aiaq ey`x lr onydn mikteyy ,xzk - §¦¥¤
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éúéøçà,zxg` `ziixaa epipye -éñéø ïéa ïîL Bì ïúBð älçza ©£¦¦©§¦¨¥¤¤¥¦¥
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.dpey`xd `ziixaa `pzd zrc efe ,da miligzn okle ,ey`x lr
:`xnbd zx`an,àôéãò ä÷éöé øîàc ïàîc àîòè éàîitl ©©£¨§©§¨©§¦¨£¦¨
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yie ,dticr dwivid ,dgiyna miiqe dwivia gzty oeike ,'FWCwl§©§
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,àôéãòc oeik `ed enrh,úøL éìk ìöà äaøúð ïkL ,øáñ÷ £¦¨¨¨©¤¥¦§©¨¥¤§¥¨¥

xn`py ,dwivi oeyl `le dgiyn oeyl wx mda dxn`pyl zeny)

(gk-ek.'ebe 'zcrd oFx` z`e crFn ld` z` Fa YgWnE'¨©§¨¤Ÿ¤¥§¥£¨¥ª
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,'oxd` W`x lr dgWOd onXnåwxóBqáìxn`pçLîiå'Fz` ¦¤¤©¦§¨©Ÿ©£Ÿ§§©©¦§©Ÿ
o`n gikedy enke ,dgiynl zncew dwiviy dxe`kl gkene ,'FWCwl§©§

:`xnbd zvxzn .dticr dwiviy xn`cøîà÷ éëäzpeek jk - ¨¦¨¨©
,weqtd,'BLc÷ì Búà çLîiå' íeMî ,'÷viå' íòh äîdyn ,xnelk ©©©©¦Ÿ¦©¦§©Ÿ§©§

,eycwl eze` gyn okl mcew xaky itl ,oxd` y`x lr wvi epiax
.dwivil zncew dgiyn mlerle
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המשך ביאור למס' תמורה ליום שבת קודש עמ' ב

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

‡Î‰Ïc·‰Ï ¯Á‡ ÒBk BÏ LiLk ‰Ê ÏÎÂ`qLc˜iL ‰nÓ ˙t‰ ÏÚ Lc˜ÈÂ ‰Ïc·‰Ï e�ÁÈpiL ·ËeÓ Ôk ‡Ï Ì‡L §¨¤§¤¥©¥§©§¨¨¤¦Ÿ¥¨¤©¦¤©©§¨¨¦©¥©©©¦©¤§©¥

˙t‰ ÏÚ ÌÈÏÈc·Ó ÔÈ‡L ÏÈc·‰Ï ‰Ó ÏÚ BÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ÂÈÏÚ141ÂÈÏÚ ÏÈc·‰Ï ¯ÎL BÏ LÈ Ì‡ ÌB˜Ó ÏkÓe ¨¨§Ÿ¦§¤©©§©§¦¤¥©§¦¦©©©¦¨¨¦¥¥¨§©§¦¨¨

ÏÚ ÏÈc·‰Ï ¯LÙ‡Lk ‰Ïc·‰Ï Ì„B˜ ÌBÈ ÏL LecÈ˜ elÈÙ‡Â ‰Ïc·‰Ï e�ÁÈpÈ ‡Ï ‰�È„Ó ¯ÓÁ ‡e‰ ¯ÎL‰L ÌB˜Óa§¨¤©¥¨£©§¦¨Ÿ©¦¤©©§¨¨©£¦¦¤¥©©§¨¨§¤¤§¨§©§¦©

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ¯ÎL‰ ÏÚ ÔÈL„˜Ó ÔÈ‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈ ÌBÈ ÏL elÈÙ‡ LecÈ˜aL ÈÙÏ ‰�È„Ó ¯ÓÁ ‡e‰L ¯ÎL‰©¥¨¤£©§¦¨§¦¤§¦£¦¤¥§¦¤¥§©§¦©©¥¨©©¦¤

·"¯Ú ÔÓÈqa ¯‡a˙iL BÓk ‰�È„Ó ¯ÓÁ142.ÂÈÏÚ ÌÈÏÈc·nL ÌÈ„BÓ Ïk‰ ‰Ïc·‰·e £©§¦¨§¤¦§¨¥§¦¨§©§¨¨©Ÿ¦¤©§¦¦¨¨

B�È‡ ˙Ò�k‰ ˙È·aL LecÈ˜aL ÈÙÏ LecÈ˜Ï ˙Ó„B˜ ‰Ïc·‰ ˙Ò�k‰ ˙È·a Ï·‡ B˙È·a „ÈÁÈa ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰Óa©¤§¨¦£¦§¨¦§¥£¨§¥©§¤¤©§¨¨¤¤§¦§¦¤§¦¤§¥©§¤¤¥

Ë"Ò¯ ÔÓÈqa ¯‡a˙�L BÓk ‰Ê LecÈ˜ ÏÚ ÌÈ¯Ú¯ÚÓe ÌÈ˜ÏBÁ LÈ Ì‚Â B˙·BÁ È„È Ì„‡ ÌeL ‡ÈˆBÓ143‰Ïc·‰ Ï·‡ ¦¨¨§¥¨§©¥§¦§©§£¦©¦¤§¤¦§¨¥§¦¨£¨©§¨¨

[‰]"ˆ¯ ÔÓÈqa ¯‡a˙�L BÓk ÔÈÈ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ‡ÈˆB‰Ï Ïk‰ È¯·„Ï ‰ÂˆÓ ‡È‰144: ¦¦§¨§¦§¥©Ÿ§¦¦¤¥©¦§¤¦§¨¥§¦¨
כא סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק
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7

8

`zax `zkld

äìãáäì øçà ñåë [àñיין רביעיות שלש לו שיש היינו -

ולהבדלה, היום, קידוש הלילה, לקידוש
אחת על יקדש בלבד; יין רביעיות ב' לו שיש מי אבל

על יעשה היום וקידוש הבדלה, יעשה השניה על בלילה,
.140הפת

zetqede mipeiv

קידוש140) יקדש מדינה חמר לו וכשיש ח. סעיף כדלעיל
ההלכה. כבהמשך מדינה חמר על ויבדיל היין על היום

(141:Ê"Ò Âˆ¯ ÔÓÈÒיין לו אין אפילו הפת על מבדילין אין
לפי הפת על שמקדשין לקידוש דומה ואינו משקים שאר ולא
סעודה במקום אלא קידוש שאין להפת ענין לו יש שהקידוש

להפת. כלל ענין לה אין הבדלה אבל
על142) אלא לעולם מקדשין שאין . . אומרים יש יא: סעיף

אפשר אי אם אף מדינה חמר שהם משקים שאר על ולא היין
שיש מי שאפילו אומרים ויש . . המדינה בכל כלל יין למצוא
הידור זה שאין אלא הדין מן מדינה חמר על לקדש יכול יין לו
במדינות מקום ומכל . . לכתחלה היין על לקדש וצריך מצוה

המשקה על לקדש יום של בקידוש להקל יש ביוקר שהיין אלו
כל להחמיר ואין . . בביתו יין לו יש אם אף מדינה חמר שהוא
ומכל . . לילה של כמו כך כל חיוב שאינו יום של בקידוש כך

היין. על לעולם לקדש המובחר מן מצוה מקום
שנהגו143) זה מנהג על ומערערים חולקים שיש אף ב: סעיף

המנהג נתפשט וכן אורחים שאין עכשיו הכנסת בבית לקדש
במדינות מקום מכל הכנסת בבית לקדש שלא הרבה במדינות
הראשונה. כסברא העיקר כי המנהג לבטל אין בו שנהגו אלו

כדי144) היין על הכנסת בבית מבדיל שהש"ץ נוהגים ד: סעיף
עליו. להבדיל בביתו יין לו שאין מי להוציא

•
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„Îהכרים לשמוט שיכול קטנים בשקים אמורים דברים במה
מתחתיהם העליון כר ששומט (לכשירצה) מתחתיהם
לארץ שמגיעים עד וכן השלישי על השני ומן השני על ונופלים
השקים היו שלא כיון האיסור לדבר בסיס נעשו לא שהשקים
הם אם אבל השבת כניסת תחלת שהוא השמשות בבין עליהם
אסור מתחתיהם הכרים לשמוט אפשר שאי גדולים שקים
החמור מן פורקן אלא מהיכנו כלי שמבטל מפני תחתיהן להניחן
טלטול בלא בנחת לפריקה אפשר שאי ואע"פ ישברו שלא בנחת
וצריך מרובה הפסד מפני זה דבר לו התירו מקום מכל קצת
שיתבאר כמו מעליה כשפורק הבהמה על יסמוך שלא ליזהר

ש"ה: בסי'

‰Îלהניח מתירין יש ישברו שלא בנחת לפרוק אפשר אי ואם
מהיכנו כלי ביטול על גזרו שלא תחתיהם וכסתות כרים
עד החמור על להניחן יכול אינו אבל מרובה הפסד במקום
התורה: מן אסור שהוא חיים בעלי צער מפני שבת למוצאי

ÂÎאבל בשבירתן מרובה הפסד שיש המוקצים בכלים זה וכל
שאין חלונות מהן שעושים רחבות זכוכית חתיכות היו אם
קטנות לחתיכות להחתך סופן שהרי מועט הפסד אלא בשבירתן
קטנים משאות הן אפילו וכסתות כרים תחתיהן להניח אסור
שיספיק עד מקום מכל מתחתיהם הכרים לשמוט שאפשר
מבוטלים הם כבר הרי הכלים ישברו שלא בנחת כולם לשמטם
שעה לפי אפילו מהיכנו כלי לבטל ואסור שעה באותה מהיכנם
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כא סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק
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äìãáäì øçà ñåë [àñיין רביעיות שלש לו שיש היינו -

ולהבדלה, היום, קידוש הלילה, לקידוש
אחת על יקדש בלבד; יין רביעיות ב' לו שיש מי אבל

על יעשה היום וקידוש הבדלה, יעשה השניה על בלילה,
.140הפת

zetqede mipeiv

קידוש140) יקדש מדינה חמר לו וכשיש ח. סעיף כדלעיל
ההלכה. כבהמשך מדינה חמר על ויבדיל היין על היום

(141:Ê"Ò Âˆ¯ ÔÓÈÒיין לו אין אפילו הפת על מבדילין אין
לפי הפת על שמקדשין לקידוש דומה ואינו משקים שאר ולא
סעודה במקום אלא קידוש שאין להפת ענין לו יש שהקידוש

להפת. כלל ענין לה אין הבדלה אבל
על142) אלא לעולם מקדשין שאין . . אומרים יש יא: סעיף

אפשר אי אם אף מדינה חמר שהם משקים שאר על ולא היין
שיש מי שאפילו אומרים ויש . . המדינה בכל כלל יין למצוא
הידור זה שאין אלא הדין מן מדינה חמר על לקדש יכול יין לו
במדינות מקום ומכל . . לכתחלה היין על לקדש וצריך מצוה

המשקה על לקדש יום של בקידוש להקל יש ביוקר שהיין אלו
כל להחמיר ואין . . בביתו יין לו יש אם אף מדינה חמר שהוא
ומכל . . לילה של כמו כך כל חיוב שאינו יום של בקידוש כך

היין. על לעולם לקדש המובחר מן מצוה מקום
שנהגו143) זה מנהג על ומערערים חולקים שיש אף ב: סעיף

המנהג נתפשט וכן אורחים שאין עכשיו הכנסת בבית לקדש
במדינות מקום מכל הכנסת בבית לקדש שלא הרבה במדינות
הראשונה. כסברא העיקר כי המנהג לבטל אין בו שנהגו אלו

כדי144) היין על הכנסת בבית מבדיל שהש"ץ נוהגים ד: סעיף
עליו. להבדיל בביתו יין לו שאין מי להוציא

•
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„Îהכרים לשמוט שיכול קטנים בשקים אמורים דברים במה
מתחתיהם העליון כר ששומט (לכשירצה) מתחתיהם
לארץ שמגיעים עד וכן השלישי על השני ומן השני על ונופלים
השקים היו שלא כיון האיסור לדבר בסיס נעשו לא שהשקים
הם אם אבל השבת כניסת תחלת שהוא השמשות בבין עליהם
אסור מתחתיהם הכרים לשמוט אפשר שאי גדולים שקים
החמור מן פורקן אלא מהיכנו כלי שמבטל מפני תחתיהן להניחן
טלטול בלא בנחת לפריקה אפשר שאי ואע"פ ישברו שלא בנחת
וצריך מרובה הפסד מפני זה דבר לו התירו מקום מכל קצת
שיתבאר כמו מעליה כשפורק הבהמה על יסמוך שלא ליזהר

ש"ה: בסי'

‰Îלהניח מתירין יש ישברו שלא בנחת לפרוק אפשר אי ואם
מהיכנו כלי ביטול על גזרו שלא תחתיהם וכסתות כרים
עד החמור על להניחן יכול אינו אבל מרובה הפסד במקום
התורה: מן אסור שהוא חיים בעלי צער מפני שבת למוצאי

ÂÎאבל בשבירתן מרובה הפסד שיש המוקצים בכלים זה וכל
שאין חלונות מהן שעושים רחבות זכוכית חתיכות היו אם
קטנות לחתיכות להחתך סופן שהרי מועט הפסד אלא בשבירתן
קטנים משאות הן אפילו וכסתות כרים תחתיהן להניח אסור
שיספיק עד מקום מכל מתחתיהם הכרים לשמוט שאפשר
מבוטלים הם כבר הרי הכלים ישברו שלא בנחת כולם לשמטם
שעה לפי אפילו מהיכנו כלי לבטל ואסור שעה באותה מהיכנם
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אפשר שאי בנחת לפורקן שאסור שכן וכל הפסד במקום שלא
מעל השקים שיפלו החבלים להתיר צריך אלא קצת טלטול בלא

הבהמה:

ÊÎבבית שיושב או בראשו ותפילין בדרך לו שחשכה מי
אע"פ לביתו בהם לילך מותר לו וחשכה שבשדה המדרש
התפילין בזיון משום מקום מכל בשבת בתפילין לצאת שאסור
מקום שאינו שבשדה המדרש בבית או בשדה יניחן שלא
שם שיצניען ביתו עד בהן לבוש לילך לו התירו המשתמר
הרואים מפני לכסותן עליהן ידו להניח צריך בהן מהלך וכשהוא
שם משתמרין שהן לחומה סמוך בית יש ואם יחשדוהו שלא
בסי' זה נתבאר (וכבר ביתו עד בהן ילך ולא שם ומצניען חולצן

ל'):

כדֿכז סעיפים בדרך לו שהחשיך מי דין רסו סימן ב' חלק

שבת:‡ בערב מנחה תפלת אחר פניהם על ליפול שלא נוהגין

הוא· ונכון החול מבימות יותר ערבית תפלת להקדים ונוהגים
מפלג שיהא רק שאפשר מה בכל שבת קבלת להקדים כדי

ורס"ג. רס"א בסי' שנתבאר כמו ולמעלה המנחה

החול ימות כל הכוכבים בצאת בזמנה ערבית המתפללין ואף
ולמעלה המנחה מפלג להתפלל שבת בערב להקדים הוא יכול
לענין לילה הוא ואילך המנחה שמפלג שאומר יהודה רבי כדברי
ההוא בזמן מנחה מתפלל ימים בשאר שלפעמים ואף תפלה
אין רל"[ג] בסי' כמ"ש זו את זו הסותרות קולות שתי הן והרי

כשמתפלל מצוה שיש שבת של ערבית בתפילת לזה חוששים
הוא שצריך אלא הקודש על מחול שמוסיף יום מבעוד אותה
המנחה פלג אחר עצמו ביום בו מנחה להתפלל שלא ליזהר

אחד. בזמן זו את זו הסותרות קולות ב' יעשה שלא

ויכול רל"ה בסי' כמ"ש שמע קריאת לקרות ליזהר צריך וגם
יתפלל יום ומבעוד ברכותיה עם בלילה לקרותה ג"כ הוא
שאינו ואף וברכותיה שמע קריאת בלא בלבד שבת של התפלה
למצוה שמתכוין כיון כלום בכך אין לתפלה גאולה סומך

הקדש. על מחול להוסיף

בלילה שבת של התפלה גם להתפלל רוצה אם מקום ומכל
המתפלל ואף תפלה בלא הקדש על מחול ויוסיף בידו הרשות

תפלה: קודם שבת תוספת לקבל יכול יום מבעוד ערבית

שיכול‚ היום קידוש לענין אמרו כך תפלה לענין שאמרו כשם
התפלל לא אם אפילו ולמעלה המנחה מפלג ולאכול לקדש
סעודה חובת ידי יוצא יום שמבעוד זו ובאכילה עדיין ערבית
עליו קיבל שכבר (כיון בשבת לאכול שחייב סעודות מג' אחת
מחמירים ויש דבר) לכל עצמה כשבת אצלו נעשה שבת תוספת
צאת אחר לפחות כזית שיאכל עצמו בלילה סעודתו שימשיך
סעודות שג' דכיון עצמה בשבת סעודות ג' שיקיים כדי הכוכבים

חכמ למדום אכילתאלו אצל היום פעמים ג' שנאמר ממה ים
בתוספתו ולא יום של בעיצומה לאכלן צריך לפיכך בשבת המן

לדבריהם: לחוש וטוב

אֿג סעיפים שבת בערב התפלה דין רסז סימן ב חלק
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הפרק: "כפהתוכן חז"ל במאמר הפנימי הפירוש

כגיגית" הר עליהם

והיא קצרה, הקדמה להקדים יש זה פרק [להבנת

אחת היתה (שזו תורה מתן של וענינו מהותו בענין

" המאמר בתחילת תורההשאלות מתן ענין )."מהו

במאמר כאן עד שנתבארה העיקרית הנקודה דהנה

" ענינה שתורה הקדמוניהיא, אפשר"משל ידה שעל היינו ,

" לגילוי לזכות עולםלאדם של שהאדם"קדמונו ידי דעל ,

את לתפוס באפשרותו הרי התורה חכמת את ומשיג לומד

שע"הקב כמו - ובעצמו בכבודו את"ה להשיג אפשר משל י

הנמשל.

" של ענינו עיקר גם תורהוזהו שאז"מתן רק זה אין :

הקב תרי"הודיע הן מה לישראל התורה"ה מצוות ג

האבות קיימו שהרי - התורה) חלקי שאר (וכן והלכותיהן

פרשה לא ומעולם ניתנה שלא עד כולה התורה כל את

וא במצרים, ואפילו מאבותינו דברי"ישיבה לימוד עצם כ

אלא סיני; הר על התורה נתינת קודם גם קיים הי' תורה

" גילוי בענין הוא תורה מתן של עולםעיקרו של ,"קדמונו

סוף"ד אין אור השגת ישראל קיבלו התורה קבלת בעת

בפנים פנים גלוי] [באופן שבתורה ירד"בחכמה אז כי ,

במו השכינה את לראות זכו ישראל ובני סיני הר על השם

וכמ האלקים,"עיניהם הוא ה' כי לדעת הראת אתה ש

ב זאת חושית'."שראו ראי'

דהנה סיני. הר דמעמד מהחידושים אחד זהו באמת

אע התורה, ""בלימוד היא שהתורה הקדמוניפ ,"משל

ע הנלמדת התורה חכמת ""ובתוך מלובש האדם ה"הקבי

ובעצמו מכל"בכבודו המלך, של לבוש היא דהתורה ,

מבלי התורה את ללמוד לאדם אפשר אתלהרגישמקום

ב אתמלך"דביקותו הרגשתו דהעדר דאף מעשה, בשעת "

" תורה לומד שכשהוא מהמציאות, מגרע אינו הריהדבר

המלך את כמחבק מרגישזה דכשאינו מובן, מקום מכל - "

האדם. נפש על התורה לימוד בפעולת חסר זאת,
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יכול שהאדם כזה, באופן לנו ניתנה שהתורה ונמצא,

ח ל"להפריד התורה חכמת בין התורה"ו והרגשת"נותן ,

מעצם ממילא בדרך תוצאה אינה שבתורה האלקות

להרגיש מיוחדת, ויגיעה עבודה לכך דרושה אלא הלימוד,

זו, מצוה של הסופית המטרה את התורה לימוד בעת

" עם עולםלהתדבק של ."קדמונו

כזה לפירוד מקום שום הי' לא תורה, מתן בעת אולם

אלקים אלינו נגלה סיני הר במעמד שכן, הדבקים, בין

" אלקיךואמר ה' הגבורה.,"אנכי מפי הדברות את ושמענו

של קדמונו שבתורה, האלקות את להרגיש כדי והנה

ענין והוא האדם, מצד מיוחדת להכנה זקוקים עולם,

הקב"ביטול"ה שאין התניא ובלשון דבר", על אלא שורה ה

שום ואין בי' תפיסא מחשבה לית כי יתברך. אצלו שבטל

הבורא את לתפוס יוכל ידו שעל ומוגבל נברא באדם כח

ע רק אלא גבול, בעל בלתי הרגשת"שהוא והעדר הביטול י

" שנאמר וכמו שכינה. לגילוי כלי שזהו וקדושעצמו מרום

רוח ושפל דכא ואת וקדוש"אשכון, מרום יתברך דהוא ,

" לו אפשר ואיפה מנבראים, ב"לשכוןומובדל רק דכא"?

רוח הרוח,"ושפל והגבהת גאווה של הרגש שום לו שאין ,

רז אמרו וכן וביטול. הלב שבירת [בעל"רק והוא אני אין ל

יחד. לדור יכולין גאוה]

ישראל בני הגיעו אליו הביטול - לבאר שממשיך וזהו

ראויים כלים נעשו זה ביטול ידי שעל תורה, מתן קודם

" - האלקית עולםלההתגלות של מתןקדמונו בעת - "

תורה:]

úåìâã íéøåñé éãé ìò äøåú ïúîì åëæ ìàøùé äðäå
.íéðáìáå øîåçá íéøöî

תורה מתן בעת זו אלקית להתגלות לזכות כדי
דגלות היסורים את תחילה לעבור ישראל בני הוצרכו
ישות את מבטלים יסורים כי ובלבנים, בחומר מצרים,
לגילוי הכלי הוא זה וביטול רוחו, את ושוברים האדם

ב"ה. סוף אין

éåìéâ úåéäì øùôà éà éë ,òîùðì äùòð åîéã÷äå
ùéù íå÷îá àìà ä"á óåñ ïéà øåàî äëùîäå

.à÷åã ìåèá úðéçá
הנה מצרים, דגלות הכללית ההכנה מלבד אולם,
להיות ישראל בני הוצרכו גופא תורה מתן בשעת גם
גילוי שיהי' אפשר אי כי יתברך. אליו ביטול בבחינת
ביטול בחינת שיש במקום אלא ב"ה סוף אין אור

דוקא.
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ושמחיÏÎ·Â(כג) דרני זו פ' ששייך מה ג"כ יובן הנ"ל
כתיב הנה כי דוקא דחנוכה להפטרה ציון בת
נר מצות היינו מצוה נר וענין אור ותורה מצוה נר כי
למעלה מגיע שרשה מדרבנן שהיא ע"פ דאף דוקא חנוכה
שלזה דתורה מאור שמקבלים דאורייתא המצות מכל
בא דחנוכה מצוה נר שמבחי' לומר מצוה נר בחי' הקדים
דחנוכה מצוה נר לא ואם המצות בכל דתורה אור גלוי
אנו אך לכאורה גדול פלא וזה כו' דתורה אור גלוי אין
המלחמה מנצחון עשו לא דחנוכה הנס עיקר בענין רואים
מאשר רק הטבע ע"פ הנס עיקר זה היה שלכאורה כלל
והדליקו כה"ג של בחותמו חתום טהור שמן א' פך מצאו
שבהיכל השמנים כל העכו"ם שטמאו לפי ימים ח' ממנו
הרשעה דעכו"ם הקליפה התגברות דעיקר ידוע והענין כו'
התורה ששרש כו' ולהעבירם תורתך להשכיחם רק אז היה
כו' השמנים כל שטמאו וזהו אור תורה שנקרא בח"ע הוא

הקדש שמן שנק' שבתורה דחכמה אור שרש בחי' שהוא
ממנו והדליקו כו' טהור שמן א' פך שמצאו הנס והיה
שמקבלים דקדושה מדות ז' נגד ימים ח' המנורה נרות
אומרים שאנו וזהו במ"א ומבואר כידוע דחכמה מאור
ונמצא הנס עיקר שזהו כו' קדשיך בחצרות נרות והדליקו
מן שתאיר דתורה אור ולהמשיך להביא רק היה שזה
חנוכה נר מצות ענין עיקר והוא המצות בכל לגלוי ההעלם
וד"ל אור ותורה ואח"כ דחנוכה מצוה נר כי אמר וע"כ
אור מקור המשכת להיות דרבנן זו מצוה בכח יש מאין אך
להשכיחם דעכו"ם קליפה שגברה אחר בכנ"י דתו"מ
הוא חנוכה נר מצות דעיקר כידוע הוא הענין כו' תורתך
והדליקו אומרים וכן מבחוץ הבית פתח על להדליק דוקא
עד מצות' שזמן בגמרא וכמבואר קדשיך בחצרות נרות
בלילה ששולטת ק"נ בחי' שזהו השוק מן רגל שתכלה
אור יאיר דוקא בחוץ נ"ח הדלקת וע"י גמור חשך שנק'
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יכול שהאדם כזה, באופן לנו ניתנה שהתורה ונמצא,

ח ל"להפריד התורה חכמת בין התורה"ו והרגשת"נותן ,

מעצם ממילא בדרך תוצאה אינה שבתורה האלקות

להרגיש מיוחדת, ויגיעה עבודה לכך דרושה אלא הלימוד,

זו, מצוה של הסופית המטרה את התורה לימוד בעת

" עם עולםלהתדבק של ."קדמונו

כזה לפירוד מקום שום הי' לא תורה, מתן בעת אולם

אלקים אלינו נגלה סיני הר במעמד שכן, הדבקים, בין

" אלקיךואמר ה' הגבורה.,"אנכי מפי הדברות את ושמענו

של קדמונו שבתורה, האלקות את להרגיש כדי והנה

ענין והוא האדם, מצד מיוחדת להכנה זקוקים עולם,

הקב"ביטול"ה שאין התניא ובלשון דבר", על אלא שורה ה

שום ואין בי' תפיסא מחשבה לית כי יתברך. אצלו שבטל

הבורא את לתפוס יוכל ידו שעל ומוגבל נברא באדם כח

ע רק אלא גבול, בעל בלתי הרגשת"שהוא והעדר הביטול י

" שנאמר וכמו שכינה. לגילוי כלי שזהו וקדושעצמו מרום

רוח ושפל דכא ואת וקדוש"אשכון, מרום יתברך דהוא ,

" לו אפשר ואיפה מנבראים, ב"לשכוןומובדל רק דכא"?

רוח הרוח,"ושפל והגבהת גאווה של הרגש שום לו שאין ,

רז אמרו וכן וביטול. הלב שבירת [בעל"רק והוא אני אין ל

יחד. לדור יכולין גאוה]

ישראל בני הגיעו אליו הביטול - לבאר שממשיך וזהו

ראויים כלים נעשו זה ביטול ידי שעל תורה, מתן קודם

" - האלקית עולםלההתגלות של מתןקדמונו בעת - "

תורה:]

úåìâã íéøåñé éãé ìò äøåú ïúîì åëæ ìàøùé äðäå
.íéðáìáå øîåçá íéøöî

תורה מתן בעת זו אלקית להתגלות לזכות כדי
דגלות היסורים את תחילה לעבור ישראל בני הוצרכו
ישות את מבטלים יסורים כי ובלבנים, בחומר מצרים,
לגילוי הכלי הוא זה וביטול רוחו, את ושוברים האדם

ב"ה. סוף אין

éåìéâ úåéäì øùôà éà éë ,òîùðì äùòð åîéã÷äå
ùéù íå÷îá àìà ä"á óåñ ïéà øåàî äëùîäå

.à÷åã ìåèá úðéçá
הנה מצרים, דגלות הכללית ההכנה מלבד אולם,
להיות ישראל בני הוצרכו גופא תורה מתן בשעת גם
גילוי שיהי' אפשר אי כי יתברך. אליו ביטול בבחינת
ביטול בחינת שיש במקום אלא ב"ה סוף אין אור

דוקא.
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ושמחיÏÎ·Â(כג) דרני זו פ' ששייך מה ג"כ יובן הנ"ל
כתיב הנה כי דוקא דחנוכה להפטרה ציון בת
נר מצות היינו מצוה נר וענין אור ותורה מצוה נר כי
למעלה מגיע שרשה מדרבנן שהיא ע"פ דאף דוקא חנוכה
שלזה דתורה מאור שמקבלים דאורייתא המצות מכל
בא דחנוכה מצוה נר שמבחי' לומר מצוה נר בחי' הקדים
דחנוכה מצוה נר לא ואם המצות בכל דתורה אור גלוי
אנו אך לכאורה גדול פלא וזה כו' דתורה אור גלוי אין
המלחמה מנצחון עשו לא דחנוכה הנס עיקר בענין רואים
מאשר רק הטבע ע"פ הנס עיקר זה היה שלכאורה כלל
והדליקו כה"ג של בחותמו חתום טהור שמן א' פך מצאו
שבהיכל השמנים כל העכו"ם שטמאו לפי ימים ח' ממנו
הרשעה דעכו"ם הקליפה התגברות דעיקר ידוע והענין כו'
התורה ששרש כו' ולהעבירם תורתך להשכיחם רק אז היה
כו' השמנים כל שטמאו וזהו אור תורה שנקרא בח"ע הוא

הקדש שמן שנק' שבתורה דחכמה אור שרש בחי' שהוא
ממנו והדליקו כו' טהור שמן א' פך שמצאו הנס והיה
שמקבלים דקדושה מדות ז' נגד ימים ח' המנורה נרות
אומרים שאנו וזהו במ"א ומבואר כידוע דחכמה מאור
ונמצא הנס עיקר שזהו כו' קדשיך בחצרות נרות והדליקו
מן שתאיר דתורה אור ולהמשיך להביא רק היה שזה
חנוכה נר מצות ענין עיקר והוא המצות בכל לגלוי ההעלם
וד"ל אור ותורה ואח"כ דחנוכה מצוה נר כי אמר וע"כ
אור מקור המשכת להיות דרבנן זו מצוה בכח יש מאין אך
להשכיחם דעכו"ם קליפה שגברה אחר בכנ"י דתו"מ
הוא חנוכה נר מצות דעיקר כידוע הוא הענין כו' תורתך
והדליקו אומרים וכן מבחוץ הבית פתח על להדליק דוקא
עד מצות' שזמן בגמרא וכמבואר קדשיך בחצרות נרות
בלילה ששולטת ק"נ בחי' שזהו השוק מן רגל שתכלה
אור יאיר דוקא בחוץ נ"ח הדלקת וע"י גמור חשך שנק'
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כו' יחשיך לא החשך שגם דהיינו דק"נ גמור בחשך גם
וביאור וד"ל כנ"ל ממש לע"ל וכמו יאיר כיום ולילה וכמו
דרננה ושמחה רינה בענין הנ"ל כל עפ"י יובן הנה הענין
בשיר שיוצאים המלאכים של השיר ענין דהיינו ברמשא
בחי' מצד דוקא בלילה והתכללות בעלי' גופם מנרתק
שעי"ז גמור חשך שנק' האלקי אור והסתר הצמצום
שלפני אצלינו פסוד"ז ענין והוא כו' התשוקה יותר מתגבר
לבא כדי המלאכים שיר כדוגמת כזאת ברינה לעלות ק"ש
האלקי האור גלוי בבחי' שהיא האלקי' השמחה לבחי'

דפסוד"ז רינה בחי' לא ואם למטה א"אמלמעלה קודם
כנ"ל כו' ושמחי רני וכמ"ש דק"ש השמחה לבחי' לבא
בצפרא שמחה ואח"כ ברמשא דרננה במלאכים וכמו
יוכל כאשר זהו ואמנם כו' חשוכא ברישא ש"ע וכברייתו
הבהמיי' גופו מחומר לצאת הרינה בהתפעלות להיות אדם
שחשך ידוע אבל ממש המלאכים כדוגמת נפלאה בתשוקה
דחוויא משכא שנקרא אדם כל על מאד גובר הגופני חומר
לצאת התשוקה להתפעלות כלל לבא יוכל ולא כו'
בכל ממקומו ניזוז לא נימא כמלא ואפילו שלו מחומריות
עומד נשאר הרי א"כ כו' עוה"ז בהבלי התקשרותו עומק
המחשיך גמור ואפילה חשך שנקרא הפירוד בעולם למטה
בחשך בחוץ העומד כדוגמת וזהו כו' לגמרי האלקי אור
שנק' ק"נ בבחי' והוא כו' וכלל כלל אור יראה ולא הלילה
העליון ההיכל בפתח ולבא לעלות יוכל שלא גמור חשך
דג"ע דתרעי' בזהר כמ"ש מבחוץ ההיכל פתח על ועומד
הרי שירה שאומרים המלאכים אבל כו' בלילא אסתימו
כו' בלילה גם עליונות ההיכלות בפתחי ונכנסים עולין
ושערים פתחים שהם כו' צדק שערי לי פתחו כמ"ש
השערים להם שפותחים לפי שם עולין ומלאכים שנשמות
ברננה ממש לפניו באו כמ"ש שלהם רינה ע"י והפתחים
להדליק נ"ח מצות ענין עיקר זהו הנה אך וד"ל כנ"ל כו'
בחשך גם אור יאיר שעי"ז דוקא מבחוץ הבית פתח על
ששם ממש הפירוד בעולם למטה גם דהיינו דק"נ ואפילה

ההיכל פתח על לעומד גם שזהו לגמרי האלקי אור הסתר
לא הוא גם שהחשך מצד שזהו האלקי אור יאיר מבחוץ
הדלקת ע"י רק וזהו כנ"ל כו' יאיר כיום ולילה כלל יחשיך
מן ממקורה דתורה אור להאיר רק שזה ואור בשמן נ"ח
להמשיך זאת הדלקה בכח יהיה ומאין כנ"ל לגלוי ההעלם
מבחינת בא שזה לומר מוכרח ודאי תורה דאור מקור
דשם ואור חשך מבחי' שלמעלה ממש ב"ה א"ס עצמות
וכנ"ל יאיר החשך בחי' גם שאז כנ"ל כו' כאורה כחשכה
מבחי' המל' תקבל שלע"ל כו' ושכנתי בא הנני כי בענין
ממש עליון יכוננה והוא וכמ"ש ממש ב"ה א"ס עצמות
בהכרח ממקורה דחכמה אור להדליק נ"ח מצות וכן כו'
בכח שיש מה והוא דח"ע האור ממקור מלמעלה שזהו
ממש לע"ל כמו שזהו כו' אור החשך להיות נ"ח מצות
איש יאמר ולציון וזהו וכנ"ל כו' יאיר כיום ולילה דכתיב
כחשכה דשם כנ"ל כו' איש בבחי' הכל שיהא כו' ואיש
להאיר מבחוץ הבית פתח על נ"ח מצות וע"כ כו' כאורה

בהיותו גם שהוא החשך וזהואת כנ"ל יאיר בחשך בחוץ
כו' לעם לי והיו כו' ה' אל רבים גוים ונלוו זו בפ' שאמר
מפני דהיינו לקדושה יתהפכו דק"נ שרים ע' גם הרי
שגם ממש ב"ה דא"ס העצמות אור גילוי בחי' שיהיה
כחשכה דקמיה משום לאור ויהפך יחשיך לא דק"נ החשך
והיו ה' אל ילוו רבים שגוים דגם אמר ועכ"ז כו' כאורה
מעשה שע"י מפני והוא דוקא בתוכך ושכנתי מ"מ לעם לי
עמ"ש ובקבלת לבב ובטוב בשמחה בעוה"ז שעשו המצות
וכן חפץ ארץ נק' להיות לע"ל מעלה למעלה שיעלה הוא
כי דוקא ציון בת ושמחי רני בענין כנ"ל ממש בה חפצי
וזהו כו' עצמותי וכל כו' אדל"ת בלא מעצמי כו' בא הנני
ה' מפני בשר כל הס כו' חלקו יהודה את ה' ונחל שאמר
זו פ' ששייך הטעם וזהו וד"ל ממש קדשו ממעון נעור כי
שלא אע"פ דוקא דחנוכה להפטרה ציון בת ושמחי דרני
ענין שזהו לפי כו' זהב מנורת מענין רק להתחיל צריך היה

וד"ל: הנ"ל מטעם ממש נ"ח
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰�‰Âלעבדה ע"י והוא בג"ע זו בחי' להמשיך צריך
בחי' יתברר עי"ז כי ואתהפכא אתכפיא פי' ולשמרה
שנפל ב"ן בחי' לברר הזה בעולם העבודה ועיקר ב"ן
שכל איזה שאומר הרב כמשל הוא שבה"כ פי' כי בשבירה
עם השכל מקבל אזי השכל מקבל כשהתלמיד לתלמידו
השכל אותיות אזי השכל מקבל כשאינו משא"כ האותיות
שנתפרדו שבה"כ בחי' הוא וכמ"כ כו' ומתפרדי' משתברי'

שם בחי' לברר העבודה ועיקר למטה ב"ן שם ונפל ונפלו
נעלה היותר הוא שבשרשו חוצבו למקור ולהעלותו ב"ן

ס"ג. שם מבחי' אף
‰�‰Âא"ת בניך וכל וזהו מ"ה שם בחי' הוא ב"ן המברר

מבררי' שבתורה תורה בחי' שהיא בוניך אלא בניך
איך אך אתברירו בחכ' כי בשבירה שנפל ב"ן שם בחי'
עבודתו ע"י אח"כ שיוכל מ"ה שם ומדריגות למעלת יגיע
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מעלת ע"י הוא בשבירה שנפל ב"ן שם לברר בתורה
כריעות וגם דקה דממה קול בחי' היא תפילה כי התפילה,
פסוד"ז להקדי' צריך ומתחלה ביטול בחי' והשתחואות
מ"ה שם בחי' וזהו תפילה לבחי' יגיע שעי"ז וק"ש ובק"ש
על שתתפללו קודם הדם על תאכלו לא ע"פ כמארז"ל
נק' התפילה אחר משא"כ דם נק' התפילה שקודם דמכם,
ואתם מ"ה ועולה בדם, א' בחי' שממשיכי' דם א' אדם
נגד בתפילה המעלה יתרון שיש וזהו מ"ה, בחי' אדם קרוי'

התפילה, נגד בתורה יתרון יש בהיפוך וכמ"כ התורה
שנפל ב"ן שם בחי' מבררי' וע"י שבה היא התורה מעלת
שם לבחי' יגיע התפילה שע"י התפילה ומעלת בשבירה,
שנפל ב"ן שם בחי' התורה ע"י לברר יכול שאח"כ מ"ה
בוניך אלא בניך א"ת הוי' למודי בניך וכל וזהו בשבירה,
שע"י ופי' התורה, בחי' הוא ובוניך תפילה בחי' הוא בניך
בוניך ע"י ואח"כ מ"ה שם לבחי' יגיע תפילה בחי' בניך
כו'. אתברירו בחכ' כי ב"ן שם בחי' יברר תורה בחי'
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‰ÙÈ'פי העוה"ב, חיי מכל בעוה"ז בתשומע"ט אחת שעה
תשלום בג"ע הנשמות תענוג בחי' הוא עוה"ב חיי

וצ עוה"ז, מעבודת מןשכר גמול התשלום יהי' איך "ל
א' שעה שיפה עד העבודה, מן במדריגה פחות הדבר

העוה"ב. חיי מכל בתשומע"ט
ÔÈ·‰ÏÂע"פ יובן דוקא בעוה"ז התשובה מעלת ענין

ותשובה ג"ע לעולם קדמו דברים ז' במד"ר מ"ש
וכן העוה"ז מן גמול התשלום הוא ג"ע הלא וצ"ל כו',
קדמו והאיך בעוה"ז ומע"ט מצות פגם על הוא תשובה
גמול. תשלום ולא תשובה שייך אין עולם אין אם לעולם,
ומדריגה, במעלה כ"א בזמן הכוונה אין קדמה פי' אך
שרש תחלה צ"ל ג"ע, מעלת יתרון מהו להבין ובכדי
הוא העולמות התהוות הנה כי העולמות, חיות ומקור
נוגע שאינו בעלמא והארה וזיו שם שהוא מל' מבחי'
ומקור ושרש עולמים, כל מלכות מלכותך כמ"ש לעצמותו,
כי כמ"ש עליונות ממדות הוא עולמות מבריאת הראשון
אחזה מבשרי הזה החיות ולהבין יבנה, חסד עולם אמרתי
ג"כ יש בעולם שיש מה כל באדר"נ אי' הנה כי כו',
באדם ברא ונהרות ימים חיות חורשים יערות ברא באדם,
מחיות להבין יכולים לכן קטן, עולם הוא אדם כי ג"כ,
שיש כ"א אצל נתאמת הרי באדם דכמו העולם, חיות אדם
ובהפרד חי, שהגוף רואה הרי כי אותו, המחי' נפש לו
לו שיש אצלו ספק ואין דומם, כאבן נעשה מהגוף הנפש

מה הנפש אמיתית על לעמוד יכולים אין ואעפ"כ נפש,
כ"א יודע ואינו נפשו, את מעולם ראה לא כי היא,
לתאר יכול אדם שום ואין יודע אינו הפועל אבל הפעולה
בעצמו החיות אבל חי שהוא אלא יודע אינו כי נפשו, את
וכן המציאות, ידיעת ע"ד כ"א זה ואין יודע, אינו הוא מה
חיות יש הרי חי, וה"ה גדול גוף כמו שהוא בעולם יובן
למשל כמו החיות, הוא מה מושג אינו אבל המחי' אלקי
אלקי שהחיות יתכן האם וכדורים עגולים הם הגלגלים
אנו ואין מקום שטח בגדר אינו הלא כדור, ג"כ הוא
המציאות ידיעת שהוא אלא החיות הוא האיך יודעים
אלפים ונו"ן נו"ן מספר הוא כל מכ"ע, מלכותך וכמ"ש
העלם מלשון הוא עולם כי עולמים בדרך חיותם יובלות
ידיעת כ"א משיגים שאין ונעלם מוסתר שהחיות והסתר
יושבים צדיקים בג"ע אבל המהות, לא אבל המציאות
הרי וא"כ תענוג מלשון הוא נהנין השכינה, מזיו ונהנין
מתענג לאשורו השכל מבין כאשר באדם כמו משיגים, הם
שההפרש ונמצא יתענג. לא השכל היטיב יבין לא אם אבל

ולכןב המציאות ידיעת הוא בעולמות כי לג"ע עולמות ין
הגם המהות, השגת הוא בג"ע אבל וחשך, העלם הוא
בשם נק' ולכן המהות השגת הוא בהזיו אבל זיו שהוא
כל שכדאי שארז"ל וזהו במעלה. קדם הג"ע ולכן אור,
עלי' זהו כי כו' וליתי כו' דלידייני' מוטב כו' גיהנם יסורי

המהות. להשגת ערוך באין גדולה
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קנט c"ag i`iyp epizeax zxezn

מעלת ע"י הוא בשבירה שנפל ב"ן שם לברר בתורה
כריעות וגם דקה דממה קול בחי' היא תפילה כי התפילה,
פסוד"ז להקדי' צריך ומתחלה ביטול בחי' והשתחואות
מ"ה שם בחי' וזהו תפילה לבחי' יגיע שעי"ז וק"ש ובק"ש
על שתתפללו קודם הדם על תאכלו לא ע"פ כמארז"ל
נק' התפילה אחר משא"כ דם נק' התפילה שקודם דמכם,
ואתם מ"ה ועולה בדם, א' בחי' שממשיכי' דם א' אדם
נגד בתפילה המעלה יתרון שיש וזהו מ"ה, בחי' אדם קרוי'

התפילה, נגד בתורה יתרון יש בהיפוך וכמ"כ התורה
שנפל ב"ן שם בחי' מבררי' וע"י שבה היא התורה מעלת
שם לבחי' יגיע התפילה שע"י התפילה ומעלת בשבירה,
שנפל ב"ן שם בחי' התורה ע"י לברר יכול שאח"כ מ"ה
בוניך אלא בניך א"ת הוי' למודי בניך וכל וזהו בשבירה,
שע"י ופי' התורה, בחי' הוא ובוניך תפילה בחי' הוא בניך
בוניך ע"י ואח"כ מ"ה שם לבחי' יגיע תפילה בחי' בניך
כו'. אתברירו בחכ' כי ב"ן שם בחי' יברר תורה בחי'

dzaye 'ek ux`d l` e`eaz ik
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰ÙÈ'פי העוה"ב, חיי מכל בעוה"ז בתשומע"ט אחת שעה
תשלום בג"ע הנשמות תענוג בחי' הוא עוה"ב חיי

וצ עוה"ז, מעבודת מןשכר גמול התשלום יהי' איך "ל
א' שעה שיפה עד העבודה, מן במדריגה פחות הדבר

העוה"ב. חיי מכל בתשומע"ט
ÔÈ·‰ÏÂע"פ יובן דוקא בעוה"ז התשובה מעלת ענין

ותשובה ג"ע לעולם קדמו דברים ז' במד"ר מ"ש
וכן העוה"ז מן גמול התשלום הוא ג"ע הלא וצ"ל כו',
קדמו והאיך בעוה"ז ומע"ט מצות פגם על הוא תשובה
גמול. תשלום ולא תשובה שייך אין עולם אין אם לעולם,
ומדריגה, במעלה כ"א בזמן הכוונה אין קדמה פי' אך
שרש תחלה צ"ל ג"ע, מעלת יתרון מהו להבין ובכדי
הוא העולמות התהוות הנה כי העולמות, חיות ומקור
נוגע שאינו בעלמא והארה וזיו שם שהוא מל' מבחי'
ומקור ושרש עולמים, כל מלכות מלכותך כמ"ש לעצמותו,
כי כמ"ש עליונות ממדות הוא עולמות מבריאת הראשון
אחזה מבשרי הזה החיות ולהבין יבנה, חסד עולם אמרתי
ג"כ יש בעולם שיש מה כל באדר"נ אי' הנה כי כו',
באדם ברא ונהרות ימים חיות חורשים יערות ברא באדם,
מחיות להבין יכולים לכן קטן, עולם הוא אדם כי ג"כ,
שיש כ"א אצל נתאמת הרי באדם דכמו העולם, חיות אדם
ובהפרד חי, שהגוף רואה הרי כי אותו, המחי' נפש לו
לו שיש אצלו ספק ואין דומם, כאבן נעשה מהגוף הנפש

מה הנפש אמיתית על לעמוד יכולים אין ואעפ"כ נפש,
כ"א יודע ואינו נפשו, את מעולם ראה לא כי היא,
לתאר יכול אדם שום ואין יודע אינו הפועל אבל הפעולה
בעצמו החיות אבל חי שהוא אלא יודע אינו כי נפשו, את
וכן המציאות, ידיעת ע"ד כ"א זה ואין יודע, אינו הוא מה
חיות יש הרי חי, וה"ה גדול גוף כמו שהוא בעולם יובן
למשל כמו החיות, הוא מה מושג אינו אבל המחי' אלקי
אלקי שהחיות יתכן האם וכדורים עגולים הם הגלגלים
אנו ואין מקום שטח בגדר אינו הלא כדור, ג"כ הוא
המציאות ידיעת שהוא אלא החיות הוא האיך יודעים
אלפים ונו"ן נו"ן מספר הוא כל מכ"ע, מלכותך וכמ"ש
העלם מלשון הוא עולם כי עולמים בדרך חיותם יובלות
ידיעת כ"א משיגים שאין ונעלם מוסתר שהחיות והסתר
יושבים צדיקים בג"ע אבל המהות, לא אבל המציאות
הרי וא"כ תענוג מלשון הוא נהנין השכינה, מזיו ונהנין
מתענג לאשורו השכל מבין כאשר באדם כמו משיגים, הם
שההפרש ונמצא יתענג. לא השכל היטיב יבין לא אם אבל

ולכןב המציאות ידיעת הוא בעולמות כי לג"ע עולמות ין
הגם המהות, השגת הוא בג"ע אבל וחשך, העלם הוא
בשם נק' ולכן המהות השגת הוא בהזיו אבל זיו שהוא
כל שכדאי שארז"ל וזהו במעלה. קדם הג"ע ולכן אור,
עלי' זהו כי כו' וליתי כו' דלידייני' מוטב כו' גיהנם יסורי

המהות. להשגת ערוך באין גדולה
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c"agקס i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.â
íééåìéâ ïôåàá àéä íéøáàá úåçåëä úåùáìúä úáéñ

.ìåáâ úðéçáá ùôðäî
äæá ïéðòä ø÷éò íðîàשהכוחות האמיתית הסיבה -

האור את מגביל שהכלי באופן באברים éôìמתלבשים àåä
ùôðä ïî äìáâäá íéàáù åðééä íöòá íééîéðô íä úåçëäù

'åë íéìëá ùáìúäì êøòá ïäù ãòשהכח הסיבה כלומר -

בגל הוא בפנימיותו, האבר בתוך המשכתומתלבש אופן ל

הוא עצמה מהנפש הכוחות המשכת שאופן עצמה, מהנפש

הם ולכן מהותם בעצם מוגבלים שהם דהיינו בהגבלה.

המוגבלים. בכלים להתלבש יכולים

äðéçáä àåä íéøáàäá úåùáìúäá úåçëäî àáù äîå)
éðçåøáù íùâ àø÷ðù íäáù äðåøçàäהכח את יש כלומר -

החלק את ויש ממקורו שנמשך כפי שלו המרוממת בצורה

הגשמי האבר בתוך ומתגלה שנמשך זה והוא שבו ,התחתון
úå÷ã ïë ìò íöòá íééîéðô äîä úåçëäù úåéäì êà
ùéáìäì éìë úðéçáá àåä éîùâáù éðçåø àø÷ðä íéøáàä

.('åë éðçåøáù íùâä úà ñéôúäìåשיהיה שצריך כיון –

במקום מתאפשר החיבור הרי לכלי, הרוחני הכח בין חיבור

שברוחני, הגשמי דהיינו וכוחו. הכלי בין ביותר הקרוב

בחלק - שבגשמי ברוחני מתלבש שבכח, התחתון החלק

שבכלי. העליון

úçà äúåîöòá ùôðä ìáà ,äîöò ùôðá íéìåìë úåçåëä
להקדים: יש נ"ע הרבי דברי המשך את להבין מנת על

שהיא למרות אבל גבולות, ללא הינה בעצמותה הנפש

הינם בגוף המתגלים הנפש כוחות הרי מוגבלת, לא עצמה

ושמיעה. ראיה ושכל, חכמה כמו מוגבלים

לא היא הנפש שעצם שכיון לחשוב יכולים היינו והנה,

מוגבלות, בלתי הן שלה ההתגלות צורות כל הרי מוגבלת

הנפש שכוחות וזה ממנה. שנמשכים הנפש כוחות כולל

מצד רק אלא עצמם הכוחות מצד זה אין מוגבלים הינם

גבול ובלי פשוט הוא הכוח הגשמי. האבר היינו הכלי,

לכלי וכשנכנס הראיה, ככוח מצטייר העין לכלי וכשנכנס

הכוחות את נוציא ואם וכדו'. השמיעה ככוח מצטייר האוזן

שונות. בחינות ללא פשוט יהיה הכל מהאברים הנפשיים

ומבאר הזה, ההסבר את שולל נ"ע הרבי נראה, שמיד כפי

מוגבלים היו הם הנפש בעצם היו הפרטיים כשהכוחות שגם

היות שלהם ההגבלה ניכרת לא ששם אלא עצמם מצד

אלו כוחות מתגלים וכאשר גבולות. ללא היא הנפש שעצם

עוד והגבלה צמצום של באופן מתגלים הם הרי מהנפש

את יוצרת היא שלהם וההגבלה לאברים, שנכנסו לפני

לאברים להיכנס ראויים ולהיות יותר להצטמצם האפשרות

ממש. הגשמיים

נ"ע: הרבי של ìëîובלשונו ,ìáâåî éúìá àåä ùôðäã íâäå
íéèøô úåçë ïä éøäù ìåáâ úðéçáá íä úåçëä éøä íå÷î

'åë ãñçä çë äîëçä çë åîëוחסד חסד לא זה חכמה -

מוגבלים כוחות הם וממילא חכמה לא íéàöîðזה ïäå ,
íéìåìëמוגבלים שהם עצמה.ùôðáכמו

ïäù àìהכוחות,'åë åîöò ùôðäî úåèùôúäå äøàäומהי

לזה, åë',ההוכחה íöòä ïôåà éôì àéä éøä äøàä ìëãואם

גם הכוחות, הגבלת את אין עצמה הנפש בתוך אם כן,

הגבלה. שום להיות צריך היה לא ממנה שמתפשטת בהארה

ìáàש ùôðäכיון íöòî äøàä íðéà úåçëäמוגבלת הלא

àåä éøä íöòá ìáâåî éúìá åúåéä íò ùôðäù äî íà éë
'åë íöòá íéìáâåî úåçë úðéçáá ïäù úåçë åîöòá ììåë
ולא מוגבלים, כוחות בתוכו מכיל גבול הבלי כלומר, –

עצמה. מהנפש שיצאו אחר רק נעשה הכוחות שהגבלת

íå÷î ìëîå)בתוך נמצאים המוגבלים שהכוחות למרות -

בתוכה פיצול בנפש שיש הפירוש אין מוגבלת, הלא הנפש

נ"ע: הרבי ובלשון אחת, נפש היא הנפש ùôðäאלא íâ
ùîî úåãçà úðéçáá íä íùå úåçëä úà àùåð åîöòá

íâ àéä úçà ùôðäùולמרותúåçëä úà äàùåðù
äîהמוגבלים ìáà ,øçà íå÷îá øàáúðù åîëå 'åë äîöòá

¯ úåçë äëåúá úììåë ùôðäùשזה מבטאת 'כוללת' הלשון

וממילא בה, שכלול משהו אלא עצמה היא äæלא ïéà
.('åë ùôðä úåîöòשל המהות היא זו שלא אומרת זאת

והיא מוגבלים הם הכוחות שהרי שלה, הכחות - הנפש

הכוחות את נושאת שהנפש ולמרות מוגבלת. לא בעצמותה

העצמית. מהותה את מבטאים הם אין הרי גמורה באחדות

לנפש: הכוחות של בשייכות דרגות שתי שיש כן אם נמצא

לנפש הכוחות בין הבחנה לעשות ניתן שבה דרגה ישנה

שהנפש מה "אבל דלעיל: נ"ע הרבי של ובלשון עצמה,

ניתן שאז - הנפש" עצמות זה אין כחות בתוכה כוללת

דרגה וישנה עצמה, לנפש הכוחות בין הפרדה איזו לעשות

הם שם והכוחות הנפש, עצם את רק יש ששם יותר גבוהה

נ"ע: הרבי של ובלשון ופוטנציאל. יכולת של באופן רק

אחדות בבחינת הם ושם הכחות את נושא בעצמו "הנפש

- בעצמה" הכחות את שנושאה גם היא אחת שהנפש ממש

בין להפריד ניתן לא בה בנפש יותר עצמית דרגה שזו

בתכלית בה מאוחדים והם לנפש, .הכוחות
íðîàהנפש זאת למרות מוגבלים, הם עצמם שהכוחות אף
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אמנם הנפש שהרי הנפש, של אחדותה על מוסיפים הם

של באופן לא שם הם אך מוגבלים כוחות בתוכה מכילה

ממש ìåìëäמציאות éîöòä éìåéää ìëùä çëã òåãéëå ,
'åë ììëå ììë éìëù úðéçáá åðéà ùôðä íöòáדהיינו -

שכל לא שזה לשכל, יכולת רק אלא נעלם, שכל לא אפילו

וכלל, åë',כלל úåçë éøàùá ïëåהנפש בעצם שהם כפי

ירדו שהם כפי ממציאותן לגמרי מופשטים הם הרי

כלומר, בלבד. כיכולת שם נמצאים והם באברים, והתלבשו

הנפש. בעצם בכוח להגבלה פוטנציאלית שייכות רק שיש

ohw hxtl ,a"xrz ,zereayd bg

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"txz'd mixn`nd xtq

היום" "וידעת צ"ל אלא אלקות. הוא שהטבע האמת לדעת רוצה אינו אחד, שבכל ה"כסיל"
על להתגבר כדי בה', הפשוטה האמונה והוא ה"דעת", לבחינת "נזר" צריך אלקות. הוא שהעיקר

הבהמית. דנפש החום

‰p‰Âולב דעת יזרּו חכמים "ׂשפתי ּׁשּכתּוב מה יּובן ּבזה ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
אּמֹות ׁשהם ּבכלל, ּדהּכסילים כן". לא ְְְְִִִִִֵֵֶַָֹֻּכסילים
כן", "לא אֹומרים ּבפרט, ואחד אחד ׁשּבכל והּכסיל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהעֹולם,
ׁשּבעׂשרה כן" ּד"ויהי הּכּונה לדעת רֹוצים ׁשאינם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָוהינּו
להבין ודעּתם לּבם נֹותנים ׁשאינם והינּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמאמרֹות,
ואּמֹות העֹולם, ׁשּבבריאת הּפנימית הּכּונה ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֻּולהׂשּכיל
הּנפׁש וכן העֹולם", היה "אבטֹומטֹוס אֹומרים ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָהעֹולם
אלקּות, הּוא טבע ּכי האמת לידע רֹוצה אינֹו ֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהּבהמית
ּדהּנה דעת", יזרּו חכמים "ׂשפתי אבל ּכסילים. ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָָָונקראים
אל והׁשבת הּיֹום "וידעּת ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא ּדעת ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּפרּוׁש
מּתחת הארץ ועל מּמעל ּבּׁשמים האלקים הּוא ה' ּכי ְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹלבב
עֹולם", ׁשל ּבחללֹו אפּלּו עֹוד, "אין רז"ל ואמרּו עֹוד", ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָאין
האלקּות, הּוא ּבהם העּקר הרי הּגׁשמּיים הּדברים ּכל ְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּדגם
היטב ויֹודע רֹואה הּוא הרי אדם ּדכל אלקּה אחזה ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּומּבׂשרי
מקֹום מּכל נׁשמתֹו, מעֹולם ראה ׁשּלא ׁשהגם חי, ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּגּופֹו
המחּיה חּיּות ּבֹו ׁשּיׁש אצלֹו ספקא ּוספק ספק ׁשּום ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבלי
הּגּוף מן הּנפׁש ּבצאת – והראיה העּקר, והּוא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָאֹותֹו
ּגדֹול, ּגּוף הּוא העֹולם ּדגם יבין ּומעצמֹו הּכל, ְְְִִֵֵַַַַָָָָֹמתּבּטל
הּוא ׁשהאדם ל"א ּפרק נתן ּדרּבי ּבאבֹות ׁשּכתּוב ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָּוכמֹו
המחּיה חּיּות יׁש והרי ּגדֹול, ּגּוף הּוא והעֹולם קטן ְְֲֵֵַַַַָָָָָָָעֹולם

ׁשהּוא יכּתירּו, לׁשֹון יזרּו ז"ל רׁש"י ׁשּפרׁש וזהּו כּו', ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָאֹותֹו
ּולהּׂשיג לידע לאדם לֹו אפׁשר אי ּדהלא ועטרה, נזר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹענין
ּתפיסא מחׁשבה לית ׁשהרי ּגמּורה הּׂשגה ּבבחינת ְְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאלקּות

ּבּזהיחּביּה ּופרׁש אּכלל, חלק עּמּוד(ּפרׁשת)ר קכב ּדף חּיי ְֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
"מחׁשבה ׁשם ּדאיתא חכמה, ּבחינת על קאי ּדמחׁשבה ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָָָא

לעלמין" אתּפריׁש ּדלא ואםיטויֹובלא ּובינה, חכמה והינּו , ְְְְְְְְְְִִִִִַָָָָָָָ
עּלאה חכמה ּבחינת ּגם ּביּהכּכן ותֹופסת מּׂשגת אינּה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּגם יתּבר ׁשּלגּביו עׂשית", ּבחכמה "ּכּלם ּוכדכתיב ,ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻיתּבר
יּׂשיג אי לזאת ואי כּו', נחׁשבת הּגׁשמית ּכעׂשּיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהחכמה
ּבחכמה ּגם מּׂשג ׁשאינֹו האלקּות את ׁשּבׂשכלֹו ּבחכמה ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻהּוא
ועטרה נזר ּבחינת לעׂשֹות ׁשּצרי דעת", "יזרּו וזהּו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעּלאה.
הּוא ּבעלּה", עטרת חיל "אׁשת ּבחינת והּוא ּדעת, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָלבחינת
ּׁשאפׁשר מה ּכי ,יתּבר ּבֹו להאמין ּפׁשּוטה האמּונה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבחינת
המהּוה אלקי ּכח ׁשּיׁש רק הּוא הּדעת ידי על ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַַַֹֹלהּׂשיג
להּׂשיג אבל האלקי, האֹור הּוא והעּקר העֹולם, את ְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹּומחּיה
אפׁשר אי זה – ּומחּיה מהּוה הּוא ואי האלקּות ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָֹאת
ידי ועל ,יתּבר ּבֹו להאמין ּפׁשּוטה ּבאמּונה אם ּכי ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַָָָלהּׂשיג
הּפנימי הרצֹון התּגּלּות ענין ׁשהּוא הּפׁשּוטה ְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָָהאמּונה
ּדנפׁש החם על מתּגּבר זה ידי על הּנה הּנ"ל, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹוהעצמי

ֲִַַהּבהמית.
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אמנם הנפש שהרי הנפש, של אחדותה על מוסיפים הם

של באופן לא שם הם אך מוגבלים כוחות בתוכה מכילה

ממש ìåìëäמציאות éîöòä éìåéää ìëùä çëã òåãéëå ,
'åë ììëå ììë éìëù úðéçáá åðéà ùôðä íöòáדהיינו -

שכל לא שזה לשכל, יכולת רק אלא נעלם, שכל לא אפילו

וכלל, åë',כלל úåçë éøàùá ïëåהנפש בעצם שהם כפי

ירדו שהם כפי ממציאותן לגמרי מופשטים הם הרי

כלומר, בלבד. כיכולת שם נמצאים והם באברים, והתלבשו

הנפש. בעצם בכוח להגבלה פוטנציאלית שייכות רק שיש
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היום" "וידעת צ"ל אלא אלקות. הוא שהטבע האמת לדעת רוצה אינו אחד, שבכל ה"כסיל"
על להתגבר כדי בה', הפשוטה האמונה והוא ה"דעת", לבחינת "נזר" צריך אלקות. הוא שהעיקר

הבהמית. דנפש החום

‰p‰Âולב דעת יזרּו חכמים "ׂשפתי ּׁשּכתּוב מה יּובן ּבזה ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
אּמֹות ׁשהם ּבכלל, ּדהּכסילים כן". לא ְְְְִִִִִֵֵֶַָֹֻּכסילים
כן", "לא אֹומרים ּבפרט, ואחד אחד ׁשּבכל והּכסיל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהעֹולם,
ׁשּבעׂשרה כן" ּד"ויהי הּכּונה לדעת רֹוצים ׁשאינם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָוהינּו
להבין ודעּתם לּבם נֹותנים ׁשאינם והינּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמאמרֹות,
ואּמֹות העֹולם, ׁשּבבריאת הּפנימית הּכּונה ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֻּולהׂשּכיל
הּנפׁש וכן העֹולם", היה "אבטֹומטֹוס אֹומרים ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָהעֹולם
אלקּות, הּוא טבע ּכי האמת לידע רֹוצה אינֹו ֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהּבהמית
ּדהּנה דעת", יזרּו חכמים "ׂשפתי אבל ּכסילים. ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָָָונקראים
אל והׁשבת הּיֹום "וידעּת ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא ּדעת ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּפרּוׁש
מּתחת הארץ ועל מּמעל ּבּׁשמים האלקים הּוא ה' ּכי ְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹלבב
עֹולם", ׁשל ּבחללֹו אפּלּו עֹוד, "אין רז"ל ואמרּו עֹוד", ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָאין
האלקּות, הּוא ּבהם העּקר הרי הּגׁשמּיים הּדברים ּכל ְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּדגם
היטב ויֹודע רֹואה הּוא הרי אדם ּדכל אלקּה אחזה ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּומּבׂשרי
מקֹום מּכל נׁשמתֹו, מעֹולם ראה ׁשּלא ׁשהגם חי, ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּגּופֹו
המחּיה חּיּות ּבֹו ׁשּיׁש אצלֹו ספקא ּוספק ספק ׁשּום ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבלי
הּגּוף מן הּנפׁש ּבצאת – והראיה העּקר, והּוא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָאֹותֹו
ּגדֹול, ּגּוף הּוא העֹולם ּדגם יבין ּומעצמֹו הּכל, ְְְִִֵֵַַַַָָָָֹמתּבּטל
הּוא ׁשהאדם ל"א ּפרק נתן ּדרּבי ּבאבֹות ׁשּכתּוב ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָּוכמֹו
המחּיה חּיּות יׁש והרי ּגדֹול, ּגּוף הּוא והעֹולם קטן ְְֲֵֵַַַַָָָָָָָעֹולם

ׁשהּוא יכּתירּו, לׁשֹון יזרּו ז"ל רׁש"י ׁשּפרׁש וזהּו כּו', ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָאֹותֹו
ּולהּׂשיג לידע לאדם לֹו אפׁשר אי ּדהלא ועטרה, נזר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹענין
ּתפיסא מחׁשבה לית ׁשהרי ּגמּורה הּׂשגה ּבבחינת ְְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאלקּות

ּבּזהיחּביּה ּופרׁש אּכלל, חלק עּמּוד(ּפרׁשת)ר קכב ּדף חּיי ְֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
"מחׁשבה ׁשם ּדאיתא חכמה, ּבחינת על קאי ּדמחׁשבה ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָָָא

לעלמין" אתּפריׁש ּדלא ואםיטויֹובלא ּובינה, חכמה והינּו , ְְְְְְְְְְִִִִִַָָָָָָָ
עּלאה חכמה ּבחינת ּגם ּביּהכּכן ותֹופסת מּׂשגת אינּה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּגם יתּבר ׁשּלגּביו עׂשית", ּבחכמה "ּכּלם ּוכדכתיב ,ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻיתּבר
יּׂשיג אי לזאת ואי כּו', נחׁשבת הּגׁשמית ּכעׂשּיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהחכמה
ּבחכמה ּגם מּׂשג ׁשאינֹו האלקּות את ׁשּבׂשכלֹו ּבחכמה ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻהּוא
ועטרה נזר ּבחינת לעׂשֹות ׁשּצרי דעת", "יזרּו וזהּו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעּלאה.
הּוא ּבעלּה", עטרת חיל "אׁשת ּבחינת והּוא ּדעת, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָלבחינת
ּׁשאפׁשר מה ּכי ,יתּבר ּבֹו להאמין ּפׁשּוטה האמּונה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבחינת
המהּוה אלקי ּכח ׁשּיׁש רק הּוא הּדעת ידי על ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַַַֹֹלהּׂשיג
להּׂשיג אבל האלקי, האֹור הּוא והעּקר העֹולם, את ְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹּומחּיה
אפׁשר אי זה – ּומחּיה מהּוה הּוא ואי האלקּות ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָֹאת
ידי ועל ,יתּבר ּבֹו להאמין ּפׁשּוטה ּבאמּונה אם ּכי ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַָָָלהּׂשיג
הּפנימי הרצֹון התּגּלּות ענין ׁשהּוא הּפׁשּוטה ְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָָהאמּונה
ּדנפׁש החם על מתּגּבר זה ידי על הּנה הּנ"ל, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹוהעצמי

ֲִַַהּבהמית.
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בו.יח. (משגת) תופסת מחשבה לעולם.יט.אין נפרדים שאינם (בינה) ויובל (חכמה) עליונהכ.מחשבה
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דבר על לעמוד אפשר אי (כי שכלית השערה יש והנה

גשמיות מפני וביותר הענין, של זכותו מפני בבירור זה

שכלית השערה בשם רק לכנותו אפשר ולכן השגתינו,

הכוחות גילוי הנה הכלים ר"ל שנחסרו במי כי בלבד)

כי בהאברים. פעולתם בעת מכמו יותר בתוקף הם האלו

הגלוים וכוחות הנפש, אברי הם הנפש כוחות הנה

הוא פעולתם ואופן ממש, פועלים כוחות הם שבנפש

כוח וכל שלו, הפרטי בהאבר כוח כל ממש בהתלבשות

דפעולת פעולתו, ענין לפי וגבורה כוח לו נותן הנפש הרי

כוח פועל, שהוא מה הא' ענינים, בשני הוא הכוחות

להניע התנועה כוח לשמוע, השמיעה כוח לראות, הראיה

הכוח הוא והב' ענינו, לפי כוח כל וכן משא, ולהסיע

לראות הראיה כוח גבורת דומה דאינו שבהכוח, וגבורה

משא, להסיע או ולצייר לכתוב התנועה כוח של לגבורתו

והן ענינו, לפי הכוח פעולת ועצם בגוף הן בשניהם הרי

הפועל, אל מהכוח פעולתו להביא וגבורתו כוחו צורך לפי

הכוחות ידי על הנפש, השפעת הוא בשניהם הנה

כוח לכל המודד שהוא כללי אור גילוי ידי ועל הנעלמים,

ומהאי פעולתו, ענין לפי לו הדרושה וגבורה הכוח וכוח,

כוחו לגבי פעולה בשם נקרא עצמו הכוח הנה טעמא

כמו הפועל, מכוח הנפעל שהדבר דכשם והיינו הכללי,

כוח של ופעולתו בכוחו הנעשה הכלי או הנזרקת האבן

ועשאו, שפעלו הכוח לגבי פעולה בשם נקרא התנועה

וגבורה כוח לו הפריש שהנפש זה פועל כוח כן כמו הנה

פעולתו דבר להביא שיוכל והמדה השיעור באותו מוגבלה

בשם נקרא כן גם הוא הפועל, אל מהכוח ענינו לפי

פועל הפרטי שהכוח ובזה הכללי, כוחו לגבי פעולה,

או למקום, ממקום המשא או האבן בהסעת פעולתו

וגבורתו כוחו מכלה הוא בזה הנה הכלי, את שעשה

על נוסף הנה פעולתו, עושה שהוא במה מהנפש, לו הניתן

שהרי מהנפש, שליחותו כלומר עניניו, עושה שהוא מה

הנה פרטית, לפעולה הנפש מן מיוחד שליח הוא כוח כל

הכוח מתכלים עושה, שהוא בפעולה הרי כך על נוסף

שליחותו. לעשות לו נותנו שהנפש והגבורה

b"vxz ,zereayd bgc 'a

•

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

a"pxz - v"iixd x"enc` zyecw ceak zniyx

החבית עם הקרון את הוא גם מושך אפו ובזיעת סוסו, את מצליף כי ואם לעבודתו, שב רא"ל
ירק האגודת אודות על האורח של סיפורו הנה זה, עם אבל מים, אשרהמלאה הסברו עם העני של

עולם, להבורא הוא וחביב יקר ובשמחה לבב בתום השי"ת לכבוד שעושים ביותר הקטנה גם עבודה כל

מנוח. לו נותן ואינו במוחו מנקר שמו, וברוך הוא ברוך

מצוה דבר באיזה יזכהו אשר להקב"ה ומבקש מתחנן ובלבו הירק, בעל העני לאותו הוא מקנא

רבה. ובשמחה לבו בכל ה' את לעבוד

עתה דגם בלשונו, לה ומסביר האורח, מן שמע אשר את לאשתו הרא"ל הוא מספר לביתו כשבא

קרבן. כמקריב הוא בשמחה מצוה שמקיימים בישראל ואשה איש כל אבל המקדש, בית לנו אין אם גם

לר' מנוח לו נותן אינו והעני העשיר קרבן על האורח של וסיפורו ושלש, שבועיים שבוע, עבר

ליפא. אליעזר

לבו. את הרנין אשר במוחו חדש רעיון לו נפל הקהל ראש נפתלי לר' מים הרא"ל כשהביא פעם

מכפי יותר אגורה בחצי לו משלמים היו אשר לרא"ל לו היו נכבדים בתים בעלי ארבעה כאמור,

מכמו החצי המחיר הי' הכנסת לבית מים הבאת ובעד מהם, היתה פרנסתו חצי וכמעט הקצוב, המקח
הארבעה דוב זלמן ר' עם יחליף הוא אשר הרא"ל, של בדעתו ויעלה בינונים, בע"ב משלמים שהיו

שבעיר. כנסיות בתי בהארבע בתים בעלי

הלא טוען, האיש בלימודם. מצליחים אינם בניהם מאשר רוח ועצובי מאד דואגים ואשתו רא"ל

אבי' גם כי טוענת, והאשה עולם, גאון הי' – מכיריו מפי השמועה כפי – צדיק הי' אלימלך ר' אביו
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על נפשם במר בוכים כאחד ושניהם עולם, וגאון צדיק הי' – דאתרא מרא הצדיק הרב שאמר כפי –

בלימודם. מצליחים אינם בניהם אשר גורלם מר

הספרים, מתוך הרבנית קראה מאשר סיפורים הרבה ושמעה הרב, בבית התחנכה כי אף רא"ל, אשת
להתפלל וגם ידעה, לא בספר קרוא אבל הרב, שפסק ושמעה ראתה מאשר דינים פסקי כמה ידעה וגם
יראת והיתה שהכל, העץ, האדמה, מזונות, המוציא, ברכת לברך ידעה רק ידעה, לא הסידור מתוך

לבב וטובת .23השם

ובתחנונים בבכיות אחריו, אומרת ואשתו במלה מלה תהלים מזמורי אומר רא"ל הי' קרובים לעתים
דברי יקבלו אשר בניהם של ולבם מוחם ויפתח עליהם ירחם כי להשי"ת, עמוק לב מקרב מתחננים

ובתמים. באמת אלקים יראי ויהיו תורה

לע מתאמצים היו ואשתו נתנורא"ל ארוחתם ואת צמו פעמים כמה יכולתם. מכפי יותר צדקה שות
לעניים, ותחלקם בני' שני עבור לחם חלות שתי אופה רא"ל של אשתו היתה ש"ק ערב בכל לעניים.

ועבודתו. בתורתו בניהם עיני את השי"ת יאיר אשר בניהם, שני עבור הכנסת בבית נרות שתי ומדלקת

ובניהם עליהם השי"ת ירחם זה בזכות אשר כנסיות להבתי מים להביא רא"ל של בדעתו וכשעלה
בעיני'. הדבר וייטב לאשתו, וסיפר בא בלימודם, יצליחו

לו יתן ורז"ד שלו, הנכבדים בע"ב להארבעה מים הספקת לו יתן כי דוב זלמן לר' הרא"ל ויציע

כנסיות. בתי להארבע מים ההספקת

המים, בהספקת הנעשה והתמורה החילוף על לב משים איש אין רא"ל. להצעת הסכים רז"ד
קץ. אין ואשתו רא"ל ולשמחת
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תרצ"ה ראשון אדר כ"ט ב"ה

ווין אצל פורקערסדארף,

מוהר"ר אי"א וו"ח נעלה והכי הנכבד ידידי

סטרלין שו"ב שי' דוד משה

וברכה. שלום

כש"ת תרשישים גזע תהלה לשם הנודע הרה"צ ידידי ש"ב

כי בשמו לי כותב טוערסקי שליט"א ישראל יעקב מוהר"ר

מפורט. שלום פרישת לשמוע הוא תאב

דרכי מעיקרי הם והדביקות ההתקשרות והחיבה האהבה

להם אין הללו ומדות החסידים, של ועבודתם החסידות

מקום. וריחוק מחיצות הפסק

תלת כמאמר תורה ע"י הוא האמיתי ההתקשרות אמנם

באורייתא מתקשראין ישראל בדא דא מתקשראן קשרין

הוא באלקות הנשמה דהתקשרות והיינו בקוב"ה, ואורייתא

התורה. ע"י

ע"י הוא באלו ואלו בזה זה הנשמות בהתקשרות הוא וכן

עי"ז הנה בו שמתעסק תורה הדברי אותן כשלומדים התורה

האמיתי. והתקשרות האהבה והוא מתקשרות הנשמות

אאמו"ר כ"ק הוד אצל ביחידות בהיותו מאנ"ש אחד

הרוחני מצבו על התאונן זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

על וברכה עצה וביקש ובעבודה. בלימוד סדר וביקש

זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד והשיבו התקשרות.

מקושר. ותהי' שלי המאמרים למוד זי"ע, נבג"מ

טובה מביאה התורה שע"י הלזו וההתקשרות האהבה

אנ"ש משלום לשמוע במאד לי וינעם משולשת וברכה כפולה

והאם דא"ח בלימוד קבוע סדר יש אם הטובה במחנם שי'

שי'. אנ"ש בין כנהוג ידידות במסיבת לזמן מזמן מתועדים

הרופאים מצות אך שהי' מכמו הוטב ת"ל בריאותי מצב

דיעט ושמירת ברפואות ההתעסקות זמן להמשיך עלי חזקה

רפואה הצריכים שי' כאחב"י בתוך רפואה לי ישלח והשי"ת

בגו"ר.

ומברכו. הדו"ש ידידו
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על נפשם במר בוכים כאחד ושניהם עולם, וגאון צדיק הי' – דאתרא מרא הצדיק הרב שאמר כפי –

בלימודם. מצליחים אינם בניהם אשר גורלם מר

הספרים, מתוך הרבנית קראה מאשר סיפורים הרבה ושמעה הרב, בבית התחנכה כי אף רא"ל, אשת
להתפלל וגם ידעה, לא בספר קרוא אבל הרב, שפסק ושמעה ראתה מאשר דינים פסקי כמה ידעה וגם
יראת והיתה שהכל, העץ, האדמה, מזונות, המוציא, ברכת לברך ידעה רק ידעה, לא הסידור מתוך

לבב וטובת .23השם

ובתחנונים בבכיות אחריו, אומרת ואשתו במלה מלה תהלים מזמורי אומר רא"ל הי' קרובים לעתים
דברי יקבלו אשר בניהם של ולבם מוחם ויפתח עליהם ירחם כי להשי"ת, עמוק לב מקרב מתחננים

ובתמים. באמת אלקים יראי ויהיו תורה

לע מתאמצים היו ואשתו נתנורא"ל ארוחתם ואת צמו פעמים כמה יכולתם. מכפי יותר צדקה שות
לעניים, ותחלקם בני' שני עבור לחם חלות שתי אופה רא"ל של אשתו היתה ש"ק ערב בכל לעניים.

ועבודתו. בתורתו בניהם עיני את השי"ת יאיר אשר בניהם, שני עבור הכנסת בבית נרות שתי ומדלקת

ובניהם עליהם השי"ת ירחם זה בזכות אשר כנסיות להבתי מים להביא רא"ל של בדעתו וכשעלה
בעיני'. הדבר וייטב לאשתו, וסיפר בא בלימודם, יצליחו

לו יתן ורז"ד שלו, הנכבדים בע"ב להארבעה מים הספקת לו יתן כי דוב זלמן לר' הרא"ל ויציע

כנסיות. בתי להארבע מים ההספקת

המים, בהספקת הנעשה והתמורה החילוף על לב משים איש אין רא"ל. להצעת הסכים רז"ד
קץ. אין ואשתו רא"ל ולשמחת
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לב. שתח"י: ההעתקות בא' (23
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תרצ"ה ראשון אדר כ"ט ב"ה

ווין אצל פורקערסדארף,

מוהר"ר אי"א וו"ח נעלה והכי הנכבד ידידי

סטרלין שו"ב שי' דוד משה

וברכה. שלום

כש"ת תרשישים גזע תהלה לשם הנודע הרה"צ ידידי ש"ב

כי בשמו לי כותב טוערסקי שליט"א ישראל יעקב מוהר"ר

מפורט. שלום פרישת לשמוע הוא תאב

דרכי מעיקרי הם והדביקות ההתקשרות והחיבה האהבה

להם אין הללו ומדות החסידים, של ועבודתם החסידות

מקום. וריחוק מחיצות הפסק

תלת כמאמר תורה ע"י הוא האמיתי ההתקשרות אמנם

באורייתא מתקשראין ישראל בדא דא מתקשראן קשרין

הוא באלקות הנשמה דהתקשרות והיינו בקוב"ה, ואורייתא

התורה. ע"י

ע"י הוא באלו ואלו בזה זה הנשמות בהתקשרות הוא וכן

עי"ז הנה בו שמתעסק תורה הדברי אותן כשלומדים התורה

האמיתי. והתקשרות האהבה והוא מתקשרות הנשמות

אאמו"ר כ"ק הוד אצל ביחידות בהיותו מאנ"ש אחד

הרוחני מצבו על התאונן זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

על וברכה עצה וביקש ובעבודה. בלימוד סדר וביקש

זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד והשיבו התקשרות.

מקושר. ותהי' שלי המאמרים למוד זי"ע, נבג"מ

טובה מביאה התורה שע"י הלזו וההתקשרות האהבה

אנ"ש משלום לשמוע במאד לי וינעם משולשת וברכה כפולה

והאם דא"ח בלימוד קבוע סדר יש אם הטובה במחנם שי'

שי'. אנ"ש בין כנהוג ידידות במסיבת לזמן מזמן מתועדים

הרופאים מצות אך שהי' מכמו הוטב ת"ל בריאותי מצב

דיעט ושמירת ברפואות ההתעסקות זמן להמשיך עלי חזקה

רפואה הצריכים שי' כאחב"י בתוך רפואה לי ישלח והשי"ת

בגו"ר.

ומברכו. הדו"ש ידידו
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קסד

 ב"ה,  ט' אדר א', תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

 לכבוד מר דוד שי' בן גוריון 

ראש הממשלה

שלום וברכה!

אתמול שלחתי מענה שלי הרשמי על השאלה, שאלת הרישום, ואתו רב הסליחה על עיכוב המענה 

עד עתה - מפני כמה סיבות. והבא לקמן כתוב בלתי רשמי, וגם לא חצי רשמי.

ולכן תקותי אשר יסלח לי כ' על כתבי בלי דיפלומטיא, ואולי גם הסגנון אינו מתאים להפרטי כל, 

וגם - על שאקדים איזו שורות ברעיונות שלכאורה פשוטים הם.

כיון שבעולמנו כל ענין אינו מופשטי אלא קשור באישים ותנאים, הנני משתמש בהזדמנות זו לבוא 

בשורותי דלהלן, אל כ' בתור זה העומד בראש בעית הרישום, ויותר מזה - שהשפעתו גדולה ברקע החיים 

שבארצנו הק', אשר הבעי' הנ"ל היא רק אחד הפרטים שלו.

בני  ביחוד בחיי עמנו  עולם,  זו היא תקופת הרת  בודאי שאין צורך להאריך בנקודה שתקופתנו 

ישראל בכל מקום שהם, הן בגשם והן ברוח. וכמו שהי' מתמיד בתולדות ימי עמנו, הרי הענינים הרוחניים 

משפיעים הרבה יותר על הענינים הגשמיים מאשר להיפך. )לא נעלם ממני, כי השקפה זו אינה עולה בד בבד 

עם שיטת החמרניות וכיו"ב, אבל אין זה נוגע כל כך להבא להלן(.

מובן אשר לעת כזאת האחריות המוטלת על כל אחד ואחד - חשובה וגדולה פי כמה מאשר בשנים 

ואפשר  עמנו,  בחיי  שטחים  בכמה  גדולה  השפעה  להם  שיש  אלה  על  המוטלת  האחריות  ובפרט  כסדרן, 

גדולה עוד יותר מאשר המשפיע משער בנפשו.

ובכל ענין ודבר, הרי אחריות קשורה בזכות, וככל שתגדל האחריות של האדם, תגדל גם זכותו, 

כשנושא באחריות וממלא תפקידו בזה, ולאו כל אדם זוכה לאחריות - זכות גדולה וציבורית, וגם הזוכה 

לזה - לא כל שעה שעת הכושר היא למילוי התפקיד והאחריות.

כוונתי כאן להשפעתו של כ', אשר איך שלא יוגדר המצב באופן רשמי, הרי בפועל בארץ ישראל 

כעת, הנה החלטתו של כ' קובעת היא בשטחים הכי חשובים בחיי הציבור בארץ, ובזה - גם בכמה ענינים 

אשר בשטח הרוחני.

וכנ"ל  ואין לי עסק כאן בשאלה אם המשטר הוא דימוקרטי או לא, שהרי לא להתווכח באתי, 

- מכתבי הוא בלתי רשמי ורק בהשייך להמציאות כמו שהיא בפועל, והמציאות שהנני רואה - שלכבודו 

השפעה הכי גדולה בעיצוב המצב בארצנו, אף שלפעמים יכול לפעול במישרין ולפעמים רק בעקיפין.

לארץ  בחוץ  הדרים  ישראל  בני  סתם  אשר  הפתגם  מסוימים,  בחוגים  הי',  שגור  מלפנים  בשנים 

מוכרחים לדת ישראל ועניני' - כתריס בפני הטמיעה בעמים וכו', אבל אלו שימציאו "תריס" אחר במקום 

הדת, וביחוד - כל אלו שיסתדרו בארץ ישראל במסגרת משלהם איזו שתהי', שהאוירה והשפה והמסגרת 

וכו' )לכאורה( תריס למופת הם - יכולים לוותר על דת ישראל, או בנוסח עקבי יותר - מה להם ול"מעמסה" 

זו שבחייהם, מעמסה יום יומית ובדבר גדול ובדבר קטן.

אבל מהלך והתפתחות הענינים בארץ ישראל במשך ז-ח שנים האחרונות - מבליט יותר ויותר את 

הנקודה, אשר כמה שלא יהי' גדול ההכרח בדת ועניני' לבני ישראל אשר בחוץ לארץ, מוכרחים הם עוד 

יותר וחיונים לבני ישראל אשר בארץ ישראל. ואחד הטעמים היסודיים: בארץ ישראל דוקא נראית סכנה 

אשר דור השני יקים טיפוס חדש, אשר בשם בני ישראל ידגול, אבל זר יהי' לעברו של עמנו על כל ערכיו 

הנצחיים והעצמיים, וגם מנגד לו - בהשקפת עולמו, בתרבות שלו ובתוכן חייו היום יומיים. מנגד למרות 

אשר עברית ידבר, בארץ האבות ידור וגם לשמע התנ"ך יתלהב.

אגרות קודש
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צורך  רואה  שאיני  )ובפרט  מובנים  מטעמים  וכלל  כלל  זו  כאובה  בנקודה  להאריך  רוצה  איני 

באריכות(. ואחד הטעמים, כי רוצה הנני לקוות אשר לא תקום פעמיים צרה, וסוף סוף גם מתוך בני הדור 

האמור יתריעו בקול גדול על סכנה האמורה וישמע הקול ויפעול פעולתו לקדם פני הרעה בעוד מועד. והרי 

דוקא בשנים האחרונות מורגשת תסיסה חזקה בחוצה לארץ ובארץ ישראל לדרוש ולתבוע תוכן רוחני 

בחיים, ואם להתעמק בזה, הרי הכמי' היא אחרי משהו למעלה משכל האדם.

ובודאי שלא ירוו צמאונו של הנוער והצעירים של עמנו הנצחי - על ידי הסברות ושיטות מעשה ידי 

אדם היום, ואשר גורלם יהי' כגורל השיטות שנתחדשו אתמול ולא תמצאינה עוד בין החיים. וכאן המקום 

ה' אלקינו בחורב  לפני  ישראל  עמוד עם  ערכינו העצמיים מיום  פה,  ושבעל  וישראל, שבכתב  לדת משה 

ונשמע קול הגדול ולא יסף: אנכי ה' אלקיך גו' לא יהי' לך אלקים אחרים גו'.

ציווי והוראה - אבל בסגנון שפירושו גם הבטחה.

ומובן שאין כלל הכוונה לדתיות תיאורטית, כהשקפת עולם עיונית בלבד וכנושא להרצאות בימי 

ענינים  בענינים הנקראים בפי העולם  וגם  גם בימות החול  ובמעשה,  ומועד, אלא אורח חיים בפועל  חג 

חילוניים; והרי דתנו - בעיקרה מעשית היא.

 - לפרטיו  ישראל  בארץ  החיים  רקע  כל  את  ולשנות  להטות  כמוה  מאין  עתה  היא  הכושר  שעת 

בכיוון האמור, ושעת כושר זו דופקת על פתחו, כי ביד כ' האפשריות והזכות לנצלה באופן הכי יעיל. זכות 

ואפשריות שלאו כל אדם זוכה להם, ושלא היו כמותן משך ועשיריות בשנים.

- האומנם חושבני שבמכתבי אוכל  כ'  בלב  יעוררו תמי'  לומר אשר שורות הנ"ל  לכאורה, קרוב 

לשנות ולהשפיע על השקפת עולם בת עשיריות בשנים,

ובפרט - השקפתו של אדם שראה פרי בעמלו.

אבל כיון, שלדעתי, המצב בא"י הוא כנ"ל, הרי המצב כשלעצמו והאמת לאמתו אשר ברעיון עצמו, 

והאפשרות הכי נפלאה ומיוחדה במינה שניתנה למר - הם המדברים, המבקשים ודורשים. ובודאי אשר גם 

בלעדי מכתבי - התבונן כ' בכל זה רבות פעמים.

אלא שלא ראיתי רשות לעצמי לעבור על כל זה בשתיקה - בה בשעה שכותב הנני בבעיית הרישום 

אשר חלק היא מכללות רקע האמור, ומצאתי לחוב שלי לעורר אודות זה - לפחות במכתב פרטי לכ'.

בהזדמנות זו, ובבקשת סליחה על האיחור בזה, אביע תודתי על מה שבשעתו שלח לי את החוברת 

שלו, ואסתייע להאמור במכתבי זה - ממה שרשם על החוברת, בהזכירו את הארץ, הביטוי - ארץ הקדש. 

והרי התואר "קודש", כמו התואר "יהודי" תוכנו הוגדר והוקדש על ידי דורי דורות של עמנו, החל ממתן 

תורה -

שאז ניתן לנו התואר "ממלכת כהנים וגוי קדוש" ושם ניתנה לעם ישראל ארץ הקדושה לגבולותי' 

"ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת" -

ועד לימינו אלה ועד בכלל.

בכבוד ובברכה,

מנחם מענדל שניאורסאהן

אגרות קודש
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:çaænä-ìrâéíéna õçøé íérøkäå áøwäå ©©¦§¥«©§©¤¬¤§©§¨©−¦¦§©´©®̈¦
äìò äçaænä øéè÷äå ìkä-úà ïäkä áéø÷äå§¦§¦¸©Ÿ¥³¤©ŸÆ§¦§¦´©¦§¥½¨Ÿ¨´

:ýåýéì ççéð çéø äMà àeäô À¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(1306 'r c"g zegiy ihewl)

. . ‰¯Bz ÈLnÁ ‰MÓÁ „‚�k ,'‰¯B‡' Ô‡k ·È˙k ÌÈÓÚt '‰¿»ƒ¿ƒ»»¿∆∆¬ƒ»À¿≈»

‡ÏÓ ‡e‰L ,‡¯˜iÂ ¯ÙÒ „‚�k Y '·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯iÂ'««¿¡…ƒ∆»ƒ¿∆∆≈∆«ƒ¿»∆»≈

˙Ba¯ ˙BÎÏ‰(ה פ"ג, רבה (בראשית ¬»«

ׁשּגם למרֹות טֹוב, ּבֹו נאמר וּיקרא ספר ׁשּדוקא לכ ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָההסּבר

ׁשּיגיעה הּזהר, ּדברי עלּֿפי הּוא רּבֹות'. הלכֹות 'מלא ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹספר

ׁשּטֹוב ּדהינּו טבין", "ּכּמה לידי מביאים הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָועמל

ּדוקא ולכן ועמל. יגיעה עלֿידי ּכׁשּמּגיע הּתֹורה לּמּוד על ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָנאמר

ספרי מּבין ּבהבנה הּקׁשה ׁשהּוא מּפני טֹוב, נאמר וּיקרא ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבספר

'חמּור וּיקרא ספר על ּברכֹות ּבמס' הּתֹוספֹות ּכדברי ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהּתֹורה.

להבינֹו. ּבכדי רּבה התיּגעּות ּדרּוׁשה ׁשּבֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּבּספרים',

éðùãéáéø÷äå ýåýéì Bðaø÷ äìò óBòä-ïî íàå§¦¯¦¨²Ÿ¨¬¨§¨−©«Ÿ̈®§¦§¦´
:Bðaø÷-úà äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïîåèBáéø÷äå ¦©Ÿ¦À²¦§¥¬©−̈¤¨§¨«§¦§¦³

øéè÷äå BLàø-úà ÷ìîe çaænä-ìà ïäkä©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½§¦§¦−
:çaænä øé÷ ìr Bîã äöîðå äçaænäæèøéñäå ©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©§¥¦¬

éìLäå dúöða Búàøî-úàçaænä ìöà dúà C ¤ª§¨−§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧Ÿ¹̈¥³¤©¦§¥̧©Æ
:ïLcä íB÷î-ìà äîã÷æéàì åéôðëá Búà òqLå ¥½§¨¤§−©¨«¤§¦©̧Ÿ´¦§¨¨»´Ÿ

íéörä-ìr äçaænä ïäkä Búà øéè÷äå ìécáé©§¦¼§¦§¦̧Ÿ³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨©¨«¥¦−
ççéð çéø äMà àeä äìò Làä-ìr øLà£¤´©¨¥®Ÿ¨´À¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

:ýåýéìñáà÷ áéø÷ú-ék Lôðåäçðî ïaø ©«Ÿ̈«§¤À¤¦«©§¦º¨§©³¦§¨Æ
ïúðå ïîL äéìr ÷öéå Bðaø÷ äéäé úìñ ýåýéì©«Ÿ̈½−Ÿ¤¦«§¤´¨§¨®§¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬

:äðáì äéìráíéðäkä ïøäà éða-ìà dàéáäå ¨¤−¨§Ÿ¨«¤«¡¦À̈¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼
ìr dðîMîe dzìqî Böî÷ àìî íMî õî÷å§¨©̧¦¹̈§´Ÿª§À¦¨§¨Æ¦©§½̈©−
äçaænä dúøkæà-úà ïäkä øéè÷äå dúðáì-ìk̈§«Ÿ¨®̈§¦§¦̧©Ÿ¥¹¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨

:ýåýéì ççéð çéø äMàâäçðnä-ïî úøúBpäå ¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈
:ýåýé éMàî íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàìñãéëå §©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¥«¦¥¬§Ÿ̈«§¦¬

úvî úBlç úìñ øepú äôàî äçðî ïaø÷ áø÷ú©§¦²¨§©¬¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³©ŸÆ
:ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìañ §´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤

äðaø÷ úáçnä-ìr äçðî-íàåäìeìa úìñ E §¦¦§¨¬©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬
:äéäú ävî ïîMáåz÷öéå íézt dúà úBút ©¤−¤©¨¬¦«§¤«¨³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬

:àåä äçðî ïîL äéìrñ ¨¤−¨®̈¤¦§−̈¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(488 'r a"g zeiecreezd ± mgpn zxez)

ÂÈÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ ‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ(א (א, «ƒ¿»∆…∆«¿«≈≈»

,‰‡È¯˜ ‰Ó„˜ ÌÈÈeeˆ ÏÎÏe ˙B¯ÈÓ‡‰ ÏÎÏe ˙B¯ac‰ ÏÎÏ¿»«ƒ¿¿»»¬ƒ¿»ƒƒ»¿»¿ƒ»

‰aÁ ÔBLÏ(רש"י) ¿ƒ»

'אמירֹות' 'ּדּברֹות', לׁשֹונֹות ׁשלֹוׁש ּומביא מדּיק ְְְֲִִִִֵֵַַָרׁש"י

זֹו". אף זֹו "לא לֹומר ּכבא ְְִִַַָֹו'צּוּויים',

"˙B¯ac"הּוא ׁשּדּבּור מּפני חּבה, ׁשל לׁשֹון ׁשּיקּדים מּובן : ƒ¿ְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

.ר לׁשֹון יקּדים הּׁשֹומע את להבהיל ׁשּלא ּובכדי קׁשה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלׁשֹון

"˙B¯ÈÓ‡"ׁשל לׁשֹון צרי אין 'אמירה' ׁשּקדם לחׁשב יכלנּו : ¬ƒְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

קדם ׁשּגם רׁש"י מחּדׁש רּכה, לׁשֹון היא ׁשאמירה מּפני ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹחּבה,

חּבה. לׁשֹון נאמר היה"ˆÌÈÈee""אמירֹות" ּב'צּוּויים' לכאֹורה : ְֱֲִִֶַָƒƒְְִִִָָָ

אמירה הּוא ׁשּצּוּוי מּפני מּזיקה, חּבה ׁשּלׁשֹון לחׁשב ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמקֹום

הּצּוּוי. ּתקף את להחליׁש יכֹול חּבה ּולׁשֹון ואיתנה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמחלטת

לׁשֹון נאמר ל"צּוּויים" קדם ׁשּגם יֹותר, ּגדֹול חּדּוׁש רׁש"י ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמחּדׁש

ִָחּבה.

,éðù
éùéìùæðaø÷ úLçøî úçðî-íàåïîMa úìñ E §¦¦§©¬©§¤−¤¨§¨¤®¬Ÿ¤©¤−¤

:äNrzçälàî äNré øLà äçðnä-úà úàáäå ¥«¨¤«§¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¯¥«¨¤²¥¥−¤
:çaænä-ìà dLébäå ïäkä-ìà dáéø÷äå ýåýéì©«Ÿ̈®§¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈¤©¦§¥«©

iriax - b - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

èøéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´¨½̈§¦§¦−
ççéð çéø äMà äçaænä:ýåýéìéúøúBpäå ©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§©¤̧¤Æ

éMàî íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¥«¦¥¬
:ýåýéàéàì ýåýéì eáéø÷z øLà äçðnä-ìk §Ÿ̈«¨©¦§À̈£¤³©§¦¸Æ©«Ÿ̈½¬Ÿ

eøéè÷ú-àì Lác-ìëå øàN-ìë ék õîç äNrú¥«¨¤−¨¥®¦³¨§ŸÆ§¨§©½«Ÿ©§¦¯
:ýåýéì äMà epnîáéíúà eáéø÷z úéLàø ïaø÷ ¦¤²¦¤−©«Ÿ̈«¨§©¬¥¦²©§¦¬Ÿ−̈

:ççéð çéøì eìré-àì çaænä-ìàå ýåýéìâé-ìëå ©«Ÿ̈®§¤©¦§¥¬©Ÿ©«£−§¥¬©¦«Ÿ©§¨
çìî úéaLú àìå çìîz çìna Eúçðî ïaø÷̈§©´¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ©§¦À¤µ©

éäìà úéøaðaø÷-ìk ìr Eúçðî ìrî Eáéø÷z E §¦´¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬¨¨§¨«§−©§¦¬
:çìîñãéýåýéì íéøeka úçðî áéø÷z-íàå ¤«©§¦©§¦²¦§©¬¦¦−©«Ÿ̈®

úçðî úà áéø÷z ìîøk Nøb Làa éeì÷ áéáà̈¦º¨³¨¥Æ¤´¤©§¤½©§¦¾¥−¦§©¬
éøeka:Eåèäðáì äéìr zîNå ïîL äéìr zúðå ¦¤«§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤§©§¨¬¨¤−¨§Ÿ¨®

:àåä äçðîæèdNøbî dúøkæà-úà ïäkä øéè÷äå ¦§−̈¦«§¦§¦̧©Ÿ¥¹¤©§¨«¨À̈¦¦§¨Æ
:ýåýéì äMà dúðáì-ìk ìr dðîMîeô ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®¦¤−©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'r f"ig zegiy ihewl)

'‰Ï Ôa¯˜ ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡(ב (א, »»ƒ«¿ƒƒ∆»¿»«

ÔÈ�Ú‰ ¯ac ‰·„� ˙B�a¯˜a(רש"י) ¿»¿¿¿»»ƒ≈»ƒ¿»

ולא ּדוקא, יחיד קרּבנֹות ּבדיני ּפֹותחת הּתֹורה מּדּוע ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹההסּבר

לקרּבנֹות נדבה קרּבנֹות מקּדימה יחיד ּובקרּבנֹות צּבּור, ְְְְְְְְְְְְְִִִַָָָָָָָָּבקרּבנֹות

- יֹותר חׁשּובים וחֹובה צּבּור קרּבנֹות ׁשּלכאֹורה למרֹות - ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָחֹובה

הּמׁשּכן לחנּכת קדם נאמרּו וצו) (וּיקרא אּלּו ׁשּפרׁשּיֹות מּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהּוא

את ללּמד היא אּלּו ּפרׁשּיֹות ּומּטרת ׁשמיני). (ׁשּבפרׁשת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוהקמתֹו

הּמׁשּכן. חנּכת לקראת מעׂשית הֹוראה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָֻּבניֿיׂשראל

ׁשמֹונת ּבמׁש ּכי ללּמד, עדין צר אין הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

ּדיניהם לכן הּצּבּור, קרּבנֹות את רּבנּו מׁשה הקריב הּמּלּואים ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹימי

הּתֹורה מקּדימה יחיד ּובקרּבנֹות זֹו. ּבפרׁשה ּכלל מֹופיעים ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָֹלא

ּבהקמת (ּבעּקר) ׁשהּובאּו הּקרּבנֹות ׁשהרי לחֹובה, נדבה ְְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָקרּבנֹות

על ּככּפרה מּגיעים חֹובה קרּבנֹות ּכי נדבה, קרּבנֹות היּו ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָהּמׁשּכן

חטאּו הּמׁשּכן ּכהקמת נׂשּגב ּכה ׁשּבזמן מסּתּבר ולא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹחטאים,

לחֹובה. נדבה קרּבנֹות הּתֹורה מקּדימה לכן ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָּבניֿיׂשראל.

éòéáøâàø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ-íàå§¦¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ
éðôì epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà áéø÷î àeä́©§¦½¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−¦§¥¬

:ýåýéáçút BèçLe Bðaø÷ Làø-ìr Bãé Cîñå §Ÿ̈«§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾¤−©
ícä-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ãrBî ìäà́Ÿ¤¥®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤©¨²

:áéáñ çaænä-ìrâäMà íéîìMä çáfî áéø÷äå ©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦Æ¦¤´©©§¨¦½¦¤−
-ìk úàå áøwä-úà äqëîä áìçä-úà ýåýéì©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨

áøwä-ìr øLà áìçä:ã-úàå úéìkä ézL úàå ©¥½¤£¤−©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤
úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäìr øLà áìçä©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ

:äpøéñé úBéìkä-ìr ãákä-ìräBúà eøéè÷äå ©©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨§¦§¦̧Ÿ³
íéörä-ìr øLà äìòä-ìr äçaænä ïøäà-éðá§¥©«£ŸÆ©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈£¤¬©¨«¥¦−

:ýåýéì ççéð çéø äMà Làä-ìr øLàô £¤´©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
åBà øëæ ýåýéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ´

:epáéø÷é íéîz äá÷ðæ-úà áéø÷î-àeä áNk-íà §¥½̈¨¦−©§¦¤«¦¤¬¤«©§¦−¤
:ýåýé éðôì Búà áéø÷äå Bðaø÷çBãé-úà Cîñå ¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¤¨Æ

e÷øæå ãrBî ìäà éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìr©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®§Â¨«§Â
:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éðaèáéø÷äå §¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦¸

äîéîú äéìàä Baìç ýåýéì äMà íéîìMä çáfî¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ¨«©§¨´§¦½̈
-úà äqëîä áìçä-úàå äpøéñé äörä únrì§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤©¥̧¤Æ©«§©¤´¤

:áøwä-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwäéézL úàå ©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤§¥Æ§¥´
íéìñkä-ìr øLà ïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®
:äpøéñé úéìkä-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨

àé:ýåýéì äMà íçì äçaænä ïäkä Bøéè÷äåô §¦§¦¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«
áé:ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷ ær-íàåâéCîñå §¦¥−¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³

Búà èçLå BLàø-ìr Bãé-úàãrBî ìäà éðôì ¤¨Æ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®
:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

ãéáìçä-úà ýåýéì äMà Bðaø÷ epnî áéø÷äå§¦§¦³¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©

:áøwäåèïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½
-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©

:äpøéñé úéìkäæèíçì äçaænä ïäkä íøéè÷äå ©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤³¤
:ýåýéì áìç-ìk ççéð çéøì äMàæéíìBò úwç ¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©¨¥−¤©«Ÿ̈«ª©³¨Æ

àì íc-ìëå áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤§¨−̈¬Ÿ
:eìëàúô Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(23 'r e"hg zegiy ihewl)

'‰Ï ·ÏÁ Ïk(טז (ג, »≈∆«

‰Ùi‰ ÔÓ B�a¯˜ ‡È·ÈÂ ,Ú¯‰ B¯ˆÈ ÛÎÈ - BÓˆÚ ˙BkÊÏ ‰ˆB¯‰»∆¿««¿»…ƒ¿»«¿»ƒ»¿»ƒ«»∆

:¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . . epnÓ ‡È·iL ÔÈn‰ B˙B‡aL ¯˙BÈa ÁaLn‰«¿À»¿≈∆¿«ƒ∆»ƒƒ∆¿≈≈

'‰Ï ·ÏÁ Ïk(מזבח איסורי הל' סוף (רמב"ם »≈∆«

ׁשעל לה'", חלב "ּכל לפרׁש הרמּב"ם צרי הי' ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה

לֹומר, ויׁש הּמינים? ׁשּבכל והמׁשּבח הּמבחר מן להביא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻֻהאדם

הּקּב"ה ׁשל ּבבעלּותֹו האדם להּכרת ּבּטּוי הּוא לה'" חלב ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ"ּכל

מן מקריב ולכן - ּומלֹואּה הארץ לה' - ּכּלֹו העֹולם ּכל ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֻעל

חלקם ׁשֹונים, מינים ּכלּולים ׁשּבּבריאה והיֹות והמׁשּבח. ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻהּמבחר

חלב ׁש"ּכל לֹומר צרי ּוגרּועים, ּפׁשּוטים וחלקם ּומׁשּבחים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻיפים

ּבכ ּכי מין. ׁשּבאֹותֹו והמׁשּבח הּמבחר על מדּבר ומין,לה'" מין ל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻֻ

הּקּב"ה. ׁשל ּבבעלּותֹו ׁשהם לגּלֹות צרי והּגרּוע, ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהמׁשּבח



קסז iriax - b - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

èøéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´¨½̈§¦§¦−
ççéð çéø äMà äçaænä:ýåýéìéúøúBpäå ©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§©¤̧¤Æ

éMàî íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¥«¦¥¬
:ýåýéàéàì ýåýéì eáéø÷z øLà äçðnä-ìk §Ÿ̈«¨©¦§À̈£¤³©§¦¸Æ©«Ÿ̈½¬Ÿ

eøéè÷ú-àì Lác-ìëå øàN-ìë ék õîç äNrú¥«¨¤−¨¥®¦³¨§ŸÆ§¨§©½«Ÿ©§¦¯
:ýåýéì äMà epnîáéíúà eáéø÷z úéLàø ïaø÷ ¦¤²¦¤−©«Ÿ̈«¨§©¬¥¦²©§¦¬Ÿ−̈

:ççéð çéøì eìré-àì çaænä-ìàå ýåýéìâé-ìëå ©«Ÿ̈®§¤©¦§¥¬©Ÿ©«£−§¥¬©¦«Ÿ©§¨
çìî úéaLú àìå çìîz çìna Eúçðî ïaø÷̈§©´¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ©§¦À¤µ©

éäìà úéøaðaø÷-ìk ìr Eúçðî ìrî Eáéø÷z E §¦´¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬¨¨§¨«§−©§¦¬
:çìîñãéýåýéì íéøeka úçðî áéø÷z-íàå ¤«©§¦©§¦²¦§©¬¦¦−©«Ÿ̈®

úçðî úà áéø÷z ìîøk Nøb Làa éeì÷ áéáà̈¦º¨³¨¥Æ¤´¤©§¤½©§¦¾¥−¦§©¬
éøeka:Eåèäðáì äéìr zîNå ïîL äéìr zúðå ¦¤«§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤§©§¨¬¨¤−¨§Ÿ¨®

:àåä äçðîæèdNøbî dúøkæà-úà ïäkä øéè÷äå ¦§−̈¦«§¦§¦̧©Ÿ¥¹¤©§¨«¨À̈¦¦§¨Æ
:ýåýéì äMà dúðáì-ìk ìr dðîMîeô ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®¦¤−©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'r f"ig zegiy ihewl)

'‰Ï Ôa¯˜ ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡(ב (א, »»ƒ«¿ƒƒ∆»¿»«

ÔÈ�Ú‰ ¯ac ‰·„� ˙B�a¯˜a(רש"י) ¿»¿¿¿»»ƒ≈»ƒ¿»

ולא ּדוקא, יחיד קרּבנֹות ּבדיני ּפֹותחת הּתֹורה מּדּוע ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹההסּבר

לקרּבנֹות נדבה קרּבנֹות מקּדימה יחיד ּובקרּבנֹות צּבּור, ְְְְְְְְְְְְְִִִַָָָָָָָָּבקרּבנֹות

- יֹותר חׁשּובים וחֹובה צּבּור קרּבנֹות ׁשּלכאֹורה למרֹות - ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָחֹובה

הּמׁשּכן לחנּכת קדם נאמרּו וצו) (וּיקרא אּלּו ׁשּפרׁשּיֹות מּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהּוא

את ללּמד היא אּלּו ּפרׁשּיֹות ּומּטרת ׁשמיני). (ׁשּבפרׁשת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוהקמתֹו

הּמׁשּכן. חנּכת לקראת מעׂשית הֹוראה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָֻּבניֿיׂשראל

ׁשמֹונת ּבמׁש ּכי ללּמד, עדין צר אין הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

ּדיניהם לכן הּצּבּור, קרּבנֹות את רּבנּו מׁשה הקריב הּמּלּואים ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹימי

הּתֹורה מקּדימה יחיד ּובקרּבנֹות זֹו. ּבפרׁשה ּכלל מֹופיעים ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָֹלא

ּבהקמת (ּבעּקר) ׁשהּובאּו הּקרּבנֹות ׁשהרי לחֹובה, נדבה ְְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָקרּבנֹות

על ּככּפרה מּגיעים חֹובה קרּבנֹות ּכי נדבה, קרּבנֹות היּו ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָהּמׁשּכן

חטאּו הּמׁשּכן ּכהקמת נׂשּגב ּכה ׁשּבזמן מסּתּבר ולא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹחטאים,

לחֹובה. נדבה קרּבנֹות הּתֹורה מקּדימה לכן ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָּבניֿיׂשראל.

éòéáøâàø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ-íàå§¦¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ
éðôì epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà áéø÷î àeä́©§¦½¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−¦§¥¬

:ýåýéáçút BèçLe Bðaø÷ Làø-ìr Bãé Cîñå §Ÿ̈«§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾¤−©
ícä-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ãrBî ìäà́Ÿ¤¥®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤©¨²

:áéáñ çaænä-ìrâäMà íéîìMä çáfî áéø÷äå ©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦Æ¦¤´©©§¨¦½¦¤−
-ìk úàå áøwä-úà äqëîä áìçä-úà ýåýéì©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨

áøwä-ìr øLà áìçä:ã-úàå úéìkä ézL úàå ©¥½¤£¤−©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤
úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäìr øLà áìçä©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ

:äpøéñé úBéìkä-ìr ãákä-ìräBúà eøéè÷äå ©©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨§¦§¦̧Ÿ³
íéörä-ìr øLà äìòä-ìr äçaænä ïøäà-éðá§¥©«£ŸÆ©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈£¤¬©¨«¥¦−

:ýåýéì ççéð çéø äMà Làä-ìr øLàô £¤´©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
åBà øëæ ýåýéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ´

:epáéø÷é íéîz äá÷ðæ-úà áéø÷î-àeä áNk-íà §¥½̈¨¦−©§¦¤«¦¤¬¤«©§¦−¤
:ýåýé éðôì Búà áéø÷äå Bðaø÷çBãé-úà Cîñå ¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¤¨Æ

e÷øæå ãrBî ìäà éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìr©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®§Â¨«§Â
:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éðaèáéø÷äå §¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦¸

äîéîú äéìàä Baìç ýåýéì äMà íéîìMä çáfî¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ¨«©§¨´§¦½̈
-úà äqëîä áìçä-úàå äpøéñé äörä únrì§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤©¥̧¤Æ©«§©¤´¤

:áøwä-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwäéézL úàå ©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤§¥Æ§¥´
íéìñkä-ìr øLà ïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®
:äpøéñé úéìkä-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨

àé:ýåýéì äMà íçì äçaænä ïäkä Bøéè÷äåô §¦§¦¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«
áé:ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷ ær-íàåâéCîñå §¦¥−¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³

Búà èçLå BLàø-ìr Bãé-úàãrBî ìäà éðôì ¤¨Æ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®
:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

ãéáìçä-úà ýåýéì äMà Bðaø÷ epnî áéø÷äå§¦§¦³¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©

:áøwäåèïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½
-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©

:äpøéñé úéìkäæèíçì äçaænä ïäkä íøéè÷äå ©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤³¤
:ýåýéì áìç-ìk ççéð çéøì äMàæéíìBò úwç ¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©¨¥−¤©«Ÿ̈«ª©³¨Æ

àì íc-ìëå áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤§¨−̈¬Ÿ
:eìëàúô Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(23 'r e"hg zegiy ihewl)

'‰Ï ·ÏÁ Ïk(טז (ג, »≈∆«

‰Ùi‰ ÔÓ B�a¯˜ ‡È·ÈÂ ,Ú¯‰ B¯ˆÈ ÛÎÈ - BÓˆÚ ˙BkÊÏ ‰ˆB¯‰»∆¿««¿»…ƒ¿»«¿»ƒ»¿»ƒ«»∆

:¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . . epnÓ ‡È·iL ÔÈn‰ B˙B‡aL ¯˙BÈa ÁaLn‰«¿À»¿≈∆¿«ƒ∆»ƒƒ∆¿≈≈

'‰Ï ·ÏÁ Ïk(מזבח איסורי הל' סוף (רמב"ם »≈∆«

ׁשעל לה'", חלב "ּכל לפרׁש הרמּב"ם צרי הי' ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה

לֹומר, ויׁש הּמינים? ׁשּבכל והמׁשּבח הּמבחר מן להביא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻֻהאדם

הּקּב"ה ׁשל ּבבעלּותֹו האדם להּכרת ּבּטּוי הּוא לה'" חלב ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ"ּכל

מן מקריב ולכן - ּומלֹואּה הארץ לה' - ּכּלֹו העֹולם ּכל ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֻעל

חלקם ׁשֹונים, מינים ּכלּולים ׁשּבּבריאה והיֹות והמׁשּבח. ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻהּמבחר

חלב ׁש"ּכל לֹומר צרי ּוגרּועים, ּפׁשּוטים וחלקם ּומׁשּבחים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻיפים

ּבכ ּכי מין. ׁשּבאֹותֹו והמׁשּבח הּמבחר על מדּבר ומין,לה'" מין ל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻֻ

הּקּב"ה. ׁשל ּבבעלּותֹו ׁשהם לגּלֹות צרי והּגרּוע, ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהמׁשּבח
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éùéîçãà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
ìkî äââLá àèçú-ék Lôð øîàì ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼¤À¤¦¤«¡¨³¦§¨¨Æ¦ŸÆ
úçàî äNrå äðéNrú àì øLà ýåýé úåöî¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈¥«©©−

:äpäîâírä úîLàì àèçé çéLnä ïäkä íà ¥¥«¨¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈§©§©´¨¨®
íéîz ø÷a-ïa øt àèç øLà Búàhç ìr áéø÷äå§¦§¦¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈©´¤¨¨¬¨¦²

:úàhçì ýåýéìãìäà çút-ìà øtä-úà àéáäå ©«Ÿ̈−§©¨«§¥¦´¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤
øtä Làø-ìr Bãé-úà Cîñå ýåýé éðôì ãrBî¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨©³¤¨Æ©´Ÿ©½̈

:ýåýé éðôì øtä-úà èçLåäçéLnä ïäkä ç÷ìå §¨©¬¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©
:ãrBî ìäà-ìà Búà àéáäå øtä ícîåìáèå ¦©´©®̈§¥¦¬Ÿ−¤¬Ÿ¤¥«§¨©¯

òáL ícä-ïî äfäå íca Bòaöà-úà ïäkä©Ÿ¥²¤¤§¨−©¨®§¦¨̧¦©¹̈¤³©
Lãwä úëøt éðt-úà ýåýé éðôì íéîrt:æïúðå §¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤§¨©Á

íénqä úøè÷ çaæî úBðø÷-ìr ícä-ïî ïäkä©Ÿ¥̧¦©¹̈©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤©©¦Æ
øtä íc-ìk | úàå ãrBî ìäàa øLà ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©´©À̈
ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤

:ãrBîçepnî íéøé úàhçä øt áìç-ìk-úàå ¥«§¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®
áìçä-ìk úàå áøwä-ìr äqëîä áìçä-úà¤©¥̧¤Æ©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤

:áøwä-ìr øLàèáìçä-úàå úéìkä ézL úàå £¤−©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ
-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäéìr øLà£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©

:äpøéñé úBéìkä-ìr ãákäéøBMî íøeé øLàk ©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨©«£¤´½̈¦−
:äìòä çaæî ìr ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½©−¦§©¬¨«Ÿ¨«

àé-ìrå BLàø-ìr BøNa-ìk-úàå øtä øBò-úàå§¤³©¨Æ§¤¨§¨½©Ÿ−§©
:BLøôe Baø÷å åérøkáé-ìà øtä-ìk-úà àéöBäå §¨®̈§¦§−¦§«§¦´¤¨©ÂÂ̈¤

ïLcä CôL-ìà øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî¦¸©©«£¤¹¤¨³¨Æ¤¤´¤©¤½¤
ïLcä CôL-ìr Làa íéör-ìr Búà óøNå§¨©¬Ÿ²©¥¦−¨¥®©¤¬¤©¤−¤

:óøOéôâéøác íìrðå ebLé ìàøNé úãr-ìk íàå ¦¨¥«§¦̧¨£©³¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈
øLà ýåýé úåöî-ìkî úçà eNrå ìäwä éðérî¥«¥¥−©¨¨®Â§¨Â©©̧¦¨¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬

:eîLàå äðéNrú-àìãéøLà úàhçä ärãBðå Ÿ¥«¨¤−¨§¨¥«§«§¨Æ©«©½̈£¤¬
úàhçì ø÷a-ïa øt ìäwä eáéø÷äå äéìr eàèç̈«§−¨¤®¨§¦§¦¸©¨¹̈©³¤¨¨Æ§©½̈

:ãrBî ìäà éðôì Búà eàéáäååèéð÷æ eëîñå §¥¦´Ÿ½¦§¥−¬Ÿ¤¥«§Â¨«§Â¦§¥̧
èçLå ýåýé éðôì øtä Làø-ìr íäéãé-úà äãrä̈«¥¨¯¤§¥¤²©¬Ÿ©−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨©¬

:ýåýé éðôì øtä-úàæèícî çéLnä ïäkä àéáäå ¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´
:ãrBî ìäà-ìà øtäæé-ïî Bòaöà ïäkä ìáèå ©®̈¤−Ÿ¤¥«§¨©¯©Ÿ¥²¤§¨−¦
òáL äfäå ícäéðt úà ýåýé éðôì íéîrt ©¨®§¦º̈¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½¥−§¥¬

:úëøtäçéøLà çaænä úðø÷-ìr | ïzé ícä-ïîe ©¨«Ÿ¤¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ©¦§¥À©£¤Æ
CtLé ícä-ìk úàå ãrBî ìäàa øLà ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©À̈¦§ŸÆ

:ãrBî ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«
èé:äçaænä øéè÷äå epnî íéøé Baìç-ìk úàå§¥¬¨¤§−¨¦´¦¤®§¦§¦−©¦§¥«¨
ë-äNré ïk úàhçä øôì äNr øLàk øtì äNrå§¨¨´©½̈©«£¤³¨¨Æ§©´©«©½̈¥−©«£¤

:íäì çìñðå ïäkä íäìr øtëå BlàëàéöBäå ®§¦¤¯£¥¤²©Ÿ¥−§¦§©¬¨¤«§¦´
óøN øLàk Búà óøNå äðçnì õeçî-ìà øtä-úà¤©À̈¤¦Æ©©«£¤½§¨©´Ÿ½©«£¤´¨©½

:àeä ìäwä úàhç ïBLàøä øtä úàôáëøLà ¥−©¨´¨«¦®©©¬©¨−̈«£¤¬
åéäìà ýåýé úåöî-ìkî úçà äNrå àèçé àéNð̈¦−¤«¡¨®§¨¿̈©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¹̈

:íLàå äââLa äðéNrú-àì øLàâëåéìà òãBä-Bà £¤¯Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨−̈§¨¥««©³¥¨Æ
øérN Bðaø÷-úà àéáäå da àèç øLà Búàhç©¨½£¤¬¨−̈¨®§¥¦¯¤¨§¨²§¦¬

:íéîz øëæ íéfrãëøérOä Làø-ìr Bãé Cîñå ¦¦−¨¨¬¨¦«§¨©³¨Æ©´Ÿ©¨¦½
éðôì äìòä-úà èçLé-øLà íB÷îa Búà èçLå§¨©´Ÿ½¦§²£¤¦§©¬¤¨«Ÿ−̈¦§¥´

:àeä úàhç ýåýéäëúàhçä ícî ïäkä ç÷ìå §Ÿ̈®©−̈«§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ
Bîc-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨´

äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé:åëBaìç-ìk-úàå ¦§½Ÿ¤§−¦§©¬¨«Ÿ¨«§¤¨¤§Æ
åéìr øtëå íéîìMä çáæ áìçk äçaænä øéè÷é©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́©§¨¦®§¦¤̧¨¨¯

:Bì çìñðå Búàhçî ïäkäô ©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬«
ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'r a"ig zegiy ihewl)

ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡(ב (א, »»ƒ«¿ƒƒ∆

ּדוקא ּדהינּו מּכם", יקריב ּכי "אדם הּכתּוב מדּגיׁש ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָמּדּוע

קרּבנֹות להביא יכֹולים נכרים ּגם להלכה הרי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָמּבניֿיׂשראל,

ּפעמים מסּפר נכּתב הּקרּבנֹות ׁשּבפרׁשת לֹומר, ויׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָנדבה?

"נחת רׁש"י: ּכ על ּומסּביר לה'", ניחֹוח ריח "אּׁשה ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָׁשהּקרּבן

ּכי "אדם הּכתּוב, מדּגיׁש לכן רצֹוני". ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָרּוח

ע"י ּדוקא היא הּקרּבן, ע"י ׁשּנגרמת רּוח הּנחת מּכם", ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָיקריב

העֹולם. אּמֹות קרּבנֹות ולא ּבניֿיׂשראל, ְְְְְְְִֵֵָָָָָֹֻקרּבנֹות

éùùæëäââLá àèçz úçà Lôð-íàåõøàä írî §¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨−̈¥©´¨®̈¤
äðéNrú-àì øLà ýåýé úåönî úçà dúNraÂ©«£Â̈©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨

:íLàåçëàèç øLà Búàhç åéìà òãBä Bà §¨¥«µ©´¥½̈©¨−£¤´¨¨®
-ìr äá÷ð äîéîz íéfr úøérN Bðaø÷ àéáäå§¥¦̧¨§¨¹§¦©³¦¦Æ§¦¨´§¥½̈©

:àèç øLà BúàhçèëLàø ìr Bãé-úà Cîñå ©¨−£¤¬¨¨«§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ
:äìòä íB÷îa úàhçä-úà èçLå úàhçä©«©®̈§¨©Æ¤©´©½̈¦§−¨«Ÿ¨«

ìçaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa dîcî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥³¦¨¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä̈«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

àììrî áìç øñeä øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥»¤»¥©´
ççéð çéøì äçaænä ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáæ¤©́©§¨¦¼§¦§¦³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨§¥¬©¦−Ÿ©

:Bì çìñðå ïäkä åéìr øtëå ýåýéìôáìNák-íàå ©«Ÿ̈®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−§¦§©¬«§¦¤²¤
:äpàéáé äîéîú äá÷ð úàhçì Bðaø÷ àéáé̈¦¬¨§¨−§©¨®§¥¨¬§¦−̈§¦¤«¨

iyy - d - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

âìdúà èçLå úàhçä Làø ìr Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©®̈§¨©³Ÿ¨Æ
:äìòä-úà èçLé øLà íB÷îa úàhçìãìç÷ìå §©½̈¦§¾£¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«§¨©̧

çaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä̈«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

äìk øéñé daìç-ìk-úàåáNkä áìç øñeé øLà §¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤©¤»¤»
ìr äçaænä íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáfî¦¤´©©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ©¦§¥½¨©−
-øLà Búàhç-ìr ïäkä åéìr øtëå ýåýé éMà¦¥´§Ÿ̈®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²©©¨¬£¤

:Bì çìñðå àèçôäàärîLå àèçú-ék Lôðå ¨−̈§¦§©¬«§¤´¤¦¤«¡À̈§¨«§¨Æ
ãébé àBì-íà òãé Bà äàø Bà ãr àeäå äìà ìB÷́¨½̈§´¥½¬¨−̈´¨¨®¦¬©¦−

:Bðår àNðåáàîè øác-ìëa òbz øLà Lôð Bà §¨¨¬£Ÿ«´¤À¤£¤´¦©»§¨¨¨´¨¥¼
äàîè äîäa úìáða Bà äàîè äiç úìáðá BàÁ§¦§©̧©¹̈§¥À̈µ§¦§©Æ§¥¨´§¥½̈
àîè àeäå epnî íìrðå àîè õøL úìáða Bà¾§¦§©−¤´¤¨¥®§¤§©´¦¤½§¬¨¥−

:íLàåâBúàîè ìëì íãà úàîèa òbé éë Bà §¨¥«´¦³¦©Æ§ª§©´¨½̈§ŸÆª§¨½
:íLàå òãé àeäå epnî íìrðå da àîèé øLà£¤¬¦§−̈®̈§¤§©´¦¤½§¬¨©−§¨¥«

ãBà | òøäì íéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà́¤¿¤¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦§¨©´´
íìrðå äráLa íãàä àháé øLà ìëì áéèéäì§¥¦À§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²¦§ª−̈§¤§©´

:älàî úçàì íLàå òãé-àeäå epnîääéäå ¦¤®§«¨©¬§¨¥−§©©¬¥¥«¤§¨¨¬
:äéìr àèç øLà äcåúäå älàî úçàì íLàé-éë¦«¤§©−§©©´¥¥®¤§¦̧§©½̈£¤¬¨−̈¨¤«¨

åàèç øLà Búàhç ìr ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈
úàhçì íéfr úøérN-Bà äaNk ïàvä-ïî äá÷ð§¥¨̧¦©¯Ÿ¦§¨²«§¦©¬¦¦−§©®̈

:Búàhçî ïäkä åéìr øtëåæéc Bãé rébú àì-íàå §¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¥«©¨«§¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´
íéøú ézL àèç øLà BîLà-úà àéáäå äN¤¼§¥¦̧¤£¨¹£¤´¨À̈§¥¬Ÿ¦²
ãçàå úàhçì ãçà ýåýéì äðBé-éðá éðL-Bà«§¥¬§¥«−̈©«Ÿ̈®¤¨¬§©−̈§¤¨¬

:äìòìçáéø÷äå ïäkä-ìà íúà àéáäåøLà-úà §Ÿ¨«§¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬
àìå Btør ìenî BLàø-úà ÷ìîe äðBLàø úàhçì©«©−̈¦«®̈¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−§¬Ÿ

ìécáé:èçaænä øé÷-ìr úàhçä ícî äfäå ©§¦«§¦º̈¦©³©«©¨Æ©¦´©¦§¥½©
:àeä úàhç çaænä ãBñé-ìà äöné íca øàLpäå§©¦§¨´©½̈¦¨¥−¤§´©¦§¥®©©−̈«

éïäkä åéìr øtëå ètLnk äìò äNré éðMä-úàå§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²
:Bì çìñðå àèç-øLà Búàhçîñàéàì-íàå ¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬«§¦ŸÁ

ì Bãé âéOúì Bà íéøú ézLàéáäå äðBé-éðá éðL ©¦̧¨¹¦§¥´Ÿ¦À»¦§¥´§¥«¨¼§¥¦̧
úìñ äôàä úøéNr àèç øLà Bðaø÷-úà¤¨§¨¹£¤´¨À̈£¦¦¯¨«¥¨²−Ÿ¤
äðáì äéìr ïzé-àìå ïîL äéìr íéNé-àì úàhçì§©¨®«Ÿ¨¦̧¨¤¹¨¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¤̧¨Æ§Ÿ½̈

:àåä úàhç ékáé| ïäkä õî÷å ïäkä-ìà dàéáäå ¦¬©−̈¦«¤«¡¦¨»¤©Ÿ¥¼§¨©´©Ÿ¥´
äçaænä øéè÷äå dúøkæà-úà Böî÷ àBìî äpnîÂ¦¤Â¨§¸ª§¹¤©§¨«¨¨Æ§¦§¦´©¦§¥½¨

:àåä úàhç ýåýé éMà ìrâéïäkä åéìr øtëå ©−¦¥´§Ÿ̈®©−̈¦«§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹

Bì çìñðå älàî úçàî àèç-øLà Búàhç-ìr©©¨¯£¤¨¨²¥«©©¬¥¥−¤§¦§©´®
:äçðnk ïäkì äúéäåñãéäLî-ìà ýåýé øaãéå §¨«§¨¬©Ÿ¥−©¦§¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬

:øîàlåèäââLa äàèçå ìrî ìòîú-ék Lôð ¥«Ÿ¤µ¤¦«¦§´Ÿ©©½§¨«§¨Æ¦§¨½̈
íéîz ìéà ýåýéì BîLà-úà àéáäå ýåýé éLãwî¦¨§¥−§Ÿ̈®§¥¦Á¤£¨¸©«Ÿ̈¹©¯¦¨¦´
Lãwä-ì÷La íéì÷L-óñk Ekøra ïàvä-ïî¦©ÀŸ§¤§§²¤«¤§¨¦¬§¤«¤©−Ÿ¤

:íLàìæè-úàå ílLé Lãwä-ïî àèç øLà úàå §¨¨«§¥´£¤Á¨¨̧¦©¹Ÿ¤§©¥À§¤
øtëé ïäkäå ïäkì Búà ïúðå åéìr óñBé BúLéîç£¦«¦Æ¥´¨½̈§¨©¬Ÿ−©Ÿ¥®§©Ÿ¥À§©¥¬

ìñðå íLàä ìéàa åéìr:Bì çôæéék Lôð-íàå ¨¨²§¥¬¨«¨−̈§¦§©¬«§¦¤̧¤Æ¦´
àì øLà ýåýé úåöî-ìkî úçà äúNrå àèçú¤«¡½̈§¨«§À̈©©Æ¦¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ

:Bðår àNðå íLàå òãé-àìå äðéNrúçéìéà àéáäå ¥«¨¤®¨§«Ÿ¨©¬§¨¥−§¨¨¬£Ÿ«§Â¥¦Â©´¦
øtëå ïäkä-ìà íLàì Ekøra ïàvä-ïî íéîz̈¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬§¨−̈¤©Ÿ¥®§¦¤Á
òãé-àì àeäå ââL-øLà BúââL ìr ïäkä åéìr̈¨̧©Ÿ¥¹©´¦«§¨¯£¤¨¨²§¬«Ÿ¨©−

:Bì çìñðåèé:ýåýéì íLà íLà àeä íLàô §¦§©¬«¨−̈®¨¬Ÿ¨©−©«Ÿ̈«
ë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåàëàèçú ék Lôð ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¤µ¤¦´¤«¡½̈

-Bà ïBãwôa Búéîra Lçëå ýåýéa ìrî äìrîe¨«£¨¬©−©©«Ÿ̈®§¦¥̧©«£¦¹§¦¨À«
:Búéîr-úà ÷Lr Bà ìæâá Bà ãé úîeNúááë-Bà ¦§³¤¨Æ´§¨¥½−¨©¬¤£¦««

úçà-ìr ø÷L-ìr òaLðå da Lçëå äãáà àöî̈¨¯£¥¨²§¦¬¤−̈§¦§©´©®̈¤©©©À
:äpäá àèçì íãàä äNré-øLà ìkîâëäéäå ¦²Ÿ£¤©«£¤¬¨«¨−̈©«£¬Ÿ¨¥«¨§¨¨»

Bà ìæb øLà äìæbä-úà áéLäå íLàå àèçé-ék¦¤«¡¨´§¨¥¼§¥¦̧¤©§¥¹̈£¤´¨À̈³
ã÷ôä øLà ïBãwtä-úà Bà ÷Lr øLà ÷Lòä-úà¤¨¸¤Æ£¤´¨½̈µ¤©¦¨½£¤¬¨§©−

:àöî øLà äãáàä-úà Bà Bzàãëìkî Bà ¦®¬¤¨«£¥−̈£¤¬¨¨«Â¦ºŸ
BLàøa Búà ílLå ø÷Mì åéìr òáMé-øLà£¤¦¨©´¨¨»©¤¼¤¼§¦©³ŸÆ§Ÿ½
íBéa epðzé Bì àeä øLàì åéìr óñé åéúLîçå©«£¦«¦−̈Ÿ¥´¨¨®©«£¤̧¬²¦§¤−§¬

:BúîLàäëíéîz ìéà ýåýéì àéáé BîLà-úàå ©§¨«§¤£¨¬¨¦−©«Ÿ̈®©´¦¨¦¯
:ïäkä-ìà íLàì Ekøra ïàvä-ïîåëtëååéìr ø ¦©²Ÿ§¤§§¬§¨−̈¤©Ÿ¥«§¦¤̧¨¨¯

-øLà ìkî úçà-ìr Bì çìñðå ýåýé éðôì ïäkä©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−§¦§©´®©©©²¦¬Ÿ£¤«
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âìdúà èçLå úàhçä Làø ìr Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©®̈§¨©³Ÿ¨Æ
:äìòä-úà èçLé øLà íB÷îa úàhçìãìç÷ìå §©½̈¦§¾£¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«§¨©̧

çaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä̈«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

äìk øéñé daìç-ìk-úàåáNkä áìç øñeé øLà §¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤©¤»¤»
ìr äçaænä íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáfî¦¤´©©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ©¦§¥½¨©−
-øLà Búàhç-ìr ïäkä åéìr øtëå ýåýé éMà¦¥´§Ÿ̈®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²©©¨¬£¤

:Bì çìñðå àèçôäàärîLå àèçú-ék Lôðå ¨−̈§¦§©¬«§¤´¤¦¤«¡À̈§¨«§¨Æ
ãébé àBì-íà òãé Bà äàø Bà ãr àeäå äìà ìB÷́¨½̈§´¥½¬¨−̈´¨¨®¦¬©¦−

:Bðår àNðåáàîè øác-ìëa òbz øLà Lôð Bà §¨¨¬£Ÿ«´¤À¤£¤´¦©»§¨¨¨´¨¥¼
äàîè äîäa úìáða Bà äàîè äiç úìáðá BàÁ§¦§©̧©¹̈§¥À̈µ§¦§©Æ§¥¨´§¥½̈
àîè àeäå epnî íìrðå àîè õøL úìáða Bà¾§¦§©−¤´¤¨¥®§¤§©´¦¤½§¬¨¥−

:íLàåâBúàîè ìëì íãà úàîèa òbé éë Bà §¨¥«´¦³¦©Æ§ª§©´¨½̈§ŸÆª§¨½
:íLàå òãé àeäå epnî íìrðå da àîèé øLà£¤¬¦§−̈®̈§¤§©´¦¤½§¬¨©−§¨¥«

ãBà | òøäì íéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà́¤¿¤¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦§¨©´´
íìrðå äráLa íãàä àháé øLà ìëì áéèéäì§¥¦À§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²¦§ª−̈§¤§©´

:älàî úçàì íLàå òãé-àeäå epnîääéäå ¦¤®§«¨©¬§¨¥−§©©¬¥¥«¤§¨¨¬
:äéìr àèç øLà äcåúäå älàî úçàì íLàé-éë¦«¤§©−§©©´¥¥®¤§¦̧§©½̈£¤¬¨−̈¨¤«¨

åàèç øLà Búàhç ìr ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈
úàhçì íéfr úøérN-Bà äaNk ïàvä-ïî äá÷ð§¥¨̧¦©¯Ÿ¦§¨²«§¦©¬¦¦−§©®̈

:Búàhçî ïäkä åéìr øtëåæéc Bãé rébú àì-íàå §¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¥«©¨«§¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´
íéøú ézL àèç øLà BîLà-úà àéáäå äN¤¼§¥¦̧¤£¨¹£¤´¨À̈§¥¬Ÿ¦²
ãçàå úàhçì ãçà ýåýéì äðBé-éðá éðL-Bà«§¥¬§¥«−̈©«Ÿ̈®¤¨¬§©−̈§¤¨¬

:äìòìçáéø÷äå ïäkä-ìà íúà àéáäåøLà-úà §Ÿ¨«§¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬
àìå Btør ìenî BLàø-úà ÷ìîe äðBLàø úàhçì©«©−̈¦«®̈¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−§¬Ÿ

ìécáé:èçaænä øé÷-ìr úàhçä ícî äfäå ©§¦«§¦º̈¦©³©«©¨Æ©¦´©¦§¥½©
:àeä úàhç çaænä ãBñé-ìà äöné íca øàLpäå§©¦§¨´©½̈¦¨¥−¤§´©¦§¥®©©−̈«

éïäkä åéìr øtëå ètLnk äìò äNré éðMä-úàå§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²
:Bì çìñðå àèç-øLà Búàhçîñàéàì-íàå ¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬«§¦ŸÁ

ì Bãé âéOúì Bà íéøú ézLàéáäå äðBé-éðá éðL ©¦̧¨¹¦§¥´Ÿ¦À»¦§¥´§¥«¨¼§¥¦̧
úìñ äôàä úøéNr àèç øLà Bðaø÷-úà¤¨§¨¹£¤´¨À̈£¦¦¯¨«¥¨²−Ÿ¤
äðáì äéìr ïzé-àìå ïîL äéìr íéNé-àì úàhçì§©¨®«Ÿ¨¦̧¨¤¹¨¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¤̧¨Æ§Ÿ½̈

:àåä úàhç ékáé| ïäkä õî÷å ïäkä-ìà dàéáäå ¦¬©−̈¦«¤«¡¦¨»¤©Ÿ¥¼§¨©´©Ÿ¥´
äçaænä øéè÷äå dúøkæà-úà Böî÷ àBìî äpnîÂ¦¤Â¨§¸ª§¹¤©§¨«¨¨Æ§¦§¦´©¦§¥½¨

:àåä úàhç ýåýé éMà ìrâéïäkä åéìr øtëå ©−¦¥´§Ÿ̈®©−̈¦«§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹

Bì çìñðå älàî úçàî àèç-øLà Búàhç-ìr©©¨¯£¤¨¨²¥«©©¬¥¥−¤§¦§©´®
:äçðnk ïäkì äúéäåñãéäLî-ìà ýåýé øaãéå §¨«§¨¬©Ÿ¥−©¦§¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬

:øîàlåèäââLa äàèçå ìrî ìòîú-ék Lôð ¥«Ÿ¤µ¤¦«¦§´Ÿ©©½§¨«§¨Æ¦§¨½̈
íéîz ìéà ýåýéì BîLà-úà àéáäå ýåýé éLãwî¦¨§¥−§Ÿ̈®§¥¦Á¤£¨¸©«Ÿ̈¹©¯¦¨¦´
Lãwä-ì÷La íéì÷L-óñk Ekøra ïàvä-ïî¦©ÀŸ§¤§§²¤«¤§¨¦¬§¤«¤©−Ÿ¤
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:àöî øLà äãáàä-úà Bà Bzàãëìkî Bà ¦®¬¤¨«£¥−̈£¤¬¨¨«Â¦ºŸ
BLàøa Búà ílLå ø÷Mì åéìr òáMé-øLà£¤¦¨©´¨¨»©¤¼¤¼§¦©³ŸÆ§Ÿ½
íBéa epðzé Bì àeä øLàì åéìr óñé åéúLîçå©«£¦«¦−̈Ÿ¥´¨¨®©«£¤̧¬²¦§¤−§¬
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ּבענין ּתֹורה ללמד יׂשראל ילדי מתחילים לכן הּקרּבנֹות. ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹּבהקרבת

מּתןּֿתֹורה קדם הּקרּבנֹות ׁשהקרבת ׁשּכמֹו ללּמדם ְְְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּקרּבנֹות.

להיֹות צריכים ׁשּלהם חּייהם ּכ והּמצוֹות, מהּתֹורה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהׁשּפעה

ּבמצוֹות חּיבים אינם ׁשעדין למרֹות והּמצוֹות, מהּתֹורה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻמׁשּפעים

ּתֹורה. למּתן ׁשּקדם הּמּצב עלּֿדר –ְֶֶֶַַַַַַָָָ

éòéáù éðù øôñèäðL-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈
ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe íîéîz§¦¦®§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤

:Bkñðåéãéîzä úìò-ìr BzaLa úaL úìò §¦§«Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−
:dkñðåôàéäìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe §¦§¨«§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈

íéNák ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì©«Ÿ̈®¨¦¸§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦¯
:íîéîz äráL äðL-éðaáéìLeúìñ íéðøNr äL §¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤

íéðøNr éðLe ãçàä øtì ïîMá äìeìa äçðî¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈¨«¤¨®§¥´¤§Ÿ¦À
:ãçàä ìéàì ïîMá äìeìa äçðî úìñâéïøOrå ³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤¨©−¦¨«¤¨«§¦¨´Ÿ

ãçàä Nákì ïîMá äìeìa äçðî úìñ ïBøOr¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©¤−¤¨«¤®̈
:ýåýéì äMà ççéð çéø äìòãéïéää éöç íäékñðå Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«§¦§¥¤À£¦´©¦Á

ïéää úréáøe ìéàì ïéää úLéìLe øtì äéäé¦«§¤̧©¹̈§¦¦¯©¦´¨©À¦§¦¦¬©¦²
:äðMä éLãçì BLãça Lãç úìò úàæ ïéé Nákì©¤−¤®̈¦´ŸŸ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½§¨§¥−©¨¨«

åèúìò-ìr ýåýéì úàhçì ãçà íéfr øérNe§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©¯
:Bkñðå äNré ãéîzäñ ©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(90 'r d"g zeiecreezd - mgpn zxez)

¯tÒÈ È˙l‰z ÈÏ Èz¯ˆÈ eÊ ÌÚe(כא מג, (ישעי' «»«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«≈

'זה', זכר ּבלׁשֹון ולא 'זּו', - נקבה ּבלׁשֹון הּפסּוק ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹהׁשּתּמׁשּות

ּבבחינת ׁשהּוא האדם על מֹורה נקבה החסידּות: ּתֹורת ע"פ ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָיּובן

ּכּלֹו וכל מעצמֹו, ּורצֹונֹות ׁשאיפֹות אין ׁשּלֹו ּדהינּו ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָֻ'מקּבל',

ּבלׁשֹון הּפסּוק מׁשּתּמׁש לכן מקּבל. ׁשּמּמּנּו לּדבר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהתּבּטלּות

לסּפר יכֹול ּבּטּול, - מקּבל ּבבחינת ׁשּנמצא אדם רק לֹומר, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָנקבה,

ּבפני ּבהתּבּטלּות נמצא ׁשאינֹו אדם א הּקּב"ה. ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבתהּלתֹו

מקֹום אין הּקּב"ה לפני ּכי ּבתהּלתֹו, לסּפר יכֹול אינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָהּקּב"ה
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:äôéàìäëúàhçk íéîiä úráL älàë äNré âça Lãçì íBé øNr äMîça éréáMa ¨«¥¨«©§¦¦¿©«£¦¨Á¨¨̧³©¸Ÿ¤Æ¤½̈©«£¤¬¨¥−¤¦§©´©¨¦®©«©¨Æ
:ïîMëå äçðnëå äìòkåîàíéã÷ äðtä úéîéðtä øöçä ørL äåäé éðãà øîà-äk ¨«Ÿ½̈§©¦§−̈§©¨«¤«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼©¹©¤«¨¥³©§¦¦Æ©Ÿ¤´¨¦½

:çúté Lãçä íBéáe çúté úaMä íBéáe äNrnä éîé úLL øeâñ äéäéáàéNpä àáe ¦«§¤´¨½¥−¤§¥´©©«£¤®§³©©¨Æ¦¨¥½©§¬©−Ÿ¤¦¨¥«©¨´©¨¦¿
åéîìL-úàå BúìBr-úà íéðäkä eNrå ørMä úæeæî-ìr ãîrå õeçî ørMä íìeà Cøc¤Á¤Á¨̧©©¹©¦À§¨©Æ©§©´©©½©§¨´©«Ÿ£¦À¤«¨Æ§¤§¨½̈

-àì ørMäå àöéå ørMä ïzôî-ìr äåçzLäå:áørä-ãr øâqéâõøàä-ír eåçzLäå §¦§©«£¨²©¦§©¬©©−©§¨¨®§©©¬©«Ÿ¦¨¥−©¨¨«¤§¦§©«£´©¨À̈¤
:ýåýé éðôì íéLãçáe úBúaMa àeää ørMä çútãýåýéì àéNpä áø÷é-øLà äìòäå ¤µ©©©´©©½©©¨−¤«¢¨¦®¦§¥−§Ÿ̈«§¨´Ÿ½̈£¤©§¦¬©¨¦−©«Ÿ̈®
:íéîz ìéàå íîéîz íéNáë äML úaMä íBéaääçðî íéNákìå ìéàì äôéà äçðîe §´©©À̈¦¨¯§¨¦²§¦¦−§©¬¦¨¦«¦§¨Æ¥¨´¨©½¦§©§¨¦¬¦§−̈

:äôéàì ïéä ïîLå Bãé úzîåìéàå íéNák úLLå íîéîz ø÷a-ïa øt Lãçä íBéáe ©©´¨®§¤−¤¦¬¨«¥¨«§´©½Ÿ¤©¬¤¨−̈§¦¦®§¥¯¤§¨¦²¨©−¦
:eéäé íîéîzæïîLå Bãé âéOz øLàk íéNákìå äçðî äNré ìéàì äôéàå øtì äôéàå §¦¦¬¦«§«§¥¨̧©¹̈§¥¨³¨©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈§©̧§¨¦½©«£¤¬©¦−¨®§¤−¤
:äôéàì ïéäç:àöé Bkøãáe àBáé ørMä íìeà Cøc àéNpä àBááeèõøàä-ír àBááe ¦¬¨«¥¨«§−©¨¦®¤´¤¨³©©̧©Æ¨½§©§−¥¥«§¸©¨¹̈¤

ørL-Cøc àaäå áâð ørL-Cøc àöé úBçzLäì ïBôö ørL Cøc àaä íéãrBna ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈»©«£¦¼©¿̈¤Á¤Á©̧©¨¹§¦§©«£À¥¥Æ¤«¤©´©¤½¤§©¨Æ¤«¤©´©
:àöé Bçëð ék Bá àa-øLà ørMä Cøc áeLé àì äðBôö ørL-Cøc àöé áâðéàéNpäå ¤½¤¥¥−¤«¤©´©¨®¨´Ÿ¨À¤³¤©©̧©Æ£¤¨´½¦¬¦§−¥¥«§©¨¦®

:eàöé íúàöáe àBáé íàBáa íëBúaàéøtì äôéà äçðnä äéäz íéãrBnáe íébçáe §¨³§¨Æ¨½§¥−̈¥¥«©©¦´©«£¦À¦«§¤³©¦§¨Æ¥¨³©¨Æ
:äôéàì ïéä ïîLå Bãé úzî íéNákìå ìéàì äôéàåáéäìBò äáãð àéNpä äNré-éëå §¥¨´¨©½¦§©§¨¦−©©´¨®§¤−¤¦¬¨«¥¨«§¦©«£¤Á©¨¦̧§¨¹̈¨´

åéîìL-úàå Búìr-úà äNrå íéã÷ äðtä ørMä-úà Bì çúôe ýåýéì äáãð íéîìL-Bà«§¨¦»§¨¨´©«Ÿ̈¼¨´©À¤©©̧©Æ©Ÿ¤´¨¦½§¨¨³¤«Ÿ¨Æ§¤§¨½̈
:Búàö éøçà ørMä-úà øâñå àöéå úaMä íBéa äNré øLàkâéíéîz BúðL-ïa Náëå ©«£¤¬©«£¤−§´©©¨®§¨¨²§¨©¬¤©©−©©«£¥¬¥«§¤̧¤¤§¨¹¨¦À

:Búà äNrz ø÷aa ø÷aa ýåýéì íBiì äìBò äNrzãéø÷aa ø÷aa åéìr äNrú äçðîe ©«£¤¬¨²©−©«Ÿ̈®©¬Ÿ¤©−Ÿ¤©«£¤¬Ÿ«¦§¨Á©«£¤̧¨¹̈©³Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ
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åè:ãéîz úìBò ø÷aa ø÷aa ïîMä-úàå äçðnä-úàå Nákä-úà eNré©«£¸¤©¤¯¤§¤©¦§¨²§¤©¤−¤©´Ÿ¤©®Ÿ¤©−¨¦«
éñåäì âäåð à"èéìù ø"åîãà ÷"ëíééñì=] øîåì íéëéøöù ,íéøçàì êééù åðéàå" ,åúæåçàî ¯ øîà-äë (çé-æè) íé÷åñôä íâ ïàë ó

."ãéîú [åè ÷åñô ,ïàë äøèôää
.(íééåðéù íò åèú ãåîò á"ùú ïîåéä úåîéùø)

.åñ ÷øô åäéòùéá àáä ãåîòá øåáéöì ÷ø äøèôää êùîä

æèé éðãû øîà-äkýåýíúfçà äéäz åéðáì àéä Búìçð åéðaî Léàì äðzî àéNpä ïzé-ék «Ÿ¨©º£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¦«¦¥̧©¨¦³©¨¨Æ§¦´¦¨½̈©«£¨¬¦−§¨¨´¦«§¤®£ª¨¨¬
:äìçða àéäæéúáLå øBøcä úðL-ãr Bl äúéäå åéãárî ãçàì Búìçpî äðzî ïzé-éëå ¦−§©«£¨«§¦«¦¥̧©¨¹̈¦©«£¨À§©©Æ¥«£¨½̈§¨³§¨Æ©§©´©§½§¨©−

:äéäz íäì åéða Búìçð Cà àéNpìçéíúfçàî íúðBäì írä úìçpî àéNpä çwé-àìå ©¨¦®©µ©«£¨½¨−̈¨¤¬¦«§¤«§«Ÿ¦©̧©¨¦¹¦©«£©´¨À̈§«Ÿ¨Æ¥«£ª¨½̈
:Búfçàî Léà énr eöôé-àì øLà ïrîì åéða-úà ìçðé Búfçàî(ïàë ãò) ¥«£ª¨−©§¦´¤¨¨®§©̧©Æ£¤´«Ÿ¨ª´©¦½¦−¥«£ª¨«

åñ ÷øô åäéòùéá

åñàäæ-éàå éì-eðáz øLà úéá äæ-éà éìâø íãä õøàäå éàñk íéîMä ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½©¨©´¦¦§¦½§¨−̈¤£´Ÿ©§¨®¥¤¬©̧¦Æ£¤´¦§¦½§¥¤¬
:éúçeðî íB÷îâëúBçzLäì øNa-ìë àBáé BzaLa úaL écîe BLãça Lãç-écî äéäå ¨−§«¨¦«§¨À̈¦«¥¸Ÿ¤Æ§¨§½¦¥¬©−̈§©©®¨¯¨¨¨²§¦§©«£¬

:ýåýé øîà éðôìãëíMàå úeîú àì ízòìBú ék éa íéòLtä íéLðàä éøâôa eàøå eàöéå §¨©−¨©¬§Ÿ̈«§¨«§´§¨½§¦§¥Æ¨«£¨¦½©«Ÿ§¦−¦®¦´«©§º̈´Ÿ¨À§¦¨Æ
:øNa-ìëì ïBàøã eéäå äaëú àìâëàBáé BzaLa úaL écîe BLãça Lãç-écî äéäå ´Ÿ¦§¤½§¨¬¥«¨−§¨¨¨«§¨À̈¦«¥¸Ÿ¤Æ§¨§½¦¥¬©−̈§©©®¨¯

:ýåýé øîà éðôì úBçzLäì øNa-ìë̈¨¨²§¦§©«£¬§¨©−¨©¬§Ÿ̈«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 7e ,dlilA 12 drW ,zAW lilA did :clFnd©¨¨¨§¥©¨¨¨©©§¨§£¨¦

.daFhl Epilr `Ad ipWd mFiaE oFW`xd mFiA ,a xc` Wcg W`xŸŸ¤£¨©¨¦©©¥¦©¨¨¥§¨
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לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא - החודש בערים שונות בעולם  קעד
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
5:445:368:128:078:448:409:469:4217:5417:5818:1818:2217:3718:31באר שבע )ח(

5:435:358:118:078:438:399:459:4117:5317:5818:1818:2217:2718:31חיפה )ח( 

5:405:338:108:068:428:379:449:4017:5417:5818:1818:2217:1718:30ירושלים )ח( 

5:455:378:128:088:458:409:469:4317:5317:5818:1718:2217:3718:32תל אביב )ח(

5:575:458:268:198:588:5110:009:5418:0818:1718:3818:4717:5819:00אוסטריה וינה )ח(

7:187:249:499:5110:2110:2311:2311:2419:3819:2920:0319:5419:1220:04אוסטרליה מלבורן )ק(

6:015:498:298:229:018:5410:039:5818:1018:1818:3818:4717:5818:51אוקראינה אודסה )ח(

5:325:208:017:538:338:269:349:2917:4217:5118:1218:2017:3118:24אוקראינה דונייצק )ח(

5:445:318:128:048:448:379:459:4017:5318:0218:2218:3117:4218:35אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

6:105:578:378:309:109:0210:1110:0618:1718:2718:4818:5818:0719:02אוק. ז׳יטומיר )ח(

6:015:488:308:229:028:5410:039:5818:1118:2118:4218:5218:0118:56אוקראינה קייב )ח(

6:276:158:558:489:279:2110:2910:2418:3618:4419:0519:1318:2519:26איטליה מילאנו )ח(

6:116:098:448:439:149:1310:1710:1518:3218:3118:5318:5218:1318:56אקוואדור קיטו )ח(

6:536:589:229:249:559:5710:5710:5719:0919:0019:3319:2518:4419:36ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:407:4710:1310:1610:4410:4711:4711:4820:0419:5420:3120:2119:3820:25ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

7:107:009:389:3210:1010:0511:1211:0719:1919:2519:4519:5119:0619:55ארה״ב בולטימור )ק(

6:586:489:279:219:599:5311:0110:5619:1019:1619:3619:4318:5719:54ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:596:499:279:2210:009:5411:0110:5719:0919:1619:3619:4218:5719:54ארה״ב ג׳רסי )ק(

7:347:2410:049:5710:3510:2911:3711:3219:4619:5320:1320:2019:3420:32ארה״ב דטרויט )ק(

7:247:179:529:4810:2510:2011:2611:2319:3519:3819:5820:0219:2020:11ארה״ב היוסטן )ק(

6:556:479:249:199:569:5110:5810:5419:0719:1219:3219:3618:5319:45ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

7:247:189:529:4810:2410:2011:2611:2319:3419:3619:5619:5919:1820:08ארה״ב מיאמי )ק(

6:566:469:239:179:569:5010:5710:5319:0419:1119:3119:3718:5119:50ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:526:419:229:169:539:4710:5510:5019:0619:1219:3219:3918:5319:49ארה״ב שיקאגו )ק(

6:276:289:029:029:329:3110:3510:3418:5418:4919:1519:1118:3219:15בוליביה לה פאס )ח(

6:476:339:149:069:479:3910:4810:4218:5519:0519:2619:3618:4519:52בלגיה אנטוורפן )ח(

6:466:329:149:079:469:3910:4810:4218:5619:0619:2719:3718:4619:52בלגיה בריסל )ח(

5:595:448:288:199:008:5110:019:5518:0918:2118:4318:5518:0118:59בלרוס ליובאוויטש )ח(

6:056:078:368:369:089:0810:1010:0918:2318:1718:4618:4018:0018:46ברזיל ס.פאולו )ח(

5:515:538:228:238:548:549:569:5618:1018:0418:3218:2617:4718:33ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:035:498:328:249:048:5610:0610:0018:1418:2418:4618:5618:0519:11בריטניה לונדון )ח(

6:125:588:418:339:139:0510:1410:0818:2218:3318:5519:0618:1419:23בריטניה מנצ׳סטר )ח(

6:105:568:388:309:119:0310:1210:0618:1918:3018:5119:0218:1019:06גרמניה ברלין )ח(

6:286:158:578:509:299:2110:3010:2518:4018:4919:1019:2018:3019:24גרמניה פרנקפורט )ח(

6:046:078:378:389:089:0810:0510:0418:2718:2118:5018:4418:0418:48דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:426:379:109:069:439:3910:4410:4118:5118:5319:1319:1518:3419:19הודו בומביי )ח(

6:376:329:069:029:389:3410:3910:3618:4918:5019:1119:1218:3219:16הודו פונה )ח(

5:475:358:158:088:488:419:499:4417:5718:0518:2618:3417:4618:38הונגריה בודפשט )ח(

6:085:588:368:309:089:0210:1010:0518:1718:2318:4318:5018:0418:54טורקיה איסטנבול )ח(

6:296:198:578:519:299:2310:3010:2618:3818:4419:0319:0918:2519:13יוון אתונה )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא - החודש בערים שונות בעולם  
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:095:578:368:299:099:0210:1010:0518:1718:2518:4618:5418:0618:58מולדובה קישינב )ח(

6:356:299:079:049:389:3410:4010:3718:5518:5619:1619:1818:3819:22מקסיקו מ. סיטי )ח(

7:297:369:5810:0110:3110:3311:3311:3419:4519:3420:1220:0119:1920:05ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ק(

6:045:578:358:319:069:0210:0810:0518:2018:2318:4318:4618:0418:50נפאל קטמנדו )ח(

7:077:059:359:3310:0810:0611:0911:0819:1819:1719:3919:3718:5919:41סינגפור סינגפור )ח(

5:395:258:088:008:398:329:419:3517:5018:0018:2218:3217:4118:36פולין ורשא )ח(

6:106:108:388:379:119:1010:1310:1218:2218:1818:4318:3918:0118:43פרו לימה )ח(

6:436:329:129:069:449:3810:4610:4118:5419:0219:2319:3118:4319:43צרפת ליאון )ח(

6:536:419:229:159:549:4710:5610:5019:0419:1319:3419:4318:5419:57צרפת פריז )ח(

5:545:518:278:258:578:559:599:5718:1518:1418:3618:3517:5618:39קולומביה בוגוטה )ח(

7:207:099:499:4210:2110:1411:2211:1819:3219:3919:5920:0619:2020:18קנדה טורונטו )ק(

6:576:459:269:199:589:5110:5910:5419:0819:1619:3619:4418:5619:57קנדה מונטריאול )ק(

5:515:428:178:128:508:459:519:4717:5718:0118:2118:2617:4318:30קפריסין לרנקה )ח(

7:317:1610:019:5310:3310:2411:3411:2819:4419:5720:1920:3119:3720:47רוסיה מוסקבה )ח(

7:257:139:539:4610:2510:1911:2711:2219:3419:4220:0320:1119:2320:15רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

6:286:168:578:519:299:2210:3110:2518:4018:4919:1019:1818:3019:30שוייץ ציריך )ח(

6:216:178:498:469:219:1910:2310:2018:3118:3218:5218:5318:1318:57תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
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