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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ' סיון.

וכיון שנכנסים הננו לחדש הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר היתה 

פרשת  של  הענינים  מפרטי  וכמובן  זה,  לאחרי  הבאים  ולדורות  ולשנים  ההיא  בעת  הרבים  גאולת  בזה 

המאסר והגאולה.

הנה יבוא זה בפועל בפעולות באותם השטחים עליהם מסר נפשו, הם עניני הפצת היהדות בכלל 

זקוקים  העבודה  וכיון שלהצלחת  בזה,  מחוייבים  עד"ז  ויודעים  ביחוד, שכל השייכים  והפצת המעינות 

למנוחה שמחה וטוב לבב, הנה רועה ישראל יאר פניו ויגאל אותו מכל ענינים המבלבלים, וימלא את כל 

הנ"ל מתוך הרחבה אמתית הן בגשמיות והן ברוחניות.

בברכת הצלחה ולבשו"ט,

מ. שניאורסאהן
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ÁÏLּכנען ארץ את ויתּורּו אנׁשים וידּועה1ל , ¿«ְְְֲִִֶֶֶַַָָָ
הרי המרּגלים, ּבׁשּלּוח הּצר היה מה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּקׁשיא,
מׁשה עלֿידי מּיד, יׂשראל לארץ להּכנס זכּו ׁשאּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹידּוע
לא (אפילּו ּכלל הּטבע לדרכי צריכים היּו לא אזי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹרּבנּו,
יהֹוׁשע) עלֿידי לארץ ּבּכניסה ׁשהיּו הּטבע ,2לדרכי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

ׁשאין ׁשלמה ּגאּולה ׁשל ּבאפן לארץ הּכניסה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹוהיתה
ּגלּות המרּגלים,3אחריה לׁשּלּוח הצר לּמה ואםּֿכן , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

רׁש"י ּפרּוׁש לפי ּובפרט הּטבע. ּדר ׁשעלּֿפי ענין ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּזהּו
ׁשּׁשּלּוח4(מּמדרׁש והינּו, ,לדעּת ,ל ׁשלח הּפסּוק על ( ְְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָ

ּכתיב ּבמׁשה והרי מׁשה, ׁשל מּמדרגתֹו היה 5המרּגלים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבמעמד היה ּגּופֹו מּצד וגם מׁשיתיהּו, הּמים מן ְְְֲִִִִִִַַַַַָָָּכי

הּנבּואה ּגּלּוי ׁשּבׁשעת מּתֹו6ּומּצב מדּברת ׁשּׁשכינה , ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּלמעלה7ּגרֹונֹו ענין ׁשּזהּו חּוׁשיו, ּבכל עמדֹו על עמד , ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָ

מדרגתֹו ׁשּמּצד הּטעם מהּו ּכן, ואם לגמרי, הּטבע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָמּדר
הענין ּוכללּות המרּגלים. ׁשּלּוח להיֹות הצר מׁשה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֻׁשל
ּכללּות נתחּדׁש יׂשראל לארץ הּכניסה ּבעת ּדהּנה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבזה,
הּגׁשמית הּלזֹו ּבארץ ּבגׁשמּיּות ּומצֹות הּתֹורה ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָענין
ענין עּקר היה ּבּמדּבר ׁשּבהיֹותם (ּכּידּוע ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָוהחמרית
הּמצֹות ענין נתחּדׁש לארץ ּובּכניסה ּברּוחנּיּות, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמצֹות

הּגׁשמית8מּיּות)ּבגׁש הארץ את עֹוׂשים ׁשעלֿידיֿזה , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
יתּבר לֹו ּדירה ענין9ׁשּתהיה ּתחּלה להיֹות הצר ולכן . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

ÁÏLּכנען ארץ את ויתּורּו אנׁשים וידּועה1ל , ¿«ְְְֲִִֶֶֶַַָָָ
הרי המרּגלים, ּבׁשּלּוח הּצר היה מה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּקׁשיא,
מׁשה עלֿידי מּיד, יׂשראל לארץ להּכנס זכּו ׁשאּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹידּוע
לא (אפילּו ּכלל הּטבע לדרכי צריכים היּו לא אזי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹרּבנּו,
יהֹוׁשע) עלֿידי לארץ ּבּכניסה ׁשהיּו הּטבע ,2לדרכי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

ׁשאין ׁשלמה ּגאּולה ׁשל ּבאפן לארץ הּכניסה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹוהיתה
ּגלּות המרּגלים,3אחריה לׁשּלּוח הצר לּמה ואםּֿכן , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

רׁש"י ּפרּוׁש לפי ּובפרט הּטבע. ּדר ׁשעלּֿפי ענין ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּזהּו
ׁשּׁשּלּוח4(מּמדרׁש והינּו, ,לדעּת ,ל ׁשלח הּפסּוק על ( ְְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָ

ּכתיב ּבמׁשה והרי מׁשה, ׁשל מּמדרגתֹו היה 5המרּגלים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבמעמד היה ּגּופֹו מּצד וגם מׁשיתיהּו, הּמים מן ְְְֲִִִִִִַַַַַָָָּכי

הּנבּואה ּגּלּוי ׁשּבׁשעת מּתֹו6ּומּצב מדּברת ׁשּׁשכינה , ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּלמעלה7ּגרֹונֹו ענין ׁשּזהּו חּוׁשיו, ּבכל עמדֹו על עמד , ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָ

מדרגתֹו ׁשּמּצד הּטעם מהּו ּכן, ואם לגמרי, הּטבע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָמּדר
הענין ּוכללּות המרּגלים. ׁשּלּוח להיֹות הצר מׁשה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֻׁשל
ּכללּות נתחּדׁש יׂשראל לארץ הּכניסה ּבעת ּדהּנה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבזה,
הּגׁשמית הּלזֹו ּבארץ ּבגׁשמּיּות ּומצֹות הּתֹורה ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָענין
ענין עּקר היה ּבּמדּבר ׁשּבהיֹותם (ּכּידּוע ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָוהחמרית
הּמצֹות ענין נתחּדׁש לארץ ּובּכניסה ּברּוחנּיּות, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמצֹות

הּגׁשמית8מּיּות)ּבגׁש הארץ את עֹוׂשים ׁשעלֿידיֿזה , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
יתּבר לֹו ּדירה ענין9ׁשּתהיה ּתחּלה להיֹות הצר ולכן . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
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רבנו: למשה אומר הקדושֿברוךֿהוא

e¯e˙ÈÂ ÌÈL�‡ EÏ ÁÏLוירגלוÔÚ�k ı¯‡ ישראל,,1‡˙ ארץ שהיא ¿«¿¬»ƒ¿»∆∆∆¿««
לארץ ישראל בני כניסת Ó‰לפני ,‡ÈLw‰ ‰Úe„ÈÂמה ‰È‰לשם ƒ»«À¿»∆»»
ÌÈÏb¯Ó‰ ÁelLa C¯v‰,ישראל ארץ את לכבוש כיצד ‰¯Èלבדוק «…∆¿ƒ««¿«¿ƒ¬≈
Ò�k‰Ï eÎÊ el‡L Úe„È»«∆ƒ»¿ƒ»≈

„iÓ Ï‡¯NÈ ı¯‡Ïלאחר ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»
הכניסה ואז מצרים, יציאת

¯e�a,הייתה, ‰LÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈…∆«≈
ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰ ‡Ï ÈÊ‡¬«…»¿ƒƒ

ÏÏk Ú·h‰ ÈÎ¯„Ïוהיו ¿«¿≈«∆«¿»
אותה וכובשים לארץ נכנסים

להזדקק מבלי גמורים בניסים

הטבע בדרכי ומלחמה לכיבוש

Ú·h‰ ÈÎ¯„Ï ‡Ï eÏÈÙ‡)¬ƒ…¿«¿≈«∆«
ŒÏÚ ı¯‡Ï ‰ÒÈ�ka eÈ‰L∆»«¿ƒ»»»∆«

ÚLB‰È È„Èהייתה שאמנם ¿≈¿À«
בניסים זאתכניסה בכל אבל

בדרכי גם דברים נפעלו

‰2‰ÒÈ�k)הטבע ‰˙È‰Â ,¿»¿»«¿ƒ»
‰Ïe‡b ÏL ÔÙ‡a ı¯‡Ï»»∆¿…∆∆¿»
‰È¯Á‡ ÔÈ‡L ‰ÓÏL¿≈»∆≈«¬∆»

˙eÏb3ÔkŒÌ‡Â מאחר, »¿ƒ≈
נגזרה לא עדיין זו שבשעה

לארץ יכנס לא שמשה הגזירה

ÁelLÏ C¯ˆ‰ ‰nÏ»»À¿«¿ƒ«
ÔÈ�Ú e‰fL ,ÌÈÏb¯Ó‰«¿«¿ƒ∆∆ƒ¿»

Ú·h‰ C¯c ÈtŒÏÚLשהרי ∆«ƒ∆∆«∆«
בדרכי וכיבוש כניסה לקראת רק

מצב את לבחון מקום יש הטבע

מרגלים?. ידי על ויושביה הארץ

Ë¯Ù·eהיה מה לשם השאלה ƒ¿»
לפני מרגלים לשלוח צורך

בפרט מתחזקת לארץ הכניסה

) È"L¯ Le¯t ÈÙÏומקורו ¿ƒ≈«ƒ
L¯„nÓ4˜eÒt‰ ÏÚ ( ƒƒ¿»««»

,EÏ ÁÏLשלח" למשה אומר כלומרÍÏשהקב"ה ",EzÚ„Ïבהתאם ¿«¿¿«¿¿
ולרצונך ÏLלדעתך B˙‚¯„nÓ ‰È‰ ÌÈÏb¯Ó‰ ÁelML ,e�È‰Â¿«¿∆ƒ««¿«¿ƒ»»ƒ«¿≈»∆

·È˙k ‰LÓa È¯‰Â ,‰LÓ5e‰È˙ÈLÓ ÌÈn‰ ÔÓ Èkעל ומוסבר …∆«¬≈¿…∆¿ƒƒƒ««ƒ¿ƒƒ
הרוחנית דרגתו על מלמד הפסוק הדברים פנימיות שלפי החסידות בתורת כך

בבחינת הוא הזה שהעולם קבלה בספרי (כמבואר רבינו משה של הגבוהה

לכן וקודם לאש שנמשלה הגבורה ממידת היא בו וההנהגה שניה' 'שמיטה

המים ו"מן למים שנמשלה החסד ממידת ראשונה' 'שמיטה בחינת היתה

נמשכה, ומשם מאד גבוהה מדרגה ירדה משה שנשמת פירושו משיתיהו"

הזה), העולם את לתקן כדי ‰È‰ו'נמשתה' BÙeb „vÓ Ì‚Âמשה ¿«ƒ«»»
·vÓe „ÓÚÓaנעלה ‰e·p‡‰מאד Èelb ˙ÚLaL6,בשעההיינו ¿«¬»«»∆ƒ¿«ƒ«¿»

CBzÓ ˙¯a„Ó ‰�ÈÎML∆¿ƒ»¿«∆∆ƒ
B�B¯b7,משה ÏÚשל „ÓÚ ¿»««

,ÂÈLeÁ ÏÎa B„ÓÚמבלי »¿¿»»
ומבלי מציאותו את לאבד

ש"כל הרמב"ם כדברי להתבלבל

ונבהלים יראים הנביאים

כן אינו רבינו ומשה ומתמוגגין

ידבר כאשר אומר שהכתוב הוא

אל שאיןאיש כמו כלומר רעהו,

חבירו דברי לשמוע נבהל אדם

של בדעתו כח היה משהכך

והוא הנבואה דברי להבין רבינו

שלם" עומדו על ∆∆e‰fLעומד
C¯cÓ ‰ÏÚÓlL ÔÈ�Úƒ¿»∆¿«¿»ƒ∆∆

,È¯Ó‚Ï Ú·h‰הטבע לפי כי «∆«¿«¿≈
את לאבד אמור האדם

הנבואה בעת Ì‡Â¿ƒעשתונותיו
,Ôkנמצא רבנו שמשה מאחר ≈

נשמתו מצד הן גבוהה כל בדרגה

גופו מצד ‰ÌÚhוהן e‰Ó««««
‰LÓ ÏL B˙‚¯„Ó „vnL∆ƒ««¿≈»∆…∆
ÁelL ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰À¿«ƒ¿ƒ«

ÌÈÏb¯Ó‰,משה מצד והרי «¿«¿ƒ
היתה לא לארץ צריכההכניסה

הטבע?. בדרך להיות

,‰Êa ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏÎeביאור ¿»»ƒ¿»»∆
הוא כללי באופן הדברים

‰ÒÈ�k‰ ˙Úa ,‰p‰c¿ƒ≈¿≈«¿ƒ»
LcÁ˙� Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈
‰¯Bz‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏk¿»ƒ¿««»
ı¯‡a ˙eiÓL‚a ˙BˆÓeƒ¿¿«¿ƒ»»∆
¯wÚ ‰È‰ ¯a„na Ì˙BÈ‰aL Úe„ik) ˙È¯ÓÁ‰Â ˙ÈÓLb‰ BÊl‰«»««¿ƒ¿«»¿ƒ«»«∆ƒ¿»«ƒ¿»»»ƒ»
˙Bˆn‰ ÔÈ�Ú LcÁ˙� ı¯‡Ï ‰ÒÈ�k·e ,˙ei�Áe¯a ˙Bˆn‰ ÔÈ�Úƒ¿««ƒ¿¿»ƒ«¿ƒ»»»∆ƒ¿«≈ƒ¿««ƒ¿

˙eiÓL‚aומצוות ישראל בארץ דווקא נוהגות המעשיות המצוות רוב שהרי ¿«¿ƒ
הארץ) ובתנובת האדמה בעבודת קשורות 8‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLרבות כאשר, ∆«¿≈∆
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ebe'ו miyp` jl gly

לּכניסה ההכנה ׁשּזֹוהי הארץ, את לתּור המרּגלים ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּלּוח
הּדר להם ּומראה לפניהם ההֹול ּתּיר ּכמֹו 10לארץ, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

להֹותיר מּלׁשֹון לתּור וגם וועג), ּדי ְְְְְְִִִֶֶַָָ(אֹויסטערטן
ּבּמדרׁש ּכדאיתא הּפסּוק11ּולהֹוסיף, לּבי12על את ונתּתי ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָ

והינּו, (להֹוסיף), ּולהֹותיר לתּור ּבחכמה, ולתּור ְְְְְְְְִִִַָָָָֹלדרׁש
ּכנען, ּבארץ הֹוספה לפעל היה המרּגלים ׁשל ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשענינם
אֹור להֹוסיף היא ּומצֹות הּתֹורה ענין ּתכלית ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָׁשהרי
עץ חטא קדם ּכמֹו ׁשּיהיה ּבלבד זֹו ׁשּלא והינּו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבעֹולם,

נברא מּלּואֹו על ׁשעֹולם ּתֹוספת13הּדעת, להמׁשי אּלא , ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
לפעל ּובכדי הּבריאה. קדם ׁשהיה מּכמֹו יֹותר נעלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאֹור
ׁשל מּמדרגתֹו המרּגלים ׁשּלּוח להיֹות הצר זה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֻיתרֹון
מה ּכן ּגם וזהּו .לדעּת ,ל ׁשלח ׁשּזהּו ּדוקא, ְְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָֹמׁשה

העבֹודה14ּׁשּכתּוב ׁשעלֿידי היא, ּבּכל ארץ ויתרֹון ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
יׂשּברּו אלי כל עיני והֹוספה15ּבבחינת יתרֹון ּפֹועלים , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹ
ֶָָּבארץ.

יֹותרÔÈ·‰Ïeב) ּבפרטּיּות מה16הענין להקּדים יׁש , ¿»ƒְְְְִִִִֵֵַַָָָ
לעיל ההׁשּתלׁשלּות17ׁשּנתּבאר ׁשּבסדר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָ

ונתצמצם, נתמעט הּוא הרי האֹור ּׁשּנמׁש מה ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּנה
ּפסּוק על רׁש"י ׁשּפרׁש הֹול18ּוכמֹו הּׁשֹופר קֹול ויהי ְְִִֵֵֵֶַַַַָָ

לתקע מארי ׁשהּוא זמן ּכל הדיֹוט מנהג מאד, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹוחזק
והרי מאד, וחזק הֹול ּכאן אבל וכֹוהה, מחליׁש ְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַָָָֹקֹולֹו
ה'עׂשרה על ּגם היא הדיֹוט מנהג ּׁשּכתב ּבמה ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָהּכּונה
אֹורחא ּדלאו ּדהדיֹוטא, מילין ׁשּנקראים ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָמאמרֹות'
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פל"ו. ובפרש"י.10)תניא ב קטז, יג.11)ב"ק א, עה"פ שם.12)קה"ר (וביפ"ת13)קהלת ג פי"ג, ו. פי"ב, שם וראה ז. פי"ד, ב"ר

ח.14)שם). ה, ואילך.15)קהלת ב פה, מטות לקו"ת וראה טו. קמה, (המשך16)תהלים העת"ר לך שלח ד"ה ראה – לקמן בהבא

ואילך). א'ל ע' ח"ב 28).17)תער"ב ע' (לעיל פ"ד הוי' קרוב יט.18)ד"ה יט, יתרו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

יהי' והנחות הגשמי הזה שהעולם היא הבריאה כוונת שכל בהרחבה) החסידות

השכינה. להשראת ראוי ומקום לקב"ה lÁz‰'דירה' ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰ ÔÎÏÂ¿»≈À¿«ƒ¿¿ƒ»
לארץ הכניסה ‰‡¯ı,לפני ˙‡ ¯e˙Ï ÌÈÏb¯Ó‰ ÁelL ÔÈ�Úאפילו ƒ¿«ƒ««¿«¿ƒ»∆»»∆

כיון הטבע מדרכי ולמעלה רבנו משה ידי על תהיה לארץ הכניסה È‰BfL∆ƒאם
,ı¯‡Ï ‰ÒÈ�kÏ ‰�Î‰‰«¬»»«¿ƒ»»»∆

¯iz BÓkדרך ‰‰CÏBמורה ¿«»«≈
Ì‰Ï ‰‡¯Óe Ì‰È�ÙÏƒ¿≈∆«¿∆»∆

C¯c‰10)Èc ÔË¯ÚËÒÈB‡ «∆∆¿¿∆¿¿ƒ
‚ÚÂÂלקראת הדרך את לסלול ∆

ישראל בני כל של הכניסה

ÔBLlÓלארץ), ¯e˙Ï Ì‚Â¿«»ƒ»
¯È˙B‰Ïלהשאיר,ÛÈÒB‰Ïe ¿ƒ¿ƒ
‡˙È‡„kכמובאL¯„na11 ƒ¿ƒ»«ƒ¿»

˜eÒt‰ ÏÚ12˙‡ Èz˙�Â ««»¿»«ƒ∆
¯e˙ÏÂ L¯„Ï ÈaÏƒƒƒ¿…¿»
¯È˙B‰Ïe ¯e˙Ï ,‰ÓÎÁa¿»¿»»¿ƒ

ÛÈÒB‰Ï,e�È‰Â),להשאיר( ¿ƒ¿«¿
ÌÈÏb¯Ó‰ ÏL Ì�È�ÚL∆ƒ¿»»∆«¿«¿ƒ
ı¯‡a ‰ÙÒB‰ ÏÚÙÏ ‰È‰»»ƒ¿…»»¿∆∆

,ÔÚ�kמצד בה שיש ממה יותר ¿««
ÔÈ�Úעצמה ˙ÈÏÎz È¯‰L∆¬≈«¿ƒƒ¿«

‡È‰ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿ƒ
¯B‡ ÛÈÒB‰ÏאלוקיÌÏBÚa ¿ƒ»»

בו שיש מה על בתוספת הזה,

עצמו BÊמצד ‡lL ,e�È‰Â¿«¿∆…
Ì„˜ BÓk ‰È‰iL „·Ïaƒ¿«∆ƒ¿∆¿…∆
ÌÏBÚL ,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ≈¿≈«««∆»

‡¯·� B‡elÓ ÏÚ13כדברי , «ƒƒ¿»
קודם הבריאה, שבתחילת חז"ל

"על נברא העולם החטא,

ושלם, מלא כלומר מלואו",

כדי רק נועדו לא והמצוות

למצב יחזור שהעולם לפעול

הדעת עץ חטא לפני שהיה כפי CÈLÓ‰Ïהזה, ‡l‡הזה בעולם ולגלות ∆»¿«¿ƒ
¯B‡ ˙ÙÒBzאלוקי.‰‡È¯a‰ Ì„˜ ‰È‰L BÓkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ� ∆∆«¬∆≈ƒ¿∆»»…∆«¿ƒ»

‰Ê ÔB¯˙È ÏÚÙÏ È„Î·eמעשה ללא עצמו, מצד בעולם קיים שלא ƒ¿≈ƒ¿…ƒ¿∆
LÓ‰המצוות, ÏL B˙‚¯„nÓ ÌÈÏb¯Ó‰ ÁelL ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰À¿«ƒ¿ƒ««¿«¿ƒƒ«¿≈»∆…∆

EzÚ„Ï ,EÏ ÁÏL e‰fL ,‡˜Âcהכנה הוא המרגלים ששילוח מאחר כי «¿»∆∆¿«¿¿«¿¿
ל'דירה' והפיכתו בעולם אלוקי אור גילוי תוספת של נעלית, כך כל פעולה של

עצמו שהוא רבנו ממשה דווקא לבוא צריך היה הדבר לקדושֿברוךֿהוא,

כאמור. ביותר, נעלית Ôkבדרגה Ìb e‰ÊÂשל הפנימי Ó‰הפירוש ¿∆«≈«

·e˙kM14,‡È‰ Ïka ı¯‡ ÔB¯˙ÈÂכך על מדבר הכתוב פשוטו לפי ∆»¿ƒ¿∆∆«…ƒ
אנשי בכל שהיה הטובה ו"יתרון כגמולו אחד לכל משלם שהקדושֿברוךֿהוא

היא הכוונה החסידות ולפי להם, הראוי גמולם את יקבלו שכולם הוא הארץ"

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚLהשם את האדם ‡EÈÏשל ÏÎ È�ÈÚ ˙�ÈÁ·a ∆«¿≈»¬»ƒ¿ƒ«≈≈…≈∆
e¯aNÈ15רוחנית עבודה שהיא ¿«≈

בו שיש המוח (באמצעות נעלית

בינה", שערי "חמישים

כי יחד גם והלב "כל" בגימטריא

הלב) אל נמשכים המוחין

‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙È ÌÈÏÚBt¬ƒƒ¿¿»»
ı¯‡aבה שיש ממה למעלה »»∆

עצמה. מצד

ÔÈ�Ú‰ ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ»ƒ¿»
¯˙BÈ ˙eiË¯Ùa16LÈ , ƒ¿»ƒ≈≈

¯‡a˙pL ‰Ó ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ«∆ƒ¿»≈
ÏÈÚÏ17ֿדיבור במאמר ¿≈

קוראיו" לכל ה' "קרוב המתחיל

השבועות דחג ב' ביום שנאמר

תשי"ח זה, מאמר אמירת בשנת

בדרך ביאור עם לאור (ויצא

לשבת מלכות' ב'דבר אפשר

השבועות וחג במדבר פרשת

זו) ∆≈¿∆ÒaL„¯שנה
˙eÏLÏzL‰‰האור של «ƒ¿«¿¿

בצורה למטה מלמעלה האלוקי

שטבעותיה כשלשלת הדרגתית

בזה זו Ó‰אחוזות Ïk ‰p‰ƒ≈»«
¯B‡‰ CLÓpMויורד ומתגלה ∆ƒ¿»»

למטה ‰e‡יותר È¯‰¬≈
ËÚÓ˙�בהיותו שהוא מכפי ƒ¿«≈

ממקורו ההתגלות בראשית

ÌˆÓˆ˙�Â,לדרגה מדרגה ¿ƒ¿«¿≈
ÏÚ È"L¯ L¯tL BÓÎe¿∆≈≈«ƒ«

˜eÒt18ËBÈ„‰ ‚‰�Ó ,„‡Ó ˜ÊÁÂ CÏB‰ ¯ÙBM‰ ÏB˜ È‰ÈÂאדם »«¿ƒ«»≈¿»≈¿…ƒ¿»∆¿
ודם בשר BÎÂ‰‰רגיל LÈÏÁÓ BÏB˜ Ú˜˙Ï CÈ¯‡Ó ‡e‰L ÔÓÊ Ïk»¿«∆«¬ƒƒ¿…««¬ƒ¿≈

יותר, חלש Ô‡kונעשה Ï·‡אלא נחלש לא הקול הקב"ה של בשופרו ¬»»
קולו בתקיעה, ומאריך שמוסיף למרות È¯‰Âלהיפך ,„‡Ó ˜ÊÁÂ CÏB‰≈¿»≈¿…«¬≈
‡È‰ ËBÈ„‰ ‚‰�Ó ·˙kM ‰Óa ‰�ek‰אלא ודם, בשר לאדם, רק לא ««»»¿«∆»«ƒ¿«∆¿ƒ

'˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ'‰ ÏÚ Ìbהעולם את ברא הקדושֿברוךֿהוא שבהם «««¬»»«¬»
וכד' אור" "יהי בעצמוÌÈ‡¯˜pLכשאמר הקדושֿברוךֿהוא ÔÈÏÈÓלגבי ∆ƒ¿»ƒƒƒ

,‡ËBÈ„‰cהזוהר ובלשון וחול, פשטות של ‡Á¯B‡מילים Â‡Ïc ¿∆¿»¿»¿»
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i"gyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay

ּדהדיֹוטא ּבמּלין לאׁשּתעי ּכללּות19ּדמלּכא הּנה לכן , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
לעֹולם ׁשּמעֹולם ּבאפן הּוא ּבעֹולמֹות ׁשּנמׁש ְְְִֵֶֶֶָָָָָָֹהאֹור
הּצמצּום ּבתכלית ׁשּנעׂשה עד ונתצמצם האֹור ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָנתמעט
ּבאֹור מאמרֹות' ה'עׂשרה ּבׁשרׁש ּגם הּוא וכן ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹוהּקּצּור.
נתצמצם, הּוא הרי יֹותר למּטה ּׁשּנמׁש מה ׁשּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּקו,

ּומּטה מעלה לעׂשֹות הּוא הּקו ענין ּכל ּכמֹו20והרי , ְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָ
ּבארּכה. לעיל ְְֲִֵֵֶַָָֻׁשּנתּבאר

‰p‰Âׁשּנמׁש לפי הּוא ּבּקו ׁשּיׁש ּומּטה מעלה ענין ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
נֹוגע ׁשהּקו היֹות ּדעם והינּו, הּצמצּום, ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַעלֿידי
ׁשּנמׁש ּכיון מּכלֿמקֹום, הּצמצּום, ׁשּקדם הּגדֹול ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבעּגּול
ב' ּובאּור ּומּטה. מעלה ּבֹו יׁש לכן הּצמצּום, ְְְִֵֵֵֵַַַַָָָעלֿידי
עלֿידי ונמׁש הּגדֹול ּבעּגּול נֹוגע (ׁשהּקו אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָענינים
עלּֿפי יּובן לזה, זה סֹותרים ׁשאין אי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָהּצמצּום),
,ׁשּבאיןֿערֹו לתלמיד ׂשכל הּמׁשּפיע מרב הּידּוע ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּמׁשל
הּסּלּוק ואחרי ׂשכלֹו, ּכל את לסּלק צרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּבתחּלה
ּגם והרי להּתלמיד, ׁשּימׁש ׁשּׁשּי ׂשכל הרב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻממׁשי
ׁשהמׁשכתֹו להיֹות א עצמֹו, הרב מּׂשכל נמׁש זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׂשכל
ׁשל הּׁשּיכּות לכן וסּלּוק, צמצּום הקּדמת עלֿידי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָהיא
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ובכ"מ.19) ד. כה, אחרי לקו"ת וראה ב. קמט, ב.20)זח"ג ענף א שער חיים עץ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‡ËBÈ„‰c ÔÈlÓa ÈÚzL‡Ï ‡kÏÓc19,לדבר המלך של דרכו זו שאין ¿«¿»¿∆¿»≈¿ƒƒ¿∆¿»
שלגבי היא הדברים שכוונת בחסידות כך על ומבואר הדיוטות, של במילים

ו העולמות כל בעצמו דבריםהקדושֿברוךֿהוא דהדיוטא", "מילין הנבראים

תורה': ב'לקוטי הזקן רבנו וכדברי שיעור לאין מהם נעלה עצמו שהוא נחותים

לו שיש ודם בשר מלך "למשל,

זהב רבבות ורבוא אלפים אלף

עפר בענין לספר ומרבה וכסף

דהדיוטא מילי ודאי שהן וחרס...

קץ לאין מכן ויותר וכן לגביה.

הקב"ה לגבי נחשב ותכלית

מאמרות בעשרה ה' בדבר לספר

מילין שהן כו' רקיע יהי אור יהי

לגבי וחרס מעפר יותר דהדיוטא

לגבי העולמות וזהב... הכסף

כלל אליו ערוך אין הקב"ה...

לו" נחשבו ותהו ≈«ÔÎÏומאפס
העצום והפער הערך ריחוק בגלל

והעולמות הקב"ה ≈p‰ƒ‰בין
¯B‡‰ ˙eÏÏkהאלוקי ¿»»

˙BÓÏBÚa CLÓpLמלמעלה ∆ƒ¿»»»
ÌÏBÚnLלמטה ÔÙ‡a ‡e‰¿…∆∆≈»

¯B‡‰ ËÚÓ˙� ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿«≈»
‰NÚpL „Ú ÌˆÓˆ˙�Â¿ƒ¿«¿≈«∆«¬∆

התחתונים ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ˙בעולמות
¯evw‰Â ÌeˆÓv‰ומאיר «ƒ¿¿«ƒ

אלוקי. אור מאד מעט רק בהם

,Âw‰ ¯B‡a '˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ'‰ L¯La Ìb ‡e‰ ÔÎÂכמבואר ¿≈«¿…∆«¬»»«¬»¿««
מוגבל בלתי אלוקי אור רק האיר העולם שנברא שקודם וחסידות בקבלה

צמצם מוגבלים ונבראים עולמות עם עולם לברוא הקב"ה של ברצונו וכשעלה

חזר הצמצום ולאחר "הצידה" אותו וסילק מוגבל הבלתי האור את הקב"ה

להמשכת השורש והוא הקו" "אור נקרא ודק מועט היותו שם שעל אור והאיר

העולמות בכל האלוקי האור BÈ˙¯והארת ‰hÓÏ CLÓpM ‰Ó ÏkL∆»«∆ƒ¿»¿«»≈
,ÌˆÓˆ˙� ‡e‰ È¯‰העליונים בעולמות הקו אור הארת דומה ואינה ¬≈ƒ¿«¿≈

התחתונים בעולמות ÏÚÓ‰להארתו ˙BNÚÏ ‡e‰ Âw‰ ÔÈ�Ú Ïk È¯‰Â«¬≈»ƒ¿««««¬«¿»
‰hÓe20,בא שאחריו הצמצום לפני שהאיר הבליֿגבול האור מבחינת כי «»

הבדלים אין אכן הקו, בשוה,אור מקום בכל מאיר והוא ו'מטה' 'מעלה' בין

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓkדיבורֿהמתחיל קוראיו"במאמר לכל ה' "קרוב ¿∆ƒ¿»≈¿≈
לעיל ודרגותאשרk¯‡a‰הנזכר עליונות דרגות יש עצמו הקו שבאור כיון «¬À»

האמצ הוא לכן עולמותתחתונות, שיש כזו בצורה העולמות לבריאת עי

תחתונים ועולמות הקו באור ("מעלה") עליונות דרגות מאירות בהם עליונים

כמה גם מפורטים ושם הקו, באור (מטה") תחתונות דרגות מאירות בהם

כפי הקו אור באמצעות האלוקי האור של ההארה ובמידת באופן הבדלים

לעולם. מעולם ויורד בא שהוא

Âwa LiL ‰hÓe ‰ÏÚÓ ÔÈ�Ú ‰p‰Âלעיל ÈÙÏכאמור ‡e‰ ¿ƒ≈ƒ¿««¿»«»∆≈««¿ƒ
,ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ CLÓpLשבו "מעלה" יש הקו שבאור לכך הסיבה ∆ƒ¿»«¿≈«ƒ¿

הקו שאור מפני היא מצומצמת הארה רק יש שבו ו"מטה" יותר גדול האור

הצמצום לאחר שנתגלה אור הוא �Ú‚Bעצמו Âw‰L ˙BÈ‰ ÌÚc ,e�È‰Â¿«¿¿ƒ¡∆««≈«
Ì„wL ÏB„b‰ ÏebÚa»ƒ«»∆…∆

ÌeˆÓv‰האלוקי האור «ƒ¿
כל סביב שהאיר האינסופי

קודם שהיה ופנוי' ומקום ה'חלל

'העיגול נקרא הראשון הצמצום

מבואר זה אור (ועל הגדול'

בו נגע ש"לא בחסידות

הראשון בצמצום וגם הצמצום"

האינסופי האור סילוק של

לא שב'עיגול' האור "הצידה",

את רק מנע והצמצום נעלם,

שלו, וההתגלות ההתפשטות

בראשית הקו שאור ומאחר

הגדול, בעיגול נוגע התגלותו

ו"מטה" "מעלה" אין ובעיגול

היה לא הקו גם לכאורה הרי

ומתגלה נמשך להיות אמור

בין דרגות הבדלי של בדרך

אבל ו"מטה" «ŒÏkÓƒ"מעלה"
ŒÏÚ CLÓpL ÔÂÈk ,ÌB˜Ó»≈»∆ƒ¿»«

ÌeˆÓv‰ È„Èולמעשה ¿≈«ƒ¿
היא הקו אור והתגלות המשכת

האינסופי, האלוקי האור צמצום ידי BaבפועלÔÎÏעל LÈהקו באור »≈≈
‰hÓe ‰ÏÚÓ.מזו זו שונות ודרגות «¿»«»
Âw‰L) el‡ ÌÈ�È�Ú '· ¯e‡·eאחד ‰ÏB„bמצד ÏebÚa Ú‚B�ואם ≈ƒ¿»ƒ≈∆««≈«»ƒ«»

ואינסופי גבול בלי להיות אמור הוא גם שניCLÓ�Âכן È„ÈŒÏÚמצד ¿ƒ¿»«¿≈
ÌeˆÓv‰וככל ו"מטה" "מעלה" בין דרגות הבדלי בו שיהיו שמחייב דבר «ƒ¿

ויתמעט ילך לרדת Ô·eÈשיוסיף ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯˙BÒ ÔÈ‡L CÈ‡ ,(≈∆≈¿ƒ∆¿∆»
·¯Ó Úe„i‰ ÏLn‰ ÈtŒÏÚמורהÏÎN ÚÈtLn‰שכלי רעיון «ƒ«»»«»«≈«««¿ƒ«≈∆

CB¯ÚŒÔÈ‡aL „ÈÓÏ˙Ïשל לרמה שלו הרמה בין שהיחס תלמיד היינו ¿«¿ƒ∆¿≈¬
והשוואה, דמיון כל ללא עצום, פער של יחס הוא בשלבlÁ˙aL‰רבו ∆ƒ¿ƒ»

לתלמיד הרעיון את להעביר כדי BÏÎNהרבˆ¯CÈראשון, Ïk ˙‡ ˜lÒÏ »ƒ¿«≈∆»ƒ¿
אותו, להעלים היינו ‰elq˜הצידה È¯Á‡Âוההעלם CÈLÓÓוהצמצום ¿«¬≈«ƒ«¿ƒ

ומצומצמתÏÎNומגלה‰¯· מוגבלת CLÓiLבמידה CiMLויתגלה »«≈∆∆«»∆À¿«
‰Ê ÏÎN Ìb È¯‰Â ,„ÈÓÏz‰Ïוהמצומצם אל�CLÓהמועט ומתגלה ¿««¿ƒ«¬≈«≈∆∆ƒ¿»

BÓˆÚ,התלמיד ·¯‰ ÏÎOÓאיך עצום, פער ביניהם יש שבעצם ומאחר ƒ≈∆»««¿
של משכלו רעיונות יקלוט שהתלמיד יתכן זאת BÈ‰Ï˙הרב?בכל C‡«ƒ¿

˜elÒÂ ÌeˆÓˆ ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ B˙ÎLÓ‰Lהגדול העומק של ∆«¿»»ƒ«¿≈«¿»«ƒ¿¿ƒ
בלבד, ומצומצם מוגבל שכל של היא בפועל וההתגלות הרב, בשכל הקיים
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ּדהדיֹוטא ּבמּלין לאׁשּתעי ּכללּות19ּדמלּכא הּנה לכן , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
לעֹולם ׁשּמעֹולם ּבאפן הּוא ּבעֹולמֹות ׁשּנמׁש ְְְִֵֶֶֶָָָָָָֹהאֹור
הּצמצּום ּבתכלית ׁשּנעׂשה עד ונתצמצם האֹור ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָנתמעט
ּבאֹור מאמרֹות' ה'עׂשרה ּבׁשרׁש ּגם הּוא וכן ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹוהּקּצּור.
נתצמצם, הּוא הרי יֹותר למּטה ּׁשּנמׁש מה ׁשּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּקו,

ּומּטה מעלה לעׂשֹות הּוא הּקו ענין ּכל ּכמֹו20והרי , ְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָ
ּבארּכה. לעיל ְְֲִֵֵֶַָָֻׁשּנתּבאר

‰p‰Âׁשּנמׁש לפי הּוא ּבּקו ׁשּיׁש ּומּטה מעלה ענין ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
נֹוגע ׁשהּקו היֹות ּדעם והינּו, הּצמצּום, ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַעלֿידי
ׁשּנמׁש ּכיון מּכלֿמקֹום, הּצמצּום, ׁשּקדם הּגדֹול ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבעּגּול
ב' ּובאּור ּומּטה. מעלה ּבֹו יׁש לכן הּצמצּום, ְְְִֵֵֵֵַַַַָָָעלֿידי
עלֿידי ונמׁש הּגדֹול ּבעּגּול נֹוגע (ׁשהּקו אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָענינים
עלּֿפי יּובן לזה, זה סֹותרים ׁשאין אי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָהּצמצּום),
,ׁשּבאיןֿערֹו לתלמיד ׂשכל הּמׁשּפיע מרב הּידּוע ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּמׁשל
הּסּלּוק ואחרי ׂשכלֹו, ּכל את לסּלק צרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּבתחּלה
ּגם והרי להּתלמיד, ׁשּימׁש ׁשּׁשּי ׂשכל הרב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻממׁשי
ׁשהמׁשכתֹו להיֹות א עצמֹו, הרב מּׂשכל נמׁש זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׂשכל
ׁשל הּׁשּיכּות לכן וסּלּוק, צמצּום הקּדמת עלֿידי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָהיא
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ובכ"מ.19) ד. כה, אחרי לקו"ת וראה ב. קמט, ב.20)זח"ג ענף א שער חיים עץ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‡ËBÈ„‰c ÔÈlÓa ÈÚzL‡Ï ‡kÏÓc19,לדבר המלך של דרכו זו שאין ¿«¿»¿∆¿»≈¿ƒƒ¿∆¿»
שלגבי היא הדברים שכוונת בחסידות כך על ומבואר הדיוטות, של במילים

ו העולמות כל בעצמו דבריםהקדושֿברוךֿהוא דהדיוטא", "מילין הנבראים

תורה': ב'לקוטי הזקן רבנו וכדברי שיעור לאין מהם נעלה עצמו שהוא נחותים

לו שיש ודם בשר מלך "למשל,

זהב רבבות ורבוא אלפים אלף

עפר בענין לספר ומרבה וכסף

דהדיוטא מילי ודאי שהן וחרס...

קץ לאין מכן ויותר וכן לגביה.

הקב"ה לגבי נחשב ותכלית

מאמרות בעשרה ה' בדבר לספר

מילין שהן כו' רקיע יהי אור יהי

לגבי וחרס מעפר יותר דהדיוטא

לגבי העולמות וזהב... הכסף

כלל אליו ערוך אין הקב"ה...

לו" נחשבו ותהו ≈«ÔÎÏומאפס
העצום והפער הערך ריחוק בגלל

והעולמות הקב"ה ≈p‰ƒ‰בין
¯B‡‰ ˙eÏÏkהאלוקי ¿»»

˙BÓÏBÚa CLÓpLמלמעלה ∆ƒ¿»»»
ÌÏBÚnLלמטה ÔÙ‡a ‡e‰¿…∆∆≈»

¯B‡‰ ËÚÓ˙� ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿«≈»
‰NÚpL „Ú ÌˆÓˆ˙�Â¿ƒ¿«¿≈«∆«¬∆

התחתונים ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ˙בעולמות
¯evw‰Â ÌeˆÓv‰ומאיר «ƒ¿¿«ƒ

אלוקי. אור מאד מעט רק בהם

,Âw‰ ¯B‡a '˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ'‰ L¯La Ìb ‡e‰ ÔÎÂכמבואר ¿≈«¿…∆«¬»»«¬»¿««
מוגבל בלתי אלוקי אור רק האיר העולם שנברא שקודם וחסידות בקבלה

צמצם מוגבלים ונבראים עולמות עם עולם לברוא הקב"ה של ברצונו וכשעלה

חזר הצמצום ולאחר "הצידה" אותו וסילק מוגבל הבלתי האור את הקב"ה

להמשכת השורש והוא הקו" "אור נקרא ודק מועט היותו שם שעל אור והאיר

העולמות בכל האלוקי האור BÈ˙¯והארת ‰hÓÏ CLÓpM ‰Ó ÏkL∆»«∆ƒ¿»¿«»≈
,ÌˆÓˆ˙� ‡e‰ È¯‰העליונים בעולמות הקו אור הארת דומה ואינה ¬≈ƒ¿«¿≈

התחתונים בעולמות ÏÚÓ‰להארתו ˙BNÚÏ ‡e‰ Âw‰ ÔÈ�Ú Ïk È¯‰Â«¬≈»ƒ¿««««¬«¿»
‰hÓe20,בא שאחריו הצמצום לפני שהאיר הבליֿגבול האור מבחינת כי «»

הבדלים אין אכן הקו, בשוה,אור מקום בכל מאיר והוא ו'מטה' 'מעלה' בין

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓkדיבורֿהמתחיל קוראיו"במאמר לכל ה' "קרוב ¿∆ƒ¿»≈¿≈
לעיל ודרגותאשרk¯‡a‰הנזכר עליונות דרגות יש עצמו הקו שבאור כיון «¬À»

האמצ הוא לכן עולמותתחתונות, שיש כזו בצורה העולמות לבריאת עי

תחתונים ועולמות הקו באור ("מעלה") עליונות דרגות מאירות בהם עליונים

כמה גם מפורטים ושם הקו, באור (מטה") תחתונות דרגות מאירות בהם

כפי הקו אור באמצעות האלוקי האור של ההארה ובמידת באופן הבדלים

לעולם. מעולם ויורד בא שהוא

Âwa LiL ‰hÓe ‰ÏÚÓ ÔÈ�Ú ‰p‰Âלעיל ÈÙÏכאמור ‡e‰ ¿ƒ≈ƒ¿««¿»«»∆≈««¿ƒ
,ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ CLÓpLשבו "מעלה" יש הקו שבאור לכך הסיבה ∆ƒ¿»«¿≈«ƒ¿

הקו שאור מפני היא מצומצמת הארה רק יש שבו ו"מטה" יותר גדול האור

הצמצום לאחר שנתגלה אור הוא �Ú‚Bעצמו Âw‰L ˙BÈ‰ ÌÚc ,e�È‰Â¿«¿¿ƒ¡∆««≈«
Ì„wL ÏB„b‰ ÏebÚa»ƒ«»∆…∆

ÌeˆÓv‰האלוקי האור «ƒ¿
כל סביב שהאיר האינסופי

קודם שהיה ופנוי' ומקום ה'חלל

'העיגול נקרא הראשון הצמצום

מבואר זה אור (ועל הגדול'

בו נגע ש"לא בחסידות

הראשון בצמצום וגם הצמצום"

האינסופי האור סילוק של

לא שב'עיגול' האור "הצידה",

את רק מנע והצמצום נעלם,

שלו, וההתגלות ההתפשטות

בראשית הקו שאור ומאחר

הגדול, בעיגול נוגע התגלותו

ו"מטה" "מעלה" אין ובעיגול

היה לא הקו גם לכאורה הרי

ומתגלה נמשך להיות אמור

בין דרגות הבדלי של בדרך

אבל ו"מטה" «ŒÏkÓƒ"מעלה"
ŒÏÚ CLÓpL ÔÂÈk ,ÌB˜Ó»≈»∆ƒ¿»«

ÌeˆÓv‰ È„Èולמעשה ¿≈«ƒ¿
היא הקו אור והתגלות המשכת

האינסופי, האלוקי האור צמצום ידי BaבפועלÔÎÏעל LÈהקו באור »≈≈
‰hÓe ‰ÏÚÓ.מזו זו שונות ודרגות «¿»«»
Âw‰L) el‡ ÌÈ�È�Ú '· ¯e‡·eאחד ‰ÏB„bמצד ÏebÚa Ú‚B�ואם ≈ƒ¿»ƒ≈∆««≈«»ƒ«»

ואינסופי גבול בלי להיות אמור הוא גם שניCLÓ�Âכן È„ÈŒÏÚמצד ¿ƒ¿»«¿≈
ÌeˆÓv‰וככל ו"מטה" "מעלה" בין דרגות הבדלי בו שיהיו שמחייב דבר «ƒ¿

ויתמעט ילך לרדת Ô·eÈשיוסיף ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯˙BÒ ÔÈ‡L CÈ‡ ,(≈∆≈¿ƒ∆¿∆»
·¯Ó Úe„i‰ ÏLn‰ ÈtŒÏÚמורהÏÎN ÚÈtLn‰שכלי רעיון «ƒ«»»«»«≈«««¿ƒ«≈∆

CB¯ÚŒÔÈ‡aL „ÈÓÏ˙Ïשל לרמה שלו הרמה בין שהיחס תלמיד היינו ¿«¿ƒ∆¿≈¬
והשוואה, דמיון כל ללא עצום, פער של יחס הוא בשלבlÁ˙aL‰רבו ∆ƒ¿ƒ»

לתלמיד הרעיון את להעביר כדי BÏÎNהרבˆ¯CÈראשון, Ïk ˙‡ ˜lÒÏ »ƒ¿«≈∆»ƒ¿
אותו, להעלים היינו ‰elq˜הצידה È¯Á‡Âוההעלם CÈLÓÓוהצמצום ¿«¬≈«ƒ«¿ƒ

ומצומצמתÏÎNומגלה‰¯· מוגבלת CLÓiLבמידה CiMLויתגלה »«≈∆∆«»∆À¿«
‰Ê ÏÎN Ìb È¯‰Â ,„ÈÓÏz‰Ïוהמצומצם אל�CLÓהמועט ומתגלה ¿««¿ƒ«¬≈«≈∆∆ƒ¿»

BÓˆÚ,התלמיד ·¯‰ ÏÎOÓאיך עצום, פער ביניהם יש שבעצם ומאחר ƒ≈∆»««¿
של משכלו רעיונות יקלוט שהתלמיד יתכן זאת BÈ‰Ï˙הרב?בכל C‡«ƒ¿

˜elÒÂ ÌeˆÓˆ ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ B˙ÎLÓ‰Lהגדול העומק של ∆«¿»»ƒ«¿≈«¿»«ƒ¿¿ƒ
בלבד, ומצומצם מוגבל שכל של היא בפועל וההתגלות הרב, בשכל הקיים
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ּוכמֹו ּבגּלּוי. ולא ּבהעלם רק היא הרב ׂשכל עם זה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׂשכל
הּגדֹול ּבעּגּול ודבּוק ׁשּנֹוגע ּדאף הּקו, ּבאֹור יּובן ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָכן

הּצמצּום עלֿידיׁשּקדם ׁשּנמׁש מאחר מּכלֿמקֹום, , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
הרי הּגדֹול ּבעּגּול ודבּוק ּׁשּנֹוגע מה הּנה וסּלּוק, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָצמצּום
והענין ּומצמצם. קצר קו הּוא ּובגּלּוי ּבהעלם, רק ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻזה

הּבהיר ּבספר איתא ּדהּנה, ּב'ּפרּדס'21ּבזה, 22והּובא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
למה מׁשל כּו', למעלה ׁשּׁשכינה ּכׁשם למּטה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָׁשכינה
אחד לכל וׂשם ּבנים, ז' לֹו ׁשהיּו למל ּדֹומה, ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָהּדבר
הּתחּתֹון ואמר זה, ּגב על זה ׁשבּו להם ואמר ְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָמקֹומֹו,
מסּבב הריני להם אמר ,מּמ אתרחק לא למּטה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאני
האֹור על קאי מל ּבּנמׁשל, וענינֹו כּו'. אתכם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָורֹואה
וׂשם הּבנין, ימי ׁשבעת הם הּבנים וז' הּצמצּום, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּקדם
ׁשער הּצמצּום, קדם ׁשּגם ענין הּוא מקֹומֹו אחד ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹלכל
זה והֹוׁשיבן ּבפעל, להיֹות ּׁשעתיד מה ּכל ּבכח ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹּבעצמֹו
הּנה ואז זֹו, ּגּבי על זֹו הם ׁשהּספירֹות היינּו זה, ּגּבי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָעל
ּבּה ּפֹועלת זֹו וירידה מּכּלם, למּטה היא הּמלכּות ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֻספירת
אתרחק לא אני הּתחּתֹון ׁשאמר ׁשּזהּו לעלֹות, ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּתׁשּוקה
זֹו ּותׁשּוקה ּכּידּוע. הּמלכּות ּתׁשּוקת ענין ׁשהּוא ,ְְְְְִִֶַַַַַַָָמּמ
והינּו ּכּלכם, ורֹואה מסּבב הריני הּמל ׁשאמר ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּפעלה
הּמלכּות, ּבספירת ּגם נמׁש הּצמצּום ׁשּקדם ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשהאֹור
ּבענין ּכּידּוע יֹותר, ּבקרּוב היא ׁשהּמלכּות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָואדרּבה,

עֹולם זרֹועֹות ּכׁשם23ּומּתחת למּטה ׁשכינה וזהּו , ְְְְְִִֵֶַַַָָָ
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‰Ê ÏÎN ÏL ˙eÎiM‰ ÔÎÏוהמצומצם ‰È‡המוגבל ·¯‰ ÏÎN ÌÚ »≈««»∆≈∆∆ƒ≈∆»«ƒ
Èel‚a ‡ÏÂ ÌÏÚ‰a שבפועל¯˜ עםכך בגלוי מחובר לא התלמיד «¿∆¿≈¿…¿ƒ

הוא ואז הרב, משכל מועט אור עם רק אלא לקלוט מסוגל לא שהוא העומק

לו. משפיע שהרב רעיונות להכיל מסוגל כן

,Âw‰ ¯B‡a Ô·eÈ ÔÎ BÓÎe¿≈»¿««
ÏebÚa ˜e·„Â Ú‚BpL Û‡c¿«∆≈«¿»»ƒ
,ÌeˆÓv‰ Ì„wL ÏB„b‰«»∆…∆«ƒ¿
בו 'להדבק' אמורות כן ואם

סוף ואין גבול בלי של תכונות

¯Á‡Ó ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈««
CLÓpLשלו וההתגלות ∆ƒ¿»

היא ˆÌeˆÓבפועל È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿
˜elÒÂהאלוקישל האור ¿ƒ

מוגבל, והבלתי ≈p‰ƒ‰האינסופי
ÏebÚa ˜e·„Â Ú‚BpM ‰Ó«∆≈«¿»»ƒ

ÏB„b‰קשר לו יש ובעצם «»
אכן שבו ובליֿגבול, לאיןֿסוף

ו"מטה" "מעלה" Ê‰אין È¯‰¬≈∆
ÌÏÚ‰a והשייכות¯˜ «¿∆¿≈

בו, ניכרת לא באיןֿסוף והדבקות

¯ˆ˜ Â˜ ‡e‰ Èel‚·e¿ƒ«»»
ÌˆÓˆÓeבו יש שכזה ובתור ¿À¿»

שהולך וככל ו"מטה" "מעלה"

ומתמעט הולך אורו ונמשך,

לעיל. כאמור

‡˙È‡ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ»
¯È‰a‰ ¯ÙÒa21‡·e‰Â ¿≈∆«»ƒ¿»

Òc¯ta22קבלה ספרי שני ««¿≈
ÌLkידועים ‰hÓÏ ‰�ÈÎL¿ƒ»¿«»¿≈

,'eÎ ‰ÏÚÓÏ ‰�ÈÎML∆¿ƒ»¿«¿»
,‰ÓBc ¯·c‰ ‰ÓÏ ÏLÓ»»¿««»»∆

'Ê BÏ eÈ‰L CÏÓÏשבעה¯Ó‡Â ,BÓB˜Ó „Á‡ ÏÎÏ ÌNÂ ,ÌÈ�a ¿∆∆∆»»ƒ¿»¿»∆»¿¿»«
,‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê e·L Ì‰Ïשישב מי ויהיה למעלה שישב מי שיהיה כך »∆¿∆««∆

EnÓ,למטה ˜Á¯˙‡ ‡Ï ‰hÓÏ È�‡ ÔBzÁz‰ ¯Ó‡Âובתגובה ¿»«««¿¬ƒ¿«»…∆¿«≈ƒ¿
המלך מאביו להתרחק לתחתון תגרום זה גבי על זה הישיבה שצורת לחשש

Ì‰Ï ¯Ó‡המלך'eÎ ÌÎ˙‡ ‰‡B¯Â ·aÒÓ È�È¯‰של שמצידו כך »«»∆¬≈ƒ¿«≈¿∆∆¿∆
באותה אליו קרובים וכולם למעלה ליושב למטה היושב בין הבדל אין המלך

נמצא המלך כי מידה.מידה באותה ולמעלה CÏÓלמטה ,ÏLÓpa B�È�ÚÂ¿ƒ¿»«ƒ¿»∆∆
È‡˜מכוון˙Ú·L Ì‰ ÌÈ�a‰ 'ÊÂ ,ÌeˆÓv‰ Ì„wL ¯B‡‰ ÏÚ »≈«»∆…∆«ƒ¿¿«»ƒ≈ƒ¿«

ÔÈ�a‰ ÈÓÈהעולם את הקדושֿברוךֿהוא ברא שבהם העליונות המידות שבע ¿≈«ƒ¿»
BÓB˜Ó(חסדֿגבורהֿתפארתֿנצחֿהודֿיסודֿמלכות), „Á‡ ÏÎÏ ÌNÂ¿»¿»∆»¿

בנמשל ‰ÌeˆÓv,משמעותו Ì„˜ ÌbL ÔÈ�Ú ‡e‰האור כאשר ƒ¿»∆«…∆«ƒ¿
אז כבר גבול ללא האיר ÁÎaהקדושֿברוךֿהואÚL¯האינסופי BÓˆÚa ƒ≈¿«¿¿…«

ÏÚÙaבהעלם ˙BÈ‰Ï „È˙ÚM ‰Ó Ïkהאור גם שבעצם כך בגלוי, »«∆»ƒƒ¿¿…«
האלוקות, בעצמיות מושרש Ê‰,המצומצם Èab ÏÚ ‰Ê Ô·ÈLB‰Âובנמשל ¿ƒ»∆««≈∆

,BÊ Èab ÏÚ BÊ Ì‰ ˙B¯ÈÙq‰L e�ÈÈ‰המשכת של הרגיל הסדר שהרי «¿∆«¿ƒ≈««≈
וכל זו מעל זו הן והבחינות שהדרגות הוא השתלשלות' ב'סדר האור וגילוי

ממנה שלמטה לזו משפיעה אחת

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ‰p‰ Ê‡Â¿»ƒ≈¿ƒ«««¿
,ÌlkÓ ‰hÓÏ ‡È‰ƒ¿«»ƒÀ»
da ˙ÏÚBt BÊ ‰„È¯ÈÂƒƒ»∆∆»

˙BÏÚÏ ‰˜eLz‰ולהתקרב «¿»«¬
ממנה, שלמעלה הדרגות אל

È�‡ ÔBzÁz‰ ¯Ó‡L e‰fL∆∆∆»«««¿¬ƒ
EnÓ ˜Á¯˙‡ ‡Ïוהוא …∆¿«≈ƒ¿

להיות המלך,מבקש לאביו קרוב

˙˜eLz ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿«¿«
‰˜eL˙e .Úe„ik ˙eÎÏn‰««¿«»«¿»

BÊלהתקרב המלכות ספירת של

ממנה שלמעלה לאלוקות

CÏn‰ ¯Ó‡L ‰ÏÚt»¬»∆»««∆∆
‰‡B¯Â ·aÒÓ È�È¯‰¬≈ƒ¿«≈¿∆
¯B‡‰L e�È‰Â ,ÌÎlkÀ¿∆¿«¿∆»
CLÓ� ÌeˆÓv‰ Ì„wL∆…∆«ƒ¿ƒ¿»
,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa Ìbכי «ƒ¿ƒ«««¿

וכלהמלכות "למטה" היא

אור מצד "למעלה" הן המידות

המאפיין לעיל כמבואר אשר הקו

"מעלה" בו שיש הוא אותו

שלפני האור מצד אבל ו"מטה"

הגדול", "העיגול (הוא הצמצום

הדרגות בכל מאיר האור כנזכר)

eÎÏn‰L˙בשוה ,‰a¯„‡Â¿«¿«»∆««¿
¯˙BÈ ·e¯˜a ‡È‰מאשר ƒ¿≈≈

השתלשלות בסדר שמעליה ÁzÓe˙הספירות,המידות ÔÈ�Úa Úe„ik«»«¿ƒ¿«ƒ««
ÌÏBÚ ˙BÚB¯Ê23,בחינה כל של והראש שההתחלה בחסידות כמבואר ¿»

והסוף הראש מהגבלות שלמעלה האיןֿסוף לגבי כי בסופה דווקא הםמאירה

ב'תורת לכך שמובא (וכמשל ממנו מרחק של מידה ובאותה דרגה באותה

ולמטה שלמעלה הארץ סובב הרקיע עיגול "כמו האמצעי: לאדמו"ר חיים'

רחוק הוא כן הכדור מעלת מן רחוק שהוא וכמו בשוה הוא שלסובב ממטה

למטה דווקא כי עולם" זרועות (למטה) "ומתחת נאמר זה ועל כו'") הכדור

(ועודמאיר בתחלתן" וסופן בסופן תחלתן "נעוץ כי למעלה שמאיר האור

כך על שמניחמוסיף הקטן את שמגביה הגדול "כמשל שזהו האמצעי אדמו"ר

ואם מהשפלתו להגביהו יכול שאז התינוק מן למטה עד ידיו [מוריד] ומשפיל

להגביהו"). יוכל לא הימנו למטה ידיו ישפיל hÓÏ‰לא ‰�ÈÎL e‰ÊÂ¿∆¿ƒ»¿«»
‰ÏÚÓÏ ‰�ÈÎML ÌLkהאינסופי האור מצד "מעלה"כי בין הבדל אין ¿≈∆¿ƒ»¿«¿»
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i"gyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay

ספירת הּנה ּבגּלּוי, הרי ּומּכלֿמקֹום למעלה. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּׁשכינה
זרֹועֹות ּדמּתחת הענין ואּלּו מּכּלם, למּטה היא ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָֻהּמלכּות
הּקו, אֹור ּבכללּות יּובן כן ּוכמֹו ּבהעלם. הּוא ְְְְִֵֵֶַַָָָעֹולם
ּבהעלם, היא הּצמצּום ׁשּקדם הּגדֹול ּבעּגּול ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּדבקּותֹו
ּבספירת ּובפרט ּומצמצם, קצר קו הּוא ּבגּלּוי ְְְְְֲִִִִַַָָָָָֻאבל

הּצמצּום. ּבתכלית הּוא ׁשּבּה ׁשהאֹור ְְְְִִֶֶַַַַָָהּמלכּות

הּמלכּות,fÓe‰ג) ּבספירת יתרֹון לפעל ׁשּצרי מּובן ƒ∆ְְְְִִִִִֶַַַָָֹ
זה ויתרֹון ארץ, ויתרֹון ּׁשּכתּוב מה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָׁשּזהּו

עלֿידי ּכמֹונעׂשה הּיסֹוד, ספירת ׁשהּוא ּכל, ּבחינת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַֹ
ּבׁשמּיא24ׁשּכתּוב ּדאחיד ּובארץ, ּבּׁשמים כל ּכי ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּקדם האֹור נמׁש הּיסֹוד ׁשעלֿידי לפי והינּו, ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּובארעא,
ׁשהרי ּומּטה, מעלה ּבין חּלּוק אין זה ׁשּבאֹור ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּצמצּום,
אֹור ׁשהּוא הּקו ּבאֹור רק הּוא ּומּטה ּדמעלה ְְְִֶַַַַַַָָהחּלּוק
ׁשּום אין הּצמצּום ׁשּקדם ּבאֹורֿאיןֿסֹוף אבל ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹֻמגּבל,
אחר ּבמקֹום וכּמבאר ּבׁשוה. מקֹום ּבכל והּוא ְְְְְְִֵֶַַָָָָָֹחּלּוק,
ׁשּלמעלה לאֹורֿאיןֿסֹוף האצילּות אֹור ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָההפרׁש
איןֿסֹוף, ּבבחינת היֹותֹו עם האצילּות ׁשאֹור ְֱֲֲִִִִִֵֵֶַָמאצילּות,
אבל ּבאצילּות, רק הּוא ׁשּבֹו האיןֿסֹוף ֲֲִִֵֶַַָָָָמּכלֿמקֹום,
ׁשעלֿ ּופרסא, צמצּום עלֿידי היא ּבבריאה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהמׁשכתֹו
אֹורֿאיןֿסֹוף מהּֿׁשאיןּֿכן מגּבל, אֹור נעׂשה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָֻידיֿזה
הּוא הרי ׁשּנמׁש מקֹום ּבכל הּנה מאצילּות, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּלמעלה
מהאֹור, ׁשּלמעלה ּב'עצם' ּובפרט איןֿסֹוף, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבבחינת
עלֿידי היא זה אֹור והמׁשכת ּבׁשוה. מקֹום ּבכל ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא
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הבהיר ספר דברי (כסיום בשוה מקום בכל מאירה והשכינה ו"מטה"

כבודו"). הארץ כל מלא "היינו והבנים: המלך ««ÌB˜ÓŒÏkÓeƒבמשל
סוף לאין קרובה אכן המלכות הדברים ובשורש שבהעלם ≈¬‰¯Èלמרות

el‡Â ,ÌlkÓ ‰hÓÏ ‡È‰ ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ‰p‰ ,Èel‚a¿ƒƒ≈¿ƒ«««¿ƒ¿«»ƒÀ»¿ƒ
˙BÚB¯Ê ˙ÁzÓc ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿ƒ««¿

ÌÏBÚלמלכות יש שבגללו »
לאיןֿסוףקירבה מיוחדת

ÔÎ BÓÎe .ÌÏÚ‰a ‡e‰¿∆¿≈¿≈
,Âw‰ ¯B‡ ˙eÏÏÎa Ô·eÈ»ƒ¿»««
והולך לדרגה מדרגה היורד

ÏebÚaומתמעט B˙e˜·cL∆¿≈»ƒ
ÌeˆÓv‰ Ì„wL ÏB„b‰«»∆…∆«ƒ¿
שייך אמנם הוא שבגללה

ÌÏÚ‰a,לאיןֿסוף ‡È‰ƒ¿∆¿≈
Â˜ ‡e‰ Èel‚a Ï·‡¬»¿ƒ«

מוגבלת˜ˆ¯ השפעה עם »»
Ë¯Ù·e ,ÌˆÓˆÓe¿À¿»ƒ¿»

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaשהיא ƒ¿ƒ«««¿
הספירות בסדר האחרונה

העליונות «∆B‡‰L¯והמידות
˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ daL∆»¿«¿ƒ

ÌeˆÓv‰.והמיעוט «ƒ¿
CÈ¯vL Ô·eÓ ‰fÓe (‚ƒ∆»∆»ƒ

ÔB¯˙È ÏÚÙÏותוספת ƒ¿…ƒ¿
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaשהאור ƒ¿ƒ«««¿

ומועט, חסר Ó‰בה e‰fL∆∆«
·e˙kMלעיל שהובא בפסוק ∆»
א) ‡¯ı,(בסעיף ÔB¯˙ÈÂהיינו ¿ƒ¿∆∆

ויתרון תוספת לפעול שיש

"ארץ" Ê‰בבחינת ÔB¯˙ÈÂ¿ƒ¿∆
,Ïk ˙�ÈÁa È„ÈŒÏÚ ‰NÚ�«¬∆«¿≈¿ƒ«…
,„BÒi‰ ˙¯ÈÙÒ ‡e‰L∆¿ƒ««¿

השפע מקורות בין ומקשרת המחברת הבחינה שהיא בחסידות מבואר עליה

למידת רב אור בהם שיש העליונות המידות בין ובעניינו השפע למקבלי

שמאיר העליון האינסופי האור גם עובר ודרכה מועט אור רק בה שיש המלכות

ומבאר, שהולך כפי המלכות, בספירת e˙kL·דווקא BÓk24ÏÎ Èk ¿∆»ƒ…
,ı¯‡·e ÌÈÓMaבזוהר כך על Ú¯‡·e‡ואמרו ‡iÓLa „ÈÁ‡c «»«ƒ»»∆¿»ƒƒ¿«»¿«¿»

ובארץ, בשמים (מחזיק) ‰BÒi„שאחוז È„ÈŒÏÚL ÈÙÏ ,e�È‰Âשעניינו ¿«¿¿ƒ∆«¿≈«¿
ביותר למטה עד ביותר עליונות מדרגות שפע ולגלות «¿CLÓ�ƒלהמשיך

המלכות בספירת האינסופי‰‡B¯ומתגלה ‰ÌeˆÓv,העליון Ì„wL »∆…∆«ƒ¿
˜elÁ ÔÈ‡ ‰Ê ¯B‡aLהבדל˜elÁ‰ È¯‰L ,‰hÓe ‰ÏÚÓ ÔÈa ∆¿∆≈ƒ≈«¿»«»∆¬≈«ƒ

hÓe‰ההבדל ‰ÏÚÓcמועט אור רק יש ולמטה אור יותר יש שלמעלה ¿«¿»«»
Âw‰ ¯B‡a ˜¯ ‡e‰הצמצום לאחר ‡·Ïשהאיר ,Ïa‚Ó ¯B‡ ‡e‰L «¿««∆À¿»¬»

ÌeˆÓv‰ Ì„wL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡aאיןֿסוף elÁ˜שהוא ÌeL ÔÈ‡ ¿≈∆…∆«ƒ¿≈ƒ
שונות, ובחינות דרגות בין ÂLa‰.מאירe‰Â‡הבדל ÌB˜Ó ÏÎa ¿¿»»¿»∆
L¯Ù‰‰ ¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂההבדל˙eÏÈˆ‡‰ ¯B‡ ÔÈaהעולם ¿«¿…»¿»«≈«∆¿≈≈»¬ƒ

(אצילותֿבריאהֿ ההשתלשלות סדר של העולמות מארבעת והעליון הראשון

≈¿ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Ïיצירהֿעשיה)
,˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈¬ƒ
ÌÚ ˙eÏÈˆ‡‰ ¯B‡L∆»¬ƒƒ

·a B˙BÈ‰ÛBÒŒÔÈ‡ ˙�ÈÁ ¡ƒ¿ƒ«≈
גם שאמנם בחסידות כמבואר

בו יש כי "עולם" נקרא האצילות

והגדרה, 'ציור' עם ספירות

בכלים 'מתלבשים' שבו והאורות

ממש" "אלוקות הוא זאת ועם

ממנו שלמטה העולמות ולגבי

אבל סוף, אין «ŒÏkÓƒנחשב
BaL ÛBÒŒÔÈ‡‰ ,ÌB˜Ó»»≈∆

˙eÏÈˆ‡a ˜¯ ‡e‰היינו ««¬ƒ
עצמו, האצילות «¬‡·Ïבעולם

B˙ÎLÓ‰מאיר אורו כאשר «¿»»
‰‡È¯·aשהוא הבריאה עולם ƒ¿ƒ»

ממנו שלמטה È‰ƒ‡העולם
ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚהאור של «¿≈ƒ¿

באצילות שהיאÒ¯Ùe‡המאיר «¿»
האצילות עולם בין המבדיל מסך

צמצום וגורמת הבריאה לעולם

וילון כמו האור של נוסף

(כתרגום האור על המסתיר

"והבדילה הפסוק על אונקלוס

"פרסא"), – »∆ŒÏÚLהפרוכת"
‰NÚ� ‰ÊŒÈ„Èהאור ¿≈∆«¬∆

באצילות המאיר ‡B¯האינסופי
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,Ïa‚ÓÀ¿»«∆≈≈

,˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡מוחלט באופן אינסופי שהוא כיון ≈∆¿«¿»≈¬ƒ
ממנו שלמטה לדרגות ביחס רק CLÓpLולא ÌB˜Ó ÏÎa ‰p‰וגם ƒ≈¿»»∆ƒ¿»

אלא ומיעוט צמצום בו פועלת לא הירידה המלכות, לספירת ≈¬‰¯Èכשיורד
,¯B‡‰Ó ‰ÏÚÓlL 'ÌˆÚ'a Ë¯Ù·e ,ÛBÒŒÔÈ‡ ˙�ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«≈ƒ¿»»∆∆∆¿«¿»≈»
ה'עצם', לגבי הוא שכך קלֿוחומר האור, לגבי אמורים הדברים שאם היינו

שאיננה בוודאי מהעצם, הארה יש שכאשר מהאור שלמעלה האור מקור

אלא והסתר צמצום באמצעות ÂLa‰.מאירה ÌB˜Ó ÏÎa ‡e‰L∆¿»»¿»∆
‰Ê ¯B‡ ˙ÎLÓ‰Âמאיר והמשכתו ירידתו לאחר שגם האינסופי האור ¿«¿»«∆
למעלה כמו ‰‡ÈÚˆÓ,למטה Â˜ È„ÈŒÏÚ ‡È‰העליונות הספירות ƒ«¿≈«»∆¿»ƒ

בינה, הימין. בקו – נצח חסד, חכמה, 'קווים', לשלושה כללי באופן מתחלקות

בו שיש האמצעי בקו – יסוד תפארת, דעת, השמאל. בקו – הוד גבורה,
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ספירת הּנה ּבגּלּוי, הרי ּומּכלֿמקֹום למעלה. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּׁשכינה
זרֹועֹות ּדמּתחת הענין ואּלּו מּכּלם, למּטה היא ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָֻהּמלכּות
הּקו, אֹור ּבכללּות יּובן כן ּוכמֹו ּבהעלם. הּוא ְְְְִֵֵֶַַָָָעֹולם
ּבהעלם, היא הּצמצּום ׁשּקדם הּגדֹול ּבעּגּול ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּדבקּותֹו
ּבספירת ּובפרט ּומצמצם, קצר קו הּוא ּבגּלּוי ְְְְְֲִִִִַַָָָָָֻאבל

הּצמצּום. ּבתכלית הּוא ׁשּבּה ׁשהאֹור ְְְְִִֶֶַַַַָָהּמלכּות

הּמלכּות,fÓe‰ג) ּבספירת יתרֹון לפעל ׁשּצרי מּובן ƒ∆ְְְְִִִִִֶַַַָָֹ
זה ויתרֹון ארץ, ויתרֹון ּׁשּכתּוב מה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָׁשּזהּו

עלֿידי ּכמֹונעׂשה הּיסֹוד, ספירת ׁשהּוא ּכל, ּבחינת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַֹ
ּבׁשמּיא24ׁשּכתּוב ּדאחיד ּובארץ, ּבּׁשמים כל ּכי ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּקדם האֹור נמׁש הּיסֹוד ׁשעלֿידי לפי והינּו, ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּובארעא,
ׁשהרי ּומּטה, מעלה ּבין חּלּוק אין זה ׁשּבאֹור ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּצמצּום,
אֹור ׁשהּוא הּקו ּבאֹור רק הּוא ּומּטה ּדמעלה ְְְִֶַַַַַַָָהחּלּוק
ׁשּום אין הּצמצּום ׁשּקדם ּבאֹורֿאיןֿסֹוף אבל ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹֻמגּבל,
אחר ּבמקֹום וכּמבאר ּבׁשוה. מקֹום ּבכל והּוא ְְְְְְִֵֶַַָָָָָֹחּלּוק,
ׁשּלמעלה לאֹורֿאיןֿסֹוף האצילּות אֹור ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָההפרׁש
איןֿסֹוף, ּבבחינת היֹותֹו עם האצילּות ׁשאֹור ְֱֲֲִִִִִֵֵֶַָמאצילּות,
אבל ּבאצילּות, רק הּוא ׁשּבֹו האיןֿסֹוף ֲֲִִֵֶַַָָָָמּכלֿמקֹום,
ׁשעלֿ ּופרסא, צמצּום עלֿידי היא ּבבריאה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהמׁשכתֹו
אֹורֿאיןֿסֹוף מהּֿׁשאיןּֿכן מגּבל, אֹור נעׂשה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָֻידיֿזה
הּוא הרי ׁשּנמׁש מקֹום ּבכל הּנה מאצילּות, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּלמעלה
מהאֹור, ׁשּלמעלה ּב'עצם' ּובפרט איןֿסֹוף, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבבחינת
עלֿידי היא זה אֹור והמׁשכת ּבׁשוה. מקֹום ּבכל ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא
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הבהיר ספר דברי (כסיום בשוה מקום בכל מאירה והשכינה ו"מטה"

כבודו"). הארץ כל מלא "היינו והבנים: המלך ««ÌB˜ÓŒÏkÓeƒבמשל
סוף לאין קרובה אכן המלכות הדברים ובשורש שבהעלם ≈¬‰¯Èלמרות

el‡Â ,ÌlkÓ ‰hÓÏ ‡È‰ ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ‰p‰ ,Èel‚a¿ƒƒ≈¿ƒ«««¿ƒ¿«»ƒÀ»¿ƒ
˙BÚB¯Ê ˙ÁzÓc ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿ƒ««¿

ÌÏBÚלמלכות יש שבגללו »
לאיןֿסוףקירבה מיוחדת

ÔÎ BÓÎe .ÌÏÚ‰a ‡e‰¿∆¿≈¿≈
,Âw‰ ¯B‡ ˙eÏÏÎa Ô·eÈ»ƒ¿»««
והולך לדרגה מדרגה היורד

ÏebÚaומתמעט B˙e˜·cL∆¿≈»ƒ
ÌeˆÓv‰ Ì„wL ÏB„b‰«»∆…∆«ƒ¿
שייך אמנם הוא שבגללה

ÌÏÚ‰a,לאיןֿסוף ‡È‰ƒ¿∆¿≈
Â˜ ‡e‰ Èel‚a Ï·‡¬»¿ƒ«

מוגבלת˜ˆ¯ השפעה עם »»
Ë¯Ù·e ,ÌˆÓˆÓe¿À¿»ƒ¿»

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaשהיא ƒ¿ƒ«««¿
הספירות בסדר האחרונה

העליונות «∆B‡‰L¯והמידות
˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ daL∆»¿«¿ƒ

ÌeˆÓv‰.והמיעוט «ƒ¿
CÈ¯vL Ô·eÓ ‰fÓe (‚ƒ∆»∆»ƒ

ÔB¯˙È ÏÚÙÏותוספת ƒ¿…ƒ¿
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaשהאור ƒ¿ƒ«««¿

ומועט, חסר Ó‰בה e‰fL∆∆«
·e˙kMלעיל שהובא בפסוק ∆»
א) ‡¯ı,(בסעיף ÔB¯˙ÈÂהיינו ¿ƒ¿∆∆

ויתרון תוספת לפעול שיש

"ארץ" Ê‰בבחינת ÔB¯˙ÈÂ¿ƒ¿∆
,Ïk ˙�ÈÁa È„ÈŒÏÚ ‰NÚ�«¬∆«¿≈¿ƒ«…
,„BÒi‰ ˙¯ÈÙÒ ‡e‰L∆¿ƒ««¿

השפע מקורות בין ומקשרת המחברת הבחינה שהיא בחסידות מבואר עליה

למידת רב אור בהם שיש העליונות המידות בין ובעניינו השפע למקבלי

שמאיר העליון האינסופי האור גם עובר ודרכה מועט אור רק בה שיש המלכות

ומבאר, שהולך כפי המלכות, בספירת e˙kL·דווקא BÓk24ÏÎ Èk ¿∆»ƒ…
,ı¯‡·e ÌÈÓMaבזוהר כך על Ú¯‡·e‡ואמרו ‡iÓLa „ÈÁ‡c «»«ƒ»»∆¿»ƒƒ¿«»¿«¿»

ובארץ, בשמים (מחזיק) ‰BÒi„שאחוז È„ÈŒÏÚL ÈÙÏ ,e�È‰Âשעניינו ¿«¿¿ƒ∆«¿≈«¿
ביותר למטה עד ביותר עליונות מדרגות שפע ולגלות «¿CLÓ�ƒלהמשיך

המלכות בספירת האינסופי‰‡B¯ומתגלה ‰ÌeˆÓv,העליון Ì„wL »∆…∆«ƒ¿
˜elÁ ÔÈ‡ ‰Ê ¯B‡aLהבדל˜elÁ‰ È¯‰L ,‰hÓe ‰ÏÚÓ ÔÈa ∆¿∆≈ƒ≈«¿»«»∆¬≈«ƒ

hÓe‰ההבדל ‰ÏÚÓcמועט אור רק יש ולמטה אור יותר יש שלמעלה ¿«¿»«»
Âw‰ ¯B‡a ˜¯ ‡e‰הצמצום לאחר ‡·Ïשהאיר ,Ïa‚Ó ¯B‡ ‡e‰L «¿««∆À¿»¬»

ÌeˆÓv‰ Ì„wL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡aאיןֿסוף elÁ˜שהוא ÌeL ÔÈ‡ ¿≈∆…∆«ƒ¿≈ƒ
שונות, ובחינות דרגות בין ÂLa‰.מאירe‰Â‡הבדל ÌB˜Ó ÏÎa ¿¿»»¿»∆
L¯Ù‰‰ ¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂההבדל˙eÏÈˆ‡‰ ¯B‡ ÔÈaהעולם ¿«¿…»¿»«≈«∆¿≈≈»¬ƒ

(אצילותֿבריאהֿ ההשתלשלות סדר של העולמות מארבעת והעליון הראשון

≈¿ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Ïיצירהֿעשיה)
,˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈¬ƒ
ÌÚ ˙eÏÈˆ‡‰ ¯B‡L∆»¬ƒƒ

·a B˙BÈ‰ÛBÒŒÔÈ‡ ˙�ÈÁ ¡ƒ¿ƒ«≈
גם שאמנם בחסידות כמבואר

בו יש כי "עולם" נקרא האצילות

והגדרה, 'ציור' עם ספירות

בכלים 'מתלבשים' שבו והאורות

ממש" "אלוקות הוא זאת ועם

ממנו שלמטה העולמות ולגבי

אבל סוף, אין «ŒÏkÓƒנחשב
BaL ÛBÒŒÔÈ‡‰ ,ÌB˜Ó»»≈∆

˙eÏÈˆ‡a ˜¯ ‡e‰היינו ««¬ƒ
עצמו, האצילות «¬‡·Ïבעולם

B˙ÎLÓ‰מאיר אורו כאשר «¿»»
‰‡È¯·aשהוא הבריאה עולם ƒ¿ƒ»

ממנו שלמטה È‰ƒ‡העולם
ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚהאור של «¿≈ƒ¿

באצילות שהיאÒ¯Ùe‡המאיר «¿»
האצילות עולם בין המבדיל מסך

צמצום וגורמת הבריאה לעולם

וילון כמו האור של נוסף

(כתרגום האור על המסתיר

"והבדילה הפסוק על אונקלוס

"פרסא"), – »∆ŒÏÚLהפרוכת"
‰NÚ� ‰ÊŒÈ„Èהאור ¿≈∆«¬∆

באצילות המאיר ‡B¯האינסופי
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,Ïa‚ÓÀ¿»«∆≈≈

,˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡מוחלט באופן אינסופי שהוא כיון ≈∆¿«¿»≈¬ƒ
ממנו שלמטה לדרגות ביחס רק CLÓpLולא ÌB˜Ó ÏÎa ‰p‰וגם ƒ≈¿»»∆ƒ¿»

אלא ומיעוט צמצום בו פועלת לא הירידה המלכות, לספירת ≈¬‰¯Èכשיורד
,¯B‡‰Ó ‰ÏÚÓlL 'ÌˆÚ'a Ë¯Ù·e ,ÛBÒŒÔÈ‡ ˙�ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«≈ƒ¿»»∆∆∆¿«¿»≈»
ה'עצם', לגבי הוא שכך קלֿוחומר האור, לגבי אמורים הדברים שאם היינו

שאיננה בוודאי מהעצם, הארה יש שכאשר מהאור שלמעלה האור מקור

אלא והסתר צמצום באמצעות ÂLa‰.מאירה ÌB˜Ó ÏÎa ‡e‰L∆¿»»¿»∆
‰Ê ¯B‡ ˙ÎLÓ‰Âמאיר והמשכתו ירידתו לאחר שגם האינסופי האור ¿«¿»«∆
למעלה כמו ‰‡ÈÚˆÓ,למטה Â˜ È„ÈŒÏÚ ‡È‰העליונות הספירות ƒ«¿≈«»∆¿»ƒ

בינה, הימין. בקו – נצח חסד, חכמה, 'קווים', לשלושה כללי באופן מתחלקות

בו שיש האמצעי בקו – יסוד תפארת, דעת, השמאל. בקו – הוד גבורה,
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ה'עצם', וגם הּבליּֿגבּול אֹור נמׁש ׁשּבֹו האמצעי, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָקו
לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּבׁשוה, הּוא האמצעי קו 25ולכן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ׁשאר ּבין ההפרׁש רֹואים אנּו האדם ּגּוף ּבצּיּור ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּגם
ּדראׁש החּלּוק יׁשנֹו הּקּוין ׁשּבׁשאר האמצעי, לּקו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּקּוין
ּבפנימּיּותֹו, ּובפרט האמצעי, ּבּקו מהּֿׁשאיןּֿכן ורגל, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיד
עד הּמֹוחין מּבחינת ּומאחד מחּבר הּׁשדרה חּוט ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָהרי
אמרּו ׁשעלֿזה הּזרעית, טּפה ענין ׁשּזהּו הּגּוף, 26סּיּום ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

ּפנימּיּות מּבחינת ׁשּנמׁשכת לדעת, אּלא קּׁשּוי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָאין
ּדגּופא, סּיּומא עד הּגּלּוי, מּׂשכל ׁשּלמעלה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָהּמֹוחין
יּובן ועלּֿדרֿזה ל'עצם'. ּבדֹומה מֹוליד ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָועלֿידיֿזה
הּבליּֿגבּול אֹור נמׁש האמצעי קו ׁשעלֿידי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלמעלה,
ארץ ויתרֹון וזהּו ּבׁשוה. מקֹום ּבכל ׁשהּוא ה'עצם' ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָוגם

הּמלכּותּב ספירת ׁשהיא ארץ ּבבחינת ׁשהּיתרֹון היא, ּכל ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹ
הׁשּפעה, ׁשל ענין ׁשּכל לפי הּיסֹוד, ספירת עלֿידי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָהּוא
זה הרי ה'עצם', המׁשכת ּגם כן ּוכמֹו האֹור, המׁשכת ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּגם
הּיסֹוד ׁשעלֿידי הּיסֹוד, ׁשּבספירת ההתקּׁשרּות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַעלֿידי
הּיסֹוד ּפֹועל ולכן ּבׁשוה, מקֹום ׁשּבכל ה'עצם' ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָנמׁש

הּמלכּות. ּבספירת ְְְִִִַַַיתרֹון

וכּמה‡Ì�Óד) ּכּמה יׁשנם ּגּופא הּיסֹוד ּבבחינת »¿»ְְְְִִֶַַַַָָָָ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו טּוב27מדרגֹות, רב זכר ְְְֵֶֶֶַַָ

רּבּוי הם טּוב ורב הּיסֹוד, ּבחינת הּוא טּוב ְְְְְִִִֵַַַַיּביעּו,
יסֹודֹות ט"ו והם טֹוב, ּפרצּוף28ּבחינת ׁשּבכל לפי והינּו , ְְְְְְְְִִֵֶַַַָ

אחד ּובכל ּפרצּופים חמּׁשה ׁשּיׁש וכיון יסֹודֹות, ג' ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָיׁש
ענין ּובאּור יסֹודֹות. ט"ו ׁשּיׁש נמצא יסֹודֹות, ג' יׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָמהם
(ׁשהּוא ּכל מּבחינת יּובן ּפרצּוף, ׁשּבכל הּיסֹודֹות ְְְְִִֶֶַַַָָֹג'
ׁשערי נּו"ן ענין והּוא נּו"ן, ּבגימטרּיא ּדכל ְְְְְְֲִִִֵַַַַָֹהּיסֹוד),
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ועוד) ושמאל, ימין גם משלב שהוא (בגלל מיוחדות �CLÓמעלות BaL∆ƒ¿»
Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡השמאל ובקו הימין בקו נמשך ‰'ÌˆÚ'שלא Ì‚Â «¿ƒ¿¿«»∆∆

האמצעי, בקו ומתגלה נמשך הוא אף האור, מקור האורות, מכל שלמעלה

,‰ÂLa ‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ÔÎÏÂמעלה" בין ההבדל (כלֿכך) בו ניכר ולא ¿»≈«»∆¿»ƒ¿»∆
a˙pL‡¯ו"מטה" BÓÎe¿∆ƒ¿»≈
ÏÈÚÏ25ֿדיבור במאמר ¿≈

קוראיו" לכל ה' "קרוב המתחיל

לעיל eiˆa¯הנזכר ÌbL∆«¿ƒ
וצורת ‡�eדמות Ì„‡‰ Ûeb»»»»

L¯Ù‰‰ ÌÈ‡B¯ההבדלÔÈa ƒ«∆¿≈≈
ÂwÏ ÔÈew‰ ¯‡L¿»««ƒ««
ÔÈew‰ ¯‡LaL ,ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ∆ƒ¿»««ƒ
האדם של ובשמאלו בימינו היינו

„È L‡¯c ˜elÁ‰ B�LÈ∆¿«ƒ¿…»
,Ï‚¯Âהולך שהגוף ונמשךככל »∆∆

שמאל, ובצד ימין בצד מהראש

השוניםההבדלים האברים בין

ניכרים הם רגל וזו יד שזו

Âwaובולטים ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈««
,ÈÚˆÓ‡‰הגוף באמצע »∆¿»ƒ

,B˙eiÓÈ�Ùa Ë¯Ù·eבאברים ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
‰M„¯‰הפנימיים ËeÁ È¯‰¬≈«ƒ¿»

˙�ÈÁaÓ „Á‡Óe ¯aÁÓ¿«≈¿«≈ƒ¿ƒ«
Ûeb‰ ÌeiÒ „Ú ÔÈÁBn‰«ƒ«ƒ«
שהמוח כך ישיר בחיבור

וסיום למטהשלמעלה הגוף

בזה, זה החיבורe‰fLקשורים ∆∆
הגוףבין וסיום »¿ÔÈ�Úƒהמוח

‰ÊŒÏÚL ,˙ÈÚ¯f‰ ‰tËƒ»««¿ƒ∆«∆
e¯Ó‡26‡l‡ ÈeM˜ ÔÈ‡ »¿≈ƒ∆»

˙ÎLÓpL ,˙Ú„Ïלא הטיפה ¿««∆ƒ¿∆∆
סתם »ÈÁaÓƒ¿ƒ�˙אלאמהמוח

ÔÈÁBn‰ ˙eiÓÈ�t¿ƒƒ«ƒ
,Èelb‰ ÏÎOÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆«»

ביותר עליונה בחינה »Ú„שהיא
,‡Ùe‚c ‡ÓeiÒבחינה שהיא ƒ»¿»

ב באדםתחתונה ÌˆÚ'Ï'יותר ‰ÓB„a „ÈÏBÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂהרי ¿«¿≈∆ƒ¿∆»∆∆
ההשפעות.שמדובר לכל והמקור העצם באדם, עליונה הכי מהדרגה בהמשכה

ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ È„ÈŒÏÚL ,‰ÏÚÓÏ Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂהארת יש שבו ¿«∆∆∆»¿«¿»∆«¿≈«»∆¿»ƒ
‰Ïe·bŒÈÏaאורֿאיןֿסוף ¯B‡ CLÓ�המלכות לספירת Ì‚Âלמטה ƒ¿»«¿ƒ¿¿«

‰ÂLa ÌB˜Ó ÏÎa ‡e‰L 'ÌˆÚ'‰לספירת למטה הוא אף נמשך »∆∆∆¿»»¿»∆
בפסוקe‰ÊÂהמלכות. הפנימי ‰È‡,הפירוש Ïka ı¯‡ ÔB¯˙ÈÂ ¿∆¿ƒ¿∆∆«…ƒ

ÔB¯˙i‰Lהאלוקית ההארה של ÈÙÒ¯˙והתוספת ‡È‰L ı¯‡ ˙�ÈÁ·a ∆«ƒ¿ƒ¿ƒ«∆∆∆ƒ¿ƒ«

ÏL ÔÈ�Ú ÏkL ÈÙÏ ,„BÒi‰ ˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ˙eÎÏn‰««¿«¿≈¿ƒ««¿¿ƒ∆»ƒ¿»∆
,'ÌˆÚ'‰ ˙ÎLÓ‰ Ìb ÔÎ BÓÎe ,¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ Ìb ,‰ÚtL‰«¿»»««¿»«»¿≈««¿»«»∆∆

,„BÒi‰ ˙¯ÈÙÒaL ˙e¯M˜˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰בתורת כמבואר ¬≈∆«¿≈«ƒ¿«¿∆ƒ¿ƒ««¿
בין וההתחברות ההתקשרות היא היסוד ספירת של שעניינה החסידות

האור מקור - ה"משפיע"

שאליו וה"מקבל" וההשפעה,

ובענייננו ההשפעה, מיועדת

היא למלכות מהמידות ההשפעה

היסוד מידת של »∆ŒÏÚLפעולה
'ÌˆÚ'‰ CLÓ� „BÒi‰ È„È¿≈«¿ƒ¿»»∆∆
,‰ÂLa ÌB˜Ó ÏÎaL∆¿»»¿»∆
של ייחודו לגבי לעיל כמבואר

האמצעי' ÏÚBt'קו ÔÎÏÂ¿»≈≈
ÔB¯˙È „BÒi‰אור ותוספת «¿ƒ¿

האינסופי מהאור נעלה וגילוי

.˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ«««¿
„BÒi‰ ˙�ÈÁ·a Ì�Ó‡ („»¿»ƒ¿ƒ««¿

‡Ùebעצמה‰nk Ì�LÈ »∆¿»«»
BÓÎe ,˙B‚¯„Ó ‰nÎÂ¿«»«¿≈¿

·e˙kL27E·eË ·¯ ¯ÎÊ ∆»∆∆«¿
˙�ÈÁa ‡e‰ E·eË ,eÚÈaÈ«ƒ¿¿ƒ«
Ì‰ E·eË ·¯Â ,„BÒi‰«¿¿«¿≈

,·BË ˙�ÈÁa Èea¯כלומר ƒ¿ƒ«
ב"יסוד" רבות ≈¿Ì‰Âבחינות

˙B„BÒÈ Â"Ë28חמישהֿעשר , ¿
היסוד מידת של שונים סוגים

ÏÎaLופעולתה ÈÙÏ e�È‰Â¿«¿¿ƒ∆¿»
˙B„BÒÈ '‚ LÈ Ûeˆ¯t«¿≈¿
שונות) (דרגות סוגים שלושה

מיד היסוד,של LiLת ÔÂÈÎÂ¿≈»∆≈
ÌÈÙeˆ¯t ‰MÓÁהספירות) ¬ƒ»«¿ƒ

בקבלה נקראות העליונות

המכונים 'אנושיים' בכינויים

שבה בחינה היינו 'פרצופים',

שאר את כוללת הספירה

"פרצוף" ונקראת הספירות

"אריך 'פרצופים': לחמישה היא החלוקה כלל ובדרך יחד. כוחות כמה הכולל

אנפין זעיר (בינה) אמא (חכמה) אבא מהספירות), שלמעלה (כתר אנפין"

(מלכות)) נוקבא Ì‰Ó(המידות), „Á‡ ÏÎ·eהאמורים ‚'מהחמישה LÈ ¿»∆»≈∆≈
.˙B„BÒÈ Â"Ë LiL ‡ˆÓ� ,˙B„BÒÈ¿ƒ¿»∆≈¿

Ïk ˙�ÈÁaÓ Ô·eÈ ,Ûeˆ¯t ÏÎaL ˙B„BÒi‰ '‚ ÔÈ�Ú ¯e‡·e≈ƒ¿««¿∆¿»«¿»ƒ¿ƒ«…
„BÒi‰ ‡e‰L)"ארץ "יתרון – המלכות בספירת שהתוספת לעיל כאמור ∆«¿

"כל"), הנקראת היסוד ספירת ידי על �Ô"e,באה ‡i¯ËÓÈ‚a ÏÎc¿…¿ƒ«¿ƒ»
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הּבינה המׁשכת נעׂשית ׁשעלֿידם הּוא ׁשענינם ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבינה,
מ"ט, הם ז' ּפעמים וז' מּדֹות, ז' יׁש והרי ְְֲִִִֵֵֵַַָלּמּדֹות,
ׁשערי נּו"ן הם הרי ּכּלם, את ׁשּכֹוללת הּמדרגה ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּובצרּוף

ּבּזהר ּכדאיתא ּבעבֹודה, והענין ּפסּוק29ּבינה. נֹודע30על ְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָֹ
חד לכל אתידע ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא ּבעלּה, ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָּבּׁשערים
ּבליּביּה. ּדמׁשער מה לפּום ּדיליּה, ׁשיעּורא לפּום ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָוחד
(ׁשהם יׂשראל נׁשמֹות רּבֹוא ׁשּׁשים ׁשּיׁש ּכיון ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָולכאֹורה,
נּצֹוצֹות) רּבֹוא לׁשּׁשים מתחּלק ׁשרׁש וכל ,31ׁשרׁשים, ְְְִִִִִִֵֶַָָָֹ

מה לפּום וחד חד לכל אתידע ְְְְְְְִֶַַַַָָָוקּודׁשאּֿבריֿהּוא
ׁשערים. מּנּו"ן יֹותר הרּבה ׁשּיׁש נמצא ּבליּביּה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּדמׁשער
ּכי עצמם, ּבּמּדֹות אינם הּׁשערים ׁשּנּו"ן הּוא, הענין ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָא

ההמׁשכה ּבסדר נּו"ןאם יׁש ׁשּבזה למּדֹות, מהּמֹוחין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבמּדֹות ּבאה ההמׁשכה ּכאׁשר אחרּֿכ אבל ְְְֲֲִֶַַַַַַָָָָָָָהמׁשכֹות,
מּיּו"ד, ּכלּולה הּמּדֹות מּׁשׁשת מּדה ּכל הרי ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבּלב,
ׁשּׁשים מסּפר ׁשּנעׂשה עד כּו' מּיּו"ד ויּו"ד מּיּו"ד, ְְְֲִִִִִֶֶַַַויּו"ד
זעירֿ מּבחינת ׁשּׁשרׁשם יׂשראל נׁשמֹות ולכן, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָרּבֹוא,
זה וכל ּכללּיֹות. נׁשמֹות רּבֹוא ׁשּׁשים ּבמסּפר הם ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָאנּפין
ׁשהּוא עצמֹו זעירֿאנּפין ּבבחינת ההתחּלקּות ענין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַהּוא
הּבינה מּספירת ההמׁשכה ּבענין אבל הּמּדֹות, ְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָָָּבחינת
אינֹו ׁשהּׁשער ּכׁשם ּדהּנה, ׁשערים. נּו"ן רק יׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָלמּדֹות
ליציאה ׁשּמׁשּמׁש הּוא ענינֹו אּלא ּבחּוץ, ואינֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבפנים
ּבענין יּובן כן ּכמֹו לפנים, מחּוץ ולכניסה לחּוץ, ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָמּפנים
ּבבחינת ואינם הּמֹוחין ּבבחינת ׁשאינם ּבינה, ׁשערי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָנּו"ן
ּבּמּדֹות, הּמֹוחין את לקּׁשר הּוא ענינם אּלא ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהּמּדֹות,
ּבמּדֹות, הּמֹוחין המׁשכת ׁשּתהיה ּבמֹוחין. ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָוהּמּדֹות

ּבמֹוחין. הּמּדֹות והתּכּללּות ְְְְֲִִִַַַַַָוהעלאת
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Ì„ÈŒÏÚLחמישים ‡e‰ Ì�È�ÚL ,‰�Èa È¯ÚL Ô"e� ÔÈ�Ú ‡e‰Â¿ƒ¿««¬≈ƒ»∆ƒ¿»»∆«»»
‰�Èa‰ ˙ÎLÓ‰ ˙ÈNÚ�המוחין התרחבות LÈשהיא È¯‰Â ,˙BcnÏ «¬≈«¿»««ƒ»«ƒ«¬≈≈

'Êשבע'Ê ÌÈÓÚt 'ÊÂ ,˙BcÓשבע כפול Ë"Ó,שבע Ì‰ארבעים ƒ¿¿»ƒ≈
�Ô"eותשע Ì‰ È¯‰ ,Ìlk ˙‡ ˙ÏÏBkL ‰‚¯„n‰ Ûe¯ˆ·e¿≈««¿≈»∆∆∆∆À»¬≈≈

Èa�‰.חמישים È¯ÚL«¬≈ƒ»
ÔÈ�Ú‰Âשערי חמישים של ¿»ƒ¿»

את הממשיכים המוחיןבינה

ה'B·Úa„‰למידות בעבודת »¬»
כמובאÈ‡„k˙‡הרוחנית, ƒ¿ƒ»
¯‰fa29˜eÒt ÏÚ30Ú„B� «…««»»

,dÏÚa ÌÈ¯ÚMa«¿»ƒ«¿»
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ

„ÁÂ „Á ÏÎÏ Ú„È˙‡∆¿»«¿»«¿«
,dÈÏÈc ‡¯eÚÈL ÌeÙÏ¿ƒ»ƒ≈

מפרש הפסוקהזוהר את

הקדושֿברוךֿ הוא ש"בעלה"

הקדושֿברוךֿהוא (כי הוא

לאיש נמשלו ישראל וכנסת

שהקב"ה אומר והפסוק ואשה)

אחד לכל ומתגלה "מתוודע"

"בשערים", מישראל ואחד

שלו ושיעורים, מידות מלשון

¯ÚLÓc ‰Ó ÌeÙÏ¿«ƒ¿«≈
dÈaÈÏaשההתוודעות כלומר ¿ƒ≈

עם האדם של וההתקשרות

ואחד אחד כל אצל היא הקב"ה

שלו. הלב שיעור לפי

LiL ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»∆≈
˙BÓL� ‡Ba¯ ÌÈMLƒƒƒƒ¿
ÌÈL¯L Ì‰L) Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆≈»»ƒ
יותר יש למעשה שהרי כלליים,

יהודים אלף מאות «¿ÏÎÂמשש
ÌÈMLÏ ˜lÁ˙Ó L¯L…∆ƒ¿«≈¿ƒƒ

˙BˆBv� ‡Ba¯(31פרטיים, ƒƒ
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ

„ÁÂ „Á ÏÎÏ Ú„È˙‡∆¿»«¿»«¿«
,dÈaÈÏa ¯ÚLÓc ‰Ó ÌeÙÏלכל ומתגלה מתוודע והקדושֿברוךֿהוא ¿«ƒ¿«≈¿ƒ≈

שלו הלב של השיעור לפי ואחד LiLאחד ‡ˆÓ�בפועל¯˙BÈ ‰a¯‰ ƒ¿»∆≈«¿≈≈
ÌÈ¯ÚL Ô"epÓחברו משל שונה משלו, ו"שער" "שיעור" יש אדם לכל שהרי ƒ¿»ƒ

ולא שערים חמישים ידי על הוא במידות שבא שהשפע האמירה פשר ומה

Èkיותר?. ,ÌÓˆÚ ˙Bcna Ì�È‡ ÌÈ¯ÚM‰ Ô"epL ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡«»ƒ¿»∆«¿»ƒ≈»«ƒ«¿»ƒ
Ô"e� LÈ ‰ÊaL ,˙BcÓÏ ÔÈÁBn‰Ó ‰ÎLÓ‰‰ ¯„Òa Ì‡ƒ¿≈∆««¿»»≈«ƒ«ƒ∆»∆≈

,˙BÎLÓ‰'צינורות' בחמישים עוברת למדות מהמוחין וההמשכה וההשפעה «¿»

‰‡a ‰ÎLÓ‰‰ ¯L‡k CkŒ¯Á‡ Ï·‡בהתגלות,·laL ˙BcÓa ¬»««»«¬∆««¿»»»»¿ƒ∆«≈
„"eiÓ ‰ÏeÏk ˙Bcn‰ ˙LMÓ ‰cÓ Ïk È¯‰מעשר אחת כל כי ¬≈»ƒ»ƒ≈∆«ƒ¿»ƒ

הספירות, שאר מכל כלולה העליונות eiÓ"„הספירות „"eÈÂספירה כל וגם ¿ƒ
לעשר, מתחלקת הספירות בשאר כלולה שהיא eiÓ"„כפי „"eÈÂהלאה וכן ¿ƒ

¯tÒÓ ‰NÚpL „Ú 'eÎ«∆«¬∆ƒ¿«
,‡Ba¯ ÌÈMLואחד אחד וכל ƒƒƒ

אלוקות עם ומחבר מתקשר אכן

המיוחדת והצורה השיעור לפי

לבו �BÓL˙של ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿
ÌL¯ML Ï‡¯NÈבדרך הוא ƒ¿»≈∆»¿»

ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊכלל ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
המידות הם קטנות, ≈‰Ìפנים

‡Ba¯ ÌÈML ¯tÒÓa¿ƒ¿«ƒƒƒ
˙BiÏÏk ˙BÓL�מכן שלאחר ¿»¿»ƒ

פרטיות לנשמות מתחלקות

עצמן הפרטיות והנשמות

וכו'. פרטים לפרטי מתחלקות

ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆ƒ¿«
˙�ÈÁ·a ˙e˜lÁ˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«
‡e‰L BÓˆÚ ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ¿≈«¿ƒ«¿∆
Ï·‡ ,˙Bcn‰ ˙�ÈÁa¿ƒ««ƒ¬»

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈ�Úaוההשפעה ¿ƒ¿«««¿»»
˙BcÓÏ ‰�Èa‰ ˙¯ÈÙqÓƒ¿ƒ««ƒ»«ƒ

ÌÈ¯ÚL Ô"e� ˜¯ LÈולא ≈«¿»ƒ
בפרטיות ומבאר והולך יותר.

ה"שערים" של עניינם מהו יותר

ממוחין ההשפעה עוברת דרכם

ÌLkלמידות ,‰p‰c¿ƒ≈¿≈
¯ÚM‰Lשער כמו בגשמיות, ∆«««

חצר או בית ÌÈ�Ùaשל B�È‡≈ƒ¿ƒ
החצר או הבית ≈¿B�È‡Âבתוך

ıeÁaהמקום לתחומי מחוץ «
השער, דרך נכנסים «∆‡l‡שאליו
LnLnL ‡e‰ B�È�Úכשער ƒ¿»∆¿«≈

ÌÈ�tÓברומע ‰‡ÈˆÈÏƒƒ»ƒ¿ƒ
ıeÁÓ ‰ÒÈ�ÎÏÂ ,ıeÁÏ«¿ƒ¿ƒ»ƒ
˙�ÈÁ·a Ì�È‡L ,‰�Èa È¯ÚL Ô"e� ÔÈ�Úa Ô·eÈ ÔÎ BÓk ,ÌÈ�ÙÏƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ¿««¬≈ƒ»∆≈»ƒ¿ƒ«

ÔÈÁBn‰מהשכל חלק ‰Bcn˙ואינם ˙�ÈÁ·a Ì�È‡Â,מהרגש חלק ואינם «ƒ¿≈»ƒ¿ƒ««ƒ
Ì�È�Ú ‡l‡השערים Bcn‰Â˙של ,˙Bcna ÔÈÁBn‰ ˙‡ ¯M˜Ï ‡e‰ ∆»ƒ¿»»¿«≈∆«ƒ«ƒ¿«ƒ

ÔÈÁBÓa.ביניהם המהותי השינוי זאתÈ‰zL‰שלמרות ‰ÎLÓ˙בכל «ƒ∆ƒ¿∆«¿»«
ÔÈÁBÓaוהתגלות ˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰Â ˙‡ÏÚ‰Â ,˙BcÓa ÔÈÁBn‰«ƒ«ƒ¿«¬»«¿ƒ¿«¿«ƒ«ƒ

במוחין, ויתבטלו ויתכללו המוחין מדרגת למטה שהיא מדרגתן יתעלו שהמדות

בינה". שערי "חמישים של פעולתן לגבי להלן עוד שיתבאר וכפי
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הּבינה המׁשכת נעׂשית ׁשעלֿידם הּוא ׁשענינם ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבינה,
מ"ט, הם ז' ּפעמים וז' מּדֹות, ז' יׁש והרי ְְֲִִִֵֵֵַַָלּמּדֹות,
ׁשערי נּו"ן הם הרי ּכּלם, את ׁשּכֹוללת הּמדרגה ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּובצרּוף

ּבּזהר ּכדאיתא ּבעבֹודה, והענין ּפסּוק29ּבינה. נֹודע30על ְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָֹ
חד לכל אתידע ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא ּבעלּה, ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָּבּׁשערים
ּבליּביּה. ּדמׁשער מה לפּום ּדיליּה, ׁשיעּורא לפּום ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָוחד
(ׁשהם יׂשראל נׁשמֹות רּבֹוא ׁשּׁשים ׁשּיׁש ּכיון ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָולכאֹורה,
נּצֹוצֹות) רּבֹוא לׁשּׁשים מתחּלק ׁשרׁש וכל ,31ׁשרׁשים, ְְְִִִִִִֵֶַָָָֹ

מה לפּום וחד חד לכל אתידע ְְְְְְְִֶַַַַָָָוקּודׁשאּֿבריֿהּוא
ׁשערים. מּנּו"ן יֹותר הרּבה ׁשּיׁש נמצא ּבליּביּה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּדמׁשער
ּכי עצמם, ּבּמּדֹות אינם הּׁשערים ׁשּנּו"ן הּוא, הענין ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָא

ההמׁשכה ּבסדר נּו"ןאם יׁש ׁשּבזה למּדֹות, מהּמֹוחין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבמּדֹות ּבאה ההמׁשכה ּכאׁשר אחרּֿכ אבל ְְְֲֲִֶַַַַַַָָָָָָָהמׁשכֹות,
מּיּו"ד, ּכלּולה הּמּדֹות מּׁשׁשת מּדה ּכל הרי ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבּלב,
ׁשּׁשים מסּפר ׁשּנעׂשה עד כּו' מּיּו"ד ויּו"ד מּיּו"ד, ְְְֲִִִִִֶֶַַַויּו"ד
זעירֿ מּבחינת ׁשּׁשרׁשם יׂשראל נׁשמֹות ולכן, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָרּבֹוא,
זה וכל ּכללּיֹות. נׁשמֹות רּבֹוא ׁשּׁשים ּבמסּפר הם ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָאנּפין
ׁשהּוא עצמֹו זעירֿאנּפין ּבבחינת ההתחּלקּות ענין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַהּוא
הּבינה מּספירת ההמׁשכה ּבענין אבל הּמּדֹות, ְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָָָּבחינת
אינֹו ׁשהּׁשער ּכׁשם ּדהּנה, ׁשערים. נּו"ן רק יׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָלמּדֹות
ליציאה ׁשּמׁשּמׁש הּוא ענינֹו אּלא ּבחּוץ, ואינֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבפנים
ּבענין יּובן כן ּכמֹו לפנים, מחּוץ ולכניסה לחּוץ, ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָמּפנים
ּבבחינת ואינם הּמֹוחין ּבבחינת ׁשאינם ּבינה, ׁשערי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָנּו"ן
ּבּמּדֹות, הּמֹוחין את לקּׁשר הּוא ענינם אּלא ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהּמּדֹות,
ּבמּדֹות, הּמֹוחין המׁשכת ׁשּתהיה ּבמֹוחין. ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָוהּמּדֹות

ּבמֹוחין. הּמּדֹות והתּכּללּות ְְְְֲִִִַַַַַָוהעלאת
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ואילך.29)תשמט. סע"א קג, כג.30)ח"א לא, פל"ז.31)משלי תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ì„ÈŒÏÚLחמישים ‡e‰ Ì�È�ÚL ,‰�Èa È¯ÚL Ô"e� ÔÈ�Ú ‡e‰Â¿ƒ¿««¬≈ƒ»∆ƒ¿»»∆«»»
‰�Èa‰ ˙ÎLÓ‰ ˙ÈNÚ�המוחין התרחבות LÈשהיא È¯‰Â ,˙BcnÏ «¬≈«¿»««ƒ»«ƒ«¬≈≈

'Êשבע'Ê ÌÈÓÚt 'ÊÂ ,˙BcÓשבע כפול Ë"Ó,שבע Ì‰ארבעים ƒ¿¿»ƒ≈
�Ô"eותשע Ì‰ È¯‰ ,Ìlk ˙‡ ˙ÏÏBkL ‰‚¯„n‰ Ûe¯ˆ·e¿≈««¿≈»∆∆∆∆À»¬≈≈

Èa�‰.חמישים È¯ÚL«¬≈ƒ»
ÔÈ�Ú‰Âשערי חמישים של ¿»ƒ¿»

את הממשיכים המוחיןבינה

ה'B·Úa„‰למידות בעבודת »¬»
כמובאÈ‡„k˙‡הרוחנית, ƒ¿ƒ»
¯‰fa29˜eÒt ÏÚ30Ú„B� «…««»»

,dÏÚa ÌÈ¯ÚMa«¿»ƒ«¿»
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ

„ÁÂ „Á ÏÎÏ Ú„È˙‡∆¿»«¿»«¿«
,dÈÏÈc ‡¯eÚÈL ÌeÙÏ¿ƒ»ƒ≈

מפרש הפסוקהזוהר את

הקדושֿברוךֿ הוא ש"בעלה"

הקדושֿברוךֿהוא (כי הוא

לאיש נמשלו ישראל וכנסת

שהקב"ה אומר והפסוק ואשה)

אחד לכל ומתגלה "מתוודע"

"בשערים", מישראל ואחד

שלו ושיעורים, מידות מלשון

¯ÚLÓc ‰Ó ÌeÙÏ¿«ƒ¿«≈
dÈaÈÏaשההתוודעות כלומר ¿ƒ≈

עם האדם של וההתקשרות

ואחד אחד כל אצל היא הקב"ה

שלו. הלב שיעור לפי

LiL ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»∆≈
˙BÓL� ‡Ba¯ ÌÈMLƒƒƒƒ¿
ÌÈL¯L Ì‰L) Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆≈»»ƒ
יותר יש למעשה שהרי כלליים,

יהודים אלף מאות «¿ÏÎÂמשש
ÌÈMLÏ ˜lÁ˙Ó L¯L…∆ƒ¿«≈¿ƒƒ

˙BˆBv� ‡Ba¯(31פרטיים, ƒƒ
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ

„ÁÂ „Á ÏÎÏ Ú„È˙‡∆¿»«¿»«¿«
,dÈaÈÏa ¯ÚLÓc ‰Ó ÌeÙÏלכל ומתגלה מתוודע והקדושֿברוךֿהוא ¿«ƒ¿«≈¿ƒ≈

שלו הלב של השיעור לפי ואחד LiLאחד ‡ˆÓ�בפועל¯˙BÈ ‰a¯‰ ƒ¿»∆≈«¿≈≈
ÌÈ¯ÚL Ô"epÓחברו משל שונה משלו, ו"שער" "שיעור" יש אדם לכל שהרי ƒ¿»ƒ

ולא שערים חמישים ידי על הוא במידות שבא שהשפע האמירה פשר ומה

Èkיותר?. ,ÌÓˆÚ ˙Bcna Ì�È‡ ÌÈ¯ÚM‰ Ô"epL ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡«»ƒ¿»∆«¿»ƒ≈»«ƒ«¿»ƒ
Ô"e� LÈ ‰ÊaL ,˙BcÓÏ ÔÈÁBn‰Ó ‰ÎLÓ‰‰ ¯„Òa Ì‡ƒ¿≈∆««¿»»≈«ƒ«ƒ∆»∆≈

,˙BÎLÓ‰'צינורות' בחמישים עוברת למדות מהמוחין וההמשכה וההשפעה «¿»

‰‡a ‰ÎLÓ‰‰ ¯L‡k CkŒ¯Á‡ Ï·‡בהתגלות,·laL ˙BcÓa ¬»««»«¬∆««¿»»»»¿ƒ∆«≈
„"eiÓ ‰ÏeÏk ˙Bcn‰ ˙LMÓ ‰cÓ Ïk È¯‰מעשר אחת כל כי ¬≈»ƒ»ƒ≈∆«ƒ¿»ƒ

הספירות, שאר מכל כלולה העליונות eiÓ"„הספירות „"eÈÂספירה כל וגם ¿ƒ
לעשר, מתחלקת הספירות בשאר כלולה שהיא eiÓ"„כפי „"eÈÂהלאה וכן ¿ƒ

¯tÒÓ ‰NÚpL „Ú 'eÎ«∆«¬∆ƒ¿«
,‡Ba¯ ÌÈMLואחד אחד וכל ƒƒƒ

אלוקות עם ומחבר מתקשר אכן

המיוחדת והצורה השיעור לפי

לבו �BÓL˙של ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿
ÌL¯ML Ï‡¯NÈבדרך הוא ƒ¿»≈∆»¿»

ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊכלל ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
המידות הם קטנות, ≈‰Ìפנים

‡Ba¯ ÌÈML ¯tÒÓa¿ƒ¿«ƒƒƒ
˙BiÏÏk ˙BÓL�מכן שלאחר ¿»¿»ƒ

פרטיות לנשמות מתחלקות

עצמן הפרטיות והנשמות

וכו'. פרטים לפרטי מתחלקות

ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆ƒ¿«
˙�ÈÁ·a ˙e˜lÁ˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«
‡e‰L BÓˆÚ ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ¿≈«¿ƒ«¿∆
Ï·‡ ,˙Bcn‰ ˙�ÈÁa¿ƒ««ƒ¬»

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈ�Úaוההשפעה ¿ƒ¿«««¿»»
˙BcÓÏ ‰�Èa‰ ˙¯ÈÙqÓƒ¿ƒ««ƒ»«ƒ

ÌÈ¯ÚL Ô"e� ˜¯ LÈולא ≈«¿»ƒ
בפרטיות ומבאר והולך יותר.

ה"שערים" של עניינם מהו יותר

ממוחין ההשפעה עוברת דרכם

ÌLkלמידות ,‰p‰c¿ƒ≈¿≈
¯ÚM‰Lשער כמו בגשמיות, ∆«««

חצר או בית ÌÈ�Ùaשל B�È‡≈ƒ¿ƒ
החצר או הבית ≈¿B�È‡Âבתוך

ıeÁaהמקום לתחומי מחוץ «
השער, דרך נכנסים «∆‡l‡שאליו
LnLnL ‡e‰ B�È�Úכשער ƒ¿»∆¿«≈

ÌÈ�tÓברומע ‰‡ÈˆÈÏƒƒ»ƒ¿ƒ
ıeÁÓ ‰ÒÈ�ÎÏÂ ,ıeÁÏ«¿ƒ¿ƒ»ƒ
˙�ÈÁ·a Ì�È‡L ,‰�Èa È¯ÚL Ô"e� ÔÈ�Úa Ô·eÈ ÔÎ BÓk ,ÌÈ�ÙÏƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ¿««¬≈ƒ»∆≈»ƒ¿ƒ«

ÔÈÁBn‰מהשכל חלק ‰Bcn˙ואינם ˙�ÈÁ·a Ì�È‡Â,מהרגש חלק ואינם «ƒ¿≈»ƒ¿ƒ««ƒ
Ì�È�Ú ‡l‡השערים Bcn‰Â˙של ,˙Bcna ÔÈÁBn‰ ˙‡ ¯M˜Ï ‡e‰ ∆»ƒ¿»»¿«≈∆«ƒ«ƒ¿«ƒ

ÔÈÁBÓa.ביניהם המהותי השינוי זאתÈ‰zL‰שלמרות ‰ÎLÓ˙בכל «ƒ∆ƒ¿∆«¿»«
ÔÈÁBÓaוהתגלות ˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰Â ˙‡ÏÚ‰Â ,˙BcÓa ÔÈÁBn‰«ƒ«ƒ¿«¬»«¿ƒ¿«¿«ƒ«ƒ

במוחין, ויתבטלו ויתכללו המוחין מדרגת למטה שהיא מדרגתן יתעלו שהמדות

בינה". שערי "חמישים של פעולתן לגבי להלן עוד שיתבאר וכפי
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ebe'יב miyp` jl gly

¯e‡·eלמעלה היא עצמּה הּבינה ספירת ּדהּנה, הענין, ≈ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָ
ּדכאׁשר רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו לגמרי, הּמּדֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָמענין
אצלֹו נֹולדים אזי עמק, ּבׂשכל ּומתיּגע עֹוסק ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהאדם
ׁשּיבֹוא אפן ּבׁשּום ואיֿאפׁשר ּולכאן, לכאן ְְְְְְִֶֶֶָָָָָֹסברֹות
ׁשאיֿ ּבלבד זֹו לא הּנה יֹותר, ּובעמק הלכה. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹלפסק
הּוא הּׂשכל ענין ׁשעצם אּלא הלכה, לפסק לבֹוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאפׁשר
והינּו, לגמרי, למּדֹות הּנטּיה מענין לגמרי ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָלמעלה
למּדֹות, מהּנטּיה למעלה היא עצמּה הּבינה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּספירת
ּדעת ׁשּנקראת הּדעת, עלֿידי נעׂשית למּדֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָוהּנטּיה
ואחרּֿכ ׁשּבּׂשכל הּמּדֹות ּבחינת ׁשּנעׂשה עד ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָנֹוטה,
ּבאיןֿ הם ׁשּבּׂשכל הּמּדֹות ּגם ּדהּנה, ׁשּבּלב. ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַהּמּדֹות
ׁשהם ׁשּבּלב למּדֹות ּדֹומים ׁשאינם ּדהגם לּׂשכל, ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָערֹו
ׁשּבּׂשכל הּמּדֹות מהּֿׁשאיןּֿכן והתלהבּות, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַּבהתּפעלּות

לפי הּׂשכל ּבפרצּוף הם ולכן ּבמנּוחה, ׁשהםהם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּבאיןֿערֹו הם הרי מּכלֿמקֹום הּׂשכל, ּדגמת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֻּבמנּוחה
והּׂשכל ּבמרּגׁש, ּכבר הם הּמּדֹות ׁשהרי עצמֹו, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻלּׂשכל
הרי ,יתּבר ּבגדּלתֹו ּכׁשּמתּבֹונן ּוכמֹו ּכלל. ּבמרּגׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָֻֻאינֹו
הּוא וההרּגׁש עצמֹו, הרגׁש ּכלל נרּגׁש לא הּׂשכל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבעצם
ׁשּבּׂשכל, ּבּמּדֹות מהּֿׁשאיןּֿכן טֹוב. אלקים ׁשּקרבת ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹרק

טֹוב לי אלקים ׁשּקרבת הּוא היֹות32ההרּגׁש ּדעם והינּו, . ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶַַַֹ
ּדֹומֹות ואינן עדין, ּבמנּוחה הם ׁשּבּׂשכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּמּדֹות
מּכלֿמקֹום, והתלהבּות, ּבהתּפעלּות ׁשהם ׁשּבּלב ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָלּמּדֹות
ּדאף לּׂשכל, ּבאיןֿערֹו הם הרי ּבמרּגׁש, ׁשהם ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֻמאחר
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

dÓˆÚ ‰�Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ,‰p‰c ,ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·eבלי לעצמה, כשהיא ≈»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ««ƒ»«¿»
ממנה שלמטה לדרגות להשפעתה ‰Bcn˙להתייחס ÔÈ�ÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»≈ƒ¿««ƒ

ÚbÈ˙Óe ˜ÒBÚ Ì„‡‰ ¯L‡Îc ÌÈ‡B¯ e�‡L BÓÎe ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿∆»ƒ¿«¬∆»»»≈ƒ¿«≈«
ŒÈ‡Â ,Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ ˙B¯·Ò BÏˆ‡ ÌÈ„ÏB� ÈÊ‡ ,˜ÓÚ ÏÎNa¿≈∆»…¬«»ƒ∆¿¿»¿»¿»¿ƒ

‡B·iL ÔÙ‡ ÌeLa ¯LÙ‡∆¿»¿…∆∆»
‰ÎÏ‰ ˜ÒÙÏהשכל כי ƒ¿«¬»»

ומופשט נעלה לעצמו כשהוא

המסקנה ואילו המעשה מעולם

דבר היא הדיון של ההלכתית

ופנימיות עומק לעומת חיצוני

עצמו. BÈ˙¯,השכל ˜ÓÚ·e¿…∆≈
ŒÈ‡L „·Ïa BÊ ‡Ï ‰p‰ƒ≈…ƒ¿«∆ƒ
˜ÒÙÏ ‡B·Ï ¯LÙ‡∆¿»»ƒ¿«

,‰ÎÏ‰בעומק שקועים עוד כל ¬»»
השכליות הסברות של ובפנימיות

ÔÈ�Úעצמן ÌˆÚL ‡l‡∆»∆∆∆ƒ¿«
ÏÎO‰ומהותו ‰e‡בטבעו «≈∆

È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓÏמופשט ¿«¿»¿«¿≈
לחלוטין ‰iËp‰ונבדל ÔÈ�ÚÓ≈ƒ¿««¿ƒ»

,È¯Ó‚Ï ˙BcÓÏעצם מצד כי ¿ƒ¿«¿≈
שני הם והמידות השכל מהותם

מזה זה לחלוטין שונים עולמות

‰�Èa‰ ˙¯ÈÙqL ,e�È‰Â¿«¿∆¿ƒ««ƒ»
dÓˆÚכל עם מאיר השכל בה «¿»

הרב והעומק והרוחב האורך

iËp‰Ó‰שבו ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»≈«¿ƒ»
˙BcÓÏ ‰iËp‰Â ,˙BcÓÏ¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ

˙ÈNÚ�הבא בשלב ŒÏÚרק «¬≈«
,˙Úc‰ È„Èהיא אחד שמצד ¿≈«««

המוח חלקי משלושת חלק אכן

אבל ודעת בינה חכמה, שהם

לה יש לבינה, בניגוד שני, מצד

לנטיה NÚpL‰קשר „Ú ,‰ËB� ˙Úc ˙‡¯˜pLשענינה הדעת ידי על ∆ƒ¿≈««»«∆«¬∆
לעיל לאמור (בדומה עצמו לאדם השכלי הרעיון בין והתחברות התקשרות

וכך כנזכר) האמצעי', ב'קן הן היסוד וגם הדעת גם ואכן היסוד, מידת לגבי

נוצרת ראשון בשלב כאשר המידות את ו'מולידה' 'עושה' »ÈÁa¿ƒ�˙הדעת
ÏÎOaL ˙Bcn‰נפרד בלתי חלק שהוא בענין מדובר שעדיין היינו «ƒ∆«≈∆

י זאת ובכל מהמוחין חלק היא שדעת כאמור נטיהמהשכל, של התחלה ש

ומתגלותCkŒ¯Á‡Âלמידות ונמשכות יורדות שבשכל המדות שני, בשלב ¿««»
ונהיות ממש laL·.ברגש ˙Bcn‰«ƒ∆«≈

בחיבור מדובר לכאורה כי שבשכל" "מדות המושג משמעות את ומבאר והולך

מזה זה שונים והמדות שהשכל לעיל כאמור עולמות שני בין אפשרי בלתי

מהותם ÏÎOaLבעצם ˙Bcn‰ Ìb ,‰p‰cנפרד בלתי חלק שהם למרות ¿ƒ≈««ƒ∆«≈∆

ÏÎOÏ,למעשה‰Ìמהשכל CB¯ÚŒÔÈ‡aמוגדרות שהן העובדה עצם כי ≈¿≈¬«≈∆
השכל של מזו לחלוטין ושונה אחרת למהות אותם משייכת »¬»Ì‚‰cכ'מידות'

,˙e·‰Ï˙‰Â ˙eÏÚt˙‰a Ì‰L ·laL ˙BcÓÏ ÌÈÓBc Ì�È‡L∆≈»ƒ¿ƒ∆«≈∆≈¿ƒ¿«¬¿ƒ¿«¬
השכל של לטבעו בניגוד הרגש של ‰Bcn˙כטבעו ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«ƒ

,‰Áe�Óa Ì‰ ÏÎOaL∆«≈∆≈ƒ¿»
ÏÎO‰ Ûeˆ¯Ùa Ì‰ ÔÎÏÂ¿»≈≈¿«¿«≈∆

ממנו חלק Ì‰Lומהוות ÈÙÏ¿ƒ∆≈
‰Áe�Óaובקרירות ובשקט ƒ¿»

ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÏÎO‰ ˙Ó‚cÀ¿««≈∆ƒ»»
CB¯ÚŒÔÈ‡a Ì‰ È¯‰ובפער ¬≈≈¿≈¬

ביחס BÓˆÚ,עצום ÏÎOÏ«≈∆«¿
¯·k Ì‰ ˙Bcn‰ È¯‰L∆¬≈«ƒ≈¿»

Lb¯Óaתחושה שהאדםעם ¿À¿»
בה, מעורב ∆≈»¿ÏÎO‰Âעצמו

ÏÏk Lb¯Óa B�È‡בהתאם ≈¿À¿»¿»
האמצעי שהוא ומהותו לטבעו

מעצמו לצאת מסוגל האדם דרכו

האישיות והתחושות ומהנטיות

ממנו שחוץ למה ולהתחבר שלו

נעלים בדברים גם ולעסוק

לגדרי ומעבר שמעל ומופשטים

שהרגש בעוד שלו, המציאות

את ומבטא עצמו האדם הוא

שלו. האישית ¿BÓÎeהמציאות
האדםÔ�Ba˙nLkלמשל ¿∆ƒ¿≈
ה'B˙l„‚aבמוחו של ƒ¿À»

ÏÎO‰ ÌˆÚa È¯‰ ,C¯a˙Èƒ¿»≈¬≈¿∆∆«≈∆
כרעיוןהשכל לעצמו כשהוא

מופשט ÏÏkשכלי Lb¯� ‡Ï…ƒ¿»¿»
Â ,BÓˆÚ L‚¯‰Lb¯‰‰ »∆∆«¿¿«∆¿≈

מהשכל חלק שהוא עצמוכפי

ÌÈ˜Ï‡ ˙·¯wL ˜¯ ‡e‰«∆ƒ¿«¡…ƒ
,·BËהמתבונןהיינו האדם את מביאה ה' בגדולת וההכרה שההתבוננות

ולדבוק אליו להתקרב ראוי גדול, כלֿכך שקדושֿברוךֿהוא מאחר כי למסקנה

רעיוניתֿשכלית. במסקנה מדובר אבל Bcna˙בו, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«ƒ
,ÏÎOaL(כאמור הדעת, (עלֿידי ירד המופשט הכללי שהרעיון לאחר ∆«≈∆

המתבונן לאדם אישית זיקה עם רגשית wL¯·˙לנטיה ‡e‰ Lb¯‰‰«∆¿≈∆ƒ¿«
·BË ÈÏ ÌÈ˜Ï‡32על דגש "לי".עם – האישית ÌÚcהמציאות ,e�È‰Â ¡…ƒƒ¿«¿¿ƒ

,ÔÈ„Ú ‰Áe�Óa Ì‰ ÏÎOaL ˙Bcn‰L ˙BÈ‰המאפיינות והתכונות ¡∆«ƒ∆«≈∆≈ƒ¿»¬«ƒ
של התכונות הן והמיושבאותן הקר והשכל BcnÏ˙המוח ˙BÓBc Ô�È‡Â¿≈»«ƒ

,˙e·‰Ï˙‰Â ˙eÏÚt˙‰a Ì‰L ·laLשל החם,כטבעו הלב ∆«≈∆≈¿ƒ¿«¬¿ƒ¿«¬
,Lb¯Óa Ì‰L ¯Á‡Ó ,ÌB˜ÓŒÏkÓולא אישית ותחושה זיקה עם ƒ»»≈««∆≈¿À¿»

מופשט רעיוני ÏÎOÏ,כדבר CB¯ÚŒÔÈ‡a Ì‰ È¯‰המידות ולמעשה ¬≈≈¿≈¬«≈∆
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i"gyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay

הּמּדֹות מּכלֿמקֹום לּמּדֹות, ׁשרׁש יׁשנֹו עצמֹו ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּבּׂשכל
הּוא עצמֹו הּׂשכל ולכן הּׂשכל. אל ּבאיןֿערֹו ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהן
ׁשּבּׂשכל, לּמּדֹות ּגם למּדֹות, הּנטּיה מענין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלמעלה
הּׁשערים עלֿידי זה הרי לּמּדֹות, נטּיה ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּובכדי
ׁשּבּׂשכל, מּדֹות ּבחינת ונעׂשה נמׁש ואחרּֿכ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּדוקא.
ּוכפי ׁשּבּלב. מּדֹות מּמּנּו ונעׂשים יֹותר ׁשּנמׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָועד
ּדביתֿׁשּמאי ּוביתֿהּלל, ּביתֿׁשּמאי ּבענין ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָׁשּמצינּו

ּבּתניא ּומבאר מקּלים, ּוביתֿהּלל מּצד33מחמירים ׁשּזהּו ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
הּגבּורֹות, מּבחינת הּוא ּביתֿׁשּמאי ׁשּׁשרש נפׁשם, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹׁשרׁש
מּובן הרי החסדים, מּבחינת ּביתֿהּלל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹוׁשרׁש
ּבעצם אינּה ּוביתֿהּלל ּדביתֿׁשּמאי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשההתחּלקּות
אבל ּדוקא, הּמּדֹות ּבענין ׁשּנמׁש ּכפי אם ּכי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּׂשכל,
ּבין ׁשההפרׁש והגם ּכלל. התחּלקּות אין הּׂשכל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּבעצם
ואםּֿכן נׁשמתם, ׁשרׁש מּצד הּוא ּוביתֿהּלל ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּביתֿׁשּמאי
ּדביתֿׁשּמאי ׁשהּׂשכל לֹומר ּבהכרח עצמֹו ּבּׂשכל ּגם ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַהרי
החסדים, ּבקו הּוא ּדביתֿהּלל והּׂשכל הּגבּורֹות ּבקו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָהּוא
מענין למעלה היא הּבינה ׁשּספירת מאחר ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמּכלֿמקֹום,
ּכלל, נטּיה אין עצמֹו ּבּׂשכל הּנה לכן ּכּנ"ל, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּנטּיה
ּדוקא, הּׁשערים עלֿידי נעׂשית ּוגבּורה לחסד ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהּנטּיה

ׁשּבּׂשכל, מּדֹות ונעׂשה נמׁש יֹותרּומּזה ׁשּנמׁש ועד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ּדביתֿ הּפלּוגּתא היא ּדוקא ׁשאז ׁשּבּלב, מּדֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָונעׂשה
ּוביתֿהּלל מחמירין ׁשּביתֿׁשּמאי ּוביתֿהּלל, ֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַׁשּמאי
ּדנׁשמֹות העבֹודה אפן ּבכללּות הּפלּוגּתא ּוכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָֹמקּלין,

ּכיצד אֹומרים34יׂשראל, ּביתֿׁשּמאי הּכּלה, לפני מרּקדין ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָ
וחסּודה, נאה ּכּלה אֹומרים ּוביתֿהּלל ׁשהיא, ּכמֹות ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכּלה
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שהוא עצמו מהשכל לחלוטין רחוקות ממהותשבשכל לחלוטין שונה מהות

BcnÏ˙,המידות L¯L B�LÈ BÓˆÚ ÏÎOaL Û‡cדבר של ובסופו ¿«∆«≈∆«¿∆¿…∆«ƒ
לומר הכרח יש לכאורה כן ואם המידות, והתהוות ל'הולדת' המקור הוא השכל

כלשהו ודמיון יחס ביניהם יש ביניהם המהותיים ההבדלים …ŒÏkÓƒשלמרות
ÌB˜Óדבר של לאמיתו »

Ï‡ CB¯ÚŒÔÈ‡a Ô‰ ˙Bcn‰«ƒ≈¿≈¬∆
ÏÎO‰הוא ביניהם והמרחק «≈∆

ביניהם שאין כך כדי עד עצום

יתבאר (ולהלן דמיון שום

סתירהבתוספ אין איך ביאור ת

שורש הוא שהשכל העובדה בין

שמדובר לעובדה למידות,

לחלוטין). שונה אחרת, במהות

ÔÎÏÂשלמעשה ‰ÏÎOמאחר ¿»≈«≈∆
ÔÈ�ÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ BÓˆÚ«¿¿«¿»≈ƒ¿«
Ìb ,˙BcÓÏ ‰iËp‰«¿ƒ»¿ƒ«

,ÏÎOaL ˙BcnÏצורך יש «ƒ∆«≈∆
עצמו, לשכל מחוץ נוסף, בגורם

השכל בין החיבור את ליצור כדי

È‰zL‰למידות, È„Î·eƒ¿≈∆ƒ¿∆
המופשט השכלי «iË�¿ƒ‰מהרעיון

È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰ ,˙BcnÏ«ƒ¬≈∆«¿≈
‡˜Âc ÌÈ¯ÚM‰התוכן וזהו «¿»ƒ«¿»

שערי ה"חמישים של והתפקיד

לאחרCkŒ¯Á‡Âבינה". רק ¿««»
ה"שערים" דרך עבר שהשכל

שלב�CLÓהללו ויורד השכל ƒ¿»
BcÓ˙נוסף ˙�ÈÁa ‰NÚ�Â¿«¬∆¿ƒ«ƒ

,ÏÎOaLחלק עדיין שהן ∆«≈∆
CLÓpLמהשכל „ÚÂויורד ¿«∆ƒ¿»

epnÓעוד ÌÈNÚ�Â ¯˙BÈ≈¿«¬ƒƒ∆
·laL ˙BcÓכל עם ƒ∆«≈

וההגדרות המאפיינים התכונות,

שבלב. רגש בתור מידות של

È‡nLŒ˙È·c ,Ïl‰Œ˙È·e È‡nLŒ˙Èa ÔÈ�Úa e�ÈˆnL ÈÙÎe¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«≈««≈ƒ≈¿≈««
ÌÈ¯ÈÓÁÓההלכות בפסקי כלל Óe·‡¯בדרך ,ÌÈl˜Ó Ïl‰Œ˙È·e «¬ƒƒ≈ƒ≈¿ƒƒ¿…»
‡È�za33e‰fLנובע שלהם הפסיקה בצורת הזה L¯Lההבדל „vÓ ««¿»∆∆ƒ«…∆

,˙B¯e·b‰ ˙�ÈÁaÓ ‡e‰ È‡nLŒ˙Èa ˘¯ML ,ÌLÙ�ומידת «¿»∆…∆≈««ƒ¿ƒ««¿
להחמיר נוטה ‰ÌÈ„ÒÁ,הגבורה ˙�ÈÁaÓ Ïl‰Œ˙Èa L¯LÂומידת ¿…∆≈ƒ≈ƒ¿ƒ««¬»ƒ

להקל נוטה Œ˙È·eהחסד È‡nLŒ˙È·c ˙e˜lÁ˙‰‰L Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆«ƒ¿«¿¿≈««≈
Ïl‰להקל נוטים ואלו להחמיר נוטים ‰ÏÎO,שאלו ÌˆÚa d�È‡כי ƒ≈≈»¿∆∆«≈∆

ממנו להסיק אפשר אי ובכלל ומופשט עמוק הוא כשלעצמו השכלי הרעיון

למצבו 'בינה' שהוא כפי השכל בין ההבדל לגבי לעיל (כמבואר למעשה הלכה

בדעת)כפ שהוא Âc˜‡,י ˙Bcn‰ ÔÈ�Úa CLÓpL ÈÙk Ì‡ Èkשאז ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ«¿»
מקל החסד ממידת נפשו ששורש ומי מחמיר הגבורה ממידת נפשו ששורש מי

ÏÏk ˙e˜lÁ˙‰ ÔÈ‡ ÏÎO‰ ÌˆÚa Ï·‡אלא מהמידות שנובעת ¬»¿∆∆«≈∆≈ƒ¿«¿¿»
עליו. השפעה כל אין שלמידות בטהרתו בשכל L¯Ù‰‰Lמדובר Ì‚‰Â«¬«∆«∆¿≈

Ïl‰Œ˙È·e È‡nLŒ˙Èa ÔÈa≈≈««≈ƒ≈
,Ì˙ÓL� L¯L „vÓ ‡e‰ƒ«…∆ƒ¿»»
ÏÎOa Ìb È¯‰ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈¬≈««≈∆

BÓˆÚמאותה נובע הוא שגם «¿
ÓBÏ¯נשמה Á¯Î‰a¿∆¿≈««

È‡nLŒ˙È·c ÏÎO‰L∆«≈∆¿≈««
˙B¯e·b‰ Â˜a ‡e‰¿««¿
‡e‰ Ïl‰Œ˙È·c ÏÎO‰Â¿«≈∆¿≈ƒ≈

,ÌÈ„ÒÁ‰ Â˜aלכיוון והנטיה ¿««¬»ƒ
לאחר רק מתחילה אחר או כזה

שבלב למידות יורד שהשכל

¯Á‡Ó ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈««
‰�Èa‰ ˙¯ÈÙqLהוא שבה ∆¿ƒ««ƒ»

ולארכו לעמקו השכל ענין עיקר

ÔÈ�ÚÓולרחבו ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»≈ƒ¿«
‰p‰ ÔÎÏ ,Ï"pk ‰iËp‰«¿ƒ»««»≈ƒ≈
‰iË� ÔÈ‡ BÓˆÚ ÏÎOa«≈∆«¿≈¿ƒ»

,ÏÏkיש שלנשמה למרות ¿»
מסויים לכיוון שנוטה שורש

לאחר שבהמשך, ולמרות

לו תהיה במידות, יתגלה שהשכל

הנשמה, לשורש בהתאם נטיה

ומאיר מתגלה השכל כאשר אבל

כל הזו לנטיה אין שכזה בתור

עליו ÒÁÏ„השפעה ‰iËp‰Â¿«¿ƒ»¿∆∆
‰¯e·‚eלנטיה הגורמת שהיא ¿»

להחמיר או ≈¬»�ÈNÚ˙להקל
,‡˜Âc ÌÈ¯ÚM‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»ƒ«¿»
בין מחבר גורם כאמור שהם

השכל לא אך למידות השכל

NÚ�Â‰עצמו CLÓ� ‰fÓeכך CLÓpLאחר „ÚÂ ,ÏÎOaL ˙BcÓ ƒ∆ƒ¿»¿«¬∆ƒ∆«≈∆¿«∆ƒ¿»
laL·,ויורד ˙BcÓ ‰NÚ�Â ¯˙BÈמהותן בעצם מהשכל לגמרי ששונות ≈¿«¬∆ƒ∆«≈

‡˜Âc Ê‡Lשבלב למידות ירד השכל שבו ‰z‚eÏt‡בשלב ‡È‰ ∆»«¿»ƒ«¿¿»
ÔÈ¯ÈÓÁÓהמחלוקת È‡nLŒ˙ÈaL ,Ïl‰Œ˙È·e È‡nLŒ˙È·c¿≈««≈ƒ≈∆≈«««¬ƒƒ

,ÔÈl˜Ó Ïl‰Œ˙È·eשמאי בית של למחלוקת דוגמא ומבאר והולך ≈ƒ≈¿ƒƒ
ובולט ניכר הדבר בה שמקילין הלל ובית ‰z‚eÏt‡שמחמירין BÓÎe¿«¿¿»

עוסקת החסידות תורת פי שעל ביניהם ‰B·Ú„‰המחלוקת ÔÙ‡ ˙eÏÏÎaƒ¿»…∆»¬»
„ˆÈk ,Ï‡¯NÈ ˙BÓL�c34È‡nLŒ˙Èa ,‰lk‰ È�ÙÏ ÔÈ„w¯Ó ¿ƒ¿ƒ¿»≈≈«¿«¿ƒƒ¿≈««»≈««

‡È‰L ˙BÓk ‰lk ÌÈ¯ÓB‡בה שיש במה רק הכלה את לשבח ויש ¿ƒ«»¿∆ƒ
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יג i"gyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay

הּמּדֹות מּכלֿמקֹום לּמּדֹות, ׁשרׁש יׁשנֹו עצמֹו ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּבּׂשכל
הּוא עצמֹו הּׂשכל ולכן הּׂשכל. אל ּבאיןֿערֹו ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהן
ׁשּבּׂשכל, לּמּדֹות ּגם למּדֹות, הּנטּיה מענין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלמעלה
הּׁשערים עלֿידי זה הרי לּמּדֹות, נטּיה ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּובכדי
ׁשּבּׂשכל, מּדֹות ּבחינת ונעׂשה נמׁש ואחרּֿכ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּדוקא.
ּוכפי ׁשּבּלב. מּדֹות מּמּנּו ונעׂשים יֹותר ׁשּנמׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָועד
ּדביתֿׁשּמאי ּוביתֿהּלל, ּביתֿׁשּמאי ּבענין ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָׁשּמצינּו

ּבּתניא ּומבאר מקּלים, ּוביתֿהּלל מּצד33מחמירים ׁשּזהּו ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
הּגבּורֹות, מּבחינת הּוא ּביתֿׁשּמאי ׁשּׁשרש נפׁשם, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹׁשרׁש
מּובן הרי החסדים, מּבחינת ּביתֿהּלל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹוׁשרׁש
ּבעצם אינּה ּוביתֿהּלל ּדביתֿׁשּמאי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשההתחּלקּות
אבל ּדוקא, הּמּדֹות ּבענין ׁשּנמׁש ּכפי אם ּכי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּׂשכל,
ּבין ׁשההפרׁש והגם ּכלל. התחּלקּות אין הּׂשכל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּבעצם
ואםּֿכן נׁשמתם, ׁשרׁש מּצד הּוא ּוביתֿהּלל ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּביתֿׁשּמאי
ּדביתֿׁשּמאי ׁשהּׂשכל לֹומר ּבהכרח עצמֹו ּבּׂשכל ּגם ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַהרי
החסדים, ּבקו הּוא ּדביתֿהּלל והּׂשכל הּגבּורֹות ּבקו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָהּוא
מענין למעלה היא הּבינה ׁשּספירת מאחר ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמּכלֿמקֹום,
ּכלל, נטּיה אין עצמֹו ּבּׂשכל הּנה לכן ּכּנ"ל, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּנטּיה
ּדוקא, הּׁשערים עלֿידי נעׂשית ּוגבּורה לחסד ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהּנטּיה

ׁשּבּׂשכל, מּדֹות ונעׂשה נמׁש יֹותרּומּזה ׁשּנמׁש ועד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ּדביתֿ הּפלּוגּתא היא ּדוקא ׁשאז ׁשּבּלב, מּדֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָונעׂשה
ּוביתֿהּלל מחמירין ׁשּביתֿׁשּמאי ּוביתֿהּלל, ֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַׁשּמאי
ּדנׁשמֹות העבֹודה אפן ּבכללּות הּפלּוגּתא ּוכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָֹמקּלין,

ּכיצד אֹומרים34יׂשראל, ּביתֿׁשּמאי הּכּלה, לפני מרּקדין ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָ
וחסּודה, נאה ּכּלה אֹומרים ּוביתֿהּלל ׁשהיא, ּכמֹות ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכּלה
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סי"ג.33) אגה"ק ואילך).34)בהקדמה. ב (מח, מרקדין כיצד ד"ה שה"ש בלקו"ת נתבאר ספ"ו. רבה ארץ דרך סע"ב. טז, כתובות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

שהוא עצמו מהשכל לחלוטין רחוקות ממהותשבשכל לחלוטין שונה מהות

BcnÏ˙,המידות L¯L B�LÈ BÓˆÚ ÏÎOaL Û‡cדבר של ובסופו ¿«∆«≈∆«¿∆¿…∆«ƒ
לומר הכרח יש לכאורה כן ואם המידות, והתהוות ל'הולדת' המקור הוא השכל

כלשהו ודמיון יחס ביניהם יש ביניהם המהותיים ההבדלים …ŒÏkÓƒשלמרות
ÌB˜Óדבר של לאמיתו »

Ï‡ CB¯ÚŒÔÈ‡a Ô‰ ˙Bcn‰«ƒ≈¿≈¬∆
ÏÎO‰הוא ביניהם והמרחק «≈∆

ביניהם שאין כך כדי עד עצום

יתבאר (ולהלן דמיון שום

סתירהבתוספ אין איך ביאור ת

שורש הוא שהשכל העובדה בין

שמדובר לעובדה למידות,

לחלוטין). שונה אחרת, במהות

ÔÎÏÂשלמעשה ‰ÏÎOמאחר ¿»≈«≈∆
ÔÈ�ÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ BÓˆÚ«¿¿«¿»≈ƒ¿«
Ìb ,˙BcÓÏ ‰iËp‰«¿ƒ»¿ƒ«

,ÏÎOaL ˙BcnÏצורך יש «ƒ∆«≈∆
עצמו, לשכל מחוץ נוסף, בגורם

השכל בין החיבור את ליצור כדי

È‰zL‰למידות, È„Î·eƒ¿≈∆ƒ¿∆
המופשט השכלי «iË�¿ƒ‰מהרעיון

È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰ ,˙BcnÏ«ƒ¬≈∆«¿≈
‡˜Âc ÌÈ¯ÚM‰התוכן וזהו «¿»ƒ«¿»

שערי ה"חמישים של והתפקיד

לאחרCkŒ¯Á‡Âבינה". רק ¿««»
ה"שערים" דרך עבר שהשכל

שלב�CLÓהללו ויורד השכל ƒ¿»
BcÓ˙נוסף ˙�ÈÁa ‰NÚ�Â¿«¬∆¿ƒ«ƒ

,ÏÎOaLחלק עדיין שהן ∆«≈∆
CLÓpLמהשכל „ÚÂויורד ¿«∆ƒ¿»

epnÓעוד ÌÈNÚ�Â ¯˙BÈ≈¿«¬ƒƒ∆
·laL ˙BcÓכל עם ƒ∆«≈

וההגדרות המאפיינים התכונות,

שבלב. רגש בתור מידות של

È‡nLŒ˙È·c ,Ïl‰Œ˙È·e È‡nLŒ˙Èa ÔÈ�Úa e�ÈˆnL ÈÙÎe¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«≈««≈ƒ≈¿≈««
ÌÈ¯ÈÓÁÓההלכות בפסקי כלל Óe·‡¯בדרך ,ÌÈl˜Ó Ïl‰Œ˙È·e «¬ƒƒ≈ƒ≈¿ƒƒ¿…»
‡È�za33e‰fLנובע שלהם הפסיקה בצורת הזה L¯Lההבדל „vÓ ««¿»∆∆ƒ«…∆

,˙B¯e·b‰ ˙�ÈÁaÓ ‡e‰ È‡nLŒ˙Èa ˘¯ML ,ÌLÙ�ומידת «¿»∆…∆≈««ƒ¿ƒ««¿
להחמיר נוטה ‰ÌÈ„ÒÁ,הגבורה ˙�ÈÁaÓ Ïl‰Œ˙Èa L¯LÂומידת ¿…∆≈ƒ≈ƒ¿ƒ««¬»ƒ

להקל נוטה Œ˙È·eהחסד È‡nLŒ˙È·c ˙e˜lÁ˙‰‰L Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆«ƒ¿«¿¿≈««≈
Ïl‰להקל נוטים ואלו להחמיר נוטים ‰ÏÎO,שאלו ÌˆÚa d�È‡כי ƒ≈≈»¿∆∆«≈∆

ממנו להסיק אפשר אי ובכלל ומופשט עמוק הוא כשלעצמו השכלי הרעיון

למצבו 'בינה' שהוא כפי השכל בין ההבדל לגבי לעיל (כמבואר למעשה הלכה

בדעת)כפ שהוא Âc˜‡,י ˙Bcn‰ ÔÈ�Úa CLÓpL ÈÙk Ì‡ Èkשאז ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ«¿»
מקל החסד ממידת נפשו ששורש ומי מחמיר הגבורה ממידת נפשו ששורש מי

ÏÏk ˙e˜lÁ˙‰ ÔÈ‡ ÏÎO‰ ÌˆÚa Ï·‡אלא מהמידות שנובעת ¬»¿∆∆«≈∆≈ƒ¿«¿¿»
עליו. השפעה כל אין שלמידות בטהרתו בשכל L¯Ù‰‰Lמדובר Ì‚‰Â«¬«∆«∆¿≈

Ïl‰Œ˙È·e È‡nLŒ˙Èa ÔÈa≈≈««≈ƒ≈
,Ì˙ÓL� L¯L „vÓ ‡e‰ƒ«…∆ƒ¿»»
ÏÎOa Ìb È¯‰ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈¬≈««≈∆

BÓˆÚמאותה נובע הוא שגם «¿
ÓBÏ¯נשמה Á¯Î‰a¿∆¿≈««

È‡nLŒ˙È·c ÏÎO‰L∆«≈∆¿≈««
˙B¯e·b‰ Â˜a ‡e‰¿««¿
‡e‰ Ïl‰Œ˙È·c ÏÎO‰Â¿«≈∆¿≈ƒ≈

,ÌÈ„ÒÁ‰ Â˜aלכיוון והנטיה ¿««¬»ƒ
לאחר רק מתחילה אחר או כזה

שבלב למידות יורד שהשכל

¯Á‡Ó ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈««
‰�Èa‰ ˙¯ÈÙqLהוא שבה ∆¿ƒ««ƒ»

ולארכו לעמקו השכל ענין עיקר

ÔÈ�ÚÓולרחבו ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»≈ƒ¿«
‰p‰ ÔÎÏ ,Ï"pk ‰iËp‰«¿ƒ»««»≈ƒ≈
‰iË� ÔÈ‡ BÓˆÚ ÏÎOa«≈∆«¿≈¿ƒ»

,ÏÏkיש שלנשמה למרות ¿»
מסויים לכיוון שנוטה שורש

לאחר שבהמשך, ולמרות

לו תהיה במידות, יתגלה שהשכל

הנשמה, לשורש בהתאם נטיה

ומאיר מתגלה השכל כאשר אבל

כל הזו לנטיה אין שכזה בתור

עליו ÒÁÏ„השפעה ‰iËp‰Â¿«¿ƒ»¿∆∆
‰¯e·‚eלנטיה הגורמת שהיא ¿»

להחמיר או ≈¬»�ÈNÚ˙להקל
,‡˜Âc ÌÈ¯ÚM‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»ƒ«¿»
בין מחבר גורם כאמור שהם

השכל לא אך למידות השכל

NÚ�Â‰עצמו CLÓ� ‰fÓeכך CLÓpLאחר „ÚÂ ,ÏÎOaL ˙BcÓ ƒ∆ƒ¿»¿«¬∆ƒ∆«≈∆¿«∆ƒ¿»
laL·,ויורד ˙BcÓ ‰NÚ�Â ¯˙BÈמהותן בעצם מהשכל לגמרי ששונות ≈¿«¬∆ƒ∆«≈

‡˜Âc Ê‡Lשבלב למידות ירד השכל שבו ‰z‚eÏt‡בשלב ‡È‰ ∆»«¿»ƒ«¿¿»
ÔÈ¯ÈÓÁÓהמחלוקת È‡nLŒ˙ÈaL ,Ïl‰Œ˙È·e È‡nLŒ˙È·c¿≈««≈ƒ≈∆≈«««¬ƒƒ

,ÔÈl˜Ó Ïl‰Œ˙È·eשמאי בית של למחלוקת דוגמא ומבאר והולך ≈ƒ≈¿ƒƒ
ובולט ניכר הדבר בה שמקילין הלל ובית ‰z‚eÏt‡שמחמירין BÓÎe¿«¿¿»

עוסקת החסידות תורת פי שעל ביניהם ‰B·Ú„‰המחלוקת ÔÙ‡ ˙eÏÏÎaƒ¿»…∆»¬»
„ˆÈk ,Ï‡¯NÈ ˙BÓL�c34È‡nLŒ˙Èa ,‰lk‰ È�ÙÏ ÔÈ„w¯Ó ¿ƒ¿ƒ¿»≈≈«¿«¿ƒƒ¿≈««»≈««

‡È‰L ˙BÓk ‰lk ÌÈ¯ÓB‡בה שיש במה רק הכלה את לשבח ויש ¿ƒ«»¿∆ƒ
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וכיצד יׂשראל, ּכנסת על קאי ּדכּלה וסּומא, חּגרת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאפילּו
ּכמֹות ּכּלה אֹומרים ּביתֿׁשּמאי הּנה הּכּלה, לפני ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָמרּקדין
מּלמּטה ּבהעלאה עבֹודתֹו אפן ׁשּלפי והינּו, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשהיא,
ּוביתֿהּלל למּטה. מלמעלה ההמׁשכה ּגם ּתהיה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלמעלה
מּצד הּנה וסּומא, חּגרת היא ּכאׁשר ׁשּגם ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָאֹומרים
נאה ּכּלה נעׂשית היא הרי למּטה מּלמעלה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָההמׁשכה
היא ּוביתֿהּלל ּדביתֿׁשּמאי ׁשהּמחלקת והינּו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹוחסּודה.
זה הרי עצמם הּמֹוחין מּצד אבל הּמּדֹות, מּצד ְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָרק

מהתחּלקּות. ְְְְִֵַַָלמעלה

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ,הּבינה ׁשּבפרצּוף הּיסֹודֹות ג' ענין יּובן ¿«ƒ∆ְְְְִִֶַַַַָָ
ּגם למעלה היא עצמּה ׁשהּבינה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָּדכיון
ּבּה נעׂשה הא' יסֹוד עלֿידי הּנה למּדֹות, הּנטּיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמענין
ועלֿידי הּמֹוחין, נטּית להיֹות וההמׁשכה ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָההתקּׁשרּות
הג' יסֹוד ועלֿידי ׁשּבּׂשכל, הּמּדֹות נעׂשים הּב' ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַיסֹוד
ּכמֹו הּבינה, ּבפרצּוף ׁשהּוא ּוכמֹו ׁשּבּלב. הּמּדֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָנעׂשים
יסֹודֹות. ג' יׁש ּפרצּוף ׁשּבכל הּפרצּופים, ּבׁשאר הּוא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָכן
ׁשהרצֹון הרצֹון, ּפרצּוף ּבענין אחר ּבמקֹום ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹוכּמבאר
מּמציאּות ּגם הּמציאּות, ענין מּכל למעלה הּוא ְְְְְְִִִִִַַַַַָָעצמֹו
זה הרי להתחּכמּות, הּנטּיה ּבֹו ׁשּתהיה ּובכדי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחכמה,
ּבֹו ׁשּתהיה הרצֹון את ׁשּמקּׁשר הא' יסֹוד עלֿידי ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָנעׂשה
ּבבחינה אמנם להתחּכם. הרצֹון ׁשּזהּו לחכמה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּנטּיה
מציאּות אם ּכי ּכלל, חכמה ׁשל מציאּות עדין אין ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָזֹו

ׁשהרצ אּלא רצֹון, יסֹודׁשל ועלֿידי להתחּכם. הּוא ֹון ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ
הג' יסֹוד ועלֿידי ׁשּברצֹון. החכמה מציאּות נעׂשה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָהּב'
ּבּכל ארץ ויתרֹון וזהּו ּבפעל. החכמה מציאּות ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹנעׂשה
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יותר, ולא ‡ÌÈ¯ÓBבגלוי Ïl‰Œ˙È·e,שתהיה איזו כלה, כל לפני שבריקוד ≈ƒ≈¿ƒ
שהיא באמירה אותה ‡eÏÈÙמשבחים ,‰„eÒÁÂ ‰‡� ‰lkהכלה אם «»»»«¬»¬ƒ

זאתעיוורתÓeÒÂ‡צולעתbÁ¯˙היא בכל ובולטים גדולים חסרונות שהם ƒ∆∆¿»
היא הדברים של הפנימית והמשמעות וחסודה", נאה "כלה אומרים לה גם

È‡˜ ‰lÎcמכוונתÏÚ ¿«»»≈«
„ˆÈÎÂ ,Ï‡¯NÈ ˙Ò�k¿∆∆ƒ¿»≈¿≈«
,‰lk‰ È�ÙÏ ÔÈ„w¯Ó¿«¿ƒƒ¿≈««»
הרוחנית לעבודה ביטוי ונותנים

היהודי È‡nLŒ˙Èaשל ‰p‰ƒ≈≈««
˙BÓk ‰lk ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ«»¿
ÔÙ‡ ÈÙlL ,e�È‰Â ,‡È‰L∆ƒ¿«¿∆¿ƒ…∆

B˙„B·Úהאדם ÏÚ‰a‡‰של ¬»¿«¬»»
לאלוקות «»¿hÓlÓƒ‰והתקרבות

Ìb ‰È‰z ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿∆«
‰ÎLÓ‰‰וההתגלות ««¿»»

אליו שתבוא האלוקית

Œ˙È·e .‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»≈
¯L‡k ÌbL ÌÈ¯ÓB‡ Ïl‰ƒ≈¿ƒ∆««¬∆

,‡ÓeÒÂ ˙¯bÁ ‡È‰ומדובר ƒƒ∆∆¿»
יש הרוחנית שבעבודתו באדם

מהותיים vÓ„חסרונות ‰p‰ƒ≈ƒ«
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿«¿»

‰hÓÏבמידה ויורדת שבאה ¿«»
האדם לעבודת יחס בלי מרובה,

עצמו ‰È‡מצד È¯‰כנסת ¬≈ƒ
�‡‰ישראל ‰lk ˙ÈNÚ�«¬≈«»»»

‰„eÒÁÂשלה הפגמים וכל «¬»
מתוקנים. ¿»¿e�È‰Â,נעשים

È‡nLŒ˙È·c ˙˜ÏÁn‰L∆««¿…∆¿≈««
„vÓ ˜¯ ‡È‰ Ïl‰Œ˙È·e≈ƒ≈ƒ«ƒ«

,˙Bcn‰בזה שרק הגלוי הרגש «ƒ
ה' את שעובד מי בין הבדלים יש

וחסודה") ("נאה גבוהה בדרגה

פגמים יש שבעבודתו למי

ו"סומא"), ("חגרת" Ê‰וחסרונות È¯‰ ÌÓˆÚ ÔÈÁBn‰ „vÓ Ï·‡¬»ƒ««ƒ«¿»¬≈∆
˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ.הלל ובית שמאי בית בין המחלוקת היא בזה ולא ¿«¿»≈ƒ¿«¿

˙B„BÒi‰ '‚ ÔÈ�Ú Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂספירת של הבחינות שלושת ¿«ƒ∆»ƒ¿««¿
dÓˆÚה'יסוד' ‰�Èa‰L ÔÂÈÎc ,‰�Èa‰ Ûeˆ¯ÙaLשל מהות בתור ∆¿«¿«ƒ»¿≈»∆«ƒ»«¿»

ושכל ÏÚÓÏ‰מוחין ‡È‰זה ובכלל ורגש למידות למעלהÌbמשייכות ƒ¿«¿»«
BcÓÏ˙אפילו ‰iËp‰ ÔÈ�ÚÓ,ורגש‰p‰וההמשכה והשייכות הקשר ≈ƒ¿««¿ƒ»¿ƒƒ≈

שלושה שהם היסוד במידת עניינים שלושה ידי על נפעל למידות מבינה

ומפרט שהולך כפי למידות מבינה בהמשכה ‰‡'שלבים „BÒÈ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»
da ‰NÚ�בבינהÔÈÁBn‰ ˙iË� ˙BÈ‰Ï ‰ÎLÓ‰‰Â ˙e¯M˜˙‰‰ «¬∆»«ƒ¿«¿¿««¿»»ƒ¿¿ƒ««ƒ

עצמם, למוחין ‰a'מחוץ „BÒÈ È„ÈŒÏÚÂ'ה'יסוד בפעולת הבא השלב ¿«¿≈¿«
ו למידותלחבר המוחין בין ÏÎOaL,לקשר ˙Bcn‰ ÌÈNÚ�שעניינם «¬ƒ«ƒ∆«≈∆

לעיל ‰‚'מבואר „BÒÈ È„ÈŒÏÚÂהמוחין בין בקשר השלישי השלב שהוא ¿«¿≈¿«

e‰L‡והמידות BÓÎe .·laL ˙Bcn‰ ÌÈNÚ�'ה'יסוד פעולת לגבי «¬ƒ«ƒ∆«≈¿∆
,ÌÈÙeˆ¯t‰ ¯‡La ‡e‰ ÔÎ BÓk ,‰�Èa‰ Ûeˆ¯Ùaלעיל שכאמור ¿«¿«ƒ»¿≈ƒ¿»««¿ƒ

שונים 'פרצופים' חמישה יש כלל B„BÒÈ˙.בדרך '‚ LÈ Ûeˆ¯t ÏÎaL∆¿»«¿≈¿
,ÔBˆ¯‰ Ûeˆ¯t ÔÈ�Úa ¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂהפעולה באופן שגם ¿«¿…»¿»«≈¿ƒ¿««¿»»

לבחינות שלו וההמשכה

שלושה יש ממנו שלמטה

הפעולה לאופן דומים שלבים

בהמשכה היסוד ענין של

למידות הבינה מספירת

BÓˆÚ ÔBˆ¯‰Lלמשל כאשר ∆»»«¿
מסוים דבר להשיג רוצה האדם

רצון הוא הדבר עוד כל הרי

ÏkÓבלבד ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»ƒ»
,˙e‡Èˆn‰ ÔÈ�Úהרצון הרי ƒ¿««¿ƒ

מהגדרה מופשט עדיין

יחס לו ואין כלשהי מציאותית

עדיין הוא כי כלשהי למציאות

הגדרה מכל ומופשט רחוק

רצון, בתור רק וקיים מציאותיות

מכל ורחוק מופשט ובהיותו

לא ורחוק נבדל הוא הרי הגדרה

גם אלא גשמית ממציאות רק

הדברים שמטבע הנפש מכוחות

בעקבות לפעול להתחיל אמורים

מהכוח החל הרצון, התעוררות

שהוא הכוחות מעשר הראשון

הרצון הרי החכמה, כוח

ונבדל נעלה »Ìbכשלעצמו
,‰ÓÎÁ‰ ˙e‡ÈˆnÓƒ¿ƒ«»¿»
‰iËp‰ Ba ‰È‰zL È„Î·eƒ¿≈∆ƒ¿∆«¿ƒ»

,˙eÓkÁ˙‰Ïהכללי שהרצון ¿ƒ¿«¿
ביטוי ויקבל ירד המופשט

את למלא (כדי להתחכם בנטיה

�NÚ‰מבוקשו) ‰Ê È¯‰¬≈∆«¬∆
'‡‰ „BÒÈ È„ÈŒÏÚהיסוד מידת של בפעולה הראשון M˜nL¯השלב «¿≈¿»∆¿«≈

ÔBˆ¯‰ כך‡˙ לחכמה ראשוני חיבור אותו ‰iËp‰ומחבר Ba ‰È‰zL ∆»»∆ƒ¿∆«¿ƒ»
ÔÈ„Ú ÔÈ‡ BÊ ‰�ÈÁ·a Ì�Ó‡ .ÌkÁ˙‰Ï ÔBˆ¯‰ e‰fL ,‰ÓÎÁÏ«»¿»∆∆»»¿ƒ¿«≈»¿»ƒ¿ƒ»≈¬«ƒ
‡l‡ ,ÔBˆ¯ ÏL ˙e‡ÈˆÓ Ì‡ Èk ,ÏÏk ‰ÓÎÁ ÏL ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆»¿»¿»ƒƒ¿ƒ∆»∆»

.ÌkÁ˙‰Ï ‡e‰ ÔBˆ¯‰Lגילוי לא ובהחלט רצון. עדיין זהו כלומר, ∆»»¿ƒ¿«≈
בין ראשוני וחיבור קשר נוצר כי להתחכם הוא הרצון אבל החכמה כוח של

ממנו שלמטה והחכמה ‰a'הרצון „BÒÈ È„ÈŒÏÚÂפעולה יש כאשר ¿«¿≈¿«
והחכמה הרצון בין ולחבר לקשר כדי היסוד של e‡ÈˆÓ˙נוספת ‰NÚ�«¬∆¿ƒ

ÔBˆ¯aL ‰ÓÎÁ‰שבשכל שמדות כשם חכמה, ולא רצון עדיין זה גם «»¿»∆»»
(כפי חכמה של מוגדרת מציאות יש כבר אבל רגש, ואינם מהשכל חלק הם

ברצון) ‰‚'שהיא „BÒÈ È„ÈŒÏÚÂהחיבור היסוד, של השלישית הפעולה ¿«¿≈¿«
וחכמה, רצון בין ÏÚÙaוההתקשרות ‰ÓÎÁ‰ ˙e‡ÈˆÓ ‰NÚ�שאמנם «¬∆¿ƒ«»¿»¿…«
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יתרֹון נעׂשה ּכל) (ּבחינת הּיסֹודֹות ׁשעלֿידי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַֹהיא,
ג' ׁשעלֿידי ׁשּבּלב, הּמּדֹות ּבענין ּוכמֹו ארץ, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַּבבחינת
לבחינת ׁשּמתעּלים ועלּיה יתרֹון ּבהם נעׂשה ְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָהּיסֹודֹות
הּמֹוחין, נטּית לבחינת יֹותר ּולמעלה ׁשּבמֹוחין, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָהּמּדֹות

עצמּה. הּבינה לבחינת יֹותר ְְְְִִִֵַַַַָָָּולמעלה

ּבהתחּלקּות‡Ì�Óה) העלּיה ענין הּוא זה ּכל »¿»ְְְְֲִִִֶַַָָָ
והּיתרֹון. העלּיה ּתכלית זה ואין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָהּמדרגֹות,
הּבליּֿגבּול, אֹור המׁשכת ענין הּוא הּיתרֹון אמּתית ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָא
ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ׁשוין, ּומּטה מעלה נעׂשים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשעלֿידיֿזה
זה יתרֹון וגם הּיתרֹון. אמּתית הּוא ּבזה ׁשּדוקא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָלעיל
ּבאֹור מּגיע הּיסֹוד ׁשּבחינת לפי הּיסֹוד, עלֿידי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָנעׂשה
מּמׁש. ּב'עצם' ׁשּמּגיע יֹותר, ּולמעלה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּבליּֿגבּול,

ּכתיב ּדהּנה הּוא, יֹום35והענין ּבכל ּבטּובֹו המחּדׁש ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָ
הּיסֹוד ספירת על קאי ּדטּובֹו ּבראׁשית, מעׂשה ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָּתמיד
על ׁשּקאי האּבּודרהם ּפרׁש ּבטּובֹו המחּדׁש ּובענין ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּכּנ"ל,

ּבֹו ׁשּנאמר ראׁשֹון ּביֹום ׁשּנברא ׁשּבאֹור36האֹור טֹוב, ּכי ְְְֱִִִֶֶֶֶַָָ
סֹופֹו ועד העֹולם מּסֹוף הראׁשֹון אדם נסּתּכל ,37זה ְְִִִֵֶַַָָָָָ

ּדאתּגליא ועלמא ּדאתּכסיא עלמא ענין ואף38ׁשהּוא . ְְְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ
עכׁשו, ּגם מאיר ּבהעלם מּכלֿמקֹום, ּגנזֹו, זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאֹור

ּבּזהר ּופרׁש39וכדאיתא יֹומא, ּבכל מיּניּה מנע ולא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹ
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ק"ש.35) ד.36)בברכת א, סע"ב.37)בראשית מה, ב. לא, זח"א ו. פי"ב, ב. פי"א, ב"ר ה"ה. פ"ח ברכות ירושלמי א. יב, חגיגה

ב. המשך38)רג, א. תצד, ח"ג בראשית אוה"ת ועוד.ראה מח. ע' תר"ם א.39)יונתי פח, ח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

על חכמהנוצרה של והתגלות פעולה כאן יש דבר של בסופו אבל הרצון ידי

וכבר בלב שהן כפי למידות בדומה ושכל, כחכמה אלא מהרצון כחלק רק לא

מהשכל. חלק אינן

e‰ÊÂבפסוק הפנימי È„ÈŒÏÚLהפירוש ,‡È‰ Ïka ı¯‡ ÔB¯˙ÈÂ ¿∆¿ƒ¿∆∆«…ƒ∆«¿≈
Ïk ˙�ÈÁa) ˙B„BÒi‰«¿¿ƒ«…
כנגד חמישים, בגימטריא

כמבואר בינה, שערי חמישים

ÔB¯˙Èלעיל) ‰NÚ�ותוספת «¬∆ƒ¿
ÔÈ�Úa BÓÎe ,ı¯‡ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆∆¿¿ƒ¿«
È„ÈŒÏÚL ,·laL ˙Bcn‰«ƒ∆«≈∆«¿≈
Ì‰a ‰NÚ� ˙B„BÒi‰ '‚«¿«¬∆»∆

‰iÏÚÂ ÔB¯˙Èפעולת שמלבד ƒ¿«¬ƒ»
את ו'להוליד' להוות ה'יסוד'

מלמעלה בדרך מהמוחין המידות

במידות נעשה מכן לאחר למטה,

נוספת ועליה יתרון שבלב

ÌÈlÚ˙nLלמעלה מלמטה ∆ƒ¿«ƒ
לשלב משלב היא וההתעלות

שנתבארו הדרגות שלושת בכל

תחילה »ÈÁ·Ïƒ¿ƒ�˙לעיל,
,ÔÈÁBÓaL ˙Bcn‰«ƒ∆«ƒ
˙�ÈÁ·Ï ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈ƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓÏe ,ÔÈÁBn‰ ˙iË�¿ƒ««ƒ¿«¿»
‰�Èa‰ ˙�ÈÁ·Ï ¯˙BÈ≈ƒ¿ƒ««ƒ»

.dÓˆÚ«¿»
‰Ê Ïk Ì�Ó‡ האמור‰) כל »¿»»∆

התוספת העילוי, על לעיל

מפעולת (כתוצאה והיתרון

וכן המלכות בספירת ה'יסוד')

המידות ‰B‚¯„n˙,בכללות ˙e˜lÁ˙‰a ‰iÏÚ‰ ÔÈ�Ú ‡e‰עליה ƒ¿«»¬ƒ»¿ƒ¿«¿««¿≈
של השתלשלות' ('סדר עצמו השונות הדרגות סולם בתוך לדרגה מדרגה

מזו) זו השונות ÔB¯˙i‰Âהדרגות ‰iÏÚ‰ ˙ÈÏÎz ‰Ê ÔÈ‡Âלמרות כי ¿≈∆«¿ƒ»¬ƒ»¿«ƒ¿
מדובר סוף סוף מהותי, בשינוי שונה למצב אחד ממצב והמעבר העליות כל

מוחלטת. ולא יחסית היא שהעליה כך הדרגות סולם בתוך »‡Cבעליה
ÔB¯˙i‰ ˙ÈzÓ‡אמיתית ותוספת ‰ÎLÓ˙עליה ÔÈ�Ú ‡e‰והתגלות ¬ƒƒ«ƒ¿ƒ¿««¿»«
Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡,בגילוי בא אינו כלל בדרך הבליֿגבול שבהם בדרגות גם «¿ƒ¿
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLהבליֿגבול אור של התגלות ישנה כן ÏÚÓ‰כאשר ÌÈNÚ� ∆«¿≈∆«¬ƒ«¿»

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe ,ÔÈÂL ‰hÓeהוא האמיתי שה'יתרון' בהרחבה «»»ƒ¿∆ƒ¿»≈¿≈
ובארץ ("מעלה") בשמים בשווה המאיר סוף אין אור של גילוי יש כאשר

של אלא והמידות המוחין של הארה רק לא יש המלכות ובספירת ("מטה")

הללו הדרגות מכל שלמעלה סוף ‡ÈzÓ˙האין ‡e‰ ‰Êa ‡˜ÂcL∆«¿»»∆¬ƒƒ
,„BÒi‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ� ‰Ê ÔB¯˙È Ì‚Â .ÔB¯˙i‰אודות לעיל כמבואר «ƒ¿¿«ƒ¿∆«¬∆«¿≈«¿

האמצעי" "קו של המיוחדת B‡a¯מעלתו ÚÈbÓ „BÒi‰ ˙�ÈÁaL ÈÙÏ¿ƒ∆¿ƒ««¿«ƒ«»
LnÓ 'ÌˆÚ'a ÚÈbnL ,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe ,Ïe·bŒÈÏa‰מקור המאור, «¿ƒ¿¿«¿»≈∆«ƒ«»∆∆«»

הבליֿגבול. האור

·È˙k ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â35„ÈÓz ÌBÈ ÏÎa B·eËa LcÁÓ‰ ¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ«¿«≈¿¿»»ƒ
B·eËc ,˙ÈL‡¯a ‰NÚÓ«¬≈¿≈ƒ¿
„BÒi‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚ È‡»̃≈«¿ƒ««¿

,Ï"pkרב "זכר בכתוב כמרומז ««
יביעו" »¿ÔÈ�Ú·e¿ƒטובך

L¯t B·eËa LcÁÓ‰«¿«≈¿≈≈
È‡wL Ì‰¯„ea‡‰שהכוונה »«¿¿»∆»≈

ÌBÈa ‡¯·pL ¯B‡‰ ÏÚ«»∆ƒ¿»¿
Ba ¯Ó‡pL ÔBL‡¯36 ƒ∆∆¡«

הבריאה BË·,בפרשת Èkƒ
לכן טוב" "כי בו שנאמר ומאחר

בטובו" "המחדש הביטוי

חכמינו ואמרו אליו מתייחס

‰Ê ¯B‡aLביום שנברא האור ∆¿∆
בראשית ימי ששת של הראשון

ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ÏkzÒ�ƒ¿«≈»»»ƒ
ראה ÛBqÓƒובאמצעותו

BÙBÒ „ÚÂ ÌÏBÚ‰37, »»¿«
‡ÓÏÚ ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿«»¿»

‡ÈÒk˙‡cהמכוסה העולם ¿ƒ¿«¿»
‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚÂ38העולם ¿»¿»¿ƒ¿«¿»

הגשמי המרחק כלומר, הגלוי,

לקצה העולם של אחד מקצה

כנגד ומכוון משל הוא השני

'עלמא בין הרוחני הפער

גבוהה דרגא שהוא דאתכסיא'

"ברוך הכתוב על בזוהר כמובא נמוכה דרגא שהוא דאתגליא' ל'עלמא ביותר

דאתגליא. לעלמא דאתכסיא מעלמא העולם": ועד העולם מן ישראל אלקי ה'

עולם שהוא "ים" יש הזה שבעולם כשם כי החסידות בתורת כך על ומוסבר

על גלויים, שבו שהנבראים עולם שהיא "יבשה" ויש מכוסים שבו שהנבראים

הן שלהם הרוממות שבגלל גבוהות דרגות יש להבדיל, למעלה, זה דרך

ואי דאתכסיא" "עלמא ונקראות ומכוסות המצומצםנעלמות האלוקי האור לו

דאתגליא". "עלמא נקרא לנבראים ומתגלה BÊ�bשיורד ‰Ê ¯B‡L Û‡Â, ¿«∆∆¿»
והוא הראשון ביום שנברא המיוחד האור את שהקדושֿברוךֿגנז חז"ל כמאמר

האמירה פשר מה כן ואם המשיח, בימות לבוא, לעתיד רק ויתגלה יחזור

שאכן הוא הביאור אלא יום"? בכל בטובו "המחדש נאמר הזה האור שעל

אבל נגנז È‡„ÎÂ˙‡האור ,ÂLÎÚ Ìb ¯È‡Ó ÌÏÚ‰a ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿∆¿≈≈ƒ««¿»¿ƒ¿ƒ»
fa39dÈpÈÓ‰¯כמובא Ú�Ó ‡ÏÂ(להאיר) ÓBÈ‡ממנו ÏÎa,יום בכל «…«¿…»«ƒ≈¿»»

Ê"Ó¯‰ L¯Ùe40על בפירושו זכות משה רבי ÔÈ�Úהזוהרהמקובל e‰fL ≈≈»«»∆∆ƒ¿«
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יתרֹון נעׂשה ּכל) (ּבחינת הּיסֹודֹות ׁשעלֿידי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַֹהיא,
ג' ׁשעלֿידי ׁשּבּלב, הּמּדֹות ּבענין ּוכמֹו ארץ, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַּבבחינת
לבחינת ׁשּמתעּלים ועלּיה יתרֹון ּבהם נעׂשה ְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָהּיסֹודֹות
הּמֹוחין, נטּית לבחינת יֹותר ּולמעלה ׁשּבמֹוחין, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָהּמּדֹות

עצמּה. הּבינה לבחינת יֹותר ְְְְִִִֵַַַַָָָּולמעלה

ּבהתחּלקּות‡Ì�Óה) העלּיה ענין הּוא זה ּכל »¿»ְְְְֲִִִֶַַָָָ
והּיתרֹון. העלּיה ּתכלית זה ואין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָהּמדרגֹות,
הּבליּֿגבּול, אֹור המׁשכת ענין הּוא הּיתרֹון אמּתית ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָא
ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ׁשוין, ּומּטה מעלה נעׂשים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשעלֿידיֿזה
זה יתרֹון וגם הּיתרֹון. אמּתית הּוא ּבזה ׁשּדוקא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָלעיל
ּבאֹור מּגיע הּיסֹוד ׁשּבחינת לפי הּיסֹוד, עלֿידי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָנעׂשה
מּמׁש. ּב'עצם' ׁשּמּגיע יֹותר, ּולמעלה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּבליּֿגבּול,

ּכתיב ּדהּנה הּוא, יֹום35והענין ּבכל ּבטּובֹו המחּדׁש ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָ
הּיסֹוד ספירת על קאי ּדטּובֹו ּבראׁשית, מעׂשה ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָּתמיד
על ׁשּקאי האּבּודרהם ּפרׁש ּבטּובֹו המחּדׁש ּובענין ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּכּנ"ל,

ּבֹו ׁשּנאמר ראׁשֹון ּביֹום ׁשּנברא ׁשּבאֹור36האֹור טֹוב, ּכי ְְְֱִִִֶֶֶֶַָָ
סֹופֹו ועד העֹולם מּסֹוף הראׁשֹון אדם נסּתּכל ,37זה ְְִִִֵֶַַָָָָָ

ּדאתּגליא ועלמא ּדאתּכסיא עלמא ענין ואף38ׁשהּוא . ְְְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ
עכׁשו, ּגם מאיר ּבהעלם מּכלֿמקֹום, ּגנזֹו, זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאֹור

ּבּזהר ּופרׁש39וכדאיתא יֹומא, ּבכל מיּניּה מנע ולא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹ
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על חכמהנוצרה של והתגלות פעולה כאן יש דבר של בסופו אבל הרצון ידי

וכבר בלב שהן כפי למידות בדומה ושכל, כחכמה אלא מהרצון כחלק רק לא

מהשכל. חלק אינן
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‰iÏÚÂ ÔB¯˙Èפעולת שמלבד ƒ¿«¬ƒ»
את ו'להוליד' להוות ה'יסוד'

מלמעלה בדרך מהמוחין המידות

במידות נעשה מכן לאחר למטה,

נוספת ועליה יתרון שבלב

ÌÈlÚ˙nLלמעלה מלמטה ∆ƒ¿«ƒ
לשלב משלב היא וההתעלות

שנתבארו הדרגות שלושת בכל

תחילה »ÈÁ·Ïƒ¿ƒ�˙לעיל,
,ÔÈÁBÓaL ˙Bcn‰«ƒ∆«ƒ
˙�ÈÁ·Ï ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈ƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓÏe ,ÔÈÁBn‰ ˙iË�¿ƒ««ƒ¿«¿»
‰�Èa‰ ˙�ÈÁ·Ï ¯˙BÈ≈ƒ¿ƒ««ƒ»

.dÓˆÚ«¿»
‰Ê Ïk Ì�Ó‡ האמור‰) כל »¿»»∆

התוספת העילוי, על לעיל

מפעולת (כתוצאה והיתרון

וכן המלכות בספירת ה'יסוד')

המידות ‰B‚¯„n˙,בכללות ˙e˜lÁ˙‰a ‰iÏÚ‰ ÔÈ�Ú ‡e‰עליה ƒ¿«»¬ƒ»¿ƒ¿«¿««¿≈
של השתלשלות' ('סדר עצמו השונות הדרגות סולם בתוך לדרגה מדרגה

מזו) זו השונות ÔB¯˙i‰Âהדרגות ‰iÏÚ‰ ˙ÈÏÎz ‰Ê ÔÈ‡Âלמרות כי ¿≈∆«¿ƒ»¬ƒ»¿«ƒ¿
מדובר סוף סוף מהותי, בשינוי שונה למצב אחד ממצב והמעבר העליות כל

מוחלטת. ולא יחסית היא שהעליה כך הדרגות סולם בתוך »‡Cבעליה
ÔB¯˙i‰ ˙ÈzÓ‡אמיתית ותוספת ‰ÎLÓ˙עליה ÔÈ�Ú ‡e‰והתגלות ¬ƒƒ«ƒ¿ƒ¿««¿»«
Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡,בגילוי בא אינו כלל בדרך הבליֿגבול שבהם בדרגות גם «¿ƒ¿
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLהבליֿגבול אור של התגלות ישנה כן ÏÚÓ‰כאשר ÌÈNÚ� ∆«¿≈∆«¬ƒ«¿»

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe ,ÔÈÂL ‰hÓeהוא האמיתי שה'יתרון' בהרחבה «»»ƒ¿∆ƒ¿»≈¿≈
ובארץ ("מעלה") בשמים בשווה המאיר סוף אין אור של גילוי יש כאשר

של אלא והמידות המוחין של הארה רק לא יש המלכות ובספירת ("מטה")

הללו הדרגות מכל שלמעלה סוף ‡ÈzÓ˙האין ‡e‰ ‰Êa ‡˜ÂcL∆«¿»»∆¬ƒƒ
,„BÒi‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ� ‰Ê ÔB¯˙È Ì‚Â .ÔB¯˙i‰אודות לעיל כמבואר «ƒ¿¿«ƒ¿∆«¬∆«¿≈«¿

האמצעי" "קו של המיוחדת B‡a¯מעלתו ÚÈbÓ „BÒi‰ ˙�ÈÁaL ÈÙÏ¿ƒ∆¿ƒ««¿«ƒ«»
LnÓ 'ÌˆÚ'a ÚÈbnL ,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe ,Ïe·bŒÈÏa‰מקור המאור, «¿ƒ¿¿«¿»≈∆«ƒ«»∆∆«»

הבליֿגבול. האור

·È˙k ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â35„ÈÓz ÌBÈ ÏÎa B·eËa LcÁÓ‰ ¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ«¿«≈¿¿»»ƒ
B·eËc ,˙ÈL‡¯a ‰NÚÓ«¬≈¿≈ƒ¿
„BÒi‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚ È‡»̃≈«¿ƒ««¿

,Ï"pkרב "זכר בכתוב כמרומז ««
יביעו" »¿ÔÈ�Ú·e¿ƒטובך

L¯t B·eËa LcÁÓ‰«¿«≈¿≈≈
È‡wL Ì‰¯„ea‡‰שהכוונה »«¿¿»∆»≈

ÌBÈa ‡¯·pL ¯B‡‰ ÏÚ«»∆ƒ¿»¿
Ba ¯Ó‡pL ÔBL‡¯36 ƒ∆∆¡«

הבריאה BË·,בפרשת Èkƒ
לכן טוב" "כי בו שנאמר ומאחר

בטובו" "המחדש הביטוי

חכמינו ואמרו אליו מתייחס

‰Ê ¯B‡aLביום שנברא האור ∆¿∆
בראשית ימי ששת של הראשון

ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ÏkzÒ�ƒ¿«≈»»»ƒ
ראה ÛBqÓƒובאמצעותו

BÙBÒ „ÚÂ ÌÏBÚ‰37, »»¿«
‡ÓÏÚ ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿«»¿»

‡ÈÒk˙‡cהמכוסה העולם ¿ƒ¿«¿»
‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚÂ38העולם ¿»¿»¿ƒ¿«¿»

הגשמי המרחק כלומר, הגלוי,

לקצה העולם של אחד מקצה

כנגד ומכוון משל הוא השני

'עלמא בין הרוחני הפער

גבוהה דרגא שהוא דאתכסיא'

"ברוך הכתוב על בזוהר כמובא נמוכה דרגא שהוא דאתגליא' ל'עלמא ביותר

דאתגליא. לעלמא דאתכסיא מעלמא העולם": ועד העולם מן ישראל אלקי ה'

עולם שהוא "ים" יש הזה שבעולם כשם כי החסידות בתורת כך על ומוסבר

על גלויים, שבו שהנבראים עולם שהיא "יבשה" ויש מכוסים שבו שהנבראים

הן שלהם הרוממות שבגלל גבוהות דרגות יש להבדיל, למעלה, זה דרך

ואי דאתכסיא" "עלמא ונקראות ומכוסות המצומצםנעלמות האלוקי האור לו

דאתגליא". "עלמא נקרא לנבראים ומתגלה BÊ�bשיורד ‰Ê ¯B‡L Û‡Â, ¿«∆∆¿»
והוא הראשון ביום שנברא המיוחד האור את שהקדושֿברוךֿגנז חז"ל כמאמר

האמירה פשר מה כן ואם המשיח, בימות לבוא, לעתיד רק ויתגלה יחזור

שאכן הוא הביאור אלא יום"? בכל בטובו "המחדש נאמר הזה האור שעל

אבל נגנז È‡„ÎÂ˙‡האור ,ÂLÎÚ Ìb ¯È‡Ó ÌÏÚ‰a ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿∆¿≈≈ƒ««¿»¿ƒ¿ƒ»
fa39dÈpÈÓ‰¯כמובא Ú�Ó ‡ÏÂ(להאיר) ÓBÈ‡ממנו ÏÎa,יום בכל «…«¿…»«ƒ≈¿»»

Ê"Ó¯‰ L¯Ùe40על בפירושו זכות משה רבי ÔÈ�Úהזוהרהמקובל e‰fL ≈≈»«»∆∆ƒ¿«
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ebe'טז miyp` jl gly

ּתמיד.40הרמ"ז יֹום ּבכל ּבטּובֹו המחּדׁש ענין ׁשּזהּו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
עלּֿדר זה ול"בויּובן ּבינה ׁשערי נּו"ן ּבין ההפרׁש  ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

הם ּובחכמה ׁשערים, הם ׁשּבּבינה חכמה, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָנתיבֹות
ׁשּׁשערים הּוא, לנתבֹות ׁשערים ּבין ּדההפרׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָנתיבֹות.
רק הם נתיבֹות מהּֿׁשאיןּֿכן לרּבים, הּידּועים ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָהם

ׁשּכתּוב ּוכמֹו סגּלה, עיט,41ליחידי ידעֹו לא נתיב ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֻ
לבחינת ׁשּׁשּייכים אּלּו ׁשהם סגּלה ליחידי רק ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻוׁשּייכים

ּבאצילּות ּדמקּננא רק42החכמה ידּועים ׁשהם והינּו , ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
ׁשּגם ידּוע הרי אףֿעלּֿפיֿכן אמנם ּדאצילּות. ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָלנׁשמֹות
ּדבריאהֿיצירהֿ לּנׁשמֹות ּגם ּבהעלם מאירים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָהּנתיבֹות
ּבּיֹום ׁשּנברא האֹור ּבענין ּגם יּובן ועלּֿדרֿזה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָעׂשּיה.
מנע לא ׁשּבהעלם הּבליּֿגבּול, אֹור ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹהראׁשֹון,
ּבחינת עלֿידי הּוא זה אֹור והמׁשכת יֹומא. ּבכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָמיּניּה
אמנם ּכּנ"ל. הּיסֹוד על ּדקאי ּובטּובֹו ׁשּזהּו ּדוקא, ְְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָהּיסֹוד
הּנ"ל יסֹודֹות ּבחינת ּכמֹו אינֹו זה, יסֹוד ְְְְְִִֵֶַַַַּבחינת
הּוא אּלא ּדהׁשּתלׁשלּות, האֹור את רק ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָׁשּממׁשיכים
ׁשעלֿידֹו ׁשלֹומי, ּברית ׁשּנקרא ּדעּתיק, יסֹוד ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָּבחינת
ולכן מּמׁש. ה'עצם' וגם הּבליּֿגבּול אֹור ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָנמׁש
הגּבלֹות ׁשּום אין זה, יסֹוד ּבחינת ׁשעלֿידי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָּבהמׁשכה
ה'עצם', ּובפרט הּבליּֿגבּול, ׁשאֹור לפי ּכלל, ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָוהתחּלקּות

ּׁשּכתּוב מה וזהּו ּבׁשוה. מקֹום ּבכל הם ההרים43הרי ּכי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּוברית ימּוׁש לא מאּת וחסּדי ּתמּוטינה והּגבעֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹימּוׁשּו
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שם.40) וש"נ.41)לזח"ג .10 ע' ה'ש"ת סה"מ וראה ז. כח, תרצ"ו42)איוב סה"מ א. קיז, לזח"ג נצו"א ב. רכ, לזח"ב רמ"ז ראה

וש"נ. .119 י.43)ע' נד, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

„ÈÓz ÌBÈ ÏÎa B·eËa LcÁÓ‰,תמיד ומאיר חוזר זה אור ובהעלם «¿«≈¿¿»»ƒ
שנגנז. לאחר גם

‰Ê Ô·eÈÂהוא שני ומצד ונעלם גנוז האור אחד שמצד העובדה משמעות ¿»∆
מובנת יום בכל ומאיר �Ô"eחוזר ÔÈa L¯Ù‰‰ C¯cŒÏÚחמישיםÈ¯ÚL «∆∆«∆¿≈≈«¬≈

‰�Èaלעיל נתבאר שעניינם ƒ»
ושנייםÏÂ"·בהרחבה שלושים ¿

‰ÓÎÁ ˙B·È˙�שפעולתם ¿ƒ»¿»
בבינה, ה'שערים' לפעולת דומה

אמצעי משמשים שהם היינו

החכמה והתגלות להמשכת

ממנה, שלמטה לדרגות

‰�ÈaaLהמקשרים הגורמים ∆«ƒ»
שלמטה לדרגות אותה ומחברים

ÌÈ¯ÚL,נקראים‰Ìממנה ≈¿»ƒ
Ì‰ ‰ÓÎÁ·eנקראים «»¿»≈

˙B·È˙�שבעיקר למרות וזאת ¿ƒ
שווה. פעולתם הענין

L¯Ù‰‰cההבדלÔÈa ¿«∆¿≈≈
,‡e‰ ˙B·˙�Ï ÌÈ¯ÚL¿»ƒƒ¿ƒ
ÌÈÚe„i‰ Ì‰ ÌÈ¯ÚML∆¿»ƒ≈«¿ƒ

המעוניןÌÈa¯Ïוגלויים וכל »«ƒ
ולעבור בהם להשתמש יכול

≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óדרכם,
Ì‰ ˙B·È˙�נסתרות דרכים ¿ƒ≈

l‚Ò‰,הידועות È„ÈÁÈÏ ˜«̄ƒƒ≈¿À»
·e˙kL BÓÎe41·È˙�‡Ï ¿∆»»ƒ…
,ËÈÚ BÚ„Èרמז לנו הרי ¿»«ƒ

לאמצעי תואר הוא ש"נתיב"

ונסתר, ידוע" "לא מעבר

לרבים ידועים לא והנתיבים

È„ÈÁÈÏ ˜¯ ÌÈÎÈiLÂ¿«»ƒ«ƒƒ≈
‰l‚Òונמשכת יורדת החכמה שדרכם ה"נתיבים" ושניים שלושים ובענייננו ¿À»

סגולה ליחידי גבוההÌ‰Lידועים דרגה ÈÁ·Ï�˙בעלי ÌÈÎÈiML el‡ ∆≈≈∆«»ƒƒ¿ƒ«
˙eÏÈˆ‡a ‡�p˜Óc ‰ÓÎÁ‰42,בזוהר נאמר העיקרי,עליה שמקומה «»¿»ƒ¿«¿»»¬ƒ

בעולם הוא הבינה של העיקרי מקומה ואילו האצילות בעולם הוא שלה ה"קן"

בבחינת היא באצילות האלוקי האור התגלות שלכן בחסידות ומבואר הבריאה

בעולם ההתגלות ואילו השכלי הרעיון עצם מאיר שבחכמה כשם ראיה

לא אך הרעיון של הפרטים מאירים שבבינה כשם שמיעה בבחינת הבריאה

Ì‰Lהעצם e�È‰Âהחכמה נתיבות ושתיים ¯˜שלושים ÌÈÚe„È ¿«¿∆≈¿ƒ«
ÌbL Úe„È È¯‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ Ì�Ó‡ .˙eÏÈˆ‡c ˙BÓL�Ïƒ¿»«¬ƒ»¿»««ƒ≈¬≈»«∆«
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c ˙BÓLpÏ Ìb ÌÏÚ‰a ÌÈ¯È‡Ó ˙B·È˙p‰«¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿≈««¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
ליחידי רק ולא לכולם מסוימת) (במידה ששייכים נתיבים הם אף כן ואם

הבינה. שערי כמו הם וגם ‰‡B¯סגולה, ÔÈ�Úa Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»«¿ƒ¿«»
‡Ï ÌÏÚ‰aL ,Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡ ‡e‰L ,ÔBL‡¯‰ ÌBia ‡¯·pL∆ƒ¿»«»ƒ∆«¿ƒ¿∆¿∆¿≈…

‡Ï dÈpÈÓ Ú�Óאותו ולהאיר מלגלות היינו ממנו, הקדושֿברוךֿהוא נמנע »«ƒ≈…
‡ÓBÈ ÏÎaאלא תמיד" יום "בכל באמצעותו בטובו" ו"מחדש ויום יום בכל ¿»»

ההארה לבוא, לעתיד עד שכעת,

מהנבראים. בהעלם היא הזו

‰Ê ¯B‡ ˙ÎLÓ‰Âאור ¿«¿»«∆
והאיןֿסוף ‰e‡הבליֿגבול

„BÒi‰ ˙�ÈÁa È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««¿
,‡˜Âcהמיוחד כוחו בגלל «¿»

"משפיע" בין ולקשר לחבר

אפילו ל"מקבל" ביותר נעלה

של ייחודו ובגלל ביותר הנחות

האמצעי" ∆∆e‰fLה"קו
B·eË·eשל החידוש על לכן ¿

והאיןֿסוף הבליֿגבול גילוי

כעת כי (אם תמיד" יום "בכל

שהדבר נאמר בהעלם) רק הוא

"בטובו" והכוונהÈ‡˜cנעשה ¿»≈
Ï"pk.היא „BÒi‰ ÏÚ««¿««

,‰Ê „BÒÈ ˙�ÈÁa Ì�Ó‡»¿»¿ƒ«¿∆
˙B„BÒÈ ˙�ÈÁa BÓk B�È‡≈¿¿ƒ«¿
והשלבים הבחינות שלושת

היסוד »»‰Ï"pבפעולת
¯B‡‰ ˙‡ ˜¯ ÌÈÎÈLÓnL∆«¿ƒƒ«∆»

,˙eÏLÏzL‰cהסדר לפי ¿ƒ¿«¿¿
וההתגלות ההמשכות של הרגיל

(מרצון מזו זו הדרגות של

שגם למידות) וממוחין לחכמה

הוא שבהם הראשון השלב

חלק שהיא כפי היסוד בחינת

ההדרגתי ההשתלשלות ÈzÚc˜,מסדר „BÒÈ ˙�ÈÁa ‡e‰ ‡l‡בתור ∆»¿ƒ«¿¿«ƒ
נקרא בכתר הנעלה והחלק הספירות, מעשר שלמעלה הכתר מבחינת חלק

וגילוי) מ"יום" ונבדל שנעתק שם (על יומין" È¯a˙"עתיק ‡¯˜pL∆ƒ¿»¿ƒ
B„ÈŒÏÚL ,ÈÓBÏLהבליֿגבול באור שהיא כפי ב"יסוד", זו בחינה ידי על ¿ƒ∆«»

למטה�CLÓשבכתר גם ‰'ÌˆÚ'ומתגלה Ì‚Â Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡ ƒ¿»«¿ƒ¿¿«»∆∆
LnÓ.האור ‡ÔÈמקור ,‰Ê „BÒÈ ˙�ÈÁa È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰a ÔÎÏÂ «»¿»≈««¿»»∆«¿≈¿ƒ«¿∆≈

,ÏÏk ˙e˜lÁ˙‰Â ˙BÏa‚‰ ÌeLולמטה למעלה שנמשכת הבחינה וזו «¿»¿ƒ¿«¿¿»
יחסי, באופן רק לא באמת, ממש ‰Ïe·bŒÈÏa,בשווה ¯B‡L ÈÙÏ¿ƒ∆«¿ƒ¿

e‰ÊÂ .‰ÂLa ÌB˜Ó ÏÎa Ì‰ È¯‰ ,'ÌˆÚ'‰ Ë¯Ù·eהפירוש ƒ¿»»∆∆¬≈≈¿»»¿»∆¿∆
e˙kM·הפנימי ‰Ó43‰�ÈËeÓz ˙BÚ·b‰Â eLeÓÈ ÌÈ¯‰‰ Èk «∆»ƒ∆»ƒ»¿«¿»¿∆»

,ËeÓz ‡Ï ÈÓBÏL ˙È¯·e LeÓÈ ‡Ï Cz‡Ó ÈcÒÁÂפשוטו לפי ¿«¿ƒ≈ƒ≈…»¿ƒ¿ƒ…»
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i"gyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay

הּיסֹודֹות, ׁשאר ׁשהם ּוגבעֹות ׁשהרים ּתמּוט, לא ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹׁשלֹומי
ׁשהּוא ׁשלֹומי ּברית אבל כּו', הגּבלה ׁשּי ּבהם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּנה
המׁשכת ׁשהּוא לפי ּכלל, הגּבלֹות ּבֹו אין ּדעּתיק, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָיסֹוד
יסֹוד צּדיק הּצּדיק, יֹוסף עלֿידי ׁשּנמׁש מּמׁש, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהעצם

נעּתק44עֹולם הּוא עּתיק ּדבחינת ּדעּתיק, יסֹוד ּבחינת , ְְְְְִִִִִֶַַַַָָ
ּכלל, העֹולמֹות הגּבלֹות ּבֹו ׁשאין מהעֹולמֹות, ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָונבּדל
עין טֹוב יֹוסף, ּגּבי ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבׁשוה. מקֹום ּבכל ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָוהּוא

לּדל מּלחמֹו נתן ּכי יבר הּמׁשּביר45הּוא הּוא גֹו' ויֹוסף , ְְְְִִִֵַַַַַַָָֹ
הארץ עם לפי46לכל כּו', ּבמצרים ּגם ׁשּממׁשי , ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ

ּבׁשוה. מקֹום ּבכל ׁשהּוא ה'עצם' המׁשכת הּוא ְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשעלֿידֹו
ההמׁשכה ענין ׁשהּוא היא, ּבּכל ארץ ויתרֹון ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹוזהּו
הּגׁשמית, לארץ וגם הּמלכּות, ּבחינת ארץ, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָלבחינת
אֹור המׁשכת עלֿידי הּיתרֹון ענין אמּתית ּבּה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשּנעׂשה
ּגם יֹותר נעלה אֹור ׁשהּוא מּמׁש, ה'עצם' עד ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּבליּֿגבּול
נברא. מּלּואֹו על ׁשעֹולם הּבריאה ּבתחּלת ׁשהיה ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָמּכמֹו

עלּיהp‰Â‰ו) לפעל צריכים היּו יׂשראל לארץ ּבּכניסה ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
ּבארץ ּגם ועלֿידּה הּמלכּות, ּבחינת ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָּבארץ,
ּתהיה הּמצֹות קּיּום עלֿידי אׁשר ּכלי ׁשּתהיה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַהּגׁשמית,
ּבבחינת עליה לפעל ׁשּבכדי ידּוע והרי .יתּבר לֹו ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּדירה
ׁשם מּבחינת ההמׁשכה להיֹות צרי ּב"ן, ׁשם ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָהּמלכּות,
,לדעּת ,ל ׁשלח וזהּו ּב"ן. מברר ׁשּמ"ה ּכּידּוע ְְְְְְְֵֶֶַַַַַַַָָמ"ה,

ׁשּכתּוב ּכמֹו מ"ה, מּבחינת הּוא מ"ה.47ּדמׁשה ונחנּו ְְְְְִִֶֶַַַָָֹ
לכן מׁשה, ׁשל מדרגתֹו ּבער היּו ׁשהּמרּגלים ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוכיון
ּכנען, ּבארץ הּיתרֹון להיֹות אפׁשר היה ּדוקא ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָעלֿידם
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כה.44) י, א.45)משלי קל, (אד"ר) זח"ג ט. כב, ו.46)שם מב, מקץ ועוד.47)ע"פ א. נו, וארא תו"א וראה זֿח. טז, בשלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

כדברהקדו (הנראים והגבעות ההרים אם שגם ישראל לבני אומר הוא שֿברוך

ישראל בני עם כרת שהקב"ה הברית ממקומם, וימושו יזוזו מאד) ויציב חזק

כפי היסוד בין ההבדל לענין מתפרש הפסוק ולענייננו בתוקפה, תמיד תישאר

הבליֿ מאור ולגלות להמשיך לפעולתו השתלשלות סדר בתוך פועל שהוא

ומה'עצם' ÌÈ¯‰L∆»ƒגבול
¯‡L Ì‰L ˙BÚ·‚e¿»∆≈¿»
CiL Ì‰a ‰p‰ ,˙B„BÒi‰«¿ƒ≈»∆«»

'eÎ ‰Ïa‚‰באה וההגבלה «¿»»
של האמור במשל ביטוי לידי

ממקומם, שזזים וגבעות הרים

חלישות על שמורה דבר

ÈÓBÏLוהגבלה, ˙È¯a Ï·‡¬»¿ƒ¿ƒ
ÔÈ‡ ,˜ÈzÚc „BÒÈ ‡e‰L∆¿¿«ƒ≈

,ÏÏk ˙BÏa‚‰ Baנאמר ולכן «¿»¿»
על להורות תמוט" "לא זה על

והחוזק התוקף ÈÙÏ¿ƒתכלית
ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰L∆«¿»«»∆∆
È„ÈŒÏÚ CLÓpL ,LnÓ«»∆ƒ¿»«¿≈

,˜Ècv‰ ÛÒBÈנאמר שעליו ≈««ƒ
ÌÏBÚ „BÒÈ ˜Ècˆ44(וכן «ƒ¿»

מיוחד קשר יש שלצדיק מובא

טוב, שנקראת היסוד לבחינת

טוב"), כי צדיק "אמרו ככתוב

,˜ÈzÚc „BÒÈ ˙�ÈÁa¿ƒ«¿¿«ƒ
˜zÚ� ‡e‰ ˜ÈzÚ ˙�ÈÁ·cƒ¿ƒ««ƒ∆¿»

Ïc·�Âלגמרי˙BÓÏBÚ‰Ó ¿ƒ¿»≈»»
Baהמוגבלים, ÔÈ‡L∆≈

,ÏÏk ˙BÓÏBÚ‰ ˙BÏa‚‰«¿»»»¿»
‡e‰Âומתגלה ÏÎaמאיר ¿¿»

BÓÎe .‰ÂLa ÌB˜Ó»¿»∆¿
,ÛÒBÈ Èab ·e˙kLשהוא ∆»«≈≈

היסוד, ‰e‡בחינת ÔÈÚ ·BË«ƒ
BÓÁlÓ Ô˙� Èk C¯·È¿…«ƒ»«ƒ«¿

ÏcÏ45,שהשפעתו היינו «»
נמוכה בדרגה שנמצא ואביון עני ל"דל" ‰e‡נמשכת 'B‚ ÛÒBÈÂ¿≈

¯ÈaLn‰ומפרנס ‰‡¯ıהמשפיע ÌÚ ÏÎÏ46,הכלל מן יוצא בלי ««¿ƒ¿»«»»∆
CÈLÓnLומשפיע,'eÎ ÌÈ¯ˆÓa Ìbביותר למטה נמצא שהוא למרות ∆«¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ
ÏÎaברוחניות ‡e‰L 'ÌˆÚ'‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ B„ÈŒÏÚL ÈÙÏ¿ƒ∆«»«¿»«»∆∆∆¿»

.‰ÂLa ÌB˜Ó»¿»∆
ka ı¯‡ ÔB¯˙ÈÂ e‰ÊÂ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,‡È‰ Ïבחינת ידי על ¿∆¿ƒ¿∆∆«…ƒ∆ƒ¿«««¿»»

היסוד ספירת שהיא Ì‚Â"כל" ,˙eÎÏn‰ ˙�ÈÁa ,ı¯‡ ˙�ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ«««¿¿«
È„ÈŒÏÚ ÔB¯˙i‰ ÔÈ�Ú ˙ÈzÓ‡ da ‰NÚpL ,˙ÈÓLb‰ ı¯‡Ï»»∆««¿ƒ∆«¬∆»¬ƒƒƒ¿««ƒ¿«¿≈
‰ÏÚ� ¯B‡ ‡e‰L ,LnÓ 'ÌˆÚ'‰ „Ú Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡ ˙ÎLÓ‰«¿»««¿ƒ¿«»∆∆«»∆«¬∆

B‡elÓ ÏÚ ÌÏBÚL ‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙a ‰È‰L BÓkÓ Ìb ¯˙BÈ≈«ƒ¿∆»»ƒ¿ƒ««¿ƒ»∆»«ƒ
שנפעל�·¯‡ האור ותוספת שה"יתרון" המאמר בתחילת לעיל שנתבאר וכפי ƒ¿»

הארץ את מביא "כל", בחינת של ההמשכה ידי על והחומרית הגשמית בארץ

שבו המצב לגבי ואפילו הבריאה בתחילת היתה מאשר יותר יתירה למעלה

עץ חטא קודם הארץ היתה

מילואו על "עולם כאשר הדעת,

"מלא" היה והעולם נברא",

חסרון. ללא ו"שלם"

ı¯‡Ï ‰ÒÈ�ka ‰p‰Â (Â¿ƒ≈«¿ƒ»¿∆∆
ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰ Ï‡¯NÈבני ƒ¿»≈»¿ƒƒ

ı¯‡aישראל ‰iÏÚ ÏÚÙÏƒ¿…¬ƒ»»»∆
‰eÎÏn˙,הרוחנית, ˙�ÈÁa¿ƒ«««¿
d„ÈŒÏÚÂלפעול צריכים היו ¿«»»

‰ÈÓLb˙,עליה ı¯‡a Ìb«»»∆««¿ƒ
ÈÏk ‰È‰zLלכך ‡L¯ראוי ∆ƒ¿∆¿ƒ¬∆

˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚשל «¿≈ƒ«ƒ¿
הגשמי הזה בעולם ישראל בני

C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ‰È‰zƒ¿∆ƒ»ƒ¿»≈
יכולים היו שלא מה למטה,

שאז במדבר בהיותם לפעול

היה המצוות ענין עיקר

Úe„Èברוחניות. È¯‰Â«¬≈»«
‰ÈÏÚ ÏÚÙÏ È„ÎaL∆ƒ¿≈ƒ¿…¬ƒ»
ÌL ,˙eÎÏn‰ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«««¿≈
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,Ô"a«»ƒƒ¿
ÌL ˙�ÈÁaÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒ«≈
‰"nL Úe„ik ,‰"Ó««»«∆«

.Ô"a ¯¯·Óיכול הוי' שם ¿»≈«
של שונות בצורות נכתב להיות

ה' במילוי הוא וכאשר מילוי,

הרי ה"ה ו"ו, ה"ה, יו"ד, היינו

ונקרא 52 בגימטריא עולה הוא

הוי' שם כאשר ואילו ב"ן. שם

יו"ד, היינו אל"ף במילוי נכתב

ומבואר מ"ה. שם ונקרא 45 בגימטריא עולה הוא הרי ה"א, וא"ו, ה"א,

את והמעלה הרע מן הטוב את והמפריד המברר הוא מ"ה ששם בחסידות

הביטול, ענין שהוא בגלל מ"ה שם ידי על הוא והבירור ב"ן, שם מתוך הטוב

ביטול. לשון מה", "ונחנו שכתוב הקדושֿברוךֿהואe‰ÊÂכמו בציווי שנאמר ¿∆
המרגלים שילוח על ÈÁaÓ�˙למשה ‡e‰ ‰LÓc ,EzÚ„Ï ,EÏ ÁÏL¿«¿¿«¿¿¿…∆ƒ¿ƒ«
·e˙kL BÓk ,‰"Ó47C¯Úa eÈ‰ ÌÈÏb¯n‰L ÔÂÈÎÂ .‰"Ó e�Á�Â «¿∆»¿«¿»¿≈»∆«¿«¿ƒ»¿∆∆
,‰LÓ ÏL B˙‚¯„Ó"מ"ה" בחינת של הזו הנעלית בדרגא היו הם וגם «¿≈»∆…∆

בגימטריא ו"ב"ן" "אדם" בגימטריא "מה" ולכן "ב"ן" מבחינת (שלמעלה

‰ÔB¯˙i"בהמה") ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‰È‰ ‡˜Âc Ì„ÈŒÏÚ ÔÎÏוהעילוי »≈«»»«¿»»»∆¿»ƒ¿«ƒ¿
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הּיסֹודֹות, ׁשאר ׁשהם ּוגבעֹות ׁשהרים ּתמּוט, לא ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹׁשלֹומי
ׁשהּוא ׁשלֹומי ּברית אבל כּו', הגּבלה ׁשּי ּבהם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּנה
המׁשכת ׁשהּוא לפי ּכלל, הגּבלֹות ּבֹו אין ּדעּתיק, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָיסֹוד
יסֹוד צּדיק הּצּדיק, יֹוסף עלֿידי ׁשּנמׁש מּמׁש, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהעצם

נעּתק44עֹולם הּוא עּתיק ּדבחינת ּדעּתיק, יסֹוד ּבחינת , ְְְְְִִִִִֶַַַַָָ
ּכלל, העֹולמֹות הגּבלֹות ּבֹו ׁשאין מהעֹולמֹות, ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָונבּדל
עין טֹוב יֹוסף, ּגּבי ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבׁשוה. מקֹום ּבכל ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָוהּוא

לּדל מּלחמֹו נתן ּכי יבר הּמׁשּביר45הּוא הּוא גֹו' ויֹוסף , ְְְְִִִֵַַַַַַָָֹ
הארץ עם לפי46לכל כּו', ּבמצרים ּגם ׁשּממׁשי , ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ

ּבׁשוה. מקֹום ּבכל ׁשהּוא ה'עצם' המׁשכת הּוא ְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשעלֿידֹו
ההמׁשכה ענין ׁשהּוא היא, ּבּכל ארץ ויתרֹון ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹוזהּו
הּגׁשמית, לארץ וגם הּמלכּות, ּבחינת ארץ, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָלבחינת
אֹור המׁשכת עלֿידי הּיתרֹון ענין אמּתית ּבּה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשּנעׂשה
ּגם יֹותר נעלה אֹור ׁשהּוא מּמׁש, ה'עצם' עד ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּבליּֿגבּול
נברא. מּלּואֹו על ׁשעֹולם הּבריאה ּבתחּלת ׁשהיה ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָמּכמֹו

עלּיהp‰Â‰ו) לפעל צריכים היּו יׂשראל לארץ ּבּכניסה ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
ּבארץ ּגם ועלֿידּה הּמלכּות, ּבחינת ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָּבארץ,
ּתהיה הּמצֹות קּיּום עלֿידי אׁשר ּכלי ׁשּתהיה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַהּגׁשמית,
ּבבחינת עליה לפעל ׁשּבכדי ידּוע והרי .יתּבר לֹו ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּדירה
ׁשם מּבחינת ההמׁשכה להיֹות צרי ּב"ן, ׁשם ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָהּמלכּות,
,לדעּת ,ל ׁשלח וזהּו ּב"ן. מברר ׁשּמ"ה ּכּידּוע ְְְְְְְֵֶֶַַַַַַַָָמ"ה,

ׁשּכתּוב ּכמֹו מ"ה, מּבחינת הּוא מ"ה.47ּדמׁשה ונחנּו ְְְְְִִֶֶַַַָָֹ
לכן מׁשה, ׁשל מדרגתֹו ּבער היּו ׁשהּמרּגלים ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוכיון
ּכנען, ּבארץ הּיתרֹון להיֹות אפׁשר היה ּדוקא ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָעלֿידם
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כה.44) י, א.45)משלי קל, (אד"ר) זח"ג ט. כב, ו.46)שם מב, מקץ ועוד.47)ע"פ א. נו, וארא תו"א וראה זֿח. טז, בשלח
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כדברהקדו (הנראים והגבעות ההרים אם שגם ישראל לבני אומר הוא שֿברוך

ישראל בני עם כרת שהקב"ה הברית ממקומם, וימושו יזוזו מאד) ויציב חזק

כפי היסוד בין ההבדל לענין מתפרש הפסוק ולענייננו בתוקפה, תמיד תישאר

הבליֿ מאור ולגלות להמשיך לפעולתו השתלשלות סדר בתוך פועל שהוא

ומה'עצם' ÌÈ¯‰L∆»ƒגבול
¯‡L Ì‰L ˙BÚ·‚e¿»∆≈¿»
CiL Ì‰a ‰p‰ ,˙B„BÒi‰«¿ƒ≈»∆«»

'eÎ ‰Ïa‚‰באה וההגבלה «¿»»
של האמור במשל ביטוי לידי

ממקומם, שזזים וגבעות הרים

חלישות על שמורה דבר

ÈÓBÏLוהגבלה, ˙È¯a Ï·‡¬»¿ƒ¿ƒ
ÔÈ‡ ,˜ÈzÚc „BÒÈ ‡e‰L∆¿¿«ƒ≈

,ÏÏk ˙BÏa‚‰ Baנאמר ולכן «¿»¿»
על להורות תמוט" "לא זה על

והחוזק התוקף ÈÙÏ¿ƒתכלית
ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰L∆«¿»«»∆∆
È„ÈŒÏÚ CLÓpL ,LnÓ«»∆ƒ¿»«¿≈

,˜Ècv‰ ÛÒBÈנאמר שעליו ≈««ƒ
ÌÏBÚ „BÒÈ ˜Ècˆ44(וכן «ƒ¿»

מיוחד קשר יש שלצדיק מובא

טוב, שנקראת היסוד לבחינת

טוב"), כי צדיק "אמרו ככתוב

,˜ÈzÚc „BÒÈ ˙�ÈÁa¿ƒ«¿¿«ƒ
˜zÚ� ‡e‰ ˜ÈzÚ ˙�ÈÁ·cƒ¿ƒ««ƒ∆¿»

Ïc·�Âלגמרי˙BÓÏBÚ‰Ó ¿ƒ¿»≈»»
Baהמוגבלים, ÔÈ‡L∆≈

,ÏÏk ˙BÓÏBÚ‰ ˙BÏa‚‰«¿»»»¿»
‡e‰Âומתגלה ÏÎaמאיר ¿¿»

BÓÎe .‰ÂLa ÌB˜Ó»¿»∆¿
,ÛÒBÈ Èab ·e˙kLשהוא ∆»«≈≈

היסוד, ‰e‡בחינת ÔÈÚ ·BË«ƒ
BÓÁlÓ Ô˙� Èk C¯·È¿…«ƒ»«ƒ«¿

ÏcÏ45,שהשפעתו היינו «»
נמוכה בדרגה שנמצא ואביון עני ל"דל" ‰e‡נמשכת 'B‚ ÛÒBÈÂ¿≈

¯ÈaLn‰ומפרנס ‰‡¯ıהמשפיע ÌÚ ÏÎÏ46,הכלל מן יוצא בלי ««¿ƒ¿»«»»∆
CÈLÓnLומשפיע,'eÎ ÌÈ¯ˆÓa Ìbביותר למטה נמצא שהוא למרות ∆«¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ
ÏÎaברוחניות ‡e‰L 'ÌˆÚ'‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ B„ÈŒÏÚL ÈÙÏ¿ƒ∆«»«¿»«»∆∆∆¿»

.‰ÂLa ÌB˜Ó»¿»∆
ka ı¯‡ ÔB¯˙ÈÂ e‰ÊÂ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,‡È‰ Ïבחינת ידי על ¿∆¿ƒ¿∆∆«…ƒ∆ƒ¿«««¿»»

היסוד ספירת שהיא Ì‚Â"כל" ,˙eÎÏn‰ ˙�ÈÁa ,ı¯‡ ˙�ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ«««¿¿«
È„ÈŒÏÚ ÔB¯˙i‰ ÔÈ�Ú ˙ÈzÓ‡ da ‰NÚpL ,˙ÈÓLb‰ ı¯‡Ï»»∆««¿ƒ∆«¬∆»¬ƒƒƒ¿««ƒ¿«¿≈
‰ÏÚ� ¯B‡ ‡e‰L ,LnÓ 'ÌˆÚ'‰ „Ú Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡ ˙ÎLÓ‰«¿»««¿ƒ¿«»∆∆«»∆«¬∆

B‡elÓ ÏÚ ÌÏBÚL ‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙a ‰È‰L BÓkÓ Ìb ¯˙BÈ≈«ƒ¿∆»»ƒ¿ƒ««¿ƒ»∆»«ƒ
שנפעל�·¯‡ האור ותוספת שה"יתרון" המאמר בתחילת לעיל שנתבאר וכפי ƒ¿»

הארץ את מביא "כל", בחינת של ההמשכה ידי על והחומרית הגשמית בארץ

שבו המצב לגבי ואפילו הבריאה בתחילת היתה מאשר יותר יתירה למעלה

עץ חטא קודם הארץ היתה

מילואו על "עולם כאשר הדעת,

"מלא" היה והעולם נברא",

חסרון. ללא ו"שלם"

ı¯‡Ï ‰ÒÈ�ka ‰p‰Â (Â¿ƒ≈«¿ƒ»¿∆∆
ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰ Ï‡¯NÈבני ƒ¿»≈»¿ƒƒ

ı¯‡aישראל ‰iÏÚ ÏÚÙÏƒ¿…¬ƒ»»»∆
‰eÎÏn˙,הרוחנית, ˙�ÈÁa¿ƒ«««¿
d„ÈŒÏÚÂלפעול צריכים היו ¿«»»

‰ÈÓLb˙,עליה ı¯‡a Ìb«»»∆««¿ƒ
ÈÏk ‰È‰zLלכך ‡L¯ראוי ∆ƒ¿∆¿ƒ¬∆

˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚשל «¿≈ƒ«ƒ¿
הגשמי הזה בעולם ישראל בני

C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ‰È‰zƒ¿∆ƒ»ƒ¿»≈
יכולים היו שלא מה למטה,

שאז במדבר בהיותם לפעול

היה המצוות ענין עיקר

Úe„Èברוחניות. È¯‰Â«¬≈»«
‰ÈÏÚ ÏÚÙÏ È„ÎaL∆ƒ¿≈ƒ¿…¬ƒ»
ÌL ,˙eÎÏn‰ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«««¿≈
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,Ô"a«»ƒƒ¿
ÌL ˙�ÈÁaÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒ«≈
‰"nL Úe„ik ,‰"Ó««»«∆«

.Ô"a ¯¯·Óיכול הוי' שם ¿»≈«
של שונות בצורות נכתב להיות

ה' במילוי הוא וכאשר מילוי,

הרי ה"ה ו"ו, ה"ה, יו"ד, היינו

ונקרא 52 בגימטריא עולה הוא

הוי' שם כאשר ואילו ב"ן. שם

יו"ד, היינו אל"ף במילוי נכתב

ומבואר מ"ה. שם ונקרא 45 בגימטריא עולה הוא הרי ה"א, וא"ו, ה"א,

את והמעלה הרע מן הטוב את והמפריד המברר הוא מ"ה ששם בחסידות

הביטול, ענין שהוא בגלל מ"ה שם ידי על הוא והבירור ב"ן, שם מתוך הטוב

ביטול. לשון מה", "ונחנו שכתוב הקדושֿברוךֿהואe‰ÊÂכמו בציווי שנאמר ¿∆
המרגלים שילוח על ÈÁaÓ�˙למשה ‡e‰ ‰LÓc ,EzÚ„Ï ,EÏ ÁÏL¿«¿¿«¿¿¿…∆ƒ¿ƒ«
·e˙kL BÓk ,‰"Ó47C¯Úa eÈ‰ ÌÈÏb¯n‰L ÔÂÈÎÂ .‰"Ó e�Á�Â «¿∆»¿«¿»¿≈»∆«¿«¿ƒ»¿∆∆
,‰LÓ ÏL B˙‚¯„Ó"מ"ה" בחינת של הזו הנעלית בדרגא היו הם וגם «¿≈»∆…∆

בגימטריא ו"ב"ן" "אדם" בגימטריא "מה" ולכן "ב"ן" מבחינת (שלמעלה

‰ÔB¯˙i"בהמה") ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‰È‰ ‡˜Âc Ì„ÈŒÏÚ ÔÎÏוהעילוי »≈«»»«¿»»»∆¿»ƒ¿«ƒ¿
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ebe'יח miyp` jl gly

ּבאיןֿערֹו היא הּגׁשמּיּות והרי ּגׁשמית, ארץ ׁשהיא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַּדאף
ּומּכלֿׁשּכן ּבפרט, הּבליּֿגבּול ולאֹור ּבכלל, ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָלרּוחנּיּות
ׁשּתהיה הּיתרֹון ּבּה ּפעלּו מּכלֿמקֹום ,יתּבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָלעצמּותֹו
הּוא הּדירה ׁשענין ּכּידּוע ּומהּותֹו, לעצמּותֹו ְְְִִִֶַַַַַַָָָּדירה

ּבּדירה ּדר הּמלך ּבהיֹותם48ׁשעצם היה לא זה וענין , ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּב'לּקּוטי (ּכּמבאר ּדוקא יׂשראל ּבארץ אם ּכי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבּמדּבר,

הּיתרֹון49ּתֹורה' ׁשּפעלּו ּכנען, ארץ את וּיתּורּו וזהּו .( ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּדירה הּגׁשמית הארץ ּגם ּתהיה ּומצֹות ּתֹורה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשעלֿידי

.יתּבר ְְְִֵַָלעצמּותֹו
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ובכ"מ.48) ג. ס"ע תרס"ו המשך ואילך.49)ראה ד לו, פרשתנו
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מאד È¯‰Âהגדול ,˙ÈÓLb ı¯‡ ‡È‰L Û‡c ,ÔÚ�k ı¯‡a¿∆∆¿««¿«∆ƒ∆∆«¿ƒ«¬≈
CB¯ÚŒÔÈ‡a ‡È‰ ˙eiÓLb‰והשוואה יחס כל ÏÏÎa,ללא ˙ei�Áe¯Ï ««¿ƒƒ¿≈¬¿»ƒƒ¿»
,Ë¯Ùa Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡ÏÂ¿»«¿ƒ¿ƒ¿»
ובין בינו והפער הערך שריחוק

מאשר יותר גדול הוא הגשמיות

בכלל ורוחניות גשמיות בין

ÔkLŒÏkÓeביחסB˙eÓˆÚÏ ƒ»∆≈¿«¿
eÏÚt ÌB˜ÓŒÏkÓ ,C¯a˙Èƒ¿»≈ƒ»»»¬

daישראל בארץ המרגלים »
‰¯Èc ‰È‰zL ÔB¯˙i‰«ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ»
Úe„ik ,B˙e‰Óe B˙eÓˆÚÏ¿«¿««»«
ÌˆÚL ‡e‰ ‰¯Èc‰ ÔÈ�ÚL∆ƒ¿««ƒ»∆∆∆
‰¯Èca ¯c ÍÏn‰48, «∆∆»«ƒ»

מתגלה המלך בדירתו ודווקא

שונים בלבושים ולבוש לדירתו מחוץ שהוא מכפי בשונה עצמותו בכל

עצמותו על ומסתירים Ê‰המעלימים ÔÈ�ÚÂהאלוקות עצם המשכת של ¿ƒ¿»∆

משכן ומקום ל'דירה' והחומרית הגשמית הארץ ועשיית בארץ למטה

בעצמו ı¯‡aלקדושֿברוךֿהוא Ì‡ Èk ,¯a„na Ì˙BÈ‰a ‰È‰ ‡Ï…»»ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¿∆∆
¯‡·nk) ‡˜Âc Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿»«¿…»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a49 ¿ƒ≈»

הנעלית וההתגלות שההמשכה

מצוות ידי על דווקא היא

במדבר העבודה ואילו מעשיות

ופועלת ברוחניות בעיקר היתה

בעיקר אלוקות וגילוי המשכה

למטה). ולא ∆¿e‰ÊÂלמעלה
פעולת של הפנימי התוכן

‡¯ıהמרגלים ˙‡ e¯e˙iÂ¿»∆∆∆
ÔB¯˙i‰ eÏÚtL ,ÔÚ�k¿««∆»¬«ƒ¿
˙BˆÓe ‰¯Bz È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»ƒ¿

C¯a˙È B˙eÓˆÚÏ ‰¯Èc ˙ÈÓLb‰ ı¯‡‰ Ìb ‰È‰z,שאפשרי דבר ƒ¿∆«»»∆««¿ƒƒ»¿«¿ƒ¿»≈
ל הכניסה ידי על רק ישראל.כאמור, ארץ
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מוגה בלתי

Á.אנשים לך שלח המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן ...צוה .

***

Ëחודש של המיוחד ענינו תמוז. חודש כל נכלל שבו תמוז, חודש מברכים שבת הוא זה שבתֿקודש יום .
תמוז. וי"ג י"ב הגאולה חג – הוא המיוחד) ענינו בו שיש חודש (ככל תמוז

נשיאינו רבותינו פתגם וידוע נדחה, הוא בתמוז שי"ז זו שנה בקביעות לגמרי34ובפרט יתבטל ונדחה, הואיל :
תמוז. וי"ג די"ב הענין רק נשאר ואםֿכן – ולשמחה לששון ויהפך

במכתבו אדמו"ר מו"ח כ"ק כותב תמוז וי"ג י"ב הגאולה לחג פרט,35ובנוגע עבור רק לא גאולה שזוהי ,

ומרירו לנהורא חשוכא ואתהפכא אתכפיא שיהיה פועלת זו וגאולה יהדות, עניני לכל בנוגע כללית גאולה אלא
.36למיתקא

Èבמאמר לעיל המבואר עם קשור זה וענין לדל"37. מלחמו ש"נתן היסוד, בחינת הצדיק, יוסף –38בענין

הגאולה. בעל שבדורנו, הצדיק יוסף אצל גם הוא שכן
יותר: ובפרטיות

מלחמ ש"נתן נאמר הצדיק "לחמeביוסף אלא סתם, "לחם" לא – לאeלדל" הצדיק שיוסף היינו, דייקא, "

שנתן האדם", "יחיה שעליו שלו, מהלחם "מלחמו", אלא שלו, והמותרות מהשיריים elyנתן zEigdn.לזולתו
שלו. ומהחיּות ביותר, אליו הנוגעים מהענינים שנתן – שבדורנו הצדיק ביוסף ועלֿדרךֿזה

עם לכל המשביר ש"הוא ביוסף שכתוב כמו אליו, לגמרי באיןֿערוך שהם לאלו "לדל", היתה זו ונתינה
למצרים"39הארץ" "וישבור היתה40, ואףֿעלֿפיֿכן יוסף, לגבי לגמרי באיןֿערוך היו שהמצריים ופשיטא ,

פנימיות את שפלים לאנשים גם שהשפיעו שבדורנו, הצדיק יוסף ועלֿדרךֿזה הראשון, הצדיק יוסף של הנהגתו
חיּותם.

‡È:אליו השייכים לכל הוראה גם וזוהי .
אנו שאין אלו ענינים מהם. שילמדו כדי זה הרי בגלוי, עשו נשיאינו שרבותינו הענינים שכל – ובהקדמה
יודעים אנו ואין בהעלם, הרביים אותם עשו – נאכמאכן") ניט גאר זיי ("מ'קען כמותם לעשותם כלל ַָָיכולים
("מ'זאל כמותם לעשות שצריכים לכולם כח ונתינת הוראה זו הרי – בגלוי שעשו הענינים ואילו כלל; ָאודותם

מנהו. ושמץ קצהו אפס עלֿכלֿפנים או בשלימות, אם נאכטאן"), ָָזיי

כ כחוכמו ונתינת הוראה היא לדל", מלחמו ש"נתן אדמו"ר מו"ח כ"ק של הגלויה שהנהגתו הנ"ל, בענין ן
עלֿכלֿפנים. קצהו אפס לעשות שיש לכולם,

שבאיןֿערוך הזולת בשביל גם אלא שבערכו, הזולת בשביל רק ולא הזולת, טובת בשביל להתמסר צריכים
"חוטב שבבחינת הזולת של לטובתו להתמסר צריך שבטיכם", ל"ראשיכם עצמו את חושב אם שגם והיינו, אליו,

מימיך" ו"שואב .41עציך"

ברכה לו תהיה עלֿידיֿזה אדרבה, אלא עבורו, ירידה תהיה לא זו שהנהגה בלבד זו שלא לעיל, וכאמור
"טוב בו יקויים אזי לדל", מלחמו ש"נתן יוסף, של ההנהגה באופן יתנהג שכאשר והיינו, עניניו, בכל והצלחה

רויחא. ומזוני חיי בבני עניניו, בכל הקב"ה של בברכתו שיתברך יבורך", הוא עין

***
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה שמעון שי'

שלום וברכה!

)סופית(  כ"ף  או  כפופה  כ"ף  הבע"ל  החדשה  דשנה  הפרט  לכתוב  איך  בשאלה,  למכתבו  במענה 

פשוטה.

והנה הוראה בזה לא שמעתי, אבל מיוסד על מנהג ישראל מאז ומקדם בכגון דא, והרי גם מנהג 

ישראל תורה היא.

הנה בציוני הסימנים בטור ושו"ע וכיו"ב ועד"ז בציוני הדפים משתמשים בהאמור בכ"ף כפופה, 

ולע"ע לא מצאתי יוצא מכלל זה, והרי בשנים מקדם, כמה מהמדפיסים היו בני תורה והדפסת ספרים 

היתה דוקא בהסכמת רבנים וכו', והרי דבר שהוא שבכל המקומות )עכ"פ שראיתי אני( הוא כנ"ל.

ועיין שבת ק"ד א', מגילה ב', ב', איזו מהנ"ל היתה נפוצה יותר. וראה ג"כ ל"ת להאריז"ל ר"פ 

ח"ש.

בברכה לבשו"ט בענינים הכללים והפרטים שהא בהא תליא ובברכת חג הגאולה.
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מוגה בלתי

Á.אנשים לך שלח המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן ...צוה .

***

Ëחודש של המיוחד ענינו תמוז. חודש כל נכלל שבו תמוז, חודש מברכים שבת הוא זה שבתֿקודש יום .
תמוז. וי"ג י"ב הגאולה חג – הוא המיוחד) ענינו בו שיש חודש (ככל תמוז

נשיאינו רבותינו פתגם וידוע נדחה, הוא בתמוז שי"ז זו שנה בקביעות לגמרי34ובפרט יתבטל ונדחה, הואיל :
תמוז. וי"ג די"ב הענין רק נשאר ואםֿכן – ולשמחה לששון ויהפך
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ומרירו לנהורא חשוכא ואתהפכא אתכפיא שיהיה פועלת זו וגאולה יהדות, עניני לכל בנוגע כללית גאולה אלא
.36למיתקא

Èבמאמר לעיל המבואר עם קשור זה וענין לדל"37. מלחמו ש"נתן היסוד, בחינת הצדיק, יוסף –38בענין

הגאולה. בעל שבדורנו, הצדיק יוסף אצל גם הוא שכן
יותר: ובפרטיות

מלחמ ש"נתן נאמר הצדיק "לחמeביוסף אלא סתם, "לחם" לא – לאeלדל" הצדיק שיוסף היינו, דייקא, "

שנתן האדם", "יחיה שעליו שלו, מהלחם "מלחמו", אלא שלו, והמותרות מהשיריים elyנתן zEigdn.לזולתו
שלו. ומהחיּות ביותר, אליו הנוגעים מהענינים שנתן – שבדורנו הצדיק ביוסף ועלֿדרךֿזה

עם לכל המשביר ש"הוא ביוסף שכתוב כמו אליו, לגמרי באיןֿערוך שהם לאלו "לדל", היתה זו ונתינה
למצרים"39הארץ" "וישבור היתה40, ואףֿעלֿפיֿכן יוסף, לגבי לגמרי באיןֿערוך היו שהמצריים ופשיטא ,

פנימיות את שפלים לאנשים גם שהשפיעו שבדורנו, הצדיק יוסף ועלֿדרךֿזה הראשון, הצדיק יוסף של הנהגתו
חיּותם.

‡È:אליו השייכים לכל הוראה גם וזוהי .
אנו שאין אלו ענינים מהם. שילמדו כדי זה הרי בגלוי, עשו נשיאינו שרבותינו הענינים שכל – ובהקדמה
יודעים אנו ואין בהעלם, הרביים אותם עשו – נאכמאכן") ניט גאר זיי ("מ'קען כמותם לעשותם כלל ַָָיכולים
("מ'זאל כמותם לעשות שצריכים לכולם כח ונתינת הוראה זו הרי – בגלוי שעשו הענינים ואילו כלל; ָאודותם

מנהו. ושמץ קצהו אפס עלֿכלֿפנים או בשלימות, אם נאכטאן"), ָָזיי

כ כחוכמו ונתינת הוראה היא לדל", מלחמו ש"נתן אדמו"ר מו"ח כ"ק של הגלויה שהנהגתו הנ"ל, בענין ן
עלֿכלֿפנים. קצהו אפס לעשות שיש לכולם,

שבאיןֿערוך הזולת בשביל גם אלא שבערכו, הזולת בשביל רק ולא הזולת, טובת בשביל להתמסר צריכים
"חוטב שבבחינת הזולת של לטובתו להתמסר צריך שבטיכם", ל"ראשיכם עצמו את חושב אם שגם והיינו, אליו,

מימיך" ו"שואב .41עציך"

ברכה לו תהיה עלֿידיֿזה אדרבה, אלא עבורו, ירידה תהיה לא זו שהנהגה בלבד זו שלא לעיל, וכאמור
"טוב בו יקויים אזי לדל", מלחמו ש"נתן יוסף, של ההנהגה באופן יתנהג שכאשר והיינו, עניניו, בכל והצלחה

רויחא. ומזוני חיי בבני עניניו, בכל הקב"ה של בברכתו שיתברך יבורך", הוא עין
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הקודש ללשון מתורגם
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הפסוק בזוהר1על כתוב אדנֿי" כח נא יגדל :2"ועתה

עכו"ם מעמין ישראל אינון זכאי אמרי: יוסי ור' אחא "ר'

בהו, ואתפאר בהו ואתכני בהו אתרעי דקב"ה דעלמא,

וישראל... דישראל... בגיניהון אלא אברי לא עלמא דהא

אחא ר' =) עמין" שאר דכל וקיומא דיליה קיומא אינון

שבעולם, עכו"ם מעמי ישראל הם זכאים אומרים: יוסי ור'

ומתפאר בהם ומכונה בהם, בוחר שהקדושֿברוךֿהוא

קיום שהם ישראל, בשל אלא נברא לא העולם שהרי בהם,

העמים). שאר כל וקיום העולם

עם של יתרונות שלושה כאן מונה שהזוהר לכך הסיבה

בהם, ובוחר רוצה שה' – אלו שלושת ודוקא ישראל,

ישראל בשם הוא ולא3שכינויו – בהם מתפאר ושהוא ,

בנים "נקראו כגון: לכאורה, יותר נעלים אחרים, יתרונות

–4למקום"

לזוהר בהערותיו מורי אבי בהתאם5מסביר שזה ,

כל של ה"לב הוא ישראל שעם בהמשך, בזוהר לנאמר

"קיומא6העולם" הוא ישראל שעם עצמו, הזוהר [וכלשון

כנגד שהם היתרונות שלושת כאן נמנים ולכן דיליה"],

– ו"תפארת" "גבורה" "חסד", – במידות קווים שלושה

הוא המידות ש"משכן נאמר ",alaשעליהם

הרצון ענין – בהו" ש"אתרעי מסביר, שהוא [וכפי

זוהי – בהו" "אתכני חסד", בחינת "הוא – והבחירה

שם כי "כנוי"`miwlגבורה, בגימטריא ו"אתפאר7הוא ,

תפארת]. בחינת זוהי – בהו"

של המעלה את כאן לציין מתאים אין מדוע מובן בכך

מעלה כי וכדומה, למקום" בנים אתef"נקראו מבטאת

ישראל עם של oihelglהיותו dlrpובלשון הבריאה, מן

ואילו8חז"ל דבר". לכל קדמה ישראל של "מחשבתן

שהוא כפי ישראל עם על מדובר כאן ,mleraבזוהר

בגיניהון אלא אברי לא ("עלמא הבריאה של מטרתה

על הזוהר מדבר ולפיכך העולם, של וקיומו דישראל")

העולם של ה"לב" בבחינת הוא ישראל עם שבו ,9האופן

לעיל. שהוסבר כפי

.·
Ï"�‰ ¯‰ÂÊ‰ ¯Ó‡Ó ÏÚ ÌÈÈ˘˜‰

להבין: וצריך

שלושת על הזוהר, מאמר של תוכנו בין הקשר מהו א)

נאמר הוא שעליו הפסוק אל ישראל, של הללו היתרונות

אדנֿי" כח נא יגדל "ועתה –10?

מקדים ישראל של מעלותיהם שלוש מניית לפני ב)

דעלמא, עכו"ם מעמין ישראל אינון "זכאי ואומר הזוהר

שהזוהר נראה המילים והמשך מסגנון אתרעי...", דקוב"ה

ycgnמחשבה בכלל תיתכן כיצד ותמוה: מה. דבר כאן

שישראל דעלמא"?`mpiאפשרית עכו"ם מעמין .. "זכאי

"זכאי הדברים של משמעותם את להבין קשה ובכלל

של שמעלתם – דעלמא" עכו"ם מעמין ישראל אינון

נמדדת הםd`eeydaישראל שישראל בעוד העולם, לעמי

מאלה לחלוטין ומובדלים מרוממים הם לגמרי, שונים

?11שאינםֿיהודים
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ÂÈÏÚ
הפסוק את ולהסביר להקדים יש זאת, להבין כדי
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יז.1) יד, פרשתנו

א.2) קסא, פרשתנו

שם.3) לזהר לוי"צ לקוטי ראה

(4– (תשל"ט) זו שנה כולל – השנים שברוב ולהעיר, מי"ד. פ"ג אבות

אדה"ז – הקיץ" שבתות "כל אבות שאומרים נוהגין" (לה"יש זה פרק לומדים

שלח. פ' בשבת בסדורו)

שם.5)

שם.6) לוי"צ בלקוטי אאמו"ר ל'

ב).7) (עא, תכ"ו בתחלתו. תכ"ב סע"א). (טו, בהקדמה תקו"ז

ד.8) פ"א, ב"ר

הוא9) ד"תמן (ע"ב) כאן בזהר נקט לקדה"ק בנוגע שגם "al`ולהעיר,

בזהר כי – ובכ"מ) כסה"כ. שער בע"ח וכ"ה פנ"ב, תניא (ראה חב"ד ולא –

נמשך שאלקות כמו איירי ע'mleraכאן ומעין לקונטרס וציונים הערות (ראה

שם). ובהנסמן 74

אתרעי10) דקב"ה דהא לכאן השייכות מבאר קנד) (ע' להצ"צ בביאוה"ז

שהוא העליון הרצון להמשיך מרע"ה יכול איך "להבין הקדמה זוהי כי – בהו

אתרעי דקב"ה מפרש לכך מז"א, הנשמות ששרש מאחר סליחה להיות א"א

באתעדל"ת להמשיך יכולים ... לכן במחשבה עלו ישראל ענין שהוא פי' בהו

.27 הערה לקמן וראה כו'". מעלה מלמעלה

הוא11) בחרת... ד"ובנו (פמ"ט) בתניא עדמ"ש שהוא אפ"ל הי' לכאורה

בהו" "אתרעי והרי העולם", אומות לגופי בחומריותו הנדמה החומרי הגוף

הענין בפשטות כי אינו. אבל – שם) לוי"צ בלקוטי (כמ"ש הבחירה הו"ע

אלא אברי לא ד"עלמא אח"כ מש"כ וכן בהו", ואתפאר בהו ד"ואתכני

מעלת מצד הוא דילי'", קיומא אינון .. דישראל ישראל.zenypבגיניהון

ישראל. נשמות מעלת על קאי בהו") "אתרעי ש(גם הנ"ל בביאוה"ז וכמפורש

נר"ן. כנגד הם הנ"ל לשונות שג' שם, ובמק"מ

i"gyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy

·Èאודות – הפרשה ובסיום ועדתו, קורח מחלוקת אודות מסופר שבה קורח, לפרשת באים – שלח מפרשת .

כהונה. מתנות
בחנם באים אינם קדושה עניני שכל כידוע – בזה ועלֿדרךֿזה42והענין דוקא, יגיעה עלֿידי אלא ,

(מחלוקת הלבבות ופירוד מחלוקת של ענין היה ואחדות, שלום להיות צריך שהיה זה שתמורת בנידוןֿדידן,
אהרן" מטה ד"פרח הענין אחרֿכך נעשה ועלֿידיֿזה זה, כנגד ללחום ויגיעה עבודה להיות והוצרכה ,43קורח),

כהונה. מתנות דנתינת והציווי

ברוחניות: נצחי הוא כהונה דמתנות הענין גם כן כמו – א) סעיף (כנ"ל נצחיים הם התורה עניני שכל וכשם

הרמב"ם שכתב כמו – עתה גם ישנו ברוחניות כהן של לפני44ענינו לעמוד . . אותו רוחו ש"נדבה מי שכל
וכו'". ונחלתו חלקו ה' ויהיה קדשים קדש נתקדש זה הרי . . ולעובדו לשרתו ה'

שעוסקים זמנים ישנם אצלם גם שהרי עסק, בעלי אצל אפילו מישראל, ואחד אחד כל אצל שייך זה וענין
בתניא וכמבואר אלקות, עניני עם אם כי העולם, עניני עם עסק לו אין שעה ובאותה ותפילה, ש"עסק45בתורה

בצא כמו ממש נפש מסירת ענין כן גם הוא והתפילה ומצוות שאינההתורה שנה שבעים במלאת הגוף מן תה
– וכו'" הגוף בצרכי מהרהרת

הגאולה בעל של חינוך במוסדות ונתינה במסירה שעוסקים אלו אצל ומכלֿשכן אוהל, יושבי אצל ובפרט
"כהנים". וחינוך בגידול

דוקא המובחר מן להיות שצריכים – כהונה מתנות דין ישנו זה הרמב"ם46ובענין שכתב וכמו דבר47, "כל
בגשמיות היא בזה שהכוונה וכו'", והמתוק הטוב מן . . והטוב הנאה מן שיהיה הטוב האֿל לשם שהוא

כפשוטו.

עושה" עצמו הוא לעשות, לבניו מצוה שהוא ש"מה שהם48וכיון ישראל, בני לכל ליתן הקב"ה צריך –

והמתוק. והטוב והנאה מהמובחר כהנים, בבחינת

נאמר עלֿזה שהרי – לדל מלחמם ונותנים הזולת אל שמתמסרים לאלו היינו,49ובפרט דל", חונן ה' "מלוה
מלוה" לאיש לוה "עבד והרי "לוה", בבחינת אצלם נעשה שצריך50שהקב"ה עבד של שדינו שכשם והיינו, ,

רוצה, שיהודי מה שכל ישראל, לבני כביכול משועבד הקב"ה נעשה כן כמו עליו, מצוה שהאדון מה כל לעשות
לו. ליתן כביכול הקב"ה מוכרח

שכתוב מה הכלליים,51ויקויים בענינים הן גבול, בלי השפעה שתהיה די", בלי עד ברכה לכם "והריקותי
רויחא. ומזוני חיי בבני הפרטיים, בענינים והן התלמידים, על וההשפעה המוסדות הנהגת עם הקשורה בעבודה
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וש"נ.42) .81 ע' ח"ה לקו"ש גם וראה א. קכח, זח"ב ראה
כג.43) יז, קרח
בסופן.44) ויובל שמיטה הל'
א).45) (נח, פמ"א
הל'46) הי"ג. פ"א מעשר הל' רפ"ה. תרומות הל' רמב"ם ראה

ועוד. ה"ג. פ"ב ביכורים

המזבח.47) איסורי הל' סוף
ט.48) פ"ל, שמו"ר ראה
יז.49) יט, משלי
ז.50) כב, שם
יו"ד.51) ג, מלאכי
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הקודש ללשון מתורגם
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"...Ï„‚È
הפסוק בזוהר1על כתוב אדנֿי" כח נא יגדל :2"ועתה

עכו"ם מעמין ישראל אינון זכאי אמרי: יוסי ור' אחא "ר'

בהו, ואתפאר בהו ואתכני בהו אתרעי דקב"ה דעלמא,

וישראל... דישראל... בגיניהון אלא אברי לא עלמא דהא

אחא ר' =) עמין" שאר דכל וקיומא דיליה קיומא אינון

שבעולם, עכו"ם מעמי ישראל הם זכאים אומרים: יוסי ור'

ומתפאר בהם ומכונה בהם, בוחר שהקדושֿברוךֿהוא

קיום שהם ישראל, בשל אלא נברא לא העולם שהרי בהם,

העמים). שאר כל וקיום העולם

עם של יתרונות שלושה כאן מונה שהזוהר לכך הסיבה

בהם, ובוחר רוצה שה' – אלו שלושת ודוקא ישראל,

ישראל בשם הוא ולא3שכינויו – בהם מתפאר ושהוא ,

בנים "נקראו כגון: לכאורה, יותר נעלים אחרים, יתרונות

–4למקום"

לזוהר בהערותיו מורי אבי בהתאם5מסביר שזה ,

כל של ה"לב הוא ישראל שעם בהמשך, בזוהר לנאמר

"קיומא6העולם" הוא ישראל שעם עצמו, הזוהר [וכלשון

כנגד שהם היתרונות שלושת כאן נמנים ולכן דיליה"],

– ו"תפארת" "גבורה" "חסד", – במידות קווים שלושה

הוא המידות ש"משכן נאמר ",alaשעליהם

הרצון ענין – בהו" ש"אתרעי מסביר, שהוא [וכפי

זוהי – בהו" "אתכני חסד", בחינת "הוא – והבחירה

שם כי "כנוי"`miwlגבורה, בגימטריא ו"אתפאר7הוא ,

תפארת]. בחינת זוהי – בהו"

של המעלה את כאן לציין מתאים אין מדוע מובן בכך

מעלה כי וכדומה, למקום" בנים אתef"נקראו מבטאת

ישראל עם של oihelglהיותו dlrpובלשון הבריאה, מן

ואילו8חז"ל דבר". לכל קדמה ישראל של "מחשבתן

שהוא כפי ישראל עם על מדובר כאן ,mleraבזוהר

בגיניהון אלא אברי לא ("עלמא הבריאה של מטרתה

על הזוהר מדבר ולפיכך העולם, של וקיומו דישראל")

העולם של ה"לב" בבחינת הוא ישראל עם שבו ,9האופן

לעיל. שהוסבר כפי

.·
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להבין: וצריך

שלושת על הזוהר, מאמר של תוכנו בין הקשר מהו א)

נאמר הוא שעליו הפסוק אל ישראל, של הללו היתרונות

אדנֿי" כח נא יגדל "ועתה –10?

מקדים ישראל של מעלותיהם שלוש מניית לפני ב)

דעלמא, עכו"ם מעמין ישראל אינון "זכאי ואומר הזוהר

שהזוהר נראה המילים והמשך מסגנון אתרעי...", דקוב"ה

ycgnמחשבה בכלל תיתכן כיצד ותמוה: מה. דבר כאן

שישראל דעלמא"?`mpiאפשרית עכו"ם מעמין .. "זכאי

"זכאי הדברים של משמעותם את להבין קשה ובכלל

של שמעלתם – דעלמא" עכו"ם מעמין ישראל אינון

נמדדת הםd`eeydaישראל שישראל בעוד העולם, לעמי

מאלה לחלוטין ומובדלים מרוממים הם לגמרי, שונים

?11שאינםֿיהודים
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יז.1) יד, פרשתנו

א.2) קסא, פרשתנו

שם.3) לזהר לוי"צ לקוטי ראה

(4– (תשל"ט) זו שנה כולל – השנים שברוב ולהעיר, מי"ד. פ"ג אבות

אדה"ז – הקיץ" שבתות "כל אבות שאומרים נוהגין" (לה"יש זה פרק לומדים

שלח. פ' בשבת בסדורו)

שם.5)

שם.6) לוי"צ בלקוטי אאמו"ר ל'

ב).7) (עא, תכ"ו בתחלתו. תכ"ב סע"א). (טו, בהקדמה תקו"ז

ד.8) פ"א, ב"ר

הוא9) ד"תמן (ע"ב) כאן בזהר נקט לקדה"ק בנוגע שגם "al`ולהעיר,

בזהר כי – ובכ"מ) כסה"כ. שער בע"ח וכ"ה פנ"ב, תניא (ראה חב"ד ולא –

נמשך שאלקות כמו איירי ע'mleraכאן ומעין לקונטרס וציונים הערות (ראה

שם). ובהנסמן 74

אתרעי10) דקב"ה דהא לכאן השייכות מבאר קנד) (ע' להצ"צ בביאוה"ז

שהוא העליון הרצון להמשיך מרע"ה יכול איך "להבין הקדמה זוהי כי – בהו

אתרעי דקב"ה מפרש לכך מז"א, הנשמות ששרש מאחר סליחה להיות א"א

באתעדל"ת להמשיך יכולים ... לכן במחשבה עלו ישראל ענין שהוא פי' בהו

.27 הערה לקמן וראה כו'". מעלה מלמעלה

הוא11) בחרת... ד"ובנו (פמ"ט) בתניא עדמ"ש שהוא אפ"ל הי' לכאורה

בהו" "אתרעי והרי העולם", אומות לגופי בחומריותו הנדמה החומרי הגוף

הענין בפשטות כי אינו. אבל – שם) לוי"צ בלקוטי (כמ"ש הבחירה הו"ע

אלא אברי לא ד"עלמא אח"כ מש"כ וכן בהו", ואתפאר בהו ד"ואתכני

מעלת מצד הוא דילי'", קיומא אינון .. דישראל ישראל.zenypבגיניהון

ישראל. נשמות מעלת על קאי בהו") "אתרעי ש(גם הנ"ל בביאוה"ז וכמפורש

נר"ן. כנגד הם הנ"ל לשונות שג' שם, ובמק"מ
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כי נראה הדברים מפשטות אדנֿי", כח נא יגדל "ועתה

על ה' של סליחתו את לבקש זו בתפילה רצה רבינו משה

המדרש כהסבר המרגלים, כח12חטא נא "יגדל המילים על

מובן: ואין הדין. למדת הרחמים מדת ותנצח – אדנֿי"

היתה הרחמים מדת את לעורר משה רצה אם (א)

לשם קשורה להיות צריכה הרחמים.d'iedתפילתו מדת –

(באופן שפירושו אדנֿי", כח נא "יגדל בקש הוא מדוע

" שם של ה"כח" הגברת מלשוןiÎpc`"13פשוט) ,zepc`

הדין למדת קשר יש )?14(שלכך

דוקא אדנֿי" כח נא "יגדל הבקשה נכללת מדוע (ב)

ביקש כאשר ולא המרגלים, חטא על הסליחה בבקשת

חטאים ועל העגל, חטא על ה' של סליחתו את רבינו משה

אחרים?

לארץ ישראל בני לכניסת המרגלים של הסכמתם חוסר

של ביכולתו ח"ו, אמונתם, מחוסר נבע לא ישראל

שהיה מפני אלא וכו', נסים לעשיית הקדושֿברוךֿהוא

הוא שהקדושֿברוךֿהוא באמונה פגם איזשהו אצלם

שאתה jzeixa"אדנֿי, lkl oec`"15לקמן שיתבאר כפי ,

התיקון הרי אדנֿי, בשם פגעו שבחטאם וכיוון ד. סעי'

" באמצעות היה לכך אדנֿי".gkנאlcbiהמתאים

.„
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"ÂÈÏÎ ‡ÈˆÂ‰Ï
הפסוק חז"ל16על אומרים ממנו" הוא ,17"חזק

יכולשהמר אינו הבית בעל אפילו "כביכול טענו גלים

שכבר (כפי הוא דבר של פירושו משם". כליו להוציא

בהרחבה פעם כך על ):18דובר

הקדושֿ עלֿידי הניסית שההנהגה טענו, המרגלים

היו ישראל שבני במקום במדבר, רק מתאימה ברוךֿהוא

בהוויות מהתעסקות ורחוקים העולם מיישוב מנותקים

– הזה במגבלותmyהעולם מוגבלים אינם שהם במקום ,

הטבע,

ציווי יש שעליה נושבת, לארץ נכנסים כאשר אך

dxeza19באופן תזרע...", שנים שש הארץ... אל תבואו "כי

זורע אדם חורש, מוגבלים,20שאדם היוםֿיום וחיי וכו',

מונהגים להיות אפשר אי שם הטבע, בדרכי התורה, לפי

שהיא יושביdketdבדרך הטבע שבדרך וכיוון הטבע. מן

על סומכים שאין הרי ישראל, מבני חזקים הם הארץ

במדבר.21הנס להישאר ויש ,

יכול אינו הבית בעל אפילו "כביכול של פירושו וזהו

שהקדושֿברוךֿ המרגלים ידעו בודאי משם": כליו להוציא

בדרך הנהגה שגם ויתרֿעלֿכן, ניסים, לחולל יכול הוא

עצמה, בטענה שמודגש כפי אלקית, הנהגה היא הטבע

"כל הם שלeiשאלה – "`edÎjexaÎyecwdטענו הם אך .

ziadשכיוון lrayאת קבע בסדרziad(הקב"ה) (העולם)

הרי טבעית, הנהגה לסדרepevxשל בהתאם שיתנהגו הוא,

אין – משם" כליו להוציא יכול אינו "כביכול ולכן זה,

הטבע. ממגבלות להינתקות אפשרות

את קבע שהקדושֿברוךֿהוא שלמרות היא, האמת אך

שהוא ח"ו לומר אין זאת בכל הטבע, בדרך העולם הנהגת

הוא כי זאת, להנהגה קשור והוא יכול" leki"אינו lk,

ישראל, עם ויתרֿעלֿכן: הטבע, את לשנות ביכולתו תמיד

ממש" ממעל אלקה "חלק עמו"22שהוא ה' ואינו23ו"חלק

להתעלות צריך, כאשר יכול, הטבע, להנהגת מוגבל נעשה

הטבע. למגבלות מעבר אל

אדנֿי": כח נא יגדל "ועתה רבינו משה ביקש כך ועל

שמסביר (כפי הטבע להנהגת המקור הוא אדנות שם

הזקן העולם24אדמו"ר מתהווה זה" ושם זו שמ"מדה ,

שהוא בפניd`xpבאופן נפרד ודבר גמור "יש הוא כאילו

שהקדושֿ כך על זה שם מצביע זאת עם יחד אך עצמו"),

" הוא ובעל`oecברוךֿהוא האדון הוא – בריותך" לכל

לרצונו בהתאם לשנותה (וביכולתו כולה הבריאה על הבית

יתברך).

יכול אינו הבית בעל ש"אפילו בטענם המרגלים,

הקדושֿ של באדנותו אדנֿי, בשם פגמו כליו..." להוציא

"ועתה רבינו משה ביקש ולפיכך הבריאה, על ברוךֿהוא

בעל ה' של היותו אדנֿי, של שהכח – אדנֿי" כח נא יגדל

ויתגדל יתגלה הטבע, הנהגת על .25הבית
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עה"פ.12) ועוד בחיי רבינו רמב"ן, וראה כב. פט"ז, פרשתנו במדב"ר

תעא. ס"ע פרשתנו אוה"ת

ועתה13) ד"ה פרשתנו ואוה"ת לקו"ת – החסידות ע"ד – בארוכה ראה

וביאורם. יגדל

יתבאר).14) עוד (ד"ה עה"פ האוה"ח מפי' להעיר

רפ"ז.15) והאמונה היחוד שער וראה ד. פי"ז, ב"ר

לא.16) יג, פרשתנו

וש"נ.17) א. לה, סוטה

ואילך.18) 23 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש

בהר.19) ר"פ

ב.20) לה, ברכות ראה

ב.21) קיב, ב. קיא, זח"א ב. סד, פסחים ראה

רפ"ב.22) תניא

ובכ"מ.23) פ"ד, אגה"ת ט. לב, האזינו

שם.24) והאמונה היחוד שער

(25– וראה יותר. נעלה ממקום ההמשכה צ"ל הפגם למלאות כדי כי

בֿג). (לט, שם לקו"ת – בעניננו
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Ï‡¯˘È ÌÚ ˙ÏÚÓ ˙¯Î‰·
לכל אדון ש"אתה בהכרה המרגלים של הפגם

איננה העולם על הקדושֿברוךֿהוא של שאדנותו בריותך",

בהכרת להם שהיה בפגם כרוך הטבע, בדרכי ח"ו מוגבלת

שגם ישראל, עם של mleraמעלתו mzeidaכבולים הם אין

הטבע. להגבלות

שלהם בקשר ישראל של מעלתם קיימת הנחתם לפי

בבית היהודי נמצא כאשר רק הקדושֿברוךֿהוא אל

או ובתפילה, בתורה עוסק והוא הכנסת ובבית המדרש

המצוות. בקיום עוסק הוא כאשר

חוץ וכלפי טבעיים, בענינים יהודי מתעסק כאשר ואילו

שהוא כאןנראה הרי – להבדיל כלאֿיהודי, בדיוק מתנהג

הגויים. פני על ליהודי יתרון שום ח"ו אין

ישראל נשמות של במעלתן הכירו לא שהם וכיוון

מעבר אל להתעלות וביכולתן ממש", ממעל אלקה "חלק

גם אצלם פגומה היתה לכן בטבע, היותם כדי תוך לטבע

בריותך", לכל "אדון הוא שהקדושֿברוךֿהוא בכך ההכרה

הטבע. מן שלמעלה אלקות קיימת עצמו הטבע שבתוך

ישראל...": אינון "זכאי הזוהר למאמר ההסבר וזהו

לגבי מתבטאת שהיא כפי אדנֿי", "כח mr"הגדלת"

l`xyiעכו"ם ל"עמין בהשוואה למעלתם מביאה ,

בהעלם ישראל בני נמצאים כאשר אפילו דעלמא":

העולם שאר26ובהסתר פני על יתרונם נראה אינו ובגלוי ,

ח"ו, שהם, המחשבה שמועלית כך כדי עד – ה"עמין"

היא האמת אז גם הרי – דעלמא" מ"עכו"ם שונים אינם

במצב אפילו דעלמא", עכו"ם מעמין ישראל אינון ש"זכאי

מהםdpey27כזה ישראל .oihelglעם

הבאות: המעלות שלוש את הזוהר מונה לכך ובהמשך

למצוא שניתן בהו", ואתפאר בהו ואתכני בהו "אתרעי

שגם ומציין – כדלהלן הבריאה, בכלל גם להם בדומה

הבריאה`elבענינים מכל לגמרי ישראל עם .28נבדל

.Â
Ï‡¯˘È· ‡˜Â„ Y "ÈÚ¯˙‡"

אומרים לא29חז"ל בעולמו הקב"ה שברא מה "כל

בבריאה דבר שבכל מובן, מכך לבטלה". אחד דבר ברא

"אתרעי" של היתרון זאת בכל וכוונתו, ה' רצון קיימים

ישראל. לעם רק שייך (רצונו)

הבריאה, תכלית הוא ישראל עם היא: לכך הסיבה

רצון בגלל הוא ולעניניה לבריאה שהרצון יוצא, ולפיכך

עם שהיא העיקרית, לכוונה ואמצעי טפל והוא אחר,

רצון אין הבריאה בעניני mnvrישראל: cvnהרצון .

של היתרון – בישראל רק הוא רק`irxz"האמיתי קיים "

"eda.חסד הוא ממנו שלמטה לדבר רצון וכל ,"

.Ê
ÈÂ�ÈÎ ‡Â‰ È„Â‰È‰ Y ÌÏÂÚ‰ È�È�Ú· ˙Â˜ÒÚ˙‰‰ ÔÓÊ·

‰"·˜Ï
כינויו הוא ישראל שעם בהו", ש"אתכני לכך ההסבר

הוא: הקדושֿברוךֿהוא, של

איננו שהכינוי ייתכן השם: את מסתיר שכינוי כשם

קיצור או לדברmylהסבר גם קשר לו היה כך (שעלֿידי

לשון באותה לא ואפילו זה) בשם עם30הנקרא יחד אך –

לפחות, לשער, ניתן שלכן השם, אל קשר לכינוי יש זאת

השם, מהו הכינוי, באמצעות

כיוון הקדושֿברוךֿהוא: לגבי גם הדבר הוא כך הרי

ניתן הרי ממש", ממעל אלקה "חלק הם ישראל שבני

מצבים: שני קיימים בכך אך בהם. זאת לראות

(הנשמה), אלקה" ה"חלק בעניני היהודי עוסק כאשר

ניכר ה', ועבודת `cgבתורה lkaלו שיש יהודי, שהוא

הפסוק ובלשון ממש", ממעל אלקה עמי31"חלק כל "וראו

עליך", נקרא ה' שם כי הארץ
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גרמו26) שהמרגלים (ע"ב) הזהר בהמשך מ"ש עם גם זה לקשר ויש

מדת נמשךzn`dדאסתליק שינויים, בה שאין ענינה האמת מדת שהרי –

למעלה. כמו למטה ונמצא

השתלשלות.27) מסדר שלמעלה במקורם קשורים למטה כמו"ש גם כי

לעיל (ראה בביאוה"ז הצ"צ לפי' אאמו"ר דפירוש ההמשך מובן ועפ"ז –

:(10 הערה

מבאר למעלהyxeyבביאוה"ז נש"י) (שורש מצד שהוא הסליחה, ענין

" (ע"ד שתהי'lcbiמהשתלשלות כדי אמנם :(25 הערה כנ"ל – אדנֿי" כח נא

ההמשכה צ"ל בפועל ולכןdhnlהסליחה – תיקון הצריך (החטא) במקום .

אאמו"ר), כפי' – (ז"א השתלשלות בס' נמשכים שנש"י כמו שגם בזהר מפרט

דעלמא) עכו"ם מעמין אינון שזכאי לחדש (שצריך הסתר של במצב יותר ועוד

בתקפה. מעלתם

(28– יוסי ור' אחא לר' זה דמאמר השייכות תובן בפנים המבואר ע"פ

בחי' רע"א), נו, סנהדרין פרש"י א. רכג, (זח"ג אלקים גימטריא הוא יוסי כי

קלו. ע' (ח"ב) לזהר לוי"צ לקוטי פ'. פרק סוף תרל"ז וככה (המשך מלכות

לזח"בn"kaeקנג. קט. סט. ע' לזח"א (לקולוי"צ תפארת בחי' הוא אחא ור' ,(

מן למעלה הם בנ"י (מלכות) דעולם בהסתר שגם – זה מאמר ותוכן קלט). ע'

ומלכות. תפארת חיבור כענין הוא – (תפארת) העולם

ב.29) עז, שבת

שדי30) לח. כלל נקי קב ונ"כ. סט"ז, סקכ"ט אה"ע שו"ע – בכ"ז ראה

ז'. סימן נט מע' דינים אסיפת חמד

יו"ד.31) כח, תבוא
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לכל אדון ש"אתה בהכרה המרגלים של הפגם

איננה העולם על הקדושֿברוךֿהוא של שאדנותו בריותך",

בהכרת להם שהיה בפגם כרוך הטבע, בדרכי ח"ו מוגבלת

שגם ישראל, עם של mleraמעלתו mzeidaכבולים הם אין

הטבע. להגבלות

שלהם בקשר ישראל של מעלתם קיימת הנחתם לפי

בבית היהודי נמצא כאשר רק הקדושֿברוךֿהוא אל

או ובתפילה, בתורה עוסק והוא הכנסת ובבית המדרש

המצוות. בקיום עוסק הוא כאשר

חוץ וכלפי טבעיים, בענינים יהודי מתעסק כאשר ואילו

שהוא כאןנראה הרי – להבדיל כלאֿיהודי, בדיוק מתנהג

הגויים. פני על ליהודי יתרון שום ח"ו אין

ישראל נשמות של במעלתן הכירו לא שהם וכיוון

מעבר אל להתעלות וביכולתן ממש", ממעל אלקה "חלק

גם אצלם פגומה היתה לכן בטבע, היותם כדי תוך לטבע

בריותך", לכל "אדון הוא שהקדושֿברוךֿהוא בכך ההכרה

הטבע. מן שלמעלה אלקות קיימת עצמו הטבע שבתוך

ישראל...": אינון "זכאי הזוהר למאמר ההסבר וזהו

לגבי מתבטאת שהיא כפי אדנֿי", "כח mr"הגדלת"

l`xyiעכו"ם ל"עמין בהשוואה למעלתם מביאה ,

בהעלם ישראל בני נמצאים כאשר אפילו דעלמא":

העולם שאר26ובהסתר פני על יתרונם נראה אינו ובגלוי ,

ח"ו, שהם, המחשבה שמועלית כך כדי עד – ה"עמין"

היא האמת אז גם הרי – דעלמא" מ"עכו"ם שונים אינם

במצב אפילו דעלמא", עכו"ם מעמין ישראל אינון ש"זכאי

מהםdpey27כזה ישראל .oihelglעם

הבאות: המעלות שלוש את הזוהר מונה לכך ובהמשך

למצוא שניתן בהו", ואתפאר בהו ואתכני בהו "אתרעי

שגם ומציין – כדלהלן הבריאה, בכלל גם להם בדומה

הבריאה`elבענינים מכל לגמרי ישראל עם .28נבדל

.Â
Ï‡¯˘È· ‡˜Â„ Y "ÈÚ¯˙‡"

אומרים לא29חז"ל בעולמו הקב"ה שברא מה "כל

בבריאה דבר שבכל מובן, מכך לבטלה". אחד דבר ברא

"אתרעי" של היתרון זאת בכל וכוונתו, ה' רצון קיימים

ישראל. לעם רק שייך (רצונו)

הבריאה, תכלית הוא ישראל עם היא: לכך הסיבה

רצון בגלל הוא ולעניניה לבריאה שהרצון יוצא, ולפיכך

עם שהיא העיקרית, לכוונה ואמצעי טפל והוא אחר,

רצון אין הבריאה בעניני mnvrישראל: cvnהרצון .

של היתרון – בישראל רק הוא רק`irxz"האמיתי קיים "

"eda.חסד הוא ממנו שלמטה לדבר רצון וכל ,"
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‰"·˜Ï
כינויו הוא ישראל שעם בהו", ש"אתכני לכך ההסבר

הוא: הקדושֿברוךֿהוא, של

איננו שהכינוי ייתכן השם: את מסתיר שכינוי כשם

קיצור או לדברmylהסבר גם קשר לו היה כך (שעלֿידי

לשון באותה לא ואפילו זה) בשם עם30הנקרא יחד אך –

לפחות, לשער, ניתן שלכן השם, אל קשר לכינוי יש זאת

השם, מהו הכינוי, באמצעות

כיוון הקדושֿברוךֿהוא: לגבי גם הדבר הוא כך הרי

ניתן הרי ממש", ממעל אלקה "חלק הם ישראל שבני

מצבים: שני קיימים בכך אך בהם. זאת לראות

(הנשמה), אלקה" ה"חלק בעניני היהודי עוסק כאשר

ניכר ה', ועבודת `cgבתורה lkaלו שיש יהודי, שהוא

הפסוק ובלשון ממש", ממעל אלקה עמי31"חלק כל "וראו

עליך", נקרא ה' שם כי הארץ
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גרמו26) שהמרגלים (ע"ב) הזהר בהמשך מ"ש עם גם זה לקשר ויש

מדת נמשךzn`dדאסתליק שינויים, בה שאין ענינה האמת מדת שהרי –

למעלה. כמו למטה ונמצא

השתלשלות.27) מסדר שלמעלה במקורם קשורים למטה כמו"ש גם כי

לעיל (ראה בביאוה"ז הצ"צ לפי' אאמו"ר דפירוש ההמשך מובן ועפ"ז –

:(10 הערה

מבאר למעלהyxeyבביאוה"ז נש"י) (שורש מצד שהוא הסליחה, ענין

" (ע"ד שתהי'lcbiמהשתלשלות כדי אמנם :(25 הערה כנ"ל – אדנֿי" כח נא

ההמשכה צ"ל בפועל ולכןdhnlהסליחה – תיקון הצריך (החטא) במקום .

אאמו"ר), כפי' – (ז"א השתלשלות בס' נמשכים שנש"י כמו שגם בזהר מפרט

דעלמא) עכו"ם מעמין אינון שזכאי לחדש (שצריך הסתר של במצב יותר ועוד

בתקפה. מעלתם

(28– יוסי ור' אחא לר' זה דמאמר השייכות תובן בפנים המבואר ע"פ

בחי' רע"א), נו, סנהדרין פרש"י א. רכג, (זח"ג אלקים גימטריא הוא יוסי כי

קלו. ע' (ח"ב) לזהר לוי"צ לקוטי פ'. פרק סוף תרל"ז וככה (המשך מלכות

לזח"בn"kaeקנג. קט. סט. ע' לזח"א (לקולוי"צ תפארת בחי' הוא אחא ור' ,(

מן למעלה הם בנ"י (מלכות) דעולם בהסתר שגם – זה מאמר ותוכן קלט). ע'

ומלכות. תפארת חיבור כענין הוא – (תפארת) העולם

ב.29) עז, שבת

שדי30) לח. כלל נקי קב ונ"כ. סט"ז, סקכ"ט אה"ע שו"ע – בכ"ז ראה

ז'. סימן נט מע' דינים אסיפת חמד

יו"ד.31) כח, תבוא
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בענינים ומתעסק ברחוב היהודי הולך כאשר אך

הקדושה תמיד עליו ניכרת אין אז העולם, עניני גופניים,

להבדיל יהודי, גם ולפעמים בכך, מבחין אינו גוי האלקית:

במצב –dfהוא שהיאiepkהיהודי (לגבורה, אלוקה לחלק

והסתרים): להעלמות המקור

הדבר אין אך אלקות, על ומצביע היהודי רומז כזה בזמן

`cgניכר lkl.מומחה "מבין", להיות צורך יש כך לשם ,

מאד נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק שבח אחת פעם

מסויימים, פשוטים יתרונותאנשים להם שיש באומרו

העיר הוא מונסזון, מוניע ר' החסיד זאת כששמע גדולים.

זאת". רואה "אינני לרבי:

אבניֿחן חבילת אצלו זה לחסיד היתה הזדמנות באותה

ממנו ביקש יותר ומאוחר אבניֿחן), של גדול סוחר היה (הוא

מונסזון מוניע ר' אבניֿהחן. חבילת את לו להראות נ"ע הרבי

הצביע כך כדי ותוך שלו, אבניֿהחן את נ"ע הרבי לפני פרש

פלאי – ביותר נפלאה היא זו שאכן בציינו מסויימת, אבן על

השיב: מוניע ור' זאת", רואה "אינני הרבי: לו אמר פלאים.

יהודי הרבי: לו ענה עלֿכך (מומחה). "מבין" להיות צריך

"מבין" להיות שצריך אלא פלאיֿפלאים, .32הוא

.Á
Ï‡¯˘È· ‡˜Â„ ÌÈÈ˜ "È�Î˙‡" Ï˘ È˙ÈÓ‡‰ ÔÂ¯˙È‰
"זכאי" הם שיהודים הזוהר, שבמאמר החידוש זהו

של המעלה בהו": "ואתכני של בענין גם העולם מאומות

שייכת בגלוי, עליך", נקרא ה' אךwx"שם לישראל,

הקשר את גם בהם לגלות (שניתן בהו" "אתכני של היתרון

בדברים גם דומה באופן קיים לאלקות) שלהם הבלתיֿגלוי

בבריאה. אחרים

אותו, המחיה ה' הוא נברא של מציאותו שכל מפני

להכיר הוא יכול (מומחה), "מבין" הוא מישהו אם ולכן

לפי ללמוד ניתן זאת אותו. המחיה ה' דבר את זו בבריאה

המגיד מן כוחו33קלֿוחומר את להכיר היה יכול שהוא ,

ומסיבה מוחשית, ראיה עלֿידי בנפעל, (האדם) הפועל של

"סומא היה אותו שיצר שהאומן מסויים בכלי הבחין זו

אחת". בעין

דוקא קיים "אתכני" של האמיתי היתרון זאת, ולמרות

"edaאי הבריאה כלל שעל משום – ישראל בבני – "

הנברא ולהיפך, לקדושֿברוךֿהוא, כינוי שהם לומר אפשר

היא שהתהוותו כיוון נפרדת, כמציאות עצמו את רואה

של ,dlertבדרך

ממש", ממעל אלקה "חלק שהם ישראל בני כך לא אך

והסתר, העלם של במצב למטה נמצאים הם כאשר שאפילו

אלקות עם מאוחדים להשאר מצליחים אז34הם גם ולכן ,

הפחות, לכל לקדושֿברוךֿהוא.iepikהם,

.Ë
˙‡ ‰Ï‚Ó‰ ,Ï‡¯˘È ÌÚ· ‡˜Â„ ¯‡Ù˙Ó ‰"·˜‰

Â„Â·Î
שהקדושֿברוךֿהוא – בהו" ש"ואתפאר לכך הסיבה

השכינה שבהשראת מפני היא ישראל בעם ,dhnlמתפאר

(ואשר למעלה היותה פני על יתרון יש ישראל, עם אצל

" כן היתה"xwirעל בתחתונים ובאמצעות35שכינה (

בשכינה. גדלות כביכול, נגרמת, למטה עבודתם

אחרים, נבראים אצל גם דומה באופן קיים זה ענין גם

מהווה שהקדושֿברוךֿהוא והנבראים העולמות שכל כיוון

חז"ל אומרים ולכן ה', גדולת את מגלים אותם 36ומחייה

אלא בראו לא בעולמו הקדושֿברוךֿהוא שברא מה "כל

את ומגלה ה' של לכבודו מוסיף נברא שכל לכבודו",

הפסוק על בברייתא שמובא כפי הקב"ה, של 37מלכותו

ועד". לעולם ימלוך "ה'

דומה זה אין זאת למרות "ישראלllkאך של לענין

חז"ל ובלשון – אתפאר" בך "אעשה38אשר אומר שה' ,

`zgאתכם daihgמטרת הוא ישראל עם שהרי – בעולם"

למלך הדבר ודומה לעיל. שהוסבר כפי כולה, הבריאה

מוסיף שהארמון ברור, ולחתנו. לבתו ארמון שבונה

לבנות היה יכול ונשא גדול מלך שרק המלך, של לכבודו

של ערכם מהו זאת: למרות אך כזאת, ונפלאה גדולה דירה

לעומת שם, שנמצאים הנאים והכלים הנאה הארמון כל

הבית! נבנה שעבורם והחתן) (הבת אלה

הקדושֿברוךֿהוא שברא מה "כל בענינינו: וכך

את המגלה מיהו אך לכבודו", אלא בראו לא בעולמו

שהקדושֿברוךֿ הקדושֿברוךֿהוא, של האמיתית גדלותו

ישראל "עמך זהו הרי בהו" "ואתפאר – בו מתפאר הוא

בארץ" אחד .39גוי

(a"lyze `"lyz gly t"y zegiyn)
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ואילך.32) 41 ע' תש"ה השיחות ספר

פ"ד.33) תש"ט עמלק ויבא ד"ה כז. ס"פ – לאדהאמ"צ – האמונה שער

פד. ע' תקס"ב אדה"ז סה"מ וראה

תרס"ו34) המשך תקמח). (ע' ולהצ"צ ב) (קטו, לאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה

ועוד. ואילך. תע ס"ע ואילך. תנט ע'

לגני35) באתי ההילולא בהמשך נת' וש"נ. א), ה, (שה"ש עה"פ שהש"ר

ה'שי"ת.

לי עשה אחד "קיטון תרומה) ר"פ (שמו"ר המדרש ממשל xec`yולהעיר

mklv`ידורו שהם אמר (ולא "elv`.(

ספ"ו.36) אבות

יח.37) טו, בשלח

ע'38) תבא (אוה"ת האמרת ה' את ד"ה וראה וש"נ. סע"א. ו, ברכות

ואילך). תתרעט ואילך. תתרסח

שם.39) בברכות הובא כא. יז, דה"א



כה

ראש השנה

פסוקים ומאמרי רז"ל

וישב יצחק ויחפור את בארות המים . . עשק . . שטנה 
. . רחובות . . שבעה1.

ארבע בארותיו של יצחק, שמדתו גבורה, רומזות על 
ארבעה ימי דין.

ורבו  כנגד היום הראשון של ראש השנה.   — עשק 
עליה, כמו שכתוב2 ויהי היום גו', שקאי על ראש השנה, 
כתרגומו, ויבא גם השטן גו'. וכתיב בהפטרת היום3 ה' 
הדינא  מצד  והוא  מריבה.  יש  שאז  הרי  מריבו,  יחתו 

קשיא.
ורבו  השנה.  ראש  של  השני  היום  כנגד   — שטנה 
גם עליה, מצד הדינא רפיא. אך מפני שהוא רפיא, לא 
כי  כו', כמו שכתוב אצל עשק,  כתיב הטעם, בהשטנו 

התעשקו עמו.
רבו  ולא  הכפורים, החתימה.  יום  כנגד   — רחובות 
רז"ל4  כמאמר  זה,  ביום  שליטה  לשטן  אין  כי  עליה, 

השט"ן גימטריא שס"ד, מלבד יום הכפורים.
של  השביעי  היום  רבה,  הושענא  כנגד   — שבעה 
חפירת  נגמרה  שאז  זהו  החתימה.  גמר  שבו  סוכות, 

הבארות, ולא נאמר אחר זה שיצחק חפר עוד בארות.
)ליקוטים ואגרות עמ' שכט(

זכרון תרועה מקרא   .  . בחדש השביעי באחד לחדש 
קדש5.

בראש השנה נבנית המלכות משלשת האבות.
בחדש השביעי — מלכות, דוד המלך6.

באחד לחדש — אברהם, אחד היה אברהם7.
זכרון תרועה — יצחק, והנה איל אחר8.
מקרא קדש — יעקב, ישראל מקוראי9.

)הערות לזהר א עמ' רלד(

1( תולדות כו, יח-לג.
2( איוב א, ו.

3( שמואל א ב, י.
4( יומא כב, א.

5( אמור כג, כד.
6( ראה לקוטי תורה חקת סא, ד: יום השביעי הוא בחינת מלכות, והוא 
מרכבה  היה  דוד   .  . השביעי  הוא  דוד   .  . אושפיזין  ובז'  דוד,  בחינת 

לבחינת מלכות.
7( יחזקאל לג, כד. 

8( וירא כב, יג. רש"י אמור כג, כד.
9( ישעיה מח, יב. ועיין ויקרא רבה על הפסוק. ילקוט פנחס רמז תשפ"ב.

כה תברכו את בני ישראל אמור להם10.

יש כאן רמז לשופר ולולב.
כ"ה תברכ"ו עם הכולל — הוא מספר שופ"ר לול"ב.
ושלשת קולות השופר )תקיעה, שברים, תרועה( — 
יאר,  )יברכך,  הם כמו שלש הברכות של ברכת כהנים 

ישא(.
ובפרטיות יש שלשים קולות בשופר — כמו השלש 
שלשה  יש  בלולב,  וכן  וישא.  יאר  יברכך  של  יודי"ן 

נענועים לכל צד.
)הערות לזהר ב עמ' שסט(

הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם לה' אלקיך11.

זה,  שנקרא  השנה,  ראש  על  קאי   — הזה  היום 
כמאמר12 זה היום תחלת מעשיך13.

נהיית לעם — בראש השנה כתיב14 למען הקים אותך 
היום לו לעם15.

לשמוע,  היא  שהמצוה  שופר,  תקיעת  ידי  על  והוא 
 - זהו הסכת ושמע  כמו שמברכים לשמוע קול שופר. 

הסכת, תקיעות דמיושב, שמע, תקיעות דמעומד.
— מספר תתק"א במכוון. כי ביחד  הסכ"ת ושמ"ע 
יש בכל המאה קולות, דמיושב ודמעומד, תשע מאות 
טרומיטין, אך התקיעה האחרונה של תקיעות דמיושב 
היא גדולה, אם כן צריך לחשוב עוד טרומיט אחד, סך 

הכל תתק"א.
)הערות לזהר ב עמ' שפח, ליקוטים ואגרות עמ' מט(

10( נשא ו, כג.
11( תבוא כז, ט.

12( תפלת מוסף של ראש השנה )ראש השנה כז, א(. 
13 ויש לקשר זה עם מה שנאמר )תבוא כו, טז( היום הזה ה' אלקיך מצוך 
לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים: מבואר בלקוטי תורה )תבוא 
מא, ג( שלכן קורין פרשה זו קודם ראש השנה, כי היום הזה וגו' קאי על 
ראש השנה, ובכל שנה קודם ראש השנה צריך כריתת ברית מחדש על 
קבלת התורה, שבראש השנה הוא בחינת מצוך לעשות את החוקים גו' 

)שיחת ש"פ תבוא תשמ"ה סכ"ד(.
14( תבוא כט, יב.

15( ועיין לקוטי תורה נצבים מד, א. – יש לשאול, הרי הראיה שהיום 
הזה קאי על ראש השנה היא מתיבת היום, לא מתיבת הזה. וכמו שכתב 
הרמ"ז )זח"ב לב, ב(: ראש השנה נקרא היום לפי שהוא יום הששי, שבו 
נברא אדם הראשון, היום הידוע. ובלקוטי תורה תבא מב, א: כל מקום 
שנאמר היום הוא ראש השנה. ויש לומר, שבראש השנה יש בחינת זה 
זה  בחינת  נוגע  לעם  נהיית  הזה  היום  הפסוק  ולגבי  היום,  בחינת  ויש 

)לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 192 ואילך, עיין שם(. 

ליקוטים מתורת לוי יצחק



כו

חוברת ט 

לבקש חמץ בערב פסח?!

כשהשגתי עבור בעלי את האישור לקבלת הקצבה - היה זה כבר שבוע לאחר חג הפסח. אולם 
נאלץ בעלי ללכת בעצמו למקום  ליום־טוב,  יום אחד לפני פסח, בשעה שהייתי טרודה בהכנות 

מסויים בעניין קצבת הלחם.

מי שלא חווה זאת על בשרו - אינו יכול בשום אופן לתאר לעצמו את הפחד מלהישאר רעב 
ללחם ממש. עכשיו שבעה אני ב"ה בכל מאת האחוזים, אך אני זוכרת עדיין היטב את הפחד שאחז 
אותי אז. וכך, אם־כי בתקופה זו בשנה לא היה לבעלי כל חשק ללכת להגיש בקשות בענייני חמץ, 

הוא נאלץ לעשות זאת; לא ניתן היה לדחות זאת לזמן אחר.

בדרכו למקום חלוקת הלחם למטרה זו, הבחין בו מנהל של בית־מסחר ממשלתי גדול, שבו 
היה ניתן להשיג הכל עבור ה"מיוחסים" הגדולים. האיש ניגש אל בעלי מתוך הדרת־כבוד גדולה, 
ואמר לו: "מה מעשיכם כאן - מבין אני היטב, שכן דומני שהנכם מן ה'שניאורסונים'... אמרו לי, 

האין אתם מיקטרינוסלב?"

"גיסי" - המשיך האיש - "עמד בפניכם בשנת... לדין־תורה בבוררות, ושני הצדדים נסעו אליו 
במיוחד לשם כך מהומיל ומרציצא. פרטי המאורע אינם נוגעים עכשיו, אבל האם אוכל לסייע לכם 
עכשיו במשהו? אולי זקוקים אתם לכלים כלשהם לצורך חג הפסח? אספק לכם אותם, אך עליכם 
להסתיר את הכלים כך שלא יבחינו בהם אצלכם, משום שאסור לי לעשות זאת, ויש בכך משום 

סכנה עבורי".

זכוכית חדשות עם תחתיות. אינני  תוך התחכמות רבה הוציא האיש אל בעלי ארבע כוסות 
יכולה לתאר בכתב עד כמה חגיגיים נראו הכוסות בתנאים שבהם חיינו אז - לא רק כלים כשרים 

לפסח, אלא כלים חדשים!

בעניין ההשתדלות שלשמה יצא בעלי באותו יום - השיבוהו ריקם; יחד עם זאת, מאחר שכבר 
יצא מהבית, הלך לטבול את הכלים החדשים, והיה שבע־רצון מכך.

אולם כשנכנס אל החדר, החל לדבר במר־לבו על שפל המצב שאליו נקלע: "במה העסקתי 
את עצמי יום לפני חג הפסח - בהתרוצצות לבקש חמץ!"... כך האריך בעלי בדבריו כשהוא מתאר 

בפירוט את השפל שבדבר, ולבסוף פרץ בבכי רם, בכי־תמרורים מעומק לבו.

לאחר־מכן ביקש בעלי  להעמיד את הכלים החדשים במקום בטוח, הרחק מכלי החמץ, שהרי 
ונרגש, נפלו הכלים מידיו ונשברו,  לא היה לנו אלא חדר אחד. מאחר שעשה זאת בעודו מתוח 
הכוסות כמו התחתיות, מלבד תחתית אחת. במשך כל החג שתינו, איפוא, מהספל ששימש לנו 

לנטילת ידיים.

* * *

זכרונות מרשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן



כז

טו, יח־יט – דבר  אל  בני  ישראל  ואמרת  אליהם 
 בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה
והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה'

א. והי' באכלכם מלחם הארץ וגו'. שמא תאמרו במדבר 
הי' יורד לנו לחם מן השמים ובבואנו לארץ אנו צריכים לטרוח 
יותר טוב הי' לנו ישיבת המדבר  ולזרוע עד שנאכל,  לחרוש 
מביאת הארץ, לזה אמר בבואכם שמיד בבואכם יפסק המן 
והי'  אמר  לזה  במדבר,  עוד  ישיבתכם  היתה  הלואי  ותאמרו 
באכלכם, אם אתם עושים רצונו של מקום היא תוציא לכם 
לחם חם, כמו שאמרו )שבת ל:( עתידה ארץ ישראל שתוציא 
גלוסקאות ואין כל חדש, זהו באכלכם כאילו אמר בא אכלכם, 
שאין אתם צריכין לטרוח אלא ה' יזמין לכם, זהו והי"ה הוי"ה 

הוא מביא ומזמין אכלכם.
שפתי כהן

לה'  תתנו  עריסותיכם  מראשית   – כא  טו, 
תרומה לדורותיכם

לדורותיכם.  תרומה  לה'  תתנו  עריסותיכם  מראשית  ב. 
תרימו  כן  גורן  כתרומת  הראשון  בפסוק  כלפי שאמר  נראה 
אותה הנה כבר הורם בשעת מירוח תרומת גורן ועתה בשעת 
הבאים  לדורותיכם  אמנם  עכשיו  אמר  חלה,  ירימו  עריסה 
נגמרים  גלוסקאות  ישראל  ארץ  תוציא  אמן  בימינו  במהרה 
מראשית  כן  על  תרומה  הורם  לא  עדיין  ואז  ל:(  )כבשבת 
תרומה  תרימו  הארץ  שהוציא  הגלוסקא  שהיא  עריסותיכם 

וגם חלה.
חתם סופר

ג. בפרשת שלח כתוב )טו, יט( "והי' באכלכם מלחם הארץ 
עריסותיכם  "ראשית  כ(  )טו,  ובפסוק  לה'".  תרומה  תרימו 

ובפסוק  כן תרימו אתה".  גורן  חלה תרימו תרומה כתרומת 
)כא( "מראשית עריסותיכם תתנו לה' תרומה לדרתיכם".

ויש לדייק למה בפסוק יט ובפסוק כא כתוב "לה'" ובפסוק 
כ' כתוב סתם "חלה תרימו תרומה" מבלי הדגשה שהוא לה'. 
משא"כ  "לדורותיכם"  מוסיף  כא  שבפסוק  לדייק  יש  עוד 

בהשאר.
וחלה,  תרומה  בחיוב  תקופות  הג'  לרמז  דבא  לומר  ויש 
דברמב"ם הל' תרומה פרק א הלכה כו מבאר דחיוב תרומה 
וחלה יש ג' זמנים בחיובם: א( בירושה ראשונה בזמן יהושע 
התורה,  מן  ונתחייבו  תבואו"  "כי  וכמ"ש  כולכם  ביאת  דהי' 
מדרבנן,  רק  ונתחייבו  מקצתן  ביאת  שהיתה  עזרא  בזמן  ב( 
ג( לע"ל דעתידין לחזור בירושה שלישית דיהי' ביאת כולכם 
הרמב"ם,  על  משנה  הכסף  בדברי  ע"ש  מה"ת,  חיוב  ויהי' 
דלומדים תרומה מחלה דצריך ביאת כולכם לחייב מן התורה. 

)ועיין רמב"ם הל' ביכורים פרק ה(.
לביאת  מרמז  הוא  יט  דפסוק  הפסוקים,  מדויק  ובזה 
התורה,  מן  חיוב  דהוא  לה'"  תרומה  "תרומה  ואז  יהושע 
ומפני דהי' חורבן בסוף, ע"כ לא כתוב בפסוק זה לדורותיכם, 
והחיוב  כולכם  ביאת  הי'  כ מרמז להזמן עזרא דלא  ובפסוק 
ולא  תרומה"  תרימו  "חלה  רק  כתוב  ע"כ  מדרבנן,  רק  הוא 
דמרמז  כא  ובפסוק  מדרבנן,  רק  הוא  דהחיוב  "לה'"  כתוב 
להזמן דלעתיד לבוא ויהי' ביאת כולכם חיוב מן התורה ע"כ 
כתוב "תתנו לה'", דמדאורייתא חייב, ולכן מסיים בפסוק זה 
יהי'  יהי' עוד גלות, דבית השלישי  דווקא "לדורותכם", דלא 
בית נצחי, ויהי' נשאר החיוב דחלה ותרומה מן התורה לעולם 

ועד, "לדורותיכם".
בית יצחק

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת שלח
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glyכח zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k oey`x meil inei xeriy

ß oeiq 'k oey`x mei ß

âé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ïúð éðà-øLà ïòðk õøà-úà eøúéå íéLðà Eì-çìL§©§´£¨¦À§¨ª̧Æ¤¤´¤§©½©£¤£¦¬Ÿ¥−
eçìLz åéúáà ähîì ãçà Léà ãçà Léà ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥®¦´¤¨Á¦̧¤¹̈§©¥³£Ÿ¨Æ¦§½̈

:íäá àéNð ìk−Ÿ¨¦¬¨¤«
i"yx£ÌÈL�‡ EÏŒÁÏL∑(רבה ׁשּדּברה(במדבר ּדּבה, עסקי על ׁשּלקתה לפי מרים? לפרׁשת מרּגלים ּפרׁשת נסמכה לּמה ¿«¿¬»ƒְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

מּוסר לקחּו ולא ראּו הּללּו ּורׁשעים לו)∑EÏŒÁÏL.ּבאחיה, סוטה רבה. ּתרצה(במדבר אם ,ל מצּוה איני אני ,לדעּת ְְְְִִַָָָָָָָֹ¿«¿ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַ
ואמרּו יׂשראל ׁשּבאּו לפי ׁשלח. א)– ׁשּנאמר(דברים ּכמה לפנינּו", אנׁשים "נׁשלחה וגֹו'".(שם): ּכּלכם אלי "וּתקרבּון : ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר טֹובה, ׁשהיא להם אמרּתי אני אמר: ּבּׁשכינה, נמל ג)ּומׁשה וגֹו'",(שמות מצרים מעני אתכם "אעלה : ְְְְְְֱֲֲֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
יירׁשּוה לא למען המרּגלים ּבדברי לטעֹות מקֹום להם נֹותן ׁשאני .חּייהם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(147 'nr gi zegiy ihewl)

ראּו הּללּו ב)ּורׁשעים יג, ּבגדר(רש"י היה ׁשהּדבר זמן ּכל אְך ׁשּלּוחם. לפני עֹוד הארץ יֹוׁשבי ׁשל ּגבּורתם על ׁשמעּו המרּגלים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ׁשהמרּגלים רׁש"י מדּיק לכן לעלֹות". נּוכל ׁש"לא לּמסקנה הּגיעּו עיניהם, ּבמֹו זאת ּכׁשראּו ואּלּו מּכְך; התרּׁשמּו לא ּבלבד, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹׁשמיעה

הארץ.ראּו יֹוׁשבי ּגבּורת מראּית להתּפעל לא הּכח את להם להעניק צריכה היתה זֹו ּוראּיה מרים, ׁשל ענׁשּה את ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 141 'nr g"ig y"ewl t"r)

milBxnd E`hg dOA©¤¨§©§©§¦

אנׁשים ִ�ֲָ�ְְַׁשלח־לָך
לקחּו ולא ראּו הּללּו ּורׁשעים ּבאחי', ׁשּדּברה דּבה, עסקי על ׁשּלקתה לפי מרים, לפרׁשת מרּגלים ּפרׁשת נסמכה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹלּמה

ובפרש"י)מּוסר ב. (יג, ָ
צריכין היּו ועכ"פ כּו', עלי'" הּיֹוׁשב העם ואת היא, מה הארץ את "ּוראיתם להם אמר מׁשה ּכי הּמרּגלים, עׂשּו "מה הרמּב"ן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהק'

ׁשלח ׁשקר לֹו ׁשּיעידּו מנת על וכי כּו', העם" עז ּכי "אפס לֹו ּכׁשאמרּו חּטאתם ּומה ּפׁשעם ּומה אֹותם. ׁשּצּוה מה על ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָלהׁשיבֹו

ָאֹותם"?

לגנּותֹו" נתּכּונה "לא ואפי' מׁשה, אֹודֹות ׁשקר ּדּברה לא מרים ּגם ּדהּנה זֹו. קׁשיא ּתרץ אּלּו ּבדבריו ׁשרׁש"י יב,וי"ל בהעלותך (רש"י ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

מׁשה.א) אֹודֹות הּדּבּור עצם היינּו, ּבאחי'", ׁשּדּברה דּבה, עסקי "על היה ׁשּלקתה וזה ,ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

אֹודֹות "דּבה" – ּבדּבּור ההתעּסקּות עצם ּכי ּברּבים, זה על לדּבר עלי' היה לא מׁשה, ׁשל ּבהנהגתֹו ּדבר איזה הבינה לא אם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹּדגם

ּבחׁשאי. ּבעצמֹו, מׁשה עם ע"ז לדּבר עלי' והיה ח"ו, מׁשה ׁשל ׁשבחֹו ּבהפְך לדּבּור להביא יכֹול ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹמׁשה,

ע"ז לדּבר צריכים היּו עלי'", הּיֹוׁשב העם ּכׁש"עז הארץ את יכּבׁשּו איְך להם קׁשה ׁשהיה ּדאף המרּגלים, ׁשל חטאם ּגם היה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָוזה

ּבהּקּב"ה, יׂשראל ּבני למרידת הביא ּדזה דּבה". "עסקי – הּפרטים ּובכל ּבאריכּות ע"ז ׁשּדּברּו היה וחטאם לבּדֹו. למׁשה אֹו ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּבקּצּור,

מצרימה" ונׁשּובה ראׁש "נּתנה ׁשאמרּו ד)עד רמב"ן.(יד, ְְְְְִִֶַַָָָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÔÚ�Îב ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÏl‡ÈÂ ÔÈ¯·b CÏ ÁÏL¿«»À¿ƒƒ«¿»«¿»ƒ¿««
‡¯·b „Á ‡¯·b Ï‡¯NÈ È�·Ï ·‰È ‡�‡ Ècƒ¬»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿»««¿»
‡a¯ Ïk ÔeÁlLz È‰B˙‰·‡„ ‡Ë·LÏ „Á«¿ƒ¿»«¬»»ƒ¿«¿…«»

:ÔB‰·„ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מצּוה איני אני ,לדעּת אנׁשים. ל ׁשלח ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָ(ב)

ּתרצה אם ,ל.ÁÏLיׂשראל ׁשבאּו לפי ְְִִֶ¿«ְְִִֵֶָָ

ׁשּנאמר ּכמֹו לפנינּו, אנׁשים נׁשלחה ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָואמרּו

כב) א ּומׁשה(דברים וגו', ּכּלכם אלי ְְְִֵֶֶַַֻוּתקרבּון

ׁשהיא להם אמרּתי אני אמר ּבּׁשכינה, ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָנמל

אתכם אעלה יז) ג (שמות ׁשּנאמר ְֱֲֶֶֶֶֶַַָטֹובה,

ׁשאני חּייהם טֹובה, ארץ אל מצרים ְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָמעני

למען הּמרּגלים ּבדבר לטעֹות מקֹום להם ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָנֹותן

אּגדה: מּדברי רׁש"י לׁשֹון יירׁשּוה, ְִִִִֵַַָָָָָֹלא

LÈÂחטא עצמֹו מׁשה ּכן אם לׁשאל, ּכאן ¿≈ְְִִֵֶַָָָֹ

(דברים הּדבר ּבעיני וּייטב ׁשּנאמר ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָּבענין,

"הּטֹובה הארץ ּבענין להם אמר ולּמה כג). ְְְִֶֶַַַָָָָָָָא

לֹו ׁשּנאמר אחר יט) (פסוק רעה" אם ֱִִֶֶַַַָָהיא

עׂשּו מה ועֹוד ּורחבה. טֹובה ׁשהיא ְְְִִִֶֶָָָָָמּתחּלה

יח) (פסוק להם אמר מׁשה ּכי ְְִִֶֶַַַָָהּמרּגלים,

·LBi‰ ÌÚ‰ ˙‡Â ‡È‰ ‰Ó ı¯‡‰ ˙‡ Ì˙È‡¯e¿ƒ∆∆»»∆«ƒ¿∆»»«≈

,·¯ Ì‡ ‡e‰ ËÚÓ‰ ‰Ù¯‰ ‡e‰ ˜ÊÁ‰ ‰ÈÏÚ»∆»∆»»¬»∆«¿«ƒ»

יט) (פסוק ּבערים להם ‡Ìואמר ÌÈ�ÁÓa‰ ְִֶֶַָָָ«¿«¬ƒƒ

,ÌÈ¯ˆ·Óaלהׁשיבֹו צריכין היּו ּפנים ּכל ועל ¿ƒ¿»ƒְְֲִִִִַַָָָ

חּטאתם ּומה ּפׁשעם ּומה אֹותם. ּׁשּצּוה מה ְִִֶֶַַַַָָָָָעל

כח) (פסוק לֹו ‰ÌÚּכׁשאמרּו ÊÚ Èk ÒÙ‡ ְְֶָ∆∆ƒ«»»

,˙BÏB„b ˙B¯eˆa ÌÈ¯Ú‰Âׁשּיעידּו מנת על וכי ¿∆»ƒ¿¿ְְִִֶַָָ

אֹותם: ׁשלח ׁשקר ֶֶַָָלֹו

Ï‡Âּבדּבת ּפׁשעם היה ּכי ‡ÏÎB˙ּתחׁשב ı¯‡" ¿«ְְְִִִַַָָָֹ∆∆∆∆

(·Ï ˜ÂÒÙ) "‰È·LBÈטרם ּכי ּבלבד, ¿∆»ְִִֶֶָ

וכן עּמהם. ּכלב מריבת היה ּכן להם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּיאמרּו

לבבנּו את המּסּו אחינּו כח) א (דברים ְֵֵֵֶַַָָּכתּוב

ּכתיב ּובכאן וגו', מּמּנּו ורם ּגדֹול עם ְְִִֵֶַָָָָֹלאמר

יהיּו וטּפנּו נׁשינּו ּבחרב לנּפל ג) יד ְְְִִֵֵֶֶַַָֹ(להלן

ּכּדברים לבניהם אמר רּבינּו מׁשה והּנה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלבז.

ּובמבצר העם ּבחזק להם והפליג ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹהאּלה,

ּׁשאמרּו מּמה מאד יתר הענקים וכח ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעריהם

ב) א ט (דברים ּכדכתיב לאבֹותם, ְְְְֲִִִַַַָהּמרּגלים

לבא הּירדן את הּיֹום עבר אּתה יׂשראל ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹׁשמע

ּגדלת ערים מּמּך ועצמים ּגדלים ּגֹוים ְְֲִִִִִֶֶֶַָָָֹֹֹֻלרׁשת

אׁשר ענקים ּבני ורם ּגדֹול עם ּבּׁשמים. ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹֻּובצרת

ּבני לפני יתיּצב מי ׁשמעּת ואּתה ידעּת ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָאּתה

ּבזה וחּטאתם הּמרּגלים ּפׁשע היה ואם ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָענק,

את הּמרּגלים ּכהניא ּבניהם לב את יניא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלּמה

gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k oey`x meil inei xeriy

(â)ílk ýåýé ét-ìò ïøàt øaãnî äLî íúà çìLiå©¦§©̧Ÿ¨¬¤²¦¦§©¬¨−̈©¦´§Ÿ̈®ª¨´
:änä ìàøNé-éðá éLàø íéLðà£¨¦½¨¥¬§¥«¦§¨¥−¥«¨

i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑ידֹו על עּכב ׁשּלא ‡�ÌÈL.ּברׁשּותֹו, Ìlk∑ׁשעה ואֹותּה חׁשיבּות, לׁשֹון ׁשּבּמקרא אנׁשים ּכל «ƒְִִֵֶַָֹÀ»¬»ƒְְְֲֲִִִֶַָָָָָָ
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ÏÚג Ô¯‡Ù„ ‡¯a„nÓ ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿…∆ƒ«¿¿»¿»»«
Ï‡¯NÈ È�· ÈLÈ¯ ÔÈ¯·b ÔB‰Ïk ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»¿À¿ƒ≈≈¿≈ƒ¿»≈

:Ôep‡ƒ

ÚenLד Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ÔB‰˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈««
:¯ekÊ ¯a««

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

רּבינּו למׁשה ּטעם מה ועֹוד אבֹותם. ְְֲֵֵֶַַַַָלב

רפה והעם טֹובה הארץ אם הּזאת, ְְִִֶֶַַָָָָָָֹּבּׁשליחּות

סבּור חזק, ׁשהעם אֹו רעה ואם טֹוב, ְֲִֵֶָָָָָָָהרי

למצרים: ׁשּיחזירם ְְֲִִִֵֶַָהּוא

Ï·‡ּכדר אמרּו יׂשראל ּכי ּבזה, הענין יׁשּוב ¬»ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָ

נכריה ּבארץ להּלחם הּבאים ְְְִִִֵֶֶַָָָָָּכל

הּדרכים לדעת אנׁשים לפניהם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּׁשֹולחים

ּבראׁש הּתרים ילכּו ּובׁשּובם הערים ְְְִִֵֶַָָָָֹּומבֹוא

ׁשּנאמר ּכענין הּדרכים, לפניהם להֹורֹות ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּצבא

העיר, מבֹוא את נא הראנּו כד) א ְְִֵֶַָָ(שופטים

ּתחּלה יּלחמּו עיר זֹו ּבאי עצה להם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָוׁשּיּתנּו

וכ הארץ. את לכּבׁש נח יהיה צד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּומאיזה

ּדבר אתנּו ויׁשבּו כב) א (דברים ּבפרּוׁש ְְְִֵָָָָָֹאמרּו

וגו', הערים ואת ּבּה נעלה אׁשר הּדר ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָאת

ּומּׁשם ּתחּלה אליהן נבא אׁשר הערים ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹּכלֹומר

ּכֹובׁשי ּבכל הגּונה עצה וזֹו הארץ. ּבכל ְְְְֲֵֵֶָָָָָָָֹנבא

ׁשּנאמר עצמֹו, מׁשה עֹוד עׂשה וכן ְְֱֲֵֶֶֶַַָָָארצֹות,

יעזר, את לרּגל מׁשה וּיׁשלח לב) כא ְְְִֵֵֶֶַַַַ(להלן

אנׁשים ׁשנים א) ב (יהושע נּון ּבן ּביהֹוׁשע ְְֲִִִִֵַַָֻוכן

ּכי מׁשה. ּבעיני טֹוב היה ּכן ועל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָמרּגלים,

אבל הנס, על מעׂשיו ּבכל יסמ לא ְְֲֲִֵַַַַָָָָֹֹהּכתּוב

ּכאׁשר ולארב, ּולהּׁשמר להחלץ ּבּנלחמים ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹיצּוה

ׁשהיתה ב) ח (שם העי ּבמלחמת הּכתּוב ְְְִֶֶֶַַָָָָָּבא

מׁשה נמל אז רּבים. ּובמקֹומֹות הּׁשם ּפי ְְִִִִֵֶַַַַָעל

לֹו ואמר רׁשּות הּׁשם לֹו ונתן ÁÏLּבּׁשכינה, ְְְְִֵַַַַָָָ¿«

,ÔÚ�k ı¯‡ ˙‡ e¯e˙ÈÂ ÌÈL�‡ EÏוידעּוה ¿¬»ƒ¿»∆∆∆¿««ְֵָָ

הּכּבּוׁש: ּבענין ּתתיעצּו ּפיהם ועל לכם ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָויּגידּו

‰p‰Â(יז (פסוק להם אמר Ê‰מׁשה eÏÚ ¿ƒ≈ֶֶַָָ¬∆

,·‚pa,ּבּנגב הּדר זה עלּו וטעמֹו «∆∆ְֲֲֶֶֶֶֶַַַ

מּפאת הּנגב ּבארץ הּיֹוׁשב העם את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּידעּו

ׁשם, יׂשראל אׁשר ‰e‡הרּוח ˜ÊÁ‰ויצטרכּו ְֲִֵֶַָָָ∆»»ְְְִָ

הערים וכן ּולהחלץ, מאד להׁשּתּמר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּבענינם

לבנֹות ויצטרכּו ּבהן ׁשּיׂשּגבּו ּבצּורֹות הם ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָאם

ואמר אחר. מּצד ׁשּיבֹואּו אֹו וסֹוללֹות ְְִֵֵֵֶַַַָָָּדיק

עצמּה ּבארץ ׁשּידעּו ‡Ìעֹוד ‡È‰ ‰·Bh‰ ְְֵֶֶַָָָ«»ƒƒ

,‰Ú¯מן ּתחּלה יכּבׁשּו רעה היא אם ּכי »»ְְְִִִִִִָָָ

הר ּתרים היּו הם ּכי האחרים, ְֲִִִֵֵַַָָָהּמקֹומֹות

ּכבׁש לא יהֹוׁשע ּגם ּכי חברֹון, מּצד ְְֱִִִֶַַַַָָֹֻהאמֹורי

טעם וזה ּכּלם. ‰e‡את ¯L‡ ı¯‡‰ ‰Óe ְֶֶַַָֻ»»»∆¬∆

(ËÈ ˜ÂÒÙ) da ·LBÈ:ּבּנגב הּיֹוׁשב העם על , ≈»ֵֶֶַַַָָ

ÔÎzÈÂׁשמנה היא ּכי ׁשּידע ּבעבּור מׁשה ּכי ¿ƒ»≈ְֲִִִֵֶֶַַָָ

ח) ג (שמות לֹו ׁשּנאמר ּכמֹו ְְֱֶֶַָוטֹובה,

אמר ּכן ּבעבּור וגו', ּורחבה טֹובה ארץ ְֲֵֶֶֶַַָָָָאל

לעם ׁשּיּגידּו ּכדי ּכן, לדעת לב ׁשּיּתנּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלהם

ּבׂשמחה, ׁשם לעלֹות כח ויחליפּו ְְְְְְֲֲִִִַַַָָֹויׂשמחּו

להם אמר ּולכÈ¯tÓ ÌzÁ˜Ïe Ìz˜fÁ˙‰Â ְֶַָָָ¿ƒ¿««¿∆¿«¿∆ƒ¿ƒ

(Î ˜ÂÒÙ) ı¯‡‰ּבׁשבח ּבעיניהם ׁשּיראּו ּכדי , »»∆ְְְְִִֵֵֵֶֶַ

ֶָָהארץ:

ÔÓeמחברֹון מאד רחֹוק מצרים אין ּכי הּידּוע ƒְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

מּגעת ּכנען וארץ ימים, ׁשבעת ּכמהל ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָרק

ידעּו ׁשּלא אפׁשר ואי למצרים, קרֹוב ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹּבּתחּומּה

היא הּטֹובה ּכנען ארץ ענין ּבמצרים ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָהּדרים

הּדראם את לדעת מׁשה ׁשל ּכּונתֹו אבל רעה. ֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּתחּלה יכּבׁש אׁשר הערים ואת ּבּה יעלה ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָאׁשר

ּבמצרים יׂשראל היּו ואמנם ּפרׁשּתי, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּכאׁשר

על יבינּו, ולא ידעּו לא ּפר ּבעבֹודת ְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹֹעבדים

הארץ עניני ּכל להם ׁשּיּגידּו מׁשה רצה ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכן

בהם: היה יֹודע ּכי ּבמעלֹותיה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָלׂשּמחם

‰‡¯p‰Âנמל לא ּכי הּכתּוב, ּבלׁשֹון ּבעיני ¿«ƒ¿∆ְְְִִֵַַַָָֹ

טעם אבל ּבּׁשכינה, "ÁÏLמׁשה ְֲִֶַַַָָ¿«

,"EÏּבּמנהג והיה מרּגלים. לׁשלח הסּכימּו ּכי ¿ְְְְְְִִִִִִַַַָָָֹ

לאמר חרׁש מרּגלים אנׁשים ׁשנים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹׁשּיּׁשלחּו

צּוהּו עתידֹות הּיֹודע והּׁשם מקצתם, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָוׁשּיׁשלחּו

מּטֹות מּכל אחד איׁש אחד איׁש ְִִִִֶֶֶַַָָָׁשּיׁשלח

הּׁשם חפץ ּכי ׁשּבהם, הּנׂשיאים וׁשּיהיּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל

יזּכרּו אּולי הּגדֹולים ּכל ּבענין ׁשוים ְְְְְִִִִִֶַַָָָָׁשּיהיּו

ׁשוה הּגזרה ׁשּתהיה אין, ואם ה', אל ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָויׁשּובּו

טעם וזה העם. ‚)ּבכל ˜ÂÒÙ) '‰ Èt ÏÚ, ְְֶַַָָָ«ƒ

ּבני וראׁשי נׂשיאים הּׁשם ּבמצות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָׁשּיהיּו

ְִֵָיׂשראל:

‰‡¯p‰Âהזּכיר לא ּכי הּכתּוב, ּפׁשט לפי אלי ¿«ƒ¿∆ְְְִִִִֵַַָָֹ

לׁשלח ׁשּׁשאלּו ׁשאלתם למׁשה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹהּׁשם

היה ׁשאּלּו עּמהם, מׁשה הסּכמת ולא ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹמרּגלים

יׂשראל בני וּיקרבּו ּבכאן מסּפר הּכתּוב היה ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָּכן

וגו' לפנינּו אנׁשים נׁשלחה וּיאמרּו מׁשה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹאל

ּכֹותב היה ּכ ואחר מׁשה, ּבעיני הּדבר ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָוּייטב

אנׁשים ל ׁשלח לאמר מׁשה אל ה' ְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹוידּבר

וגו': אחד איׁש אלי ּדּברּו ְֲִִֵֶֶֶַָּכאׁשר

Ï·‡הּׁשליחּות יׂשראל ׁשּׁשאלּו ,ּכ הענין היה ¬»ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ

ּבא ּכ ואחר מׁשה, ּבעיני הּדבר ְְִֵֵֶַַַַַָָָָוּייטב

לֹו ואמר הּדּברֹות ּכׁשאר מׁשה אל ְְְִִִֶֶַַַָָהּדּבּור

‡�ÌÈL",סתם EÏ ÁÏL"טעם e¯e˙ÈÂוזה ְָ¿«¿¬»ƒְֶַַ¿»

,Ï‡¯NÈ È�·Ï Ô˙B� È�‡ ¯L‡ ÔÚ�k ı¯‡ ˙‡∆∆∆¿««¬∆¬ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

ּכלל. ּבֹו סּפר לא חדׁש ּבענין מדּבר הּוא ְְְְִִֵַַַָָָֹֻּכי

ׁשּתהיהוהיה צדקֹו למען חפץ ה' ּכי זה, ּכל ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשבטיהם ּבכל וׁשּתהיה ּבמצותֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָהּׁשליחּות

יּנצלּו: למען ְְְִִֵֶַַָּובגדֹוליהם,

ÔÎÂנׁשלחה ממׁשה ׁשאלּו ׁשהם עֹוד נראה ¿≈ְְְֲִִִֵֶֶֶָָ

הארץ את לנּו ויחּפרּו לפנינּו ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָאנׁשים

ּובענין ּבדרכים חּפּוׂש והּוא כב), א ְְְְִִִִַָ(דברים

וזה כט), לט (איוב אכל חפר מּלׁשֹון ְִִֶֶַַָָֹהּכּבּוׁש

ּדרּכם, על אחריהם הם ׁשּילכּו "לפנינּו" ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָטעם

י (לעיל לפניהם נסע ה' ּברית וארֹון ְְְֲִִֵֵֶַַָֹּכלׁשֹון

צּוה הּׁשם אבל ÔÚ�k",לג). ı¯‡ ˙‡ e¯e˙ÈÂ" ֲִֵַָָ¿»∆∆∆¿»«

מּלׁשֹון ּדבר, לקנֹות ּכבאים ּברירה ּכטעם ְְְְְִִִֵַַָָָָָוהּוא

יד), ט ב (דה"י והּסחרים הּתרים מאנׁשי ְְְֲִִֵֵַַַַָֹלבד

כ (יחזקאל להם ּתרּתי אׁשר הארץ אל ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָוכן

ועל לג), י (לעיל מנּוחה להם לתּור וכן ְְְֵֶַָָָו),

אם היא הּטֹובה לפרט מׁשה אֹותם צּוה ְִִִִֵֶַָָָֹּכן

וגו' Â‚Â',רעה ‰Ê¯ Ì‡ ‡È‰ ‰�ÓM‰והּכל ָָ«¿≈»ƒƒ»»ְַֹ

בּה ויעלּו הארצֹות, לכל היא צבי ּכי ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָלׂשּמחם

ּגדֹול: ְֵֶָּבחפץ

‰p‰Âאבל היה כן ּכי ּבסתם הענין ּכאן נאמר ¿ƒ≈ְְֱֲִִִֵֶַַָָָָָָ

ּכל מׁשה להם הזּכיר ּתֹורה ְְְִִִֶֶֶָָָּבמׁשנה

חטאּו ּכי ּפׁשעם להם להּגיד מּתחּלתן, ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָהּדברים

עצמם: הם וׁשאלּו ׁשּבּקׁשּו ְְְֲִֵֶֶַַָָּבּמה

ÏÚÂנׁשלחה ּבאמרם חטאּו רּבֹותינּו ּדעת ¿«ְְְְְִֵַַַָָָָ

את רֹואים ׁשהם ּבעבּור לפנינּו, ְֲֲִִֵֵֶֶַָָאנׁשים

להם והיה ּתמיד, להם יעׂשה אׁשר ה' ְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָיׁשּועת

הרּוח ׁשּמה יהיה אׁשר אל הענן אחרי ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָללכת

ּתאותם. למלאֹות מהם, קּבל ּומׁשה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָללכת.

כג), א (דברים הּדבר ּבעיני וּייטב טעם ְְְִִֵֶַַַַַַָָויהיה

רעתכם צּוהּוׁשּסבלּתי והּׁשם לעׂשֹותֹו. והֹוריתי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

אבֹותיו למּטה אחד איׁש אחד איׁש ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּיׁשלח

ׁשמע ז) ח (ש"א ּבׁשמּואל ׁשּנאמר ּכענין ְְְְֱִִֵֶֶַַַוגו'

לא ּכי אלי יאמרּו אׁשר לכל העם ְְְֲִֵֶֶָָֹֹֹּבקֹול

עליהם: מּמל מאסּו אתי ּכי מאסּו ְְֲֲִִִֵֶָָָֹֹֹאת

‰p‰Âּפי על ּבׁשמֹות נּקבּו לא האּלה האנׁשים ¿ƒ≈ְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ

א (לעיל ּבּפקּודים היה ּכאׁשר ְֲִֵֶַַַָָהּׁשם

ּכי יטֿכח), לד (להלן הארץ ּובחּלּוק ְִִֶָָהֿטו)

וׁשֹומר לעֹוׂשיה ּתּקלה בּה תבא לא ה' ְְְִֵֶַַָָָָָֹֹמצות

צּוה יתּבר הּוא רק רע, ּדבר ידע לא ְְִִִֵַַַָָָָָָֹמצוה

וגו' ּתׁשלחּו אבֹותיו למּטה אחד איׁש ְְְֲִִֵֶֶַָָָלמׁשה

אּלה את ּברר מּדעּתֹו ּומׁשה נׂשיאים, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַוׁשּיהיּו

רעה: לנפׁשם ּגמלּו והם ְְְְְְֵַָָָָָָוׁשלחם,

הּׁשבטים הּכתּוב מנה וגו'. ראּובן למּטה ְְְִֵֵַַַָָָָ(ד)

ולא לצבאֹותם ולא לדגליהם ְְְְְְִִֵֶָֹֹֹלא

לפי הּנה למנֹותם ׁשראה ונראה ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָכתֹולדֹותם.

ּונׂשיאים ראׁשים היּו ּכי הּׁשלּוחים, ְְֲִִִִִַַַָָמעלת

יׁש אבל ׁשוה, מעלתם ואין סּפר, ּכאׁשר ְֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבעם

והקּדים ּובכבֹוד, ּבחכמה מחברֹו ּגדֹול ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָּבהם

עצמם מּמעלת ּכי ּבמעלה הּקֹודם ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָהּנכּבד

ּבנׂשיאים וכן הּׁשבט. למעלת לא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹמנאם

יזֿכט) לד (להלן ּכנען ארץ את להם ְְִֶֶֶֶַַַָהחֹולקים

לתֹולדֹותם: לא הּמעלה ּכפי ְְְְֲִִִַַָָָֹהזּכירם
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רּבינּו למׁשה ּטעם מה ועֹוד אבֹותם. ְְֲֵֵֶַַַַָלב

רפה והעם טֹובה הארץ אם הּזאת, ְְִִֶֶַַָָָָָָֹּבּׁשליחּות

סבּור חזק, ׁשהעם אֹו רעה ואם טֹוב, ְֲִֵֶָָָָָָָהרי

למצרים: ׁשּיחזירם ְְֲִִִֵֶַָהּוא

Ï·‡ּכדר אמרּו יׂשראל ּכי ּבזה, הענין יׁשּוב ¬»ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָ

נכריה ּבארץ להּלחם הּבאים ְְְִִִֵֶֶַָָָָָּכל

הּדרכים לדעת אנׁשים לפניהם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּׁשֹולחים

ּבראׁש הּתרים ילכּו ּובׁשּובם הערים ְְְִִֵֶַָָָָֹּומבֹוא

ׁשּנאמר ּכענין הּדרכים, לפניהם להֹורֹות ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּצבא

העיר, מבֹוא את נא הראנּו כד) א ְְִֵֶַָָ(שופטים

ּתחּלה יּלחמּו עיר זֹו ּבאי עצה להם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָוׁשּיּתנּו

וכ הארץ. את לכּבׁש נח יהיה צד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּומאיזה

ּדבר אתנּו ויׁשבּו כב) א (דברים ּבפרּוׁש ְְְִֵָָָָָֹאמרּו

וגו', הערים ואת ּבּה נעלה אׁשר הּדר ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָאת

ּומּׁשם ּתחּלה אליהן נבא אׁשר הערים ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹּכלֹומר

ּכֹובׁשי ּבכל הגּונה עצה וזֹו הארץ. ּבכל ְְְְֲֵֵֶָָָָָָָֹנבא

ׁשּנאמר עצמֹו, מׁשה עֹוד עׂשה וכן ְְֱֲֵֶֶֶַַָָָארצֹות,

יעזר, את לרּגל מׁשה וּיׁשלח לב) כא ְְְִֵֵֶֶַַַַ(להלן

אנׁשים ׁשנים א) ב (יהושע נּון ּבן ּביהֹוׁשע ְְֲִִִִֵַַָֻוכן

ּכי מׁשה. ּבעיני טֹוב היה ּכן ועל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָמרּגלים,

אבל הנס, על מעׂשיו ּבכל יסמ לא ְְֲֲִֵַַַַָָָָֹֹהּכתּוב

ּכאׁשר ולארב, ּולהּׁשמר להחלץ ּבּנלחמים ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹיצּוה

ׁשהיתה ב) ח (שם העי ּבמלחמת הּכתּוב ְְְִֶֶֶַַָָָָָּבא

מׁשה נמל אז רּבים. ּובמקֹומֹות הּׁשם ּפי ְְִִִִֵֶַַַַָעל

לֹו ואמר רׁשּות הּׁשם לֹו ונתן ÁÏLּבּׁשכינה, ְְְְִֵַַַַָָָ¿«

,ÔÚ�k ı¯‡ ˙‡ e¯e˙ÈÂ ÌÈL�‡ EÏוידעּוה ¿¬»ƒ¿»∆∆∆¿««ְֵָָ

הּכּבּוׁש: ּבענין ּתתיעצּו ּפיהם ועל לכם ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָויּגידּו

‰p‰Â(יז (פסוק להם אמר Ê‰מׁשה eÏÚ ¿ƒ≈ֶֶַָָ¬∆

,·‚pa,ּבּנגב הּדר זה עלּו וטעמֹו «∆∆ְֲֲֶֶֶֶֶַַַ

מּפאת הּנגב ּבארץ הּיֹוׁשב העם את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּידעּו

ׁשם, יׂשראל אׁשר ‰e‡הרּוח ˜ÊÁ‰ויצטרכּו ְֲִֵֶַָָָ∆»»ְְְִָ

הערים וכן ּולהחלץ, מאד להׁשּתּמר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּבענינם

לבנֹות ויצטרכּו ּבהן ׁשּיׂשּגבּו ּבצּורֹות הם ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָאם

ואמר אחר. מּצד ׁשּיבֹואּו אֹו וסֹוללֹות ְְִֵֵֵֶַַַָָָּדיק

עצמּה ּבארץ ׁשּידעּו ‡Ìעֹוד ‡È‰ ‰·Bh‰ ְְֵֶֶַָָָ«»ƒƒ

,‰Ú¯מן ּתחּלה יכּבׁשּו רעה היא אם ּכי »»ְְְִִִִִִָָָ

הר ּתרים היּו הם ּכי האחרים, ְֲִִִֵֵַַָָָהּמקֹומֹות

ּכבׁש לא יהֹוׁשע ּגם ּכי חברֹון, מּצד ְְֱִִִֶַַַַָָֹֻהאמֹורי

טעם וזה ּכּלם. ‰e‡את ¯L‡ ı¯‡‰ ‰Óe ְֶֶַַָֻ»»»∆¬∆

(ËÈ ˜ÂÒÙ) da ·LBÈ:ּבּנגב הּיֹוׁשב העם על , ≈»ֵֶֶַַַָָ

ÔÎzÈÂׁשמנה היא ּכי ׁשּידע ּבעבּור מׁשה ּכי ¿ƒ»≈ְֲִִִֵֶֶַַָָ

ח) ג (שמות לֹו ׁשּנאמר ּכמֹו ְְֱֶֶַָוטֹובה,

אמר ּכן ּבעבּור וגו', ּורחבה טֹובה ארץ ְֲֵֶֶֶַַָָָָאל

לעם ׁשּיּגידּו ּכדי ּכן, לדעת לב ׁשּיּתנּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלהם

ּבׂשמחה, ׁשם לעלֹות כח ויחליפּו ְְְְְְֲֲִִִַַַָָֹויׂשמחּו

להם אמר ּולכÈ¯tÓ ÌzÁ˜Ïe Ìz˜fÁ˙‰Â ְֶַָָָ¿ƒ¿««¿∆¿«¿∆ƒ¿ƒ

(Î ˜ÂÒÙ) ı¯‡‰ּבׁשבח ּבעיניהם ׁשּיראּו ּכדי , »»∆ְְְְִִֵֵֵֶֶַ

ֶָָהארץ:

ÔÓeמחברֹון מאד רחֹוק מצרים אין ּכי הּידּוע ƒְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

מּגעת ּכנען וארץ ימים, ׁשבעת ּכמהל ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָרק

ידעּו ׁשּלא אפׁשר ואי למצרים, קרֹוב ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹּבּתחּומּה

היא הּטֹובה ּכנען ארץ ענין ּבמצרים ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָהּדרים

הּדראם את לדעת מׁשה ׁשל ּכּונתֹו אבל רעה. ֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּתחּלה יכּבׁש אׁשר הערים ואת ּבּה יעלה ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָאׁשר

ּבמצרים יׂשראל היּו ואמנם ּפרׁשּתי, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּכאׁשר

על יבינּו, ולא ידעּו לא ּפר ּבעבֹודת ְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹֹעבדים

הארץ עניני ּכל להם ׁשּיּגידּו מׁשה רצה ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכן

בהם: היה יֹודע ּכי ּבמעלֹותיה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָלׂשּמחם

‰‡¯p‰Âנמל לא ּכי הּכתּוב, ּבלׁשֹון ּבעיני ¿«ƒ¿∆ְְְִִֵַַַָָֹ

טעם אבל ּבּׁשכינה, "ÁÏLמׁשה ְֲִֶַַַָָ¿«

,"EÏּבּמנהג והיה מרּגלים. לׁשלח הסּכימּו ּכי ¿ְְְְְְִִִִִִַַַָָָֹ

לאמר חרׁש מרּגלים אנׁשים ׁשנים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹׁשּיּׁשלחּו

צּוהּו עתידֹות הּיֹודע והּׁשם מקצתם, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָוׁשּיׁשלחּו

מּטֹות מּכל אחד איׁש אחד איׁש ְִִִִֶֶֶַַָָָׁשּיׁשלח

הּׁשם חפץ ּכי ׁשּבהם, הּנׂשיאים וׁשּיהיּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל

יזּכרּו אּולי הּגדֹולים ּכל ּבענין ׁשוים ְְְְְִִִִִֶַַָָָָׁשּיהיּו

ׁשוה הּגזרה ׁשּתהיה אין, ואם ה', אל ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָויׁשּובּו

טעם וזה העם. ‚)ּבכל ˜ÂÒÙ) '‰ Èt ÏÚ, ְְֶַַָָָ«ƒ

ּבני וראׁשי נׂשיאים הּׁשם ּבמצות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָׁשּיהיּו

ְִֵָיׂשראל:

‰‡¯p‰Âהזּכיר לא ּכי הּכתּוב, ּפׁשט לפי אלי ¿«ƒ¿∆ְְְִִִִֵַַָָֹ

לׁשלח ׁשּׁשאלּו ׁשאלתם למׁשה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹהּׁשם

היה ׁשאּלּו עּמהם, מׁשה הסּכמת ולא ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹמרּגלים

יׂשראל בני וּיקרבּו ּבכאן מסּפר הּכתּוב היה ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָּכן

וגו' לפנינּו אנׁשים נׁשלחה וּיאמרּו מׁשה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹאל

ּכֹותב היה ּכ ואחר מׁשה, ּבעיני הּדבר ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָוּייטב

אנׁשים ל ׁשלח לאמר מׁשה אל ה' ְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹוידּבר

וגו': אחד איׁש אלי ּדּברּו ְֲִִֵֶֶֶַָּכאׁשר

Ï·‡הּׁשליחּות יׂשראל ׁשּׁשאלּו ,ּכ הענין היה ¬»ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ

ּבא ּכ ואחר מׁשה, ּבעיני הּדבר ְְִֵֵֶַַַַַָָָָוּייטב

לֹו ואמר הּדּברֹות ּכׁשאר מׁשה אל ְְְִִִֶֶַַַָָהּדּבּור

‡�ÌÈL",סתם EÏ ÁÏL"טעם e¯e˙ÈÂוזה ְָ¿«¿¬»ƒְֶַַ¿»

,Ï‡¯NÈ È�·Ï Ô˙B� È�‡ ¯L‡ ÔÚ�k ı¯‡ ˙‡∆∆∆¿««¬∆¬ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

ּכלל. ּבֹו סּפר לא חדׁש ּבענין מדּבר הּוא ְְְְִִֵַַַָָָֹֻּכי

ׁשּתהיהוהיה צדקֹו למען חפץ ה' ּכי זה, ּכל ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשבטיהם ּבכל וׁשּתהיה ּבמצותֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָהּׁשליחּות

יּנצלּו: למען ְְְִִֵֶַַָּובגדֹוליהם,

ÔÎÂנׁשלחה ממׁשה ׁשאלּו ׁשהם עֹוד נראה ¿≈ְְְֲִִִֵֶֶֶָָ

הארץ את לנּו ויחּפרּו לפנינּו ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָאנׁשים

ּובענין ּבדרכים חּפּוׂש והּוא כב), א ְְְְִִִִַָ(דברים

וזה כט), לט (איוב אכל חפר מּלׁשֹון ְִִֶֶַַָָֹהּכּבּוׁש

ּדרּכם, על אחריהם הם ׁשּילכּו "לפנינּו" ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָטעם

י (לעיל לפניהם נסע ה' ּברית וארֹון ְְְֲִִֵֵֶַַָֹּכלׁשֹון

צּוה הּׁשם אבל ÔÚ�k",לג). ı¯‡ ˙‡ e¯e˙ÈÂ" ֲִֵַָָ¿»∆∆∆¿»«

מּלׁשֹון ּדבר, לקנֹות ּכבאים ּברירה ּכטעם ְְְְְִִִֵַַָָָָָוהּוא

יד), ט ב (דה"י והּסחרים הּתרים מאנׁשי ְְְֲִִֵֵַַַַָֹלבד

כ (יחזקאל להם ּתרּתי אׁשר הארץ אל ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָוכן

ועל לג), י (לעיל מנּוחה להם לתּור וכן ְְְֵֶַָָָו),

אם היא הּטֹובה לפרט מׁשה אֹותם צּוה ְִִִִֵֶַָָָֹּכן

וגו' Â‚Â',רעה ‰Ê¯ Ì‡ ‡È‰ ‰�ÓM‰והּכל ָָ«¿≈»ƒƒ»»ְַֹ

בּה ויעלּו הארצֹות, לכל היא צבי ּכי ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָלׂשּמחם

ּגדֹול: ְֵֶָּבחפץ

‰p‰Âאבל היה כן ּכי ּבסתם הענין ּכאן נאמר ¿ƒ≈ְְֱֲִִִֵֶַַָָָָָָ

ּכל מׁשה להם הזּכיר ּתֹורה ְְְִִִֶֶֶָָָּבמׁשנה

חטאּו ּכי ּפׁשעם להם להּגיד מּתחּלתן, ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָהּדברים

עצמם: הם וׁשאלּו ׁשּבּקׁשּו ְְְֲִֵֶֶַַָָּבּמה

ÏÚÂנׁשלחה ּבאמרם חטאּו רּבֹותינּו ּדעת ¿«ְְְְְִֵַַַָָָָ

את רֹואים ׁשהם ּבעבּור לפנינּו, ְֲֲִִֵֵֶֶַָָאנׁשים

להם והיה ּתמיד, להם יעׂשה אׁשר ה' ְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָיׁשּועת

הרּוח ׁשּמה יהיה אׁשר אל הענן אחרי ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָללכת

ּתאותם. למלאֹות מהם, קּבל ּומׁשה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָללכת.

כג), א (דברים הּדבר ּבעיני וּייטב טעם ְְְִִֵֶַַַַַַָָויהיה

רעתכם צּוהּוׁשּסבלּתי והּׁשם לעׂשֹותֹו. והֹוריתי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

אבֹותיו למּטה אחד איׁש אחד איׁש ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּיׁשלח

ׁשמע ז) ח (ש"א ּבׁשמּואל ׁשּנאמר ּכענין ְְְְֱִִֵֶֶַַַוגו'

לא ּכי אלי יאמרּו אׁשר לכל העם ְְְֲִֵֶֶָָֹֹֹּבקֹול

עליהם: מּמל מאסּו אתי ּכי מאסּו ְְֲֲִִִֵֶָָָֹֹֹאת

‰p‰Âּפי על ּבׁשמֹות נּקבּו לא האּלה האנׁשים ¿ƒ≈ְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ

א (לעיל ּבּפקּודים היה ּכאׁשר ְֲִֵֶַַַָָהּׁשם

ּכי יטֿכח), לד (להלן הארץ ּובחּלּוק ְִִֶָָהֿטו)

וׁשֹומר לעֹוׂשיה ּתּקלה בּה תבא לא ה' ְְְִֵֶַַָָָָָֹֹמצות

צּוה יתּבר הּוא רק רע, ּדבר ידע לא ְְִִִֵַַַָָָָָָֹמצוה

וגו' ּתׁשלחּו אבֹותיו למּטה אחד איׁש ְְְֲִִֵֶֶַָָָלמׁשה

אּלה את ּברר מּדעּתֹו ּומׁשה נׂשיאים, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַוׁשּיהיּו

רעה: לנפׁשם ּגמלּו והם ְְְְְְֵַָָָָָָוׁשלחם,

הּׁשבטים הּכתּוב מנה וגו'. ראּובן למּטה ְְְִֵֵַַַָָָָ(ד)

ולא לצבאֹותם ולא לדגליהם ְְְְְְִִֵֶָֹֹֹלא

לפי הּנה למנֹותם ׁשראה ונראה ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָכתֹולדֹותם.

ּונׂשיאים ראׁשים היּו ּכי הּׁשלּוחים, ְְֲִִִִִַַַָָמעלת

יׁש אבל ׁשוה, מעלתם ואין סּפר, ּכאׁשר ְֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבעם

והקּדים ּובכבֹוד, ּבחכמה מחברֹו ּגדֹול ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָּבהם

עצמם מּמעלת ּכי ּבמעלה הּקֹודם ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָהּנכּבד

ּבנׂשיאים וכן הּׁשבט. למעלת לא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹמנאם

יזֿכט) לד (להלן ּכנען ארץ את להם ְְִֶֶֶֶַַַָהחֹולקים

לתֹולדֹותם: לא הּמעלה ּכפי ְְְְֲִִִַַָָָֹהזּכירם
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(ä):éøBç-ïa èôL ïBòîL ähîì§©¥´¦§½¨−̈¤¦«

(å):äpôé-ïa áìk äãeäé ähîì§©¥´§½̈¨¥−¤§ª¤«

(æ):óñBé-ïa ìàâé øëùOé ähîì§©¥´¦¨½̈¦§−̈¤¥«

(ç):ïeð-ïa òLBä íéøôà ähîì§©¥¬¤§¨−¦¥¬©¦«

(è):àeôø-ïa éèìt ïîéðá ähîì§©¥´¦§¨¦½©§¦−¤¨«

(é):éãBñ-ïa ìàécb ïìeáæ ähîì§©¥´§ª½©¦¥−¤¦«

(àé):éñeñ-ïa écb äMðî ähîì óñBé ähîì§©¥¬¥−§©¥´§©¤®©¦−¤¦«

(áé):élîb-ïa ìàénò ïã ähîì§©¥´½̈©¦¥−¤§©¦«

(âé):ìàëéî-ïa øeúñ øLà ähîì§©¥´¨¥½§−¤¦«¨¥«

(ãé):éñôå-ïa éaçð éìzôð ähîì§©¥´©§¨¦½©§¦−¤¨§¦«

(åè):éëî-ïa ìàeàb ãâ ähîì§©¥´½̈§¥−¤¨¦«

(æè)-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàä úBîL älà¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤
:òLBäé ïeð-ïa òLBäì äLî àø÷iå õøàä̈¨®¤©¦§¨¬¤²§¥¬©¦−§ª«©

i"yx£'B‚Â ÚLB‰Ï ‰LÓ ‡¯˜iÂ∑.מרּגלים מעצת יֹוׁשיע יּה עליו: .(במ"ר)התּפּלל «ƒ¿»…∆¿≈«¿ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 320 'nr a"g y"ewl t"r)

rWFdi lr dWn zNtY§¦©Ÿ¤©§ª©

יהֹוׁשע: ּבן־נּון להֹוׁשע מׁשה ְַֻֽ�ִַ�ְֵ�ֶֹ�ְִַָוּיקרא
מרּגלים מעצת יֹוׁשיעָך י–ה עליו ובפרש"י)התּפּלל טז. (יג, ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ

מעצתם? יהֹוׁשע את להּציל הצרְך ּומּדּוע ׁשֹולחם, היה לא ּכׁשרים היּו לא ּדבאם היּו', ּכׁשרים ׁשעה 'ּבאֹותּה הרי להבין: ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻצריְך

המרּגלים? ׁשאר על ולא יהֹוׁשע על רק התּפּלל מּדּוע ּבתפּלה, צרְך היה ּבאם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻּומאידְך,

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּבחסידּות ד)מבאר לו, במדבר לחיֹות(לקו"ת יכלּו ּבּמדּבר ׁשּבהיֹותם מּכְך, נבע ּבּמדּבר להּׁשאר ׁשרצֹונם המרּגלים, טענת ּבטעם ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

מּדרּגתם לירד יצרכּו ׁשּבּה יׂשראל, לארץ להּכנס רצּו לא ולכן ּומבלּבלים. הּמטרידים עוה"ז עניני מּכל ּובהתנּתקּות ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻּבקדּׁשה

ּכזֹו. לטענה מקֹום נתינת היתה ּדרּגתם ׁשּמּצד יּתכן ואכן, העֹולם. ּבעניני ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָּולהתעּסק

הּוא ׁשּצריְך ּכיון מקֹום, זֹו לטענה אין עבּורֹו הרי יׂשראל, ּכרֹועה מׁשה מקֹום את למּלאֹות הּוא ׁשעתיד ּכיון יהֹוׁשע, ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻמשא"כ

הצרְך המרּגלים, היּו ׁשּכׁשרים אף על ּולכְך, ית'. לֹו ּדירה ולעׂשֹותּה יׂשראל לארץ להּכנס יׂשראל ּדעם הּכללי ּבּצרְך ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻלהתחּׁשב

טענה. טענתם אין ׁשעבּורֹו ּדייקא, יהֹוׁשע על להתּפּלל ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֻמרע"ה

(æé)øà-úà øeúì äLî íúà çìLiåíäìà øîàiå ïòðk õ ©¦§©³Ÿ¨Æ¤½¨−¤¤´¤§¨®©©´Ÿ¤£¥¤À
:øää-úà íúéìòå áâpa äæ eìò£¬¤Æ©¤½¤©«£¦¤−¤¨¨«

i"yx£·‚pa ‰Ê eÏÚ∑,ארץֿיׂשראל ׁשל הּפסלת היה ּכהּוא ואחר ּתחּלה הּפסלת את מראין הּתּגרים ּדר ׁשּכן ¬∆«∆∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
הּׁשבח את .מראין ְִֶֶַַַ

(çé)äéìò áLiä íòä-úàå àåä-äî õøàä-úà íúéàøe§¦¤¬¤¨−̈¤©¦®§¤¨¨Æ©¥´¨¤½¨
:áø-íà àeä èòîä äôøä àeä ÷æçä¤«¨¨¬Æ£¨¤½©§©¬−¦¨«

i"yx£‡Â‰Œ‰Ó ı¯‡‰Œ˙‡∑(במ"ר)ויׁש אֹוכלֹוסין, מגּדלת יׁש חּלׁשים, מגּדלת ארץ ויׁש ּגּבֹורים, מגּדלת ארץ יׁש ∆»»∆«ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ

È¯BÁ:ה ¯a ËÙL ÔBÚÓL„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»«ƒ

pÙÈ‰:ו ¯a ·Ïk ‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ»»≈«¿À∆

ÛÒBÈ:ז ¯a Ï‡‚È ¯Î˘OÈc ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ»»ƒ¿»«≈

�Ôe:ח ¯a ÚLB‰ ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿∆¿»ƒ≈««

¯eÙ‡:ט ¯a ÈËÏt ÔÓÈ�·„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ«»

È„BÒ:י ¯a Ï‡Ècb ÔÏe·Ê„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿À«ƒ≈«ƒ

a¯יא Ècb ‰M�Ó„ ‡Ë·LÏ ÛÒBÈ„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»ƒ¿«∆«ƒ«
:ÈÒeÒƒ

ÈlÓb:יב ¯a Ï‡ÈnÚ Ô„„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»«ƒ≈«¿«ƒ

Ï‡ÎÈÓ:יג ¯a ¯e˙Ò ¯L‡„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»≈¿«ƒ»≈

ÈÒÙÂ:יד ¯a ÈaÁ� ÈÏzÙ�„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ«»¿ƒ

ÈÎÓ:טו ¯a Ï‡e‡b „‚„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»¿≈«»ƒ

LÓ‰טז ÁÏL Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«À¿«»ƒ¿«…∆
¯a ÚLB‰Ï ‰LÓ ‡¯˜e ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï¿«»»»«¿»¿»…∆¿≈««

:ÚLB‰È Ôe�¿À«

‡¯Ú‡יז ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿…∆¿«»»»«¿»
Ôe˜Ò˙Â ‡ÓB¯„a ‡„ e˜Ò ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÔÚ�Î„ƒ¿»««¬«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿

:‡¯eËÏ¿»

Èc˙·יח ‡nÚ ˙ÈÂ ‡È‰ ‡Ó ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁ˙Â¿∆¡»«¿»»ƒ¿»«»¿»≈
Ì‡ ‡e‰ ¯ÚÊ‰ LlÁ Ì‡ ‡e‰ ÛÈw˙‰ dÏÚ¬«¬«ƒƒ«»«¿≈ƒ

:ÈbÒ«ƒ
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אֹוכלֹוסין ‰¯Ù‰.ממעטת ‡e‰ ˜ÊÁ‰∑(במ"ר)על ׁשּסֹומכין הם, חזקים – יֹוׁשבין ּבפרזים אם להם: מסר סימן ְְִֶֶַ∆»»¬»∆ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
הם חּלׁשים – יֹוׁשבין הם ּבצּורֹות ּבערים ואם .ּגבּורתם, ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

(èé)äòø-íà àåä äáBèä da áLé àeä-øLà õøàä äîe¨´¨À̈¤£¤Æ¥´½̈£¨¬¦−¦¨¨®
íà íéðçîaä äpäa áLBé àeä-øLà íéøòä äîe¨´¤«¨¦À£¤Æ¥´¨¥½¨©«§©«£¦−¦¬

:íéøöáîa§¦§¨¦«
i"yx£ÌÈ�ÁÓa‰∑חֹומה מאין ּופתּוחין ּפצּוחין ּכרּכין הּבפצחין. ‰È‡.ּתרּגּומֹו: ‰·BË‰∑טֹובים ּותהֹומֹות ּבמעינֹות «¿«¬ƒְְְְְְִִִִֵֵַַַַָ¬»ƒְְְִַָ

רמב"ן.ּובריאים ְִִ

(ë)ïéà-íà õò da-Léä äæø-íà àåä äðîMä õøàä äîe¨´Â¨Â̈¤©§¥¨̧¦¹¦¨À̈£¥«¨¬¥Æ¦©½¦
éøeka éîé íéîiäå õøàä éøtî ízç÷ìe íz÷fçúäå§¦̧§©©§¤½§©§¤−¦§¦´¨¨®¤§©̧¨¦½§¥−¦¥¬

:íéáðò£¨¦«
i"yx£ıÚ daŒLÈ‰∑ּבזכּותֹו עליהם ׁשּיגן ּכׁשר אדם ּבהם יׁש ÌÈ·�Ú.אם È¯eka∑מתּבּׁשלין ׁשהענבים ימים ¬≈»≈ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָƒ≈¬»ƒְְֲִִִִֶַָָָ

.ּבבּכּור ְִ

ß oeiq `"k ipy mei ß

(àë)àáì áçø-ãò ïö-øaãnî õøàä-úà eøúiå eìòiå©©«£−©¨ª´¤¨¨®¤¦¦§©¦¬©§−Ÿ§¬Ÿ
:úîç£¨«

i"yx£˙ÓÁ ‡·Ï ·Á¯Œ„Ú ÔˆŒ¯a„nÓ∑– ּדרֹומית ּגבּול רּוח הלכּו ּגא"ם: ּכמין ּוברחב ּבאר ּבגבּוליה הלכּו ƒƒ¿«ƒ«¿…¿…¬»ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
ׁשהּים הּים, עד ּדרֹומיתֿמזרחית ּגבּול ּדר ּבּנגב", זה "עלּו מׁשה: ׁשּצּוה ּכמֹו מערב, מקצֹוע עד מזרח ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹמּמקצֹוע
ּבמקצֹוע ההר הר אצל ׁשהּוא חמת, לבא עד הּים ׂשפת על מערבי ּגבּול ּכל והלכּו חזרּו ּומּׁשם מערבי, ּגבּול ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּוא

מסעי" "אּלה ּבפרׁשת הארץ ּבגבּולֹות ׁשּמפרׁש ּכמֹו .מערביתֿצפֹונית, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(áë)éîìúå éLL ïîéçà íLå ïBøáç-ãò àáiå áâpá eìòiå©©«£´©¤»¤»©¨´Ÿ©¤§¼§¨³£¦¨Æ¥©´§©§©½
:íéøöî ïòö éðôì äúðáð íéðL òáL ïBøáçå ÷ðòä éãéìé§¦¥−¨«£¨®§¤§À¤³©¨¦Æ¦§§½̈¦§¥−¬Ÿ©¦§¨«¦

i"yx£ÔB¯·ÁŒ„Ú ‡·iÂ∑(לד ּבעצתם.(סוטה להיֹות לחבריו נּסת יהא ׁשּלא אבֹות, קברי על ונׁשּתּטח ׁשם הל לבּדֹו ּכלב «»…«∆¿ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
אֹומר הּוא א)וכן ּוכתיב(דברים ּדרּֿבּה". אׁשר אתֿהארץ "ולֹוֿאּתן א): אתֿחברֹון"(שופטים לכלב "וּיּתנּו :.Ú·L ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ∆«
‰˙�·� ÌÈ�L∑(לד הּגדֹול?(סוטה ּבנֹו למצרים צען את ׁשּיבנה קדם הּקטן ּבנֹו לכנען חברֹון את חם ׁשּבנה אפׁשר »ƒƒ¿¿»ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

טרׁשין ל ׁשאין יׂשראל: ארץ ׁשל ׁשבחּה להֹודיע ּובא ּבצען, מּׁשבעה אחד על טּוב ּבכל מבּנה ׁשהיתה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֻאּלא
ׁשּנאמר ּכמצרים, הארצֹות ּבכל מעּלה ל ואין מתים; לקברֹות הקצּוה לפיכ מחברֹון, יֹותר (בראשיתּבארץֿיׂשראל ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר:יג) הּמלכים, מֹוׁשב ׁשּׁשם מצרים, ׁשּבארץ המעּלה היא וצען מצרים", ּכארץ "ּכגןֿה' ל): "ּכיֿהיּו(ישעיה : ְְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻ
חלקים ׁשבעה מּמּנה טֹובה חברֹון והיתה ׂשריו", רמב"ן.בצען ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָֹ

‰È‡יט ‡·Ë‰ da ·˙È ‡e‰ Èc ‡Ú¯‡ ‡Óe»«¿»ƒ»≈«¬»»ƒ
Ô‰a ·˙È ‡e‰ Èc ‡iÂ¯˜ ‡Óe ‡LÈa Ì‡ƒƒ»»ƒ¿«»ƒ»≈¿≈

:ÔÈk¯Îa Ì‡ ÔÈÁˆÙa‰«¿«¿ƒƒƒ¿«ƒ

ÈkÒÓ�‡כ Ì‡ ‡È‰ ‡¯ÈzÚ‰ ‡Ú¯‡ ‡Óe»«¿»¬«ƒ»ƒƒƒ¿≈»
Ôe·q˙Â ÔeÙ˜˙˙Â ‡Ï Ì‡ ÔÈ�ÏÈ‡ da ˙È‡‰«ƒ«ƒ»ƒƒ»¿ƒ¿¿¿ƒ¿
:ÔÈ·pÚ È¯eka ÈÓBÈ ‡iÓBÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡a‡Ó≈ƒ»¿«¿»¿«»≈ƒ≈ƒ¿ƒ

„ˆÔÈכא ‡¯a„nÓ ‡Ú¯‡ ˙È eÏÈl‡Â e˜ÈÏÒe¿ƒ¿«ƒ»«¿»ƒ«¿¿»¿ƒ
:˙ÓÁ ÈËÓÏ ·BÁ¯ „Ú«¿ƒ¿≈¬»

Ôn˙Âכב ÔB¯·Á „Ú ‡˙‡Â ‡ÓB¯„· e˜ÈÏÒe¿ƒƒ¿»«¬»«∆¿¿«»
Ú·L ÔB¯·ÁÂ ‡È¯ab È�a ÈÓÏ˙Â ÈLL ÔÓÈÁ‡¬ƒ»≈«¿«¿«¿≈ƒ»«»¿∆¿¿«

:ÌÈ¯ˆÓc Ò�Ë Ì„˜ ˙‡È�a˙‡ ÔÈ�L¿ƒƒ¿¿ƒ«√»»«¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אברהם רּבי אמר רעה. אם היא הּטֹובה ְִִִַַַַָָָָָָ(יט)

טֹוב ׁשּלּה ׁשהאויר טֹובה הארץ ֲִִֶֶֶָָָָָאם

ואמר וחזר טֹובים, ‰È‡והּמים ‰�ÓM‰ ְְְִִַַַַָָ«¿≈»ƒ

רּבים: ּופרֹות חּטה ֲִִֵַַָלעׂשֹות

,ÔBÎp‰Âּכי"‰·Bh‰",הּטֹובֹות ּכל ּכֹוללת ¿«»ִ«»ֶֶַָ

אבל ּבכללן. הרעֹות ּכל ְְֲִָָָָָָָָו"רעה"

ּבארץ ּופרֹותיהׁשּתה‰Bh·‰יּתכן ׁשמנה יה ִֵֶָָָ«»ְְִֵֵֶֶֶָָ

ּפּנג הּׁשמנים הּדברים בה ויּמצאּו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָׁשמנים

ׁשּתהיה אֹו ּבהם, וכּיֹוצא ּותאנים ּותמרים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָוׁשמן

ּולהעדר ּתדיר ּגׁשמים ּוצריכה ורזה ְְְְִִִֵֵָָָָָָָטֹובה

ליֹובׁש, נֹוטים ּפרֹותיה ויהיּו מאד, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָֹּולהזּדּבל

מן יֹותר ּומתקּימים טֹובים ׁשהם ּפי על ְְְִִִִִֵֵֶַַַואף

הרּבה הרזים הּפרֹות יּמצאּו וׁשם ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּׁשמנים,

והחרּובין והּתּפּוחים והּלּוזים ּכאגֹוזים ְְְְֱִִִִֶֶַַַָֹמאד

ארץ היא אם יכלל והּנה היערים, ְְְִִִִִֵֵֶֶַָֹּופרֹות

ּכהרים: רזה ארץ אֹו ּכמיׁשֹור ְְְִִֵֶֶָָָָׁשמנה

Ï·‡,מסּכנא אם היא העּתירא ּתרּגם אּונקלּוס ¬»ְְְְֲִִִִִֵֵַָָ

עׁשירים יֹוׁשביהן אׁשר ארצֹות יׁש ְֲֲֲִִִֵֵֶֶָּכי

רֹוכליהם ּוׁשכניהם ּביניהן הּמצּוי הּזֹול ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָמּפני

צריכֹות ארצֹות ויׁש ּבהם, הּנמצא הּטֹוב ְְְְֲִִֵֶַַָָָָּבכל

לא טֹובֹות והן יד, קצרי ויֹוׁשביהן ְְְְְִִֵֵֵֶָָָֹלׁשכֹונתם

וטעם ּכלל. (ÂÒÙ˜רעֹות ÌzÁ˜Ïe Ìz˜fÁ˙‰Â ְְַַָָ¿ƒ¿««¿∆¿«¿∆

(Îיּכירּו ּפן הארץ מּפרי ּבלקחם יפחדּו ׁשּלא ,ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֹ

מרּגלים: ׁשהם ְְִֵֶֶַָבהם

ׁשּבנה אפׁשר נבנתה. ׁשנים ׁשבע וחברֹון ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָ(כב)

קדם הּקטן ּבנֹו לכנען חברֹון את ְְְִֶֶֶַַַָָָֹחם

אּלא הּגדֹול, לבנֹו מצרים צען את ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשּיבנה



לי gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy

אֹוכלֹוסין ‰¯Ù‰.ממעטת ‡e‰ ˜ÊÁ‰∑(במ"ר)על ׁשּסֹומכין הם, חזקים – יֹוׁשבין ּבפרזים אם להם: מסר סימן ְְִֶֶַ∆»»¬»∆ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
הם חּלׁשים – יֹוׁשבין הם ּבצּורֹות ּבערים ואם .ּגבּורתם, ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

(èé)äòø-íà àåä äáBèä da áLé àeä-øLà õøàä äîe¨´¨À̈¤£¤Æ¥´½̈£¨¬¦−¦¨¨®
íà íéðçîaä äpäa áLBé àeä-øLà íéøòä äîe¨´¤«¨¦À£¤Æ¥´¨¥½¨©«§©«£¦−¦¬

:íéøöáîa§¦§¨¦«
i"yx£ÌÈ�ÁÓa‰∑חֹומה מאין ּופתּוחין ּפצּוחין ּכרּכין הּבפצחין. ‰È‡.ּתרּגּומֹו: ‰·BË‰∑טֹובים ּותהֹומֹות ּבמעינֹות «¿«¬ƒְְְְְְִִִִֵֵַַַַָ¬»ƒְְְִַָ

רמב"ן.ּובריאים ְִִ

(ë)ïéà-íà õò da-Léä äæø-íà àåä äðîMä õøàä äîe¨´Â¨Â̈¤©§¥¨̧¦¹¦¨À̈£¥«¨¬¥Æ¦©½¦
éøeka éîé íéîiäå õøàä éøtî ízç÷ìe íz÷fçúäå§¦̧§©©§¤½§©§¤−¦§¦´¨¨®¤§©̧¨¦½§¥−¦¥¬

:íéáðò£¨¦«
i"yx£ıÚ daŒLÈ‰∑ּבזכּותֹו עליהם ׁשּיגן ּכׁשר אדם ּבהם יׁש ÌÈ·�Ú.אם È¯eka∑מתּבּׁשלין ׁשהענבים ימים ¬≈»≈ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָƒ≈¬»ƒְְֲִִִִֶַָָָ

.ּבבּכּור ְִ

ß oeiq `"k ipy mei ß

(àë)àáì áçø-ãò ïö-øaãnî õøàä-úà eøúiå eìòiå©©«£−©¨ª´¤¨¨®¤¦¦§©¦¬©§−Ÿ§¬Ÿ
:úîç£¨«

i"yx£˙ÓÁ ‡·Ï ·Á¯Œ„Ú ÔˆŒ¯a„nÓ∑– ּדרֹומית ּגבּול רּוח הלכּו ּגא"ם: ּכמין ּוברחב ּבאר ּבגבּוליה הלכּו ƒƒ¿«ƒ«¿…¿…¬»ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
ׁשהּים הּים, עד ּדרֹומיתֿמזרחית ּגבּול ּדר ּבּנגב", זה "עלּו מׁשה: ׁשּצּוה ּכמֹו מערב, מקצֹוע עד מזרח ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹמּמקצֹוע
ּבמקצֹוע ההר הר אצל ׁשהּוא חמת, לבא עד הּים ׂשפת על מערבי ּגבּול ּכל והלכּו חזרּו ּומּׁשם מערבי, ּגבּול ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּוא

מסעי" "אּלה ּבפרׁשת הארץ ּבגבּולֹות ׁשּמפרׁש ּכמֹו .מערביתֿצפֹונית, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(áë)éîìúå éLL ïîéçà íLå ïBøáç-ãò àáiå áâpá eìòiå©©«£´©¤»¤»©¨´Ÿ©¤§¼§¨³£¦¨Æ¥©´§©§©½
:íéøöî ïòö éðôì äúðáð íéðL òáL ïBøáçå ÷ðòä éãéìé§¦¥−¨«£¨®§¤§À¤³©¨¦Æ¦§§½̈¦§¥−¬Ÿ©¦§¨«¦

i"yx£ÔB¯·ÁŒ„Ú ‡·iÂ∑(לד ּבעצתם.(סוטה להיֹות לחבריו נּסת יהא ׁשּלא אבֹות, קברי על ונׁשּתּטח ׁשם הל לבּדֹו ּכלב «»…«∆¿ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
אֹומר הּוא א)וכן ּוכתיב(דברים ּדרּֿבּה". אׁשר אתֿהארץ "ולֹוֿאּתן א): אתֿחברֹון"(שופטים לכלב "וּיּתנּו :.Ú·L ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ∆«
‰˙�·� ÌÈ�L∑(לד הּגדֹול?(סוטה ּבנֹו למצרים צען את ׁשּיבנה קדם הּקטן ּבנֹו לכנען חברֹון את חם ׁשּבנה אפׁשר »ƒƒ¿¿»ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

טרׁשין ל ׁשאין יׂשראל: ארץ ׁשל ׁשבחּה להֹודיע ּובא ּבצען, מּׁשבעה אחד על טּוב ּבכל מבּנה ׁשהיתה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֻאּלא
ׁשּנאמר ּכמצרים, הארצֹות ּבכל מעּלה ל ואין מתים; לקברֹות הקצּוה לפיכ מחברֹון, יֹותר (בראשיתּבארץֿיׂשראל ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר:יג) הּמלכים, מֹוׁשב ׁשּׁשם מצרים, ׁשּבארץ המעּלה היא וצען מצרים", ּכארץ "ּכגןֿה' ל): "ּכיֿהיּו(ישעיה : ְְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻ
חלקים ׁשבעה מּמּנה טֹובה חברֹון והיתה ׂשריו", רמב"ן.בצען ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָֹ

‰È‡יט ‡·Ë‰ da ·˙È ‡e‰ Èc ‡Ú¯‡ ‡Óe»«¿»ƒ»≈«¬»»ƒ
Ô‰a ·˙È ‡e‰ Èc ‡iÂ¯˜ ‡Óe ‡LÈa Ì‡ƒƒ»»ƒ¿«»ƒ»≈¿≈

:ÔÈk¯Îa Ì‡ ÔÈÁˆÙa‰«¿«¿ƒƒƒ¿«ƒ

ÈkÒÓ�‡כ Ì‡ ‡È‰ ‡¯ÈzÚ‰ ‡Ú¯‡ ‡Óe»«¿»¬«ƒ»ƒƒƒ¿≈»
Ôe·q˙Â ÔeÙ˜˙˙Â ‡Ï Ì‡ ÔÈ�ÏÈ‡ da ˙È‡‰«ƒ«ƒ»ƒƒ»¿ƒ¿¿¿ƒ¿
:ÔÈ·pÚ È¯eka ÈÓBÈ ‡iÓBÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡a‡Ó≈ƒ»¿«¿»¿«»≈ƒ≈ƒ¿ƒ

„ˆÔÈכא ‡¯a„nÓ ‡Ú¯‡ ˙È eÏÈl‡Â e˜ÈÏÒe¿ƒ¿«ƒ»«¿»ƒ«¿¿»¿ƒ
:˙ÓÁ ÈËÓÏ ·BÁ¯ „Ú«¿ƒ¿≈¬»

Ôn˙Âכב ÔB¯·Á „Ú ‡˙‡Â ‡ÓB¯„· e˜ÈÏÒe¿ƒƒ¿»«¬»«∆¿¿«»
Ú·L ÔB¯·ÁÂ ‡È¯ab È�a ÈÓÏ˙Â ÈLL ÔÓÈÁ‡¬ƒ»≈«¿«¿«¿≈ƒ»«»¿∆¿¿«

:ÌÈ¯ˆÓc Ò�Ë Ì„˜ ˙‡È�a˙‡ ÔÈ�L¿ƒƒ¿¿ƒ«√»»«¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אברהם רּבי אמר רעה. אם היא הּטֹובה ְִִִַַַַָָָָָָ(יט)

טֹוב ׁשּלּה ׁשהאויר טֹובה הארץ ֲִִֶֶֶָָָָָאם

ואמר וחזר טֹובים, ‰È‡והּמים ‰�ÓM‰ ְְְִִַַַַָָ«¿≈»ƒ

רּבים: ּופרֹות חּטה ֲִִֵַַָלעׂשֹות

,ÔBÎp‰Âּכי"‰·Bh‰",הּטֹובֹות ּכל ּכֹוללת ¿«»ִ«»ֶֶַָ

אבל ּבכללן. הרעֹות ּכל ְְֲִָָָָָָָָו"רעה"

ּבארץ ּופרֹותיהׁשּתה‰Bh·‰יּתכן ׁשמנה יה ִֵֶָָָ«»ְְִֵֵֶֶֶָָ

ּפּנג הּׁשמנים הּדברים בה ויּמצאּו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָׁשמנים

ׁשּתהיה אֹו ּבהם, וכּיֹוצא ּותאנים ּותמרים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָוׁשמן

ּולהעדר ּתדיר ּגׁשמים ּוצריכה ורזה ְְְְִִִֵֵָָָָָָָטֹובה

ליֹובׁש, נֹוטים ּפרֹותיה ויהיּו מאד, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָֹּולהזּדּבל

מן יֹותר ּומתקּימים טֹובים ׁשהם ּפי על ְְְִִִִִֵֵֶַַַואף

הרּבה הרזים הּפרֹות יּמצאּו וׁשם ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּׁשמנים,

והחרּובין והּתּפּוחים והּלּוזים ּכאגֹוזים ְְְְֱִִִִֶֶַַַָֹמאד

ארץ היא אם יכלל והּנה היערים, ְְְִִִִִֵֵֶֶַָֹּופרֹות

ּכהרים: רזה ארץ אֹו ּכמיׁשֹור ְְְִִֵֶֶָָָָׁשמנה

Ï·‡,מסּכנא אם היא העּתירא ּתרּגם אּונקלּוס ¬»ְְְְֲִִִִִֵֵַָָ

עׁשירים יֹוׁשביהן אׁשר ארצֹות יׁש ְֲֲֲִִִֵֵֶֶָּכי

רֹוכליהם ּוׁשכניהם ּביניהן הּמצּוי הּזֹול ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָמּפני

צריכֹות ארצֹות ויׁש ּבהם, הּנמצא הּטֹוב ְְְְֲִִֵֶַַָָָָּבכל

לא טֹובֹות והן יד, קצרי ויֹוׁשביהן ְְְְְִִֵֵֵֶָָָֹלׁשכֹונתם

וטעם ּכלל. (ÂÒÙ˜רעֹות ÌzÁ˜Ïe Ìz˜fÁ˙‰Â ְְַַָָ¿ƒ¿««¿∆¿«¿∆

(Îיּכירּו ּפן הארץ מּפרי ּבלקחם יפחדּו ׁשּלא ,ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֹ

מרּגלים: ׁשהם ְְִֵֶֶַָבהם

ׁשּבנה אפׁשר נבנתה. ׁשנים ׁשבע וחברֹון ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָ(כב)

קדם הּקטן ּבנֹו לכנען חברֹון את ְְְִֶֶֶַַַָָָֹחם

אּלא הּגדֹול, לבנֹו מצרים צען את ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשּיבנה



glyלב zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy

(âë)ìBkLàå äøBîæ íMî eúøëiå ìkLà ìçð-ãò eàáiå©¨¹Ÿ©©´©¤§ÀŸ©¦§§¸¦¨³§¨Æ§¤§³
-ïîe íéðnøä-ïîe íéðLa èBná eäàOiå ãçà íéáðò£¨¦Æ¤½̈©¦¨ª¬©−¦§¨®¦¦¨«¦Ÿ¦−¦

:íéðàzä©§¥¦«
i"yx£‰¯BÓÊ∑ּבּה ּתלּוי ענבים ׁשל ואׁשּכֹול ּגפן ÌÈ�La.ׂשֹוכת ËBn· e‰‡OiÂ∑,"ּבּמֹוט "וּיּׂשאהּו ׁשּנאמר מּמׁשמע ¿»ְְֲִֶֶֶֶַָָָ«ƒ»À«ƒ¿»ƒְֱִִֶֶַַַַָָֻ

– "ּבׁשנים"? לֹומר ּתלמּוד מה ּבׁשנים? ׁשהּוא יֹודע לד)איני אׁשּכֹול,(סוטה נטלּו ׁשמֹונה ּכיצד? הא מֹוטֹות. ּבׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשּפריּה ּכׁשם נתּכּונּו: ּדּבה להֹוציא עצמם ׁשּכל לפי ּכלּום, נטלּו לא וכלב יהֹוׁשע רּמֹון, ואחד ּתאנה, נטל ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻאחד

ּבּגלּגל ׁשהקימּו מאבנים ּולמד צא מהם, אחד מּׂשאֹוי ּכּמה לידע אּתה חפץ ואם מׁשּנה. עּמּה ּכ ד)מׁשּנה, :(יהושע ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ
ארּבעים אחת ּכל מׁשקל רּבֹותינּו ּוׁשקלּום ּבּגלּגל", והקימּוה ׁשכמֹו על הּירּדן מן אחת אבן איׁש להם ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ"הרימּו

להרים אֹותֹו ׁשּמסּיעין מּמּׂשאֹוי מּׂשאֹוי, ׁשליׁש אּלא אינֹו ּכתּפּה על אניׁש ּדמידלי טּונא ּוגמירי: – .סאה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

(ãë)ìBkLàä úBãà ìò ìBkLà ìçð àø÷ àeää íB÷nì©¨´©½¨¨−©´©¤§®©µŸ́¨¤§½
:ìàøNé éða íMî eúøk-øLà£¤¨«§¬¦−̈§¥¬¦§¨¥«

(äë):íBé íéòaøà õwî õøàä øezî eáLiå©¨ª−¦´¨¨®¤¦¥−©§¨¦¬«
i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ıwÓ ı¯‡‰ ¯ezÓ e·LiÂ∑אדם ּומהל היא, ּפרסה מאֹות ארּבע על ּפרסה מאֹות ארּבע והלא «»Àƒ»»∆ƒ≈«¿»ƒְְְְֲֲִֵֵַַַַַַַַַַָָָָֹ

ׁשּגלּוי אּלא ורחּבּה? ארּכּה הלכּו והם למערב, הּמזרח מן יֹום ארּבעים מהל הרי ליֹום, ּפרסאֹות עׂשרה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּבינֹוני
ׁשּיגז הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הּדרלפני את לפניהם קּצר לּׁשנה, יֹום עליהם .ר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(åë)-éða úãò-ìk-ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà eàáiå eëìiå©¥«§¿©¨ŸÁÁ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ§¤¨£©¯§¥«
øác íúà eáéLiå äLã÷ ïøàt øaãî-ìà ìàøNé¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨©¨¦̧Ÿ¨³¨¨Æ

:õøàä éøt-úà íeàøiå äãòä-ìk-úàå§¤¨¨´¥½̈©©§−¤§¦¬¨¨«¤
i"yx£e‡·iÂ eÎÏiÂ∑(לד ּבעצה(סוטה הליכתן אף רעה, ּבעצה ּביאתן מה לביאתן: הליכתן להקיׁש "וּילכּו"? מהּו «≈¿«»…ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָ

c·¯.רעה Ì˙‡ e·ÈLiÂ∑אהרן ואת מׁשה .את ָָ«»ƒ…»»»ְֲֶֶֶַֹֹ

(æë)eðzçìL øLà õøàä-ìà eðàa eøîàiå Bì-eøtñéå©§©§Æ©´Ÿ§½¾̈¤¨−̈¤£¤´§©§¨®
:déøt-äæå àåä Láãe áìç úáæ íâåÂ§©Â¨©̧¨¨¬§©²¦−§¤¦§¨«

i"yx£‡È‰ L·„e ·ÏÁ ˙·Ê∑(רבה ּבסֹופֹו(במדבר מתקּים אין ּבתחּלתֹו, אמת קצת ּבֹו אֹומרים ׁשאין ׁשקר ּדבר רמב"ן.ּכל »«»»¿«ƒְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ÔnzÓכג Bˆ˜e ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ� „Ú B˙‡Â«¬««¿»¿ƒ¿»»¿ƒ«»
‡ÁÈ¯‡· È‰BÏË�e „Á ÔÈ·pÚ Ïk˙‡Â ‡z¯·BÚ«¿»¿«¿«ƒ¿ƒ«¿»ƒ«¬ƒ»

:‡i�‡z ÔÓe ‡i�Bn¯ ÔÓe ÔÈ¯˙aƒ¿≈ƒƒ«»ƒ¿≈«»

ÏÚכד ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ� ‡¯˜ ‡e‰‰ ‡¯˙‡Ï¿«¿»«¿»«¿»¿«¿»»«
:Ï‡¯NÈ È�a ÔnzÓ Bˆ˜c ‡Ïk˙‡ ˜ÒÚ≈««¿»»ƒ¿ƒ«»¿≈ƒ¿»≈

‡¯ÔÈÚaכה ÛBqÓ ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡lÓ e·˙Â¿»ƒ¿«»»»«¿»ƒ«¿¿ƒ
:ÔÈÓBÈƒ

ÂÏe˙כו Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ B˙‡Â eÏÊ‡Â«¬»«¬¿»…∆¿»«¬…¿»
Ô¯‡Ù„ ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»¿»»
‡zL�k Ïk ˙ÈÂ ‡Ób˙t ÔB‰˙È e·È˙‡Â Ì˜¯Ïƒ¿»«¬ƒ»¿ƒ¿»»¿»»¿ƒ¿»

:‡Ú¯‡„ ‡a‡ ˙È Ôep‡ÈÊÁ‡Â¿«¬ƒÀ»ƒ»¿«¿»

Ècכז ‡Ú¯‡Ï ‡�È˙‡ e¯Ó‡Â dÏ e‡ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ≈«¬»¬≈»¿«¿»ƒ
ÔÈ„Â ‡È‰ L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú Û‡Â ‡�zÁÏL¿«¿»»¿«»¿»¬«¿«ƒ¿≈

:da‡ƒ«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מּׁשבעה אחד על טֹוב ּבכל מבּונה ְְְְִִֶַָָָָָָהיתה

יׂשראל, ארץ ׁשל ׁשבחּה להֹודיע ּובא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּבצֹוען,

רׁש"י: ִַָלׁשֹון

‰‡¯p‰Âהיא חברֹון ּכי הּפׁשט, ּבדר ּבעיני ¿«ƒ¿∆ְְְְִִֵֶֶֶַַָ

הּגדֹול האדם הּוא ארּבע, ְְִַַַַָָָָקרית

אֹותּה הּבֹונה והּוא ארּבע, ׁשמֹו ׁשהיה ְְְֲִֶֶַַַַָָָָּבענקים

(יהושע ׁשּנאמר והּוא ׁשמֹו, על נקראת ּכן ְְְֱִֵֵֶֶַַַעל

האדם ארּבע קרית לפנים חברֹון וׁשם טו) ְְְְְִִֵֶַַַָָָָיד

ּבן הֹוליד האיׁש וזה הּוא, ּבענקים ְֲִִִֵֶַָָָָהּגדֹול

ּולכ ענקים, נקראּו ׁשמֹו ועל ענק ׁשמֹו ְְְְְְְֲֲִִַָָָָָוקרא

ׁשׁשי אחימן ּבחברֹון ׁשם ּכי הּכתּוב ְְֲִִֵֶַַַָָָָאמר

י הענק.ותלמי �·�˙‰לידי ÌÈ�L Ú·L ÔB¯·ÁÂ ְְְֲִֵַַָָ¿∆¿∆«»ƒƒ¿¿»

,ÌÈ¯ˆÓ ÔÚˆ È�ÙÏארּבע אֹותּה ׁשּבנה לֹומר ƒ¿≈…«ƒ¿»ƒְֶַַַָָָ

צֹוען הּבנֹות לפני ׁשנים ׁשבע ענק ְְֲִִִִֵֶַַָָָלבנֹו

חּיי הפלגת להּגיד קדמֹונית, ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָמצרים

מּופלגים הם ּכאׁשר ּכי האּלה, ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָהאנׁשים

האדם, מּכל ארּכין ימיהן היּו ּכן ְֲִִֵֵֶָָָָָָָָֻּבקֹומתן

מצרים צֹוען לפני חברֹון נבנתה לאביהם ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָּכי

עּתה: ועד מאז דֹורֹות ּכּמה בּה ְְְִֵֶַַָָָָָׁשּנקּפלּו

ÔÎzÈÂ(כ (פסוק ׁשאמר ּבּמה עֹוד ‰ÓM�‰לרמז ¿ƒ»≈ְִֶֶַַָֹ«¿≈»

,‰Ê¯ Ì‡ ‡È‰מאד קדמֹונית חברֹון ּכי ƒƒ»»ְְְִִֶַֹ

ּכאׁשר ּוגדֹולים ׁשמנים ּפרֹות עֹוׂשה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָועדין

ׁשהיא החדׁשה הארץ ׁשּכן וכל ּבאׁשּכֹול, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָהּגיד

ׁשמנה: ְֵֵָיֹותר

¯LÙ‡Âׁשׁשי אחימן אבי הּוא "ארּבע" ּכי ¿∆¿»ְֲֲִִִֵַַַָ

הענקים ׁשהיּו ׁשם ועל ְְְֲִֵֶַַַָָָותלמי,

(יהושע ׁשאמר והּכתּוב כן, יקראּוהּו ְְְְִֵֶַַַָָָָארּבעה

חברֹון, היא הענק אבי ארּבע קרית יג) ְְְֲֲִִִֶַַַָָטו

"ענק" אמר ּכן על הענקים, אבי ּפרּוׁשֹו ְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָיהיה

אמר ּכאׁשר ּבהם, הּגדֹול ּבני הענק" ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָו"ילידי

ּולכ הּוא, ּבענקים הּגדֹול האדם טו) יד ְֲִַָָָָָָָ(שם

על "ענקים" ונקראּו הידיעה. ה"א בֹו ְְְְֲִִִֵַַָָָָּבאה

ּבני לגרּגרֹות ענקים הם ּכי קֹומתם, ְְְְֲִִִֵֵַָָָיֹופי

ּבסדר האלהים" "ּבני ׁשּנקראּו ּכמֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶָָָָֹהאדם,

ד): ו (בראשית ׁשם ּפרׁשּתי ּכאׁשר ְְֲִִֵֵֶַַָּבראׁשית

‰ÊÂנבנתה ׁשנים ׁשבע וחברֹון הּכתּוב טעם ¿∆ְְְְִִֶֶַַַַָָָ

ּובעבּור מצרים. צֹוען לפני הּזה הענק ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָמּיד

כן ּכי ּומפרסם, ידּוע חברֹון את הּבֹונה ְְְִִֵֶֶֶַַָָֻּכי

אֹו "נבנתה". אמר ארּבע, קרית העיר ְְְְִִִֵַַַַָָָׁשם

ארּבע להם ׁשּבנאה לאּלה, ׁשּנבנתה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָטעמֹו

מּיֹום מאד רּבֹות ׁשנים חיּו והּנה ְְֲִִִִֵֶַָָֹאביהם.

עּתה: ועד ְְִַָָָָהּוסדּה

ּבעבּור(כזֿלא) הוא. ּודבׁש חלב זבת ְְֲִַַַַָָָוגם

לראֹות אֹותם ‡Ìׁשּצּוה ‡È‰ ‰�ÓM‰ ְִִֶָָ«¿≈»ƒƒ

,‰Ê¯וגם ׁשמנה היא ּכי לֹו ÏÁ·הׁשיבּו ˙·Ê »»ְְִִִֵֵַָ»«»»

gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy

(çë)úìãb úBøöa íéøòäå õøàa áLiä íòä æò-ék ñôà¤µ¤¦©´¨½̈©¥−¨¨®¤§¤«¨¦À§ª³§ŸŸÆ
:íL eðéàø ÷ðòä éãìé-íâå ãàî§½Ÿ§©§¦¥¬¨«£−̈¨¦¬¨«

i"yx£˙B¯ˆa∑עגל ּכרי ארמי: ּובלׁשֹון עגּלֹות, ּבירנּיֹות לׁשֹון ּכריכן. ותרּגּומֹו: חזק. .לׁשֹון ¿Àְְְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָֹֹֻ

(èë)éøîàäå éñeáéäå ézçäå áâpä õøàa áLBé ÷ìîò£¨¥¬¥−§¤´¤©¤®¤Â§©«¦¦Â§©§¦³§¨«¡Ÿ¦Æ
:ïcøiä ãé ìòå íiä-ìò áLBé éðòðkäå øäa áLBé¥´¨½̈§©§©«£¦Æ¥´©©½̈§©−©¬©©§¥«

i"yx£'B‚Â ·LBÈ ˜ÏÓÚ∑ליראם ּכדי מרּגלים הזּכירּוהּו ּכבר, ּבעמלק ׁשּנכוּו ‰Ôc¯È.לפי „È ÏÚ∑,ּכמׁשמעֹו "יד" ¬»≈≈¿ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ««««¿≈ְְַָָ
לעבֹור תּוכלּו ולא הּירּדן .אצל ְְְֲֵֵֶַַַֹ

(ì)äìòð äìò øîàiå äLî-ìà íòä-úà áìk ñäiå©©¯©¨¥²¤¨−̈¤¤®©ÀŸ¤¨³Ÿ©«£¤Æ
:dì ìëeð ìBëé-ék dúà eðLøéå§¨©´§Ÿ½̈¦«¨¬©−¨«

i"yx£·Ïk Ò‰iÂ∑ּכּלם את רבה)∑‡LÓŒÏ‰.הׁשּתיק ּבלבד(במדבר זֹו וכי ואמר: צוח ּבמׁשה, ּׁשּידּבר מה לׁשמע «««»≈ְִִֶָֻ∆…∆ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ
המרּגלים, ּדברי ּבׁשביל מׁשה על ּבלּבם ׁשהיה ּומּתֹו ּבגנּותֹו, לסּפר ׁשּבא סבּור היה הּׁשֹומע עמרם? ּבן לנּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹעׂשה

הּׂשלו את לנּו והגיז הּמן, את לנּו והֹוריד הּים, את לנּו קרע והלא אמר: ּגנּותֹו. לׁשמע ּכּלם �ÏÚ‰.ׁשתקּו ‰ÏÚ∑ ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ»…«¬∆
ּדבריו ּבכל נצליח – ׁשם" ועלּו סּלמֹות "עׂשּו אֹומר: והּוא ּבּׁשמים, וכן∑Ò‰iÂ.אפּלּו ׁשתיקה, ב)לׁשֹון "הס(זכריה : ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֻ«««ְְְִֵַָ

ּבׂשר" ו)ּכל ׁשי"ט(עמוס אֹומר אנׁשים, אגּדת לׁשּתק הרֹוצה ּבניֿאדם: ּדר ּכן להזּכיר", לא ּכי "הס הס): .(ס"א ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(85 'nr g zegiy ihewl)

הּמן את לנּו ל)והֹוריד יג, הּגמרא(רש"י מּלׁשֹון מׁשּנה א)רׁש"י לה, "(סוטה ׁשלוהאכילנּו- ּכּונתֹו עּקר ונּמּוקֹו: וטעמֹו הּמן". את ְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

מהאכלתֹו. לא הּמן, מהֹורדת היא לכְך והראיה לּה"; נּוכל "יכֹול ידֹו ועל נפלאֹות לעׂשֹות ׁשּבידֹו מׁשה, ׁשל ּכחֹו את להֹוכיח היה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּכלב

ּבעצמם. אכלּוהּו הם - אֹותֹו האכילם לא אבל ליׂשראל, הּמן את הֹוריד מׁשה ועֹוד: ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹזאת

(àì)úBìòì ìëeð àì eøîà Bnò eìò-øLà íéLðàäå§¨̧£¨¦¹£¤¨³¦Æ¨«§½¬Ÿ©−©«£´
:epnî àeä ÷æç-ék íòä-ìà¤¨¨®¦«¨¨¬−¦¤«

i"yx£epnÓ ‡e‰ ˜ÊÁ∑(רבה אמרּו(במדבר מעלה ּכלּפי .ּכביכֹול »»ƒ∆ְְְְִֵַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 39 'nr b"ig y"ewl t"r)

raHl icEdId qgiA milBxnd `hg¥§©§©§¦§©©©§¦©¤©

מּמּנּו: הּוא ּכי־חזק אל־העם לעלֹות נּוכל לא אמרּו עּמֹו אׁשר־עלּו לא)והאנׁשים (יג, ְ�ֲָָ�ֲִֶָ�ִ�ְָֽ��ֹ�ֲַַֽ�ֶָ�ִָָָֽ��ִֶֽ
היה ׁשעליהם הּבאּור, ידּוע – נׁשלחּו הם ּכְך לׁשם ּבדּיּוק ׁשּלכאֹורה אף על הארץ, על ּבדּברם המרּגלים ׁשל חּטאתם ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּבמהּות

השי"ת. ּביכלת ּבכפירה חטאּו לעלֹות", נּוכל "לא הּמסקנא את ּבהֹוסיפם אְך הארץ, מּמּצב התרׁשמּותם את רק לֹומר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹמּוטל

Ú¯‡a‡כח ·˙Èc ‡nÚ ÛÈw˙ È¯‡ „BÁÏ¿¬≈«ƒ«»¿»≈¿«¿»
‡i¯a‚ È�a Û‡Â ‡„ÁÏ Ô·¯·¯ ÔÎÈ¯k ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»¿ƒ««¿¿««¬»¿«¿≈ƒ»«»

:Ôn˙ ‡�ÈÊÁ¬≈»«»

zÁÂ‡‰כט ‡ÓB¯c Ú¯‡a ·˙È ‰‡˜ÏÓÚ¬«¿»»»≈«¬«¿»¿ƒ»»
‰‡�Ú�Îe ‡¯eËa ·˙È ‰‡¯BÓ‡Â ‰‡Òe·ÈÂƒ»»∆¡»»»≈¿»¿«¬»»

:‡�c¯È ÛÈk ÏÚÂ ‡nÈ ÏÚ ·˙È»≈««»¿«≈«¿¿»

ÒÈÓ˜ל ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‡nÚ ˙È ·Ïk ˙Èv‡Â¿«≈»≈»«»¿…∆«¬«≈«
:dÏ ÏeÎÈ� ÏÎÈÓ È¯‡ d˙È ˙¯È�Â ˜ÒÈ�≈«¿ƒ«»«¬≈≈«≈«

�ÏeÎÈלא ‡Ï e¯Ó‡ dnÚ e˜ÈÏÒ Èc ‡i¯·‚Â¿À¿«»ƒ¿ƒƒ≈¬»»≈
:‡�pÓ ‡e‰ ÛÈw˙ È¯‡ ‡nÚ ˙ÂÏ ˜ÒÈÓÏ¿≈«¿»«»¬≈«ƒƒ»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,‡È‰ L·„eׁשאלתֹו ‡ÔÈ,ועל Ì‡ ıÚ da LÈ‰ ¿«ƒְְֵַָ¬≈»≈ƒ«ƒ

לֹו dÈ¯t",הׁשיבּו ‰ÊÂ"אֹותם צּוה כן ּכי ִֵ¿∆ƒ¿»ִִֵָָ

ְְַלהראֹותֹו:

‰p‰Âמה על והׁשיבּו אמת אמרּו זה ּבכל ¿ƒ≈ְְְֱִֵֶֶַַָָ

ׁשהעם לאמר להם והיה ְְִֵֶֶֶַָָָָָֹּׁשּנצטּוּו.

להם יׁש ּכי ּבצּורֹות, והערים עז עליה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּיֹוׁשב

אֹותם צּוה כן ּכי לׁשֹולחם, אמת אמרי ְְְְֱִִִִֵֵֶָָָָלהׁשיב

,ÌÈ¯ˆ·Óa Ì‡ ÌÈ�ÁÓa‰ ‰Ù¯‰ ‡e‰ ˜ÊÁ‰∆»»¬»∆«¿«¬ƒƒ¿ƒ¿»ƒ

ּבמּלת רׁשעם על"‡ÒÙ",אבל מֹורה ׁשהיא ְְֲִִַָָ∆∆ִֶַָ

ּבׁשּום אפׁשר ׁשאי האדם מן ונמנע אפס ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּדבר

עז (תהלים חסּדֹו לנצח האפס ּכלׁשֹון ְְְִֵֶֶַַָָָָענין,

יד): מה (ישעיה אלהים אפס עֹוד ואין ְֱִֵֶֶֹט),

‰p‰Âחלב זבת וגם ׁשמנה הארץ לֹו, אמרּו ¿ƒ≈ְְְֵֶַַָָָָָָָ

אליהם לבא אפׁשר אי אבל טֹוב, והּפרי ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹּודבׁש

Ì‚Â „‡Ó ˙BÏB„b ˙B¯eˆa ÌÈ¯Ú‰Â ÌÚ‰ ÊÚ Èkƒ«»»¿∆»ƒ¿¿¿…¿«

ÌL e�È‡¯ ˜�Ú‰ È„ÈÏÈעֹוד ואמרּו .˜ÏÓÚ ¿ƒ≈»¬»»ƒ»ְְָ¬»≈

.·‚p‰ ı¯‡a ·LBÈלבא רּוח ׁשם ׁשאין לרמז ≈¿∆∆«∆∆ְִֵֶַָָֹֹ

ּבדרֹום עמלק ּכי ּגּבֹורים, כּלם ּכי מּׁשם, ְֲִִִִִֵֶָָָָָָֻּבארץ

הּגידּו ּבהר. והאמרי ּובמזרח ּבמערב ְְְְְְֱֲֲִִִִִַַַָָָָָֹוהּכנעני

מֹוראם מּפני ּברמז, העם לב וּיניאּו ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשליחּותם,

ּׁשּצּוה מה ּכל על הׁשיבּו והּנה ואהרן. ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמּמׁשה

ּׁשאמר מה זּולתי מׁשה, ‰e‡להם ËÚÓ‰" ִֶֶֶַַָָָ«¿«

"·¯ Ì‡לא וכן ּבזה, ּדבר אֹותֹו ענּו ׁשּלא ƒ»ְֵֶֶָָָָֹֹ

לעם לֹומר בדעּתם היה ּכי טֹובה, ְְְִִִַַָָָָָָהזּכירּו

ּכ ‰È‡"אחר ‰È·LBÈ ˙ÏÎB‡ ı¯‡"ּבדר ַַָ∆∆∆∆¿∆»ƒְֶֶ

והּנה מאד. וחזקים מעטים עּמּה והּנה ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹֻּדּבה,

אׁשר העדה ּכל החּלּו ואז ּכּונתם, הבינּו ְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָהעם

טעם וזה להתאֹונן. Ïk·.ׁשם Ò‰iÂׁשּתק ּכי ְְְִֵֶַַָ«««»≈ִִֵ

ואמר �ÏÎeאֹותם ÏBÎÈ Èk 'Â‚Â ‰ÏÚ� ‰ÏÚ ְַָָ»…«¬∆ƒ»«

,dÏאנחנּו אבל חזק ׁשהעם הּוא אמת לֹומר »ְֱֲֲֶֶַַָָָָָ

אמר ּכן על הּבצּורֹות, ּומעריהם מהם ְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָנחזק

ּדבריהם, ּופרׁשּו המרּגלים ענּו אז ְְְְִִֵֵֶַַָָָ"לּה".

‰e‡ואמרּו ˜ÊÁ Èk ÌÚ‰ Ï‡ ˙BÏÚÏ ÏÎe� ‡Ï ְְָ…««¬∆»»ƒ»»

,epnÓאלינּו יצאּו אם העם אפּלּו לאמר ƒ∆ְֲִִֵֵֵֵָָֹ

ּבּה, להּלחם אליהם לעלֹות נּוכל לא ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹהּׂשדה

ּגדֹולֹות ּבצּורֹות ערים מהם נכּבׁש ּכי ְְְִִִֵֶַָאף

ּברּו ּכטעם העם", אל "לעלֹות טעם ּכי ְְְֲִֶַַַַַָָֹמאד,

נלחמים לׁשֹון ח), יז (ש"א אלי וירד איׁש ְְִִִֵֵֵֶָָָָלכם

ֲַַָָּבּמערכה:



לג gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy

(çë)úìãb úBøöa íéøòäå õøàa áLiä íòä æò-ék ñôà¤µ¤¦©´¨½̈©¥−¨¨®¤§¤«¨¦À§ª³§ŸŸÆ
:íL eðéàø ÷ðòä éãìé-íâå ãàî§½Ÿ§©§¦¥¬¨«£−̈¨¦¬¨«

i"yx£˙B¯ˆa∑עגל ּכרי ארמי: ּובלׁשֹון עגּלֹות, ּבירנּיֹות לׁשֹון ּכריכן. ותרּגּומֹו: חזק. .לׁשֹון ¿Àְְְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָֹֹֻ

(èë)éøîàäå éñeáéäå ézçäå áâpä õøàa áLBé ÷ìîò£¨¥¬¥−§¤´¤©¤®¤Â§©«¦¦Â§©§¦³§¨«¡Ÿ¦Æ
:ïcøiä ãé ìòå íiä-ìò áLBé éðòðkäå øäa áLBé¥´¨½̈§©§©«£¦Æ¥´©©½̈§©−©¬©©§¥«

i"yx£'B‚Â ·LBÈ ˜ÏÓÚ∑ליראם ּכדי מרּגלים הזּכירּוהּו ּכבר, ּבעמלק ׁשּנכוּו ‰Ôc¯È.לפי „È ÏÚ∑,ּכמׁשמעֹו "יד" ¬»≈≈¿ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ««««¿≈ְְַָָ
לעבֹור תּוכלּו ולא הּירּדן .אצל ְְְֲֵֵֶַַַֹ

(ì)äìòð äìò øîàiå äLî-ìà íòä-úà áìk ñäiå©©¯©¨¥²¤¨−̈¤¤®©ÀŸ¤¨³Ÿ©«£¤Æ
:dì ìëeð ìBëé-ék dúà eðLøéå§¨©´§Ÿ½̈¦«¨¬©−¨«

i"yx£·Ïk Ò‰iÂ∑ּכּלם את רבה)∑‡LÓŒÏ‰.הׁשּתיק ּבלבד(במדבר זֹו וכי ואמר: צוח ּבמׁשה, ּׁשּידּבר מה לׁשמע «««»≈ְִִֶָֻ∆…∆ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ
המרּגלים, ּדברי ּבׁשביל מׁשה על ּבלּבם ׁשהיה ּומּתֹו ּבגנּותֹו, לסּפר ׁשּבא סבּור היה הּׁשֹומע עמרם? ּבן לנּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹעׂשה

הּׂשלו את לנּו והגיז הּמן, את לנּו והֹוריד הּים, את לנּו קרע והלא אמר: ּגנּותֹו. לׁשמע ּכּלם �ÏÚ‰.ׁשתקּו ‰ÏÚ∑ ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ»…«¬∆
ּדבריו ּבכל נצליח – ׁשם" ועלּו סּלמֹות "עׂשּו אֹומר: והּוא ּבּׁשמים, וכן∑Ò‰iÂ.אפּלּו ׁשתיקה, ב)לׁשֹון "הס(זכריה : ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֻ«««ְְְִֵַָ

ּבׂשר" ו)ּכל ׁשי"ט(עמוס אֹומר אנׁשים, אגּדת לׁשּתק הרֹוצה ּבניֿאדם: ּדר ּכן להזּכיר", לא ּכי "הס הס): .(ס"א ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(85 'nr g zegiy ihewl)

הּמן את לנּו ל)והֹוריד יג, הּגמרא(רש"י מּלׁשֹון מׁשּנה א)רׁש"י לה, "(סוטה ׁשלוהאכילנּו- ּכּונתֹו עּקר ונּמּוקֹו: וטעמֹו הּמן". את ְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

מהאכלתֹו. לא הּמן, מהֹורדת היא לכְך והראיה לּה"; נּוכל "יכֹול ידֹו ועל נפלאֹות לעׂשֹות ׁשּבידֹו מׁשה, ׁשל ּכחֹו את להֹוכיח היה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּכלב

ּבעצמם. אכלּוהּו הם - אֹותֹו האכילם לא אבל ליׂשראל, הּמן את הֹוריד מׁשה ועֹוד: ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹזאת

(àì)úBìòì ìëeð àì eøîà Bnò eìò-øLà íéLðàäå§¨̧£¨¦¹£¤¨³¦Æ¨«§½¬Ÿ©−©«£´
:epnî àeä ÷æç-ék íòä-ìà¤¨¨®¦«¨¨¬−¦¤«

i"yx£epnÓ ‡e‰ ˜ÊÁ∑(רבה אמרּו(במדבר מעלה ּכלּפי .ּכביכֹול »»ƒ∆ְְְְִֵַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 39 'nr b"ig y"ewl t"r)

raHl icEdId qgiA milBxnd `hg¥§©§©§¦§©©©§¦©¤©

מּמּנּו: הּוא ּכי־חזק אל־העם לעלֹות נּוכל לא אמרּו עּמֹו אׁשר־עלּו לא)והאנׁשים (יג, ְ�ֲָָ�ֲִֶָ�ִ�ְָֽ��ֹ�ֲַַֽ�ֶָ�ִָָָֽ��ִֶֽ
היה ׁשעליהם הּבאּור, ידּוע – נׁשלחּו הם ּכְך לׁשם ּבדּיּוק ׁשּלכאֹורה אף על הארץ, על ּבדּברם המרּגלים ׁשל חּטאתם ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּבמהּות

השי"ת. ּביכלת ּבכפירה חטאּו לעלֹות", נּוכל "לא הּמסקנא את ּבהֹוסיפם אְך הארץ, מּמּצב התרׁשמּותם את רק לֹומר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹמּוטל

Ú¯‡a‡כח ·˙Èc ‡nÚ ÛÈw˙ È¯‡ „BÁÏ¿¬≈«ƒ«»¿»≈¿«¿»
‡i¯a‚ È�a Û‡Â ‡„ÁÏ Ô·¯·¯ ÔÎÈ¯k ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»¿ƒ««¿¿««¬»¿«¿≈ƒ»«»

:Ôn˙ ‡�ÈÊÁ¬≈»«»

zÁÂ‡‰כט ‡ÓB¯c Ú¯‡a ·˙È ‰‡˜ÏÓÚ¬«¿»»»≈«¬«¿»¿ƒ»»
‰‡�Ú�Îe ‡¯eËa ·˙È ‰‡¯BÓ‡Â ‰‡Òe·ÈÂƒ»»∆¡»»»≈¿»¿«¬»»

:‡�c¯È ÛÈk ÏÚÂ ‡nÈ ÏÚ ·˙È»≈««»¿«≈«¿¿»

ÒÈÓ˜ל ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‡nÚ ˙È ·Ïk ˙Èv‡Â¿«≈»≈»«»¿…∆«¬«≈«
:dÏ ÏeÎÈ� ÏÎÈÓ È¯‡ d˙È ˙¯È�Â ˜ÒÈ�≈«¿ƒ«»«¬≈≈«≈«

�ÏeÎÈלא ‡Ï e¯Ó‡ dnÚ e˜ÈÏÒ Èc ‡i¯·‚Â¿À¿«»ƒ¿ƒƒ≈¬»»≈
:‡�pÓ ‡e‰ ÛÈw˙ È¯‡ ‡nÚ ˙ÂÏ ˜ÒÈÓÏ¿≈«¿»«»¬≈«ƒƒ»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,‡È‰ L·„eׁשאלתֹו ‡ÔÈ,ועל Ì‡ ıÚ da LÈ‰ ¿«ƒְְֵַָ¬≈»≈ƒ«ƒ

לֹו dÈ¯t",הׁשיבּו ‰ÊÂ"אֹותם צּוה כן ּכי ִֵ¿∆ƒ¿»ִִֵָָ

ְְַלהראֹותֹו:

‰p‰Âמה על והׁשיבּו אמת אמרּו זה ּבכל ¿ƒ≈ְְְֱִֵֶֶַַָָ

ׁשהעם לאמר להם והיה ְְִֵֶֶֶַָָָָָֹּׁשּנצטּוּו.

להם יׁש ּכי ּבצּורֹות, והערים עז עליה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּיֹוׁשב

אֹותם צּוה כן ּכי לׁשֹולחם, אמת אמרי ְְְְֱִִִִֵֵֶָָָָלהׁשיב

,ÌÈ¯ˆ·Óa Ì‡ ÌÈ�ÁÓa‰ ‰Ù¯‰ ‡e‰ ˜ÊÁ‰∆»»¬»∆«¿«¬ƒƒ¿ƒ¿»ƒ

ּבמּלת רׁשעם על"‡ÒÙ",אבל מֹורה ׁשהיא ְְֲִִַָָ∆∆ִֶַָ

ּבׁשּום אפׁשר ׁשאי האדם מן ונמנע אפס ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּדבר

עז (תהלים חסּדֹו לנצח האפס ּכלׁשֹון ְְְִֵֶֶַַָָָָענין,

יד): מה (ישעיה אלהים אפס עֹוד ואין ְֱִֵֶֶֹט),

‰p‰Âחלב זבת וגם ׁשמנה הארץ לֹו, אמרּו ¿ƒ≈ְְְֵֶַַָָָָָָָ

אליהם לבא אפׁשר אי אבל טֹוב, והּפרי ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹּודבׁש

Ì‚Â „‡Ó ˙BÏB„b ˙B¯eˆa ÌÈ¯Ú‰Â ÌÚ‰ ÊÚ Èkƒ«»»¿∆»ƒ¿¿¿…¿«

ÌL e�È‡¯ ˜�Ú‰ È„ÈÏÈעֹוד ואמרּו .˜ÏÓÚ ¿ƒ≈»¬»»ƒ»ְְָ¬»≈

.·‚p‰ ı¯‡a ·LBÈלבא רּוח ׁשם ׁשאין לרמז ≈¿∆∆«∆∆ְִֵֶַָָֹֹ

ּבדרֹום עמלק ּכי ּגּבֹורים, כּלם ּכי מּׁשם, ְֲִִִִִֵֶָָָָָָֻּבארץ

הּגידּו ּבהר. והאמרי ּובמזרח ּבמערב ְְְְְְֱֲֲִִִִִַַַָָָָָֹוהּכנעני

מֹוראם מּפני ּברמז, העם לב וּיניאּו ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשליחּותם,

ּׁשּצּוה מה ּכל על הׁשיבּו והּנה ואהרן. ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמּמׁשה

ּׁשאמר מה זּולתי מׁשה, ‰e‡להם ËÚÓ‰" ִֶֶֶַַָָָ«¿«

"·¯ Ì‡לא וכן ּבזה, ּדבר אֹותֹו ענּו ׁשּלא ƒ»ְֵֶֶָָָָֹֹ

לעם לֹומר בדעּתם היה ּכי טֹובה, ְְְִִִַַָָָָָָהזּכירּו

ּכ ‰È‡"אחר ‰È·LBÈ ˙ÏÎB‡ ı¯‡"ּבדר ַַָ∆∆∆∆¿∆»ƒְֶֶ

והּנה מאד. וחזקים מעטים עּמּה והּנה ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹֻּדּבה,

אׁשר העדה ּכל החּלּו ואז ּכּונתם, הבינּו ְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָהעם

טעם וזה להתאֹונן. Ïk·.ׁשם Ò‰iÂׁשּתק ּכי ְְְִֵֶַַָ«««»≈ִִֵ

ואמר �ÏÎeאֹותם ÏBÎÈ Èk 'Â‚Â ‰ÏÚ� ‰ÏÚ ְַָָ»…«¬∆ƒ»«

,dÏאנחנּו אבל חזק ׁשהעם הּוא אמת לֹומר »ְֱֲֲֶֶַַָָָָָ

אמר ּכן על הּבצּורֹות, ּומעריהם מהם ְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָנחזק

ּדבריהם, ּופרׁשּו המרּגלים ענּו אז ְְְְִִֵֵֶַַָָָ"לּה".

‰e‡ואמרּו ˜ÊÁ Èk ÌÚ‰ Ï‡ ˙BÏÚÏ ÏÎe� ‡Ï ְְָ…««¬∆»»ƒ»»

,epnÓאלינּו יצאּו אם העם אפּלּו לאמר ƒ∆ְֲִִֵֵֵֵָָֹ

ּבּה, להּלחם אליהם לעלֹות נּוכל לא ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹהּׂשדה

ּגדֹולֹות ּבצּורֹות ערים מהם נכּבׁש ּכי ְְְִִִֵֶַָאף

ּברּו ּכטעם העם", אל "לעלֹות טעם ּכי ְְְֲִֶַַַַַָָֹמאד,

נלחמים לׁשֹון ח), יז (ש"א אלי וירד איׁש ְְִִִֵֵֵֶָָָָלכם

ֲַַָָּבּמערכה:



glyלד zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy

להבין: יׁש עדין ְֲִִֵַַָאְך

למּצבֹו מקֹום ונֹותן העֹולם טבע את השי"ת מחׁשיב אכן ּכי לּמרּגלים הֹוכיחה ּבּה, והּדרים הארץ אחר לתּור ׁשליחּותם עצם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָלכאֹו'

נּוכל "לא ּבאמרם לכאֹורה צדקּו זה, ּולפי הּטבע. מּדרְך למעלה לכבׁשּה ה' ׁשל ׁשרצֹונֹו ּבׁשעה נׁשלחּו, ּבכלל לּמה זה ּדבלעדי –ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

לעלֹות?! נּתן לא אכן הּטבע ּפי על ּכי ֲֲִִִֵֶַַַַַָָֹלעלֹות",

והּמצֹות: הּתֹורה קּיּום לכללּות הּנֹוגעת נצח הֹוראת טמּונה ׁשּבחטאם ּבזה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָוהּבאּור

ּכי לקּימּה, ּבאפׁשרּותֹו ׁשּיׁש ספיקא ּוספק ספק ׁשּום אין הרי מצוה, לקּים השי"ת עליו צּוה ׁשּבאם ולדעת, להאמין צריְך ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָיהּודי

העֹולם הנהגֹות ּפי על הּנחֹות האפׁשרּויֹות את לחּפׂש ולטרֹוח הּטבע, ּבדרְך ּכלים לעׂשֹות ׁשּצריְך ּומה ּכחן". לפי אּלא מבּקׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ"איני

להׁשּפיע הּטבע, להנהגֹות אמּתי מקֹום ויׁש מגּבלת השי"ת ׁשל ׁשּׁשליטתֹו ח"ו זה אין – הּנס" על סֹומכין "אין חז"ל ּוכמאמר ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֻוכּו',

לאו. אם הּמצוה יקּים ְְִִִֵַַָָאם

והנהגֹות ּגדרי ּתֹוְך ׁשּיתּבּצע – היא מהּכּונה חלק – אּלא הּטבע, את יׁשּבר לא והּמצֹות הּתֹורה ׁשּקּיּום הּקּב"ה, רצה ׁשּכן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹאּלא

ּבתחּתֹונים". ּדירה ית' לֹו ו"לעׂשֹות לזּככם על־מנת ְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָהּטבע,

הבטחת את להביא קל הכי האפן את הּטבע, ּבדרכי לבּדק ורק אְך היא ׁשליחּותם ׁשּכל לדעת עליהם ׁשהיה המרּגלים, חטאּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּובזה

ׁשּבוּד הבטחה – הארץ אל להביאם ּפעל.הּקּב"ה לידי ּתבֹוא אי ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

(áì)ìàøNé éða-ìà dúà eøz øLà õøàä úac eàéöiå©Ÿ¦¹¦©³¨¨̧¤Æ£¤´¨´Ÿ½̈¤§¥¬¦§¨¥−
úìëà õøà dúà øeúì dá eðøáò øLà õøàä øîàì¥®Ÿ¨¿̈¤£¤Á¨©̧§¹̈¨´ŸÀ̈¤´¤Ÿ¤³¤
:úBcî éLðà dëBúá eðéàø-øLà íòä-ìëå àåä äéáLBé«§¤̧¨Æ¦½§¨¨¨²£¤¨¦¬§−̈©§¥¬¦«

i"yx£‰È·LBÈ ˙ÏÎ‡∑.מתים קֹוברי מצאנּום ׁשעברנּו, מקֹום ּבכל …∆∆¿∆»ְְְְִֵֵֶַָָָָ
לאּלּו לב יּתנּו ולא ּבאבלם לטרּדם ּכדי לטֹובה, עׂשה BcÓ˙.והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ÈL�‡∑וצרי ּוגבהים ּגדֹולים ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹ«¿≈ƒְְְִִִָֹ

ּגלית ּכגֹון מּדה, להם יז)לתת א וכן(שמואל וזרת", אּמֹות ׁשׁש "ּגבהֹו כא): ב מדֹון",(שמואל "איׁש יא): א "איׁשֿמּדה"(ד"ה רמב"ן.: ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ

(âì)éäpå íéìôpä-ïî ÷ðò éða íéìéôpä-úà eðéàø íLå§¨´¨¦À¤©§¦¦²§¥¬£−̈¦©§¦¦®©§¦³
:íäéðéòa eðééä ïëå íéáâçk eðéðéòá§¥¥̧Æ©«£¨¦½§¥¬¨¦−§¥«¥¤«

i"yx£ÌÈÏÙp‰∑אנֹוׁש ּדֹור ּבימי הּׁשמים מן ׁשּנפלּו ועזאל ׁשמחזאי מּבני ס)ענקים Ì‰È�ÈÚa.(יומא e�ÈÈ‰ ÔÎÂ∑ «¿ƒƒְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ¿≈»ƒ¿≈≈∆
ּכאנׁשים" ּבּכרמים יׁש חגבים) ובס"א: (רא"ם "נמלים לזה: זה אֹומרים לה)ׁשמענּו חּמה∑Ú�˜.(סוטה ׁשּמעניקים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ¬»ֲִִֶַַָ

רמב"ן.ּבקֹומתן ְָָ

‡eÏÈlלב Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ LÈa ÌeL e˜Èt‡Â¿«ƒƒ««¿»ƒ«ƒ
Èc ‡Ú¯‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ˙ÂÏ d˙È»«¿«¿≈ƒ¿»≈¿≈««¿»ƒ
˙Ïh˜Ó ‡Ú¯‡ d˙È ‡Ïl‡Ï d· ‡�¯·Ú¬«¿»«¿«»»»««¿»¿«¿«
de‚· ‡�ÈÊÁ Èc ‡nÚ ÏÎÂ ‡È‰ ‡‰·˙È«¿»»ƒ¿»«»ƒ¬≈»¿««

:ÔÁLÓc ÔÈL�‡¡»ƒ¿ƒ¿»

i¯ab‡לג ÔÓ ˜�Ú È�a ‡i¯ab ˙È ‡�ÈÊÁ Ôn˙Â¿«»¬≈»»ƒ»«»¿≈¬»ƒƒ»«»
‡�ÈÂ‰ ÔÎÂ ÔÈˆÓ˜k ‡�LÙ� È�ÈÚa ‡�ÈÂ‰Â«¬≈»¿≈≈«¿»»¿«¿ƒ¿≈¬≈»

:ÔB‰È�ÈÚa¿≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם È�a(לב) Ï‡ 'Â‚Â ı¯‡‰ ˙ac e‡ÈˆiÂ ְַַ«…ƒƒ«»»∆∆¿≈

.Ï‡¯NÈואהרן מׁשה מּלפני הלכּו ּכי ƒ¿»≈ְְְֲִִִֵֶַָֹ

היא ּכי ּבאהליהם אֹומרים ‡ÏÎB˙והיּו ı¯‡ ְְְֳִִִֵֶָָ∆∆∆∆

.‰È·LBÈלהם אֹומרים ּכׁשהיּו מּתחּלה, ּכי ¿∆»ְְְִִִִֶֶָָָ

ּודבׁש חלב זבת ׁשהארץ ואהרן מׁשה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפני

יכֹול "ּכי אֹומר היה וכלב חזק ׁשהעם ְִִֵֵֶָָָָָָָָָזּולתי

ּבֹוטחים ּומהם ּפֹוסחים, העם היּו לּה", ְְִִֵֶַָָָָנּוכל

ּבּגּבֹורים. הּׁשם ּבעזרת ּומהם ּוגבּורתם ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבכחם

ּדכתיב עצמם, ּבפני ּדּבה להם הֹוציאּו ְְְִִִִִֵֶַָָָָאז

ּכל ׁשּילינּו עד וגו', בּה עברנּו אׁשר ְֲִֶֶֶַַָָָָָָהארץ

לו) יד (להלן ּׁשאמר מה טעם וזה ְֵֶֶַַַַָָָהעדה,

להֹוציא העדה ּכל את עליו וּיּלינּו ְִִֵֶַַַָָָָָָֻוּיׁשבּו

האּלה האנׁשים ּכי זה, והיה הארץ. על ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּדּבה

ּכ אׁשר העם וחסןּבראֹותם ּגבהֹו ארזים גֹובּה ְְְְֲֲִִֶַָָָָָָֹ

לב והמּסּו עליהם ּפחּדם נפל ּכאּלֹונים, ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָהּוא

יׂשראל היּו עדין ּכי ראּו וכאׁשר ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָאחיהם,

את מחּזקים וכלב ויהֹוׁשע לעלֹות ְְְֲֲִִִֵֶַַַָֻנֹועצים

עלּיתם לבּטל ּכדי ּבׁשקר ּדּבה הֹוציאּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָלּבם,

ּפנים: ּכל ִַָָעל

Ú„Âיאמר אׁשר ּכסיל הּוא ּדּבה מֹוציא ּכי ¿«ְֲִִִִֶַָֹ

"מביא יּקרא אמת הּמּגיד אבל ֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשקר,

וּיבא ב) לז (בראשית ׁשּנאמר ּכמֹו ְֱִֵֶֶַַָָּדּבה",

זה ועל אביהם. אל רעה ּדּבתם את ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָיֹוסף

לז) יד (להלן ׁשּנאמר ּבּמּגפה, למּות ְֱֵֶֶֶֶַַַָָנענׁשּו

רעה הארץ דּבת מֹוציאי האנׁשים ֲִִִֵֶַַָָָָָָָוּימּותּו

ה': לפני ְִֵֵַַָּבּמּגפה

¯L‡ ÌÚ‰ ÏÎÂ ‡È‰ ‰È·LBÈ ˙ÏÎ‡ ı¯‡∆∆…∆∆¿∆»ƒ¿»»»¬∆
.˙BcÓ ÈL�‡ dÎB˙a e�È‡¯ארץ »ƒ¿»«¿≈ƒֶֶ

והארץ ורעים ּדּלים והּמים רעה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָּכׁשהיא

יהיּו רק מּדֹות, אנׁשי תגּדל לא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹמׁשּכלת

חסרי קֹומה ׁשפלי נפּוחים אֹו ּדּלים ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָאנׁשיה

הארץ ּכי לאמר, המרּגלים ּדּבת אבל ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹהּכח.

ּומימיה הּטבע, ּכבדת האויר חזקת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָההיא

מאד, רב ּגּדּול ויגּדלּו ּוכבדים עבים ְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹּופרֹותיה

הּבינֹונים, אדם ּבני מזגי אֹותם יסּבלּו ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹולא

כח ּבעלי ׁשהם מּדֹות ואנׁשי הענקים ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹזּולתי

ּבגבהם עצּומים הם אׁשר ּבטבעם ְְְְֲֲֲִִִֵֶַָָָָהחזקים

מאד ּגדֹולים אנׁשים ּתגּדל ולכן ְְְְְֲִִֵֵַָָָָֹוקֹומתם,

ּבמאכלים ּכּמנהג ּכּלם, אדם ּבני ׁשאר ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֻותמית

ִַַהּגּסים:

הענקים, ּבחזקת להם להפליג חזרּו ועּתה ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ(לג)

ילידי וגם כח) (פסוק אמרּו מּתחּלה ְְְְִִִִֵַָָּכי

לקרא ּבהם הפליגּו ועכׁשיו ׁשם, ראינּו ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹהענק

לעם, ואמרּו נפילים. ‡˙אֹותם e�È‡¯ ÌLÂ ְְְִִָָָָ¿»»ƒ∆

ÌÈÏÈÙp‰הּנפלים מן והם ענק, ּבני ׁשלׁשת «¿ƒƒְְְְֲִִִֵֵֶַָ

הּמה ּכי עליהם ׁשמעּתם אׁשר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָהּקדמֹונים

(בראשית הּׁשם אנׁשי מעֹולם אׁשר ְֲִִֵֵֵֶַַַָהּגּבֹורים

נח ׁשּבדֹורֹות הּנפילים ענין ׁשהיה ּולפי ד). ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹו

הענק ּבני ׁשאּלּו להם הזּכירּו ּבעֹולם, ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָנֹודע

עּתה אמרּו ּולכ ּולבהלם, ליראם ּכדי ְְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָמהם

Ì‰È�ÈÚa e�ÈÈ‰ ÔÎÂ ÌÈ·‚Ák e�È�ÈÚ· È‰pÂ: «¿ƒ¿≈≈«¬»ƒ¿≈»ƒ¿≈≈∆

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy

ãé(à)íòä ekáiå íìB÷-úà eðziå äãòä-ìk àOzå©¦¨Æ¨¨´¥½̈©¦§−¤¨®©¦§¬¨−̈
:àeää äìéla©©¬§¨©«

i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑רמב"ן.סנהדראֹות »»≈»ְְֶַָ

(á)eøîàiå ìàøNé éða ìk ïøäà-ìòå äLî-ìò eðliå©¦¸ŸÆ©¤´§©©«£½Ÿ−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«Ÿ§¸
øaãna Bà íéøöî õøàa eðúî-eì äãòä-ìk íäìà£¥¤¹¨¨«¥À̈©̧§Æ§¤´¤¦§©½¦²©¦§¨¬

:eðúî-eì äfä©¤−¨«§
i"yx£e�˙ÓŒeÏ∑ּומתנּו .הלואי »¿ְְַַַ

(â)áøça ìtðì úàfä õøàä-ìà eðúà àéáî ýåýé äîìå§¨¨´Â§Ÿ̈Â¥¦̧Ÿ¹̈¤¨¨³¤©ŸÆ¦§´Ÿ©¤½¤
:äîéøöî áeL eðì áBè àBìä æáì eéäé eðtèå eðéLðרמב"ן ¨¥¬§©¥−¦«§´¨©®£¯¬¬¨−¬¦§¨«§¨

(ã):äîéøöî äáeLðå Làø äðzð åéçà-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦§¨¬−Ÿ§¨¬¨¦§¨«§¨

i"yx£L‡¯ ‰�z�∑עלינּו נׂשים ריׁשא". "נמני אליליםּכתרּגּומֹו: עבֹודת לׁשֹון ּפירׁשּו ורּבֹותינּו .מל. ƒ¿»…ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

(ä)éða úãò ìä÷-ìk éðôì íäéðt-ìò ïøäàå äLî ìtiå©¦¬Ÿ¤²§©«£−Ÿ©§¥¤®¦§¥¾¨§©¬£©−§¥¬
:ìàøNéרמב"ן ¦§¨¥«

(å)õøàä-úà íéøzä-ïî äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À§¨¥Æ¤§ª¤½¦©¨¦−¤¨¨®¤
:íäéãâa eòø÷̈«§−¦§¥¤«

(æ)øLà õøàä øîàì ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà eøîàiå©Ÿ́§½¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¨À̈¤£¤̧
:ãàî ãàî õøàä äáBè dúà øeúì dá eðøáòרמב"ן ¨©³§¨Æ¨´Ÿ½̈¨¬¨−̈¤§¬Ÿ§«Ÿ

BÎ·eא ÔB‰Ï˜ ˙È e·‰ÈÂ ‡zL�k Ïk ˙ÓÈ¯‡Â«¬ƒ«»¿ƒ¿»ƒ»»»¿¿
:‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ‡nÚ«»¿≈¿»«

È�aב Ïk Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«¬«…∆¿««¬……¿≈
‡�˙ÈÓ„ ÈÂÏ ‡zL�k Ïk ÔB‰Ï e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»¿»¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»
ÈÂÏ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa B‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»»≈¿≈

:‡�˙ÈÓ„¿ƒ¿»

Ït�ÓÏג ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï ‡�˙È ÏÚÓ ÈÈ ‡ÓÏe¿»¿»»≈»»»¿«¿»»»¿ƒ¿«
·Ë ‡Ï‰ ‡f·Ï ÔB‰È ‡�ÏÙËÂ ‡�L� ‡a¯Áa¿«¿»¿»»¿«¿»»¿¿ƒ»¬»«

:ÌÈ¯ˆÓÏ ·e˙� Èc ‡�Ï»»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ

e˙�e·ד ‡LÈ¯ ÈpÓ� È‰BÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿«¿»ƒ¿«≈≈»¿
:ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿»ƒ

Ïkה Ì„˜ ÔB‰Èt‡ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÙ�e¿«…∆¿«¬…««≈√»»
:Ï‡¯NÈ È�·c ‡zL�k Ï‰¿̃«¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÈÏl‡Óו ÔÓ ‰pÙÈ ¯a ·ÏÎÂ Ôe� ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿»≈«¿À∆ƒ¿««≈
:ÔB‰ÈLe·Ï eÚÊa ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»¿»¿≈

ÓÈÓÏ¯ז Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k ÏÎÏ e¯Ó‡Â«¬»¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»
‡·Ë d˙È ‡Ïl‡Ï d· ‡�¯·Ú Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ¬«¿»«¿«»»»«»»

:‡„ÁÏ ‡„ÁÏ ‡Ú¯‡«¿»«¬»«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ‰‰e‡.(א) ‰ÏÈla ÌÚ‰ ek·iÂלעת ּכי ְַַ«ƒ¿»»««¿»«ְִֵ

הלכּו ּכאׁשר ּבאהליהם המרּגלים ּבאּו ְְְְֲֳִֵֶֶֶֶַַַָָָערב

על ּכּלם וּיּלינּו הׁשּכימּו ּובּבקר מׁשה, ְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹֻמּלפני

כז) א (דברים מׁשה אמר וכ ואהרן, ְְֲֶֶַַָָֹמׁשה

אֹומרים היּו ּבאהליהם ּכי באהליכם, ְְְְֳֳִִֵֵֵֶֶַָָָָוּתרגנּו

נרּגן: ְְִֵַָּדברי

e¯Ó‡Âּבכּיה ּבכּו הם כט.) (תענית רּבֹותינּו ¿»¿ְִֵֵַָָ

ּבכּיה להם אקּבע ואני חּנם ְְֲִִִֶֶֶַַָָָׁשל

ׁשּבּפרׁשה רמז מאיזה ידעּתי ולא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלדֹורֹות.

קו (תהלים הּוא מלא מקרא אבל זה. ְֲִִֵֶָָָהֹוציאּו

האמינּו ולא חמּדה ּבארץ וּימאסּו ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָֹכדֿכז),

ה' בקֹול ׁשמעּו ולא באהליהם וּירגנּו ְְְְְְֳִֵֵֶַָָָָֹלדברֹו

ּולהּפיל ּבּמדּבר אֹותם להּפיל להם ידֹו ְְְִִִִֶַַַַָָָָָוּיּׂשא

ּבארצֹות: ּולזרֹותם ּבגֹוים ְְֲִַַָָָָָזרעם

ÈÏe‡אׁשר וטּפכם (לא) מּפסּוק זה ידרׁש «ְְְֲִִֶֶֶַָ

ּכאׁשר וטּפכם יאמר יהיה, לבז ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָֹאמרּתם

אני ּכי ּפקּודתם עת ּבבא יהיה לבז ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹאמרּתם

עּתה אֹותם והבאתי ּבנים, על אבֹות עֹון ְֲִִֵֵֵַַָָָָּפֹוקד

ׁשּירׁשּו לא אבל ּבלבד, ידיעה הארץ את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשּידעּו

ולא ּבזה, ּבכּיֹוצא ירמז והּכתּוב לדֹורֹות. ְְְְְִֵֶַַָָָֹֹאֹותּה

ּתנאי: על ּתֹוכחת ּבענין רק רעה לגזר ְְְְְִִִֶַַַַַַָָֹירצה

וטעם ‰‡¯ı(ג) Ï‡ e�˙‡ ‡È·Ó '‰ ‰nÏÂ ְַַ¿»»≈ƒ…»∆»»∆

.e�tËÂ e�ÈL� ·¯Áa Ït�Ï ˙‡f‰יזּכירּו לא «…ƒ¿…«∆∆»≈¿«≈ְִַֹ

מׁשּכלת "והארץ ּכן ּגם לאמר הארץ ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּדּבת

מּמׁשה, הּזה הּדבר העם יסּתירּו ּכי ְְִִִֶֶַַַָָָָָָורעה",

ּדבר ּבהׁשיבם ּכן הּׁשלּוחים אמרּו ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹמּפני

יעידּו ואהרן מׁשה ּכי העדה, ּכל ואל ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹאליו

הסּתירּו עצמם והמרּגלים ּדּברּו, ׁשּקר ּכי ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָבם

הארץ עניני יֹודע ׁשהּוא מּדעּתם מּמׁשה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָזה

ּפרׁשּתי ּכאׁשר לּה הּׁשכנים ּומּמדין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָמּמצרים

הּזאת הּדּבה אֹומרים היּו ּכן על ב), ְִִֵַַַָָֹ(בפסוק

סֹוד: ּבדר ּבאהליהם ְְֳֵֶֶֶָָָלעם

‰p‰Âכה א (דברים ּתֹורה ּבמׁשנה אמר מׁשה ¿ƒ≈ְְִֶֶַָָ

טֹובה וּיאמרּו ּדבר אֹותנּו וּיׁשיבּו ְִַַָָָָָֹכו)

אביתם ולא לנּו נֹותן אלהינּו ה' אׁשר ְֱֲֲִֵֵֶֶֶָָָֹֹהארץ

אמרּו כן ּכי והּטעם ה', ּפי את וּתמרּו ְְְֲִִֵֶַַַַַַָלעלֹות

טֹובה הארץ ּכי העדה ּכל ואל אהרן ואל ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאליו

ּפי את מרּו והעם היא, ּודבׁש חלב זבת ְְְִִֶַַַָָָָָָוגם

העם, עז ּכי אמרם מּפני לעלֹות רצּו ּכׁשּלא ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹה'

ׁשם יפרׁש וכאׁשר ּולהכׁשיל, לעזר ּבה' ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָֹויׁש

לפניכם ההֹול הּוא אלהיכם ה' ל) ְֱִֵֵֵֶֶַֹ(פסוק

המניעה ׁשאין אחרי ּכי לכם, יּלחם ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּוא

לבטֹוח להם היה העם מּתֹוקף רק ְְִִִֶֶַַָָָָָמּכלּום

לֹומר נצטר ולא הּמלחמה. לה' ּכי ה' ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹּבׁשם

לּמה ּכי ּכן, מׁשה אמר וכלב יהֹוׁשע על ְְִִֵֵֶַַַָָָָֻּכי

ּכי ועֹוד לעׂשרה. יאמינּו ולא לׁשנים ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָֹיׁשמעּו

עׂשר ׁשנים מּכם ואּקח ּכתיב כג) (פסוק ְְִִֵֶֶַָָָָׁשם

אֹותנּו וּיׁשיבּו כה) (פסוק אמר ועליהם ֲֲִִֵֶַַַָָָָאנׁשים,

ָָּדבר:

וטעם Ì‰È�t.(ה) ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏtiÂׁשראּו ְַַ«ƒ…∆¿«¬…«¿≈∆ֶָ

ולׁשּוב ראׁש לעׂשֹות נֹועצים העם ְֲֲִֶַָָָָֹׁשהיּו

ארצהמּיד, לאּפם והׁשּתחוּו הּצּדיקים וקמּו ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָ

זאת תהיה ולא ּתרעּו אחי נא אל להם, ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹלאמר

עדת קהל ּכל לפני אמר ּכן על לפּוקה, ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָלכם

וכן אּפם. על הׁשּתחוּו להם ּכי יׂשראל, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּבני

(ש"א ּפעמים ׁשלׁש וּיׁשּתחּו ארצה לאּפיו ְְְְִִִַַַַַָָָָֹוּיּפל

וּילכּו וכן להם, ּכמֹו "לפני" וטעם מא). ְְְְְִֵֵֵֶַַַָכ

ורּבים יח), נ (בראשית לפניו וּיּפלּו אחיו ְְְִִֶַַַָָָּגם

ָזּולתֹו:

וטעם Ó‡„.(ז) „‡Ó ı¯‡‰ ‰·BËלהּכחיׁש ְַַ»»»∆¿…¿…ְְִַ

ּכי יֹוׁשביה, אֹוכלת ׁשאינה לאמר ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהּדּבה,

ּודבׁש: חלב זבת ארץ והיא טֹוב ְְֲִִֶֶַָָָָָהאויר
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ãé(à)íòä ekáiå íìB÷-úà eðziå äãòä-ìk àOzå©¦¨Æ¨¨´¥½̈©¦§−¤¨®©¦§¬¨−̈
:àeää äìéla©©¬§¨©«

i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑רמב"ן.סנהדראֹות »»≈»ְְֶַָ

(á)eøîàiå ìàøNé éða ìk ïøäà-ìòå äLî-ìò eðliå©¦¸ŸÆ©¤´§©©«£½Ÿ−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«Ÿ§¸
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:eðúî-eì äfä©¤−¨«§
i"yx£e�˙ÓŒeÏ∑ּומתנּו .הלואי »¿ְְַַַ

(â)áøça ìtðì úàfä õøàä-ìà eðúà àéáî ýåýé äîìå§¨¨´Â§Ÿ̈Â¥¦̧Ÿ¹̈¤¨¨³¤©ŸÆ¦§´Ÿ©¤½¤
:äîéøöî áeL eðì áBè àBìä æáì eéäé eðtèå eðéLðרמב"ן ¨¥¬§©¥−¦«§´¨©®£¯¬¬¨−¬¦§¨«§¨

(ã):äîéøöî äáeLðå Làø äðzð åéçà-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦§¨¬−Ÿ§¨¬¨¦§¨«§¨

i"yx£L‡¯ ‰�z�∑עלינּו נׂשים ריׁשא". "נמני אליליםּכתרּגּומֹו: עבֹודת לׁשֹון ּפירׁשּו ורּבֹותינּו .מל. ƒ¿»…ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

(ä)éða úãò ìä÷-ìk éðôì íäéðt-ìò ïøäàå äLî ìtiå©¦¬Ÿ¤²§©«£−Ÿ©§¥¤®¦§¥¾¨§©¬£©−§¥¬
:ìàøNéרמב"ן ¦§¨¥«

(å)õøàä-úà íéøzä-ïî äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À§¨¥Æ¤§ª¤½¦©¨¦−¤¨¨®¤
:íäéãâa eòø÷̈«§−¦§¥¤«

(æ)øLà õøàä øîàì ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà eøîàiå©Ÿ́§½¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¨À̈¤£¤̧
:ãàî ãàî õøàä äáBè dúà øeúì dá eðøáòרמב"ן ¨©³§¨Æ¨´Ÿ½̈¨¬¨−̈¤§¬Ÿ§«Ÿ

BÎ·eא ÔB‰Ï˜ ˙È e·‰ÈÂ ‡zL�k Ïk ˙ÓÈ¯‡Â«¬ƒ«»¿ƒ¿»ƒ»»»¿¿
:‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ‡nÚ«»¿≈¿»«

È�aב Ïk Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«¬«…∆¿««¬……¿≈
‡�˙ÈÓ„ ÈÂÏ ‡zL�k Ïk ÔB‰Ï e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»¿»¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»
ÈÂÏ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa B‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»»≈¿≈

:‡�˙ÈÓ„¿ƒ¿»

Ït�ÓÏג ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï ‡�˙È ÏÚÓ ÈÈ ‡ÓÏe¿»¿»»≈»»»¿«¿»»»¿ƒ¿«
·Ë ‡Ï‰ ‡f·Ï ÔB‰È ‡�ÏÙËÂ ‡�L� ‡a¯Áa¿«¿»¿»»¿«¿»»¿¿ƒ»¬»«

:ÌÈ¯ˆÓÏ ·e˙� Èc ‡�Ï»»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ

e˙�e·ד ‡LÈ¯ ÈpÓ� È‰BÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿«¿»ƒ¿«≈≈»¿
:ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿»ƒ

Ïkה Ì„˜ ÔB‰Èt‡ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÙ�e¿«…∆¿«¬…««≈√»»
:Ï‡¯NÈ È�·c ‡zL�k Ï‰¿̃«¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÈÏl‡Óו ÔÓ ‰pÙÈ ¯a ·ÏÎÂ Ôe� ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿»≈«¿À∆ƒ¿««≈
:ÔB‰ÈLe·Ï eÚÊa ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»¿»¿≈

ÓÈÓÏ¯ז Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k ÏÎÏ e¯Ó‡Â«¬»¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»
‡·Ë d˙È ‡Ïl‡Ï d· ‡�¯·Ú Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ¬«¿»«¿«»»»«»»

:‡„ÁÏ ‡„ÁÏ ‡Ú¯‡«¿»«¬»«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ‰‰e‡.(א) ‰ÏÈla ÌÚ‰ ek·iÂלעת ּכי ְַַ«ƒ¿»»««¿»«ְִֵ

הלכּו ּכאׁשר ּבאהליהם המרּגלים ּבאּו ְְְְֲֳִֵֶֶֶֶַַַָָָערב

על ּכּלם וּיּלינּו הׁשּכימּו ּובּבקר מׁשה, ְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹֻמּלפני

כז) א (דברים מׁשה אמר וכ ואהרן, ְְֲֶֶַַָָֹמׁשה

אֹומרים היּו ּבאהליהם ּכי באהליכם, ְְְְֳֳִִֵֵֵֶֶַָָָָוּתרגנּו

נרּגן: ְְִֵַָּדברי

e¯Ó‡Âּבכּיה ּבכּו הם כט.) (תענית רּבֹותינּו ¿»¿ְִֵֵַָָ

ּבכּיה להם אקּבע ואני חּנם ְְֲִִִֶֶֶַַָָָׁשל

ׁשּבּפרׁשה רמז מאיזה ידעּתי ולא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלדֹורֹות.

קו (תהלים הּוא מלא מקרא אבל זה. ְֲִִֵֶָָָהֹוציאּו

האמינּו ולא חמּדה ּבארץ וּימאסּו ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָֹכדֿכז),

ה' בקֹול ׁשמעּו ולא באהליהם וּירגנּו ְְְְְְֳִֵֵֶַָָָָֹלדברֹו

ּולהּפיל ּבּמדּבר אֹותם להּפיל להם ידֹו ְְְִִִִֶַַַַָָָָָוּיּׂשא

ּבארצֹות: ּולזרֹותם ּבגֹוים ְְֲִַַָָָָָזרעם

ÈÏe‡אׁשר וטּפכם (לא) מּפסּוק זה ידרׁש «ְְְֲִִֶֶֶַָ

ּכאׁשר וטּפכם יאמר יהיה, לבז ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָֹאמרּתם

אני ּכי ּפקּודתם עת ּבבא יהיה לבז ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹאמרּתם

עּתה אֹותם והבאתי ּבנים, על אבֹות עֹון ְֲִִֵֵֵַַָָָָּפֹוקד

ׁשּירׁשּו לא אבל ּבלבד, ידיעה הארץ את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשּידעּו

ולא ּבזה, ּבכּיֹוצא ירמז והּכתּוב לדֹורֹות. ְְְְְִֵֶַַָָָֹֹאֹותּה

ּתנאי: על ּתֹוכחת ּבענין רק רעה לגזר ְְְְְִִִֶַַַַַַָָֹירצה

וטעם ‰‡¯ı(ג) Ï‡ e�˙‡ ‡È·Ó '‰ ‰nÏÂ ְַַ¿»»≈ƒ…»∆»»∆

.e�tËÂ e�ÈL� ·¯Áa Ït�Ï ˙‡f‰יזּכירּו לא «…ƒ¿…«∆∆»≈¿«≈ְִַֹ

מׁשּכלת "והארץ ּכן ּגם לאמר הארץ ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּדּבת

מּמׁשה, הּזה הּדבר העם יסּתירּו ּכי ְְִִִֶֶַַַָָָָָָורעה",

ּדבר ּבהׁשיבם ּכן הּׁשלּוחים אמרּו ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹמּפני

יעידּו ואהרן מׁשה ּכי העדה, ּכל ואל ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹאליו

הסּתירּו עצמם והמרּגלים ּדּברּו, ׁשּקר ּכי ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָבם

הארץ עניני יֹודע ׁשהּוא מּדעּתם מּמׁשה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָזה

ּפרׁשּתי ּכאׁשר לּה הּׁשכנים ּומּמדין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָמּמצרים

הּזאת הּדּבה אֹומרים היּו ּכן על ב), ְִִֵַַַָָֹ(בפסוק

סֹוד: ּבדר ּבאהליהם ְְֳֵֶֶֶָָָלעם

‰p‰Âכה א (דברים ּתֹורה ּבמׁשנה אמר מׁשה ¿ƒ≈ְְִֶֶַָָ

טֹובה וּיאמרּו ּדבר אֹותנּו וּיׁשיבּו ְִַַָָָָָֹכו)

אביתם ולא לנּו נֹותן אלהינּו ה' אׁשר ְֱֲֲִֵֵֶֶֶָָָֹֹהארץ

אמרּו כן ּכי והּטעם ה', ּפי את וּתמרּו ְְְֲִִֵֶַַַַַַָלעלֹות

טֹובה הארץ ּכי העדה ּכל ואל אהרן ואל ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאליו

ּפי את מרּו והעם היא, ּודבׁש חלב זבת ְְְִִֶַַַָָָָָָוגם

העם, עז ּכי אמרם מּפני לעלֹות רצּו ּכׁשּלא ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹה'

ׁשם יפרׁש וכאׁשר ּולהכׁשיל, לעזר ּבה' ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָֹויׁש

לפניכם ההֹול הּוא אלהיכם ה' ל) ְֱִֵֵֵֶֶַֹ(פסוק

המניעה ׁשאין אחרי ּכי לכם, יּלחם ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּוא

לבטֹוח להם היה העם מּתֹוקף רק ְְִִִֶֶַַָָָָָמּכלּום

לֹומר נצטר ולא הּמלחמה. לה' ּכי ה' ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹּבׁשם

לּמה ּכי ּכן, מׁשה אמר וכלב יהֹוׁשע על ְְִִֵֵֶַַַָָָָֻּכי

ּכי ועֹוד לעׂשרה. יאמינּו ולא לׁשנים ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָֹיׁשמעּו

עׂשר ׁשנים מּכם ואּקח ּכתיב כג) (פסוק ְְִִֵֶֶַָָָָׁשם

אֹותנּו וּיׁשיבּו כה) (פסוק אמר ועליהם ֲֲִִֵֶַַַָָָָאנׁשים,

ָָּדבר:

וטעם Ì‰È�t.(ה) ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏtiÂׁשראּו ְַַ«ƒ…∆¿«¬…«¿≈∆ֶָ

ולׁשּוב ראׁש לעׂשֹות נֹועצים העם ְֲֲִֶַָָָָֹׁשהיּו

ארצהמּיד, לאּפם והׁשּתחוּו הּצּדיקים וקמּו ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָ

זאת תהיה ולא ּתרעּו אחי נא אל להם, ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹלאמר

עדת קהל ּכל לפני אמר ּכן על לפּוקה, ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָלכם

וכן אּפם. על הׁשּתחוּו להם ּכי יׂשראל, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּבני

(ש"א ּפעמים ׁשלׁש וּיׁשּתחּו ארצה לאּפיו ְְְְִִִַַַַַָָָָֹוּיּפל

וּילכּו וכן להם, ּכמֹו "לפני" וטעם מא). ְְְְְִֵֵֵֶַַַָכ

ורּבים יח), נ (בראשית לפניו וּיּפלּו אחיו ְְְִִֶַַַָָָּגם

ָזּולתֹו:

וטעם Ó‡„.(ז) „‡Ó ı¯‡‰ ‰·BËלהּכחיׁש ְַַ»»»∆¿…¿…ְְִַ

ּכי יֹוׁשביה, אֹוכלת ׁשאינה לאמר ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהּדּבה,

ּודבׁש: חלב זבת ארץ והיא טֹוב ְְֲִִֶֶַָָָָָהאויר



glyלו zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyily meil inei xeriy

ß oeiq a"k iyily mei ß

(ç)úàfä õøàä-ìà eðúà àéáäå ýåýé eða õôç-íà¦¨¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ¤¨¨´¤©½Ÿ
:Láãe áìç úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðe§¨¨−¨®¤¾¤£¤¦²¨©¬¨−̈§¨«

(è)õøàä íò-úà eàøéz-ìà ízàå eãøîz-ìà ýåýéa Cà©´©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À©¦«§Æ¤©´¨½̈¤
:íàøéz-ìà eðzà ýåýéå íäéìòî ílö øñ íä eðîçì ék¦¬©§¥−¥®¨´¦¨¯¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬¦¨−©¦«¨ª«

i"yx£e„¯ÓzŒÏ‡∑אלּֿתיראּו ואּתם – ‰Ì.וׁשּוב e�ÓÁÏ Èk∑נאכלם «ƒ¿…ְְְִֶַַƒ«¿≈≈ְֵֹ
ˆÌl.ּכלחם ¯Ò∑עליהם מגין ׁשהיה אּיֹוב מתּו: ׁשּבהם ּכׁשרים וחזקם; לח)מגּנם הּמקֹום(סוטה ׁשל צּלֹו אחר: ּדבר . ְֶֶ»ƒ»ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

מעליהם .סר ֲֵֵֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 165 'nr g"ig y"ewl t"r)

"xCrd" F` "zE`ivn" md m"EMrd m`d©¦¨©¥§¦¤§¥

מעליהם צּלם סר הם לחמנּו ּכי הארץ את־עם �ֲֵֵֶֽ�ִָ�ֵָ�ֵ�ְַ�ִֶָ�ָ�ֶַ�ְִַֽאל־ּתיראּו
מעליהם סר הּמקֹום ׁשל צּלֹו אחר, ּדבר כּו'. מתּו ׁשּבהם ּכׁשרים וחזקם, מגּנם – ובפרש"י)צּלם ט. (יד, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

הרמּב"ם ה"י)ּכתב פ"ב הטומאה אבות הם(הל' "עּכּו"ם הראב"ד: עליו והּׂשיג מד"ס". כּו' ּבמּׂשא ּומטּמאה נבלה עּכּו"ם "ׁשחיטת : ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּבחפניו". רּוח אסף – לכלּום אֹותם והחֹוׁשב כּו', מּטּמאין ואין מטּמאין ואין ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָּכבהמֹות,

הרֹוגצ'ֹובי הּגאֹון ּבזה בהר)ּובאר לפ' הפטרה עה"ת ּפענח "ּבחינת(צפנת ּדהם ס"ל ּדהראב"ד עּכּו"ם. ּבגדר והראב"ד הרמּב"ם ּדנחלקּו ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

מה"ת. ּונבלה מאלי', ּכמתה ה"ה והּבהמה ּכלּום. ׁשחיטתן אין ולכן ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהעּדר",

ּכׁשחּוטה כ"א מאלי'", ּכ"מתה ּתהיה ׁשּלא הּבהמה על ׁשחיטתן ּפֹועלת "מציאּות", ּבגדר הם ׁשהעּכּו"ם דס"ל להרמּב"ם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמשא"כ

מד"ס. הּוא נבלה, עי"ז ׁשּנעׂשית וזה טמאה]. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֻ[לגּבי

עּכּו"ם]. על ּפרטית" הׁשּגחה "ּגדר ׁשּיְך ּבאם ׁשיטתם עפ"ז ׁשּמבאר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ[ועיי"ש

מעליהם": צּלם "סר ּבּפרּוׁש החּלּוק ּתלּוי זאת ּדבמחלקת י"ל זה ּפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹועל

לֹומר אפׁשר אי "העּדר" ּדעל מקֹום", ׁשל "צּלֹו על מדּבר מעליהם" צּלם ּדב"סר לפרׁש אפׁשר אי העּדר, ּבגדר הם עּכּו"ם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּדאם

ׁשּבהם". ּכׁשרים וחזקם, "מגּנם על ּדקאי ועכצ"ל מקֹום". ׁשל "צּלֹו מּקדם עליו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹׁשהיה

מק ׁשל "צּלֹו על קאי ׁש"צּלם" לפרׁש יׁש וּדאי וא"כ מציאּות, ּבגדר הם ׁשהעּכּו"ם ס"ל ּברׁש"י הּׁשני הּפרּוׁש רמב"ןֹום".משא"כ ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

(é)ýåýé ãBáëe íéðáàa íúà íBbøì äãòä-ìk eøîàiå©«Ÿ§Æ¨¨´¥½̈¦§¬Ÿ¨−¨«£¨¦®§´§Ÿ̈À
ô :ìàøNé éða-ìk-ìà ãòBî ìäàa äàøð¦§¨Æ§´Ÿ¤¥½¤¨§¥−¦§¨¥«

i"yx£Ì˙‡ ÌBb¯Ï∑וכלב יהֹוׁשע ‰'.את „B·Îe∑(רבה ׁשם(במדבר ירד .הענן ƒ¿…»ְְֵֶַָֻ¿ֶַָָָָ

(àé)äfä íòä éðöàðé äðà-ãò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨¬¨§©«£ª−¦¨¨´©¤®
:Baø÷a éúéNò øLà úBúàä ìëa éá eðéîàé-àì äðà-ãòå§©¨̧¨ÆŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½£¤¬¨¦−¦§¦§«

i"yx£‰�‡Œ„Ú∑היכן ‰‡˙B˙.ירּגיזּוני∑È�ˆ‡�È.עד ÏÎa∑להאמין להם היה להם ׁשעׂשיתי הּנּסים ּכל ּבׁשביל «»»ֵַָ¿«¬Àƒְִִַ¿…»…ְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ
הבטחתי לקּים ּבידי .ׁשהיכלת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

Ú¯‡Ï‡ח ‡�˙È ÏÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡�· ‡ÂÚ¯ Ì‡ƒ«¬»»»√»¿»¿»≈»»»¿«¿»
·ÏÁ ‡„·Ú ‡È‰ Èc ‡Ú¯‡ ‡�Ï d�zÈÂ ‡„‰»»¿ƒ¿«»»«¿»ƒƒ»¿»¬«

:L·„e¿»

Ï‡ט Ôez‡Â Ôe„¯Ó˙ ‡Ï ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa Ì¯a¿«¿≈¿»«¿»»ƒ¿¿¿«»
ÔÈ¯ÈÒÓ ‡�„È· È¯‡ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ ÔÓ ÔeÏÁ„ƒ̇¿¬ƒ«»¿«¿»¬≈ƒ»»¿ƒƒ
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓe ÔB‰pÓ ÔB‰t˜˙ ‡„Ú Ôep‡ƒ¬»»¿¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÔB‰pÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡�cÚÒa¿«¿»»»ƒ¿¬ƒ¿

i�·‡a‡י ÔB‰˙È Ìb¯ÓÏ ‡zL�k Ïk e¯Ó‡Â«¬»»¿ƒ¿»¿ƒ¿«»¿¿«¿«»
È�a ÏÎÏ ‡�ÓÊ ÔkLÓa ÈÏb˙‡ ÈÈ„ ‡¯˜ÈÂƒ»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÔÈÊb¯Óיא ÔB‰È È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈»«¿¿«¿ƒ
Ôe�ÓÈ‰È ‡Ï È˙ÓÈ‡ „ÚÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÈÓ„√̃»««»»≈¿«≈»«»¿≈¿
:ÔB‰È�Èa ˙È„·Ú Èc ‡i˙‡ ÏÎa È¯ÓÈÓa¿≈¿ƒ¿…»«»ƒ¬»ƒ≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם e„¯Óz.(ט) Ï‡ '‰a C‡יראתכם ּכי ְַַ«««ƒ¿…ְְִִֶַ

ּבּׁשם מרד הּוא ּבּה הּיֹוׁשב העם ְֵֵֶֶֶַַָָָֹלחזק

ּכי מּמצרים יצאתם ּבכחכם לא ּכי ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָֹֹהּנכּבד,

הבטיח והּוא להפליא, עּמכם עׂשתה ה' ְְְְְִִִִֶַַַָָָיד

האמינּו ּכן אם מּפניכם, ׁשּיֹוריׁשם ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָאתכם

ואּתם ואמרּו Èkותצליחּו. 'Â‚Â e‡¯Èz Ï‡ ְְְְְִֶַַָ«ƒ¿ƒ

,Ì‰ e�ÓÁÏׁשּבעֹולם ּובנֹוהג ּבּטבע ּגם ּכי «¿≈≈ְִֶֶַַַַָָ

ויּניחּו עליהם ּפחּדנּו נפל ּכי לפנינּו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָיּפלּו

ּכלחם: לאֹוכלם ְְְֶֶָָאֹותנּו

.Ì‰ÈÏÚÓ Ìlˆ ¯Òּכׁשרים וחזקם, מגּנם »ƒ»≈¬≈∆ְְְִִֵֶָָָ

מקֹום ׁשל צּלֹו אחר ּדבר מתּו. ִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּבהם

אמר אברהם ורּבי רׁש"י. לׁשֹון מעליהם, ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָסר

הּנלחמים, על צל הם אׁשר וצּנה מגן "צּלם" ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכי

מגן יּקחּו ולא עליהם ּפחּדנּו נפל ּכי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹיאמרּו

ויפה ּכנגּדנּו, להּלחם להחלץ וכֹובע ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָוצּנה

ֵַּפרׁש:

Ï·‡ּכי ּׁשּנֹודע למה הּכתּוב ׁשּירמז יּתכן ¬»ְְִִִֵֶֶַַַָָֹ

האיׁש לראׁש צל יהיה לא החֹותם ְְְִִֵֵֵֶַָֹֹּבליל

ּכבר יאמר לכ ההיא, ּבּׁשנה ימּות Ò¯אׁשר ְְֲִֶַַַָָָָָֹ»

,Ì‰ÈÏÚÓ Ìlˆא וה' מיתה, עליהם ּתנּו,ׁשּנגזר ƒ»≈¬≈∆ְֲִִִֵֶֶַַָָ

נּסים לנּו ועֹוׂשה ּבקרּבנּו הּׁשֹוכן הּוא ְְְִִִִֵֵֶַָּכי

ּכן על רֹואה, כל לעיני Ì‡¯Èz:ונפלאֹות Ï‡ ְְְִֵֵֵֶַָָ«ƒ»À

B‡עד נֹופלת אּמה ׁשאין מעלה, לׂשרי ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻירמז

שירה (מכילתא ּתחּלה ׁשּלּה הּׂשר ְִֵֶֶַַָָׁשּנֹופל

ה' יפקד כא) כד (ישעיה ׁשּכתּוב ּכענין ְְְִִֶַָֹב),

על ּכ ואחר וגו' ּבּמרֹום הּמרֹום צבא ְְַַַַַַָָָָעל

ּדנּיאל ּבספר וכּמפרׁש ּבאדמה, האדמה ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹמלכי

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyily meil inei xeriy

(áé)íeöòå ìBãb-éBâì Eúà äNòàå epLøBàå øácá epkà©¤¬©¤−¤§«¦¤®§¤«¡¤Æ«Ÿ§½§«¨¬§¨−
:epnî¦¤«

i"yx£epL¯B‡Â∑?אבֹות לׁשבּועת אעׂשה מה ּתאמר: ואם "ּתרּוכין", לׁשֹון ÏB„bŒÈB‚Ï.ּכתרּגּומֹו E˙‡ ‰NÚ‡Â∑ ¿ƒ∆ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָֹ¿∆¡∆…¿¿»
מּזרעם רבה)ׁשאּתה .(במדבר ְִֶַַָָ

(âé)Eçëá úéìòä-ék íéøöî eòîLå ýåýé-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦¤«¡¦¯¨§«Ÿ£²
:Baøwî äfä íòä-úà¤¨¨¬©¤−¦¦§«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ eÚÓLÂ∑ּתהרגם אׁשר את אׁשר∑ÈÏÚ‰ŒÈk˙.וׁשמעּו את ראּו והם "אׁשר". ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "ּכי" ¿»¿ƒ¿«ƒְְְֲֵֶֶַַָƒ∆¡ƒ»ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָ
יכלּת ׁשּכנגּדם יאמרּו: אּלא ,ל ׁשחטאּו יאמרּו לא הֹורגם, ׁשאּתה ּוכׁשּיׁשמעּו מּקרּבם, אֹותם הּגדֹול ּבכח ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹהעלית

היא וזֹו להּלחם, יכלּת לא הארץ יֹוׁשבי ּכנגד אבל רמב"ן.להּלחם, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹ

(ãé)ýåýé äzà-ék eòîL úàfä õøàä áLBé-ìà eøîàå§¨«§À¤¥»¨¨´¤©Ÿ¼¨«§Æ¦«©¨´§Ÿ̈½
äàøð ïéòa ïéò-øLà äfä íòä áø÷a|ððòå ýåýé äzàE §¤−¤¨¨´©¤®£¤©̧¦§©¹¦¦§¨´©¨´§Ÿ̈À©«£¨«§Æ

ãenòáe íîBé íäéðôì Cìä äzà ïðò ãnòáe íäìò ãîòŸ¥´£¥¤½§©ª´¨À̈©¨̧Ÿ¥³¦§¥¤Æ½̈§©¬
:äìéì Là¥−¨«§¨

i"yx£˙‡f‰ ı¯‡‰ ·LBÈŒÏ‡ e¯Ó‡Â∑ּבסֹוף ׁשאמּור מה עליהם? יאמרּו ּומה הּזאת", הארץ "עלֿיֹוׁשב ּכמֹו: ¿»¿∆≈»»∆«…ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבדר והּכל להם, נראה אּתה ּבעין ועין ּבקרּבם, ׁשֹוכן ה' אּתה ּכי ׁשּׁשמעּו ּבׁשביל יי'", יכלת "מּבלּתי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹהענין:

הּנה עד מהם אהבת ׁשּנּתקה ּב הּכירּו ולא רמב"ן.חּבה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

(åè)íéBbä eøîàå ãçà Léàk äfä íòä-úà äzîäå§¥«©¨²¤¨¨¬©¤−§¦´¤¨®§¨«§Æ©¦½
:øîàì EòîL-úà eòîL-øLà£¤¨«§¬¤¦§£−¥«Ÿ

i"yx£„Á‡ LÈ‡k ‰f‰ ÌÚ‰Œ˙‡ ‰zÓ‰Â∑'וגֹו אתֿׁשמע אׁשרֿׁשמעּו הּגֹוים יאמרּו :ּכ ּומּתֹו .ּפתאם, ¿≈«»∆»»«∆¿ƒ∆»ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָֹֹ

(æè)õøàä-ìà äfä íòä-úà àéáäì ýåýé úìëé ézìaî¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ¤¨¨´©¤½¤¨−̈¤
:øaãna íèçLiå íäì òaLð-øLà£¤¦§©´¨¤®©¦§¨¥−©¦§¨«

i"yx£'B‚Â ˙ÏÎÈ ÈzÏaÓ∑,וגּבֹורים חזקים הארץ ׁשּיֹוׁשבי לב)לפי מלכים;(ברכות ואחד לׁשלׁשים ּפרעה ּדֹומה ואינֹו ƒƒ¿ƒ¿…∆¿ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
הּזאת הארץ יֹוׁשב על יאמרּו ÏBÎÈ˙.זאת ÈzÏaÓ∑ׁשחטם – להביאם ּבידֹו יכלת היה ׁשּלא מּתֹו.˙ÏÎÈ∑ׁשם ְֵֶַַָָֹֹֹƒƒ¿ƒ¿∆ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹֹ¿…∆ֵ

הּוא .ּדבר ָָ

C˙Èיב „aÚ‡Â ÔepˆL‡Â ‡˙BÓa ÔepÁÓ‡∆¿ƒ¿»«¬≈ƒ¿∆¿≈»»
:ÔB‰pÓ ÛÈw˙Â ·¯ ÌÚÏ¿««¿«ƒƒ¿

‡¯Èיג È‡¯ˆÓ ÔeÚÓLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»≈¬≈
:ÔB‰È�ÈaÓ ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È CÏÈÁ· ‡z˜q‡¬∆¿»¿≈»»«»»≈ƒ≈≈

‡zיד È¯‡ eÚÓLc ‡„‰ ‡Ú¯‡ ·˙ÈÏ Ôe¯ÓÈÂ¿≈¿¿»≈«¿»»»ƒ¿»¬≈«¿
Èc ÔÈ„‰ ‡nÚ B‚a ˙È¯L Cz�ÎLc ÈÈ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿«¿«»»≈ƒ
ÏhÓ C��ÚÂ ÈÈ„ ‡¯˜È ˙�ÈÎL ÔÊÁ ÔB‰È�ÈÚ·¿≈≈¬«¿ƒ«¿»»«¿»«¬»»«≈
¯a„Ó z‡ ‡��Ú„ ‡„enÚ·e ÔB‰ÂlÚƒ»¿¿«»«¬»»«¿¿««
‡˙M‡„ ‡„enÚ·e ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„√̃»≈ƒ»»¿«»¿∆»»

:‡ÈÏÈÏa¿≈¿»

Ôe¯ÓÈÂטו „Á ‡¯·‚k ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È Ïh˜˙e¿««»«»»≈¿«¿»«¿≈¿
:¯ÓÈÓÏ Cz¯·b ÚÓL ˙È eÚÓL Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿»»¿«¿À¿»¿≈«

nÚ‡טז ˙È ‡ÏÚ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓƒ¿≈¿»√»¿»¿»»»»«»
Ôe�Ïh˜Â ÔB‰Ï Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰»≈¿«¿»ƒ«≈¿¿«¿ƒ

:‡¯a„Óa¿«¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

יחיּו ּבצּלֹו אׁשר הּכח סר ּכבר יאמר כ), ְְְֲִִֶַַַָָֹֹ(י

ּכן על אּתנּו, אֹותם, הּמׁשּפיל וה' ‡Ïהּגֹוים, ְִִִֵַַַַַָָ«

.Ìe‡¯Èz,הּׁשירים ׁשיר ּבמדרׁש אמרּו וכ ƒ»ְְְְִִִִַָָָ

והּמלאכים אּמֹות ׂשרי אּלּו הּצללים, ְְְְִִֵֵַַַָָָָֻונסּו

הזּכרּתי ּוכבר האּמֹות. על הּצל הם ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּלהם,

יא לעיל כה, יח (ויקרא אחרים ּבמקֹומֹות ְֲִִֵֶזה

טו):

ויׁשמעּו .בכח העלית ּכי מצרים וׁשמעּו ְְְְְְְֱֲִִִִִֶַָָֹ(יג)

ׁשּתהרגם. ‰ÈÏÚ˙,מצרים Èkמׁשמעֹו ּכי ְְִִֵֶַַַƒ∆¡ƒ»ְִַָ

ּבכח אֹותם ׁשהעלית ראּו והם אׁשר. ְְְֱֲֲִֵֶֶֶָָָָֹּבלׁשֹון

יאמרּו לא הֹורגם, ׁשאּתה ּוכׁשּיׁשמעּו ְְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹמּקרּבם,

יכֹולת ל יׁש ׁשּכנגּדם אּלא ,ל ְְְְְְֵֶֶֶֶֶָָָׁשחטאּו

הּזאת. הארץ יֹוׁשבי ּכנגד לא אבל ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלהּלחם

‰f‡˙,וזהּו ı¯‡‰ ·LBÈ Ï‡ e¯Ó‡Âּומה ְֶ¿»¿∆≈»»∆«…ַ

(פסוק הענין ּבסֹוף ּׁשאמּור מה עליהם, ְְְֲִֵֶֶַָָָֹּיאמרּו

‰',טז) ˙ÏÎÈ ÈzÏaÓהארץ ׁשּיֹוׁשבי לפי ƒƒ¿ƒ¿…∆ְְִֵֶֶָָ

לׁשלׁשים ּפרעה ּדֹומה ואינֹו וגּבֹורים ְְְְֲִִִִִֵֶַָֹחזקים

יהיה ּכן, אם רׁש"י. לׁשֹון מלכים, "‡Ïואחד ְְְִִִִֵֶֶַָָָ∆

"·LBÈ:רּבים וכן יֹוׁשב", "על ּכמֹו ≈ְְִֵֵַַ

ÈÙÏeּבּטענהד רּבינּו למׁשה הּכּונה אין עּתי ¿ƒְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָ

וגּבֹורים חזקים ׁשהּכנענים מּפני ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָֹהּזאת

ואחד לׁשלׁשים ּפרעה דֹומה ואינֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹּבמלחמה

והמית ּבדבר מצרים את הּכה הּׁשם ּכי ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמלכים,

ּגדֹולֹות מּכֹות עליהם והביא ּברגע, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַּבכֹוריהם

ּבּדבר להּכֹות ה' ּבעיני זאת ונקל הּׁשמים, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמן

וכחלׁשים: ּכּדּלים והחזקים ְְֲֲִִִִִַַַַַָָהּגּבֹורים

Ï·‡יחׁשבּו לאמר, הּזאת ּבּתפּלה הּכּונה ¬»ְְְִֵַַַַַָָָֹֹ

כנען ּבאלהי ּכח יׁש ּכי ויאמרּו ְְְְִִִֵֵֵַַַַֹֹֹמצרים

ּובאלהיהם ּבמצרים עׂשית ּכי ,מּיד ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹלהּציל

ולא מּקרּבֹו, הּזה העם ׁשהֹוצאת עד ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשפטים

והּנה ּובאלהיהם, ּבכנען כן לעׂשֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹיכֹולּת

עבֹודה עֹובדי ידי ויחּזקּו הּׁשם חּלּול ּבזה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָיהיה

ׁשּיהיה יּתכן ּכן ואם ‰‡¯ıזרה. ·LBÈ Ï‡" ְְִִִֵֵֶֶָָָ∆≈»»∆

"˙‡f‰לאנׁשי הּמצריים ׁשּיאמרּו ּכפׁשּוטֹו, «…ְְְְְִִִִֵֶַַֹ

ּכנען, ‰'ארץ ˙ÏBÎÈ ÈzÏaÓאל ּבכם ּכי וגו', ְֶֶַַƒƒ¿ƒ¿∆ִֵֶָ

אלהים: ְֱִֶֶֹואפס

ר"א אמר ה'. אּתה נראה ּבעין עין אׁשר ְְֲִִִֶַַַַָָָ(יד)

יׂשראל ּכל לעיני ה' כבֹוד מראה ְְְְִֵֵֵֶַַָָעל

וטעמֹו עבר, ּפעל "נראה" יז). כד ְְֲִַַַָָֹ(שמות



לז gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyily meil inei xeriy

(áé)íeöòå ìBãb-éBâì Eúà äNòàå epLøBàå øácá epkà©¤¬©¤−¤§«¦¤®§¤«¡¤Æ«Ÿ§½§«¨¬§¨−
:epnî¦¤«

i"yx£epL¯B‡Â∑?אבֹות לׁשבּועת אעׂשה מה ּתאמר: ואם "ּתרּוכין", לׁשֹון ÏB„bŒÈB‚Ï.ּכתרּגּומֹו E˙‡ ‰NÚ‡Â∑ ¿ƒ∆ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָֹ¿∆¡∆…¿¿»
מּזרעם רבה)ׁשאּתה .(במדבר ְִֶַַָָ

(âé)Eçëá úéìòä-ék íéøöî eòîLå ýåýé-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦¤«¡¦¯¨§«Ÿ£²
:Baøwî äfä íòä-úà¤¨¨¬©¤−¦¦§«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ eÚÓLÂ∑ּתהרגם אׁשר את אׁשר∑ÈÏÚ‰ŒÈk˙.וׁשמעּו את ראּו והם "אׁשר". ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "ּכי" ¿»¿ƒ¿«ƒְְְֲֵֶֶַַָƒ∆¡ƒ»ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָ
יכלּת ׁשּכנגּדם יאמרּו: אּלא ,ל ׁשחטאּו יאמרּו לא הֹורגם, ׁשאּתה ּוכׁשּיׁשמעּו מּקרּבם, אֹותם הּגדֹול ּבכח ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹהעלית

היא וזֹו להּלחם, יכלּת לא הארץ יֹוׁשבי ּכנגד אבל רמב"ן.להּלחם, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹ

(ãé)ýåýé äzà-ék eòîL úàfä õøàä áLBé-ìà eøîàå§¨«§À¤¥»¨¨´¤©Ÿ¼¨«§Æ¦«©¨´§Ÿ̈½
äàøð ïéòa ïéò-øLà äfä íòä áø÷a|ððòå ýåýé äzàE §¤−¤¨¨´©¤®£¤©̧¦§©¹¦¦§¨´©¨´§Ÿ̈À©«£¨«§Æ

ãenòáe íîBé íäéðôì Cìä äzà ïðò ãnòáe íäìò ãîòŸ¥´£¥¤½§©ª´¨À̈©¨̧Ÿ¥³¦§¥¤Æ½̈§©¬
:äìéì Là¥−¨«§¨

i"yx£˙‡f‰ ı¯‡‰ ·LBÈŒÏ‡ e¯Ó‡Â∑ּבסֹוף ׁשאמּור מה עליהם? יאמרּו ּומה הּזאת", הארץ "עלֿיֹוׁשב ּכמֹו: ¿»¿∆≈»»∆«…ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבדר והּכל להם, נראה אּתה ּבעין ועין ּבקרּבם, ׁשֹוכן ה' אּתה ּכי ׁשּׁשמעּו ּבׁשביל יי'", יכלת "מּבלּתי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹהענין:

הּנה עד מהם אהבת ׁשּנּתקה ּב הּכירּו ולא רמב"ן.חּבה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

(åè)íéBbä eøîàå ãçà Léàk äfä íòä-úà äzîäå§¥«©¨²¤¨¨¬©¤−§¦´¤¨®§¨«§Æ©¦½
:øîàì EòîL-úà eòîL-øLà£¤¨«§¬¤¦§£−¥«Ÿ

i"yx£„Á‡ LÈ‡k ‰f‰ ÌÚ‰Œ˙‡ ‰zÓ‰Â∑'וגֹו אתֿׁשמע אׁשרֿׁשמעּו הּגֹוים יאמרּו :ּכ ּומּתֹו .ּפתאם, ¿≈«»∆»»«∆¿ƒ∆»ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָֹֹ

(æè)õøàä-ìà äfä íòä-úà àéáäì ýåýé úìëé ézìaî¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ¤¨¨´©¤½¤¨−̈¤
:øaãna íèçLiå íäì òaLð-øLà£¤¦§©´¨¤®©¦§¨¥−©¦§¨«

i"yx£'B‚Â ˙ÏÎÈ ÈzÏaÓ∑,וגּבֹורים חזקים הארץ ׁשּיֹוׁשבי לב)לפי מלכים;(ברכות ואחד לׁשלׁשים ּפרעה ּדֹומה ואינֹו ƒƒ¿ƒ¿…∆¿ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
הּזאת הארץ יֹוׁשב על יאמרּו ÏBÎÈ˙.זאת ÈzÏaÓ∑ׁשחטם – להביאם ּבידֹו יכלת היה ׁשּלא מּתֹו.˙ÏÎÈ∑ׁשם ְֵֶַַָָֹֹֹƒƒ¿ƒ¿∆ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹֹ¿…∆ֵ

הּוא .ּדבר ָָ

C˙Èיב „aÚ‡Â ÔepˆL‡Â ‡˙BÓa ÔepÁÓ‡∆¿ƒ¿»«¬≈ƒ¿∆¿≈»»
:ÔB‰pÓ ÛÈw˙Â ·¯ ÌÚÏ¿««¿«ƒƒ¿

‡¯Èיג È‡¯ˆÓ ÔeÚÓLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»≈¬≈
:ÔB‰È�ÈaÓ ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È CÏÈÁ· ‡z˜q‡¬∆¿»¿≈»»«»»≈ƒ≈≈

‡zיד È¯‡ eÚÓLc ‡„‰ ‡Ú¯‡ ·˙ÈÏ Ôe¯ÓÈÂ¿≈¿¿»≈«¿»»»ƒ¿»¬≈«¿
Èc ÔÈ„‰ ‡nÚ B‚a ˙È¯L Cz�ÎLc ÈÈ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿«¿«»»≈ƒ
ÏhÓ C��ÚÂ ÈÈ„ ‡¯˜È ˙�ÈÎL ÔÊÁ ÔB‰È�ÈÚ·¿≈≈¬«¿ƒ«¿»»«¿»«¬»»«≈
¯a„Ó z‡ ‡��Ú„ ‡„enÚ·e ÔB‰ÂlÚƒ»¿¿«»«¬»»«¿¿««
‡˙M‡„ ‡„enÚ·e ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„√̃»≈ƒ»»¿«»¿∆»»

:‡ÈÏÈÏa¿≈¿»

Ôe¯ÓÈÂטו „Á ‡¯·‚k ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È Ïh˜˙e¿««»«»»≈¿«¿»«¿≈¿
:¯ÓÈÓÏ Cz¯·b ÚÓL ˙È eÚÓL Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿»»¿«¿À¿»¿≈«

nÚ‡טז ˙È ‡ÏÚ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓƒ¿≈¿»√»¿»¿»»»»«»
Ôe�Ïh˜Â ÔB‰Ï Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰»≈¿«¿»ƒ«≈¿¿«¿ƒ

:‡¯a„Óa¿«¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

יחיּו ּבצּלֹו אׁשר הּכח סר ּכבר יאמר כ), ְְְֲִִֶַַַָָֹֹ(י

ּכן על אּתנּו, אֹותם, הּמׁשּפיל וה' ‡Ïהּגֹוים, ְִִִֵַַַַַָָ«

.Ìe‡¯Èz,הּׁשירים ׁשיר ּבמדרׁש אמרּו וכ ƒ»ְְְְִִִִַָָָ

והּמלאכים אּמֹות ׂשרי אּלּו הּצללים, ְְְְִִֵֵַַַָָָָֻונסּו

הזּכרּתי ּוכבר האּמֹות. על הּצל הם ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּלהם,

יא לעיל כה, יח (ויקרא אחרים ּבמקֹומֹות ְֲִִֵֶזה

טו):

ויׁשמעּו .בכח העלית ּכי מצרים וׁשמעּו ְְְְְְְֱֲִִִִִֶַָָֹ(יג)

ׁשּתהרגם. ‰ÈÏÚ˙,מצרים Èkמׁשמעֹו ּכי ְְִִֵֶַַַƒ∆¡ƒ»ְִַָ

ּבכח אֹותם ׁשהעלית ראּו והם אׁשר. ְְְֱֲֲִֵֶֶֶָָָָֹּבלׁשֹון

יאמרּו לא הֹורגם, ׁשאּתה ּוכׁשּיׁשמעּו ְְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹמּקרּבם,

יכֹולת ל יׁש ׁשּכנגּדם אּלא ,ל ְְְְְְֵֶֶֶֶֶָָָׁשחטאּו

הּזאת. הארץ יֹוׁשבי ּכנגד לא אבל ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלהּלחם

‰f‡˙,וזהּו ı¯‡‰ ·LBÈ Ï‡ e¯Ó‡Âּומה ְֶ¿»¿∆≈»»∆«…ַ

(פסוק הענין ּבסֹוף ּׁשאמּור מה עליהם, ְְְֲִֵֶֶַָָָֹּיאמרּו

‰',טז) ˙ÏÎÈ ÈzÏaÓהארץ ׁשּיֹוׁשבי לפי ƒƒ¿ƒ¿…∆ְְִֵֶֶָָ

לׁשלׁשים ּפרעה ּדֹומה ואינֹו וגּבֹורים ְְְְֲִִִִִֵֶַָֹחזקים

יהיה ּכן, אם רׁש"י. לׁשֹון מלכים, "‡Ïואחד ְְְִִִִֵֶֶַָָָ∆

"·LBÈ:רּבים וכן יֹוׁשב", "על ּכמֹו ≈ְְִֵֵַַ

ÈÙÏeּבּטענהד רּבינּו למׁשה הּכּונה אין עּתי ¿ƒְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָ

וגּבֹורים חזקים ׁשהּכנענים מּפני ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָֹהּזאת

ואחד לׁשלׁשים ּפרעה דֹומה ואינֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹּבמלחמה

והמית ּבדבר מצרים את הּכה הּׁשם ּכי ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמלכים,

ּגדֹולֹות מּכֹות עליהם והביא ּברגע, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַּבכֹוריהם

ּבּדבר להּכֹות ה' ּבעיני זאת ונקל הּׁשמים, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמן

וכחלׁשים: ּכּדּלים והחזקים ְְֲֲִִִִִַַַַַָָהּגּבֹורים

Ï·‡יחׁשבּו לאמר, הּזאת ּבּתפּלה הּכּונה ¬»ְְְִֵַַַַַָָָֹֹ

כנען ּבאלהי ּכח יׁש ּכי ויאמרּו ְְְְִִִֵֵֵַַַַֹֹֹמצרים

ּובאלהיהם ּבמצרים עׂשית ּכי ,מּיד ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹלהּציל

ולא מּקרּבֹו, הּזה העם ׁשהֹוצאת עד ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשפטים

והּנה ּובאלהיהם, ּבכנען כן לעׂשֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹיכֹולּת

עבֹודה עֹובדי ידי ויחּזקּו הּׁשם חּלּול ּבזה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָיהיה

ׁשּיהיה יּתכן ּכן ואם ‰‡¯ıזרה. ·LBÈ Ï‡" ְְִִִֵֵֶֶָָָ∆≈»»∆

"˙‡f‰לאנׁשי הּמצריים ׁשּיאמרּו ּכפׁשּוטֹו, «…ְְְְְִִִִֵֶַַֹ

ּכנען, ‰'ארץ ˙ÏBÎÈ ÈzÏaÓאל ּבכם ּכי וגו', ְֶֶַַƒƒ¿ƒ¿∆ִֵֶָ

אלהים: ְֱִֶֶֹואפס

ר"א אמר ה'. אּתה נראה ּבעין עין אׁשר ְְֲִִִֶַַַַָָָ(יד)

יׂשראל ּכל לעיני ה' כבֹוד מראה ְְְְִֵֵֵֶַַָָעל

וטעמֹו עבר, ּפעל "נראה" יז). כד ְְֲִַַַָָֹ(שמות



glyלח zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyily meil inei xeriy

(æé)äzòåé:øîàì zøac øLàk éðãà çk àð-ìcâ §©¾̈¦§©−̈´Ÿ©£Ÿ¨®©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ

i"yx£'‰ Ák ‡�ŒÏc‚È∑ּדּבּור Ó‡Ï¯.לעׂשֹות z¯ac ¯L‡k∑הּדּבּור רמב"ן.ּומהּו ƒ¿«»…«ְֲִַ«¬∆ƒ«¿»≈…ִַַ

(çé)àì äwðå òLôå ïåò àNð ãñç-áøå íétà Cøà ýåýé§Ÿ̈À¤³¤©©̧¦Æ§©¤½¤Ÿ¥¬¨−Ÿ¨¨®©§©¥Æ´Ÿ
lL-ìò íéða-ìò úBáà ïåò ã÷t äwðé:íéòaø-ìòå íéL §©¤½Ÿ¥º£³Ÿ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−§©¦¥¦«

i"yx£ÌÈt‡ C¯‡ מצאֹו∑‰' לּמרֹום מׁשה ּכׁשעלה ולרׁשעים. לצּדיקים ∆∆««ƒְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
אמר אּפים", אר "ה' וכֹותב: יֹוׁשב ׁשהיה להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמׁשה

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר יאבדּו! רׁשעים לֹו: אמר לרׁשעים! אף הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר לצּדיקים? ְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלֹו:
לֹו אמר אּפים". ּב"אר לפניו מׁשה התּפּלל ּובמרּגלים, ּבעגל יׂשראל ּכׁשחטאּו לּדבר. צרי ׁשאּתה ,ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹחּיי

לרׁשעים! אף לי אמרּת והלא לֹו: אמר לּצּדיקים! לי אמרּת והלא Ï‡.לּׁשבים∑w�Â‰.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְְְֲֲִִִִִַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ¿«≈ִַָ…
‰w�È∑ׁשבים .לׁשאינן ¿«∆ְִֵֶָָ

(èé)äúàNð øLàëå Ecñç ìãâk äfä íòä ïåòì àð-çìñ§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−§´Ÿ¤©§¤®§©«£¤³¨¨̧¨Æ
:äpä-ãòå íéøönî äfä íòì̈¨´©¤½¦¦§©−¦§©¥«¨

(ë):Eøáãk ézçìñ ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨©−§¦¦§¨¤«
i"yx£E¯·„k∑"'ה יכלת מּבלּתי יאמרּו "ּפן ּׁשאמרּת מה .ּבׁשביל ƒ¿»∆ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹֹ

(àë):õøàä-ìk-úà ýåýé-ãBáë àìnéå éðà-éç íìeàå§−̈©¨®¦§¦¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¨«¤
i"yx£ÌÏe‡Â∑"להם אעׂשה זאת "אבל הארץ,∑È�‡ŒÈÁ.ּכמֹו ּכל את יּמלא ּוכבֹודי חי ׁשאני ּכׁשם ׁשבּועה: לׁשֹון ¿»ְֱֲֶֶֶָָֹ«»ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

האנׁשים כל ּכי חיֿאני מסרס. מקרא זה הרי הארץ, את יראּו אם וגֹו'", הראים כלֿהאנׁשים "ּכי להם אקּים ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּכ

„Èיז ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡ÏÈÁ ÔÚÎ ÈbÒ ÔÚÎe¿««ƒ¿«≈»√»¿»¿»ƒ
:¯ÓÈÓÏ ‡zÏÈlÓ«∆¿»¿≈«

L·˜יח ÔÂ·Ë „aÚÓÏ ÈbÒÓe Ê‚¯ ˜Á¯Ó ÈÈ¿»«¿≈¿««¿≈¿∆¿««¿»»≈
ÔÈ·È˙„Ï ÁlÒ ÔÈ·BÁÏe „B¯ÓÏÂ ÔÈÂÚÏ«¬»»¿ƒ¿¿ƒ««ƒ¿«¿ƒ
È·BÁ ¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈ·È˙ ‡Ï„e d˙È¯B‡Ï¿«¿≈¿»«¿ƒ»¿«≈«¿«≈
¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈ�a ÏÚ Ô‰·‡¬»»«¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ«¿««

:ÈÚÈ·¿̄ƒ»

e‡È‚Òk˙יט ÔÈ„‰ ‡nÚ È·BÁÏ ÔÚk ˜B·L¿¿«¿≈«»»≈ƒ¿ƒ
ÔÈ„‰ ‡nÚÏ ‡z˜·L Èc ‡ÓÎe C˙Â·Ë«¿»»¿»ƒ¿«¿»¿«»»≈

:ÔÚk „ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿«¿»

CÓb˙Ùk:כ ˙È˜·L ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»ƒ¿ƒ¿»»

Ïkכא ˙È ÈÈ„ ‡¯˜È ‡ÈÏÓe ‡�‡ Ìi˜ Ì¯·e¿««»»»«¿»¿»»«¿»»»
:‡Ú¯‡«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ח), ט (יחזקאל אני ונאׁשאר וכן אּתה, ְְְֲִִֵֵֵַַָָָנראית

היֹות ּבעבּור ג), ו (תהלים אני אמלל ּכי ְְֱֲִִֵַַָֻוכן

אמרּו ּבעין", "עין והּכפל ּגדֹול. ּבפּתח ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָהּלמ"ד

את יראּו ׁשעיניו אדם ּבני ּכדר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָהּמפרׁשים

ה' ּדּבר ּבפנים ּפנים וכן אּתֹו, ּבדּברֹו ְְְְִִִִֵֵֶַָָָעיניו

ד): ה (דברים ִֶָעּמכם

ÏÚÂועינֹו מראה, לׁשֹון "עין" האמת, ּדר ¿«ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָ

ּכעין וארא ז), יא (לעיל הּבדלח ְְְֵֵֵֶַַָֹּכעין

(יחזקאל מראהחׁשמל אׁשר יאמר כז), א ְְֲֶֶַַַַֹ

ענין וכן הּגדֹול, ׁשמ הּוא נראה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָּבמראה

הּמראה ּוכמראה ג) (מג ּביחזקאל ְְְְִֵֵֶֶַַַַָהּכתּוב

לׁשחת ּבבאי ראיתי אׁשר ּכּמראה ראיתי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאׁשר

אל ראיתי אׁשר ּכּמראה ּומראֹות העיר ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָאת

ּכבר: ְְַָנהר

לאמר. ּדּברּת ּכאׁשר ה' ּכח נא יגּדל ועּתה ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹֹ(יזֿכ)

לּצּדיקים אּפים" אר "ה' הּדּבּור, ִִִִֶֶַַַַַַּומהּו

להּקדֹוׁש מצאֹו לּמרֹום מׁשה ּכׁשעלה ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָולרׁשעים.

לֹו אמר אּפים, אר ה' ּכֹותב ׁשהיה הּוא ִֵֶֶֶַַַָָָָּברּו

רׁשעים לֹו אמר לרׁשעים, אף לֹו אמר ְְִִִִַַַַַָָָָָלּצּדיקים,

זה. ּבדבר ׁשּתצטר חּיי לֹו אמר ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹיאבדּו,

ּבאר לפניו ונתּפּלל ּובּמרּגלים ּבעגל ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכׁשחטאּו

אמרּת והלא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ְֲִַַַַַַָָָָָֹאּפים,

אף לי אמרּת והלא לֹו אמר לּצּדיקים, ְֲִִִִַַַַַַָָָֹלי

לׁשֹון ,ּדּבּור לעׂשֹות ה' ּכח נא יגּדל ְְְֲִִִַַַָָָָֹלרׁשעים,

קיא.): (סנהדרין אּגדה מּדברי ְִִִֵַַָָרׁש"י

C¯„Âהּזה ּבּמקֹום ׁשהּׁשם מּפני ּתּכיר האמת ¿∆∆ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשּיהיה ויאמר ּדל"ת, ּבאל"ף ְְְִֶֶֶֶַָָָֹּכתּוב

היא הּדין מּדת ּכי רחמים, ּבכח ְְֲִִִִִַַַַַָֹֻהּגדּלה

אּפים אר" ּבמּדֹות והזּכיר ּכנגּדם. ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָׁשּמתּוחה

אמת ּבמּדת ּכי "אמת", הזּכיר ולא חסד" ְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַֹורב

חּיבים: ְִִַָיהיּו

‡ÏÂּבזכּות לא ּכי לאלפים", חסד "נֹוצר הזּכיר ¿…ְְֲִִִִִֵֶֶָָֹ

הזּכיר ולא עכׁשיו מׁשה נתּפּלל ְְְְִִִֵֶַַָָֹאבֹות

ּכלל. ּוליעקב ליצחק לאברהם הּזאת ְְְְְְְֲִִַַַַָָָָָֹֹּבּתפּלה

ּומהם לאבֹות נּתנה ׁשהארץ ּבעבּור ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָוהּטעם

חפצים היּו ולא ּבאבֹותם מֹורּדים והם ְְְְֲֲִִֵֵַָָָָֹירׁשּוה,

ּבּה ּבֹוחרים היּו האבֹות אׁשר ׁשּלהם ֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָּבּמּתנה

וגו' ּב להם נׁשּבעּת "אׁשר יאמר והיא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹֹמאד,

לב (שמות לזרעכם" אּתן הּזאת הארץ ְְְֲֵֶֶֶַַָָָֹוכל

ולא זֹו. ּבמּתנה אפׁשנּו אי אֹומרים והם ְְְְְִִֵֵֶַָָֹיג)

ּבעבּו "וחטאה", מזידיםהזּכיר ׁשאּלּו ר ְְֲֲִִִִֵֶַַָָ

ְִּופֹוׁשעים:

‡ÏÂ,"וחּנּון "רחּום הזּכיר לא לּמה ידעּתי ¿…ְְְִִִַַַָָָֹ

עליהם מתּוח הּדין ּכי מׁשה ידע ֲִִֵֶֶַַַַָָאּולי

אריכּות רק ּבּקׁש לא לכן לעֹולם, ימחל ְְְֲִִִֵֵַָָֹֹֹולא

יׁשחטם ולא אחד ּכאיׁש ימיתם ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹאּפים

ׁשּלא ּובעבּור ּבּמּגפה, ׁשּימּותּו ּבּמדּבר ְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּכּצאן

לֹו אמר אּפים אריכּות אּלא עּתה "ÈzÁÏÒּבּקׁש ֲִִִֵֶַַַַָָָ»«¿ƒ

"EÈ¯·„k:חסד ורב אּפים אר להם ׁשאהיה ƒ¿»∆ְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

,"˙B·‡ ÔBÚ „˜Bt" ¯ÈkÊ‰יראה ׁשאם לאמר ¿ƒ¿ƒ≈¬»ְִִֵֶֶֹ

על אבֹות עֹון יפקד עֹונם למחֹות ְְֲֲִִֶַָָֹֹׁשּלא

הּגזרה היתה ּומּזה יּקחם, אּפים ּולאר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבניהם

פקד ּכי הּזה, ּובּלילה לדֹורֹות ּבכּיה להם ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹלקּבע

זרעם: על ְֲַַָָעֹונם

¯Ó‡Âאת יראּו אם ׁשּמצאנּו ּבעבּור ּכי ר"א ¿»«ְֲִִִֶֶַָָ

ּכי ידענּו ,ּכדבר סלחּתי אחר ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָהארץ

לֹו", "ונסלח וכן אף, אריכּות נא סלח ְְְְֲִִִֵַַַַָמּלת

ּכי ּבעיני והּנכֹון ׁשלמה. ּתׁשּובה ׁשּיעׂשה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָעד

אּונקלּוס, ּכדברי הענׁש הנחת ְְְְְֲִִֵֶַָָָֹסליחה

וכן מעליו, הּׁשֹוגג ענׁש מעלים ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹוהּקרּבנֹות

ואמר ה), פו (תהלים וסּלח "ÈzÁÏÒטֹוב ְְַַָָ»«¿ƒ

"E¯·„kויֹוריׁשם ּבּדבר יּכם ׁשּלא ּבכללן לעם ƒ¿»∆ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

והם מּמּנּו ועצּום גדֹול לגֹוי אֹותֹו ְְְְֲִֵֶֶַָָויעׂשה

להם יסלח אבל הארץ, מן יאבדּו ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹוזרעם

הם ימּותּו וׁשּלא הארץ את ּבניהם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹׁשּירׁשּו

וימּותּו ּבּמדּבר ּפגריהם ׁשּיּתּמּו וגזר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּמּגפה,

יֹומֹו: ּבבא אחד ּכל ְֶָָָֹׁשם

‰p‰Âּבמעׂשה מׁשה הזּכיר ּתֹורה ּבמׁשנה ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֵֶֶַָ

עליהם, התּפּלל אׁשר ּתפּלתֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָהעגל

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyily meil inei xeriy

להביאם, ה' יכלת מּבלּתי לאמר: הּזאת ּבּמּגפה ׁשמי יתחּלל ׁשּלא הארץ ּכל את יּמלא ּוכבֹודי הארץ את יראּו ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹאם
מעט מעט ׁשנה; ארּבעים ּבאחּור אּלא אחד ּכאיׁש ּפתאם אמיתם רמב"ן.ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

(áë)-øLà éúúà-úàå éãák-úà íéàøä íéLðàä-ìë ék¦´¨¨«£¨¦À¨«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½£¤
íéîòt øNò äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá éúéNò̈¦¬¦§¦§©−¦©¦§¨®©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤§¨¦½

:éìB÷a eòîL àìå§¬Ÿ¨«§−§¦«
i"yx£eq�ÈÂ∑ּכמׁשמעֹו.ÌÈÓÚt ¯NÚ ‰Ê∑ערכין ּבמּסכת ּכדאיתא וכּו' ּבּׂשלו ּוׁשנים ּבּמן ּוׁשנים ּבּים .ׁשנים «¿«ְְַָ∆∆∆¿»ƒְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr bk zegiy ihewl)

וכּו' ּבּׂשליו, ּוׁשנים ּבּמן, ּוׁשנים ּבּים, כב)ׁשנים יד, לֹומר,(רש"י ויׁש "זה". ּתבת ּגם הּמתחיל ּבדּבּור מעּתיק מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָֹ

זה ּפרּוׁש לׁשלל ּוכדי ועֹוד). נׁשים", עׂשר "ואפּו מֹונים", "עׂשרת (ּכמֹו ּפעמים" "הרּבה ּפעמים" "עׂשר מפרׁש הרׁשּב"ם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּדהּנה

ּדּיּוק. על הּמֹורה "זה", ּתבת ְִִֵֶֶַַַַמעּתיק

(âë)-ìëå íúáàì ézòaLð øLà õøàä-úà eàøé-íà¦¦§Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−§¦©«£Ÿ¨®§¨
:äeàøé àì éöàðî§©«£©−¬Ÿ¦§«¨

i"yx£e‡¯ÈŒÌ‡∑יראּו e‡¯È‰.לא ‡Ï∑הארץ את יראּו רמב"ן.לא ƒƒ¿ְִֹ…ƒ¿»ְִֶֶָָֹ

(ãë)éøçà àlîéå Bnò úøçà çeø äúéä á÷ò áìë écáòå§©§¦´¨¥À¥´¤¨«§º̈³©©¤̧¤Æ¦½©§©¥−©«£¨®
:äpLøBé Bòøæå änL àa-øLà õøàä-ìà åéúàéáäå©«£¦«Ÿ¦À¤¨¨̧¤Æ£¤¨´½̈¨§©§−«¦¤«¨

i"yx£˙¯Á‡ Áe¯∑(רבה היה(במדבר ּובלּבֹו ּבעצה", עּמכם "אני אמר: למרּגלים ּבּלב. ואחת ּבּפה אחת רּוחֹות ׁשּתי ««∆∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
להׁשּתיק ּכח ּבֹו היה ּכן ועלֿידי האמת, וזהּולֹומר ּכמֹותם, ׁשּיאמר סבּורים ׁשהיּו ּכלב", "וּיהס ׁשּנאמר: ּכמֹו ם, ְְְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

יהֹוׁשע ּבספר יד)ׁשּנאמר עםּֿפי"(יהושע "ּכאׁשר ולא עםֿלבבי" ּכאׁשר ּדבר אֹותֹו "ואׁשב :.È¯Á‡ ‡lÓÈÂ∑וימּלא ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ«¿«≈«¬»ְֵַַ
קצר מקרא וזה אחרי, לּבֹו nL‰.את ‡aŒ¯L‡∑לֹו ּתּנתן את∑pL¯BÈ‰.חברֹון יֹוריׁשּו "יתרכּנּה", ּכתרּגּומֹו: ְְֲִִֶֶַַָָָ¬∆»»»ְִֵֶָƒ∆»ְְְְִִֶַַַ

יירׁשּנה ּבמקֹום אּלא "ירתינּה", לתרּגמֹו ואין ּבּה. אׁשר העם ואת רמב"ן.הענקים ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

‡˙È˙Âכב ˙ÈÂ È¯˜È ˙È BÊÁc ‡i¯·b ÏÎ È¯‡¬≈»À¿«»«¬»¿»ƒ¿»«¿»«
ÈÓ„˜ e‡Èq�Â ‡¯a„Ó·e ÌÈ¯ˆÓa ˙È„·Ú Ècƒ¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»¿«ƒ√»«

:È¯ÓÈÓa eÏÈa˜ ‡ÏÂ ÔÈ�ÓÊ ¯NÚ Ô�c¿«¬«ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈¿ƒ

ÔB‰˙‰·‡Ïכג ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡»«¿»ƒ«≈ƒ«¬»«¿
:dpÊÁÈ ‡Ï ÈÓ„˜ eÊÈb¯‡c ÏÎÂ¿»¿«¿ƒ√»«»∆¡À«

dnÚכד È¯ÁB‡ Áe¯ ‰Â‰c ÛÏÁ ·ÏÎ Èc·ÚÂ¿«¿ƒ»≈¬««¬»«¬ƒƒ≈
ÏÚ Èc ‡Ú¯‡Ï dpÏÚ‡Â ÈzÏÁc ¯˙a ÌÏL‡Â¿«¿≈»«««¿ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿»ƒ«

:dpÎ¯˙È È‰B�·e Ôn˙Ï¿«»¿ƒ¿«¿ƒ«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּׁשם לפני ואתנּפל יח) ט (דברים ְְְִֵֵֶַַַַָָואמר

ׁשם ּופרׁש וגו', ּתפּלתֹוּכראׁשֹונה כו) (פסוק ְִִֵֵָָָָ

ּכן ּגם והזּכיר וגו', ואמר ה' אל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹואתּפּלל

להם הזּכיר ולא כ), (פסוק אהרן על ְְְֲִִִֶַַָָֹֹּתפּלתֹו

מן זה וכל ּכלל. עליהם ׁשהתּפּלל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבמרּגלים

למחל התּפּלל לא הּוא ּכי ׁשהזּכרּתי, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַֹֹהּטעם

עֹון ויפקד אּפֹו ויארי להם ׁשּיּׂשא אּלא ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹלהם

ׁשלמה ּתפּלתֹו היתה ולא ּבנים, על ְְְְִִֵַָָָָָָֹאבֹות

היּו ּכי להם, הזּכירּה לא ּכן ועל ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹעליהם,

עליו: לטען ְְִִָָֹיכֹולין

ה' כבֹוד ויּמלא ׁשבּועה. לׁשֹון אני. חי ְְְְִִֵַָָָ(כא)

הארץ, את יראּו אם הארץ, ּכל ְִִֶֶֶֶָָָָָאת

כל ּכי ה' נאם אני חי הּוא, מסֹורס ְְְִִִַָָָָֻמקרא

יּמלא ּוכבֹודי הארץ, את יראּו אם ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָהאנׁשים

הּזאת ּבּמּגפה ׁשמי יתחּלל ׁשּלא הארץ ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאת

אמיתם ׁשּלא להביאם, ה' יכלת מּבלּתי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָֹֹֹלאמר

ׁשנה ארּבעים ּבאחּור אּלא אחד ּכאיׁש ְְְְִִִִֶֶַָָָָָּפתאֹום

רׁש"י: לׁשֹון מעט, ְְִַַָָמעט

B�È‡Âחסרי האּלה הּכתּובים אבל ּכלל. נכֹון ¿≈ְְְֲִֵֵֶַַָָָָ

אני חי מעלה, ׁשל לכבֹוד ְְְִֶַַַָָָָהּׁשבּועה

האנׁשים ּכל אם הארץ, ּכל את כבֹודי ְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָויּמלא

ּככה. הּדבר אין הארץ את יראּו אֹותי ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָהמנּסים

אל ּתבֹואּו אּתם אם וגו' ה' נאם אני חי ְְִִֵֶֶַַָָֻוכן

הּׁשבּועה. יחסר ל), כח פסוקים (להלן ְְֶֶַַָָָהארץ

אלהים ּלי יעׂשה ּכה ּבהדיֹוט, אף יקּצרּו ְְְְְֱֲִִֶֶַַַָָֹֹוככה

לפרׁש ירצּו לא לה), ג (ש"ב יֹוסיף ְְְִִֵָֹֹוכה

וכה ּדוד לאֹויבי אלהים יעׂשה ּכה ְְְֱֲִִֵֶַָָָָֹֹֹהאלה,

הּברכה: יחּסרּו ְְְִַַָָיֹוסיף,

ÔÎÂ(ו יד (יהושע ליהֹוׁשע ּכלב ׁשאמר מצינּו ¿≈ִִֵֶַַָָָֻ

על ה' ּדּבר אׁשר הּדבר את ידעּת ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָאּתה

ט) פסוק (שם ּוכתיב ,אדֹותי ועל ְְִֶַַֹֹאדֹותי

הארץ לא אם לאמר ההּוא ּבּיֹום מׁשה ִִֵֶֶַַַַָָָֹֹוּיּׁשבע

ּולבני לנחלה תהיה ל ּבּה רגל ּדרכה ְְְְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָאׁשר

אלהי ה' אחרי מּלאת ּכי עֹולם מּמהעד והּוא , ְֱֲִִִֵֵַַַָָָֹ

היתה עקב כלב ועבּדי כד) (פסוק ּכאן ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָּׁשּנאמר

אל והביאתיו אחרי וימּלא עּמֹו אחרת ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹרּוח

ויזּכיר יֹורׁשּנה, וזרעֹו ׁשּמה ּבא אׁשר ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָהארץ

ּבּפסּוק נקׁשר הּכל ּכי ׁשבּועה, זֹו ְְְְִִַַַַָָָָֹּבהבטחה

ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ׁשבּועה ׁשהּוא אני חי ְְְְִִֵֶֶַַָָָואּולם

הּׁשבּועה: הזּכיר מׁשה ּכי מׁשה", "וּיּׁשבע ְְְִִִִֶֶַַַַָָָואמר

ÏÚÂהאמת ּדר„B·Î ‡ÏnÈÂ È�‡ ÈÁ ÌÏe‡Â ¿«ֱֶֶֶָ¿»«»ƒ¿ƒ»≈¿

,ı¯‡‰ Ïk ˙‡ למׁשה‰' הבטחה ∆»»»∆ְְֶַָָ

הארץ ּכל את כבֹודֹו ׁשּיּמלא יאמר ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּבסליחה,

בהם: ולא ְְְֶַָָֹּבזרעם

וטעם e‡¯È‰.(כג) ‡Ï Èˆ‡�Ó ÏÎÂכל כי ְַַ¿»¿«¬«…ƒ¿»ִָ

אמר, אברהם ורּבי יראּוה. לא ְְְְֲִִַַַַַָָָָֹמנאצי

ירמז ואּולי טעם. ּבֹו ואין מּבניהם, מנאצי, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹּכל

רּבֹותינּו, ּכדברי מּמּנּה הּגֹולים לּדֹורֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַָזה

הּזה, ּבּלילה לדֹורֹות ּבכּיה להם קבע ְְְְִֶֶַַַַָָָָָוכאן

הראׁשֹון: עֹונׁשם להם ְְִִֶֶָָָֹׁשּיזּכר

ּפרׁש ּכי יהֹוׁשע, הזּכיר לא כלב. ועבּדי ְְְְִִִִֵֵֵַַָֹֻ(כד)

ּבא אׁשר הארץ ׁשּיֹוריׁש ׂשכרֹו ְְֲִֵֶֶֶָָָָָלכלב

עּתה לפרׁשֹו ראּוי אינֹו יהֹוׁשע ּוׂשכר ְְְְֵַַַָָָָָֻׁשּמה

הּכתּוב והקּדים מׁשה. ּבמקֹום הּוא ְְְְִִִִֶֶֶַָׁשּיהיה

ּבן ויהֹוׁשע יפּנה ּבן ּכלב אם ּכי ל) ְִִִִֵֶֶַָֻֻ(פסוק

המרּגלים, על לחלק הקּדים הּוא ּכי ּבעבּור ְְְֲֲִִִִַַַַַֹנּון,

ל): יג (לעיל ּכלב ֵַַַָוּיהס

Ï·‡נּון ּבן ויהֹוׁשע לח) (פסוק אמר מׁשה ¬»ִִֶַַָֻ

ּבעבּור האנׁשים, מן חיּו יפּנה ּבן ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָֻוכלב

מׁשה ּכי ּובעבּור ּבחכמה. יהֹוׁשע מעלת ְְְֲֲִֶֶַַַַָָֹֻּגדל

עדת קהל ּכל לפני ּפניהם על נפלּו ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָֹואהרן

היה לֹו, להתחּנן ה) פסוק (לעיל יׂשראל ְְְְִִֵֵֶַָָָּבני

כו) (פסוק ּכאן והּצּואההּדּבּור לאהרן. ּגם ְְֲִַַַַַַָָֹ

הּוא ּכי כח), (פסוק אלהם" "אמר ְֱֲִֵֶֶֹלמׁשה

ּבּנבּואה: ְִַָָָהעּקר



לט gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyily meil inei xeriy

להביאם, ה' יכלת מּבלּתי לאמר: הּזאת ּבּמּגפה ׁשמי יתחּלל ׁשּלא הארץ ּכל את יּמלא ּוכבֹודי הארץ את יראּו ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹאם
מעט מעט ׁשנה; ארּבעים ּבאחּור אּלא אחד ּכאיׁש ּפתאם אמיתם רמב"ן.ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

(áë)-øLà éúúà-úàå éãák-úà íéàøä íéLðàä-ìë ék¦´¨¨«£¨¦À¨«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½£¤
íéîòt øNò äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá éúéNò̈¦¬¦§¦§©−¦©¦§¨®©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤§¨¦½

:éìB÷a eòîL àìå§¬Ÿ¨«§−§¦«
i"yx£eq�ÈÂ∑ּכמׁשמעֹו.ÌÈÓÚt ¯NÚ ‰Ê∑ערכין ּבמּסכת ּכדאיתא וכּו' ּבּׂשלו ּוׁשנים ּבּמן ּוׁשנים ּבּים .ׁשנים «¿«ְְַָ∆∆∆¿»ƒְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr bk zegiy ihewl)

וכּו' ּבּׂשליו, ּוׁשנים ּבּמן, ּוׁשנים ּבּים, כב)ׁשנים יד, לֹומר,(רש"י ויׁש "זה". ּתבת ּגם הּמתחיל ּבדּבּור מעּתיק מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָֹ

זה ּפרּוׁש לׁשלל ּוכדי ועֹוד). נׁשים", עׂשר "ואפּו מֹונים", "עׂשרת (ּכמֹו ּפעמים" "הרּבה ּפעמים" "עׂשר מפרׁש הרׁשּב"ם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּדהּנה

ּדּיּוק. על הּמֹורה "זה", ּתבת ְִִֵֶֶַַַַמעּתיק

(âë)-ìëå íúáàì ézòaLð øLà õøàä-úà eàøé-íà¦¦§Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−§¦©«£Ÿ¨®§¨
:äeàøé àì éöàðî§©«£©−¬Ÿ¦§«¨

i"yx£e‡¯ÈŒÌ‡∑יראּו e‡¯È‰.לא ‡Ï∑הארץ את יראּו רמב"ן.לא ƒƒ¿ְִֹ…ƒ¿»ְִֶֶָָֹ

(ãë)éøçà àlîéå Bnò úøçà çeø äúéä á÷ò áìë écáòå§©§¦´¨¥À¥´¤¨«§º̈³©©¤̧¤Æ¦½©§©¥−©«£¨®
:äpLøBé Bòøæå änL àa-øLà õøàä-ìà åéúàéáäå©«£¦«Ÿ¦À¤¨¨̧¤Æ£¤¨´½̈¨§©§−«¦¤«¨

i"yx£˙¯Á‡ Áe¯∑(רבה היה(במדבר ּובלּבֹו ּבעצה", עּמכם "אני אמר: למרּגלים ּבּלב. ואחת ּבּפה אחת רּוחֹות ׁשּתי ««∆∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
להׁשּתיק ּכח ּבֹו היה ּכן ועלֿידי האמת, וזהּולֹומר ּכמֹותם, ׁשּיאמר סבּורים ׁשהיּו ּכלב", "וּיהס ׁשּנאמר: ּכמֹו ם, ְְְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

יהֹוׁשע ּבספר יד)ׁשּנאמר עםּֿפי"(יהושע "ּכאׁשר ולא עםֿלבבי" ּכאׁשר ּדבר אֹותֹו "ואׁשב :.È¯Á‡ ‡lÓÈÂ∑וימּלא ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ«¿«≈«¬»ְֵַַ
קצר מקרא וזה אחרי, לּבֹו nL‰.את ‡aŒ¯L‡∑לֹו ּתּנתן את∑pL¯BÈ‰.חברֹון יֹוריׁשּו "יתרכּנּה", ּכתרּגּומֹו: ְְֲִִֶֶַַָָָ¬∆»»»ְִֵֶָƒ∆»ְְְְִִֶַַַ

יירׁשּנה ּבמקֹום אּלא "ירתינּה", לתרּגמֹו ואין ּבּה. אׁשר העם ואת רמב"ן.הענקים ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

‡˙È˙Âכב ˙ÈÂ È¯˜È ˙È BÊÁc ‡i¯·b ÏÎ È¯‡¬≈»À¿«»«¬»¿»ƒ¿»«¿»«
ÈÓ„˜ e‡Èq�Â ‡¯a„Ó·e ÌÈ¯ˆÓa ˙È„·Ú Ècƒ¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»¿«ƒ√»«

:È¯ÓÈÓa eÏÈa˜ ‡ÏÂ ÔÈ�ÓÊ ¯NÚ Ô�c¿«¬«ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈¿ƒ

ÔB‰˙‰·‡Ïכג ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡»«¿»ƒ«≈ƒ«¬»«¿
:dpÊÁÈ ‡Ï ÈÓ„˜ eÊÈb¯‡c ÏÎÂ¿»¿«¿ƒ√»«»∆¡À«

dnÚכד È¯ÁB‡ Áe¯ ‰Â‰c ÛÏÁ ·ÏÎ Èc·ÚÂ¿«¿ƒ»≈¬««¬»«¬ƒƒ≈
ÏÚ Èc ‡Ú¯‡Ï dpÏÚ‡Â ÈzÏÁc ¯˙a ÌÏL‡Â¿«¿≈»«««¿ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿»ƒ«

:dpÎ¯˙È È‰B�·e Ôn˙Ï¿«»¿ƒ¿«¿ƒ«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּׁשם לפני ואתנּפל יח) ט (דברים ְְְִֵֵֶַַַַָָואמר

ׁשם ּופרׁש וגו', ּתפּלתֹוּכראׁשֹונה כו) (פסוק ְִִֵֵָָָָ

ּכן ּגם והזּכיר וגו', ואמר ה' אל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹואתּפּלל

להם הזּכיר ולא כ), (פסוק אהרן על ְְְֲִִִֶַַָָֹֹּתפּלתֹו

מן זה וכל ּכלל. עליהם ׁשהתּפּלל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבמרּגלים

למחל התּפּלל לא הּוא ּכי ׁשהזּכרּתי, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַֹֹהּטעם

עֹון ויפקד אּפֹו ויארי להם ׁשּיּׂשא אּלא ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹלהם

ׁשלמה ּתפּלתֹו היתה ולא ּבנים, על ְְְְִִֵַָָָָָָֹאבֹות

היּו ּכי להם, הזּכירּה לא ּכן ועל ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹעליהם,

עליו: לטען ְְִִָָֹיכֹולין

ה' כבֹוד ויּמלא ׁשבּועה. לׁשֹון אני. חי ְְְְִִֵַָָָ(כא)

הארץ, את יראּו אם הארץ, ּכל ְִִֶֶֶֶָָָָָאת

כל ּכי ה' נאם אני חי הּוא, מסֹורס ְְְִִִַָָָָֻמקרא

יּמלא ּוכבֹודי הארץ, את יראּו אם ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָהאנׁשים

הּזאת ּבּמּגפה ׁשמי יתחּלל ׁשּלא הארץ ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאת

אמיתם ׁשּלא להביאם, ה' יכלת מּבלּתי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָֹֹֹלאמר

ׁשנה ארּבעים ּבאחּור אּלא אחד ּכאיׁש ְְְְִִִִֶֶַָָָָָּפתאֹום

רׁש"י: לׁשֹון מעט, ְְִַַָָמעט

B�È‡Âחסרי האּלה הּכתּובים אבל ּכלל. נכֹון ¿≈ְְְֲִֵֵֶַַָָָָ

אני חי מעלה, ׁשל לכבֹוד ְְְִֶַַַָָָָהּׁשבּועה

האנׁשים ּכל אם הארץ, ּכל את כבֹודי ְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָויּמלא

ּככה. הּדבר אין הארץ את יראּו אֹותי ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָהמנּסים

אל ּתבֹואּו אּתם אם וגו' ה' נאם אני חי ְְִִֵֶֶַַָָֻוכן

הּׁשבּועה. יחסר ל), כח פסוקים (להלן ְְֶֶַַָָָהארץ

אלהים ּלי יעׂשה ּכה ּבהדיֹוט, אף יקּצרּו ְְְְְֱֲִִֶֶַַַָָֹֹוככה

לפרׁש ירצּו לא לה), ג (ש"ב יֹוסיף ְְְִִֵָֹֹוכה

וכה ּדוד לאֹויבי אלהים יעׂשה ּכה ְְְֱֲִִֵֶַָָָָֹֹֹהאלה,

הּברכה: יחּסרּו ְְְִַַָָיֹוסיף,

ÔÎÂ(ו יד (יהושע ליהֹוׁשע ּכלב ׁשאמר מצינּו ¿≈ִִֵֶַַָָָֻ

על ה' ּדּבר אׁשר הּדבר את ידעּת ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָאּתה

ט) פסוק (שם ּוכתיב ,אדֹותי ועל ְְִֶַַֹֹאדֹותי

הארץ לא אם לאמר ההּוא ּבּיֹום מׁשה ִִֵֶֶַַַַָָָֹֹוּיּׁשבע

ּולבני לנחלה תהיה ל ּבּה רגל ּדרכה ְְְְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָאׁשר

אלהי ה' אחרי מּלאת ּכי עֹולם מּמהעד והּוא , ְֱֲִִִֵֵַַַָָָֹ

היתה עקב כלב ועבּדי כד) (פסוק ּכאן ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָּׁשּנאמר

אל והביאתיו אחרי וימּלא עּמֹו אחרת ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹרּוח

ויזּכיר יֹורׁשּנה, וזרעֹו ׁשּמה ּבא אׁשר ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָהארץ

ּבּפסּוק נקׁשר הּכל ּכי ׁשבּועה, זֹו ְְְְִִַַַַָָָָֹּבהבטחה

ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ׁשבּועה ׁשהּוא אני חי ְְְְִִֵֶֶַַָָָואּולם

הּׁשבּועה: הזּכיר מׁשה ּכי מׁשה", "וּיּׁשבע ְְְִִִִֶֶַַַַָָָואמר

ÏÚÂהאמת ּדר„B·Î ‡ÏnÈÂ È�‡ ÈÁ ÌÏe‡Â ¿«ֱֶֶֶָ¿»«»ƒ¿ƒ»≈¿

,ı¯‡‰ Ïk ˙‡ למׁשה‰' הבטחה ∆»»»∆ְְֶַָָ

הארץ ּכל את כבֹודֹו ׁשּיּמלא יאמר ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּבסליחה,

בהם: ולא ְְְֶַָָֹּבזרעם

וטעם e‡¯È‰.(כג) ‡Ï Èˆ‡�Ó ÏÎÂכל כי ְַַ¿»¿«¬«…ƒ¿»ִָ

אמר, אברהם ורּבי יראּוה. לא ְְְְֲִִַַַַַָָָָֹמנאצי

ירמז ואּולי טעם. ּבֹו ואין מּבניהם, מנאצי, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹּכל

רּבֹותינּו, ּכדברי מּמּנּה הּגֹולים לּדֹורֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַָזה

הּזה, ּבּלילה לדֹורֹות ּבכּיה להם קבע ְְְְִֶֶַַַַָָָָָוכאן

הראׁשֹון: עֹונׁשם להם ְְִִֶֶָָָֹׁשּיזּכר

ּפרׁש ּכי יהֹוׁשע, הזּכיר לא כלב. ועבּדי ְְְְִִִִֵֵֵַַָֹֻ(כד)

ּבא אׁשר הארץ ׁשּיֹוריׁש ׂשכרֹו ְְֲִֵֶֶֶָָָָָלכלב

עּתה לפרׁשֹו ראּוי אינֹו יהֹוׁשע ּוׂשכר ְְְְֵַַַָָָָָֻׁשּמה

הּכתּוב והקּדים מׁשה. ּבמקֹום הּוא ְְְְִִִִֶֶֶַָׁשּיהיה

ּבן ויהֹוׁשע יפּנה ּבן ּכלב אם ּכי ל) ְִִִִֵֶֶַָֻֻ(פסוק

המרּגלים, על לחלק הקּדים הּוא ּכי ּבעבּור ְְְֲֲִִִִַַַַַֹנּון,

ל): יג (לעיל ּכלב ֵַַַָוּיהס

Ï·‡נּון ּבן ויהֹוׁשע לח) (פסוק אמר מׁשה ¬»ִִֶַַָֻ

ּבעבּור האנׁשים, מן חיּו יפּנה ּבן ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָֻוכלב

מׁשה ּכי ּובעבּור ּבחכמה. יהֹוׁשע מעלת ְְְֲֲִֶֶַַַַָָֹֻּגדל

עדת קהל ּכל לפני ּפניהם על נפלּו ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָֹואהרן

היה לֹו, להתחּנן ה) פסוק (לעיל יׂשראל ְְְְִִֵֵֶַָָָּבני

כו) (פסוק ּכאן והּצּואההּדּבּור לאהרן. ּגם ְְֲִַַַַַַָָֹ

הּוא ּכי כח), (פסוק אלהם" "אמר ְֱֲִֵֶֶֹלמׁשה

ּבּנבּואה: ְִַָָָהעּקר



glyמ zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k iriax meil inei xeriy

(äë)íëì eòñe eðt øçî ÷îòa áLBé éðòðkäå é÷ìîòäå§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´¨¥®¤¨À̈§¸§¬¨¤²
ô :óeñ-íé Cøc øaãnä©¦§¨−¤¬¤©«

i"yx£'B‚Â È˜ÏÓÚ‰Â∑עּמכם ׁשאיני מאחר אתכם, יהרגּו ׁשם ּתלכּו e�t.אם ¯ÁÓ∑'וגֹו לכם ּוסעּו .לאחֹוריכם ¿»¬»≈ƒ¿ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ»»¿ְְֲֵֶֶַָ

ß oeiq b"k iriax mei ß

(åë):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(æë)éìò íéðélî änä øLà úàfä äòøä äãòì éúî-ãò©¨©À¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ£¤²¥¬¨©¦¦−¨¨®
:ézòîL éìò íéðélî änä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà¤§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧¥¯¨©¦¦²¨©−¨¨«§¦

i"yx£'B‚Â ‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ∑.המרּגלים ב')אּלּו כ"ג עׂשרה(מגילה ׁשהיא ל"עדה" ÌÈ�ÈlÓ.מּכאן ‰n‰ ¯L‡∑יׂשראל את »≈»»»»¿ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ¬∆≈»«ƒƒְִֵֶָ
ÌÈ�lÓ.עלי ‰n‰ ¯L‡ Ï‡¯NÈ È�a ˙BpÏzŒ˙‡∑ׁשמעּתי עלי, אֹותם מּלינים .המרּגלים ַָ∆¿À¿≈ƒ¿»≈¬∆≈»«ƒƒְְְִִִִַַַַַָָָ

(çë)ízøac øLàk àì-íà ýåýé-íàð éðà-éç íäìà øîà¡´Ÿ£¥¤À©¨̧¦Æ§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ©«£¤¬¦©§¤−
:íëì äNòà ïk éðæàa§¨§¨®¥−¤«¡¤¬¨¤«

i"yx£È�‡ŒÈÁ∑ׁשבּועה ‡NÚ‰.לׁשֹון Ôk 'B‚Â ‡ÏŒÌ‡∑חי איני Ìz¯ac.ּכביכֹול ¯L‡k∑אֹו" מּמּני: ׁשּבּקׁשּתם «»ƒְְָƒ…¿≈∆¡∆ְִִֵַָ«¬∆ƒ«¿∆ְִִִֶֶֶַ
לּוֿמתנּו" הּזה רמב"ן.ּבּמדּבר ְְִֶַַַָ

(èë)-ìëì íëéã÷t-ìëå íëéøâô eìté äfä øaãna©¦§¨´Â©¤Â¦§¸¦§¥¤¹§¨§ª«¥¤Æ§¨
:éìò íúðéìä øLà äìòîå äðL íéøNò ïaî íëøtñî¦§©§¤½¦¤²¤§¦¬¨¨−¨¨®§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−¨¨«

i"yx£ÌÎ¯tÒÓŒÏÎÏ ÌÎÈ„˜tŒÏÎÂ∑('ב קכ"א לּצבא(ב"ב ולבא לצאת ּכגֹון ּבֹו, נמנין ׁשאּתם מסּפר לכל הּנמנה ּכל ¿»¿À≈∆¿»ƒ¿«¿∆ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
לוי, ׁשל ׁשבטֹו להֹוציא וגֹו'", ׁשנה עׂשרים "מּבן הן ואּלּו ימּותּו, מסּפרֹות אֹותן לכל הּמנּויים ּכל ׁשקלים, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָולתת

עׂשרים מּבן ּפקּודיהם .ׁשאין ְְִִֵֵֶֶֶֶ

(ì)ì éãé-úà éúàNð øLà õøàä-ìà eàáz ízà-íàïkL ¦©¤Æ¨´Ÿ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½§©¥¬
:ïeð-ïa òLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék da íëúà¤§¤−¨®¦µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©¦«

(àì)eòãéå íúà éúàéáäå äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©̧§¤½£¤¬£©§¤−¨©´¦«§¤®§¥«¥¦´Ÿ½̈§¨«§Æ
:da ízñàî øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−¨«

(áì):äfä øaãna eìté ízà íëéøâôe¦§¥¤−©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«
i"yx£Ìz‡ ÌÎÈ¯‚Ùe∑,"ּתמּותּו "ואּתם לֹומר: ּובּקׁש לארץ, להכניסם הּבנים על ׁשּדּבר לפי לכֹון) (ּדי ּכתרּגּומֹו ƒ¿≈∆«∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

"אּתם" לֹומר ּכאן זה לׁשֹון .נֹופל ֵֶֶַַָָ

(âì)eàNðå äðL íéòaøà øaãna íéòø eéäé íëéðáeÂ§¥¤Â¦«§¸Ÿ¦³©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈§¨«§−
:øaãna íëéøât íz-ãò íëéúeðæ-úà¤§«¥¤®©¬Ÿ¦§¥¤−©¦§¨«

i"yx£‰�L ÌÈÚa¯‡∑עׂשרים ּבני ׁשל אֹותם ׁשּיהיּו ּכדי ארּבעים, נגזר לכ ׁשּׁשים, מּבן ּפחֹות מהם אחד מת לא «¿»ƒ»»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
העגל את ׁשּמּׁשעׂשּו לפי המרּגלים, לׁשּלּוח ׁשּקדמה ואףֿעלּֿפי ּבּכלל, היתה ראׁשֹונה וׁשנה ׁשּׁשים. לכלל ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָמּגיעים

ÁÓ¯כה ‡¯LÈÓa ·˙È ‰‡�Ú�Îe ‰‡˜ÏÓÚÂ«¬«¿»»¿«¬»»»≈¿≈¿»¿«
‡nÈ Á¯‡ ‡¯a„ÓÏ ÔBÎÏ eÏeËÂ e�t˙‡ƒ¿¿¿¿¿«¿¿»…««»

:ÛeÒ„¿

ÓÈÓÏ¯:כו Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈«

‡Ôepכז Èc ‡„‰ ‡˙LÈ· ‡zL�ÎÏ È˙ÓÈ‡ „Ú«≈»«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»»»ƒƒ
Èc Ï‡¯NÈ È�a ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Óƒ¿«¬ƒ¬»»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ

:ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôep‡ƒƒ¿«¬ƒ¬«¿ƒ«√»»

Ók‡כח ‡Ï Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡ ‡�‡ Ìi˜ ÔB‰Ï ¯Ó‡¡«¿«∆»»¬«¿»ƒ»¿»
:ÔBÎÏ „aÚ‡ Ôk ÈÓ„˜ ÔezÏlÓ È„ƒ«∆¿√»»≈∆¿≈¿

ÏÎÂכט ÔBÎÈ¯‚t ÔeÏtÈ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa¿«¿¿»»≈ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ÔBÎ�aLÁ ÏÎÏ ÔBÎÈ�È�Óƒ¿»≈¿»À¿«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ Èc ‡lÚÏe¿≈»ƒƒ¿««¿¬»

˜ÈÓi˙ל Èc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚz Ôez‡ Ì‡ƒ«≈¬¿«¿»ƒ«≈ƒ
¯a ·Ïk Ô‰l‡ da ÔBÎ˙È ‰‡¯L‡Ï È¯ÓÈÓa¿≈¿ƒ¿«¿»»»¿«∆»≈»≈«

:Ôe� ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ¿À∆ƒÀ««

ÏÚ‡Âלא È‰È ‡f·Ï Ôez¯Ó‡ Èc ÔBÎÏÙËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿¿ƒ»¿≈¿»≈
:da Ôezˆ˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÚcÈÂ ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿»«¿»ƒ«¿«

‰„ÔÈ:לב ‡¯a„Óa ÔeÏtÈ ÔBÎÏ Èc ÔBÎÈ¯‚Ùeƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¿«¿¿»»≈

‡¯ÔÈÚaלג ‡¯a„Óa ÔÈ¯Á‡Ó ÔB‰È ÔBÎÈ�·e¿≈¿¿«¬ƒ¿«¿¿»«¿¿ƒ
ÔeÙeÒÈc „Ú ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜ÈÂ ÔÈ�L¿ƒƒ«¿»≈«ƒ

:‡¯a„Óa ÔBÎÈ¯‚tƒ¿≈¿«¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם È�Ê‡a.(כח) Ìz¯ac ¯L‡k ‡Ï Ì‡עמקי רּבים עּמים אל לא הּלׁשֹון, ּדר וכן ּתמיהה. ּכטעם לכם, אעׂשה לא ּכן ּדּברּתם, ּכאׁשר אם ְַַƒ…«¬∆ƒ«¿∆¿»¿»ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

היתה ּכן ּדּמיתי ּכאׁשר לא אם וכן ו), ג (יחזקאל אלי יׁשמעּו הּמה ׁשלחּתי אליהם לא אם ּדבריהם תׁשמע לא אׁשר לׁשֹון וכבדי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹׂשפה

כד): יד (ישעיה

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k iriax meil inei xeriy

ׁשּנאמר וזהּו סאתם, ׁשּתתמּלא עד להם ׁשהמּתין אּלא ּבמחׁשבה, זֹו ּגזרה לב)עלתה ּבמרּגלים,(שמות – ּפקדי" "ּוביֹום : ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּתלּונה, וׁשל עגל ׁשל עֹונֹות: ׁשּתי – עֹונכם ולא אתֿעֹונֹותיכם" "ּתׂשאּו נאמר ּכאן ואף חּטאתם". עליהם ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ"ּופקדּתי

עׂשרים ּבני ׁשל אֹותם מתּו ׁשּׁשים לׁשנת ּוכׁשּנכנסּו ּככּלּה, ׁשנה מּקצת חּייהם ּבמנין להם e‡N�Â.וחׁשב ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ¿»¿
ÌÎÈ˙e�ÊŒ˙‡∑"חֹוביכֹון ית "ויקּבלּון .ּכתרּגּומֹו: ∆¿≈∆ְְְִֵַַָ

(ãì)íBé íéòaøà õøàä-úà ízøz-øLà íéîiä øtñîa§¦§©̧©¨¦¹£¤©§¤´¤¨»̈¤»©§¨¦´¼
äðL íéòaøà íëéúðåò-úà eàNz äðMì íBé äðMì íBé́©¨º̈´©¨À̈¦§Æ¤£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−¨¨®

:éúàeðz-úà ízòãéå¦«©§¤−¤§«¨¦«
i"yx£È˙‡e�zŒ˙‡∑ּכמֹו הסרה, לׁשֹון – ּתנּואה מאחרי. לבבכם את ל)ׁשהניאֹותם אתּה"(במדבר אביה "ּכיֿהניא :. ∆¿»ƒְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(äì)àì-íà ézøac ýåýé éðà|äãòä-ìëì äNòà úàæ £¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼¦´ŸŸ́¤«¡¤À§¨¨«¥¨³
íLå enzé äfä øaãna éìò íéãòBpä úàfä äòøä̈«¨¨Æ©½Ÿ©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²¦©−§¨¬

:eúîé̈ª«

(åì)eáLiå õøàä-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàäå§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤¨¨®¤©¨ªÀ
ãòä-ìk-úà åéìò eðéliå:õøàä-ìò äaã àéöBäì ä ©©¦³¨¨Æ¤¨¨´¥½̈§¦¬¦−̈©¨¨«¤

i"yx£ÂÈÏÚ e�ÈliÂ e·LiÂ∑.וּימתּו – אנׁשים אֹותם ּדּבה, ּבהֹוצאת העדה ּכל את עליו הרעימּו הארץ מּתּור ּוכׁשּׁשבּו «»À««ƒ»»ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֻ
ּכמֹו ּבֹו, לדּבר לאדם לׁשֹונם ׁשּמלקיחים ּדברים חּנּו לׁשֹון ּדּבה, הֹוצאת ו)ּכל השירים יׁשנים",(שיר ׂשפתי "ּדֹובב : ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

טֹובה ׁשהיא ּדּבה ׁשּיׁש רעה, הארץ ּדּבת מֹוציאי ּכאן: נאמר לכ לרעה, ויׁשנּה לטֹובה פרליר"ש∑ac‰.ויׁשנּה ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָƒ»
.ּבלע"ז ְַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 44 'nr b"ig y"ewl t"r)

mrd lM zxRM zFxnl milbxnd WpFr¤©§©§¦©§©¨©¨¨¨

על־הארץ: דּבה להֹוציא את־ּכל־העדה עליו וּיּלינּו וּיׁשבּו את־הארץ לתּור מׁשה אׁשר־ׁשלח ֶַָָָֽ�ִ�ְִָ�ֵ�ֶָָ�ָָ�ִַַֻ�ֶַָָ�ֶָ�ֶָ�ֹ�ֲִֶַָ�ֲָ�ְָוהאנׁשים
העדה ּכל את עליו הרעימּו הארץ מּתּור ובפרש"י)ּוכׁשּׁשבּו לו. (יד, ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָ

לכן קדם ואילך)ּכבר כו וטענּו(יג, ׁשּׁשבּו היא לכאֹורה, הּפׁשּוטה, הּמׁשמעּות וא"כ וכּו', וטענֹותיהם המרּגלים סּפּור ּבאריכּות הּובא ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

הארץ" מּתּור "ּכׁשּׁשבּו הראׁשֹונה לּתלּונה היא ּבזה הּכּונה אּלא ּכְך, הּפׁשט ּדאין כ' רׁש"י אְך ׁשנית. מׁשה רׁש"יעל ּבמפרׁשי (ויעוי' ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

זה) לפרּוׁש ׁשנית?ההכרח המרּגלים ּתלּונת את הּכתּוב ּכפל למאי צ"ב, ּולפי"ז . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

ּתכף, העם ימּות ׁשּלא ּופעל בנ"י, מעל השי"ת ּגזרת את ּבתחנּוניו מרע"ה הסיר ּכבר ּדהּנה, ׁשאלה. ליּׁשב הּכתּוב ּבא ׁשּבזה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹוי"ל

עצמם?! המרּגלים מעל ּגם הּגזרה להסיר ּתחנּוניו הֹועילּו לא א"כ, ּומּדּוע ׁשנה, ארּבעים ּבמׁשְך ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹכ"א

הּכתּוב ׁשּיסּפר קדם לז)ּולכְך, ׁשחֹומר(בפסוק לֹומר המרּגלים, ּתלּונת את וכתב ׁשנה הארץ", ּדּבת מֹוצאי האנׁשים "וּימּותּו אׁשר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּד"אין מׁשה, ׁשל ּתפּלתֹו להם הֹועילה לא ּולכְך עליו", "וּילינּו הכ' ּבלׁשֹון ּכמדּיק עצמֹו, מׁשה על לחלק ׁשּנתּכּונּו עצמם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻּבּמרּגלים

סנגֹור". נעׂשה ֲֵֵֶַָָקטגֹור

(æì)éðôì äôbna äòø õøàä-úaã éàöBî íéLðàä eúîiå©¨ª̧Æ¨«£¨¦½«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'‰ È�ÙÏ ‰Ùbna∑טּבּורם עד לׁשֹונם ונׁשּתרּבב ּבּלׁשֹון חטאּו הם מּדה: ּכנגד מּדה להם ההגּונה מיתה ּבאֹותּה ««≈»ƒ¿≈ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ּבאֹותּה ה'", "לפני וזהּו "ּבמּגפה". ולא "ּבּמּגפה" נאמר לכ טּבּורם, לתֹו ּובאין מּלׁשֹונם יֹוצאים ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹותֹולעים

מּדה ּכנגד מּדה מֹודד ׁשהּוא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל מּדֹותיו עלּֿפי להם רמב"ן.הראּויה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

‡¯Ú‡לד ˙È ÔezÏl‡ Èc ‡iÓBÈ ÔÈ�Óa¿ƒ¿««»ƒ«∆¿»«¿»
‡zLÏ ‡ÓBÈ ‡zLÏ ‡ÓBÈ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒƒ»¿«»»¿«»
ÔeÚc˙Â ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡ ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜z¿«¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡c ˙È»¿ƒ¿««¿¬»

‡aÚ„לה ‡c ‡Ï Ì‡ È¯ÓÈÓa ˙È¯Êb ÈÈ ‡�‡¬»¿»¿»ƒ¿≈¿ƒƒ»»∆¿≈
ÈÏÚ Ôe�ncÊ‡c ‡„‰ ‡˙LÈ· ‡zL�k ÏÎÏ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»»¿ƒ¿«¿¬»

:Ôe˙eÓÈ Ôn˙Â ÔeÙeÒÈ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa¿«¿¿»»≈¿¿«»¿

‡¯Ú‡לו ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏL Èc ‡i¯·‚Â¿À¿«»ƒ¿«…∆¿«»»»«¿»
‡zL�k Ïk ˙È È‰BÏÚ eÓÈÚ¯‡Â e·˙Â¿»¿«¿ƒ¬ƒ»»¿ƒ¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ LÈa ÌeL ‡˜t‡Ï¿«»»ƒ««¿»

ÏÚלז LÈa ÌeL e˜Èt‡c ‡i¯·b e˙ÈÓeƒÀ¿«»¿«ƒƒ«
:ÈÈ Ì„˜ ‡�˙BÓa ‡Ú¯‡«¿»¿»»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּפרׁשּתי ּכבר רעה. הארץ דּבת מֹוצאי ְְִִִֵֵֶַַָָָָָ(לז)

היה הּגדֹול ענׁשם ּכי לב) יג ְִַָָָָָ(לעיל

יֹוׁשביה אֹוכלת ארץ ּכי ׁשהֹוציאּו הּדּבה ְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָּבעבּור

מלאה היתה ׁשהיא ּגמּור, ׁשקר והיה ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָהיא,

הם ד) (יא ּביהֹוׁשע ׁשּכתּוב ּכמֹו רּבים, ְִִִֵֶַַַָֻעּמים

על אׁשר ּכחֹול רב עם עּמם מחניהם ְֲֲִֵֶֶַַַָָָָוכל

ּובּתֹורה מאד. רב ורכב וסּוס לרב הּים ְְְֶֶַַַַָָָָֹֹׂשפת

ׁשבעה מּפני רּבים ּגֹוים ונׁשל א) ז ְְִִִִֶַַָָָ(דברים

ּבחזק מפליגים היּו והם ועצּומים, רּבים ְְְֲִִִִִֵֶַַַָֹּגֹוים



מי gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k iriax meil inei xeriy

ׁשּנאמר וזהּו סאתם, ׁשּתתמּלא עד להם ׁשהמּתין אּלא ּבמחׁשבה, זֹו ּגזרה לב)עלתה ּבמרּגלים,(שמות – ּפקדי" "ּוביֹום : ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּתלּונה, וׁשל עגל ׁשל עֹונֹות: ׁשּתי – עֹונכם ולא אתֿעֹונֹותיכם" "ּתׂשאּו נאמר ּכאן ואף חּטאתם". עליהם ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ"ּופקדּתי

עׂשרים ּבני ׁשל אֹותם מתּו ׁשּׁשים לׁשנת ּוכׁשּנכנסּו ּככּלּה, ׁשנה מּקצת חּייהם ּבמנין להם e‡N�Â.וחׁשב ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ¿»¿
ÌÎÈ˙e�ÊŒ˙‡∑"חֹוביכֹון ית "ויקּבלּון .ּכתרּגּומֹו: ∆¿≈∆ְְְִֵַַָ

(ãì)íBé íéòaøà õøàä-úà ízøz-øLà íéîiä øtñîa§¦§©̧©¨¦¹£¤©§¤´¤¨»̈¤»©§¨¦´¼
äðL íéòaøà íëéúðåò-úà eàNz äðMì íBé äðMì íBé́©¨º̈´©¨À̈¦§Æ¤£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−¨¨®

:éúàeðz-úà ízòãéå¦«©§¤−¤§«¨¦«
i"yx£È˙‡e�zŒ˙‡∑ּכמֹו הסרה, לׁשֹון – ּתנּואה מאחרי. לבבכם את ל)ׁשהניאֹותם אתּה"(במדבר אביה "ּכיֿהניא :. ∆¿»ƒְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(äì)àì-íà ézøac ýåýé éðà|äãòä-ìëì äNòà úàæ £¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼¦´ŸŸ́¤«¡¤À§¨¨«¥¨³
íLå enzé äfä øaãna éìò íéãòBpä úàfä äòøä̈«¨¨Æ©½Ÿ©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²¦©−§¨¬

:eúîé̈ª«

(åì)eáLiå õøàä-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàäå§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤¨¨®¤©¨ªÀ
ãòä-ìk-úà åéìò eðéliå:õøàä-ìò äaã àéöBäì ä ©©¦³¨¨Æ¤¨¨´¥½̈§¦¬¦−̈©¨¨«¤

i"yx£ÂÈÏÚ e�ÈliÂ e·LiÂ∑.וּימתּו – אנׁשים אֹותם ּדּבה, ּבהֹוצאת העדה ּכל את עליו הרעימּו הארץ מּתּור ּוכׁשּׁשבּו «»À««ƒ»»ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֻ
ּכמֹו ּבֹו, לדּבר לאדם לׁשֹונם ׁשּמלקיחים ּדברים חּנּו לׁשֹון ּדּבה, הֹוצאת ו)ּכל השירים יׁשנים",(שיר ׂשפתי "ּדֹובב : ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

טֹובה ׁשהיא ּדּבה ׁשּיׁש רעה, הארץ ּדּבת מֹוציאי ּכאן: נאמר לכ לרעה, ויׁשנּה לטֹובה פרליר"ש∑ac‰.ויׁשנּה ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָƒ»
.ּבלע"ז ְַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 44 'nr b"ig y"ewl t"r)

mrd lM zxRM zFxnl milbxnd WpFr¤©§©§¦©§©¨©¨¨¨

על־הארץ: דּבה להֹוציא את־ּכל־העדה עליו וּיּלינּו וּיׁשבּו את־הארץ לתּור מׁשה אׁשר־ׁשלח ֶַָָָֽ�ִ�ְִָ�ֵ�ֶָָ�ָָ�ִַַֻ�ֶַָָ�ֶָ�ֶָ�ֹ�ֲִֶַָ�ֲָ�ְָוהאנׁשים
העדה ּכל את עליו הרעימּו הארץ מּתּור ובפרש"י)ּוכׁשּׁשבּו לו. (יד, ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָ

לכן קדם ואילך)ּכבר כו וטענּו(יג, ׁשּׁשבּו היא לכאֹורה, הּפׁשּוטה, הּמׁשמעּות וא"כ וכּו', וטענֹותיהם המרּגלים סּפּור ּבאריכּות הּובא ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

הארץ" מּתּור "ּכׁשּׁשבּו הראׁשֹונה לּתלּונה היא ּבזה הּכּונה אּלא ּכְך, הּפׁשט ּדאין כ' רׁש"י אְך ׁשנית. מׁשה רׁש"יעל ּבמפרׁשי (ויעוי' ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

זה) לפרּוׁש ׁשנית?ההכרח המרּגלים ּתלּונת את הּכתּוב ּכפל למאי צ"ב, ּולפי"ז . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

ּתכף, העם ימּות ׁשּלא ּופעל בנ"י, מעל השי"ת ּגזרת את ּבתחנּוניו מרע"ה הסיר ּכבר ּדהּנה, ׁשאלה. ליּׁשב הּכתּוב ּבא ׁשּבזה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹוי"ל

עצמם?! המרּגלים מעל ּגם הּגזרה להסיר ּתחנּוניו הֹועילּו לא א"כ, ּומּדּוע ׁשנה, ארּבעים ּבמׁשְך ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹכ"א

הּכתּוב ׁשּיסּפר קדם לז)ּולכְך, ׁשחֹומר(בפסוק לֹומר המרּגלים, ּתלּונת את וכתב ׁשנה הארץ", ּדּבת מֹוצאי האנׁשים "וּימּותּו אׁשר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּד"אין מׁשה, ׁשל ּתפּלתֹו להם הֹועילה לא ּולכְך עליו", "וּילינּו הכ' ּבלׁשֹון ּכמדּיק עצמֹו, מׁשה על לחלק ׁשּנתּכּונּו עצמם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻּבּמרּגלים

סנגֹור". נעׂשה ֲֵֵֶַָָקטגֹור

(æì)éðôì äôbna äòø õøàä-úaã éàöBî íéLðàä eúîiå©¨ª̧Æ¨«£¨¦½«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'‰ È�ÙÏ ‰Ùbna∑טּבּורם עד לׁשֹונם ונׁשּתרּבב ּבּלׁשֹון חטאּו הם מּדה: ּכנגד מּדה להם ההגּונה מיתה ּבאֹותּה ««≈»ƒ¿≈ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ּבאֹותּה ה'", "לפני וזהּו "ּבמּגפה". ולא "ּבּמּגפה" נאמר לכ טּבּורם, לתֹו ּובאין מּלׁשֹונם יֹוצאים ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹותֹולעים

מּדה ּכנגד מּדה מֹודד ׁשהּוא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל מּדֹותיו עלּֿפי להם רמב"ן.הראּויה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

‡¯Ú‡לד ˙È ÔezÏl‡ Èc ‡iÓBÈ ÔÈ�Óa¿ƒ¿««»ƒ«∆¿»«¿»
‡zLÏ ‡ÓBÈ ‡zLÏ ‡ÓBÈ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒƒ»¿«»»¿«»
ÔeÚc˙Â ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡ ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜z¿«¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡c ˙È»¿ƒ¿««¿¬»

‡aÚ„לה ‡c ‡Ï Ì‡ È¯ÓÈÓa ˙È¯Êb ÈÈ ‡�‡¬»¿»¿»ƒ¿≈¿ƒƒ»»∆¿≈
ÈÏÚ Ôe�ncÊ‡c ‡„‰ ‡˙LÈ· ‡zL�k ÏÎÏ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»»¿ƒ¿«¿¬»

:Ôe˙eÓÈ Ôn˙Â ÔeÙeÒÈ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa¿«¿¿»»≈¿¿«»¿

‡¯Ú‡לו ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏL Èc ‡i¯·‚Â¿À¿«»ƒ¿«…∆¿«»»»«¿»
‡zL�k Ïk ˙È È‰BÏÚ eÓÈÚ¯‡Â e·˙Â¿»¿«¿ƒ¬ƒ»»¿ƒ¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ LÈa ÌeL ‡˜t‡Ï¿«»»ƒ««¿»

ÏÚלז LÈa ÌeL e˜Èt‡c ‡i¯·b e˙ÈÓeƒÀ¿«»¿«ƒƒ«
:ÈÈ Ì„˜ ‡�˙BÓa ‡Ú¯‡«¿»¿»»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּפרׁשּתי ּכבר רעה. הארץ דּבת מֹוצאי ְְִִִֵֵֶַַָָָָָ(לז)

היה הּגדֹול ענׁשם ּכי לב) יג ְִַָָָָָ(לעיל

יֹוׁשביה אֹוכלת ארץ ּכי ׁשהֹוציאּו הּדּבה ְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָּבעבּור

מלאה היתה ׁשהיא ּגמּור, ׁשקר והיה ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָהיא,

הם ד) (יא ּביהֹוׁשע ׁשּכתּוב ּכמֹו רּבים, ְִִִֵֶַַַָֻעּמים

על אׁשר ּכחֹול רב עם עּמם מחניהם ְֲֲִֵֶֶַַַָָָָוכל

ּובּתֹורה מאד. רב ורכב וסּוס לרב הּים ְְְֶֶַַַַָָָָֹֹׂשפת

ׁשבעה מּפני רּבים ּגֹוים ונׁשל א) ז ְְִִִִֶַַָָָ(דברים

ּבחזק מפליגים היּו והם ועצּומים, רּבים ְְְֲִִִִִֵֶַַַָֹּגֹוים
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(çì)íää íéLðàä-ïî eéç äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦½§¨¥−¤§ª¤®¨Æ¦¨«£¨¦´¨¥½
:õøàä-úà øeúì íéëìää©«Ÿ§¦−¨¬¤¨¨«¤

i"yx£eÈÁ ·ÏÎÂ ÚLB‰ÈÂ∑ׁשּנטלּו מלּמד אּלא ההם"? מןֿהאנׁשים "חיּו לֹומר ּתלמּוד קיז)מה מרּגלים(ב"ב ׁשל חלקם ƒÀ«¿»≈»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
לחּיים ּתחּתיהם וקמּו .ּבארץ ְְְִֵֶֶַַָָָ

(èì)ìàøNé éða-ìk-ìà älàä íéøácä-úà äLî øaãéå©§©¥³¤Æ¤©§¨¦´¨¥½¤¤¨§¥−¦§¨¥®
:ãàî íòä eìaàúiå©¦§©§¬¨−̈§«Ÿ

(î)eðéìòå eppä øîàì øää-Làø-ìà eìòiå ø÷aá eîkLiå©©§¦´©½Ÿ¤©©«£¬¤«Ÿ¨¨−¥®Ÿ¦¤À§¨¦²
:eðàèç ék ýåýé øîà-øLà íB÷nä-ìà¤©¨²£¤¨©¬§Ÿ̈−¦¬¨¨«

i"yx£¯‰‰ŒL‡¯ŒÏ‡∑יׂשראל לארץ העֹולה הּדר ‡ÌB˜n‰ŒÏ.הּוא e�ÈÏÚÂ epp‰∑לארץֿיׂשראל.¯Ó‡Œ¯L‡ ∆…»»ְְִֵֶֶֶֶַָָָƒ∆¿»ƒ∆«»ְְִֵֶֶָ¬∆»«
נעלה∑‰' ׁשם לנּו, e�‡ËÁ.לתּתּה Èk∑"מצרימה ׁשּוב לנּו טֹוב "הלא אמרנּו: אׁשר .על ְֲִֶַָָָƒ»»ְְְֲֲִֶַַָָָָֹ

(àî)ýåýé ét-úà íéøáò ízà äf änì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¨¬¨¤²©¤¬«Ÿ§¦−¤¦´§Ÿ̈®
:çìöú àì àåäå§¦−¬Ÿ¦§¨«

i"yx£ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â∑תצלח לא עֹוׂשין, ׁשאּתם רמב"ן.זֹו ¿ƒ…ƒ¿»ְִִֶֶַָֹ

(áî)éðôì eôâpz àìå íëaø÷a ýåýé ïéà ék eìòz-ìà©©«£½¦²¥¬§Ÿ̈−§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½¦§¥−
:íëéáéà«Ÿ§¥¤«

(âî)áøça ízìôðe íëéðôì íL éðòðkäå é÷ìîòä ék¦Á¨«£¨«¥¦̧§©§©«£¦¬¨Æ¦§¥¤½§©§¤−¤¨®¤
:íënò ýåýé äéäé-àìå ýåýé éøçàî ízáL ïk-ìò-ék¦«©¥³©§¤Æ¥©«£¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦«§¤¬§Ÿ̈−¦¨¤«

i"yx£Ìz·L ÔkŒÏÚŒÈk∑'וגֹו ׁשבּתם אׁשר על לכם ּתבא זאת ּכי .ּכלֹומר: ƒ«≈«¿∆ְְְֲִֶֶֶַַַָָֹֹ

(ãî)ýåýé-úéøa ïBøàå øää Làø-ìà úBìòì eìtòiå©©§¦¾©«£−¤´Ÿ¨¨®©«£³§¦«§Ÿ̈Æ
:äðçnä áøwî eLî-àì äLîe¤½Ÿ−̈¦¤¬¤©©«£¤«

i"yx£eÏtÚiÂ∑וכן חזק, ב)לׁשֹון וכן(חבקוק עּזּות; לׁשֹון ּבלע"ז. אינגרי"ש עּפלה". "הּנה ד): ּבתֿצּיֹון"(מיכה "עפל : ««¿ƒְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֻ
לב) ּברׁשּות(ישעיה ׁשּלא חׁשכים הלכּו אפל; לׁשֹון מפרׁשֹו: ּתנחּומא ּומדרׁש ובחן". "עפל :. ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

(äî)íekiå àeää øäa áLiä éðòðkäå é÷ìîòä ãøiå©¥³¤¨«£¨«¥¦Æ§©§©«£¦½©¥−¨¨´©®©©¬
:äîøçä-ãò íeúkiå©©§−©©«¨§¨«

‡˙˜eÓiלח ‰pÙÈ ¯a ·ÏÎÂ Ôe� ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿»≈«¿À∆ƒ¿«¿
:‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï eÏÊ‡c Ôep‡‰ ‡i¯·b ÔÓƒÀ¿«»»ƒ«¬»¿«»»»«¿»

È�aלט ÏÎÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆»ƒ¿»«»»ƒ≈¿»¿≈
:‡„ÁÏ ‡nÚ eÏa‡˙‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿«»«»«¬»

eË¯‡מ LÈ¯Ï e˜ÈÏÒe ‡¯Ùˆ· eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»
¯Ó‡ Èc ‡¯˙‡Ï ÔÈ˜ÏÒ ‡�Á�‡ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»¬«¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ¬«

:‡�·Á È¯‡ ÈÈ¿»¬≈»¿»

ÏÚמא ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Ô�„ ‡ÓÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»¿««»¿ƒ«
:ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb¿≈«≈¿»«¿»¿ƒ»«¿«

·ÔBÎÈ�Èמב ÈÈ„ ‡z�ÎL ˙ÈÏ È¯‡ Ôe˜q˙ ‡Ï»ƒ¿¬≈≈¿ƒ¿»«¿»≈≈
:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„˜ Ôe¯az˙ ‡ÏÂ¿»ƒ«¿√»«¬≈¿»≈

˜„ÔBÎÈÓמג Ôn˙ ‰‡�Ú�Îe ‰‡˜ÏÓÚ È¯‡¬≈¬«¿»»¿«¬»»«»√»≈
¯˙aÓ Ôez·z Ôk ÏÚ È¯‡ ‡a¯Áa ÔeÏt˙Â¿ƒ¿¿«¿»¬≈«≈«¿ƒ»«
:ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È‰È ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡�ÁÏt»¿»»«¿»¿»¿≈≈¿»«¿»¿«¿¿

˜ÓÈ‡מד ÔB¯‡Â ‡¯eË LÈ¯Ï ˜qÓÏ eÚL¯‡Â¿«¿»¿ƒ«¿≈»«¬¿»»
:‡˙È¯LÓ BbÓ B„Ú ‡Ï ‰LÓe ÈÈ„«¿»…∆»¬ƒ«¿ƒ»

eËa¯‡מה ·˙Èc ‰‡�Ú�Îe ‰‡˜ÏÓÚ ˙Á�e¿«¬«¿»»¿«¬»»¿»≈¿»
:‰Ó¯Á „Ú Ôep„¯Ëe ÔepÁÓe ‡e‰‰«¿À¿»À«»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּוא חזק ּכי כח), יג (לעיל העם עז ּכי ִִַָָָָָָהעם,

ּדברי על הׁשיבּו ולא לא), פסוק (שם ְְְִִֵֵַֹֹמאד

(שם רב אם הּוא המעט להם ׁשאמר ְִֶֶֶַַַָָָמׁשה

הארץ ּכי כן אחרי לעם אמרּו אבל יח), ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָפסוק

יֹוׁשביה: ְֶֶֶָאֹוכלת

·˙ÎÂהֹוצאת לׁשֹון ּדּבה הֹוצאת ּכל רׁש"י ¿»«ִִַַַָָָָָ

לדּבר האדם את מלקיחים ׁשהם ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּדברים

ויׁשנה י), ז (שה"ש יׁשנים ׂשפתי ּדֹובב ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶָּבֹו,

וי דּבתלטֹובה מֹוציאי נאמר לכ לרעה, ׁשנה ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָ

ּכתּוב והּנה טֹובה. ׁשהיא ּדּבה ׁשּיׁש רעה, ְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָהארץ

ואינּנּו יח), י (משלי כסיל הּוא דּבה ְְִִִֵֶָּומֹוציא

(פסוק הארץ על דּבה להֹוציא וכן ְְְִִֵֶַָָָָלטֹובה,

אבל י), כה (משלי תׁשּוב לא ודּבת וכן ְְְֲִֵָָָֹלו),

להפליג: רעה" "ּדּבה ויזּכיר לרעה, ּדּבה ְְְְְִִִִַַָָָָָָָּכל

וטעם Èt(מאֿמב) ˙‡ ÌÈ¯·Ú Ìz‡ ‰Ê ‰nÏ ְַַ»»∆«∆…¿ƒ∆ƒ

יּפלּו‰'. הּזה ּבּמדּבר ּבגזרת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָאינּנּו

יאמר אבל כט). (בפסוק אמר אׁשר ְֲֲִֵֶֶַַָָֹפגריכם,

צּוה הּוא ּכי ה', ּפי את עֹוברים אּתם ְִִִִֶֶַָָָלּמה

איביכם. לפני ּתּנגפּו ולא ּכלל ּתעלּו ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹאלי

מב) מא א (דברים ּתֹורה ּבמׁשנה אמר ְְְִֵֶַָָוכן

להם אמר אלי ה' וּיאמר ההרה לעלת ֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹוּתהינּו

ולא ּבקרּבכם אינּני ּכי תּלחמּו ולא תעלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָֹֹֹלא

איביכם: לפני ְְְִִֵֵֶָֹּתּנגפּו

.ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡Â‰Â ÌÚËÂעֹוׂשים ׁשאּתם זֹו ¿««¿ƒ…ƒ¿»ִֶֶַ

ּפי העברת אֹו רׁש"י. לׁשֹון תצלח, ְֲִִִַַַָָָֹלא

ּדר ועל לׁשֹוןר"א. הצלחה, ּבֹו אין ְְֵֵֶֶַַַָָָהּׁשם

יג): א (יחזקאל מתהּלכת היא ְֱִִֶֶֶַָהאמת,
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אחר מֹוׁשבתיכם. ארץ אל תבאּו ּכי ְִֵֶֶֶֶַַָֹֹ(ב)

הארץ, אל ׁשּיבאּו הּבנים את ְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהבטיח

נסכים ׁשּיקריבּו הּקרּבנֹות ּתֹורת להם ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָהׁשלים

לנחמם עּתה, זה היה ואּולי לארץ. ְְְֲֶֶַַַָָָָָָָּבבֹואם

יֹודע מי לאמר, נֹואׁשים היּו ּכי ְְִִִִֵֵַַָָָֹּולהבטיחם,

ואם ׁשנה, ארּבעים לסֹוף ימים לאר ּיהיה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹמה

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ראה ולכן הּבנים, ּגם ְְִֵֶֶַַַָָָָָָיחטאּו

הארץ ּבמצות אֹותם ּבצּוֹותֹו ּכי ְְְְֲִִֶַַַָָָָלנחמם,

אֹותּה: וירׁשּו ׁשּיבאּו לפניו ׁשּגלּוי ְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהבטיחם

‰p‰Âעֹולֹות ּבעׂשֹותם ּבארץ ּבנסכים צּוה ¿ƒ≈ְֲִִִֶַָָָָָ

ּבנסכים, נתחּיבּו לא ּבּמדּבר ּכי ְְְְְִִִִִִַַָָָֹּוזבחים,

ונס מ) כט (שמות ּבֹו ׁשּנאמר ּבּתמיד, ְְֱִֵֶֶֶַַַָלבד

נאמר ׁשם ּכי האחד, לּכבׂש יין ההין ְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָרביעית

ּפתח מב) פסוק אׁשר(שם ה' לפני מֹועד אהל ְֲִֵֵֶֶֶַֹ

הּנׂשיאים וכן ׁשם, אלי לדּבר ׁשּמה לכם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאּועד

נסכים: הביאּו לא ׁשּלהם ְֲִִֵֶֶַָָָֹֻּבחנּכה

e�È˙Ba¯Âּבספרי ׁשאמרּו מהם ּבזה, נחלקּו ¿«≈ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָ

ׁשּלא ללּמד הּכתּוב ּבא קז), ְְֶֶַַָָֹ(שלח

ואיל לארץ מּביאתם אּלא ּבנסכים ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָנתחּיבּו

ּבנסכים הּיחיד נתחּיב ׁשּלא ׁשאמרּו ּומהם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹוכו',

:ואיל לארץ מּביאתם ִִֵֶֶָָָָָָָאּלא
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ÏÚה „aÚz ‡�È‰ ˙eÚ·¯ ‡kÒ�Ï ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿≈«
:„Á ‡¯n‡Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ï B‡ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«¿«»¿ƒ¿»«

ÔÈ¯zו ‡zÏÒ ‡˙Á�Ó „aÚz ‡¯Î„Ï B‡¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿»»À¿»¿≈
:‡�È‰ ˙ezÏz ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ÔÈ�B¯NÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ»

z˜¯·ז ‡�È‰ ˙ezÏz ‡kÒ�Ï ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ»¿»≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

�ÒÎ˙ח B‡ ‡˙ÏÚ È¯Bz ¯a „aÚ˙ È¯‡Â«¬≈«¿≈«≈¬»»ƒ¿«
‡iL„e˜ ˙ÒÎ� B‡ ‡¯„� ‡L¯ÙÏ ‡iL„e˜¿«»¿»»»ƒ¿»ƒ¿«¿«»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אחר מֹוׁשבתיכם. ארץ אל תבאּו ּכי ְִֵֶֶֶֶַַָֹֹ(ב)

הארץ, אל ׁשּיבאּו הּבנים את ְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהבטיח

נסכים ׁשּיקריבּו הּקרּבנֹות ּתֹורת להם ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָהׁשלים

לנחמם עּתה, זה היה ואּולי לארץ. ְְְֲֶֶַַַָָָָָָָּבבֹואם

יֹודע מי לאמר, נֹואׁשים היּו ּכי ְְִִִִֵֵַַָָָֹּולהבטיחם,

ואם ׁשנה, ארּבעים לסֹוף ימים לאר ּיהיה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹמה

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ראה ולכן הּבנים, ּגם ְְִֵֶֶַַַָָָָָָיחטאּו

הארץ ּבמצות אֹותם ּבצּוֹותֹו ּכי ְְְְֲִִֶַַַָָָָלנחמם,

אֹותּה: וירׁשּו ׁשּיבאּו לפניו ׁשּגלּוי ְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהבטיחם

‰p‰Âעֹולֹות ּבעׂשֹותם ּבארץ ּבנסכים צּוה ¿ƒ≈ְֲִִִֶַָָָָָ

ּבנסכים, נתחּיבּו לא ּבּמדּבר ּכי ְְְְְִִִִִִַַָָָֹּוזבחים,

ונס מ) כט (שמות ּבֹו ׁשּנאמר ּבּתמיד, ְְֱִֵֶֶֶַַַָלבד

נאמר ׁשם ּכי האחד, לּכבׂש יין ההין ְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָרביעית

ּפתח מב) פסוק אׁשר(שם ה' לפני מֹועד אהל ְֲִֵֵֶֶֶַֹ

הּנׂשיאים וכן ׁשם, אלי לדּבר ׁשּמה לכם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאּועד

נסכים: הביאּו לא ׁשּלהם ְֲִִֵֶֶַָָָֹֻּבחנּכה

e�È˙Ba¯Âּבספרי ׁשאמרּו מהם ּבזה, נחלקּו ¿«≈ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָ

ׁשּלא ללּמד הּכתּוב ּבא קז), ְְֶֶַַָָֹ(שלח

ואיל לארץ מּביאתם אּלא ּבנסכים ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָנתחּיבּו

ּבנסכים הּיחיד נתחּיב ׁשּלא ׁשאמרּו ּומהם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹוכו',

:ואיל לארץ מּביאתם ִִֵֶֶָָָָָָָאּלא



glyמד zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iyiy meil inei xeriy

(è)ìL úìñ äçðî ø÷aä-ïa-ìò áéø÷äåíéðøNò äL §¦§¦³©¤©¨¨Æ¦§½̈−Ÿ¤§¨´¤§Ÿ¦®
:ïéää éöç ïîMa ìeìä¬©¤−¤£¦¬©¦«

(é):ýåýéì ççéð-çéø äMà ïéää éöç Cñpì áéø÷z ïééå§©²¦©§¦¬©¤−¤£¦´©¦®¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÈ¯ ‰M‡∑האׁש על נּתן ׁשאינֹו אּׁשה, אינֹו הּיין אבל והּׁשמן, הּמנחה על אּלא מּוסב .אינֹו ƒ≈≈«ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

(àé)äOì-Bà ãçàä ìéàì Bà ãçàä øBMì äNòé äëḱ̈¨¥«¨¤À©Æ¨«¤½̈−¨©´¦¨«¤¨®«©¤¬
:íéfòá Bà íéNáká©§¨¦−¬¨«¦¦«

i"yx£'B‚Â ‰OÏ B‡∑ׁשנתם ּבתֹו קרּוים וׂשה ּכבׂש ּבעּזים. ׁשהּוא ּבין ּבּכבׂשים, ׁשהּוא עׂשר∑‡ÏÈ.ּבין ׁשלׁשה ּבן «∆¿ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ«ƒְֶָָָֹ
אחד ויֹום .חדׁש ְֶֶָֹ

(áé):íøtñîk ãçàì eNòz äëk eNòz øLà øtñnk©¦§¨−£¤´©«£®¨²¨©«£¬¨«¤−̈§¦§¨¨«
i"yx£eNÚz ¯L‡ ¯tÒnk∑מהם אחד לכל נסכים ּתעׂשּו ּככה לקרּבן ּתקריבּו אׁשר הּבהמֹות ∑Ì¯tÒÓk.ּכמסּפר «ƒ¿»¬∆«¬ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ¿ƒ¿»»

ׁשּכמסּפרם מסּפרם – ּבהמֹות נסכיםׁשל .ל ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָ

(âé)äMà áéø÷äì älà-úà äëk-äNòé çøæàä-ìk̈¨«¤§¨¬©«£¤−̈¨¤¥®¤§©§¦²¦¥¬
:ýåýéì ççéð-çéø¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

(ãé)äNòå íëéúøãì íëëBúa-øLà Bà øb íëzà øeâé-éëå§¦«¨Á¦§¤̧¥¹³£¤«§«§¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§¨¨²
:äNòé ïk eNòz øLàk ýåýéì ççéð-çéø äMà¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©«£¤¬©«£−¥¬©«£¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz gly t"y zgiy)

אּתכם הּגר ולּגר . . ּגר אּתכם יגּור יד־טז)וכי חּדּוׁש.(טו, יׁש ּפסּוק יגּורּבכל לארץ",וכי ׁשּיּכנסּו להם "ּבּׂשר נסכים ּבפרׁשת - ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ

ּבׁשעת ׁשהיּו לּגרים ּגם היה זה ׁשּצער ּומּכיון לארץ; יּכנסּו ׁשּלא המרּגלים חטא לאחר להם ׁשּנאמר מּכְך הצטערּו יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּכי

ּגר. על ּגם הּצּוּוי חל זה, הּמצֹות.הקהלחטא ּבכל אף אּלא ּבנסכים, רק לא עֹולם- לדֹורֹות.חּקת ׁשּנצטּוּו ּבמצוֹות ּגם ּתֹורה– ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּובמׁשּפטים.אחת ּבעדּות ּגם אּלא ּבחּקים, רק לא – ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹֻ

(åè)íìBò úwç øbä øbìå íëì úçà äwç ìäwä©¨¾̈ª¨¬©©²¨¤−§©¥´©¨®ª©³¨Æ
:ýåýé éðôì äéäé øbk íëk íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨¤²©¥¬¦«§¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯bk ÌÎk∑עברית לׁשֹון ּדר וכן ּגר. ּכן יג)ּכמֹותכם מצרים".(בראשית ּכארץ "ּכגןֿה' כב): כמֹו(מ"א. "ּכמֹוני : »∆«≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
"ּכעּמ .ּכעּמי ְְִֶַַ

(æè)øbä øbìå íëì äéäé ãçà ètLîe úçà äøBz¨¬©©²¦§¨¬¤¨−¦«§¤´¨¤®§©¥−©¨¬
ô :íëzà¦§¤«

ß oeiq d"k iyiy mei ß

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)õøàä-ìà íëàáa íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§¨−£¥¤®§«Ÿ£¤Æ¤¨½̈¤
:änL íëúà àéáî éðà øLà£¤¬£¦²¥¦¬¤§¤−¨«¨

i"yx£ı¯‡‰ŒÏ‡ ÌÎ‡·a∑ל ּכּלן לפיכ "ּכיֿתבאּו", נאמר: ׁשּבכּלן ׁשּבּתֹורה, ּביאֹות מּכל זֹו "ּביאה" מדֹותמׁשּנה ¿…¬∆∆»»∆ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻֻ

Ïz˙‡ט ‡zÏÒ ‡˙Á�Ó È¯Bz ¯a ÏÚ ·¯˜ÈÂƒ»≈««≈ƒ¿»»À¿»¿»»
:‡�È‰ ˙e‚Ït ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ÔÈ�B¯NÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ»

˜¯Ôaי ‡�È‰ ˙e‚Ït ‡kÒ�Ï ·¯˜z ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿»≈¿ƒ¿»«¿ƒ»À¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

‡Bיא „Á ‡¯Î„Ï B‡ „Á ‡¯B˙Ï „·Ú˙È ÔÈ„k¿≈ƒ¿¬≈¿»«¿ƒ¿»«
:‡ifÚ· B‡ ‡i¯n‡a ¯n‡Ï¿ƒ«¿ƒ¿«»¿ƒ«»

ÁÏ„יב Ôe„aÚz ÔÈ„k Ôe„aÚ˙ Èc ÔÈ�Ók¿ƒ¿»ƒ«¿¿¿≈«¿¿¿«
:ÔB‰�È�Ók¿ƒ¿«¿

Ï˜¯·‡יג ÔÈl‡ ˙È ÔÈ„k „aÚÈ ‡·ÈvÈ Ïk»«ƒ»«¿≈¿≈»ƒ≈¿»»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

·ÔBÎÈ�Èיד È„ B‡ ‡¯Bib ÔBÎnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»ƒ≈≈
Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ „aÚÈÂ ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈¿«¿≈À¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»

:„aÚÈ Ôk Ôe„aÚ˙ È„ ‡Ók ÈÈ¿»¿»ƒ«¿¿≈«¿≈

„ib˙È¯טו ‡¯Bi‚Ïe ÔBÎÏ „Á ‡ÓÈ˜ ‡Ï‰¿̃»»¿»»«¿¿ƒ»¿ƒ¿«»
Ì„˜ È‰È ‡¯Bi‚k ÔBÎ˙Âk ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃«»»¿»≈¿»¿¿ƒ»¿≈√»

:ÈÈ¿»

ÔBÎÏטז È‰È „Á ‡�È„Â ‡„Á ‡˙È¯B‡«¿»¬»¿ƒ»«¿≈¿
:ÔBÎnÚ ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe¿ƒ»¿ƒ¿««ƒ¿

ÓÈÓÏ¯:יז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰Ïיח ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿
ÔBÎ˙È ÏÚÓ ‡�‡ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿»ƒ¬»»≈»¿

:Ôn˙Ï¿«»

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iyiy meil inei xeriy

ּבּה: נאמר זֹו אבל ּכן. ּכּלן אף ויׁשיבה, ירּׁשה לאחר אּלא ׁשאינּה מהן, ּבאחת הּכתּוב ל ׁשּפרט וכיון מּזֹו, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻזֹו
ּבחּלה נתחּיבּו מּלחמּה, ואכלּו ּבּה מּׁשּנכנסּו ."ּבבאכם", ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr cl zegiy ihewl)

תבאּו ּכי תבא, ּכי נאמר יח)ׁשּבכּלן טו, אֹומר(רש"י הּוא ׁשּבּתֹורה ּביאֹות "ׁשּבכל נאמר כּו'".והיהּבספרי הארץ אל תבאּו ּכי ְְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

הׁשמיט ׁשרׁש"י ּולהעיר, מּיד". אּלא והיה "אין ראה: ּפרׁשת ּכבספרי ּדלא והּוא 'מּיד'. ּפרּוׁשֹו אין "והיה" ׁשּגם לכאֹורה, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּומׁשמע,

"והיה". רמב"ןּתבת ְֵַָָ

(èé):ýåýéì äîeøú eîéøz õøàä íçlî íëìëàa äéäå§¨¾̈©«£¨§¤−¦¤´¤¨¨®¤¨¦¬§¨−©«Ÿ̈«

(ë)ïøb úîeøúk äîeøú eîéøz älç íëúñøò úéLàø¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½©¨−¨¦´§¨®¦§©´½Ÿ¤
:dúà eîéøz ïk¥−¨¦¬Ÿ¨«

i"yx£ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯∑?היא וכּמה ּבּמדּבר, ללּוׁש רגילין ׁשאּתם עריסֹותיכם ּכדי טז)ּכׁשּתלּוׁשּו "וּימדּו(שמות : ≈ƒ¬ƒ…≈∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּתאכלּו קדם ּכלֹומר, מראׁשיתּה, ּתרימּו ּביצה) וחמׁש ּביצים וׁשלׁש ארּבעים (וׁשעּורֹו לּגלּגלת" "עמר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֹֹֻבעמר",

ה' לׁשם ּתרּומה אחת חּלה ּתּלקח ראׁשית ּבלע"ז∑lÁ‰.מּמּנה, Ô¯b.טורטי"ל ˙Óe¯˙k∑,ׁשעּור ּבּה נאמר ׁשּלא ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ«»ְַַƒ¿«…∆ֱִֶֶַָֹ
ולּנחּתֹום וארּבעה, מעׂשרים אחד – הּבית לבעל ׁשעּור נתנּו חכמים אבל ׁשעּור. ּבּה ׁשּנאמר מעׂשר, ּכתרּומת ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹולא

ּוׁשמֹונה מארּבעים אחד –. ְְִֵֶַָָָ

(àë)äîeøz ýåýéì eðzz íëéúñøò úéLàøî¥«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½¦§¬©«Ÿ̈−§¨®
ñ :íëéúøãì§Ÿ−Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯Ó∑(ספרי),ׁשּבעּסֹות ראׁשֹונה אני ׁשֹומע – ערסתיכם" "ראׁשית ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה ≈≈ƒ¬ƒ…≈∆ְֱֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכּלּהּתלמּו ולא מקצתּה – "מראׁשית" לֹומר: Óe¯z‰.ד '‰Ï e�zz∑(ספרי)נאמר לחּלה, ׁשעּור ׁשמענּו ׁשּלא לפי ְְְִִֵֵַַָָָֹֻƒ¿«¿»ְְְֱִִֶֶַַַָָֹ

נתינה ּכדי ּבּה ׁשּיהא ."ּתּתנּו", ְְְְִִֵֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 183 'nr g"ig y"ewl t"r)

D`FlnE ux`d 'dl©¨¨¤§¨

ּתרּומה ליהוה ּתּתנּו ערסתיכם כא)מראׁשית (טו, ִֵֵֽ�ֲִ�ֵֹ�ְִֶ�ַֽ�ְָ�ָ
ע"ז ּבּטל ּכאּלּו חּלה מצות המקּים ׁשּכל לָך, לֹומר ע"ז, לפ' חּלה פ' נסמכה ו)לּמה פט"ו, רבה (ויקרא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

חז"ל א)אמרּו לא, ּבתוס'(שבת ּופרׁש זרעים", סדר זה אמונת)"אמּונת וזֹורע".(ד"ה העֹולמים ּבחי "ׁשּמאמין ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

מּגדל ּתֹוצאה הם זֹו, מעבֹודה ׁשּמקּבל ּורווחיו הּתבּואה ׁשּגּדּול לחׁשב, עלּול הּׂשדה, ּבעבֹודת הּמׁשקיע ּדהרי הּוא, ּבזה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוהחּדּוׁש

ח"ו. הּזה" החיל את לי עׂשה ידי ועצם ו"ּכחי ּבׂשדהּו, והׁשקעתֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹיגיעתֹו

ּכח לָך ה"נֹותן הּוא הּקּב"ה כ"א ח"ו, האדם ׁשל מ"ּכחֹו" ּבאים אינם ואיכּותּה הּתבּואה ׁשּגּדּול יֹודע, ׂשדהּו את הּזֹורע יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאְך

העֹולמים", ּבחי ׁש"מאמין כ"א ּפרנסתֹו, לֹו להביא הּׂשדה ׁשּבכח מּפני אינּה זריעתֹו ולכן ּתעׁשיר". היא ה' ּו"ּברּכת חיל", ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלעׂשֹות

הּזריעה. ע"י ּפרנסתֹו את לֹו ְְִִֶֶַַָָָָׁשּיביא

הּברכה, את לֹו הביא לבּדֹו הּקּב"ה כ"א הּזה, החיל את עׂשה ועבֹודתֹו מיגיעתֹו ׁשּלא ּומּכיר מבין ׁשהאדם חּלה, מצות ּתכן ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוזהּו

ּבאמת ּכי לה'", "ּתרּומה – עריסֹותיכם" "ראׁשית את נֹותן הּוא ולכן להקּב"ה. אּלא לֹו, ׁשּייכים והעּסה הּתבּואה אין הרי ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָוא"כ

להקּב"ה. העּסה ְִֶֶַַָָָָׁשּיכת

ואפי' ה', מּבלעדי ּדבר לׁשּום ּוׁשליטה ּכח ׁשאין האדם מראה חּלה מצות ּבקּיּום ּכי ע"ז", ּבּטל ּכאּלּו חּלה מצות הּמקּים "ּכל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוזהּו

לבּדֹו. מהּקּב"ה כ"א הּטבע ּדרכי ע"פ מעצמּה מּגיעה אינּה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָּפרנסתֹו

(áë)älàä úåönä-ìk úà eNòú àìå ebLú éëå§¦´¦§½§´Ÿ©«£½¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥®¤
:äLî-ìà ýåýé øac-øLà£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

ÔeL¯Ùzיט ‡Ú¯‡„ ‡ÓÁlÓ ÔBÎÏÎÈÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈«¿ƒ«¿»¿«¿»«¿¿
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»

‡eL¯Ù˙‡כ ÔeL¯Ùz ‡˙lÁ ÔBÎ˙Âˆ‡ LÈ≈̄«¿«¿«¿»«¿¿«¿»»
ÔeL¯Ùz Ôk ‡¯„‡ ÔÓ ÔÈL¯ÙÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«¿¿ƒƒƒ¿»≈«¿¿

:d˙È»«

‡eL¯Ù˙‡כא ÈÈ Ì„˜ Ôe�zz ÔBÎ˙Âˆ‡ LÈ¯Ó≈≈«¿«¿ƒ¿√»¿»«¿»»
:ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈

Ïkכב ˙È Ôe„aÚ˙ ‡ÏÂ ÔeÏzL˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿¿¿»«¿¿»»
:‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ÔÈl‡‰ ‡i„Bwtƒ«»»ƒ≈ƒ«ƒ¿»ƒ…∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּובחּוצה הּגֹוי מרּוח הם ּכי ׁשם, ינהגּו ׁשּלא ּבידּוע והּמעׂשר הּתרּומה ּכי ּבּמדּבר. נהגה ׁשּלא החּלה על וצּוה ּכהנים ּתֹורת עֹוד והׁשלים ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ(יח)

אּלא ּובּתרּומה ּבמעׂשרֹות נתחּיבּו ולא מּיד לארץ ּכׁשּנכנסּו ּבחּלה ׁשּנתחּיבּו כה.), (כתובות רּבֹותינּו ּדעת על ּבחּלה ׁשּנּוי עֹוד ויׁש ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלארץ.

ויׁשיבה: ירּׁשה ְְִִַַָָֻלאחר



מה gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iyiy meil inei xeriy

ּבּה: נאמר זֹו אבל ּכן. ּכּלן אף ויׁשיבה, ירּׁשה לאחר אּלא ׁשאינּה מהן, ּבאחת הּכתּוב ל ׁשּפרט וכיון מּזֹו, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻזֹו
ּבחּלה נתחּיבּו מּלחמּה, ואכלּו ּבּה מּׁשּנכנסּו ."ּבבאכם", ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr cl zegiy ihewl)

תבאּו ּכי תבא, ּכי נאמר יח)ׁשּבכּלן טו, אֹומר(רש"י הּוא ׁשּבּתֹורה ּביאֹות "ׁשּבכל נאמר כּו'".והיהּבספרי הארץ אל תבאּו ּכי ְְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

הׁשמיט ׁשרׁש"י ּולהעיר, מּיד". אּלא והיה "אין ראה: ּפרׁשת ּכבספרי ּדלא והּוא 'מּיד'. ּפרּוׁשֹו אין "והיה" ׁשּגם לכאֹורה, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּומׁשמע,

"והיה". רמב"ןּתבת ְֵַָָ

(èé):ýåýéì äîeøú eîéøz õøàä íçlî íëìëàa äéäå§¨¾̈©«£¨§¤−¦¤´¤¨¨®¤¨¦¬§¨−©«Ÿ̈«

(ë)ïøb úîeøúk äîeøú eîéøz älç íëúñøò úéLàø¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½©¨−¨¦´§¨®¦§©´½Ÿ¤
:dúà eîéøz ïk¥−¨¦¬Ÿ¨«

i"yx£ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯∑?היא וכּמה ּבּמדּבר, ללּוׁש רגילין ׁשאּתם עריסֹותיכם ּכדי טז)ּכׁשּתלּוׁשּו "וּימדּו(שמות : ≈ƒ¬ƒ…≈∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּתאכלּו קדם ּכלֹומר, מראׁשיתּה, ּתרימּו ּביצה) וחמׁש ּביצים וׁשלׁש ארּבעים (וׁשעּורֹו לּגלּגלת" "עמר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֹֹֻבעמר",

ה' לׁשם ּתרּומה אחת חּלה ּתּלקח ראׁשית ּבלע"ז∑lÁ‰.מּמּנה, Ô¯b.טורטי"ל ˙Óe¯˙k∑,ׁשעּור ּבּה נאמר ׁשּלא ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ«»ְַַƒ¿«…∆ֱִֶֶַָֹ
ולּנחּתֹום וארּבעה, מעׂשרים אחד – הּבית לבעל ׁשעּור נתנּו חכמים אבל ׁשעּור. ּבּה ׁשּנאמר מעׂשר, ּכתרּומת ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹולא

ּוׁשמֹונה מארּבעים אחד –. ְְִֵֶַָָָ

(àë)äîeøz ýåýéì eðzz íëéúñøò úéLàøî¥«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½¦§¬©«Ÿ̈−§¨®
ñ :íëéúøãì§Ÿ−Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯Ó∑(ספרי),ׁשּבעּסֹות ראׁשֹונה אני ׁשֹומע – ערסתיכם" "ראׁשית ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה ≈≈ƒ¬ƒ…≈∆ְֱֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכּלּהּתלמּו ולא מקצתּה – "מראׁשית" לֹומר: Óe¯z‰.ד '‰Ï e�zz∑(ספרי)נאמר לחּלה, ׁשעּור ׁשמענּו ׁשּלא לפי ְְְִִֵֵַַָָָֹֻƒ¿«¿»ְְְֱִִֶֶַַַָָֹ

נתינה ּכדי ּבּה ׁשּיהא ."ּתּתנּו", ְְְְִִֵֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 183 'nr g"ig y"ewl t"r)

D`FlnE ux`d 'dl©¨¨¤§¨

ּתרּומה ליהוה ּתּתנּו ערסתיכם כא)מראׁשית (טו, ִֵֵֽ�ֲִ�ֵֹ�ְִֶ�ַֽ�ְָ�ָ
ע"ז ּבּטל ּכאּלּו חּלה מצות המקּים ׁשּכל לָך, לֹומר ע"ז, לפ' חּלה פ' נסמכה ו)לּמה פט"ו, רבה (ויקרא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

חז"ל א)אמרּו לא, ּבתוס'(שבת ּופרׁש זרעים", סדר זה אמונת)"אמּונת וזֹורע".(ד"ה העֹולמים ּבחי "ׁשּמאמין ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

מּגדל ּתֹוצאה הם זֹו, מעבֹודה ׁשּמקּבל ּורווחיו הּתבּואה ׁשּגּדּול לחׁשב, עלּול הּׂשדה, ּבעבֹודת הּמׁשקיע ּדהרי הּוא, ּבזה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוהחּדּוׁש

ח"ו. הּזה" החיל את לי עׂשה ידי ועצם ו"ּכחי ּבׂשדהּו, והׁשקעתֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹיגיעתֹו

ּכח לָך ה"נֹותן הּוא הּקּב"ה כ"א ח"ו, האדם ׁשל מ"ּכחֹו" ּבאים אינם ואיכּותּה הּתבּואה ׁשּגּדּול יֹודע, ׂשדהּו את הּזֹורע יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאְך

העֹולמים", ּבחי ׁש"מאמין כ"א ּפרנסתֹו, לֹו להביא הּׂשדה ׁשּבכח מּפני אינּה זריעתֹו ולכן ּתעׁשיר". היא ה' ּו"ּברּכת חיל", ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלעׂשֹות

הּזריעה. ע"י ּפרנסתֹו את לֹו ְְִִֶֶַַָָָָׁשּיביא

הּברכה, את לֹו הביא לבּדֹו הּקּב"ה כ"א הּזה, החיל את עׂשה ועבֹודתֹו מיגיעתֹו ׁשּלא ּומּכיר מבין ׁשהאדם חּלה, מצות ּתכן ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוזהּו

ּבאמת ּכי לה'", "ּתרּומה – עריסֹותיכם" "ראׁשית את נֹותן הּוא ולכן להקּב"ה. אּלא לֹו, ׁשּייכים והעּסה הּתבּואה אין הרי ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָוא"כ

להקּב"ה. העּסה ְִֶֶַַָָָָׁשּיכת

ואפי' ה', מּבלעדי ּדבר לׁשּום ּוׁשליטה ּכח ׁשאין האדם מראה חּלה מצות ּבקּיּום ּכי ע"ז", ּבּטל ּכאּלּו חּלה מצות הּמקּים "ּכל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוזהּו

לבּדֹו. מהּקּב"ה כ"א הּטבע ּדרכי ע"פ מעצמּה מּגיעה אינּה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָּפרנסתֹו

(áë)älàä úåönä-ìk úà eNòú àìå ebLú éëå§¦´¦§½§´Ÿ©«£½¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥®¤
:äLî-ìà ýåýé øac-øLà£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

ÔeL¯Ùzיט ‡Ú¯‡„ ‡ÓÁlÓ ÔBÎÏÎÈÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈«¿ƒ«¿»¿«¿»«¿¿
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»

‡eL¯Ù˙‡כ ÔeL¯Ùz ‡˙lÁ ÔBÎ˙Âˆ‡ LÈ≈̄«¿«¿«¿»«¿¿«¿»»
ÔeL¯Ùz Ôk ‡¯„‡ ÔÓ ÔÈL¯ÙÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«¿¿ƒƒƒ¿»≈«¿¿

:d˙È»«

‡eL¯Ù˙‡כא ÈÈ Ì„˜ Ôe�zz ÔBÎ˙Âˆ‡ LÈ¯Ó≈≈«¿«¿ƒ¿√»¿»«¿»»
:ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈

Ïkכב ˙È Ôe„aÚ˙ ‡ÏÂ ÔeÏzL˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿¿¿»«¿¿»»
:‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ÔÈl‡‰ ‡i„Bwtƒ«»»ƒ≈ƒ«ƒ¿»ƒ…∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּובחּוצה הּגֹוי מרּוח הם ּכי ׁשם, ינהגּו ׁשּלא ּבידּוע והּמעׂשר הּתרּומה ּכי ּבּמדּבר. נהגה ׁשּלא החּלה על וצּוה ּכהנים ּתֹורת עֹוד והׁשלים ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ(יח)

אּלא ּובּתרּומה ּבמעׂשרֹות נתחּיבּו ולא מּיד לארץ ּכׁשּנכנסּו ּבחּלה ׁשּנתחּיבּו כה.), (כתובות רּבֹותינּו ּדעת על ּבחּלה ׁשּנּוי עֹוד ויׁש ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלארץ.

ויׁשיבה: ירּׁשה ְְִִַַָָֻלאחר



glyמו zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iyiy meil inei xeriy

i"yx£eNÚ˙ ‡ÏÂ ebL˙ ÈÎÂ∑(ספרי)והרי ּפר, עליהם מביאין ׁשהּצּבּור הּמצֹות" "ּכל ּבכלל היתה ּכֹוכבים עבֹודת ¿ƒƒ¿¿…«¬ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
לחּטאת וׂשעיר לעֹולה ּבפר לּדֹון מּכללן, ּכאן מֹוציאּה B‚Â'.הּכתּוב ebL˙ ÈÎÂ∑(שם)הּכתּובּכֹוכביםּבעבֹודת ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָ¿ƒƒ¿¿ֲִַַַָָ

ּככל ׁשהיא אחת מצוה – האּלה" ּכלֿהּמצֹות "את לֹומר: ּתלמּוד הּמצוֹות? מּכל ּבאחת אּלא אינֹו אֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָמדּבר;
הּמצוֹות, ּכל על העֹובר מה ז)הּמצֹות: ּומפר(כריתות על ּבּה ּפֹורק זֹו מצוה אף ּפנים, ּומגּלה ּברית ּומפר על ּפֹורק ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ

ּכֹוכבים עבֹודת זֹו ואיזֹו? ּפנים, ּומגּלה ‡LÓŒÏ‰.ּברית '‰ ¯acŒ¯L‡∑(ח מּפי(הוריות – "ל יהיה ו"לא "אנכי" ְְְֲִִִֵֶַַָָ¬∆ƒ∆∆…∆ְְְִִִִֶָֹֹ
ׁשמענּום סב)הּגבּורה ׁשמעּתי"(תהלים ׁשּתיםֿזּו אלהים ּדּבר "אחת :. ְְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(57 'nr gl zegiy ihewl)

ּפנים ּומגּלה ּברית, ּומפר על, כב)ּפֹורק טו, (רש"י ְְִִֵֵֵֶַָֹ
על על.ּפֹורק קּבלת ּומּטרתם הּמלְך, ּגזרֹות ׁשהם חּקים, ּכנגד ּברית– הּמקֹוםמפר לחסדי וזּכרֹון עדּות ׁשהם עדֹות, ּכנגד – ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻ

הּברית). ּכֹורתי ּבין וזּכרֹון אֹות היא (ּברית 'ּברית' ׁשמירת ּבגדר והם ּפניםוכּדֹומה, ׂשכלּיֹות,מגּלה מצֹות ׁשהם מׁשּפטים, ּכנגד – ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּתֹורה. ׂשכל את ּומעּות 'מעּקם' הּוא ידם ׁשעל חדׁשים ּוטעמים אֹופּנים ממציא האדם יׁשרֹות. הנהגֹות רמב"ןהיינּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

(âë)íBiä-ïî äLî-ãéa íëéìà ýåýé äeö øLà-ìk úà¥Á¨£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤®¦©º
:íëéúøãì äàìäå ýåýé äeö øLà£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨−̈§¨§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£‡ŒÏk ˙‡'B‚Â ‰eˆ ¯L∑(ספרי)ּׁשּנתנּבאּו מה ּובכל ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ּככֹופר ּכֹוכבים ּבעבֹודת הּמֹודה ׁשּכל מּגיד, ≈»¬∆ƒ»¿ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
והלאה" ה' צּוה אׁשר ל"מןֿהּיֹום ׁשּנאמר: .הּנביאים, ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ

(ãë)ì äúNòð äãòä éðéòî íà äéäåeNòå äââL §¨À̈¦´¥«¥¥´¨«¥¨»¤«¤§¨´¦§¨¨¼§¨´
ýåýéì ççéð çéøì äìòì ãçà ø÷a-ïa øt äãòä-ìë̈¨«¥¿̈©´¤¨¨Á¤¨̧§Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½
:úhçì ãçà íéfò-øéòNe ètLnk Bkñðå Búçðîe¦§¨¬§¦§−©¦§¨®§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

i"yx£‰‚‚LÏ ‰˙NÚ� ‰„Ú‰ È�ÈÚÓ Ì‡∑('ב ה' ׁשּׁשגגּו(הוריות ּכגֹון ׁשֹוגג, עלֿידי זֹו עברה נעׂשתה העדה מעיני אם ƒ≈≈≈»≈»∆∆¿»ƒ¿»»ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּבכ ּכֹוכבים עבֹודת לעבד מּתרת ׁשהיא העבֹודֹות מן אחת על צ')∑hÁÏ˙.והֹורּו זבחים יג, ׁשאינֹו(הוריות א', חסר ְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻ¿«»ֵֵֶָ

ׁשּנאמר לעֹולה, קֹודמת החּטאת עֹולה, עם הּבאֹות ׁשּבּתֹורה חּטאֹות ׁשּכל חּטאֹות, ה)ּכׁשאר יעׂשה(ויקרא הּׁשני "ואת : ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
לחּטאת קֹודמת עֹולה וזֹו .עֹולה", ְְֶֶַָָָ

ÔÓכג ‰LÓ„ ‡„Èa ÔBÎ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc Ïk ˙È»»ƒ«ƒ¿»»¿ƒ»¿…∆ƒ
:ÔBÎÈ¯„Ï ‡l‰Ïe ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡ÓBÈ»ƒ«ƒ¿»¿«»¿»≈

eÏLÏכד ˙„·Ú˙‡ ‡zL�Î È�ÈÚÓ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ≈≈≈¿ƒ¿»ƒ¿¬≈«¿»
„Á È¯Bz ¯a ¯Bz ‡zL�k Ïk Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»¿ƒ¿»«≈«
d˙Á�Óe ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚÏ«¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ¿»≈
:‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe ÈÊÁ„k dkÒ�Â¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ≈«¿«»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּמצֹות ּכל את תעׂשּו ולא תׁשּגּו וכי ְְְְֲִִִֵַַָֹ(כב)

ּבמׁשמעּה, סתּומה הּזֹו הּפרׁשה ְְְֵֶַַַָָָָָָָהאּלה.

על קרּבן ׁשהּוא לֹומר הּפׁשט ּבעלי בּה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָויטעּו

ׁשֹוגג. והּוא לעׂשֹות ׁשּצּוה מה עׂשה ׁשּלא ְֲִֵֶֶַַָָָֹֻמי

קרּבן חּיּוב יהיה ּכן ׁשאם רּוח, ּדברי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָודבריהם

את קּים ּכׁשּלא ׁשּבּתֹורה עׂשה מצוֹות ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹּבכל

ּבכל ּכרת חּיּוב ויהיה מהם, ּבאחת וׁשגג ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּכּלם

אחת על ּכׁשּיעבר ּכּלם את מקּים ׁשאינֹו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻמי

כג) (פסוק אֹומר הּכתּוב ּכי ּבמזיד, ‡˙מהן ְִִֵֵֵֶַָ≈

.ÌÎÈÏ‡ B˙B‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡ Ïkׁשאמר ועֹוד »¬∆ƒ»¬≈∆ְֶַָ

כד) (פסוק �NÚ˙‰ּכאן ‰„Ú‰ È�ÈÚÓ Ì‡ ‰È‰Â ָ¿»»ƒ≈≈≈»≈»∆∆¿»

,‰‚‚LÏׁשּיׁשבּו לא ׁשעׂשּו, ּבמעׂשה ׁשּגגתם ּכי ƒ¿»»ְְְֲִִֶֶֶַָָָָֹ

(פסוק רמה ּביד ּתעׂשה אׁשר וכן עׂשּו, ְְְֲֲֵֶֶַָָָָֹולא

ל):

Ï·‡הּׁשם ּׁשּצּוה מה תעׂשּו ולא ׁשּתׁשּגּו טעמֹו ¬»ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָֹ

ולא ׁשּתׁשּגּו יאמר אֹו הפּכֹו. ּתעׂשּו ְְְֲֲִֶֶַַָֹֹאבל

ׁשּלא אתכם ׁשהזהיר ּבּמה מצוֹותיו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָֹתעׂשּו

מצוֹות יּקראּו תעׂשה ּבלא הּמניעֹות ּכי ְְְְֲֲִִִִֶַַַָֹלעׂשֹות,

בׁשגגה תחטא ּכי ב) ד (ויקרא ׁשאמר ְְֱִִֶֶַָָָָּכמֹו

תעׂשינה: לא אׁשר ה' מצֹות ְֲִִֵֶֶָָֹֹמּכל

‰p‰Âמׁשּנה העדה ּבׁשגגת הּזה הּקרּבן חּיּוב ¿ƒ≈ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ

ׁשם ּכי וּיקרא, ּבפרׁשת האמּור הּקרּבן ְְְִִִַַַָָָָָָָָמן

וכאן טו) פסוק (שם לחּטאת ּפר להביא ְְְִַַַָָָָחּיב

הצרכּו ּכן ועל לחּטאת, וׂשעיר לעֹולה ְְְְְְִֵַַַָָָֻּפר

על הּקרּבן ׁשּזה ח.) (הוריות לֹומר ְֵֶֶַַַַָָרּבֹותינּו

זרה: עבֹודה ְֲִַָָָׁשּגגת

ÔBLÏÂמּפׁשּוטֹו אֹותֹו נֹוציא ׁשּלא הּכתּוב ¿»ְִִֶַָֹ

מּכל תׁשּגּו וכי יאמר ְְְִִִַַָָֹּומׁשמעֹו,

לכם הּׁשם ּׁשּצּוה מה ּכל על ותעברּו ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָהּמצוֹות

ּׁשּצּוה מה מּכל ּדבר תעׂשּו ׁשּלא מׁשה ְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹּביד

הזּכיר לא ּולכ הּזה, הּקרּבן ּתקריבּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹאתכם,

"אחת החטא ּבקרּבנֹות יאמר ּכאׁשר ְְְְֲֵֶַַַַַָָָֹּבכאן

ה'": מצות ְִִֹֹמּכל

‰p‰Âלכל מּומר קרּבן הּוא מׁשמעֹו ּכפי זה ¿ƒ≈ְְְְִֶַָָָָָ

ונדּבק ההֹול ּכגֹון ּבׁשֹוגג, ְְְְִֵֵַַַָהּתֹורה

ירצה ולא ּכהם לעׂשֹות האּמֹות מן ְְְֲִִֶֶַַַָָֹֻלאחת

זה ּכל ויהיה ּכלל. יׂשראל ּבכלל ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָלהיֹות

ׁשּנׁשּבה ּתינֹוק ּביחיד ׁשּיהיה ּכגֹון ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָּבׁשֹוגג,

ׁשּכבר ׁשּיחׁשבּו ּכגֹון ּובקהל האּמֹות, ְְְְְְֵֶֶַָָָָֻלבין

עֹולם. לדֹורֹות היתה ולא הּתֹורה זמן ְְְְַַַָָָָָֹעבר

מּפני קטו) (שלח ּבספרי ּכמּוזּכר ׁשּיאמרּו ְְְְְְִִִֵֶָֹאֹו

אנּו ׂשכר ונּטל ׁשּנעׂשה לא הּמקֹום אמר ְֲִֶֶַַַַָָָָָֹֹמה

ׁשהיּו ּכענין ׂשכר, נֹוטלין ולא עֹוׂשים ְְְְִִִֶַָָָֹֹלא

ׁשּנאמר יחזקאל, את וׁשֹואלים אֹומרים ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָיׂשראל

יׂשראל מּזקני אנׁשים ּבאּו א) כ ְְֲִִִִֵֵָָָ(יחזקאל

הרי יחזקאל רּבנּו לֹו אמרּו לפני, ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָוּיׁשבּו

אֹו וכו'. מרׁשּותֹו יצא לא רּבֹו ׁשּמכרֹו ְְֵֶֶֶַָָָֹעבד

ּכן לנּו ארע ּוכבר הּתֹורה, את ְְְִֵֵֶֶַַָָָׁשּיׁשּכחּו

הרׁשעים יׂשראל מלכי ּבימי (ּכי) ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָּבעֹונֹותינּו

והמצוֹות הּתֹורה העם רב ׁשּׁשכחּו ירבעם ְְְְְִֶַַָָָָָָָֹּכגֹון

ּבית ּבאנׁשי עזרא ּבספר ּבא וכאׁשר ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלגמרי,

ִֵׁשני:

e‰ÊÂהּזאת ׁשהּׁשגגה הּכתּוב לׁשֹון ׁשּמּוׁש ¿∆ְִֶַַַָָָָֹ

ּובּמצוֹות ּבּתֹורה היא ּכאן ְְִִִֶֶַַַָָהּנזּכרת

אחת מצוה רּבֹותינּו להם יחדּו ּכן ועל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּבכללן,

הּמצּוה ּומּכל יׂשראל מּכלל יצא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּבׁשּגגתה

הּכתּוב, ׁשעּור ויהיה זרה. עבֹודה והיא ְְְֲִִִֶֶַָָָָָּבהם,

אלהים אחרי ללכת תׁשּגּו ולאוכי אחרים, ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַָֹֹ

ּבאלּה הּמֹודה ּכי ה'. מצוֹות מּכל ּדבר ְֲִִִֵֶַַַָָֹֹתעׂשּו

ּׁשּצּוה מה ּכל אצלֹו ּבטל הּוא ּכבר ְְִֵֶֶַָָָָָזּולתֹו,

ּבמצוֹות ּבין עׂשה ּבמצוֹות ּבין הּנכּבד, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָהּׁשם

יראתֹו זּולתֹו, אלּה יׁש ׁשאם תעׂשה, ְֱֲִִֵֶֶַַָָֹֹלא

ּכלּום: אינֹו ּבהם החּיּוב וכל ְְְִִֵֶַָָָּומצוֹותיו

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k ycew zayl inei xeriy
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ß oeiq e"k ycew zay ß
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Ï‡¯NÈכה È�·c ‡zL�k Ïk ÏÚ ‡�‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ôep‡Â ‡È‰ ‡˙eÏL È¯‡ ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿¬≈»»ƒ¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ÔB‰�a¯˜ ˙È e‡È˙È‡«¿ƒ»À¿«¿À¿»»√»¿»

:ÔB‰˙eÏL ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙·BÁÂ¿«¿√»¿»«»¿

Ï‡¯NÈכו È�·c ‡zL�k ÏÎÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
‡nÚ ÏÎÏ È¯‡ ÔB‰È�Èa ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe¿ƒ»¿ƒ¿««≈≈¬≈¿»«»

:‡˙eÏLa¿»»

a˙כז ‡fÚ ·¯˜ÈÂ eÏLa ·BÁÈ „Á L�‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»ƒ»≈ƒ»«
:‡˙‡hÁÏ dzL««¿«»»

d·ÁÓaכח ÈÏzL‡c L�‡ ÏÚ ‡�‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»«¡«¿ƒ¿¿ƒ¿≈¬≈
:dÏ ˜·zLÈÂ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ eÏLa¿»√»¿»¿«»»¬ƒ¿ƒ¿¿≈≈

ib˙Èc¯כט ‡¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈ È�·a ‡·ÈvÈ«ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿««
„aÚÈ„Ï ÔBÎÏ È‰È ‡„Á ‡˙È¯B‡ ÔB‰È�Èa≈≈«¿»¬»¿≈¿ƒ¿«¿≈

:eÏLa¿»

ÔÓeל ‡È·ÈvÈ ÔÓ ÈÏb LÈ¯a „aÚÈc L�‡Â∆¡«¿«¿≈¿≈¿ƒƒ«ƒ«»ƒ
‡L�‡ ÈˆzLÈÂ Êb¯Ó ‡e‰ ÈÈ Ì„˜ ‡i¯Bibƒ«»√»¿»«¿≈¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚ BbÓ ‡È‰‰«ƒƒ««

È‰B„ewtלא ˙ÈÂ ¯Òa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ È¯‡¬≈«≈¿»«¿»¿«¿»ƒƒ
d·BÁ ‡È‰‰ ‡L�‡ ÈˆzL˙ ‰‡ˆzL‡ È�L‡«¿≈ƒ¿≈»»ƒ¿≈≈¡»»«ƒ«

:da«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡aeּדין ּכהנים ּבתֹורת להּׁשלים הּפרׁשה זאת »ְְְֲִִִַַַָָָֹֹ

יׁשלים הּזה הּספר ּכי זרה, עבֹודה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּגגת

הספר), (בתחלת ּפרׁשּתי ּכאׁשר הּקרּבנֹות ְְֲִִֵֵֶַַַָָּדיני

הּׁשם ּדבר מרּו ׁשהם ּבעבּור ּכאן ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָונכנסה

יד (לעיל מצרימה ונׁשּובה ראׁש נּתנה ְְְְְְִִָָָָָָֹואמרּו

ּבראׁשֹונה היּו ּכאׁשר ּבמצרים ׁשם להיֹות ְְְֲִִִִֶַַָָָָד),

הּפרׁשה ּבאה והּנה מצוֹות. ּובלא ּתֹורה ְְְְִִֵַָָָָָָֹֹּבלא

על יכּפר זרה ּבעבֹודה אפּלּו ּכי ְְֲֲִִִֵַַַָָָָלהֹודיעם,

אֹותם, יכרית רמה ּביד העֹוׂשים אבל ְְְֲִִִַַָָָָָָהּׁשֹוגגים,

מֹות אחרי ּבסדר הּזה הּכרת ּפרׁשּתי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּוכבר

כט): יח (ויקרא

וטעם ‡M‰(כה) Ì�a¯˜ ˙‡ e‡È·‰ Ì‰Â ְַַ¿≈≈ƒ∆»¿»»ƒ∆

.'‰Ï,הּנזּכר העֹולה ּפר עלÌ˙‡hÁÂ,על «ְִַַַָָָ¿«»»ַ

ׁשהּוא החטא לגדל ּכן והזּכיר החּטאת. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹׂשעיר

ּפי על אף ּכי לאמר הּׁשם, מצוֹות ְְִִִֵֵַַַָֹּבכל

ׁשגגה ׁשהּוא ּכיון מאד ּבמאד ּגדֹול ְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשהחטא

ראּוי וחּטאת עֹולה קרּבנם עליה הביאּו ְְְִֵֵֶַָָָָָָָָוהם

להם: ְֵֶַָלכּפר

È¯ÙÒ·e,ליּתּורֹו הּכתּוב ּדרׁשּו קיא) (שלח ¿ƒ¿ƒְְִַָָ

ׁשעׂשה ׁשבט ּכל אֹומר יאׁשיה ְִֵֵֶֶַַָָָָרּבי

ׁשבטים, ׁשאר ועׂשּו ּדינֹו ּבית הֹוראת ְְְִִֵַַָָָָעל

לֹומר ּתלמּוד ידם, על מביאים ׁשהיּו ְְִִִִֶַַַַָָָמנין

,'‰Ï ‰M‡ Ì�a¯˜ ˙‡ e‡È·‰ Ì‰Âיֹונתן רּבי ¿≈≈ƒ∆»¿»»ƒ∆«ִַָָ

וכו'. הֹודעּתיאֹומר ּכבר האמת ּדר ועל ְְְֱִֵֶֶֶַַָָ

ולפני רחמים, ּבמּדת ה' ׁשּנאמר מקֹום ּכל ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָּכי

ז"ל ׁשאמרּו ּכמֹו זֹו והרי ּפני, על ּכמֹו ְְְֲֵֵֶַַַַָָהּׁשם

הביאּו הם ּכי אמר והּנה ּדינֹו. ּובית ְִִִִֵֵֵֵַָהּוא

והּנה לפני, וחּטאתם הּמיחד לּׁשם קרּבנם ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻאת

הּדין, ּובמּדת רחמים ּבמּדת מכּפר ְְְְֲִִִִֵַַַַַָֻהחטא

וּיקרא ּבסדר אבל זרה, ּבעבֹודה זה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָוהזּכיר

ה', לפני רּבֹות ּפעמים הזּכיר הּמצוֹות ְְְְְִִִִִִֵַַָָּבׁשאר

מבאר: ְְֶָֹוזה

והזּכיר ‰b¯.(כו) ¯bÏÂּבחטא הּגרים ּכי ְְִִ¿«≈«»ְִִֵֵַַ

את ּומכׁשילים ּתמיד מּוכׁשלים ְְִִִִֶֶַַָָהּזה

ְִֵָיׂשראל:



מז gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k ycew zayl inei xeriy
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ß oeiq e"k ycew zay ß
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:dnò áøwî àåää Lôpä äúøëðå ócâî àeä ýåýé-úà¤§Ÿ̈−´§©¥®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¨«

i"yx£‰Ó¯ „Èa∑ּבמזיד.Ûc‚Ó∑:ּכמֹו ה)מחרף, ּוגדּופה",(יחזקאל חרּפה לו)"והיתה נערי(ישעיה ּגּדפּו "אׁשר : ¿»»»ְִֵ¿«≈ְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ
ּבכרת ׁשהּוא הּׁשם את למבר מּכאן רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ועֹוד ז')מלֿאּׁשּור". כריתות צ. .(סנהדרין ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

(àì)úøkä øôä Búåöî-úàå äæa ýåýé-øáã ék|úøkz ¦³§©§Ÿ̈Æ¨½̈§¤¦§¨−¥©®¦¨¥¯¦¨¥²
ô :dá äðåò àåää Lôpä©¤¬¤©¦−£Ÿ¨¬¨«

Ï‡¯NÈכה È�·c ‡zL�k Ïk ÏÚ ‡�‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ôep‡Â ‡È‰ ‡˙eÏL È¯‡ ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿¬≈»»ƒ¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ÔB‰�a¯˜ ˙È e‡È˙È‡«¿ƒ»À¿«¿À¿»»√»¿»

:ÔB‰˙eÏL ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙·BÁÂ¿«¿√»¿»«»¿

Ï‡¯NÈכו È�·c ‡zL�k ÏÎÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
‡nÚ ÏÎÏ È¯‡ ÔB‰È�Èa ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe¿ƒ»¿ƒ¿««≈≈¬≈¿»«»

:‡˙eÏLa¿»»

a˙כז ‡fÚ ·¯˜ÈÂ eÏLa ·BÁÈ „Á L�‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»ƒ»≈ƒ»«
:‡˙‡hÁÏ dzL««¿«»»

d·ÁÓaכח ÈÏzL‡c L�‡ ÏÚ ‡�‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»«¡«¿ƒ¿¿ƒ¿≈¬≈
:dÏ ˜·zLÈÂ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ eÏLa¿»√»¿»¿«»»¬ƒ¿ƒ¿¿≈≈

ib˙Èc¯כט ‡¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈ È�·a ‡·ÈvÈ«ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿««
„aÚÈ„Ï ÔBÎÏ È‰È ‡„Á ‡˙È¯B‡ ÔB‰È�Èa≈≈«¿»¬»¿≈¿ƒ¿«¿≈

:eÏLa¿»

ÔÓeל ‡È·ÈvÈ ÔÓ ÈÏb LÈ¯a „aÚÈc L�‡Â∆¡«¿«¿≈¿≈¿ƒƒ«ƒ«»ƒ
‡L�‡ ÈˆzLÈÂ Êb¯Ó ‡e‰ ÈÈ Ì„˜ ‡i¯Bibƒ«»√»¿»«¿≈¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚ BbÓ ‡È‰‰«ƒƒ««

È‰B„ewtלא ˙ÈÂ ¯Òa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ È¯‡¬≈«≈¿»«¿»¿«¿»ƒƒ
d·BÁ ‡È‰‰ ‡L�‡ ÈˆzL˙ ‰‡ˆzL‡ È�L‡«¿≈ƒ¿≈»»ƒ¿≈≈¡»»«ƒ«

:da«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡aeּדין ּכהנים ּבתֹורת להּׁשלים הּפרׁשה זאת »ְְְֲִִִַַַָָָֹֹ

יׁשלים הּזה הּספר ּכי זרה, עבֹודה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּגגת

הספר), (בתחלת ּפרׁשּתי ּכאׁשר הּקרּבנֹות ְְֲִִֵֵֶַַַָָּדיני

הּׁשם ּדבר מרּו ׁשהם ּבעבּור ּכאן ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָונכנסה

יד (לעיל מצרימה ונׁשּובה ראׁש נּתנה ְְְְְְִִָָָָָָֹואמרּו

ּבראׁשֹונה היּו ּכאׁשר ּבמצרים ׁשם להיֹות ְְְֲִִִִֶַַָָָָד),

הּפרׁשה ּבאה והּנה מצוֹות. ּובלא ּתֹורה ְְְְִִֵַָָָָָָֹֹּבלא

על יכּפר זרה ּבעבֹודה אפּלּו ּכי ְְֲֲִִִֵַַַָָָָלהֹודיעם,

אֹותם, יכרית רמה ּביד העֹוׂשים אבל ְְְֲִִִַַָָָָָָהּׁשֹוגגים,

מֹות אחרי ּבסדר הּזה הּכרת ּפרׁשּתי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּוכבר

כט): יח (ויקרא

וטעם ‡M‰(כה) Ì�a¯˜ ˙‡ e‡È·‰ Ì‰Â ְַַ¿≈≈ƒ∆»¿»»ƒ∆

.'‰Ï,הּנזּכר העֹולה ּפר עלÌ˙‡hÁÂ,על «ְִַַַָָָ¿«»»ַ

ׁשהּוא החטא לגדל ּכן והזּכיר החּטאת. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹׂשעיר

ּפי על אף ּכי לאמר הּׁשם, מצוֹות ְְִִִֵֵַַַָֹּבכל

ׁשגגה ׁשהּוא ּכיון מאד ּבמאד ּגדֹול ְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשהחטא

ראּוי וחּטאת עֹולה קרּבנם עליה הביאּו ְְְִֵֵֶַָָָָָָָָוהם

להם: ְֵֶַָלכּפר

È¯ÙÒ·e,ליּתּורֹו הּכתּוב ּדרׁשּו קיא) (שלח ¿ƒ¿ƒְְִַָָ

ׁשעׂשה ׁשבט ּכל אֹומר יאׁשיה ְִֵֵֶֶַַָָָָרּבי

ׁשבטים, ׁשאר ועׂשּו ּדינֹו ּבית הֹוראת ְְְִִֵַַָָָָעל

לֹומר ּתלמּוד ידם, על מביאים ׁשהיּו ְְִִִִֶַַַַָָָמנין

,'‰Ï ‰M‡ Ì�a¯˜ ˙‡ e‡È·‰ Ì‰Âיֹונתן רּבי ¿≈≈ƒ∆»¿»»ƒ∆«ִַָָ

וכו'. הֹודעּתיאֹומר ּכבר האמת ּדר ועל ְְְֱִֵֶֶֶַַָָ

ולפני רחמים, ּבמּדת ה' ׁשּנאמר מקֹום ּכל ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָּכי

ז"ל ׁשאמרּו ּכמֹו זֹו והרי ּפני, על ּכמֹו ְְְֲֵֵֶַַַַָָהּׁשם

הביאּו הם ּכי אמר והּנה ּדינֹו. ּובית ְִִִִֵֵֵֵַָהּוא

והּנה לפני, וחּטאתם הּמיחד לּׁשם קרּבנם ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻאת

הּדין, ּובמּדת רחמים ּבמּדת מכּפר ְְְְֲִִִִֵַַַַַָֻהחטא

וּיקרא ּבסדר אבל זרה, ּבעבֹודה זה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָוהזּכיר

ה', לפני רּבֹות ּפעמים הזּכיר הּמצוֹות ְְְְְִִִִִִֵַַָָּבׁשאר

מבאר: ְְֶָֹוזה

והזּכיר ‰b¯.(כו) ¯bÏÂּבחטא הּגרים ּכי ְְִִ¿«≈«»ְִִֵֵַַ

את ּומכׁשילים ּתמיד מּוכׁשלים ְְִִִִֶֶַַָָהּזה

ְִֵָיׂשראל:



glyמח zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k ycew zayl inei xeriy

i"yx£'‰Œ¯·c∑(צט מׁשה(סנהדרין מּפי – והּׁשאר הּגבּורה, מּפי ּכֹוכבים עבֹודת ·d.אזהרת ‰�BÚ∑,ּבּה ׁשעֹונּה ּבזמן ¿«ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹ¬»»ְֲִֶַָָ
ּתׁשּובה עׂשה רמב"ן.ׁשּלא ְֶָָָֹ

(áì)íéöò LL÷î Léà eàöîiå øaãna ìàøNé-éðá eéäiå©¦«§¬§¥«¦§¨¥−©¦§¨®©¦§§À¦²§¥¬¥¦−
:úaMä íBéa§¬©©¨«

i"yx£e‡ˆÓiÂ ¯a„na Ï‡¯NÈŒÈ�· eÈ‰iÂ∑(ספרי)ראׁשֹונה,ּבגנּות ׁשּבת אּלא ׁשמרּו ׁשּלא הּכתּוב, ּדּבר יׂשראל ׁשל ן «ƒ¿¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»«ƒ¿¿ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
וחּללּה זה ּבא .ּובּׁשנּיה ְְְִִֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã'zay z`xwl' jezn -

xTrd `Ed dUrOd©©£¤¨¦¨

הּׁשּבת: ּביֹום עצים מקׁשׁש איׁש לב)וּימצאּו (טו, ְְִַֽ�ִ�ְֵֹ�ֵ�ְִ�ַַָֽ
עליהן ׁשּנגזר ּכיון יׂשראל, אֹומרים ׁשהיּו נתּכּון, ׁשמים ּדלׁשם ּבּמדרׁש ּדאמר מרּגלים, מעׂשה אחר מּיד כּו' היה הּמקֹוׁשׁש ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָמעׂשה

אחרים ויראּו ׁשּיהרג ּכדי ׁשּבת, וחּלל עמד ּבמצֹות. מחּיבין אין ׁשּוב מרּגלים, מּמעׂשה לארץ לּכנס בתראׁשּלא בבא אפילו, (תוד"ה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

ב) קיט,

יּפטרּו ּדמּדּוע ּבמצֹות, מחּיבים אינם לארץ, לּכנס ׁשּלא עליהם ׁשּנגזר ּדמּׁשּום יׂשראל ּבני ׁשחׁשבּו לזה הּטעם מהּו לעּין, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻיׁש

זה ּבׁשביל הּמצֹות ?מחּיּוב ְְִִִִֵֶַ

בסה"ק הּמבאר ע"פ זה ועוד)ויּובן פרשתנו, ריש לקו"ת ּבּמדּבר(ראה עסקם עּקר ּכי הּוא ּבּמדּבר לּׁשאר המרּגלים ׁשרצּו לזה ׁשהּטעם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּוכמחז"ל הּתֹורה ּבלּמּוד ז)היה טז, בשלח והּׂשגה,(מכילתא ּבהבנה הּוא הּתֹורה לּמּוד ּדעּקר הּמן, לאֹוכלי אּלא לדרֹוׁש ּתֹורה נּתנה לא ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

וגֹו' ׂשדָך ּתזרע ׁשנים ׁשׁש מעׂשּיֹות, מצֹות - ּבמעׂשה היא העבֹודה עּקר יׂשראל ּבארץ ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמשא"כ

יׂשראל" "ארץ עבֹודת ׁשהיא ּבמצֹות", מחּיבים ׁש"אין סימן ה"ז לארץ", לּכנס ׁשּלא עליהן ׁש"נגזר ּדמּכיון יׂשראל חׁשבּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻועפ"ז

ַַּכּנ"ל.

מּכיון מ"מ ותֹורתֹו, הּקּב"ה עם ׁשלמים היּו וׂשכלֹו ּומחׁשבּתֹו נתּכּון", ׁשמים ׁש"לׁשם ּדאף להֹורֹות, הּמקֹוׁשׁש סּפּור ּבא זה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָועל

ּבּתֹורה היה עּסּוקם ׁשרב ּדאף ּב"מדּבר", ׁשּנׁשארּו לאּלּו ּבנֹוגע הּדבר והּוא סקילה. נתחּיב ּבמעׂשה, הּׁשּבת את חּלל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשלפעל

ע"י הּוא הּקּב"ה עם וחּבּור צוּתא - הּמצוה ענין ועּקר ּבמצֹות", "מחּיבים הם הרי מ"מ הּׂשכל, רמב"ןהּמצוה.מעׂשהּובהבנת ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

(âì)äLî-ìà íéöò LL÷î Búà íéàönä Búà eáéø÷iå©©§¦´Ÿ½©«Ÿ§¦¬Ÿ−§¥´¥¦®¤¤Æ
:äãòä-ìk ìàå ïøäà-ìàå§¤©«£½Ÿ§¤−¨¨«¥¨«

i"yx£LL˜Ó B˙‡ ÌÈ‡ˆn‰∑סנהדרין ּבֹומ"א)(ספרי. והתרּו ׁשּמצאּוהּו אף מּלקֹוׁשׁש, הּניח ולא ּבֹו .ׁשהתרּו «…¿ƒ…¿…≈ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹ

(ãì)ñ :Bì äNòi-äî Løô àì ék øîLna Búà eçépiå©©¦¬Ÿ−©¦§¨®¦µ´ŸŸ©½©¥«¨¤−«
i"yx£BÏ ‰NÚiŒ‰Ó L¯Ù ‡Ï Èk∑(עח סנהדרין ׁשהּמחּלל(ספרי. היּו יֹודעים אבל ימּות, מיתה ּבאיזֹו יֹודעים היּו לא ƒ……««≈»∆ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּבמיתה .ׁשּבת ְִַָָ

b·¯‡לב eÁkL‡Â ‡¯a„Óa Ï‡¯NÈ È�· BÂ‰Â«¬¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»¿«¿»«¿»
:‡˙aL„ ‡ÓBÈa ÔÈÚ‡ ·a‚Ó „k«¿««»ƒ¿»¿«¿»

kL‡cלג d˙È e·È¯˜ÂÔÈÚ‡ ·a‚Ó „k d˙È eÁ ¿»ƒ»≈¿«¿»»≈«¿«≈»ƒ
:‡zL�k Ïk ˙ÂÏe Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿»«¬…¿»»¿ƒ¿»

‡˙L¯tלד ‡Ï È¯‡ ‡¯hÓ ˙È·a d˙È e¯q‡Â¿«¿»≈¿≈«¿»¬≈»ƒ¿¿«
:dÏ Ôe„aÚÈ„ ‰Ó ÔB‰Ï¿»¿«¿¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ·d.(לא) ‰�BÚולא בּה ׁשעֹונה ּבזמן ְַַ¬»»ְְֲִֶַָָֹ

מּדברי רׁש"י לׁשֹון ּתׁשּובה, ׁשעׂשה ְְְִִִִֵֶַַָָָָּבזמן

הּוא הּפׁשט ּדר ועל יג.). (שבועות ְְֵֶֶַַַָרּבֹותינּו

יּׂשאּו חטאם כז), כ (ויקרא ּבם ּדמיהם ְְְִֵֶֶָָָּכמֹו

אחֹותֹו ערות כ), פסוק (שם ימתּו ְֲֲִִֶַָֻערירים

יּׂשא עֹונֹו יז):ּגּלה פסוק (שם ֲִִָָ

È˙È‡¯Âמהּו ארץ דר ·d,ּבפרקי ‰�BÚמלּמד ¿»ƒƒְְִֵֶֶֶֶַ¬»»ְֵַ

ּכלֹומר עּמּה, ועֹונה נכרתה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָׁשהּנפׁש

נּדֹונית להיֹות הּכרת אחרי ּבּה ּדבק ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשהעֹון

תמּות לא תֹולעּתם ּכי ּכענין לעֹולם, ְְְְְִִִִַַָָָֹּביּסּורין

כד): סו (ישעיה תכּבה לא ְְִִֶָֹואּׁשם

ענין אחריה סמ הּזאת ולּפרׁשה ְְֲִֶַַַַַָָָָָֹ(לב)

אחר הּזה ּבּזמן היה ּכי ְְִֵֶַַַַַַָָהּמקֹוׁשׁש,

טעם וזה הּפׁשט. ּדר על המרּגלים ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַמעׂשה

,¯a„na Ï‡¯NÈ È�a eÈ‰iÂׁשם ּבהתאחר ּכי «ƒ¿¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»ְְִִֵַָ

ואחר הּזה. המארע היה הּנזּכרת ּבּגזרה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהעם

ׁשּיזּכרּו ציצית, ּבמצות צּוה לח) (בפסוק ְְְְִִִִִֵֶַָּכן

אֹו הּׁשּבת את יׁשּכחּו ולא ּכּלן הּמצוֹות ְְְְִִֶַַַָָֹֻּבֹו

הּמצוֹות: מן ְִִַָָזּולתּה

ÌÚËÂלכל ּבּציצית ׁשּיהיה הּזה הּזּכרֹון ¿««ְְִִִִֶֶֶַַַָָ

ׁשל הּמנין מּפני רׁש"י ּכתב ְְְִִִִֵֶַַַַַָהּמצוֹות,

חּוטין ּוׁשמֹונה מאֹות, ׁשׁש ּבגימטרּיא ְְְִִִִִֵֵַָָציצית

זה, הבינֹותי ולא תרי"ג. הרי קׁשרים ְְֲֲֲִִִִֵֶַָָֹוחמּׁשה

אּלא מנינם ואין יו"ד חסר ּבּתֹורה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהּציצת

לדעת ׁשהחּוטין ועֹוד, ותׁשעים. מאֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַחמׁש

מא:), (מנחות ׁשלׁשה אּלא אינם הּלל ְִֵֵֵֶָָָּבית

ּכמֹו ׁשנים, אּלא אינם הּתֹורה מן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָוהּקׁשרים

העליֹון קׁשר מינּה ׁשמע לט.) (שם ְְְִֶֶֶֶַָָָׁשאמרּו

ּדאֹוריתא לאו דעּת סלקא ּדאי ְְְְְְְִַַַַַָָָָּדאֹוריתא

הא לי למה רחמנא ּדׁשרא ּבציצית ְְְֲִִִִִַַָָָָָָָּכלאים

חּבּור: אינֹו אחת ּתכיפה הּתֹוכף לן ְְִִֵֵַַַַָָָקימא

Ï·‡ׁשרֹומז הּתכלת, ּבחּוט הּוא הּזּכרֹון ¬»ְְִֵֵֶֶַַָ

והיא ּבּכל ׁשהיא הּכל הּכֹוללת ְְִִִֶֶֶַַַָֹֹלמּדה

הּכל. אמרּתכלית Ïk,ולכן ˙‡ Ìz¯ÎÊe ְְִֵַַַָָֹ¿«¿∆∆»

מג:) (שם ׁשאמרּו וזהּו הּׁשם. מצות ְְְִִֵֶֶֶַַָׁשהיא

לרקיע ּדֹומה וים לּים ּדֹומה ׁשהּתכלת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּפני

והּדמיֹון וכו', הּכבֹוד לכּסא ּדֹומה ְְְְִִִֵֶַַַָָורקיע

ּברחּוקם ּכי הּמראֹות, ּתכלית הּגּון ּגם ְְְִִִֵַַַַַַַָָּבּׁשם

ּתכלת: נקרא ּולפיכת ההּוא, ּכּגּון ּכּלם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻיראּו

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k ycew zayl inei xeriy

(äì)Búà íBâø Léàä úîeé úBî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¬©−¨¦®¨¸Ÿ³
:äðçnì õeçî äãòä-ìk íéðáàá̈«£¨¦Æ¨¨´¥½̈¦−©©«£¤«

i"yx£ÌB‚¯∑"ו"ׁשמֹור "זכֹור" וכן: אלנ"ט, "הלֹו" וכן: ּבלע"ז, פשנ"ט .עׂשה »ְְְְֲֵֵַַָָָֹ

(åì)Búà eîbøiå äðçnì õeçî-ìà äãòä-ìk Búà eàéöiå©Ÿ¦̧Ÿ¹¨¨«¥À̈¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬Ÿ²
ô :äLî-úà ýåýé äeö øLàk úîiå íéðáàä«£¨¦−©¨®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£B˙‡ e‡ÈˆiÂ∑ּדין מּבית ורחֹוק חּוץ הּסקילה ׁשּבית מב)מּכאן, .(סנהדרין «…ƒ…ְְִִִִֵֵֶַָָָ

(æì):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çì)úöéö íäì eNòå íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½§¨¸¨¤¬¦¦²
ðkä úöéö-ìò eðúðå íúøãì íäéãâá éôðk-ìòìéút ó ©©§¥¬¦§¥¤−§«ŸŸ¨®§¨«§²©¦¦¬©¨−̈§¦¬

:úìëz§¥«¤
i"yx£˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ∑ּכמֹו ּבּה, הּתלּויים הּפתילים ׁשם ח)על ציצת(יחזקאל אחר: ּדבר ראׁשי". ּבציצת "וּיּקחני : ¿»»∆ƒƒְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ

ּכמֹו אתֹו", "ּוראיתם ׁשם על ב)– מןֿהחרּכים"(שיר "מציץ :.˙ÏÎz∑(מד חּלזֹון(מנחות ׁשל ירק .צבע ְְֲִִִִֵֵֶַַַֹ¿≈∆ִֶֶַָָֹ

(èì)-ìk-úà ízøëæe Búà íúéàøe úöéöì íëì äéäå§¨¨´¨¤»§¦¦¼§¦¤´ŸÀ§©§¤Æ¤¨
íëááì éøçà eøeúú-àìå íúà íúéNòå ýåýé úåöî¦§´Ÿ§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¹©«£¥³§©§¤Æ

:íäéøçà íéðæ ízà-øLà íëéðéò éøçàå§©«£¥´¥«¥¤½£¤©¤¬Ÿ¦−©«£¥¤«
i"yx£'‰ ˙BˆÓŒÏkŒ˙‡ Ìz¯ÎÊe∑ציצית" ׁשל ּגימטרּיא קׁשריםׁשּמנין וחמּׁשה חּוטים ּוׁשמֹונה מאֹות, ׁשׁש – " ¿«¿∆∆»ƒ¿ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּתרי"ג ÌÎ··Ï.הרי È¯Á‡ e¯e˙˙Œ‡ÏÂ∑את לֹו ּומסרסרים לּגּוף, מרּגלים הם והעינים הּלב הארץ". "מּתּור ּכמֹו ֲֵ¿…»«¬≈¿«¿∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
העברֹות את עֹוׂשה והּגּוף חֹומד, והּלב רֹואה העין רמב"ן.העברֹות: ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

(î)íéLã÷ íúééäå éúåöî-ìk-úà íúéNòå eøkæz ïòîì§©´©¦§§½©«£¦¤−¤¨¦§Ÿ¨®¦«§¦¤¬§¦−
:íëéäìàì¥«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(98 'nr g zegiy ihewl)

מצֹותי ּכל את ועׂשיתם ּתזּכרּו מ)למען ּבּפסּוק(טו, ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּקֹודם. הּפסּוק על זה ּפסּוק ּמֹוסיף מה הקׁשּו, המפרׁשים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

מביאה ציצית ׁשּמצות רק נאמר מּכןהּקֹודם לאלאחר ׁשּבֹו ׁשּלנּו, הּפסּוק ואּלּו ועׂשּיתן. הּמצֹות ּכל זכירת לידי הּמביאה לראּיה, ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

הּבא. ּבּפסּוק רׁש"י ׁשּכתב ּוכפי הּמצֹות, ּכל ּכנגד ׁשקּולה זֹו ׁשּמצוה מחּדׁש ראּיה, ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָנאמר

(àî)õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéäìà ýåýé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤
:íëéäìà ýåýé éðà íéäìàì íëì úBéäì íéøöî¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£'‰ È�‡∑(ספרי)ׂשכר לׁשּלם להּפרע∑‡ÌÎÈ‰Ï.נאמן ‡L¯.נאמן ¬ƒְֱֵֶַָָָ¡…≈∆ְֱִֶַָָ¬∆
ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰∑(ספרי)ּגזרֹותי עליכם ׁשּתקּבלּו אתכם ּפדיתי ּכן מנת ‡ÌÎÈ‰Ï.על '‰ È�‡∑(ספרי)?נאמר לּמה עֹוד ≈ƒ∆¿∆ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ¬ƒ¡…≈∆ֱֶַָָ

– ׂשכר!" נֹוטלים ולא עֹוׂשים לא אנּו ׂשכר? ונּטל ׁשּנעׂשה לא הּמקֹום? אמר מה מּפני יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹּכדי

b·¯‡לה ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«¿»
‡¯aÓ ‡zL�k Ïk ‡i�·‡a d˙È Ì‚¯Óƒ¿«»≈¿«¿«»»¿ƒ¿»ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

aÓÏ¯‡לו ‡zL�k Ïk d˙È e˜Èt‡Â¿«ƒ»≈»¿ƒ¿»¿ƒ»»
‡Ók ˙ÈÓe ‡i�·‡a d˙È eÓ‚¯e ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»»≈¿«¿«»ƒ¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „È˜t È„ƒ«ƒ¿»»…∆

ÓÈÓÏ¯:לז ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

ÔB‰Ïלח ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿
ÔB‰˙eÒÎ ÈÙ�k ÏÚ ÔÈ„tÒe¯k ÔB‰Ï Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿¿¿¿ƒ««¿≈¿¿
‡ËeÁ ‡Ù�Î„ ‡„tÒe¯k ÏÚ Ôe�zÈÂ ÔB‰È¯„Ï¿»≈¿ƒ¿«¿¿¿»¿«¿»»

:‡zÏÎ˙„ƒ¿∆¿»

d˙Èלט ÔeÊÁ˙Â ÔÈ„tÒe¯ÎÏ ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿∆¡»≈
ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ÈÈ„ ‡i„Bwt Ïk ˙È Ôe¯k„˙Â¿ƒ¿¿»»ƒ«»«¿»¿«¿¿»¿
eÊÈÁ ¯˙·e ÔBÎaÏ ¯e‰¯‰ ¯˙a ÔeÚh˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»«≈

:ÔB‰È¯˙a ÔÚË Ôez‡ Èc ÔBÎÈ�ÈÚ≈≈ƒ«»««¿≈

È„Bwtמ Ïk ˙È Ôe„aÚ˙Â Ôe¯k„˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿¿¿«¿¿»»ƒ»
:ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e¿«ƒƒ√»¡»¬

Ú¯‡Ó‡מא ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
ÈÈ ‡�‡ dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈¬≈¿≈»¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬
Ù Ù Ù

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ואמר ÌÎ··Ï.(לט) È¯Á‡ e¯e˙˙ ‡ÏÂלהזהיר ְַָ¿…»«¬≈¿«¿∆ְְִַ

ׁשּדרׁשּו הּוא וזה בּה. יטעּו ׁשּלא ְְְִִֶֶֶֶָָָֹמּמּנה

קטו) שלח (ספרי ÌÎ··Ï,רּבֹותינּו È¯Á‡זֹו ֵַ«¬≈¿«¿∆

ÌÈ�BÊ,האּפיקֹורסּות, Ìz‡ ¯L‡עבֹודה זֹו ְִַָ¬∆«∆ƒֲָ

ּבאּפיקֹורסּות הּתכלת מן יהרהרּו ׁשּלא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹזרה,

לציצית הּכל לכם יהיה אבל זרה, ּבעבֹודה ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹאֹו

.Ìz¯ÎÊe B˙B‡ Ì˙È‡¯eואמרּוÌÎÈ�ÈÚ È¯Á‡Â ¿ƒ∆¿«¿∆ְְָ¿«¬≈≈≈∆

נאם ועד הּיֹודע ואנכי ׁשּכתּוב ּכענין זנּות, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻזֹו

ּובמדרׁשֹו יבין. והּמׂשּכיל כג), כט (ירמיה ְְְְִִִַַָָה'

ארץ ויתרֹון ּבּפסּוק הּקנה ּבן נחּוניא רּבי ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשל

ארץ ניהּו ּומאי ח), ה (קהלת הּוא ִֶֶַַֹּבּכל

הּקדֹוׁש ׁשל ּכסאֹו והּוא ׁשמים, מּמּנּו ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָּדנחצבה

החכמה ים והיא יקרה, אבן והיא הּוא ְְְְִִֶֶַַָָָָָּברּו

מאיר רּבי ּדאמר ציצית, ּבטּלית ּתכלת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָּוכנגּדּה

וכו': ּתכלת ּנׁשּתּנה ְְִֵֶַַָמה
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(äì)Búà íBâø Léàä úîeé úBî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¬©−¨¦®¨¸Ÿ³
:äðçnì õeçî äãòä-ìk íéðáàá̈«£¨¦Æ¨¨´¥½̈¦−©©«£¤«

i"yx£ÌB‚¯∑"ו"ׁשמֹור "זכֹור" וכן: אלנ"ט, "הלֹו" וכן: ּבלע"ז, פשנ"ט .עׂשה »ְְְְֲֵֵַַָָָֹ

(åì)Búà eîbøiå äðçnì õeçî-ìà äãòä-ìk Búà eàéöiå©Ÿ¦̧Ÿ¹¨¨«¥À̈¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬Ÿ²
ô :äLî-úà ýåýé äeö øLàk úîiå íéðáàä«£¨¦−©¨®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£B˙‡ e‡ÈˆiÂ∑ּדין מּבית ורחֹוק חּוץ הּסקילה ׁשּבית מב)מּכאן, .(סנהדרין «…ƒ…ְְִִִִֵֵֶַָָָ

(æì):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çì)úöéö íäì eNòå íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½§¨¸¨¤¬¦¦²
ðkä úöéö-ìò eðúðå íúøãì íäéãâá éôðk-ìòìéút ó ©©§¥¬¦§¥¤−§«ŸŸ¨®§¨«§²©¦¦¬©¨−̈§¦¬

:úìëz§¥«¤
i"yx£˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ∑ּכמֹו ּבּה, הּתלּויים הּפתילים ׁשם ח)על ציצת(יחזקאל אחר: ּדבר ראׁשי". ּבציצת "וּיּקחני : ¿»»∆ƒƒְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ

ּכמֹו אתֹו", "ּוראיתם ׁשם על ב)– מןֿהחרּכים"(שיר "מציץ :.˙ÏÎz∑(מד חּלזֹון(מנחות ׁשל ירק .צבע ְְֲִִִִֵֵֶַַַֹ¿≈∆ִֶֶַָָֹ

(èì)-ìk-úà ízøëæe Búà íúéàøe úöéöì íëì äéäå§¨¨´¨¤»§¦¦¼§¦¤´ŸÀ§©§¤Æ¤¨
íëááì éøçà eøeúú-àìå íúà íúéNòå ýåýé úåöî¦§´Ÿ§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¹©«£¥³§©§¤Æ

:íäéøçà íéðæ ízà-øLà íëéðéò éøçàå§©«£¥´¥«¥¤½£¤©¤¬Ÿ¦−©«£¥¤«
i"yx£'‰ ˙BˆÓŒÏkŒ˙‡ Ìz¯ÎÊe∑ציצית" ׁשל ּגימטרּיא קׁשריםׁשּמנין וחמּׁשה חּוטים ּוׁשמֹונה מאֹות, ׁשׁש – " ¿«¿∆∆»ƒ¿ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּתרי"ג ÌÎ··Ï.הרי È¯Á‡ e¯e˙˙Œ‡ÏÂ∑את לֹו ּומסרסרים לּגּוף, מרּגלים הם והעינים הּלב הארץ". "מּתּור ּכמֹו ֲֵ¿…»«¬≈¿«¿∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
העברֹות את עֹוׂשה והּגּוף חֹומד, והּלב רֹואה העין רמב"ן.העברֹות: ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

(î)íéLã÷ íúééäå éúåöî-ìk-úà íúéNòå eøkæz ïòîì§©´©¦§§½©«£¦¤−¤¨¦§Ÿ¨®¦«§¦¤¬§¦−
:íëéäìàì¥«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(98 'nr g zegiy ihewl)

מצֹותי ּכל את ועׂשיתם ּתזּכרּו מ)למען ּבּפסּוק(טו, ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּקֹודם. הּפסּוק על זה ּפסּוק ּמֹוסיף מה הקׁשּו, המפרׁשים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

מביאה ציצית ׁשּמצות רק נאמר מּכןהּקֹודם לאלאחר ׁשּבֹו ׁשּלנּו, הּפסּוק ואּלּו ועׂשּיתן. הּמצֹות ּכל זכירת לידי הּמביאה לראּיה, ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

הּבא. ּבּפסּוק רׁש"י ׁשּכתב ּוכפי הּמצֹות, ּכל ּכנגד ׁשקּולה זֹו ׁשּמצוה מחּדׁש ראּיה, ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָנאמר

(àî)õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéäìà ýåýé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤
:íëéäìà ýåýé éðà íéäìàì íëì úBéäì íéøöî¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£'‰ È�‡∑(ספרי)ׂשכר לׁשּלם להּפרע∑‡ÌÎÈ‰Ï.נאמן ‡L¯.נאמן ¬ƒְֱֵֶַָָָ¡…≈∆ְֱִֶַָָ¬∆
ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰∑(ספרי)ּגזרֹותי עליכם ׁשּתקּבלּו אתכם ּפדיתי ּכן מנת ‡ÌÎÈ‰Ï.על '‰ È�‡∑(ספרי)?נאמר לּמה עֹוד ≈ƒ∆¿∆ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ¬ƒ¡…≈∆ֱֶַָָ

– ׂשכר!" נֹוטלים ולא עֹוׂשים לא אנּו ׂשכר? ונּטל ׁשּנעׂשה לא הּמקֹום? אמר מה מּפני יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹּכדי

b·¯‡לה ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«¿»
‡¯aÓ ‡zL�k Ïk ‡i�·‡a d˙È Ì‚¯Óƒ¿«»≈¿«¿«»»¿ƒ¿»ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

aÓÏ¯‡לו ‡zL�k Ïk d˙È e˜Èt‡Â¿«ƒ»≈»¿ƒ¿»¿ƒ»»
‡Ók ˙ÈÓe ‡i�·‡a d˙È eÓ‚¯e ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»»≈¿«¿«»ƒ¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „È˜t È„ƒ«ƒ¿»»…∆

ÓÈÓÏ¯:לז ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

ÔB‰Ïלח ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿
ÔB‰˙eÒÎ ÈÙ�k ÏÚ ÔÈ„tÒe¯k ÔB‰Ï Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿¿¿¿ƒ««¿≈¿¿
‡ËeÁ ‡Ù�Î„ ‡„tÒe¯k ÏÚ Ôe�zÈÂ ÔB‰È¯„Ï¿»≈¿ƒ¿«¿¿¿»¿«¿»»

:‡zÏÎ˙„ƒ¿∆¿»

d˙Èלט ÔeÊÁ˙Â ÔÈ„tÒe¯ÎÏ ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿∆¡»≈
ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ÈÈ„ ‡i„Bwt Ïk ˙È Ôe¯k„˙Â¿ƒ¿¿»»ƒ«»«¿»¿«¿¿»¿
eÊÈÁ ¯˙·e ÔBÎaÏ ¯e‰¯‰ ¯˙a ÔeÚh˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»«≈

:ÔB‰È¯˙a ÔÚË Ôez‡ Èc ÔBÎÈ�ÈÚ≈≈ƒ«»««¿≈

È„Bwtמ Ïk ˙È Ôe„aÚ˙Â Ôe¯k„˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿¿¿«¿¿»»ƒ»
:ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e¿«ƒƒ√»¡»¬

Ú¯‡Ó‡מא ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
ÈÈ ‡�‡ dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈¬≈¿≈»¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬
Ù Ù Ù

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ואמר ÌÎ··Ï.(לט) È¯Á‡ e¯e˙˙ ‡ÏÂלהזהיר ְַָ¿…»«¬≈¿«¿∆ְְִַ

ׁשּדרׁשּו הּוא וזה בּה. יטעּו ׁשּלא ְְְִִֶֶֶֶָָָֹמּמּנה

קטו) שלח (ספרי ÌÎ··Ï,רּבֹותינּו È¯Á‡זֹו ֵַ«¬≈¿«¿∆

ÌÈ�BÊ,האּפיקֹורסּות, Ìz‡ ¯L‡עבֹודה זֹו ְִַָ¬∆«∆ƒֲָ

ּבאּפיקֹורסּות הּתכלת מן יהרהרּו ׁשּלא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹזרה,

לציצית הּכל לכם יהיה אבל זרה, ּבעבֹודה ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹאֹו

.Ìz¯ÎÊe B˙B‡ Ì˙È‡¯eואמרּוÌÎÈ�ÈÚ È¯Á‡Â ¿ƒ∆¿«¿∆ְְָ¿«¬≈≈≈∆

נאם ועד הּיֹודע ואנכי ׁשּכתּוב ּכענין זנּות, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻזֹו

ּובמדרׁשֹו יבין. והּמׂשּכיל כג), כט (ירמיה ְְְְִִִַַָָה'

ארץ ויתרֹון ּבּפסּוק הּקנה ּבן נחּוניא רּבי ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשל

ארץ ניהּו ּומאי ח), ה (קהלת הּוא ִֶֶַַֹּבּכל

הּקדֹוׁש ׁשל ּכסאֹו והּוא ׁשמים, מּמּנּו ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָּדנחצבה

החכמה ים והיא יקרה, אבן והיא הּוא ְְְְִִֶֶַַָָָָָּברּו

מאיר רּבי ּדאמר ציצית, ּבטּלית ּתכלת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָּוכנגּדּה

וכו': ּתכלת ּנׁשּתּנה ְְִֵֶַַָמה
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פ"ח) אֹומר(שבת הּוא וכן מלּככם". אני ּכרחכם כ)על לּמה(יחזקאל אחר: ּדבר עליכם". אמל וגֹו' חזקה ּביד "אםֿלא : ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
להבחין עתיד הּוא אני ּבכֹור, ׁשל לׁשאינּה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ּבמצרים ׁשהבחנּתי הּוא אני מצרים? יציאת ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָנאמר

אילן קלא הּתֹולה מן הּואּולהּפרע ּתכלת ואֹומר ס"א).ּבבגּדֹו, לּמה(ב"מ העּתקּתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּומיסֹודֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ּכֹוכבים? עבֹודת לפרׁשת מקֹוׁשׁש ּפרׁשת ה)נסמכה עבֹודת(חולין עֹובד ּכאילּו הּׁשּבת את ׁשהמחּלל ,ּכֹוכביםלֹומר, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּבעזרא: אֹומר הּוא וכן הּמצוֹות, ּככל ׁשקּולה היא ט)ׁשאף [וּתּתן(נחמיה ירדּת הרֿסיני "ועל ּומצֹות].להם: ּתֹורה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
הּמצוֹות, ּכל ּכנגד ׁשקּולה היא ׁשאף לפי לאּלּו, נסמכה לכ ציצית, ּפרׁשת ואף להם". הֹודעּת קדׁש ׁשּבת ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָואת

אתּֿכלֿמצֹותי": "ועׂשיתם ְֱֲִִֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:

i"yx£(ÁÏ)Ì‰È„‚· ÈÙ�k ÏÚ∑יט)ּכנגד ׁשלׁש,(שמות ּבעלת ולא ּכנפֹות, ארּבע על נׁשרים". עלּֿכנפי אתכם "ואּׂשא ««¿≈ƒ¿≈∆ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
חמׁש ּבעלת ב)ולא י"ח י')Y(זבחים סי' או"ח בטור ועיין המרוחקות כנפות בד' ד' אלא כנפות לחמש ציצית ה' עושין שאין ׁשל(ר"ל לׁשֹונֹות ארּבע ּכנגד ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָֹ

ּבמצרים ׁשּנאמר ו)ּגאּלה, "ולקחּתי"(שמות "וגאלּתי", "והּצלּתי", "והֹוצאתי", :.˙ÏÎz ÏÈ˙t∑(ספרי)ׁשּכּול ׁשם על ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ¿ƒ¿≈∆ִֵַ
ערב. לעת הּמׁשחיר לרקיע ּדֹומה הּתכלת צבע וכן ּבּלילה, היתה ּומּכתם "ּתכלא", ׁשּכּול: ׁשל ּתרּגּום ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּבכֹורֹות.

הּים: על ׁשירה ׁשאמרּו עד מּמצרים מּׁשּיצאּו יׂשראל, ׁשּׁשהּו ימים ׁשמֹונה ּכנגד – ׁשּבּה חּוטים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּוׁשמֹונה

סימן. פל"ט פסוקים, שלחקי"ט פרשת חסלת

ãñ÷ 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì çìù úùøôì äøèôä

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc - dcp(iying meil)

.dlape ltp `ed ixde miiwzdl leki
:`xnbd daiyndéì øîà,zeaiaga ax el xn` ±zà éîéLdz` - ¨©¥¦¦©§

ly epicy ,jziyew uxzl yi mpn` ,ipaiydl rceiy ipa oa iniy `ed
ipye miab ipy el yiy in lr xacn epi` qepbihp` oa `pipg iax

in lr `l` ,ynn ze`xcyäne÷ò BúøãMLipyk zi`xpy cr ¤¦§¨£¨
epi` i`cea ,ynn ze`xcy ipye miab ipy el yiy in la` ,ze`xcy
.jziiyewl mewn cer oi`e ,dlik`a xeq`e ltp `ede miiwzdl leki

:l`eny ixac lr dywn `xnbdéáéúéîepipy ,daiyid ipa eywd ± ¥¦¥
,(c"d b"t oileg) `ztqezaïéøaeòa Lédnda ly mixaer yi ± ¥¨¨¦

dlik`a mixzen eid mn` irna e`vnp eli`yxie`l e`viyke ,
`ed mpic mlerdïéøeñà ïäLmileki mpi`y iptn ,dlap meyn ¤¥£¦

`edyk mlerd xie`l `viy xaer ,md el`e .miiwzdläòaøà ïa¤©§¨¨
`ed df xeriye ,exeair zligzn miycgäwãìonfy ,dwc dndaa ± §©¨

`edyk mlerd xie`l `viy xaer oke .miycg dyng `ed dxeair
äðîL ïa`ed df xeriye ,miycgäqâìdxeair onfy ,dqb dndaa ± ¤§Ÿ¨§©¨

oke ,miycg dryz `edähîìe epîéämcew z`vl enicwd m` ± ¥¤§©¨
dfd xaerd ixd ,el` mixeriyøeñà:`ziixad zniiqn .dlap oick ¨

àöédf oic llknúBàøãL éðLe ïéaâ éðL Bì LiL éî.dpey epicy ¨¨¦¤¤§¥©¦§¥¦§¨
:`xnbd zl`eyéàîdlina `ziixad zpeek idn ±åàì ,'àöé'm`d ± ©¨¨¨

ze`xcy ipye miab ipy el yiy cley dpeekd oi`ììkî àöéx`y ¨¨¦§¨
d,ïéøaeòmixaere ,mlerd xie`l e`viyk `l` mixeq` mpi` mdy ¨¦

,dpey mpic ze`xcy ipye miab ipy mdl yiyeléôàLdhgypyk ¤£¦
el` e`vnpe dndadïnà éòîamdïéøeñàdndaa' xn`y ax zrck ¦§¥¦¨£¦

e`vnp m` dlik`a xizdy l`eny lr ok m` dywe ,'dlik`a xeq`
.on` irna

:`xnbd zxne` .zehiyd izy itl `ziixad z` zx`an `xnbdáø©
õøúî`ziixad ixac z`déîòèìit lr s`y iptn ,ezhiy itl ± §¨¥§©§¥

dnvr `ziixad oeyla mewn lkn ,ax lr `iyew `ziixad on oi`y
ipy el yiy cley `id `ziixad ixac zernyny iptn ,iyew yi
e`vi xy`k mixeq`y mixaerd x`y llkn `vi ze`xcy ipye miab
xg`ne ,mlerd xie`l `viy xg`l elit` xzen `ede ,mlerd xie`l
xeq` ze`xcy ipye miab ipy lra cle ixdy ,ok xnel xyt` i`y
`ziixad ixac z` uxzl ax mb wwfp ok lr ,mlek zrcl dlik`a

.ezhiyl mi`ziy ote`aåmbõøúî ìàeîL`ziixad ixac z` §§¥§¨¥
déîòèì.ezhiy itl ± §©§¥

:`xnbd zyxtn,déîòèì õøúî áøixac lr siqedl jixvy ©§¨¥§©§¥
`edyk clepy xaer ,jk dzepyle `ziixadäòaøà ïamiycg ¤©§¨¨

ìdnda,äwãe`äðîL ïamiycgìdnda,äqây lkeepîéä ¦©¨¤§Ÿ¨¦©¨¥¤
øeñà ,ähîìe,dlik`aíéøeîà íéøác änaelk `ly dfk cley §©¨¨©¤§¨¦£¦

` exeair iycg`weec ,xeqàöiLkxakìáà ,íìBòä øéåàì §¤¨¨©£¦¨¨£¨
`vnpykBnà éòîa,dhgypykéøLlr s` dzhigya cled xzed ± ¦§¥¦¨¦

.eiycg elk `ly itàöédf xzid llknéðLe ïéaâ éðL Bì LiL éî ¨¨¦¤¤§¥©¦§¥
eléôàc ,úBàøãL`vnp m`øeñà énð Bnà éòîaxn`y ax zhiyk ¦§¨©£¦¦§¥¦©¦¨

ax zrcl xn`py 'dreqyd' xeqi` `ede ,'dlik`a xeq` dndaa'
.en` irna dfk xaer `vnpyk
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המשך ביאור למסכת נדה ליום חמישי עמ' א



ני

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc - dcp(iying meil)

.dlape ltp `ed ixde miiwzdl leki
:`xnbd daiyndéì øîà,zeaiaga ax el xn` ±zà éîéLdz` - ¨©¥¦¦©§

ly epicy ,jziyew uxzl yi mpn` ,ipaiydl rceiy ipa oa iniy `ed
ipye miab ipy el yiy in lr xacn epi` qepbihp` oa `pipg iax

in lr `l` ,ynn ze`xcyäne÷ò BúøãMLipyk zi`xpy cr ¤¦§¨£¨
epi` i`cea ,ynn ze`xcy ipye miab ipy el yiy in la` ,ze`xcy
.jziiyewl mewn cer oi`e ,dlik`a xeq`e ltp `ede miiwzdl leki

:l`eny ixac lr dywn `xnbdéáéúéîepipy ,daiyid ipa eywd ± ¥¦¥
,(c"d b"t oileg) `ztqezaïéøaeòa Lédnda ly mixaer yi ± ¥¨¨¦

dlik`a mixzen eid mn` irna e`vnp eli`yxie`l e`viyke ,
`ed mpic mlerdïéøeñà ïäLmileki mpi`y iptn ,dlap meyn ¤¥£¦

`edyk mlerd xie`l `viy xaer ,md el`e .miiwzdläòaøà ïa¤©§¨¨
`ed df xeriye ,exeair zligzn miycgäwãìonfy ,dwc dndaa ± §©¨

`edyk mlerd xie`l `viy xaer oke .miycg dyng `ed dxeair
äðîL ïa`ed df xeriye ,miycgäqâìdxeair onfy ,dqb dndaa ± ¤§Ÿ¨§©¨

oke ,miycg dryz `edähîìe epîéämcew z`vl enicwd m` ± ¥¤§©¨
dfd xaerd ixd ,el` mixeriyøeñà:`ziixad zniiqn .dlap oick ¨

àöédf oic llknúBàøãL éðLe ïéaâ éðL Bì LiL éî.dpey epicy ¨¨¦¤¤§¥©¦§¥¦§¨
:`xnbd zl`eyéàîdlina `ziixad zpeek idn ±åàì ,'àöé'm`d ± ©¨¨¨

ze`xcy ipye miab ipy el yiy cley dpeekd oi`ììkî àöéx`y ¨¨¦§¨
d,ïéøaeòmixaere ,mlerd xie`l e`viyk `l` mixeq` mpi` mdy ¨¦

,dpey mpic ze`xcy ipye miab ipy mdl yiyeléôàLdhgypyk ¤£¦
el` e`vnpe dndadïnà éòîamdïéøeñàdndaa' xn`y ax zrck ¦§¥¦¨£¦

e`vnp m` dlik`a xizdy l`eny lr ok m` dywe ,'dlik`a xeq`
.on` irna

:`xnbd zxne` .zehiyd izy itl `ziixad z` zx`an `xnbdáø©
õøúî`ziixad ixac z`déîòèìit lr s`y iptn ,ezhiy itl ± §¨¥§©§¥

dnvr `ziixad oeyla mewn lkn ,ax lr `iyew `ziixad on oi`y
ipy el yiy cley `id `ziixad ixac zernyny iptn ,iyew yi
e`vi xy`k mixeq`y mixaerd x`y llkn `vi ze`xcy ipye miab
xg`ne ,mlerd xie`l `viy xg`l elit` xzen `ede ,mlerd xie`l
xeq` ze`xcy ipye miab ipy lra cle ixdy ,ok xnel xyt` i`y
`ziixad ixac z` uxzl ax mb wwfp ok lr ,mlek zrcl dlik`a

.ezhiyl mi`ziy ote`aåmbõøúî ìàeîL`ziixad ixac z` §§¥§¨¥
déîòèì.ezhiy itl ± §©§¥

:`xnbd zyxtn,déîòèì õøúî áøixac lr siqedl jixvy ©§¨¥§©§¥
`edyk clepy xaer ,jk dzepyle `ziixadäòaøà ïamiycg ¤©§¨¨

ìdnda,äwãe`äðîL ïamiycgìdnda,äqây lkeepîéä ¦©¨¤§Ÿ¨¦©¨¥¤
øeñà ,ähîìe,dlik`aíéøeîà íéøác änaelk `ly dfk cley §©¨¨©¤§¨¦£¦

` exeair iycg`weec ,xeqàöiLkxakìáà ,íìBòä øéåàì §¤¨¨©£¦¨¨£¨
`vnpykBnà éòîa,dhgypykéøLlr s` dzhigya cled xzed ± ¦§¥¦¨¦

.eiycg elk `ly itàöédf xzid llknéðLe ïéaâ éðL Bì LiL éî ¨¨¦¤¤§¥©¦§¥
eléôàc ,úBàøãL`vnp m`øeñà énð Bnà éòîaxn`y ax zhiyk ¦§¨©£¦¦§¥¦©¦¨

ax zrcl xn`py 'dreqyd' xeqi` `ede ,'dlik`a xeq` dndaa'
.en` irna dfk xaer `vnpyk
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לשבוע פרשת שלח תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ' סיון
מפרק צז

עד סוף פרק קג 

יום רביעי - כ"ג סיון
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שני - כ"א סיון
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום חמישי - כ"ד סיון
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום שלישי - כ"ב סיון
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום שישי - כ"ה סיון
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

שבת קודש - כ"ו סיון
פרק כ 

פרק קיט מפסוק צז עד סוף הפרק

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 



oeiqנב 'k oey`x mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון כ' ראשון יום
פרקז ,at 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...'éçáå øãâ äðäå,at 'nr cr.ïéøèñ 'ãìå

ìò ìôBð "íìBò" íL úðéçáe øãb ,äpäå`edy xac ±úðéça §¦¥¤¤§¦©¥¨¥©§¦©
,áøòîe çøæî :àeä ¯ íB÷î úðéça .à÷åc ïîæ úðéçáe íB÷î̈§¦©§©©§¨§¦©¨¦§¨©£¨

.ähîe äìòî ,íBøc ,ïBôözexicbnd zeevwd yy md dl` ± ¨¨©§¨©¨
,mewnd oipr.ãéúòå äåä ,øáò ¯ ïîæ úðéçalr `wece ± §¦©§©¨©Ÿ¤§¨¦

milabend mi`xapd

ly zexcbda miwlegne

myd ltep ,onfe mewn

."mler"úBðéça ìk ,äpäå§¦¥¨§¦
elà,onfe mewn ly ±ïéà ¥¥

úBcna úeëiL íäì̈¤©¨©¦
,úBðBéìòä úBLBãwä- ©§¨¤§

ik ."zeliv`"d mlera

,"seq oi`" od zecnd

cqgd zcny ,lirl xkfenk

oi`" ly dpigaa cqg `id

± zecnd x`y jke ,"seq

llk oda jiiy `ly ixd

,onf e` mewn ly zelabdd

dlrnle "seq oi`" ody oeeik

,dlabd lknúcîa íà ék¦¦§¦©
dcáì Cøaúé Búeëìî©§¦§¨¥§©¨

iLCøaúé àeäL øîBì C ©¨©¤¦§¨¥
ò äìòîì Cìîõ÷ ïéà ã ¤¤§©§¨©¥¥

,úéìëz ïéà ãò ähîìe- §©¨©¥©§¦
lr jln `ed d"awdy

xzeia mipeilrd mi`xapd

mipezgzd mi`xapd lre

o`k xn`py ixd ± xzeia

,zegex 'ce dhne dlrn mewn ly zewlgzd ,mewn ly miieqn xcb

ïëåjln `edy xnel jiiy ±,ïéøèñ 'ãìly miccv drax` lr - §¥§¦§¦
,zegex 'ce dhne dlrn mewn ly zewlgzdd ,xnelk .mlerdïëå§¥

,dlrnly zeklnd oipr jiiy ±,Cìî 'ä" ¯ ïîæ úðéçáa,deeda - ¦§¦©§©¤¤
,Cìî 'ä,xara -"Cìîé 'ä3zekln zpigaly ixd ,cizra ± . ¨¨¦§Ÿ

.onfd oiprl zekiiy,ïîfä úeiç ïëå íB÷nä úeiçL ,àöîðå§¦§¨¤©©¨§¥©©§©
úcnî àeä ,íîei÷ ïîæ ìk íîei÷å ,Léì ïéàî íúeeäúäå§¦§©¨¥©¦§¥§¦¨¨§©¦¨¦¦©

.àeä-Ceøa úeðãà íLå Cøaúé Búeëìîzcnl wx ixdy ± ©§¦§¨¥§¥©§¨
.xen`k ,onfe mewnl xyw yi zepc` mye zeklndúcnL éôìe§¦¤¦©

úéìëúa Cøaúé Búeîöòå Búeäîa úãçéî Cøaúé Búeëìî©§¦§¨¥§ª¤¤§¨§©§¦§¨¥§©§¦
,øàaúiL Bîk ãeçiä,oldlCëìä,okl ±íB÷nä úðéça íb ©¦§¤¦§¨¥¦§¨©§¦©©¨

ïîfäå,zeklnd zcnn mieedznd ±éaâì Lnî úeàéöna íéìèa §©§©§¥¦©§¦©¨§©¥
.LîMa LîMä øBà ìehák ,Cøaúé Búeîöòå Búeäîxaecn ± ¨§©§¦§¨¥§¦©¤¤©¤¤

zpigaa "cner" (mewne onf) zenlerd xewn xy`k cnrna o`k

zilkza jxazi ezenvre ezedna zcge`n `idy itk zeklnd

zenlera yalzdl ,minevnv ici lr ,d`a `idy iptl ,cegid

y`id zeklny enk mby zexnl ,oky ;mzeigdle mzeedl dhnl

zepiga "my" j` ,onfe mewnl xewn mda xak yi ef dbixcna

ly epipr edf .d"awd iabl ixnbl ze`ivna zelha onfde mewnd

ote`d ,"d`lir `cegi"

itk ,cegi ly xzei oeilrd

mr micge`n mi`xapdy

milha mdy ote`a d"awd

cvn ,oky ,ynn ze`ivna

mye zeklnd zcn) mxewn

z` milretd ,zepc`

oi` (mi`xapd ly mze`ivn

"ze`ivn"l llk mewn oiicr

.mdlyíL áelL eäæå§¤¦¥
,ä"éåä íLa úeðãà- ©§§¥£¨¨

,aeliyd oipr epyi zenya

cg` my zeize`y enk

my zeize`a zealzyn

ely ze`dy myde ± xg`

`ed df my ,dligza d`a

myd ,xnelk) zexabzda

,(ea aleyn ipyd

cvn enk `id zelbzddy

zenyn oey`xd m` ;df my

cqg ly myn `ed aeliyd

aleyn dxeab ly myde)

ly oipr `id zelbzdd (ea

ote`d .d`ld jke ,cqg

oiicr mdy itk ,mi`xapd xewn ,i"pc` mye zekln ly dbixcnde

xewn zeidln dlrnly jxazi ezenvre ezedn mr micge`n

cvny ± 'ied mya "aeliya" i"pc` my `xwp - ,mi`xapl

itk mb ,ze`ivna mi`xapd milha 'ied my ly "zexabzd"d

.mxewn `ed zepc` mye zeklnyàeäL äøBî ä"éåä íL ék¦¥£¨¨¤¤
äéäéå äåä äéä àeäL ,ïîfä ïî äìòîì,cgia ±ãçà òâøa± §©§¨¦©§©¤¨¨Ÿ¤§¦§¤§¤©¤¨

,'ied mya "zecner" cgia cizre ded ,xar ,el` zepiga yly

.onfd on dlrnl lr dxen 'ied my xnelkàéòøa] áeúkL Bîk§¤¨§©§¨
ïëå ,[ñçðét úLøt àðîéäî,mb jk ±,íB÷î úðéçaî äìòîì §¥§¨¨¨©¦§¨§¥§©§¨¦§¦©¨

ãò äìòîlî Blk íB÷nä úðéça ìk úà ãéîz äeäî àeä ék¦§©¤¨¦¤¨§¦©©¨ª¦§©§¨©
.ïéøèñ 'ãìe ähîìdlrnl `ed 'ied myy ixd .zegex rax`le ± §©¨§¦§¦

oiprl ,xen`k ,zekiiy el yi ,zekln ,i"pc` my ,eli`e ;mewne onfn

dlha ,'ied mya aleyn i"pc` myy df cvn ,j` .mewnde onfd

`cegi" oipr xen`k edf ± .ynn ze`ivna mewnde onfd zpiga

."d`zz `cegi" oipr xaqen oldl ."d`lir
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äðåîàäå ãåçéä øòù
íìåò íù 'éçáå øãâ äðäå
íå÷î 'éçá à÷åã ïîæ 'éçáå íå÷î 'éçá ìò ìôåð
'éçá äèîå äìòî íåøã ïåôö áøòîå çøæî àåä
ïéà åìà 'éçá ìë äðäå .ãéúòå äåä øáò ïîæ
íà éë úåðåéìòä úåùåã÷ä úåãîá úåëééù ïäì
'úé àåäù øîåì êééù äãáì 'úé åúåëìî úãîá
úéìëú ïéà ãò äèîìå õ÷ ïéà ãò äìòîì êìî
'ä êìî 'ä êìî 'ä ïîæ 'éçáá ïëå ïéøèñ 'ãì ïëå
ïîæä úåéç ïëå íå÷îä úåéçù àöîðå êåìîé
àåä íîåé÷ ïîæ ìë íîåé÷å ùéì ïéàî íúååäúäå
úãîù éôìå ä"á úåðãà íùå 'úé åúåëìî úãîî
úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá úãçåéî 'úé åúåëìî
íå÷îä 'éçá íâ êëìä øàáúéù åîë ãåçéä
åúåîöòå åúåäî éáâì ùîî úåàéöîá íéìéèá ïîæäå
íù áåìéù åäæå ùîùá ùîùä øåà ìåèéáë 'úé
àåäù äøåî ä"éåä íù éë ä"éåä íùá úåðãà
'à òâøá äéäéå äåä äéä àåäù ïîæä ïî äìòîì
íå÷î 'éçáî äìòîì ïëå [ñçðô úùøô î"øá] ù"îë
åìåë íå÷îä 'éçá ìë úà ãéîú äåäî àåä éë

.ïéøèñ 'ãìå äèîì ãò äìòîìî
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התפילה.3. נוסח

oeiq a"kÎ`"k iyilyÎipy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון כ"א שני יום

,at 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éô ìò óà äðäå,164 'nr cr.íéðåúçúì

סיון כ"ב שלישי יום
יוםשניֿשלישיכ"אֿכ"בסיון

,164 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïáåé ù"îá äðäå,bt 'nr cr:[ì"æ ÷"îøäî

ét-ìò-óà ,äpäå,zexnl ±íB÷näî äìòîì Cøaúé àeäL §¦¥©©¦¤¦§¨¥§©§¨¥©¨
ïîæe íB÷îa ähîì íb àöîð àeä ïë-ét-ìò-óà ¯ ïîfäå,mb - §©§©©©¦¥¦§¨©§©¨§¨§©

`vnp my mb ± yi ze`ivn ly ote`a dhnl md mewnde onfdyk
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יוםשלישיכ"בסיון
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.10‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰]" :ÏÎ·˘ ÔË˜[(א (מ, חולין רש"י – ס"ד]".˘·ÌÈהבריות יו"ד הטושו"ע גירסת ‡„ÂÓ"¯11.[כן ˜"Î ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘הפחות" :‰¯Âˆ·."רפ"ח ב"ר וראה – ט ב, יסוה"ת רמב"ם ראה – הברואים שבכל – חשיבות –.12‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:

נסתיים כאן ביאורÏÎ"לכאורה דמוסיף בפ"ב, [משא"כ וכו' הנביא אמר ע"כ התנ"ך: כתבי לפרש ענינו אין והרי כו',·ÔÈ�Úהענין. זה ודבר :

לתÚÈÈ˙ÒÓורק שבא אלא סותרתמהכתובים]. שלכאורה קושיא ÏÈÚÏרץ ·Â˙Î‰ ÏÎ'וכו עצמו ובידיעת כו' היודע דהוא - דנקודתו .·˙Î˘

Ì"·Ó¯‰הוא כ"ז -˙"ÂÁÈ,‡"Â‡Î ˙„Â·Úולא]Ú"ÂÁÈסיום דלכאורה וכו']. מעלה לאנשי דשייך -ÔÈ�Ú‰ברמב"ם¯˙‡ ÏÚבלב אין זה ודבר :

'È‰È˘ ‰ÊÈ‡) Ì„‡‰הוא" ספ"ה תשובה בהל' עפמש"כ ובפרט וכו'! מכירים אין מעלה אנשי דאפילו משמע - בוריו על להכירו (¯Ó‡ ‡È·�‰˘

מבאר וע"כ - כו'". מח' לא וק"ל".„Î"Úכי לכאו"א. שייכת העבודה אבל - בשכל לצייר שקשה מפני הנביא, ‡„ÂÓ"¯13.אמר ˜"Î ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘" בלשונו ודייק (1" :¯ÈÈˆÏרגיל שאינו "ÏÏÎ:לכאורה ובי', מיני' סתירה (2 וכיו"ב). "להשיג" "להבין", (שמורגל לשכל בנוגע ובפרט .

- מאד" משמע‡È¯˘Ùדסו"סÁÎÂÓ"קשה - גו' העיני גו' החקר - ממשיך ותומ"י מאד) הקושי (לאחרי זה„‡"‡לצייר ודבר לעיל: וכן .ÔÈ‡

.'ÂÎ Â¯ÈÎ‰Ï 'ÂÎ ÁÎשהרי) ספק ללא התאמתות (1 כפשוטו: ציור בדוגמת צ"ל - בשכל ציור בהחלט.¯Â‡‰וי"ל: בשכל "אפלייג" - הציור)

מבין שאינו אף (2ÏÏÎ- ההבנה אי למרות שהרי - אצלו בההתאמתות כלל נוגע זה אין - ופרטיו הציור ציירו ÚÓ˘‰איך ˙Ú˘·הציור רואה

(1 יש: ובנדו"ד פרטיו. Â˘˜‰Ï˙בשכלÔÈ·‰Ïלכל ÌÂ˜Ó ÔÈ‡˘והגבלות בל"ג - פ"ט לקמן ראה - השכל הבנת לפי גם הק' שהרי - אלקה בחקר

(2ÔÈ·‰Ï (בידיעת‡"‡ פרט‰ÂÈÁ·בשכל שכאו"א נבראים המון וידיעת ו"דעת" "עצמות" יש ובה דאחה"פ המציאות זה איך (Ú"Ù·ע"י (3 .

) מבין שאינו אף הוא שכן עכ"פ) מאד קשה (לאחרי בשכלו נתאמת סו"ס וכו' להקשות מקום שאין שבה ‰ÂÈÁ·ההתעמקות ˙ÚÈ„È·וכנ"ל (

הסתירה: ג"כ מתורצת ובזה הציור. וכן„Á˜¯בעניני ·Ï·אלקה Â¯ÈÎ‰Ïהיינו) א"א -˙ÚÈ„È·מדייק (ולכן השלילה בידיעת אפשר [אבל החיוב)

דוקא - דא"א ·ÂÈ¯Â,דהא ÏÚ ,‡ˆÓ˙להבינו בפ"ב ·ÂÈ¯Âוכן ÏÚ(ספ"ה תשובה (הל' בהשגותיו הראב"ד קושית ג"כ מתורצת ועפ"ז דוקא". -

גם כי - מתורץ הנ"ל וע"פ - לאמונה" "החזירו כ"א שכל" ע"פ השלימה ולא ה') לידיעת (בנוגע שכל ע"פ בקושיא "דמתחיל הרמב"ם על

" מדייק שם זהÈ˘‰Ï‚ברמב"ם ·ÂÈ¯Âדבר ÏÚ) "·ÂÈÁ‰ ˙ÚÈ„Èהשלילה בידיעת משא"כ - דוקא וידיעה˘‡Ù˘¯והמהות הסברה וה"ז -ÏÎ˘·

ה' לתוארי בנוגע פנ"ח) ח"א (מו"נ הרמב"ם לשיטת [ומתאים באמונה) ובפרט·ÏÏÎולא ו,ב]. פקודי לקו"ת עיין השלילה. ענין רק שבזה -

" גם אפשר מאד" ש"קשה כאן אדה"ז ·˘ÏÎע"פ ¯ÈÈˆÏשע"י איך בלקו"ת שם וראה - ."ÈÂ·È¯קשה"] הגשמיים) (בענינים השלילה בידיעות

" כמעט להגיע יוכל אדנ"ע".ÂÈˆÏ¯מאד"] מאמרי במפתחות השלילה החיוב השגת בע' בהנסמן ועיין להרמב"ם. אפילו - הדבר ישעי'14."

ט. ז.15.נה, יא, ד.16.איוב י, ˘ËÈÏ"‡:17.שם, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰אדה"ז וביאור עליו החולקים הרמב"ם, (דעת בארוכה כ"ז "וכמשנ"ת

אלקות". האמנת במצ' להצ"צ בסהמ"צ בזה)
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.10‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰]" :ÏÎ·˘ ÔË˜[(א (מ, חולין רש"י – ס"ד]".˘·ÌÈהבריות יו"ד הטושו"ע גירסת ‡„ÂÓ"¯11.[כן ˜"Î ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘הפחות" :‰¯Âˆ·."רפ"ח ב"ר וראה – ט ב, יסוה"ת רמב"ם ראה – הברואים שבכל – חשיבות –.12‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:

נסתיים כאן ביאורÏÎ"לכאורה דמוסיף בפ"ב, [משא"כ וכו' הנביא אמר ע"כ התנ"ך: כתבי לפרש ענינו אין והרי כו',·ÔÈ�Úהענין. זה ודבר :

לתÚÈÈ˙ÒÓורק שבא אלא סותרתמהכתובים]. שלכאורה קושיא ÏÈÚÏרץ ·Â˙Î‰ ÏÎ'וכו עצמו ובידיעת כו' היודע דהוא - דנקודתו .·˙Î˘

Ì"·Ó¯‰הוא כ"ז -˙"ÂÁÈ,‡"Â‡Î ˙„Â·Úולא]Ú"ÂÁÈסיום דלכאורה וכו']. מעלה לאנשי דשייך -ÔÈ�Ú‰ברמב"ם¯˙‡ ÏÚבלב אין זה ודבר :

'È‰È˘ ‰ÊÈ‡) Ì„‡‰הוא" ספ"ה תשובה בהל' עפמש"כ ובפרט וכו'! מכירים אין מעלה אנשי דאפילו משמע - בוריו על להכירו (¯Ó‡ ‡È·�‰˘

מבאר וע"כ - כו'". מח' לא וק"ל".„Î"Úכי לכאו"א. שייכת העבודה אבל - בשכל לצייר שקשה מפני הנביא, ‡„ÂÓ"¯13.אמר ˜"Î ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘" בלשונו ודייק (1" :¯ÈÈˆÏרגיל שאינו "ÏÏÎ:לכאורה ובי', מיני' סתירה (2 וכיו"ב). "להשיג" "להבין", (שמורגל לשכל בנוגע ובפרט .

- מאד" משמע‡È¯˘Ùדסו"סÁÎÂÓ"קשה - גו' העיני גו' החקר - ממשיך ותומ"י מאד) הקושי (לאחרי זה„‡"‡לצייר ודבר לעיל: וכן .ÔÈ‡

.'ÂÎ Â¯ÈÎ‰Ï 'ÂÎ ÁÎשהרי) ספק ללא התאמתות (1 כפשוטו: ציור בדוגמת צ"ל - בשכל ציור בהחלט.¯Â‡‰וי"ל: בשכל "אפלייג" - הציור)

מבין שאינו אף (2ÏÏÎ- ההבנה אי למרות שהרי - אצלו בההתאמתות כלל נוגע זה אין - ופרטיו הציור ציירו ÚÓ˘‰איך ˙Ú˘·הציור רואה

(1 יש: ובנדו"ד פרטיו. Â˘˜‰Ï˙בשכלÔÈ·‰Ïלכל ÌÂ˜Ó ÔÈ‡˘והגבלות בל"ג - פ"ט לקמן ראה - השכל הבנת לפי גם הק' שהרי - אלקה בחקר

(2ÔÈ·‰Ï (בידיעת‡"‡ פרט‰ÂÈÁ·בשכל שכאו"א נבראים המון וידיעת ו"דעת" "עצמות" יש ובה דאחה"פ המציאות זה איך (Ú"Ù·ע"י (3 .

) מבין שאינו אף הוא שכן עכ"פ) מאד קשה (לאחרי בשכלו נתאמת סו"ס וכו' להקשות מקום שאין שבה ‰ÂÈÁ·ההתעמקות ˙ÚÈ„È·וכנ"ל (

הסתירה: ג"כ מתורצת ובזה הציור. וכן„Á˜¯בעניני ·Ï·אלקה Â¯ÈÎ‰Ïהיינו) א"א -˙ÚÈ„È·מדייק (ולכן השלילה בידיעת אפשר [אבל החיוב)

דוקא - דא"א ·ÂÈ¯Â,דהא ÏÚ ,‡ˆÓ˙להבינו בפ"ב ·ÂÈ¯Âוכן ÏÚ(ספ"ה תשובה (הל' בהשגותיו הראב"ד קושית ג"כ מתורצת ועפ"ז דוקא". -

גם כי - מתורץ הנ"ל וע"פ - לאמונה" "החזירו כ"א שכל" ע"פ השלימה ולא ה') לידיעת (בנוגע שכל ע"פ בקושיא "דמתחיל הרמב"ם על

" מדייק שם זהÈ˘‰Ï‚ברמב"ם ·ÂÈ¯Âדבר ÏÚ) "·ÂÈÁ‰ ˙ÚÈ„Èהשלילה בידיעת משא"כ - דוקא וידיעה˘‡Ù˘¯והמהות הסברה וה"ז -ÏÎ˘·

ה' לתוארי בנוגע פנ"ח) ח"א (מו"נ הרמב"ם לשיטת [ומתאים באמונה) ובפרט·ÏÏÎולא ו,ב]. פקודי לקו"ת עיין השלילה. ענין רק שבזה -

" גם אפשר מאד" ש"קשה כאן אדה"ז ·˘ÏÎע"פ ¯ÈÈˆÏשע"י איך בלקו"ת שם וראה - ."ÈÂ·È¯קשה"] הגשמיים) (בענינים השלילה בידיעות

" כמעט להגיע יוכל אדנ"ע".ÂÈˆÏ¯מאד"] מאמרי במפתחות השלילה החיוב השגת בע' בהנסמן ועיין להרמב"ם. אפילו - הדבר ישעי'14."

ט. ז.15.נה, יא, ד.16.איוב י, ˘ËÈÏ"‡:17.שם, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰אדה"ז וביאור עליו החולקים הרמב"ם, (דעת בארוכה כ"ז "וכמשנ"ת

אלקות". האמנת במצ' להצ"צ בסהמ"צ בזה)
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רבנו18. של הכללי ביאורו על היא שהכוונה או אחד", ודעתו ש"הוא הרמב"ם בשם מביא הזקן שרבנו למה הכוונה "מכאן" אם השאלה: על

יתברך, לו במציאות בטלים שהנבראים והאמונה", היחוד ב"שער ˘ËÈÏ"‡הזקן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ‰�Úהרי" :˘¯ÂÙÓ– (ולא כו')ÂÏÏÎÓ˙מכאן

כו' אין וע"כ כו' שיודע שמאמינים דכיון –ÂÓˆÚ ˙ÚÈ„È·שביאר) הזקןÔ‡Î."(.19כו' רבנו דוקא כאן מביא מדוע השאלה, על ÌÏÂÚבתשובה

‰Ê‰– העולמות) מכל הוא הסילוק (כלומר, העולמות לכל בשייכות גם תופסת ה"צמצום" בענין הטועים של הדיעה שלכאורה אף ,˜"Î ·˙Î

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡,(קצר דקו שבאופן (אלא והאיר חזר אח"כ "הרי :ÏÎÏÂנאמר וכו' וביהמ"ק בג"ע אףÈ˙�Î˘Âהדיעות ‰ˆÌÂˆÓבתוכם, ˙Ú˘·˘

הנ"ל שהכריח מה (א) בדבר טעמים שני "י"ל פירוט: ביתר שליט"א אדמו"ר כ"ק כותב (472 ע' חט"ו (לקו"ש אחר במקום חלל". רק הי' –

הנבזים" ואף נכבדים הבלתי השפלים בגשמיים "גם הוא נמצא דא"כ מעוה"ז עצומ"ה סילק דלא לומר דא"א זה הוא כפשוטו, הצמצום לפרש
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ipewiza xn`p ixd .mipezgza `le mipeilra `l jxazi epnn iept

,xdfenvr `edy;mipezgzd zenlera `vnpàðîéäî àéòøáe§©§¨§¥§¨
:ñçðét úLøt:aezk -ñéôzc ïàî úéìå àlëa ñéôz eäéà" ¨¨©¦§¨¦¨¦§ª¨§¥©§¨¦

,'eë déa,ea qetziy in oi`e xac lka qtez (d"awd) `ed -eäéà ¥¦
,'eë ïéîìò ìk ááBñ- ¥¨©§¦

siwne "aaeq" (d"awd) `ed

,'ek zenlerd lk z`úéìå§¥
déúeLøî ÷éôðc ïàî©§¨¦¥§¥

,øáì`veiy in oi`e - §©
,ezeyxl uegnàlîî eäéà¦§©¥

,'eë ïéîìò ìk`ed - ¨©§¦
lk z` `lnn (d"awd)

mze` digne ,zenlerd
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,àzúå àlò déðéæì àðéæ- ¦¨§¦¥¦¨§©¨

cg`ne xywn (d"awd) `ed

z` ,ipy oin mr cg` oin

,oezgzd mr oeilrdúéìå§¥
àlà ,ïéãBñé 'ãa àáøe÷§¨§§¦¤¨

éøa-àLã÷aãk àeä-C §ª§¨§¦©
,"eäéðéa eäéàmey oi`e - ¦¥©§

drax`a cegi`e daxiw

`vnp `edyk d"awd ici lr `l` (`xap lk akxen mdn) zeceqid

deedzn ± zeceqid drax`a seqÎoi`d gek ici lr ,mdipia

enk ,ipyl cg` miiktd md mnvr cvny zexnl ,mdipia zexagzd

,mine y`ì ïàk ãòBðBL.my xdfd ly ±:øîBì äöBøådna - ©¨§§¤©
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oeiqנח c"k iying mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון כ"ד חמישי יום

,166 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéðò ë"â åäæå,ct 'nr cr.úéìëúå ìåáâ

,"ïéîìò ìk ááBñ" ïéðò ïk íb eäæålk z` aaeqe siwn `edy - §¤©¥¦§©¥¨©§¦
,zenlerd,Leøt`vnp `l `edy dpeekd oi` "oinlr lk aaeq" - ¥

`l` ,ea rityn jke ,cala eilr siwn wxe envr mlera melye qg

:`id "aaeq" ly zernyndäæéàa ïðBaúî íãàLk ,ìLî Cøc¤¤¨¨§¤¨¨¦§¥§¥¤
Bà BìëNa äîëç øác§©¨§¨§¦§

a,BzáLçîa éîLb øác̈¨©§¦§©£©§
BzáLçîe BìëN éæà£©¦§©£©§
àeää øácä ìò íéôéwî©¦¦©©¨¨©
Bà BzáLçîa øiöîä©§ª¨§©£©§

,BìëNaxacd ixdy - §¦§
,ezaygnae elkya `vnp

ïéà Cà,daygnde lkyd ± ©¥
àeää øácä ìò íéôéwî©¦¦©©¨¨©

;Lnî ìòôa Lnîmd - ©¨§Ÿ©©¨
cala "xeiv"d z` mitiwn

z` `l la` ,xacd ly

oaen df xac .envr xacd

,inyb xaca cgeina

ixd envr inybd xacdy

mewna ynn lreta `vnp

day ,ezaygna `l ,xg`

,xacd ly "exeiv" wx `vnp

cala "xeiv"d z` wxe

,ezaygn dtiwnìáà£¨
áéúëc àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¦§¦

déaaezk eiably ±21:ék" ¥¦
íëéúáLçî éúáLçî àìŸ©§§Ÿ©©§§Ÿ¥¤

"'Bâådaygndy ± §
ly ezaygn ,licadl ,xy`n ixnbl xg` ote`a `id dlrnly

dpd ,mc`ìk úôwî ,íéàøápä ìk òãBiL Búòéãéå BzáLçî©£©§¦¦¨¤¥©¨©¦§¨¦©¤¤¨
àéä éøäL ,Lnî ìòôa àøáðå àøáð,dlrnly daygnd ±àéä ¦§¨§¦§¨§Ÿ©©¨¤£¥¦¦

.Lnî ìòôa Léì ïéàî Búeeäúäå Búeiçxacdy itk `ly ± ©§¦§©¥©¦§¥§Ÿ©©¨
oi`e ezaygna `vnp epi` envr xiievnd xacdy ,mc`d lv`

.ezaygna `vnp xacd ly exeiv wx ,xacd lr drityn ezaygn

drityn `ide ,ynn `xapd z` dtiwn dlrnly daygnd eli`e

zeigdy ote`a df oi` j` .ezeigdle "yi"l "oi`"n ezeedl `xapa

ly ezeinipta hlwidl dleki `id f`y ,`xapl m`zda znvnhvn

dlrnl `idy ,dlrpd dzbixcna zx`yp ef zeig `l` ,`xapd

ly ezeinipta zeyalzda hlwidl lkezy cr mvnhvdln dlrn

oipr z` `xapa drityn `id ,dzbixcna dzeidae ± `xapd

.zeigde zeedzddúeiçä úðéça àéä ¯ "ïéîìò ìk àlîî"e§©¥¨¨§¦¦§¦©©©
úLaìúnä,zeiniptaàéäL ,àøápä íöò CBzzeigd ± ©¦§©¤¤¤¤©¦§¨¤¦

,"oinlr lk `lnn" zpiganyBëBúa úîöîöî,`xapd ly ± §ª§¤¤§
,àøápä úeäî Cøò éôk ,áø íeöîöazeigd lry oeeik ,oky - §¦§©§¦¤¤¨©¦§¨

ly ezeinipta yalzdl

on ,ez` cg`zdle `xapd

itl mvnhvz `idy gxkdd

± `xapd ly ezedn jxr

,leab lra ixd `ed `xapde

ef zeigy gxkdd on ixd

`eaz,leab ly ote`a

:oldlck ,zlaben dxeva

àeäL,`xapd ±ìeáb ìòa ¤©©§
Búenëa úéìëúå§©§¦§©

eðéäc ,Búeëéàå± §¥§©§
"ezeki`" ly zernynd

`idBúeáéLçå Búìòî± ©£¨©£¦
zeki`d mby ,`xapd ly

ly zeigd opi` zeaiygde

cvn wx ze`a od ,`xapd

,`xapd seb,LîMä ïBâk§©¤¤
ìeáb Bì Lé BôebL¤¥§

,Búenëa úéìëúålceba - §©§¦§©
,ynydàeäLæñ÷ Bîk ¤§

øeck ìãâk íéîòt§¨¦§Ÿ¤©
õøàä22Búeëéàå , ¨¨¤§¥

,Búìòîe,ynyd ly - ©£¨
Bì Lé ïk íb ,BøBà àeä©¥¥
øçàî ,úéìëz ézìáì øéàé àì ék ,øéàäì ìëeé änk ãò ìeáb§©©¨©§¨¦¦Ÿ¨¦§¦§¦©§¦¥©©

àøáð àeäLdxi`n ynyd mpn` m`e ± laben ixd `ed `xape ± ¤¦§¨
,ax wgxnl.dlabda z`f lka la`éìòa íä íéàøápä ìk ïëå§¥¨©¦§¨¦¥©£¥

.'eë äðL ÷"ú Cìäî òé÷øì õøàäî ék ,úéìëúå ìeábjke ± §§©§¦¦¥¨¨¤¨¨¦©©£©¨¨
.dpy w"z jldn ok mb riwxl riwx oiaïk íàåyi mi`xaply ± §¦¥

,zilkze leabíäa úLaìîä úeiçä,mzeinipta ±úðéçáa àéä ©©©§ª¤¤¨¤¦¦§¦©
íéîeöîö íöîöúäì älçz äëéøö ék ,íeöòå áø íeöîö¦§©§¨¦§¦¨§¦¨§¦§©§¥¦§¦

døBàå dçkî äeäúiL ãò ,íéîeöòå íéaø,ef zeig ly ±íöò ©¦©£¦©¤¦§©¤¦Ÿ¨§¨¤¤
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ח.21. נה, ˘ËÈÏ"‡22.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰קע הכ"ב) (פ"ה שבועות בהל' וכ"ה פעמים קע כמו ה"ח) (פ"ג יסוה"ת ברמב"ם "והנה :

פעם". שמיניות ושלש קסו וכותב: יותר לדייק הרמב"ם נחית נושא) והנני (ד"ה להרמב"ם פיה"מ בהקדמת כי אדה"ז, על ול"ק פעמים.

oeiq d"k iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון כ"ה שישי יום
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äðåîàäå ãåçéä øòù
éë
ùáìúîä ä"á÷ä ìù åéô çåø àåä úåéçä øå÷î
ìåëé äéä 'úé åéô çåøå äøåúáù úåøîàî äøùòá
ïéà úåîìåò àåøáìå úéìëúå õ÷ ïéàì èùôúäì
àìå ãò éãò íúåéçäìå íúåëéàå íúåîëì úéìëúå õ÷
êë ñ"à àø÷ð ä"á÷äù åîëù) ììë æ"äåò àøáð 'éä
úåéçä åðééä ãç éäåîøâå åäéàã åéúåìåòôå åéúåãî ìë
åéúåãî øàùå íéîçøå ãñç ïäù åéúåãîî úëùîðä
åéô çåøá úåùáìúîù ïúåùáìúä é"ò úåùåã÷ä
'ä øáãá äðáé ãñç é"ò íìåòå éäéå øîà àåä éë
àöî÷ ïéãäë äæ ãñçì ùåáìå éìë äùòðä åéô çåøå
øåàä ä"á÷ä íöîöù àìà (äéáå äéðéî äéùåáìã
êåú åùéáìäå åéô çåøî èùôúäì ìëåéù úåéçäå
ïäéôåøéö éôåøéöå úåøîàî äøùò ìù úåéúåà éôåøéö
ïøôñîå ïðåáùçáå ïîöò úåéúåàä úåøåîúå éôåìéçá

øåàä úãéøé ìò äøåî äøåîúå óåìéç ìëùúåéçäå
úåéçäìå àåøáì ìëåéù åðééäã äâøãîì äâøãîî
äúåçô àéä íúìòîå íúåëéà úåâøãîù íéàåøá
úåéúåàî íéàøáðä íéàåøáä úìòîå úåëéà úåâøãîî
ùáìúî ïäáù úåøîàî äøùòáù ïîöò úåáéúå
äøåî ïåáùçäå åéúåãî ïäù åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä
àìù ãò èåòéî øçà èåòéî úåéçäå øåàä èåòéî ìò
ïåáùçä 'éçá àåäù äðåøçà 'éçá àìà åðîî øàùð
úåéçå øåàá úåìåìë úåâøãîå úåçë éðéî äîë øôñîå
ìë øçàå) åæ äáéú ìù äæ óåøéöá ùáåìîä äæä
'úé åúîëç äøæâ øùàë ïäá àöåéëå äìàä 'éîåöîöä
'éðåúçúá íâ ùáìúäì úåéçäå øåàä ìåëé 'éäù àåä
äøåî äîù î"ã ïáà éë íîåãä øôòå íéðáà åîë
úôñåð óìà ãåòå åøôñîá ï"á äìåòä íùî äùøù éë
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oeiqס e"k ycew zay mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון כ"ו קודש שבת יום
פרקח ,dt 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ù"î äðäå ç ÷øô,170 'nr cr.íìëùá øééöìå

,'ied my lyóìà ãBòå,"oa`" dlna ±øçà íMî úôñBð26, §¨¤¤¤¦¥©¥
.døöBéì òeãiä ["íòèì" :úBéäì êéøöc äàøð] (íòùéì)± ¦§¤§¨¦¦§§©©©¨©§§¨

ila ,o"a meyn `ed dyxyy zexnl ,s"l`d "oa`" dlnl sqep recn

.s"l`,ãàî íéðBéìò úBîìBòa àeä Bîöòa ï"a íL ,äpäå- §¦¥¥©§©§§¨¤§¦§Ÿ
epnn deedzn ,`eti` ,cvik

?zinyb oa`éãé ìòL ÷ø©¤©§¥
íéîeöòå íéaø íéîeöîö¦§¦©¦©£¦

äâøãnî,xzei dpeilr ± ¦©§¥¨
,äâøãîì,xzei dpezgz - §©§¥¨

epnî ãøéo"a mydn ± ¨©¦¤
,mipeilrd zenlerayúeiç©

ãò ,ãàî ãàîa èòeî¨¦§Ÿ§Ÿ©
Bæå .ïáàa Laìúäì ìëeiL¤©§¦§©¥§¤¤§

íîBcä Lôð àéäzeigd ± ¦¤¤©¥
,znvnevndäeäîe äiçîä©§©¨§©¨

BúBà,oa`d z` ±ïéàî¥©¦
Bîëe ,òâø ìëa Léì§¥§¨¤©§

.ìéòì øàaúpLmby ± ¤¦§¨¥§¥
zipgex ytp yi mneca

oi`n eze` deedne dignd

.yilBæå,mi`xapd z` zeedle zeigdl xzeia znvnevnd zeigd ± §
,"ïéîìò ìk àlîî" úðéça àéä.zenlerd lk `lnn -ïéàM äî ¦§¦©§©¥¨©§¦©¤¥
.("ïéîìò ìk ááBñ" úðéça ïkznvnevn dpi` zeigd da ± ¥§¦©¥¨©§¦

dzbixcna `idy itk `xapa drityn `id `l` ,`xapl m`zda

zeedzdl mileki eid zeigd zpigany ixd .mevnv ila ,zinvrd

zeize`a zyalzn `idyk `wece ,zilkze leab ila zenler

odn f` mieedzn ,oditelig itelige oditeligae "zexn`n dxyr"

,zilkze leab ilra mi`xap

:oldl xaqeiy itkçk ìëå§¨Ÿ©
äâøãîeixg`y ± ©§¥¨

oeayg zpigaa ,minevnvd

,cala zeize`dàøáì ìBëé̈¦§Ÿ
úðéça éôk íéàeøa§¦§¦§¦©
õ÷ ïéàì ïk íb Bæ äâøãî©§¥¨©¥§¥¥
íúenëa úéìëúå§©§¦§©¨

úBéçäì ,íúeëéàå,mze` ± §¥¨§©£
çk àeäL øçàî ,ãò éãò£¥©¥©©¤Ÿ©

ìöàðå èMtúnä 'ä± ©¦§©¥§¤¡¨
,yxteneïéàå ,åét çeøî¥©¦§¥

,'eë øBöòîxevrn oi` - ©£
,efk dxeva hytzdln eiptl

íúeëéà äéäé àlL Cà©¤Ÿ¦§¤¥¨
,Ck ìk äìBãb äìòîa§©£¨§¨¨¨
çk úðéçaî úBàøaäì eìëeiL íéàeøa úìòîe úeëéàk§¥©£©§¦¤§§¦¨§¦§¦©Ÿ©

:ïîöò úBiúBàä úâøãîeitelign mieedznd mi`xapd eli`e - ©§¥©¨¦©§¨
.dlrnae zeki`a dhnl md ,zeize`d oeaygn mb dne ,zeize`d

.ç ÷øtip`" aezkd zernyny ,owfd epax xiaqd ,'f wxt ,mcewd wxta ¤¤
ly ezecg`a iepiy mey "dlrt" `l mlerd zeedzdy ,`id "izipy `l 'd

,xnel mewn yiy zexnl ,ixdy .ezriciae ezrca `le envr ea `l - d"awd

zrici - dlrnly dricia sqep ,mze` rcei d"awdy mi`xap eedzpy dnay

oi` zn`a dpd - mi`xapd

dricid ,oky ,jk xacd

mr cg` xac `id dlrnly

enk df oi`) envr d"awd

mc`d lv` xacdydricidy ,

eytp ik ,eytpa sqep xac `id

`le ,zakxen `id mc`d ly

ezecg`y oeeik .(dheyt zecg`

ila ,dheyt zecg` `id jxazi

zricia :ixnbl xg` drici beq `id ezriciy xnel gxkdd on ,dakxd mey

mb dpyi ixd "envr zrici"e ,epnn mieedznd mi`xapd lk rcei `ed envr

ote` .xac mey ea sqep `l mi`xapd zriciay jk ,mi`xapd eedzpy iptl

,df wxta .biydle oiadl iyep`d lkyd zlekia oi` ,xiaqd ,drici ly df

:dlrnly dricil rbepa m"anxd xne`y dny ,owfd epax xiaqi ,'g wxt

xacd `l` ,d"awd ly ezrcl qgia wx `l `ed "'ek recid `ed rcnd `ed"

mdy ,epevxle eznkgl qgia mbe ,eizenye eizecn lkl qgia mb jk `ed

.envr d"awd mr cg` xac mlek

í"aîøä áúkM äî ,äpäå§¦¥©¤¨©¨©§©
¯ LBãwäL äëøáì BðBøëæ¦§¦§¨¨¤©¨
Búeäî àeä ¯ Ceøä¨
ìkä Bzòãå Búeîöòå§©§§©§©Ÿ
úecçà ,Lnî ãçà¤¨©¨©§
ììk úákøî àìå äèeLt§¨§Ÿª§¤¤§¨
ìëa Lnî ïéðòä ïk ¯¥¨¦§¨©¨§¨
¯ LBãwä ìL åéúBcî¦¨¤©¨
ìëáe ,àeä ¯ Ceøä§¨
íðBøëæ eðéîëçå íéàéápä Bì epkL íééepkäå íéLBãwä åéúBîL§¨©§¦§©¦¦¤¦©§¦¦©£¨¥¦§¨

ïBâk ,äëøáìd"awd z` mipkn l"f epinkge mi`iapdy dn ± ¦§¨¨§
:xeza,ïäa àöBiëå "ãéñç"å "íeçø"å "ïepç"mipkn oda zecn - ©§©§¨¦§©¥¨¤

,d"awd z`àø÷pM äî ïëå,d"awd ±:áéúëc ,"íëç"enk - §¥©¤¦§¨¨¨¦§¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

.äøöåéì òåãéä [íòèì ì"öã 'øð] (íòùéì) øçà íùî
ãàî íéðåéìò úåîìåòá àåä åîöòá ï"á íù äðäå
äâøãîì äâøãîî íéîåöòå íéáø 'éîåöîö é"òù ÷ø
ìëåéù ãò ãàî ãàîá èòåî úåéç åðîî ãøé
äåäîå 'éçîä íîåãä ùôð àéä åæå ïáàá ùáìúäì
'éçá àéä åæå ì"ùîëå òâø ìëá ùéì ïéàî åúåà
ìåëé äâøãîå çë ìëå (ò"ëåñ 'éçá ë"àùî ò"ëîî
õ÷ ïéàì ïë íâ åæ äâøãî 'éçá éôë íéàåøá àåøáì
øçàî ãò éãò úåéçäì íúåëéàå íúåîëá úéìëúå
øåöòî ïéàå åéô çåøî ìöàðå èùôúîä 'ä çë àåäù
ë"ë äìåãâ äìòîá íúåëéà 'éäé àìù êà .'åë
çë 'éçáî úåàøáäì åìëåéù íéàåøá úìòîå úåëéàë

:ïîöò úåéúåàä úâéøãîå

äðäå ç ÷øôåúåäî ä"á÷äù ì"æ í"áîøä ù"î
ùîî ãçà ìëä åúòãå åúåîöòå
ùîî ïéðòä ïë ììë úáëøåî àìå äèåùô úåãçà
íéùåã÷ä åéúåîù ìëáå ä"á÷ä ìù åéúåãî ìëá
íåçøå ïåðç ïåâë ì"æçå íéàéáðä åì åðéëù íééåðéëäå
áéúëã íëç àø÷ðù äî ïëå ïäá àöåéëå ãéñçå
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.26‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(סע"ב (עח, משפטים בתו"א עד"ז מ"ה. משם שאל"ף המקום מאבני ויקח עה"פ להצ"צ אוה"ת "ראה :

משם סתם כאן כתב שלכן וי"ל ועוד. אבן מע' קה"י ב) (יג, שה"ש לקו"ת ג"כ וראה אחר. באופן מפרש ד) (א, אבן‡Á¯במאו"א אית כי

ב)". רעט, (זח"ג אבן ואית

oeiq e"k ycew zay mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

aezky1:ïëå ,"'Bâå íëç àeä íâå",mb ±BðBöøaezky enk ±2: §©¨¨§§¥§
"àeä ãñç õôç"å "åéàøé úà 'ä äöBø ék"3mr cqg zeyrl ± ¦¤¤§¥¨§¨¥¤¤

,mi`xapúa äöBø"åíúúéîa õôç Bðéàå íéòLø ìL íúáeL §¤¦§¨¨¤§¨¦§¥¨¥§¦¨¨
"íúòLøáe4dne dvex `edy dn ,mipiprd ipy o`k yi ixd ± §¦§¨¨

dvex `l `edyøBäè"e§
"òøa úBàøî íéðéò5± ¥©¦¥§§¨

ixd .ea dvex `ed oi`y xac

mb d"awdl miqgiiny

mbe lkye dnkg mb ,zecn

j` ± oevxBðBöø ïéà¥§
Bcñç úcîe Búîëçå§¨§¨¦©©§
åéúBcî øàLe Búeðîçøå§©£¨§¨¦¨
äákøäå éeaø Ba íéôéñBî¦¦¦§©§¨¨
Búeäîa íBìLå ñç©§¨§¨
Búeîöò àlà ,Búeîöòå§©§¤¨©§
Búîëçå BðBöøe Búeäîe¨§§¨§¨
úcîe ,Bzòãå Búðéáe¦¨§©§¦©
,Búeðîçøå Búøeáâe Bcñç©§§¨§©£¨
Bcñçî äìeìkä Bzøàôúå§¦§©§©§¨¥©§
åéúBcî øàL ïëå ,Búøeáâe§¨§¥§¨¦¨

úBLBãwäezenvr ixd ± ©§
oevx ,eizegek lke ezedne

md ,zecne c"ag ,zexitqe

äèeLt úecçà ìkä©Ÿ©§§¨
Búeîöò àéä àéäL ,Lnî©¨¤¦¦©§
áúkL Bîëe ,Búeäîe¨§¤¨©
äæ øácL ,ì"æ í"aîøä± ¨©§©©¤¨¨¤

,ez` cg` xac md ,d"awd ly dnecke ezrcyäta çk ïéà¥Ÿ©©¤
ì ïæàa àìå ,Bøîàì.Béøea ìò Bøékäì íãàä áìa àìå ,BòîL §¨§§Ÿ¨Ÿ¤§¨§§Ÿ§¥¨¨¨§©¦©§

?dnl jk lke ±äöBøL úBìkNnä ìk BìëNa øiöî íãàä ék¦¨¨¨§©¥§¦§¨©ª§¨¤¤
,Ba íäL úBîk ìkä ¯ ïéáäìe ìékNäì`edy dpade oeirx lk - §©§¦§¨¦©Ÿ§¤¥

,envr ea `edy itk envrl eze` xiivn `ed oiadl dvexïBâk§
äöBøL,mc`d ±,äîëç úeäî Bà ,ïBöøä úeäî BìëNa øiöì ¤¤§©¥§¦§¨¨¨¨¨§¨

Bà ,úòc Bà ,äðéa Bà¦¨©©
íéîçøå ãñç úcî úeäî̈¦©¤¤§©£¦

ïäa àöBiëåx`y ± §©¥¨¤
,zecndïlk øiöî àeä§©¥ª¨

.Ba ïäL úBîkmyk okle ± §¤¥
lkyl qgia `ed xacdy

dvexyk mb jk ,mzq zecne

lky ly oiprd oiadl mc`d

`edy ,dlrnly zecne

ici lr mze` biydl dqpn

lkyd zedn z` exeiv

mdy itk zecndeea.ìáà£¨
àeä-Ceøa-LBãwä úîàa¤¡¤©¨¨

Oðå íø àeäLBã÷å à ¨§¦¨§¨
àeäL øîBìk ,BîL± §§©¤

,d"awdìcáîe LBã÷̈ª§¨
õ÷ ïéà ãò úBááø àBaø¦§¨©¥¥
,úBìcáä úBâøãî úéìëúå§©§¦©§¥©§¨
âeñå Cøòî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¥¤¤§
úBçaLzä ìk ïéîe¦¨©¦§¨
eìëeiL úBìònäå§©©£¤§
øiöìe âéOäì íéàøápä©¦§¨¦§©¦§©¥

.íìëNa`xwp `ed okl ± §¦§¨
dlrne dbixcn lkn lcaene yecw `ed ik ,"`ed jexa yecwd"

;`xap ly ezbyd xcbay
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äðåîàäå ãåçéä øòù
åéàøé úà 'ä äöåø éë åðåöø ïëå 'åâå íëç àåä íâå
åðéàå íéòùø ìù íúáåùúá äöåøå àåä ãñç õôçå
òøá úåàøî íéðéò øåäèå íúòùøáå íúúéîá õôç
øàùå åúåðîçøå åãñç úãîå åúîëçå åðåöø ïéà
åúåîöòå åúåäîá å"ç äáëøäå éåáéø åá íéôéñåî åéúåãî
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøå åúåäîå åúåîöò àìà
äìåìëä åúøàôúå åúåðîçøå åúøåáâå åãñç úãîå
ìëä úåùåã÷ä åéúåãî øàù ïëå åúøåáâå åãñçî
åúåäîå åúåîöò àéä àéäù ùîî äèåùô úåãçà
åøîàì äôá çë ïéà äæ øáãù ì"æ í"áîøä ù"îëå
åéøåá ìò åøéëäì íãàä áìá àìå åòîùì ïæàá àìå
äöåøù úåìëùåîä ìë åìëùá øééöî íãàä éë
äöåøù ïåâë åá íäù úåîë ìëä ïéáäìå ìéëùäì
äðéá åà äîëç úåäî åà ïåöøä úåäî åìëùá øééöì
ïäá àöåéëå íéîçøå ãñç úãî úåäî åà úòã åà
ùåã÷ä úîàá ìáà åá ïäù úåîë ïìåë øééöî àåä
ùåã÷ àåäù øîåìë åîù ùåã÷å àùðå íø àåä ä"á
úåâøãî úéìëúå õ÷ ïéà ãò úåááø àåáéø ìãáåîå
úåçáùúä ìë ïéîå âåñå êøòî äìòî äìòîì úåìãáä
íìëùá øééöìå âéùäì íéàøáðä åìëåéù úåìòîäå
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ב.1. לא, יא.2.ישעי' קמז, יח.3.תהלים ז, נעילה.4.מיכה תפילת כג. יח, יחזקאל יג.5.ראה א, חבקוק
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aezky1:ïëå ,"'Bâå íëç àeä íâå",mb ±BðBöøaezky enk ±2: §©¨¨§§¥§
"àeä ãñç õôç"å "åéàøé úà 'ä äöBø ék"3mr cqg zeyrl ± ¦¤¤§¥¨§¨¥¤¤

,mi`xapúa äöBø"åíúúéîa õôç Bðéàå íéòLø ìL íúáeL §¤¦§¨¨¤§¨¦§¥¨¥§¦¨¨
"íúòLøáe4dne dvex `edy dn ,mipiprd ipy o`k yi ixd ± §¦§¨¨

dvex `l `edyøBäè"e§
"òøa úBàøî íéðéò5± ¥©¦¥§§¨

ixd .ea dvex `ed oi`y xac
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ב.1. לא, יא.2.ישעי' קמז, יח.3.תהלים ז, נעילה.4.מיכה תפילת כג. יח, יחזקאל יג.5.ראה א, חבקוק

ה'תש"גכ סיוןיום רביעי

חומש: שלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: פרק ז. ובזה . . . ־פב־ עליו כלל.

מפתגמי אאזמו"ר: דער שכל און מדות געבוי פון א חסיד, איז לפי ערך זיין ערשטע 
יחידות בא זיין רבי'ן. די ערשטע יחידות איז לפי ערך מהות עצמו פון א חסיד, לפי אופן 

מהות עצמו אזא סדר עבודה גיט איהם דער רבי.

ל ָחִסיד הּוא ְלִפי ֶעֶרְך  ּדֹות ׁשֶ ֶכל ְוַהּמִ י ]ַמֲהַר"ׁש[: ִמְבֶנה ַהּשֵׂ ֵמי ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ְתּגָ ִמּפִ
ל  ַהְיִחידּות ָהִראׁשֹוָנה ִהיא ְלִפי ֶעֶרְך ַמהּות ַעְצמֹו ׁשֶ ּלֹו.  ׁשֶ י  ָהַרּבִ ּלֹו ֵאֶצל  ׁשֶ ַה'ְיִחידּות' ָהִראׁשֹוָנה 

י. ֶזה ֵסֶדר ֲעבֹוָדה נֹוֵתן לֹו ָהַרּבִ ֶהָחִסיד. ְלִפי ֹאֶפן ַמהּות ַעְצמֹו – ּכָ

יום 
ראשון

היום יום . . .



היום יום . . . סב

ה'תש"גכא סיוןיום חמישי

חומש: שלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: והנה גדר . . . ־פב־ סטרין

רבינו בספר של בינונים פ"ג אומר, כי ג' מוחין חב"ד וז' מדות הם השתלשלות מעשר 
ספירות העליונות, דכל זה הוא בנפש רוח ונשמה שהם המתלבשים בגוף האדם, אמנם 
ענין המסירת נפש על אלקות, ווָאס א איד ניט ער וויל און ניט ער קָאן זיין ח"ו א נפרד 
מאלקות, זהו מעצמות א"ס ב"ה, שלמעלה מענין הספירות דראשיתם היא ספירת החכמה.

ר  לּות ֵמֶעׂשֶ ְלׁשְ ּתַ "ד ְוז' ִמּדֹות ֵהם ִהׁשְ י ג' מֹוִחין ַחּבַ ֶרק ג' אֹוֵמר, ּכִ ינֹוִנים ּפֶ ל ּבֵ ֵסֶפר ׁשֶ נּו ּבְ ַרּבֵ
גּוף ָהָאָדם, ָאְמָנם ִעְנַין  ים ּבְ ׁשִ ְתַלּבְ ֵהם ַהּמִ ָמה ׁשֶ ֶנֶפׁש רּוַח ּוְנׁשָ ָכל ֶזה הּוא ּבְ ְסִפירֹות ָהֶעְליֹונֹות, ּדְ
ֶזהּו  ֵמֱאֹלקּות,  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ֵרד  ְלִהּפָ ָיכֹול  ְוֵאינֹו  רֹוֶצה  ֵאינֹו  הּוִדי  ּיְ ׁשֶ ֱאֹלקּות,  ַעל  ֶנֶפׁש  ִסיַרת  ַהּמְ

יָתם ִהיא ְסִפיַרת ַהָחְכָמה. ֵראׁשִ ִפירֹות ּדְ ַמְעָלה ֵמִעְנַין ַהּסְ ּלְ רּוְך הּוא ׁשֶ ֵמַעְצמּות ֵאין סֹוף ּבָ

ה'תש"גכב סיוןיום ששי

חומש: שלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה אעפ"י . . . ־164־ לתחתונים.

ית  ְך ְמָצְרִפים ִציּצִ ְלָפָניו, ַאַחר ּכָ ּיֹות ּדִ יּצִ ה ב' ַהּצִ ִחּלָ ִרים ּתְ לֹום כּו'" ְמַחּבְ ַלֲאִמיַרת "ַוֲהִביֵאנּו ְלׁשָ
ַיד  ּדְ ֶרת  ַלּזֶ ְקִמיָצה  ין  ּבֵ אֹוָתם  ְואֹוֲחִזים  ִמין  ַהּיָ ָכָנף  ּדְ ית  ִציּצִ ֶזה  ַאֲחֵרי  ַלֲאחֹוָריו,  ּדְ ָמאִלי  ַהּשְׂ ָנף  ּכָ

ֹמאל. ׂשְ
ֶמת,  ית, ֱאֶמת, ַקּיֶ ית, ְלִציּצִ ית, ִציּצִ בֹות: ִציּצִ ֲאִמיַרת ּתֵ ָעִמים, ַהְינּו ּבַ ׁש ּפְ ּיֹות ׁשֵ יּצִ ִקים ַהּצִ נֹוׁשְ

ָלַעד.

ה'תש"גכג סיוןשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ּמּוז. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ּתַ

חומש: שלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה כמ"ש . . . ־פג־ מהרמ"ק ז"ל.

מענה אאזמו"ר לאאמו"ר ביחידות חורף תרל"ה: היצה"ר נקרא נה"ב לא מפני שהוא 
להבין  מרובה  לחכמה  וצריכים  שבחיות,  פקח  שועל  הוא  לפעמים  כי  דוקא,  בהמה 

תחבולותיו. ולפעמים הוא מתלבש בלבוש צדיק תמים ענו ובעל מדות טובות.
בכל אחד ואחד הנה"ב שלו היא לפי מהותו הפרטי. ויש אשר מתעורר חשק גדול ללמוד 
חסידות או להתבונן היטב באיזה השכלה, ובאמת הנה זהו רק עצת היצר ומתחבולות נה"ב 

למנוע מעבודת התפלה וכדומה.
ונקוט האי כללא בידך וזכור אותו תמיד, כי כל דבר המועיל או מביא לעבודה בפועל, 
הנה כל מניעה שתהי' לדבר זה - אפילו אם המניעה היא מדבר היותר נעלה - הוא רק 

מתחבולותי' של נה"ב.
וסיים אאמו"ר נ"ע: עד אז לא ידעתי אז עס קען זיין א פרומער נה"ב, ווער רעדט 

נָאך א חסידישער נה"ב.

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי
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ֹחֶרף  יִחידּות  ּבִ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ַלֲאֹדִני  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ַמֲעֶנה 
י ִלְפָעִמים הּוא ׁשּוָעל  ְוָקא, ּכִ ֵהָמה ּדַ הּוא ּבְ ֵני ׁשֶ ֲהִמית, ֹלא ִמּפְ ֶצר ָהַרע ִנְקָרא ֶנֶפׁש ַהּבַ תרל"ה: ַהּיֵ
יק  ְלבּוׁש ַצּדִ ׁש ּבִ ְחּבּולֹוָתיו. ְוִלְפָעִמים הּוא ִמְתַלּבֵ ה ְלָהִבין ּתַ ַחּיֹות, ּוְצִריִכים ְלָחְכָמה ְמֻרּבָ ּבַ ַח ׁשֶ ּקֵ ּפִ

ִמים ָעָנו ּוַבַעל ִמּדֹות טֹובֹות. ּתָ
דֹול  ק ּגָ ר ִמְתעֹוֵרר ֵחׁשֶ ָרִטי. ְוֵיׁש ֲאׁשֶ ּלֹו ִהיא ְלִפי ַמהּותֹו ַהּפְ ֲהִמית ׁשֶ ֶפׁש ַהּבַ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ַהּנֶ ּבְ
ְחּבּולֹות  ֶצר ּוִמּתַ ה ֶזהּו ַרק ֲעַצת ַהּיֵ ָלה, ּוֶבֱאֶמת ִהּנֵ ּכָ ֵאיֶזה ַהׂשְ ִלְלֹמד ֲחִסידּות אֹו ְלִהְתּבֹוֵנן ֵהיֵטב ּבְ

ה ְוַכּדֹוֶמה. ִפּלָ ֲהִמית ִלְמֹנַע ֵמֲעבֹוַדת ַהּתְ ֶנֶפׁש ַהּבַ
ֵמִביא  אֹו  ַהּמֹוִעיל  ָבר  ּדָ ל  ּכָ י  ּכִ ִמיד,  ּתָ אֹותֹו  ּוְזֹכר  ָיְדָך  ּבְ ֶזה[  ָלל  ּכְ ]ֶוֱאחֹוז  ָלָלא  ּכְ ַהאי  ּוְנקֹוט 
ָבר ַהּיֹוֵתר ַנֲעֶלה  ִניָעה ִהיא ִמּדָ ְהֶיה ְלָדָבר ֶזה – ֲאִפּלּו ִאם ַהּמְ ּתִ ל ְמִניָעה ׁשֶ ה ּכָ ֹפַעל, ִהּנֵ ַלֲעבֹוָדה ּבְ

ֲהִמית. ל ֶנֶפׁש ַהּבַ ְחּבּולֹוֶתיָה ׁשֶ – הּוא ַרק ִמּתַ
ֲהִמית  ּבַ ֶנֶפׁש  ֵכן  ּתָ ּתִ ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ ֹלא  ָאז  ַעד  ֵעֶדן:  ָמתֹו  ִנׁשְ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ם  ְוִסּיֵ

ְלבּוׁש[ "ֲחִסיִדי". ֲהִמית ]ּבִ ר ַעל ֶנֶפׁש ּבַ ּלֹא ְלַדּבֵ ַמִים, ׁשֶ ְלבּוׁש[ ְיֵרא ׁשָ ]ּבִ

ה'תש"גכד סיוןיום ראשון

חומש: קרח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה מכאן . . . ־166־ הכל א'.

ִנים. ירֹו ּפָ ֵאין ֲאִני ַמּכִ ּלֹו ֵאַלי ֵמַאַחר ׁשֶ רּות ׁשֶ ה ִהיא ַהִהְתַקּשְׁ ּמֶ ֹוֵאל ּבַ ַהּשׁ
י, קֹוֵרא  ּלִ ֲאָמֵרי ֲחִסידּות ׁשֶ הּוא לֹוֵמד ַהּמַ ׁשֶ ית ִהיא ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ּכְ רּות ָהֲאִמּתִ ..ַהִהְתַקּשְׁ
ִיְחיּו,  ִמיִמים  ַהּתְ ְוַתְלִמיֵדי  "ד[  ַחּבַ ֲחִסיֵדי  לֹוֵמנּו,  ׁשְ י  ]=ַאְנׁשֵ ַאַנ"ׁש  ְיִדיַדי,  ִעם  ר  ּוִמְתַחּבֵ יחֹות  ַהּשִׂ ֶאת 
ֶזה ִהיא  ה ּבָ ּמּוִדים, ִהּנֵ י ַהּלִ ִמיַרת ְזַמּנֵ ים ּוִבׁשְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ִתי ּבַ ׁשָ ּקָ ם ּבַ ִלּמּוָדם ּוְבִהְתַוֲעדּוָתם, ּוְמַקּיֵ ּבְ

רּות. ַהִהְתַקּשְׁ

ה'תש"גכה סיוןיום שני

חומש: קרח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: וז"ש בתקונים . . . ־166־ דממלא לון.

ְעּתֹו,  ִמּדַ ה  יֶחּנָ ַיּסִ ים:  רּוׁשִ ּפֵ ֵני  ׁשְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ה",  ֶחּנָ ַיׁשְ ִאיׁש  ְבֶלב  ָאָגה  "ּדְ
ה ַלֲאֵחִרים. יֶחּנָ ְיׂשִ

ים ֶאת ִעְנָינֹו. יׁשִ ְרּגִ ּמַ ּגּוף, ֲאָבל ְמֻאָחִדים ִאּתֹו ִעּמֹו, ׁשֶ ַמח ֶצֶדק": ַלֲאֵחִרים ַרק ּבַ ּוֵפֵרׁש ַה"ּצֶ

ה'תש"גכו סיוןיום שלישי

חומש: קרח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: וזה ג"כ ענין . . . ־פד־ בפועל ממש.

ים. ֵהם ַחּיִ ִבים ׁשֶ אֹול חֹוׁשְ ּשְׁ ם ּבַ ּגַ אֹוָלה" – ׁשֶ ים ׁשְ ְרדּו ַחּיִ "ַוּיֵ
ׁשּוָבה,  ר ָלֶהם ְוָעׂשּו ּתְ ּצֵ ֵני ֹקַרח ֹלא ֵמתּו", ָמקֹום ִנְתּבַ מֹו "ּבְ אֹוָלה", ּכְ ים ׁשְ ְרדּו ַחּיִ "ַוּיֵ ָרָכה ּבְ ַהּבְ
ים ְויּוְכלּו ַלֲעׂשֹות  אֹול ִיְהיּו ַחּיִ ּשְׁ ם ּבַ ּגַ ָרָכה, ׁשֶ הּוא ַחי, ְוזֹוִהי ַהּבְ ל עֹוד ׁשֶ ׁשּוָבה מֹוֶעֶלת ַרק ּכָ י ּתְ ּכִ

ׁשּוָבה. ּתְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ב סיון כ' ראשון יום ב'חינוך' דינים שני

:ÁÎ ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰ét ìò óà©©¦

Ba øòâì åéáà ìò äåöî ,ïèwä úà Léøôäì ïéeöî ïéc úéa ïéàL¤¥¥¦§ª¦§©§¦¤©¨¨¦§¨©¨¦¦§Ÿ

ðç" :øîàpL ,äLéøôe äMã÷a Bëpçì éãk ¯ BLéøôäìeìò øòpì C §©§¦§¥§©§¦§ª¨§¦¨¤¤¡©£Ÿ©©©©

."Bkøc ét¦©§

לתמוה: ויש

בנוגע קטן, חינוך דין את פעמים כמה כבר הביא הרמב"ם א.

מצוות וכמה הל'לכמה ה"א; פ"ה ברכות הל' ה"ט; פ"ג ציצית הל' (לדוגמא:

ועוד) ה"י, פ"ב עשור "חנוךשביתת הפסוק את הביא לא פעם ואף –

הפסוק את הרמב"ם הביא אפוא, ומדוע, דרכו". פי על לנער

זו? בהלכה

במצות', 'לחנכו הלשון את הרמב"ם נקט מקומות בכמה ב.

בקדושה'? 'לחנכו וכתב שינה כאן ומדוע

הרמב"ם על מנוח רבנו דברי פי על לבאר עשורויש שביתת (הל'

"חובהשם) כללי, חיוב (א) חיובים: שני יש קטן שבחינוך ,

בדרכי ללכת בניו ולהרגיל ללמד מעצמו אדם כל על המוטלת

פרטי חיוב (ב) וגו'"; דרכו פי על לנער חנוך כדכתיב יושר,

וכמשפטה כתקנה המצוה "שיעשה – מצוה לכל בנוגע מדרבנן

בשלמות".

הקטן את להפריש החיוב הרמב"ם שלדעת לומר ויש

נובע אלא עצמו מצד איסור בכל פרטי חיוב אינו מאיסורים

לחנך היינו יושר", בדרכי ללכת בניו "להרגיל הכללי מהחיוב

איסור. מענייני אותו שמפרישים ע"י בקדושה להתנהג הקטן את

חינוך דין על מדובר בהם המקומות שבשאר מובן זה ולפי

החיוב כאן ואילו שמדרבנן, הפרטי לחיוב הכוונה במצוות

הנלמד הכללי לחיוב שייך איסור מדברי הקטן את להפריש

היא מאיסורים הקטן להפרשת הסיבה כי לנער", "חנוך מהפסוק

בקדושה". לחנכו "כדי

ה'תשע"ב סיון כ"א שני יום הגוי שחיטת

:·ÈŒ‡È ˙ÂÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰óà ¯ èçML éøëð̈§¦¤¨©©

ïî dúìéëà ìò ä÷Bìå ;äìáð BúèéçL ...ìàøNé éðôa èçML ét ìò©¦¤¨©¦§¥¦§¨¥§¦¨§¥¨§¤©£¦¨¨¦

ànL øéäæäL øçàî ;"Bçáfî zìëàå ,Eì àø÷å" :øîàpL ,äøBzä©¨¤¤¡©§¨¨§§¨©§¨¦¦§¥©©¤¦§¦¤¨

¯ øáca eøãb ìBãb øãâå ...øeñà BçáfL ãîì äzà ,Bçáfî ìëàéŸ©¦¦§©¨¨¥¤¦§¨§¨¥¨¨§©¨¨

.äìáð BúèéçL ,äøæ äãBáò ãáBò BðéàL éBb elôàL¤£¦¤¥¥£¨¨¨§¦¨§¥¨

קסבר)התוספות ד"ה ב ג, ב')והרא"ש(חולין סי' ששחיטת(שם כתבו

שנאמר זביחה, בתורת שאינו לפי פסולה כא)גוי יב, (דברים

ש "מה ומשמעו ואכלת" ולא`dz"וזבחת... אוכל", אתה זובח

אינו הגוי אם וגם השחיטה על מצווה אינו כי הגוי, שזובח מה

פסולה. שחיטתו ע"ז עובד

מהכתוב פסולה הגוי ששחיטת לומד הרמב"ם לד,אבל (שמות

"מאחרטו) - מזבחו" ואכלת לך וקרא לאלקיהם, "וזבחו

זה ולפי אסור". שזבחו למד אתה מזבחו יאכל שמא שהזהיר

משום אלא זביחה בר שאינו משום לא פסולה הגוי שחיטת

עובד שאינו גוי "שאפילו וגזרו הוסיפו ורבנן ע"ז, לשם שהיא

נבלה" שחיטתו א)ע"ז ס"ק ב סי' יו"ד שור תבואות משנה. .(כסף

ב)והש"ך ס"ק ב סי' גוי(יו"ד שחיטת הרמב"ם שלדעת סובר

חכמים שהוסיפו והגדר ע"ז, עובד אינו אם גם התורה מן פסולה

מותרת שחיטתם היתה שבתחילה כותים, שחיטת שפסלו הוא,

כמבואר שחיטתם את לפסול וגזרו גביו, על עומד כשישראל

א).בגמרא ו, (חולין

אכילתה על ולוקה "נבלה הגוי ששחיטת הרמב"ם ומדברי

התורה חדש'מן ה'פרי דייק א)", ס"ק שם מן(יו"ד נבלה שהיא

שאם והקשה, לטומאה. אף אלא אכילה לאיסור רק לא התורה

הטומאות אבות בהלכות הרמב"ם לדברי סותרים הדברים כן

ה"י) אינה(פ"ב ע"ז, שעובד אף גוי, שחיטת של נבלה "טומאת :

היא ע"ז תקרובת וטומאת ע"ז טומאת שהרי מדרבנן, אלא

מדבריהם"!

שור" ה"תבואות א)ומבאר ס"ק שם :(יו"ד

האם פירט ולא נבילה הגוי ששחיטת כתב כאן הרמב"ם

הטומאות' 'אבות בהלכות אך מדרבנן, או התורה מן טומאתה

"ואף מדרבנן רק נבילה הגוי ששחיטת מפרט מקומו) (ששם

– באכילה האסור כל לא תורה? דין באכילה אסורה שהיא

וטהורה"! אסורה הטריפה שהרי מטמא,

מבאר התורה? מן אכילתה על לוקים כן אם ומדוע

איסור משום הוא אכילתה על המלקות שחיוב שור' ה'תבואות

נבלה. משום ולא ע"ז תקרובת

ה'תשע"ב סיון כ"ב שלישי יום פחדנית בהמה דין

:ÈŒË ˙ÂÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰äãçtL äîäaä©§¥¨¤¨£¨

;úøzî ...íéîL éãéa äãçt íà ...dlL äàøä ä÷îöL ãò ,äàøéå§¨§¨©¤¨§¨¨¥¨¤¨¦¨£¨¦¥¨©¦ª¤¤

?dúBà ïé÷ãBa ãöék .äôøèe ,äøñçk Bæ éøä ...íãà éãéa äãçt íàå§¦¨£¨¦¥¨¨£¥©£¥¨§¥¨¥©§¦¨

Bæ éøä ¯ dúiøáì äøæç íà ...úòì úòî íéîa äàøä úà ïéáéLBî¦¦¤¨¥¨§©¦¥¥§¥¦¨§¨¦§¦¨¨£¥

.äôøèe ,àéä íãà éãéa ¯ äøæç àì íàå ;úøzîe ,íéîL éãéa¦¥¨©¦ª¤¤§¦Ÿ¨§¨¦¥¨¨¦§¥¨

שמים בידי הבא מפחד שנצטמקה שריאה קיבלו חז"ל

נגרם כשהדבר אך כשרה, והבהמה לקדמותה לחזור עתידה

לקדמותה לחזור עתידה אינה אדם ידי על הבא פחד מחמת

טריפה סכ"ט)והיא לו סי' חדשה ההבדל(שמלה את מבארים ויש .

שדרך וכיון הטבע, פגעי כנגד לעמוד בבריות כוח נתן שהקב"ה

רעמים פחד בפני לעמוד כוח בה יש בשדות לרעות הבהמה

שהוא האדם בידי הבא פחד בפני לעמוד כוח בה אין אך וזיקים,

בחירה סק"ב)בעל הבית יסוד ס"ב, ח"ה לו סי' דוד .(בית

תנאים נחלקו בריות שאר ידי על הנגרם ב)ובפחד נה, (חולין

שהרמב"ם מאחר כי משנה' ה'כסף וכתב טריפה. או כשרה אם

אדם בידי הבא בפחד רק שלדעתו מובן כלל, זאת הזכיר לא

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

כתב משנה' ה'לחם אך כשרה. היא אחר פחד ובכל טריפה היא

הביא ולכן ההלכה, כמי הסתפק כי זאת הזכיר לא שהרמב"ם

הבהמה דין את לברר ניתן שבעזרתו הבדיקה אמצעי את רק

הדעות. לכל

לבדוק הדין מעיקר חובה הרמב"ם שלדעת מבאר, והרדב"ז

לקדמותה שחוזרת כשרואים ורק צמוקה, שנמצאה ריאה כל

ולא האמוראים בימי התחדשה זו שבדיקה אלא כשרה. הבהמה

אחרים בסימנים נקטה המשנה ולכן המשנה, בימי ידועה היתה

שאם ואמרה לא, או לקדמותה לחזור עתידה אם לברר כדי

שאר ידי על וכשנגרם לקדמותה, חוזרת שמים בידי נגרם פחדה

על הבדיקה נתחדשה כאשר אך בדינה. התנאים נחלקו בריות

כי זו, במחלוקת נפקאֿמינה אין שוב במים הריאה שריית ידי

הרמב"ם. זאת הזכיר לא ולכן לבדוק, חובה קיימת המקרים בכל

הבהמה, את לבדוק יש שלעולם משמע הרמב"ם מלשון ואכן

בודקין 'כיצד בסתם כתב שהרי שמים, בידי נגרם כשפחדה אף

אותה...'

מדבר שפחדה כשראינו אף אחר: מטעם כן הסוברים ויש

פחד מחמת הצטמקה הריאה שמא לחשוש יש שמים, שבידי

חוזרת האם לבדוק חובה ולכן אדם, בידי בעבר לה שאירע

הרשב"א)לקדמותה שיטת ע"פ סקל"ה, שם יו"ד חדש .(פרי

ה'תשע"ב סיון כ"ג רביעי יום עצמו על אדם נאמנות

:„È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰úBôøhä òãBiL çaè ìk̈©¨¤¥©©§¥

ì Bì øzî ¯ úeøLk ú÷æça àeä éøäå ,elàäBîöòì ÷cáìå èçL ¨¥©£¥§¤§©©§ª¨¦§Ÿ§¦§Ÿ§©§

ïîàð ãçà ãòL ;LLç äæa ïéàå ,økîìåäéðä Bì Lé ïéa ,ïéøeqàa §¦§Ÿ§¥¨¤£¨¤¥¤¨¤¡¨§¦¦¥¥£¨¨

.Bì ïéà ïéa Búeãòa§¥¥¥

לעצמו ובודק שוחט להיות רשאי בכשרות המוחזק הדין מן

זאת ועם מפסיד. טריפה נמצאה שאם למרות לאחרים, ולמכור

להקל יבוא שלא כדי הטריפות, מן שכר ליטול צריך הטבח

נהגו שלכן הרמ"א וכתב מהכשרות. שכר לקבל כדי ולהכשיר

הממונים אלא לעצמו ובודק שוחט אדם שאין מקומות בקצת

הקהל. מן

הט"ז טו)והקשה ס"ק יח סי' שחיטה לטבח(הל' מותר מדוע :

שנינו והרי לאחרים ולמכור לעצמו ולבדוק פ"ב)לשחוט (נגעים

הוא והטעם עצמו", מבכורות חוץ רואה אדם הבכורות "כל

הגמרא א)כדברי לא, ממונו.?(בכורות על חשוד שאדם משום

כשרות בבדיקת אבל בוודאי איסור יש בבכורות ומתרץ:

כאשר גם נאמן השוחט מומחים, השוחטים שרוב כיוון הבהמה,

בהוראה מסיים והט"ז בעצמו. ששחט הבהמות את מוכר הוא

הוראה לו אירע אם "אבל בעצמו לשחוט לאדם מותר מעניינת:

לשום אין זה "ולפי הזקן: אדמו"ר כך על מוסיף יורה". לא -

דאיכא גוונא וכהאי בטרפות אלא בשלו היתר להורות חכם

וכהאי כשחיטה איסורא דאתחזק במידי לא אבל דהיתרא, חזקה

גוונא".

אחר: הוא ההבדל לפיהן אחרות, דעות מביא הזקן אדמו"ר

'בכורות' בין הבדל אין ששוחט, בבשר שסוחר שוחט לגבי

חוששים שלו, הבהמה את בשוחט אבל הכשרות', ל'בדיקת

שנתן במומחה אלא אינה בכורות התרת כי בבכורות רק לחשד

במומן, בכורות התר לו ואומר רשות ישראל שבארץ הנשיא לו

רשות שנטל מומחה אלא יתירו לא וגלוי גדול מום היה ואפילו

בכורות) מהלכות בפ"ג הרמב"ם .(כמ"ש

מעלה עשו כי ברשות, רק היא בכורות שהתרת ומאחר

בו רואה שהנשיא למי אלא לכל, מסורים יהיו שלא בקדשים

על לאדם להאמין שלא זו מעלה גם בהם עשו לכך, ראוי

נטילת צריך שאין האיסורים בכל כן שאין מה עצמו. בכורות

ולכן בשלו. אף להורות יכול - בהם להורות מיוחדת רשות

אחד עד כי בשלו, אף היתר להורות יכול שחיטה הלכות היודע

הרמב"ם כמ"ש בעדות הנאה לו שיש פי על אף באיסורין נאמן

לבכורות המשניות .שם)(בפירוש

(i w"q ,g"iq dhigy 'ldl `"ew f"dc` r"ey)

ה'תשע"ב סיון כ"ד חמישי יום חיובית? מצווה - הקן' 'שילוח

:Â ‰ÎÏ‰ ‚È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰úà ìèBð éðéøä' :øîBàä̈¥£¥¦¥¤

ì áiç ¯ 'íéðaä úà çlLîe íàäçlLz çlL" :øîàpL ,íàä çlL ¨¥§©¥©¤©¨¦©¨§©¥©¨¥¤¤¡©©¥©§©©

."íàä úà¤¨¥

את לא לקחת, רוצה אינו אבל ציפור קן לפניו הזדמן אם

או האם, את לשלח עליו חובה האם – הבנים את ולא האם

האם? את תחילה לשלח חייב הביצים את לקחת ירצה אם שרק

יאיר' סז)ה'חוות האם(סי' את לשלח חייב זה שבמקרה סובר

הזוהר מדברי ראיה ומביא להתעלם. רשאי ו)ואינו תיקון ,(תקו"ז

למקום ממקום ותעוף תצטער שהאם כדי הוא המצוה שטעם

בני על הקב"ה רחמי יתעוררו זה ידי ועל בניה, את לחפש

הגמרא ממשמעות נוספת וראיה בגלות. הנמצאים (חוליןישראל

ב) הבניםקלא, ואת האם את תשלח 'שלח שנאמר "לפי השואלת:

"בהרים ציפור קן לחפש האדם על מוטל האם לך'", תקח

"כי הפסוק שמלשון ומשיבה לפניך"xwi`וגבעות"? ציפור קן

אין אבל ציפור קן לאדם יזדמן אם רק היא שהחובה משתמע

שהיתה ומאחר המצוה. לקיים כדי ציפור קן לחפש חובה

וגבעות' 'בהרים ציפור קן אחר לחזר שצריך הוהֿאמינא בגמרא

בבנים. מעוניין אינו אם גם חיובית מצוה שזו להוכיח יש

'המקנה' א)אבל מא, אינה(קידושין הקן שילוח שמצות סובר

רצונו אם רק לשחוט חייב שאדם כשם אלא חיובית, מצוה

בבנים. רוצה אם רק הקן בשילוח חייב כך בבשר

הרמב"ן בשם ק) סי' (או"ח סופר' ה'חתם כב,ומוסיף (דברים

לשלחי) מצוה שאין רק לא הבנים את לקחת רוצה אינו שאם

חיים. בעלי וצער אכזריות משום האם בגירוש יש אלא האם, את

אינו כאשר גם היא המצוה האמור, הזוהר לטעם כי ואם

לפי הרי בגלות, ישראל בני על רחמים לעורר כדי בבנים, מעונין

שנינו שהרי כן, הדבר אין הגמרא ב)דברי קלח, "שילוח(חולין :

בני הבית בזמן והרי הבית", בפני ושלא הבית בפני נוהג הקן
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ה'תשע"ב סיון כ' ראשון יום ב'חינוך' דינים שני

:ÁÎ ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰ét ìò óà©©¦

Ba øòâì åéáà ìò äåöî ,ïèwä úà Léøôäì ïéeöî ïéc úéa ïéàL¤¥¥¦§ª¦§©§¦¤©¨¨¦§¨©¨¦¦§Ÿ

ðç" :øîàpL ,äLéøôe äMã÷a Bëpçì éãk ¯ BLéøôäìeìò øòpì C §©§¦§¥§©§¦§ª¨§¦¨¤¤¡©£Ÿ©©©©

."Bkøc ét¦©§

לתמוה: ויש

בנוגע קטן, חינוך דין את פעמים כמה כבר הביא הרמב"ם א.

מצוות וכמה הל'לכמה ה"א; פ"ה ברכות הל' ה"ט; פ"ג ציצית הל' (לדוגמא:

ועוד) ה"י, פ"ב עשור "חנוךשביתת הפסוק את הביא לא פעם ואף –

הפסוק את הרמב"ם הביא אפוא, ומדוע, דרכו". פי על לנער

זו? בהלכה

במצות', 'לחנכו הלשון את הרמב"ם נקט מקומות בכמה ב.

בקדושה'? 'לחנכו וכתב שינה כאן ומדוע

הרמב"ם על מנוח רבנו דברי פי על לבאר עשורויש שביתת (הל'

"חובהשם) כללי, חיוב (א) חיובים: שני יש קטן שבחינוך ,

בדרכי ללכת בניו ולהרגיל ללמד מעצמו אדם כל על המוטלת

פרטי חיוב (ב) וגו'"; דרכו פי על לנער חנוך כדכתיב יושר,

וכמשפטה כתקנה המצוה "שיעשה – מצוה לכל בנוגע מדרבנן

בשלמות".

הקטן את להפריש החיוב הרמב"ם שלדעת לומר ויש

נובע אלא עצמו מצד איסור בכל פרטי חיוב אינו מאיסורים

לחנך היינו יושר", בדרכי ללכת בניו "להרגיל הכללי מהחיוב

איסור. מענייני אותו שמפרישים ע"י בקדושה להתנהג הקטן את

חינוך דין על מדובר בהם המקומות שבשאר מובן זה ולפי

החיוב כאן ואילו שמדרבנן, הפרטי לחיוב הכוונה במצוות

הנלמד הכללי לחיוב שייך איסור מדברי הקטן את להפריש

היא מאיסורים הקטן להפרשת הסיבה כי לנער", "חנוך מהפסוק

בקדושה". לחנכו "כדי

ה'תשע"ב סיון כ"א שני יום הגוי שחיטת

:·ÈŒ‡È ˙ÂÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰óà ¯ èçML éøëð̈§¦¤¨©©

ïî dúìéëà ìò ä÷Bìå ;äìáð BúèéçL ...ìàøNé éðôa èçML ét ìò©¦¤¨©¦§¥¦§¨¥§¦¨§¥¨§¤©£¦¨¨¦

ànL øéäæäL øçàî ;"Bçáfî zìëàå ,Eì àø÷å" :øîàpL ,äøBzä©¨¤¤¡©§¨¨§§¨©§¨¦¦§¥©©¤¦§¦¤¨

¯ øáca eøãb ìBãb øãâå ...øeñà BçáfL ãîì äzà ,Bçáfî ìëàéŸ©¦¦§©¨¨¥¤¦§¨§¨¥¨¨§©¨¨

.äìáð BúèéçL ,äøæ äãBáò ãáBò BðéàL éBb elôàL¤£¦¤¥¥£¨¨¨§¦¨§¥¨

קסבר)התוספות ד"ה ב ג, ב')והרא"ש(חולין סי' ששחיטת(שם כתבו

שנאמר זביחה, בתורת שאינו לפי פסולה כא)גוי יב, (דברים

ש "מה ומשמעו ואכלת" ולא`dz"וזבחת... אוכל", אתה זובח

אינו הגוי אם וגם השחיטה על מצווה אינו כי הגוי, שזובח מה

פסולה. שחיטתו ע"ז עובד

מהכתוב פסולה הגוי ששחיטת לומד הרמב"ם לד,אבל (שמות

"מאחרטו) - מזבחו" ואכלת לך וקרא לאלקיהם, "וזבחו

זה ולפי אסור". שזבחו למד אתה מזבחו יאכל שמא שהזהיר

משום אלא זביחה בר שאינו משום לא פסולה הגוי שחיטת

עובד שאינו גוי "שאפילו וגזרו הוסיפו ורבנן ע"ז, לשם שהיא

נבלה" שחיטתו א)ע"ז ס"ק ב סי' יו"ד שור תבואות משנה. .(כסף

ב)והש"ך ס"ק ב סי' גוי(יו"ד שחיטת הרמב"ם שלדעת סובר

חכמים שהוסיפו והגדר ע"ז, עובד אינו אם גם התורה מן פסולה

מותרת שחיטתם היתה שבתחילה כותים, שחיטת שפסלו הוא,

כמבואר שחיטתם את לפסול וגזרו גביו, על עומד כשישראל

א).בגמרא ו, (חולין

אכילתה על ולוקה "נבלה הגוי ששחיטת הרמב"ם ומדברי

התורה חדש'מן ה'פרי דייק א)", ס"ק שם מן(יו"ד נבלה שהיא

שאם והקשה, לטומאה. אף אלא אכילה לאיסור רק לא התורה

הטומאות אבות בהלכות הרמב"ם לדברי סותרים הדברים כן

ה"י) אינה(פ"ב ע"ז, שעובד אף גוי, שחיטת של נבלה "טומאת :

היא ע"ז תקרובת וטומאת ע"ז טומאת שהרי מדרבנן, אלא

מדבריהם"!

שור" ה"תבואות א)ומבאר ס"ק שם :(יו"ד

האם פירט ולא נבילה הגוי ששחיטת כתב כאן הרמב"ם

הטומאות' 'אבות בהלכות אך מדרבנן, או התורה מן טומאתה

"ואף מדרבנן רק נבילה הגוי ששחיטת מפרט מקומו) (ששם

– באכילה האסור כל לא תורה? דין באכילה אסורה שהיא

וטהורה"! אסורה הטריפה שהרי מטמא,

מבאר התורה? מן אכילתה על לוקים כן אם ומדוע

איסור משום הוא אכילתה על המלקות שחיוב שור' ה'תבואות

נבלה. משום ולא ע"ז תקרובת

ה'תשע"ב סיון כ"ב שלישי יום פחדנית בהמה דין

:ÈŒË ˙ÂÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰äãçtL äîäaä©§¥¨¤¨£¨

;úøzî ...íéîL éãéa äãçt íà ...dlL äàøä ä÷îöL ãò ,äàøéå§¨§¨©¤¨§¨¨¥¨¤¨¦¨£¨¦¥¨©¦ª¤¤

?dúBà ïé÷ãBa ãöék .äôøèe ,äøñçk Bæ éøä ...íãà éãéa äãçt íàå§¦¨£¨¦¥¨¨£¥©£¥¨§¥¨¥©§¦¨

Bæ éøä ¯ dúiøáì äøæç íà ...úòì úòî íéîa äàøä úà ïéáéLBî¦¦¤¨¥¨§©¦¥¥§¥¦¨§¨¦§¦¨¨£¥

.äôøèe ,àéä íãà éãéa ¯ äøæç àì íàå ;úøzîe ,íéîL éãéa¦¥¨©¦ª¤¤§¦Ÿ¨§¨¦¥¨¨¦§¥¨

שמים בידי הבא מפחד שנצטמקה שריאה קיבלו חז"ל

נגרם כשהדבר אך כשרה, והבהמה לקדמותה לחזור עתידה

לקדמותה לחזור עתידה אינה אדם ידי על הבא פחד מחמת

טריפה סכ"ט)והיא לו סי' חדשה ההבדל(שמלה את מבארים ויש .

שדרך וכיון הטבע, פגעי כנגד לעמוד בבריות כוח נתן שהקב"ה

רעמים פחד בפני לעמוד כוח בה יש בשדות לרעות הבהמה

שהוא האדם בידי הבא פחד בפני לעמוד כוח בה אין אך וזיקים,

בחירה סק"ב)בעל הבית יסוד ס"ב, ח"ה לו סי' דוד .(בית

תנאים נחלקו בריות שאר ידי על הנגרם ב)ובפחד נה, (חולין

שהרמב"ם מאחר כי משנה' ה'כסף וכתב טריפה. או כשרה אם

אדם בידי הבא בפחד רק שלדעתו מובן כלל, זאת הזכיר לא

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

כתב משנה' ה'לחם אך כשרה. היא אחר פחד ובכל טריפה היא

הביא ולכן ההלכה, כמי הסתפק כי זאת הזכיר לא שהרמב"ם

הבהמה דין את לברר ניתן שבעזרתו הבדיקה אמצעי את רק

הדעות. לכל

לבדוק הדין מעיקר חובה הרמב"ם שלדעת מבאר, והרדב"ז

לקדמותה שחוזרת כשרואים ורק צמוקה, שנמצאה ריאה כל

ולא האמוראים בימי התחדשה זו שבדיקה אלא כשרה. הבהמה

אחרים בסימנים נקטה המשנה ולכן המשנה, בימי ידועה היתה

שאם ואמרה לא, או לקדמותה לחזור עתידה אם לברר כדי

שאר ידי על וכשנגרם לקדמותה, חוזרת שמים בידי נגרם פחדה

על הבדיקה נתחדשה כאשר אך בדינה. התנאים נחלקו בריות

כי זו, במחלוקת נפקאֿמינה אין שוב במים הריאה שריית ידי

הרמב"ם. זאת הזכיר לא ולכן לבדוק, חובה קיימת המקרים בכל

הבהמה, את לבדוק יש שלעולם משמע הרמב"ם מלשון ואכן

בודקין 'כיצד בסתם כתב שהרי שמים, בידי נגרם כשפחדה אף

אותה...'

מדבר שפחדה כשראינו אף אחר: מטעם כן הסוברים ויש

פחד מחמת הצטמקה הריאה שמא לחשוש יש שמים, שבידי

חוזרת האם לבדוק חובה ולכן אדם, בידי בעבר לה שאירע

הרשב"א)לקדמותה שיטת ע"פ סקל"ה, שם יו"ד חדש .(פרי

ה'תשע"ב סיון כ"ג רביעי יום עצמו על אדם נאמנות

:„È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰úBôøhä òãBiL çaè ìk̈©¨¤¥©©§¥

ì Bì øzî ¯ úeøLk ú÷æça àeä éøäå ,elàäBîöòì ÷cáìå èçL ¨¥©£¥§¤§©©§ª¨¦§Ÿ§¦§Ÿ§©§

ïîàð ãçà ãòL ;LLç äæa ïéàå ,økîìåäéðä Bì Lé ïéa ,ïéøeqàa §¦§Ÿ§¥¨¤£¨¤¥¤¨¤¡¨§¦¦¥¥£¨¨

.Bì ïéà ïéa Búeãòa§¥¥¥

לעצמו ובודק שוחט להיות רשאי בכשרות המוחזק הדין מן

זאת ועם מפסיד. טריפה נמצאה שאם למרות לאחרים, ולמכור

להקל יבוא שלא כדי הטריפות, מן שכר ליטול צריך הטבח

נהגו שלכן הרמ"א וכתב מהכשרות. שכר לקבל כדי ולהכשיר

הממונים אלא לעצמו ובודק שוחט אדם שאין מקומות בקצת

הקהל. מן

הט"ז טו)והקשה ס"ק יח סי' שחיטה לטבח(הל' מותר מדוע :

שנינו והרי לאחרים ולמכור לעצמו ולבדוק פ"ב)לשחוט (נגעים

הוא והטעם עצמו", מבכורות חוץ רואה אדם הבכורות "כל

הגמרא א)כדברי לא, ממונו.?(בכורות על חשוד שאדם משום

כשרות בבדיקת אבל בוודאי איסור יש בבכורות ומתרץ:

כאשר גם נאמן השוחט מומחים, השוחטים שרוב כיוון הבהמה,

בהוראה מסיים והט"ז בעצמו. ששחט הבהמות את מוכר הוא

הוראה לו אירע אם "אבל בעצמו לשחוט לאדם מותר מעניינת:

לשום אין זה "ולפי הזקן: אדמו"ר כך על מוסיף יורה". לא -

דאיכא גוונא וכהאי בטרפות אלא בשלו היתר להורות חכם

וכהאי כשחיטה איסורא דאתחזק במידי לא אבל דהיתרא, חזקה

גוונא".

אחר: הוא ההבדל לפיהן אחרות, דעות מביא הזקן אדמו"ר

'בכורות' בין הבדל אין ששוחט, בבשר שסוחר שוחט לגבי

חוששים שלו, הבהמה את בשוחט אבל הכשרות', ל'בדיקת

שנתן במומחה אלא אינה בכורות התרת כי בבכורות רק לחשד

במומן, בכורות התר לו ואומר רשות ישראל שבארץ הנשיא לו

רשות שנטל מומחה אלא יתירו לא וגלוי גדול מום היה ואפילו

בכורות) מהלכות בפ"ג הרמב"ם .(כמ"ש

מעלה עשו כי ברשות, רק היא בכורות שהתרת ומאחר

בו רואה שהנשיא למי אלא לכל, מסורים יהיו שלא בקדשים

על לאדם להאמין שלא זו מעלה גם בהם עשו לכך, ראוי

נטילת צריך שאין האיסורים בכל כן שאין מה עצמו. בכורות

ולכן בשלו. אף להורות יכול - בהם להורות מיוחדת רשות

אחד עד כי בשלו, אף היתר להורות יכול שחיטה הלכות היודע

הרמב"ם כמ"ש בעדות הנאה לו שיש פי על אף באיסורין נאמן

לבכורות המשניות .שם)(בפירוש

(i w"q ,g"iq dhigy 'ldl `"ew f"dc` r"ey)

ה'תשע"ב סיון כ"ד חמישי יום חיובית? מצווה - הקן' 'שילוח
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את לא לקחת, רוצה אינו אבל ציפור קן לפניו הזדמן אם

או האם, את לשלח עליו חובה האם – הבנים את ולא האם

האם? את תחילה לשלח חייב הביצים את לקחת ירצה אם שרק

יאיר' סז)ה'חוות האם(סי' את לשלח חייב זה שבמקרה סובר

הזוהר מדברי ראיה ומביא להתעלם. רשאי ו)ואינו תיקון ,(תקו"ז

למקום ממקום ותעוף תצטער שהאם כדי הוא המצוה שטעם

בני על הקב"ה רחמי יתעוררו זה ידי ועל בניה, את לחפש

הגמרא ממשמעות נוספת וראיה בגלות. הנמצאים (חוליןישראל

ב) הבניםקלא, ואת האם את תשלח 'שלח שנאמר "לפי השואלת:

"בהרים ציפור קן לחפש האדם על מוטל האם לך'", תקח

"כי הפסוק שמלשון ומשיבה לפניך"xwi`וגבעות"? ציפור קן

אין אבל ציפור קן לאדם יזדמן אם רק היא שהחובה משתמע

שהיתה ומאחר המצוה. לקיים כדי ציפור קן לחפש חובה

וגבעות' 'בהרים ציפור קן אחר לחזר שצריך הוהֿאמינא בגמרא

בבנים. מעוניין אינו אם גם חיובית מצוה שזו להוכיח יש

'המקנה' א)אבל מא, אינה(קידושין הקן שילוח שמצות סובר

רצונו אם רק לשחוט חייב שאדם כשם אלא חיובית, מצוה

בבנים. רוצה אם רק הקן בשילוח חייב כך בבשר

הרמב"ן בשם ק) סי' (או"ח סופר' ה'חתם כב,ומוסיף (דברים

לשלחי) מצוה שאין רק לא הבנים את לקחת רוצה אינו שאם

חיים. בעלי וצער אכזריות משום האם בגירוש יש אלא האם, את

אינו כאשר גם היא המצוה האמור, הזוהר לטעם כי ואם

לפי הרי בגלות, ישראל בני על רחמים לעורר כדי בבנים, מעונין

שנינו שהרי כן, הדבר אין הגמרא ב)דברי קלח, "שילוח(חולין :

בני הבית בזמן והרי הבית", בפני ושלא הבית בפני נוהג הקן



v"ndqeסו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ו"אם בשלימותה" קיימא "סיהרא ואדרבה בגלות היו לא ישראל

כדברי ההלכה לגמרא הזוהר בין ובמחלוקת שמחה". הבנים

ולבנינו". לנו ו"הנגלות בנסתרות" עסק לנו "אין כי הגמרא,

ה'תשע"ב סיון כ"ה שישי יום שבלב' 'דברים
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אך בביתו, חתונתו את לערוך הציע שאחיו בחתן מעשה

ישתתף שלא ונשבע קם האח זאת מששמע סירב. החתן

מסירובו בו חזר השבועה על שמע החתן כאשר בחתונה.

מאחר השאלה: ועלתה אחיו. בבית החופה את לערוך והסכים

שהחופה בתנאי זאת סייג ולא בחתונה ישתתף שלא נשבע והאח

בחתונה? להשתתף לו מותר האם בביתו, תיערך לא

אפרים' ה'מחנה כך על ו)וכתב סי' נדרים מדברי(הלכות :

בלבי היה תנאי לומר נאמן אינו שהנשבע מבואר, כאן הרמב"ם

ההתראה בשעת כן יטען אם אך ההתראה, לאחר כך טען אם רק

שהשבועה טענתו את לקבל יש זה במקרה כן ואם נאמן. יהא

תיערך לא החופה אם רק היתה אחיו בחתונת להשתתף שלא

בביתו.

'דברים והרי בליבו היה שכך מועיל מה קשה: ולכאורה

בלבי' היה ש'תנאי הראב"ד פירש ולכן דברים'? אינם שבלב

התרה ללא אך התנאי, סמך על לו והתיר לחכם שנשאל היינו

בלבי היה תנאי שטוען פירש, משנה' וה'כסף eiz`vedeייאסר.

ygla iztya.שבלב דברים מכלל יצא ובכך

ההשתתפות את להתיר אין האמורה בשאלה זה, ולפי

בשעת התנאי את פירש לא שהרי נדרים, התרת ללא בחתונה

כפשוטם, הרמב"ם דברי את פירש אפרים' ה'מחנה אך השבועה,

'דברים ונימוקו: כלל. בשפתיו הוציאו שלא אף חל שהתנאי

אך בפיו, שאמר את סותרים כאשר רק מועילים אינם שבלב'

בהם. מתחשבים ולכן לסתור ולא להשלים באים כאן

אך שבועות, כגון בלבד לעצמו הנוגעים בעניינים רק זהו אך

מצאנו וממכר מקח ב)בדיני מט, לחברו(קדושין ביתו שהמוכר

וביקש עלה לא ולבסוף ישראל לארץ לעלות שהתכוון משום

המכר בשעת פירש ולא שמאחר רבא פסק המקח, את לבטל

ואף דברים'. אינם שבלב 'דברים הרי לא"י שיעלה בתנאי שהוא

מאחר כך, על להוסיף רק אלא שנאמר מה את לבטל בא שאינו

כזה באופן אפילו מועילים שבלב דברים אין לחברו נוגע והדבר

שם למחנ"א משה ברכת ג)(ראה .אות

ה'תשע"ב סיון כ"ו קודש שבת שוא שבועת
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א)בגמרא כה, "האומר(שבועות שינה: לגבי רק הדין מפורש

שבועת "משום – לאלתר" וישן אותו מלקין ימים ג' אישן שלא

הוא" שאיֿאפשר דדבר שם)שוא, דברי(רש"י המשך אבל

נתפרש לא ימים" שבעת כלום יאכל "שלא הנשבע על הרמב"ם

שאי 'דבר זהו בשינה שרק לומר מקום היה ואמנם בגמרא.

באכילה אבל שלשה", בתוך ישן כרחו "דבעל כיון אפשר'

ואז שיסתכן" קרוב שיהיה עד שבועתו על לעמוד הוא "יכול

שיעור אלא יאכל לא ומ"מ נפשות, סכנת מפני שבועתו "תדחה

עליו" לעמוד יכול כאן)שהוא בכס"מ הובא שם, שבועות .(ר"ן

בראשונים שיטות שלוש בדבר כאן)ויש בכס"מ :(הובאו

הוא ימים שבעת יאכל שלא נשבע שגם – הרמב"ם שיטת

שבועתו, על עבר הרי אז "כשאוכל כי לקיימו', שאיֿאפשר 'דבר

שבועת לה והוה לקיימו, שאיֿאפשר דבר על שנשבע ונמצא

שוא".

הר"ן שאפשר(שם)שיטת דבר היא לאכול לא ששבועה אף –

דברי על לעבור "נשבע כי שוא שבועת היא מכלֿמקום לקיימו,

שוא". שבועת הויא הלכך עצמו, את להמית שנשבע – תורה

הירושלמי ה"א)שיטת פ"ב שוא(נדרים שבועת זו אין –

שעבר כיון ילקה ויאכל יסתכן שכאשר אלא חלה, אכן והשבועה

הרבי כתב הירושלמי ובטעם שבועתו. טז)על עמ' ח"ב קודש (אגרות

משינה בשונה כי הטבע", היפך שבועתו ש"אין משום שהוא

אפשרי באכילה ימים, ג' ער להיות הטבע מצד אפשרי שבלתי

rahd cvnזה אין וכן וימות). שיסתכן (אלא ימים שבעה לצום

השבועה ובשעת עצמו את להמית שעלול מצד המצוה' 'היפך

שיסתכן". עד חלה המצוה ו"אין נסתכן, לא עדיין
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המשך ביאור למסכת נדה ליום שישי עמ' ב

zexeq` zelk`n zekld - oeiq 'k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriya"ryz'd oeiq e"kÎ'k -

ה'תשע"ב סיון כ' ראשון יום
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יז ¤¤ּפרק

ּבׂשר‡. אֹו נבלה ּבׂשר ּבּה ׁשּנתּבּׁשל חרׂש ׁשל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָקדרה
הּיֹום. ּבאֹותֹו ׁשחּוטה ּבׂשר ּבּה יבּׁשל לא - ּורמׂשים ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹׁשקצים
אחר, מין ּבּה ּבּׁשל אסּור; הּתבׁשיל ּבׂשר, מין ּבּה ּבּׁשל ְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָואם

טעם .ּבנֹותן ְֵַַ
הֹואיל·. ּבלבד, יֹומּה ּבת קדרה אּלא ּתֹורה אסרה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹולא

לא סֹופרים, ּומּדברי ּבּקדרה; ׁשּנבלע הּׁשּמן נפּגם לא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֻועדין
מן יׁשנים חרׂש ּכלי לֹוקחין אין לפיכ לעֹולם. ּבּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָיבּׁשל
לעֹולם, ּוקערֹות, קדרֹות ּכגֹון ּבחּמין, ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּגֹויים

ּבאבר ׁשּועין היּו ׁשניואפּלּו מּיֹום ּבהן ּובּׁשל לקח, ואם ; ְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
מּתר. הּתבׁשיל - ְְִַַָָָָֻוהלאה

מּתכֹות‚. מּכלי הּגֹויים, מן סעּודה תׁשמיׁש ּכלי ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָהּלֹוקח
מטּבילן - עּקר ּכל ּבהן נׁשּתּמׁש ׁשּלא ּדברים - זכּוכית ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּוכלי
ולׁשּתֹות. ּבהם לאכל מּתרין יהיּו ּכ ואחר מקוה, ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּבמי
ּוצלֹוחּיֹות ּכֹוסֹות ּכגֹון צֹונן, ידי על ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּודברים
ׁשּנׁשּתּמׁש ּודברים מּתרין. והן ּומטּבילן, מדיחן - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻוקיתֹונֹות
- חּמין ּומחּמי וקמקמֹוסין יֹורֹות ּכגֹון חּמין, ידי על ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֻּבהם
ידי על ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ּודברים מּתרין. והן ּומטּבילן, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמגעילן
ׁשּתּנׁשר עד ּבאּור מלּבנן - ואסּכלאֹות ׁשּפּודין ּכגֹון ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהאּור,

מּתרין והן ּומטּבילן .קלּפתן, ְְְִִִֵַָָָָֻ
יֹורה„. נֹותן מגעילן? ּגדֹולה,[סיר]ּכיצד יֹורה לתֹו קטּנה ְְְְִֵֵַַַָָָָָ

יפה ּומרּתיחּה הּקטּנה, על ׁשּיצּופּו עד מים עליה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּוממּלא
אֹו ּבצק ׂשפתּה על מּקיף - ּגדֹולה יֹורה היתה ואם ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָיפה;
ּומרּתיח. ׂשפתּה, על הּמים ׁשּיצּופּו עד מים ּוממּלאּה ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָטיט,
הדיח, ׁשּלא עד אֹו הרּתיח, ׁשּלא עד ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻוכּלן
הּׁשּמן ׁשּכל מּתר; - הטּביל ׁשּלא ועד הלּבין, ׁשּלא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻועד

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּוא, לפגם טעם נֹותן ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבהן
הּגֹויים,‰. מן הּנלקחין הּסעּודה ּכלי ׁשּמטּבילין זֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָטבילה

וטהרה, טמאה לענין אינן - ּוׁשתּיה לאכילה יּתרּו ּכ ְְְְְְְֲֳִִִֵַַַַָָָָָָָֻֻואחר
ּבאׁש יבא אׁשר ּדבר "ּכל - לּה ורמז סֹופרים. מּדברי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאּלא

וטהר" ּבאׁש מדּברּתעבירּו ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ל ׁשאין טמאה; מידי לא גֹויים, געּולי מידי ּבטהרתן ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֻאּלא
הּטמאים, וכל האׁש; ידי על אּלא עֹולה ׁשאינּה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻטמאה

ואיןּבטביל ּוטבילה. ּבהּזיה מת, וטמאת מּטמאתן; עֹולין ה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֻֻ
"וטהר", ׁשּכתּוב וכיון גֹויים. ּגעּולי לענין אּלא ּכלל אׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשם
להּתירֹו ּבאׁש עברתֹו אחר טהרה לֹו 'הֹוסף חכמים: ְְֲֲֳִִֵֵַַַָָָָָָָאמרּו

גֹויים'. ִִִֵמּגעּולי
.Âסעּודה ׁשל מּתכֹות ּכלי אּלא זֹו, ּבטבילה חּיבּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹלא

ׁשּמׁשּכן אֹו הּגֹויים, מן הּׁשֹואל אבל הּגֹויים; מן ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָהּנלקחין

ואינֹו מלּבן, אֹו מרּתיח אֹו מדיח - מּתכֹות ּכלי אצלֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָהּגֹוי
מדיח - אבנים ּכלי אֹו עץ ּכלי לקח אם וכן להטּביל. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָצרי
החדׁשים, חרׂש ּכלי וכן להטּביל. צרי ואינֹו מרּתיח, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאֹו
ּככלי הן הרי ּבאבר, הּׁשּועים אבל להטּביל; צרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָאינֹו

טבילה ּוצריכין .מּתכֹות ְְִִִַָָ
.Êּבאּור מלּבנּה - הּגֹויים מן סּכין אֹו[באש]הּלֹוקח , ְְִִִֵַַַַַָָ

ּבּה ׁשאין יפה סּכין היתה ואם ׁשּלּה. ּברחים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמׁשחיזּה
ּפעמים, עׂשרה קׁשה ּבקרקע נעצּה אם לֹו ּדי - ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָּפגימֹות

צנֹון ּבּה חריף]ואֹוכל אֹו[דבר ּפגימֹות, ּבּה היּו ואם ; ְְְְִִֵָָָ
מלּבנּה - ּבּה לׁשחט אֹו חּמין ּבּה לאכל ורצה יפה ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹׁשהיתה
מקֹום מדיח ׁשּיטהרּנה, קדם ּבּה ׁשחט ּכּלּה. מׁשחיזּה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאֹו

מׁשּבח. זה הרי קלף, ואם ְְְֲִִֵֶַַָָָֻהּׁשחיטה;
.Á,ׁשּידיחּה עד ּבּה יׁשחט לא - טרפה ּבּה ׁשּׁשחט ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹסּכין

ּבגדים ׁשל ּבבליֹות מקּנחּה אֹו ּבצֹונן; .אפּלּו ְְְְְֲִִִֵֶַָָָ
.Ëּפי על ואף חכמים; אֹותן אסרּו אחרים, ּדברים ׁשם ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָויׁש

הּתֹורה מן עּקר לאּסּורן מןׁשאין להתרחק ּכדי עליהן ּגזרּו , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
לידי ויבֹואּו יׂשראל, ּבהם יתערבּו ׁשּלא עד - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּגֹויים
ׁשאין ּבמקֹום ואפּלּו עּמהן, לׁשּתֹות אסרּו הן: ואּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָחתנּות;
ואפּלּו ּבּׁשּוליהן, אֹו ּפּתן לאכל ואסרּו ;נס ליין ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹלחש

לגעּוליהן. לחש ׁשאין ְְִִֵֵֶֶָֹּבמקֹום
.Èּפי על ואף ּגֹויים, ׁשל ּבמסּבה אדם יׁשּתה לא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכיצד?

מּכליו הּׁשֹותה ׁשהיה אֹו נאסר, ׁשאינֹו מבּׁשל יין ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשהּוא
ׁשכרלבּדֹו ׁשֹותין ואין מּתר. יׂשראל, הּמסּבה רב היה ואם ; ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֻ

ואינֹו ּבהן; וכּיֹוצא והּתאנים הּתמרים מן ׁשעֹוׂשין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּלהן
לביתֹו הּׁשכר הביא אם אבל מכירתֹו, ּבמקֹום אּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָאסּור

אצלן. יסעד ׁשּמא הּגזרה, ׁשעּקר מּתר; ׁשם, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻוׁשתהּו
.‡Èּבכל לׁשּתֹותן מּתר ּבהן, וכּיֹוצא רּמֹונים ויין ּתּפּוחים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻיין

עליו ּגזרּו לא - מצּוי ׁשאינֹו ּדבר הרימקֹום; צּמּוקים, יין . ְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָֹ
.ּומתנּס ּכיין ְְִִֵַַהּוא

.·Èּבּדבר ׁשּמקּלין מקֹומֹות יׁש ּגֹויים, ּפת ׁשאסרּו ּפי על ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָאף
נחּתֹום ׁשם ׁשאין ּבמקֹום הּגֹוי, הּנחּתֹום מן ּפת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָולֹוקחין

הּדחק ׁשעת ׁשהיא מּפני ּובּׂשדה, ּבעלייׂשראל; ּפת אבל . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
מּׁשּום הּגזרה ׁשעּקר להקל; ּבּה ׁשּמֹורה מי ׁשם אין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָבּתים,
אצלן. לסעד יבֹוא בּתים, ּבעלי ּפת יאכל ואם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹחתנּות,

.‚Èׁשהדליק אֹו יׂשראל, ּבֹו ואפה הּתּנּור את הּגֹוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהדליק
יׂשראל ּובא הּגֹוי ואפה הּגֹוי ׁשהדליק אֹו ּגֹוי, ואפה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיׂשראל
ּבמלאכת ונׁשּתּתף הֹואיל - לאׁש ּכבׁשֹו אֹו מעט האׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָונער
הּתּנּור לתֹו עץ אּלא זרק לא ואפּלּו מּתרת; זֹו הרי ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻהּפת,
ׁשהּפת הּכר להיֹות אּלא הּדבר ׁשאין ׁשּבֹו, הּפת ּכל הּתיר -ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

אסּורה .ׁשּלהן ֲֶֶָָ
.„Èּפריׁשיןּגֹוי אֹו ּדבׁש אֹו חלב אֹו יין לנּו [סוגׁשּבּׁשל ְְִִִִֵֶַַָָָ
הריפרי] - חי ׁשהּוא ּכמֹות הּנאכל ּדבר מּכל ּבאּלּו וכּיֹוצא ,ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשהּוא ּכמֹות נאכל ׁשאינֹו ּדבר על אּלא ּגזרּו ולא מּתרין. ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻאּלּו
הּגֹוי ּבּׁשלן אם וירקֹות; ּוביצה ּתפל ודג ּבׂשר ּכגֹון ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָחי,
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ּבׂשר‡. אֹו נבלה ּבׂשר ּבּה ׁשּנתּבּׁשל חרׂש ׁשל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָקדרה
הּיֹום. ּבאֹותֹו ׁשחּוטה ּבׂשר ּבּה יבּׁשל לא - ּורמׂשים ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹׁשקצים
אחר, מין ּבּה ּבּׁשל אסּור; הּתבׁשיל ּבׂשר, מין ּבּה ּבּׁשל ְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָואם

טעם .ּבנֹותן ְֵַַ
הֹואיל·. ּבלבד, יֹומּה ּבת קדרה אּלא ּתֹורה אסרה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹולא

לא סֹופרים, ּומּדברי ּבּקדרה; ׁשּנבלע הּׁשּמן נפּגם לא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֻועדין
מן יׁשנים חרׂש ּכלי לֹוקחין אין לפיכ לעֹולם. ּבּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָיבּׁשל
לעֹולם, ּוקערֹות, קדרֹות ּכגֹון ּבחּמין, ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּגֹויים

ּבאבר ׁשּועין היּו ׁשניואפּלּו מּיֹום ּבהן ּובּׁשל לקח, ואם ; ְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
מּתר. הּתבׁשיל - ְְִַַָָָָֻוהלאה

מּתכֹות‚. מּכלי הּגֹויים, מן סעּודה תׁשמיׁש ּכלי ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָהּלֹוקח
מטּבילן - עּקר ּכל ּבהן נׁשּתּמׁש ׁשּלא ּדברים - זכּוכית ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּוכלי
ולׁשּתֹות. ּבהם לאכל מּתרין יהיּו ּכ ואחר מקוה, ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּבמי
ּוצלֹוחּיֹות ּכֹוסֹות ּכגֹון צֹונן, ידי על ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּודברים
ׁשּנׁשּתּמׁש ּודברים מּתרין. והן ּומטּבילן, מדיחן - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻוקיתֹונֹות
- חּמין ּומחּמי וקמקמֹוסין יֹורֹות ּכגֹון חּמין, ידי על ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֻּבהם
ידי על ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ּודברים מּתרין. והן ּומטּבילן, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמגעילן
ׁשּתּנׁשר עד ּבאּור מלּבנן - ואסּכלאֹות ׁשּפּודין ּכגֹון ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהאּור,

מּתרין והן ּומטּבילן .קלּפתן, ְְְִִִֵַָָָָֻ
יֹורה„. נֹותן מגעילן? ּגדֹולה,[סיר]ּכיצד יֹורה לתֹו קטּנה ְְְְִֵֵַַַָָָָָ

יפה ּומרּתיחּה הּקטּנה, על ׁשּיצּופּו עד מים עליה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּוממּלא
אֹו ּבצק ׂשפתּה על מּקיף - ּגדֹולה יֹורה היתה ואם ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָיפה;
ּומרּתיח. ׂשפתּה, על הּמים ׁשּיצּופּו עד מים ּוממּלאּה ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָטיט,
הדיח, ׁשּלא עד אֹו הרּתיח, ׁשּלא עד ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻוכּלן
הּׁשּמן ׁשּכל מּתר; - הטּביל ׁשּלא ועד הלּבין, ׁשּלא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻועד

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּוא, לפגם טעם נֹותן ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבהן
הּגֹויים,‰. מן הּנלקחין הּסעּודה ּכלי ׁשּמטּבילין זֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָטבילה

וטהרה, טמאה לענין אינן - ּוׁשתּיה לאכילה יּתרּו ּכ ְְְְְְְֲֳִִִֵַַַַָָָָָָָֻֻואחר
ּבאׁש יבא אׁשר ּדבר "ּכל - לּה ורמז סֹופרים. מּדברי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאּלא

וטהר" ּבאׁש מדּברּתעבירּו ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ל ׁשאין טמאה; מידי לא גֹויים, געּולי מידי ּבטהרתן ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֻאּלא
הּטמאים, וכל האׁש; ידי על אּלא עֹולה ׁשאינּה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻטמאה

ואיןּבטביל ּוטבילה. ּבהּזיה מת, וטמאת מּטמאתן; עֹולין ה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֻֻ
"וטהר", ׁשּכתּוב וכיון גֹויים. ּגעּולי לענין אּלא ּכלל אׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשם
להּתירֹו ּבאׁש עברתֹו אחר טהרה לֹו 'הֹוסף חכמים: ְְֲֲֳִִֵֵַַַָָָָָָָאמרּו

גֹויים'. ִִִֵמּגעּולי
.Âסעּודה ׁשל מּתכֹות ּכלי אּלא זֹו, ּבטבילה חּיבּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹלא

ׁשּמׁשּכן אֹו הּגֹויים, מן הּׁשֹואל אבל הּגֹויים; מן ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָהּנלקחין

ואינֹו מלּבן, אֹו מרּתיח אֹו מדיח - מּתכֹות ּכלי אצלֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָהּגֹוי
מדיח - אבנים ּכלי אֹו עץ ּכלי לקח אם וכן להטּביל. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָצרי
החדׁשים, חרׂש ּכלי וכן להטּביל. צרי ואינֹו מרּתיח, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאֹו
ּככלי הן הרי ּבאבר, הּׁשּועים אבל להטּביל; צרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָאינֹו

טבילה ּוצריכין .מּתכֹות ְְִִִַָָ
.Êּבאּור מלּבנּה - הּגֹויים מן סּכין אֹו[באש]הּלֹוקח , ְְִִִֵַַַַַָָ

ּבּה ׁשאין יפה סּכין היתה ואם ׁשּלּה. ּברחים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמׁשחיזּה
ּפעמים, עׂשרה קׁשה ּבקרקע נעצּה אם לֹו ּדי - ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָּפגימֹות

צנֹון ּבּה חריף]ואֹוכל אֹו[דבר ּפגימֹות, ּבּה היּו ואם ; ְְְְִִֵָָָ
מלּבנּה - ּבּה לׁשחט אֹו חּמין ּבּה לאכל ורצה יפה ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹׁשהיתה
מקֹום מדיח ׁשּיטהרּנה, קדם ּבּה ׁשחט ּכּלּה. מׁשחיזּה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאֹו

מׁשּבח. זה הרי קלף, ואם ְְְֲִִֵֶַַָָָֻהּׁשחיטה;
.Á,ׁשּידיחּה עד ּבּה יׁשחט לא - טרפה ּבּה ׁשּׁשחט ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹסּכין

ּבגדים ׁשל ּבבליֹות מקּנחּה אֹו ּבצֹונן; .אפּלּו ְְְְְֲִִִֵֶַָָָ
.Ëּפי על ואף חכמים; אֹותן אסרּו אחרים, ּדברים ׁשם ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָויׁש

הּתֹורה מן עּקר לאּסּורן מןׁשאין להתרחק ּכדי עליהן ּגזרּו , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
לידי ויבֹואּו יׂשראל, ּבהם יתערבּו ׁשּלא עד - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּגֹויים
ׁשאין ּבמקֹום ואפּלּו עּמהן, לׁשּתֹות אסרּו הן: ואּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָחתנּות;
ואפּלּו ּבּׁשּוליהן, אֹו ּפּתן לאכל ואסרּו ;נס ליין ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹלחש

לגעּוליהן. לחש ׁשאין ְְִִֵֵֶֶָֹּבמקֹום
.Èּפי על ואף ּגֹויים, ׁשל ּבמסּבה אדם יׁשּתה לא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכיצד?

מּכליו הּׁשֹותה ׁשהיה אֹו נאסר, ׁשאינֹו מבּׁשל יין ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשהּוא
ׁשכרלבּדֹו ׁשֹותין ואין מּתר. יׂשראל, הּמסּבה רב היה ואם ; ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֻ

ואינֹו ּבהן; וכּיֹוצא והּתאנים הּתמרים מן ׁשעֹוׂשין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּלהן
לביתֹו הּׁשכר הביא אם אבל מכירתֹו, ּבמקֹום אּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָאסּור

אצלן. יסעד ׁשּמא הּגזרה, ׁשעּקר מּתר; ׁשם, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻוׁשתהּו
.‡Èּבכל לׁשּתֹותן מּתר ּבהן, וכּיֹוצא רּמֹונים ויין ּתּפּוחים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻיין

עליו ּגזרּו לא - מצּוי ׁשאינֹו ּדבר הרימקֹום; צּמּוקים, יין . ְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָֹ
.ּומתנּס ּכיין ְְִִֵַַהּוא

.·Èּבּדבר ׁשּמקּלין מקֹומֹות יׁש ּגֹויים, ּפת ׁשאסרּו ּפי על ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָאף
נחּתֹום ׁשם ׁשאין ּבמקֹום הּגֹוי, הּנחּתֹום מן ּפת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָולֹוקחין

הּדחק ׁשעת ׁשהיא מּפני ּובּׂשדה, ּבעלייׂשראל; ּפת אבל . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
מּׁשּום הּגזרה ׁשעּקר להקל; ּבּה ׁשּמֹורה מי ׁשם אין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָבּתים,
אצלן. לסעד יבֹוא בּתים, ּבעלי ּפת יאכל ואם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹחתנּות,

.‚Èׁשהדליק אֹו יׂשראל, ּבֹו ואפה הּתּנּור את הּגֹוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהדליק
יׂשראל ּובא הּגֹוי ואפה הּגֹוי ׁשהדליק אֹו ּגֹוי, ואפה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיׂשראל
ּבמלאכת ונׁשּתּתף הֹואיל - לאׁש ּכבׁשֹו אֹו מעט האׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָונער
הּתּנּור לתֹו עץ אּלא זרק לא ואפּלּו מּתרת; זֹו הרי ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻהּפת,
ׁשהּפת הּכר להיֹות אּלא הּדבר ׁשאין ׁשּבֹו, הּפת ּכל הּתיר -ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

אסּורה .ׁשּלהן ֲֶֶָָ
.„Èּפריׁשיןּגֹוי אֹו ּדבׁש אֹו חלב אֹו יין לנּו [סוגׁשּבּׁשל ְְִִִִֵֶַַָָָ
הריפרי] - חי ׁשהּוא ּכמֹות הּנאכל ּדבר מּכל ּבאּלּו וכּיֹוצא ,ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשהּוא ּכמֹות נאכל ׁשאינֹו ּדבר על אּלא ּגזרּו ולא מּתרין. ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻאּלּו
הּגֹוי ּבּׁשלן אם וירקֹות; ּוביצה ּתפל ודג ּבׂשר ּכגֹון ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָחי,
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הרי - ּבבּׁשּולן עּמֹו יׂשראל נׁשּתּתף ולא סֹוף, ועד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָֹמּתחּלה
גֹויים. ּבּׁשּולי מּׁשּום אסּורין, ֲִִִִֵֵאּלּו

.ÂËׁשלחןּבּמה על עֹולה ׁשהּוא ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻ
וכּיֹוצא ודגים ּוביצים ּבׂשר ּכגֹון הּפת, את ּבֹו לאכל ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמלכים
את ּבֹו לאכל מלכים ׁשלחן על עֹולה ׁשאינֹו ּדבר אבל ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּבהן;

ּתּורמּוסין ּכגֹון ׁשאינןהּפת, ּפי על אף - ּגֹויים אֹותן ׁשּׁשלקּו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ׁשעּקר ּבהן; ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתרין. אּלּו הרי חּיין, ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻנאכלין
ודבר ּבסעּודה, אצלֹו הּגֹוי יזּמנֹו ׁשּלא חתנּות, מּׁשּום ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּגזרה
אדם אין הּפת, את ּבֹו לאכל מלכים ׁשלחן על עֹולה ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשאינֹו

עליו. חברֹו את ְֲֵֵֶַָָמזּמן
.ÊËּכמֹו הן הרי ּגֹוי, אֹו יׂשראל ׁשּמלחן קטּנים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּדגים

וכל מּתרין. ּכן, אחר ּגֹוי צלין ואם ּבּׁשּול; מקצת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻׁשּנתּבּׁשלּו
מּתר; - ּבּסֹוף ּבין ּבּתחּלה ּבין ּבּׁשּולֹו, מעט יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻׁשּבּׁשלֹו
והּפ האׁש ּגּבי על קדרה אֹו ּבׂשר הּגֹוי הּניח אם ,ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָלפיכ
הּגֹוי וגמר יׂשראל ׁשהּניח אֹו ּבּקדרה, והגיס ּבּבׂשר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיׂשראל

מּתר זה הרי -. ֲֵֶָֻ
.ÊÈׁשעּׁשנן ּופרֹות ּגֹוי, ׁשּמלחֹו -ּדג לאכילה ׁשהכׁשירן עד , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

אינֹו והמעּׁשן זֹו, ּבגזרה ּכרֹותח אינֹו מליח מּתרין; אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֻֻהרי
עליהן; ּגזרּו ולא מּתרין, - ּגֹויים ׁשל קליֹות וכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹֻֻּכמבּׁשל.

הּקליֹות. על חברֹו מזּמן אדם ְְֲֵֵֵֶַַַָָָׁשאין
.ÁÈאֹותן ׁשּׁשֹולקין ּבהן, וכּיֹוצא ועדׁשים ואפּונין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָּפֹולין

ּבמקֹום גֹויים, ּבּׁשּולי מּׁשּום אסּורין - אֹותן ּומֹוכרין ְְֲִִִִִִֵַָָהּגֹויים
ּגעּולי ּומּׁשּום ּפרּפרת; מּׁשּום מלכים ׁשלחן על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֻׁשעֹולין
ּבקדרה אֹו הּבׂשר, עם אֹותן יבּׁשלּו ׁשּמא מקֹום, ּבכל ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָגֹויים,
ּבׁשמן, הּגֹויים אֹותן ׁשּקֹולין הּספּגנין וכן ּבׂשר. ּבּה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּבּׁשלּו

גֹויים. ּגעּולי מּׁשּום אף ֲִִִִֵַאסּורין
.ËÈּגֹוי ּכיצד? מּתר. זה הרי לבּׁשּול, נתּכּון ולא ׁשּבּׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֻּגֹוי

חגבים ּבֹו ונתּבּׁשלּו החציר, להעביר ּכדי ּבאגם אּור ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשהּצית
ׁשלחן על עֹולין ׁשהן ּבמקֹום ואפּלּו מּתרין, אּלּו הרי -ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֻֻ
הּׂשער להעביר הראׁש חר אם וכן ּפרּפרת; מּׁשּום ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמלכים
ּבׁשעת ׁשּנצלּו אזנים ראׁשי ּומן הּדלּדּולין מן לאכל מּתר -ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ

.חריכה ֲִָ
.Î,מּתחּלתן מתּוקין היּו אם - ּגֹויים אֹותן ׁשּׁשלקּו ְְְְִִִִִִֶָָָָָָּתמרים

אּלּו הרי הּבּׁשּול, ּומתקן מרין היּו ואם מּתרין; אּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֻהרי
אסּורין אּלּו הרי ּבינֹונּיים, היּו .אסּורין; ֲֲֲִִִִֵֵֵָ

.‡Îזה הרי ּבחמץ, ּבין ּבמים ּבין ׁשּלׁשֹו עדׁשים ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹקלי
ּבּמים, אֹותן ׁשּלׁשין ּוׂשעֹורים חּטים ׁשל קלי אבל ְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָאסּור;

מּתר זה .הרי ֲֵֶָֻ
.·Îמּתר ּגֹויים, ׁשל עֹומדׁשמן זה הרי - ׁשאֹוסרֹו ּומי ; ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָֻ

ׁשהּתירּוהּו; ּדין ּבית ּפי על ׁשהמרה מּפני ּגדֹול, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָּבחטא
מּפני לא נאסר ואינֹו מּתר; זה הרי הּׁשמן, נתּבּׁשל ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻואפּלּו
ּגעּולי מּפני ולא חי, ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּנאכל מּפני גֹויים, ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹּבּׁשּולי

ּומסריחֹו. הּׁשמן את ּפֹוגם ׁשהּבׂשר מּפני ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָגֹויים,
.‚Îמתיקה מיני מּמּנּו ועׂשּו ׁשּנתּבּׁשל, ּגֹויים ׁשל ּדבׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוכן

זה מּטעם מּתר -. ִֶַַָֻ
.„Îתמרים]ּכסּפן ּבין[פסולת חּמין, ׁשהּוחּמּו ּגֹויים ׁשל ְִִֵֶֶַַָֻ

טעם ׁשּנֹותן מּפני מּתר, - קטּנה ּביֹורה ּבין ּגדֹולה ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּביֹורה
יין, אֹו חמץ לתֹוכן לתת ּדרּכן ׁשאין ּכבׁשין וכן הּוא. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלפגם
- האֹוצר מן ׁשּבאין הּכבּוׁשין וחגבים הּכבּוׁשין, זיתים ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָאֹו
אסּורין; יין, עליהן ׁשּמזּלפין ּוכבׁשים חגבים אבל ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻמּתרין.
אסּורין. - ׁשכר חמץ ואפּלּו חמץ, עליהן מזּלפין היּו אם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹוכן

.‰Îׁשּמׁשליכין מּפני ּגֹויים? ׁשל ׁשכר חמץ אסרּו מה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּומּפני
מּתר האֹוצר, מן הּנלקח לפיכ יין; ׁשמרי .לתֹוכֹו ְְְְִִִִִֵַַָָָָָֻ

.ÂÎדג]הּמּוריס יין,[שמן לתֹוכֹו לתת ׁשּדרּכן ּבמקֹום - ְְְְִֵֶַַַָָָָ
ּבכל מֹורין וכזה מּתר. הּמּוריס, מן יקר הּיין היה ואם ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָֻאסּור;
ׁשאין - אסּור ּדבר הּגֹויים ּבֹו ערבּו ׁשּמא לֹו ׁשחֹוׁשׁשין ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּדבר
הּזֹול מערב אבל מפסיד; ׁשהרי ּבּזֹול, הּיקר מערב ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָאדם

להׂשּתּכר. ּכדי ְְְִֵֵַַָָּבּיקר,
.ÊÎמלאכה ׁשעׂשה אֹו אסּורֹות, מּמאכלֹות אחד ׁשאכל ְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָקטן

ּבן ׁשאינֹו לפי להפריׁשֹו, עליו מצּוין ּדין ּבית אין - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּבׁשּבת
אבלּדעת מעצמֹו; ּבׁשעׂשה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

מּדברי ׁשאּסּורן דברים ואפּלּו אסּור, - ּבּידים ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָלהאכילֹו
ואפּלּוסֹופרים ּומֹועד, ׁשּבת ּבחּלּול להרּגילֹו אסּור וכן . ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

ׁשבּות. מּׁשּום ׁשהן ְְִִִֵֶָּבדברים
.ÁÎ,הּקטן את להפריׁש מצּוין ּדין ּבית ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻאף

ּולהפריׁשֹו ּבֹו לגער אביו על ּבקדּׁשהמצוה לחּנכֹו ּכדי - ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֻ
וגֹו'. ּדרּכֹו" ּפי על לּנער חנ" ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָֹּופריׁשה,

.ËÎאדם ּבני רב ׁשּנפׁש ּומׁשקין מאכלֹות חכמים ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹואסרּו
אֹו קיא ּבהן ׁשּנתערב ּומׁשקין מאכלֹות ּכגֹון מהן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָקהה
ולׁשּתֹות לאכל אסרּו וכן ּבהן; וכּיֹוצא סרּוחה ולחה ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָֹצֹואה
ּכלי ּכגֹון מהן, מתאֹוננת אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו הּצֹואים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבכלים

זכּוכית ּוכלי הּכּסא סּפריןבית דם]ׁשל ּבהן[מקיזי ׁשּגֹורעין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּבהן; וכּיֹוצא הּדם ְֵֶֶַַָָאת

.Ïמזהמֹות ּבידים לאכל אסרּו מלכלכין;וכן כלים ּגּבי ועל , ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֻ
נפׁשתיכם". את ּתׁשּקצּו "אל ּבכלל אּלּו, ּדברים ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּכל

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אּלּו, מאכלֹות ְְֲִֵֵַַַַַָָוהאֹוכל
.‡Ïּגדֹולים ּבין ּכלל, נקביו את ׁשּיׁשהה לאדם אסּור ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָוכן

מׁשּקץ ּבכלל זה הרי - נקביו הּמׁשהה וכל קטּנים; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבין
יתר עצמֹונפׁשֹו, על ׁשּיביא רעים חלאים ויתחּיבעל , ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ּכדי מזּמנים, ּבעּתים עצמֹו להרּגיל לֹו ראּוי אּלא ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻּבנפׁשֹו.
נפׁשֹו. יׁשּקץ ולא אדם, בני ּבפני יתרחק ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹׁשּלא

.·Ïיתרה וטהרה קדּׁשה מביא - אּלּו ּבדברים הּנזהר ְְְְְְֳִִִִֵֵֵַָָָָָָָֻוכל
ׁשּנאמר: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש לׁשם נפׁשֹו ּוממרק ְְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָלנפׁשֹו,

אני". קדֹוׁש ּכי קדׁשים, והייתם ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָֹ"והתקּדׁשּתם

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

dhigW zFkld¦§§¦¨
מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָֹיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; יאכל;לא ּכ ואחר לׁשחט ְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹֹ
(ג)(ב) אחד; ּביֹום ּבנֹו ואת אֹותֹו לׁשחט ּדםׁשּלא לכּסֹות ְְְְְִֶֶֶַַָֹֹ

(ד) ועֹוף; (ה)חּיה הּבנים; על האם לּקח האם,ׁשּלא לׁשּלח ְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור הּבנים. על לקחּה ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָאם
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ׁשּיׁשחטמצות‡. חּיהעׂשה ּבהמה ּבׂשר לאכל ׁשרצה מי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
,"ּומּצאנ מּבקר "וזבחּת ׁשּנאמר: יאכל, ּכ ואחר ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹועֹוף,
ואת הּצבי את יאכל ּכאׁשר א" מּום: ּבעל ּבבכֹור ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָונאמר
לענין ּכבהמה ׁשחּיה למדּת, הא - ּתאכלּנּו" ּכן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהאּיל,
עֹוף אֹו חּיה ציד יצּוד "אׁשר אֹומר: הּוא ּובעֹוף ְְֲִֵֵֶַָָָׁשחיטה;
העֹוף ּדם ׁשּׁשפיכת מלּמד ּדמֹו", את וׁשפ - יאכל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאׁשר

החּיה. ּדם ְִִַַַַָּכׁשפיכת
ּבהמה·. הּׁשֹוחט ,לפיכ היא. אחת ּבכּלן, ׁשחיטה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֻוהלכֹות

ּתחּלה מבר עֹוף אֹו חּיה וצּונּואֹו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר : ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ
הּבׂשר - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ,ּבר לא ואם הּׁשחיטה'; ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹעל
מפרּכסת. ׁשהיא זמן ּכל הּׁשחּוטה, מן לאכל ואסּור ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתר.
והרי תעׂשה, ּבלא עֹובר - נפׁשּה ׁשּתצא קדם מּמּנה ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹוהאֹוכל
לחּת ּומּתר לֹוקה. ואינֹו הּדם"; על תאכלּו "לא ּבכלל ְְְְִֵֶַַַַָָֹֹֹֻהּוא
יפה יפה ּומֹולחֹו נפׁשּה, ׁשּתצא קדם ׁשחיטה אחר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּמּנה
יאכלּנּו ּכ ואחר ׁשּתמּות; עד ּומּניחֹו יפה, יפה .ּומדיחֹו ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

היא‚. אספתן אּלא ׁשחיטה, צריכין אינן - וחגבים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּדגים
אֹותן להם,הּמּתרת יּׁשחט ּובקר "הצאן אֹומר: הּוא הרי ; ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

להם" ּומצא להם, יאסף הּים ּדגי ּכל את אם להם; ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָּומצא
"אסף נאמר: ּובחגבים וצאן; ּבקר ּכׁשחיטת ּדגים אספת -ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּבתֹו מאליהן מתּו אם לפיכ לבּדּה. ּבאספה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהחסיל",

חּיים. לאכלן ּומּתר מּתרין; ְְִִִַַַָָָָֻֻהּמים,
אֹותּה,„. לפרׁש צרי - סתם ּבּתֹורה האמּורה זֹו ְְְֲִִֵַָָָָָָָָזביחה

ׁשעּור הּוא וכּמה ׁשֹוחטין, הּבהמה מן מקֹום ּבאיזה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּולידע
והיכן ׁשֹוחטין, ּומתי ׁשֹוחטין, ּדבר ּובאיזה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָהּׁשחיטה,
את הּמפסידין הּדברים הם ּומה ׁשֹוחטין, וכיצד ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָׁשֹוחטין,
צּונּו האּלּו, הּדרכים ּכל ועל הּׁשֹוחט. הּוא ּומי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהּׁשחיטה,
- צּוית ּכאׁשר ּומּצאנ מּבקר "וזבחּת ואמר: ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹּבּתֹורה
ּבהן, צּוה ּפה על האּלּו הּדברים ׁשּכל ,"ּבׁשערי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָואכלּת
ּכמֹו 'מצוה', הּנקראת ׁשהיא ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכׁשאר

זה. חּבּור ּבתחּלת ְְִִִֵֶֶַַׁשּבארנּו
הּצּואר‰. הּוא - החי מן הּׁשחיטה ּכׁשרמקֹום הּצּואר וכל , ְְְִִֵַַַַַַַָָָָָ

ׁשּכׁשחֹותכין הּמקֹום מּתחּלת - ּבּוׁשט ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלׁשחיטה.
ּפרצין להיֹות ויתחיל ׁשּיׂשעיר מקֹום עד מתקּבץ, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָאֹותֹו

ּבּוׁשט.[מחוספס]ּפרצין הּׁשחיטה מקֹום הּוא זה - ּככרׂש ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
.Â,'הּוׁשט 'ּתרּבץ הּנקרא הּוא וזה זה, מּמקֹום למעלה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשחט

ׁשחיטתֹו - מעים ּבני מּתחּלת והּוא זה, מּמקֹום למּטה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו
למעלה לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו הּוׁשט ּתרּבץ וׁשעּור ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּפסּולה.

אצּבעֹותיו ּבׁשּתי ׁשּיאחז ּכדי וחּיה, ּבבהמה הּכל- ּובעֹוף, ; ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
וקטנֹו. ּגדלֹו ְְְְִָָלפי

.Êּולמּטה ּכֹובע מּׁשּפּוי ּבּקנה? ּׁשחיטה מקֹום הּוא ,ואיזה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
זה - לרעֹות צּוארּה הּבהמה ּכׁשּתמׁש הראה ּכנף ראׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעד
מּבחּוץ, הּזה הּמקֹום ׁשּכנגד וכל ּבּקנה. הּׁשחיטה מקֹום ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּוא

'צּואר'. ְִַָָנקרא
.Áׁשאּנס אֹו הרּבה, צּוארּה ּומׁשכה עצמּה הּבהמה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאנסה

ׁשחיטה ּבמקֹום וׁשחט למעלה, ּומׁשכן הּסימנין את ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּׁשֹוחט

ּבמקֹום ׁשּלא ּבּוׁשט אֹו ּבּקנה הּׁשחיטה ונמצאת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבּצּואר,
נבלה ספק זֹו הרי - .ׁשחיטה ְְְֲִֵֵֵָָ

.Ëמן ׁשחט ואם הּצּואר; ּבאמצע ׁשּיׁשחט הּׁשֹוחט ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוצרי
ּכׁשרה ׁשחיטתֹו ׁשניהּצדדין, הּׁשחיטה? ׁשעּור הּוא וכּמה . ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ

ׁשּיחתכּו המעּלה הּׁשחיטה - והּוׁשט הּקנה ׁשהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּסימנין
ואם הּׁשֹוחט; יתּכּון ולזה ּבעֹוף, ּבין ּבבהמה ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשניהן
- ּובחּיה ּבבהמה הּׁשנים ורב ּבעֹוף, מהן אחד רב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשחט

ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו
.Èּפסּולה ׁשחיטתֹו - ּבבהמה הּׁשני, וחצי ּכּלֹו האחד .ׁשחט ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ

אחד מּכל ׁשחט ׁשּלא ּפי על אף - זה ׁשל ורּבֹו זה ׁשל ְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻרּבֹו
ּכיון ּכׁשרה; זֹו הרי הּׂשערה, ּכחּוט חציֹו על יתר אּלא ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהן

הּוא. רּבֹו ּבמּׁשהּו, חציֹו על יתר ְְֵֶֶֶַַַָָֻׁשּׁשחט
.‡È,ּבעֹוף אפּלּו - זה ׁשל וחציֹו זה ׁשל חציֹו ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָׁשחט

ּפסּולה ּפסּוקׁשחיטתֹו חציֹו ׁשהיה קנה על[פגום]. וׁשחט , ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ
לׁשחט ׁשהתחיל ּבין - לרב והׁשלימֹו מעט החתּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹמקֹום
ּבחת הּסּכין את ׁשהכניס ּבין ,ּבחת ּופגע הּׁשלם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבּמקֹום

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - לרב ְְְְְִִִֵָָֹוהׁשלימּו
.·Èהּׁשחיטה לאחר הּסימנין לבּדק צרי הּׁשֹוחט, ואםּכל ; ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָֹ

ואפּלּו נבלה, זֹו הרי - ׁשּיבּדק קדם הראׁש ונחּת ּבדק, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלא
ּומהיר; זריז הּׁשֹוחט ִִֵַָָָָהיה

.‚Èׁשּנׁשחטה ּבוּדאי ׁשּיּודע עד אסּורה, ּבחּייה ּבהמה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּכל
ּכׁשרה .ׁשחיטה ְְִֵָָ

.„Èּבין מּתכת, ׁשל ּבסּכין ּבין ּבּכל, ׁשֹוחטין? ּדבר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּובאיזה
מחודדת]ּבצר ּבקרּומית[אבן ּבין ּבזכּוכית, ּבין ׁשל[צדו], ְְְִִִִֵֵֶֹ

ׁשּיהיה והּוא, החֹותכין; מּדברים ּבהן וכּיֹוצא האגם, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָקנה
ּתלם ּכמֹו היה אם אבל ּפגם; בּה יהיה ולא חד [שקע]ּפיה ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָֹ

ּביֹותר קטן הּתלם היה ואפּלּו ּבֹו, ׁשּׁשֹוחטין ּדבר ׁשל ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבחּדֹו
ּפסּולה. ׁשחיטתֹו -ְְִָָ

.ÂËּדר ׁשחט ואם ּבּה; יׁשחט לא אחת, מרּוח הּתלם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהיה
ּכׁשרה ׁשחיטתֹו ּבּה, נּכרת הּפגימה ׁשאין .הרּוח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

.ÊËּבּה ׁשּיׁש תרּגיׁש ולא ּבהֹולכה, ׁשּתּבדק סּכין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד?
אם - ּפגם ּבּה ׁשּיׁש ּתרּגיׁש ּבהבאה, אֹותּה ּוכׁשּתחזיר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפגם,
ואם ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו הביא, ולא הֹולכה ּדר ּבּה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשחט

ּפסּולה ׁשחיטתֹו .הביא, ְְִִֵָָ
.ÊÈׁשֹוחטין - ּפגם ּבּה ואין ּכנחׁש, ויֹורדת עֹולה ׁשהיא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָסּכין

לכּתחּלה ואיןּבּה הֹואיל - חּדה ואינּה חלק, ׁשּפיה וסּכין . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
ׁשֹוחט ּפגם, ּכלּבּה ּבּה והביא ׁשהֹולי ּפי על ואף ּבּה; ין ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשחטה עד ְְֲִֵֶַַָָָָהּיֹום
.ÁÈמּגעּה אּלא חלקה אינּה והרי ׁשהׁשחזה, חּדה ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻוסּכין

ואין הֹואיל - ּבאצּבע מסּתּב ׁשהּוא הּׁשּבלת ראׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּכמּגע
ּבּה ׁשֹוחטין ּפגם, .ּבּה ְֲִָָָ

.ËÈהן והרי צּפרן, אֹו צר, ׁשּקצץ אֹו ׁשן, אֹו קנה, ֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּתֹולׁש
לא ּבּקרקע, נעצן ואם ּבהן. ׁשֹוחטין - ּפגם ּבהן ואין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹחּדין
ּכׁשרה ׁשחיטתֹו ׁשחט, ואם נעּוצין; ּכׁשהן ּבהן .יׁשחט ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

.Îׁשּיעקר קדם ּברּיתן, מּתחּלת מחּברין ּכׁשהן ּבהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשחט
ּפגם ּבהן ׁשאין ּפי על ואף ּפסּולה, ׁשחיטתֹו - .אֹותן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

.‡Î- ּבהן וׁשחט חּדין, ׁשּנים ּבֹו ׁשּיׁש ּבהמה לחי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלקח
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ׁשּיׁשחטמצות‡. חּיהעׂשה ּבהמה ּבׂשר לאכל ׁשרצה מי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
,"ּומּצאנ מּבקר "וזבחּת ׁשּנאמר: יאכל, ּכ ואחר ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹועֹוף,
ואת הּצבי את יאכל ּכאׁשר א" מּום: ּבעל ּבבכֹור ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָונאמר
לענין ּכבהמה ׁשחּיה למדּת, הא - ּתאכלּנּו" ּכן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהאּיל,
עֹוף אֹו חּיה ציד יצּוד "אׁשר אֹומר: הּוא ּובעֹוף ְְֲִֵֵֶַָָָׁשחיטה;
העֹוף ּדם ׁשּׁשפיכת מלּמד ּדמֹו", את וׁשפ - יאכל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאׁשר

החּיה. ּדם ְִִַַַַָּכׁשפיכת
ּבהמה·. הּׁשֹוחט ,לפיכ היא. אחת ּבכּלן, ׁשחיטה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֻוהלכֹות

ּתחּלה מבר עֹוף אֹו חּיה וצּונּואֹו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר : ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ
הּבׂשר - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ,ּבר לא ואם הּׁשחיטה'; ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹעל
מפרּכסת. ׁשהיא זמן ּכל הּׁשחּוטה, מן לאכל ואסּור ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתר.
והרי תעׂשה, ּבלא עֹובר - נפׁשּה ׁשּתצא קדם מּמּנה ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹוהאֹוכל
לחּת ּומּתר לֹוקה. ואינֹו הּדם"; על תאכלּו "לא ּבכלל ְְְְִֵֶַַַַָָֹֹֹֻהּוא
יפה יפה ּומֹולחֹו נפׁשּה, ׁשּתצא קדם ׁשחיטה אחר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּמּנה
יאכלּנּו ּכ ואחר ׁשּתמּות; עד ּומּניחֹו יפה, יפה .ּומדיחֹו ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

היא‚. אספתן אּלא ׁשחיטה, צריכין אינן - וחגבים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּדגים
אֹותן להם,הּמּתרת יּׁשחט ּובקר "הצאן אֹומר: הּוא הרי ; ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

להם" ּומצא להם, יאסף הּים ּדגי ּכל את אם להם; ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָּומצא
"אסף נאמר: ּובחגבים וצאן; ּבקר ּכׁשחיטת ּדגים אספת -ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּבתֹו מאליהן מתּו אם לפיכ לבּדּה. ּבאספה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהחסיל",

חּיים. לאכלן ּומּתר מּתרין; ְְִִִַַַָָָָֻֻהּמים,
אֹותּה,„. לפרׁש צרי - סתם ּבּתֹורה האמּורה זֹו ְְְֲִִֵַָָָָָָָָזביחה

ׁשעּור הּוא וכּמה ׁשֹוחטין, הּבהמה מן מקֹום ּבאיזה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּולידע
והיכן ׁשֹוחטין, ּומתי ׁשֹוחטין, ּדבר ּובאיזה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָהּׁשחיטה,
את הּמפסידין הּדברים הם ּומה ׁשֹוחטין, וכיצד ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָׁשֹוחטין,
צּונּו האּלּו, הּדרכים ּכל ועל הּׁשֹוחט. הּוא ּומי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהּׁשחיטה,
- צּוית ּכאׁשר ּומּצאנ מּבקר "וזבחּת ואמר: ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹּבּתֹורה
ּבהן, צּוה ּפה על האּלּו הּדברים ׁשּכל ,"ּבׁשערי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָואכלּת
ּכמֹו 'מצוה', הּנקראת ׁשהיא ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכׁשאר

זה. חּבּור ּבתחּלת ְְִִִֵֶֶַַׁשּבארנּו
הּצּואר‰. הּוא - החי מן הּׁשחיטה ּכׁשרמקֹום הּצּואר וכל , ְְְִִֵַַַַַַַָָָָָ

ׁשּכׁשחֹותכין הּמקֹום מּתחּלת - ּבּוׁשט ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלׁשחיטה.
ּפרצין להיֹות ויתחיל ׁשּיׂשעיר מקֹום עד מתקּבץ, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָאֹותֹו

ּבּוׁשט.[מחוספס]ּפרצין הּׁשחיטה מקֹום הּוא זה - ּככרׂש ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
.Â,'הּוׁשט 'ּתרּבץ הּנקרא הּוא וזה זה, מּמקֹום למעלה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשחט

ׁשחיטתֹו - מעים ּבני מּתחּלת והּוא זה, מּמקֹום למּטה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו
למעלה לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו הּוׁשט ּתרּבץ וׁשעּור ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּפסּולה.

אצּבעֹותיו ּבׁשּתי ׁשּיאחז ּכדי וחּיה, ּבבהמה הּכל- ּובעֹוף, ; ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
וקטנֹו. ּגדלֹו ְְְְִָָלפי

.Êּולמּטה ּכֹובע מּׁשּפּוי ּבּקנה? ּׁשחיטה מקֹום הּוא ,ואיזה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
זה - לרעֹות צּוארּה הּבהמה ּכׁשּתמׁש הראה ּכנף ראׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעד
מּבחּוץ, הּזה הּמקֹום ׁשּכנגד וכל ּבּקנה. הּׁשחיטה מקֹום ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּוא

'צּואר'. ְִַָָנקרא
.Áׁשאּנס אֹו הרּבה, צּוארּה ּומׁשכה עצמּה הּבהמה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאנסה

ׁשחיטה ּבמקֹום וׁשחט למעלה, ּומׁשכן הּסימנין את ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּׁשֹוחט

ּבמקֹום ׁשּלא ּבּוׁשט אֹו ּבּקנה הּׁשחיטה ונמצאת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבּצּואר,
נבלה ספק זֹו הרי - .ׁשחיטה ְְְֲִֵֵֵָָ

.Ëמן ׁשחט ואם הּצּואר; ּבאמצע ׁשּיׁשחט הּׁשֹוחט ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוצרי
ּכׁשרה ׁשחיטתֹו ׁשניהּצדדין, הּׁשחיטה? ׁשעּור הּוא וכּמה . ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ

ׁשּיחתכּו המעּלה הּׁשחיטה - והּוׁשט הּקנה ׁשהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּסימנין
ואם הּׁשֹוחט; יתּכּון ולזה ּבעֹוף, ּבין ּבבהמה ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשניהן
- ּובחּיה ּבבהמה הּׁשנים ורב ּבעֹוף, מהן אחד רב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשחט

ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו
.Èּפסּולה ׁשחיטתֹו - ּבבהמה הּׁשני, וחצי ּכּלֹו האחד .ׁשחט ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ

אחד מּכל ׁשחט ׁשּלא ּפי על אף - זה ׁשל ורּבֹו זה ׁשל ְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻרּבֹו
ּכיון ּכׁשרה; זֹו הרי הּׂשערה, ּכחּוט חציֹו על יתר אּלא ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהן

הּוא. רּבֹו ּבמּׁשהּו, חציֹו על יתר ְְֵֶֶֶַַַָָֻׁשּׁשחט
.‡È,ּבעֹוף אפּלּו - זה ׁשל וחציֹו זה ׁשל חציֹו ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָׁשחט

ּפסּולה ּפסּוקׁשחיטתֹו חציֹו ׁשהיה קנה על[פגום]. וׁשחט , ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ
לׁשחט ׁשהתחיל ּבין - לרב והׁשלימֹו מעט החתּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹמקֹום
ּבחת הּסּכין את ׁשהכניס ּבין ,ּבחת ּופגע הּׁשלם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבּמקֹום

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - לרב ְְְְְִִִֵָָֹוהׁשלימּו
.·Èהּׁשחיטה לאחר הּסימנין לבּדק צרי הּׁשֹוחט, ואםּכל ; ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָֹ

ואפּלּו נבלה, זֹו הרי - ׁשּיבּדק קדם הראׁש ונחּת ּבדק, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלא
ּומהיר; זריז הּׁשֹוחט ִִֵַָָָָהיה

.‚Èׁשּנׁשחטה ּבוּדאי ׁשּיּודע עד אסּורה, ּבחּייה ּבהמה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּכל
ּכׁשרה .ׁשחיטה ְְִֵָָ

.„Èּבין מּתכת, ׁשל ּבסּכין ּבין ּבּכל, ׁשֹוחטין? ּדבר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּובאיזה
מחודדת]ּבצר ּבקרּומית[אבן ּבין ּבזכּוכית, ּבין ׁשל[צדו], ְְְִִִִֵֵֶֹ

ׁשּיהיה והּוא, החֹותכין; מּדברים ּבהן וכּיֹוצא האגם, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָקנה
ּתלם ּכמֹו היה אם אבל ּפגם; בּה יהיה ולא חד [שקע]ּפיה ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָֹ

ּביֹותר קטן הּתלם היה ואפּלּו ּבֹו, ׁשּׁשֹוחטין ּדבר ׁשל ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבחּדֹו
ּפסּולה. ׁשחיטתֹו -ְְִָָ

.ÂËּדר ׁשחט ואם ּבּה; יׁשחט לא אחת, מרּוח הּתלם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהיה
ּכׁשרה ׁשחיטתֹו ּבּה, נּכרת הּפגימה ׁשאין .הרּוח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

.ÊËּבּה ׁשּיׁש תרּגיׁש ולא ּבהֹולכה, ׁשּתּבדק סּכין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד?
אם - ּפגם ּבּה ׁשּיׁש ּתרּגיׁש ּבהבאה, אֹותּה ּוכׁשּתחזיר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפגם,
ואם ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו הביא, ולא הֹולכה ּדר ּבּה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשחט

ּפסּולה ׁשחיטתֹו .הביא, ְְִִֵָָ
.ÊÈׁשֹוחטין - ּפגם ּבּה ואין ּכנחׁש, ויֹורדת עֹולה ׁשהיא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָסּכין

לכּתחּלה ואיןּבּה הֹואיל - חּדה ואינּה חלק, ׁשּפיה וסּכין . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
ׁשֹוחט ּפגם, ּכלּבּה ּבּה והביא ׁשהֹולי ּפי על ואף ּבּה; ין ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשחטה עד ְְֲִֵֶַַָָָָהּיֹום
.ÁÈמּגעּה אּלא חלקה אינּה והרי ׁשהׁשחזה, חּדה ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻוסּכין

ואין הֹואיל - ּבאצּבע מסּתּב ׁשהּוא הּׁשּבלת ראׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּכמּגע
ּבּה ׁשֹוחטין ּפגם, .ּבּה ְֲִָָָ

.ËÈהן והרי צּפרן, אֹו צר, ׁשּקצץ אֹו ׁשן, אֹו קנה, ֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּתֹולׁש
לא ּבּקרקע, נעצן ואם ּבהן. ׁשֹוחטין - ּפגם ּבהן ואין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹחּדין
ּכׁשרה ׁשחיטתֹו ׁשחט, ואם נעּוצין; ּכׁשהן ּבהן .יׁשחט ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

.Îׁשּיעקר קדם ּברּיתן, מּתחּלת מחּברין ּכׁשהן ּבהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשחט
ּפגם ּבהן ׁשאין ּפי על ואף ּפסּולה, ׁשחיטתֹו - .אֹותן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

.‡Î- ּבהן וׁשחט חּדין, ׁשּנים ּבֹו ׁשּיׁש ּבהמה לחי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלקח
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הּקבּועה אחת ּבׁשן אבל ּכמּגל; ׁשהן מּפני ּפסּולה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשחיטתֹו
ּבֹו קבּועה ׁשהיא ּפי על ואף לכּתחּלה, ּבּה ׁשֹוחט - .ּבּלחי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

.·Îּכׁשרה ׁשחיטתֹו - ּבּה וׁשחט ּבאּור, הּסּכין סּכיןלּבן . ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ
הּיפה ּבּצד יׁשחט לא - יפה הּׁשני וצּדּה מּגל, אחד ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשּצּדּה
- ׁשחט ואם האחר. ּבּצד יׁשחט ׁשּמא ּגזרה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹלכּתחּלה;

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ׁשחט, הּיפה ּובּצד ְְִִֵֶַַַַָָָָהֹואיל
.‚Î.זה ּומּצד זה ּומּצד ּבחּדּה, הּסּכין ׁשּיבּדק צרי ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻהּׁשֹוחט
ּומֹוליכּהו אצּבעֹו, ּבׂשר על ּומביאּה מֹוליכּה ּבֹודקּה? כיצד ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

צדדין ּוׁשני ּפיה ׁשהם רּוחֹותיה, מּׁשלׁש צּפרנֹו, על ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּומביאּה
ּבּה יׁשחט ּכ ואחר ּכלל; ּפגם ּבּה יהיה ׁשּלא ּכדי -. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

.„Îּפגם ּבּה מצא ׁשאם - הּׁשחיטה אחר ּכן לבּדק ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹוצרי
נפּגמה, ּבעֹור ׁשּמא נבלה; ספק זֹו הרי הּׁשחיטה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאחר
הּׁשֹוחט ,לפיכ ׁשחט. ּפגּומה ּבסּכין הּסימנין ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּוכׁשּׁשחט
אחת ּכל ּבין לבּדק צרי רּבים, עֹופֹות אֹו רּבֹות ְְִִִֵֵַַַַָָֹּבהמֹות

הּסּכיןואחת ונמצאת ּבאחרֹונה ּובדק ּבדק, לא ׁשאם ; ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
הראׁשֹונה. ואפּלּו נבלֹות, ספק הּכל - ְְְֲִִֵֵַַָָָֹּפגּומה

.‰Îוׁשּבר ׁשחיטה, אחר ּבדקּה ולא ּבּה, וׁשחט הּסּכין ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹּבדק
ּפגּומה ּומצאּה ּבדקּה ּכ ואחר ּבהן, וכּיֹוצא עץ אֹו עצם ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבּה
קׁשה ּבדבר ׁשּנפּגמה הּסּכין ׁשחזקת ּכׁשרה, ׁשחיטתֹו -ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הּסּכין ׁשאבדה אֹו ּבדקּה, ולא ּבּה ּפׁשע אם וכן ּבּה; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּׁשּבר

ּכׁשרה ׁשחיטתֹו - יבּדק ׁשּלא .עד ְְְִִֵֶַָָֹֹ
.ÂÎ,חכם לפני ּבּה ׁשּׁשֹוחט ׁשּלֹו הּסּכין ּבדק ׁשּלא טּבח ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכל

ּובדּוקה יפה נמצאת אם אֹותּה: ּבֹודקין - לעצמֹו ּבּה ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָוׁשחט
ותהיה אחרת, ּפעם עצמֹו על ׁשּסֹומ לפי אֹותֹו, מנּדין -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַ
אֹותֹו, מעבירין - ּפגּומה נמצאת ואם ּבּה; ויׁשחט ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָֹּפגּומה,

טרפה ׁשהּוא ׁשּׁשחט ּבׂשר ּכל על .ּומכריזין ְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
.ÊÎוהּוא ׁשהּוא; ּכל ּבּה? ׁשּׁשֹוחט הּסּכין אר הּוא ְִֵֶֶֶַַַָָָֹּכּמה

האזמל ראׁש ּכמֹו ׁשֹוחט, ואינֹו ׁשּנֹוקב ּדק ּדבר יהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא
ּבֹו וכּיֹוצא .הּקטן ְֵַַָָ

.ÁÎּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין זמן, ּבכל ׁשֹוחטין? והּואּומתי ; ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָ
ׁשחט ואם ּיעׂשה; מה ׁשּיראה ּכדי עּמֹו, אבּוקה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּתהיה

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ְְֲִֵֵָָָָּבאפלה,
.ËÎּבׁשֹוגג ּבׁשּבת אֹו הּכּפּורים ּביֹום ּפיהּׁשֹוחט על אף - ְְְִִִֵֵַַַַַָ

על מלקּות מתחּיב אֹו ּבנפׁשֹו מתחּיב היה מזיד, היה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשאּלּו
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - הּכּפּורים ְְִִִֵַָָיֹום

ב ¤¤ּפרק

ׁשֹוחטין‡. ׁשאין העזרה; מן חּוץ לׁשחט, מּתר מקֹום ְְֲֲִִִֵֶָָָָָָֹֻּבכל
ּבלבד מזּבח קדׁשי אּלא אסּורּבעזרה - החּלין אבל ; ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ

אֹומר הּוא וכן עֹוף. ּבין חּיה ּבין ּבהמה ּבין ּבעזרה, ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָלׁשחטן
הא - ה'" יבחר אׁשר הּמקֹום מּמ ירחק "ּכי ּתאוה: ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָּבבׂשר
אׁשר לּמקֹום חּוץ אּלא ּתאוה, ּבׂשר ׁשֹוחטין ׁשאין ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָלמדּת,

ה'; ַָּבחר
ּבכל·. לאכלֹו ׁשּמּתר הּוא לּמקֹום, חּוץ ׁשּנׁשחט ְְְְְִֶֶֶַַָָָָֻוזה

טהֹור הּבׂשר אֹותֹו - ּבעזרה חּלין הּׁשֹוחט אבל ,הּׁשערים. ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָֻ
ּבהני ואפרֹוואסּור אֹותֹו, וקֹוברין ּבֹו; וכּיֹוצא ּבחלב ּכבׂשר ה ְְְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָ

להאכיל אֹו ּגֹויים, לאכילת אֹו לרפּואה, ׁשחט אפּלּו ְְֲֲֲִִִִִַַַַָָָאסּור;

ׁשּׁשחט, וגֹוי והמעּקר, ּבעזרה, הּנֹוחר אבל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָלכלבים.
הּטמאין ועֹוף חּיה ּבהמה והּׁשֹוחט טרפה, ונמצאת ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָוהּׁשֹוחט

ּבהניה. מּתרין ּכּלן אּלּו הרי - ֲֲֲִֵֵַָָָָָָָֻֻּבעזרה
להכניסן‚. אסּור - החּלין ּכל אּלא ּבלבד, וחּיה ּבהמה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻולא

ּפרֹות אֹו ׁשחּוטה ּבׂשר אפּלּו אםלעזרה, ּבהן; וכּיֹוצא ּופת ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּכּלן, אּלּו ּודברים ּכׁשהיּו. ּבאכילה מּתרין והכניסן, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֻֻעבר
ּכּזית האֹוכל אֹו ּבעזרה, חּלין הּׁשֹוחט וכל הן. קּבלה ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֻּדברי
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו חּלין ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָֻמּבׂשר

נׁשחטה„. אם - חּלין' ּוולדּה ׁשלמים, זֹו 'ּבהמה ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָֻהאֹומר:
אֹותּה לׁשחט יכֹול ׁשאינֹו לפי ּבאכילה, מּתר ולדּה ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָָֹֻּבעזרה,

מקֹום .ּברחּוק ְִָ
'עֹובד‰. יאמרּו: ׁשּמא ּונהרֹות, יּמים לתֹו ׁשֹוחטין ְְְֲִִֵֵֶַָָֹאין

מלא לכלי יׁשחט ולא לּמים'; ּכמקריב ונראה זה, הּוא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹמים
ולאמים ׁשחט'. הּמים ּבתֹו ׁשּתראה 'לּצּורה יאמרּו: ׁשּמא , ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

עֹובדייׁשחט ּדר ׁשּכן - הּגּמה לתֹו ולא הּכלים, לתֹו לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֻ
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ׁשחט, ואם זרה. ְְְֲִִֵַָָָָָָעבֹודה

.Âעכּורין מים מלא לכלי נראיתׁשֹוחטין הּצּורה ׁשאין , ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ
לא ּובּׁשּוק לּגּמה; יֹורד והּדם לּגּמה, חּוץ ׁשֹוחט וכן ְְֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻּבהן.
ּבּׁשּוק לּגּמה ׁשחט ואם הּמינים; את יחּקה ׁשּמא ּכן, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻיעׂשה
הּוא. מין ׁשּמא אחריו, ׁשּיבּדקּו עד מּׁשחיטתֹו לאכל אסּור -ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
ויֹורד הּדפן על ׁשֹותת והּדם הּספינה, ּדפן על לׁשחט ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻּומּתר

הּכלים. ּגּבי על לׁשחט ּומּתר ְִִִֵֵַַַַַָֹֻלּמים;
.Êעד ּומביאּה הּסּכין ּומֹולי הּצּואר, מֹותח ׁשֹוחטין? ְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָּכיצד

עֹומדת,ׁשּׁשֹוחט ׁשהיתה ּבין רבּוצה הּבהמה ׁשהיתה ּבין ; ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ּכׁשרה. זֹו הרי - וׁשחט מּלמּטה ּבידֹו והּסּכין ּבערּפּה ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָואחז

.Á,ׁשּנׁשחט עד עליה הּצּואר והעביר ּבּכתל הּסּכין את ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹנעץ
וסּכין למּטה, הּבהמה צּואר ׁשּיהיה והּוא - ּכׁשרה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשחיטתֹו
הּנעּוצה הּסּכין מן למעלה ּבהמה צּואר היה ׁשאם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָלמעלה;
הֹולכה ּבלא ותחת ּגּופּה, ּבכבד הּבהמה ּתרד ׁשּמא -ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ

ׁשחיטה זֹו ואין עֹוףוהבאה, היה אם ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
למּטה אֹו הּנעּוצה, הּסּכין מן למעלה צּוארֹו ׁשהיה ּבין -ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ְְִִֵֶָָָמּמּנה,
.Ëהּסּכ את והֹולי ולאהּׁשֹוחט הביאּה אֹו הביאּה, ולא ין ְְְֱֱִִִִֵֶַַַָָֹֹ

עד והביא הֹולי ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו - ּוׁשחטּה ְְְְִִִִֵֵַָָָָָהֹוליכּה,
הביא, ולא הֹולי ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - והּתיזֹו הראׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשחת
אֹו ּבלבד, ּבהֹולכה הראׁש את והּתיז ,הֹולי ולא הביא ְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹאֹו
מּצּוארי צּוארין ׁשני ּכמלא ּבּסּכין יׁש אם - ּבלבד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹּבהבאה

לאו, ואם ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו ּפסּולההּנׁשחט, ׁשחטׁשחיטתֹו . ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָ
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ּכאחד, ראׁשים ְְְְִִֵֵֶָָָָׁשני

.Èאחר מּצד וׁשני זה מּצד אחד אפּלּו ּבסּכין, ׁשאחזּו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשנים
ׁשני ׁשאחזּו ׁשנים וכן ּכׁשרה. ׁשחיטתן - וׁשחטּו ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכנגּדֹו,
ׁשחיטתן - ּבּצּואר מקֹומֹות ּבׁשני ּכאחד וׁשחטּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָסּכינין,
ׁשחט והּׁשני רּבֹו, אֹו ּבלבד הּוׁשט זה ׁשחט ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻּכׁשרה;
על ואף ּכׁשרה, זֹו ׁשחיטה הרי - רּבֹו אֹו הּקנה אחר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבמקֹום
העׂשּויה ׁשחיטה וכן אחד. ּבמקֹום ּכּלּה הּׁשחיטה ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּפי

ּכמסרק העׂשּויה ּוׁשחיטה ּכׁשרה.ּכקּולמּוס, - ְְְְְְֲִֵֵַָָָָ
.‡Èׁשחט אפּלּו אּלא ּכּונה; צריכה החּלין ׁשחיטת ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻאין
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ּבּכתל לנעצּה סּכין ׁשּזרק אֹו ׂשחֹוק, ּדר אֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכמתעּסק,
ּבמקֹומּה ּכראּוי והּׁשחיטה הֹואיל - ּבהליכתּה ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָָוׁשחטה

ּכׁשרה זֹו הרי .וׁשעּורּה, ְְֲִֵֵָָ
.·Èׁשּנתּבלּבלה ׁשּכֹור אֹו קטן, אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש ,ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָלפיכ

רעהּדעּתֹו רּוח ׁשאחזּתּו ּומי אֹותן, רֹואין ואחרים ׁשּׁשחטּו , ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנפלה סּכין אבל ּכׁשרה. זֹו הרי - ּכתקנּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהּׁשחיטה
ּפסּולה, זֹו הרי ּכדרּכּה, ׁשּׁשחטה ּפי על אף - ְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָוׁשחטה
ּפי על ואף אדם, הּזֹובח ׁשּיהיה עד - "וזבחּת" ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנאמר:

לׁשחיטה. מתּכּון ְְִִִֵֵֶַָׁשאינֹו
.‚È,ּבֹו קבּועה הּסּכין ׁשהיתה עץ ׁשל אֹו אבן ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּגלּגל

ּכנגּדֹו הּבהמה אֹו העֹוף צּואר וׂשם הּגלּגל, את אדם ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוסּבב
הן הּמים ואם ּכׁשרה. זֹו הרי - הּגלּגל ּבסביבת ׁשּנׁשחט ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָעד
ׁשּסּבב ּבׁשעה ּכנגּדֹו הּצּואר וׂשם הּגלּגל, את ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהמסּבבין

ּפטר ואם ּפסּולה; זֹו הרי - הּמים[שיחרר]ונׁשחט את אדם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
זֹו הרי - ּבסביבתֹו וׁשחט הּגלּגל, את וסּבבּו ׁשּבאּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָעד
ּבסביבה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבא. אדם מּכח ׁשהרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכׁשרה,
ּולאחריה, ׁשנּיה מּסביבה אבל אדם; ּבן מּכח ׁשהיא ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹראׁשֹונה

ּבהליכתן. הּמים מּכח אּלא האדם מּכח ֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹאינּה
.„Èלׁשם יּמים, לׁשם ּגבעֹות, לׁשם הרים, לׁשם ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָהּׁשֹוחט

אּלא לעבדן נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - מדּברֹות לׁשם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹנהרֹות,
הרי הּגֹויים, ׁשאֹומרין הבאי מּדברי ּבּה וכּיֹוצא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָלרפּואה
מּזל אֹו הּים, מּזל לׁשם ׁשחט אם אבל ּפסּולה; ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָׁשחיטתֹו
אסּורה זֹו הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּולמּזלֹות לכֹוכבים אֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָההר,

זרה עבֹודה ּתקרבת ּככל .ּבהניה, ְְֲֲִֶַָָָָָָֹ
.ÂËאֹו זרה, לעבֹודה ּדמּה לזרק הּבהמה את ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹהּׁשֹוחט

ׁשּלֹומדין אסּורה; זֹו הרי - זרה לעבֹודה חלּבּה ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָלהקטיר
ּב הּקדׁשים מּמחׁשבת ּבחּלין, ּבחּוץ פנים,מחׁשבה ְְֲֲֳִִִִִֶֶַַַַָָָֻ

ּבהן ּפֹוסלת ּכזֹו ּפסּוליׁשּמחׁשבה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ְִַָֻהּמקּדׁשין.

.ÊËאֹו זרה, לעבֹודה ּדמּה לזרק חׁשב ּכ ואחר ְְְֲִַַַַָָָָָָָָָֹׁשחטּה
ׁשּמא מּספק, אסּורה זֹו הרי - זרה לעבֹודה חלּבּה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלהקטיר

ׁשחט ּכזֹו ּובמחׁשבה ּתחּלתֹו על הֹוכיח .סֹופֹו ְְֲִִַַַַָָָָָ
.ÊÈ- ּכמֹותן ונֹודרין ׁשּמתנּדבין קדׁשים לׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהּׁשֹוחט

לׁשם ׁשחט ּבחּוץ; קדׁשים ּכׁשֹוחט ׁשּזה ּפסּולה, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשחיטתֹו
ּכׁשרה ׁשחיטתֹו ּונדבה, ּבנדר ּבאין ׁשאינן .קדׁשים ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָ

.ÁÈ,ּתֹודה לׁשם ׁשלמים, לׁשם עֹולה, לׁשם הּׁשֹוחט ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָּכיצד?
אֹותֹו מפריׁש והּפסח הֹואיל ּפסּולה; ׁשחיטתֹו - ּפסח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָלׁשם
הּנּדר לדבר ּדֹומה הּוא הרי ׁשּירצה, עת ּבכל הּׁשנה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבכל

אׁשםוהּנּדב לׁשם וּדאי, אׁשם לׁשם חּטאת, לׁשם ׁשחט . ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ
ׁשחיטתֹו - ּתמּורה לׁשם מעׂשר, לׁשם ּבכֹור, לׁשם ְְְְְְֲִֵֵֵֵַָָָּתלּוי,

ְֵָּכׁשרה.
.ËÈׁשחיטתֹו - 'לחּטאתי' ואמר: וׁשחט חּטאת, מחּיב ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻהיה

'לׁשם ואמר: וׁשחט ּביתֹו, ּבתֹו קרּבן לֹו היה ְְְְְְֵֵַַָָָָָָָּפסּולה;
ּפסּולה ׁשחיטתֹו - זבחי' ּבֹו.ּתמּורת המיר ׁשהרי , ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָ

.Î'לעֹולתי 'זֹו ואמרה: יֹולדת, עֹולת לׁשם ׁשּׁשחטה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָהאּׁשה
ׁשחיט ּונדבה,- ּבנדר ּבאה יֹולדת עֹולת ׁשאין ּכׁשרה; תּה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ואין ּבעֹולה; ׁשּנתחּיבה יֹולדת אינּה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהרי

עֹולת לׁשם הּׁשֹוחט אבל לּה. יׁש קֹול הּמּפלת ׁשּכל ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּפילה,
ׁשעּקר ּפסּולה, ׁשחיטתֹו - נזיר ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָנזיר

הּנדרים מן נדר .הּנזירּות ְְִִִֶֶַַָ
.‡Îּדבר לׁשם נתּכּון אחד וׁשֹוחטין, ּבּסּכין אֹוחזין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשנים

ּכּונה לֹו היתה לא והּׁשני אסּורה, ׁשחיטתֹו לֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשהּׁשֹוחט
זֹו הרי - לֹו להתּכּון הּמּתר ּדבר לׁשם נתּכּון ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻּכלל,
לׁשם מהן האחד והתּכּון זה, אחר זה ׁשחט אם וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּפסּולה;

ּפֹוסל - הּפסּול ּבּהּדבר לֹו ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ׁשאין אסּורה, אינּה - ׁשּתפּות ּבּה לֹו אין אם אבל ֲֲִֵֵֵֶָָָָָָֻֻׁשּתפּות;
אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר מּיׂשראל ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאדם

ְֲַלצערֹו.
.·Îלכל מתּכּון ׁשהּנכרי ּפי על אף - לנכרי ׁשּׁשחט ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָיׂשראל

למחׁשבת אּלא חֹוׁשׁשין ׁשאין ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו ּׁשּירצה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָמה
הּבהמה ּבעל למחׁשבת לא ׁשּׁשחטהּזֹובח, נכרי ,לפיכ . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו נבלה, ׁשחיטתֹו - קטן היה אפּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָליׂשראל,

ה'תשע"ב סיון כ"א שני יום

ג ¤¤ּפרק

הלכֹות‡. ועּקר הּׁשחיטה, את מפסידין דברים ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָחמּׁשה
חלדה, ׁשהּיה, הן: ואּלּו מהן; אחת מּכל להּזהר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשחיטה

ועּקּור הגרמה, .ּדרסה, ְְְִַָָָָ
קדם·. ידֹו והגּביּה לׁשחט, ׁשהתחיל הרי ּכיצד? ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשהּיה

ּבאנס ּבין ּבמזיד, ּבין ּבׁשֹוגג ּבין וׁשהה, הּׁשחיטה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹׁשּיגמר
ׁשהה אם - הּׁשחיטה את וגמר אחר אֹו הּוא וחזר ּברצֹון, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבין
ׁשחיטתֹו ויׁשחט, וירּביצּנה הּבהמה את ׁשּיגּביּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכדי

ּכׁשרה ׁשחיטתֹו זה, מּכדי ּפחֹות ׁשהה ואם .ּפסּולה; ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ
ּדּקה‚. ּבהמה ׁשּיגּביּה ּכדי ׁשהּיה ׁשעּור ּדּקה, ּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיתה

וירּביצּנה ׁשּיגּביהּנה ּכדי ּגּסה, היתה ואם ויׁשחט; ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוירּביצּנה
ויׁשחט וירּביצּנה ּדּקה ּבהמה ׁשּיגּביּה ּכדי ּובעֹוף, .ויׁשחט. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

מעט,„. וׁשהה מעט וׁשחט וחזר מעט, וׁשהה מעט ְְְְְְְְַַַַַַַָָָָָָָׁשחט
הּׁשהּיה, ׁשעּור אחת ּבפעם ׁשהה ולא הּׁשחיטה, ׁשּגמר ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹעד
ׁשהּיה ׁשעּור מּכּלן יצטרף הּׁשהּיֹות זמן ּכל ּכׁשּתחׁשב ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻאבל
וירּביצּנה ׁשּיגּביהּנה ּכדי ׁשהה אם וכן נבלה. ספק זֹו הרי -ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּיׁשחט ּכדי לא ּבלבד, הּסימנין מעּוט ּכמֹו ׁשּיׁשחט ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹּוכדי

נבלה ספק זֹו הרי - ּגמּורה .ׁשחיטה ְְְְֲִֵֵֵָָָ
על‰. אף - ּבבהמה הּׁשנים רב אֹו ּבעֹוף, אחד רב ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשחט

חתיכ וגמר וחזר הּיֹום, חצי ׁשּׁשהה זֹוּפי הרי - הּסימנין ת ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּבׂשר ּכמחּת זה הרי ּכּׁשעּור, ּבּה ׁשּנׁשחט מאחר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻמּתרת;

.הּׁשחּוטה ְַָ
.Âּבּקנה -ׁשחט מרּבה זמן וׁשהה מעּוטֹו, אֹו חציֹו לבּדֹו ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻ

אם אבל ּכלּום. ּבכ ואין הּׁשחיטה, וגֹומר חֹוזר זה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָהרי
ּכּׁשעּור וׁשהה ׁשהּוא, ּכל ּבּוׁשט ׁשּנּקב אֹו הּקנה, רב ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשחט
ׁשחיטה ׁשּׁשחט ּבין ׁשהתחיל, הּׁשחיטה וגמר ׁשחזר ּבין -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
אֹו ׁשהעֹוף מּפני ּפסּולה; זֹו הרי - אחר ּבמקֹום ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָּגמּורה
- ּבמּׁשהּו הּוׁשט ׁשּנּקב אֹו ׁשּלּה, הּקנה רב ׁשּנפסק ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּבהמה

ּבּה מֹועלת הּׁשחיטה ואין ׁשּיתּבאר.נבלה, ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

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



עי dhigy zekld - oeiq `"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבּכתל לנעצּה סּכין ׁשּזרק אֹו ׂשחֹוק, ּדר אֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכמתעּסק,
ּבמקֹומּה ּכראּוי והּׁשחיטה הֹואיל - ּבהליכתּה ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָָוׁשחטה

ּכׁשרה זֹו הרי .וׁשעּורּה, ְְֲִֵֵָָ
.·Èׁשּנתּבלּבלה ׁשּכֹור אֹו קטן, אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש ,ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָלפיכ

רעהּדעּתֹו רּוח ׁשאחזּתּו ּומי אֹותן, רֹואין ואחרים ׁשּׁשחטּו , ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנפלה סּכין אבל ּכׁשרה. זֹו הרי - ּכתקנּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהּׁשחיטה
ּפסּולה, זֹו הרי ּכדרּכּה, ׁשּׁשחטה ּפי על אף - ְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָוׁשחטה
ּפי על ואף אדם, הּזֹובח ׁשּיהיה עד - "וזבחּת" ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנאמר:

לׁשחיטה. מתּכּון ְְִִִֵֵֶַָׁשאינֹו
.‚È,ּבֹו קבּועה הּסּכין ׁשהיתה עץ ׁשל אֹו אבן ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּגלּגל

ּכנגּדֹו הּבהמה אֹו העֹוף צּואר וׂשם הּגלּגל, את אדם ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוסּבב
הן הּמים ואם ּכׁשרה. זֹו הרי - הּגלּגל ּבסביבת ׁשּנׁשחט ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָעד
ׁשּסּבב ּבׁשעה ּכנגּדֹו הּצּואר וׂשם הּגלּגל, את ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהמסּבבין

ּפטר ואם ּפסּולה; זֹו הרי - הּמים[שיחרר]ונׁשחט את אדם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
זֹו הרי - ּבסביבתֹו וׁשחט הּגלּגל, את וסּבבּו ׁשּבאּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָעד
ּבסביבה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבא. אדם מּכח ׁשהרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכׁשרה,
ּולאחריה, ׁשנּיה מּסביבה אבל אדם; ּבן מּכח ׁשהיא ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹראׁשֹונה

ּבהליכתן. הּמים מּכח אּלא האדם מּכח ֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹאינּה
.„Èלׁשם יּמים, לׁשם ּגבעֹות, לׁשם הרים, לׁשם ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָהּׁשֹוחט

אּלא לעבדן נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - מדּברֹות לׁשם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹנהרֹות,
הרי הּגֹויים, ׁשאֹומרין הבאי מּדברי ּבּה וכּיֹוצא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָלרפּואה
מּזל אֹו הּים, מּזל לׁשם ׁשחט אם אבל ּפסּולה; ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָׁשחיטתֹו
אסּורה זֹו הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּולמּזלֹות לכֹוכבים אֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָההר,

זרה עבֹודה ּתקרבת ּככל .ּבהניה, ְְֲֲִֶַָָָָָָֹ
.ÂËאֹו זרה, לעבֹודה ּדמּה לזרק הּבהמה את ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹהּׁשֹוחט

ׁשּלֹומדין אסּורה; זֹו הרי - זרה לעבֹודה חלּבּה ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָלהקטיר
ּב הּקדׁשים מּמחׁשבת ּבחּלין, ּבחּוץ פנים,מחׁשבה ְְֲֲֳִִִִִֶֶַַַַָָָֻ

ּבהן ּפֹוסלת ּכזֹו ּפסּוליׁשּמחׁשבה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ְִַָֻהּמקּדׁשין.

.ÊËאֹו זרה, לעבֹודה ּדמּה לזרק חׁשב ּכ ואחר ְְְֲִַַַַָָָָָָָָָֹׁשחטּה
ׁשּמא מּספק, אסּורה זֹו הרי - זרה לעבֹודה חלּבּה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלהקטיר

ׁשחט ּכזֹו ּובמחׁשבה ּתחּלתֹו על הֹוכיח .סֹופֹו ְְֲִִַַַַָָָָָ
.ÊÈ- ּכמֹותן ונֹודרין ׁשּמתנּדבין קדׁשים לׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהּׁשֹוחט

לׁשם ׁשחט ּבחּוץ; קדׁשים ּכׁשֹוחט ׁשּזה ּפסּולה, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשחיטתֹו
ּכׁשרה ׁשחיטתֹו ּונדבה, ּבנדר ּבאין ׁשאינן .קדׁשים ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָ

.ÁÈ,ּתֹודה לׁשם ׁשלמים, לׁשם עֹולה, לׁשם הּׁשֹוחט ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָּכיצד?
אֹותֹו מפריׁש והּפסח הֹואיל ּפסּולה; ׁשחיטתֹו - ּפסח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָלׁשם
הּנּדר לדבר ּדֹומה הּוא הרי ׁשּירצה, עת ּבכל הּׁשנה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבכל

אׁשםוהּנּדב לׁשם וּדאי, אׁשם לׁשם חּטאת, לׁשם ׁשחט . ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ
ׁשחיטתֹו - ּתמּורה לׁשם מעׂשר, לׁשם ּבכֹור, לׁשם ְְְְְְֲִֵֵֵֵַָָָּתלּוי,

ְֵָּכׁשרה.
.ËÈׁשחיטתֹו - 'לחּטאתי' ואמר: וׁשחט חּטאת, מחּיב ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻהיה

'לׁשם ואמר: וׁשחט ּביתֹו, ּבתֹו קרּבן לֹו היה ְְְְְְֵֵַַָָָָָָָּפסּולה;
ּפסּולה ׁשחיטתֹו - זבחי' ּבֹו.ּתמּורת המיר ׁשהרי , ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָ

.Î'לעֹולתי 'זֹו ואמרה: יֹולדת, עֹולת לׁשם ׁשּׁשחטה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָהאּׁשה
ׁשחיט ּונדבה,- ּבנדר ּבאה יֹולדת עֹולת ׁשאין ּכׁשרה; תּה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ואין ּבעֹולה; ׁשּנתחּיבה יֹולדת אינּה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהרי

עֹולת לׁשם הּׁשֹוחט אבל לּה. יׁש קֹול הּמּפלת ׁשּכל ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּפילה,
ׁשעּקר ּפסּולה, ׁשחיטתֹו - נזיר ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָנזיר

הּנדרים מן נדר .הּנזירּות ְְִִִֶֶַַָ
.‡Îּדבר לׁשם נתּכּון אחד וׁשֹוחטין, ּבּסּכין אֹוחזין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשנים

ּכּונה לֹו היתה לא והּׁשני אסּורה, ׁשחיטתֹו לֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשהּׁשֹוחט
זֹו הרי - לֹו להתּכּון הּמּתר ּדבר לׁשם נתּכּון ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻּכלל,
לׁשם מהן האחד והתּכּון זה, אחר זה ׁשחט אם וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּפסּולה;

ּפֹוסל - הּפסּול ּבּהּדבר לֹו ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ׁשאין אסּורה, אינּה - ׁשּתפּות ּבּה לֹו אין אם אבל ֲֲִֵֵֵֶָָָָָָֻֻׁשּתפּות;
אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר מּיׂשראל ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאדם

ְֲַלצערֹו.
.·Îלכל מתּכּון ׁשהּנכרי ּפי על אף - לנכרי ׁשּׁשחט ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָיׂשראל

למחׁשבת אּלא חֹוׁשׁשין ׁשאין ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו ּׁשּירצה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָמה
הּבהמה ּבעל למחׁשבת לא ׁשּׁשחטהּזֹובח, נכרי ,לפיכ . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו נבלה, ׁשחיטתֹו - קטן היה אפּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָליׂשראל,

ה'תשע"ב סיון כ"א שני יום

ג ¤¤ּפרק

הלכֹות‡. ועּקר הּׁשחיטה, את מפסידין דברים ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָחמּׁשה
חלדה, ׁשהּיה, הן: ואּלּו מהן; אחת מּכל להּזהר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשחיטה

ועּקּור הגרמה, .ּדרסה, ְְְִַָָָָ
קדם·. ידֹו והגּביּה לׁשחט, ׁשהתחיל הרי ּכיצד? ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשהּיה

ּבאנס ּבין ּבמזיד, ּבין ּבׁשֹוגג ּבין וׁשהה, הּׁשחיטה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹׁשּיגמר
ׁשהה אם - הּׁשחיטה את וגמר אחר אֹו הּוא וחזר ּברצֹון, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבין
ׁשחיטתֹו ויׁשחט, וירּביצּנה הּבהמה את ׁשּיגּביּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכדי

ּכׁשרה ׁשחיטתֹו זה, מּכדי ּפחֹות ׁשהה ואם .ּפסּולה; ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ
ּדּקה‚. ּבהמה ׁשּיגּביּה ּכדי ׁשהּיה ׁשעּור ּדּקה, ּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיתה

וירּביצּנה ׁשּיגּביהּנה ּכדי ּגּסה, היתה ואם ויׁשחט; ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוירּביצּנה
ויׁשחט וירּביצּנה ּדּקה ּבהמה ׁשּיגּביּה ּכדי ּובעֹוף, .ויׁשחט. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

מעט,„. וׁשהה מעט וׁשחט וחזר מעט, וׁשהה מעט ְְְְְְְְַַַַַַַָָָָָָָׁשחט
הּׁשהּיה, ׁשעּור אחת ּבפעם ׁשהה ולא הּׁשחיטה, ׁשּגמר ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹעד
ׁשהּיה ׁשעּור מּכּלן יצטרף הּׁשהּיֹות זמן ּכל ּכׁשּתחׁשב ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻאבל
וירּביצּנה ׁשּיגּביהּנה ּכדי ׁשהה אם וכן נבלה. ספק זֹו הרי -ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּיׁשחט ּכדי לא ּבלבד, הּסימנין מעּוט ּכמֹו ׁשּיׁשחט ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹּוכדי

נבלה ספק זֹו הרי - ּגמּורה .ׁשחיטה ְְְְֲִֵֵֵָָָ
על‰. אף - ּבבהמה הּׁשנים רב אֹו ּבעֹוף, אחד רב ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשחט

חתיכ וגמר וחזר הּיֹום, חצי ׁשּׁשהה זֹוּפי הרי - הּסימנין ת ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּבׂשר ּכמחּת זה הרי ּכּׁשעּור, ּבּה ׁשּנׁשחט מאחר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻמּתרת;

.הּׁשחּוטה ְַָ
.Âּבּקנה -ׁשחט מרּבה זמן וׁשהה מעּוטֹו, אֹו חציֹו לבּדֹו ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻ

אם אבל ּכלּום. ּבכ ואין הּׁשחיטה, וגֹומר חֹוזר זה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָהרי
ּכּׁשעּור וׁשהה ׁשהּוא, ּכל ּבּוׁשט ׁשּנּקב אֹו הּקנה, רב ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשחט
ׁשחיטה ׁשּׁשחט ּבין ׁשהתחיל, הּׁשחיטה וגמר ׁשחזר ּבין -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
אֹו ׁשהעֹוף מּפני ּפסּולה; זֹו הרי - אחר ּבמקֹום ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָּגמּורה
- ּבמּׁשהּו הּוׁשט ׁשּנּקב אֹו ׁשּלּה, הּקנה רב ׁשּנפסק ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּבהמה

ּבּה מֹועלת הּׁשחיטה ואין ׁשּיתּבאר.נבלה, ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
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.Êׁשאם - ּכלל ּבעֹוף ּבּקנה ׁשהּיה ׁשאין ,ל נתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּנה
וגמר, ּוכׁשחזר ׁשחיטתֹו, נגמרה ּכבר וׁשהה, הּקנה רב ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשחט
זה הרי וׁשהה, הּקנה מעּוט ׁשחט ואם הּוא; ּבׂשר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמחּת
נבלה מּׁשּום נאסרת ׁשאינּה ׁשּירצה, זמן ּכל וׁשֹוחט ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָחֹוזר

הּקנה רב ׁשּיּפסק .עד ִֵֶֶַַָָֹ
.Áאֹו הּוׁשט נּקב אם יֹודע ואינֹו ּבֹו, וׁשהה העֹוף ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשחט

ּומּניחֹו אחר, ּבמקֹום לבּדֹו הּקנה וׁשֹוחט חֹוזר - נּקב ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלא
טּפת ּבֹו נמצאת לא אם מּבפנים: הּוׁשט ּובֹודק ׁשּימּות, ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹעד

ּוכׁשרה נּקב, ׁשּלא ּבידּוע .ּדם, ְְִֵֶַַָָָֹ
.Ëכחולדה]חלדה מסתתרת ׁשהכניס[הסכין ּכגֹון ּכיצד? ְְֲִִֵֶַָָ

למעלה, העליֹון הּסימן ׁשּפסק ּבין - לסימן סימן ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּסּכין
הר - ׁשחיטה ּדר ׁשהּוא למּטה הּתחּתֹון ׁשּׁשחט זֹוּבין י ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ְָּפסּולה.
.È,ּכדרּכן הּסימנין ׁשני וׁשחט העֹור, ּתחת הּסּכין את ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהכניס

מטלית ׁשּפרס אֹו ,מסּב צמר ּתחת הּסּכין את ׁשהחליד ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻאֹו
ואין הֹואיל - הּמטלית ּתחת וׁשחט הּצּואר ועל הּסּכין ְְְְִִִֵַַַַַַַַַַַָָעל
מעּוט ׁשחט אם וכן נבלה; ספק זֹו הרי ּגלּויה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָהּסּכין
זֹו הרי - ּבהחלדה ׁשּלא הּׁשחיטה וגמר ּבהחלדה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹהּסימנין

נבלה .ספק ְְֵֵָ
.‡Èלחץ]ּדרסה על[הפעלת ּבסּכין ׁשהּכה ּכגֹון ּכיצד? ְְְִִֵֶַַַָָָ

ּבלא אחת ּבבת הּסימנין וחת ּבסיף, ׁשּמּכין ּכדר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּצּואר
למּטה ודחק הּצּואר, על הּסּכין ׁשהּניח אֹו והבאה, ְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָהֹולכה
ּפסּולה. זֹו הרי - הּסימנין ׁשחת עד קּׁשּות אֹו צנֹון ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָּכחֹות

.·Èלמעלה,[גלישה]הגרמה ּבּקנה הּׁשֹוחט זה ּכיצד? ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבסֹוף יׁש חּטין ׁשני ּוכמֹו לׁשחיטה; ראּוי ׁשאינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָּבמקֹום
ׁשּיר אם - החּטין ּבתֹו ׁשחט ּגדֹולה. ּבטּבעת למעלה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהּקנה
מּׁשּפּוי ׁשחט ׁשהרי ּכׁשרה, זֹו הרי למעלה, ׁשהּוא ּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמהן
לא ואם לׁשחיטה; הראּוי הּמקֹום מן והּוא ּולמּטה, ְְְְִִִִַַַָָָָָֹּכֹובע
מגרמת זֹו הרי מהן, למעלה ׁשחט אּלא ּכלּום מהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשּיר

ְָּופסּולה.
.‚Èאֹו ּבדרסה והׁשלים הּׁשנים, רב אֹו האחד רב ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֹׁשחט

ּכׁשרה זֹו הרי - ּכראּויּבהגרמה הּׁשעּור נׁשחט ׁשהרי ,. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּכׁשרה; זֹו הרי - ׁשליׁשים ׁשני וׁשחט ׁשליׁש, ּבּתחּלה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָהגרים
- האחרֹון ׁשליׁש וׁשחט וחזר ׁשליׁש, והגרים ׁשליׁש, ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָׁשחט
ׁשליׁש והגרים וחזר ׁשליׁש, וׁשחט ׁשליׁש, הגרים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָּכׁשרה.
ּבּׁשליׁש ּבין החליד, אֹו ּדרס ואם ּפסּולה. זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָהאחרֹון

ּפסּולה. זֹו הרי - האמצעי ּבּׁשליׁש ּבין ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָהראׁשֹון
.„Èאֹוּכיצדעּקּור הּקנה, והיא הּגרּגרת, ׁשּנעקרה ּכגֹון ? ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

הרי - ׁשחיטה ּגמר קדם ׁשניהן אֹו מהן אחד ונׁשמט ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּוׁשט,
ּכ ואחר רּבֹו, אֹו ּבעֹוף אחד ׁשחט אם אבל נבלה; ְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻזֹו

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - הּׁשני הּסימן ְְְִִִִֵֵַַַָָָנׁשמט
.ÂËׁשחיטתֹו - הּׁשני את ׁשחט ּכ ואחר מהן, אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנׁשמט

אם ידּוע ואין ׁשמּוט, הּׁשני ונמצא מהן, אחד ׁשחט ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּפסּולה;
נבלה ספק זֹו הרי - ׁשחיטה אחר אֹו נׁשמט, ׁשחיטה .קדם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

.ÊËׁשּוּדאי ּכׁשרה, זֹו הרי - ׁשמּוט הּׁשחּוט הּסימן ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָנמצא
מּדלּדל היה ׁשחיטה, קדם נעקר ׁשאּלּו נעקר; ׁשחיטה ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאחר

יּׁשחט .ולא ְִֵָֹ

.ÊÈּדב ּבידֹוּבּמה הּסימנין ּתפס ּבׁשּלא אמּורים? רים ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ
אחר ׁשּתּׁשחט אפׁשר וׁשחט, ּתפסן אם אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשּׁשחט;
ספק זֹו הרי ּוׁשחּוטה, ׁשמּוטה נמצאת אם ּולפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָהעּקּור,

.נבלה ְֵָ
.ÁÈנבלה,ּכל זֹו הרי - 'ּפסּולה' ּבׁשחיטה ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

ׁשאין נבלה; אֹוכל מּׁשּום לֹוקה ּכּזית, מּמּנה אכל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואם
צּוה ּכאׁשר ּכׁשרה ׁשחיטה אּלא נבלה מידי ּכמֹומֹוציא , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

נבלה; ספק הּוא הרי ּבׁשחיטה, ׁשּיסּתּפק ספק וכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּבארנּו.
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין מּמּנה, ְְִִֵֶַַַַָָוהאֹוכל

.ËÈחסרהּבהמה ׁשּתראה עד עּמּה, וחללּה ׁשּלּה יר ׁשּנּטל ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
לׁשני ונחלקה חציּה ׁשּנחּת ּכמי נבלה זֹו הרי - ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשּתרּבץ
מפרקת נׁשּברה אם וכן ּבּה. מֹועלת הּׁשחיטה ואין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּגּופֹות,

עּמּה ּבׂשר רבורב ׁשּנפסק אֹו ּכדג, מּגּבּה ׁשּנקרעה אֹו , ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ
לׁשחיטה הראּוי ּבמקֹום ׁשהּוא ּבכל הּוׁשט ׁשּנּקב אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּקנה,
ואחד ּבּה. מֹועלת הּׁשחיטה ואין מחּיים, נבלה זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

האּלּו. הּדברים ּבכל העֹוף, ואחד ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָהּבהמה
.Î;לבן והּפנימי אדם, החיצֹון - לּוׁשט לֹו יׁש עֹורֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשני

ׁשהּוא ּבכל ׁשניהן נּקבּו ּכׁשרה. ּבלבד, מהן האחד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנּקב
ׁשּנׁשחטה ּובין נבלה; זֹו הרי לׁשחיטה, הראּוי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָּבמקֹום
הּׁשחיטה אין - אחר ּבמקֹום ׁשּנׁשחטה ּבין הּנקב, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבמקֹום

נבלה זה, ּכנגד ׁשּלא זה ׁשניהן נּקבּו ּבּה; .מֹועלת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֹ
.‡Î,ּכלּום הּקרּום אין - ּוסתמֹו קרּום ּבֹו ועלה הּוׁשט, ְְְְְִֵֵֶַַַָָָנּקב

זֹו הרי - ּבּוׁשט עֹומד קֹוץ נמצא ּכׁשהיה. נקּוב הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוהרי
נבלה הּנקב,ספק ּבמקֹום קרּום ועלה הּוׁשט נּקב ׁשּמא , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

אין - ּבּוׁשט לארּכֹו הּקֹוץ נמצא אם אבל נראה; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָואינֹו
הּקֹוצים אֹוכלֹות הּמדּברּיֹות הּבהמֹות ׁשרב לֹו, ְְְְִִִִֵֶַַַָֹחֹוׁשׁשין

ִָּתמיד.
.·Î?ּכיצד מּבפנים. אּלא מּבחּוץ, ּבדיקה לֹו אין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָוׁשט

נקּוב ׁשהיה ּבידּוע ּדם, טּפת עליו נמצא אם ּובֹודק: .הֹופכֹו ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָ
.‚Îהרי לׁשחיטה, הראּוי ּבמקֹום חללּה רב ׁשּנפסק ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּגרּגרת

נבלה אםזֹו - קטּנים נקבים נּקבה ּכאּסר. נּקבה אם וכן ; ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָ
נקבים ואם לרּבּה; מצטרפין - הן חּסרֹון ּבהן ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻנקבים
נּטלה אם וכן לכאּסר. מצטרפין - הן חּסרֹון ּבהן ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשּיׁש
מקּפל ׁשאּלּו ּכל - ּובעֹוף לכאּסר. מצטרפת רצּועה, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹמּמּנה
הּקנה ּפי על ּומּניחן חּסרֹון, ּבהן ׁשּיׁש הּנקבים אֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהרצּועה

ּכׁשרה לאו, ואם נבלה; רּבֹו, את חֹופה אם -. ְְְִִֵֵֶֶָָָֻ
.„Îׁשּיּכנס ּכדי צדדיה מּׁשני מפּלׁש נקב הּגרּגרת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻנּקבה

נבלה - לרחּבֹו מןאּסר נׁשּתּיר לא אפּלּו - לארּכּה נסּדקה ; ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָֹ
ּומּׁשהּו למעלה מּׁשהּו אּלא לׁשחיטה ּבּה הראּוי ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמקֹום

ּכׁשרה. ְְֵַָָלמּטה,
.‰Îאֹו נּקבה ׁשחיטה קדם אם ידּוע ואין ׁשּנּקבה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּגרּגרת

ּומדּמין אחר, ּבמקֹום עּתה אֹותּה נֹוקבין - ׁשחיטה ְְְְִִִֵַַַַַָָָָאחר
מחליה אּלא מדּמין ואין מּתרת. לֹו, נדמה אם לּנקב: ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻֻהּנקב
מּקטּנה לא אבל לקטּנה; מּקטּנה אֹו ּגדֹולה, לחליה ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָֹֻּגדֹולה
חליֹות חליֹות הּקנה ׁשּכל לקטּנה; מּגדֹולה ולא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֻֻלגדֹולה
מּׁשּתיהן קטּנה אחת חליה וחליה חליה ּכל ּובין ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻֻֻהּוא,

.ורּכה ְַָ
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ד ¤¤ּפרק

את‡. הּמפסידין דברים חמּׁשה יֹודע ׁשאינֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיׂשראלי
ׁשּבארנּו ׁשחיטה מהלכֹות ּבהן וכּיֹוצא ּבינֹוהּׁשחיטה וׁשחט , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

אחרים. ולא הּוא לא מּׁשחיטתֹו, לאכל אסּור - עצמֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֶַָָֹֹֹלבין
אֹותֹו מּכין ּכּזית, מּמּנה והאֹוכל נבלה; לספק קרֹובה זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוהרי

מרּדּות. ְַַַמּכת
ּב·. ׁשחט ׁשחיטהואפּלּו ּפעמים וחמּׁשה ארּבעה פנינּו ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָ

נכֹונה עצמֹו לבין ּבינֹו ׁשּׁשחט זֹו ׁשחיטה והרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשרה,
ּדברים יֹודע ואינֹו הֹואיל מּמּנה; לאכל אסּור - ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָֹּוגמּורה
ּכגֹון יֹודע, אינֹו והּוא הּׁשחיטה ׁשּיפסיד אפׁשר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמפסידין,
ּבאּלּו, וכּיֹוצא ּפגּומה ּבסּכין יׁשחט אֹו ידרס אֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּיׁשהה

ּכּונתֹו .ּבלא ְַָָֹ
ּבינֹו‚. יׁשחט לא זה הרי - ׁשחיטה הלכֹות ׁשּיֹודע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹיׂשראל

רּבֹות ּפעמים חכם ּבפני ׁשּיׁשחט עד לכּתחּלה, עצמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלבין
עצמֹו, לבין ּבינֹו ּתחּלה ׁשחט ואם וזריז; רגיל ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעד

ּכׁשרה .ׁשחיטתֹו ְְִֵָָ
ׁשּנעׂשה„. עד חכם ּבפני וׁשחט ׁשחיטה, הלכֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּיֹודע

ׁשֹוחטין הּממחין וכל 'ממחה'; הּנקרא הּוא - ְְְְֲִִִִֶַַָָָֻֻרגיל
אּלּולכּתחּלה הרי ממחין, היּו אם - ועבדים נׁשים ואפּלּו . ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָֻ

לכּתחּלה. ְְֲִִַָׁשֹוחטין
וקטן‰. ׁשֹוטה -חרׁש ׁשּׁשחטּו ּדעּתֹו ׁשּנתּבלּבלה וׁשּכֹור ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

יקלקלּו ׁשּמא ּדעת, ּבהן ׁשאין מּפני ּפסּולה; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשחיטתן
אֹותן וראה הּיֹודע, ּבפני ׁשחטּו אם לפיכ ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָּבׁשחיטתן;

ּכׁשרה. ׁשחיטתן - ּכהגן ְְֲִֵֶֶַָָָָֹׁשּׁשחטּו
.Âׁשֹואלין - עצמֹו לבין ּבינֹו ׁשּׁשחט אצלנּו ידּוע ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמי

ׁשחיטתֹו ׁשחיטה, הלכֹות עּקרי יֹודע נמצא אם ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָאֹותֹו;
ְֵָּכׁשרה.

.Êיׂשר ׁשראינּו ידענּוהרי ולא לֹו, והל ׁשּׁשחט מרחֹוק אלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
מּתרת זֹו הרי - יֹודע אינֹו אֹו יֹודע לׁשלּוחֹו:אם האֹומר וכן ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֻ

אם ידּוע ואין ׁשחּוטה, הּבהמה ּומצא לי', ּוׁשחט ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֹ'צא
אצל הּמצּויין ׁשרב מּתרת; זֹו הרי - אחר אֹו ׁשחטּה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻׁשלּוחֹו

הן. ממחין ְְִִֵָֻׁשחיטה,
.Á,מּתר - ּבּבית - ׁשחּוט ּומצאֹו ּתרנגֹול, אֹו ּגדי לֹו ְְְְִִַַַַָָָָֻאבד

- ּבּׁשּוק מצאֹו הן; ממחין ׁשחיטה, אצל הּמצּויין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻׁשרב
ּבאׁשּפה מצאֹו אם וכן .הׁשל ּולפיכ נתנּבל ׁשּמא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻאסּור,

אסּור .ׁשּבּבית, ִֶַַָ
.Ëנכֹונה ודעּתֹו וׁשֹומע, מבין הּוא והרי ׁשּנׁשּתּתק, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻממחה

זה הרי ׁשֹומע, ׁשאינֹו מי וכן לכּתחּלה; ׁשֹוחט זה הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ
.ׁשֹוחט ֵ

.Èלכּתחּלה יׁשחט לא - רֹואיןהּסּומה אחרים ּכן אם אּלא , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ׁשחט, ואם ְְְִִֵַָָָאֹותֹו;

.‡Èּבסּכין יׂשראל ּבפני ׁשּׁשחט ּפי על אף - ׁשּׁשחט ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנכרי
אכילתּה על ולֹוקה נבלה; ׁשחיטתֹו - קטן היה ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָיפה,

מּזבחֹו" ואכלּת ,ל "וקרא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מאחרמן ; ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ואינֹו אסּור; ׁשּזבחֹו למד אּתה מּזבחֹו, יאכל ׁשּמא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהזהיר

ׁשחיטה. הלכֹות יֹודע ׁשאינֹו ליׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָּדֹומה

.·Èעבֹודה עֹובד ׁשאינֹו ּגֹוי ׁשאפּלּו - ּבּדבר ּגדרּו ּגדֹול ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָוגדר
נבלה ׁשחיטתֹו .זרה, ְְִֵָָָָ

.‚Èאֹו יׂשראל, וגמר הּסימנין, מעּוט לׁשחט הּגֹוי ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָֹהתחיל
ּפסּולה - הּגֹוי וגמר יׂשראל, לׁשחיטהׁשהתחיל יׁשנּה ; ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

אֹותּה עֹוׂשה ׁשאינֹו ּדבר הּגֹוי ׁשחט אבל סֹוף. ועד ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָמּתחּלה
הרי - יׂשראל וגמר ּבלבד, הּגרּגרת חצי ׁשּׁשחט ּכגֹון ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנבלה,

ּכׁשרה. ְֵָזֹו
.„Èהרי - ממחה ׁשהיה העברֹות, מן לעברה מׁשּמד ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻיׂשראל

הּסּכין, את לבּדק ּכׁשר יׂשראל וצרי לכּתחּלה; ׁשֹוחט ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹזה
ׁשחזקתֹו מּפני - ּבּה לׁשחט זה למׁשּמד יּתנּנה ּכ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻואחר

לבּדק טֹורח מחּללׁשאינֹו אֹו זרה, לעבֹודה מׁשּמד היה ואם . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ
רּבנּו ּובמׁשה ּבּתֹורה הּכֹופר והּוא מין, אֹו ּבפרהסיא, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּבת
ּוׁשחיטתֹו ּכגֹוי, הּוא הרי - ּתׁשּובה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָּכמֹו

ְֵָנבלה.
.ÂËּתֹורהמי ׁשל העברֹות מן ּבעברה לעדּות ּפסּול ׁשהּוא ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשאינֹו ממחה; היה אם עצמֹו, לבין ּבינֹו ׁשֹוחט זה הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻ
ּכל על היא חזקה ׁשּזֹו - אסּור ּדבר ואֹוכל מּתר ּדבר ְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻמּניח

מהן הרׁשעים ואפּלּו .יׂשראל, ְְֲִִִֵֵֶַָָָ
.ÊËוהּביּתֹוסין הּצדֹוקין המתיוניםאּלּו שייסדו [כיתות ְְְִִֵַַַ

בתושבע"פ] אחריהןשכופרים הּטֹועין וכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָותלמידיהן,
ואם אסּורה. ׁשחיטתן - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה מאמינין ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינן
אּלא ׁשחיטתן אּסּור ׁשאין מּתרת; זֹו הרי ּבפנינּו, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשחטּו
ׁשחיטה; ּבתֹורת מאמינין אינן והן ּבׁשחיטתן, יקלקלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּמא

קלקלנּו'. 'לא לֹומר נאמנין אינן ְְְֱִִִֵֶַַָָָֹלפיכ
.ÊÈאּלא החּלין, ּבׁשחיטת נצטּוּו לא ּבּמדּבר, יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻּכׁשהיּו

נֹוחרין בידים]היּו ּכׁשאר[קורעים ואֹוכלין, ׁשֹוחטין אֹו ְְְֲֲִִִִָָ
אּלא יׁשחט לא לׁשחט, הרֹוצה ׁשּכל ּבּמדּבר, ונצטּוּו ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּגֹויים.
ׁשֹור יׁשחט אׁשר יׂשראל, מּבית איׁש "איׁש ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשלמים,
וזבחּו וגֹו' יביאּו אׁשר למען וגֹו', מֹועד אהל ּפתח ואל ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹוגֹו'
ּבּמדּבר, ולאכל לנחר הרֹוצה אבל וגֹו'; לה'" ׁשלמים ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹזבחי

ואֹוכל. נֹוחר ְֵֵָָהיה
.ÁÈּבעת ּבלבד ּבּמדּבר אּלא לדֹורֹות, נֹוהגת אינּה זֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומצוה

עליהם ּתאסר לארץ, ׁשּכׁשּיּכנסּו ׁשם, ונצטּוּו הּנחירה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּתר
ּבכל ויׁשחטּו ּבׁשחיטה; אּלא חּלין יאכלּו ולא ְְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָֹֹֻהּנחירה,
אלהי ה' ירחיב "ּכי ׁשּנאמר: לעזרה, חּוץ לעֹולם ְְֱֱֲִִֶֶֶַַָָָָָֹמקֹום
"ל ה' נתן אׁשר ּומּצאנ מּבקר וזבחּת וגֹו', ּגבל ְְְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹֻאת

ּכוגֹו' ואחר לׁשחט לדֹורֹות, הּנֹוהגת הּמצוה היא וזֹו . ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹ
ַֹיאכל.

ה ¤¤ּפרק

האמּורה‡. ׁשהּטרפה מאכלֹות, אּסּורי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכבר
ׁשּדּבר אּלא "טרפה", נאמר ולא למּות; הּנֹוטה היא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּתֹורה
ועדין ּוׁשברּה, ּבֹו וכּיֹוצא ארי ׁשּטרפּה ּכגֹון - ּבהוה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּכתּוב

מתה .לא ֵָֹ
טרפה,·. ּתחׁשב לּה יארעּו ׁשאם אחרים, חלאים ׁשם ְְְֱֲֳִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָויׁש

לֹו נאמרּו טרפֹות מיני ּוׁשמֹונה מּסיני; למׁשה הלכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹוהן
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ד ¤¤ּפרק

את‡. הּמפסידין דברים חמּׁשה יֹודע ׁשאינֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיׂשראלי
ׁשּבארנּו ׁשחיטה מהלכֹות ּבהן וכּיֹוצא ּבינֹוהּׁשחיטה וׁשחט , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

אחרים. ולא הּוא לא מּׁשחיטתֹו, לאכל אסּור - עצמֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֶַָָֹֹֹלבין
אֹותֹו מּכין ּכּזית, מּמּנה והאֹוכל נבלה; לספק קרֹובה זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוהרי

מרּדּות. ְַַַמּכת
ּב·. ׁשחט ׁשחיטהואפּלּו ּפעמים וחמּׁשה ארּבעה פנינּו ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָ

נכֹונה עצמֹו לבין ּבינֹו ׁשּׁשחט זֹו ׁשחיטה והרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשרה,
ּדברים יֹודע ואינֹו הֹואיל מּמּנה; לאכל אסּור - ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָֹּוגמּורה
ּכגֹון יֹודע, אינֹו והּוא הּׁשחיטה ׁשּיפסיד אפׁשר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמפסידין,
ּבאּלּו, וכּיֹוצא ּפגּומה ּבסּכין יׁשחט אֹו ידרס אֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּיׁשהה

ּכּונתֹו .ּבלא ְַָָֹ
ּבינֹו‚. יׁשחט לא זה הרי - ׁשחיטה הלכֹות ׁשּיֹודע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹיׂשראל

רּבֹות ּפעמים חכם ּבפני ׁשּיׁשחט עד לכּתחּלה, עצמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלבין
עצמֹו, לבין ּבינֹו ּתחּלה ׁשחט ואם וזריז; רגיל ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעד

ּכׁשרה .ׁשחיטתֹו ְְִֵָָ
ׁשּנעׂשה„. עד חכם ּבפני וׁשחט ׁשחיטה, הלכֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּיֹודע

ׁשֹוחטין הּממחין וכל 'ממחה'; הּנקרא הּוא - ְְְְֲִִִִֶַַָָָֻֻרגיל
אּלּולכּתחּלה הרי ממחין, היּו אם - ועבדים נׁשים ואפּלּו . ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָֻ

לכּתחּלה. ְְֲִִַָׁשֹוחטין
וקטן‰. ׁשֹוטה -חרׁש ׁשּׁשחטּו ּדעּתֹו ׁשּנתּבלּבלה וׁשּכֹור ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

יקלקלּו ׁשּמא ּדעת, ּבהן ׁשאין מּפני ּפסּולה; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשחיטתן
אֹותן וראה הּיֹודע, ּבפני ׁשחטּו אם לפיכ ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָּבׁשחיטתן;

ּכׁשרה. ׁשחיטתן - ּכהגן ְְֲִֵֶֶַָָָָֹׁשּׁשחטּו
.Âׁשֹואלין - עצמֹו לבין ּבינֹו ׁשּׁשחט אצלנּו ידּוע ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמי

ׁשחיטתֹו ׁשחיטה, הלכֹות עּקרי יֹודע נמצא אם ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָאֹותֹו;
ְֵָּכׁשרה.

.Êיׂשר ׁשראינּו ידענּוהרי ולא לֹו, והל ׁשּׁשחט מרחֹוק אלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
מּתרת זֹו הרי - יֹודע אינֹו אֹו יֹודע לׁשלּוחֹו:אם האֹומר וכן ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֻ

אם ידּוע ואין ׁשחּוטה, הּבהמה ּומצא לי', ּוׁשחט ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֹ'צא
אצל הּמצּויין ׁשרב מּתרת; זֹו הרי - אחר אֹו ׁשחטּה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻׁשלּוחֹו

הן. ממחין ְְִִֵָֻׁשחיטה,
.Á,מּתר - ּבּבית - ׁשחּוט ּומצאֹו ּתרנגֹול, אֹו ּגדי לֹו ְְְְִִַַַַָָָָֻאבד

- ּבּׁשּוק מצאֹו הן; ממחין ׁשחיטה, אצל הּמצּויין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻׁשרב
ּבאׁשּפה מצאֹו אם וכן .הׁשל ּולפיכ נתנּבל ׁשּמא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻאסּור,

אסּור .ׁשּבּבית, ִֶַַָ
.Ëנכֹונה ודעּתֹו וׁשֹומע, מבין הּוא והרי ׁשּנׁשּתּתק, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻממחה

זה הרי ׁשֹומע, ׁשאינֹו מי וכן לכּתחּלה; ׁשֹוחט זה הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ
.ׁשֹוחט ֵ

.Èלכּתחּלה יׁשחט לא - רֹואיןהּסּומה אחרים ּכן אם אּלא , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ׁשחט, ואם ְְְִִֵַָָָאֹותֹו;

.‡Èּבסּכין יׂשראל ּבפני ׁשּׁשחט ּפי על אף - ׁשּׁשחט ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנכרי
אכילתּה על ולֹוקה נבלה; ׁשחיטתֹו - קטן היה ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָיפה,

מּזבחֹו" ואכלּת ,ל "וקרא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מאחרמן ; ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ואינֹו אסּור; ׁשּזבחֹו למד אּתה מּזבחֹו, יאכל ׁשּמא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהזהיר

ׁשחיטה. הלכֹות יֹודע ׁשאינֹו ליׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָּדֹומה

.·Èעבֹודה עֹובד ׁשאינֹו ּגֹוי ׁשאפּלּו - ּבּדבר ּגדרּו ּגדֹול ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָוגדר
נבלה ׁשחיטתֹו .זרה, ְְִֵָָָָ

.‚Èאֹו יׂשראל, וגמר הּסימנין, מעּוט לׁשחט הּגֹוי ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָֹהתחיל
ּפסּולה - הּגֹוי וגמר יׂשראל, לׁשחיטהׁשהתחיל יׁשנּה ; ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

אֹותּה עֹוׂשה ׁשאינֹו ּדבר הּגֹוי ׁשחט אבל סֹוף. ועד ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָמּתחּלה
הרי - יׂשראל וגמר ּבלבד, הּגרּגרת חצי ׁשּׁשחט ּכגֹון ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנבלה,

ּכׁשרה. ְֵָזֹו
.„Èהרי - ממחה ׁשהיה העברֹות, מן לעברה מׁשּמד ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻיׂשראל

הּסּכין, את לבּדק ּכׁשר יׂשראל וצרי לכּתחּלה; ׁשֹוחט ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹזה
ׁשחזקתֹו מּפני - ּבּה לׁשחט זה למׁשּמד יּתנּנה ּכ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻואחר

לבּדק טֹורח מחּללׁשאינֹו אֹו זרה, לעבֹודה מׁשּמד היה ואם . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ
רּבנּו ּובמׁשה ּבּתֹורה הּכֹופר והּוא מין, אֹו ּבפרהסיא, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּבת
ּוׁשחיטתֹו ּכגֹוי, הּוא הרי - ּתׁשּובה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָּכמֹו

ְֵָנבלה.
.ÂËּתֹורהמי ׁשל העברֹות מן ּבעברה לעדּות ּפסּול ׁשהּוא ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשאינֹו ממחה; היה אם עצמֹו, לבין ּבינֹו ׁשֹוחט זה הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻ
ּכל על היא חזקה ׁשּזֹו - אסּור ּדבר ואֹוכל מּתר ּדבר ְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻמּניח

מהן הרׁשעים ואפּלּו .יׂשראל, ְְֲִִִֵֵֶַָָָ
.ÊËוהּביּתֹוסין הּצדֹוקין המתיוניםאּלּו שייסדו [כיתות ְְְִִֵַַַ

בתושבע"פ] אחריהןשכופרים הּטֹועין וכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָותלמידיהן,
ואם אסּורה. ׁשחיטתן - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה מאמינין ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינן
אּלא ׁשחיטתן אּסּור ׁשאין מּתרת; זֹו הרי ּבפנינּו, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשחטּו
ׁשחיטה; ּבתֹורת מאמינין אינן והן ּבׁשחיטתן, יקלקלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּמא

קלקלנּו'. 'לא לֹומר נאמנין אינן ְְְֱִִִֵֶַַָָָֹלפיכ
.ÊÈאּלא החּלין, ּבׁשחיטת נצטּוּו לא ּבּמדּבר, יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻּכׁשהיּו

נֹוחרין בידים]היּו ּכׁשאר[קורעים ואֹוכלין, ׁשֹוחטין אֹו ְְְֲֲִִִִָָ
אּלא יׁשחט לא לׁשחט, הרֹוצה ׁשּכל ּבּמדּבר, ונצטּוּו ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּגֹויים.
ׁשֹור יׁשחט אׁשר יׂשראל, מּבית איׁש "איׁש ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשלמים,
וזבחּו וגֹו' יביאּו אׁשר למען וגֹו', מֹועד אהל ּפתח ואל ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹוגֹו'
ּבּמדּבר, ולאכל לנחר הרֹוצה אבל וגֹו'; לה'" ׁשלמים ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹזבחי

ואֹוכל. נֹוחר ְֵֵָָהיה
.ÁÈּבעת ּבלבד ּבּמדּבר אּלא לדֹורֹות, נֹוהגת אינּה זֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומצוה

עליהם ּתאסר לארץ, ׁשּכׁשּיּכנסּו ׁשם, ונצטּוּו הּנחירה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּתר
ּבכל ויׁשחטּו ּבׁשחיטה; אּלא חּלין יאכלּו ולא ְְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָֹֹֻהּנחירה,
אלהי ה' ירחיב "ּכי ׁשּנאמר: לעזרה, חּוץ לעֹולם ְְֱֱֲִִֶֶֶַַָָָָָֹמקֹום
"ל ה' נתן אׁשר ּומּצאנ מּבקר וזבחּת וגֹו', ּגבל ְְְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹֻאת

ּכוגֹו' ואחר לׁשחט לדֹורֹות, הּנֹוהגת הּמצוה היא וזֹו . ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹ
ַֹיאכל.

ה ¤¤ּפרק

האמּורה‡. ׁשהּטרפה מאכלֹות, אּסּורי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכבר
ׁשּדּבר אּלא "טרפה", נאמר ולא למּות; הּנֹוטה היא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּתֹורה
ועדין ּוׁשברּה, ּבֹו וכּיֹוצא ארי ׁשּטרפּה ּכגֹון - ּבהוה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּכתּוב

מתה .לא ֵָֹ
טרפה,·. ּתחׁשב לּה יארעּו ׁשאם אחרים, חלאים ׁשם ְְְֱֲֳִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָויׁש

לֹו נאמרּו טרפֹות מיני ּוׁשמֹונה מּסיני; למׁשה הלכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹוהן
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ּבסיני נטּולה,למׁשה חסרה, נקּובה, ּדרּוסה, הן: ואּלּו , ְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹ
ּוׁשבּורה. נפּולה, קרּועה, ְְְְָָָָּפסּוקה,

ּבּתֹורהאף‚. ּבפרּוׁש ל ואין הֹואיל הלכה, ׁשּכּלן ּפי על ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻ
- ּבדרּוסה ׁשּיסּתּפק ספק וכל ּבּה, החמירּו ּדרּוסה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
מּתרין, ספקֹות ּבהן יׁש טרפֹות, מיני ׁשבעה ּוׁשאר ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻאסּור;

ׁשּיתּבאר .ּכמֹו ְְִֵֶָ
וידרס„. הּבהמה ּבֹו וכּיֹוצא הארי ׁשּיטרף הּוא - ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּדרּוסה

ואין העֹוף. על ּבהן וכּיֹוצא והּנׁשר הּנץ ידרס אֹו ּבידֹו, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעליה
ּבלבד; לארי אּלא ּגּסה, ּובחּיה ּגּסה ּבבהמה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּדריסה

ּולמעלהּובבהמה הּזאב מן ּדּקה, ּובחּיה ּובגדייםּדּקה . ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
להן יׁש ּבהן, וכּיֹוצא ּונמּיה וׁשּועל חתּול אפּלּו - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָּוטלאים

ְִָּדריסה.
ּגדֹול‰. ּבעֹוף ואפּלּו ּדריסה, לֹו יׁש - ׁשארהּנץ אבל ; ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָ

לֹו ואין ׁשּכמֹוהּו, ּבעֹוף ּדריסה לֹו יׁש - הּדֹורסים ְְְְִִֵֵֶַָָעֹופֹות
מּמּנּו. גדֹול ׁשהּוא ּבעֹוף ְְִִֶֶָָּדריסה

.Âּכל ּדריסה לֹו אין - וכלב ּבעֹופֹות; ּדריסה לחלּדה ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָֻויׁש
ּדריסה לֹו יׁש - והּנץ וחּיה. ּבבהמה ולא ּבעֹוף לא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֹעּקר,

החלל לבית ּבצּפרניו ׁשּיּקב והּוא ּוטלאים, .ּבגדיים ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָֹ
.Êחֹוׁשׁשין אין - ּברגליו אבל הּטֹורף, ּביד אּלא ּדריסה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָאין

לֹו, חֹוׁשׁשין אין - ּבּׁשן אבל ּבצּפרן, אּלא ּדריסה ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלֹו.
אחד נּקב ׁשּמא ּובֹודקין החלל; ּבית עד נּקב ּכן אם ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא
ּבכּונת אּלא ּדריסה ואין ּבנקיבתן. ׁשּנטרפת האברים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמן
אין ּבּנטרף, צּפרניו ונׁשּתּקעּו הּדֹורס נפל אם אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּטֹורף,
ונהרג ּדרס אם אבל מחּיים, אּלא ּדריסה ואין ּדריסה. ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזֹו
מֹותֹו אחר אּלא מּמּנה צּפרניו ׁשמט ולא ּבּדרּוסה, ידֹו ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹועדין

לֹו. חֹוׁשׁשין אין -ְִֵ
.Áחֹוׁשׁשין' ׁשאמרנּו מקֹום ּכל הּדרּוסה? ּדין -וכיצד לּה' ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

עד הּיר מּכף ׁשּלֹו החלל ּכל ּובֹודקין הּנטרף, את ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשֹוחטין
ולא טרפֹות, מיני מּכל ׁשלמה ּכּלּה נמצאת אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹֻהּקדקד;
ּבּה נמצא ואם מּתרת; זֹו הרי - הּדריסה רׁשם ּבּה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻנמצא

הּתֹורה מן ואסּורה טרפה, זֹו הרי - הּדריסה .רׁשם ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
.Ëּבני ּכנגד הּבׂשר ׁשּיאדים הּוא הּדריסה? רׁשם הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאיזה

ּכּבׂשר ׁשּנעׂשה עד מעים, ּבני ּכנגד הּבׂשר נּמֹוק ואם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמעים;
חסר, ּכאּלּו הּבׂשר אֹותֹו רֹואין - החּבּורה מן גֹורדֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהרֹופא

.ּוטרפה ְֵָ
.Èּודריסתן טרפה; - מּׁשּיאדימּו ּבּסימנין, ּדרס ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָואם

טרפה ּדריסה, מחמת ׁשהּוא ּכל ּבהן ׁשהאדים ּכיון .ּבמּׁשהּו: ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
.‡È?ּכיצד וּדאית. ּכדרּוסה ׁשּתּבדק, עד אסּורה ּדרּוסה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָספק

מהן אחד ׁשל ּבגּבֹו צּפרן ונמצא ׁשורים, לבין ׁשּנכנס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹארי
ּבּכתל 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ּדרסֹו, ארי ׁשּמא חֹוׁשׁשין -ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹ
והּוא העֹופֹות, לבין ׁשּנכנס נמּיה אֹו ׁשּועל וכן .'ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָנתחּכ
היה אם אבל ּדרס; ׁשּמא חֹוׁשׁשין - מקרקרין והם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָׁשֹותק
וכן מקרקרין. הן מּנהימתֹו מּיראתן מקרקרין, והן נֹוהם ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָהּוא
הּוא ׁשתק אם וכן רגזֹו; נח הּנה מהן, אחד ראׁש קטע ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאם

מקרקרין היּו הּזיק, ׁשאּלּו חֹוׁשׁשין; אין .והן, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָ
.·Èאֹו לכאן, נכנס לא אֹו טֹורף לכאן ׁשּנכנס ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹספק

מן אינֹו אֹו הּטֹורפין מן זה אם נֹודע ולא ׁשּנכנס ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַֹׁשראינּוהּו

העצים, לבין ׁשּנכנס עֹוף וכן לֹו; חֹוׁשׁשין אין - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָהּטֹורפין
אין - צּוארֹו אֹו ּדם, מנּטף וראׁשֹו ויצא הּקנים, לבין ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹאֹו

אֹומרין: אּלא נטרף, ׁשּמא לֹו נּזק'חֹוׁשׁשין ּבעצים .'ׁשּמא ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ה'תשע"ב סיון כ"ב שלישי יום

ו ¤¤ּפרק

מהן‡. אחד נּקב ׁשאם הן, אברים עׂשר אחד ּכיצד? ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנקּובה
טרפה - ּבמּׁשהּו חללֹו ּוקרּוםלבית הּוׁשט, ּתרּבץ הן: ואּלּו ; ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

הּכבד, ּוקני והּמרה, ׁשּלֹו, הּקנה עם והּלב הראׁש, מח ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשל
והמסֹוס והּכרס, הכרס]והּקבה, הּכֹוסֹות,[חלקי ּובית , ְְְְֵֵֵַַַַָָ

ׁשּלּה. הּקנה עם והראה ְְִִֵֶֶַַַָָָָוהּדּקין,
ּבארנּו·. ּכבר - הּוׁשט מןּתרּבץ הּמקֹום וׁשהּוא ׁשעּורֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ

לחללֹו נּקב אם למעלה; לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּוׁשט
טרפה. ְְֵֶַָּבמּׁשהּו,

.‚הּסמּו העליֹון נּקב אם ׁשּבראׁש, לּמח יׁש קרּומֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשני
הּסמּו הּתחּתֹון נּקב ואם מּתרת; זֹו הרי - ּבלבד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻלעצם

טרפה - והּואלּמח לּׁשדרה, להּמׁש הּמח ּומּׁשּיתחיל . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ
אחר; ּדין לקרּומֹו יהיה - הערף ּתחּלת ׁשהם לּפֹולין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמחּוץ

מּתר. לּפֹולין, חּוץ נּקב ְִִִַַָֻואם
ּכׁשרה;„. - קּים והּקרּום ,נתמע אֹו ׁשּנּקב עצמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּמח

ּכּדֹונג אֹו ּכּמים נׁשּפ טרפה.ואם , ְְְִִִֵַַַַַָ
ּבין‰. ׁשּבּׂשמאל ּגדֹול לחלל ּבין חללֹו, לבית ׁשּנּקב ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּלב

טרפה - ׁשּבּימין קטן ולאלחלל הּלב ּבׂשר נּקב אם אבל ; ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּיֹוצא הּגדֹול הּמזרק והּוא הּלב, ּוקנה מּתר. - לחללֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּגיע
- ּבמּׁשהּו לחללֹו נּקב אם ּכּלב, הּוא הרי - לראה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמּמּנּו

ְֵָטרפה.
.Âנסּתם לא ואם מּתרת; - סֹותמּתּה וכבד ׁשּנּקבה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמרה

טרפה לּכבד, סמּו ׁשהּוא ּפי על אף - .הּנקב ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
.Êּגרעינה[גרגיר]נֹויה ּכמֹו היתה אם - ּבּמרה ׁשּנמצאת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

חד ראׁשּה היה ואם מּתרת; חד, ראׁשּה ׁשאין ּתמרה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻׁשל
וזה ּכׁשּנכנסה; אֹותּה נּקבה ׁשהרי אסּורה; הּזית, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכגרעינת

הּמּכה. ּפי ׁשהגלד מּפני הּנקב, יראה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּלא
.Áנּקב אם - מתּבּׁשל הּדם ׁשּבהן הּמזרקים והן הּכבד, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָקני

טרפה ּבמּׁשהּו, מהם ּבחּתּואחד ׁשּנמצאת מחט ,לפיכ ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּלּה החד הּקצה והיה ּגדֹולה מחט היתה אם - ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּכבד
העגל הראׁש היה ואם ּכׁשּנכנסה; ׁשּנּקבה ּבידּוע ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹלפנים,

ּומּתרת. הלכה', סמפֹונֹות ּדר' אֹומרין: - ְְְְִִִִֶֶֶֶָָֻלפנים
.Ëראׁשיה ׁשּׁשני מּפני - טרפה היא הרי קטּנה, מחט ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיתה

נּקבה ּווּדאי ׁשּבּכבד,חּדין, הּגדֹול ּבּסמפֹון נמצאת ואם ; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
- לּכבד הּמאכל נכנס ׁשּבֹו ׁשּבאמצעֹו הרחב הּקנה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהּוא

מּתרת. ׁשהתליע, ּכבד ּובׂשר מּתרת; זֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻֻהרי
.Èוכן מּתרת. - הּנקב את סֹותם טהֹור וחלב ׁשּנּקבה, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻקבה

אֹותֹו סֹותם ּבאכילה הּמּתר החלב אֹו ׁשהּבׂשר נקב הריּכל , ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
והּמחיצה ּכּלֹו, הּלב ׁשעל והּכיס הּלב, מחלב חּוץ מּתר; ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻזה
ואברי הּמאכל אברי ּבין הּמבּדלת הּבטן ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּבאמצע
והיא הראה, ּתראה ּכ ואחר אֹותּה ׁשּקֹורעין והיא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנׁשימה,
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ׁשּבאמצעּה, הּלבן הּמקֹום והּוא הּכבד', 'טרּפׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּנקראת
ׁשהן לפי מגּנין, אין אּלּו ׁשאברים - האחרֹון הּמעי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוחלב
חּיה וחלב ּכסתּום. אינֹו מהן, ּבאחד ׁשּנסּתם ונקב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָקׁשין;
מּתר. ׁשהּוא ּפי על אף סֹותם, אינֹו - אסּור ּבבהמה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשּכנגּדֹו

.‡Èטרפה - ׁשּנּקב ׁשהריּכרׂש אֹותֹו, ׁשּיסּתם ּדבר לֹו ואין , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
אחד ׁשּנּקב הּכֹוסֹות ּובית המסֹוס וכן אסּור. ׁשעליו ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהחלב
חברֹו, חלל לתֹו מהן אחד נּקב ואם טרפה; - לחּוץ ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמהן

ואםÈ·.מּתרת. ּכׁשרה. הּכֹוסֹות, ּבית ּבעבי ׁשּנמצאת מחט ְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
מפּלׁש נקב לצד]נּקבה הּכֹוסֹות,[מצד ּבית חלל לתֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָֻ

קדם ׁשּוּדאי טרפה, - הּנקב ּבמקֹום ּדם טּפת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹונמצאת
מּתרת זֹו הרי הּנקב, ּבמקֹום ּדם אין אם אבל נּקב; ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשחיטה

ונּקבה. הּמחט, ּדחקה הּׁשחיטה אחר ׁשּמא -ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָ
.‚Èׁשל קרט ּכגֹון מעיה, ּבני ׁשּנֹוקב ּדבר ׁשהלעיטּה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹּבהמה

חריף]חלּתית צמח סוג של ׁשּוּדאי[שרף טרפה, - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֶַַַָ
אחד ּכל ּתּבדק. נֹוקב, אינֹו ספק נֹוקב ספק היה ואם ְִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָנֹוקב;
הּנקראין והן ּבהן, סֹובבת הּמאכל ׁשּפסלת הּמעים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּבני
לפנים זֹו ּומּקפין מלּפפין מהם ויׁש טרפה. - ׁשּנּקב ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻֻ'ּדּקין',
הן ואּלּו ,ׁשּנכר נחׁש ּכמֹו ּבעּגּול, מּזֹו לפנים וזֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָמּזֹו

הּכּנה' 'הדר המעיים]הּנקראין מהן[צינורות אחד נּקב אם - ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
לו]לחברֹו הסמוך מעי עליו.[לעבר מגן חברֹו ׁשהרי ּכׁשרה, , ְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶַָָָ
.„Èסתימה זֹו ׁשאין טרפה, - סֹותמּתן ולחה ׁשּנּקבּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּומעים

ּבהןעֹומדת וכּיֹוצא ּגֹוי אֹו ּכלב אֹו זאב ׁשּבא מעים ּבני . ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ואין ּומּתרת, ּבֹו ּתֹולין - ׁשהּניחן אחר נקּובין הן והרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּונטלן,
נֹודע ולא נקּובין, נמצאּו נּקב'. נקב ּבמקֹום 'ׁשּמא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָֹאֹומרין:
נקב ּבהן נֹוקבין - ׁשחיטה אחר אֹו נּקבּו ׁשחיטה קדם ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹאם

ּכ ּכמֹותֹו, הראׁשֹון הּנקב היה אם לֹו: ּומדּמין ׁשרה;אחר, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ואם ּוטרפה. נּקב, ׁשחיטה קדם ׁשּנּוי, ּביניהן היה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹואם
ּבּנקב למׁשמׁש צרי ּכ - הּספק ּבנקב הּידים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמׁשמׁשּו

עֹורכין. ּכ ואחר לֹו, ְְְִִֶַַַָׁשּמדּמין
.ÂËואם מּתרת. - נּקבּו ולא לחּוץ, ׁשּיצאּו מעים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻּבני

ׁשּיחזרּו אפׁשר ׁשאי טרפה; - נּקבּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹנתהּפכּו,
חּיה ואינּה ׁשּנתהּפכּו, אחר ׁשהיּו .ּכמֹות ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

.ÊËׁשהרעי והּוא עּקּום, ּבֹו ואין ׁשוה ׁשהּוא האחרֹון ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָהּמעי
הּוא הּירכים, עּקרי ּבין ּדבּוק והּוא הערוה, מן ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָיֹוצא
הּמעים. ּכׁשאר טרפה ּבמּׁשהּו, נּקב אם - 'חלחלת' ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנקרא
נּקב אם אבל הּבטן. לחלל ׁשּנּקב אמּורים? ּדברים ְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָּבּמה
הּדבק מקֹום מּמּנּו נּטל ואפּלּו מּתר; ּבירכים, הּדבּוק ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻּבּמקֹום

ּבׁשֹור מארּכֹו ׁשּיׁשּתּיר והּוא מּתר, - ארּבעּכּלֹו ּכמֹו , ְְְְְְִֵֵֶַַַָָֻֻ
ְֶָאצּבעֹות.

.ÊÈ;הּכֹוסֹות ּבית ולא מסֹוס, ולא ּכרׂש, לא לֹו אין - ְְְֵֵֵַָָֹֹֹהעֹוף
ּכנגּדן לֹו יׁש הן,אבל ׁשוֹות הּטרפֹות וכל וקרקבן. זפק ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

ואיזה טרפה; ּבמּׁשהּו, ּגּגֹו ׁשּנּקב וזפק ועֹוף. חּיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבבהמה
העֹוף ּכׁשּיארי הּוׁשט עם ׁשּיּמתח זה זפק? ׁשל גּגֹו ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּוא

מּתר. ׁשּנּקב, הּזפק ׁשאר אבל ְֲִֶֶֶַַַָָָָֻצּוארֹו.
.ÁÈ,ּבׂשר ּכמֹו אדם החיצֹון - ּבּקרקבן יׁש ּכיסין ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֻׁשני

עֹור ּכמֹו לבן ׁשּינקבּווהּפנימי עד מּתר, - זה ּבלא זה נּקב . ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
מּתר. זה, ּכנגד ׁשּלא זה ׁשניהן נּקבּו ואם ּבמּׁשהּו; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹֻׁשניהן

.ËÈלא ּולפיכ ּבמּׁשהּו; ׁשּנקיבתן האברים מן אינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּטחֹול,
ׁשאינֹו ׁשעּור ׁשּלֹו לּנקב יׁש אּלא ּבכללן, חכמים אֹותֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמנּו
ּדק, והּׁשני עבה האחד ראׁשֹו הּטחֹול, ּכיצד? ּבכּלֹו. ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשוה
טרפה. מפּלׁש, נקב העבה ּבראׁש נּקב אם הּלׁשֹון. ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכברּית
ּדינר ּכעבי ּתחּתיו נׁשאר אם - מפּלׁש ׁשאינֹו נקב נּקב ְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻואם
אבל ּוטרפה, ּכמפּלׁש הּוא הרי מּזה, ּפחֹות מּתר; זהב, ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֻֻׁשל

ּכׁשרה הּדק נּקב .אם ְִִֵַַַָ
.Îאם ּכ - טרפה ּבמּׁשהּו נּקב ׁשאם ּבֹו ׁשאמרנּו אבר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכל

טרפה ּכּלֹו, חסר.נּטל ׁשּנברא ּבין ּביד, אֹו ּבחלי ׁשּנּטל ּבין ; ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
הּיתר ׁשּכל טרפה, - אבר מאֹותֹו אברים ּבׁשני נברא אם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָוכן
הּמרה אֹו הּמעים מן אחד נּטל ּכיצד? חׁשּוב. הּוא ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכנטּול
נמצא אם וכן טרפה; - ּבבהמה ּבין ּבעֹוף ּבין ּבהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָוכּיֹוצא
ּכּיֹוצא ּכל וכן טרפה. - מעים ּבני ׁשני אֹו מררֹות ׁשּתי ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹּבהן
מּתרת, - ׁשנים ׁשּנמצאּו אֹו הּטחֹול, נּטל אם אבל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֻּבהן.

הּמנּויין. מּכלל ְְִִֵֶַַׁשאינֹו
.‡Îמּתחּלתֹו הּיתר הּוא - הּבהמה ּבֹו ׁשּתּטרף הּיתר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמעי

מּתחּלה זה ּבצד זה מעים ּבני ׁשני ׁשּנמצאּו עד סֹופֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָועד
סֹוף, הּבד,ועד מן ּכענף יֹוצא הּמעי ׁשהיה אֹו העֹוף; ּכמעי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ

חזר אם אבל ּבבהמה. ּבין ּבעֹוף ּבין מבּדל, הּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָֻוהרי
ׁשניהן והרי ראׁשיו, מּׁשני אחד ונעׂשה הּמעי, עם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָונתערב

יתר ּכאן ואין מּתרת, זֹו הרי - ּבאמצע .מבּדלין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻ

ז ¤¤ּפרק

מּתרת;‡. זה, ּבלא זה נּקב אם הראה, על יׁש קרּומֹות ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻׁשני
ּכּלֹו העליֹון הּקרּום נגלד אפּלּו טרפה. ׁשניהן, נּקבּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻואם

מּתרת לֹו, והל- ּבמּׁשהּו ּולמּטה החזה מן ׁשּנּקב והּקנה . ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
למּטה. ּבּקנה לׁשחיטה, ראּוי ׁשאינֹו הּמקֹום והּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָטרפה,

נּקבה·. ּכ ואחר הּקנה, ּכל וׁשחט ּבׁשחיטה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָהתחיל
הֹואיל טרפה, זֹו הרי - הּׁשחיטה ּגמר ּכ ואחר ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהראה,

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשחיטה; ּגמר קדם .ונּקבה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
טרפה‚. - לחברֹו אפּלּו ׁשּנּקב, ראה מּסמּפֹוני וראהאחד ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

נּקבה ּכלּום. אינֹו - הּנקב ונסּתם ּבּמּכה קרּום ועלה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנּקבה,
ואם טרפה; סֹותמּתּה, ׁשּדפן ּפי על אף - ראה ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהאֹום
ׁשרֹובצת הּמקֹום והּוא ׁשּלּה, האּונֹות חּתּו ּבמקֹום ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָנּקבה

ּכׁשרה. - ְֵָָָעליו
ׁשּבאּונֹות,„. הּנקב מקֹום ּבׁשּסתם אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָּבּמה

מגן אינֹו לעצם, הּנקב נסמ אם אבל נקבּבׂשר; היה ואם ; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
מּתרת. ּובבׂשר, ּבעצם ּדבּוק ְְֶֶֶֶָָָָֻהאּונֹות

ׁשהעלת‰. ּבין לּדפן, סמּוכה ׁשּנמצאת ראה ׁשל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהאֹום
לּה[פטריות]צמחים חֹוׁשׁשין - צמחים העלת ׁשּלא ּבין ְְְֱִִִֵֶֶָָָָֹ

הּדפן, מן אֹותּה מפרקין ּבּה? עֹוׂשין וכיצד נּקבה. ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמא
ּבּדפן ונמצא נקּובה, נמצאת ואם ּתּנקב. ׁשּלא ּבּה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹונזהרין
ׁשחיטה 'אחר ואֹומרין: ּבּמּכה ּתֹולין - הּנקב ּבמקֹום ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָמּכה
ּבידּוע - ּבּדפן מּכה אין ואם הּמּכה'; מן ּכׁשּנפרקה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹנּקבה,

ּוטרפה. ׁשחיטה, קדם היה ּבראה זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּנקב
.Âׁשּנמצא הרּוחהראה ׁשאין ׁשהּוא, ּכל אטּום מקֹום ּבּה ְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ

וכיצד ּוטרפה. ּכנקּובה, זֹו הרי - נתּפח ואינֹו ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָנכנסת
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ׁשּבאמצעּה, הּלבן הּמקֹום והּוא הּכבד', 'טרּפׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּנקראת
ׁשהן לפי מגּנין, אין אּלּו ׁשאברים - האחרֹון הּמעי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוחלב
חּיה וחלב ּכסתּום. אינֹו מהן, ּבאחד ׁשּנסּתם ונקב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָקׁשין;
מּתר. ׁשהּוא ּפי על אף סֹותם, אינֹו - אסּור ּבבהמה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשּכנגּדֹו

.‡Èטרפה - ׁשּנּקב ׁשהריּכרׂש אֹותֹו, ׁשּיסּתם ּדבר לֹו ואין , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
אחד ׁשּנּקב הּכֹוסֹות ּובית המסֹוס וכן אסּור. ׁשעליו ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהחלב
חברֹו, חלל לתֹו מהן אחד נּקב ואם טרפה; - לחּוץ ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמהן

ואםÈ·.מּתרת. ּכׁשרה. הּכֹוסֹות, ּבית ּבעבי ׁשּנמצאת מחט ְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
מפּלׁש נקב לצד]נּקבה הּכֹוסֹות,[מצד ּבית חלל לתֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָֻ

קדם ׁשּוּדאי טרפה, - הּנקב ּבמקֹום ּדם טּפת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹונמצאת
מּתרת זֹו הרי הּנקב, ּבמקֹום ּדם אין אם אבל נּקב; ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשחיטה

ונּקבה. הּמחט, ּדחקה הּׁשחיטה אחר ׁשּמא -ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָ
.‚Èׁשל קרט ּכגֹון מעיה, ּבני ׁשּנֹוקב ּדבר ׁשהלעיטּה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹּבהמה

חריף]חלּתית צמח סוג של ׁשּוּדאי[שרף טרפה, - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֶַַַָ
אחד ּכל ּתּבדק. נֹוקב, אינֹו ספק נֹוקב ספק היה ואם ְִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָנֹוקב;
הּנקראין והן ּבהן, סֹובבת הּמאכל ׁשּפסלת הּמעים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּבני
לפנים זֹו ּומּקפין מלּפפין מהם ויׁש טרפה. - ׁשּנּקב ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻֻ'ּדּקין',
הן ואּלּו ,ׁשּנכר נחׁש ּכמֹו ּבעּגּול, מּזֹו לפנים וזֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָמּזֹו

הּכּנה' 'הדר המעיים]הּנקראין מהן[צינורות אחד נּקב אם - ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
לו]לחברֹו הסמוך מעי עליו.[לעבר מגן חברֹו ׁשהרי ּכׁשרה, , ְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶַָָָ
.„Èסתימה זֹו ׁשאין טרפה, - סֹותמּתן ולחה ׁשּנּקבּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּומעים

ּבהןעֹומדת וכּיֹוצא ּגֹוי אֹו ּכלב אֹו זאב ׁשּבא מעים ּבני . ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ואין ּומּתרת, ּבֹו ּתֹולין - ׁשהּניחן אחר נקּובין הן והרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּונטלן,
נֹודע ולא נקּובין, נמצאּו נּקב'. נקב ּבמקֹום 'ׁשּמא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָֹאֹומרין:
נקב ּבהן נֹוקבין - ׁשחיטה אחר אֹו נּקבּו ׁשחיטה קדם ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹאם

ּכ ּכמֹותֹו, הראׁשֹון הּנקב היה אם לֹו: ּומדּמין ׁשרה;אחר, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ואם ּוטרפה. נּקב, ׁשחיטה קדם ׁשּנּוי, ּביניהן היה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹואם
ּבּנקב למׁשמׁש צרי ּכ - הּספק ּבנקב הּידים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמׁשמׁשּו

עֹורכין. ּכ ואחר לֹו, ְְְִִֶַַַָׁשּמדּמין
.ÂËואם מּתרת. - נּקבּו ולא לחּוץ, ׁשּיצאּו מעים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻּבני

ׁשּיחזרּו אפׁשר ׁשאי טרפה; - נּקבּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹנתהּפכּו,
חּיה ואינּה ׁשּנתהּפכּו, אחר ׁשהיּו .ּכמֹות ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

.ÊËׁשהרעי והּוא עּקּום, ּבֹו ואין ׁשוה ׁשהּוא האחרֹון ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָהּמעי
הּוא הּירכים, עּקרי ּבין ּדבּוק והּוא הערוה, מן ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָיֹוצא
הּמעים. ּכׁשאר טרפה ּבמּׁשהּו, נּקב אם - 'חלחלת' ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנקרא
נּקב אם אבל הּבטן. לחלל ׁשּנּקב אמּורים? ּדברים ְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָּבּמה
הּדבק מקֹום מּמּנּו נּטל ואפּלּו מּתר; ּבירכים, הּדבּוק ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻּבּמקֹום

ּבׁשֹור מארּכֹו ׁשּיׁשּתּיר והּוא מּתר, - ארּבעּכּלֹו ּכמֹו , ְְְְְְִֵֵֶַַַָָֻֻ
ְֶָאצּבעֹות.

.ÊÈ;הּכֹוסֹות ּבית ולא מסֹוס, ולא ּכרׂש, לא לֹו אין - ְְְֵֵֵַָָֹֹֹהעֹוף
ּכנגּדן לֹו יׁש הן,אבל ׁשוֹות הּטרפֹות וכל וקרקבן. זפק ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

ואיזה טרפה; ּבמּׁשהּו, ּגּגֹו ׁשּנּקב וזפק ועֹוף. חּיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבבהמה
העֹוף ּכׁשּיארי הּוׁשט עם ׁשּיּמתח זה זפק? ׁשל גּגֹו ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּוא

מּתר. ׁשּנּקב, הּזפק ׁשאר אבל ְֲִֶֶֶַַַָָָָֻצּוארֹו.
.ÁÈ,ּבׂשר ּכמֹו אדם החיצֹון - ּבּקרקבן יׁש ּכיסין ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֻׁשני

עֹור ּכמֹו לבן ׁשּינקבּווהּפנימי עד מּתר, - זה ּבלא זה נּקב . ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
מּתר. זה, ּכנגד ׁשּלא זה ׁשניהן נּקבּו ואם ּבמּׁשהּו; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹֻׁשניהן

.ËÈלא ּולפיכ ּבמּׁשהּו; ׁשּנקיבתן האברים מן אינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּטחֹול,
ׁשאינֹו ׁשעּור ׁשּלֹו לּנקב יׁש אּלא ּבכללן, חכמים אֹותֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמנּו
ּדק, והּׁשני עבה האחד ראׁשֹו הּטחֹול, ּכיצד? ּבכּלֹו. ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשוה
טרפה. מפּלׁש, נקב העבה ּבראׁש נּקב אם הּלׁשֹון. ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכברּית
ּדינר ּכעבי ּתחּתיו נׁשאר אם - מפּלׁש ׁשאינֹו נקב נּקב ְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻואם
אבל ּוטרפה, ּכמפּלׁש הּוא הרי מּזה, ּפחֹות מּתר; זהב, ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֻֻׁשל

ּכׁשרה הּדק נּקב .אם ְִִֵַַַָ
.Îאם ּכ - טרפה ּבמּׁשהּו נּקב ׁשאם ּבֹו ׁשאמרנּו אבר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכל

טרפה ּכּלֹו, חסר.נּטל ׁשּנברא ּבין ּביד, אֹו ּבחלי ׁשּנּטל ּבין ; ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
הּיתר ׁשּכל טרפה, - אבר מאֹותֹו אברים ּבׁשני נברא אם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָוכן
הּמרה אֹו הּמעים מן אחד נּטל ּכיצד? חׁשּוב. הּוא ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכנטּול
נמצא אם וכן טרפה; - ּבבהמה ּבין ּבעֹוף ּבין ּבהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָוכּיֹוצא
ּכּיֹוצא ּכל וכן טרפה. - מעים ּבני ׁשני אֹו מררֹות ׁשּתי ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹּבהן
מּתרת, - ׁשנים ׁשּנמצאּו אֹו הּטחֹול, נּטל אם אבל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֻּבהן.

הּמנּויין. מּכלל ְְִִֵֶַַׁשאינֹו
.‡Îמּתחּלתֹו הּיתר הּוא - הּבהמה ּבֹו ׁשּתּטרף הּיתר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמעי

מּתחּלה זה ּבצד זה מעים ּבני ׁשני ׁשּנמצאּו עד סֹופֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָועד
סֹוף, הּבד,ועד מן ּכענף יֹוצא הּמעי ׁשהיה אֹו העֹוף; ּכמעי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ

חזר אם אבל ּבבהמה. ּבין ּבעֹוף ּבין מבּדל, הּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָֻוהרי
ׁשניהן והרי ראׁשיו, מּׁשני אחד ונעׂשה הּמעי, עם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָונתערב

יתר ּכאן ואין מּתרת, זֹו הרי - ּבאמצע .מבּדלין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻ

ז ¤¤ּפרק

מּתרת;‡. זה, ּבלא זה נּקב אם הראה, על יׁש קרּומֹות ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻׁשני
ּכּלֹו העליֹון הּקרּום נגלד אפּלּו טרפה. ׁשניהן, נּקבּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻואם

מּתרת לֹו, והל- ּבמּׁשהּו ּולמּטה החזה מן ׁשּנּקב והּקנה . ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
למּטה. ּבּקנה לׁשחיטה, ראּוי ׁשאינֹו הּמקֹום והּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָטרפה,

נּקבה·. ּכ ואחר הּקנה, ּכל וׁשחט ּבׁשחיטה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָהתחיל
הֹואיל טרפה, זֹו הרי - הּׁשחיטה ּגמר ּכ ואחר ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהראה,

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשחיטה; ּגמר קדם .ונּקבה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
טרפה‚. - לחברֹו אפּלּו ׁשּנּקב, ראה מּסמּפֹוני וראהאחד ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

נּקבה ּכלּום. אינֹו - הּנקב ונסּתם ּבּמּכה קרּום ועלה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנּקבה,
ואם טרפה; סֹותמּתּה, ׁשּדפן ּפי על אף - ראה ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהאֹום
ׁשרֹובצת הּמקֹום והּוא ׁשּלּה, האּונֹות חּתּו ּבמקֹום ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָנּקבה

ּכׁשרה. - ְֵָָָעליו
ׁשּבאּונֹות,„. הּנקב מקֹום ּבׁשּסתם אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָּבּמה

מגן אינֹו לעצם, הּנקב נסמ אם אבל נקבּבׂשר; היה ואם ; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
מּתרת. ּובבׂשר, ּבעצם ּדבּוק ְְֶֶֶֶָָָָֻהאּונֹות

ׁשהעלת‰. ּבין לּדפן, סמּוכה ׁשּנמצאת ראה ׁשל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהאֹום
לּה[פטריות]צמחים חֹוׁשׁשין - צמחים העלת ׁשּלא ּבין ְְְֱִִִֵֶֶָָָָֹ

הּדפן, מן אֹותּה מפרקין ּבּה? עֹוׂשין וכיצד נּקבה. ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמא
ּבּדפן ונמצא נקּובה, נמצאת ואם ּתּנקב. ׁשּלא ּבּה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹונזהרין
ׁשחיטה 'אחר ואֹומרין: ּבּמּכה ּתֹולין - הּנקב ּבמקֹום ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָמּכה
ּבידּוע - ּבּדפן מּכה אין ואם הּמּכה'; מן ּכׁשּנפרקה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹנּקבה,

ּוטרפה. ׁשחיטה, קדם היה ּבראה זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּנקב
.Âׁשּנמצא הרּוחהראה ׁשאין ׁשהּוא, ּכל אטּום מקֹום ּבּה ְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ

וכיצד ּוטרפה. ּכנקּובה, זֹו הרי - נתּפח ואינֹו ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָנכנסת
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אם נפיחה: ּבׁשעת נתּפח ׁשּלא הּמקֹום קֹורעין אֹותֹו? ְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹּבֹודקין
ׁשם נכנסה לא הּלחה ׁשּמחמת מּתרת, - לחה ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻנמצאת
אֹו רק מעט עליו נֹותנין - לחה ּבֹו נמצאת לא ואם ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹהרּוח.

-ּתבן נתנדנד אם אֹותּה: ונֹופחין ּבהן, וכּיֹוצא ּכנף אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
לׁשם. נכנסת הרּוח ׁשאין טרפה, - לאו ואם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכׁשרה;

.Êנּכר אם - אֹותּה ּכׁשּנֹופחין הברה ּבּה ׁשּתּׁשמע ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָראה
ּתבן אֹו רק עליו מֹוׁשיבין ההברה, ּתּׁשמע ׁשּמּמּנּו ֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמקֹום
ואם ּוטרפה. נקּובה, ׁשהיא ּבידּוע - נתנדנד אם ּבֹו: ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָוכּיֹוצא

א מֹוׁשיבין - הּמקֹום נּכר ונֹופחיןלא ּפֹוׁשרין, ּבמים ֹותּה ְְְְִִִִִִַַָָָֹ
ׁשּקרּום ּבידּוע לאו, אם טרפה; הּמים, ּבקּבק אם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָאֹותּה:

ּתנהג והרּוח ׁשּנּקב, ּבלבד ׁשני[חודרת]הּתחּתֹון ּבין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ
נפיחה. ּבׁשעת ּדממה קֹול ּבּה יּׁשמע זה ּומּפני ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהּקרּומֹות,

.Áּביד יהיה ּגדֹול עּקר אֹותּהזה ׁשּנֹופחין ראה ׁשּכל : ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
נקב. מּכל ׁשלמה היא הרי - הּמים יבקּבק ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבפֹוׁשרין,

.Ëׁשלם קּים ׁשּלּה העליֹון ּוקרּום ּכקיתֹון, ׁשּנׁשּפכה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָראה
נּמֹוחּו, ולא ּבמקֹומן עֹומדין הּסמּפֹונֹות אם - נקב ְְְְְִִִִִֶֶַָֹֹּבלא
עֹוׂשין? ּכיצד טרפה. אחד, סמּפֹון אפּלּו נּמֹוח ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּכׁשרה;
ּבאבר ׁשּוע ׁשהּוא ּבכלי אֹותּה וׁשֹופכין אֹותּה, ְְְְְִִִִֶַָָָָנֹוקבין

חלקה] במתכת חּוטין[מצופה ּבּה נראה אם ּבֹו: ְְִִִֵֶַָוכּיֹוצא
ּבׂשר - לאו ואם ּוטרפה; הּסמּפֹונֹות, ׁשּנּמֹוקּו ּבידּוע - ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָלבנים

ּוכׁשרה. ׁשּנּמֹוק, הּוא ּבלבד ְְִִֵֵֶַָָָהראה
.Èמלאים היּו אם - אבעּבּועֹות אבעּבּועֹות ּבּה ׁשּנמצאּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָראה

אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא ּכדבׁש הּנמׁשכת לחה אֹו זּכים, מים אֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָרּוח,
מּתרת זֹו הרי - ּכאבן אפּלּו וקׁשה יבׁשה נמצאתלחה ואם ; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ

טרפה. זֹו הרי - עכּורין אֹו סרּוחין מים אֹו סרּוחה, לחה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָּבהן
הּסמּפֹון לבּדק צרי אֹותּה, ּובֹודק הּלחה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּוכׁשּמֹוציא

טרפה. נקּוב, נמצא אם ְְְִִֵֶֶַָָָָׁשּתחּתיה;
.‡È- לזֹו זֹו סמּוכֹות אבעּבּועֹות ׁשני בּה ׁשּנמצאּו ְְְְְֲִֵֵֶַָָָראה

הרּבה קרֹוב ׁשהּדבר ּדרטרפה; להן ואין ּביניהן, נקב ׁשּיׁש ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
אם האחת: נֹוקבין - ּכׁשּתים ונראית אחת היתה ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָּבדיקה.
טרפה. לאו, ואם ּומּתרת; היא אחת האחרת, לּה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשפכה

.·Èׁשּנמצאת ּכגֹון ּכיצד? טרפה. ׁשּנתמסמסה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהראה
חתיכֹות חתיכֹות ותּפל ּתחת אֹותּה, ּוכׁשּתֹולין ראהׁשלמה, . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹ

מּתרת; ממׁשמׁשת, הּטּבח ׁשּיד ּבמקֹום נקּובה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּנמצאת
הּׁשחיטה'. אחר נּקבה הּטּבח 'מּיד ואֹומרין: ּבידֹו ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָותֹולין
נּקב ׁשחיטה קדם אם ידּוע ואין אחר, ּבמקֹום הּנקב ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנמצא

ּומדּמין אחר נקב ּבּה נֹוקבין - ׁשחיטה אחר [משוויםאֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
מעים.ביניהם] ּבבני ׁשעֹוׂשין ּכׁשם ,ְְִִִֵֵֵֶַ

.‚Èּבהמה ׁשל לראה ּדּקה ּבהמה ׁשל מראה מדּמין ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָואין
לגּסה ּומּגּסה לדּקה מּדּקה אּלא מןּגּסה, ּבאחד נקב נמצא . ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אבעּבּוע 'נּקב אֹומרין: ואין טרפה; זֹו הרי ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָֹהאבעּבּועֹות,
נּכר. הּדבר ׁשאין ,'ונער ְֲִֵֵֶַַַָָָֹאחר

.„Èאֹותּה נֹופחין ּבראה, ׁשּנמצאת מּמּנהמחט יצא לא אם : ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
נּקבה. ולא נכנסה, סמּפֹונֹות ּדר הּמחט ׁשּזאת ּבידּוע - ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹרּוח
הרי - הּמחט ּבּה ונמצא נפיחה, קדם הראה נתחּתכה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹואם

ּכׁשּנכנסה.זֹו ׁשּנּקבה קרֹוב ׁשהּדבר ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָאסּורה,
.ÂËהראה והרי ויצאה, ונּקבה ּבראה, ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּתֹולעת

הּׁשחיטה ׁשאחר חזקתּה מּתרת; זֹו הרי - ּבתֹולעת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻנקּובה
ותצא ׁשםּתּקב יׁש מראה[במציאות]. נׁשּתּנה ׁשאם מראֹות, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

הּבׂשר ׁשאֹותֹו ּכנקּוב; הּוא הרי - הרע הּמראה לאֹותֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהאבר
אֹותֹו ּוכאּלּו חׁשּוב, הּוא ּכמת זה, למראה מראיו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנׁשּתּנה
ּבׂשר "ּומחית אֹומר: הּוא וכן מצּוי. אינֹו עינֹו הּנהּפ ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּבׂשר
ׁשּׁשאר מּכלל, - חי" ּבׂשר ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ּבּׂשאת", ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָחי

חי. אינֹו ׁשּנׁשּתּנה, ְִֵֶַַַָָָהּבׂשר
.ÊËאם - מקצתּה ּבין ּכּלּה מראה ּבין מראיה, ׁשּנׁשּתּנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻראה

ואם מּתרת. ּכּלּה, נׁשּתּנית אפּלּו הּמּתר, לּמראה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻֻנׁשּתּנית
ׁשהּמראה טרפה; ׁשהּוא, ּכל אפּלּו - האסּור לּמראה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָנׁשּתּנית

חׁשּוב הּוא ּכנקב ׁשּבארנּו.האסּור ּכמֹו , ְְְֵֶֶֶַָָָ
.ÊÈ,ּכדיֹו ׁשחרה הן: ואּלּו ּבראה, יׁש אסּורֹות מראֹות ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹוחמׁש

ירּקה שונים]אֹו גוונים כולל תלמוד בלשון ּכעין['ירוק' ְְֵָֻ
חריע ּכעין אֹו ּביצה, חלמֹון ּכעין אֹו אֹו[כרכום]הּכׁשּות, , ְְְְִֵֵֵֶַַָָ

הּבגדים, ּבֹו ׁשּצֹובעין הּצמח הּוא - וחריע הּבׂשר. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּכמראה
לירֹוקה ונֹוטֹות מעט אדּמֹות לׂשערֹות ּדֹומה .והּוא ְְְְֲִִֶַָָֻ

.ÁÈחרּיֹות ּכעין אֹותּה[ענפים]נמצאת אֹוסרין - ּדקל ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָ
אין - האּלּו הּמראֹות וכל האסּור. לּמראה קרֹוב ׁשּזה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמּספק,
אם ּבידֹו; ּבּה ּוממרס אֹותּה ׁשּנֹופחין עד ּבהן, ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָאֹוסרין
אסּורה. ּבעינּה, עמדה ואם מּתרת; הּמּתר, לּמראה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻנׁשּתּנית

.ËÈ,ּככחל ׁשחרה הן: ואּלּו ּבּה, יׁש מּתרֹות מראֹות ְְְְְֵֵֵַַַַָָָֹֹֻארּבע
ּכחציר ירּקה היתהאֹו ואפּלּו הּכבד. ּכמראה אֹו אדּמה, אֹו , ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻֻ

מראֹות מארּבע נקּדֹות, נקּדֹות טלאים, טלאים ּכּלּה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻהראה
מּתרת. זֹו הרי - ֲֵֵֶֶֻאּלּו

.Îלאּור ׁשּנפל קרקבנֹו,[לאש]עֹוף אֹו ּכבדֹו אֹו לּבֹו והֹוריק , ְְְְִִֵֶַָָָֻ
ׁשּכל טרפה: זֹו הרי - ׁשהּוא ּבכל ׁשּלֹו, הּמעים האדימּו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
ּבעֹוף האּור, מחמת ׁשהֹוריקּו, והאדּמים ׁשהאדימּו, ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻֻהּירּקים
זה ּבמראה ׁשּיעמדּו והּוא ּוטרפה. ׁשּנּטלּו, ּכמי הן הרי -ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּוממרסין מעט, אֹותן ׁשּׁשֹולקין ּבהן.[משפשפים]אחר ְְְְִִֶֶַַַָָָ
.‡Îּכ ׁשּנמצאת עֹוף אֹוּכל מעיו, בני ּכמראה ׁשּלֹו בד ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּומריסה, ׁשליקה אחר ּבׁשּנּוין ועמדּו מעיו, ּבני ׁשאר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּנׁשּתּנּו
ּוטרפה. מעיו, ּבני ונחמרּו לאּור ׁשּנפל ּבידּוע - ׁשּבארנּו ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכמֹו
ׁשּנּוי, ּבהם נמצא ׁשּלא עֹוף ׁשל מעים ּבני אּלא עֹוד, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹולא
לאּור ׁשּנפל ּבידּוע - האדּמים והֹוריקּו נׁשּתּנּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻּוכׁשּנׁשלקּו

ּוטרפה מעיו, ּבני החיצֹון.ונחמרּו העֹור ׁשּנמצא הּוׁשט וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
זה הרי - ּבבהמה ּבין ּבעֹוף ּבין אדם, והּפנימי לבן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּלֹו

ּוטרפה. אינֹו, ְְִֵֵָּכאּלּו

ח ¤¤ּפרק

טרפה;‡. מנינם, חסר ׁשאם הן, אברים ׁשני ּכיצד? ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָחסרה
אּונֹות וחמׁש והרגלים. הראה, הן: לּה[אוזניים]ואּלּו יׁש ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָ

ּפניו, ּכנגד ראה ּופני ּבידֹו אדם אֹותּה ּכׁשּיתלה - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָלראה
ּכמֹו מּמּנה ימין ּובצד הּׂשמאל. מן ּוׁשּתים הּימין מן ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹֹׁשלׁש
ּבפני ּכיס ּכמֹו לּה ויׁש האּונֹות, ּבצד ואינּה קטּנה, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹאזן
הּנקראת היא - הּקטּנה זֹו ואזן הּכיס; ּבתֹו והיא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹעצמּה,
,לפיכ הּמנין. מן ואינּה לורד, ּדֹומה ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ'ורּדה',
ּבהמֹות יׁש ּדרּכּה: היא ׁשּכ מּתרת, - הּורד נמצאת לא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻאם
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נקּובה נמצאת ואם ּבהן. ּתּמצא לא ּבהמֹות ויׁש ּבהן, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹּתּמצא
טרפה. זֹו הרי הּנקב, את סֹותם ׁשּלּה ׁשהּכיס ּפי על אף -ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשּתים·. אֹו הּׂשמאל מן אחת ונמצאת האּונֹות, מנין ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹחסר
טרפה - הּימין הּורּדה,מן וזאת ׁשּתים ּבּימין נמצאּו ואם ; ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָֹ

מּתרת. זֹו ֲֵֶֶֻהרי
מן‚. ּוׁשּתים הּׂשמאל מן ׁשלׁש ונמצאּו האּונֹות, ְְְְְְְִִִִִַַַָָֹֹנתחּלפּו

ׂשמאל ּבצד הּׁשלׁש עם הּורד ׁשהיתה אֹו ורד, ּבלא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹהּימין
הּימין מּצד חסרה ׁשהרי טרפה; זֹו הרי -. ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּבצד„. היתרה האזן היתה אם ּבמנינם, האּונֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹנּתֹוספּו
ואם מּתרת. - הּלב לעּמת ׁשהּוא הראה מּלפני אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻהאּונֹות,
טרפה, זֹו הרי - הּצלעֹות לעּמת ׁשהּוא ּגּבּה על ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָֻהיתה

הדס ׁשל עלה ּכמֹו ׁשּתהיה והּוא ּכחסר; ּפחֹותׁשהּיתר אבל , ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּומּתרת. אזן, אינּה - ִֵֶֶֶֶָֹֻמּזה

ואם‰. מּתרת; לּה, הּסמּוכה ּבחברּתּה ּדבּוקה ׁשּנמצאת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻאזן
- לׁשליׁשית ראׁשֹונה ׁשּנסמכה ּכגֹון הּסדר, על ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹנסמכּו

.טרפה ְֵָ
.Âּכׁשּתים נראֹות ואינן אחת, ּכאּונה האּונֹות ׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָנמצאּו

ּבעּקרן, ּבין הדס, ׁשל עלה ּכמֹו ּביניהן היה אם - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדבּוקֹות
מּתרת; - ּדבּוקֹות ׁשהן ׁשּיּכר ּכדי ּבסֹופן, ּבין ּבאמצען, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻּבין

ּוטרפה חסרה, זֹו הרי - לאו .ואם ְְֲֲִֵֵֵָָָ
.Êטרפה - אזנים חּתּו לּה ואין ערּוגֹות, ׁשּתי ּכּלּה .נמצאת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֻ

נּק ׁשּלא ּפי על אף הראה, ּגּוף חסר אם זֹווכן הרי - בה ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
מּמּנה נמצא אם ,לפיכ ּוטרפה. האּונֹות, מנין ׁשחסר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכמי

ׁשּיּפר עד יבׁש, ּכחסר[יתפורר]מקֹום זה הרי - ּבּצּפרן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשהּוא. ּכל היה ואפּלּו ְֲִֵֶַָָָָּוטרפה,

.Áּדקל ׁשל חרּיֹות עּקר ּכמֹו נפּוחה ׁשּנמצאת אֹוסריןראה - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
הּתֹוספת וׁשּמא ּבגּופּה, מׁשּנה ּתֹוספת ׁשּזֹו מּספק; ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻאֹותּה

ּבּמנין. ׁשאמרּו ּכמֹו ּכחּסרֹון, ְְְְִִֶַַָָָּבּגּוף
.Ëוקרבה ׁשּלּה הראה ׁשצמקה עד ויראה, ׁשּפחדה ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָהּבהמה

קֹול ׁשּׁשמעה ּכגֹון ׁשמים, ּבידי ּפחדה אם - יבׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָלהיֹות
ּבידי ּפחדה ואם מּתרת; - ּבזה וכּיֹוצא זיקים ראת אֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻרעם
הרי - ּבזה וכּיֹוצא אחרת ּבהמה לפניה ׁשּׁשחטּו ּכגֹון ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם,

ּוטרפה ּכחסרה, .זֹו ְֲֵֵַָָ
.Èמעת ּבמים הראה את מֹוׁשיבין אֹותּה? ּבֹודקין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד

ּפֹוׁשרין ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין הּקר, זמן היה אם ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹלעת;
יּצֹונּו ׁשּלא ּכדי ונֹוזלים מּגּבֹו מתמּצין הּמים ׁשאין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹּובכלי
צֹונן ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין החם, זמן היה ואם ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹּבמהרה,
חזרה אם קרים. ׁשּיּׁשארּו ּכדי מּגּבֹו מתמּצין ׁשהּמים ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּובכלי
- חזרה לא ואם ּומּתרת; ׁשמים, ּבידי זֹו הרי - ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻלברּיתּה

ּוטרפה היא, אדם .ּבידי ְִִֵֵָָָ
.‡Èוכן טרפה; ּברּיתּה, מּתחּלת רגל חסרה ׁשהיתה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה

היּו אם אבל הּוא. ּכחסר הּיתר ׁשּכל רגל, יתרה היתה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאם
הּיד נחּת אם לפיכ מּתרת; - אחת יד אֹו ידים, ׁשלׁש ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻלּה

מּתרת הארּכּבהׁשּלּה, מן - הרגל נחּת העצמות]. [חיבור ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻ
ארּכּבה ּבאיזֹו מּתרת. ּולמּטה, הארּכּבה מן טרפה; ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻֻּולמעלה,

לּגּוף. הּסמּו הּיר סֹוף ׁשהיא ּבארּכּבה ְְִֵֶַַַַָָָָָֻאמרּו?
.·Èאֹו ּכּלֹו יצא אם - הארּכּבה מן למעלה העצם ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻנׁשּבר

היה ואם ּוטרפה; ונפל, ׁשּנחּת ּכמי זה הרי לחּוץ, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻרּבֹו
ׁשּנׁשּבר עצם ׁשל הּקפֹו ורב עביֹו רב חֹופה העֹור אֹו ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּבׂשר

מּתרת זֹו הרי לֹו.- והל ׁשּנׁשּבר העצם מקצת נפל ואפּלּו , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּכבׂשר. חׁשּובין אינן הרּכים, ְְֲִִִִֵַָָָָוגידים

.‚Èחיבור]צמת למעלה[מקום ּובחּיה ּבּבהמה הן הּגידין, ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
ׁשלׁשה והן הּבהמה; הּטּבחים ּבֹו ׁשּתֹולין ּבּמקֹום העקב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמן
ׁשּיתחילּו ּומּמקֹום ּדּקים. ּוׁשנים עבה, אחד - לבנים ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָּגידים
להתאּדם ויתחילּו מהן הּלבן ׁשּיסּור עד ּולבנים, קׁשים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוהן
עׂשרה ׁשׁש ּכאר והיא הּגידים, צמת היא - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹּולהתרּכ

ּבׁשֹור. ְְֶָאצּבעֹות
.„Èמןּומנין ּתחּלתן ּגידים; עׂשר ׁשּׁשה ּבעֹוף, אּלּו ּגידים ְְְִִִִִִִִֵַָָָָָ

מא ׁשּלמּטה קׂשקּׂשיםהענב ׁשהּוא הרגל סֹוף עד יתרה, צּבע ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
.קׂשקּׂשים ְִַַ

.ÂË;טרפה הּגידים, צמת ּבמקֹום רגליה ׁשּנחּתכּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבהמה
הּגידים מּצמת למעלה ּתחת 'ּכיצד ותאמר: ּתתמּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹואל
העליֹונה, הארּכּבה מן למעלה ׁשּתחת עד מּתרת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻוהיא

ׁשּבארנּו -ּכמֹו אסּורה'? הּגידים, ּבצמת למּטה ּתחת ואם , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
נאסרה לא ותמּות; ּומּכאן ותחיה, מּכאן ּתחת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּבּטרפֹות
מּפני אּלא זה, מּמקֹום רגל חתּוכת ׁשהיא מּפני זֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבהמה
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּטרפֹות, מּכלל ׁשחתיכתן הּגידים, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנחּתכּו

.ÊËטרפה,נטּולה נּטלּו ׁשאם הן, אברים ׁשלׁשה ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ
הם: ואּלּו חּסרֹון; ּדין ולא נקב ּדין ּבהן ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹואף

העליֹון ּולחי והּכבד, הּגידים, .צמת ְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
.ÊÈ,העֹוף וכן רגליה, ׁשּנחּתכּו ׁשהּבהמה ּבארנּו, ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּוכבר

ׁשּנחּתכּו מּפני אּלא טרפה נעׂשּו לא - הּגידים צמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבמקֹום
- קּימת והרגל לבּדם, הּגידים נחּתכּו אם ,לפיכ ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּגידים;

הּגידים צמת נּטלה ׁשהרי .טרפה, ְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ
.ÁÈׁשהרי מּתרת, - לבּדֹו העבה האחד ּבּבהמה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻנחּת

מּתרת, - הּדּקין ׁשנים נחּתכּו ׁשנים; האחדנׁשארּו ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
אּלא הּצמה, ּכל נּטלה לא והרי מּׁשניהם, ּגדֹול ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעבה
צרי ואין טרפה; מהן, אחד ּכל ׁשל רּבֹו נחּת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמעּוטּה.

ּכּלן נּטלּו אֹו ּכּלן, ׁשּנחּתכּו .לֹומר ְְְִֶֶַָָֻֻ
.ËÈ,עׂשר הּׁשּׁשה מן אחד ׁשל רּבֹו נחּת אפּלּו - ְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֻּובעֹוף

.טרפה ְֵָ
.Îמּתר - ּגּפיו ׁשּנׁשּתּברּו ידיה.ועֹוף ׁשּנחּתכּו ּכבהמה , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
.‡Îטרפה ּכּלּה, ׁשּנּטלה ּכּזיתּכבד מּמּנה נׁשּתּיר ואם ; ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

מּתרת. זֹו הרי - מרה ּבמקֹום וכּזית ּבֹו, ּתלּויה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבּמקֹום
ּבּטרּפׁש מערה היא והרי הּכבד, ׁשּלּה[בהסתעפות]נּדלּדלה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

- מרה ּומקֹום ּבֹו ּתלּויה ׁשהיא מקֹום מּמּנה נּטל מּתרת; -ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֻ
טרפה. ׁשהּוא, ּכמֹות קּים ׁשהּׁשאר ּפי על ְְְִֵֶֶַַַַָָָאף

.·Îׁשהיא ּבּמקֹום וכּזית מרה, ּבמקֹום ּכּזית ּבּה ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָנׁשאר
אֹו ּבכאן, ּומעט ּבכאן מעט מפּזר היה אבל ּבֹו, ְְְְְְֲַַָָָָָָָֻּתלּויה

מרּדד ספק;[רקוע]ׁשהיה זה הרי - ּכרצּועה אר ׁשהיה אֹו , ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹֻ
אסּורה. ׁשהיא לי ְֲִִֵֶֶָָויראה

.‚Îטרפהלחי ׁשּנּטל, -העליֹון הּתחּתֹון נּטל אם אבל ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
מּתרת. זֹו הרי - נעקרּו ולא הּסימנין, מקֹום עד ׁשּנגמם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻּכגֹון

.„Îאם ּכ - טרפה חסר היה ׁשאם ּבֹו ׁשּנאמר אבר ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוכל
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נקּובה נמצאת ואם ּבהן. ּתּמצא לא ּבהמֹות ויׁש ּבהן, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹּתּמצא
טרפה. זֹו הרי הּנקב, את סֹותם ׁשּלּה ׁשהּכיס ּפי על אף -ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשּתים·. אֹו הּׂשמאל מן אחת ונמצאת האּונֹות, מנין ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹחסר
טרפה - הּימין הּורּדה,מן וזאת ׁשּתים ּבּימין נמצאּו ואם ; ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָֹ

מּתרת. זֹו ֲֵֶֶֻהרי
מן‚. ּוׁשּתים הּׂשמאל מן ׁשלׁש ונמצאּו האּונֹות, ְְְְְְְִִִִִַַַָָֹֹנתחּלפּו

ׂשמאל ּבצד הּׁשלׁש עם הּורד ׁשהיתה אֹו ורד, ּבלא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹהּימין
הּימין מּצד חסרה ׁשהרי טרפה; זֹו הרי -. ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּבצד„. היתרה האזן היתה אם ּבמנינם, האּונֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹנּתֹוספּו
ואם מּתרת. - הּלב לעּמת ׁשהּוא הראה מּלפני אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻהאּונֹות,
טרפה, זֹו הרי - הּצלעֹות לעּמת ׁשהּוא ּגּבּה על ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָֻהיתה

הדס ׁשל עלה ּכמֹו ׁשּתהיה והּוא ּכחסר; ּפחֹותׁשהּיתר אבל , ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּומּתרת. אזן, אינּה - ִֵֶֶֶֶָֹֻמּזה

ואם‰. מּתרת; לּה, הּסמּוכה ּבחברּתּה ּדבּוקה ׁשּנמצאת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻאזן
- לׁשליׁשית ראׁשֹונה ׁשּנסמכה ּכגֹון הּסדר, על ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹנסמכּו

.טרפה ְֵָ
.Âּכׁשּתים נראֹות ואינן אחת, ּכאּונה האּונֹות ׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָנמצאּו

ּבעּקרן, ּבין הדס, ׁשל עלה ּכמֹו ּביניהן היה אם - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדבּוקֹות
מּתרת; - ּדבּוקֹות ׁשהן ׁשּיּכר ּכדי ּבסֹופן, ּבין ּבאמצען, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻּבין

ּוטרפה חסרה, זֹו הרי - לאו .ואם ְְֲֲִֵֵֵָָָ
.Êטרפה - אזנים חּתּו לּה ואין ערּוגֹות, ׁשּתי ּכּלּה .נמצאת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֻ

נּק ׁשּלא ּפי על אף הראה, ּגּוף חסר אם זֹווכן הרי - בה ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
מּמּנה נמצא אם ,לפיכ ּוטרפה. האּונֹות, מנין ׁשחסר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכמי

ׁשּיּפר עד יבׁש, ּכחסר[יתפורר]מקֹום זה הרי - ּבּצּפרן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשהּוא. ּכל היה ואפּלּו ְֲִֵֶַָָָָּוטרפה,

.Áּדקל ׁשל חרּיֹות עּקר ּכמֹו נפּוחה ׁשּנמצאת אֹוסריןראה - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
הּתֹוספת וׁשּמא ּבגּופּה, מׁשּנה ּתֹוספת ׁשּזֹו מּספק; ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻאֹותּה

ּבּמנין. ׁשאמרּו ּכמֹו ּכחּסרֹון, ְְְְִִֶַַָָָּבּגּוף
.Ëוקרבה ׁשּלּה הראה ׁשצמקה עד ויראה, ׁשּפחדה ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָהּבהמה

קֹול ׁשּׁשמעה ּכגֹון ׁשמים, ּבידי ּפחדה אם - יבׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָלהיֹות
ּבידי ּפחדה ואם מּתרת; - ּבזה וכּיֹוצא זיקים ראת אֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻרעם
הרי - ּבזה וכּיֹוצא אחרת ּבהמה לפניה ׁשּׁשחטּו ּכגֹון ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם,

ּוטרפה ּכחסרה, .זֹו ְֲֵֵַָָ
.Èמעת ּבמים הראה את מֹוׁשיבין אֹותּה? ּבֹודקין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד

ּפֹוׁשרין ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין הּקר, זמן היה אם ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹלעת;
יּצֹונּו ׁשּלא ּכדי ונֹוזלים מּגּבֹו מתמּצין הּמים ׁשאין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹּובכלי
צֹונן ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין החם, זמן היה ואם ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹּבמהרה,
חזרה אם קרים. ׁשּיּׁשארּו ּכדי מּגּבֹו מתמּצין ׁשהּמים ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּובכלי
- חזרה לא ואם ּומּתרת; ׁשמים, ּבידי זֹו הרי - ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻלברּיתּה

ּוטרפה היא, אדם .ּבידי ְִִֵֵָָָ
.‡Èוכן טרפה; ּברּיתּה, מּתחּלת רגל חסרה ׁשהיתה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה

היּו אם אבל הּוא. ּכחסר הּיתר ׁשּכל רגל, יתרה היתה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאם
הּיד נחּת אם לפיכ מּתרת; - אחת יד אֹו ידים, ׁשלׁש ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻלּה

מּתרת הארּכּבהׁשּלּה, מן - הרגל נחּת העצמות]. [חיבור ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻ
ארּכּבה ּבאיזֹו מּתרת. ּולמּטה, הארּכּבה מן טרפה; ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻֻּולמעלה,

לּגּוף. הּסמּו הּיר סֹוף ׁשהיא ּבארּכּבה ְְִֵֶַַַַָָָָָֻאמרּו?
.·Èאֹו ּכּלֹו יצא אם - הארּכּבה מן למעלה העצם ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻנׁשּבר

היה ואם ּוטרפה; ונפל, ׁשּנחּת ּכמי זה הרי לחּוץ, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻרּבֹו
ׁשּנׁשּבר עצם ׁשל הּקפֹו ורב עביֹו רב חֹופה העֹור אֹו ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּבׂשר

מּתרת זֹו הרי לֹו.- והל ׁשּנׁשּבר העצם מקצת נפל ואפּלּו , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּכבׂשר. חׁשּובין אינן הרּכים, ְְֲִִִִֵַָָָָוגידים

.‚Èחיבור]צמת למעלה[מקום ּובחּיה ּבּבהמה הן הּגידין, ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
ׁשלׁשה והן הּבהמה; הּטּבחים ּבֹו ׁשּתֹולין ּבּמקֹום העקב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמן
ׁשּיתחילּו ּומּמקֹום ּדּקים. ּוׁשנים עבה, אחד - לבנים ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָּגידים
להתאּדם ויתחילּו מהן הּלבן ׁשּיסּור עד ּולבנים, קׁשים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוהן
עׂשרה ׁשׁש ּכאר והיא הּגידים, צמת היא - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹּולהתרּכ

ּבׁשֹור. ְְֶָאצּבעֹות
.„Èמןּומנין ּתחּלתן ּגידים; עׂשר ׁשּׁשה ּבעֹוף, אּלּו ּגידים ְְְִִִִִִִִֵַָָָָָ

מא ׁשּלמּטה קׂשקּׂשיםהענב ׁשהּוא הרגל סֹוף עד יתרה, צּבע ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
.קׂשקּׂשים ְִַַ

.ÂË;טרפה הּגידים, צמת ּבמקֹום רגליה ׁשּנחּתכּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבהמה
הּגידים מּצמת למעלה ּתחת 'ּכיצד ותאמר: ּתתמּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹואל
העליֹונה, הארּכּבה מן למעלה ׁשּתחת עד מּתרת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻוהיא

ׁשּבארנּו -ּכמֹו אסּורה'? הּגידים, ּבצמת למּטה ּתחת ואם , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
נאסרה לא ותמּות; ּומּכאן ותחיה, מּכאן ּתחת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּבּטרפֹות
מּפני אּלא זה, מּמקֹום רגל חתּוכת ׁשהיא מּפני זֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבהמה
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּטרפֹות, מּכלל ׁשחתיכתן הּגידים, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנחּתכּו

.ÊËטרפה,נטּולה נּטלּו ׁשאם הן, אברים ׁשלׁשה ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ
הם: ואּלּו חּסרֹון; ּדין ולא נקב ּדין ּבהן ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹואף

העליֹון ּולחי והּכבד, הּגידים, .צמת ְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
.ÊÈ,העֹוף וכן רגליה, ׁשּנחּתכּו ׁשהּבהמה ּבארנּו, ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּוכבר

ׁשּנחּתכּו מּפני אּלא טרפה נעׂשּו לא - הּגידים צמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבמקֹום
- קּימת והרגל לבּדם, הּגידים נחּתכּו אם ,לפיכ ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּגידים;

הּגידים צמת נּטלה ׁשהרי .טרפה, ְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ
.ÁÈׁשהרי מּתרת, - לבּדֹו העבה האחד ּבּבהמה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻנחּת

מּתרת, - הּדּקין ׁשנים נחּתכּו ׁשנים; האחדנׁשארּו ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
אּלא הּצמה, ּכל נּטלה לא והרי מּׁשניהם, ּגדֹול ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעבה
צרי ואין טרפה; מהן, אחד ּכל ׁשל רּבֹו נחּת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמעּוטּה.

ּכּלן נּטלּו אֹו ּכּלן, ׁשּנחּתכּו .לֹומר ְְְִֶֶַָָֻֻ
.ËÈ,עׂשר הּׁשּׁשה מן אחד ׁשל רּבֹו נחּת אפּלּו - ְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֻּובעֹוף

.טרפה ְֵָ
.Îמּתר - ּגּפיו ׁשּנׁשּתּברּו ידיה.ועֹוף ׁשּנחּתכּו ּכבהמה , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
.‡Îטרפה ּכּלּה, ׁשּנּטלה ּכּזיתּכבד מּמּנה נׁשּתּיר ואם ; ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

מּתרת. זֹו הרי - מרה ּבמקֹום וכּזית ּבֹו, ּתלּויה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבּמקֹום
ּבּטרּפׁש מערה היא והרי הּכבד, ׁשּלּה[בהסתעפות]נּדלּדלה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

- מרה ּומקֹום ּבֹו ּתלּויה ׁשהיא מקֹום מּמּנה נּטל מּתרת; -ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֻ
טרפה. ׁשהּוא, ּכמֹות קּים ׁשהּׁשאר ּפי על ְְְִֵֶֶַַַַָָָאף

.·Îׁשהיא ּבּמקֹום וכּזית מרה, ּבמקֹום ּכּזית ּבּה ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָנׁשאר
אֹו ּבכאן, ּומעט ּבכאן מעט מפּזר היה אבל ּבֹו, ְְְְְְֲַַָָָָָָָֻּתלּויה

מרּדד ספק;[רקוע]ׁשהיה זה הרי - ּכרצּועה אר ׁשהיה אֹו , ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹֻ
אסּורה. ׁשהיא לי ְֲִִֵֶֶָָויראה

.‚Îטרפהלחי ׁשּנּטל, -העליֹון הּתחּתֹון נּטל אם אבל ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
מּתרת. זֹו הרי - נעקרּו ולא הּסימנין, מקֹום עד ׁשּנגמם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻּכגֹון

.„Îאם ּכ - טרפה חסר היה ׁשאם ּבֹו ׁשּנאמר אבר ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוכל
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אינּה - טרפה נּטל אם ּבֹו ׁשּנאמר אבר אבל טרפה. ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנּטל,
חסרה נבראת אם אבל אבר; אֹותֹו נחּת אם אּלא ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָנאסרת
נמצאת ּכן, ּתאמר לא ׁשאם מּתרת; זֹו הרי אבר, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֹֻאֹותֹו

היא אחת והּנטּולה נּטלהחסרה ׁשאם ּבֹו ׁשּנאמר אבר וכל . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ׁשהיא נברא, ולא ּברּיתֹו מּתחּלת חסר אם וחמר קל - ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻמּתרת

ֶֶֻמּתרת.
.‰Îׁשּנּטלּו אֹו הרחם, ּבית והּוא ׁשּלּה, האם ׁשּנּטלה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָּבהמה

מּתרת זֹו הרי - אֹוהּכליֹות אחת ּבכליה נבראת אם ,לפיכ . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
מּתרת. הּכליה, נּקבה אם וכן מּתרת; ּכליֹות, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻֻּבׁשלׁש

.ÂÎאם מּתרת, ׁשחסרה אֹו ׁשּנּטלה ׁשהּכליה ּפי על ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאף
עד ּובגּסה ּכפֹול, עד ּבדּקה והקטינה ּביֹותר, קטּנה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָנמצאת

הּכליה לקתה אם וכן טרפה. - ּבׂשרּהּכענבה ׁשּיעׂשה והּוא , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ּבמקצתֹו, ּתאחז ׁשאם ימים, אחר ׁשהבאיׁש הּמת ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכבׂשר
- הּכליה ׁשּבתֹו הּלבן עד זה חלי והּגיע ויּפל, ְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹיתמסמס
ּפי על אף לחה, ּבּכליה נמצאת אם וכן טרפה. זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהרי

סרּוחה, -ׁשאינּה סרּוחין אֹו עכּורין מים בּה ׁשּנמצאּו אֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ
מּתרת. זֹו הרי זּכים, מים ּבּה נמצאּו אם אבל טרפה; זֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהרי

ה'תשע"ב סיון כ"ג רביעי יום

ט ¤¤ּפרק

את‡. החֹופה העֹור ׁשּנפסק הּׁשדרה חּוט ּכיצד? ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּפסּוקה
הּקפֹו רב ׁשּיּפסק ּובלבד טרפה, - נסּדקהּמח אם אבל ; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ולא הּׁשדרה, נׁשּברה אם וכן מּתרת. - נּקב אֹו לארּכֹו, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻהעֹור
ונתנדנד החּוט, ׁשּבתֹו הּמח נתמע אֹו ׁשּלּה, החּוט ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹנפסק

מּתרת. זֹו הרי קּים, ועֹורֹו הֹואיל -ְֲִֵֶֶַָֻ
ׁשּנמֹוס·. ּכּדֹונג אֹו ּכּמים ונׁשּפ הּמח ׁשּיּמצאהמר עד , ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹֻ

יכֹול אינֹו ואם טרפה; זֹו הרי - עֹומד אינֹו ּכׁשּמעמידֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָהחּוט
אסּורה. ספק זֹו הרי ּכבּדֹו, מּפני ְְְֲֲֲִֵֵֵַָָֹלעמד

לּפֹולין‚. מחּוץ ּתחּלתֹו הּׁשדרה? חּוט הּוא היכן ְְִִִֵֵַַַָָָעד
אחריה יּׁשאר ׁשּלא ׁשנּיה, ּפרׁשה סֹוף עד הערף, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּבתחּלת

האליה לתחּלת הּסמּוכה ׁשליׁשית ּפרׁשה .אּלא ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָ
ּבזה„. זה ּדבּוקין עצמֹות ׁשלׁשה הן אּלּו, ּפרׁשּיֹות ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹוׁשלׁש

ּבין עד ּבעֹוף, הּׁשדרה וחּוט ׁשדרה; ׁשל מחליֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻלמּטה
עלהאגּפים מׁשּגיחין אין - אּלּו מּמקֹומֹות למּטה אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָ

הּמח. ׁשּנמר ּבין עֹורֹו ׁשּנפסק ּבין לׁשם, הּנמׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהחּוט
הּמקֹום‰. והּוא הּכרׂש, רב את החֹופה ּבׁשר ּכיצד? ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹקרּועה

זה, ּבׂשר נקרע אם - הּכרׂש יצא יּקרע ׁשאם הּבטן ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמן
ׁשּנראית, עד לּכרׂש הּקרע הּגיע ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹטרפה;
טרפה - נּטל אֹו הּזה, הּבׂשר עבי רב ׁשּנקרע ּכיון .אּלא ְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבהמה היתה ואם טפח; אר ּבארּכֹו? הּקרע ׁשעּור ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכּמה
ּפי על אף - הּכרׂש את החֹופה הּבׂשר אר רב ונקרע ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹקטּנה
רּבּה. ונקרע הֹואיל טרפה, - טפח הּקרע ּבאר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשאין

.Âיתר[נחתך]נקּדר היה אם - ּבאר אֹו ּבעּגּול, הּזה הּבׂשר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּבצד זֹו תמרה ּגרעיני ׁשלׁשה ּבֹו ׁשּיּכנס ּכדי והּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּכסלע,
על יעמד זה, קרע יּמתח ׁשאם טרפה; זֹו הרי - ּבדחק ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹזֹו

ֶַטפח.

.Êאֹו ּביד ׁשּנקרע ּבין ּכּלֹו, ׁשעליה העֹור ׁשּנפׁשט ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבהמה
היא וזֹו טרפה, זֹו הרי - עֹור ּבלא ּבׂשר ונמצא ְְְְְֲֳִִִֵֵָָָָָֹּבחלי,

'ּגלּודה' ּכלהּנקראת ּפני על סלע רחב העֹור מן נׁשאר ואם . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
אבריה ראׁשי על סלע ורחב הּטּבּור, על סלע ורחב ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹהּׁשדרה,
הּׁשדרה, ּפני ּכל מעל סלע ּכרחב נּטל ואם מּתרת; זֹו הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻ

רא מעל אֹו הּטּבּור, מעל קּיםאֹו העֹור ּכל ּוׁשאר אבריה, ׁשי ְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
אֹותּה. ׁשּמּתירין לי ויראה ספק, זה הרי -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

.Áׁשּגבהֹו ּגבֹוּה מּמקֹום הּבהמה ׁשּנפלה הרי ּכיצד? ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָנפּולה
טפחים זֹועׂשרה הרי - מאבריה אבר ונתרּסק יתר, אֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

מחמת ויהלם האבר ׁשּיתרֹוצץ הרּסּוק? הּוא וכיצד ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטרפה.
נּקב, ׁשּלא ּפי על אף - ותארֹו צּורתֹו ׁשּתּפסד עד ְְֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּנפילה,
אֹותּה הּכה אם וכן טרפה. זֹו הרי - נׁשּבר ולא נסּדק, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹֹולא
אברים ּבאיזה טרפה. - מאבריה אבר ורּצץ ּבמּטה, אֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּבאבן

הּגּוף. ׁשּבחלל ּבאברים ְְֲִֵֶַַַָָאמרּו?
.Ë;לּה חֹוׁשׁשין אין הלכה, אם - הּגג מן ׁשּנפלה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּבהמה

לּה חֹוׁשׁשין הלכה, ולא עמדה עצמּה,ואם מחמת קפצה . ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֹ
אין - למּטה ּומצאּה למעלה, הּניחּה לּה; חֹוׁשׁשין ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָאין

נפלה. ׁשּמא לּה ְְִֶָָָָחֹוׁשׁשין
.Èנפלּו להן; חֹוׁשׁשין אין זה, את זה המנּגחים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָזכרים

אין - רגליה מגררת ׁשהיתה ּבהמה וכן להן. חֹוׁשׁשין ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָלארץ,
ׁשל החּוט נפסק ׁשּמא אֹו אבריה, נתרּסקּו ׁשּמא לּה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָחֹוׁשׁשין

.ׁשדרּה ְִָ
.‡Èהּדיר לאחֹורי אֹותן ּומׁשליכין הּטלאים ׁשּגֹונבין ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּגּנבים

ׁשאין מּפני אברים, רּסּוק מּׁשּום להן חֹוׁשׁשין אין -ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ
החזירּום ואם יׁשּתּברּו. ׁשּלא ּבכּונה אּלא אֹותן ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹמׁשליכין

לה חֹוׁשׁשין יראה, מחמת - לּדיר מחמתוהׁשליכּום ן; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
להחזירן ׁשּמתּכּונין מּפני להן; חֹוׁשׁשין אין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּתׁשּובה,

ּבהׁשלכתן ויּזהרּו .ׁשלמים, ְְְְֲִִֵַָָָָ
.·Èׁשהרּביצּוהּו אותו]ׁשֹור ּפי[הריצו על אף - לׁשחיטה ְְִִִִִֶַַָ

אין אֹותֹו, ׁשּמּפילין ּבעת קֹול לּה ׁשּיׁש ּגדֹולה נפילה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנפל
עד ּומתחּזק ּבּקרקע, צּפרניו ׁשּנֹועץ מּפני לֹו; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָחֹוׁשׁשין

לארץ. ִֶֶַַָָׁשּמּגיע
.‚È,זנבּה ּכלּפי הּמּכה לּה והלכה ראׁשּה על הּבהמה ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹהּכה

אֹותּה הּכה ואפּלּו ראׁשּה, ּכלּפי לּה והלכה זנבּה על ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹאֹו
הּׁשדרה ּכל על ּבּמּטהּבמּטה יׁש ואם לּה; חֹוׁשׁשין אין - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

למקצת הּמּטה ראׁש הּגיע ואם לּה; חֹוׁשׁשין - חליֹות ְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֻֻחליֹות
- הּׁשדרה לרחב הּכּה אם וכן לּה. חֹוׁשׁשין - ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹהּׁשדרה

לּה. ְִָחֹוׁשׁשין
.„Èאֹו חּטים ׁשל ּכרי ּכגֹון קׁשה, ּדבר ּגּבי על ׁשּנחּבט ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָעֹוף

ואם אברים; לרּסּוק חֹוׁשׁשין - ּבהן וכּיֹוצא ׁשקדים ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻקּפה
והאפר והּתבן ּכפּולה ּכסּות ּכגֹון ,ר ּדבר ּגּבי על ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָנחּבט

לֹו חֹוׁשׁשין אין - ּבהן .וכּיֹוצא ְְִֵֵֶַָ
.ÂËּבכנף אם - ונתחּבט צידה, ּבׁשעת ּבדבק ּכנפיו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנדּבקּו

ונתחּבט כנפיו ּבׁשּתי נאחז ואם לֹו; חֹוׁשׁשין אין נאחז, ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאחד
לֹו חֹוׁשׁשין .ּבגּופֹו, ְְִ

.ÊËמּמּטה קֹומתֹו מלא ׁשט אם - הּמים ּפני על ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹנחּבט
מּמעלה ׁשט אם אבל לֹו. חֹוׁשׁשין אין הּמים, לעּמת ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֻלמעלה
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הן הּמים ׁשּמא לֹו, חֹוׁשׁשין - הּמים הּלּו עם ְְִִִִִֵֶַַַַַָָלמּטה
לקׁש אֹו לתבן קדם ואם אֹותֹו; ּגּביהּמֹוליכין על ׁשּמהּלכין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

לֹו. חֹוׁשׁשין ואין עצמֹו, מחמת ׁשט זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָהּמים
.ÊÈ,מּיד לׁשחט מּתר - לּה' חֹוׁשׁשין 'אין ׁשאמרנּו מקֹום ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֻּכל

ׁשאמרנּו מקֹום וכל אבר. נתרּסק ׁשּמא לבּדק צרי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואינֹו
ׁשחטּה אם - לּה' ּכּלֹו'חֹוׁשׁשין החלל ּכל ּכנגד לבּדק צרי , ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָֹֻ

הּטרפֹות מן טרפה ּבּה מצא אם :הּיר עד הראׁש ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹֹמּקדקד
ונפסדה ׁשּבפנים האברים מן אבר ׁשּנתרּסק אֹו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּמנינּו,
ׁשאם האברים מן אבר נתרּסק אפּלּו טרפה. זֹו הרי - ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָצּורתֹו
מּבית חּוץ טרפה; זֹו הרי - ּוכליֹות טחֹול ּכגֹון ּכׁשרה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵָָָנּטלּו

מּתרת. זֹו הרי נתרּסק, ׁשאם - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָֻהרחם
.ÁÈוקנה]והּסימנין ׁשאין[ושט ּבכאן, ּבדיקה צריכין אינן ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ

אֹותן. ממעכת ְְִֶֶַַָָהּנפילה
.ËÈעד אֹותּה, לׁשחט אסּור - עמדה ולא הּגג מן ְְְְִִַַַָָָָָָֹֹנפלה

זֹו הרי זה, זמן ּבתֹו ׁשחטּה ואם לעת; מעת ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּתׁשהה
ּבדיקה צריכה לעת, מעת אחר אֹותּה ּוכׁשּׁשֹוחט ּכמֹוטרפה. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Îאֹו ּבהמה, ׁשּדרסּתּו אֹו העֹוף, על ּברגלֹו ׁשּדרס מי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוכן

לעת; מעת אֹותֹו מׁשהין - מפרּכס הּוא והרי לּכתל, ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּטרפֹו
אֹותֹו ּובֹודקין אֹותֹו, ׁשֹוחטין ּכ ׁשּבארנּו.ואחר ּכדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָ

.‡Îמחמת ׁשּלא ואפּלּו טרפה, - רּבן ׁשּנּדלּדלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻסימנין
אבל לׁשחיטה. ראּויין אינן ׁשהרי נתקּפלּו, אם וכן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָנפילה;
ׁשאין מּתרת; זֹו הרי - הּלחי מן הּוׁשט ּתרּבץ רב נפרק ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֻאם

לׁשחיטה ראּוי ׁשּבארנּו.הּתרּבץ ּכמֹו , ְְְְִִֵֶַַַַָָ

י ¤¤ּפרק

צלעֹותיה‡. רב ׁשּיׁשּתּברּו הּוא ּכיצד? וצלעֹותׁשבּורה ; ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָֹ
נׁשּתּברּו מּכאן. עׂשרה ואחת מּכאן עׂשרה אחת הן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּבהמה,
- מּכאן ואחת מּכאן עׂשרה אחת אֹו מּכאן, וׁשׁש מּכאן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשׁש

הּׁשדרה. מּול ׁשל מחצין ׁשּיׁשּתּברּו והּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָטרפה;
ּגדֹולֹות·. צלעֹות היּו אם - מּכאן וׁשׁש מּכאן ׁשׁש ְְְְְִִִִֵֵַָָָָנׁשּתּברּו

ואף רב, ׁשהן ּפי על אף לאו, ואם טרפה; מח, ּבהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּיׁש
מּתרת - הּׁשדרה ּכלּפי ׁשּנׁשּתּברּו ּפי רבעל נעקרּו אם וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻ

חליתּה וחצי אחת, צלע אפּלּו נעקרה ואם טרפה; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻצלעֹותיה,
טר זֹו הרי - ּבּה ּתקּועה ׁשהּצלע נעקרהעּמּה אם וכן פה. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשּלמּטה החליֹות מן היתה אפּלּו - אחת חליה הּׁשדרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻֻמן
טרפה. זֹו הרי צלעֹות, ּבהן ׁשאין הּכסלים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמן

אם‚. - הּכף מן ויצא מעּקרֹו, ׁשּלּה הּיר ׁשּנׁשמט ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבהמה
על ׁשּיֹוצאֹות הּכף ׁשּבעצם היתרֹות והן ניביו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָנתאּכלּו
לא ואם טרפה; זֹו הרי - אֹותֹו ואֹוחזֹות הּזכר ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹהעצם

מּתרת .נתאּכלּו, ְְִֶֶַֻ
מעּקרֹו„. ּכנפֹו נׁשמט טרפה. - ירכֹו נׁשמט אם ּבעֹוף, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָוכן

אֹותּה, ּבֹודקין ּולפיכ ׁשּלֹו; הראה נּקבה ׁשּמא חֹוׁשׁשין -ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָ
מּתרת, - מעּקרּה ידּה ׁשּנׁשמטה ּובהמה יאכל. ּכ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻואחר

לּה חֹוׁשׁשין .ואין ְְִֵָ
ּפי‰. על אף - ּכסלע מּמּנה ׁשּנּטל חּיה אֹו ּבהמה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּגלּגלת

טרפה הּקרּום, נּקב ּבהןׁשּלא ׁשּיׁש נקבים נּקבה ואם ; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
לכסלע. מצטרפין ּכּלן ְְְִִִִֶַָָָֻחּסרֹון,

.Âׁשּנחּבס ּגלּגלת טרפה,[נמעך]וכן - הּקפּה ורב ּגבהּה רב ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֻ
רב נחּבס ּכלּום. מּמּנה חסר ולא ׁשלם ׁשהּקרּום ּפי על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאף
רב והרי הּקפּה רב ׁשּנחּבס אֹו קּים, הּקפּה רב והרי ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹּגבהּה
אֹותּה. ׁשאֹוסרין לי ויראה ספק; זֹו הרי - קּים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּגבהּה

.Êנּקב אם - אּוזין ּכגֹון מים, ׁשל עלעֹוף אף ּגלּגלּתֹו, עצם ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֻ
עֹוף .ר ׁשּקרּומֹו מּפני טרפה; מח, ׁשל קרּום נּקב ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּפי
- ּבעץ אֹו ּבאבן ׁשּנּגף אֹו ראׁשֹו, על חלּדה ׁשהּכּתּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּיּבׁשה
ודֹוחק ּפיו לתֹו ידֹו מכניס אֹו ונֹועץ, הּנקב ּבצד ידֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָמּניח

הּקרּום,למעלה ׁשּנּקב ּבידּוע - הּנקב מן הּמח יצא אם : ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
מּתר. לאו, ואם ְְִֵָָָֻּוטרפה;

.Áאֹו מצּננת, אֹו מעּׁשנת, ׁשהיתה אֹו ּדם, ׁשאחזּה ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻֻּבהמה
- הרעים מים ׁשּׁשתת אֹו הּבהמה, את ׁשהֹורג סם ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאכלה
נחׁש ׁשּנׁשכּה אֹו האדם, את ׁשהֹורג סם אכלה מּתרת; זֹו ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻהרי
סּכנת מּׁשּום ואסּורה טרפה, מּׁשּום מּתרת - ּבֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻוכּיֹוצא

ְָנפׁשֹות.
.Ëׁשּיּמצאּו ואפׁשר ּכׁשּיּפרטּו, הּמנּויֹות הּטרפֹות ּכל ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָנמצאּו

ּבחּבּור ׁשּנתּבארּו סדר על הן, ואּלּו ׁשבעים; - וחּיה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבבהמה
ׁשל קרּום נּקב (ג) הּוׁשט; ּתרּבץ נּקב (ב) ּדרּוסה; (א) ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָזה:
חללֹו; לבית הּלב נּקב (ה) עצמֹו; הּמח נתמסמס (ד) ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָֹֹמח;
הּכבד; קני נּקבּו (ח) הּמרה; נּקבה (ז) הּלב; קנה נּקב ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ(ו)
המסֹוס; נּקב (יא) הּכרׂש; נּקב (י) הּקבה; נּקבה ְְִִִֵֵַַַַַָָָ(ט)
הּמעים יצאּו (יד) מעיה; נּקבּו (יג) הּכֹוסֹות; ּבית נּקב ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ(יב)
הּמרה; חסרה (טז) ּבעביֹו; הּטחֹול נּקב (טו) ונהפכּו; ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָלחּוץ,
נמצאּו (יט) הּקבה; חסרה (יח) מררֹות; ׁשּתי נמצאּו ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָ(יז)
ּכרׂשים ׁשני נמצאּו (כא) הּכרׂש; חסר (כ) קבֹות; ;ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָ

המסֹוס;(כב) ּביתחסר חסר (כד) מסֹוסים; ׁשני נמצאּו (כג) ְְְְְִִֵֵֵֵַָָ
מן אחד חסר (כו) כֹוסֹות; ּבּתי ׁשני נמצאּו (כה) ְְְִִֵֵֵֶַָָָהּכֹוסֹות;
הראה; נּקבה (כח) מעים; בני ׁשני נמצאּו (כז) ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהּמעים;
לׁשחיטה; ראּוי ׁשאינֹו ּבמקֹום למּטה, הּקנה נּקב ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ(כט)
נאטם (לא) לחברֹו; אפּלּו ראה, מסמּפֹוני סמּפֹון נּקב ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָ(ל)
הראה; מּסמּפֹוני סמּפֹון נּמֹוק (לב) הראה; מן ְְִִִִִֵֵֵָָָָָמקֹום
מים בּה נמצאּו (לד) ּבראה; סרּוחה לחה נמצאת ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ(לג)
נתמסמסה (לו) עכּורין; מים בּה נמצאּו (לה) ְְְְְְֲִִִִִַַָָסרּוחין;
ּבמראיו; הּוׁשט נהּפ (לח) מראיה; נׁשּתּנּו (לז) ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהראה;
האּונֹות; נתחּלפּו (מ) האּונֹות; מּמנין הראה חסרה ְְְְִִִֵַַָָָָָָ(לט)
ׁשּלא לאּונה אּונה נסרכה (מב) מּגּבּה; האּונֹות הֹותירּו ְְְִִִֶַָָָָָֹ(מא)
חסר (מד) אזנים; חּתּו ּבלא הראה נמצאת (מג) ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹּכסדרן;
הראה נמצאת (מו) ּגּופּה; מקצת יבׁש (מה) הראה; ְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָמקצת
אדם; מּפחד הראה צמקה (מז) ועֹומדת; ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָנפּוחה
אֹו (מט) ;ׁשּנחּת ּבין ּברּיתּה מּתחּלת ּבין רגל, חסרה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ(מח)
נּטלה (נא) הּגידים; צמת נּטלה (נ) רגל; יתרה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהיתה

(נב) (נג)הּכבד; העליֹון; לחי ּביֹותר;נּטל ׁשהקטינה ּכליה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
לחה; ּבּה ׁשּנמצאת ּכליה (נה) ׁשּלקתה; ּכליה ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ(נד)
ׁשאינם ּפי על אף עכּורין, מים בּה ׁשּנמצאּו ּכליה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ(נו)
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הן הּמים ׁשּמא לֹו, חֹוׁשׁשין - הּמים הּלּו עם ְְִִִִִֵֶַַַַַָָלמּטה
לקׁש אֹו לתבן קדם ואם אֹותֹו; ּגּביהּמֹוליכין על ׁשּמהּלכין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

לֹו. חֹוׁשׁשין ואין עצמֹו, מחמת ׁשט זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָהּמים
.ÊÈ,מּיד לׁשחט מּתר - לּה' חֹוׁשׁשין 'אין ׁשאמרנּו מקֹום ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֻּכל

ׁשאמרנּו מקֹום וכל אבר. נתרּסק ׁשּמא לבּדק צרי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואינֹו
ׁשחטּה אם - לּה' ּכּלֹו'חֹוׁשׁשין החלל ּכל ּכנגד לבּדק צרי , ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָֹֻ

הּטרפֹות מן טרפה ּבּה מצא אם :הּיר עד הראׁש ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹֹמּקדקד
ונפסדה ׁשּבפנים האברים מן אבר ׁשּנתרּסק אֹו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּמנינּו,
ׁשאם האברים מן אבר נתרּסק אפּלּו טרפה. זֹו הרי - ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָצּורתֹו
מּבית חּוץ טרפה; זֹו הרי - ּוכליֹות טחֹול ּכגֹון ּכׁשרה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵָָָנּטלּו

מּתרת. זֹו הרי נתרּסק, ׁשאם - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָֻהרחם
.ÁÈוקנה]והּסימנין ׁשאין[ושט ּבכאן, ּבדיקה צריכין אינן ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ

אֹותן. ממעכת ְְִֶֶַַָָהּנפילה
.ËÈעד אֹותּה, לׁשחט אסּור - עמדה ולא הּגג מן ְְְְִִַַַָָָָָָֹֹנפלה

זֹו הרי זה, זמן ּבתֹו ׁשחטּה ואם לעת; מעת ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּתׁשהה
ּבדיקה צריכה לעת, מעת אחר אֹותּה ּוכׁשּׁשֹוחט ּכמֹוטרפה. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Îאֹו ּבהמה, ׁשּדרסּתּו אֹו העֹוף, על ּברגלֹו ׁשּדרס מי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוכן

לעת; מעת אֹותֹו מׁשהין - מפרּכס הּוא והרי לּכתל, ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּטרפֹו
אֹותֹו ּובֹודקין אֹותֹו, ׁשֹוחטין ּכ ׁשּבארנּו.ואחר ּכדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָ

.‡Îמחמת ׁשּלא ואפּלּו טרפה, - רּבן ׁשּנּדלּדלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻסימנין
אבל לׁשחיטה. ראּויין אינן ׁשהרי נתקּפלּו, אם וכן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָנפילה;
ׁשאין מּתרת; זֹו הרי - הּלחי מן הּוׁשט ּתרּבץ רב נפרק ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֻאם

לׁשחיטה ראּוי ׁשּבארנּו.הּתרּבץ ּכמֹו , ְְְְִִֵֶַַַַָָ

י ¤¤ּפרק

צלעֹותיה‡. רב ׁשּיׁשּתּברּו הּוא ּכיצד? וצלעֹותׁשבּורה ; ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָֹ
נׁשּתּברּו מּכאן. עׂשרה ואחת מּכאן עׂשרה אחת הן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּבהמה,
- מּכאן ואחת מּכאן עׂשרה אחת אֹו מּכאן, וׁשׁש מּכאן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשׁש

הּׁשדרה. מּול ׁשל מחצין ׁשּיׁשּתּברּו והּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָטרפה;
ּגדֹולֹות·. צלעֹות היּו אם - מּכאן וׁשׁש מּכאן ׁשׁש ְְְְְִִִִֵֵַָָָָנׁשּתּברּו

ואף רב, ׁשהן ּפי על אף לאו, ואם טרפה; מח, ּבהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּיׁש
מּתרת - הּׁשדרה ּכלּפי ׁשּנׁשּתּברּו ּפי רבעל נעקרּו אם וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻ

חליתּה וחצי אחת, צלע אפּלּו נעקרה ואם טרפה; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻצלעֹותיה,
טר זֹו הרי - ּבּה ּתקּועה ׁשהּצלע נעקרהעּמּה אם וכן פה. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשּלמּטה החליֹות מן היתה אפּלּו - אחת חליה הּׁשדרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻֻמן
טרפה. זֹו הרי צלעֹות, ּבהן ׁשאין הּכסלים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמן

אם‚. - הּכף מן ויצא מעּקרֹו, ׁשּלּה הּיר ׁשּנׁשמט ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבהמה
על ׁשּיֹוצאֹות הּכף ׁשּבעצם היתרֹות והן ניביו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָנתאּכלּו
לא ואם טרפה; זֹו הרי - אֹותֹו ואֹוחזֹות הּזכר ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹהעצם

מּתרת .נתאּכלּו, ְְִֶֶַֻ
מעּקרֹו„. ּכנפֹו נׁשמט טרפה. - ירכֹו נׁשמט אם ּבעֹוף, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָוכן

אֹותּה, ּבֹודקין ּולפיכ ׁשּלֹו; הראה נּקבה ׁשּמא חֹוׁשׁשין -ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָ
מּתרת, - מעּקרּה ידּה ׁשּנׁשמטה ּובהמה יאכל. ּכ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻואחר

לּה חֹוׁשׁשין .ואין ְְִֵָ
ּפי‰. על אף - ּכסלע מּמּנה ׁשּנּטל חּיה אֹו ּבהמה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּגלּגלת

טרפה הּקרּום, נּקב ּבהןׁשּלא ׁשּיׁש נקבים נּקבה ואם ; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
לכסלע. מצטרפין ּכּלן ְְְִִִִֶַָָָֻחּסרֹון,

.Âׁשּנחּבס ּגלּגלת טרפה,[נמעך]וכן - הּקפּה ורב ּגבהּה רב ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֻ
רב נחּבס ּכלּום. מּמּנה חסר ולא ׁשלם ׁשהּקרּום ּפי על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאף
רב והרי הּקפּה רב ׁשּנחּבס אֹו קּים, הּקפּה רב והרי ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹּגבהּה
אֹותּה. ׁשאֹוסרין לי ויראה ספק; זֹו הרי - קּים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּגבהּה

.Êנּקב אם - אּוזין ּכגֹון מים, ׁשל עלעֹוף אף ּגלּגלּתֹו, עצם ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֻ
עֹוף .ר ׁשּקרּומֹו מּפני טרפה; מח, ׁשל קרּום נּקב ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּפי
- ּבעץ אֹו ּבאבן ׁשּנּגף אֹו ראׁשֹו, על חלּדה ׁשהּכּתּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּיּבׁשה
ודֹוחק ּפיו לתֹו ידֹו מכניס אֹו ונֹועץ, הּנקב ּבצד ידֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָמּניח

הּקרּום,למעלה ׁשּנּקב ּבידּוע - הּנקב מן הּמח יצא אם : ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
מּתר. לאו, ואם ְְִֵָָָֻּוטרפה;

.Áאֹו מצּננת, אֹו מעּׁשנת, ׁשהיתה אֹו ּדם, ׁשאחזּה ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻֻּבהמה
- הרעים מים ׁשּׁשתת אֹו הּבהמה, את ׁשהֹורג סם ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאכלה
נחׁש ׁשּנׁשכּה אֹו האדם, את ׁשהֹורג סם אכלה מּתרת; זֹו ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻהרי
סּכנת מּׁשּום ואסּורה טרפה, מּׁשּום מּתרת - ּבֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻוכּיֹוצא

ְָנפׁשֹות.
.Ëׁשּיּמצאּו ואפׁשר ּכׁשּיּפרטּו, הּמנּויֹות הּטרפֹות ּכל ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָנמצאּו

ּבחּבּור ׁשּנתּבארּו סדר על הן, ואּלּו ׁשבעים; - וחּיה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבבהמה
ׁשל קרּום נּקב (ג) הּוׁשט; ּתרּבץ נּקב (ב) ּדרּוסה; (א) ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָזה:
חללֹו; לבית הּלב נּקב (ה) עצמֹו; הּמח נתמסמס (ד) ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָֹֹמח;
הּכבד; קני נּקבּו (ח) הּמרה; נּקבה (ז) הּלב; קנה נּקב ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ(ו)
המסֹוס; נּקב (יא) הּכרׂש; נּקב (י) הּקבה; נּקבה ְְִִִֵֵַַַַַָָָ(ט)
הּמעים יצאּו (יד) מעיה; נּקבּו (יג) הּכֹוסֹות; ּבית נּקב ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ(יב)
הּמרה; חסרה (טז) ּבעביֹו; הּטחֹול נּקב (טו) ונהפכּו; ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָלחּוץ,
נמצאּו (יט) הּקבה; חסרה (יח) מררֹות; ׁשּתי נמצאּו ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָ(יז)
ּכרׂשים ׁשני נמצאּו (כא) הּכרׂש; חסר (כ) קבֹות; ;ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָ

המסֹוס;(כב) ּביתחסר חסר (כד) מסֹוסים; ׁשני נמצאּו (כג) ְְְְְִִֵֵֵֵַָָ
מן אחד חסר (כו) כֹוסֹות; ּבּתי ׁשני נמצאּו (כה) ְְְִִֵֵֵֶַָָָהּכֹוסֹות;
הראה; נּקבה (כח) מעים; בני ׁשני נמצאּו (כז) ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהּמעים;
לׁשחיטה; ראּוי ׁשאינֹו ּבמקֹום למּטה, הּקנה נּקב ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ(כט)
נאטם (לא) לחברֹו; אפּלּו ראה, מסמּפֹוני סמּפֹון נּקב ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָ(ל)
הראה; מּסמּפֹוני סמּפֹון נּמֹוק (לב) הראה; מן ְְִִִִִֵֵֵָָָָָמקֹום
מים בּה נמצאּו (לד) ּבראה; סרּוחה לחה נמצאת ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ(לג)
נתמסמסה (לו) עכּורין; מים בּה נמצאּו (לה) ְְְְְְֲִִִִִַַָָסרּוחין;
ּבמראיו; הּוׁשט נהּפ (לח) מראיה; נׁשּתּנּו (לז) ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהראה;
האּונֹות; נתחּלפּו (מ) האּונֹות; מּמנין הראה חסרה ְְְְִִִֵַַָָָָָָ(לט)
ׁשּלא לאּונה אּונה נסרכה (מב) מּגּבּה; האּונֹות הֹותירּו ְְְִִִֶַָָָָָֹ(מא)
חסר (מד) אזנים; חּתּו ּבלא הראה נמצאת (מג) ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹּכסדרן;
הראה נמצאת (מו) ּגּופּה; מקצת יבׁש (מה) הראה; ְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָמקצת
אדם; מּפחד הראה צמקה (מז) ועֹומדת; ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָנפּוחה
אֹו (מט) ;ׁשּנחּת ּבין ּברּיתּה מּתחּלת ּבין רגל, חסרה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ(מח)
נּטלה (נא) הּגידים; צמת נּטלה (נ) רגל; יתרה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהיתה

(נב) (נג)הּכבד; העליֹון; לחי ּביֹותר;נּטל ׁשהקטינה ּכליה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
לחה; ּבּה ׁשּנמצאת ּכליה (נה) ׁשּלקתה; ּכליה ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ(נד)
ׁשאינם ּפי על אף עכּורין, מים בּה ׁשּנמצאּו ּכליה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ(נו)
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נפסק (נח) סרּוחין; מים בּה ׁשּנמצאּו ּכליה (נז) ְְְְְְִִִִִִֶַַָָסרּוחין;
ונתמסמס; הּׁשדרה, חּוט מח נמר (נט) הּׁשדרה; ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָֹחּוט
העֹור נגלד (סא) הּכרׂש; את החֹופה הּבׂשר רב נקרע ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ(ס)
נּדלּדלּו (סג) מּנפילה; אבריה נתרּסקּו (סב) ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעליה;

(סה) צלעֹותיה; רב נׁשּתּברּו (סד) רבהּסימנין; נעקרּו ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
נעקרה (סז) ּבחליתּה; אחת צלע נעקרה (סו) ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻצלעֹותיה;
הּגלּגלת חסרה (סט) מעּקרֹו; הּיר נׁשמט (סח) אחת; ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻֻחליה

ונתרֹוצץ. הּגלּגלת, רב נחּבס (ע) ְְְְְִֵֶֶֶַַַֹֹֻּכסלע;
.Èהחּיה ואת הּבהמה את ׁשאֹוסרין חלי הּׁשבעים ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאּלּו

וכל ּומׁשּפטיו. מהן אחד ּכל נתּבאר ּכבר טרפה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָמּׁשּום
ּכבהמה, לעֹוף הּמצּויין ּבאברין ּבעֹוף ׁשּיּמצא מהן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאפׁשר
ׁשּבּכליה, מּטרפֹות חּוץ - הּוא אחד ּובעֹוף ּבּבהמה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּדינֹו
חּתּו לֹו אין ׁשהעֹוף מּפני הראה; וׁשּבאּונֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָוׁשּבּטחֹול,
העֹוף ּוטחֹול ידּוע. מנין לֹו אין יּמצא, ואם ּכּבהמה; ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָאּונֹות
ׁשּבּכליה ּוטרפֹות ּבהמה; ּכטחֹול ואינֹו ענב, ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹעגל
ּכנגדן ׁשּיהיה ּכדי ּבּבהמה חכמים אֹותן מנּו לא - ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹוׁשּבּטחֹול
וכן ּבעֹוף. ׁשעּור ׁשהקטינה לכליה נתנּו לא ּולפיכ ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָֹּבעֹוף,

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.‡Èּפיּוׁשּתי על ואף הּבהמה, על יתר ּבעֹוף, יׁש טרפֹות ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָ

הן: ואּלּו האברים; אֹותן לּה בניׁשּיׁש מראי ׁשּנׁשּתּנּו עֹוף ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ראׁשֹו. עצם ׁשּנּקב הּמים ועֹוף האּור, מחמת ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמעיו

.·Èלבהמה ׁשּיארע ׁשּכל ּכלל; אּלּו טרפֹות על להֹוסיף ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואין
הּדֹורֹות חכמי ׁשּמנּו מאּלּו חּוץ לעֹוף אֹו לחּיה ְְְֵֵֵֶַַַָָאֹו

אפׁשרה - יׂשראל דיני ּבּתי עליהן והסּכימּו ראׁשֹונים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ
לחיֹות סֹופּה ׁשאין הרפּואה מּדר לנּו נֹודע ואפּלּו .ׁשּתחיה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

.‚Èׁשּיראה ּפי על ואף טרפה, ׁשהן ואמרּו ׁשּמנּו אּלּו ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכן
ואפׁשר ממיתין, אינן ׁשּמקצתן ׁשּבידינּו הרפּואה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָמּדרכי

מהן "עלׁשּתחיה ׁשּנאמר: חכמים, ׁשּמנּו מה אּלא ל אין - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
."יֹורּו אׁשר הּתֹורה ֲִֶַָּפי

.„Èּבחזקתּכל הּוא והרי האּלּו, הּטרפֹות ׁשּיֹודע טּבח ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבזה ואין ולמּכר, לעצמֹו ולבּדק לׁשחט לֹו מּתר - ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹֹֻּכׁשרּות

ּבעדּותֹוחׁשׁש הניה לֹו יׁש ּבין ּבאּסּורין, נאמן אחד ׁשעד ; ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
ׁשּׁשֹוחט מּטּבח ּבׂשר לֹוקחין ׁשאין ּבארנּו, ּוכבר לֹו. אין ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבין
הּזה, ּבּזמן יׂשראל ּבארץ אֹו לארץ, ּבחּוצה לעצמֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובֹודק
- ידֹו מּתחת טרפה יצאת ואם ממחה. היה ּכן אם ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאּלא
ׁשּיל עד לכׁשרּותֹו חֹוזר ואינֹו אֹותֹו; ּומעבירין אֹותֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַמנּדין
אֹו חׁשּוב, ּבדבר אבדה ויחזיר אֹותֹו, מּכירין ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָלמקֹום

חׁשּוב. ּבממֹון לעצמֹו טרפה ְְְְִֵַָָָיֹוציא

יא ¤¤ּפרק

אֹו‡. ּבהמה טרפהּכל ספק ּבהן ׁשּנֹולד עֹוף אֹו חּיה ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ׁשּנטרפה אֹו הלכה, ולא ׁשּנפלה ּבהמה ּכגֹון - אּלּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹמּטרפֹות
אֹו מעים ּבני ּכנגד הּבׂשר האדים אם ידּוע ואין חּיה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּביד
אֹו רּבּה אם ידּוע ואין ּגלּגלּתּה ׁשּנחּבסה אֹו האדים, ְְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻלא
ׁשנים וׁשהה זכר היה אם - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָָמעּוטּה,
ואם הּבהמֹות; ּכל ּכׁשאר ׁשלמה ּבחזקת זֹו הרי חדׁש, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹעׂשר
חדׁש; עׂשר ׁשנים ּבזכר, - ּובעֹוף ׁשּתלד. עד נקבה, ְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹהיתה

הראׁשֹונה, טעינה ׁשל הּביצים ּכל ׁשּתלד עד ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּובנקבה,
ותלד ׁשנּיה טעינה .ותטען ְְְְְִִִֵֵָָֹ

ׁשּמא·. זה, זמן ּבתֹו לגֹוי זֹו טרפה ספק למּכר ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹואסּור
ליׂשראל .ימּכרּנה ְְְְִִֵֶָָ

חֹוׁשׁשין‚. ואין הן, ּבריאין ּבחזקת ועֹוף חּיה ּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל
ּכׁשרה, ׁשחיטה ּכׁשּיּׁשחטּו ,לפיכ טרפה. ּבהן יׁש ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָלהן
אּלא הּטרפֹות, מן אחת ּבהן יׁש ׁשּמא ּבדיקה צריכין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאינן
לֹו, ׁשחֹוׁשׁשין ּדבר להן ׁשּיּולד עד - הּתר ּבחזקת הן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהרי

ּבלבד ּדבר אֹותֹו על ּבֹודקין ּכ .ואחר ְְְִִַַַַָָָ
הראה„. את ּבֹודקין עֹוף, ׁשל הּגף ׁשּנׁשמט ּכגֹון ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?

נּקבה נתרּסקּוׁשּמא ׁשּמא אֹותּה ּבֹודקין הּבהמה, נפלה ; ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ׁשל קרּום נּקב ׁשּמא ּבֹודקין הראׁש, עצם נתרֹוצץ ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאבריה;
ּבהן וכּיֹוצא רמח אֹו חץ ּבּה נזרק אֹו קֹוץ אֹותּה הּכה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹמח;
החלל, ּכל ּכנגד ּבדיקה ּוצריכה לּה, חֹוׁשׁשין לחללּה, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָונכנס

וכן ּבנקיבתן. ׁשּתּטרף האברים מן אחד נּקב ּכּיֹוצאׁשּמא ּכל ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ֶָּבזה.

ּכמֹו‰. סרכֹות, ׁשּנמצאּו אֹו צמחין, ׁשהעלת ראה ,ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָלפיכ
מּמּנה ּתלּויין הּכבדחּוטין לטרּפׁש אֹו לּלב ׁשהיּו אֹו ולּדפן, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

נמצא אם וכן ּבדיקה; ּוצריכה נּקבה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין -ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָ
סמּפֹון נּקב ׁשּמא חֹוׁשׁשין - לחה מלא אבעּבּוע ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָבּה

ּבדיקה. וצרי ְְְִִֶַָָָׁשּתחּתיו,
.Âּתלּויה הראה נמצאת ׁשאם זֹו, ּדר על היה הּדין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמן

אֹו ולּדפן, ראה ׁשל האם מן היּו אם - חּוטין ּכמֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבסרכֹות
לּלב הּסרכה,ׁשהיּו את ׁשחֹותכין - הּכבד לטרּפׁש אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

נמצאת אם ּבפֹוׁשרין: אֹותּה ונֹופחין הראה, את ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָּומֹוציאין
ׁשלמה, היא הרי הּמים, נתּבעּבע לא ואם טרפה; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹנקּובה,
קרּום נּקב ׁשּמא אֹו נקב, ּבמקֹום היתה לא זֹו וסרכא ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֻּומּתרת,
ׁשמענּו ולא ,ּכ ׁשהֹורה מי ראינּו לא ּומעֹולם ּבלבד. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹהעליֹון

.ּכ ּבֹו ׁשעֹוׂשין ִֶָָמקֹום
.Êחכמי מּדברי הּנראין הּדברים הן ׁשאּלּו ּפי על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָואף

ּביׂשראל הּפׁשּוט הּמנהג אתּתלמּוד, ּכׁשּׁשֹוחטין - הּוא ּכ ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ
החּיה, את אֹו ּובֹודקיןהּבהמה ּכבד, ׁשל הּטרּפׁש את קֹורעין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

הרא אֹואת ּבסרכא, ּתלּויה נמצאת לא אם ּבמקֹומּה: ה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֹ
רביצתּה, ּבמקֹום ולּבׂשר ראה מאזני מאזן סרכא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשּנמצאת
סרכא ׁשּנמצאת אֹו ׁשּבחזה, ּבׂשר ּבין הּצלעֹות ׁשּבין ּבׂשר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבין
הרי - לּה הּסמּוכה לאזן האם מן אֹו הּסדר, על לאזן ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹמאזן

אֹותּה. מּתירין ִִֵַָאּלּו
.Áמקֹום לאיזה ראה ׁשל האם מן יֹוצא חּוט נמצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָואם

אֹותּה.ׁשּיּמׁש אֹוסרין - הּׂשערה ּכחּוט היה ואפּלּו , ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָ
.Ëהּכבד לטרּפׁש אֹו לּלב, מׁשּו חּוט הראה מן היה אם ,וכן ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ

ׁשל האם מן החּוט ׁשהיה ּבין - לּורּדה אֹו הּלב, לכיס ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאֹו
אֹוסרין - הּׂשערה ּכחּוט היה ואפּלּו האזן, מן ׁשהיה ּבין ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹראה,
יֹוצא חּוט אֹו ּבכיסּה, ּדבּוקה ׁשּנמצאת ורּדה וכן ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָאֹותּה.
ׁשּלא לאזן מאזן הּיֹוצא וחּוט אֹותּה. אֹוסרין - לכיסּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹמּמּנה
במקום שלא הסדר על או רביצתה, במקום (אפילו הּסדר ֵֶַַעל

אֹותּה. אֹוסרין ְִָרביצתה),
.Èלּבׂשר האזן מן סרכא מצאּו אם ׁשּמנהגם מקֹומֹות, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹיׁש
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אֹותּה אֹוסרין - ּבׁשּתיהן ּדבּוקה והּסרכא ׁשּבּצלעֹות, .ולעצם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּומעּוט הּמּתירין. מן ואני, האֹוסרין; מן זצ"ל, מרי ְְֲִִִִִִִִַַַַָָָואּבא

נדּב אפּלּו מּתירין אֹוסר.מקֹומֹות ואני לבּדֹו; ּבעצם קה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ
.‡Èהראה את ׁשּנֹופחין מקֹומֹות ורבויׁש נקב; ּבּה יׁש ׁשּמא , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

לחׁשׁש. ׁשּגֹורם ּדבר נֹולד לא ׁשהרי נֹופחין, אין ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּמקֹומֹות
לנּו נֹולד אם אּלא ּובּמערב, ּבספרד ראה נפחנּו לא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּומעֹולם

לֹו. ׁשחֹוׁשׁשין ְִֶָָּדבר
.·È,הּמנהג ּפי על אּלא הּדין, ּפי על אינן - ּכּלן אּלּו ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּודברים

ׁשּבארנּו אםּכמֹו אּלא עֹוף, ׁשּבדק ּבמי ׁשמענּו לא ּומעֹולם . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
חׁשׁש. לֹו ֲַָנֹולד

.‚Èׁשּיבּדק וקדם הּבטן, את וקרע הּבהמה, את ׁשּׁשחט ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמי
הרי - לֹו והל הראה את ונטל ּגֹוי, אֹו ּכלב ּבא הראה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאת
ׁשּמא אֹו הראה, היתה נקּובה 'ׁשּמא אֹומרין: ואין מּתרת; ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻזה
ּבחזקת זֹו הרי אּלא אּסּור; מחזיקין ׁשאין - היתה' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדבּוקה
לקרּום חֹוׁשׁשין ׁשאין ּוכׁשם ּנטרפה. ּבמה ׁשּיּודע עד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּתר,

ׁשאבדה לראה נחּוׁש לא ּכ ּבהן, וכּיֹוצא ּולׁשדרה ואיןמח . ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
מנהג. ּבֹו אין מצּוי, ׁשאינֹו ׁשּדבר מנהג; ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָּבזה

.„È,ׁשּתּבדק קדם הראה את והֹוציא הּיׂשראלי אֹו הּגֹוי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבא
יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי על ואף אֹותּה, נֹופחין - קּימת היא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוהרי

צמחים ׁשם היּו הּמנהג.אם ּפּׁשּוט מּפני היּו; לא אֹו ְְְִִִִִֵַָָָָָֹ
.ÂË,מקֹומֹות -יׁש הראה מן מדלּדלֹות סרכֹות ימצאּו ׁשאם ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָֻ

אֹוסרין - למקֹום ולא לּדפן לא ּדבּוקֹות ׁשאינן ּפי על ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹאף
יׂשראל.אֹותּה ׁשל לממֹונם ואּבּוד הּוא, ּגדֹול הפסד זה ודבר . ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָ

זה נׁשמע ולא ּבספרד, ולא ּבצרפת זה נהגּו לא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹּומעֹולם
ּבלבד אֹותּה נֹופחין אּלא זה, ּבמנהג לנהג ראּוי ואין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבּמערב.

מּתרת. זֹו הרי הּנקב, מן ׁשלמה נמצאת אם -ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻ

ה'תשע"ב סיון כ"ד חמישי יום
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ּבאכילההּׁשֹוחט‡. מּתר הּבׂשר - אחד ּביֹום ּבנֹו ואת ,אֹותֹו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּביֹום תׁשחטּו לא ּבנֹו ואת "אתֹו ׁשּנאמר: לֹוקה, ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַֹֹוהּׁשֹוחט
אם לפיכ האחרֹון; ׁשחיטת על אּלא לֹוקה ואינֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאחד".
חברֹו - הּׁשני את וׁשחט חברֹו ּובא מּׁשניהן, אחד ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשחט

ֶלֹוקה.
זמן·. ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהג - ּבנֹו ואת אֹותֹו ּבחּליןאּסּור , ְְְְְְִִֵֶַָָָֻ

ׁשאינן מקּדׁשין ּבין הּנאכלין מקּדׁשין ּבין ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻֻּובמקּדׁשין,
ּבח והּׁשני ּבעזרה ׁשּׁשחט הראׁשֹון ,לפיכ אֹונאכלין; ּוץ, ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

אֹו חּלין ׁשניהן ׁשהיּו ּבין - ּבעזרה והּׁשני ּבחּוץ ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהראׁשֹון
- קדׁשים ואחד חּלין מהן אחד ׁשהיה ּבין קדׁשים, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻׁשניהן

ּבנֹו. ואת אֹותֹו מּׁשּום לֹוקה אחרֹון, ׁשּׁשחט ְְֲִֶֶֶֶַַָזה
ּבלבד‚. ּבׁשחיטה אּלא נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו אּסּור ,אין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

אבל האּסּור; הּוא ׁשניהן ּבׁשחיטת - תׁשחטּו" "לא ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
וכן הּׁשני. לׁשחט מּתר ּבידֹו, נתנּבל אֹו הראׁשֹון נחר ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻאם
ּפטּור. - ּבידֹו נתנּבל אֹו הּׁשני, ונחר הראׁשֹון ׁשחט ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָאם

הראׁשֹון„. את עצמן לבין ּבינן ׁשּׁשחטּו וקטן ׁשֹוטה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחרׁש
ׁשחיטה ׁשחיטתן ׁשאין אחריהן, הּׁשני את לׁשחט מּתר -. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

אסּור‰. - נבלה ספק הּוא והרי הראׁשֹון, את ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָהּׁשֹוחט
לֹוקה אינֹו ׁשחט, ואם הּׁשני; ;לׁשחט ְְִִִֵֵֶַַָֹ

.Â,לפיכ ׁשחיטה. ׁשמּה לאכילה, ראּויה ׁשאינּה ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָׁשחיטה
ּבעזרה חּלין ׁשּׁשחט ועגלהראׁשֹון הּנסקל ׁשֹור אֹו טרפה אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ

האחרֹון ּובא זרה, לעבֹודה ׁשּׁשחט אֹו אדּמה, ּופרה ֲֲֲֲֶַַַָָָָָָָָָָֻערּופה
את הראׁשֹון ׁשחט אם וכן לֹוקה. זה הרי - הּׁשני את ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוׁשחט
אֹו ּבעזרה חּלין הן והרי הּׁשני, וׁשחט האחרֹון ּובא ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻהאחד,
לֹוקה. זה הרי - אדּמה ּפרה אֹו ערּופה ועגלה הּנסקל ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשֹור

.Êז לעבֹודה ׁשהריׁשחטֹו ּבנֹו, ואת אֹותֹו מּׁשּום ּפטּור - רה ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָ
ולא ּבנֹו ואת אֹותֹו מּׁשּום ּבֹו התרּו ואם ּבנפׁשֹו; ְְְְְְְְִִִִֵֶַַֹנתחּיב

לֹוקה - זרה עבֹודה מּׁשּום ּבֹו .התרּו ְֲִִֶָָָ
.Áטהֹורה ּבבהמה אּלא נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו אּסּור ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָאין

תׁשחטּוּבלבד לא ּבנֹו ואת אתֹו - ׂשה אֹו "וׁשֹור ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַֹֹ
העז, על ׁשּבא צבי ּכיצד? ּבכלאים. ונֹוהג אחד". ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּביֹום
אסּור - הּצבּיה על הּבא עז אבל לֹוקה. - ּובנּה העז ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָוׁשחט
ּובנּה ּפרה לֹוקה; אינֹו ׁשחט ואם ּבנּה, ואת אֹותּה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹלׁשחט

ּובנּה. צבּיה לא ּתֹורה, ְְְִָָָָָֹאסרה
.Ëאת וׁשחט ּבן, וילדה נקבה, הּזאת הּצבּיה ּבת ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהיתה

מּמין הּבא ּכלאים וכן לֹוקה; - ּבנּה ואת הּצבּיה ּבת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנקבה
הּכבׂשה עם מעז ּבין העז, עם מּכבׂש ּבין עז, ּומּמין ְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכבׂש

ּבנֹו ואת אֹותֹו מּׁשּום לֹוקה -. ְְִֶֶ
.Èהמעּברת את לׁשחט ואםמּתר הּוא. מאּמֹו אבר עּבר, - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻֻֻ

והפריס ׁשחיטתּה, אחר חי העּבר -[נעמד]יצא הּקרקע על ְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָֻ
לֹוקה. אינֹו ׁשחט, ואם אחד; ּביֹום אֹותֹו ׁשֹוחטין ְְֲִִֵֵֶֶַָָאין

.‡Èואם וּדאי. ּבנּה ׁשּזה ּבּנקבֹות, נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָאּסּור
א הּוא ׁשּזה אחד;נֹודע ּביֹום ׁשניהן ׁשֹוחטין אין - וּדאי ביו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

אֹו ּבּזכרים נֹוהג אם ספק ׁשהּדבר לֹוקה, אינֹו - ׁשחט ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָואם
נֹוהג .אינֹו ֵֵ

.·Èלֹוקה - בניה ׁשני ׁשחט ּכ ואחר הּפרה, את ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשֹוחט
לֹוקה - ׁשחטּה ּכ ואחר בניה, ׁשני ׁשחט מלקּיֹות; ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּתי
ׁשחטּה ׁשּתים; לֹוקה - ּבּתּה ּבן ואת ּבּתּה ואת ׁשחטּה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָאחת;

אחת לֹוקה - הּבת את ׁשחט ּכ ואחר ּבּתּה, ּבן ּביןואת ; ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
אחר. ּבין ֵֵַהּוא

.‚Èלדין ּובאּו הּבת, וזה האם זה בהמֹות, ׁשּתי ׁשּלקחּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנים
ואם למחר. ימּתין והּׁשני ראׁשֹון; יׁשחט ראׁשֹון, ׁשּלקח זה -ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

למחר עד הראׁשֹון וימּתין זכה; וׁשחט, הּׁשני .קדם ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָ
.„Èצרי לחברֹו ּבהמה הּמֹוכר ּבּׁשנה, ּפרקים ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָּובארּבעה

לאחר אּמּה אֹו ּבּתּה מכרּתי 'ּכבר לֹו: ולֹומר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָלהֹודיעֹו
עד יׁשחט ולא האחרֹון, זה ׁשּימּתין ּכדי - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיׁשחטּנה'
יֹום וערב חג, ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום ערב הן: ואּלּו ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלמחר;
הּׁשנה ראׁש וערב עצרת, וערב ּפסח, ׁשל הראׁשֹון .טֹוב ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

.ÂËּבאחרֹונה ׁשּלקח זה ּבׁשראה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה
ׁשֹוחט ׁשהּוא ׁשחזקתֹו - הּיֹום ּבסֹוף והיה לקנֹות, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָנחּפז
ׁשּמא - להֹודיעֹו צרי אינֹו ּבּיֹום, רוח היה אם אבל ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָעּתה;

למחר אּלא יׁשחט .לא ְְִֶָָָֹֹ
Ë.Êצרי - לּכּלה הּבת ואת לחתן, האם את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוהּמֹוכר

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹוחטין. אחד ּביֹום ׁשּוּדאי .להֹודיעֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
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אֹותּה אֹוסרין - ּבׁשּתיהן ּדבּוקה והּסרכא ׁשּבּצלעֹות, .ולעצם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּומעּוט הּמּתירין. מן ואני, האֹוסרין; מן זצ"ל, מרי ְְֲִִִִִִִִַַַַָָָואּבא

נדּב אפּלּו מּתירין אֹוסר.מקֹומֹות ואני לבּדֹו; ּבעצם קה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ
.‡Èהראה את ׁשּנֹופחין מקֹומֹות ורבויׁש נקב; ּבּה יׁש ׁשּמא , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

לחׁשׁש. ׁשּגֹורם ּדבר נֹולד לא ׁשהרי נֹופחין, אין ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּמקֹומֹות
לנּו נֹולד אם אּלא ּובּמערב, ּבספרד ראה נפחנּו לא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּומעֹולם

לֹו. ׁשחֹוׁשׁשין ְִֶָָּדבר
.·È,הּמנהג ּפי על אּלא הּדין, ּפי על אינן - ּכּלן אּלּו ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּודברים

ׁשּבארנּו אםּכמֹו אּלא עֹוף, ׁשּבדק ּבמי ׁשמענּו לא ּומעֹולם . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
חׁשׁש. לֹו ֲַָנֹולד

.‚Èׁשּיבּדק וקדם הּבטן, את וקרע הּבהמה, את ׁשּׁשחט ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמי
הרי - לֹו והל הראה את ונטל ּגֹוי, אֹו ּכלב ּבא הראה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאת
ׁשּמא אֹו הראה, היתה נקּובה 'ׁשּמא אֹומרין: ואין מּתרת; ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻזה
ּבחזקת זֹו הרי אּלא אּסּור; מחזיקין ׁשאין - היתה' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדבּוקה
לקרּום חֹוׁשׁשין ׁשאין ּוכׁשם ּנטרפה. ּבמה ׁשּיּודע עד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּתר,

ׁשאבדה לראה נחּוׁש לא ּכ ּבהן, וכּיֹוצא ּולׁשדרה ואיןמח . ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
מנהג. ּבֹו אין מצּוי, ׁשאינֹו ׁשּדבר מנהג; ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָּבזה

.„È,ׁשּתּבדק קדם הראה את והֹוציא הּיׂשראלי אֹו הּגֹוי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבא
יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי על ואף אֹותּה, נֹופחין - קּימת היא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוהרי

צמחים ׁשם היּו הּמנהג.אם ּפּׁשּוט מּפני היּו; לא אֹו ְְְִִִִִֵַָָָָָֹ
.ÂË,מקֹומֹות -יׁש הראה מן מדלּדלֹות סרכֹות ימצאּו ׁשאם ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָֻ

אֹוסרין - למקֹום ולא לּדפן לא ּדבּוקֹות ׁשאינן ּפי על ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹאף
יׂשראל.אֹותּה ׁשל לממֹונם ואּבּוד הּוא, ּגדֹול הפסד זה ודבר . ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָ

זה נׁשמע ולא ּבספרד, ולא ּבצרפת זה נהגּו לא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹּומעֹולם
ּבלבד אֹותּה נֹופחין אּלא זה, ּבמנהג לנהג ראּוי ואין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבּמערב.

מּתרת. זֹו הרי הּנקב, מן ׁשלמה נמצאת אם -ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻ

ה'תשע"ב סיון כ"ד חמישי יום
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ּבאכילההּׁשֹוחט‡. מּתר הּבׂשר - אחד ּביֹום ּבנֹו ואת ,אֹותֹו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּביֹום תׁשחטּו לא ּבנֹו ואת "אתֹו ׁשּנאמר: לֹוקה, ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַֹֹוהּׁשֹוחט
אם לפיכ האחרֹון; ׁשחיטת על אּלא לֹוקה ואינֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאחד".
חברֹו - הּׁשני את וׁשחט חברֹו ּובא מּׁשניהן, אחד ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשחט

ֶלֹוקה.
זמן·. ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהג - ּבנֹו ואת אֹותֹו ּבחּליןאּסּור , ְְְְְְִִֵֶַָָָֻ

ׁשאינן מקּדׁשין ּבין הּנאכלין מקּדׁשין ּבין ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻֻּובמקּדׁשין,
ּבח והּׁשני ּבעזרה ׁשּׁשחט הראׁשֹון ,לפיכ אֹונאכלין; ּוץ, ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

אֹו חּלין ׁשניהן ׁשהיּו ּבין - ּבעזרה והּׁשני ּבחּוץ ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהראׁשֹון
- קדׁשים ואחד חּלין מהן אחד ׁשהיה ּבין קדׁשים, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻׁשניהן

ּבנֹו. ואת אֹותֹו מּׁשּום לֹוקה אחרֹון, ׁשּׁשחט ְְֲִֶֶֶֶַַָזה
ּבלבד‚. ּבׁשחיטה אּלא נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו אּסּור ,אין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

אבל האּסּור; הּוא ׁשניהן ּבׁשחיטת - תׁשחטּו" "לא ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
וכן הּׁשני. לׁשחט מּתר ּבידֹו, נתנּבל אֹו הראׁשֹון נחר ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻאם
ּפטּור. - ּבידֹו נתנּבל אֹו הּׁשני, ונחר הראׁשֹון ׁשחט ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָאם

הראׁשֹון„. את עצמן לבין ּבינן ׁשּׁשחטּו וקטן ׁשֹוטה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחרׁש
ׁשחיטה ׁשחיטתן ׁשאין אחריהן, הּׁשני את לׁשחט מּתר -. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

אסּור‰. - נבלה ספק הּוא והרי הראׁשֹון, את ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָהּׁשֹוחט
לֹוקה אינֹו ׁשחט, ואם הּׁשני; ;לׁשחט ְְִִִֵֵֶַַָֹ

.Â,לפיכ ׁשחיטה. ׁשמּה לאכילה, ראּויה ׁשאינּה ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָׁשחיטה
ּבעזרה חּלין ׁשּׁשחט ועגלהראׁשֹון הּנסקל ׁשֹור אֹו טרפה אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ

האחרֹון ּובא זרה, לעבֹודה ׁשּׁשחט אֹו אדּמה, ּופרה ֲֲֲֲֶַַַָָָָָָָָָָֻערּופה
את הראׁשֹון ׁשחט אם וכן לֹוקה. זה הרי - הּׁשני את ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוׁשחט
אֹו ּבעזרה חּלין הן והרי הּׁשני, וׁשחט האחרֹון ּובא ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻהאחד,
לֹוקה. זה הרי - אדּמה ּפרה אֹו ערּופה ועגלה הּנסקל ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשֹור

.Êז לעבֹודה ׁשהריׁשחטֹו ּבנֹו, ואת אֹותֹו מּׁשּום ּפטּור - רה ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָ
ולא ּבנֹו ואת אֹותֹו מּׁשּום ּבֹו התרּו ואם ּבנפׁשֹו; ְְְְְְְְִִִִֵֶַַֹנתחּיב

לֹוקה - זרה עבֹודה מּׁשּום ּבֹו .התרּו ְֲִִֶָָָ
.Áטהֹורה ּבבהמה אּלא נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו אּסּור ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָאין

תׁשחטּוּבלבד לא ּבנֹו ואת אתֹו - ׂשה אֹו "וׁשֹור ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַֹֹ
העז, על ׁשּבא צבי ּכיצד? ּבכלאים. ונֹוהג אחד". ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּביֹום
אסּור - הּצבּיה על הּבא עז אבל לֹוקה. - ּובנּה העז ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָוׁשחט
ּובנּה ּפרה לֹוקה; אינֹו ׁשחט ואם ּבנּה, ואת אֹותּה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹלׁשחט

ּובנּה. צבּיה לא ּתֹורה, ְְְִָָָָָֹאסרה
.Ëאת וׁשחט ּבן, וילדה נקבה, הּזאת הּצבּיה ּבת ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהיתה

מּמין הּבא ּכלאים וכן לֹוקה; - ּבנּה ואת הּצבּיה ּבת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנקבה
הּכבׂשה עם מעז ּבין העז, עם מּכבׂש ּבין עז, ּומּמין ְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכבׂש

ּבנֹו ואת אֹותֹו מּׁשּום לֹוקה -. ְְִֶֶ
.Èהמעּברת את לׁשחט ואםמּתר הּוא. מאּמֹו אבר עּבר, - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻֻֻ

והפריס ׁשחיטתּה, אחר חי העּבר -[נעמד]יצא הּקרקע על ְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָֻ
לֹוקה. אינֹו ׁשחט, ואם אחד; ּביֹום אֹותֹו ׁשֹוחטין ְְֲִִֵֵֶֶַָָאין

.‡Èואם וּדאי. ּבנּה ׁשּזה ּבּנקבֹות, נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָאּסּור
א הּוא ׁשּזה אחד;נֹודע ּביֹום ׁשניהן ׁשֹוחטין אין - וּדאי ביו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

אֹו ּבּזכרים נֹוהג אם ספק ׁשהּדבר לֹוקה, אינֹו - ׁשחט ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָואם
נֹוהג .אינֹו ֵֵ

.·Èלֹוקה - בניה ׁשני ׁשחט ּכ ואחר הּפרה, את ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשֹוחט
לֹוקה - ׁשחטּה ּכ ואחר בניה, ׁשני ׁשחט מלקּיֹות; ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּתי
ׁשחטּה ׁשּתים; לֹוקה - ּבּתּה ּבן ואת ּבּתּה ואת ׁשחטּה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָאחת;

אחת לֹוקה - הּבת את ׁשחט ּכ ואחר ּבּתּה, ּבן ּביןואת ; ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
אחר. ּבין ֵֵַהּוא

.‚Èלדין ּובאּו הּבת, וזה האם זה בהמֹות, ׁשּתי ׁשּלקחּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנים
ואם למחר. ימּתין והּׁשני ראׁשֹון; יׁשחט ראׁשֹון, ׁשּלקח זה -ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

למחר עד הראׁשֹון וימּתין זכה; וׁשחט, הּׁשני .קדם ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָ
.„Èצרי לחברֹו ּבהמה הּמֹוכר ּבּׁשנה, ּפרקים ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָּובארּבעה

לאחר אּמּה אֹו ּבּתּה מכרּתי 'ּכבר לֹו: ולֹומר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָלהֹודיעֹו
עד יׁשחט ולא האחרֹון, זה ׁשּימּתין ּכדי - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיׁשחטּנה'
יֹום וערב חג, ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום ערב הן: ואּלּו ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלמחר;
הּׁשנה ראׁש וערב עצרת, וערב ּפסח, ׁשל הראׁשֹון .טֹוב ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

.ÂËּבאחרֹונה ׁשּלקח זה ּבׁשראה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה
ׁשֹוחט ׁשהּוא ׁשחזקתֹו - הּיֹום ּבסֹוף והיה לקנֹות, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָנחּפז
ׁשּמא - להֹודיעֹו צרי אינֹו ּבּיֹום, רוח היה אם אבל ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָעּתה;

למחר אּלא יׁשחט .לא ְְִֶָָָֹֹ
Ë.Êצרי - לּכּלה הּבת ואת לחתן, האם את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוהּמֹוכר

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹוחטין. אחד ּביֹום ׁשּוּדאי .להֹודיעֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
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.ÊÈאחר הֹול הּיֹום ּבנֹו, ואת ּבאֹותֹו האמּור אחד ְְְֵֶֶַַַָָָיֹום
לאהּלילה רביעי, ליל ּבתחּלת ראׁשֹון ׁשּׁשחט הרי ּכיצד? . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

הראׁשֹון ׁשחט אם וכן חמיׁשי; ליל ּתחּלת עד הּׁשני ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹיׁשחט
ּבתחּלת הּׁשני ׁשֹוחט הּׁשמׁשֹות, ּבין קדם רביעי יֹום ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹּבסֹוף
לא חמיׁשי, ליל ׁשל הּׁשמׁשֹות ּבין ראׁשֹון ׁשחט חמיׁשי. ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹליל
אינֹו חמיׁשי, ּביֹום ׁשחט ואם ׁשּׁשי; ליל עד הּׁשני ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָֹיׁשחט

ֶלֹוקה.

יג ¤¤ּפרק

ּבאכילה;הּלֹוקח‡. מּתר הּבׂשר - ּוׁשחטן הּבנים, על אם ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר: האם, ׁשחיטת על עלולֹוקה האם תּקח "לא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ׁשּלחּה ואם לֹוקה. ׁשּיׁשּלחּנה, קדם מתה אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּבנים".
ּפטּור. ׁשּלקחּה, ְֶַַָָָאחר

לקּים·. חּיב - לעׂשה ׁשּנּתקה תעׂשה לא מצות ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוכן
לֹוקה קּימֹו, לא ואם ׁשּבּה; .עׂשה ְְֲִִֵֶֶָֹ

מּתחתּבא‚. ׁשּברחה אֹו וׁשּלחּה, מּידֹו האם וחטף אחד ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
ּתׁשּלח" "ׁשּלח ׁשּנאמר: לֹוקה, - מּדעּתֹו ׁשּלא עדידֹו - ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
ׁשּבּה. עׂשה קּים לא והרי מעצמֹו, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּיׁשּלח

ּתעּוף,„. ׁשּלא ּכדי אגּפיה וקּצץ הּבנים, על אם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנטל
עד אצלֹו אֹותּה ּומׁשהה מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין - ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָוׁשּלחּה
ּברחה אֹו לזה, קדם מתה ואם ּומׁשּלחּה. ּכנפיה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּיגּדלּו

ׁשּבּה עׂשה קּים לא ׁשהרי לֹוקה, - .ואבדה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
ּומפריחּה‰. ּבכנפיה אֹוחז האם? מׁשּלח ׁשּלחּהוכיצד . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

חּיב - ּפעמים וחמּׁשה ארּבעה אפּלּו וחזרה, וׁשּלחּה ְְְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָָָָוחזרה
ּתׁשּלח". "ׁשּלח ׁשּנאמר: ְְֱֵֵֶֶַַַַַַַלׁשּלח,

.Âחּיב - הּבנים' את ּומׁשּלח האם את נֹוטל 'הריני ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאֹומר:
האם האם".לׁשּלח את ּתׁשּלח "ׁשּלח ׁשּנאמר: , ְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

.Êעליהן האם חזרה ּכ ואחר לּקן, והחזירן הּבנים את ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלקח
מּלׁשּלח ּפטּור זה- הרי - אֹותּה וצד וחזר האם, את ׁשּלח . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

יכֹולה אינּה והיא אֹותּה לצּוד אּלא ּתֹורה אסרה לא ְְְִֵֶָָָָָָָָָֹֻמּתר;
- יּלקחּו ׁשּלא עליהן מרחפת ׁשהיא הּבנים ּבׁשביל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלפרח,

"ו הֹוציאּהׁשּנאמר: אם אבל האפרֹוחים"; על רבצת האם ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
מּתר. - וצדּה וחזר ידֹו, ְְִַַַָָָָָֻמּתחת

.Á,מזּמן ׁשאינֹו טהֹור ּבעֹוף אּלא נֹוהג אינֹו האם ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּלּוח
"ּכי ׁשּנאמר: - ּבּפרּדס ׁשּקּננּו ועֹופֹות ועלּיה ׁשֹוב יֹוני ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכגֹון

"לפני צּפֹור קן ותרנגֹוליןיּקרא אּוזין ּכגֹון המזּמן, אבל ; ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
לׁשּלח. חּיב אינֹו - ּבּבית ׁשּקּננּו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָויֹונים

.Ëּביצים אֹו לאּמן, צריכין ׁשאינן מפריחין אפרֹוחין ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָהיּו
טרפֹות[חריגות]מּוזרֹות האפרֹוחין היּו לׁשּלח; חּיב אינֹו - ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

מּלׁשּלח. ּופטּור מּוזרֹות, ּכביצים אּלּו הרי -ְְֲִִֵֵֵֵַַָָ
.Èמּלׁשּלח ּפטּור הּקן, על רֹובץ ׁשּמצאֹו טמאזכר עֹוף ; ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

עֹוף ּביצי על רֹובץ טהֹור עֹוף אֹו טהֹור, עֹוף ּביצי על ֵֵֵֵֵֵַַָָרֹובץ
מּלׁשּלח. ּפטּור - ְִֵֵַַָָטמא

.‡Èהרי - טהֹורין והן מינּה, ׁשאינן ּביצים על רֹובצת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיתה
לֹוקה אינֹו ׁשּלח, לא ואם מׁשּלח; טרפה,זה האם היתה . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
לׁשּלחּה. ְְַַָָחּיב

.·Èּב סימנין מקצת חּיבׁשחט ׁשּיּקחּנה, קדם הּקן תֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
לֹוקה אינֹו ׁשּלח, לא ואם .לׁשּלח; ְְִִֵֵֶַַַֹ

.‚È;לׁשּלח חּיב ּבּקן, נֹוגעֹות ּכנפיה אם - מעפעפת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהיתה
אֹו מטלית היתה מּלׁשּלח. ּפטּור נֹוגעֹות, היּו לאו ְְְְְִִִֵַַַָָָָָואם
ואם מׁשּלח; זה הרי הּקן, ּובין ּכנפיה ּבין חֹוצצֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכנפים

לֹוקה אינֹו ׁשּלח, .לא ִֵֶַֹ
.„Èאֹו העליֹון, ּבּסדר נֹוגעֹות ּוכנפיה ביצים, סדרי ׁשני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיּו

יפֹות, ּביצים ותחּתיהן מּוזרֹות, ּביצים על רֹובצת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהיתה
והאם הּקן על הּזכר ׁשהיה אֹו אם, ּגּבי על אם ׁשהיתה ְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאֹו
ואם יׁשּלח; לקח, ואם יּקח; לא זה הרי - הּזכר על ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹרֹובצת

לֹוקה. אינֹו ׁשּלח, ִֵֶַֹלא
.ÂËואינּה הּביצים, ּבין אֹו האפרֹוחים ּבין יֹוׁשבת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיתה

הּקן, ּבצד היתה אם וכן מּלׁשּלח; ּפטּור - ּבהן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָנֹוגעת
מּלׁשּלח ּפטּור - מּצּדֹו ּבּקן נֹוגעֹות .ּוכנפיה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

.ÊËּכל רֹואין: - ּביניהן והּקן אילן, בּדי ׁשני על ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹהיתה
לׁשּלח חּיב הּקן, על ּתּפל הּבּדין יּנטלּו .ׁשאּלּו ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ

.ÊÈחּיב - אחת ּביצה על אֹו אחד, אפרֹוח על רֹובצת ְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהיתה
-לׁשּלח חּיים בעלי ּגּבי על אֹו הּמים, ּפני על קן הּמֹוצא . ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַ

נאמר ולא ביצים" אֹו "אפרחים נאמר לא לׁשּלח; ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹחּיב
ּבהוה."ּבכל הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא הארץ", על אֹו עץ ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

.ÁÈ;עליהן רֹובצת ׁשהאם זמן ּכל ּבּביצים לזּכֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאסּור
האפרֹוחים על אֹו הּביצים על רֹובצת היתה אפּלּו ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלפיכ
ּכׁשם חצרֹו; לֹו קנתה ולא מזּמנין, אינן - וׁשֹובכֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָֹֻּבעלּיתֹו
חצרֹו לֹו ּתזּכה לא ּכ לאחרים, ּבהן לזּכֹות יכֹול ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשאינֹו

לׁשּלח חּיב ּולפיכ .ּבהן; ְְִֵֶַַַָָָ
.ËÈאת ּבהן לטהר ואפּלּו הּבנים, על אם לּטל ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאסּור

ׁשּלח, לא ואם לׁשּלח; חּיב לקח, ואם מצוה. ׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹהמצרע
עׂשהלֹוקה ולא ועׂשה, תעׂשה לא את ּדֹוחה עׂשה ׁשאין - ְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹ

עׂשה. ֲֵֶּדֹוחה
.Î,מּכירֹו הּוא והרי מּידֹו ּופרח הּבית, לבדק עֹוף ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּמקּדיׁש

הּכל, לֹוקח - הּביצים על אֹו האפרֹוחים על רֹובץ ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּומצאֹו
ּבמקּדׁשין, נֹוהג האם ׁשּלּוח ׁשאין גזּבר; לידי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻּומביאן

"ל ּתּקח הּבנים "ואת ׁשּלֹו.ׁשּנאמר: אּלּו ואין , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
.‡Îׁשהּוא מּפני מּלׁשּלח, ּפטּור - הּנפׁש את ׁשהרג ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָעֹוף

אֹותֹו לדּון ּדין לבית להביאֹו .מצּוה ְְֲִִֵֶַָֻ

יד ¤¤ּפרק

טהֹורמצות‡. ועֹוף טהֹורה חּיה ׁשחיטת ּדם לכּסֹות ,עׂשה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
וׁשפ יאכל, אׁשר עֹוף אֹו חּיה ציד יצּוד "אׁשר ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
ׁשּיכּסה: קדם לבר חּיב לפיכ ּבעפר"; וכּסהּו ּדמֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאת
ּבמצוֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

הּדם'. ּכּסּוי על ְִִַַָָוצּונּו
"אׁשר·. נאמר לא מזּמן; ּובׁשאינֹו ּבמזּמן נֹוהג הּדם ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻֻּכּסּוי

ּביןיצּוד" ּבמקּדׁשין, נֹוהג ואינֹו ּבחּלין ונֹוהג ּבהוה. אּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻֻ
אינֹו ּוׁשחטן, עבר ואם הּבית; ּבדק קדׁשי ּבין מזּבח ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָקדׁשי

לכּסֹות. ְַַָחּיב
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הּדם‚. את הקּדיׁש אֹו הקּדיׁשן ּכ ואחר עֹוף אֹו חּיה ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָׁשחט
לכּסֹות חּיב -. ְַַָ

ּבהמה„. ספק ׁשהיא ּברּיה וכן וחּיה, מּבהמה הּבא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכלאים
חּיה ּבׁשּבת,אֹו לחֹולה הּׁשֹוחט .מבר ואינֹו לכּסֹות, צרי - ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּביֹום ספק אֹו ּכלאים הּׁשֹוחט וכן הּׁשּבת; לאחר לכּסֹות ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָחּיב
טֹוב. יֹום לאחר ּדמֹו מכּסה ְְֶַַַָטֹוב,

ּומינ‰. עֹופֹות ּברכההּׁשֹוחט מבר - אחד ּבמקֹום חּיה י ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָ
לכּלן.אחת אחד וכּסּוי , ְְִֶַַָָֻ

.Â;לכּסֹות חּיב דם, מראה ּבֹו יׁש אם - ּבמים ׁשּנתערב ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּדם
רֹואין ּבהמה, ּבדם אֹו ּביין נתערב מּלכּסֹות. ּפטּור לאו, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָואם
ׁשחּיב הּדם מראה ׁשּיראה אפׁשר אם מים: הן ּכאּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאֹותֹו
ואם הּכל; לכּסֹות חּיב מים, היה אּלּו זה ּכׁשעּור ְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹלכּסֹותֹו

מּלכּסֹות ּפטּור .לאו, ְִַָָ
.Êּכּסּתּו ׁשנּיה. ּפעם לכּסֹותֹו חּיב אינֹו - ונתּגּלה ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָּכּסהּו

הרּוח, ׁשּכּסּתּו אחר ונתּגּלה חזר לכּסֹות; צרי אינֹו ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָהרּוח,
לכּסֹות .חּיב ְַַָ

.Á,הּוא אּלא ּדם ׁשם אין אם - הּסּכין וׁשעל הּנֹותז ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּדם
לכּסֹותֹו .חּיב ְַַָ

.Ë;לכּסֹות חּיב נּכר, רּׁשּומֹו אם - ּבּקרקע הּדם ונבלע ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָׁשחט
ּופטּור הרּוח, ׁשּכּסּתּו ּכמי זה הרי - נּכר רּׁשּומֹו אין ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָואם

.מּלכּסֹות ְִַ
.È,לאכילה הראּויה ׁשחיטה ּדם על אּלא ּבכּסּוי חּיב ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָאין

יאכל" "אׁשר אֹוׁשּנאמר: טרפה, ונמצאת הּׁשֹוחט ,לפיכ ; ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּדינן ׁשּנגמר עֹוף אֹו חּיה הּׁשֹוחט אֹו ּבעזרה, חּלין ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהּׁשֹוחט

מּלכּסֹות ּפטּור - ּבידֹו ונתנּבלה והּׁשֹוחט חרׁשלסקילה, וכן . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
לכּסֹות חּיבין אינן עצמן, לבין ּבינן ׁשּׁשחטּו וקטן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשֹוטה

ׁשחיטתן. ְִַָָּדם
.‡Èּבעפר מכּסין מכּסין? ּדק,ּבּמה ּבזבל ּובגבסים, ּבסיד, , ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ

אבנים ּובׁשחיקת לכתׁשֹו, צרי הּיֹוצר ׁשאין ּדק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּובחֹול
חרׁשים ּובנסרת ּדּקה, ּפׁשּתן ׁשל ּובנערת [נגרים]וחרׂשים, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

וחרסית ּובלבנה אּלּו[טיט]ּדּקה, ׁשּכל ׁשּכתׁשּה; ּומגּופה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
- ּבאבנים ּכּסהּו אֹו ּכלי, עליו ּכפה אם אבל הן. עפר ְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָָָמין

"ּבעפר". ׁשּנאמר: ּכּסּוי, זה ֱִֵֶֶֶֶַָָאין
.·Èוסּוּבין וקמח ּגס, ּובחֹול ּגס, ּבזבל מכּסין אין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָלפיכ

עפר;ּומּורסן מין אּלּו ׁשאין לפי - מּתכֹות ּכלי ּוׁשחיקת , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ׁשּנקרא מּפני ּבּה, ׁשּמכּסין ּבלבד הּזהב מּׁשחיקת ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָחּוץ
ּדק אׁשר "עד ונאמר: לֹו", זהב "ועפרת ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ'עפר',

ְָָלעפר".
.‚Èּובכחל הּכבׁשן, ּפיח והּוא ּבׁשיחּור, איפור]מכּסין ,[צבע ְְְְְִִִִַַַַָֹ

הּפסילים ריחיים]ּובנקרת עצים[פסולת אפר ּבין ּובאפר, , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַ
נאמר: ׁשהרי - ׁשּנׂשרף ּבׂשר אפר אפּלּו ּבגדים, אפר ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבין

החּטאת" ׂשרפת הּנּדחת."מעפר עיר ּבעפר לכּסֹות ּומּתר ; ְְֲֲִִֵֵַַַַַַַַַַָָֻ
.„Èואחר יׁשחט, ּכ ואחר למּטה, עפר ׁשּיּתן צרי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּׁשֹוחט

ּבעפר ויכּסה ּבכלי יׁשחט לא אבל ּבעפר; יכּסה ּכ. ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ
.ÂË"וכּסה וׁשפ" ׁשּנאמר: ׁשּיכּסה, הּוא - ׁשּׁשחט ;ּומי ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבפני מצוה ׁשּזֹו לכּסֹותֹו; חּיב - אחר וראהּו ּכּסהּו, לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹואם
לבּדֹו. ּבּׁשֹוחט ּתלּויה ואינּה ְְְְֵֵַַַָָָעצמּה,

.ÊËּבסּכין אֹו ּבידֹו, אּלא ּברגלֹו, יכּסה לא אֹוּוכׁשּמכּסה, ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבזּויֹות ויהיּו ּבּמצוֹות, ּבּזיֹון מנהג ינהג ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹּבכלי
ּבהן ׁשּצּוה למי אּלא מצוֹות, ׁשל לעצמן הּכבֹוד ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעליו;
ליׂשראל נר אֹותם וער ,ּבחׁש מּלמּׁשׁש והּצילנּו הּוא, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּברּו

נתיבֹות}הּמעׂשים{ליּׁשר להֹורֹות ואֹור (המעקׁשים), ְְְְְְֲִִִֵַַַַַ
לנתיבתי". ואֹור ,ּדבר לרגלי "נר אֹומר: הּוא וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּיׁשר;
ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת חמיׁשי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ּביאה, אּסּורי הלכֹות וחמּׁשים: ׁשלׁשה זה, ספר ׁשל ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּפרקים
ׁשבעה אסּורֹות, מאכלֹות הלכֹות ּפרקים; ועׂשרים ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָׁשנים

ּפרקים. עׂשר ארּבעה ׁשחיטה, הלכֹות ּפרקים; ְְְְְִִִִַָָָָָָָָָעׂשר

ה'תשע"ב סיון כ"ה שישי יום
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הלכֹות ׁשבּועֹות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ארּבע, ְְְְְְִִִִֶַַָָהלכֹותיו

וחרמין. ערכים הלכֹות נזירּות, הלכֹות ְְְְֲֲִִִִִִַָָָנדרים,

zFrEaW zFkld¦§§
מצוֹות וארּבע עׂשה, מצות אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָיׁש
לּׁשקר; ּבׁשמֹו לּׁשבע ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹלא
ּבפּקדֹון; לכּפר ׁשּלא (ג) לּׁשוא; ׁשמֹו את לּׂשא ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹֹ(ב)
ּבאמת. ּבׁשמֹו לּׁשבע (ה) ממֹון; ּכפירת על לּׁשבע ׁשּלא ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ(ד)

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א ¤¤ּפרק

ׁשוא,‡. ּוׁשבּועת ּבּטּוי, ׁשבּועת - הן ׁשבּועֹות מיני ְְְְְִִֵֵַַַָָָארּבעה
היא ּבּטּוי, ׁשבּועת העדּות. ּוׁשבּועת הּפּקדֹון, ְְְִִִֵַַַַָָּוׁשבּועת
להרע ּבׂשפתים לבּטא תּׁשבע ּכי נפׁש "אֹו ּבּתֹורה: ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנאמרה

להיטיב" להּבא,אֹו ׁשּתים - חלקים לארּבעה נחלקת והיא ; ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
אֹו ׁשּנעׂשה ׁשעבר ּדבר על ׁשּנׁשּבע ּכגֹון לׁשעבר, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּוׁשּתים
יעׂשה. וׁשּלא ׁשּיעׂשה להיֹות ׁשעתיד ּדבר ועל נעׂשה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא

ּבּטּוי·. ׁשבּועת לֹוואין ׁשאפׁשר ּבדברים אּלא נֹוהגת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
'ׁשאכלּתי', לׁשעבר? ּכיצד לׁשעבר. ּבין להּבא ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלעׂשֹותן,
'ׁשּלא אֹו ּפלֹוני', עם ּפלֹוני 'ׁשּדּבר אֹו לּים', אבן 'ׁשּזרקּתי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹאֹו
עם ּפלֹוני ּדּבר 'ׁשּלא אֹו לּים', אבן זרקּתי 'ׁשּלא אֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאכלּתי',
אֹו לּים', אבן 'ׁשאזרק אֹו 'ׁשאכל', להּבא? וכיצד ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּפלֹוני';
ׁשּתים אּלּו הרי לּים'; אבן אזרק 'ׁשּלא אֹו אכל', ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ'ׁשּלא

להּבא. ּוׁשּתים ְְְִֶַַַָָלׁשעבר
ּכגֹון‚. - והחליף אּלּו מחלקֹות מארּבע אחת על ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָנׁשּבע

הרי - אכל לא והּוא 'ׁשאכלּתי' אֹו ואכל, יאכל ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
תּׁשבעּו "לא נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל ׁשקר; ׁשבּועת ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָֹזֹו
ּבׁשֹוגג, לֹוקה; ּבמזיד, - לּׁשקר נׁשּבע ואם לּׁשקר". ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָבׁשמי
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הּדם‚. את הקּדיׁש אֹו הקּדיׁשן ּכ ואחר עֹוף אֹו חּיה ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָׁשחט
לכּסֹות חּיב -. ְַַָ

ּבהמה„. ספק ׁשהיא ּברּיה וכן וחּיה, מּבהמה הּבא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכלאים
חּיה ּבׁשּבת,אֹו לחֹולה הּׁשֹוחט .מבר ואינֹו לכּסֹות, צרי - ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּביֹום ספק אֹו ּכלאים הּׁשֹוחט וכן הּׁשּבת; לאחר לכּסֹות ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָחּיב
טֹוב. יֹום לאחר ּדמֹו מכּסה ְְֶַַַָטֹוב,

ּומינ‰. עֹופֹות ּברכההּׁשֹוחט מבר - אחד ּבמקֹום חּיה י ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָ
לכּלן.אחת אחד וכּסּוי , ְְִֶַַָָֻ

.Â;לכּסֹות חּיב דם, מראה ּבֹו יׁש אם - ּבמים ׁשּנתערב ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּדם
רֹואין ּבהמה, ּבדם אֹו ּביין נתערב מּלכּסֹות. ּפטּור לאו, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָואם
ׁשחּיב הּדם מראה ׁשּיראה אפׁשר אם מים: הן ּכאּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאֹותֹו
ואם הּכל; לכּסֹות חּיב מים, היה אּלּו זה ּכׁשעּור ְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹלכּסֹותֹו

מּלכּסֹות ּפטּור .לאו, ְִַָָ
.Êּכּסּתּו ׁשנּיה. ּפעם לכּסֹותֹו חּיב אינֹו - ונתּגּלה ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָּכּסהּו

הרּוח, ׁשּכּסּתּו אחר ונתּגּלה חזר לכּסֹות; צרי אינֹו ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָהרּוח,
לכּסֹות .חּיב ְַַָ

.Á,הּוא אּלא ּדם ׁשם אין אם - הּסּכין וׁשעל הּנֹותז ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּדם
לכּסֹותֹו .חּיב ְַַָ

.Ë;לכּסֹות חּיב נּכר, רּׁשּומֹו אם - ּבּקרקע הּדם ונבלע ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָׁשחט
ּופטּור הרּוח, ׁשּכּסּתּו ּכמי זה הרי - נּכר רּׁשּומֹו אין ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָואם

.מּלכּסֹות ְִַ
.È,לאכילה הראּויה ׁשחיטה ּדם על אּלא ּבכּסּוי חּיב ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָאין

יאכל" "אׁשר אֹוׁשּנאמר: טרפה, ונמצאת הּׁשֹוחט ,לפיכ ; ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּדינן ׁשּנגמר עֹוף אֹו חּיה הּׁשֹוחט אֹו ּבעזרה, חּלין ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהּׁשֹוחט

מּלכּסֹות ּפטּור - ּבידֹו ונתנּבלה והּׁשֹוחט חרׁשלסקילה, וכן . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
לכּסֹות חּיבין אינן עצמן, לבין ּבינן ׁשּׁשחטּו וקטן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשֹוטה

ׁשחיטתן. ְִַָָּדם
.‡Èּבעפר מכּסין מכּסין? ּדק,ּבּמה ּבזבל ּובגבסים, ּבסיד, , ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ

אבנים ּובׁשחיקת לכתׁשֹו, צרי הּיֹוצר ׁשאין ּדק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּובחֹול
חרׁשים ּובנסרת ּדּקה, ּפׁשּתן ׁשל ּובנערת [נגרים]וחרׂשים, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

וחרסית ּובלבנה אּלּו[טיט]ּדּקה, ׁשּכל ׁשּכתׁשּה; ּומגּופה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
- ּבאבנים ּכּסהּו אֹו ּכלי, עליו ּכפה אם אבל הן. עפר ְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָָָמין

"ּבעפר". ׁשּנאמר: ּכּסּוי, זה ֱִֵֶֶֶֶַָָאין
.·Èוסּוּבין וקמח ּגס, ּובחֹול ּגס, ּבזבל מכּסין אין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָלפיכ

עפר;ּומּורסן מין אּלּו ׁשאין לפי - מּתכֹות ּכלי ּוׁשחיקת , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ׁשּנקרא מּפני ּבּה, ׁשּמכּסין ּבלבד הּזהב מּׁשחיקת ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָחּוץ
ּדק אׁשר "עד ונאמר: לֹו", זהב "ועפרת ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ'עפר',

ְָָלעפר".
.‚Èּובכחל הּכבׁשן, ּפיח והּוא ּבׁשיחּור, איפור]מכּסין ,[צבע ְְְְְִִִִַַַַָֹ

הּפסילים ריחיים]ּובנקרת עצים[פסולת אפר ּבין ּובאפר, , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַ
נאמר: ׁשהרי - ׁשּנׂשרף ּבׂשר אפר אפּלּו ּבגדים, אפר ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבין

החּטאת" ׂשרפת הּנּדחת."מעפר עיר ּבעפר לכּסֹות ּומּתר ; ְְֲֲִִֵֵַַַַַַַַַַָָֻ
.„Èואחר יׁשחט, ּכ ואחר למּטה, עפר ׁשּיּתן צרי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּׁשֹוחט

ּבעפר ויכּסה ּבכלי יׁשחט לא אבל ּבעפר; יכּסה ּכ. ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ
.ÂË"וכּסה וׁשפ" ׁשּנאמר: ׁשּיכּסה, הּוא - ׁשּׁשחט ;ּומי ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבפני מצוה ׁשּזֹו לכּסֹותֹו; חּיב - אחר וראהּו ּכּסהּו, לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹואם
לבּדֹו. ּבּׁשֹוחט ּתלּויה ואינּה ְְְְֵֵַַַָָָעצמּה,

.ÊËּבסּכין אֹו ּבידֹו, אּלא ּברגלֹו, יכּסה לא אֹוּוכׁשּמכּסה, ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבזּויֹות ויהיּו ּבּמצוֹות, ּבּזיֹון מנהג ינהג ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹּבכלי
ּבהן ׁשּצּוה למי אּלא מצוֹות, ׁשל לעצמן הּכבֹוד ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעליו;
ליׂשראל נר אֹותם וער ,ּבחׁש מּלמּׁשׁש והּצילנּו הּוא, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּברּו

נתיבֹות}הּמעׂשים{ליּׁשר להֹורֹות ואֹור (המעקׁשים), ְְְְְְֲִִִֵַַַַַ
לנתיבתי". ואֹור ,ּדבר לרגלי "נר אֹומר: הּוא וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּיׁשר;
ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת חמיׁשי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ּביאה, אּסּורי הלכֹות וחמּׁשים: ׁשלׁשה זה, ספר ׁשל ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּפרקים
ׁשבעה אסּורֹות, מאכלֹות הלכֹות ּפרקים; ועׂשרים ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָׁשנים

ּפרקים. עׂשר ארּבעה ׁשחיטה, הלכֹות ּפרקים; ְְְְְִִִִַָָָָָָָָָעׂשר

ה'תשע"ב סיון כ"ה שישי יום
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הלכֹות ׁשבּועֹות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ארּבע, ְְְְְְִִִִֶַַָָהלכֹותיו

וחרמין. ערכים הלכֹות נזירּות, הלכֹות ְְְְֲֲִִִִִִַָָָנדרים,

zFrEaW zFkld¦§§
מצוֹות וארּבע עׂשה, מצות אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָיׁש
לּׁשקר; ּבׁשמֹו לּׁשבע ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹלא
ּבפּקדֹון; לכּפר ׁשּלא (ג) לּׁשוא; ׁשמֹו את לּׂשא ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹֹ(ב)
ּבאמת. ּבׁשמֹו לּׁשבע (ה) ממֹון; ּכפירת על לּׁשבע ׁשּלא ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ(ד)

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א ¤¤ּפרק

ׁשוא,‡. ּוׁשבּועת ּבּטּוי, ׁשבּועת - הן ׁשבּועֹות מיני ְְְְְִִֵֵַַַָָָארּבעה
היא ּבּטּוי, ׁשבּועת העדּות. ּוׁשבּועת הּפּקדֹון, ְְְִִִֵַַַַָָּוׁשבּועת
להרע ּבׂשפתים לבּטא תּׁשבע ּכי נפׁש "אֹו ּבּתֹורה: ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנאמרה

להיטיב" להּבא,אֹו ׁשּתים - חלקים לארּבעה נחלקת והיא ; ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
אֹו ׁשּנעׂשה ׁשעבר ּדבר על ׁשּנׁשּבע ּכגֹון לׁשעבר, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּוׁשּתים
יעׂשה. וׁשּלא ׁשּיעׂשה להיֹות ׁשעתיד ּדבר ועל נעׂשה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא

ּבּטּוי·. ׁשבּועת לֹוואין ׁשאפׁשר ּבדברים אּלא נֹוהגת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
'ׁשאכלּתי', לׁשעבר? ּכיצד לׁשעבר. ּבין להּבא ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלעׂשֹותן,
'ׁשּלא אֹו ּפלֹוני', עם ּפלֹוני 'ׁשּדּבר אֹו לּים', אבן 'ׁשּזרקּתי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹאֹו
עם ּפלֹוני ּדּבר 'ׁשּלא אֹו לּים', אבן זרקּתי 'ׁשּלא אֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאכלּתי',
אֹו לּים', אבן 'ׁשאזרק אֹו 'ׁשאכל', להּבא? וכיצד ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּפלֹוני';
ׁשּתים אּלּו הרי לּים'; אבן אזרק 'ׁשּלא אֹו אכל', ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ'ׁשּלא

להּבא. ּוׁשּתים ְְְִֶַַַָָלׁשעבר
ּכגֹון‚. - והחליף אּלּו מחלקֹות מארּבע אחת על ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָנׁשּבע

הרי - אכל לא והּוא 'ׁשאכלּתי' אֹו ואכל, יאכל ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
תּׁשבעּו "לא נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל ׁשקר; ׁשבּועת ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָֹזֹו
ּבׁשֹוגג, לֹוקה; ּבמזיד, - לּׁשקר נׁשּבע ואם לּׁשקר". ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָבׁשמי

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



zereayפד zekld - oeiq d"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ידע והּוא מּמּנּו, "ונעלם ׁשּנאמר: ויֹורד, עֹולה קרּבן ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמביא
ְֵָואׁשם".

ׁשּנׁשּבע„. האחת, מחלקֹות: לארּבע נחלקת ׁשוא ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשבּועת
ּכן ׁשאינֹו הּידּוע ּדבר האיׁשעל על ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּכיצד? . ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשיׁש ׁשל עּמּוד ועל איׁש, ׁשהּוא האּׁשה ועל אּׁשה, ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זהב; ְֵֵֶֶַָָָֹׁשהּוא

לאדם‰. ספק ּבֹו ׁשאין ידּוע ּדבר על ׁשּנׁשּבע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשנּיה,
ּכן ׁשהּוא ׁשמים,ּבעֹולם ׁשהיא הּׁשמים על ׁשּנׁשּבע ּכגֹון . ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּכל וכן ׁשנים; ׁשהן ׁשנים ועל אבן, ׁשהיא זֹו האבן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹועל
לצּדק ּכדי ׁשלם לאדם ספק ּבֹו ׁשאין ּדבר ׁשּזה ּבזה, ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּכּיֹוצא

ּבׁשבּועה. ְִַָָָהּדבר
.Âהּמצוה את לבּטל ׁשּנׁשּבע ׁשּנׁשּבעׁשליׁשית, ּכגֹון ּכיצד? . ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

ּבּסּכה יׁשב וׁשּלא ּתפּלין, ילּבׁש וׁשּלא ּבציצית, יתעּטף ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֻׁשּלא
ּבׁשּבתֹות ׁשּיתעּנה אֹו הּפסח, ּבלילי מּצה יאכל ולא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבחג

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טֹובים; ְְִִֵֵֶַָָֹוימים
.Ê?ּכיצד לעׂשֹותֹו. ּבֹו ּכח ׁשאין ּדבר על ׁשּנׁשּבע ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹרביעית,

רצּופים ויֹום לילה ימים ׁשלׁשה ייׁשן ׁשּלא ׁשּנׁשּבע וכןּכגֹון , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשבּועֹות מארּבע ׁשוא ׁשבּועת הּנׁשּבע ּכל ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹּכל
ה' ׁשם את תּׂשא "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹאּלּו
ּפטּור ׁשֹוגג, היה ואם לֹוקה; מזיד, היה אם לּׁשוא"; ְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאלהי

ְִמּכלּום.
.Á,ּבידֹו חברֹו ממֹון ׁשּיׁש מי ּכל ּכיצד? הּפּקדֹון ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשבּועת

עׁשקֹו אֹו ׁשּגזלֹו, אֹו מלוה, ּבין ּפּקדֹון, שלאּבין [לשכיר, ְְֲִִֵֵֶָָָָ
שכרו] לו ּבזה,שילם וכּיֹוצא החזירּה, ולא אבדה לֹו מצא אֹו ,ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹ

עֹובר זה הרי - ּבֹו וכפר ּבידֹו, לֹו ׁשּיׁש ממֹון מּמּנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָותבע
לכפירת אזהרה זֹו תכחׁשּו", "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַַָָֹֹּבלא
על ׁשקר, על לֹו נׁשּבע ואם זה. לאו על לֹוקין ואין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָממֹון;
נאמר: זה ועל אחר; ּבלאו עֹובר זה הרי - ּבֹו ׁשּכפר ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָממֹון
ּכפירת על לנׁשּבע אזהרה זֹו ּבעמיתֹו", איׁש תׁשּקרּו ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָֹ"ולא

הּפּקדֹון'. 'ׁשבּועת הּנקראת היא זֹו, ּוׁשבּועה ְְְִִִֵַַַָָָממֹון.
.Ëּבּה ׁשּׁשּקר הּפּקדֹון ׁשבּועת על חּיב הּוא מׁשּלםּומה ? ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ּבין וּדאי, אׁשם ּומקריב חמׁש; ּתֹוספת עם ּבֹו, ׁשּכפר ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּקרן
ּבעמיתֹו "וכחׁש ׁשּנאמר: ׁשֹוגג, ׁשהיה ּבין מזיד ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהיה
ולא - ואׁשם" יחטא ּכי והיה וכּו' יד ּבתׂשּומת אֹו ְְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָָָֹּבפּקדֹון,

ּכמזיד; ׁשֹוגג לחּיב "ונעלם", ּבֹו ְְְֱֱִֵֵֵֶֶַַַנאמר
.Èּבֹו וידע ּבֹו, ׁשּנתחּיב ּבּממֹון אֹו ּבּפּקדֹון ׁשּיזיד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּוא

ׁשבּועה ממֹוןּבׁשעת אצלֹו לֹו ׁשּיׁש וׁשכח ׁשגג אם אבל ; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
יד ּכ ואחר ונׁשּבע, מּכלּום.וכפר ּופטּור אנּוס, זה הרי - ע ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

הרי ממֹון, ּכפירת על לּׁשקר לּׁשבע ׁשאסּור ידע לא אם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוכן
ּופטּור. אנּוס ֶָָזה

.‡Èהּפּקדֹון ׁשבּועת ׁשגגת היא היא ּכן, ׁשּנעלםאם ּכגֹון ? ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
אסּורה ׁשהיא וידע לאו, אם קרּבן עליה חּיבין אם ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמּמּנּו
ׁשּידע ּוזדֹונּה, ׁשגגתּה; היא זֹו - ממֹון אצלֹו לֹו ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָוׁשּיׁש

קרּבן. עליה ְִֶֶַָָָָָׁשחּיבין
.·Èּכיצד העדּות ממֹון,ׁשבּועת עדּות ׁשּידעּו העדים ? ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָ

העידּו, ולא ּבעדּותן וכפרּו לֹו, להעיד העדּות ּבעל ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹּותבעם
'ׁשבּועת הּנקראת היא זֹו - עדּות לֹו יֹודעין ׁשאינן לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָונׁשּבעּו

ׁשהיּו ּבין ויֹורד, עֹולה קרּבן זֹו ׁשבּועה על וחּיבין ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהעדּות';
וׁשמעה תחטא, ּכי "ונפׁש ׁשּנאמר: ׁשֹוגגין, ׁשהיּו ּבין ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמזידין
- 'ונעלם' ּבּה נאמר ולא וכּו', ראה" אֹו עד והּוא אלה, ְְְְֱֱֵֶֶַַָָָָָֹקֹול

ּכׁשגגה. הּזדֹון על ְְִֵַַַָָָלחּיב
.‚Èהעדּות ׁשבּועת ׁשגגת ׁשחּיביןּכיצד מּמּנּו ׁשּנעלם ּכגֹון ? ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּוזדֹונּה, ׁשקר; וׁשהיא אסּורה, זֹו ׁשּׁשבּועה וידע קרּבן, ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָעליה
אסּורה, ׁשהיא ידע לא אם אבל קרּבן. עליה ׁשחּיבין ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשּידע
יֹודעין ׁשהן להם נֹודע ּכ ואחר ונׁשּבעּו, העדּות ׁשּׁשכחּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹו
אף ּופטּורין אנּוסין, אּלּו הרי - ׁשקר על וׁשּנׁשּבעּו עדּות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַלֹו

הּקרּבן. ְִַָָמן

בּפרק ¤¤

עצמֹו‡. מּפי אּלּו ׁשבּועֹות מיני מארּבע אחת הּנׁשּבע ,אחד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
אֹו ּגֹוי הׁשּביעֹו אפּלּו 'אמן'. וענה אחרים מּפי הּנׁשּבע ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָואחד
ׁשבּועה, אחר 'אמן' העֹונה ׁשּכל חּיב; - 'אמן' וענה ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָקטן,
ּדבר האֹומר אֹו 'אמן', העֹונה ואחד מּפיו. ׁשבּועה ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָּכמֹוציא
אני 'מחּיב אֹו 'הן', ׁשאמר: ּכגֹון - אמן ּכענין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשענינֹו
ּבזה ּכּיֹוצא וכל זֹו', ׁשבּועה עלי 'קּבלּתי אֹו זֹו', ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹּבׁשבּועה
מלקּות לחּיבֹו ּבין ּדבר, לכל ּכנׁשּבע זה הרי - לׁשֹון ְְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָּבכל

קרּבן. לחּיבֹו ְְְֵַָָּבין
המיחד·. ּבּׁשם אחד ׁשהׁשּביעֹו אֹו הּנׁשּבע ּבאחדאחד אֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

ׁשּׁשמֹו ּובמי חּנּון, ׁשּׁשמֹו ּבמי ׁשּנׁשּבע ּכגֹון - הּכּנּויין ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַמן
הרי - לׁשֹון ּבכל ּבהן וכּיֹוצא אּפים, אר ׁשּׁשמֹו ּובמי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָרחּום,
והּוא, - ׁשבּועה הן הרי וארּור, אלה וכן ּגמּורה. ׁשבּועה ְְְְְְֲֵֵֵָָָָָָזֹו
ּכגֹון ּכיצד? הּכּנּויין. מן ּכּנּוי אֹו הּׁשמֹות מן ׁשם ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַֹׁשּיזּכר
'מי חּנּון', ׁשּׁשמֹו 'למי אֹו 'לה'', 'ארּור', אֹו 'ּבאלה', ְְְִִֶֶַַַָָָָׁשאמר:
וכן ׁשקר; על נׁשּבע זה הרי - ואכלֹו ּפלֹוני', ּדבר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיאכל

ׁשבּועֹות. מיני ְְִִֵָּבׁשאר
'ׁשּלא‚. חּנּון', ׁשּׁשמֹו 'ּבמי אֹו ּבה'', 'ׁשבּועה האֹומר: ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹוכן

ּכלּום',אכל', ּבידי ל 'ׁשאין איׁש, והּוא אּׁשה', 'ׁשּזֹו ואכל, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
חּיב. זה הרי - יֹודע והּוא עדּות', ל יֹודע 'ׁשאיני לֹו, ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָויׁש

ולא„. ׁשם הזּכיר ולא 'ׁשבּועה', אֹו 'ארּור' אֹו 'אלה' ְְְְִִֵַָָָָָֹֹאמר
לֹוקה אינֹו אבל עליו; ׁשּנׁשּבע ּבּדבר אסּור זה הרי - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכּנּוי
ׁשם ּבּה ׁשּיהיה עד ׁשבּועתֹו, על עבר אם קרּבן מביא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹולא

הּכּנּויין מן ּכּנּוי אֹו המיחדין, הּׁשמֹות ׁשּבארנּו.מן ּכמֹו , ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָֻ
ּכׁשבּועה‰. ׁשבּועה ּכּנּוי ּכל אּלא ּבלבד, הּׁשבּועה ;ולא ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹ

קֹוראים והיּו עּלגים, הּמקֹום אֹותֹו אנׁשי ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָּכגֹון,
ׁשּלׁשֹון ארּמּיים ׁשהיּו אֹו 'ׁשקּוקה', אֹו 'ׁשבּותה' ְְְְֲִִִֶֶַָָָָלׁשבּועה
'מֹוהא' אֹותּה מכּנין העּלגים והיּו 'מֹומתא', ּבלׁשֹונם ְְְְְִִִִַָָָָָָָָׁשבּועה
חּיב זה הרי ׁשבּועה, וענינֹו ׁשּמׁשמעֹו לׁשֹון ׁשאמר ּכיון -ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשבּועה. לׁשֹון ׁשהֹוציא ְְְִֶָּכמֹו
.Âׁשבּועה ּדר ּפעמים ׁשני לאו' 'לאו, האֹומר: אֹו:וכן , ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָ

'ימין' וכן ּכנׁשּבע; זה הרי - ּכּנּוי אֹו ׁשם והזּכיר הן', ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ'הן,
ּבימינֹו, ה' "נׁשּבע ׁשּנאמר: ׁשבּועה, ּו'ׂשמאל' ְְְְֱִִִֶֶַַָָֹׁשבּועה
'וכ ּכ אעׂשה ׁשּלא 'מבטא האֹומר: וכן עּזֹו". ,ּובזרֹוע ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

ׁשבּועה. זֹו הרי - ּכּנּוי אֹו ׁשם ְְְֲִִִֵֵָוהזּכיר
.Ê''לה 'אּסר אֹואמר: אעׂשה', ׁשּלא חּנּון ׁשּׁשמֹו 'למי אֹו ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹ
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הּוא הרי ׁשבּועה, ּבלׁשֹון והֹוציאֹו הֹואיל - ְְְֱֲִִִֵֶֶֶָ'ׁשאעׂשה'
ְִָּכׁשבּועה.

.Áולא הֹואיל - 'ּכמֹות 'ואני ואמר: נׁשּבע, חברֹו ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹׁשמע
וזהּו ּפטּור; זה הרי חברֹו, הׁשּביעֹו ולא מּפיו ׁשבּועה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָֹהֹוציא

ּפטּור. ׁשהּוא ּבׁשבּועה, ְְִִֶַָָמתּפיס
.Ëוהרי' ואמר: וחזר זה', ּבׂשר אכל 'ׁשּלא נׁשּבע אם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוכן

הּזה' ּכּבׂשר הּזֹו לאהּפת ׁשהרי הּפת, על ּפטּור זה הרי - ֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
ּפטּור ׁשהּוא ּפי על ואף התּפיסּה; אּלא עליה ׁשבּועה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהֹוציא
הּפת אֹותּה לאכל לֹו אסּור הּקרּבן, ּומן הּמלקּות ְְֱִִֶַַַַַָָָָֹמן

ּבׁשבּועה. ְְִִִֶָָׁשהתּפיסּה
.Èלׁשבּועה ׁשּנתּכּון אֹומי הּיֹום יאכל ׁשּלא ּבלּבֹו וגמר , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ

הֹוציא ולא ּבׁשבּועה, עליו אסּור זה וׁשּדבר יׁשּתה, ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשּלא
אין - ּבׂשפתים" "לבּטא ׁשּנאמר: מּתר, זה הרי - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבׂשפתיו

ּבׂשפתיו. ׁשבּועה ענין ׁשּיֹוציא עד חּיב, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָהּנׁשּבע
.‡Èלהּׁשבע ּבלּבֹו ּגמר אם ּדברוכן ּבׂשפתיו והֹוציא וטעה , ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָ
להּׁשבעׁש הּמתּכּון ּכיצד? מּתר. זה הרי - ּבלּבֹו היה ּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

ׁשּלא נׁשּבע ׁשבּועה להֹוציא ּוכׁשּבא ראּובן, אצל יאכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא
ׁשהרי ראּובן, עם לאכל מּתר זה הרי - ׁשמעֹון אצל ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֻיאכל
ׁשמעֹון היה לא ׁשהרי ׁשמעֹון, ועם ּבׂשפתיו, הֹוציא ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָֹֹלא

ְִּבלּבֹו.
.·Èׁשבּועֹות מיני ׁשאר ולּבֹווכן ּפיו ׁשּיהיה עד חּיב אינֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ואכל, הּיֹום, יאכל ׁשּלא ּבפנינּו אחד נׁשּבע אם ,לפיכ ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשוין.
הּיֹום, אצא ׁשּלא אּלא ּבלּבי היה לא 'אני ואמר: ּבֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹוהתרּו
אינֹו זה הרי - ּבלּבי' היתה ׁשּלא אכילה והֹוציא לׁשֹוני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹוטעה
אכילה ׁשעל ׁשּיאכל קדם עדים ּבפני ׁשּיֹודה עד ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹלֹוקה,
אף התראה, ּבעת ׁשּטעה טען ולא התראה ׁשּקּבל אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹנׁשּבע,
ּבֹו, התרּו אם וכן לֹו. ׁשֹומעין אין ,ּכ אחר ׁשּטען ּפי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָעל
זה', ּדבר על נדרּתי 'לא אֹו נׁשּבעּתי', לא 'מעֹולם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹואמר:
אבל היה, 'ּכן אמר: ׁשּנדר, אֹו ׁשּנׁשּבע עליו ׁשהעידּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָואחר
אין - הּנדר' על ּבלּבי היה 'ּתנאי אֹו ׁשוין', ולּבי ּפי היה ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלא

ולֹוקה. לֹו, ְְִֶׁשֹומעין
.‚Èלֹו אמרּו ּבֹו, היהּכּיֹוצא 'ּבלּבי ואמר: נדרה', אׁשּת' : ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָ

והּוא 'נדרה', לֹו: אמרּו לֹו; ׁשֹומעין - והפרּתי' לּה, ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָלהפר
אמר: עליו, העידּו אֹותם ׁשראה וכיון נדרה', 'לא ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹאֹומר:

לֹו. ׁשֹומעין אין - לּה' להפר היה ְְְִִִֵֵָָָָ'ּבלּבי
.„Èּבלּבֹו ּפתּגמר לאכל ׁשּלא ונׁשּבע חּטין, ּפת לאכל ׁשּלא ְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ

חּטים ׁשּפת חּטים, ּבפת אסּור - ׁשמּה.סתם 'ּפת' ְְְִִִִֶַַַָָָ
.ÂËואמר ׁשּנׁשּבע ועלמי הּיֹום, אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה : ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹֹ

היה וכ ּכ' לֹומר: יכֹול זה אין - נׁשּבע' אני ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָּדעּתכם
אחרים; ּדעת על אּלא ּדעּתֹו, על זה נׁשּבע ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּבלּבי';
ּדעּתם, על ׁשּנׁשּבע ׁשוין אחרים ׁשל ולּבם ּפיו ׁשהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוכיון
מיני ּבׁשאר וכן קם. לּבֹו ּבמקֹום אּלּו, ׁשל לּבם - ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָחּיב

ְׁשבּועֹות.
.ÊËהּדּינין ּכׁשּמׁשּביעין ,לֹו:לפיכ אֹומרים הּנׁשּבע, את ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָ

ּדעּתנּו'. על אּלא ,אֹות מׁשּביעין אנּו ּדעּת על ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ'לא
.ÊÈׁשּנאסר ואחר ּבׁשבּועה, ׁשוין ולּבֹו ּפיו והיה ׁשּנׁשּבע ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָמי

דּבּור ּכדי ּבתֹו מּיד ּבֹו לרב:חזר ּתלמיד ׁשּיאמר ּכדי והּוא , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ
אֹו 'נחמּתי', אֹו ׁשבּועה', זֹו 'אין ואמר: רּבי', עלי ְְְִִִֵֶַַַָָָָ'ׁשלֹום
ּׁשאסר מה ׁשהּתיר ׁשענינם אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ּבי', ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ'חזרּתי
לטֹועה. ּדֹומה ׁשּזה הּׁשבּועה; ונעקרה מּתר, זה הרי -ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻ

.ÁÈ,'ל 'מּתר אֹו ,'ּב 'חזר אחרים: לֹו אמרּו אם ְְְְֲֲִִֵֵָָֹֻוכן
'הן', ואמר דּבּור ּכדי ּבתֹו מהן וקּבל אּלּו, ּבדברים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָוכּיֹוצא
ּכדי אחר ואם מּתר; זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא ּבי', 'חזרּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻאֹו

ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו ֲִֵַָֹדּבּור,
.ËÈ;ּכלּום זה אין ּבלּבֹו, דּבּור ּכדי ּבתֹו ּבֹו וחזר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָנׁשּבע

'מּתר אֹו ,'ּב 'חזר אחרים: לֹו אמרּו אם 'מחּולוכן אֹו ,'ל ְְְְֲֲִִֵֵָָָֹֻ
ּכלּום; זה אין - דּבּור ּכדי ּבתֹו ּבלּבֹו ּדבריהם וקּבל ,'ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶל

הּׁשבּועה. ּכמֹו ּבפיו, החזרה ׁשּיֹוציא ְְְֲִִֶַַַָָָעד

ג ¤¤ּפרק

הרי‡. ּבאנס, אּלּו ׁשבּועֹות מיני מארּבע ׁשבּועה הּנׁשּבע ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּכל
מּכלּום ּפטּור ׁשּבארנּו,זה ּכמֹו ּבאנס מּתחּלתֹו הּנׁשּבע ואחד . ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשהׁשּביעֹו אֹו ׁשבּועתֹו, לקּים הּניחּוהּו ולא ונאנס ׁשּנׁשּבע ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָֹאֹו
לחרמין נׁשּבעין לפיכ ולּמֹוכסין.[גזלנים]אּנס; ולהֹורגין ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ

אמרּו·. מֹוכס ממֹוןּבאיזה ׁשּלֹוקח מאליו, העֹומד ּבמֹוכס ? ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
אבל ,הּמל ּברׁשּות ׁשּלֹוקח אֹו הּמדינה; מל ּברׁשּות ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּקצּוב, הּדבר על לעצמֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָמֹוסיף

ְֵָּגזלה.
הּׁשבּועה,‚. ּבעת ּבלּבֹו ּכּונתֹו להיֹות ּבאנס הּנׁשּבע ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹוצרי

ּדברים, אינן ׁשּבּלב אּלּו ׁשּדברים ּפי על ואף הּפֹוטרֹו; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלדבר
ּבׂשפ להֹוציא יכֹול ואינֹו זההֹואיל הרי האנס, מּפני תיו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ

ׁשּבלּבֹו. ּדברים על ְְִִֵֶַָסֹומ
לאּנס„. ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּובלּבֹוּכיצד? סתם, ּבׂשר יאכל ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

מּתר; זה הרי - חזיר ּבׂשר יאכל ׁשּלא אֹו הּיֹום, יאכל ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֻׁשּלא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

הבאי‰. ׁשל ׁשבּועֹות עליהן.[גוזמה]וכן ּפטּור ׁשגגה, וׁשל ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָ
וחֹומה ּגדֹולים חילֹות ׁשראה ּכגֹון ּכיצד? הבאי ׁשל ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָׁשבּועֹות
ּכיֹוצאי והם ,הּמל ּפלֹוני חיל 'ׁשראיתי ונׁשּבע ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּגבֹוהה,
לרקיע', עד ּגבֹוהה ּפלֹונית עיר חֹומת 'וׁשראיתי ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָמצרים',
ּבלא ּכ ׁשהּדבר ּבלּבֹו ּגמר לא ׁשּזה - אּלּו ּבדברים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוכּיֹוצא
רב אֹו החֹומה ּגבּה לסּפר אּלא נתּכּון ולא יתר, ולא ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹֹּפחֹות

ָָהעם.
.Âהּפּקדֹון אֹו העדּות ׁשבּועת אם ּכיצד? ׁשגגֹות ׁשל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָׁשבּועה

ּכמֹו מּכלּום ּפטּור ׁשהּוא ּובעדּות ּבּפּקדֹון ׁשּׁשגג ּכגֹון ְְְִִִֵֶֶַַָָָָהיא,
ילּבׁשׁשּבארנּו ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון היא, ׁשוא ׁשבּועת ואם ; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

היא, ׁשקר ׁשבּועת ואם מצוה; ׁשהּתפּלין ידע ולא ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָֹּתפּלין
יאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו ׁשאכל, ונזּכר אכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּכגֹון
ּכיסֹו ׁשּגנבה מּפני לֹו אׁשּתֹו ּתהנה ׁשּלא אֹו ואכל, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוׁשכח
ּכּיֹוצא ּכל וכן הּכת. וׁשּלא ּגנבה ׁשּלא ונֹודע ּבנֹו, את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹוׁשהּכת

ֶָּבזה.
.Êקרּבןאם עליה ׁשחּיבין ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשגגת היא איזֹו ּכן, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

לׁשעבר ויֹורד יֹודעעֹולה והּוא אכל, ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ? ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
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הּוא הרי ׁשבּועה, ּבלׁשֹון והֹוציאֹו הֹואיל - ְְְֱֲִִִֵֶֶֶָ'ׁשאעׂשה'
ְִָּכׁשבּועה.

.Áולא הֹואיל - 'ּכמֹות 'ואני ואמר: נׁשּבע, חברֹו ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹׁשמע
וזהּו ּפטּור; זה הרי חברֹו, הׁשּביעֹו ולא מּפיו ׁשבּועה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָֹהֹוציא

ּפטּור. ׁשהּוא ּבׁשבּועה, ְְִִֶַָָמתּפיס
.Ëוהרי' ואמר: וחזר זה', ּבׂשר אכל 'ׁשּלא נׁשּבע אם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוכן

הּזה' ּכּבׂשר הּזֹו לאהּפת ׁשהרי הּפת, על ּפטּור זה הרי - ֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
ּפטּור ׁשהּוא ּפי על ואף התּפיסּה; אּלא עליה ׁשבּועה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהֹוציא
הּפת אֹותּה לאכל לֹו אסּור הּקרּבן, ּומן הּמלקּות ְְֱִִֶַַַַַָָָָֹמן

ּבׁשבּועה. ְְִִִֶָָׁשהתּפיסּה
.Èלׁשבּועה ׁשּנתּכּון אֹומי הּיֹום יאכל ׁשּלא ּבלּבֹו וגמר , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ

הֹוציא ולא ּבׁשבּועה, עליו אסּור זה וׁשּדבר יׁשּתה, ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשּלא
אין - ּבׂשפתים" "לבּטא ׁשּנאמר: מּתר, זה הרי - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבׂשפתיו

ּבׂשפתיו. ׁשבּועה ענין ׁשּיֹוציא עד חּיב, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָהּנׁשּבע
.‡Èלהּׁשבע ּבלּבֹו ּגמר אם ּדברוכן ּבׂשפתיו והֹוציא וטעה , ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָ
להּׁשבעׁש הּמתּכּון ּכיצד? מּתר. זה הרי - ּבלּבֹו היה ּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

ׁשּלא נׁשּבע ׁשבּועה להֹוציא ּוכׁשּבא ראּובן, אצל יאכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא
ׁשהרי ראּובן, עם לאכל מּתר זה הרי - ׁשמעֹון אצל ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֻיאכל
ׁשמעֹון היה לא ׁשהרי ׁשמעֹון, ועם ּבׂשפתיו, הֹוציא ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָֹֹלא

ְִּבלּבֹו.
.·Èׁשבּועֹות מיני ׁשאר ולּבֹווכן ּפיו ׁשּיהיה עד חּיב אינֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ואכל, הּיֹום, יאכל ׁשּלא ּבפנינּו אחד נׁשּבע אם ,לפיכ ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשוין.
הּיֹום, אצא ׁשּלא אּלא ּבלּבי היה לא 'אני ואמר: ּבֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹוהתרּו
אינֹו זה הרי - ּבלּבי' היתה ׁשּלא אכילה והֹוציא לׁשֹוני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹוטעה
אכילה ׁשעל ׁשּיאכל קדם עדים ּבפני ׁשּיֹודה עד ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹלֹוקה,
אף התראה, ּבעת ׁשּטעה טען ולא התראה ׁשּקּבל אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹנׁשּבע,
ּבֹו, התרּו אם וכן לֹו. ׁשֹומעין אין ,ּכ אחר ׁשּטען ּפי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָעל
זה', ּדבר על נדרּתי 'לא אֹו נׁשּבעּתי', לא 'מעֹולם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹואמר:
אבל היה, 'ּכן אמר: ׁשּנדר, אֹו ׁשּנׁשּבע עליו ׁשהעידּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָואחר
אין - הּנדר' על ּבלּבי היה 'ּתנאי אֹו ׁשוין', ולּבי ּפי היה ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלא

ולֹוקה. לֹו, ְְִֶׁשֹומעין
.‚Èלֹו אמרּו ּבֹו, היהּכּיֹוצא 'ּבלּבי ואמר: נדרה', אׁשּת' : ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָ

והּוא 'נדרה', לֹו: אמרּו לֹו; ׁשֹומעין - והפרּתי' לּה, ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָלהפר
אמר: עליו, העידּו אֹותם ׁשראה וכיון נדרה', 'לא ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹאֹומר:

לֹו. ׁשֹומעין אין - לּה' להפר היה ְְְִִִֵֵָָָָ'ּבלּבי
.„Èּבלּבֹו ּפתּגמר לאכל ׁשּלא ונׁשּבע חּטין, ּפת לאכל ׁשּלא ְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ

חּטים ׁשּפת חּטים, ּבפת אסּור - ׁשמּה.סתם 'ּפת' ְְְִִִִֶַַַָָָ
.ÂËואמר ׁשּנׁשּבע ועלמי הּיֹום, אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה : ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹֹ

היה וכ ּכ' לֹומר: יכֹול זה אין - נׁשּבע' אני ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָּדעּתכם
אחרים; ּדעת על אּלא ּדעּתֹו, על זה נׁשּבע ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּבלּבי';
ּדעּתם, על ׁשּנׁשּבע ׁשוין אחרים ׁשל ולּבם ּפיו ׁשהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוכיון
מיני ּבׁשאר וכן קם. לּבֹו ּבמקֹום אּלּו, ׁשל לּבם - ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָחּיב

ְׁשבּועֹות.
.ÊËהּדּינין ּכׁשּמׁשּביעין ,לֹו:לפיכ אֹומרים הּנׁשּבע, את ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָ

ּדעּתנּו'. על אּלא ,אֹות מׁשּביעין אנּו ּדעּת על ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ'לא
.ÊÈׁשּנאסר ואחר ּבׁשבּועה, ׁשוין ולּבֹו ּפיו והיה ׁשּנׁשּבע ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָמי

דּבּור ּכדי ּבתֹו מּיד ּבֹו לרב:חזר ּתלמיד ׁשּיאמר ּכדי והּוא , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ
אֹו 'נחמּתי', אֹו ׁשבּועה', זֹו 'אין ואמר: רּבי', עלי ְְְִִִֵֶַַַָָָָ'ׁשלֹום
ּׁשאסר מה ׁשהּתיר ׁשענינם אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ּבי', ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ'חזרּתי
לטֹועה. ּדֹומה ׁשּזה הּׁשבּועה; ונעקרה מּתר, זה הרי -ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻ

.ÁÈ,'ל 'מּתר אֹו ,'ּב 'חזר אחרים: לֹו אמרּו אם ְְְְֲֲִִֵֵָָֹֻוכן
'הן', ואמר דּבּור ּכדי ּבתֹו מהן וקּבל אּלּו, ּבדברים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָוכּיֹוצא
ּכדי אחר ואם מּתר; זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא ּבי', 'חזרּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻאֹו

ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו ֲִֵַָֹדּבּור,
.ËÈ;ּכלּום זה אין ּבלּבֹו, דּבּור ּכדי ּבתֹו ּבֹו וחזר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָנׁשּבע

'מּתר אֹו ,'ּב 'חזר אחרים: לֹו אמרּו אם 'מחּולוכן אֹו ,'ל ְְְְֲֲִִֵֵָָָֹֻ
ּכלּום; זה אין - דּבּור ּכדי ּבתֹו ּבלּבֹו ּדבריהם וקּבל ,'ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶל

הּׁשבּועה. ּכמֹו ּבפיו, החזרה ׁשּיֹוציא ְְְֲִִֶַַַָָָעד
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הרי‡. ּבאנס, אּלּו ׁשבּועֹות מיני מארּבע ׁשבּועה הּנׁשּבע ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּכל
מּכלּום ּפטּור ׁשּבארנּו,זה ּכמֹו ּבאנס מּתחּלתֹו הּנׁשּבע ואחד . ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשהׁשּביעֹו אֹו ׁשבּועתֹו, לקּים הּניחּוהּו ולא ונאנס ׁשּנׁשּבע ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָֹאֹו
לחרמין נׁשּבעין לפיכ ולּמֹוכסין.[גזלנים]אּנס; ולהֹורגין ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ

אמרּו·. מֹוכס ממֹוןּבאיזה ׁשּלֹוקח מאליו, העֹומד ּבמֹוכס ? ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
אבל ,הּמל ּברׁשּות ׁשּלֹוקח אֹו הּמדינה; מל ּברׁשּות ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּקצּוב, הּדבר על לעצמֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָמֹוסיף

ְֵָּגזלה.
הּׁשבּועה,‚. ּבעת ּבלּבֹו ּכּונתֹו להיֹות ּבאנס הּנׁשּבע ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹוצרי

ּדברים, אינן ׁשּבּלב אּלּו ׁשּדברים ּפי על ואף הּפֹוטרֹו; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלדבר
ּבׂשפ להֹוציא יכֹול ואינֹו זההֹואיל הרי האנס, מּפני תיו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ

ׁשּבלּבֹו. ּדברים על ְְִִֵֶַָסֹומ
לאּנס„. ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּובלּבֹוּכיצד? סתם, ּבׂשר יאכל ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

מּתר; זה הרי - חזיר ּבׂשר יאכל ׁשּלא אֹו הּיֹום, יאכל ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֻׁשּלא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

הבאי‰. ׁשל ׁשבּועֹות עליהן.[גוזמה]וכן ּפטּור ׁשגגה, וׁשל ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָ
וחֹומה ּגדֹולים חילֹות ׁשראה ּכגֹון ּכיצד? הבאי ׁשל ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָׁשבּועֹות
ּכיֹוצאי והם ,הּמל ּפלֹוני חיל 'ׁשראיתי ונׁשּבע ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּגבֹוהה,
לרקיע', עד ּגבֹוהה ּפלֹונית עיר חֹומת 'וׁשראיתי ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָמצרים',
ּבלא ּכ ׁשהּדבר ּבלּבֹו ּגמר לא ׁשּזה - אּלּו ּבדברים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוכּיֹוצא
רב אֹו החֹומה ּגבּה לסּפר אּלא נתּכּון ולא יתר, ולא ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹֹּפחֹות

ָָהעם.
.Âהּפּקדֹון אֹו העדּות ׁשבּועת אם ּכיצד? ׁשגגֹות ׁשל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָׁשבּועה

ּכמֹו מּכלּום ּפטּור ׁשהּוא ּובעדּות ּבּפּקדֹון ׁשּׁשגג ּכגֹון ְְְִִִֵֶֶַַָָָָהיא,
ילּבׁשׁשּבארנּו ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון היא, ׁשוא ׁשבּועת ואם ; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

היא, ׁשקר ׁשבּועת ואם מצוה; ׁשהּתפּלין ידע ולא ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָֹּתפּלין
יאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו ׁשאכל, ונזּכר אכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּכגֹון
ּכיסֹו ׁשּגנבה מּפני לֹו אׁשּתֹו ּתהנה ׁשּלא אֹו ואכל, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוׁשכח
ּכּיֹוצא ּכל וכן הּכת. וׁשּלא ּגנבה ׁשּלא ונֹודע ּבנֹו, את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹוׁשהּכת

ֶָּבזה.
.Êקרּבןאם עליה ׁשחּיבין ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשגגת היא איזֹו ּכן, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

לׁשעבר ויֹורד יֹודעעֹולה והּוא אכל, ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ? ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
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ידע לא אבל אסּורה, ׁשּנׁשּבע זֹו ׁשקר וׁשּׁשבּועת ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאכל
קרּבן עליה ׁשחּיבין הּׁשגגה היא זֹו - קרּבן עליה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשחּיבין

לׁשעבר. ּבּטּוי ּבׁשבּועת ויֹורד ְְְִִֵֶֶַַָעֹולה
.Áלהּבא קרּבן עליה ׁשחּיבין הּׁשגגה היא ּכגֹוןוכיצד ? ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשּיאכל ׁשּנׁשּבע ודּמה וׁשגג חּטין, ּפת יאכל ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
היתה, היא הּׁשבּועה מּמּנּו נעלמה ׁשּזֹו ואכלּה, חּטין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפת
ׁשבּועת ׁשגגת היא זֹו - עליו ׁשּנׁשּבע החפץ זֹוכר הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהרי

קרּבן. עליה ׁשחּיבין להּבא ְְִִֶֶַַָָָָָָּבּטּוי
.Ëעל חּטין ּפת ואכל חּטין, ּפת יאכל ׁשּלא נׁשּבע אם ְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָֹֹאבל

ּופטּור אנּוס, זה הרי - ׂשעֹורים ּפת ׁשהיא לאּדעת ׁשהרי ; ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּנׁשּבע חפץ אּלא מּמּנּו נעלם ולא ׁשבּועה, מּמּנּו ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹנעלמה

ָָעליו.
.Èהיתה היא ׁשבּועה מּמּנּו חפץנעלמה מּמּנּו ונעלם , ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּכיצד? הּקרּבן. מן ּפטּור זה הרי - עליו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנׁשּבע
חּטים, ּפת ׁשּיאכל ׁשּנׁשּבע ודּמה חּטים, ּפת לאכל ְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשּלא
העלם ׁשהרי - ׂשעֹורים ּפת ׁשהּוא ּדעת על חּטים, ּפת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָואכל

ּופטּור. ּכאנּוס זה והרי ּבידֹו, וחפץ ְְְְֲֵֵֶֶַָָָָׁשבּועה
.‡Èיאכלּנה ׁשּלא ּכּכר על עליהנׁשּבע ונצטער רעב, [היה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

לאכול] מה לו היה הּצערולא מּפני והּוא[הרעב]ואכלּה , ְְֲִֵַַַַָָ
זה הרי - הּצער מּפני לאכלּה לֹו ׁשּמּתר ּדּמה ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשֹוגג,
ידע אּלא מידיעתֹו ׁשב ׁשאינֹו לפי הּקרּבן; מן ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּפטּור

ּבטעּות. ואכלּה היא, ְֲֲִֶַָָָָׁשאסּורה
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הּיֹום‡. יאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּפטּור;מי - מּכּזית ּפחֹות ואכל , ְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹ
ׁשעּור חצי ּכאֹוכל הּוא והרי מּכּזית, ּפחּותה אכילה ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשאין
אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה אמר: ואם ּבהן. וכּיֹוצא ּוטרפֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹמּנבלֹות
זרע עליו ׁשּנׁשּבע ּדבר היה ואפּלּו חּיב, - ואכלֹו זה', ְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּדבר

מּמּנּו. ּפחֹות אֹו אחד ְִֶֶַָָָחרּדל
ּכלּום·. יטעם ׁשּלא חּיב.נׁשּבע - ׁשהּוא ּכל ואכל , ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹ
חּיב‚. - וׁשתה הּיֹום, יאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּבכללמי ׁשּׁשתּיה , ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

אחת, מלקּות אּלא חּיב אינֹו - וׁשתה אכל אם לפיכ ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָאכילה.
ׁשֹוגג. היה אם אחת, חּטאת אֹו מזיד; היה ִִִֵֵַַַָָָָָאם

הּיֹום„. יׁשּתה ׁשּלא ׁשאיןנׁשּבע לאכל, מּתר זה הרי - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֻ
לי יראה חּיב? ויהיה יׁשּתה וכּמה ׁשתּיה. ּבכלל ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאכילה

האּסּורין. ּכׁשאר רביעית, ׁשּיׁשּתה עד חּיב ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו
הרּבה‰. מינין ואכל הּיֹום', אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה'ׁשבּועה אֹו , ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹ

חּיב אינֹו - הרּבה מׁשקין מיני וׁשתה הּיֹום', אׁשּתה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
ּופת ּבׂשר הּיֹום אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה אמר: ואפּלּו אחת. ְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹאּלא
מצטרפין וכּלן אחת; אּלא חּיב אינֹו - הּכל ואכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻוקטנית',

ְִַַלכּזית.
.Â'אׁשּתה וׁשּלא אכל ׁשּלא חּיב'ׁשבּועה - וׁשתה ואכל , ְְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

'וׁשּלא ואמר ּופרׁש והֹואיל אכילה, ּבכלל ׁשהּׁשתּיה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתים;
- האכילה ּבכלל הּׁשתּיה ּכלל ׁשּלא ּדעּתֹו ּגּלה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹאׁשּתה',

ּולפיכ עצמֹו, ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על ּכנׁשּבע ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָונמצא
ׁשּתים. ְִַַָחּיב

.Êהאֹומר ּופתוכן ׂשעֹורין ּופת חּטין ּפת אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה : ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
'ּפת אמר ׁשּלא ואחת; אחת ּכל על חּיב - ואכלן ְְֲִֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻּכּסמין',

אחת. ּכל על ּולחּיב לחּלק אּלא ּופת', ְְֵֵֶַַַַַַַָָּופת
.Áמסרב חברֹו 'ּבֹוא[מפציר]היה לֹו: ואמר אצלֹו, לאכל ּבֹו ְְְֱֲֵֵֶֶַָָָָֹ

יין ׁשֹותה ׁשאיני 'ׁשבּועה ואמר: ּודבׁש', וחלב יין עּמי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּוׁשתה
לֹו ׁשהיה עצמֹו; ּבפני ואחד אחד ּכל על חּיב - ּודבׁש' ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוחלב

ׁשאינ 'ׁשבּועה ּׁשאמרּת';ילֹומר: 'מה אֹו ּכלּום', ׁשֹותה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָ
מין ּכל על ׁשבּועה עצמֹו ׁשחּיב ּדעּתֹו ּגּלה ּופרט, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּומּׁשחזר
חּיב ואינֹו זה, עם זה מצטרפין אין ,לפיכ עצמֹו. ּבפני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומין
לחּטאֹות, חלּוקין והן הֹואיל אחד; מּמין ּכׁשעּור ׁשּיאכל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹעד
ׁשּנתּבאר ּכמֹו לכּזית, מצטרפין ׁשאינן ודם, ּכחלב הן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהרי

אסּורֹות. מאכלֹות ְְֲֲִַָּבהלכֹות
.Ë'זֹו ּכּכר אכל ׁשּלא ּכיון'ׁשבּועה - אֹותּה' אכל 'ׁשּלא אֹו , ְִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹ

עד חּיב אינֹו אכלּנה', ׁשּלא 'ׁשבּועה חּיב; ּכּזית, מּמּנה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשאכל
ׁשבּועה זֹו, ּכּכר אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה אמר: ּכּלּה. את ְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּיאכל

אחת. אּלא חּיב אינֹו - ואכלּה אכלּנה', ְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּלא
.È'הּיֹום אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה אמר: אם עלוכן ונׁשּבע וחזר , ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֹ

חּיב אינֹו - הּיֹום ּבאֹותֹו ּכּלּה ואכלּה יאכלּנה, ׁשּלא ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻהּכּכר
על חלה ׁשבּועה ׁשאין ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן אחת. ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלא
ונׁשּבע וחזר יאכלּנה, ׁשּלא הּכּכר על נׁשּבע אם אבל ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשבּועה.
ּכּלּה ואכלּה זֹו, ּכּכר יאכל ׁשּלא אֹו ּכלּום, יאכל ׁשּלא ְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹֻׁשנּיה
אינֹו יאכלּנה, ׁשּלא ּבּתחּלה ׁשּנׁשּבע ׁשּבׁשעה ׁשּתים; חּיב -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ׁשּלא אֹו יאכל, ׁשּלא ונׁשּבע ּוכׁשחזר ּכּלּה; ׁשּיאכל עד ְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹֻחּיב
ּכּלּה ּוכׁשּיאכל יתחּיב, ּכּזית מּמּנה מּׁשּיאכל - אֹותּה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻיאכל

ראׁשֹונה. ּבׁשבּועה ְְִִִֵַָָיתחּיב
.‡È'ּתאנים אכל ׁשּלא הּתאנים'ׁשבּועה על ונׁשּבע וחזר , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ

הּתאנים ּכלל ׁשהרי ׁשּתים; הּתאנים על חּיב - הענבים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָועל
ּומּתֹו מּתרין, ׁשהיּו הענבים עם ראׁשֹונה ּבׁשבּועה ְְֲִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָֻׁשּנאסרּו
ונתחּיב הּתאנים, על חלה הענבים על ׁשנּיה ׁשבּועה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשחלה
אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשבּועֹות, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָּבׁשּתי

.·Èׁשמֹונה אכל ׁשּלא נשבע]'ׁשבּועה ושוב למשל; ,[תאנים, ְְֶַָָֹֹ
ּבין - עׂשרה' אכל ׁשּלא ׁשבּועה ּתׁשעה, אכל ׁשּלא ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹׁשבּועה
אינֹו - עׂשרה ׁשאכל ּבין ּתׁשעה, ׁשאכל ּבין ׁשמֹונה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאכל

אחת. אּלא ֶַַַָָחּיב
.‚Èעׂשרה אכל ׁשּלא ּתׁשעה,'ׁשבּועה אכל ׁשּלא ׁשבּועה , ְְְֲִֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ

על ׁשלׁש, חּיב - עׂשרה אכל אם - ׁשמֹונה' אכל ׁשּלא ְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשבּועה
ׁשּתים; חּיב ּתׁשעה, אכל אם וכן אחת. ּוׁשבּועה ׁשבּועה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָּכל

אחת. חּיב ׁשמֹונה, ְַַַַָָָאכל
.„È'ּתאנים אכל ׁשּלא יאכל'ׁשבּועה ׁשּלא ונׁשּבע וחזר , ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹ

קרּבן, והפריׁש ּתאנים, ואכל וׁשגג ּכאחד, וענבים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּתאנים
מּפני הענבים; על חּיב אינֹו - ענבים ואכל ׁשגג ּכ ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָואחר

ׁשעּור. חצי על קרּבן מביאין ואין ׁשעּור, ּכחצי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָׁשהן
.ÂËעׂשר יאכל ׁשּלא הּנׁשּבע יאכלוכן ׁשּלא ונׁשּבע וחזר , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹ

ואכל וׁשגג וחזר קרּבן, והפריׁש עׂשר ואכל ותׁשע, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָעׂשר
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חצי על קרּבן מביאין ואין ׁשעּור, ּכחצי זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָּתׁשע
עׂשרה. ּתׁשע יאכל ׁשּלא אחרֹונה, ׁשבּועה ׁשענין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשעּור;

.ÊËהּגדֹולה זֹו ּכּכר אכל ׁשּלא זֹו'ׁשבּועה ּכּכר אכלּתי אם , ְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֹ
ּכ אחר ואכל הּקטּנה, ׁשאכל ּבעת זה ּתנאי וׁשכח ְְְְְְֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָהּקטּנה',

חּיב; - ּבמזיד ְְִֵַַָָהּגדֹולה
.ÊÈהּקטּנה את ׁשּבאכילתּהאכל ויֹודע הּתנאי, את זֹוכר והּוא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשעדין לֹו וכמדּמה הּגדֹולה, את ואכל וׁשכח הּגדֹולה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻּתאסר
ׁשּתיהן ּפטּור; ּבׁשגגה, ׁשּתיהן אכל ּפטּור. - נאסרה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלא
חּיב. - ּבאחרֹונה ּבין ּבּתחּלה הּגדֹולה ׁשאכל ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּבמזיד,

.ÁÈּבזֹו זֹו ּתלין אם אכלוכן ׁשּלא 'ׁשבּועה ואמר: ונׁשּבע , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
אחת ואכל הּתנאי וׁשכח האחרת', אכלּתי אם מהן, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָאחת

חּיב; - ּבזדֹון הּׁשנּיה ואכל ְְְִֵֶַַַָָָָמהן,
.ËÈּבׁשגגה והּׁשנּיה ּבזדֹון, (חייב}ּפטּור{-הראׁשֹונה ְְְְִִִַָָָָָָָ

(מלקות) חּיב. ּבזדֹון, ׁשּתיהן ּפטּור; ּבׁשגגה, ׁשּתיהן ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָקרבן);
.Î'הּיֹום זֹו ּכּכר ׁשאכל -'ׁשבּועה אכלּה ולא הּיֹום ועבר , ְְְֲִֶַַַַָָָָָֹֹ

לֹוקה אינֹו ּבמזיד, ויֹורד; עֹולה קרּבן מביא ׁשהריּבׁשֹוגג, - ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָ
ׁשקר. ׁשבּועת על ׁשעבר ּפי על ואף מעׂשה, עׂשה ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלא

.‡Îלֹוקה מה אֹוּומּפני אכל, לא והּוא ׁשאכל נׁשּבע אם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ
מּפני מעׂשה? עׂשה ׁשּלא ּפי על ואף אכל, והּוא אכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
ולא ׁשּיעׂשה נׁשּבע אם אבל לּׁשקר; נׁשּבע ׁשבּועתֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּמעת

ׁשבּועה. מּׁשעת ׁשקר ׁשבּועת אינּה ְְְִֵֶֶַַָָָָעׂשה,
.·Îׁשבּועה' אֹו ,'ל אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה לחברֹו: ׁשאמר ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹמי

מסרב ׁשהיה אֹו ,'ל והּוא[מפציר]ׁשאכל אצלֹו לאכל ּבֹו ְְְֱֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
'לא האֹומר: וכן ,'ל ׁשאכל 'ׁשבּועה ואמר: ונׁשּבע ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹנמנע,
ׁשּלא נׁשּבע והרי אסּורין, אּלּו ּכל - 'ל אכל לא ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹׁשבּועה
אינֹו - ואכל ועבר האּלּו, הּלׁשֹונֹות ּכל אמר ואם אצלֹו; ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֹיאכל

אחת. אּלא ֶַַַָָחּיב

הּפרק ¤¤

צרֹור‡. ּפלֹוני איׁש ׁשּזרק ׁשּנׁשּבע לא[אבן]מי והּוא לּים, ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹ
ּבּטּוי; ּבׁשבּועת חּיב זה הרי - זרק והּוא זרק, ׁשּלא אֹו ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹזרק,
ׁשּיזרק להּׁשבע יכֹול אינֹו ׁשהרי ּבלהּבא, ׁשאינֹו ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹואף
ׁשּיעׂשּו אחרים על ׁשּנׁשּבע מי וכל ּפלֹוני. איׁש יזרק ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹוׁשּלא
אינֹו - אׁשּתֹו אֹו ּבניו היּו ואפּלּו - יעׂשּו ׁשּלא אֹו ,וכ ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹּכ
לבּטל; ולא לקּים לא ּבידֹו אין ׁשהרי ּבּטּוי, ּבׁשבּועת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹחּיב

מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרּומּכין מלקות איןבנן][עונש ׁשהרי - ְֲִֵֵֶַַַַ
ׁשוא. לׁשבּועת ּגֹורם ונמצא זֹו, ׁשבּועה לקּים ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָּבידֹו

אפׁשר·. ׁשהרי ׁשוא? ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה אינֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָולּמה
ׁשבּועתֹו ותתקּים מּמּנּו ׁשּיׁשמעּו אחרים ונמצאלאֹותן , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ

עליה לֹוקין ׁשאין ספק, התראת ׁשּנׁשּבע ּבעת ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּמתרין
ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו מפרׁש, ׁשּבּה לאו היה אם ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹאּלא

נזקקין אחרים אֹותן ואין זה[מחויבים]סנהדרין. ּדברי לקּים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו 'אמן', ענּו ּכן אם אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּנׁשּבע,

מׁשּבחין‚. אּלּו הרי - ּדבריו קּימּו הרּגילּוואם ׁשּלא , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹֻ
לּׁשוא. ׁשבּועה ְְְִַָָלהֹוציא

ּברׁשּותֹו,„. ׁשאינֹו ּדבר על ּבׁשּנׁשּבע אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּמה
ׁשּלא אֹו ּבסחֹורה יל ׁשּלא ׁשמעֹון על ראּובן ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹּכגֹון

ּבׂשר, יּכנסיאכל ׁשּלא ראּובן נׁשּבע אם אבל ּבזה; וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּבביתֹו ונכנסׁשמעֹון ׁשמעֹון ועבר מּנכסיו, יהנה וׁשּלא , ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ראּובן - ראּובן מּדעת ׁשּלא מּנכסיו ונהנה ראּובן, ׁשל ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלביתֹו
האסּור ּדבר על ׁשעבר חּיב, וׁשמעֹון אנּוס; הּוא ׁשהרי ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָּפטּור,
ּברׁשּותֹו. ׁשהּוא ּדבר על אּלא זה נׁשּבע ׁשּלא - לעׂשֹותֹו ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹלֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
אכל'‰. ׁשּלא לאכילה,'ׁשבּועה ראּויין ׁשאינן אכלין ואכל , ְְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּדברים אכל ּפטּור; - לׁשתּיה ראּויין ׁשאינן מׁשקין ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָוׁשתה
נבלֹות ּכּזית ׁשאכל ּכגֹון ּבאכילה, הּתֹורה מן ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהאסּורין
ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום ּפטּור - ּורמׂשים ׁשקצים ְְְְִִִִֵַָָָּוטרפֹות
וׁשתה לאכילה, ראּויין ׁשאינן אכלין ואכל ׁשאכל', ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ'ׁשבּועה
ּוטרפֹות נבלֹות ׁשאכל אֹו לׁשתּיה, ראּויין ׁשאינן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמׁשקין
אכילה; ידי יצא ׁשהרי ּבּטּוי, מּׁשבּועת ּפטּור - ּבהן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא

אכילה. ׁשמּה אכילתן אצלֹו, חׁשּובין ׁשהן ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָמאחר
.Â'אכלּתי ׁשּלא ראּויין'ׁשבּועה ׁשאינן ּדברים אכל והּוא , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

אכילה; ׁשמּה ׁשאכילתן חּיב, - ּוטרפֹות נבלֹות אֹו ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָלאכילה,
ׁשּנׁשּבע להּבא, אבל אכלן. ׁשהרי אצלֹו, הן חׁשּובין ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּכבר

נקרה ונקרה יאכל, ּכמֹו[מקרה]ׁשּלא אכילה, אינּה - ואכלם ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.Êואכל ּוטרפֹות', מּנבלֹות ׁשהּוא ּכל אכל ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹ'ׁשבּועה
חצי על מׁשּבע אינֹו ׁשהרי ּבׁשבּועה, חּיב - מּכּזית ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּפחֹות

סיני. מהר ִִֵַַׁשעּור
.Áחּיב ּוטרפה', נבלה מּכּזית ּפחֹות ׁשאכל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ'ׁשבּועה

עפר' אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה מּדבריםּבׁשבּועה. ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹ
ר ּפחֹותׁשאינן אכל חּיב; ּכּזית, אכל אם - לאכילה אּויין ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ׁשאין מּפני ׁשהּוא, ּבכל יתחּיב ׁשּמא - ספק זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּכּזית,
ׁשעּור. להצריכֹו ּכדי לאכילה ּדרּכֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָזה

.Ëחרצן לאכל ׁשּלא הּנׁשּבע ענבים]וכן מּמּנּו[גרעין ואכל , ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
אסּור ׁשהּוא נזיר הּנׁשּבע היה ספק. זה הרי - מּכּזית ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּפחֹות
ּבׁשבּועת חּיב אינֹו - מּכּזית ּפחֹות מּמּנּו ואכל ּבכּזית, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָּבחרצן
מׁשּבע ׁשהּוא ּכּזית על אּלא ּבׁשבּועתֹו ּדעּתֹו ׁשאין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּבּטּוי;
ואמר: ּפרׁש אם ,לפיכ עליו. חלה ׁשבּועה ואין ְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָָָעליו,

חּיב. - ואכלֹו אחד', חרצן אכל ׁשּלא ְְֲֶֶַַַַָָָָָֹֹ'ׁשבּועה
.Èּכּזית ואכל ּוטרפֹות', ּונבלֹות ּתמרים אכל ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ'ׁשבּועה

ּכלל ׁשהרי ּבּטּוי; ׁשבּועת מּׁשּום אף חּיב - טרפה אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָנבלה
ׁשבּועה ׁשחלה ּומּתֹו הּמּתרין, ּדברים עם האסּורין ְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָָֻּדברים
ׁשּבארנּו. ּכמֹו האסּורים, ּדברים על חלה הּתמרים, ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָעל

.‡Èנׁשּבע אם ּבהן,אבל וכּיֹוצא ּוטרפה נבלה יאכל ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
לא ּכלל, ׁשבּועה חּיּוב ּכאן אין - אכל לא ּבין אכל ְְִֵֵֵַַָָָָָֹֹּבין

ׁשוא. ׁשבּועת ולא ּבּטּוי ְְְְִַַָֹׁשבּועת
.·Èּתֹורה מאּסּורי ּבהן וכּיֹוצא ּוטרפה נבלה ׁשּיאכל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנׁשּבע

ּבין ׁשוא, ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה זה הרי אכל.- לא ּבין אכל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
.‚Èהּׁשנּיה - אכלּנה' ׁשּלא ׁשבּועה זֹו, ּכּכר ׁשאכל ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ'ׁשבּועה

ׁשבּועה על ולֹוקה לאכלּה; עליו מצוה ׁשהרי ׁשוא, ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָׁשבּועת
אף חּיב אכלּה, לא ואם אכל. לא ּבין אכל ּבין ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹׁשנּיה,

ּבּטּוי. ְִִַּבׁשבּועת
.„Èהּׁשנּיה - ׁשאכלּנה' ׁשבּועה זֹו, ּכּכר אכל ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ'ׁשבּועה
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חצי על קרּבן מביאין ואין ׁשעּור, ּכחצי זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָּתׁשע
עׂשרה. ּתׁשע יאכל ׁשּלא אחרֹונה, ׁשבּועה ׁשענין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשעּור;

.ÊËהּגדֹולה זֹו ּכּכר אכל ׁשּלא זֹו'ׁשבּועה ּכּכר אכלּתי אם , ְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֹ
ּכ אחר ואכל הּקטּנה, ׁשאכל ּבעת זה ּתנאי וׁשכח ְְְְְְֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָהּקטּנה',

חּיב; - ּבמזיד ְְִֵַַָָהּגדֹולה
.ÊÈהּקטּנה את ׁשּבאכילתּהאכל ויֹודע הּתנאי, את זֹוכר והּוא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשעדין לֹו וכמדּמה הּגדֹולה, את ואכל וׁשכח הּגדֹולה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻּתאסר
ׁשּתיהן ּפטּור; ּבׁשגגה, ׁשּתיהן אכל ּפטּור. - נאסרה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלא
חּיב. - ּבאחרֹונה ּבין ּבּתחּלה הּגדֹולה ׁשאכל ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּבמזיד,

.ÁÈּבזֹו זֹו ּתלין אם אכלוכן ׁשּלא 'ׁשבּועה ואמר: ונׁשּבע , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
אחת ואכל הּתנאי וׁשכח האחרת', אכלּתי אם מהן, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָאחת

חּיב; - ּבזדֹון הּׁשנּיה ואכל ְְְִֵֶַַַָָָָמהן,
.ËÈּבׁשגגה והּׁשנּיה ּבזדֹון, (חייב}ּפטּור{-הראׁשֹונה ְְְְִִִַָָָָָָָ

(מלקות) חּיב. ּבזדֹון, ׁשּתיהן ּפטּור; ּבׁשגגה, ׁשּתיהן ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָקרבן);
.Î'הּיֹום זֹו ּכּכר ׁשאכל -'ׁשבּועה אכלּה ולא הּיֹום ועבר , ְְְֲִֶַַַַָָָָָֹֹ

לֹוקה אינֹו ּבמזיד, ויֹורד; עֹולה קרּבן מביא ׁשהריּבׁשֹוגג, - ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָ
ׁשקר. ׁשבּועת על ׁשעבר ּפי על ואף מעׂשה, עׂשה ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלא

.‡Îלֹוקה מה אֹוּומּפני אכל, לא והּוא ׁשאכל נׁשּבע אם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ
מּפני מעׂשה? עׂשה ׁשּלא ּפי על ואף אכל, והּוא אכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
ולא ׁשּיעׂשה נׁשּבע אם אבל לּׁשקר; נׁשּבע ׁשבּועתֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּמעת

ׁשבּועה. מּׁשעת ׁשקר ׁשבּועת אינּה ְְְִֵֶֶַַָָָָעׂשה,
.·Îׁשבּועה' אֹו ,'ל אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה לחברֹו: ׁשאמר ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹמי

מסרב ׁשהיה אֹו ,'ל והּוא[מפציר]ׁשאכל אצלֹו לאכל ּבֹו ְְְֱֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
'לא האֹומר: וכן ,'ל ׁשאכל 'ׁשבּועה ואמר: ונׁשּבע ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹנמנע,
ׁשּלא נׁשּבע והרי אסּורין, אּלּו ּכל - 'ל אכל לא ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹׁשבּועה
אינֹו - ואכל ועבר האּלּו, הּלׁשֹונֹות ּכל אמר ואם אצלֹו; ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֹיאכל

אחת. אּלא ֶַַַָָחּיב

הּפרק ¤¤

צרֹור‡. ּפלֹוני איׁש ׁשּזרק ׁשּנׁשּבע לא[אבן]מי והּוא לּים, ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹ
ּבּטּוי; ּבׁשבּועת חּיב זה הרי - זרק והּוא זרק, ׁשּלא אֹו ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹזרק,
ׁשּיזרק להּׁשבע יכֹול אינֹו ׁשהרי ּבלהּבא, ׁשאינֹו ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹואף
ׁשּיעׂשּו אחרים על ׁשּנׁשּבע מי וכל ּפלֹוני. איׁש יזרק ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹוׁשּלא
אינֹו - אׁשּתֹו אֹו ּבניו היּו ואפּלּו - יעׂשּו ׁשּלא אֹו ,וכ ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹּכ
לבּטל; ולא לקּים לא ּבידֹו אין ׁשהרי ּבּטּוי, ּבׁשבּועת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹחּיב

מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרּומּכין מלקות איןבנן][עונש ׁשהרי - ְֲִֵֵֶַַַַ
ׁשוא. לׁשבּועת ּגֹורם ונמצא זֹו, ׁשבּועה לקּים ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָּבידֹו

אפׁשר·. ׁשהרי ׁשוא? ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה אינֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָולּמה
ׁשבּועתֹו ותתקּים מּמּנּו ׁשּיׁשמעּו אחרים ונמצאלאֹותן , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ

עליה לֹוקין ׁשאין ספק, התראת ׁשּנׁשּבע ּבעת ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּמתרין
ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו מפרׁש, ׁשּבּה לאו היה אם ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹאּלא

נזקקין אחרים אֹותן ואין זה[מחויבים]סנהדרין. ּדברי לקּים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו 'אמן', ענּו ּכן אם אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּנׁשּבע,

מׁשּבחין‚. אּלּו הרי - ּדבריו קּימּו הרּגילּוואם ׁשּלא , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹֻ
לּׁשוא. ׁשבּועה ְְְִַָָלהֹוציא

ּברׁשּותֹו,„. ׁשאינֹו ּדבר על ּבׁשּנׁשּבע אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּמה
ׁשּלא אֹו ּבסחֹורה יל ׁשּלא ׁשמעֹון על ראּובן ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹּכגֹון

ּבׂשר, יּכנסיאכל ׁשּלא ראּובן נׁשּבע אם אבל ּבזה; וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּבביתֹו ונכנסׁשמעֹון ׁשמעֹון ועבר מּנכסיו, יהנה וׁשּלא , ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ראּובן - ראּובן מּדעת ׁשּלא מּנכסיו ונהנה ראּובן, ׁשל ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלביתֹו
האסּור ּדבר על ׁשעבר חּיב, וׁשמעֹון אנּוס; הּוא ׁשהרי ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָּפטּור,
ּברׁשּותֹו. ׁשהּוא ּדבר על אּלא זה נׁשּבע ׁשּלא - לעׂשֹותֹו ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹלֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
אכל'‰. ׁשּלא לאכילה,'ׁשבּועה ראּויין ׁשאינן אכלין ואכל , ְְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּדברים אכל ּפטּור; - לׁשתּיה ראּויין ׁשאינן מׁשקין ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָוׁשתה
נבלֹות ּכּזית ׁשאכל ּכגֹון ּבאכילה, הּתֹורה מן ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהאסּורין
ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום ּפטּור - ּורמׂשים ׁשקצים ְְְְִִִִֵַָָָּוטרפֹות
וׁשתה לאכילה, ראּויין ׁשאינן אכלין ואכל ׁשאכל', ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ'ׁשבּועה
ּוטרפֹות נבלֹות ׁשאכל אֹו לׁשתּיה, ראּויין ׁשאינן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמׁשקין
אכילה; ידי יצא ׁשהרי ּבּטּוי, מּׁשבּועת ּפטּור - ּבהן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא

אכילה. ׁשמּה אכילתן אצלֹו, חׁשּובין ׁשהן ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָמאחר
.Â'אכלּתי ׁשּלא ראּויין'ׁשבּועה ׁשאינן ּדברים אכל והּוא , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

אכילה; ׁשמּה ׁשאכילתן חּיב, - ּוטרפֹות נבלֹות אֹו ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָלאכילה,
ׁשּנׁשּבע להּבא, אבל אכלן. ׁשהרי אצלֹו, הן חׁשּובין ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּכבר

נקרה ונקרה יאכל, ּכמֹו[מקרה]ׁשּלא אכילה, אינּה - ואכלם ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.Êואכל ּוטרפֹות', מּנבלֹות ׁשהּוא ּכל אכל ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹ'ׁשבּועה
חצי על מׁשּבע אינֹו ׁשהרי ּבׁשבּועה, חּיב - מּכּזית ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּפחֹות

סיני. מהר ִִֵַַׁשעּור
.Áחּיב ּוטרפה', נבלה מּכּזית ּפחֹות ׁשאכל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ'ׁשבּועה

עפר' אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה מּדבריםּבׁשבּועה. ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹ
ר ּפחֹותׁשאינן אכל חּיב; ּכּזית, אכל אם - לאכילה אּויין ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ׁשאין מּפני ׁשהּוא, ּבכל יתחּיב ׁשּמא - ספק זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּכּזית,
ׁשעּור. להצריכֹו ּכדי לאכילה ּדרּכֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָזה

.Ëחרצן לאכל ׁשּלא הּנׁשּבע ענבים]וכן מּמּנּו[גרעין ואכל , ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
אסּור ׁשהּוא נזיר הּנׁשּבע היה ספק. זה הרי - מּכּזית ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּפחֹות
ּבׁשבּועת חּיב אינֹו - מּכּזית ּפחֹות מּמּנּו ואכל ּבכּזית, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָּבחרצן
מׁשּבע ׁשהּוא ּכּזית על אּלא ּבׁשבּועתֹו ּדעּתֹו ׁשאין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּבּטּוי;
ואמר: ּפרׁש אם ,לפיכ עליו. חלה ׁשבּועה ואין ְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָָָעליו,

חּיב. - ואכלֹו אחד', חרצן אכל ׁשּלא ְְֲֶֶַַַַָָָָָֹֹ'ׁשבּועה
.Èּכּזית ואכל ּוטרפֹות', ּונבלֹות ּתמרים אכל ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ'ׁשבּועה

ּכלל ׁשהרי ּבּטּוי; ׁשבּועת מּׁשּום אף חּיב - טרפה אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָנבלה
ׁשבּועה ׁשחלה ּומּתֹו הּמּתרין, ּדברים עם האסּורין ְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָָֻּדברים
ׁשּבארנּו. ּכמֹו האסּורים, ּדברים על חלה הּתמרים, ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָעל

.‡Èנׁשּבע אם ּבהן,אבל וכּיֹוצא ּוטרפה נבלה יאכל ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
לא ּכלל, ׁשבּועה חּיּוב ּכאן אין - אכל לא ּבין אכל ְְִֵֵֵַַָָָָָֹֹּבין

ׁשוא. ׁשבּועת ולא ּבּטּוי ְְְְִַַָֹׁשבּועת
.·Èּתֹורה מאּסּורי ּבהן וכּיֹוצא ּוטרפה נבלה ׁשּיאכל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנׁשּבע

ּבין ׁשוא, ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה זה הרי אכל.- לא ּבין אכל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
.‚Èהּׁשנּיה - אכלּנה' ׁשּלא ׁשבּועה זֹו, ּכּכר ׁשאכל ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ'ׁשבּועה

ׁשבּועה על ולֹוקה לאכלּה; עליו מצוה ׁשהרי ׁשוא, ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָׁשבּועת
אף חּיב אכלּה, לא ואם אכל. לא ּבין אכל ּבין ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹׁשנּיה,

ּבּטּוי. ְִִַּבׁשבּועת
.„Èהּׁשנּיה - ׁשאכלּנה' ׁשבּועה זֹו, ּכּכר אכל ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ'ׁשבּועה
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על ולֹוקה לאכלּה; עליו אסּורה זֹו ׁשהרי ׁשוא, ְְְְְֲֲֵֶֶַַָָָָָָׁשבּועת
לֹוקה אכלּה, ואם אכלּה. לא ּבין אכלּה ּבין זֹו, ׁשנּיה ְְְֲֲֲִִֵֵֶָָָָָָָָֹׁשבּועה
הּמצוה, את לבּטל הּנׁשּבע ּכל וכן ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָאף
ׁשוא, ׁשבּועת מּׁשּום ולֹוקה ּבּטּוי, מּׁשבּועת ּפטּור - ּבּטל ְְְְְִִִִֵֶַַָָֹולא

לבּטלּה. ׁשּנׁשּבע הּמצוה ְְְְְִִֶֶַַַָָועֹוׂשה
.ÂËׁשּנׁשּבע ּכגֹון ילּבׁשּכיצד? וׁשּלא סּכה, יעׂשה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻ

אעיד 'ׁשּלא לחברֹו: הּנׁשּבע וכן צדקה. יּתן וׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּתפּלין,
ל אדע אם ל אעיד 'ׁשּלא אֹו יֹודעּה', ׁשאני זֹו עדּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹל
מצּוה ׁשהּוא מּפני ׁשוא, ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻעדּות'

וכ -להעיד; עדּות' ל אדע ׁשּלא 'ׁשבּועה לחברֹו: האֹומר ן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּכל וכן עדּות. לֹו ידע ׁשּלא ּבידֹו ׁשאין ׁשוא, ׁשבּועת זֹו ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהרי

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÊËהּמצוה את לקּים מּׁשבּועתנׁשּבע ּפטּור - קּים ולא , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ׁשּיּתן אֹו סּכה, אֹו לּולב ׁשּיעׂשה ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּכיצד? ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּבּטּוי.
ולא עׂשה ולא עדּות, לֹו ידע אם לֹו ׁשּיעיד אֹו לעני, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹצדקה
ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשאין ּבּטּוי; ׁשבּועת מּׁשּום ּפטּור זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָנתן
אינֹו רצה ואם עֹוׂשה רצה ׁשאם הרׁשּות, ּדברי על אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָחלה
הּנׁשּבע ּכל ,לפיכ להיטיב". אֹו "להרע ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָעֹוׂשה,
ׁשּיּכה ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּבּטּוי; מּׁשבּועת ּפטּור לאחרים, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָלהרע

אּנס ּביד ימסרּנּו אֹו ממֹונֹו, יגזל אֹו יקּללּנּו, אֹו [גזלן]ּפלֹוני, ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹ
לֹוקה ׁשהּוא לי, ויראה לעׂשֹות. ׁשּלא מצּוה ׁשהּוא מּפני -ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹֻ

ׁשוא. ׁשבּועת ְְִַָמּׁשּום
.ÊÈלעצמֹו להרע אףנׁשּבע - ּבעצמֹו ׁשּיחּבל ׁשּנׁשּבע ּכגֹון , ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָֹ

חּיב הרע, לא ואם עליו; חלה ׁשבּועה רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹעל
ׁשּבידֹו הטבה לאחרים להיטיב נׁשּבע ּבּטּוי. ׁשבּועת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמּׁשּום
ׁשבּועה - יכּבדּנּו אֹו לּׁשלטֹון, עליו ׁשּידּבר ּכגֹון - ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָלעׂשֹותּה
ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום חּיב עׂשה, ולא עבר ואם עליו; ְְְִִִַַַָָָָָָָָֹחלה

.ÁÈמּצה יאכל ׁשּלא אסּורנׁשּבע זה הרי ׁשּתים, אֹו ׁשנה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשבּועת מּׁשּום חּיב אכל, ואם הּפסח; ּבלילי מּצה ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלאכל
יאכל ׁשּלא נׁשּבע לא ׁשהרי - ׁשוא ׁשבּועת זֹו ואין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹּבּטּוי.
ּבהם מּצה ׁשאכילת עּתים ּכלל אּלא הּפסח, ּבלילי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּצה
ׁשבּועה ׁשחלה ּומּתֹו מצוה, ּבֹו מּצה ׁשאכילת עת עם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָרׁשּות
ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפסח. לילי על חלה הּימים, ׁשאר ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעל
יעלה ׁשּלא אֹו לעֹולם, סּכה ּבצל יׁשב ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻּכגֹון

ׁשּתים. אֹו ׁשנה ּבגד ְִֶֶַָָָָעליו
.ËÈהּיֹום ּתפּלין ׁשהּניח ּפלֹונינׁשּבע ׁשּנתעּטף הּניח, לא אֹו , ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַֹ

ׁשּזה לׁשעבר; ּבּטּוי ׁשבּועת זֹו הרי - נתעּטף לא אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּבציצית,
ולא לקּימּה לא הּמצוה על נׁשּבע ולא ׁשּנעׂשה, ּדבר ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹֹמּגיד

ְְַָלבּטלּה.
.Îימים ׁשלׁשה ייׁשן ׁשּלא ּכלּוםנׁשּבע יאכל ׁשּלא אֹו , ְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹֹ

אֹומרין: אין - ׁשוא ׁשבּועת ׁשהיא ּבזה, וכּיֹוצא ימים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשבעת
ּבֹו יהיה ולא ׁשּיצטער, עד זה ויצּום ׁשּיצטער, עד זה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ'יעֹור
מּיד אֹותֹו מלקין אּלא ייׁשן'; אֹו יאכל ּכ ואחר לסּבל, ְְְִִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹּכח

ׁשּירצה. עת ּבכל ויאכל וייׁשן ׁשוא, ׁשבּועת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹמּׁשּום
.‡Îּבאויר ּפֹורח ּגמל ׁשראה 'היאנׁשּבע לֹו: אמרּו - ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

קראתיו ּומּגדלֹו ראיתי, ּגדֹול 'עֹוף ואמר: לּׁשוא'? ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָנׁשּבעּת
קֹוראין אדם ּכל ׁשאין ּכלּום; זה אין - ּבדעּתי' היה וכ ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּגמל,

וכן ולֹוקה. אדם; ּכל אצל ּדעּתֹו ּובטלה לגמל, אּלא ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ'ּגמל'
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.·Îׁשהּׁשמׁש ּומּדע, ׂשכל ּבעלי החכמים אצל ידּוע ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדבר
הארץ מן העםּגדֹולה מן אחד נׁשּבע ּפעמים. וׁשבעים מאה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ

ׁשוא ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה אינֹו הארץ, מן ּגדֹולה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהּׁשמׁש
לכל וידּוע ּגלּוי זה ּדבר אין הּוא, ּכן ׁשהּדבר ּפי על ׁשאף -ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
נׁשּבע אם אּלא חּיב ואינֹו ּבלבד; הּנבֹונים לגדֹולי אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהעם
ּכגֹון העם, מּׁשאר אדם ּבני לׁשלׁשה וידּוע ׁשּגלּוי ּדבר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹעל

אבן. ׁשהּוא ואבן איׁש ׁשהּוא ְִִֶֶֶֶֶֶאיׁש
.‚Î,לֹוקה אינֹו - הארץ מן קטּנה ׁשהּׁשמׁש נׁשּבע אם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוכן

לכל ידּוע ּדבר זה ׁשאין מּפני ּכן; הּדבר ׁשאין ּפי על ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָואף
לא ׁשהרי - אּׁשה ׁשהּוא האיׁש על ׁשּנׁשּבע ּכמי ואינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאדם.
קטּנה. אֹותּה רֹואה הּוא ׁשהרי עיניו, ראּית על אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנׁשּבע

ּתקּופֹות חׁשּבֹון מּדברי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל השמשוכן [הקפת ְְְְִִֵֵֵֶֶַָֹ
הארץ] כדור את המזלות]ּומּזלֹותוהירח וגימטרּיֹות[י"ב ְְִִַַָ

אּלא[=גיאומטריה] נּכרין ׁשאינן חכמה מּדברי ּבהן וכּיֹוצא ,ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
אחדים .[בודדים]לאנׁשים ֲֲִִַָָ

וּפרק ¤¤

ונחם‡. ּבּטּוי, ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע ׁשבּועתֹו,[התחרט]מי על ְְְְִִִִֶַַַַָ
מצטער ׁשהּוא עליו]וראה זֹו,[יעיק ׁשבּועה קּים אם ְְְִִִֵֵֶַָָָ

ׁשּנֹולד אֹו אחרת, לדעת ּדעּתֹו ּדבר[נתחדש]ונהפכה לֹו ְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ונחם הּׁשבּועה, ּבׁשעת ּבדעּתֹו היה -[התחרט]ׁשּלא ּבגללֹו ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹ

הדיֹוטֹות לׁשלׁשה אֹו אחד, לחכם נׁשאל זה [אנשיםהרי ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָֹ
ׁשבּועתֹו;פשוטים] לֹו ּומּתירין חכם, ׁשם ׁשאין ְְִִֵֶַָָָָָּבמקֹום

ׁשּלא אֹו לעׂשֹותֹו, ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּדבר לעׂשֹות מּתר ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻויהיה
'הּתר הּנקרא הּוא וזה לעׂשֹותֹו. ׁשּנׁשּבע ּדבר ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלעׂשֹות

ְׁשבּועֹות'.
עּקר·. לֹו אין זה, מפורש]ודבר ׁשּבכתב,[מקור ּבּתֹורה ּכלל ְְְִִֵֶֶַָָָָָָ

הּקּבלה מּפי רּבנּו מּמׁשה למדּו ּכ פה]אּלא שבעל ,[תורה ְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּבעצמֹו, הּוא ּדברֹו יחל ׁשּלא - ּדברֹו" יחל "לא ׁשּכתּוב ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּזה

ּבנפׁש ּבׁשאט ראׁש קּלּות זלזול]ּדר ׁשּנאמר:[בדרך ּכענין , ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
מּתיר חכם ּבֹו, וחזר נחם אם אבל ;"אלהי ׁשם את ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ"וחּללּת

לֹו.
עצמֹו‚. ׁשבּועת להּתיר יכֹול אדם רּׁשאיואין אדם ואין . ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָ

ּבחכמה; מּמּנּו ּגדֹול ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום נדר אֹו ׁשבּועה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָלהּתיר
רּבֹו מּדעת אּלא להּתיר לֹו אסּור רּבֹו, ּבֹו ׁשּיׁש .ּובמקֹום ְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

לֹו„. להּתיר החכם לפני ׁשּיבֹוא הּוא - ׁשּנׁשּבע איׁשזה ּבין , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
להּׁשאל ׁשליח עֹוׂשה ואינֹו אּׁשה; התרה]ּבין על[לבקש לֹו ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

- לּה ּומּתירין אׁשּתֹו, לחרטת ׁשליח נעׂשה והּבעל ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַָָָנדרֹו.
להּתיר אֹותם יקּבץ לא אבל מקּבצים; ׁשלׁשה ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֻּובלבד

לאׁשּתֹו נדר להּתיר ׁשליח נעׂשה ואינֹו לכּתחּלה, [כלומרלּה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
בשמם] להתיר לא ואפילו מהמתירים, חלק להיות יכול .אינו

הּמבהק‰. לחכם הּנׁשּבע יבֹוא מּתירין? ,[=מומחה]ּכיצד ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
'אני ואֹומר: ממחה, ׁשם אין אם הדיֹוטֹות לׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹֻאֹו
ׁשאני יֹודע הייתי ואּלּו ונחמּתי; ,וכ ּכ על ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָנׁשּבעּתי

ּכה עד זה ּבדבר ּכ[=כדי-כך]מצטער לי ׁשּיארע עד אֹו ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
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ּכמֹו הּׁשבּועה ּבעת ּדעּתי היתה ואּלּו נׁשּבע; הייתי לא ,ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹוכ
לֹו: אֹומר הּׁשלׁשה ּגדֹול אֹו והחכם נׁשּבע'. הייתי לא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹעּתה,
,'ל 'ׁשרּוי ואֹומר: חֹוזר 'הן'; אֹומר: והּוא נחמּת'? ְְְְִֵֵֵֵַָָָָ'ּוכבר
ּבכל זה ּבענין ּכּיֹוצא ּכל וכן ,'ל 'מחּול אֹו ,'ל 'מּתר ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹֻאֹו
ׁשבּועת 'נעקרה אֹו ,'ל 'מּופר לֹו: אמר אם אבל ',לׁשֹון. ְְְֲִֶֶַָָָָָָָ

מפר ׁשאין ּכלּום; אמר לא - זה ּבענין ּכּיֹוצא ללאוכל [אף ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
אּלאסיבה] אֹומר אינֹו החכם אבל האב, אֹו הּבעל ֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא

ּומחילה הּתר הנודר]לׁשֹון חרטת על .[המבוסס ְְִֵֶָ
.Âּוׁשבּועֹות נדרים להּתיר ּכׁשרים ּבּלילההּקרֹובים ּומּתירין . ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָ

לעמוד]ּומעּמד יכולים ּדין[המתירים הּזה ההּתר ׁשאין - ְִֵֵֶֶֶַַָֻ
התרת אלא לדין, פסולים והקרובים ומיושב ביום דווקא [שדנים

אלו] כל בה שאין והיתר איסור להוראת דומה לפיכנדרים .ְִָ
דין] זה נׁשאלין[שאין אם[להתיר], ּבׁשּבת, ּונדרים לׁשבּועֹות ְְְְִִִִִַָָָ

ׁשּיאכל ּכדי ׁשבּועתֹו לֹו ׁשּיּתירּו ּכגֹון הּׁשּבת, לצר ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהיּו
נדרֹו אֹו ׁשבּועתֹו להּתיר ּפנאי לֹו היה ואפּלּו הּיֹום; ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָויׁשּתה
הּׁשּבת. לצר והּוא הֹואיל ּבׁשּבת, מּתיר זה הרי ׁשּבת, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמערב

.Ê'אמן' וענה לׁשמעֹון ׁשהׁשּביע הּׁשבּועה,ראּובן קּבל אֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
לֹו מּתירין אין - עליה ונׁשאל ׁשבּועתֹו, על ׁשמעֹון ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָונחם
נדר אֹו ראּובן נׁשּבע אם וכן ׁשהׁשּביעֹו. ראּובן ּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאּלא
ונׁשאל ונחם, ּבֹו, ׁשמעֹון יהנה ׁשּלא אֹו ּבׁשמעֹון, יהנה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
מּמּנּו ׁשּנדר ׁשמעֹון ּבפני אּלא לֹו מּתירין אין - ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלחכם
אּלא לֹו מּתירין אין ּגֹוי, אֹו קטן ׁשמעֹון היה ואפּלּו ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָּבהנאה;
ׁשבּועתֹו, אֹו נדרֹו זה ׁשהּתיר הּנּדר ׁשּידע ּכדי - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבפניו

לֹו יהּנה ממנו]ּולפיכ יהנה .[או ְְִֶַָ
.Áעצמֹו לבין ּבינֹו הּנׁשּבע ואפּלּואחד ּברּבים, הּנׁשּבע ואחד , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

נׁשאל זה הרי - ונחם יׂשראל, אלהי ּבה' המיחד, ּבּׁשם ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻנׁשּבע
על ׁשּנדר אֹו רּבים, ּדעת על נׁשּבע לֹו; ּומּתירין ׁשבּועתֹו, ְְִִִִֶַַַַַַַַַָָעל

מצוה. לדבר אּלא לעֹולם, לֹו מּתירין אין - רּבים ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּדעת
.Ëיהנהּכיצד ׁשּלא רּבים ּבדעת ׁשבּועתֹו ותלה נׁשּבע ? ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
העיר}ּבפלֹוני{ אֹותּה ּבני והצרכּו לעֹולם, העיר) (מבני ְְְְְְִִִֵָָָֻ

ׁשּיזּבח אֹו ּבניהם, את ׁשּימּול למי אֹו ּתֹורה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹללמד
נׁשאל[=שישחט] זה הרי - ּבלבד זה אּלא נמצא ולא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹלהם,

ועֹוׂשה ׁשבּועתֹו, לֹו ּומּתירין הדיֹוטֹות, לׁשלׁשה אֹו ְְְְְִִִֶֶַָָָָֹלחכם
ׁשּלא ׁשּנׁשּבע האנׁשים מאֹותם ׂשכרֹו ונֹוטל אּלּו, מצוֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלהן

מהם. ֵֵֶֶָיהנה
.Èׁשבּועתֹו על נחם ולא ׁשּנׁשּבע, ּדיןמי לבית ּובא [בהכרה, ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

ובדעתו] התרה ברת אינה ׁשבּועתֹוששבועתו [למרותלקּים ְְֵַָ
למצוהזאת] ּגֹורם זֹו ׁשבּועה ׁשהּתר הּדּינין ראּו אם -ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשבּועה וׁשּקּיּום לחברֹו, אדם ּבין לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּולׁשלֹום
ּפתח לֹו ּפֹותחין - ולקטטה לעברה ּגֹורם ,[לחרטה]זֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

ׁשּגֹורמת דברים לֹו ּומֹודיעין ּבּדבר, עּמֹו ונֹותנין ְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָונֹוׂשאין
ׁשּיתנחם; עד ואםׁשבּועתֹו, לֹו; מּתירין ּבדבריהם, נחם אם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
ּבמריֹו ועמד נחם ׁשבּועתֹו.[=בסרובו]לא יקּים זה הרי , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ

.‡Èאׁשּתֹו את ׁשּיגרׁש נׁשּבע יׂשראליּכיצד? יהנה ׁשּלא אֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
יֹום, ׁשלׁשים יין יׁשּתה ולא ּבׂשר יאכל ׁשּלא אֹו ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹֹֹמּנכסיו,
אּתה ,אׁשּת את ּתגרׁש אם 'ּבני, לֹו: אֹומרין - ּבזה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָוכּיֹוצא

לעז רע]מֹוציא מה[שם מּפני העם: ואֹומרין ,ּבני על ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

ּגרּוׁשה; ּבני להם קֹוראין ּולמחר אּלּו? ׁשל אּמן ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָנתּגרׁשה
להחזירּה' יכֹול אּתה ואי לאחר, ּתּנׂשא לאחרוׁשּמא [אף ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

מהשני] ׁשּלאשתצא ׁשּנׁשּבעּת זה 'וכן אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ;ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
על עֹובר ותהיה זה, יצטר למחר - מּנכסי יׂשראלי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיהנה
וכּיֹוצא ּתפּתח", "ּפתח אֹו ּבֹו", "והחזקּת ,"עּמ אחי ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ"וחי
ׁשלׁשים יין ּתׁשּתה ולא ּבׂשר ּתאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבעּת וזה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹּבהן.
וענג טֹוב יֹום ׂשמחת ּומבּטל ּברגל, ּפֹוגע אּתה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹיֹום
- נׁשּבע' הייתי לא זה, יֹודע הייתי 'אּלּו אמר: אם ְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּבת'.
אני ורֹוצה נחמּתי, לא כן ּפי על 'אף אמר: ואם לֹו; ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָֹמּתירין

לֹו. מּתירין אין - זה' ְִִֵֶַָּבכל
.·Èּבנֹולד ּפֹותחין שנשבע]אין אחר שנתחדש ּכיצד?[דבר . ְְִֵֵַָ

ולא הֹואיל - העיר סֹופר ונעׂשה ּבפלֹוני, יהנה ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹנׁשּבע
הּוא אמר ואפּלּו זה; ּבדבר לֹו ּפֹותחין אין ׁשבּועתֹו, על ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָנחם
מּתירין אין - נׁשּבע' הייתי לא יֹודע, הייתי 'אּלּו ְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹמעצמֹו:

רצ אּלא נחם, לא ועדין הֹואיל וׁשּלאלֹו, לֹו, יהנה ׁשּלא ֹונֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
הּנֹולד, מּפני מעצמֹו הּוא נחם אם אבל סֹופר. זה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָיעׂשה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. מּתירין - ּדעּתֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹונהפכה
.‚Èזֹו ׁשבּועה יּתיר ׁשּלא ונׁשּבע ּדבר, על ׁשּנׁשּבע ונחםמי , ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּתחּלה, האחרֹונה הּׁשבּועה על נׁשאל זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הראׁשֹונה. על יּׁשאל ּכ ואחר ְִִִֵַַַַָָָָיּתיר,

.„Èיּׁשאל ׁשאם ּכ אחר ונׁשּבע ּפלֹוני, עם ידּבר ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנׁשּבע
- ונחם לעֹולם, יין לׁשּתֹות אסּור יהיה ויּתירּה, זֹו ׁשבּועה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָעל
יּׁשאל ּכ ואחר ּומּתירּה, הראׁשֹונה, הּׁשבּועה על נׁשאל זה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהרי

נדר מּתירין ׁשאין הּׁשנּיה; חלּו.על לא ׁשעדין ׁשבּועה אֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשלׁשים ּבׂשר יאכל ׁשּלא ונׁשּבע ּבניסן, עֹומד היה אם ,ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹלפיכ
אּיר. ׁשּיּכנס עד נׁשאל אינֹו - ונחם אּיר, חדׁש מראׁש ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹיֹום

.ÂËלפלֹוני יהנה ׁשּלא ׁשּיּׁשאלנׁשּבע לחכם יהנה וׁשּלא , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּכ ואחר הראׁשֹונה, ׁשבּועה על נׁשאל - זֹו ׁשבּועה על ְְְְִִַַַַָָָָָָלֹו

הּׁשנּיה. על ְִִֵַַָָיּׁשאל
.ÊËנזיר הּוא והרי לפלֹוני, יהנה ׁשּלא עלנׁשּבע נׁשאל אם ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

נזירּותֹו. על ּכ ואחר ּתחּלה, ׁשבּועתֹו על יּׁשאל - זֹו ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָׁשבּועה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.ÊÈ,הּיֹום אכל ׁשּלא ׁשבּועה הּיֹום, אכל ׁשּלא ְְֶֶַַַַָָֹֹֹֹ'ׁשבּועה
'ׁשבּועה זֹו: ּכּכר על ׁשאמר אֹו הּיֹום', אכל ׁשּלא ְְִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשבּועה

אכ ׁשּלא ׁשבּועה אכלּנה, אכלּנה',ׁשּלא ׁשּלא ׁשבּועה לּנה, ְְְְְֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֹֹֹ
והּתרה ראׁשֹונה ׁשבּועה על מּׁשּוםונׁשאל חּיב זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻ

מּׁשּום חּיב הּׁשנּיה, על נׁשאל אם וכן ׁשנּיה; ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָׁשבּועה
ראׁשֹונה מּׁשּום חּיב ּבלבד, הּׁשליׁשית על נׁשאל ְְְְִִִִִִִִַַַַַָָׁשליׁשית.
מּפני ּכן, אם ראׁשֹונה. מּׁשּום חּיב הּׁשנּיה, על נׁשאל ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָּוׁשנּיה;
נׁשאל לא ׁשאם ׁשבּועה'? על חלה ׁשבּועה 'אין אמרּו: ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹמה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחת, אּלא חּיב אינֹו - ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָואכלּה
.ÁÈלהּבא ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע ּכגֹוןמי ּבׁשבּועתֹו, וׁשּקר , ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

קדם ׁשאכלּה ואחר ואכלּה, זֹו ּפת יאכל ׁשּלא ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
מזיד, היה אם ׁשּילקה קדם אֹו ׁשֹוגג, היה אם קרּבנֹו ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשּיביא
הּקרּבן מן ּפטּור זה הרי - לֹו והּתירּה לחכם, ונׁשאל ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָנחם
ללקֹות, ּכפתּוהּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא הּמלקּות. מן ְְְְֲִִִֶַַָָֹאֹו
ּפטּור. זה הרי - להלקֹותֹו ׁשּיתחילּו קדם לֹו והּתירּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹונׁשאל
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ּכמֹו הּׁשבּועה ּבעת ּדעּתי היתה ואּלּו נׁשּבע; הייתי לא ,ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹוכ
לֹו: אֹומר הּׁשלׁשה ּגדֹול אֹו והחכם נׁשּבע'. הייתי לא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹעּתה,
,'ל 'ׁשרּוי ואֹומר: חֹוזר 'הן'; אֹומר: והּוא נחמּת'? ְְְְִֵֵֵֵַָָָָ'ּוכבר
ּבכל זה ּבענין ּכּיֹוצא ּכל וכן ,'ל 'מחּול אֹו ,'ל 'מּתר ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹֻאֹו
ׁשבּועת 'נעקרה אֹו ,'ל 'מּופר לֹו: אמר אם אבל ',לׁשֹון. ְְְֲִֶֶַָָָָָָָ

מפר ׁשאין ּכלּום; אמר לא - זה ּבענין ּכּיֹוצא ללאוכל [אף ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
אּלאסיבה] אֹומר אינֹו החכם אבל האב, אֹו הּבעל ֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא

ּומחילה הּתר הנודר]לׁשֹון חרטת על .[המבוסס ְְִֵֶָ
.Âּוׁשבּועֹות נדרים להּתיר ּכׁשרים ּבּלילההּקרֹובים ּומּתירין . ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָ

לעמוד]ּומעּמד יכולים ּדין[המתירים הּזה ההּתר ׁשאין - ְִֵֵֶֶֶַַָֻ
התרת אלא לדין, פסולים והקרובים ומיושב ביום דווקא [שדנים

אלו] כל בה שאין והיתר איסור להוראת דומה לפיכנדרים .ְִָ
דין] זה נׁשאלין[שאין אם[להתיר], ּבׁשּבת, ּונדרים לׁשבּועֹות ְְְְִִִִִַָָָ

ׁשּיאכל ּכדי ׁשבּועתֹו לֹו ׁשּיּתירּו ּכגֹון הּׁשּבת, לצר ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהיּו
נדרֹו אֹו ׁשבּועתֹו להּתיר ּפנאי לֹו היה ואפּלּו הּיֹום; ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָויׁשּתה
הּׁשּבת. לצר והּוא הֹואיל ּבׁשּבת, מּתיר זה הרי ׁשּבת, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמערב

.Ê'אמן' וענה לׁשמעֹון ׁשהׁשּביע הּׁשבּועה,ראּובן קּבל אֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
לֹו מּתירין אין - עליה ונׁשאל ׁשבּועתֹו, על ׁשמעֹון ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָונחם
נדר אֹו ראּובן נׁשּבע אם וכן ׁשהׁשּביעֹו. ראּובן ּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאּלא
ונׁשאל ונחם, ּבֹו, ׁשמעֹון יהנה ׁשּלא אֹו ּבׁשמעֹון, יהנה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
מּמּנּו ׁשּנדר ׁשמעֹון ּבפני אּלא לֹו מּתירין אין - ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלחכם
אּלא לֹו מּתירין אין ּגֹוי, אֹו קטן ׁשמעֹון היה ואפּלּו ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָּבהנאה;
ׁשבּועתֹו, אֹו נדרֹו זה ׁשהּתיר הּנּדר ׁשּידע ּכדי - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבפניו

לֹו יהּנה ממנו]ּולפיכ יהנה .[או ְְִֶַָ
.Áעצמֹו לבין ּבינֹו הּנׁשּבע ואפּלּואחד ּברּבים, הּנׁשּבע ואחד , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

נׁשאל זה הרי - ונחם יׂשראל, אלהי ּבה' המיחד, ּבּׁשם ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻנׁשּבע
על ׁשּנדר אֹו רּבים, ּדעת על נׁשּבע לֹו; ּומּתירין ׁשבּועתֹו, ְְִִִִֶַַַַַַַַַָָעל

מצוה. לדבר אּלא לעֹולם, לֹו מּתירין אין - רּבים ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּדעת
.Ëיהנהּכיצד ׁשּלא רּבים ּבדעת ׁשבּועתֹו ותלה נׁשּבע ? ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
העיר}ּבפלֹוני{ אֹותּה ּבני והצרכּו לעֹולם, העיר) (מבני ְְְְְְִִִֵָָָֻ

ׁשּיזּבח אֹו ּבניהם, את ׁשּימּול למי אֹו ּתֹורה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹללמד
נׁשאל[=שישחט] זה הרי - ּבלבד זה אּלא נמצא ולא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹלהם,

ועֹוׂשה ׁשבּועתֹו, לֹו ּומּתירין הדיֹוטֹות, לׁשלׁשה אֹו ְְְְְִִִֶֶַָָָָֹלחכם
ׁשּלא ׁשּנׁשּבע האנׁשים מאֹותם ׂשכרֹו ונֹוטל אּלּו, מצוֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלהן

מהם. ֵֵֶֶָיהנה
.Èׁשבּועתֹו על נחם ולא ׁשּנׁשּבע, ּדיןמי לבית ּובא [בהכרה, ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

ובדעתו] התרה ברת אינה ׁשבּועתֹוששבועתו [למרותלקּים ְְֵַָ
למצוהזאת] ּגֹורם זֹו ׁשבּועה ׁשהּתר הּדּינין ראּו אם -ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשבּועה וׁשּקּיּום לחברֹו, אדם ּבין לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּולׁשלֹום
ּפתח לֹו ּפֹותחין - ולקטטה לעברה ּגֹורם ,[לחרטה]זֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

ׁשּגֹורמת דברים לֹו ּומֹודיעין ּבּדבר, עּמֹו ונֹותנין ְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָונֹוׂשאין
ׁשּיתנחם; עד ואםׁשבּועתֹו, לֹו; מּתירין ּבדבריהם, נחם אם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
ּבמריֹו ועמד נחם ׁשבּועתֹו.[=בסרובו]לא יקּים זה הרי , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ

.‡Èאׁשּתֹו את ׁשּיגרׁש נׁשּבע יׂשראליּכיצד? יהנה ׁשּלא אֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
יֹום, ׁשלׁשים יין יׁשּתה ולא ּבׂשר יאכל ׁשּלא אֹו ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹֹֹמּנכסיו,
אּתה ,אׁשּת את ּתגרׁש אם 'ּבני, לֹו: אֹומרין - ּבזה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָוכּיֹוצא

לעז רע]מֹוציא מה[שם מּפני העם: ואֹומרין ,ּבני על ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

ּגרּוׁשה; ּבני להם קֹוראין ּולמחר אּלּו? ׁשל אּמן ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָנתּגרׁשה
להחזירּה' יכֹול אּתה ואי לאחר, ּתּנׂשא לאחרוׁשּמא [אף ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

מהשני] ׁשּלאשתצא ׁשּנׁשּבעּת זה 'וכן אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ;ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
על עֹובר ותהיה זה, יצטר למחר - מּנכסי יׂשראלי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיהנה
וכּיֹוצא ּתפּתח", "ּפתח אֹו ּבֹו", "והחזקּת ,"עּמ אחי ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ"וחי
ׁשלׁשים יין ּתׁשּתה ולא ּבׂשר ּתאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבעּת וזה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹּבהן.
וענג טֹוב יֹום ׂשמחת ּומבּטל ּברגל, ּפֹוגע אּתה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹיֹום
- נׁשּבע' הייתי לא זה, יֹודע הייתי 'אּלּו אמר: אם ְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּבת'.
אני ורֹוצה נחמּתי, לא כן ּפי על 'אף אמר: ואם לֹו; ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָֹמּתירין

לֹו. מּתירין אין - זה' ְִִֵֶַָּבכל
.·Èּבנֹולד ּפֹותחין שנשבע]אין אחר שנתחדש ּכיצד?[דבר . ְְִֵֵַָ

ולא הֹואיל - העיר סֹופר ונעׂשה ּבפלֹוני, יהנה ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹנׁשּבע
הּוא אמר ואפּלּו זה; ּבדבר לֹו ּפֹותחין אין ׁשבּועתֹו, על ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָנחם
מּתירין אין - נׁשּבע' הייתי לא יֹודע, הייתי 'אּלּו ְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹמעצמֹו:

רצ אּלא נחם, לא ועדין הֹואיל וׁשּלאלֹו, לֹו, יהנה ׁשּלא ֹונֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
הּנֹולד, מּפני מעצמֹו הּוא נחם אם אבל סֹופר. זה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָיעׂשה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. מּתירין - ּדעּתֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹונהפכה
.‚Èזֹו ׁשבּועה יּתיר ׁשּלא ונׁשּבע ּדבר, על ׁשּנׁשּבע ונחםמי , ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּתחּלה, האחרֹונה הּׁשבּועה על נׁשאל זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הראׁשֹונה. על יּׁשאל ּכ ואחר ְִִִֵַַַַָָָָיּתיר,

.„Èיּׁשאל ׁשאם ּכ אחר ונׁשּבע ּפלֹוני, עם ידּבר ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנׁשּבע
- ונחם לעֹולם, יין לׁשּתֹות אסּור יהיה ויּתירּה, זֹו ׁשבּועה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָעל
יּׁשאל ּכ ואחר ּומּתירּה, הראׁשֹונה, הּׁשבּועה על נׁשאל זה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהרי

נדר מּתירין ׁשאין הּׁשנּיה; חלּו.על לא ׁשעדין ׁשבּועה אֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשלׁשים ּבׂשר יאכל ׁשּלא ונׁשּבע ּבניסן, עֹומד היה אם ,ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹלפיכ
אּיר. ׁשּיּכנס עד נׁשאל אינֹו - ונחם אּיר, חדׁש מראׁש ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹיֹום

.ÂËלפלֹוני יהנה ׁשּלא ׁשּיּׁשאלנׁשּבע לחכם יהנה וׁשּלא , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּכ ואחר הראׁשֹונה, ׁשבּועה על נׁשאל - זֹו ׁשבּועה על ְְְְִִַַַַָָָָָָלֹו

הּׁשנּיה. על ְִִֵַַָָיּׁשאל
.ÊËנזיר הּוא והרי לפלֹוני, יהנה ׁשּלא עלנׁשּבע נׁשאל אם ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

נזירּותֹו. על ּכ ואחר ּתחּלה, ׁשבּועתֹו על יּׁשאל - זֹו ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָׁשבּועה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.ÊÈ,הּיֹום אכל ׁשּלא ׁשבּועה הּיֹום, אכל ׁשּלא ְְֶֶַַַַָָֹֹֹֹ'ׁשבּועה
'ׁשבּועה זֹו: ּכּכר על ׁשאמר אֹו הּיֹום', אכל ׁשּלא ְְִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשבּועה

אכ ׁשּלא ׁשבּועה אכלּנה, אכלּנה',ׁשּלא ׁשּלא ׁשבּועה לּנה, ְְְְְֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֹֹֹ
והּתרה ראׁשֹונה ׁשבּועה על מּׁשּוםונׁשאל חּיב זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻ

מּׁשּום חּיב הּׁשנּיה, על נׁשאל אם וכן ׁשנּיה; ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָׁשבּועה
ראׁשֹונה מּׁשּום חּיב ּבלבד, הּׁשליׁשית על נׁשאל ְְְְִִִִִִִִַַַַַָָׁשליׁשית.
מּפני ּכן, אם ראׁשֹונה. מּׁשּום חּיב הּׁשנּיה, על נׁשאל ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָּוׁשנּיה;
נׁשאל לא ׁשאם ׁשבּועה'? על חלה ׁשבּועה 'אין אמרּו: ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹמה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחת, אּלא חּיב אינֹו - ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָואכלּה
.ÁÈלהּבא ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע ּכגֹוןמי ּבׁשבּועתֹו, וׁשּקר , ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

קדם ׁשאכלּה ואחר ואכלּה, זֹו ּפת יאכל ׁשּלא ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
מזיד, היה אם ׁשּילקה קדם אֹו ׁשֹוגג, היה אם קרּבנֹו ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשּיביא
הּקרּבן מן ּפטּור זה הרי - לֹו והּתירּה לחכם, ונׁשאל ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָנחם
ללקֹות, ּכפתּוהּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא הּמלקּות. מן ְְְְֲִִִֶַַָָֹאֹו
ּפטּור. זה הרי - להלקֹותֹו ׁשּיתחילּו קדם לֹו והּתירּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹונׁשאל
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ה'תשע"ב סיון כ' ראשון יום

zFkxA zFkld¦§§¨
י ¤¤ּפרק

ּפתיחה‡. ּבהן ׁשאין הרּבה אחרים ּודברים אחרֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּברכֹות
חתימה[בברוך] ׁשבח[בברוך]ולא ּדר חכמים ּתּקנּו , ְְֲֲִִִֶֶֶַָָֹ

ׁשּכבר הּתפּלה ּברכֹות ּכמֹו הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש ְְְְְְִִֶַַָָָָָָוהֹודיה
חדׁשים ּכלים והּקֹונה חדׁש, ּבית הּבֹונה אּלּו: והם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכתבנּום;
ה' אּתה ּברּו' :מבר - לֹו אין ּבין ּבהן ּכּיֹוצא לֹו יׁש ְֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבין
הּזה'. לּזמן והּגיענּו וקּימנּו ׁשהחינּו העֹולם, מל ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאלהינּו

.·מבר יֹום, ׁשלׁשים לאחר חברֹו את הרֹואה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹוכן
ּברּו' :מבר חדׁש, עׂשר ׁשנים לאחר ראהּו ואם ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ'ׁשהחינּו';

הּמתים' מחּיה העֹולם, מל אלהינּו ה' ּפריאּתה הרֹואה . ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
'ׁשהחינּו'. מבר ראּיתֹו ּבתחּלת לׁשנה, מּׁשנה ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּמתחּדׁש

.‚:מבר טֹובה, ׁשמּועה מלׁשמע אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְְֱֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּברּו' :מבר רעה, ׁשמּועה ׁשמע והּמטיב'; הּטֹוב ְְְִֵֵַַַָָָָָָָָהעֹולם,
ּכדר נפׁש, ּבטֹובת הרעה על לבר אדם וחּיב האמת'. ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּדּין
ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: - ּבׂשמחה הּטֹובה על ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמבר
אהבה ּובכלל ,"מאד ּובכל נפׁש ּובכל לבב ּבכל ,ְְְְְְְְְֱֲִֶֶַַַָָָָָֹֹאלהי
ויׁשּבח יֹודה לֹו, ׁשּיצר ּבעת ׁשאפּלּו ּבּה, ׁשּנצטּוינּו היתרה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָזֹו

ְְִָּבׂשמחה.
על„. אף - טֹובה ׁשמּועה ׁשּׁשמע אֹו טֹובה, אליו ְִִֵֶַַַָָָָָָהּגיעה

ּתגרם זֹו ׁשּטֹובה מראין, ׁשהּדברים מברּפי - רעה לֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּׁשמע אֹו רעה, אליו נגעה אם וכן והּמטיב'; ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ'הּטֹוב
ּגֹורמת זֹו ׁשרעה מראין, ׁשהּדברים ּפי על אף - רעה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשמּועה
העתיד על מברכין ׁשאין האמת'; 'ּדּין מבר - טֹובה ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלֹו

עּתה ּׁשארע מה על אּלא .להיֹות, ְִֵֶֶַַַַָָ
'ׁשהחינּו'‰. מבר ׂשדה, לֹו יׁש אם - רּבים ּגׁשמים ;ירדּו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ואם והּמטיב'. 'הּטֹוב מבר אחרים, וׁשל ׁשּלֹו היתה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָואם
ּכל על אלהינּו, ה' ל אנחנּו 'מֹודים :מבר ׂשדה, לֹו ְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָָֹאין
ּכּים, ׁשירה מלא פינּו ואּלּו לנּו; ׁשהֹורדּת וטּפה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָטּפה
הרקיע, ּכמרחבי ׁשבח וׂשפתֹותינּו ּגּליו, ּכהמֹון רּנה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּולׁשֹוננּו
ׁשמים, ּכנׁשרי פרּוׂשֹות וידינּו וכּירח, ּכּׁשמׁש מאירֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָועינינּו
ה' ל להֹודֹות מסּפיקין אנּו אין - ּכאּילֹות קּלֹות ְְְְְִִֵֵַַַַָָָורגלינּו
אלפי מאלף אחת על אפּלּו מלּכנּו, ׁשמ את ּולבר ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹאלהינּו,
ועם עּמנּו ׁשעׂשית הּטֹובֹות ּפעמים רבבֹות רבבי ורב ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֹאלפים
מּבית אלהינּו, ה' ּגאלּתנּו מּמצרים - מּלפנים ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵַַָָֹאבֹותינּו
ּומחרב ּכלּכלּתנּו, ּובׂשבע זנּתנּו, ּברעב ּפדיתנּו, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָעבדים
ּדּליתנּו רּבים רעים ּומחלאים מּלטּתנּו, ּומּדבר ְְֳִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּצלּתנּו,
עזבּונּו ולא אלהינּו, ה' רחמי עזרּונּו הּנה ועד ְְְֱֲֲֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹמלּכנּו;
ׁשּנפחּת ּונׁשמה ורּוח ּבנּו, ׁשּפּלגּת אברים ּכן, על .ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָחסדי
יֹודּו ּברּנה הם הן - ּפינּו ּבתֹו ׂשמּת אׁשר ולׁשֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָּבאּפנּו,

ההֹודיֹות רב ה', אּתה ּברּו מלּכנּו. ,ׁשמ את ויברכּו ,ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹל
הּתׁשּבחֹות'. ְִֵַָאל

.Âהארץ,מאימת על הּמים מּׁשּירּבּו הּגׁשמים? על מברכין י ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
וילכּו הּמים, ּפני על הּמטר מן אבעּבּועֹות ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָויעלּו

זה לקראת זה .האבעּבּועֹות ְְֲִֶֶַַָ
.Êמבר - אחין עּמֹו יׁש אם - וירׁשּתּו' אביו 'מת לֹו: ְְִִִִִֵֵֵַַָָָָאמרּו

אין ואם והּמטיב'; 'הּטֹוב ּכ ואחר האמת', 'ּדּין ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבּתחּלה
טֹובה ׁשּכל - ּדבר ׁשל קצבֹו 'ׁשהחינּו'. מבר אחים, ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָעּמֹו
ׁשהיא וטֹובה והּמטיב'; 'הּטֹוב מבר ולאחרים, לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהיא

'ׁשהחינּו' מבר לבּדֹו, .לֹו ְְֱֵֶֶַָָ
.Áלהֹודֹות צריכין ׁשּיצאארּבעה וחבּוׁש ׁשּנתרּפא, חֹולה - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּדרכים והֹולכי ּכׁשּיעלּו, הּים ויֹורדי האסּורים, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָמּבית
מהם ּוׁשנים עׂשרה, ּבפני להֹודֹות ּוצריכין ליּׁשּוב; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָּכׁשּיּגיעּו
זקנים ּובמֹוׁשב עם, ּבקהל "וירֹוממּוהּו ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָחכמים,
אּתה ּברּו' :ּומבר ּביניהן עֹומד מֹודה? וכיצד ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיהללּוהּו".
ּכל ׁשּגמלני טֹובֹות, לחּיבים הּגֹומל העֹולם, מל אלהינּו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה'
,יגמל הּוא טֹוב, ׁשּגמל' אֹומרים: הּׁשֹומעין וכל ְְְְְְְִִִֶַָָָטֹוב';

ֶָסלה'.
.Ëסּוף ים ּכגֹון ליׂשראל, נּסים ּבֹו ׁשּנעׂשּו מקֹום ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָהרֹואה

הּירּדן יהושע]ּומעּברֹות בימי ישראל בו מבר:[שעברו - ְְְְֵֵַַַָ
לאבֹותינּו נּסים ׁשעׂשה העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
אבל לרּבים. נס ּבֹו ׁשּנעׂשה מקֹום ּכל וכן הּזה'; ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבּמקֹום
ּבנֹו ּובן ּובנֹו הּיחיד אֹותֹו - לּיחיד נס ּבֹו ׁשּנעׂשה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָמקֹום
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הּמקֹום: אֹותֹו ּכׁשּיראה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמבר
לאבי נס 'ׁשעׂשה אֹו: הּזה', ּבּמקֹום נס לי ׁשעׂשה ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהעֹולם,

אריֹות ּגב הרֹואה הּזה'. דניאל]ּבּמקֹום בו וכבׁשן[שהושלך , ְְֲִֶֶַַַָָָֹ
ועזריה]האׁש מישאל חנניה בו 'ּברּו[שהושלכו :מבר - ְֵֵָָָ

ּבּמקֹום לּצּדיקים נס ׁשעׂשה העֹולם, מל אלהינּו ה' ֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּתה
ּברּו' :מבר - זרה עבֹודה ּבֹו ׁשעֹובדין מקֹום הרֹואה ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָהּזה'.
לעֹוברי אּפים אר ׁשּנתן העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּתה
יׂשראל ּבארץ אם - זרה עבֹודה מּמּנּו ׁשּנעקרה מקֹום ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָרצֹונֹו'.
ׁשעקר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּוא
:מבר - הּוא לארץ ּבחּוצה ואם מארצנּו'; זרה ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָעבֹודה
מן זרה עבֹודה ׁשעקר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
הּמקֹום מן ׁשעקרּת 'ּכׁשם ּבׁשּתיהן: ואֹומר הּזה'; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמקֹום
עֹובדיהן לב ותׁשיב הּמקֹומֹות, מּכל ּתעקר ּכ ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּזה,

.'ְְֶָלעבד
.Èּביּׁשּובן יׂשראל ּבּתי 'ּבהרֹואה :מבר ה'- אּתה רּו ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

:מבר - ּבחרּבנן אלמנה'; ּגבּול מּציב העֹולם, מל ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻאלהינּו
הרֹואה האמת'. ּדּין העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ֱֱֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - יׂשראל ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹקברי
ּבּדין, אתכם וכלּכל ּבּדין, אתכם וזן ּבּדין, אתכם יצר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאׁשר
להקים עתיד והּוא ּבּדין, אתכם והמית ּבּדין, אתכם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָוהחיה
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מחּיה ה', אּתה ּברּו ּבּדין; הּבא העֹולם לחּיי ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאתכם
ִֵַהּמתים'.

.‡Èהן ּגֹוים אם - ּכאחד אדם ּבני אלף מאֹות ׁשׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָהרֹואה
אחרית הּנה יֹולדּתכם; חפרה מאד, אּמכם "ּבֹוׁשה אֹומר: -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

וערבה" צּיה מדּבר יׂשראלּגֹוים, ּובארץ הן, יׂשראל ואם ; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
הרזים'. חכם העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר -ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ה' אּתה ּברּו' אֹומר: - העֹולם אּמֹות מחכמי ְֵֵֵֶַַָָָָָֻהרֹואה
חכמי ודם'; לבׂשר מחכמתֹו ׁשּנתן העֹולם, מל ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאלהינּו
אּמֹות מלכי ליראיו'; מחכמתֹו 'ׁשּנתן :מבר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻיׂשראל,
יׂשראל, מלכי ודם'; לבׂשר מּכבֹודֹו 'ׁשּנתן :מבר ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָהעֹולם,

ליראיו'. מּכבֹודֹו 'ׁשּנתן :ְְִִֵֵֶַָָָמבר
.·Èאֹו ּפניהן ּבצּורת המׁשּנין ואת הּכּוׁשי, את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֻהרֹואה

העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבאבריהן
הּברּיֹות' קּטעמׁשּנה אֹו סּומה, הרֹואה ברגליו]. או ,[בידיו ְְִִֵֶֶַַַָָ

ּובהקנין ׁשחין, בהרות]ּומּכי מבר:[מלאים - ּבהן וכּיֹוצא , ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹֻ
א נֹולדּו'ּברּו ואם האמת'; ּדּין העֹולם, מל אלהינּו ה' ּתה ְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

וקֹוף ּפיל הרֹואה הּברּיֹות'. 'מׁשּנה :מבר אּמן, מּמעי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכן
עוף]וקּפֹוף הּברּיֹות'.[מין מׁשּנה ּברּו' :מבר , ְְְְִֵֵֶַַָָ

.‚Èטֹובֹות ואילנֹות ּביֹותר, ּומתּקנֹות טֹובֹות ּברּיֹות ְְְְִִֵֶָָָֻהרֹואה
ּבעֹולמֹו' לֹו 'ׁשּככה :מבר ּבימי- ולּגּנֹות לּׂשדֹות הּיֹוצא . ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ונּצנים ּפֹורחֹות אילנֹות וראה מבר:[פרחים]ניסן, - עֹולים ְְְְִִִִִֵָָָָָָ
ּבעֹולמֹו חּסר ׁשּלא העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ּכדי נאֹות, טֹובֹות ּברּיֹות ּבֹו ּוברא }להתנאֹות{ּכלּום, ְְְְְִִֵָָָָ
אדם'. ּבני ּבהן ְֵֶָָָ(ליהנות)

.„Èּבזעף ׁשּנׁשבּו הרּוחֹות ועל[בסערה]על הּברקים, ועל , ְְְְְִֶַַַַַַָָָ
ההברה קֹול ועל רחים[רעש]הרעמים, ּכמֹו ּבארץ ׁשּתּׁשמע ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

נֹופלים ּכֹוכבים הן ּכאּלּו ׁשּיראּו ׁשּבאויר האּור ועל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָּגדֹולים,
על - זנב להן ׁשּיׁש ּכֹוכבים ּכמֹו אֹו למקֹום, מּמקֹום ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָורצים
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - מאּלּו אחד ְֱֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכל
ה' אּתה ּברּו' :מבר - רצה ואם עֹולם'; מלא ְְִֵֵֶַָָָָָָָֹׁשּכחֹו

ּבראׁשית'. עֹוׂשה העֹולם, מל ְֱִֵֵֶֶֶָָֹאלהינּו
.ÂËהּמדּברֹו על הּגבעֹות, ועל ההרים, הּיּמים,ת,על ועל ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָ

- יֹום ׁשלׁשים אחר מהן אחד ראה אם - הּנהרֹות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹועל
עֹוׂשה העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְֱֵֵֶֶֶַָָָָָֹמבר

הּגדֹול הּים את הרֹואה יֹום[אוקינוס]ּבראׁשית'. מּׁשלׁשים ְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - יֹותר אֹו יֹום ְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹלׁשלׁשים

הּגדֹול'. הּים את העֹוׂשה ֶֶַַָָָָָהעֹולם,
.ÊËמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ּבענן קׁשת ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהרֹואה

ּבמאמרֹו' וקּים ּבבריתֹו, נאמן הּברית, זֹוכר הרֹואההעֹולם, . ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ּבחּדּוׁשּה ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָֹלבנה
צבאם, ּכל ּפיו ּוברּוח ׁשחקים, ּברא ּבמאמרֹו אׁשר ְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָהעֹולם,
ּוׂשמחים ׂשׂשים ּתפקידתם, את יׁשּנּו ׁשּלא להם נתן ּוזמן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹחק
ולּלבנה אמת; ׁשּפעּלתם אמת ּפֹועלי קֹוניהם, רצֹון ְְְְֱֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻלעׂשֹות
ׁשהם בטן, לעמּוסי ּתפארת עטרת להיֹות ׁשּתתחּדׁש, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאמר
מלכּותֹו; ּכבֹוד על ליֹוצרם ּולפאר ּכמֹותּה, להתחּדׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָעתידין

חדׁשים'. מחּדׁש ה', אּתה ְֳִֵַַָָָּברּו

.ÊÈמעּמד זֹו ּברכה לבר החדׁשוצרי על המבר ׁשּכל ; ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ּבּלילה עליו ּבר לא ואם ׁשכינה. ּפני הקּביל ּכאּלּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבזמּנֹו,
עד ּבחדׁש, יֹום עׂשר ׁשּׁשה עד עליו לבר לֹו יׁש - ְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהראׁשֹון

ּפגימתֹו עיגולה]ׁשּתּמלא .[יתמלא ְִִֵֶָָ
.ÁÈהּמחזֹור ּתחּלת ׁשל ניסן ּתקּופת ּביֹום החּמה את ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָהרֹואה

ׁשמ -ׁשל רביעי ליל ּבתחּלת ׁשהּתקּופה ועׂשרים, ֹונה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ
ּבראׁשית'. 'עֹוׂשה מבר ּבּבקר, רביעי ּביֹום אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּכׁשרֹואה
ולא החדׁש, ּבתחּלת טלה מּזל לתחּלת הּלבנה ּכׁשּתחזר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹוכן
ּכֹוכב ּכל ּכׁשּיחזרּו וכן לּדרֹום; ולא לּצפֹון לא נֹוטה ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּתהיה
ולא טלה, מּזל לתחּלת הּנׁשארים הּכֹוכבים מחמׁשת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוכֹוכב
מּזל ׁשּיראה עת ּבכל וכן לּדרֹום; ולא לּצפֹון לא נֹוטה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹיהיה
'עֹוׂשה מבר מאּלּו, אחד ּכל על - הּמזרח מקצה עֹולה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָטלה

.ּבראׁשית' ְִֵ
.ËÈאֹומר ּביּׁשּובן, העֹולם אּמֹות ּבּתי ּגאים,הרֹואה "ּבית : ְִִֵֵֵֵֶָָָָָֻ

נקמֹות, אל ה', נקמֹות, "אל אֹומר: ּבחרּבנן, ה'"; ְְְְִֵֵֵַָָָָֻיּסח
"ּבֹוׁשה אֹומר: העֹולם, אּמֹות קברי ראה אם וכן ְְִִִֵֵֵַָָָָָֻהֹופיע".

יֹולדּתכם". חפרה מאד, ְְְְְִֶֶַָָֹאּמכם
.Î,אלהי ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - לּמרחץ ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּנכנס

ּומּכּיֹוצא מּזה ותּצילני לׁשלֹום; ותֹוציאני לׁשלֹום, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתכניסני
לבֹוא' לעתיד אניּבזה, 'מֹודה אֹומר: הּמרחץ, מן ּוכׁשּיצא . ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

האּור'. מן ׁשהּצלּתני אלהי, ה' ְְֱִִִֶֶַַַָָֹלפני
.‡Î,אלהי ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - ּדם להּקיז ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָֹהּנכנס

אּתה' חּנם ׁשל רֹופא ּכי לרפּואה, לי זה עסק ;ׁשּיהא ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
חֹולים'. רֹופא ּברּו' אֹומר: ְִֵֵֶָָָּוכׁשּיצא,

.·Îּגרנֹו את למד פירותיו]ההֹול כמות אֹומר:[למדוד - ְֵֵֶַָָֹ
ידי'; ּבמעׂשה ּברכה ׁשּתׁשלח אלהי, ה' מּלפני רצֹון ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ'יהי
הּזה' ּבּכרי ּברכה הּׁשֹולח ּברּו' אֹומר: למד, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהתחיל

ׁשוא;[ערימה] ּתפּלת זֹו הרי רחמים, ּבּקׁש ּכ ואחר מדד .ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ
ׁשוא. ּתפּלת זֹו הרי לׁשעבר, הּצֹועק ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָוכל

.‚Î'ה מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - הּמדרׁש לבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּנכנס
טהֹור, טמא על אמר ׁשּלא הלכה, ּבדבר אּכׁשל ׁשּלא ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹאלהי,

מּתר אסּור ועל אסּור, מּתר על טמא, טהֹור אּכׁשלועל ואל ; ְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻ
ּבי ויׂשמחּו הלכה, כשלוני]חבריּבדבר יּכׁשלּו[על ואל ; ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָ

ּבהם'. ואׂשמח ְְֲֵֶֶַַָחברי,
.„Î'ה לפני אני 'מֹודה אֹומר: הּמדרׁש, מּבית ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָּוביציאתֹו

חלקי ׂשמּת ולא הּמדרׁש, ּבית מּיֹוׁשבי חלקי ׁשּׂשמּת ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאלהי,
מׁשּכים אני - מׁשּכימין והם מׁשּכים, ׁשאני קרנֹות; ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָמּיֹוׁשבי
והם עמל, אני ּבטלים; לדברים מׁשּכימין והם תֹורה, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָלדברי
מקּבלין ואינן עמלין והם ׂשכר, ּומקּבל עמל אני - ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָעמלין
והם הּבא, העֹולם לחּיי רץ אני - רצים והם רץ, אני ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָׂשכר;

ׁשחת' לבאר .רצין ְִִֵַַָ
.‰Î,אלהי ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - לּכר ְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָֹהּנכנס

נכנ ואם לׁשלֹום'; זה לכר אֹומר:ׁשּתכניסני - ּבׁשלֹום ס ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
לׁשלֹום' ׁשהכנסּתני אלהי, ה' לפני אני ּוכׁשּיבּקׁש'מֹודה . ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּתֹוציאני אלהי, ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלצאת
לפני אני 'מֹודה אֹומר: - ּבׁשלֹום יצא לׁשלֹום'; זה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָמּכר
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מחּיה ה', אּתה ּברּו ּבּדין; הּבא העֹולם לחּיי ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאתכם
ִֵַהּמתים'.

.‡Èהן ּגֹוים אם - ּכאחד אדם ּבני אלף מאֹות ׁשׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָהרֹואה
אחרית הּנה יֹולדּתכם; חפרה מאד, אּמכם "ּבֹוׁשה אֹומר: -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

וערבה" צּיה מדּבר יׂשראלּגֹוים, ּובארץ הן, יׂשראל ואם ; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
הרזים'. חכם העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר -ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ה' אּתה ּברּו' אֹומר: - העֹולם אּמֹות מחכמי ְֵֵֵֶַַָָָָָֻהרֹואה
חכמי ודם'; לבׂשר מחכמתֹו ׁשּנתן העֹולם, מל ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאלהינּו
אּמֹות מלכי ליראיו'; מחכמתֹו 'ׁשּנתן :מבר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻיׂשראל,
יׂשראל, מלכי ודם'; לבׂשר מּכבֹודֹו 'ׁשּנתן :מבר ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָהעֹולם,

ליראיו'. מּכבֹודֹו 'ׁשּנתן :ְְִִֵֵֶַָָָמבר
.·Èאֹו ּפניהן ּבצּורת המׁשּנין ואת הּכּוׁשי, את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֻהרֹואה

העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבאבריהן
הּברּיֹות' קּטעמׁשּנה אֹו סּומה, הרֹואה ברגליו]. או ,[בידיו ְְִִֵֶֶַַַָָ

ּובהקנין ׁשחין, בהרות]ּומּכי מבר:[מלאים - ּבהן וכּיֹוצא , ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹֻ
א נֹולדּו'ּברּו ואם האמת'; ּדּין העֹולם, מל אלהינּו ה' ּתה ְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

וקֹוף ּפיל הרֹואה הּברּיֹות'. 'מׁשּנה :מבר אּמן, מּמעי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכן
עוף]וקּפֹוף הּברּיֹות'.[מין מׁשּנה ּברּו' :מבר , ְְְְִֵֵֶַַָָ

.‚Èטֹובֹות ואילנֹות ּביֹותר, ּומתּקנֹות טֹובֹות ּברּיֹות ְְְְִִֵֶָָָֻהרֹואה
ּבעֹולמֹו' לֹו 'ׁשּככה :מבר ּבימי- ולּגּנֹות לּׂשדֹות הּיֹוצא . ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ונּצנים ּפֹורחֹות אילנֹות וראה מבר:[פרחים]ניסן, - עֹולים ְְְְִִִִִֵָָָָָָ
ּבעֹולמֹו חּסר ׁשּלא העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ּכדי נאֹות, טֹובֹות ּברּיֹות ּבֹו ּוברא }להתנאֹות{ּכלּום, ְְְְְִִֵָָָָ
אדם'. ּבני ּבהן ְֵֶָָָ(ליהנות)

.„Èּבזעף ׁשּנׁשבּו הרּוחֹות ועל[בסערה]על הּברקים, ועל , ְְְְְִֶַַַַַַָָָ
ההברה קֹול ועל רחים[רעש]הרעמים, ּכמֹו ּבארץ ׁשּתּׁשמע ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

נֹופלים ּכֹוכבים הן ּכאּלּו ׁשּיראּו ׁשּבאויר האּור ועל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָּגדֹולים,
על - זנב להן ׁשּיׁש ּכֹוכבים ּכמֹו אֹו למקֹום, מּמקֹום ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָורצים
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - מאּלּו אחד ְֱֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכל
ה' אּתה ּברּו' :מבר - רצה ואם עֹולם'; מלא ְְִֵֵֶַָָָָָָָֹׁשּכחֹו

ּבראׁשית'. עֹוׂשה העֹולם, מל ְֱִֵֵֶֶֶָָֹאלהינּו
.ÂËהּמדּברֹו על הּגבעֹות, ועל ההרים, הּיּמים,ת,על ועל ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָ

- יֹום ׁשלׁשים אחר מהן אחד ראה אם - הּנהרֹות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹועל
עֹוׂשה העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְֱֵֵֶֶֶַָָָָָֹמבר

הּגדֹול הּים את הרֹואה יֹום[אוקינוס]ּבראׁשית'. מּׁשלׁשים ְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - יֹותר אֹו יֹום ְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹלׁשלׁשים

הּגדֹול'. הּים את העֹוׂשה ֶֶַַָָָָָהעֹולם,
.ÊËמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ּבענן קׁשת ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהרֹואה

ּבמאמרֹו' וקּים ּבבריתֹו, נאמן הּברית, זֹוכר הרֹואההעֹולם, . ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ּבחּדּוׁשּה ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָֹלבנה
צבאם, ּכל ּפיו ּוברּוח ׁשחקים, ּברא ּבמאמרֹו אׁשר ְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָהעֹולם,
ּוׂשמחים ׂשׂשים ּתפקידתם, את יׁשּנּו ׁשּלא להם נתן ּוזמן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹחק
ולּלבנה אמת; ׁשּפעּלתם אמת ּפֹועלי קֹוניהם, רצֹון ְְְְֱֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻלעׂשֹות
ׁשהם בטן, לעמּוסי ּתפארת עטרת להיֹות ׁשּתתחּדׁש, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאמר
מלכּותֹו; ּכבֹוד על ליֹוצרם ּולפאר ּכמֹותּה, להתחּדׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָעתידין

חדׁשים'. מחּדׁש ה', אּתה ְֳִֵַַָָָּברּו

.ÊÈמעּמד זֹו ּברכה לבר החדׁשוצרי על המבר ׁשּכל ; ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ּבּלילה עליו ּבר לא ואם ׁשכינה. ּפני הקּביל ּכאּלּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבזמּנֹו,
עד ּבחדׁש, יֹום עׂשר ׁשּׁשה עד עליו לבר לֹו יׁש - ְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהראׁשֹון

ּפגימתֹו עיגולה]ׁשּתּמלא .[יתמלא ְִִֵֶָָ
.ÁÈהּמחזֹור ּתחּלת ׁשל ניסן ּתקּופת ּביֹום החּמה את ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָהרֹואה

ׁשמ -ׁשל רביעי ליל ּבתחּלת ׁשהּתקּופה ועׂשרים, ֹונה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ
ּבראׁשית'. 'עֹוׂשה מבר ּבּבקר, רביעי ּביֹום אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּכׁשרֹואה
ולא החדׁש, ּבתחּלת טלה מּזל לתחּלת הּלבנה ּכׁשּתחזר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹוכן
ּכֹוכב ּכל ּכׁשּיחזרּו וכן לּדרֹום; ולא לּצפֹון לא נֹוטה ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּתהיה
ולא טלה, מּזל לתחּלת הּנׁשארים הּכֹוכבים מחמׁשת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוכֹוכב
מּזל ׁשּיראה עת ּבכל וכן לּדרֹום; ולא לּצפֹון לא נֹוטה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹיהיה
'עֹוׂשה מבר מאּלּו, אחד ּכל על - הּמזרח מקצה עֹולה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָטלה

.ּבראׁשית' ְִֵ
.ËÈאֹומר ּביּׁשּובן, העֹולם אּמֹות ּבּתי ּגאים,הרֹואה "ּבית : ְִִֵֵֵֵֶָָָָָֻ

נקמֹות, אל ה', נקמֹות, "אל אֹומר: ּבחרּבנן, ה'"; ְְְְִֵֵֵַָָָָֻיּסח
"ּבֹוׁשה אֹומר: העֹולם, אּמֹות קברי ראה אם וכן ְְִִִֵֵֵַָָָָָֻהֹופיע".

יֹולדּתכם". חפרה מאד, ְְְְְִֶֶַָָֹאּמכם
.Î,אלהי ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - לּמרחץ ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּנכנס

ּומּכּיֹוצא מּזה ותּצילני לׁשלֹום; ותֹוציאני לׁשלֹום, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתכניסני
לבֹוא' לעתיד אניּבזה, 'מֹודה אֹומר: הּמרחץ, מן ּוכׁשּיצא . ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

האּור'. מן ׁשהּצלּתני אלהי, ה' ְְֱִִִֶֶַַַָָֹלפני
.‡Î,אלהי ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - ּדם להּקיז ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָֹהּנכנס

אּתה' חּנם ׁשל רֹופא ּכי לרפּואה, לי זה עסק ;ׁשּיהא ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
חֹולים'. רֹופא ּברּו' אֹומר: ְִֵֵֶָָָּוכׁשּיצא,

.·Îּגרנֹו את למד פירותיו]ההֹול כמות אֹומר:[למדוד - ְֵֵֶַָָֹ
ידי'; ּבמעׂשה ּברכה ׁשּתׁשלח אלהי, ה' מּלפני רצֹון ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ'יהי
הּזה' ּבּכרי ּברכה הּׁשֹולח ּברּו' אֹומר: למד, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהתחיל

ׁשוא;[ערימה] ּתפּלת זֹו הרי רחמים, ּבּקׁש ּכ ואחר מדד .ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ
ׁשוא. ּתפּלת זֹו הרי לׁשעבר, הּצֹועק ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָוכל

.‚Î'ה מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - הּמדרׁש לבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּנכנס
טהֹור, טמא על אמר ׁשּלא הלכה, ּבדבר אּכׁשל ׁשּלא ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹאלהי,

מּתר אסּור ועל אסּור, מּתר על טמא, טהֹור אּכׁשלועל ואל ; ְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻ
ּבי ויׂשמחּו הלכה, כשלוני]חבריּבדבר יּכׁשלּו[על ואל ; ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָ

ּבהם'. ואׂשמח ְְֲֵֶֶַַָחברי,
.„Î'ה לפני אני 'מֹודה אֹומר: הּמדרׁש, מּבית ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָּוביציאתֹו

חלקי ׂשמּת ולא הּמדרׁש, ּבית מּיֹוׁשבי חלקי ׁשּׂשמּת ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאלהי,
מׁשּכים אני - מׁשּכימין והם מׁשּכים, ׁשאני קרנֹות; ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָמּיֹוׁשבי
והם עמל, אני ּבטלים; לדברים מׁשּכימין והם תֹורה, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָלדברי
מקּבלין ואינן עמלין והם ׂשכר, ּומקּבל עמל אני - ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָעמלין
והם הּבא, העֹולם לחּיי רץ אני - רצים והם רץ, אני ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָׂשכר;

ׁשחת' לבאר .רצין ְִִֵַַָ
.‰Î,אלהי ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - לּכר ְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָֹהּנכנס

נכנ ואם לׁשלֹום'; זה לכר אֹומר:ׁשּתכניסני - ּבׁשלֹום ס ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
לׁשלֹום' ׁשהכנסּתני אלהי, ה' לפני אני ּוכׁשּיבּקׁש'מֹודה . ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּתֹוציאני אלהי, ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלצאת
לפני אני 'מֹודה אֹומר: - ּבׁשלֹום יצא לׁשלֹום'; זה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָמּכר
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ׁשהֹוצאתני ּוכׁשם לׁשלֹום; זה מּכר ׁשהֹוצאתני אלהי, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹה'
ותצעידני לׁשלֹום, ותסמכני לׁשלֹום, ּתֹוליכני ּכ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָּבׁשלֹום,

.'ּבּדר ואֹורב אֹויב ּכל מּכף ותּצילני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָלׁשלֹום,
.ÂÎ,לבֹוא העתיד על אדם יצעק לעֹולם ּדבר: ׁשל ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָּכללֹו

ׁשעבר על הֹודיה ויּתן רחמים; ּכפיויבּקׁש ויׁשּבח ויֹודה , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
זה הרי ּתמיד, ּולׁשּבחֹו ה' את להֹודֹות הּמרּבה וכל ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹּכחֹו.

ְָֻמׁשּבח.

ה'תשע"ב סיון כ"א שני יום

יא ¤¤ּפרק

ּבהם‡. וחֹותם ,'ּב'ברּו ּבהם ּפֹותח - ּכּלן הּברכֹות ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֻּכל
ּוברכה ׁשמע, קרּית ׁשל אחרֹונה מּברכה חּוץ ;'ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָּב'ברּו
עׂשּית ּוברּכת לּה, והּדֹומה הּפרֹות ּוברּכת לחברּתּה, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּסמּוכה
- והֹודיה ׁשבח ּדר ׁשהן ׁשאמרנּו הּברכֹות ואּלּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּמצוֹות.
ׁשהּוא מהן ויׁש חֹותם, ואינֹו ,'ּב'ברּו ּפֹותח ׁשהּוא מהן ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָיׁש

אּלא ּפֹותח, ואינֹו ,'ּב'ברּו מ]חֹותם מּברכֹות[חוץ מעט ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ
בברוך]הּמצוֹות חותמים וגם ספר[שפותחים ּברּכת ּכגֹון , ְְְִִֵֶַַ

ׁשבח ּדר ׁשהן מאּלּו - יׂשראל קברי רֹואה ּוכגֹון ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּתֹורה,
ּבהן ּפֹותח - ּכּלן הּמצוֹות ּברכֹות ׁשאר אבל ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻוהֹודיה.

'חֹותם.ּב'ברּו ואינֹו , ְְֵֵָ
ׁשּיעׂשה·. עד ולרּדף להׁשּתּדל חּיב ׁשאדם עׂשה מצות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיׁש

הּנקראין הן ואּלּו וׁשֹופר; ולּולב וסּכה ּתפּלין ּכגֹון ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֻאֹותּה,
מצוֹות ויׁש לעׂשֹותן. ּפנים ּכל על חּיב ׁשאדם לפי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָ'חֹובה',

ּומעקה מזּוזה ּכגֹון לרׁשּות, ּדֹומין אּלא חֹובה [לגגו]ׁשאינן ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּיעׂשה ּכדי ּבמזּוזה, החּיב ּבבית לׁשּכן חּיב אדם ׁשאין -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבספינה, אֹו ּבאהל ימיו ּכל לׁשּכן רצה אם אּלא ְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָֹֹמזּוזה,
וכל מעקה. לעׂשֹות ּכדי ּבית, לבנֹות חּיב אינֹו וכן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָיׁשב;
ׁשהיא מצוה ּבין הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש אדם ׁשּבין עׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמצות
לעׂשּיתּה. קדם עליה מבר - חֹובה ׁשאינּה מצוה ּבין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹחֹובה,

ׁשהן‚. מצוֹות ּבין - סֹופרים מּדברי ׁשהן הּמצוֹות ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָוכן
מּדבריהם נר[מדרבנן]חֹובה והדלקת מגּלה מקרא ּכגֹון , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

ערּוב ּכגֹון חֹובה, ׁשאינן מצוֹות ּבין חנּכה, נר והדלקת ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻׁשּבת
תבשילין] קדם[חצירות; הּכל על מבר - ידים ְְִִֵֶַַַַָָֹֹּונטילת

והיכן לעׂשֹות'. וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָלעׂשּיתן,
ּתעׂשה". - ל יאמרּו "אׁשר ּבּה: ׁשּכתּוב ּבּתֹורה, ְְֲֲִֶֶֶַַָָָָֹצּונּו?
קּדׁשנּו אׁשר - הּוא ּכ והּצען, הּדברים ענין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָנמצא

ׁשּצּוּונ מאּלּו לׁשמע ּבהן ׁשּצּוה ׁשלּבמצוֹותיו, נר להדליק ּו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
הּמצוֹות ּכל ׁשאר וכן הּמגּלה; את לקרֹות אֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻחנּכה,

סֹופרים. ְְִִִֵֶׁשּמּדברי
ּבאחרֹונה„. ידים נטילת על מברכין אין [מיםולּמה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ

הּסּכנה,אחרונים] מּפני אּלא זה ּבדבר חּיבּו ׁשּלא מּפני ?ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
למה הא עׂשּיתן. על מברכין אין סּכנה, מּׁשּום ׁשהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּודברים
מּפני ּבּלילה, ׁשתה ּכ ואחר הּמים את ׁשּסּנן למי ּדֹומה? ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָזה

עלּוקה מסוכנת]סּכנת מים לסּנן[תולעת 'וצּונּו מבר ׁשאינֹו , ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמים'; ְִֵֵֶֶַַַָֹאת

עׂשּיתּה‰. ׁשעדין מצוה אם - ּבר ולא מצוה, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהעֹוׂשה

מבר אינֹו הּוא, ׁשעבר ּדבר ואם עׂשּיה; אחר מבר .קּימת, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּיׁשב אֹו ּתפּלין, ׁשּלבׁש אֹו ּבציצית, ׁשּנתעּטף הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?
'אׁשר ׁשּנתעּטף, אחר ּומבר חֹוזר - ּתחּלה ּבר ולא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּבסּכה,
אחר מבר וכן ּבציצית'; להתעּטף וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָקּדׁשנּו
'ליׁשב ּבּסּכה, ׁשּיׁשב ואחר ּתפּלין', 'להניח ּתפּלין, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּלבׁש

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֵַַָָֹֻּבּסּכה'.
.Âׁשחיטה אחר חֹוזר אינֹו ּברכה, ּבלא ׁשחט אם ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹאבל

הּׁשחיטה' על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר :וכןּומבר ; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
אֹו ּומעׂשרֹות, ּתרּומה הפריׁש אֹו ּברכה, ּבלא הּדם ּכּסה ְְְְְִִִִַַַָָָָָֹאם
ּכל וכן עׂשּיה. אחר ּומבר חֹוזר אינֹו - ּבר ולא ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשּטבל,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Êטבילת אּלא לעֹולם, עׂשּיתּה אחר ׁשּמברכין מצוה ל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאין

ּבלבד ּבמצוֹותיוהּגר קּדׁשנּו 'אׁשר לֹומר יכֹול ׁשאינֹו - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
,לפיכ ׁשּיטּבל; עד נצטּוה, ולא נתקּדׁש לא ועדין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹוצּונּו',
מעּקרֹו ּדחּוי ׁשהיה מּפני הּטבילה, על מבר ׁשּיטּבל, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאחר

הטבילה] לברכה.[מלפני ראּוי היה ולא ,ְְִָָָָָֹ
.Áּבׁשעת מבר חּיּובּה, ּגמר היא ׁשעׂשּיתּה מצוה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָּכל

מבר אינֹו אחר, צּוּוי עׂשּיתּה אחר ׁשּיׁש מצוה וכל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָעׂשּיתּה;
האחרֹון הּצּוּוי ׁשעֹוׂשה ּבׁשעה סּכה,אּלא העֹוׂשה ּכיצד? . ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

אינֹו - מזּוזה אֹו ּתפּלין, אֹו ציצית, אֹו ׁשֹופר, אֹו לּולב, ְְִִִִֵָָָאֹו
לעׂשֹות וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עׂשּיה ּבׁשעת ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָמבר
עׂשּיתן אחר ׁשּיׁש מּפני ּתפּלין'; 'לכּתב אֹו 'לּולב', אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻסּכה',
ּכׁשּינענע אֹו ּבּסּכה, ׁשּיׁשב ּבׁשעה ?מבר ואימתי אחר. ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻצּוּוי
ּבּציצית, ּכׁשּיתעּטף אֹו הּׁשֹופר, קֹול ּכׁשּיׁשמע אֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהּלּולב,
עׂשה אם אבל מזּוזה. קביעת ּובׁשעת ּתפּלין, לביׁשת ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָּובׁשעת
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עׂשּיה: ּבׁשעת מבר - ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָמעקה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מעקה'; ְֲֲֵֵֶֶַַַָֹלעׂשֹות
.Ëולּולב וסּכה ׁשֹופר ּכגֹון לזמן, מּזמן ׁשהיא מצוה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻּכל

מצ ּכל וכן חנּכה, ונר מגּלה ּכגֹוןּומקרא לֹו, קנין ׁשהיא וה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻ
ּתדירה ׁשאינּה מצוה וכן ּומעקה, ּומזּוזה ּותפּלין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָציצית
מּזמן ׁשהיא למצוה ּדֹומה היא ׁשהרי עת, ּבכל מצּויה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָואינּה
ּבׁשעת עליה מבר - הּבן ּופדיֹון ּבנֹו מילת ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָלזמן,
ּבהן וכּיֹוצא ולּולב סּכה על ּבר לא ואם 'ׁשהחינּו'. ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻעׂשּיה
ּבׁשעה 'ׁשהחינּו' עליהן מבר עׂשּיה, ּבׁשעת ְְְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ'ׁשהחינּו'

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבהן; חֹובתֹו ידי ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּיצא
.Èלאחרים אֹותּה העֹוׂשה ואחד לעצמֹו, מצוה העֹוׂשה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד

וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עׂשּיתּה, קדם מבר -ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹ
ׁשעׂשהלעׂשֹות' מצוה על אּלא 'ׁשהחינּו', מבר אינֹו אבל ; ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

קּדׁשנּו 'אׁשר מבר אינֹו הרּבה, מצוֹות לפניו היּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָלעצמֹו.
אחת ּכל על מבר אּלא - הּמצוֹות' על וצּונּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָּבמצוֹותיו

עצמּה. ּבפני ְְְִֵַַַָואחת
.‡Èׁשאינּה ּבין עליו חֹובה ׁשהיתה ּבין מצוה, העֹוׂשה ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָּכל

אֹותּה עׂשה 'לעׂשֹות'; מבר לעצמֹו, אֹותּה עׂשה אם -ְְְֲִֵַַָָָָָָָ
העׂשּיה'. 'על מבר ְֲֲִִֵֵַַָָָלאחרים,

.·È'ּתפּלין 'להניח מבר ּתפּלין, לבׁש נתעּטףּכיצד? ; ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
מבר ּבּסּכה, יׁשב ּבּציצית'; 'להתעּטף מבר ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻּבּציצית,
ׁשּבת', ׁשל נר 'להדליק מבר הּוא וכן ּבּסּכה'. ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻ'ליׁשב
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'לקּבע מבר לביתֹו, מזּוזה קבע אם וכן הּלל'. את ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹו'לגמר
ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר מבר לגּגֹו, מעקה עׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָמזּוזה'.
לעצמֹו, ּומעׂשרֹות ּתרּומה הפריׁש מעקה'; לעׂשֹות ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָוצּונּו
ׁשחט הּבן'; את 'למּול מבר ּבנֹו, את מל 'להפריׁש'; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמבר

'לׁשחט'. מבר וחגיגתֹו, ְְְֲִִִֵַָָֹּפסחֹו
.‚Èקביעת 'על מבר לאחרים, מזּוזה קבע אם ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָאבל

הפריׁש מעקה'; עׂשּית 'על מבר מעקה, להן עׂשה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמזּוזה';
את מל ּתרּומה'; הפרׁשת 'על מבר ּומעׂשרֹות, ּתרּומה ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָלהם

הּמילה' 'על מבר חברֹו, ּבאּלּו.ּבן ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
.„Èמצוה היתה אם - ּכאחד ולאחרים לֹו הּמצוה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָעׂשה

'על מבר הּוא לפיכ העׂשּיה'; 'על מבר חֹובה, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשאינּה
ערּוב' חֹובה,מצות מידי עצמֹו להֹוציא ונתּכּון חֹובה היתה . ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ

מבר הּוא לפיכ 'לעׂשֹות'; מבר - אחרים ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָּולהֹוציא
ׁשֹופר'. קֹול ְִַָֹ'לׁשמע

.ÂË'לּולב נטילת 'על מבר - הּלּולב את ׁשּכיוןנטל ; ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
קדם ּבר אם אבל חֹובתֹו. ידי יצא מברׁשהגּביהֹו, - ׁשּיּטל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

ׁשהמבר למד, אּתה ּומּכאן ּבּסּכה'. 'ליׁשב ּכמֹו לּולב', ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ'לּטל
ידים נטילת אבל העׂשּיה'. 'על מבר ׁשעׂשה, ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָאחר
- לעצמֹו ׁשחט אפּלּו - הן הרׁשּות ּוכדברי הֹואיל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָּוׁשחיטה,
ידים'. נטילת ו'על הּדם', ּכּסּוי ו'על הּׁשחיטה' 'על ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָמבר
ּבין לעצמֹו ׁשּבדק ּבין חמץ', ּבעּור 'על מבר הּוא ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָוכ
מצות נעׂשת לבּטל, ּבלּבֹו ׁשּגמר ׁשּמעת - לאחרים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבדק

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשּיבּדק, קדם ְְְְִִִִֵֶֶֶַָֹֹהּבעּור
.ÊË,הּוא נביאים ׁשּמנהג ּפי על אף - מנהג ׁשהּוא ּדבר ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּכל

מנהג לֹומר צרי ואין חג, ׁשל ּבּׁשביעי ערבה נטילת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּכגֹון
מֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ּבראׁשי ההּלל קריאת ּכגֹון ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַָָָֻחכמים,

ּפסח אםׁשל ל ׁשּיסּתּפק ּדבר ּכל וכן עליו. מברכין אין - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
יּזהר ּולעֹולם ּברכה. ּבלא אֹותֹו עֹוׂשין לאו, אם ּברכה ְְְְִִִֵָָָָָָָָֹטעּון
וכן הּצריכֹות; ּבּברכֹות וירּבה צריכה, ׁשאינּה מּברכה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאדם

אברכּך". יֹום "ּבכל אֹומר: ְְֲִֵֶָָָָּדוד

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב סיון כ"ב שלישי יום
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הּׁשמיני. ּבּיֹום הּזכרים את למּול והיא אחת, עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א ¤¤ּפרק

"וערל‡. ׁשּנאמר: ּכרת, עליה ׁשחּיבין עׂשה מצות - ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמילה
ההיא הּנפׁש ונכרתה - ערלתֹו ּבׂשר את יּמֹול לא אׁשר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹזכר,

הרב ועל ּבנֹו, את למּול האב על ּומצוה [האדון]מעּמיה". ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
עבדיו ּכל את ּכסף".[הכנענים]למּול ּומקנת ּבית, "יליד ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ

ואינֹו עׂשה; מצות ּבּטל אֹותן, מל ולא האדֹון אֹו האב ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָֹעבר
ּדין ּובית עצמֹו. ּבערל אּלא ּתלּוי הּכרת ׁשאין ּכרת, ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחּיב
לא ערל, יּניחּו ולא ּבזמּנֹו; העבד, אֹו הּבן אֹותֹו למּול ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻמצּוין

ּבעבדיהן. ולא ְְְְְִֵֵֶַָֹּביׂשראל,

מּדעּתֹו·. ׁשּלא אדם ׁשל ּבנֹו מלין עבראין ּכן אם אּלא , ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
מּבית נתעּלם ּכרחֹו. על אֹותֹו מלין ּדין ׁשּבית למּולֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָונמנע
עצמֹו; את למּול חּיב הּוא ּכׁשּיגּדל, - אֹותֹו מלּו ולא ְְְְִִֶֶַַַָָָֹּדין,
הרי עצמֹו, את ימּול ולא מּׁשּיגּדל עליו ׁשּיעבר ויֹום יֹום ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוכל

ע מצות מבּטל ׁשּימּותהּוא עד ּכרת, חּיב אינֹו אבל ׂשה; ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבמזיד. ערל, ְְִֵֵָוהּוא

מן‚. הּנלקח עבד ואחד יׂשראל, ּברׁשּות ׁשּנֹולד עבד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאחד
למּולן הרב חּיב הּכל, - נּמֹולהּגֹוים ּבית, ׁשּיליד אּלא ; ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

לקחֹו אפּלּו - ׁשּנלקח ּבּיֹום נּמֹול ּכסף, ּומקנת ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָלׁשמֹונה;
ּביֹומֹו. נּמֹול ׁשּנֹולד, ְִֶַַּבּיֹום

ּכסף„. מקנת שנקנה]יׁש יליד[עבד ויׁש לׁשמֹונה, ׁשּנּמֹול ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ
לשפחתו]ּבית לקח[שנולד ּכיצד? ׁשּנֹולד. ּבּיֹום ׁשּנּמֹול ִִֵֶֶַַַַַָ

ואף לׁשמֹונה; נּמֹול זה הרי וילדה, עּמּה עּברּה ולקח ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֻׁשפחה
מקנת עצמֹו העּבר והרי עצמֹו, ּבפני העּבר ׁשּלקח ּפי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻֻעל

לׁשמֹונה. נּמֹול ׁשּתלד, קדם אּמֹו וקנה הֹואיל - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹּכסף
לעּבריה‰. ׁשפחה שתוליד]לקח העוברים רק אֹו[קנה , ְְִֶַָָָָֻ

עבדּות לׁשם להטּבילּה ׁשּלא מנת על ׁשפחה [שתקבלׁשּלקח ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
כאשה] מצוות עצמה נּמֹולעל ּברׁשּותֹו, ׁשּנֹולד ּפי על אף -ְִִִֶַַַ

לבּדֹו, ּכסף מקנת הּוא ּכאּלּו הּזה, הּנֹולד ׁשהרי ׁשּנֹולד; ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּבּיֹום
ׁשפחּות ּבכלל אּמֹו ׁשאין קנהּו, הּיֹום יׂשראל,[של]ּוכאּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
אּמֹו טבלה ואם ּבית. יליד הּבן ׁשּיהיה עבדות]ּכדי [לשם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ

לׁשמֹונה. נּמֹול זה הרי ׁשּילדה, ְְֲִִֵֶֶַַָָָאחר
.Â- לּמֹול העבד רצה ולא הּגֹוים, מן ּגדֹול עבד ְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹלקח

עּמֹו אותו]מגלּגלין על[משכנעים יתר חדׁש; עׂשר ׁשנים ּכל ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
ואם לּגֹוים. ּומֹוכרֹו חֹוזר אּלא ערל, ּכׁשהּוא לקּימֹו אסּור ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּכן,
אֹותֹו ימּול ׁשּלא הּגֹוי, רּבֹו אצל והּוא מּתחּלה, עליו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹהתנה
מצוֹות ׁשבע עליו ׁשּיקּבל ּובלבד ערל; והּוא לקּימֹו מּתר -ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

ּתֹוׁשב ּכגר ויהיה נח, ּבני מצוות]ׁשּנצטּוּו ז' שקיבל ;[כגוי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ
מקּבלין ואין מּיד. יהרג מצוֹות, ׁשבע עליו קּבל לא אם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹאבל

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב, ְִֵֵֵֶֶַַָָּגר
.Êּתחּלה מילה חּיב יׂשראל, לקהל ׁשּנכנס מלּגֹוי ואם ; ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָ

קטן וכן ּכׁשּיתּגּיר. ּברית ּדם מּמּנּו להּטיף צרי ּגֹוי, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכׁשהיה
ּבּיֹום ּברית ּדם מּמּנּו להּטיף צרי מהּול, ּכׁשהּוא ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּנֹולד
ּכזכר זכרּות לֹו ׁשּיׁש הּילּוד והּוא אנּדרֹוגינֹוס, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָהּׁשמיני.
ּדפן יֹוצא וכן ּבּׁשמיני; אֹותֹו למּול צרי - ּכנקבה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹונקבּות

קיסרי] בניתוח את[נולד מלין ערלֹות, ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ּומי .ְְִִֵֵֶֶָָ
ּבּׁשמיני. ְְִִֵֶַׁשּתיהן

.Áּבּיֹום אּלא לעֹולם מלין ּביןאין - הּׁשמׁש עלֹות אחר , ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
מּתׁשיעי ׁשהּוא ּבזמּנּה, ׁשּלא ּבין זמּנּה, ׁשהּוא הּׁשמיני, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבּיֹום
ּבּלילה. ולא "ּבּיֹום", - הּׁשמיני" "ּובּיֹום ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָָֹוהלאה,
לּמילה; ּכׁשר הּיֹום וכל ּכׁשר. הּׁשחר, עּמּוד מּׁשעלה מל ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָואם
זריזין, - הּיֹום ּבתחּלת להקּדים מצוה כן, ּפי על ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָואף

למצוֹות. ְְְִִִַמקּדימין
.Ëהּׁשּבת את ּדֹוחה ּבזמּנּה, אינּהמילה - ּבזמּנּה וׁשּלא ; ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּובין ּבזמּנּה ּובין טֹוב. יֹום את ולא הּׁשּבת, את לא ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּדֹוחה
ּבהרת היתה ׁשאם ּכיצד? הּצרעת. את ּדֹוחה ּבזמּנּה, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּלא

צרעת] ּפי[נגע על אף הערלה; עם חֹותכּה הערלה, ְְְְִִַַָָָָָָָּבעֹור
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'לקּבע מבר לביתֹו, מזּוזה קבע אם וכן הּלל'. את ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹו'לגמר
ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר מבר לגּגֹו, מעקה עׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָמזּוזה'.
לעצמֹו, ּומעׂשרֹות ּתרּומה הפריׁש מעקה'; לעׂשֹות ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָוצּונּו
ׁשחט הּבן'; את 'למּול מבר ּבנֹו, את מל 'להפריׁש'; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמבר

'לׁשחט'. מבר וחגיגתֹו, ְְְֲִִִֵַָָֹּפסחֹו
.‚Èקביעת 'על מבר לאחרים, מזּוזה קבע אם ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָאבל

הפריׁש מעקה'; עׂשּית 'על מבר מעקה, להן עׂשה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמזּוזה';
את מל ּתרּומה'; הפרׁשת 'על מבר ּומעׂשרֹות, ּתרּומה ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָלהם

הּמילה' 'על מבר חברֹו, ּבאּלּו.ּבן ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
.„Èמצוה היתה אם - ּכאחד ולאחרים לֹו הּמצוה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָעׂשה

'על מבר הּוא לפיכ העׂשּיה'; 'על מבר חֹובה, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשאינּה
ערּוב' חֹובה,מצות מידי עצמֹו להֹוציא ונתּכּון חֹובה היתה . ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ

מבר הּוא לפיכ 'לעׂשֹות'; מבר - אחרים ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָּולהֹוציא
ׁשֹופר'. קֹול ְִַָֹ'לׁשמע

.ÂË'לּולב נטילת 'על מבר - הּלּולב את ׁשּכיוןנטל ; ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
קדם ּבר אם אבל חֹובתֹו. ידי יצא מברׁשהגּביהֹו, - ׁשּיּטל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

ׁשהמבר למד, אּתה ּומּכאן ּבּסּכה'. 'ליׁשב ּכמֹו לּולב', ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ'לּטל
ידים נטילת אבל העׂשּיה'. 'על מבר ׁשעׂשה, ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָאחר
- לעצמֹו ׁשחט אפּלּו - הן הרׁשּות ּוכדברי הֹואיל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָּוׁשחיטה,
ידים'. נטילת ו'על הּדם', ּכּסּוי ו'על הּׁשחיטה' 'על ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָמבר
ּבין לעצמֹו ׁשּבדק ּבין חמץ', ּבעּור 'על מבר הּוא ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָוכ
מצות נעׂשת לבּטל, ּבלּבֹו ׁשּגמר ׁשּמעת - לאחרים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבדק

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשּיבּדק, קדם ְְְְִִִִֵֶֶֶַָֹֹהּבעּור
.ÊË,הּוא נביאים ׁשּמנהג ּפי על אף - מנהג ׁשהּוא ּדבר ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּכל

מנהג לֹומר צרי ואין חג, ׁשל ּבּׁשביעי ערבה נטילת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּכגֹון
מֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ּבראׁשי ההּלל קריאת ּכגֹון ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַָָָֻחכמים,

ּפסח אםׁשל ל ׁשּיסּתּפק ּדבר ּכל וכן עליו. מברכין אין - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
יּזהר ּולעֹולם ּברכה. ּבלא אֹותֹו עֹוׂשין לאו, אם ּברכה ְְְְִִִֵָָָָָָָָֹטעּון
וכן הּצריכֹות; ּבּברכֹות וירּבה צריכה, ׁשאינּה מּברכה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאדם

אברכּך". יֹום "ּבכל אֹומר: ְְֲִֵֶָָָָּדוד

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב סיון כ"ב שלישי יום

dlin zFkld¦§¦¨
הּׁשמיני. ּבּיֹום הּזכרים את למּול והיא אחת, עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א ¤¤ּפרק

"וערל‡. ׁשּנאמר: ּכרת, עליה ׁשחּיבין עׂשה מצות - ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמילה
ההיא הּנפׁש ונכרתה - ערלתֹו ּבׂשר את יּמֹול לא אׁשר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹזכר,

הרב ועל ּבנֹו, את למּול האב על ּומצוה [האדון]מעּמיה". ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
עבדיו ּכל את ּכסף".[הכנענים]למּול ּומקנת ּבית, "יליד ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ

ואינֹו עׂשה; מצות ּבּטל אֹותן, מל ולא האדֹון אֹו האב ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָֹעבר
ּדין ּובית עצמֹו. ּבערל אּלא ּתלּוי הּכרת ׁשאין ּכרת, ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחּיב
לא ערל, יּניחּו ולא ּבזמּנֹו; העבד, אֹו הּבן אֹותֹו למּול ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻמצּוין

ּבעבדיהן. ולא ְְְְְִֵֵֶַָֹּביׂשראל,

מּדעּתֹו·. ׁשּלא אדם ׁשל ּבנֹו מלין עבראין ּכן אם אּלא , ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
מּבית נתעּלם ּכרחֹו. על אֹותֹו מלין ּדין ׁשּבית למּולֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָונמנע
עצמֹו; את למּול חּיב הּוא ּכׁשּיגּדל, - אֹותֹו מלּו ולא ְְְְִִֶֶַַַָָָֹּדין,
הרי עצמֹו, את ימּול ולא מּׁשּיגּדל עליו ׁשּיעבר ויֹום יֹום ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוכל

ע מצות מבּטל ׁשּימּותהּוא עד ּכרת, חּיב אינֹו אבל ׂשה; ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבמזיד. ערל, ְְִֵֵָוהּוא

מן‚. הּנלקח עבד ואחד יׂשראל, ּברׁשּות ׁשּנֹולד עבד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאחד
למּולן הרב חּיב הּכל, - נּמֹולהּגֹוים ּבית, ׁשּיליד אּלא ; ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

לקחֹו אפּלּו - ׁשּנלקח ּבּיֹום נּמֹול ּכסף, ּומקנת ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָלׁשמֹונה;
ּביֹומֹו. נּמֹול ׁשּנֹולד, ְִֶַַּבּיֹום

ּכסף„. מקנת שנקנה]יׁש יליד[עבד ויׁש לׁשמֹונה, ׁשּנּמֹול ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ
לשפחתו]ּבית לקח[שנולד ּכיצד? ׁשּנֹולד. ּבּיֹום ׁשּנּמֹול ִִֵֶֶַַַַַָ

ואף לׁשמֹונה; נּמֹול זה הרי וילדה, עּמּה עּברּה ולקח ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֻׁשפחה
מקנת עצמֹו העּבר והרי עצמֹו, ּבפני העּבר ׁשּלקח ּפי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻֻעל

לׁשמֹונה. נּמֹול ׁשּתלד, קדם אּמֹו וקנה הֹואיל - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹּכסף
לעּבריה‰. ׁשפחה שתוליד]לקח העוברים רק אֹו[קנה , ְְִֶַָָָָֻ

עבדּות לׁשם להטּבילּה ׁשּלא מנת על ׁשפחה [שתקבלׁשּלקח ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
כאשה] מצוות עצמה נּמֹולעל ּברׁשּותֹו, ׁשּנֹולד ּפי על אף -ְִִִֶַַַ

לבּדֹו, ּכסף מקנת הּוא ּכאּלּו הּזה, הּנֹולד ׁשהרי ׁשּנֹולד; ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּבּיֹום
ׁשפחּות ּבכלל אּמֹו ׁשאין קנהּו, הּיֹום יׂשראל,[של]ּוכאּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
אּמֹו טבלה ואם ּבית. יליד הּבן ׁשּיהיה עבדות]ּכדי [לשם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ

לׁשמֹונה. נּמֹול זה הרי ׁשּילדה, ְְֲִִֵֶֶַַָָָאחר
.Â- לּמֹול העבד רצה ולא הּגֹוים, מן ּגדֹול עבד ְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹלקח

עּמֹו אותו]מגלּגלין על[משכנעים יתר חדׁש; עׂשר ׁשנים ּכל ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
ואם לּגֹוים. ּומֹוכרֹו חֹוזר אּלא ערל, ּכׁשהּוא לקּימֹו אסּור ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּכן,
אֹותֹו ימּול ׁשּלא הּגֹוי, רּבֹו אצל והּוא מּתחּלה, עליו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹהתנה
מצוֹות ׁשבע עליו ׁשּיקּבל ּובלבד ערל; והּוא לקּימֹו מּתר -ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

ּתֹוׁשב ּכגר ויהיה נח, ּבני מצוות]ׁשּנצטּוּו ז' שקיבל ;[כגוי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ
מקּבלין ואין מּיד. יהרג מצוֹות, ׁשבע עליו קּבל לא אם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹאבל

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב, ְִֵֵֵֶֶַַָָּגר
.Êּתחּלה מילה חּיב יׂשראל, לקהל ׁשּנכנס מלּגֹוי ואם ; ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָ

קטן וכן ּכׁשּיתּגּיר. ּברית ּדם מּמּנּו להּטיף צרי ּגֹוי, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכׁשהיה
ּבּיֹום ּברית ּדם מּמּנּו להּטיף צרי מהּול, ּכׁשהּוא ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּנֹולד
ּכזכר זכרּות לֹו ׁשּיׁש הּילּוד והּוא אנּדרֹוגינֹוס, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָהּׁשמיני.
ּדפן יֹוצא וכן ּבּׁשמיני; אֹותֹו למּול צרי - ּכנקבה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹונקבּות

קיסרי] בניתוח את[נולד מלין ערלֹות, ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ּומי .ְְִִֵֵֶֶָָ
ּבּׁשמיני. ְְִִֵֶַׁשּתיהן

.Áּבּיֹום אּלא לעֹולם מלין ּביןאין - הּׁשמׁש עלֹות אחר , ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
מּתׁשיעי ׁשהּוא ּבזמּנּה, ׁשּלא ּבין זמּנּה, ׁשהּוא הּׁשמיני, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבּיֹום
ּבּלילה. ולא "ּבּיֹום", - הּׁשמיני" "ּובּיֹום ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָָֹוהלאה,
לּמילה; ּכׁשר הּיֹום וכל ּכׁשר. הּׁשחר, עּמּוד מּׁשעלה מל ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָואם
זריזין, - הּיֹום ּבתחּלת להקּדים מצוה כן, ּפי על ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָואף

למצוֹות. ְְְִִִַמקּדימין
.Ëהּׁשּבת את ּדֹוחה ּבזמּנּה, אינּהמילה - ּבזמּנּה וׁשּלא ; ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּובין ּבזמּנּה ּובין טֹוב. יֹום את ולא הּׁשּבת, את לא ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּדֹוחה
ּבהרת היתה ׁשאם ּכיצד? הּצרעת. את ּדֹוחה ּבזמּנּה, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּלא

צרעת] ּפי[נגע על אף הערלה; עם חֹותכּה הערלה, ְְְְִִַַָָָָָָָּבעֹור
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את וידחה עׂשה, יבֹוא - תעׂשה ּבלא הּצרעת נגע ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּקציצת
תעׂשה. ֲֶַֹלא

.Èמיל ּכ - הּׁשּבת את ּדֹוחה הּבנים ׁשּמילת העבדיםּכׁשם ת ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּלהן ׁשמיני חל אם הּׁשּבת, את ּדֹוחה לׁשמֹונה נּמֹולין ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהן
ׁשאף - ׁשּילדה עד אּמֹו טבלה ׁשּלא ּבית מיליד חּוץ ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשּבת;

הּׁשּבת. את ּדֹוחה אינֹו לׁשמֹונה, ׁשּנּמֹול ּפי ְִִִֵֶֶֶַַַָָעל
.‡Èמהּול ּכׁשהּוא ׁשּנֹולד הּׁשמיניקטן ּבחדׁש ׁשּנֹולד ּומי , ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

חי, ׁשאינֹו מּפני ּכנפל ׁשהּוא ּברּיתֹו ׁשּתּגמר קדם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹלעּבּורֹו
אינן - ערלֹות ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ּומי ואנּדרֹוגינֹוס, ּדפן, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹויֹוצא
יֹום ׁשהּוא ּבׁשּבת, ּבאחד נּמֹולין אּלא הּׁשּבת, את ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָּדֹוחין

להן. ְִִֶָּתׁשיעי
.·Èמֹונין - ּבּלילה ספק ּבּיֹום ספק הּׁשמׁשֹות, ּבין ׁשּנֹולד ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמי

ׁשמיני ספק ׁשהּוא ּבּתׁשיעי ונּמֹול הּלילה, ערבמן נֹולד ואם . ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
נּמֹול אּלא הּׁשּבת, את ּדֹוחה אינֹו - הּׁשמׁשֹות ּבין ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבת

מּספק. הּׁשּבת את ּדֹוחין ׁשאין ּבׁשּבת; ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבאחד
.‚Èּבׂשערֹו ׁשלם היה אם - הּׁשמיני ּבחדׁש ׁשּנֹולד ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמי

אּלא הּוא, ׁשבעה ּובן ׁשלם ולד זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָּובצּפרניו
אֹותֹו ּומלין ּכאבן, ואינֹו ּבׁשּבת לטלטלֹו ּומּתר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּנׁשּתהה;

ׁשלמיןּבׁשּבת צּפרניו ואין לקּוי, ּוׂשערֹו נֹולד אם אבל . ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ
להּולד ראּוי היה ׁשּלא וּדאי, ׁשמֹונה ּבן זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבברּיתן
ּכאבן, חׁשּוב הּוא ,לפיכ ׁשּיּגמר; קדם ויצא ּבתׁשעה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹאּלא
יֹום ׁשלׁשים ׁשהה אם כן, ּפי על ואף ּבׁשּבת. לטלטלֹו ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹואסּור
לכל הּנֹולדין ּכׁשאר הּוא והרי קימא, ׁשל ולד הּוא הרי -ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָ

נפל.ּד אינֹו ּבאדם, יֹום ׁשלׁשים ׁשּׁשהה ׁשּכל בר; ְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹ
.„È- ׁשלם נֹולד אם - לעּבּורֹו הּׁשביעי ּבחדׁש ׁשּנֹולד ְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹמי

ּבׁשּבת אֹותֹו ּומלין קימא, ׁשל ולד זה ׁשבעה,הרי ּבן ספק . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
הּוא ׁשבעה ּבן אם ּפנים: מּכל ּבׁשּבת נּמֹול - ׁשמֹונה ּבן ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָספק
זה הרי הּוא, ׁשמֹונה ּבן ואם ׁשּבת; ׁשּידחה ּבדין הּוא, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוׁשלם
ׁשמֹונה. ּבן הּוא אם נפל, ׁשּזה לפי הּוא, ּבׂשר ּכמחּת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּמל

.ÂËאף - הּׁשמׁשֹות ּבין אּמֹו למעי חּוץ ראׁשֹו העּבר ְְִִִֵֵַַָָָֹֻהֹוציא
אֹותֹו מלין אין ׁשּבת, ּבלילי אּלא ּכּלֹו יצא ׁשּלא ּפי ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻעל

יֹוםּבׁשּבת את ּדֹוחה אינֹו - הּׁשּבת את ּדֹוחה ׁשאינֹו מי וכל . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
טֹובים ימים ּובׁשני ׁשני. טֹוב יֹום את ודֹוחה ראׁשֹון; ְְִִִִִֵֵֶֶָטֹוב
הּׁשני; את ולא הראׁשֹון את לא ּדֹוחה אינֹו הּׁשנה, ראׁש ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשל
הּׁשנה. ראׁש ׁשל ׁשני ּדֹוחה אינּה ּבזמּנּה, ׁשּלא מילה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹוכן

.ÊËמעת לֹו ּומֹונין ׁשּיבריא; עד אֹותֹו מלין אין ְִִִֵֵֵֶֶַַָחֹולה,
אֹותֹו מלין ּכ ואחר לעת, מעת ימים ׁשבעת מחליֹו, .ׁשּיחיה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

חּמה ּבׁשחלצּתּו אמּורים? ּדברים הקדחת]ּבּמה ממנו ,[יצאה ְְֲֲִִֶֶַַַָָָ
זה ּבחלי הגוף]וכּיֹוצא כל -[של עיניו לֹו ּכאבּו אם אבל ; ְֲֲֳִִֵֵֶַָָָָ

ּכּיֹוצא ּכל וכן מּיד. אֹותֹו מלין וירפאּו, עיניו ׁשּיתּפּתחּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹּבעת
מסויים]ּבזה באבר הוא .[שהחולי ֶָ

.ÊÈ,אֹותֹו מלין אין - ּביֹותר ירק ׁשּלֹו ּבּׁשמיני ׁשּנמצא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹקטן
ׁשּיּפל הּקטּנים[יתווסף]עד ּכמראה מראיו ויחזרּו ּדם ּבֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹ

ׁשּצבעּו ּכמי ּביֹותר אדם היה אם וכן אין[אותו]הּבריאים. - ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ
ּכׁשאר מראיו ויחזרּו ּדמֹו ּבֹו ׁשּיּבלע עד אֹותֹו, ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָמלין
אּלּו ּבדברים להּזהר וצרי הּוא. חלי ׁשּזה מּפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּקטּנים;

ׁשם ּבֹו ׁשאין ולד אּלא מלין ואין של]הרּבה, חלי;[משהו ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ואי זמן; לאחר למּול ואפׁשר הּכל, את ּדֹוחה נפׁשֹות ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּסּכנת
לעֹולם. מּיׂשראל אחת נפׁש להחזיר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָאפׁשר

.ÁÈׁשּמלה את]אּׁשה למול מחמת[נתנה ּומת ראׁשֹון ּבנּה ְֲִִֵֵֶַָָָָ
ּכןהּמילה ּומת הּׁשני את מלה וכן ּכחֹו, את ׁשהכׁשילה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

לא זֹו הרי - אחר מּבעל ּבין זה, מּבעל ּבין הּמילה, ֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹמחמת
ׁשּיגּדיל עד לֹו ממּתינין אּלא ּבזמּנֹו, הּׁשליׁשי את ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָּתמּול

ּכחֹו. ויתחּזק ְְְִֵַַֹמעט
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הערל‡. ואפּלּו למּול; ּכׁשרין מלין,הּכל ואּׁשה וקטן ועבד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
מל, ואם ּכלל; ימּול לא ּגֹוי, אבל איׁש. ׁשם ׁשאין ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹּבמקֹום

ּבצר אפּלּו מלין, ּובּכל ׁשנּיה. ּולמּולֹו לחזר צרי [אבןאינֹו ְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹֹֹ
ּבקרּומיתחדה] ימּול ולא ׁשּכֹורת; ּדבר ּובכל ְְְְִִִִֵֶָָָָֹּובזכּוכית,
למּול[חוד] הּמבחר מן מצוה הּסּכנה. מּפני קנה, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשל

ּבסּכין. יׂשראל ּכל ונהגּו ּבמסּפרים; ּבין ּבסּכין ּבין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבברזל,
העטרה,·. את החֹופה העֹור ּכל את חֹותכין מֹוהלין? ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּכיצד

העטרה ּכל ׁשּתתּגּלה הרעד הּקרּום את ּפֹורעין ּכ ואחר ; ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּיראה עד ּולכאן, לכאן ּומחזירֹו ּבצּפרן, העֹור מן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלמּטה
הּדם ׁשּיצא עד הּמילה, את מֹוצץ ּכ ואחר העטרה. ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבׂשר
מל וכל סּכנה; לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי רחֹוקים, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹמּמקֹומֹות

אֹותֹו מעבירין מֹוצץ, מוהל]ׁשאינֹו מהיות אותו .[מפטרים ֲִִֵֵֶַ
רטּיה אֹו אסּפלנית עליה נֹותן ׁשּמֹוצץ, [מיניואחר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּבהן.תחבושות] ְֵֶַָוכּיֹוצא
ציצין‚. העטרה]יׁש עור ויׁש[שאריות הּמילה, את מעּכבין ְְְִִִִֵֵֶַַָ

עֹור הערלה, מעֹור נׁשאר אם ּכיצד? מעּכבין. ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָציצין
ׁשהיה; ּכמֹות ערל זה הרי - עטרה ׁשל ּגבהּה רב את ְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹהחֹופה
לא ואם המעּכב. ציץ הּוא הּנֹותר, החֹופה העֹור ְְְִִֵֶַַַַָָֹואֹותֹו
עטרה ׁשל ּגבהּה רב חֹופה ׁשאינֹו מעט, אּלא מּמּנּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנׁשאר

מעּכב. ׁשאינֹו ציץ הּוא זה -ְִֵֵֶֶַ
ציצין„. על ּבין חֹוזר - ּבּמילה ׁשעֹוסק זמן ּכל - ְִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּמל

מעּכבין ׁשאינן ציצין על ּבין ּפרׁשהמעּכבין, ידיו]. -[סילק ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
אינֹו מעּכבין, ׁשאינן ציצין על חֹוזר; המעּכבין, ציצין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָעל

מל. לא ּכאּלּו הּמילה, את ּפרע ולא מל ְְִִֵֶַַָָָָֹֹחֹוזר.
ּומדלּדל‰. ר ׁשּבׂשרֹו עד[רפוי]קטן ּבׂשר ּבעל ׁשהיה אֹו , ְְְֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

אם ׁשּיתקּׁשה: ּבעת אֹותֹו רֹואין - מהּול אינֹו ּכאּלּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּיראה
לתּקן וצרי ּכלּום; צרי אינֹו נּמֹול, ׁשהּוא [לדחוק]נראה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

ׁשּיתקּׁשה ּבעת ואם העין. מראית מּפני ּומּכאן, מּכאן ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּבׂשר
המדלּדל הּבׂשר מן וקֹוצצין חֹוזרין - נּמֹול ׁשהּוא יראה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻלא
ודבר קּׁשּוי. ּבׁשעת ּגלּויה העטרה ׁשּתראה עד ּומּכאן, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָמּכאן
נראה ׁשהּוא ּפי על אף הּתֹורה, מן אבל סֹופרים; מּדברי ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָזה,

ׁשנּיה. ּפעם למּול צרי אינֹו ּומל, הֹואיל ְְִִִֵֵַַָָָָָּכערל,
.Âּומֹוצציןעֹוׂשין ּופֹורעין מלין ּבׁשּבת, מילה צרכי ,ּכל ְְְְִִִִִֵַָָָָָ

ציצין ועל ׁשּפרׁש; ּפי על אף המעּכבין, ציצין על ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַוחֹוזר
אסּפלנית. עליה ונֹותן ּפרׁש; ׁשּלא זמן ּכל מעּכבין, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינן
הרי ּכיצד? הּׁשּבת. את ּדֹוחין אינן מילה, מכׁשירי ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאבל
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מביאין ולא ּבׁשּבת, סּכין עֹוׂשין אין - סּכין מצאּו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹֹׁשּלא
ּבמבֹוי ואפּלּו למקֹום; מּמקֹום משלושהאֹותֹו סתום [רחוב ְְֲִִַָָָ

מערבצדדים] עירוב]ׁשאינֹו בו עשו אֹותֹו[שלא מביאין אין , ְְִִֵֵֶָֹ
הבאת מּפני נדחה ּדדבריהם ערּוב ואין לחצר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָמחצר

ׁשּבת. מערב להביאֹו ואפׁשר הֹואיל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָהּסּכין,
.Êלּה ׁשֹוחקין אין רפואה]סממנין[למילה]וכן ואין[מיני , ְְְֲִִֵֵֵַָָ

טֹורפין ואין אסּפלֹונית, לּה עֹוׂשין ואין חּמין, לּה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָמחּמין
ּכּמֹון[מערבים] ׁשחק לא וׁשמן. זרע]יין ׁשּבת,[מין מערב ְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

לעצמֹו זה נֹותן וׁשמן, יין טרף לא ואם ונֹותן; ּבׁשּניו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלֹועס
ׁשּבת, מערב לעׂשֹותֹו ׁשאפׁשר ּכל הּכלל: זה לעצמֹו. ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוזה
הכינּו ולא ׁשכחּו אם אבל הּׁשּבת; את ּדֹוחה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹאינֹו

לּתׁשיעי. הּמילה ּתּדחה ְְִִִִִִֶַַַַָָהּמכׁשירין,
.Áאֹו החּמין נׁשּפכּו ּכ ואחר ּבׁשּבת, הּקטן את ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָמלּו

היא ׁשּסּכנה מּפני ּבׁשּבת, הּכל לֹו עֹוׂשין - הּסממנין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹנתּפּזרּו
ּבׁשּבת: אֹותֹו מרחיצין הּקטן, את להרחיץ ׁשּדרּכן מקֹום ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָלֹו.
אֹו הּמילה, לאחר ּבין הּמילה לפני ּבין הּמילה ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָּביֹום
ּגּופֹו ּכל רחיצת ּבין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל מילה ׁשל ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָּבׁשליׁשי
ּבין ׁשּבת מערב ׁשהּוחּמּו ּבחּמין ּבין מילה, רחיצת ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבין

לֹו. היא ׁשּסּכנה מּפני - ּבׁשּבת לֹו ׁשּמחמין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבחּמין
.Ëלהביא לגֹוי אֹומרין ׁשּבת, מערב סּכין הביאּו ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשכחּו

הרּבים רׁשּות ּדר אֹותֹו יביא ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, .סּכין ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
עלינּו אסּורה ּבׁשּבת ׁשעׂשּיתֹו ּדבר ּכל ּדבר: ׁשל ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָָּכללֹו

ׁשבּות בשבת]מּׁשּום השביתה להרבות מדרבנן, מּתר[איסור , ְִָֻ
ּבזמּנּה; מצוה לעׂשֹות ּכדי אֹותן לעׂשֹות לגֹוי לֹומר ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָלנּו
לֹומר לנּו אסּור מלאכה, מּׁשּום עלינּו אסּורה ׁשעׂשּיתֹו ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָודבר

ּבׁשּבת. לעׂשֹותֹו ְְֲַַָלגֹוי
.Èמילה למילה]מכׁשירי המסייעים -[דברים ּבזמּנּה אפּלּו , ְְֲִִִִֵַַָָ

יֹום מערב לעׂשֹותן ואפׁשר הֹואיל טֹוב, יֹום את ּדֹוחין ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָאינן
ׁשבּות מילה מכׁשירי ּדחּו לא אם הּדברים: וחמר וקל ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹטֹוב;
אבל ּתֹורה? ׁשל תעׂשה לא ידחּו היא מּדבריהם, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהיא

לקדרה ּוראּויין הֹואיל טֹוב, ּביֹום סממנין לּה [לתבלׁשֹוחקין ְְְְֲִִִִִֵַָָָ
תבשיל] וׁשמן.בהם יין לּה וטֹורפין ,ְְְִִֶֶַָ

ה'תשע"ב סיון כ"ד חמישי יום

ג ¤¤ּפרק

וצּונּו‡. ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ׁשּימּול קדם מבר - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהּמל
מבר ּבנֹו, מל ואם חברֹו; ּבן מל היה אם הּמילה', ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָעל
אּתה ּברּו' אחרת: ּברכה מבר הּבן ואבי הּבן'. את ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ'למּול
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹה'
למּול האב על ׁשּמצוה אבינּו'; אברהם ׁשל ּבבריתֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָלהכניסֹו
ערל ּכל ׁשּימּולּו יׂשראל ּכל ׁשּמצּוין הּמצוה על יתר ּבנֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאת
אחרים מברכין אין אביו, ׁשם אין אם ,לפיכ ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּביניהן;
מן אחד אֹו ּדין ּבית אֹותּה ׁשּיברכּו ׁשהֹורה מי ויׁש זֹו. ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּברכה

ּכן. לעׂשֹות ראּוי ואין ְֲֵֵַָָָהעם;
היּו·. לּברית,ואם ׁשהכנסּתֹו 'ּכׁשם אֹומרין: - עֹומדין ׁשם ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָ

טֹובים'. ּולמעׂשים ּולחּפה לתֹורה ּתכניסהּו ְְְְֲִִִֵֵַַָָֻּכן

העם‚. מן אחד אֹו הּמל, אֹו הּבן, אבי מבר ּכ ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָואחר
אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ׁשם: ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹהעֹומדין
ּבאֹות חתם וצאצאיו ׂשם, ּבׁשארֹו וחק מּבטן, ידיד ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹקּדׁש
צּוה צּורנּו, לעד חלקנּו חי אל זאת ּבׂשכר ּכן על קדׁש; ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּברית

מּׁשחת; ׁשארנּו ידידּות להּציל קדֹוׁשים אּתהּבצּואת ּברּו ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָ
'ׁשהחינּו'. מבר הּבן ואבי הּברית'. ּכֹורת ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָה',

.„מבר - הּגרים את מלהּמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' : ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּגרים את למּול וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָהעֹולם,
נתקּימּו לא ּברית, ּדם ׁשאלמלא ּברית, ּדם מהם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹּולהּטיף
חּקֹות - ולילה יֹומם בריתי לא "אם ׁשּנאמר: וארץ, ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשמים

ׂשמּתי"'. לא וארץ ְִִֶַָָָָֹׁשמים
.‰מבר - עבּדֹו את וצּונּוהּמל ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר : ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּדם ׁשאלמלא ּברית, ּדם מהן ּולהּטיף העבדים את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמּול
בריתי לא "אם ׁשּנאמר: וארץ, ׁשמים נתקּימּו לא ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּברית,
עבד מל ואם ׂשמּתי"'. לא וארץ ׁשמים חּקֹות - ולילה ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻיֹומם
- ּגדֹול אדם והּמל העבדים'. מילת 'על מבר אחרים, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשל
אֹותֹו ּומל מגּלהּו ּכ ואחר ,ׁשּיבר עד ערותֹו לכּסֹות צרי. ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

.Â- מהּול ּכׁשהּוא ׁשּנֹולד וקטן ׁשּיתּגּיר, קדם ׁשּמל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּגֹוי
אנּדרֹוגינֹוס וכן ּברכה. צריכין אינן ּברית, ּדם מהן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכׁשּמּטיפין

ונקבות] זכרות סימני לו מּפני[שיש מילתֹו, על מברכין אין -ְְְִִִֵֵַָָ
וּדאי. ֵֶַַׁשאינֹו

.Êמּכה מּפני ערלתֹו לחּת ׁשּצרי ּבּהּגֹוי ׁשּנֹולד ׁשחין אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
מעלין לא - ׁשהּגֹוים אֹותּה; לֹו לחּת ליׂשראל אסּור -ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹ

ואף[מצילין] אליה, אֹותן מֹורידין ולא מיתה, מידי ְְִִִִֵֵֶַָָָָֹאֹותן
למצוה. נתּכּון לא ׁשהרי זֹו, ּברפּואה מצוה ׁשּנעׂשית ּפי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹעל
אֹותֹו. למּול ליׂשראל מּתר למילה, הּגֹוי נתּכּון אם ,ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻלפיכ

.Áּבּה ׁשּנתּגּנּו הערלה היא (הּגֹוים),}הרׁשעים{מאּוסה ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָ
ׁשּלא הּמילה, היא ּוגדֹולה ערלים". הּגֹוים כל "ּכי ְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
התהּל" ׁשּנאמר: ׁשּמל, עד ׁשלם, אבינּו אברהם ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָנקרא
הּמפר וכל ."ּובינ ּביני בריתי ואּתנה תמים, והיה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלפני,

ערלתֹו והּניח אבינּו, אברהם ׁשל נימול]ּבריתֹו אֹו[שלא , ְְְְִִִִֶַַָָָָָ
מהול]מׁשכּה נראה יהא שלא העטרה ּפי[כיסה על אף - ְִַַָָ

לעֹולם חלק לֹו אין הרּבה, טֹובים ּומעׂשים ּתֹורה ּבֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּיׁש
ַָהּבא.

.Ëנתלה ׁשּלא מילה: חמּורה ּכּמה ּוראה, [המתיןּבֹוא ְְֲִִֵֶַָָָָֹ
ּפיהמלאך] על אף אחת, ׁשעה אפּלּו עליה רּבנּו ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלמׁשה

ּבּדר מל]ׁשהיה שלא על להורגו המלאך מצוֹות[וביקש וכל . ְְִֶֶֶַָָָ
"אּלה ׁשּנאמר: ּבלבד, ּבריתֹות ׁשלׁש עליהן נכרתּו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּתֹורה
יׂשראל ּבני את לכרת מׁשה את ה' צּוה אׁשר הּברית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹּדברי
וׁשם ּבחרב"; אּתם ּכרת אׁשר הּברית מּלבד מֹואב, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבארץ
ה' ּבברית לעבר . . הּיֹום נּצבים "אּתם אֹומר: ְְְְִִִִֵֶַַָָהּוא
ׁשלׁש נכרתּו הּמילה, ועל ּבריתֹות. ׁשלׁש הרי ."ְְְְְֱֲִִִֵֶַַָָֹֹֹאלהי
ּביני בריתי "ואּתנה אבינּו: אברהם עם ּבריתֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָעׂשרה
ּביני ּבריתי את "והקמתי ,"אּת בריתי הּנה "אני, ,"ְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹּובינ
"זאת תׁשמר", ּבריתי את "ואּתה עֹולם", "לברית ,"ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹּובינ
בריתי "והיתה ּברית", לאֹות "והיה ּתׁשמרּו", אׁשר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶָָָָּבריתי

עֹול "לברית אתּבבׂשרכם", "והקמתי הפר", ּבריתי "את ם", ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ
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מביאין ולא ּבׁשּבת, סּכין עֹוׂשין אין - סּכין מצאּו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹֹׁשּלא
ּבמבֹוי ואפּלּו למקֹום; מּמקֹום משלושהאֹותֹו סתום [רחוב ְְֲִִַָָָ

מערבצדדים] עירוב]ׁשאינֹו בו עשו אֹותֹו[שלא מביאין אין , ְְִִֵֵֶָֹ
הבאת מּפני נדחה ּדדבריהם ערּוב ואין לחצר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָמחצר

ׁשּבת. מערב להביאֹו ואפׁשר הֹואיל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָהּסּכין,
.Êלּה ׁשֹוחקין אין רפואה]סממנין[למילה]וכן ואין[מיני , ְְְֲִִֵֵֵַָָ

טֹורפין ואין אסּפלֹונית, לּה עֹוׂשין ואין חּמין, לּה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָמחּמין
ּכּמֹון[מערבים] ׁשחק לא וׁשמן. זרע]יין ׁשּבת,[מין מערב ְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

לעצמֹו זה נֹותן וׁשמן, יין טרף לא ואם ונֹותן; ּבׁשּניו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלֹועס
ׁשּבת, מערב לעׂשֹותֹו ׁשאפׁשר ּכל הּכלל: זה לעצמֹו. ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוזה
הכינּו ולא ׁשכחּו אם אבל הּׁשּבת; את ּדֹוחה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹאינֹו

לּתׁשיעי. הּמילה ּתּדחה ְְִִִִִִֶַַַַָָהּמכׁשירין,
.Áאֹו החּמין נׁשּפכּו ּכ ואחר ּבׁשּבת, הּקטן את ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָמלּו

היא ׁשּסּכנה מּפני ּבׁשּבת, הּכל לֹו עֹוׂשין - הּסממנין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹנתּפּזרּו
ּבׁשּבת: אֹותֹו מרחיצין הּקטן, את להרחיץ ׁשּדרּכן מקֹום ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָלֹו.
אֹו הּמילה, לאחר ּבין הּמילה לפני ּבין הּמילה ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָּביֹום
ּגּופֹו ּכל רחיצת ּבין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל מילה ׁשל ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָּבׁשליׁשי
ּבין ׁשּבת מערב ׁשהּוחּמּו ּבחּמין ּבין מילה, רחיצת ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבין

לֹו. היא ׁשּסּכנה מּפני - ּבׁשּבת לֹו ׁשּמחמין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבחּמין
.Ëלהביא לגֹוי אֹומרין ׁשּבת, מערב סּכין הביאּו ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשכחּו

הרּבים רׁשּות ּדר אֹותֹו יביא ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, .סּכין ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
עלינּו אסּורה ּבׁשּבת ׁשעׂשּיתֹו ּדבר ּכל ּדבר: ׁשל ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָָּכללֹו

ׁשבּות בשבת]מּׁשּום השביתה להרבות מדרבנן, מּתר[איסור , ְִָֻ
ּבזמּנּה; מצוה לעׂשֹות ּכדי אֹותן לעׂשֹות לגֹוי לֹומר ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָלנּו
לֹומר לנּו אסּור מלאכה, מּׁשּום עלינּו אסּורה ׁשעׂשּיתֹו ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָודבר

ּבׁשּבת. לעׂשֹותֹו ְְֲַַָלגֹוי
.Èמילה למילה]מכׁשירי המסייעים -[דברים ּבזמּנּה אפּלּו , ְְֲִִִִֵַַָָ

יֹום מערב לעׂשֹותן ואפׁשר הֹואיל טֹוב, יֹום את ּדֹוחין ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָאינן
ׁשבּות מילה מכׁשירי ּדחּו לא אם הּדברים: וחמר וקל ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹטֹוב;
אבל ּתֹורה? ׁשל תעׂשה לא ידחּו היא מּדבריהם, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהיא

לקדרה ּוראּויין הֹואיל טֹוב, ּביֹום סממנין לּה [לתבלׁשֹוחקין ְְְְֲִִִִִֵַָָָ
תבשיל] וׁשמן.בהם יין לּה וטֹורפין ,ְְְִִֶֶַָ

ה'תשע"ב סיון כ"ד חמישי יום
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וצּונּו‡. ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ׁשּימּול קדם מבר - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהּמל
מבר ּבנֹו, מל ואם חברֹו; ּבן מל היה אם הּמילה', ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָעל
אּתה ּברּו' אחרת: ּברכה מבר הּבן ואבי הּבן'. את ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ'למּול
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹה'
למּול האב על ׁשּמצוה אבינּו'; אברהם ׁשל ּבבריתֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָלהכניסֹו
ערל ּכל ׁשּימּולּו יׂשראל ּכל ׁשּמצּוין הּמצוה על יתר ּבנֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאת
אחרים מברכין אין אביו, ׁשם אין אם ,לפיכ ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּביניהן;
מן אחד אֹו ּדין ּבית אֹותּה ׁשּיברכּו ׁשהֹורה מי ויׁש זֹו. ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּברכה

ּכן. לעׂשֹות ראּוי ואין ְֲֵֵַָָָהעם;
היּו·. לּברית,ואם ׁשהכנסּתֹו 'ּכׁשם אֹומרין: - עֹומדין ׁשם ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָ

טֹובים'. ּולמעׂשים ּולחּפה לתֹורה ּתכניסהּו ְְְְֲִִִֵֵַַָָֻּכן

העם‚. מן אחד אֹו הּמל, אֹו הּבן, אבי מבר ּכ ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָואחר
אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ׁשם: ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹהעֹומדין
ּבאֹות חתם וצאצאיו ׂשם, ּבׁשארֹו וחק מּבטן, ידיד ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹקּדׁש
צּוה צּורנּו, לעד חלקנּו חי אל זאת ּבׂשכר ּכן על קדׁש; ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּברית

מּׁשחת; ׁשארנּו ידידּות להּציל קדֹוׁשים אּתהּבצּואת ּברּו ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָ
'ׁשהחינּו'. מבר הּבן ואבי הּברית'. ּכֹורת ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָה',

.„מבר - הּגרים את מלהּמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' : ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּגרים את למּול וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָהעֹולם,
נתקּימּו לא ּברית, ּדם ׁשאלמלא ּברית, ּדם מהם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹּולהּטיף
חּקֹות - ולילה יֹומם בריתי לא "אם ׁשּנאמר: וארץ, ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשמים

ׂשמּתי"'. לא וארץ ְִִֶַָָָָֹׁשמים
.‰מבר - עבּדֹו את וצּונּוהּמל ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר : ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּדם ׁשאלמלא ּברית, ּדם מהן ּולהּטיף העבדים את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמּול
בריתי לא "אם ׁשּנאמר: וארץ, ׁשמים נתקּימּו לא ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּברית,
עבד מל ואם ׂשמּתי"'. לא וארץ ׁשמים חּקֹות - ולילה ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻיֹומם
- ּגדֹול אדם והּמל העבדים'. מילת 'על מבר אחרים, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשל
אֹותֹו ּומל מגּלהּו ּכ ואחר ,ׁשּיבר עד ערותֹו לכּסֹות צרי. ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

.Â- מהּול ּכׁשהּוא ׁשּנֹולד וקטן ׁשּיתּגּיר, קדם ׁשּמל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּגֹוי
אנּדרֹוגינֹוס וכן ּברכה. צריכין אינן ּברית, ּדם מהן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכׁשּמּטיפין

ונקבות] זכרות סימני לו מּפני[שיש מילתֹו, על מברכין אין -ְְְִִִֵֵַָָ
וּדאי. ֵֶַַׁשאינֹו

.Êמּכה מּפני ערלתֹו לחּת ׁשּצרי ּבּהּגֹוי ׁשּנֹולד ׁשחין אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
מעלין לא - ׁשהּגֹוים אֹותּה; לֹו לחּת ליׂשראל אסּור -ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹ

ואף[מצילין] אליה, אֹותן מֹורידין ולא מיתה, מידי ְְִִִִֵֵֶַָָָָֹאֹותן
למצוה. נתּכּון לא ׁשהרי זֹו, ּברפּואה מצוה ׁשּנעׂשית ּפי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹעל
אֹותֹו. למּול ליׂשראל מּתר למילה, הּגֹוי נתּכּון אם ,ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻלפיכ

.Áּבּה ׁשּנתּגּנּו הערלה היא (הּגֹוים),}הרׁשעים{מאּוסה ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָ
ׁשּלא הּמילה, היא ּוגדֹולה ערלים". הּגֹוים כל "ּכי ְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
התהּל" ׁשּנאמר: ׁשּמל, עד ׁשלם, אבינּו אברהם ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָנקרא
הּמפר וכל ."ּובינ ּביני בריתי ואּתנה תמים, והיה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלפני,

ערלתֹו והּניח אבינּו, אברהם ׁשל נימול]ּבריתֹו אֹו[שלא , ְְְְִִִִֶַַָָָָָ
מהול]מׁשכּה נראה יהא שלא העטרה ּפי[כיסה על אף - ְִַַָָ

לעֹולם חלק לֹו אין הרּבה, טֹובים ּומעׂשים ּתֹורה ּבֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּיׁש
ַָהּבא.

.Ëנתלה ׁשּלא מילה: חמּורה ּכּמה ּוראה, [המתיןּבֹוא ְְֲִִֵֶַָָָָֹ
ּפיהמלאך] על אף אחת, ׁשעה אפּלּו עליה רּבנּו ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלמׁשה

ּבּדר מל]ׁשהיה שלא על להורגו המלאך מצוֹות[וביקש וכל . ְְִֶֶֶַָָָ
"אּלה ׁשּנאמר: ּבלבד, ּבריתֹות ׁשלׁש עליהן נכרתּו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּתֹורה
יׂשראל ּבני את לכרת מׁשה את ה' צּוה אׁשר הּברית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹּדברי
וׁשם ּבחרב"; אּתם ּכרת אׁשר הּברית מּלבד מֹואב, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבארץ
ה' ּבברית לעבר . . הּיֹום נּצבים "אּתם אֹומר: ְְְְִִִִֵֶַַָָהּוא
ׁשלׁש נכרתּו הּמילה, ועל ּבריתֹות. ׁשלׁש הרי ."ְְְְְֱֲִִִֵֶַַָָֹֹֹאלהי
ּביני בריתי "ואּתנה אבינּו: אברהם עם ּבריתֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָעׂשרה
ּביני ּבריתי את "והקמתי ,"אּת בריתי הּנה "אני, ,"ְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹּובינ
"זאת תׁשמר", ּבריתי את "ואּתה עֹולם", "לברית ,"ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹּובינ
בריתי "והיתה ּברית", לאֹות "והיה ּתׁשמרּו", אׁשר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶָָָָּבריתי

עֹול "לברית אתּבבׂשרכם", "והקמתי הפר", ּבריתי "את ם", ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ

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



dpydצו lk zeltz xcq - oeiq d"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

יצחק". את אקים ּבריתי "ואת עֹולם", "לברית אּתֹו", ְְְְְִִִִִִִִִֶֶָָָּבריתי
ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ׁשני, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ׁשמע, קרּית הלכֹות וארּבעים: ׁשּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּפרקים
עׂשר חמּׁשה ּכהנים, ּוברּכת ּתפּלה הלכֹות ּפרקים; ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָָֹארּבעה
ּפרקים; עׂשרה ּתֹורה, וספר ּומזּוזה ּתפּלין הלכֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָּפרקים;
עׂשר אחד ּברכֹות, הלכֹות ּפרקים; ׁשלׁשה ציצית, ְְְְְִִִִִַַָָָָָֹהלכֹות

ּפרקים. ׁשלׁשה מילה, הלכֹות ְְְְִִִִָָָָֹּפרקים;

ה'תשע"ב סיון כ"ה שישי יום

dpXd lM zFNtY xcq¥¤§¦¨©¨¨
צו ּפרׁשת ׁשּקֹורין אחר ּבּׁשחר, יֹום ּבכל לקרֹות העם ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָנהגּו
להם ׁשאין ּדברים אּלּו זֹו: מׁשנה קֹוראין ּכהנים, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּוברּכת
אּלּו חסדים; ּוגמילּות והראיֹון, והּבּכּורים, הּפאה, - ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָׁשעּור
לֹו קּימת והּקרן הּזה, ּבעֹולם ּפרֹותיהן אֹוכל ׁשאדם ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּדברים
והבאת חסדים, ּוגמילּות ואם, אב ּכּבּוד - הּבא ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָלעֹולם
רּבי אמר ּכּלם. ּכנגד ּתֹורה ותלמּוד לחברֹו, אדם ּבין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשלֹום
רֹואֹות ׁשאפּלּו עצמן, על החמירּו הם יׂשראל ּבנֹות ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָזירא,
ּדבי ּתנא נקּיים. ימים ׁשבעת עליה יֹוׁשבֹות ּכחרּדל, טּפה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּדם
הּבא, העֹולם ּבן ׁשהּוא לֹו מבטח הלכֹות, הּׁשֹונה ּכל ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאלּיהּו,
אּלא 'הליכֹות', ּתקרא אל - לֹו" עֹולם "הליכֹות ְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:
חכמים ּתלמידי חנינא, רּבי אמר אלעזר רּבי אמר ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ'הלכֹות'.
ורב ה', לּמּודי ּבני "וכל ׁשּנאמר: ּבעֹולם, ׁשלֹום ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָמרּבים
על ּומֹודה ּבּסתר, ׁשמים ירא אדם יהא לעֹולם ."ּבני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשלֹום
ּכל רּבֹון ויאמר: יׁשּכים ּבלבבֹו; אמת ודֹובר ְְְְֱֱִִִֵֶֶַַָָָֹהאמת,
,לפני ּתחנּונינּו מּפילים אנחנּו צדקֹותינּו על לא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהעֹולמים!
מה חסּדנּו, מה חּיינּו, מה אנּו, מה הרּבים. רחמי על ְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָּכי
הלא אלהינּו. ה' ,לפני ּנאמר מה ּמעׂשינּו, מה ְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹּצדקנּו,

-הּגּבֹורים וחכמים היּו, ּכלא - הּׁשם ואנׁשי ,לפני ּכאין - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
וימי ּתהּו, מעׂשינּו כל ּכי הׂשּכל. ּכבלי - ּונבֹונים מּדע, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָֹּכבלי
"ּומֹותר :קדׁש ּבדברי ׁשּכתּוב ּכמֹו ,לפני הבל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָחּיינּו
,עּמ אנחנּו אבל הבל". הּכל ּכי אין, - הּבהמה מן ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹהאדם
הּמֹורּיה; ּבהר לֹו ׁשּנׁשּבעּת ,אֹוהב אברהם ּבני ,ברית ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבני
ּבנ יעקב עדת ;מזּבח ּגּבי על ׁשּנעקד ,עקיד יצחק ְְְְֱֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹזרע
ּבֹו, ׁשּׂשמחּת וׂשמחת אֹותֹו ׁשאהבּת ׁשּמאהבת ,ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבכֹור
,ל להֹודֹות חּיבין אנּו ,לפיכ ויׁשרּון. יׂשראל אֹותֹו ְְְִִִִֵַָָָָָָָָֻקראת
.לׁשמ ּוׁשבח הֹודיה ולּתן ,ּולרֹוממ ,ּולפאר ,ְְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָּולׁשּבח
"ׁשמע, ובקר: ערב יֹום, ּבכל לפני לֹומר אנּו ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹחּיבין
מה חלקנּו, ּטֹוב מה אׁשרנּו, אחד". ה' אלהינּו, ה' ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹיׂשראל;
מׁשּכימין ׁשאנּו אׁשרנּו, ירּׁשתנּו. מאד ּיפה מה ּגֹורלנּו, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻּנעים
אחד". ה' אלהינּו, ה' יׂשראל; "ׁשמע, ואֹומרין: ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָֹּומעריבין
ׁשּנברא אחר הּוא ואּתה העֹולם, ׁשּנברא קדם הּוא ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּתה
הּבא; לעֹולם הּוא ואּתה הּזה, ּבעֹולם הּוא אּתה ְֶַַַַָָָָָָָָָהעֹולם;
הּגדֹול ׁשמ את קּדׁש אחרֹון. הּוא ואּתה ראׁשֹון, הּוא ְְֲִֵֶַַַַַָָָָאּתה
ּברּו קרננּו. ותגּביּה ּתרים ּוביׁשּועת ,ּבעֹולמ ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָוהּקדֹוׁש
עׂשית אּתה .לבּד ה' הּוא אּתה ברּבים. ׁשמֹו את ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָמקּדׁש
אׁשר וכל הארץ צבאם, וכל הּׁשמים ּוׁשמי הּׁשמים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָאת

ּוצבא ּכּלם, את מחּיה ואּתה ּבהם, אׁשר וכל הּיּמים ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻעליה,
ה' יּתּמּו. לא ּוׁשנֹותי הּוא, אּתה מׁשּתחוים. ל ְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹהּׁשמים
אמן לעֹולם, ה' ּברּו ועד. לעֹולם ימל ה' ,מל ה' ,ְְְִֵֶֶֶָָָָָָָֹמל

ְֵָואמן.
הּוא זה הּזמירֹות, ּפסּוקי לפני ׁשּמברכין ראׁשֹונה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּברכה
אֹומר ּברּו הּוא. ּברּו העֹולם, והיה ׁשאמר ּברּו ְְֵֶַָָָָָָָָָֻנסחּה:
ּברּו הארץ, על מרחם ּברּו ּומקּים; ּגֹוזר ּברּו ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָועֹוׂשה,
ּברּו אֹורה, ּומביא אפלה מעביר ּברּו הּברּיֹות; על ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָמרחם
ולא עולה לא לפניו ׁשאין ּברּו ליראיו. טֹוב ׂשכר ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹמׁשּלם
ׁשחד. מּקח ולא פנים מּׂשֹוא לא מרמה, ולא כזב לא ְְְְִִִִַַַָָָָָֹֹֹֹֹׁשכחה,
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו לנצח. וקּים לעד, חי אל ְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּברּו
ּכל ּבלׁשֹון ּומפאר מׁשּבח עּמֹו, ּבפי המהּלל האל ְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹֻֻהעֹולם,
נהּלל ,מׁשיח עבּד יׁשי ּבן ּדוד ּובׁשירי ועבדיו; ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָחסידיו
,נרֹוממ ,נפאר ,נׁשּבח ,נֹוד ּובזמרֹו. ּבׁשבחֹו אלהינּו ְְְְְְְְֱֲִִֵַָָָָָָֹה'
העֹולמים, חי יחיד, יחד. אלהינּו מלּכנּו ׁשמ נזּכיר ,ְְְְֱִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹנמליכ
מהּלל מל ה', אּתה ּברּו ׁשמֹו. עד עדי ּומפאר, ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמׁשּבח

ְִַָּבּתׁשּבחֹות.
ה' יׂשמח לעֹולם, ה' כבֹוד יהי אּלּו: ּפסּוקים ְְְְְְִִִֵֵַָוקֹורא
מּמזרח עֹולם. ועד מעּתה ,מבר ה' ׁשם יהי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹּבמעׂשיו.
על ה'; ּגֹוים, ּכל על רם ה'. ׁשם מהּלל מבֹואֹו, עד ְְִֵֶֶַַַָָָֻׁשמׁש,
ה', ודר. לדר זכר ה', לעֹולם; ׁשמ ה', ּכבֹודֹו. ְְְְְְִִִַַָָָֹֹהּׁשמים
הּׁשמים, יׂשמחּו מׁשלה. ּבּכל ּומלכּותֹו, ּכסאֹו; הכין ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹּבּׁשמים
ועד. לעֹולם ימל ה' .מל ה' בּגֹוים, ויאמרּו הארץ; ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹותגל
ּגֹוים, עצת הפיר ה' מארצֹו. גֹוים אבדּו ועד; עֹולם מל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָה'
ולא ּדבר ּדּברּו ותפר; עצה, עצּו עּמים. מחׁשבֹות ְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹֻֻהניא
- ה' ועצת איׁש, ּבלב מחׁשבֹות רּבֹות אל. עּמנּו ּכי ְֲֲִִִֵֵַַַַָָָיקּום,
לדר לּבֹו, מחׁשבֹות ּתעמֹוד; לעֹולם ה', עצת תקּום. ְְְְֲֲִִַַַָָֹהיא
ּבצּיֹון, ה' בחר ּכי וּיעמד. צּוה, הּוא וּיהי; אמר, הּוא ּכי ְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹודר.
ּכי לסגּלתֹו. יׂשראל, יּה; לֹו ּבחר יעקב, ּכי לֹו. למֹוׁשב ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָֹֻאּוּה
עֹון, יכּפר רחּום והּוא יעזֹוב. לא ונחלתֹו עּמֹו, ה' יּטׁש ְְְֲֲִֵַַַַַָָֹֹֹלא
ה', חמתֹו. ּכל יעיר ולא אּפֹו, להׁשיב והרּבה יׁשחית; ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹֹולא
עֹוד ,בית יֹוׁשבי אׁשרי קראנּו. ביֹום יעננּו הּמל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהֹוׁשיעה;
אלהיו. ׁשה' העם אׁשרי לֹו, ׁשּככה העם אׁשרי סלה. ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹיהללּו
סֹוף עד וכּו'", הּמל אלהי ארֹוממ לדוד, מ"ּתהּלה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָֹוקֹורא

ּתּלים. ִִֵֶספר
ואמן. אמן לעֹולם, ה' ּברּו אּלּו: ּפסּוקים קֹורא ,ּכ ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָואחר
ּכל לעיני ה' את ּדויד ויבר ואמן. אמן לעֹולם, ה' ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹימל
אבינּו, יׂשראל אלהי ה' אּתה ּברּו ּדויד: וּיאמר ְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹהּקהל,
והּנצח והּתפארת והּגבּורה הּגדּלה ה' ל עֹולם. ועד ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻמעֹולם
והּמתנּׂשא הּממלכה, ה' ל ּובארץ, ּבּׁשמים כל ּכי ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹוההֹוד,
ּבּכ מֹוׁשל ואּתה ,מּלפני והּכבֹוד והעׁשר לראׁש. ל,לכל ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ

אלהינּו, ועּתה לּכל. ּולחּזק לגּדל ּוביד ּוגבּורה; ּכח ְְְְְְְְֱֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֹּוביד
ׁשם ויברכּו .ּתפארּת לׁשם ּומהללים ,ל אנחנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָמֹודים

ּותהּלה. ּברכה ּכל על ּומרֹומם ,ְְְְִֶַַָָָָֹּכבד
נסחּה: הּוא זה הּזמירֹות, ּפסּוקי ׁשּלאחר אחרֹונה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֻּברכה
ּבּׁשמים והּקדֹוׁש הּגדֹול הּמל מלּכנּו, לעד ׁשמ ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָיׁשּתּבח
וזמרה, הּלל ּוׁשבח, ׁשיר אלהינּו, ה' נאה ל ּכי ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּובארץ;
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ּוממׁשלה, מלכּות עז ותפארת, ּתהּלה ּגדּלה והֹודיֹות, ְְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻּברכֹות
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו עֹולם. ועד מעּתה ּוגבּורה, ְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנצח
ּכל אדֹון ההֹודיֹות, אל הּתׁשּבחֹות, ּגדֹול מל ְְֲֵֶֶַַָָָָָֻהעֹולם,
הּׁשירה וקֹורא העֹולמים. חי זמרה, ּבׁשירי הּבֹוחר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּמעׂשים,

הּמקֹום. ּכמנהג סֹופּה, ְְִַַַָָעד
נׁשמת זה: נסח זֹו ּברכה לפני להֹוסיף העם ּכל נהגּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹּבׁשּבת
תפאר, ל ּבׂשר ּכל ורּוח אלהינּו; ה' ,ׁשמ את ּתבר חי ְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכל
עֹולם ועד מעֹולם ודר, לדר ּתמיד מלּכנּו זכר את ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּותרֹומם
ּגֹואל מל לנּו ואין אלהים; אין ּומּבלעדי האל, הּוא ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאּתה
ּומּציל ּפֹודה אּתה. אּלא וצּוקה, צרה עת ּבכל ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּומֹוׁשיע
הּתֹולדֹות, אדֹון הּברּיֹות; ּכל על אלֹוּה ּומרחם, ְְְְֱֲִֵֵַַַַַַָָּומפרנס
ּברחמים ּוברּיֹותיו ּבחסד עֹולמֹו המנהג ּבּתׁשּבחֹות, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהמהּלל
יׁשנים, המעֹורר ייׁשן; ולא ינּום לא אמת, אלהים וה' ְְְֱֱִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹרּבים.
אסּורים ּומּתיר חֹולים ורֹופא נֹופלים סֹומ רדּומים, ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַהּמקיץ
ּולׁשֹוננּו ּכּים, ׁשירה מלא פינּו ואּלּו מֹודים. אנחנּו ּול -ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ
ועינינּו הרקיע, ּכמרחבי ׁשבח וׂשפתֹותינּו ּגּליו, ּכהמֹון ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָרּנה
ׁשמים, ּכנׁשרי ּפרּוׂשֹות וידינּו וכּירח, ּכּׁשמׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמאירֹות
ה' ל להֹודֹות מסּפיקין אנּו אין - ּכאּילֹות קּלֹות ְְְְְִִֵֵַַַַָָָורגלינּו

ׁש את ּולבר אלפיאלהינּו, מאלף אחת על מלּכנּו, מ ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
ועם עּמנּו ׁשעׂשית הּטֹובֹות, ּפעמים רבבֹות רבבי ורב ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֹאלפים
אלהינּו, ה' ּגאלּתנּו מּמצרים הּנה; ועד מּלפנים ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹאבֹותינּו,
ּומחרב ּכלּכלּתנּו, ּובּׂשבע זנּתנּו, ּברעב ּפדיתנּו, עבדים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּבית
ועד ּדּליתּנּו; רּבים רעים ּומחליים מּלטּתנּו, מּדבר ְְְֳִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּצלּתנּו,
אברים ּכן, על .חסדי עזבּונּו ולא ,רחמי עזרּונּו ְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּנה
ׂשמּת אׁשר ולׁשֹון ּבאּפינּו, ׁשּנפחּת ּונׁשמה ורּוח ּבנּו, ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּפּלגּת
נּסי רב על אלהינּו, ה' ׁשמ את ויברכּו יֹודּו הן הן - ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹּבפינּו
עין וכל תׁשּבח, ל לׁשֹון וכל יֹודה, ל ּפה כל ּכי .ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָפלאי
תׁשּתחוה, לפני קֹומה וכל תכרע, ל ּבר וכל תצּפה, ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָל
ּכּדבר ,לׁשמ יזּמרּו והּכליֹות והּקרבים ,ייראּו הּלבבֹות ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָוכל
מחזק עני מּציל ,כמֹו מי ה' ּתאמרנה, עצמֹותי ּכל ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
ּבה', צּדיקים רּננּו ונאמר: מּגֹוזלֹו; ואביֹון ועני ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָמּמּנּו,
צּדיקים ּובדברי ּתתרֹומם, יׁשרים ּבפי תהּלה. נאוה ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָָליׁשרים
קדֹוׁשים ּובקרב ּתתקּדׁש, חסידים ּכל ּובלׁשֹון ,ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָּתתּבר
יתּפאר יׂשראל ּבית ּכל עּמ רבבֹות ּובמקהלֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָּתתהּלל,
אלהינּו, ה' לפני היצּורים ּכל חֹובת ׁשּכן אלהינּו, ה' ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשמ
ּכל על ּולהּדר לגּדל לרֹומם, לפאר, לׁשּבח, להּלל, ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָלהֹודֹות,
.מׁשיח ,עבּד יׁשי ּבן ּדוד ּתׁשּבחֹות ׁשירֹות זמירֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָֻּדברי
ּבּׁשמים והּקדֹוׁש הּגדֹול הּמל מלּכנּו, לעד ׁשמ ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָיׁשּתּבח
מזמֹור לקרֹות נהגּו וכן וכּו'. אלהינּו ה' נאה, ל ּכי ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָֹּובארץ;
ּפסּוקי ׁשּיתחילּו קדם הּמזמֹור, ּכל הּׁשּבת, ליֹום ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשיר
ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש הּכּפּורים. ּוביֹום הּׁשּבת ּביֹום ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָהּזמירֹות

ּבׁש ּגדֹול הּלל ויׁשלקרֹות הּזמירֹות, ּפסּוקי קדם ּבתֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹ
ּכמנהגם. הּכל - הּמעלֹות ׁשירי לקרֹות ׁשּנהגּו ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹמקֹומֹות

נסחּה: הּוא זה ּבּׁשחר, ׁשמע קריאת ׁשּלפני ראׁשֹונה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּברכה
,חׁש ּובֹורא אֹור יֹוצר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ֱֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּברּו
עליה, ולּדרין לארץ הּמאיר הּכל; את ּובֹורא ׁשלֹום ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹעׂשה
מעׂשי רּבּו מה בראׁשית. מעׂשה ּתמיד יֹום ּבכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהמחּדׁש

הּמרֹומם הּמל .קנינ הארץ מלאה עׂשית, ּבחכמה ּכּלם ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻה',
מימֹות וטֹוב הּמתנּׂשא המפאר המׁשּבח מאז, לבּדֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹֻׁשמֹו
אדֹון עלינּו, רחם הרּבים ּברחמי מלּכנּו, עֹולם אלהי ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹעֹולם.
ּגדֹול ּברּו אל ּבעדנּו. מׂשּגב יׁשענּו מגן מׂשּגּבנּו, צּור ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֻעּזנּו
לׁשמֹו, ּכבֹוד יצר טֹוב חּמה, זהרי ּופעל התקין ְְֳִִִֵֵַַַָָָָָָּדעה,
ׁשּדי רֹוממי קדֹוׁשים צבאֹות ּפּנֹות עּזֹו, סביבֹות נתן ְְְְְִִִִֵַַַָֻמאֹורֹות
ּבּׁשמים אלהינּו, ה' ּתתּבר קדּׁשתֹו. לאל יסּפרּו ְְְְֱִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֻּתמיד
,ידי מעׂשה ׁשבח ּכל ועל מּתחת; הארץ ועל ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָמּמעל
לעד ּתתּבר סלה. ,יפארּו הם - יצרּת אׁשר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָּומאֹורֹות
לעד ׁשמ יׁשּתּבח קדֹוׁשים. ּבֹורא ּגֹואלנּו, מלּכנּו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָצּורנּו,
עֹולם, ּברּום עֹומדים מׁשרתיו אׁשר מׁשרתים, יֹוצר ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָמלּכנּו,
עֹולם. ּומל חּיים אלהים ּבדברי יחד קֹולם את ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹמׁשמיעים
ּבאימה עֹוׂשים ּגּבֹורים, ּכּלם ּברּורים, ּכּלם אהּובים, ְְֲִִִִִֵָָָָֻֻֻּכּלם
מלכּות על עליהם מקּבלים וכּלם ּבאהבה. קֹוניהם ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻרצֹון
ּבנחת לצּורם להקּדיׁש לזה זה רׁשּות ונֹותנים מּזה, זה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשמים
עֹונים ּכאחד ּכּלם טהֹורה. ּובנעימה ּברּורה, ּבׂשפה ְְְְְִִִֶַָָָָָָָֻרּוח,
כל מלא צבאֹות; ה' קדֹוׁש, קדֹוׁש קדֹוׁש ואֹומרים: ְְְְְְִִָָָָָָֹּביראה,
מתנּׂשאים יחד הּקדׁש, וחּיֹות והאֹופּנים ּכבֹודֹו. ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹהארץ
לאל מּמקֹומֹו. ה' ּכבֹוד ּברּו ואֹומרים: מׁשּבחים ְְְְְְְְִִִֵַָָָֻלעּמתם,
יאמרּו זמירֹות וקּים חי אל למל יּתנּו, נעימֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּברּו
עֹוׂשה ּגבּורֹות, ּפֹועל לבּדֹו הּוא ּכי יׁשמיעּו, ְְְְְִִֵֶַַָֻותׁשּבחֹות
נפלאֹות, אדֹון יׁשּועֹות, מצמיח צדקֹות, זֹורע ְְְְֲֲִִֵַַַָָָחדׁשֹות,
"לעׂשה ּכאמּור: - בראׁשית מעׂשה ּתמיד יֹום ּבכל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹמחּדׁש
לׂשּמח מאֹורֹות התקנּת חסּדֹו", לעֹולם ּכי ּגדֹולים, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָאֹורים

הּמאֹורֹות. יֹוצר ה', אּתה ּברּו ְֵַַָָָעֹולם.
חמלה אלהינּו; ה' אהבּתנּו, עֹולם אהבת ׁשנּיה: ְְְְֱֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹּברכה
,ׁשמ ּבעבּור מלּכנּו, אבינּו עלינּו. חמלּת יתרה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָּגדֹולה
ּכן חּיים, חּקי וּתלּמדנּו ,ב ּבטחּו אׁשר אבֹותינּו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֻּובעבּור
ותן עלינּו, נא רחם המרחם, הרחמן, אב אבינּו. ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָּתחּננּו,
ולעׂשֹות לׁשמר ּוללּמד ללמד לׁשמע להׂשּכיל להבין ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָֹֹֹּבלּבנּו
עינינּו והאר ּבאהבה; ּתֹורת תלמּוד ּדברי ּכל את ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּולקּים
את לאהבה לבבנּו ויחד ,יראת ּבלּבנּו ודּבק ,ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבמצוֹותי
ּבאמת קדׁש ׁשם ּכי ,לבּד אּתה מהרה עלינּו ּומל .ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשמ
והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול האל ,ׁשמ ּובעבּור עלינּו. ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָנקרא
ּב .ׁשמ למען ותֹוׁשיענּו קרננּו ּתרים ּבאהבה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמהרה
עד נּכׁשל ולא נּכלם לא חסינּו, ּובׁשמ נבֹוׁש, לא ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹֹּבטחנּו,
.ּביׁשּועת ונׂשמחה נגילה אּתה, מלּכנּו אבינּו ּכי עד; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָעֹולמי
והבא ועד. סלה נצח יעזבּונּו אל ,וחסדי אלהינּו ה' ְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹרחמי
מהרה והֹוליכנּו הארץ, ּכנפֹות מארּבע וׁשלֹום ּברכה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָעלינּו
וקרבּתנּו ולׁשֹון, עם מּכל בחרּת בנּו ּכי לארצנּו. ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָקֹוממּיּות
את ּולאהבה ,ּולרֹוממ ּוליחד ל להֹודֹות הּגדֹול, ְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָלׁשמ

ּבאהבה. יׂשראל ּבעּמֹו הּבֹוחר ה', אּתה ּברּו .ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָׁשמ
נסחּה: הּוא זה ּבּׁשחר, ׁשמע קרּית ׁשּלאחר אחרֹונה ְְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָֻּברכה

ויּציב נחמדאמת וחביב, אהּוב ונאמן, יׁשר וקּים, נכֹון , ְְְְְֱֱִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
הּזה הּדבר ויפה טֹוב ּומקּבל, מתּקן ואּדיר, נֹורא ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֻֻונעים,
מגן יעקב צּור מלּכנּו, עֹולם אלהי אמת, ועד. לעֹולם ְְֱֱֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹעלינּו
ּומלכּותֹו נכֹון, וכּסאֹו קּים, ּוׁשמֹו קּים הּוא ודר לדר ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹֹיׁשענּו;
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ּוממׁשלה, מלכּות עז ותפארת, ּתהּלה ּגדּלה והֹודיֹות, ְְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻּברכֹות
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו עֹולם. ועד מעּתה ּוגבּורה, ְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנצח
ּכל אדֹון ההֹודיֹות, אל הּתׁשּבחֹות, ּגדֹול מל ְְֲֵֶֶַַָָָָָֻהעֹולם,
הּׁשירה וקֹורא העֹולמים. חי זמרה, ּבׁשירי הּבֹוחר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּמעׂשים,

הּמקֹום. ּכמנהג סֹופּה, ְְִַַַָָעד
נׁשמת זה: נסח זֹו ּברכה לפני להֹוסיף העם ּכל נהגּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹּבׁשּבת
תפאר, ל ּבׂשר ּכל ורּוח אלהינּו; ה' ,ׁשמ את ּתבר חי ְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכל
עֹולם ועד מעֹולם ודר, לדר ּתמיד מלּכנּו זכר את ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּותרֹומם
ּגֹואל מל לנּו ואין אלהים; אין ּומּבלעדי האל, הּוא ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאּתה
ּומּציל ּפֹודה אּתה. אּלא וצּוקה, צרה עת ּבכל ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּומֹוׁשיע
הּתֹולדֹות, אדֹון הּברּיֹות; ּכל על אלֹוּה ּומרחם, ְְְְֱֲִֵֵַַַַַַָָּומפרנס
ּברחמים ּוברּיֹותיו ּבחסד עֹולמֹו המנהג ּבּתׁשּבחֹות, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהמהּלל
יׁשנים, המעֹורר ייׁשן; ולא ינּום לא אמת, אלהים וה' ְְְֱֱִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹרּבים.
אסּורים ּומּתיר חֹולים ורֹופא נֹופלים סֹומ רדּומים, ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַהּמקיץ
ּולׁשֹוננּו ּכּים, ׁשירה מלא פינּו ואּלּו מֹודים. אנחנּו ּול -ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ
ועינינּו הרקיע, ּכמרחבי ׁשבח וׂשפתֹותינּו ּגּליו, ּכהמֹון ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָרּנה
ׁשמים, ּכנׁשרי ּפרּוׂשֹות וידינּו וכּירח, ּכּׁשמׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמאירֹות
ה' ל להֹודֹות מסּפיקין אנּו אין - ּכאּילֹות קּלֹות ְְְְְִִֵֵַַַַָָָורגלינּו

ׁש את ּולבר אלפיאלהינּו, מאלף אחת על מלּכנּו, מ ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
ועם עּמנּו ׁשעׂשית הּטֹובֹות, ּפעמים רבבֹות רבבי ורב ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֹאלפים
אלהינּו, ה' ּגאלּתנּו מּמצרים הּנה; ועד מּלפנים ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹאבֹותינּו,
ּומחרב ּכלּכלּתנּו, ּובּׂשבע זנּתנּו, ּברעב ּפדיתנּו, עבדים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּבית
ועד ּדּליתּנּו; רּבים רעים ּומחליים מּלטּתנּו, מּדבר ְְְֳִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּצלּתנּו,
אברים ּכן, על .חסדי עזבּונּו ולא ,רחמי עזרּונּו ְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּנה
ׂשמּת אׁשר ולׁשֹון ּבאּפינּו, ׁשּנפחּת ּונׁשמה ורּוח ּבנּו, ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּפּלגּת
נּסי רב על אלהינּו, ה' ׁשמ את ויברכּו יֹודּו הן הן - ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹּבפינּו
עין וכל תׁשּבח, ל לׁשֹון וכל יֹודה, ל ּפה כל ּכי .ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָפלאי
תׁשּתחוה, לפני קֹומה וכל תכרע, ל ּבר וכל תצּפה, ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָל
ּכּדבר ,לׁשמ יזּמרּו והּכליֹות והּקרבים ,ייראּו הּלבבֹות ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָוכל
מחזק עני מּציל ,כמֹו מי ה' ּתאמרנה, עצמֹותי ּכל ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
ּבה', צּדיקים רּננּו ונאמר: מּגֹוזלֹו; ואביֹון ועני ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָמּמּנּו,
צּדיקים ּובדברי ּתתרֹומם, יׁשרים ּבפי תהּלה. נאוה ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָָליׁשרים
קדֹוׁשים ּובקרב ּתתקּדׁש, חסידים ּכל ּובלׁשֹון ,ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָּתתּבר
יתּפאר יׂשראל ּבית ּכל עּמ רבבֹות ּובמקהלֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָּתתהּלל,
אלהינּו, ה' לפני היצּורים ּכל חֹובת ׁשּכן אלהינּו, ה' ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשמ
ּכל על ּולהּדר לגּדל לרֹומם, לפאר, לׁשּבח, להּלל, ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָלהֹודֹות,
.מׁשיח ,עבּד יׁשי ּבן ּדוד ּתׁשּבחֹות ׁשירֹות זמירֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָֻּדברי
ּבּׁשמים והּקדֹוׁש הּגדֹול הּמל מלּכנּו, לעד ׁשמ ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָיׁשּתּבח
מזמֹור לקרֹות נהגּו וכן וכּו'. אלהינּו ה' נאה, ל ּכי ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָֹּובארץ;
ּפסּוקי ׁשּיתחילּו קדם הּמזמֹור, ּכל הּׁשּבת, ליֹום ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשיר
ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש הּכּפּורים. ּוביֹום הּׁשּבת ּביֹום ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָהּזמירֹות

ּבׁש ּגדֹול הּלל ויׁשלקרֹות הּזמירֹות, ּפסּוקי קדם ּבתֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹ
ּכמנהגם. הּכל - הּמעלֹות ׁשירי לקרֹות ׁשּנהגּו ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹמקֹומֹות

נסחּה: הּוא זה ּבּׁשחר, ׁשמע קריאת ׁשּלפני ראׁשֹונה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּברכה
,חׁש ּובֹורא אֹור יֹוצר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ֱֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּברּו
עליה, ולּדרין לארץ הּמאיר הּכל; את ּובֹורא ׁשלֹום ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹעׂשה
מעׂשי רּבּו מה בראׁשית. מעׂשה ּתמיד יֹום ּבכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהמחּדׁש

הּמרֹומם הּמל .קנינ הארץ מלאה עׂשית, ּבחכמה ּכּלם ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻה',
מימֹות וטֹוב הּמתנּׂשא המפאר המׁשּבח מאז, לבּדֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹֻׁשמֹו
אדֹון עלינּו, רחם הרּבים ּברחמי מלּכנּו, עֹולם אלהי ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹעֹולם.
ּגדֹול ּברּו אל ּבעדנּו. מׂשּגב יׁשענּו מגן מׂשּגּבנּו, צּור ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֻעּזנּו
לׁשמֹו, ּכבֹוד יצר טֹוב חּמה, זהרי ּופעל התקין ְְֳִִִֵֵַַַָָָָָָּדעה,
ׁשּדי רֹוממי קדֹוׁשים צבאֹות ּפּנֹות עּזֹו, סביבֹות נתן ְְְְְִִִִֵַַַָֻמאֹורֹות
ּבּׁשמים אלהינּו, ה' ּתתּבר קדּׁשתֹו. לאל יסּפרּו ְְְְֱִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֻּתמיד
,ידי מעׂשה ׁשבח ּכל ועל מּתחת; הארץ ועל ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָמּמעל
לעד ּתתּבר סלה. ,יפארּו הם - יצרּת אׁשר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָּומאֹורֹות
לעד ׁשמ יׁשּתּבח קדֹוׁשים. ּבֹורא ּגֹואלנּו, מלּכנּו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָצּורנּו,
עֹולם, ּברּום עֹומדים מׁשרתיו אׁשר מׁשרתים, יֹוצר ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָמלּכנּו,
עֹולם. ּומל חּיים אלהים ּבדברי יחד קֹולם את ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹמׁשמיעים
ּבאימה עֹוׂשים ּגּבֹורים, ּכּלם ּברּורים, ּכּלם אהּובים, ְְֲִִִִִֵָָָָֻֻֻּכּלם
מלכּות על עליהם מקּבלים וכּלם ּבאהבה. קֹוניהם ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻרצֹון
ּבנחת לצּורם להקּדיׁש לזה זה רׁשּות ונֹותנים מּזה, זה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשמים
עֹונים ּכאחד ּכּלם טהֹורה. ּובנעימה ּברּורה, ּבׂשפה ְְְְְִִִֶַָָָָָָָֻרּוח,
כל מלא צבאֹות; ה' קדֹוׁש, קדֹוׁש קדֹוׁש ואֹומרים: ְְְְְְִִָָָָָָֹּביראה,
מתנּׂשאים יחד הּקדׁש, וחּיֹות והאֹופּנים ּכבֹודֹו. ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹהארץ
לאל מּמקֹומֹו. ה' ּכבֹוד ּברּו ואֹומרים: מׁשּבחים ְְְְְְְְִִִֵַָָָֻלעּמתם,
יאמרּו זמירֹות וקּים חי אל למל יּתנּו, נעימֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּברּו
עֹוׂשה ּגבּורֹות, ּפֹועל לבּדֹו הּוא ּכי יׁשמיעּו, ְְְְְִִֵֶַַָֻותׁשּבחֹות
נפלאֹות, אדֹון יׁשּועֹות, מצמיח צדקֹות, זֹורע ְְְְֲֲִִֵַַַָָָחדׁשֹות,
"לעׂשה ּכאמּור: - בראׁשית מעׂשה ּתמיד יֹום ּבכל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹמחּדׁש
לׂשּמח מאֹורֹות התקנּת חסּדֹו", לעֹולם ּכי ּגדֹולים, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָאֹורים

הּמאֹורֹות. יֹוצר ה', אּתה ּברּו ְֵַַָָָעֹולם.
חמלה אלהינּו; ה' אהבּתנּו, עֹולם אהבת ׁשנּיה: ְְְְֱֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹּברכה
,ׁשמ ּבעבּור מלּכנּו, אבינּו עלינּו. חמלּת יתרה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָּגדֹולה
ּכן חּיים, חּקי וּתלּמדנּו ,ב ּבטחּו אׁשר אבֹותינּו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֻּובעבּור
ותן עלינּו, נא רחם המרחם, הרחמן, אב אבינּו. ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָּתחּננּו,
ולעׂשֹות לׁשמר ּוללּמד ללמד לׁשמע להׂשּכיל להבין ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָֹֹֹּבלּבנּו
עינינּו והאר ּבאהבה; ּתֹורת תלמּוד ּדברי ּכל את ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּולקּים
את לאהבה לבבנּו ויחד ,יראת ּבלּבנּו ודּבק ,ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבמצוֹותי
ּבאמת קדׁש ׁשם ּכי ,לבּד אּתה מהרה עלינּו ּומל .ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשמ
והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול האל ,ׁשמ ּובעבּור עלינּו. ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָנקרא
ּב .ׁשמ למען ותֹוׁשיענּו קרננּו ּתרים ּבאהבה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמהרה
עד נּכׁשל ולא נּכלם לא חסינּו, ּובׁשמ נבֹוׁש, לא ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹֹּבטחנּו,
.ּביׁשּועת ונׂשמחה נגילה אּתה, מלּכנּו אבינּו ּכי עד; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָעֹולמי
והבא ועד. סלה נצח יעזבּונּו אל ,וחסדי אלהינּו ה' ְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹרחמי
מהרה והֹוליכנּו הארץ, ּכנפֹות מארּבע וׁשלֹום ּברכה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָעלינּו
וקרבּתנּו ולׁשֹון, עם מּכל בחרּת בנּו ּכי לארצנּו. ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָקֹוממּיּות
את ּולאהבה ,ּולרֹוממ ּוליחד ל להֹודֹות הּגדֹול, ְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָלׁשמ

ּבאהבה. יׂשראל ּבעּמֹו הּבֹוחר ה', אּתה ּברּו .ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָׁשמ
נסחּה: הּוא זה ּבּׁשחר, ׁשמע קרּית ׁשּלאחר אחרֹונה ְְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָֻּברכה

ויּציב נחמדאמת וחביב, אהּוב ונאמן, יׁשר וקּים, נכֹון , ְְְְְֱֱִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
הּזה הּדבר ויפה טֹוב ּומקּבל, מתּקן ואּדיר, נֹורא ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֻֻונעים,
מגן יעקב צּור מלּכנּו, עֹולם אלהי אמת, ועד. לעֹולם ְְֱֱֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹעלינּו
ּומלכּותֹו נכֹון, וכּסאֹו קּים, ּוׁשמֹו קּים הּוא ודר לדר ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹֹיׁשענּו;
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ּולעֹולמי לעד ונאמנים חּיים ּודבריו קּימת, ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָואמּונתֹו
ּדֹורֹותינּו, ּכל ועל ּבנינּו על אבֹותינּו, ועל עלינּו ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָעֹולמים,
ועל הראׁשֹונים על ;עבדי יׂשראל זרע ּדֹורֹות ּכל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָועל
אמת, יעבר. ולא חק ּבאמת, וקּים טֹוב ּדבר - ְְֱֱֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהאחרֹונים
ּומל מלּכנּו אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' הּוא ְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹׁשאּתה
יׁשּועתנּו, וצּור יֹוצרנּו אבֹותינּו, וגֹואל ּגֹואלנּו ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵָאבֹותינּו,
עֹוד אלהים לנּו ואין ,ׁשמ הּוא מעֹולם ּומּצילנּו, ְְֱִִֵֵֵֵֶַָָֹּפֹודנּו
ּומֹוׁשיע מגן מעֹולם, הּוא אּתה אבֹותינּו עזרת .ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָזּולת
,מֹוׁשב עֹולם ּברּום ודֹור. ּדֹור ּבכל אחריהם ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָלבניהם
אׁשר איׁש אׁשרי אמת, ארץ. אפסי עד וצדקת ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומׁשּפטי
אּתה אמת, לּבֹו; על יׂשים ּודבר ותֹורת ,מצוֹותי ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָיׁשמע
ּובנים; לאבֹות ריבם לריב ּגּבֹור ּומל ,לעּמ אדֹון ְְִִִִֶֶַָָָָָָהּוא
אין ּומּבלעדי אחרֹון, הּוא ואּתה ראׁשֹון הּוא אּתה ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָאמת,
מּבית אלהינּו, ה' ּגאלּתנּו, מּמצרים אמת, מֹוׁשיע. ְְְֱֱִִִִִֵֵֶַַַָָֹלנּו
ּובכֹור הרגּת, ּבּדבר מצרים ּבכֹורי וכל ּפדיתנּו, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָעבדים
מּים, עברּו וידידים טּבעּת, וזדים ּבקעּת, סּוף וים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָּגאלּת,
ׁשּבחּו זאת ועל נֹותר. לא מהם אחד עד צריהם, מים ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹויכּסּו
ּתׁשּבחֹות זמירֹות ׁשירֹות ידידים ונתנּו לאל, ורֹוממּו ְְְְְְְְִִִִִֵָָָֻּגאּולים,
מׁשּפיל ונֹורא, ּגּבֹור ּגדֹול ונּׂשא, רם וקּים. חי אל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָלמל
אסירים, מֹוציא מרֹום, עדי ׁשפלים מגּביּה ארץ, עדי ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּגאים
ׁשּועם ּבעת יׂשראל לעּמֹו ועֹונה ּדּלים, ועֹוזר ענוים, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּופֹודה
יׂשראל ּבני וכל מׁשה הּוא. ּברּו עליֹון, לאל ּתהּלה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹאליו;
ּבאלם כמֹו מי כּלם: אמרּו רּבה, ּבׂשמחה - ׁשירה אמרּו ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֻל

מי ימלה', ה' פלא. עׂשה תהּלת, נֹורא ּבּקדׁש, נאּדר ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ
יׂשראל. קדֹוׁש ׁשמֹו, צבאֹות ה' ּגאלנּו, ונאמר: ועד. ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָֹלעֹולם

יׂשראל. ּגאל ה', אּתה ְִֵַַָָָָּברּו
הּוא זה ערבית, ׁשל ׁשמע קרּית ׁשּלפני ראׁשֹונה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּברכה
ּבדברֹו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו ְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻנסחּה:
עּתים, מׁשּנה ּבתבּונה ׁשערים, ּפֹותח ּבחכמה ערבים, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָמעריב
ּבמׁשמרֹותיהם הּכֹוכבים את מסּדר הּזמּנים, את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמחליף
חׁש מּפני אֹור ּגֹולל ולילה, יֹומם ּבֹורא ּכרצֹונֹו. ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּברקיע
יֹום ּבין מבּדיל לילה, ּומביא יֹום מעביר אֹור, מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹוחׁש
ה', אּתה ּברּו יׂשראל. קדֹוׁש ׁשמֹו, צבאֹות ה' ְְְְְִֵַַַָָָָָלּלילה,

ערבים. ֲֲִִַַָהּמעריב
ּתֹורה אהבּת, עּמ יׂשראל עֹולם אהבת ׁשנּיה: ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָּברכה
אלהינּו, ה' ּכן על לּמדּת. אֹותם ּומׁשּפטים וחּקים ְְְְֱִִִִִֵֵַַָָָֹֻּומצוֹות
ּבדברי ונעלז ונׂשמח ,רצֹונ ּבחּקי נׂשיח ּובקּומנּו ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻּבׁשכבנּו
נהּגה ּובהם ימינּו, ואר חּיינּו הם ּכי ועד, לעֹולם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹתֹורת
היא ּכי ועד, לעֹולם מּמּנּו תסּור לא ואהבת ולילה. ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָֹיֹומם
לעד. יׂשראל עּמֹו את אֹוהב ה', אּתה ּברּו ראׁשנּו. ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעטרת
הּוא זה ערבית, ׁשל ׁשמע קרּית ׁשּלאחר ראׁשֹונה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָּברכה
אלהינּו ה' הּוא ּכי עלינּו, קּים זאת ּכל אמּונה אמת ְֱֱֱִֵֵֶַָָָָָֹֹֻנסחּה:
מּיד הּפֹודנּו - זּולתֹו ואפס מלּכנּו, אמת עּמֹו; יׂשראל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָואנחנּו
מּצרינּו, לנּו הּנפרע האל עריצים, מּכף הּגֹואלנּו ְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָמלכים,
ולא ּבחּיים, נפׁשנּו הּׂשם נפׁשנּו, אֹויבי לכל ּגמּול ְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹהמׁשּלם
קרננּו וּירם אֹויבינּו, ּבמֹות על הּמדריכנּו רגלנּו, לּמֹוט ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָנתן

ּבפר נקמה ּלנּו העֹוׂשה ׂשֹונאינּו. ּכל ּומֹופתיםעל אֹותֹות עה, ְְְְְִֵֶַַָָָָָֹ

וּיֹוצא מצרים, ּבכֹורי ּכל ּבעברתֹו הּמּכה חם, ּבני ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבאדמת
ים ּגזרי ּבין ּבניו הּמעביר עֹולם; לחרּות מּתֹוכם יׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאת
בנים ראּו טּבע. ּבתהֹומֹות ׂשֹונאיהם ואת רֹודפיהם ואת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָסּוף,
קּבלּו ּברצֹון ּומלכּותֹו לׁשמֹו; וׁשּבחּו והֹודּו ּגבּורתֹו, ְְְְְְְְִִִֶַָָאת
ה', ּבאלם כמֹו מי ואמרּו: רּבה ּבׂשמחה כּלם וענּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֻעליהם,
ימל ה' פלא. עׂשה תהּלת, נֹורא ּבּקדׁש; נאּדר כמֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹמי
יׂשראל. קדֹוׁש - ׁשמֹו צבאֹות ה' ּגֹואלנּו, ונאמר ועד. ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָלעֹולם

יׂשראל. ּגאל ה', אּתה ְִֵַַָָָָּברּו
הּוא זה ערבית, ׁשל ׁשמע קרּית ׁשּלאחר אחרֹונה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָּברכה
לחּיים והעמידנּו לׁשלֹום, אלהינּו ה' הׁשּכיבנּו ְְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָֹֻנסחּה:
טֹובה ּבעצה ותּקננּו ,ׁשלֹומ סּכת עלינּו ּופרס ְְְְְְֵֵֵֶַַָָָָֹֻּולׁשלֹום,
ּומּפחד רע ּדבר מּכל והּצילנּו וׁשמרנּו ּבעדנּו, והגן .ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמּלפני
צאתנּו ּוׁשמר ּומאחרינּו, מּלפנינּו הּׂשטן ּוׁשבר ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹלילה,
ּתסּתירנּו, ּכנפי ּובצל אּתה. ּומּצילנּו ׁשֹומרנּו ּכי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּובֹואנּו,
ּברּו יׂשראל. ׁשֹומר ייׁשן, ולא ינּום לא הּנה ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכּדבר
ואמן; אמן לעֹולם, ה' ּברּו לעד. יׂשראל עּמֹו ׁשֹומר . .ְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָ
ּפניהם על וּיּפלּו העם, ּכל וּירא ואמן. אמן לעֹולם, ה' ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹימל
ׁשם ּברּו האלהים. הּוא ה' האלהים, הּוא ה' ְֱֱִִֵַָָָֹֹֹוּיאמרּו:
ּבּיֹום, ה' ּברּו הארץ. ּכל את ה' כבֹוד ויּמלא לעֹולם, ְְְְִֵֶֶַָָָָָָּכבֹודֹו
ה' ּברּו ּבערב; ה' ּברּו ּבּבקר, ה' ּברּו ּבּלילה; ה' ְֶֶַַָָָָָָָָֹּברּו
החּיים נפׁשֹות ּבידֹו אׁשר האל ּבקּומנּו. ה' ּברּו ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָּבׁשכבנּו,
ּביד איׁש. ּבׂשר ּכל ורּוח חי ּכל נפׁש ּבידֹו אׁשר ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהּמתים,
ויׂשמח עינינּו יראּו אמת. אל ה', אֹותי ּפדית רּוחי; ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַָָאפקיד
ה' .אלהי מל לצּיֹון, ּבאמֹור ,ּביׁשּועת נפׁשנּו ותגל ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלּבנּו
הּמֹול ה', אּתה ּברּו ועד. לעֹולם ימל ה' ,מל ה' ,ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹמל

ועד. לעֹולם ימל ּתמיד וקּים חי ְְְְִִִֶַַָָָָֹּבכבֹודֹו
וקֹוראין זֹו, ּברכה ּבאמצע ּפסּוקין להֹוסיף העם מקצת ְְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָונהגּו
הּוא ה' וּיאמרּו: ּפניהם על וּיּפלּו העם, ּכל וּירא הּזה: ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹּכּנסח
מן וקּבצנּו אלהינּו, ה' הֹוׁשיענּו האלהים. הּוא ה' ְְֱֱֱִִִִֵֵֵַָָֹֹֹהאלהים,
לא ּכי .ּבתהּלת להׁשּתּבח ,קדׁש לׁשם להֹודֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּגֹוים,
לעׂשֹות ה' הֹואיל ּכי הּגדֹול, ׁשמֹו ּבעבּור עּמֹו, את ה' ְֲֲִִִֶַַַַָֹיּטׁש
הר את לׁשּפט צּיֹון, ּבהר מֹוׁשיעים ועלּו לעם. לֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹאתכם
הארץ, ּכל על למל ה' והיה הּמלּוכה. לה' והיתה ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָעׂשו;
ׁשּבּׁשמים, אלהינּו אחד. ּוׁשמֹו אחד, ה' יהיה ההּוא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּיֹום
ונפׁש החּיים נפׁש ּביד ּתמיד. עלינּו ּומלכּות ׁשמ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקּים
ּביד איׁש. ּבׂשר ּכל ורּוח חי ּכל נפׁש ּבידֹו אׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמתים,
וצאן ,עּמ ואנחנּו אמת. אל ה', אֹותי ּפדית רּוחי; ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָֹאפקיד
ה', .ּתהּלת נסּפר ודֹור לדֹור לעֹולם, ל נֹודה ;ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָמרעית
ּבה' נֹוׁשע יׂשראל רמּיה. מּלׁשֹון ׁשקר, מּׂשפת נפׁשי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּצילה
יהי עד. עֹולמי עד תּכלמּו ולא תבׁשּו לא עֹולמים, ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹֹּתׁשּועת
ואל יעזבנּו אל אבֹותינּו, עם היה ּכאׁשר עּמנּו, אלהינּו ְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹה'

ולׁשמריּטׁשנּו ּדרכיו, ּבכל ללכת אליו, לבבנּו להּטֹות ; ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
הּנׁשמה ּכל אבֹותינּו. את צּוה אׁשר ּומׁשּפטיו, וחּקיו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻמצֹותיו
ּברּו ּבּלילה; ה' ּברּו ּבּיֹום, ה' ּברּו יּה. הללּו יּה, ְְְֵַַַַָָָָָָָּתהּלל
ה' ּברּו ּבׁשכבנּו, ה' ּברּו ּבערב; ה' ּברּו ּבּבקר, ְְֵֶֶַָָָָָָֹה'
אּתה ּברּו .ּבאמּונת ונׂשיח סלה, ,נהּלל ּתמיד ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבקּומנּו.
ועד. לעֹולם ימל ּתמיד וקּים חי ּבכבֹודֹו, הּמֹול ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹה',
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ה'תשע"ב סיון כ"ו קודש שבת יום

אלהינּו ה', אּתה ּברּו (א) וסּדּורן: הּתפּלה ּברכֹות ְְְֱִִִֵַַַָָָָֹֹנסח
יעקב, ואלהי יצחק אלהי אברהם אלהי אבֹותינּו, ְְֱֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָֹֹֹֹֹואלהי
טֹובים חסדים ּגֹומל עליֹון, אל והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָהאל
בניהם, לבני ּגֹואל ּומביא אבֹות, חסּדי וזֹוכר הּכל, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָֹוקֹונה
אברהם. מגן ה', אּתה ּברּו ּומגן. מֹוׁשיע רחמן ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמל
להֹוׁשיע, רב אּתה מתים מחּיה ה', לעֹולם ּגּבֹור אּתה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ(ב)
מחּיה ּבחסד, חּיים מכלּכל הּגׁשם. ּומֹוריד הרּוח ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמּׁשיב
ּומּתיר נֹופלים וסֹומ חֹולים, רֹופא רּבים, ּברחמים ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַמתים
ּגבּורֹות, ּבעל כמֹו מי עפר. ליׁשני אמּונתֹו ּומקּים ְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָָָאסּורים,
מתים. להחיֹות אּתה ונאמן ּומחּיה; ממית ,ּל ּדֹומה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומי
קדֹוׁש, וׁשמ קדֹוׁש, אּתה (ג) הּמתים. מחּיה ה', אּתה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָּברּו
האל ה', אּתה ּברּו ּסלה. ,יהללּו יֹום ּבכל ְְְְִֵֶַַָָָָָּוקדֹוׁשים
ּבינה; לאנֹוׁש ּומלּמד ּדעת, לאדם חֹונן אּתה (ד) ְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָָהּקדֹוׁש.
הּדעת. חֹונן ה', אּתה ּברּו והׂשּכל. ּובינה ּדעה מאּת ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָחּננּו
,לעבֹודת מלּכנּו וקרבנּו ,לתֹורת אבינּו הׁשיבנּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ(ה)
הרֹוצה ה', אּתה ּברּו .לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָוהחזירנּו
מלּכנּו לנּו ּומחֹול חטאנּו, ּכי אבינּו לנּו סלח (ו) ְְְְִִִֵַַָָָָָָּבתׁשּובה.
חּנּון ה', אּתה ּברּו אּתה. וסּלח טֹוב אל ּכי פׁשענּו, ְְִִֵַַַַָָָָָָּכי
לגאלנּו, ּומהר ריבנּו, וריבה בענינּו, ראה (ז) לסלח. ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹּומרּבה
יׂשראל. ּגֹואל ה', אּתה ּברּו אּתה. חזק ּגֹואל מל אל ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכי
והעלה ונּוׁשעה, הֹוׁשיענּו ונרפא, אלהינּו ה' רפאנּו ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָֹ(ח)
אּתה. רחמן רֹופא אל ּכי ּתחלּואינּו, לכל ׁשלמה ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָרפּואה
ה' ּברכנּו (ט) יׂשראל. עּמֹו חֹולי רֹופא ה', אּתה ְְִֵֵֵֵַַָָָָּברּו
ּומטר טל ותן ׁשנתנּו, את ּובר ידינּו, מעׂשה ּבכל ְְְֱֲֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹאלהינּו
ּפני ורּוה ,מּטּוב ּכּלֹו העֹולם את וׂשּבע האדמה, ּפני ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻעל
את אלהינּו ה' והּצילה וׁשמרה ,ידי מּתנֹות מעׁשר ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹתבל
ּומּכל מׁשחית מיני מּכל ּתבּואתּה מיני ּכל ואת הּזאת ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּׁשנה
ּוברכה וׁשלֹום ׂשבע ותקוה, אחרית לּה ותן ּפרענּות, ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָֹֻמיני
ּתקע (י) הּׁשנים. מבר ה', אּתה ּברּו הּטֹובֹות. ְְִִֵַַַַַָָָָָּכּׁשנים
ּגלּיֹותינּו ּכל את לקּבץ נס וׂשא לחרּותנּו, ּגדֹול ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּבׁשֹופר
נדחי מקּבץ ה', אּתה ּברּו לארצנּו. הארץ ּכנפֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמארּבע
ויֹועצינּו ּכבראׁשֹונה, ׁשֹופטינּו הׁשיבה (יא) יׂשראל. ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָעּמֹו
לבּד אּתה עלינּו ּומל ואנחה, יגֹון מּמּנּו והסר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּכבּתחּלה,

צדקהּברחמ אֹוהב מל ה', אּתה ּברּו ּובמׁשּפט. ּבצדק ים ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּכרגע הּמינים ּכל ּתקוה, ּתהי אל למׁשּמדים (יב) ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֻּומׁשּפט.
ּברּו ּבימינּו. מהרה ותׁשּבֹור ּתעּקר זדֹון ּומלכּות ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָֹיאבדּו,
ועל הּצּדיקים על (יג) זדים. ּומכניע אֹויבים ׁשֹובר ה', ְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָאּתה
יׂשראל, ּבית עּמ ׁשארית ועל הּצדק, ּגרי ועל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהחסידים
הּבֹוטחים לכל טֹוב ׂשכר ותן אלהינּו, ה' רחמי ְְְֱֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹיהמּו
ּכי נבֹוׁש, לא לעֹולם עּמהם, חלקנּו וׂשים ּבאמת, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹּבׁשמ
מׁשען ה', אּתה ּברּו נׁשעּנּו. וליׁשּועת ּבטחנּו ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָבׁשמ
ּכאׁשר עיר ירּוׁשלים ּבתֹו ּתׁשּכן (יד) לּצּדיקים. ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹּומבטח
אּתה ּברּו ּבימינּו. ּבמהרה עֹולם ּבנין אֹותּה ּובנה ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָּדּברּת,
וקרנֹו תצמיח, מהרה ּדוד צמח את (טו) ירּוׁשלים. ּבֹונה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה',
יׁשּועה. קרן מצמיח ה', אּתה ּברּו .ּביׁשּועת ְְִִֶֶֶַַַָָָָָּתרּום

וקּבל עלינּו, ורחם וחּוס אלהינּו, ה' קֹולנּו ׁשמע ְְְְֱֵֵֵֵֵַַַָֹ(טז)
אל ריקם מלּכנּו, מּלפני ּתפּלתנּו; את ורצֹון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּברחמים
ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו ּפה. ּכל ּתפּלת ׁשֹומע אּתה ּכי ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּתׁשיבנּו;
ׁשעה, ולתפּלתם יׂשראל ּבעּמ אלהינּו ה' רצה (יז) ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵַָָָָֹּתפּלה.
מהרה ּותפּלתם יׂשראל ואּׁשי ,ּבית לדביר העבֹודה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָוהׁשב
יׂשראל עבֹודת ּתמיד לרצֹון ּותהי ּברצֹון, ּתקּבל ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָּבאהבה
ּברחמים לצּיֹון לנו ּבׁשּוב עינינּו ותחזינה ותרצנּו, .ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָעּמ
מֹודים (יח) לצּיֹון. ׁשכינתֹו הּמחזיר ה', אּתה ּברּו ְְְֲִִִִֵַַַָָָָּכמאז.
יׁשענּו, מגן חּיינּו צּור אלהינּו, ה' הּוא ׁשאּתה ,ל ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹאנחנּו
חּיינּו על ּתהּלת ּונסּפר ל נֹודה ודֹור. לדֹור הּוא ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָאּתה
נּסי על ,ל הּפקּודֹות נׁשמֹותינּו על ,ּבידי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּמסּורין
לא ּכי הּטֹוב וצהרים. ובקר ערב ועת, עת ׁשּבכל ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹונפלאֹותי
יהללּו החּיים ּכל ,חסדי ּתּמּו לא ּכי המרחם ,רחמי ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹכלּו
הּטֹוב ה', אּתה ּברּו הּטֹוב. האל טֹוב ּכי הּגדֹול, ׁשמ ְִֵֶַַַַָָָָָאת
חן ּוברכה, טֹובה ׁשלֹום ׂשים (יט) להֹודֹות. נאה ּול ְְְְִִֵֶָָָָָׁשמ
ּכאחד ּכּלנּו ּוברכנּו ,עּמ יׂשראל ועל עלינּו ורחמים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻוחסד
ּתֹורה אלהינּו ה' לנּו נתּת ּפני מּמאֹור ּכי ,ּפני ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָֹמּמאֹור
את לבר ּבעיני וטֹוב וׁשלֹום. צדקה וחסד, אהבה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוחּיים,
את המבר ה', אּתה ּברּו ּבּׁשלֹום. עת ּבכל יׂשראל ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָעּמ

ּבּׁשלֹום. יׂשראל ְִֵַַָָעּמֹו
מֹוריד להֹוׁשיע, רב ׁשנּיה: ּבברכה אֹומר החּמה, ְְְִִִִִֵַַַַָָָָּבימֹות

וכּו'; ּבחסד חּיים מכלּכל ְְְְִֵֶֶַַַָהּטל,
ּבכל אלהינּו ה' ּברכנּו זה: ּבנסח ּתׁשיעית ּברכה ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹּומבר
ּונדבה ּברכה רצֹון ּבטללי ׁשנתנּו את ּובר ידינּו, ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָמעׂשה

הּׁשנים. מבר ה', אּתה ּברּו הּטֹובֹות. ְִִֵַַַַָָָָָּכּׁשנים
ימים ּומֹוצאי הּכּפּורים יֹום ּומֹוצאי ׁשּבת מֹוצאי ְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּבלילי
לאדם חֹונן אּתה זה: ּבנסח רביעית ּברכה מבר ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹטֹובים,
לחל, קדׁש ּבין הבּדלּת ואּתה ּבינה; לאנֹוׁש ּומלּמד ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּדעת,
הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, יׂשראל ּובין ,לחׁש אֹור ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּובין
ּפדנּו ּכ לחל, קדׁש ּבין ׁשהבּדלּת ּכׁשם הּמעׂשה. ימי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹלׁשׁשת
הּמתרּגׁשֹות ּפרענּיֹות מיני ּומּכל מׁשחית מיני מּכל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻֻוהּצילנּו
ּובינה ּדעה מאּת וחּננּו הּכל, מן וׁשמרנּו ּבעֹולם, ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָֹלבֹוא

הּדעת. חֹונן ה', אּתה ּברּו ְְֵֵַַַַָָָוהׂשּכל.
ׁשבעּבראׁשי ּבברּכת מֹוסיף מֹועד, ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ְְְְְֳִִִֵֵֶַַָָֻ

זה: ּבנסח אֹותּה ּומבר ּומנחה, וׁשחרית ּבערבית ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹעׂשרה
והׁשב ׁשעה, ולתפּלתם יׂשראל ּבעּמ אלהינּו ה' ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹרצה
ּבאהבה מהרה ּותפּלתם יׂשראל ואּׁשי ,ּבית לדביר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָהעבֹודה
.עּמ יׂשראל עבֹודת ּתמיד לרצֹון ּותהי ּברצֹון, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּתקּבל
ירצה, יראה, יּגיע, ויבֹוא, יעלה אבֹותינּו, ואלהי ְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאלהינּו
זכרֹון אבֹותינּו, זכרֹון זכרֹוננּו, לפני יּזכר יּפקד, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָיּׁשמע,
עּמ ּכל זכרֹון ,עבּד ּדוד ּבן מׁשיח זכרֹון ,עיר ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָירּוׁשלים
ּולרחמים, לחסד לחן לטֹובה לפלטה ,לפני יׂשראל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבית
ה' זכרנּו ּולהֹוׁשיענּו. ּבֹו לרחם הּזה, החדׁש ראׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֹּביֹום
לחּיים, בֹו הֹוׁשיענּו לברכה, בֹו ּפקדנּו לטֹובה, ּבֹו ְְְְֱִִִֵֵֵַָָָָֹאלהינּו
ּבֹו ּומּלטנּו עלינּו, ורחם וחּננּו חּוס ורחמים יׁשּועה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָּבדבר
ותחזינה ותרצנּו, ׁשלמה. ׂשמחה בֹו וׂשּמחנּו ויגֹון, צרה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּכל
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ה'תשע"ב סיון כ"ו קודש שבת יום

אלהינּו ה', אּתה ּברּו (א) וסּדּורן: הּתפּלה ּברכֹות ְְְֱִִִֵַַַָָָָֹֹנסח
יעקב, ואלהי יצחק אלהי אברהם אלהי אבֹותינּו, ְְֱֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָֹֹֹֹֹואלהי
טֹובים חסדים ּגֹומל עליֹון, אל והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָהאל
בניהם, לבני ּגֹואל ּומביא אבֹות, חסּדי וזֹוכר הּכל, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָֹוקֹונה
אברהם. מגן ה', אּתה ּברּו ּומגן. מֹוׁשיע רחמן ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמל
להֹוׁשיע, רב אּתה מתים מחּיה ה', לעֹולם ּגּבֹור אּתה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ(ב)
מחּיה ּבחסד, חּיים מכלּכל הּגׁשם. ּומֹוריד הרּוח ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמּׁשיב
ּומּתיר נֹופלים וסֹומ חֹולים, רֹופא רּבים, ּברחמים ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַמתים
ּגבּורֹות, ּבעל כמֹו מי עפר. ליׁשני אמּונתֹו ּומקּים ְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָָָאסּורים,
מתים. להחיֹות אּתה ונאמן ּומחּיה; ממית ,ּל ּדֹומה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומי
קדֹוׁש, וׁשמ קדֹוׁש, אּתה (ג) הּמתים. מחּיה ה', אּתה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָּברּו
האל ה', אּתה ּברּו ּסלה. ,יהללּו יֹום ּבכל ְְְְִֵֶַַָָָָָּוקדֹוׁשים
ּבינה; לאנֹוׁש ּומלּמד ּדעת, לאדם חֹונן אּתה (ד) ְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָָהּקדֹוׁש.
הּדעת. חֹונן ה', אּתה ּברּו והׂשּכל. ּובינה ּדעה מאּת ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָחּננּו
,לעבֹודת מלּכנּו וקרבנּו ,לתֹורת אבינּו הׁשיבנּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ(ה)
הרֹוצה ה', אּתה ּברּו .לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָוהחזירנּו
מלּכנּו לנּו ּומחֹול חטאנּו, ּכי אבינּו לנּו סלח (ו) ְְְְִִִֵַַָָָָָָּבתׁשּובה.
חּנּון ה', אּתה ּברּו אּתה. וסּלח טֹוב אל ּכי פׁשענּו, ְְִִֵַַַַָָָָָָּכי
לגאלנּו, ּומהר ריבנּו, וריבה בענינּו, ראה (ז) לסלח. ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹּומרּבה
יׂשראל. ּגֹואל ה', אּתה ּברּו אּתה. חזק ּגֹואל מל אל ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכי
והעלה ונּוׁשעה, הֹוׁשיענּו ונרפא, אלהינּו ה' רפאנּו ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָֹ(ח)
אּתה. רחמן רֹופא אל ּכי ּתחלּואינּו, לכל ׁשלמה ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָרפּואה
ה' ּברכנּו (ט) יׂשראל. עּמֹו חֹולי רֹופא ה', אּתה ְְִֵֵֵֵַַָָָָּברּו
ּומטר טל ותן ׁשנתנּו, את ּובר ידינּו, מעׂשה ּבכל ְְְֱֲֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹאלהינּו
ּפני ורּוה ,מּטּוב ּכּלֹו העֹולם את וׂשּבע האדמה, ּפני ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻעל
את אלהינּו ה' והּצילה וׁשמרה ,ידי מּתנֹות מעׁשר ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹתבל
ּומּכל מׁשחית מיני מּכל ּתבּואתּה מיני ּכל ואת הּזאת ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּׁשנה
ּוברכה וׁשלֹום ׂשבע ותקוה, אחרית לּה ותן ּפרענּות, ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָֹֻמיני
ּתקע (י) הּׁשנים. מבר ה', אּתה ּברּו הּטֹובֹות. ְְִִֵַַַַַָָָָָּכּׁשנים
ּגלּיֹותינּו ּכל את לקּבץ נס וׂשא לחרּותנּו, ּגדֹול ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּבׁשֹופר
נדחי מקּבץ ה', אּתה ּברּו לארצנּו. הארץ ּכנפֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמארּבע
ויֹועצינּו ּכבראׁשֹונה, ׁשֹופטינּו הׁשיבה (יא) יׂשראל. ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָעּמֹו
לבּד אּתה עלינּו ּומל ואנחה, יגֹון מּמּנּו והסר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּכבּתחּלה,

צדקהּברחמ אֹוהב מל ה', אּתה ּברּו ּובמׁשּפט. ּבצדק ים ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּכרגע הּמינים ּכל ּתקוה, ּתהי אל למׁשּמדים (יב) ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֻּומׁשּפט.
ּברּו ּבימינּו. מהרה ותׁשּבֹור ּתעּקר זדֹון ּומלכּות ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָֹיאבדּו,
ועל הּצּדיקים על (יג) זדים. ּומכניע אֹויבים ׁשֹובר ה', ְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָאּתה
יׂשראל, ּבית עּמ ׁשארית ועל הּצדק, ּגרי ועל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהחסידים
הּבֹוטחים לכל טֹוב ׂשכר ותן אלהינּו, ה' רחמי ְְְֱֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹיהמּו
ּכי נבֹוׁש, לא לעֹולם עּמהם, חלקנּו וׂשים ּבאמת, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹּבׁשמ
מׁשען ה', אּתה ּברּו נׁשעּנּו. וליׁשּועת ּבטחנּו ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָבׁשמ
ּכאׁשר עיר ירּוׁשלים ּבתֹו ּתׁשּכן (יד) לּצּדיקים. ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹּומבטח
אּתה ּברּו ּבימינּו. ּבמהרה עֹולם ּבנין אֹותּה ּובנה ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָּדּברּת,
וקרנֹו תצמיח, מהרה ּדוד צמח את (טו) ירּוׁשלים. ּבֹונה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה',
יׁשּועה. קרן מצמיח ה', אּתה ּברּו .ּביׁשּועת ְְִִֶֶֶַַַָָָָָּתרּום

וקּבל עלינּו, ורחם וחּוס אלהינּו, ה' קֹולנּו ׁשמע ְְְְֱֵֵֵֵֵַַַָֹ(טז)
אל ריקם מלּכנּו, מּלפני ּתפּלתנּו; את ורצֹון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּברחמים
ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו ּפה. ּכל ּתפּלת ׁשֹומע אּתה ּכי ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּתׁשיבנּו;
ׁשעה, ולתפּלתם יׂשראל ּבעּמ אלהינּו ה' רצה (יז) ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵַָָָָֹּתפּלה.
מהרה ּותפּלתם יׂשראל ואּׁשי ,ּבית לדביר העבֹודה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָוהׁשב
יׂשראל עבֹודת ּתמיד לרצֹון ּותהי ּברצֹון, ּתקּבל ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָּבאהבה
ּברחמים לצּיֹון לנו ּבׁשּוב עינינּו ותחזינה ותרצנּו, .ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָעּמ
מֹודים (יח) לצּיֹון. ׁשכינתֹו הּמחזיר ה', אּתה ּברּו ְְְֲִִִִֵַַַָָָָּכמאז.
יׁשענּו, מגן חּיינּו צּור אלהינּו, ה' הּוא ׁשאּתה ,ל ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹאנחנּו
חּיינּו על ּתהּלת ּונסּפר ל נֹודה ודֹור. לדֹור הּוא ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָאּתה
נּסי על ,ל הּפקּודֹות נׁשמֹותינּו על ,ּבידי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּמסּורין
לא ּכי הּטֹוב וצהרים. ובקר ערב ועת, עת ׁשּבכל ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹונפלאֹותי
יהללּו החּיים ּכל ,חסדי ּתּמּו לא ּכי המרחם ,רחמי ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹכלּו
הּטֹוב ה', אּתה ּברּו הּטֹוב. האל טֹוב ּכי הּגדֹול, ׁשמ ְִֵֶַַַַָָָָָאת
חן ּוברכה, טֹובה ׁשלֹום ׂשים (יט) להֹודֹות. נאה ּול ְְְְִִֵֶָָָָָׁשמ
ּכאחד ּכּלנּו ּוברכנּו ,עּמ יׂשראל ועל עלינּו ורחמים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻוחסד
ּתֹורה אלהינּו ה' לנּו נתּת ּפני מּמאֹור ּכי ,ּפני ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָֹמּמאֹור
את לבר ּבעיני וטֹוב וׁשלֹום. צדקה וחסד, אהבה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוחּיים,
את המבר ה', אּתה ּברּו ּבּׁשלֹום. עת ּבכל יׂשראל ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָעּמ

ּבּׁשלֹום. יׂשראל ְִֵַַָָעּמֹו
מֹוריד להֹוׁשיע, רב ׁשנּיה: ּבברכה אֹומר החּמה, ְְְִִִִִֵַַַַָָָָּבימֹות

וכּו'; ּבחסד חּיים מכלּכל ְְְְִֵֶֶַַַָהּטל,
ּבכל אלהינּו ה' ּברכנּו זה: ּבנסח ּתׁשיעית ּברכה ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹּומבר
ּונדבה ּברכה רצֹון ּבטללי ׁשנתנּו את ּובר ידינּו, ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָמעׂשה

הּׁשנים. מבר ה', אּתה ּברּו הּטֹובֹות. ְִִֵַַַַָָָָָּכּׁשנים
ימים ּומֹוצאי הּכּפּורים יֹום ּומֹוצאי ׁשּבת מֹוצאי ְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּבלילי
לאדם חֹונן אּתה זה: ּבנסח רביעית ּברכה מבר ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹטֹובים,
לחל, קדׁש ּבין הבּדלּת ואּתה ּבינה; לאנֹוׁש ּומלּמד ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּדעת,
הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, יׂשראל ּובין ,לחׁש אֹור ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּובין
ּפדנּו ּכ לחל, קדׁש ּבין ׁשהבּדלּת ּכׁשם הּמעׂשה. ימי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹלׁשׁשת
הּמתרּגׁשֹות ּפרענּיֹות מיני ּומּכל מׁשחית מיני מּכל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻֻוהּצילנּו
ּובינה ּדעה מאּת וחּננּו הּכל, מן וׁשמרנּו ּבעֹולם, ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָֹלבֹוא

הּדעת. חֹונן ה', אּתה ּברּו ְְֵֵַַַַָָָוהׂשּכל.
ׁשבעּבראׁשי ּבברּכת מֹוסיף מֹועד, ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ְְְְְֳִִִֵֵֶַַָָֻ

זה: ּבנסח אֹותּה ּומבר ּומנחה, וׁשחרית ּבערבית ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹעׂשרה
והׁשב ׁשעה, ולתפּלתם יׂשראל ּבעּמ אלהינּו ה' ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹרצה
ּבאהבה מהרה ּותפּלתם יׂשראל ואּׁשי ,ּבית לדביר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָהעבֹודה
.עּמ יׂשראל עבֹודת ּתמיד לרצֹון ּותהי ּברצֹון, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּתקּבל
ירצה, יראה, יּגיע, ויבֹוא, יעלה אבֹותינּו, ואלהי ְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאלהינּו
זכרֹון אבֹותינּו, זכרֹון זכרֹוננּו, לפני יּזכר יּפקד, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָיּׁשמע,
עּמ ּכל זכרֹון ,עבּד ּדוד ּבן מׁשיח זכרֹון ,עיר ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָירּוׁשלים
ּולרחמים, לחסד לחן לטֹובה לפלטה ,לפני יׂשראל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבית
ה' זכרנּו ּולהֹוׁשיענּו. ּבֹו לרחם הּזה, החדׁש ראׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֹּביֹום
לחּיים, בֹו הֹוׁשיענּו לברכה, בֹו ּפקדנּו לטֹובה, ּבֹו ְְְְֱִִִֵֵֵַָָָָֹאלהינּו
ּבֹו ּומּלטנּו עלינּו, ורחם וחּננּו חּוס ורחמים יׁשּועה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָּבדבר
ותחזינה ותרצנּו, ׁשלמה. ׂשמחה בֹו וׂשּמחנּו ויגֹון, צרה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּכל
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הּמחזיר ה', אּתה ּברּו ּכמאז. ּברחמים לצּיֹון ּבׁשּוב ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָעינינּו
לצּיֹון. ְְִִָׁשכינתֹו

מֹועד ּביֹום הּזה, קדׁש מקרא ּביֹום אֹומר: מֹועד ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָֹֻּובחּלֹו
לרחם - הּזה הּסּכֹות חג מֹועד ּביֹום אֹו: - הּזה הּמּצֹות ְְֵֵֶֶַַַַַַַַֻחג

וכּו'. ּולהֹוׁשיענּו עלינּו ְְִֵֵָּבֹו
הּזה: ּבּנסח הּיחיד עׂשרה ׁשׁש ּברּכת מבר הּתענית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹּביֹום
ּברחמים וקּבל עלינּו, ורחם וחּוס אלהינּו, ה' קֹולנּו ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵַַַַָֹׁשמע
עננּו ּתׁשיבנּו. אל ריקם מלּכנּו, מּלפני ּתפּלתנּו; את ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָורצֹון
ּגדֹולה בצרה ּכי הּזה, הּתענית צֹום ּביֹום עננּו אלהינּו, ְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹה'
מּׁשמע אזנ ּתעלם ואל מּמּנּו, ּפני ּתסּתר אל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאנחנּו.
ּתענה; ואּתה נקרא, טרם לׁשוענּו. קרֹוב והיה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּתפּלתנּו,
ואני יקראּו, טרם והיה ׁשּנאמר: ּכּדבר ּתׁשמע; ואּתה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָנדּבר,
ּתפּלת ׁשֹומע אּתה ּכי אׁשמע. ואני מדּברים, הם עֹוד ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאענה;

ּתפּלה. ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו ּפה. ְִֵֶַַָָָָּכל
ּברכה אחר עצמּה; ּבפני ּברכה זה, נסח אֹומר צּבּור ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּוׁשליח
הּתענית צֹום ּביֹום עננּו אלהינּו, ה' עננּו אֹומר: ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵַַֹׁשביעית
ואל מּמּנּו, ּפני ּתסּתר אל אנחנּו. ּגדֹולה בצרה ּכי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּזה,
נקרא, טרם לׁשוענּו. קרֹוב והיה ּתפּלתנּו, מּׁשמע אזנ ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּתעלם
טרם והיה ׁשּנאמר: ּכּדבר ּתׁשמע; ואּתה נדּבר, ּתענה; ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָואּתה
אּתה ּכי אׁשמע. ואני מדּברים, הם עֹוד אענה; ואני ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָיקראּו,
ה', אּתה ּברּו ּומּציל. ּפֹודה וצּוקה, צרה עת ּבכל ְְִֵֶֶַַָָָָָָעֹונה

צרה. ּבעת ְֵֶָָָהעֹונה
ה' רחם זה: ּבנסח עׂשרה ארּבע ּברּכת מבר ּבאב ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבתׁשעה
העיר ,עיר ירּוׁשלים ועל ,עּמ יׂשראל ועל עלינּו ְְְְֱִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹאלהינּו,
הּיֹוׁשבת זרים, ּביד הּנתּונה הּׁשֹוממה, החרבה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאבלה
לגיֹונים, ויבּלעּוה ילדה. ׁשּלא עקרה ּכאּׁשה חפּוי, לּה ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָֹֹוראׁש
לעֹוף מאכל עבדי נבלת וּיּתנּו פסילים, עֹובדי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָוּיירׁשּוה
וירּוׁשלים ּתבּכה, ּבמרר צּיֹון ּכן על הארץ. ּולבהמת ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשמים
הרּוגיהם. על מעי מעי חלליהם, על לּבי לּבי קֹולּה; ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָּתּתן
ּבאׁש ה' אּתה ּכי ונחמּה, ׁשֹוממֹותיה ורחם והּביטה, ה' ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָראה
ּלּה אהיה ואני ּכּכתּוב: לבנֹותּה, עתיד אּתה ּובאׁש ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָיסדּתּה,
אּתה ּברּו ּבתֹוכּה. אהיה ּולכבֹוד סביב, אׁש חֹומת ה', ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻנאם

ירּוׁשלים. ּבֹונה ְִֵָָה',
אנחנּו מֹודים זה: ּבנסח עׂשרה ׁשמֹונה ּברּכת מבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּבפּורים
הּוא אּתה יׁשענּו, מגן חּיינּו צּור אלהינּו, ה' הּוא ׁשאּתה ,ְֱִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹל
הּמסּורי חּיינּו על ּתהּלת ּונסּפר ל נֹודה ודֹור. ןלדֹור ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
יֹום ׁשּבכל נּסי על ,ל הּפקּודֹות נׁשמֹותינּו ועל ,ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבידי
הּגבּורֹות ועל הּנּסים על ועת, עת ׁשּבכל נפלאֹותי על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָויֹום,
ההם ּבּימים אבֹותינּו ועם עּמנּו ׁשעׂשית הּתׁשּועֹות, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָועל
עּמ על הרע המן ּכׁשעמד ואסּתר, מרּדכי ּבימי הּזה; ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּבּזמן
הּיהּודים, ּכל את ּולאּבד להרג להׁשמיד ּובּקׁש יׂשראל, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבית
ואּתה לבֹוז; ּוׁשללם אחד, ּביֹום ונׁשים טף זקן ועד ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָמּנער
ּדינם, את ודנּת צרתם, ּבעת להם עמדּת הרּבים ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּברחמי
עצתֹו, את והפרּת נקמתם; את ונקמּת ריבם, את ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָורבּת
ותלּו ּבראׁשֹו, ּגמּולֹו לֹו והׁשבֹות מחׁשבּתֹו, את ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹוקלקלּת
,ּבעֹולמ ּגדֹול ׁשם ל ועׂשית העץ; על ּבניו ואת ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָאֹותֹו
ּפלא עּמהן ׁשעׂשית ּכׁשם ונּסים. פלא עׂשית יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּולעּמ

הּזאת. ּובעֹונה ּבעת ּוגבּורֹות נּסים עּמנּו עׂשה ּכ ְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֹונּסים,
כלּו לא ּכי הּטֹוב .ל מֹודים אנּו אלהינּו, ה' ּכּלם ְֱִִֵַַָָָָֹֹֻועל

וכּו'. חסדי תּמּו לא ּכי המרחם ,ְְֲֲִֵֶֶַַַַָֹרחמי
וכּו' ל אנחנּו מֹודים הּזה: ּבנסח זֹו ּברכה מבר ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹֻּבחנּכה
הּגבּורֹות ועל הּנּסים על ועת, עת ׁשּבכל נפלאֹותי על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָעד
הּפרקן, ועל הּפדּות ועל הּתׁשּועֹות ועל הּמלחמֹות ְְְְְְְְִַַַַַַַַָָֻועל
ּבימי הּזה; ּבּזמן ההם ּבּימים אבֹותינּו ועם עּמנּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשעׂשית
ּכׁשעמדה ּובניו, חׁשמֹונאי ּגדֹול ּכהן יֹוחנן ּבן ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹמּתתיה
,מּתֹורת לבּטלם יׂשראל, ּבית עּמ על הרׁשעה יון ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָמלכּות
להם עמדּת הרּבים ּברחמי ואּתה ;רצֹונ מחּקי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּולהעבירם
את ונקמּת ריבם, את ורבּת ּדינם, את ודנּת צרתם, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבעת

ּומסרּת מעּטים,נקמתם; ּביד ורּבים חּלׁשים, ּביד ּגּבֹורים ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָ
ּביד ּופֹוׁשעים צּדיקים, ּביד ּורׁשעים טהֹורים, ּביד ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָּוטמאים
יׂשראל ּולעּמ ,ּבעֹולמ ּגדֹול ׁשם ל ועׂשית ;תֹורת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעֹוׂשי
ּכ ּוגבּורֹות, נּסים עּמהם ׁשעׂשית ּכׁשם ונּסים. פלא ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָעׂשית
ה' ּכּלם ועל הּזאת. ּובעֹונה ּבעת ּוגבּורֹות נּסים עּמנּו ְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹֻעׂשה
וכּו'. רחמי כלּו לא ּכי הּטֹוב .ל מֹודים אנּו ְֱֲִִֵֶַַָָָֹֹאלהינּו,

נקּדיׁש זה: ּבנסח ׁשליׁשית ּברכה לעֹולם מבר צּבּור ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשליח
יד על האמּור ּכּדבר מׁשּלׁשת, קדּׁשה ל ּונׁשּלׁש ,ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻונעריצ
ה' קדֹוׁש קדֹוׁש קדֹוׁש ואמר, זה אל זה "וקרא :ְְְִֶֶֶַָָָָָָָנביא
עֹולם, מלא וגדלֹו ּכבֹודֹו ּכבֹודֹו". הארץ כל מלא ְְְְְְֵֶָָָָָָָֹצבאֹות,
ואֹומרים: מׁשּבחים ּכבֹודֹו; מקֹום אּיה ׁשֹואלים: ְְְְְְְְֲִִִֵַַָָּומׁשרתיו
ותמל תֹופיע, מלּכנּו מּמקֹומ מּמקֹומֹו". ה' ּכבֹוד ּברּו"ְְְְְְְִִִִֵַַָֹ
ּבחּיינּו ּבצּיֹון, ּתמל מתי .ל אנּו מחּכים ּכי עלינּו, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹמלּכנּו
לדֹור ,עיר ירּוׁשלים ּבתֹו ותתקּדׁש ּתתּגּדל ּתׁשּכן ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹּובימינּו.
ּכּדבר ,עּז ּבמלכּות תראינה ועינינּו נצחים. ּולנצח ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻודֹור
ה' ימל" :צדק מׁשיח ּדוד ידי על קדׁש ּבׁשירי ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֹהאמּור
נּגיד ודֹור לדֹור יּה". הללּו ודֹור; לדֹור צּיֹון אלהי ְְְְֱִִִַַַָָָָֹלעֹולם,
מּפינּו אלהינּו ּוׁשבח נקּדיׁש; קדּׁשת נצחים ּולנצח ,ְְְְְְֱִִִִֵֵַַָָָָָָָֹֻּגדל
ה', אּתה ּברּו אּתה. וקדֹוׁש ּגדֹול מל אל ּכי ימּוׁש, ְִֵֶֶַָָָָָָָֹלא
'וקרא זֹו: ּבברכה אֹומר צּבּור ׁשּׁשליח ּבעת הּקדֹוׁש. ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהאל
ה' קדֹוׁש קדֹוׁש 'קדֹוׁש עֹונין: העם ּכל ואמר', זה אל ְִֶֶֶַָָָָָָָזה
מקֹום 'אּיה אֹומר: ּוכׁשהּוא ּכבֹודֹו'. הארץ כל מלא ְְְְְֵֵֶֶַָָָָֹצבאֹות,
ה' ּכבֹוד ּברּו ואֹומרים, 'מׁשּבחים עֹונין: העם ּכל ְְְְְְִִִַָָָָּכבֹודֹו',
עֹונין: העם ּכל ּובימינּו', 'ּבחּיינּו אֹומר: ּוכׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָמּמקֹומֹו'.
העם ּכל ,'צדק מׁשיח ּדוד ידי 'על אֹומר: ּוכׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ'אמן'.

א לעֹולם, ה' ימל' יּה'.עֹונין: הללּו ודֹור; לדֹור צּיֹון להי ְְְְֱִִִִַַָָָֹֹ
ולא עּמהן; קֹורא הּוא הּצּבּור, ׁשעֹונין הּדברים אּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹוכל
ואחד הּיחיד ואחד עּמֹו. עֹונין ׁשהן ּבעת קֹולֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָיגּביּה
הּכּפּורים, יֹום ועד הּׁשנה ׁשּמראׁש ימים ּבעׂשרת ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּצּבּור,
ּבּמׁשּפט, צבאֹות ה' וּיגּבּה ּכאמּור, זֹו: ּברכה ּבסֹוף ְְְְְִִֵַַַָָָָָָאֹומר
הּקדֹוׁש. הּמל ה', אּתה ּברּו ּבצדקה. נקּדׁש הּקדֹוׁש ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָוהאל
ּכל ואחר ּתפּלה, ּכל קדם לעֹולם קּדיׁש אֹומר צּבּור ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשליח
הּיֹום, סדר ׁשּיאמר עת ּבכל הּיֹום, סדר ׁשאמר ואחר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּתפּלה;
ּובכל ּבּתֹורה, לקרֹות ּוכׁשּיׁשלים קּדיׁש; ויאמר מעט, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹיתחּנן
יאמר ּתחנּוניו, ּכׁשּיגמר - ּתחנּונים ּבדברי ׁשּיתחּנן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹעת

ִַקּדיׁש.
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ברא ּדי ּבעלמא רּבה. ׁשמּה ויתקּדׁש יתּגּדל הּקּדיׁש: ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָֹנסח
מׁשיחּה, ויקרב ּפרקנּה, ויצמח מלכּותּה, וימל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָֻכרעּותּה,
יׂשראל, ּבית ּדכל ּובחּייהֹון ּוביֹומיכֹון ּבחּייכֹון עּמּה, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹויפרק
מבר רּבה ׁשמּה יהא אמן. ואמרּו קריב; ּובזמן ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָּבעגלא
יתרֹומם, יתּפאר, יׁשּתּבח, ,יתּבר עלמּיא. ּולעלמי ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָלעלמא
הּוא. ּברי ּדקדׁשא ׁשמּה ויתנּׂשא יתהּלל יתהּדר, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָֻיתעּלה,
ונחמתא ותׁשּבחתא ׁשירתא ּברכתא מּכל לעּלא ְְְְְְְֱִִִֵֵֶָָָָָָָָָָָֻלעּלא
צּבּור: ׁשליח ׁשאֹומר ּבעת אמן. ואמרּו ּבעלמא; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּדאמירן
ּובעת 'אמן'. עֹונין: העם ּכל רּבה', ׁשמּה ויתקּדׁש ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ'יתּגּדל
'אמן, עֹונין: העם ּכל אמן', 'ואמרּו ּתחּלה: אֹומר ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָׁשהּוא
ּומצות עלמּיא'. ּולעלמי לעלמא מבר רּבה ׁשמּה ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָיהא
ּבכל ,'מבר רּבה ׁשמּה יהא 'אמן לענֹות הראׁשֹונים ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָחכמים
עֹונין: העם ּכל ,'יתּבר' אֹומר ּוכׁשהּוא אדם. ׁשל ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹּכחֹו
'אמן'. עֹונין: העם ּכל הּוא', ּברי' אֹומר: ּוכׁשהּוא ְְִִֵֵֵֶָָָָָ'אמן'.
'אמן'. עֹונין: העם ּכל אמן', 'ואמרּו ּבּסֹוף: אֹומר ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָּוכׁשהּוא

וקּדיׁש. קּדיׁש ּבכל עֹונין הּזה ְְְִִִֵֶֶַַַַָוכּסדר
ׁשּגֹומר אחר צּבּור ׁשליח ׁשאֹומר קּדיׁש ּכל ּבתרא. ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָקּדיׁש
ׁשֹומעין העם ּכל אּלא ּכלּום, אחריו אֹומר ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּתפּלה,
נסח ּבסֹופֹו להֹוסיף ּכּלם העם נהגּו - ונפטרין ויֹוצאין ְְְְְְֲִִִִַָָָָָֹֻאֹותֹו
ּוצלֹותהֹון ּבעּותכֹון, ותתעבד צלֹותכֹון ּתתקּבל ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַָזה:
יהא בׁשמּיא; ּדי אבּוהֹון קדם יׂשראל, ּבית ּדכל ְְְְְֲֳִִִֵֵֵַָָָָָּובעּותהֹון
ּכל ועל ועלנא, עליכֹון ּופרקנא וסּיעּתא מּׁשמּיא רּבא ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָָָָֻׁשלמא
הּוא ּבמרֹומיו, ׁשלֹום עֹוׂשה אמן. ואמרּו ּדיׂשראל; ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָקהלהֹון

יׂשראל. ּכל על ׁשלֹום יעׂשה ְְֲֲִֵֶַַַָָָָּברחמיו
עֹוסקין ׁשהיּו יתר אֹו מּיׂשראל עׂשרה ּכל ּדרּבנן. ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָקּדיׁש
- ּבהּגדֹות אֹו ּבמדרׁשֹות ואפּלּו ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָּבתלמּוד
יתּגּדל זה: ּבנסח קּדיׁש מעּמד אחד אֹומר מסּימין, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּכׁשהן
מתּיא ּולאחאה עלמא, לחּדתא ּדעתיד רּבה, ׁשמּה ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָויתקּדׁש
היכלא ּולׁשכללא ּדירּוׁשלם, קרּתא ּולמבני חּיּיא, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּולמפרק
ּפלחנא ּולאתבא ארעא, מן נכראה ּפלחנא ּולמעקר ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻקּדיׁשא,
ויצמח מלכּותּה, וימל ּוביקרּה, ּבזיוּה לאתרּה ׁשמּה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָֹּדי
ּוביֹומיכֹון ּבחּייכֹון עּמּה, ויפרק מׁשיחּה, ויּבע ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָֹֻּפרקנּה,
ואמרּו קריב; ּובזמן ּבעגלא יׂשראל, ּבית ּדכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָּובחּייהֹון
,יתּבר עלמּיא. ּולעלמי לעלמא מבר רּבה ׁשמּה יהא ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָאמן.
ויתנּׂשא יתהּלל יתהּדר, יתעּלה, יתרֹומם, יתּפאר, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָיׁשּתּבח,
ׁשירתא ּברכתא מּכל לעּלא לעּלא הּוא. ּברי ּדקדׁשא ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָָֻׁשמּה

ּב ּדאמירן ונחמתא, רּבנןותׁשּבחתא על אמן. ואמרּו עלמא; ְְְְְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֻ
ּבאֹוריתא ּדעסיקין תלמידיהֹון ּתלמידי ועל ּתלמידיהֹון ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָועל
חּנא ּולכֹון להֹון יהי ואתר, אתר בכל ודי הדן באתרא ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָּדי
בׁשמּיא; ּדי אבּוהֹון מּקדם ּורוחא וסּיעּתא ורחמי ְְְְְְְֲֲֳִִִִִֵַַַָָָָָָוחסּדא
ּופרקנא וסּיעּתא מּׁשמּיא רּבא ׁשלמא יהא אמן. ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻואמרּו
עֹוׂשה אמן. ואמרּו ּדיׂשראל; קהלהֹון ּכל ועל ועלנא, ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָעליכֹון
יׂשראל. ּכל על ׁשלֹום יעׂשה ּברחמיו הּוא ּבמרֹומיו, ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָׁשלֹום
ּפנים ּבנפילת להתחּנן נהגנּו ּדרּבנן. קּדיׁש הּנקרא הּוא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָוזה
ּבמקצתן: ּופעמים ּבכּלן, ּפעמים - אּלּו ּובפסּוקים ְְְְְְְִִִִִִִֵָָָָָָֻּבדברים
אלהי העֹולם, אדֹון - ּומתחּנן ּומׁשּתחוה ּכֹורע אני ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלפני
אנחנּו צדקֹותינּו על לא ּכי האדֹונים; ואדֹוני ְְֱֲֲֲִִִִֵֵַַַָָֹֹהאלהים

ּנאמר מה הרּבים. רחמי על ּכי ,לפני ּתחנּונינּו ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹמּפילים
ּומרדנּו, והרׁשענּו ועוינּו, חטאנּו ּנצטּדק. ּומה ּנדּבר מה ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָלה',
ּבׁשת ולנּו הּצדקה; ה', ל .ּומּמׁשּפטי מּמצֹותי ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָֹוסֹור
מּפני קֹומתנּו ונכּפפה אׁשמתנּו, מּפני פנינּו הׁשחרּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָהּפנים.
אלהי, ראׁש. להרים מצח ולא להׁשיב, ּפה לנּו אין ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹעֹונֹותינּו;
רּבּו עֹונֹותינּו ּכי ,אלי ּפני אלהי להרים ונכלמּתי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּבׁשּתי
מעׂשים. ּבנּו אין לּׁשמים; עד ּגדלה ואׁשמתנּו ראׁש, ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹלמעלה
ידי על ׁשהבטחּתנּו ּכמֹו ,ׁשמ למען צדקה עּמנּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָעׂשה
- ל אחטם ּותהּלתי אּפי, אארי ׁשמי למען :ְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַָָָנביאי
ּכי - יׂשראל ּבית עֹוׂשה, אני למענכם לא .הכרית ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹלבלּתי
ּכבֹוד, ּתן לׁשמ ּכי לנּו; לא ה', לנּו לא קדׁשי. לׁשם ְְְְִִִִֵֵָָָָֹֹאם
אלהיהם. נא אּיה הּגֹוים, יאמרּו לּמה .אמּת על חסּד ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹעל
ואל רׁשעֹו, ואל הּזה, העם קׁשי אל ּתפן אל ה', ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאּנא
נׂשאת וכאׁשר ,חסּד ּכגדל הּזה העם לעֹון נא סלח ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹחּטאתֹו.
לעֹוני, וסלחּת ה'; ,ׁשמ למען הּנה. ועד מּמצרים הּזה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָלעם
אל ועׂשה, הקׁשיבה ה' סלחה, ה' ׁשמעה, ה' הּוא. רב ְְְֲִִֵַַַַָָָָָּכי
.עּמ ועל עיר על נקרא ׁשמ ּכי אלהי, למענ ְְְְְְְֱִִִִֶַַַַַַַַָֹּתאחר:
מן ּפניו ּכׁשּמגּביּה ּפנים, נפילת אחר להתחּנן העם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָנהגּו
ּנעׂשה, מה נדע לא ואנחנּו אֹומר: אּלּו. ּבפסּוקים ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַֹהּקרקע,
הּמה. מעֹולם ּכי ,וחסדי ה', רחמי זכר עינינּו. עלי ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכי
ּכי ,רחמי יקּדמּונּו מהר ראׁשֹונים; עֹונֹות לנּו ּתזּכר ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָאל
יהי .חסּד למען ּופדנּו לנּו, עזרתה קּומה, מאד. ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹּדּלֹונּו
- יּה ּתׁשמר עֹונֹות, אם .ל יחלנּו ּכאׁשר עלינּו, ה', ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָחסּד
הֹוׁשיעה; ה', ּתּורא. למען הּסליחה, עּמ ּכי יעמד. מי ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָֹה',
עפר ּכי זכּור, יצרנּו; ידע הּוא ּכי קראנּו. ביֹום יעננּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּמל
והּצילנּו ;ׁשמ ּכבֹוד ּדבר על יׁשענּו, אלהי עזרנּו, ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹאנחנּו.

ׁשמ למען חּטאתינּו, על אחרוכּפר להתחּנן העם נהגּו וכן . ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ
יצחק אברהם אלהי ה' אּלּו: ּבתחנּונים ּתמיד, הּיֹום ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹסדר
לבב מחׁשבֹות ליצר לעֹולם, זאת ׁשמרה אבֹותינּו, ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹויׂשראל
יׁשחית; ולא עֹון, יכּפר רחּום והּוא .אלי לבבם והכן ,ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעּמ
טֹוב ה', אּתה ּכי חמתֹו. ּכל יעיר ולא אּפֹו, להׁשיב ְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹוהרּבה
ותֹורת לעֹולם, צדק צדקת .קראי לכל חסד ורב ְְְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוסּלח,
לׁשארית ּפׁשע על ועבר עֹון נׂשא ,ּכמֹו אל מי ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹאמת.
יׁשּוב הּוא. חסד חפץ ּכי אּפֹו, לעד החזיק לא ֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנחלתֹו;
חּטאתם. ּכל ים ּבמצּולת ותׁשלי עֹונתינּו, יכּבׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹֹֹֹירחמנּו,
לאבֹותינּו נׁשּבעּת אׁשר לאברהם, חסד ליעקב, אמת ְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּתּתן
יׁשּועתנּו, האל לנּו; יעמס יֹום, יֹום אדני ּברּו קדם. ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמימי
ה' סלה. יעקב, אלהי לנּו מׂשּגב עּמנּו, צבאֹות ה' ְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹסלה.
אדֹונינּו, ּברּו אלהינּו, ּברּו .ּב ּבֹוטח אדם אׁשרי - ְְֱֲֵֵֵֵַַָָָָָָֹצבאֹות
ונתן הּתֹועים מן ׁשהבּדילנּו לכבֹודֹו, ׁשּבראנּו ּבֹוראנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּברּו
ּבתֹוכנּו. נטע עֹולם חּיי רּבנּו, מׁשה ידי על אמת ּתֹורת ְְֱֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלנּו
אהבתֹו ּבלּבנּו ויּתן ּתֹורתֹו, לתלמּוד לּבנּו יפּתח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָהרחמן
ּובנפׁש ׁשלם ּבלבב ּולעבדֹו ּכרצֹונֹו, רצֹונֹו לעׂשֹות ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָויראתֹו,
רצֹון יהי ּכן לּבהלה. נלד ולא לריק ניגע לא למען ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹחפצה,
ּבעֹולם חּקי לׁשמר ׁשּנחיה אלהינּו, ה' מּלפני ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻורחמים
העֹולם לחּיי טֹוב ונירׁש ׁשּנזּכה ּכדי הּמׁשיח, ולימֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּזה
אֹודּך. לעֹולם אלהי, ה' יּדם. ולא כבֹוד יזּמר למען ְְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָֹֹֹהּבא,
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ברא ּדי ּבעלמא רּבה. ׁשמּה ויתקּדׁש יתּגּדל הּקּדיׁש: ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָֹנסח
מׁשיחּה, ויקרב ּפרקנּה, ויצמח מלכּותּה, וימל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָֻכרעּותּה,
יׂשראל, ּבית ּדכל ּובחּייהֹון ּוביֹומיכֹון ּבחּייכֹון עּמּה, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹויפרק
מבר רּבה ׁשמּה יהא אמן. ואמרּו קריב; ּובזמן ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָּבעגלא
יתרֹומם, יתּפאר, יׁשּתּבח, ,יתּבר עלמּיא. ּולעלמי ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָלעלמא
הּוא. ּברי ּדקדׁשא ׁשמּה ויתנּׂשא יתהּלל יתהּדר, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָֻיתעּלה,
ונחמתא ותׁשּבחתא ׁשירתא ּברכתא מּכל לעּלא ְְְְְְְֱִִִֵֵֶָָָָָָָָָָָֻלעּלא
צּבּור: ׁשליח ׁשאֹומר ּבעת אמן. ואמרּו ּבעלמא; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּדאמירן
ּובעת 'אמן'. עֹונין: העם ּכל רּבה', ׁשמּה ויתקּדׁש ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ'יתּגּדל
'אמן, עֹונין: העם ּכל אמן', 'ואמרּו ּתחּלה: אֹומר ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָׁשהּוא
ּומצות עלמּיא'. ּולעלמי לעלמא מבר רּבה ׁשמּה ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָיהא
ּבכל ,'מבר רּבה ׁשמּה יהא 'אמן לענֹות הראׁשֹונים ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָחכמים
עֹונין: העם ּכל ,'יתּבר' אֹומר ּוכׁשהּוא אדם. ׁשל ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹּכחֹו
'אמן'. עֹונין: העם ּכל הּוא', ּברי' אֹומר: ּוכׁשהּוא ְְִִֵֵֵֶָָָָָ'אמן'.
'אמן'. עֹונין: העם ּכל אמן', 'ואמרּו ּבּסֹוף: אֹומר ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָּוכׁשהּוא

וקּדיׁש. קּדיׁש ּבכל עֹונין הּזה ְְְִִִֵֶֶַַַַָוכּסדר
ׁשּגֹומר אחר צּבּור ׁשליח ׁשאֹומר קּדיׁש ּכל ּבתרא. ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָקּדיׁש
ׁשֹומעין העם ּכל אּלא ּכלּום, אחריו אֹומר ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּתפּלה,
נסח ּבסֹופֹו להֹוסיף ּכּלם העם נהגּו - ונפטרין ויֹוצאין ְְְְְְֲִִִִַָָָָָֹֻאֹותֹו
ּוצלֹותהֹון ּבעּותכֹון, ותתעבד צלֹותכֹון ּתתקּבל ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַָזה:
יהא בׁשמּיא; ּדי אבּוהֹון קדם יׂשראל, ּבית ּדכל ְְְְְֲֳִִִֵֵֵַָָָָָּובעּותהֹון
ּכל ועל ועלנא, עליכֹון ּופרקנא וסּיעּתא מּׁשמּיא רּבא ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָָָָֻׁשלמא
הּוא ּבמרֹומיו, ׁשלֹום עֹוׂשה אמן. ואמרּו ּדיׂשראל; ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָקהלהֹון

יׂשראל. ּכל על ׁשלֹום יעׂשה ְְֲֲִֵֶַַַָָָָּברחמיו
עֹוסקין ׁשהיּו יתר אֹו מּיׂשראל עׂשרה ּכל ּדרּבנן. ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָקּדיׁש
- ּבהּגדֹות אֹו ּבמדרׁשֹות ואפּלּו ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָּבתלמּוד
יתּגּדל זה: ּבנסח קּדיׁש מעּמד אחד אֹומר מסּימין, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּכׁשהן
מתּיא ּולאחאה עלמא, לחּדתא ּדעתיד רּבה, ׁשמּה ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָויתקּדׁש
היכלא ּולׁשכללא ּדירּוׁשלם, קרּתא ּולמבני חּיּיא, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּולמפרק
ּפלחנא ּולאתבא ארעא, מן נכראה ּפלחנא ּולמעקר ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻקּדיׁשא,
ויצמח מלכּותּה, וימל ּוביקרּה, ּבזיוּה לאתרּה ׁשמּה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָֹּדי
ּוביֹומיכֹון ּבחּייכֹון עּמּה, ויפרק מׁשיחּה, ויּבע ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָֹֻּפרקנּה,
ואמרּו קריב; ּובזמן ּבעגלא יׂשראל, ּבית ּדכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָּובחּייהֹון
,יתּבר עלמּיא. ּולעלמי לעלמא מבר רּבה ׁשמּה יהא ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָאמן.
ויתנּׂשא יתהּלל יתהּדר, יתעּלה, יתרֹומם, יתּפאר, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָיׁשּתּבח,
ׁשירתא ּברכתא מּכל לעּלא לעּלא הּוא. ּברי ּדקדׁשא ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָָֻׁשמּה

ּב ּדאמירן ונחמתא, רּבנןותׁשּבחתא על אמן. ואמרּו עלמא; ְְְְְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֻ
ּבאֹוריתא ּדעסיקין תלמידיהֹון ּתלמידי ועל ּתלמידיהֹון ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָועל
חּנא ּולכֹון להֹון יהי ואתר, אתר בכל ודי הדן באתרא ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָּדי
בׁשמּיא; ּדי אבּוהֹון מּקדם ּורוחא וסּיעּתא ורחמי ְְְְְְְֲֲֳִִִִִֵַַַָָָָָָוחסּדא
ּופרקנא וסּיעּתא מּׁשמּיא רּבא ׁשלמא יהא אמן. ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻואמרּו
עֹוׂשה אמן. ואמרּו ּדיׂשראל; קהלהֹון ּכל ועל ועלנא, ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָעליכֹון
יׂשראל. ּכל על ׁשלֹום יעׂשה ּברחמיו הּוא ּבמרֹומיו, ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָׁשלֹום
ּפנים ּבנפילת להתחּנן נהגנּו ּדרּבנן. קּדיׁש הּנקרא הּוא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָוזה
ּבמקצתן: ּופעמים ּבכּלן, ּפעמים - אּלּו ּובפסּוקים ְְְְְְְִִִִִִִֵָָָָָָֻּבדברים
אלהי העֹולם, אדֹון - ּומתחּנן ּומׁשּתחוה ּכֹורע אני ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלפני
אנחנּו צדקֹותינּו על לא ּכי האדֹונים; ואדֹוני ְְֱֲֲֲִִִִֵֵַַַָָֹֹהאלהים

ּנאמר מה הרּבים. רחמי על ּכי ,לפני ּתחנּונינּו ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹמּפילים
ּומרדנּו, והרׁשענּו ועוינּו, חטאנּו ּנצטּדק. ּומה ּנדּבר מה ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָלה',
ּבׁשת ולנּו הּצדקה; ה', ל .ּומּמׁשּפטי מּמצֹותי ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָֹוסֹור
מּפני קֹומתנּו ונכּפפה אׁשמתנּו, מּפני פנינּו הׁשחרּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָהּפנים.
אלהי, ראׁש. להרים מצח ולא להׁשיב, ּפה לנּו אין ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹעֹונֹותינּו;
רּבּו עֹונֹותינּו ּכי ,אלי ּפני אלהי להרים ונכלמּתי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּבׁשּתי
מעׂשים. ּבנּו אין לּׁשמים; עד ּגדלה ואׁשמתנּו ראׁש, ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹלמעלה
ידי על ׁשהבטחּתנּו ּכמֹו ,ׁשמ למען צדקה עּמנּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָעׂשה
- ל אחטם ּותהּלתי אּפי, אארי ׁשמי למען :ְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַָָָנביאי
ּכי - יׂשראל ּבית עֹוׂשה, אני למענכם לא .הכרית ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹלבלּתי
ּכבֹוד, ּתן לׁשמ ּכי לנּו; לא ה', לנּו לא קדׁשי. לׁשם ְְְְִִִִֵֵָָָָֹֹאם
אלהיהם. נא אּיה הּגֹוים, יאמרּו לּמה .אמּת על חסּד ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹעל
ואל רׁשעֹו, ואל הּזה, העם קׁשי אל ּתפן אל ה', ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאּנא
נׂשאת וכאׁשר ,חסּד ּכגדל הּזה העם לעֹון נא סלח ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹחּטאתֹו.
לעֹוני, וסלחּת ה'; ,ׁשמ למען הּנה. ועד מּמצרים הּזה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָלעם
אל ועׂשה, הקׁשיבה ה' סלחה, ה' ׁשמעה, ה' הּוא. רב ְְְֲִִֵַַַַָָָָָּכי
.עּמ ועל עיר על נקרא ׁשמ ּכי אלהי, למענ ְְְְְְְֱִִִִֶַַַַַַַַָֹּתאחר:
מן ּפניו ּכׁשּמגּביּה ּפנים, נפילת אחר להתחּנן העם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָנהגּו
ּנעׂשה, מה נדע לא ואנחנּו אֹומר: אּלּו. ּבפסּוקים ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַֹהּקרקע,
הּמה. מעֹולם ּכי ,וחסדי ה', רחמי זכר עינינּו. עלי ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכי
ּכי ,רחמי יקּדמּונּו מהר ראׁשֹונים; עֹונֹות לנּו ּתזּכר ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָאל
יהי .חסּד למען ּופדנּו לנּו, עזרתה קּומה, מאד. ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹּדּלֹונּו
- יּה ּתׁשמר עֹונֹות, אם .ל יחלנּו ּכאׁשר עלינּו, ה', ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָחסּד
הֹוׁשיעה; ה', ּתּורא. למען הּסליחה, עּמ ּכי יעמד. מי ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָֹה',
עפר ּכי זכּור, יצרנּו; ידע הּוא ּכי קראנּו. ביֹום יעננּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּמל
והּצילנּו ;ׁשמ ּכבֹוד ּדבר על יׁשענּו, אלהי עזרנּו, ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹאנחנּו.

ׁשמ למען חּטאתינּו, על אחרוכּפר להתחּנן העם נהגּו וכן . ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ
יצחק אברהם אלהי ה' אּלּו: ּבתחנּונים ּתמיד, הּיֹום ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹסדר
לבב מחׁשבֹות ליצר לעֹולם, זאת ׁשמרה אבֹותינּו, ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹויׂשראל
יׁשחית; ולא עֹון, יכּפר רחּום והּוא .אלי לבבם והכן ,ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעּמ
טֹוב ה', אּתה ּכי חמתֹו. ּכל יעיר ולא אּפֹו, להׁשיב ְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹוהרּבה
ותֹורת לעֹולם, צדק צדקת .קראי לכל חסד ורב ְְְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוסּלח,
לׁשארית ּפׁשע על ועבר עֹון נׂשא ,ּכמֹו אל מי ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹאמת.
יׁשּוב הּוא. חסד חפץ ּכי אּפֹו, לעד החזיק לא ֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנחלתֹו;
חּטאתם. ּכל ים ּבמצּולת ותׁשלי עֹונתינּו, יכּבׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹֹֹֹירחמנּו,
לאבֹותינּו נׁשּבעּת אׁשר לאברהם, חסד ליעקב, אמת ְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּתּתן
יׁשּועתנּו, האל לנּו; יעמס יֹום, יֹום אדני ּברּו קדם. ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמימי
ה' סלה. יעקב, אלהי לנּו מׂשּגב עּמנּו, צבאֹות ה' ְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹסלה.
אדֹונינּו, ּברּו אלהינּו, ּברּו .ּב ּבֹוטח אדם אׁשרי - ְְֱֲֵֵֵֵַַָָָָָָֹצבאֹות
ונתן הּתֹועים מן ׁשהבּדילנּו לכבֹודֹו, ׁשּבראנּו ּבֹוראנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּברּו
ּבתֹוכנּו. נטע עֹולם חּיי רּבנּו, מׁשה ידי על אמת ּתֹורת ְְֱֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלנּו
אהבתֹו ּבלּבנּו ויּתן ּתֹורתֹו, לתלמּוד לּבנּו יפּתח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָהרחמן
ּובנפׁש ׁשלם ּבלבב ּולעבדֹו ּכרצֹונֹו, רצֹונֹו לעׂשֹות ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָויראתֹו,
רצֹון יהי ּכן לּבהלה. נלד ולא לריק ניגע לא למען ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹחפצה,
ּבעֹולם חּקי לׁשמר ׁשּנחיה אלהינּו, ה' מּלפני ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻורחמים
העֹולם לחּיי טֹוב ונירׁש ׁשּנזּכה ּכדי הּמׁשיח, ולימֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּזה
אֹודּך. לעֹולם אלהי, ה' יּדם. ולא כבֹוד יזּמר למען ְְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָֹֹֹהּבא,
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ּבכל לקרֹות העם, מקצת ונהגּו וגֹו'. פי אמרי לרצֹון ְְְְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָיהיּו
אֹומרים הלוּים ׁשהיּו מזמֹור ׁשיר אּלּו, ּתחנּונים אחר ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָיֹום
נפׁשי ה', אלי "לדוד, וקֹורין הּיֹום. ּבאֹותֹו הּמקּדׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּבבית
רּבי אמר אלעזר רּבי אמר וקֹוראין: הּמזמֹור. ּכל ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָאּׂשא",
ּכאדֹונינּו אין ּכאלהינּו, אין וכּו'. חכמים ּתלמידי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָֹחנינה,
ויבטחּו .ּפני את יׁשרים יׁשבּו ,לׁשמ יֹודּו צּדיקים א ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָוכּו'.
ילכּו העּמים ּכל ּכי ה'. ּדֹורׁשי עזבּת לא ּכי ,ׁשמ יֹודעי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹב
ועד. לעֹולם אלהינּו ה' ּבׁשם נל ואנחנּו אלהיו, ּבׁשם ְְְְֱֱֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹאיׁש

טֹובים, וימים הּׁשּבתֹות ׁשּבימי זה, ּבספר אמרנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכבר
ראׁשֹונֹות ׁשלׁש - ּברכֹות ׁשבע ּתפּלה ּבכל אדם ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹמתּפּלל
ּובראׁש הּיֹום. מעין אמצעית אחת ּוברכה אחרֹונֹות, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹוׁשלׁש
ׁשלׁש ּבאמצע מתּפּלל יֹובל, ׁשל הּכּפּורים ּוביֹום ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּׁשנה
ּבׁשני ּבמּוסף מתּפּלל ונמצא ּבלבד; מּוסף ּובתפּלת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָּברכֹות,
חּלֹו ּובמּוסף חדׁש ראׁש ּובמּוסף ּברכֹות. ּתׁשע אּלּו, ְְְִֵֵֶַַַָָֹֹֻימים
אחרֹונֹות, וׁשלׁש ראׁשֹונֹות ׁשלׁש - ׁשבע מתּפּלל מֹועד, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשל

ּבאמצע. אחת ְְֶַַַָָָּוברכה

�
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ה'תשע"ב סיון כ' ראשון יום

.„ˆ˜ .‚�˜ .‚ˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÂÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקצ"ג ּכלאיהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

miptb)הּכרם cvl erxfpy d`eaz ipin) "e`lkp"y)והּוא ּבלבד, ( ְְִֶֶַָ
הּזרע" המלאה "ּפןּֿתקּדׁש ּבהם: יתעּלה ak,אמרֹו mixac) ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

(hּבקּבלה ּובא ,(.ehw oileg)ּפןּֿתּוקד ― "ּפןּֿתקּדׁש : ְְִֶֶַַַָָָ
ל קדם ּוכבר ּבהם. להנֹות ׁשאסּור ּכלֹומר: (epncwdאׁש", ְְְֵֵֶֶַַָָָָָ

(g llk seqa xakואל ּפן הּׁשמר, ׁשּנאמר: ּכלֿמקֹום ְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָהּכלל:
מּפסחים ב' ּובפרק לאֿתעׂשה. מצות אּלא אינֹו ―(:ck), ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּדר אּלא עליהן לֹוקין אין ׁשּבּתֹורה "ּכלֿאּסּורין ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּכׁשאמרּו:
יתחּיב לא אכילתֹו ׁשּנאסרה ּכלּֿדבר ּכלֹומר: ― ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהנאתן"
"אמר :אחרּֿכ אמרּו ― ּבכ נהנה אם אּלא אכילתֹו ְְֱֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָעל
ׁשּלא אפּלּו עליהן ׁשּלֹוקין הּכרם ּבכלאי מֹודים הּכל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹאּבּיי:
ּדכתיב: אכילה, ּבהּו ּכתיב ּדלא טעמא? מאי הנאתן. ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָּדר
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אׁש". ּתּוקד ּפן ― ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ"ּפןּֿתקּדׁש
אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה אינּה היא וגם ּכלאים. ּבמּסכת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָזֹו

יׂשראל. ארץ ׁשל הּכרם ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָּבכלאי

― הקנ"ג הּטבל,הּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
והּוא ּומעׂשרֹות, ּתרּומה מּמּנּו הפרׁשּו ׁשּלא הּדבר ְְְְְְִֶֶַַַָָָֹֻוהּוא
את יׂשראל ּבני אתֿקדׁשי יחּללּו "ולא יתעּלה: ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאמרֹו

לה'" eh)אׁשרֿירימּו ,ak `xwie):ּכלֹומר זה, על העֹובר , ְֲִֵֶֶַַַָָ
מּמה ּכ על הרמז ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב ― טבל ִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאֹוכל
ּבּתרּומֹות: ואמר אתֿקדׁשי", יחּללּו "ולא ּכאן: ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָֹּׁשאמר

תמּותּו" ולא תחּללּו לא בניֿיׂשראל (xacna"ואתֿקדׁשי ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹ
(al ,giויליף ,("deey dxfb"a micnel)מּתרּומה חּלּול חּלּול ְְִִִֵָָ

סנהדרין ּגמרא ּולׁשֹון ׁשּבארנּו. ּכמֹו מיתה, עון ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשהיא
(.bt)ֿולא" ׁשּנאמר: ּבמיתה? ׁשהּוא טבל לאֹוכל "מּנין :ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

― לה' אׁשרֿירימּו את יׂשראל ּבני אתֿקדׁשי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיחּללּו
לּתרם laha)ּבעתידים ,xnelk)חּלּול וילף מדּבר" הּכתּוב , ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָ

לא אמר: ּכאּלּו לּתרם" "ּבעתידים ּבאמרם רצּו ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָֹמּתרּומה.
אמרֹו והּוא לה', אֹותם להרים עתידים ׁשהם קדׁשים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָיחּללּו

ּפסּוק ואחרי עתיד, ּבלׁשֹון לה'" אׁשרֿירימּו "את ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָיתעּלה:
אתֿ ּבאכלם אׁשמה עון אֹותם "והּׂשיאּו אמר: ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹזה

ak,קדׁשיהם" `xwie)(fhמּכֹות ּובגמרא ,(:fh)יכֹול" אמרּו: ְְְִֵֶַָָָָָ
ּכלֿעּקר; מּמּנּו הּורם ׁשּלא הּטבל על אּלא חּיבין יהיּו ְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹלא
מעׂשר, ּתרּומת מּמּנּו נּטלה ולא ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹנּטלה
מּנין? עני מעׂשר ואפּלּו ׁשני מעׂשר ולא ראׁשֹון ְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹמעׂשר

(miaiigy)"'וגֹו ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל לֹומר: ְְְֱִֶֶַַַָֹֹּתלמּוד
(fi ,ai mixac)"וׂשבעּו בׁשערי "ואכלּו אֹומר: הּוא ּולהּלן ,ְְְְְִֵֵֶַָָָָ

(ai ,ek my)ואמר עני, מעׂשר ּכאן אף עני מעׂשר ּלהּלן מה ,ְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָ
עון אּולם למלקּות. ּכלֿזה אבל לאכל". ּתּוכל לא ְְֱֲֲֲֶֶַַַָָָָָֹֹֹרחמנא:
לפי מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה ּבתרּומה אּלא אינֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָמיתה
מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ׁשּתפרׁש קדם ראׁשֹון מעׂשר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשהאֹוכל
אֹותם ּבצּותֹו ללוּים יתעּלה אמרֹו והּוא מיתה, חּיב ―ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹ

מןֿהּמעׂשר מעׂשר xyrn)להפריׁש znexz)ואתֿקדׁשי" : ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָ
אכילת על לאו ׁשּזה תמּותּו", ולא תחּללּו לא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹבניֿיׂשראל
ּכמֹו מיתה, עליו חּיבין ּולפיכ ּבטבלֹו. ראׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָמעׂשר
טבל ׁשהאֹוכל מּכלֿזה: הּיֹוצא ּדמאי. ּבמּסכת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנתּבאר
חּיב ― מעׂשר ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ׁשּתפרׁש ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻקדם
אתֿקדׁשי יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: מּמה ואזהרּתיּה ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמיתה,
אחר טבל והאֹוכל זֹו; ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו יׂשראל", ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָבני
חּיב ― ּכלֿהּמעׂשרֹות הפרׁשת קדם הּתרּומֹות ְְְְֶַַַַַַַַַָָָָֹהפרׁשת
מעׂשר ּבׁשערי לאכל מ"ּלאֿתּוכל ואזהרּתיּה ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָֹֹמלקּות.
הּטבל ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבֹו. ּתטעה ואל זה ּוזכֹור ."ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָּדגנ
מעׂשרֹות. ּומּסכת ּותרּומֹות ּדמאי ּבמּסכת מקֹומֹות ְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַָּבכּמה

― הקצ"ד נס,הּמצוה יין מּלׁשּתֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבעבֹודה נאמר אבל ּבפרּוׁש, ּברּור ּפסּוק ּבֹו נאמר לא ְְֱֱֲֲֵֶֶֶַַַָָָָֹוזה

נסיכם" יין יׁשּתּו יאכלּו זבחימֹו חלב "אׁשר al,זרה: my) ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ
(glאסּור ׁשהּוא יֹודע ואּתה אסּור. יין אף אסּור זבח מה .ְִֵֶֶַַַַַָָָָָ

והראיה ּבכלֿהּתלמּוד. ׁשמפרסם ּכמֹו עליו, ולֹוקין ְְְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָֻּבהנאה
מּכלל נמנה וׁשהּוא ּדאֹוריתא מאּסּורי נס יין היֹות ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָעל

זרה עבֹודה ּבגמרא אמרם לאֿתעׂשה, "רּבי(br:)מצות : ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָֹֹ
ּתרויהּו ּדאמרי לקיׁש וריׁש `mixne)יֹוחנן mdipy)ּֿכל : ְְְְְִֵֵַַַָָָָ

ּבין ׁשּבּתֹורה ―(eaxrzpy)אּסּורין ּבמינן ׁשּלא ּבין ּבמינן ְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
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(zaexrzd dxq`p)טעם enrhּבנֹותן ozp xeqi`dyk) ְֵַַ
(zaexrza,ּבמהּֿׁשהּוא ― ּדבמינן נס ויין מּטבל חּוץ ,ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָ

ׁשּיין ּברּורה ראיה זֹו הרי טעם". ּבנֹותן ― ּבמינן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוׁשּלא
ּבספרי וגם ּתֹורה. ׁשל מאּסּורין נס(` ,`k xacna) ְְְִִִֵֵֶֶֶַָ

ּבנֹות אל לזנֹות ּבׁשּטים יׂשראל התּדרּדרּות אפן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָֹּכׁשהזּכירּו
מּיין אצלּה יין מלא והּצרצּור נכנס "והּוא אמרּו: ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָמֹואב,
― ליׂשראל ּגֹוים ׁשל יין נאסר לא ועדין ― ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהעּמֹונים
לא "ועדין ׁשאמר ּומּמה וגֹו'". ׁשּתׁשּתה רצֹונ לֹו: ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹאמרה

אמרם אבל נאסר. ׁשאחרּֿכ ספק ּבלי מׁשמע (zayנאסר" ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
(:fiׁשּגזרּו ּדבר עׂשר ׁשמנה יינם(minkg)ּבכלל ׁשּמּכללם ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹ

(miieb oii epn df llkay)אמרם ּגם וכן ,(:aq dxf dcear): ְְֵַָָ
רּבנן" ּביּה ּדאחמרּו נס יין rnyn,"ׁשאני el` zenewnny) ְְֵֵֵֶֶַַָָָָ

(opaxcn wx xeqi` `edy ,dxe`klסתם ּבזה ּכּונתם הרי ―ְֲֵֶַַָָָָ
dxf)יינם dcearl jqpp `l m` mb miieb ly oii mzq)יין לא , ֵֵָֹ

והרי מןֿהּתֹורה: אסּור הּוא עצמֹו נס יין אבל עצמֹו: ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנס
אמרם l:)ידעּת dxf dcear)ׁשלׁשה" :(ibeq)יינֹות(mixeq`) ְְְֵַָָָָָֹ

האחרֹונים ּבּפרקים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָהם".
זרה. ֲַָָָּדעבֹודה

― הקמ"ו חּיההּמצוה ּבהמה לׁשחט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
ּבׁשחיטה אּלא הכׁשר ּלֹו וׁשאין מּמּנּו, נאכל ואחרּֿכ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹועֹוף
וגֹו' ּומּצאנ מּבקר "וזבחּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹּבלבד.

"צּוית k`)ּכאׁשר ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון ,(d`x zyxt): ְְֲִִִִֵֶַ
ּבׁשחיטה. חּלין אף ּבׁשחיטה מקּדׁשין מה ― ְְְְְִִִִִִַַָָָָָָֻֻ"וזבחּת

הּקנה על מׁשה ׁשּנצטּוה מלּמד ― צּוית (xepvּכאׁשר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
(dniypdהּוׁשט oefnd)ועל xepv)ועל ּבעֹוף אחד רב ועל ְְְְֵֶֶַַַַָֹ

ּבּבהמה" ׁשנים aexרב e` ,sera mdn cg`d aex hgy m`y) ְְִֵַַָֹ
(dlik`l exzed Ð dndaa mdipyמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ

מּסכת ּכלֹומר: לּה, המיחדת ּבּמּסכּתא וכלֿהלכֹותיה ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻזֹו
ִֻחּלין.

ה'תשע"ב סיון כ"א שני יום

.‡˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הק"א ּבהמההּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא ּבחּלין, ּבין ּבּקדׁשים ּבין אחד ּביֹום ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָֻּובנּה

אחד" ּביֹום תׁשחטּו לא ואתּֿבנֹו "אתֹו ak,יתעּלה: `xwie) ְְְְְֲִִֶֶֶַָֹֹ
(dkמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― וׁשחט ׁשעבר ּומי .ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

מחּלין. ה' ּבפרק ּבׁשלמּות ְְִִֵֵֶֶֻזֹו

ה'תשע"ב סיון כ"ב שלישי יום

.ÊÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקמ"ז ּבעתהּמצוה הּדם ּבכּסּוי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

וׁשפ" יתעּלה: אמרֹו והּוא החּיה, אֹו העֹוף ְְְְְִִֶַַַַַָָָָׁשחיטת
ּבעפר" וכּסהּו bi)אתּֿדמֹו ,fi `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ

מחּלין. ו' ּבפרק זֹו ְְִִֵֶֶָֻמצוה

ה'תשע"ב סיון כ"ג רביעי יום

.Â˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הש"ו צידהּמצוה ּבׁשעת מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָֻ

יתעּלה: אמרֹו והּוא והאפרֹוחים, האם ּכּלֹו, קןֿהעֹוף ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻאת
עלֿהּבנים" האם e)"לאֿתּקח ,ak mixac)נּתק זה ולאו . ְִִִֵֶַַַַָָָֹ

אתֿהאם" ּתׁשּלח "ׁשּלח אמרֹו: והּוא f)לעׂשה my). ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָ
ׁשּבּה עׂשה קּים ולא יׁשּלח ׁשּלא ly`וכלֿזמן avn xvepy) ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

(miiwl lkei.לֹוקה ― ׁשּיׁשּלחּנה קדם האם ׁשּמתה ּכגֹון ,ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
חּלין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו glw)ּוכבר scn). ְְְְֲִִִִֵָָָֻ

ה'תשע"ב סיון כ"ד חמישי יום

.ÁÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקמ"ח והּואהּמצוה הּקן, ּבׁשּלּוח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ

ּתּקח ואתֿהּבנים אתֿהאם ּתׁשּלח "ׁשּלח יתעּלה: ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָאמרֹו
"ל(f ,ak mixac)ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

מחּלין. אחרֹון ְֲִֵֶֶַֻּבפרק

ה'תשע"ב סיון כ"ה שישי יום

.‡Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםשניֿשישיכ"אֿכ"הסיון

― הס"א עלהּמצוה לעבֹור ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו והּוא ּבּטּוי, בׁשמיׁשבּועת "ולאֿתּׁשבעּו יתעּלה: ְְְְְְְִִִִִֶַַָָֹ

ai)לּׁשקר" ,hi `xwie)על ׁשּנּׁשבע היא ּבּטּוי ּוׁשבּועת . ְִִִֶֶַַַַָָ
מניעה ּבלי לעׂשֹותם ׁשּלא אֹו לעׂשֹותם לנּו ׁשאפׁשר ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹּדברים
― נעׂשהּו ׁשּלא אֹו ׁשּנעׂשהּו מהם ּדבר על הּתֹורה ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמּצד
מּלעבֹור והזהרנּו עליו. ּׁשּנׁשּבענּו מה לקּים חּיבים אנּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻהרי
לּׁשקר". בׁשמי "ולאֿתּׁשבעּו ׁשּנאמר: הּׁשבּועה, אֹותּה ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָֹעל

ׁשבּועֹות ׁשקר?(k`.)ּובגמרא ׁשבּועת "איזֹוהי אמרּו: ְְְְִִֵֶֶַָָָ
להחליף" dzyrpyנׁשּבע dcaer Ð slqn Ð silgne rayp) ְְֲִִַַ

(lk`e Ð "izlk` `l" :rayp oebk .xak:ואמרּו אתֿזה ותּקנּו ,ְְְְִֶֶָ
ּדבר על ׁשּנׁשּבע ּכלֹומר: והחליף" נׁשּבע (edyriy"אימא: ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָ

(cizraּבפרק נתּבאר וׁשם עליו. ּׁשּנׁשּבע מּמה הפ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָועׂשה
ּתמּורה ּבמּסכת וגם מּׁשבּועֹות ―(b:)ג' ׁשקר ׁשּׁשבּועת , ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָ

ׁשקר "ׁשבּועת אמרם: והּוא ּבּטּוי, ׁשבּועת איֿקּיּום ְְְְִִִִֶֶַַָָהיא
ּדמי?" xnbd`:)היכי ziyew z` epiax yxtne)אי ּכלֹומר: ְִֵֵֵַָ

מעׂשה? ּבּה ׁשאין ׁשקר ׁשבּועת lyהיא dyexit jk okle) ְֲִֵֶֶֶֶַַָ
(`xnbd ziyewׁשּזֹוהי ׁשם(itÎlr)לפי ׁשּקדמּו הּדברים ּכּונת ְְְִִִֶֶַַַָָָָ

(`xnbd dkiynne)נימא "אי ―(rayp xy`k edfy xn`p m`) ִֵָ
עבד מעׂשה התם ― ואכל אֹוכל dyrn)ׁשּלא dyr)אּלא ; ְֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹ

עלּה אתאמר והא לקי מי ההּוא ― אכל ולא אֹוכל ְְְֲֲֲִִֵַַַַַַַָָָֹּדאמר:
zreayוכּו'" meiw i`y rnzyn my `xnbd jldnn :ote` lka) ְ

(xwy zreay ly dxcbdd `id iehiaאם זה, לאו על העֹובר .ִֵֶַָָ
לֹוקה ― מזיד cgein)הּוא ceniln Ð dyrn ea oi` m` mb): ִֵֶ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן מביא ― ׁשֹוגג הּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָואם
עׂשה מּמצות ע"ב vw)ּבמצוה xeriy)'ג ּבפרק אמרֹו והּוא , ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָֹ

זדֹונּה(k`.)מּׁשבּועֹות על ׁשחּיבין ּבּטּוי ׁשבּועת "זֹוהי : ְְְִִִִֶַַַָָ
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קג oeiq d"kÎ`"k iyiyÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(zaexrzd dxq`p)טעם enrhּבנֹותן ozp xeqi`dyk) ְֵַַ
(zaexrza,ּבמהּֿׁשהּוא ― ּדבמינן נס ויין מּטבל חּוץ ,ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָ

ׁשּיין ּברּורה ראיה זֹו הרי טעם". ּבנֹותן ― ּבמינן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוׁשּלא
ּבספרי וגם ּתֹורה. ׁשל מאּסּורין נס(` ,`k xacna) ְְְִִִֵֵֶֶֶַָ

ּבנֹות אל לזנֹות ּבׁשּטים יׂשראל התּדרּדרּות אפן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָֹּכׁשהזּכירּו
מּיין אצלּה יין מלא והּצרצּור נכנס "והּוא אמרּו: ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָמֹואב,
― ליׂשראל ּגֹוים ׁשל יין נאסר לא ועדין ― ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהעּמֹונים
לא "ועדין ׁשאמר ּומּמה וגֹו'". ׁשּתׁשּתה רצֹונ לֹו: ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹאמרה

אמרם אבל נאסר. ׁשאחרּֿכ ספק ּבלי מׁשמע (zayנאסר" ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
(:fiׁשּגזרּו ּדבר עׂשר ׁשמנה יינם(minkg)ּבכלל ׁשּמּכללם ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹ

(miieb oii epn df llkay)אמרם ּגם וכן ,(:aq dxf dcear): ְְֵַָָ
רּבנן" ּביּה ּדאחמרּו נס יין rnyn,"ׁשאני el` zenewnny) ְְֵֵֵֶֶַַָָָָ

(opaxcn wx xeqi` `edy ,dxe`klסתם ּבזה ּכּונתם הרי ―ְֲֵֶַַָָָָ
dxf)יינם dcearl jqpp `l m` mb miieb ly oii mzq)יין לא , ֵֵָֹ

והרי מןֿהּתֹורה: אסּור הּוא עצמֹו נס יין אבל עצמֹו: ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנס
אמרם l:)ידעּת dxf dcear)ׁשלׁשה" :(ibeq)יינֹות(mixeq`) ְְְֵַָָָָָֹ

האחרֹונים ּבּפרקים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָהם".
זרה. ֲַָָָּדעבֹודה

― הקמ"ו חּיההּמצוה ּבהמה לׁשחט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
ּבׁשחיטה אּלא הכׁשר ּלֹו וׁשאין מּמּנּו, נאכל ואחרּֿכ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹועֹוף
וגֹו' ּומּצאנ מּבקר "וזבחּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹּבלבד.

"צּוית k`)ּכאׁשר ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון ,(d`x zyxt): ְְֲִִִִֵֶַ
ּבׁשחיטה. חּלין אף ּבׁשחיטה מקּדׁשין מה ― ְְְְְִִִִִִַַָָָָָָֻֻ"וזבחּת

הּקנה על מׁשה ׁשּנצטּוה מלּמד ― צּוית (xepvּכאׁשר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
(dniypdהּוׁשט oefnd)ועל xepv)ועל ּבעֹוף אחד רב ועל ְְְְֵֶֶַַַַָֹ

ּבּבהמה" ׁשנים aexרב e` ,sera mdn cg`d aex hgy m`y) ְְִֵַַָֹ
(dlik`l exzed Ð dndaa mdipyמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ

מּסכת ּכלֹומר: לּה, המיחדת ּבּמּסכּתא וכלֿהלכֹותיה ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻזֹו
ִֻחּלין.

ה'תשע"ב סיון כ"א שני יום

.‡˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הק"א ּבהמההּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא ּבחּלין, ּבין ּבּקדׁשים ּבין אחד ּביֹום ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָֻּובנּה

אחד" ּביֹום תׁשחטּו לא ואתּֿבנֹו "אתֹו ak,יתעּלה: `xwie) ְְְְְֲִִֶֶֶַָֹֹ
(dkמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― וׁשחט ׁשעבר ּומי .ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

מחּלין. ה' ּבפרק ּבׁשלמּות ְְִִֵֵֶֶֻזֹו

ה'תשע"ב סיון כ"ב שלישי יום

.ÊÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקמ"ז ּבעתהּמצוה הּדם ּבכּסּוי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

וׁשפ" יתעּלה: אמרֹו והּוא החּיה, אֹו העֹוף ְְְְְִִֶַַַַַָָָָׁשחיטת
ּבעפר" וכּסהּו bi)אתּֿדמֹו ,fi `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ

מחּלין. ו' ּבפרק זֹו ְְִִֵֶֶָֻמצוה

ה'תשע"ב סיון כ"ג רביעי יום

.Â˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הש"ו צידהּמצוה ּבׁשעת מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָֻ

יתעּלה: אמרֹו והּוא והאפרֹוחים, האם ּכּלֹו, קןֿהעֹוף ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻאת
עלֿהּבנים" האם e)"לאֿתּקח ,ak mixac)נּתק זה ולאו . ְִִִֵֶַַַַָָָֹ

אתֿהאם" ּתׁשּלח "ׁשּלח אמרֹו: והּוא f)לעׂשה my). ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָ
ׁשּבּה עׂשה קּים ולא יׁשּלח ׁשּלא ly`וכלֿזמן avn xvepy) ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

(miiwl lkei.לֹוקה ― ׁשּיׁשּלחּנה קדם האם ׁשּמתה ּכגֹון ,ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
חּלין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו glw)ּוכבר scn). ְְְְֲִִִִֵָָָֻ

ה'תשע"ב סיון כ"ד חמישי יום

.ÁÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקמ"ח והּואהּמצוה הּקן, ּבׁשּלּוח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ

ּתּקח ואתֿהּבנים אתֿהאם ּתׁשּלח "ׁשּלח יתעּלה: ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָאמרֹו
"ל(f ,ak mixac)ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

מחּלין. אחרֹון ְֲִֵֶֶַֻּבפרק

ה'תשע"ב סיון כ"ה שישי יום

.‡Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםשניֿשישיכ"אֿכ"הסיון

― הס"א עלהּמצוה לעבֹור ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו והּוא ּבּטּוי, בׁשמיׁשבּועת "ולאֿתּׁשבעּו יתעּלה: ְְְְְְְִִִִִֶַַָָֹ

ai)לּׁשקר" ,hi `xwie)על ׁשּנּׁשבע היא ּבּטּוי ּוׁשבּועת . ְִִִֶֶַַַַָָ
מניעה ּבלי לעׂשֹותם ׁשּלא אֹו לעׂשֹותם לנּו ׁשאפׁשר ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹּדברים
― נעׂשהּו ׁשּלא אֹו ׁשּנעׂשהּו מהם ּדבר על הּתֹורה ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמּצד
מּלעבֹור והזהרנּו עליו. ּׁשּנׁשּבענּו מה לקּים חּיבים אנּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻהרי
לּׁשקר". בׁשמי "ולאֿתּׁשבעּו ׁשּנאמר: הּׁשבּועה, אֹותּה ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָֹעל

ׁשבּועֹות ׁשקר?(k`.)ּובגמרא ׁשבּועת "איזֹוהי אמרּו: ְְְְִִֵֶֶַָָָ
להחליף" dzyrpyנׁשּבע dcaer Ð slqn Ð silgne rayp) ְְֲִִַַ

(lk`e Ð "izlk` `l" :rayp oebk .xak:ואמרּו אתֿזה ותּקנּו ,ְְְְִֶֶָ
ּדבר על ׁשּנׁשּבע ּכלֹומר: והחליף" נׁשּבע (edyriy"אימא: ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָ

(cizraּבפרק נתּבאר וׁשם עליו. ּׁשּנׁשּבע מּמה הפ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָועׂשה
ּתמּורה ּבמּסכת וגם מּׁשבּועֹות ―(b:)ג' ׁשקר ׁשּׁשבּועת , ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָ

ׁשקר "ׁשבּועת אמרם: והּוא ּבּטּוי, ׁשבּועת איֿקּיּום ְְְְִִִִֶֶַַָָהיא
ּדמי?" xnbd`:)היכי ziyew z` epiax yxtne)אי ּכלֹומר: ְִֵֵֵַָ

מעׂשה? ּבּה ׁשאין ׁשקר ׁשבּועת lyהיא dyexit jk okle) ְֲִֵֶֶֶֶַַָ
(`xnbd ziyewׁשּזֹוהי ׁשם(itÎlr)לפי ׁשּקדמּו הּדברים ּכּונת ְְְִִִֶֶַַַָָָָ

(`xnbd dkiynne)נימא "אי ―(rayp xy`k edfy xn`p m`) ִֵָ
עבד מעׂשה התם ― ואכל אֹוכל dyrn)ׁשּלא dyr)אּלא ; ְֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹ

עלּה אתאמר והא לקי מי ההּוא ― אכל ולא אֹוכל ְְְֲֲֲִִֵַַַַַַַָָָֹּדאמר:
zreayוכּו'" meiw i`y rnzyn my `xnbd jldnn :ote` lka) ְ

(xwy zreay ly dxcbdd `id iehiaאם זה, לאו על העֹובר .ִֵֶַָָ
לֹוקה ― מזיד cgein)הּוא ceniln Ð dyrn ea oi` m` mb): ִֵֶ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן מביא ― ׁשֹוגג הּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָואם
עׂשה מּמצות ע"ב vw)ּבמצוה xeriy)'ג ּבפרק אמרֹו והּוא , ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָֹ

זדֹונּה(k`.)מּׁשבּועֹות על ׁשחּיבין ּבּטּוי ׁשבּועת "זֹוהי : ְְְִִִִֶַַַָָ
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ּדיני נתּבארּו וׁשם ויֹורד", עֹולה קרּבן ׁשגגתּה ועל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָמלקּות
חּיב ּבּה ׁשהּמזיד זֹו ּבמצוה ׁשאמרּתי ׁשּזה ודע זֹו. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמצוה
עליה ׁשחּיבים עברה איזֹו ׁשּיׁש מֹורה זה אין ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמלקּות,
אֹומר ׁשּתׁשמעני ּכלֿמקֹום אּלא זדֹון, ּבלי אפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָמלקּות
ּבמהּֿׁשּקדם ּבין ― מלקּות עליה ׁשחּיבים עברה איזֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָעל
אם אּלא ּבכ חּיב ׁשאינֹו ּדע ― לקּמן ּבמהּֿׁשּיבֹוא ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּובין
מּתנאי ׁשּנתּבאר ּכמֹו והתראה, ּבעדים ּדוקא, מזיד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהּוא

סנהדרין ּבמּסכת וההתראה אֹו(k`:)העדים הּׁשֹוגג אבל ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ולא מלקּות לא ּכלל, חּיב אינֹו ― הּמטעה אֹו ְְְְֵֶַַַָָָָֹֹֻהאנּוס
ודע ּבכלֿהּמצות, נֹוהג וזה ּדין. ּבית מיתת ּכלֿׁשּכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכרת,
חּיב ׁשהּמזיד ונאמר, הּמצות ּבמקצת נבאר אבל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹזאת.

מיתה, אֹו ׁשֹוגג(itl)מלקּות הּוא אם קרּבן חּיב ׁשהּוא ְִַָ§¦ְִֵֶַָָָ
― חטא ׁשגגתֹו(itl)ּבאֹותֹו על חּיבים ּכלֿחטא ׁשּלא ְְֵ§¦ְְִִֵֶַַָָָֹ

epecfקרּבן lr miaiig z`hg ezbby lr miaiigy `hg la`) ְָָ
(dzin e` zewlnמלקּות אֹו ּכרת עליו ּׁשחּיבים מה ּכל אבל :ְֲִֵֶַַַָָָָָֹ

והתראה ּבעדים אּלא ּבכ חּיבים אין ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומיתת
ודע למזיד. ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא אינּה ׁשההתראה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוידּוע

עליו. לחזֹור מּמּני ּתבּקׁש ואל זה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּכלל

ה'תשע"ב סיון כ"ו קודש שבת יום

.·Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הס"ב ׁשוא,הּמצוה ׁשבּועת על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָֻ

לּׁשוא" אלהי אתֿׁשםֿה' תּׂשא "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹוהּוא
(f ,k zeny)ּבהפ ׁשהּוא הּמציאּות מחּיב על ׁשּיּׁשבע והּוא ,ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻ

ּבאמת ׁשהּוא dlil)מּמה `edy meid lr rayp oebk)על אֹו , ֱִֶֶֶַַ
מןֿה `ixyt)ּנמנעֹותּדבר izlad)ׁשּיּׁשבע אֹו מצּוי, ׁשהּוא ְִִִֶֶַַָָָָָ

ׁשאין ידּוע ּדבר על נׁשּבע אם וכן מןֿהּתֹורה. מצוה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלבּטל
ּכגֹון מןֿהמלּמדים, אדם לׁשּום וּכּוח ולא מחלקת ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹֹֻעליו
ׁשם נׂשא זה ּגם הרי ― ימּות ׁשּכלֿהּנׁשחט ּבה' ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּיּׁשבע

הּמׁשנה ּולׁשֹון לּׁשוא, hk.)ה' zereay)ׁשבּועת היא "איזֹו : ְְְְִִֵַַַָָ
על והעֹובר וגֹו'". לאדם אתֿהּידּוע לׁשּנֹות נׁשּבע ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָׁשוא?
חּיבי ּכׁשאר ּפטּור, ― ּובׁשגגה לֹוקה, ― ּבמזיד זה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָלאו
"זֹו ּבׁשבּועֹות: ּכלֹומר אמרּו, וׁשם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְִִֵֶַַָָָלאוין,
ׁשגגתּה ועל מּכֹות זדֹונּה על ׁשחּיבין ׁשוא ׁשבּועת ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָהיא

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם ְְְֲִִִֵָָָָּפטּור",

�

זּפרק ¤¤

ּבממֹון‡. חברֹו לׁשּלם,הּתֹובע חּיב יהיה ּבֹו הֹודה ׁשאם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
הּנתּבע זה הרי - וכפר הּתֹובע, ׁשהׁשּביעֹו אֹו ונׁשּבע, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוכפר
'אמן'; ענה ׁשּלא ּפי על אף הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת ְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹחּיב
ואחד עצמֹו, מּפי הּנׁשּבע אחד הּפּקדֹון, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּבׁשבּועת

חּיב;ׁשה - 'אמן' ענה ׁשּלא ּפי על אף וכפר, אחר ׁשּביעֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
'אמן'. ּכענּית הּתֹובע, ׁשהׁשּביעֹו אחר ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּכפירתֹו

ּבממֹון·. יהיהּתבעֹו לא הּדבר' 'ּכן ויאמר לֹו יֹודה ׁשאם ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
על קנס מׁשּלם אדם ׁשאין ּבקנס, ׁשּתבעֹו ּכגֹון לׁשּלם, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּיב
הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - ונׁשּבע וכפר עצמֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּפי

ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום ְְִִַַָוחּיב
ּבקרקע‚. ּתבעֹו אם ונׁשּבעוכן וכפר ּבׁשטר, אֹו ּבעבד אֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור -ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
ׁשקר. ֶֶַעל

היה„. הֹודה אּלּו זה והרי הּפּקדֹון, מּׁשבּועת נפטר ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָולּמה
"ּבפּקדֹון ׁשּנאמר: לפי ּׁשּכפר? מה אֹו[הלוואה]מׁשּלם , ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָ

יד לעסק]ּבתׂשּומת סחורה או כסף בידו אֹו[שנתנו בגזל, אֹו , ְְִֵֶָָ
יֹודה ׁשאם מּטלטלין הּכל אבדה", מצא אֹו עמיתֹו, את ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹעׁשק

ׁשאינן קרקעֹות יצאּו ידֹו; מּתחת ממֹון יֹוציא ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבהם
עבדים, ויצאּו ּובחזקתן; ּבעליהן לפני הן והרי ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּטלטלין,

בפסוקים]ׁשהקׁשּו והושוו ׁשטרֹות,[הוסמכו ויצאּו לקרקעֹות, ְְְְְְֶַָָָֻ
ממֹון ּגּופן .[ממשי]ׁשאין ֵֶָָ

הּנׁשּבע‰. הּנׁשּבעאחד אֹו הּממֹון, ּבעל ׁשּתבעֹו אחר ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָ
ואמר:מעצמֹו ׁשּקדם ּכגֹון ּכיצד? ּתבעֹו. ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ּכלּום אחרי, הֹול אּתה ש]'לּמה אתה ּבידי[סבור ל יׁש ְְְֲִֵֵַַַָָָָ
ּבׁשבּועת חּיב זה הרי - ממֹון' ּבידי ל ׁשאין ׁשבּועה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָממֹון?
זה. ּתבעֹו ׁשּלא ּפי על אף ונׁשּבע, וכפר הֹואיל ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹהּפּקדֹון,

.Âלׁשלּוחֹו אֹו עצמֹו, הּממֹון לבעל הּנׁשּבע הּבאאחד ְְְְִִֶַַַַַַָָָָ
ּכמֹותֹו. אדם ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו - ְְְְֶֶַָָָָּבהרׁשאתֹו

.Êהּפּקדֹון ּבׁשבּועת חּיב ׁשהּואואינֹו ּבלׁשֹון ׁשּיׁשּביעֹו עד , ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ִַָמּכירּה.

.Áּבמזיד הּפּקדֹון ׁשבּועת ׁשּנׁשּבעהּנׁשּבע ּפי על אף - ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ
אּלא לֹוקה, אינֹו - ׁשבּועתֹו ּבׁשעת עדים ּבֹו והתרּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלּׁשקר,
חּיבי מּכלל הֹוציאֹו הּכתּוב ׁשהרי ּבלבד; אׁשמֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמביא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין אׁשם וחּיבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָמלקּות,

.Ëונׁשּבע ׁשהׁשּביעֹוּכפר אֹו ּפעמים, חמּׁשה אֹו ארּבעה ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ
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,äàîè ìkä,l`eny lr dywy itk eixac lr dywy dnn cal ©Ÿ§¥¨
,mipind zrax`n dpi`y dkizga xdhn dcedi iax ezrcl mb ixdy
eixac lr dyw cer ,dpale dwexia elit` `nhny gken `ziixaae
ly dkizga `nhl micen minkgy xn` j`id ,minkg zrca mb

e ,minc ipin zrax`éðz÷ àäzltnd oic `ziixaa epipy ixde - ¨¨¨¥
dkizg,äøBçLe äneãà,minc ipin zrax`n odyåok it lr s` £¨§¨§

ïðaø éâéìtelit` mzrcly gkene ,mixdhne miwleg minkg - §¦¦©¨¨
.dxedh mipind zrax` ly dkizg zltn

àîéz éëå,xnele zegcl dvxz m`e -éâéìt ékewlgp xy`ky - §¦¥¨¦§¦¦
ïðaø`l` ewlgp `l ,`ziixaaäðáìe äweøéàdkizg zltna - ©¨¨©§¨§¨¨

,dpal e` dwexiäøBçLe äneãàà ìáàe` dnec` dkizg zltna - £¨©£¨§¨
dxegyàì,jk yxtl jcia did .d`nhy micen mde ,ewlgpàlà Ÿ¤¨

dyw didi ok m`ydì éðz÷ ïàîì äøBçLe äneãàxe`ia jxevl - £¨§¨§©¨¨¥¨
,dxegy e` dnec` dkizg zltn `pzd dpy mi`pzdn in ixac

àîéìéàixac z` x`al ick df ote` dpyy xn`p m` -,äãeäé éaø ¦¥¨©¦§¨
,jk xnel xyt` ikeàzLäelit` ixd ,dyw didi dzrn `lde - ©§¨

dkizg zltna,äðáìe äweøéiax xaeq ,mi`nhd mipindn opi`y §¨§¨¨
`idy dcediàéòaéî äøBçLe äneãà ,äàîèjxev yi ike - §¥¨£¨§¨¦©§¨

ody dxegy e` dnec` dkizg zltna `nhn `edy rinydl
.mi`nhd mipindnåàì àlàdkizg zltn `pzd dpy i`ce `l` - ¤¨¨

ixac xe`ia jxevl dxegye dnec`éâéìôe ,ïðaøeprinyde - ©¨¨§¦¦
minkg miwleg mi`nhd mipind zrax` ly dkizga elit`y

.mixdhne
:xg` ote`a dcedi iaxe minkg zwelgn z` zyxtn `xnbdàlà¤¨

,÷çöé øa ïîçð áø øîàzngn d`nh dpi` mlek zrcl mlerl ¨©©©§¨©¦§¨
iptn ,minc ipin zrax` ly dkizga elit`e ,dnvr dkizgd

dcedi iaxe minkge ,xya `l` mc dpi` dkizgdyøLôàa§¤§¨
øáwä úçéúôì[mgxd-]éâìôéî÷ íc àìam`d dl`ya ewlgp - ¦§¦©©¤¤§Ÿ¨¨¦§§¦

xaeq dcedi iaxy ,mc epnn `viy ilan dcill mgxd gztiy xyt`
`vi gxkda dkizg zltn lke ,'mc `la xawd zgiztl xyt` i`'
`ide ,ca`y `l` did i`ce ,mc d`vn `l m` s`e ,dngxn mc
xyt`' minkgle .dpal e` dwexi dkizga s` dcp z`neh d`nh
s` ,`id dxedh mc d`vn `ly lke ,'mc `la xawd zgiztl

.dxegy e` dnec` dnvr dkizgdyk
:zxg` mi`pz zwelgna mzwelgn z` dlez `xnbdàúâeìôáe¦§§¨

éàpz éðäc,`ziixaa mi`pzd zwelgn `id ef mzwelgne -,àéðúc §¨¥©¨¥§©§¨
zecp z`neh dz`nhn dpi` mc zii`x mday minia zcnerd dy`

y ,mc mda dz`xe ,daf z`neh `l`íéðL äúL÷xrv dyibxdy - ¨§¨§©¦
,mini ipy mc dz`x df iyew zngne ,cle zcll dkixvyéLéìMìå§©§¦¦

dzii`x zligzn iyilyd meiae -äìétä,`edy lk xacdðéàå ¦¦¨§¥¨
,äìétä äî úòãBégex `l` did `l `ny e` ,ltp df did m` ©©©¦¦¨

e` ef dltda mc dz`x m` zrcei dpi` mbe .dpnn d`viy `nlra
xenb ltp dlitd `ny .` ,zewitq dnka zwtzqn `id ixde .`l
daif z`neh d`nh dpi` df dxwnae ,dcil z`neh d`nhpe iyilya
iyew zngn dzid dzii`xy iptn iyilya mb mc dz`x m` elit`
`ny .a .daf z`neh d`nhn dpi` iyew zngn dii`xe ,dltdd
zrya mc dz`x m` ,miccv ipy diptl yi f`e ,`nlra gex dlitd
zecp zngn `ly mitevx mini dyly mc dz`xy `vnp dltdd
zrya mc dz`x `l m`e .'dlecb daf' dzyrpe dcil zngn `le
,dyly `le miinei `l` el` minia dz`x `ly `vnp dltdd
z`ade miiwp dray zxitq dperh dpi`y ,dphw daf `l` dpi`e
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i"yx

(„Î).ÌÈ˘ÓÁ ÌÈÏ˜˘הימים כה)ובדברי פסוק הוא(שם

גבה כיצד, הא מאות, שש משקל זהב שקלי אומר,

מאות, שש הרי ושבט, שבט מכל כסף שקלים חמשים

שחיטת בסוף שנינו וכן הזהב. בדמי כסף לו ונתן

ב)קדשים קטז בשקלי(זבחים כסף מאות בשש כסף גבה :

ס חסלת בספרי. שנינו וכן שמואל:זהב. פר cec zcevn
(„Î).‡Ïאקנה אלא חנם, במתנת אקבלם לא לומר: רוצה

שויים: דמי בחנם:Ì�Á.בכסף לי הניתן ·ÛÒÎמהדבר
.ÌÈ˘ÓÁ ÌÈÏ˜˘הימים כה)ובדברי כא זהב(א שקלי נאמר:

הגורן בעבור לו נתן שקלים חמשים כי מאות, שש משקל
שקלי מאות שש נתן ובעבורם הגורן, סביב השדה כל קנה אלהים, בית יהיה שם כי ראה ומאשר הבקר, ובעבור המזבח מקום

ישראל:ÚÈÂ˙¯.(Î‰)זהב: מעל וכל מכל המגפה ונעצרה הארץ, לאנשי נתרצה

oeiv zcevn
(„Î).Í˙Â‡Óוכן כב)מאתך, ג אותך:(יחזקאל אדבר ושם :

.¯ÈÁÓ·כמו וערכו, הדבר דמי א)ענין נה מחיר(ישעיהו ובלא :
וחלב: כמוÚÈÂ˙¯.(Î‰)יין כא)נתרצה, כה לו(בראשית ויעתר :

ה':
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc - dcp(ipy meil)

,äàîè ìkä,l`eny lr dywy itk eixac lr dywy dnn cal ©Ÿ§¥¨
,mipind zrax`n dpi`y dkizga xdhn dcedi iax ezrcl mb ixdy
eixac lr dyw cer ,dpale dwexia elit` `nhny gken `ziixaae
ly dkizga `nhl micen minkgy xn` j`id ,minkg zrca mb
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dkizg,äøBçLe äneãà,minc ipin zrax`n odyåok it lr s` £¨§¨§

ïðaø éâéìtelit` mzrcly gkene ,mixdhne miwleg minkg - §¦¦©¨¨
.dxedh mipind zrax` ly dkizg zltn

àîéz éëå,xnele zegcl dvxz m`e -éâéìt ékewlgp xy`ky - §¦¥¨¦§¦¦
ïðaø`l` ewlgp `l ,`ziixaaäðáìe äweøéàdkizg zltna - ©¨¨©§¨§¨¨

,dpal e` dwexiäøBçLe äneãàà ìáàe` dnec` dkizg zltna - £¨©£¨§¨
dxegyàì,jk yxtl jcia did .d`nhy micen mde ,ewlgpàlà Ÿ¤¨

dyw didi ok m`ydì éðz÷ ïàîì äøBçLe äneãàxe`ia jxevl - £¨§¨§©¨¨¥¨
,dxegy e` dnec` dkizg zltn `pzd dpy mi`pzdn in ixac

àîéìéàixac z` x`al ick df ote` dpyy xn`p m` -,äãeäé éaø ¦¥¨©¦§¨
,jk xnel xyt` ikeàzLäelit` ixd ,dyw didi dzrn `lde - ©§¨

dkizg zltna,äðáìe äweøéiax xaeq ,mi`nhd mipindn opi`y §¨§¨¨
`idy dcediàéòaéî äøBçLe äneãà ,äàîèjxev yi ike - §¥¨£¨§¨¦©§¨

ody dxegy e` dnec` dkizg zltna `nhn `edy rinydl
.mi`nhd mipindnåàì àlàdkizg zltn `pzd dpy i`ce `l` - ¤¨¨
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.mixdhne
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xaeq dcedi iaxy ,mc epnn `viy ilan dcill mgxd gztiy xyt`
`vi gxkda dkizg zltn lke ,'mc `la xawd zgiztl xyt` i`'
`ide ,ca`y `l` did i`ce ,mc d`vn `l m` s`e ,dngxn mc
xyt`' minkgle .dpal e` dwexi dkizga s` dcp z`neh d`nh
s` ,`id dxedh mc d`vn `ly lke ,'mc `la xawd zgiztl

.dxegy e` dnec` dnvr dkizgdyk
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zecp z`neh dz`nhn dpi` mc zii`x mday minia zcnerd dy`

y ,mc mda dz`xe ,daf z`neh `l`íéðL äúL÷xrv dyibxdy - ¨§¨§©¦
,mini ipy mc dz`x df iyew zngne ,cle zcll dkixvyéLéìMìå§©§¦¦

dzii`x zligzn iyilyd meiae -äìétä,`edy lk xacdðéàå ¦¦¨§¥¨
,äìétä äî úòãBégex `l` did `l `ny e` ,ltp df did m` ©©©¦¦¨

e` ef dltda mc dz`x m` zrcei dpi` mbe .dpnn d`viy `nlra
xenb ltp dlitd `ny .` ,zewitq dnka zwtzqn `id ixde .`l
daif z`neh d`nh dpi` df dxwnae ,dcil z`neh d`nhpe iyilya
iyew zngn dzid dzii`xy iptn iyilya mb mc dz`x m` elit`
`ny .a .daf z`neh d`nhn dpi` iyew zngn dii`xe ,dltdd
zrya mc dz`x m` ,miccv ipy diptl yi f`e ,`nlra gex dlitd
zecp zngn `ly mitevx mini dyly mc dz`xy `vnp dltdd
zrya mc dz`x `l m`e .'dlecb daf' dzyrpe dcil zngn `le
,dyly `le miinei `l` el` minia dz`x `ly `vnp dltdd
z`ade miiwp dray zxitq dperh dpi`y ,dphw daf `l` dpi`e

,minkg mixne` ok lre .oaxw
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aÎl`enyckdkÎck

ãëãëípç úBìò éäìà ýåýéì äìòà àìå øéçîa EúBàî äð÷à Bð÷-ék àì äðåøà-ìà Cìnä øîàiå©¸Ÿ¤©¤¹¤¤£©À§¨³Ÿ¦¨¸¤§¤³¥§Æ¦§¦½§¯Ÿ©£¤²©Ÿ̈¬¡Ÿ©−Ÿ´¦¨®

:íéMîç íéì÷L óñëa ø÷aä-úàå ïøbä-úà ãåc ï÷iåäëíéîìLe úBìò ìòiå ýåýéì çaæî ãåc íL ïáiå ©¦̧¤¨¦³¤©ŸÆ¤Æ§¤©¨½̈§¤−¤§¨¦¬£¦¦«©¦¤Á¨̧¨¦³¦§¥Æ©Æ©Ÿ̈½©©¬©Ÿ−§¨¦®

:ìàøNé ìòî äôbnä øöòzå õøàì ýåýé øúòiå©¥¨¥³§Ÿ̈Æ¨½̈¤©¥¨©¬©©¥−̈¥©¬¦§¨¥«

i"yx

(„Î).ÌÈ˘ÓÁ ÌÈÏ˜˘הימים כה)ובדברי פסוק הוא(שם

גבה כיצד, הא מאות, שש משקל זהב שקלי אומר,

מאות, שש הרי ושבט, שבט מכל כסף שקלים חמשים

שחיטת בסוף שנינו וכן הזהב. בדמי כסף לו ונתן

ב)קדשים קטז בשקלי(זבחים כסף מאות בשש כסף גבה :

ס חסלת בספרי. שנינו וכן שמואל:זהב. פר cec zcevn
(„Î).‡Ïאקנה אלא חנם, במתנת אקבלם לא לומר: רוצה

שויים: דמי בחנם:Ì�Á.בכסף לי הניתן ·ÛÒÎמהדבר
.ÌÈ˘ÓÁ ÌÈÏ˜˘הימים כה)ובדברי כא זהב(א שקלי נאמר:

הגורן בעבור לו נתן שקלים חמשים כי מאות, שש משקל
שקלי מאות שש נתן ובעבורם הגורן, סביב השדה כל קנה אלהים, בית יהיה שם כי ראה ומאשר הבקר, ובעבור המזבח מקום

ישראל:ÚÈÂ˙¯.(Î‰)זהב: מעל וכל מכל המגפה ונעצרה הארץ, לאנשי נתרצה

oeiv zcevn
(„Î).Í˙Â‡Óוכן כב)מאתך, ג אותך:(יחזקאל אדבר ושם :

.¯ÈÁÓ·כמו וערכו, הדבר דמי א)ענין נה מחיר(ישעיהו ובלא :
וחלב: כמוÚÈÂ˙¯.(Î‰)יין כא)נתרצה, כה לו(בראשית ויעתר :

ה':

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc - dcp(iyiy meil)

,dcil meyn `nhn xya `ln xityyàéòLBà éaø àäåxn`y §¨©¦©§¨
mlek lelv xityae ,xekr xitya wx minkge ryedi iax ewlgpy

,cle epi`y micenéåì ïa òLBäé éaø àäåryedi iax ewlgpy xn`y §¨©¦§ª©¤¥¦
,lelv xitya minkgeøî,[ax-]déì àøéáñ ïàîkin zhiyk - ©§©§¦¨¥

.xaeq jpddéì øîà,axäæ ãçàå äæ ãçà ,øîBà éðàxitya oia - ¨©¥£¦¥¤¨¤§¤¨¤
,xekr xitya oiae lelvúLLBç dðéà,`id dxedhe ,`ed cle `ny ¥¨¤¤

dklde ,xekr xitya ryedi iaxe minkg ewlgpy xaeq ip`y
.clel zyyeg dpi` xekr xitya elit`y exn`y minkgkìàeîLe§¥

äæ ãçàå äæ ãçà ,øîà,lelv xitya oiae xekr xitya oia - ¨©¤¨¤§¤¨¤
úLLBç.xdeh ini dl oi`e ,wtqn d`nhe ,`ed cle `ny ¤¤

:`xnbd zxne`déîòèì ìàeîL àãæàål`eny dfa jlde - §¨§¨§¥§©§¥
,df wqt itl dxen dide ,ezhiylàúà éëc`ayky -éîéc áø §¦£¨©¦¦

,laal l`xyi ux`nekc àì íìBòî ,øîàexdih `l -zltnd z` ¨©¥¨Ÿ©
øéôL,àòcøäða,l`eny ly enewn `idyàøéôL àeääî øáì- ¨¦¦§©§§¨§©¥©§¦¨

xity eze`n uegìàeîLc dén÷ì àúàc,l`eny iptl `ay - ©£¨§©¥¦§¥
äøòOä èeç déìò çpîcdxryk eiaery heg eilr migipn eidy - §©©£¥©§¨¨

àñéb éàäî,ely cg` cva -àñéb éàäî àéæçåhegd d`xp dide - ¥©¦¨§©§¨¥©¦¨
,ipyd ecivny iptn l`eny eze` xdiheéàåä ãìåc àúéà íà ,øîà̈©¦¦¨§¨¨£©

,cle df xity did m` -éàä élek âéæ äåä àìlk lelv did `l - Ÿ£¨¦¥©
.jk

:dpyna epipyäéä íàåxitydíweøî[cled zxev ea xkipy-] §¦¨¨§¨
,'åëå.dawple xkfl ayz

:mwexn xity ly xeriyd edn zx`an `xnbdeäæéà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥¤
Búéiøa úlçz ,øîBà ìeàL àaà ,íweøî øéôLcled ly ¨¦§¨©¨¨¥§¦©§¦¨

åéðéò ézLe ,[BLàøîf` mi`xpáeáæ ìL ïétéè ézLkly mipirk - ¥Ÿ§¥¥¨¦§¥¦¦¤§

.aeaféðzdpye -àéiç éaømipird mdy jkl oniqdy ,`ziixaa ¨¥©¦¦¨
mdy `ed.äfî äæ ïé÷çeøî`a` ixac z` `iadl dkiynn `xnbd §¨¦¤¦¤

,le`yokeïéîèBç éðLmi`xp ,ely mhegd iawp ipye -ézLk §¥¨¦¦§¥
àéiç éaø éðz .áeáæ ìL íétéè`ziixaaåiawp md el`y jkl oniqd ¦¦¤§¨¥©¦¦¨§

mdy ,mhegd.äæì äæ ïéáøB÷îixac z` `iadl dkiynn `xnbd §¨¦¤¨¤
,le`y `a`äøòOä èeçk çeúî åéôeeli`k d`xpe ohw wcq `ed - ¦¨©§©§¨¨

.my gezn dxry ly iaera hegBúiåâeely xkfd xa` -lecb , §¦¨
äðBcð ,äá÷ð äúéä íàå .äLãòkelceba dlv` d`xp mewn eze` - ©£¨¨§¦¨§¨§¥¨¦¨

ezxevaeäøBòOkdwecq `idyïéà íéìâøå íéãé Cezçå .[dkøàì ©§¨§¨§¨§¦¨©¦§©§©¦¥
Bì.eilbxe eici oiicr mixkip oi`e -åéìòå,[eziixa xcq lre -LøBôî §¨¨§¨

(áé¯é é áåéà) äìawa,xngk iM `p xkf' ,d"awdl aei` xn`y ©©¨¨§¨¨¦©Ÿ¤
.ipaiWY xtr l`e ipziUréðàét÷z äpéábëå éðëézz áìçë àìä £¦¨¦§¤¨¨§¦¥¦£Ÿ¤¨¨©¦¥¦§©§¦¨©§¦¥¦

øBòúéNò ãñçå íéiç éðëëBñz íéãéâå úBîöòå éðLéaìz øNáe¨¨©§¦¥¦©£¨§¦¦§§¥¦©¦¨¤¤¨¦¨
.'éçeø äøîL Eúce÷ôe éãnòl` ipaydl wwezyz recn xnelk ¦¨¦§¨§¨§¨¦

rxfdy ,'ipkizz alg'k dligzny ,d`ltpd jzxivi lagle xtrd
jk xg`e ,dpiabk ietw dyrp ok xg`e ,yelwe jzip `ed `vei `edyk
mdy micibe zenvr ia z`xa jk xg`e ,xyae xera ipzyald
ia zzpe cqg icnr ziyr jk xg`e .miiniptd mixai`d lr mikkeqn
igex z` dxny `id ,itebn `vz `ly gexd lr zeivy dne ,miig

.miawp `ln `ed sebdy s` ,iaxwa
ly avnl xaerd ribd xak m` miwcea cvik zx`an `ziixad
ote`a lecb xak `ed m` ea xkip oi` ,ltep xitydy dxeva :mwexn
zxne`e .ea oiirle ewilgdl jixve ,`l e` ,`ziixaa x`eand

,`ziixadíéna BúBà ïé÷ãBa ïéàåiptl eze` miwilgn oi`y - §¥§¦©©¦
,mina dwicadoeikïéfò íénäL,onyk mikx mpi`e ,md ¤©©¦©¦
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p`קו wxt mildz - miaezk

mildz`p`kÎgi

.àðçé:äöøú àì äìBò äðzàå çáæ õtçú-àì | ékèéäkãðå øaLð-áì äøaLð çeø íéäìà éçáæ ¦³«Ÿ©§´Ÿ¤©́§¤¥®¨¹À̈´Ÿ¦§¤«¦§¥´¡Ÿ¦»³©¦§Å̈¨¬¥«¦§¨¬§¦§¤®

:äæáú àì íéäìàëðBöøá äáéèéä:íìLeøé úBîBç äðáz ïBiö-úà EàëäìBò ÷ãö-éçáæ õtçz æà ¡¹Ÿ¦À´Ÿ¦§¤«¥¦´¨−¦§«§¤¦®¦¹§¤À¬§«¨¨«¦¨³©§´Ÿ¦§¥−¤¤¨´

å:íéøô Eçaæî-ìò eìòé æà ìéìë §¨¦®¨³©«£−©¦§©«£´¨¦«

i"yx

(ÁÈ).Á·Ê ıÂÙÁ˙ ‡Ï ÈÎ:המזיד על בא חטאת זבח לך:Â‡˙�‰.שאין אתננו תחפוץ ‰ÈËÈ·‰.(Î)שאם
בני: שלמה בימי בתוכה מקדשך בית לבנות

cec zcevn
(ÁÈ).ıÂÙÁ˙ ‡Ï ÈÎ:ומתן בזבח חפצך עיקר ÈÁ·Ê.(ËÈ)אין

הנשבר לבי כן אם תבזה ולא המרוצה הזבח הוא נשברה רוח
בבבל‰ÈËÈ·‰.(Î)והנדכה: הגולה בני על להתפלל גם חוזר

ותכונן: שתבנה ציון את ברצונך והיטיבה הנשברים לבותם ראה ואמר Â‚Â'.(Î‡)ואשור, ıÂÙÁ˙ Ê‡דעה הארץ תמלא אז כי
חטא: ומבלי בנדבה הבאים ועולות שלמים והם יזבחו צדק זבחי ולבד ואשמות חטאות להביא עוד יצטרכו ולא יחטאו ולא

.'Â‚Â ÂÏÚÈ Ê‡:שונות במילות הדבר כפל

oeiv zcevn
(ÁÈ).‰�˙‡Â:ומתן אתנן כהןÏÈÏÎÂ.(Î‡)מלשון מנחת היא

תהיה כליל בה ו)שנאמר נשרף:(ויקרא שכולו לפי

xe` ldi
כמהזבחייט ע"ב ה' דף דסוטה פ"ק נשברה. רוח אלקים

א' והוא כו' נחלתו לשארית ע"פ (עמ"ש הרוח נמוכי גדולים
הקב"ה לפני כו') נמוכה רוח ע"ה א"א תלמידי של מדות מג'
רוח אלקים זבחי שנאמר כולם הקרבנות כל הקריב כאלו כו'
מהרש"א פי' ושם ע"ב דמ"ג דסנהדרין פ"ו וכ"ה וכו' נשברה
שחייב עבירה עשה ואם בידו עולה שכר עולה שהקריב דמי
דהיינו נשברה רוח אבל לו מתכפר אין ואשם חטאת עליה
לשון זבחי (ר"ל אלקים זבחי מקרי ורוחו לבו בכל ששב
שאין עוד ואמר כו' ואשם חטאת בשביל גם לו דעולה רבים)
כלי הקב"ה אבל פ"ז צו פ' המדרש ע"פ נמאסת תפלתו
זבחי כו' לב לנשברי הוי' קרוב שנאמר שבורים תשמישו
ח"א בתד"א בהדיא מבואר וכן עכ"ד כו' נשברה רוח אלקים
אלא נאמר לא זבח נשבר. רוח אלקים זבחי שנאמר י"ח ס"פ
ו': סעי' לקמן ע' כ"ט. דרוש לעתים בינה בספר ועיין זבחי.

בהושעאפשר(ב) זבח. ולא חפצתי חסד כי ממ"ש להעיר
מקרבנות והיינו מהקרבנות גדולה שגמ"ח שם ובילקוט ו'. סי'
זהו שבאדם נה"ב קרבן זהו ונדכה נשבר לב אבל הבהמה.
זבח ז' פסוק מ"ם סי' בתלים וכמ"ש הקרבנות. מכל גדול
טוב מזבח שמוע ע"ד והוא לי. כרית אזנים חפצת לא ומנחה
שזהו התענית בענין במ"א נתבאר וכמ"כ ה' סעי' כדלקמן
כו' הבהמה מן ממדרגת שלמעלה מכם יקריב כי אדם ע"ד
ב' בכסליו בכ"ה בד"ה ע' עילאה מרכבתא ע"ד מכם ור"ל
עם שם ויהי ע"פ מזה עמ"ש נפשך ובכל באחד למס"נ בחי'
נשבר לב ענין יובן ועד"ז כו' אכל לא לחם יום ארבעים ה'

כו': שבאדם קרבן בחי' ונדכה
גבירבות(ג) ד' דרנ"ד פי"ג נשא בפ' א' סעי' כנ"ל צו ר"פ

כל כנגד משולה והתשובה ראובן. לבני נשיא הרביעי ביום
כי י"ל עכ"ל. נשברה רוח אלקים זבחי כתיב שכן חוטא זבחי
התשובה משא"כ השגגות על אלא מכפרים אין הקרבנות
מק"נ מבררים הקרבנות שע"י היינו הזדונות. על אף מכפרת
הזדונות על ולכן שבק"נ. נה"ב מהתגברות באים השגגות וכן
כמ"ש מכפר הקרבן אין מנוגה שלמטה הטמאות מג"ק שהם
שנקרא התשובה ע"י אבל נסמכה. למה ד"ה כ"ח סי' באג"ה
גם שמעלה דוקא לרחוק קרוב. שנעשה לרחוק שלום
מנוגה שלמטה מג"ק דהיינו מאד למרחוק שנפלו הניצוצים
ג"כ מלמעלה ממשיך וכמ"כ קכ"ב. בדף נשא פ' הרמ"ז כמ"ש
מההמשכה שלמעלה ממני רחוקה והיא אחכמה הנק' מבחי'
רוח ע"י זהו מג"ק הניצוצות יעלה ואיך הקרבנות. שע"י
שבאדם היצה"ר שהרי כו'. ונדכה נשבר ולב נשברה
כמ"ש הטמאות בג"ק מתדבק והוא מק"ן גרוע כשמחטיאו
ג"ק נשבר ונדכה נשבר וכשהלב באריכות פכ"ד בסש"ב
האגוז קליפת כשבירת הניצוץ ממנו יוצא ועי"ז הטמאות

כו': הפרי להוציא
דפ"וזח"א יתרו סע"א. דס"א בשלח ח"ב א'. קצ"ח מקץ

א' ט' ע"א. ד"ה ויקרא וע"ש. ע"א דק"ח משפטי' .ע"ב.

שם ברע"מ וכן בזהר סע"ב דרכ"ד פינחס סע"א. דמ"ט תזריע
א': ס"ח ד'. נ"ד ת"ז וע"ש. ע"א דרמ"ז וע"ש. ע"א דר"מ

d dpyn xyr cg` wxt zenai zkqn

âïäéúBãìå eáøòúpL íéLð Lîç,úBáøòzä eìécâä,íéLð eàNðå,eúîå–úçàì ïéöìBç äòaøà,dúBà íaéî ãçàå. ¨¥¨¦¤¦§¨§©§¥¤¦§¦©©£Ÿ§¨§¨¦¨¥©§¨¨§¦§©©§¤¨§©¥¨
GLe àeäúøçàì ïéöìBç äL,íaéî ãçàå.ðúçàå úçà ìëì íeaéå úBöéìç òaøà eàöî. §¨§¦§©¤¤§¤¨§©¥¦§§©§©£¦§¦§¨©©§©©

ãdúlk ãìåa dãìå áøòúpL äMàä,eúîå íéLð eàNðå úBáøòzä eìécâä–ïéîaéî àGå ïéöìBç älkä éða,àeäL ¨¦¨¤¦§¨©§¨¨¦§©©¨¨¦§¦©©£Ÿ§¨§¨¦¨¥§¥©©¨§¦§§©§¦¤
åéçà úLà ÷ôñ,åéáà éçà úLà ÷ôñ;ïéîaéî Bà ïéöìBç Bà äð÷fä éðáe,åéçà ïa úLàå åéçà úLà ÷ôñ àeäL. §¥¥¤¨¦§¥¥¤£¦¨¦§¥©§¥¨§¦§©§¦¤§¥¥¤¨¦§¥¤¤¨¦
íéøLkä eúî,äð÷fä éðáì úBáøòzä éða–ïéîaéî àGå ïéöìBç,åéáà éçà úLàå åéçà úLà ÷ôñ àeäL;älkä éðáe ¥©§¥¦§¥©©£Ÿ¦§¥©§¥¨§¦§§©§¦¤§¥¥¤¨¦§¥¤£¦¨¦§¥©©¨

–íaéî ãçàå õìBç ãçà. ¤¨¥§¤¨§©¥
ädúçôL ãìåa dãìå áøòúpL úðäk–äîeøza íéìëBà elà éøä,ïøba ãçà ÷ìç íé÷ìBçå,íéúnì ïéànhî ïðéàå, Ÿ¤¤¤¦§¨©§¨¨¦§©¦§¨¨£¥¥§¦©§¨§§¦¥¤¤¨©Ÿ¤§¥¨¦©§¦©¥¦

íéLð ïéàNBð ïéàå,úBìeñt ïéa úBøLk ïéa.úBáøòzä eìécâä,äæ úà äæ eøøçLå–äpäkì úBéeàø íéLð ïéàNBð; §¥§¦¨¦¥§¥¥§¦§¦©©£Ÿ§¦§§¤¤¤§¦¨¦§©§ª¨

b.odizecle eaxrzpy:áøòúð àìù ,éàãå ïá ïäî úçà ìëì ùéå.zg`l oivleg drax`úçà ìëã ,ïäî úçàì õìåç äòáøàä ïî úçà ìë ìù éàãå ïá
:äîáé äì õìç éøä åàì íàå ,äì íáéî éøä àéä åéçà úùà íà ,êùôð äîî äðàùé úéùéîçä ïáå .çà úùàì äì ÷ôñî.dylye `edúøçàì õìåç íáéù äæ
:íìåë ïëå ,íáéî éùéîçäå íäîò íéðùå úéùéìùì ïéöìåçå åììä íéðùä ïéøæåçå .êùôð äîî íáéî éùéîçäå .åîò äùìùå.zevilg 'cíäî ãçà ïéàù éôì ,äìçú

àîìã ,éôè øéôù éëäã àìà ,ïìåë úà ñðåë ãçàäå åäìåëì õìçîì äòáøàä åöîã ïéãä àåäå .÷åùì äîáéá òâôì àìã éëéä éë ,äòáøàä äì åöìçéù ãò íáéì éàùø
:íåáé úåöî àîéé÷úîå äéìéã éîøúî ãçå ãç ìëì

c.mixyk ezn:ïéàãåä.uleg cg`øéôùå äöéìç êäá äì àéøúùà àä ,åéçà úùàì õìçå äìëä ïá àåä õìçã éàä éà ,êùôð äîî ,êãéà íáéî øãäå ,äìçú
äì íáéî éë äìëä ïáå ,éøëðä ïî úöìåçë äì àéåä ,õìç åéçà ïá úùàå äð÷æä ïá àåä õìçã éàä éàå .åì úøúåî åéçà ïá úùàã ,äð÷æä ïá àåäù êãéà äì áéñð

:íáéî÷ øéôù
d.dnexza milke`:äîåøúá ïéìëåà ïäë ãáò ãçàå ïäë ãçàã.cg` wlg miwlegeíäéðù åàá íà ,ãçàë ÷ìç íé÷ìåçå ,øîà÷ éëäã àøîâá ùøôî

:åîò åáø ïë íà àìà ãáòì äîåøú íé÷ìåç ïéà àðú éàä øáñ÷ã ,íäì ïé÷ìåç ïéà äæ àìá äæ ìáà ,íäì íéðúåð ãçàë ïøåâä ìò.zeleqt oia zexyk oiaìëã

`xephxa yexit

ג ה נ ש מ ר ו א ב

Ô‰È˙B„ÏÂ e·¯Ú˙pL ÌÈL� LÓÁזו של בנה איזהו ידוע ואי� – »≈»ƒ∆ƒ¿»¿«¿≈∆
מה נתערב; שלא אחר ב� עוד מה� אחת לכל ויש זו, של בנה ואיזהו

דוגמה לש� אלא ואינו הוא, דווקא לאו נשי�" "חמש משנתנו שנקטה

‰B·¯Úz˙בלבד; eÏÈc‚‰,שנתערבו הבני� –e˙ÓÂ ,ÌÈL� e‡N�Â ƒ¿ƒ««¬…¿»¿»ƒ»≈
הבני� לחמשת מספק זקוקה מהנשי� אחת כל ונמצאת בני�, בלא –

ביניה�, יב� יש אחת לכל שהרי נתערבו, מה�,‡¯Úa‰שלא – «¿»»
˙Á‡Ï ÔÈˆÏBÁ,אחיו אשת ספק היא שהרי הנשי�, מחמש –„Á‡Â ¿ƒ¿««¿∆»
d˙B‡ ÌaÈÓ�א נפש�, ממה לו היא שמותרת החליצה, לאחר – ¿«≈»

חל� הרי לאו, וא� ייבו�, מצוות בה מקיי� הוא הרי היא, אחיו אשת

לאחר. להינשא והותרה יבמה GLeלה ‡e‰‰Lועוד שייב� זה – ¿»
עמו, Á‡Ï¯˙שלושה ÔÈˆÏBÁ,�הנשי מאות� –ÌaÈÓ „Á‡Â– ¿ƒ¿«∆∆¿∆»¿«≈

לאחרת, וחולצי� עמה� שניי� ועוד שייבמו השניי� וחוזרי� אותה;

וחולצי� עמה� אחד ועוד שייבמו השלושה וחוזרי� אותה; מייב� ואחד

לזו וחולצי� שייבמו הארבעה וחוזרי� אותה; מייב� ואחד לאחרת,

אותה. מייב� והאחרו� אחרונה, BˆÈÏÁ˙שנשארה Úa¯‡ e‡ˆÓ�– ƒ¿¿«¿«¬ƒ
היבמי�, מ� לארבעה תחילה חולצת אשה Á‡Â˙כל ˙Á‡ ÏÎÏ ÌeaÈÂ¿ƒ¿»««¿««

והוא הארבעה; לשאר שחלצה לאחר מה� אחת מייב� אחד וכל –

כול�, את כ� אחר לייב� והחמישי לכול� לחלו� ארבעה שיכולי� הדי�

ויקיימו זקוקתו אחד לכל תזדמ� שמא כמשנתנו, לנהוג שמוטב אלא

ייבו� מצוות (גמרא).כול�

ד ה נ ש מ ר ו א ב

d˙lk „ÏÂa d„ÏÂ ·¯Ú˙pL ‰M‡‰הוא מהוולדות שאחד היינו – »ƒ»∆ƒ¿»«¿»»ƒ¿««»»
אחרי�, בני� עוד ולכלתה לאשה ויש האחר, של אביו eÏÈc‚‰ƒ¿ƒאחי

˙B·¯Úz‰,שנתערבו הבני� –e˙ÓÂ ÌÈL� e‡N�Â,�בני בלא – ««¬…¿»¿»ƒ»≈
‰lk‰ È�a,�הוודאי –ÔÈˆÏBÁ,היבמות לשתי –ÔÈÓaÈÓ ‡GÂ– ¿≈««»¿ƒ¿¿«¿ƒ

‡·ÂÈאות�, ÈÁ‡ ˙L‡ ˜ÙÒ ,ÂÈÁ‡ ˙L‡ ˜ÙÒ ‡e‰Lשכל – ∆¿≈≈∆»ƒ¿≈≈∆¬ƒ»ƒ
וזקוקה אחיו אשת ספק הכלה של הודאי הב� לגבי היא מהיבמות אחת

לו אסורה שהיא אביו, אחי אשת ספק לייבו�, יד);לו יח, ≈¿È�·e(ויקרא
‰�˜f‰,�הוודאי –ÔÈÓaÈÓ B‡ ÔÈˆÏBÁ B‡שחלצו לאחר כלומר – «¿≈»¿ƒ¿«¿ƒ

אות�, לייב� הזקנה בני רשאי� הכלה, בני ‡L˙לה� ˜ÙÒ ‡e‰L∆¿≈≈∆

ÂÈÁ‡ Ôa ˙L‡Â ÂÈÁ‡של הב� לגבי היא מהנשי� אחת שכל – »ƒ¿≈∆∆»ƒ
אחיו, ב� אשת ספק לייבו�, לפניו שנפלה אחיו אשת ספק הזקנה

באשת אד� מותר שכ� לו, להינשא מותרת והיא יבמה, לה חל� שכבר

אחיו. ‰ÌÈ¯Lkב� e˙Ó,�בני בלא נתערבו, שלא הוודאי�, כלומר – ≈«¿≈ƒ
שנתערבו, הבני� לפני נשיה� ‰B·¯Úz˙ונפלו È�a,שנתערבו הבני� – ¿≈««¬…

‰�˜f‰ È�·Ï,הזקנה בני של מנשיה� אחת לכל –‡GÂ ÔÈˆÏBÁ ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ¿
ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡Â ÂÈÁ‡ ˙L‡ ˜ÙÒ ‡e‰L ,ÔÈÓaÈÓאחת שכל – ¿«¿ƒ∆¿≈≈∆»ƒ¿≈∆¬ƒ»ƒ

אשת ספק התערובת מבני אחד כל לגבי היא הזקנה בני של מהנשי�

לו; האסורה אביו אחי אשת ספק לו, הזקוקה ‰lk‰אחיו È�·e– ¿≈««»
הכלה, בני של מנשיה� אחת התערובות,‡Á„ולכל מבני –ıÏBÁ ∆»≈

תחיל לה ÌaÈÓה,– „Á‡Â�א נפש�, ממה החליצה לאחר אותה – ¿∆»¿«≈
אשת הרי לאו, וא� ייבו�, מצוות בה מקיי� הוא הרי היא, אחיו אשת

לו. היא מותרת הרי חליצתה ולאחר היא, אחיו ב�

ה ה נ ש מ ר ו א ב

˙�‰k,�כה אשת –d˙ÁÙL „ÏÂa d„ÏÂ ·¯Ú˙pLשאחד היינו – …∆∆∆ƒ¿»«¿»»ƒ¿«ƒ¿»»
כה�, של עבדו ואחד כה� Óe¯za‰מה� ÌÈÏÎB‡ el‡ È¯‰�שא – ¬≈≈¿ƒ«¿»

תרומה, באכילת מותר כה� של Ô¯baעבדו „Á‡ ˜ÏÁ ÌÈ˜ÏBÁÂ– ¿¿ƒ≈∆∆»«…∆
בתרומה אחד חלק אלא לה� נותני� שאי� להשמיענו צור� אי�

אלא כה�, הוא בלבד מה� אחד שהרי הגור�, על לכהני� שמחלקי�

להשמיע באה בגמרא)שמשנתנו בברייתא לה�(כמפורש חולקי� שאי� ,

אי� זה בלא זה אבל כאחד, לגור� באו כ� א� אלא הגור� על תרומה

עמו, רבו כ� א� אלא לעבד תרומה חולקי� שאי� לפי לה�, חולקי�

לכהונה; בנותיו להשיא היינו ליוחסי�, להעלותו יבואו «≈¿Ô�È‡Âשמא
ÌÈ˙nÏ ÔÈ‡nhÓ,לחומרא והולכי� הוא, כה� ספק אחד שכל –ÔÈ‡Â ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿≈

˙BÏeÒt ÔÈa ˙B¯Lk ÔÈa ,ÌÈL� ÔÈ‡NB�,לעבד אסורות שכשרות – ¿ƒ»ƒ≈¿≈≈¿
וספק עבד, ספק כה� ספק מה� אחד כל והרי לכה�, אסורות ופסולות

לחומרא, Ê‰איסור ˙‡ ‰Ê e¯¯ÁLÂ ,˙B·¯Úz‰ eÏÈc‚‰בגמרא – ƒ¿ƒ««¬…¿ƒ¿¿∆∆∆
תיקו�; לה� ואי� הואיל זה, את זה שישחררו אות� שכופי� מבואר,

זה, את זה ששחררו p‰kÏ‰ולאחר ˙BÈe‡¯ ÌÈL� ÔÈ‡NB�כשרות – ¿ƒ»ƒ¿«¿À»
כה�; מה� אחד שהרי פסולות, ולא ÌÈ˙nÏלכהונה; ÔÈ‡nhÓ Ô�È‡Â¿≈»ƒ«¿ƒ«≈ƒ

הכה�, הוא שמא –e‡nh� Ì‡Â,�למתי –˙‡ ÔÈ‚ÙBÒ Ô�È‡ ¿ƒƒ«¿≈»¿ƒ∆

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

]ב' תמוז תשי"ט[

מש"כ שמועה בשמי ע"ד קולות בט"ק לשינה - אין בזכרוני אשר מעולם אמרתי בזה.



קז d dpyn xyr cg` wxt zenai zkqn

âïäéúBãìå eáøòúpL íéLð Lîç,úBáøòzä eìécâä,íéLð eàNðå,eúîå–úçàì ïéöìBç äòaøà,dúBà íaéî ãçàå. ¨¥¨¦¤¦§¨§©§¥¤¦§¦©©£Ÿ§¨§¨¦¨¥©§¨¨§¦§©©§¤¨§©¥¨
GLe àeäúøçàì ïéöìBç äL,íaéî ãçàå.ðúçàå úçà ìëì íeaéå úBöéìç òaøà eàöî. §¨§¦§©¤¤§¤¨§©¥¦§§©§©£¦§¦§¨©©§©©

ãdúlk ãìåa dãìå áøòúpL äMàä,eúîå íéLð eàNðå úBáøòzä eìécâä–ïéîaéî àGå ïéöìBç älkä éða,àeäL ¨¦¨¤¦§¨©§¨¨¦§©©¨¨¦§¦©©£Ÿ§¨§¨¦¨¥§¥©©¨§¦§§©§¦¤
åéçà úLà ÷ôñ,åéáà éçà úLà ÷ôñ;ïéîaéî Bà ïéöìBç Bà äð÷fä éðáe,åéçà ïa úLàå åéçà úLà ÷ôñ àeäL. §¥¥¤¨¦§¥¥¤£¦¨¦§¥©§¥¨§¦§©§¦¤§¥¥¤¨¦§¥¤¤¨¦
íéøLkä eúî,äð÷fä éðáì úBáøòzä éða–ïéîaéî àGå ïéöìBç,åéáà éçà úLàå åéçà úLà ÷ôñ àeäL;älkä éðáe ¥©§¥¦§¥©©£Ÿ¦§¥©§¥¨§¦§§©§¦¤§¥¥¤¨¦§¥¤£¦¨¦§¥©©¨

–íaéî ãçàå õìBç ãçà. ¤¨¥§¤¨§©¥
ädúçôL ãìåa dãìå áøòúpL úðäk–äîeøza íéìëBà elà éøä,ïøba ãçà ÷ìç íé÷ìBçå,íéúnì ïéànhî ïðéàå, Ÿ¤¤¤¦§¨©§¨¨¦§©¦§¨¨£¥¥§¦©§¨§§¦¥¤¤¨©Ÿ¤§¥¨¦©§¦©¥¦

íéLð ïéàNBð ïéàå,úBìeñt ïéa úBøLk ïéa.úBáøòzä eìécâä,äæ úà äæ eøøçLå–äpäkì úBéeàø íéLð ïéàNBð; §¥§¦¨¦¥§¥¥§¦§¦©©£Ÿ§¦§§¤¤¤§¦¨¦§©§ª¨

b.odizecle eaxrzpy:áøòúð àìù ,éàãå ïá ïäî úçà ìëì ùéå.zg`l oivleg drax`úçà ìëã ,ïäî úçàì õìåç äòáøàä ïî úçà ìë ìù éàãå ïá
:äîáé äì õìç éøä åàì íàå ,äì íáéî éøä àéä åéçà úùà íà ,êùôð äîî äðàùé úéùéîçä ïáå .çà úùàì äì ÷ôñî.dylye `edúøçàì õìåç íáéù äæ
:íìåë ïëå ,íáéî éùéîçäå íäîò íéðùå úéùéìùì ïéöìåçå åììä íéðùä ïéøæåçå .êùôð äîî íáéî éùéîçäå .åîò äùìùå.zevilg 'cíäî ãçà ïéàù éôì ,äìçú

àîìã ,éôè øéôù éëäã àìà ,ïìåë úà ñðåë ãçàäå åäìåëì õìçîì äòáøàä åöîã ïéãä àåäå .÷åùì äîáéá òâôì àìã éëéä éë ,äòáøàä äì åöìçéù ãò íáéì éàùø
:íåáé úåöî àîéé÷úîå äéìéã éîøúî ãçå ãç ìëì

c.mixyk ezn:ïéàãåä.uleg cg`øéôùå äöéìç êäá äì àéøúùà àä ,åéçà úùàì õìçå äìëä ïá àåä õìçã éàä éà ,êùôð äîî ,êãéà íáéî øãäå ,äìçú
äì íáéî éë äìëä ïáå ,éøëðä ïî úöìåçë äì àéåä ,õìç åéçà ïá úùàå äð÷æä ïá àåä õìçã éàä éàå .åì úøúåî åéçà ïá úùàã ,äð÷æä ïá àåäù êãéà äì áéñð

:íáéî÷ øéôù
d.dnexza milke`:äîåøúá ïéìëåà ïäë ãáò ãçàå ïäë ãçàã.cg` wlg miwlegeíäéðù åàá íà ,ãçàë ÷ìç íé÷ìåçå ,øîà÷ éëäã àøîâá ùøôî

:åîò åáø ïë íà àìà ãáòì äîåøú íé÷ìåç ïéà àðú éàä øáñ÷ã ,íäì ïé÷ìåç ïéà äæ àìá äæ ìáà ,íäì íéðúåð ãçàë ïøåâä ìò.zeleqt oia zexyk oiaìëã

`xephxa yexit

ג ה נ ש מ ר ו א ב

Ô‰È˙B„ÏÂ e·¯Ú˙pL ÌÈL� LÓÁזו של בנה איזהו ידוע ואי� – »≈»ƒ∆ƒ¿»¿«¿≈∆
מה נתערב; שלא אחר ב� עוד מה� אחת לכל ויש זו, של בנה ואיזהו

דוגמה לש� אלא ואינו הוא, דווקא לאו נשי�" "חמש משנתנו שנקטה

‰B·¯Úz˙בלבד; eÏÈc‚‰,שנתערבו הבני� –e˙ÓÂ ,ÌÈL� e‡N�Â ƒ¿ƒ««¬…¿»¿»ƒ»≈
הבני� לחמשת מספק זקוקה מהנשי� אחת כל ונמצאת בני�, בלא –

ביניה�, יב� יש אחת לכל שהרי נתערבו, מה�,‡¯Úa‰שלא – «¿»»
˙Á‡Ï ÔÈˆÏBÁ,אחיו אשת ספק היא שהרי הנשי�, מחמש –„Á‡Â ¿ƒ¿««¿∆»
d˙B‡ ÌaÈÓ�א נפש�, ממה לו היא שמותרת החליצה, לאחר – ¿«≈»

חל� הרי לאו, וא� ייבו�, מצוות בה מקיי� הוא הרי היא, אחיו אשת

לאחר. להינשא והותרה יבמה GLeלה ‡e‰‰Lועוד שייב� זה – ¿»
עמו, Á‡Ï¯˙שלושה ÔÈˆÏBÁ,�הנשי מאות� –ÌaÈÓ „Á‡Â– ¿ƒ¿«∆∆¿∆»¿«≈

לאחרת, וחולצי� עמה� שניי� ועוד שייבמו השניי� וחוזרי� אותה;

וחולצי� עמה� אחד ועוד שייבמו השלושה וחוזרי� אותה; מייב� ואחד

לזו וחולצי� שייבמו הארבעה וחוזרי� אותה; מייב� ואחד לאחרת,

אותה. מייב� והאחרו� אחרונה, BˆÈÏÁ˙שנשארה Úa¯‡ e‡ˆÓ�– ƒ¿¿«¿«¬ƒ
היבמי�, מ� לארבעה תחילה חולצת אשה Á‡Â˙כל ˙Á‡ ÏÎÏ ÌeaÈÂ¿ƒ¿»««¿««

והוא הארבעה; לשאר שחלצה לאחר מה� אחת מייב� אחד וכל –

כול�, את כ� אחר לייב� והחמישי לכול� לחלו� ארבעה שיכולי� הדי�

ויקיימו זקוקתו אחד לכל תזדמ� שמא כמשנתנו, לנהוג שמוטב אלא

ייבו� מצוות (גמרא).כול�

ד ה נ ש מ ר ו א ב

d˙lk „ÏÂa d„ÏÂ ·¯Ú˙pL ‰M‡‰הוא מהוולדות שאחד היינו – »ƒ»∆ƒ¿»«¿»»ƒ¿««»»
אחרי�, בני� עוד ולכלתה לאשה ויש האחר, של אביו eÏÈc‚‰ƒ¿ƒאחי

˙B·¯Úz‰,שנתערבו הבני� –e˙ÓÂ ÌÈL� e‡N�Â,�בני בלא – ««¬…¿»¿»ƒ»≈
‰lk‰ È�a,�הוודאי –ÔÈˆÏBÁ,היבמות לשתי –ÔÈÓaÈÓ ‡GÂ– ¿≈««»¿ƒ¿¿«¿ƒ

‡·ÂÈאות�, ÈÁ‡ ˙L‡ ˜ÙÒ ,ÂÈÁ‡ ˙L‡ ˜ÙÒ ‡e‰Lשכל – ∆¿≈≈∆»ƒ¿≈≈∆¬ƒ»ƒ
וזקוקה אחיו אשת ספק הכלה של הודאי הב� לגבי היא מהיבמות אחת

לו אסורה שהיא אביו, אחי אשת ספק לייבו�, יד);לו יח, ≈¿È�·e(ויקרא
‰�˜f‰,�הוודאי –ÔÈÓaÈÓ B‡ ÔÈˆÏBÁ B‡שחלצו לאחר כלומר – «¿≈»¿ƒ¿«¿ƒ

אות�, לייב� הזקנה בני רשאי� הכלה, בני ‡L˙לה� ˜ÙÒ ‡e‰L∆¿≈≈∆

ÂÈÁ‡ Ôa ˙L‡Â ÂÈÁ‡של הב� לגבי היא מהנשי� אחת שכל – »ƒ¿≈∆∆»ƒ
אחיו, ב� אשת ספק לייבו�, לפניו שנפלה אחיו אשת ספק הזקנה

באשת אד� מותר שכ� לו, להינשא מותרת והיא יבמה, לה חל� שכבר

אחיו. ‰ÌÈ¯Lkב� e˙Ó,�בני בלא נתערבו, שלא הוודאי�, כלומר – ≈«¿≈ƒ
שנתערבו, הבני� לפני נשיה� ‰B·¯Úz˙ונפלו È�a,שנתערבו הבני� – ¿≈««¬…

‰�˜f‰ È�·Ï,הזקנה בני של מנשיה� אחת לכל –‡GÂ ÔÈˆÏBÁ ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ¿
ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡Â ÂÈÁ‡ ˙L‡ ˜ÙÒ ‡e‰L ,ÔÈÓaÈÓאחת שכל – ¿«¿ƒ∆¿≈≈∆»ƒ¿≈∆¬ƒ»ƒ

אשת ספק התערובת מבני אחד כל לגבי היא הזקנה בני של מהנשי�

לו; האסורה אביו אחי אשת ספק לו, הזקוקה ‰lk‰אחיו È�·e– ¿≈««»
הכלה, בני של מנשיה� אחת התערובות,‡Á„ולכל מבני –ıÏBÁ ∆»≈

תחיל לה ÌaÈÓה,– „Á‡Â�א נפש�, ממה החליצה לאחר אותה – ¿∆»¿«≈
אשת הרי לאו, וא� ייבו�, מצוות בה מקיי� הוא הרי היא, אחיו אשת

לו. היא מותרת הרי חליצתה ולאחר היא, אחיו ב�

ה ה נ ש מ ר ו א ב

˙�‰k,�כה אשת –d˙ÁÙL „ÏÂa d„ÏÂ ·¯Ú˙pLשאחד היינו – …∆∆∆ƒ¿»«¿»»ƒ¿«ƒ¿»»
כה�, של עבדו ואחד כה� Óe¯za‰מה� ÌÈÏÎB‡ el‡ È¯‰�שא – ¬≈≈¿ƒ«¿»

תרומה, באכילת מותר כה� של Ô¯baעבדו „Á‡ ˜ÏÁ ÌÈ˜ÏBÁÂ– ¿¿ƒ≈∆∆»«…∆
בתרומה אחד חלק אלא לה� נותני� שאי� להשמיענו צור� אי�

אלא כה�, הוא בלבד מה� אחד שהרי הגור�, על לכהני� שמחלקי�

להשמיע באה בגמרא)שמשנתנו בברייתא לה�(כמפורש חולקי� שאי� ,

אי� זה בלא זה אבל כאחד, לגור� באו כ� א� אלא הגור� על תרומה

עמו, רבו כ� א� אלא לעבד תרומה חולקי� שאי� לפי לה�, חולקי�

לכהונה; בנותיו להשיא היינו ליוחסי�, להעלותו יבואו «≈¿Ô�È‡Âשמא
ÌÈ˙nÏ ÔÈ‡nhÓ,לחומרא והולכי� הוא, כה� ספק אחד שכל –ÔÈ‡Â ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿≈

˙BÏeÒt ÔÈa ˙B¯Lk ÔÈa ,ÌÈL� ÔÈ‡NB�,לעבד אסורות שכשרות – ¿ƒ»ƒ≈¿≈≈¿
וספק עבד, ספק כה� ספק מה� אחד כל והרי לכה�, אסורות ופסולות

לחומרא, Ê‰איסור ˙‡ ‰Ê e¯¯ÁLÂ ,˙B·¯Úz‰ eÏÈc‚‰בגמרא – ƒ¿ƒ««¬…¿ƒ¿¿∆∆∆
תיקו�; לה� ואי� הואיל זה, את זה שישחררו אות� שכופי� מבואר,

זה, את זה ששחררו p‰kÏ‰ולאחר ˙BÈe‡¯ ÌÈL� ÔÈ‡NB�כשרות – ¿ƒ»ƒ¿«¿À»
כה�; מה� אחד שהרי פסולות, ולא ÌÈ˙nÏלכהונה; ÔÈ‡nhÓ Ô�È‡Â¿≈»ƒ«¿ƒ«≈ƒ

הכה�, הוא שמא –e‡nh� Ì‡Â,�למתי –˙‡ ÔÈ‚ÙBÒ Ô�È‡ ¿ƒƒ«¿≈»¿ƒ∆

izdw - zex`ean zeipyn
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íéúnì ïéànhî ïðéàå,eànhð íàå–íéòaøàä úà ïéâôBñ ïðéà;äîeøza íéìëBà ïðéàå,eìëà íàå–ïéîlLî ïðéà §¥¨¦©§¦©¥¦§¦¦©§¥¨§¦¤¨©§¨¦§¥¨§¦©§¨§¦¨§¥¨§©§¦
Lîçå ïø÷;ïøbä ìò ïé÷ìBç ïðéàå;ïéøëBîeäîeøzä úà,íälL íéîcäå;Lc÷nä éLã÷a íé÷ìBç ïðéàå,ïéðúBð ïéàå ¤¤¨Ÿ¤§¥¨§¦©©Ÿ¤§¦¤©§¨§©¨¦¤¨¤§¥¨§¦§¨§¥©¦§¨§¥§¦

íéLã÷ íäì,íãiî íälL ïéàéöBî ïéàå;òBøfä ïî ïéøeèôe,äáwä ïîe íééçlä ïîe;áàzñiL ãò äòBø àäé BøBëáe; ¨¤¨¨¦§¥¦¦¤¨¤¦¨¨§¦¦©§©¦©§¨©¦¦©¥¨§§¥¤©¤¦§¨¥
ìàøNé éøîçå íéðäë éøîç åéìò ïéðúBðåíé. §§¦¨¨ª§¥Ÿ£¦§ª§¥¦§§¥¦

åGL dìòa øçà äúäL àHL éîíéLãç äL,äãìéå úàOðå,ïBLàøì äòLz ïa íà òeãé ïéàå,ïBøçàì äòáL ïa íà, ¦¤¨£¨©©©£¨§¨¢¨¦§¦¥§¨§¨§¥¨©¦¤¦§¨¨¦¦¤¦§¨¨©£
éðMä ïî íéðáe ïBLàøä ïî íéða dì eéä–ïéîaéî àGå ïéöìBç;íaéî àGå õìBç íäì àeä ïëå.ïî íéçà Bì eéä ¨¨¨¦¦¨¦¨¦¦©¥¦§¦§§©§¦§¥¨¤¥§§©¥¨©¦¦

éðMä ïî íéçàå ïBLàøä,íàä dúBàî àHL–íaéîe õìBç àeä;íäå,íaéî ãçàå õìBç ãçà. ¨¦§©¦¦©¥¦¤¥¨¨¥¥§©¥§¥¤¨¥§¤¨§©¥

:àøîåçì àøåñéà ÷ôñå ,ïäëì úåøåñà úåìåñôå ãáòì úåøåñà úåøùë ,ãáò ÷ôñ ïäë ÷ôñ íäî ãçà.mirax`d z` oibteq oi`ïäë åàì àðà øîà ãç ìëã
:àðà.oinlyn oi`:à÷éôñî àðåîî ïðé÷ôî àìå ,àðà ïäë øîà ãç ìëã.dnexzd oixkeneãç ìëã ,äúåà ïéùéøôîùë ïäëì äúåà ïéðúåð ïéà ïúàåáú úîåøú

:ïäìù íéîãäå ïäëì äúåà ïéøëåî àìà äìëàì ïäì øùôà éà íå÷î ìëîå ,àðà ïäë åàìã äéàø éúééà øîà.ycwnd iycwa miwleg oi`e,íéùã÷ úåøåò ïåâë
:ìå÷ùå úà ïäëã äéàø éúééà ïðéøîà åäééðéî ãç ìëìã.miycw mdl oipzep oi`e:áéø÷äì.mdly oi`iven oi`eåúåà ïéàéöåî ïéà øåëá íäì ãìåð íà ïåâë

:áàúñéù ãò äòøéå ,ïãéîmipdk ixnege l`xyi ixneg.àìà ìàøùé úçðîë ïéìëàð äéøééù ïéàå ,åîöò éðôá áø÷å ìàøùé úçðîë úöî÷ð ïúçðîù ,àøîâá ùøôî
:ìéìë àéäù íéðäë úçðîë úôøùð

e.oinain `le oivleg odïî àìå íàä ïî ïäéçà àåä éøäå àåä ïåøçàä ïá àîù ,ïéîáéî àìå .äéä íäéáà ïá àîù õìåç ïåùàøä éðáî ãçàå .÷ôñ ìù åúùàì
:íáéî àìå ïäéúåùðì õìåç àåä ïëå .ïåøçàä éðá ïëå .úøëá ïäéìò åúùàå áàä.oexg`d one oey`xd on mig` el eid:íàä äúåàî àìùe` uleg e` `ed

.main:ïåøçàä ïá úùàì ïëå .÷åùì äîáéá é÷åôñì àëéìã àåä àìà çà íù ïéàù ïåâëå ,åìöà àéä úéøëð ,åàì íàå ,áåè éøä àåä åéçà íà ,ïåùàøä ïá úùàì
.main cg`e uleg cg` mdùçéîì àëéì ÷åùì äîáé íåùîå .àéä úéøëð åàì íàå ,áåè éøä àéä åúîáé íà .íáéî åøéáçå äì õìåç ïåøçàä ïá åà ïåùàøä ïá åà

:äîáé äì õìç éøäù

`xephxa yexit

ÌÈÚa¯‡‰שעברו מפני מלקות אחת) (חסר ארבעי� מקבלי� אינ� – »«¿»ƒ
יטמא" לא "לנפש הלאו: א),על כא, פוטר(ויקרא מה� אחד שכל לפי

כה�; שאינו בטענה Óe¯za‰עצמו ÌÈÏÎB‡ Ô�È‡Âמשוחרר שעבד – ¿≈»¿ƒ«¿»
בתרומה; לאכול שאסור כישראל, ‡eÏÎדינו Ì‡Â,בשוגג תרומה – ¿ƒ»¿

LÓÁÂ Ô¯˜ ÔÈÓlLÓ Ô�È‡�ואי אני, כה� אומר: מה� אחד שכל – ≈»¿«¿ƒ∆∆»…∆
מספק; ממו� ‰Ô¯bמוציאי� ÏÚ ÔÈ˜ÏBÁ Ô�È‡Â�נוטלי ואינ� – ¿≈»¿ƒ««…∆

שאחד פי על א� הגור�, על אותה שמחלקי� בתרומה אחד חלק אפילו

לאכלה; יבואו שמא שחוששי� מפני כאחד, באי� וה� כה� מה�

ÔÈ¯ÎBÓe,�לכהני –‰Óe¯z‰ מתבואת�,‡˙ מפרישי� שה� – ¿ƒ∆«¿»
Ì‰lL ÌÈÓc‰Âתרומת את לכה� לית� חייבי� ה� שאי� כלומר – ¿«»ƒ∆»∆

אבל כה�, שאיני ראיה הבא לכה�: אומר מה� אחד שכל תבואת�,

והדמי� לכהני� אותה מוכרי� ה� הרי לאכלה, לה� ואסור הואיל

‰Lc˜nשלה�; ÈL„˜a ÌÈ˜ÏBÁ Ô�È‡Âאפילו חלק נוטלי� אינ� – ¿≈»¿ƒ¿»¿≈«ƒ¿»
אחד לכל שאומרי� הקדשי�, בעורות כגו� אכילה, בני שאינ� בקדשי�

אתה". שכה� ראיה "הבא ˜„ÌÈLמה�: Ì‰Ï ÔÈ�˙B� ÔÈ‡Âקרבנות – ¿≈¿ƒ»∆»»ƒ
מפרשי�: ויש miycwלהקריב. mdl mipzep oi`,�וחרמי בכורות כגו� –

Ì„iÓ Ì‰lL ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Âאו אש� או חטאת חייבי� היו א� – ¿≈ƒƒ∆»∆ƒ»»
רשאי� אלא משמר, לאנשי אלו קדשיה� לתת אות� כופי� אי� עולה

שירצו משמר ולכל כה� לכל ליתנ� ב)ה� צט, יבמות פירוש(רש"י ;

מיד� אותו מוציאי� אי� בכור לה� נולד א� כגו� שכל(ש�)אחר: ,

אני; כה� אומר: מה� ÔÓeאחד ÌÈÈÁl‰ ÔÓe ,ÚB¯f‰ ÔÓ ÔÈ¯eËÙe¿ƒƒ«¿«ƒ«¿»«ƒƒ
‰·w‰�בה שכתוב ג):– יח, מאת(דברי� הכהני� משפט יהיה "וזה «≈»

ודרשו: הזבח" זובחי מאת mrdהע� z`n;�הכהני מאת ¿B¯BÎ·eולא
מה� אחד כל של הרש"ש),– הגהות zÒiL‡·(עיי� „Ú ‰ÚB¯ ‡‰È¿≈∆«∆ƒ¿»≈

מו�; בעל בכור לאכול מותר ישראל שא� ויאכלוהו, מו� בו שיפול –

ת� כשהוא men)ואילו ila)המקריבו וכה� אמוריו, להקריב צרי� ,

לכהני� אלא נאכל אינו ת� כשהוא שהבכור המאירי);אוכלו, (רש"י;

ÂÈÏÚ ÔÈ�˙B�Â,�מה אחד כל על –ÌÈÏ‡¯NÈ È¯ÓÁÂ ÌÈ�‰Î È¯ÓÁ ¿¿ƒ»»À¿≈…¬ƒ¿À¿≈ƒ¿¿≈ƒ
נקמצת, ישראל מנחת שכ� מנחת�, לעני� זו פיסקה מבארי� בגמרא –

כולה כה� מנחת ואילו לכהני�, נאכל והשאר המזבח על קרב והקומ�

הרי מנחה הביא מאלו אחד שא� להשמיענו, המשנה ובאה נשרפת,

היינו כהני�, כמנחת נאכלי�, שייריה ואי� ישראל, כמנחת נקמצת, היא

השיירי� ואי� הדש�. בבית נשרפי� והשיירי� עצמו בפני קרב שהקומ�

לה'" אשה ממנו תקטירו "לא שדרשו: לפי יא)קרבי�, ב, –(ויקרא

ממנו שחלק כל כלומר תקטירו, בבל הוא הרי לאישי� שממנו כל

להקריב� ראויי� אינ� השיריי� קרב, שהקומ� זו כגו� לאישי�, הול�

טוב"). יו� "תוספות ברטנורא; המאירי; רמב"�; (גמרא;

ו ה נ ש מ ר ו א ב

שלושה לה שיהיו עד תינשא לא נתגרשה או שנתאלמנה שאשה שנינו, י) (ד, לעיל

שנישאה בגרושה או באלמנה דנה משנתנו – שגירשה. מיו� או בעלה שמת מיו� חדשי�

לאחרו�, שבעה ב� ספק לראשו� תשעה ב� ספק שהוא ב� לה ונולד חדשי�, שלושה לפני

שאי� למסכתנו), (בפתיחה הקדמנו וכבר וחליצה; ייבו� לעני� ספק אותו של דינו מה

הא�. מ� באחי� ולא האב מ� באחי� אלא ייבו� מצוות

dÏÚa ¯Á‡ ‰˙‰L ‡HL ÈÓ,ממנו נתגרשה או שנתאלמנה – ƒ∆»¬»«««¬»
GLÌÈL„Á ‰L,(י (ד, לעיל ששנינו כדי� –˙‡O�Â,לאחר – ¿»√»ƒ¿ƒ≈

‰„ÏÈÂ,�ב –‰Ú·L Ôa Ì‡ ,ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¿»¿»¿≈»«ƒ∆ƒ¿»»ƒƒ∆ƒ¿»
ÔB¯Á‡Ï�א הראשו�, מבעלה הריו� חדשי לתשעה הב� נולד א� – »«¬

ומת אשה ונשא ב� אותו וגדל האחרו�; מבעלה חדשי� לשבעה נולד

בני�, ‰¯‡ÔBLבלא ÔÓ ÌÈ�a dÏ eÈ‰,�הראשו מבעלה –ÌÈ�·e »»»ƒƒ»ƒ»ƒ
È�M‰ ÔÓ,השני מבעלה בני� ועוד –ÔÈˆÏBÁ�הראשו מ� אחד בנה – ƒ«≈ƒ¿ƒ

אחד כל שלגבי ספק, אותו של לאלמנתו חולצי� השני מ� אחד ובנה

מאביו, אחיו בעלה היה שמא ספק יש ÔÈÓaÈÓמה� ‡GÂשלגבי – ¿¿«¿ƒ
מ� אלא האב מ� אחיו בעלה היה לא שמא חוששי� מה� אחד כל

לו. היא ואסורה Ì‰Ïהא�, ‡e‰ ÔÎÂ�הראשו מ� בניה מתו א� – ¿≈»∆
לייבו�, הספק לפני נשיה� ונפלו השני מ� בניה ÌaÈÓאו ‡GÂ ıÏBÁ≈¿¿«≈

האב מ� אחיו היה לא היבמה של המת בעלה שמא הטע�, מאותו –

הא�. מ� BÏאלא eÈ‰,זה לספק –ÔÓ ÌÈÁ‡Â ÔBL‡¯‰ ÔÓ ÌÈÁ‡ »«ƒƒ»ƒ¿«ƒƒ
Ì‡‰ d˙B‡Ó ‡HL ,È�M‰אמו של הראשו� לבעלה שהיה היינו – «≈ƒ∆≈»»≈

בני�, בלא ומתו נשי� נשאו ואלו השני, לבעלה וכ� אחרת, מאשה ב�

‡e‰,הספק –ÌaÈÓe ıÏBÁשל בנו לאשת מייב� או חול� – ≈¿«≈
הריהו מאביו, אחיו בעלה היה שא� השני, של בנו ולאשת הראשו�

לו; היא נכרית אשתו הרי אחיו, היה לא וא� ייבו�, מצוות בה מקיי�

היא אסורה אחר, אח ש� היה שא� הוא, אלא אח ש� שאי� וכגו�

האחר. האח לה שיחלו� עד לאחר הראשו�Ì‰Âלהינשא מ� האחי� – ¿≈
הא�, מאותה שלא השני ÌaÈÓומ� „Á‡Â ıÏBÁ „Á‡מת א� – ∆»≈¿∆»¿«≈

השני, של בנו או הראשו� של בנו או מה�, אחד בני�, בלא הספק

izdw - zex`ean zeipyn
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æïäk ãçàå ìàøNé ãçà äéä–ïäkì äéeàø äMà àNBð;íéúnì ànhî Bðéàå,ànhð íàå–íéòaøàä úà âôBñ Bðéà; ¨¨¤¨¦§¨¥§¤¨Ÿ¥¥¦¨§¨©Ÿ¥§¥¦©¥©¥¦§¦¦©¨¥¥¤¨©§¨¦
äîeøza ìëBà Bðéàå,ìëà íàå–Lîçå ïø÷ ílLî Bðéà;ïøbä ìò ÷ìBç Bðéàå;äîeøzä øëBîe,BlL íéîcäå;Bðéàå §¥¥©§¨§¦¨©¥§©¥¤¤¨Ÿ¤§¥¥©©Ÿ¤¥©§¨§©¨¦¤§¥

Lc÷nä éLã÷a ÷ìBç,íéLãwä úà Bì ïéðúBð ïéàå,Bãiî BlL úà ïéàéöBî ïéàå;äáwäå íééçläå òBøfä ïî øeèôe; ¥§¨§¥©¦§¨§¥§¦¤©¢¨¦§¥¦¦¤¤¦¨¨¦©§©§©§¨©¦§©¥¨
áàzñiL ãò äòBø àäé BøBëáe;íéìàøNé éøîçå íéðäë éøîç åéìò ïéðúBðå.íéðäk íäéðL eéä–íäéìò ïðBà àeä, §§¥¤©¤¦§¨¥§§¦¨¨ª§¥Ÿ£¦§ª§¥¦§§¥¦¨§¥¤Ÿ£¦¥£¥¤

åéìò íéððBà íäå;íäì ànhî Bðéà àeä,Bì ïéànhî ïðéà íäå;ïúBà LøBé Bðéà àeä,BúBà ïéLøBé íä ìáà;øeèôe §¥§¦¨¨¥¦©¥¨¤§¥¥¨¦©§¦¥¥¨£¨¥§¦¨
äæ ìLå äæ ìL Búìì÷ ìòå Búkî ìò;BøîLîa äìBòåäæ ìLå äæ ìL,÷ìBç Bðéàå;ãçà øîLîa íäéðL eéä íà– ©©¨§©¦§¨¤¤§¤¤§¤§¦§¨¤¤§¤¤§¥¥¦¨§¥¤§¦§¨¤¨

ãçà ÷ìç ìèBð. ¥¥¤¤¨

f.l`xyi cg` did:ïäë ãçàå ìàøùé íéìòáä ïî ãçà.odilr ope` `ed:íéùã÷á ìåëàì øåñà åúúéî íåéáå åéáà äæ àîù.eilr mippe` mdeåúåî íåéáå
íéé÷úð àìå éàðú ìò úåòè éùåã÷ äùã÷úðù ïåâë ,ïäì àîèéî åðéà àäã àåä øùë ïäëå ïäéðù úúéîá äàåøã äì úçëùîå .íéùã÷á íäéðù íéøåñàäéðéî à÷ôðã

àèéâ àìá:ïäì àîèéî åðéà êëéôì àåä ,øùë ïäëå íäéðù úúéîá äàåøã äì úçëùî àðååâ éàäëáå äùìù êåú úàùéðåi `l `ed.oze` yxeïéçãî ïéùøåéã
:åìà ìöà åìà åúåà.eze` oiyxei ode:ïäéðù ïéá ïåîîä íé÷ìåçå ,ïãé ìò áëòî éîã.exnyna dlere,÷ìåç åðéà ìáà .åéìò ïéáëòî øîùî éðá ïéàå ,ãåáòì

:äéøáç éáâ äéì åçã øîùî éðá ìëã

`xephxa yexit

אותה, לייב� לחברו מותר כ� ואחר הספק, של לאשתו תחילה חול�

לייבמה; השני של לבנו מותר הראשו� של בנו לה שחל� לאחר כלומר

הראשו� של לבנו מותר השני של בנו לה שחל� לאחר להיפ�, או

לאו, וא� ייבו�, מצוות בה מקיי� הרי היא, אחיו אשת שא� לייבמה;

אד�. לכל היא ומותרת יבמה, לה חל� וכבר לו, היא נכרית הרי

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ספק לראשו� תשעה ב� בספק לדו� מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המש� היא משנתנו

לאחרו�. שבעה ב�

Ô‰k „Á‡Â Ï‡¯NÈ „Á‡ ‰È‰האשה של הבעלי� מ� אחד – »»∆»ƒ¿»≈¿∆»…≈
ישראל היה לגירושיה או בעלה למיתת חדשי� שלושה בתו� שנישאה

שבעה ב� ספק לראשו� תשעה ב� ספק שהוא בנה ונמצא כה�, ואחד

ישראל, ספק כה� ספק – הב�,�NB‡לאחרו� אותו –‰Èe‡¯ ‰M‡ ≈ƒ»¿»
Ô‰kÏ;�כה הוא שמא לכה�, כשרה –ÌÈ˙nÏ ‡nhÓ B�È‡Â– «…≈¿≈ƒ«≈«≈ƒ

לחומרא, איסור �nh‡שספק Ì‡Â,למת –ÌÈÚa¯‡‰ ˙‡ ‚ÙBÒ B�È‡ ¿ƒƒ«»≈≈∆»«¿»ƒ
יטמא", לא "לנפש הלאו על שעבר על ארבעי� מלקות מקבל אינו –

כה�; ספק אלא אינו Óe¯za‰שהרי ÏÎB‡ B�È‡Âישראל שמא – ¿≈≈«¿»
‡ÏÎהוא, Ì‡Â,תרומה –LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ B�È‡הוא שיכול – ¿ƒ»«≈¿«≈∆∆»…∆

מספק; ממו� מוציאי� ואי� אני, כה� ‰Ô¯bלומר: ÏÚ ˜ÏBÁ B�È‡Â¿≈≈««…∆
הגור�; על אותה שמחלקי� בתרומה חלק נוטל אינו –‰Óe¯z‰ ¯ÎBÓe≈«¿»

מתבואתו, הפריש שהוא –BlL ÌÈÓc‰Â�לכה לית� חייב שאינו – ¿«»ƒ∆
כה�; שאינני ראיה הבא לו: לומר שיכול דמיה, ולא התרומה את לא

Lc˜n‰ ÈL„˜a ˜ÏBÁ B�È‡Âבקד אפילו אכילה,– בני שאינ� שי� ¿≈≈¿»¿≈«ƒ¿»
הקרבנות, בעורות ‰ÌÈL„wכגו� ˙‡ BÏ ÔÈ�˙B� ÔÈ‡Âקרבנות – ¿≈¿ƒ∆«√»ƒ

שהבאנו כמו וחרמי�, בכורות לו נותני� שאי� מפרשי�, ויש להקריב�;

ה, משנה בבאור B„iÓלעיל BlL ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Âלו יש א� – ¿≈ƒƒ∆∆ƒ»
לאנשי קרבנותיו לתת אותו כופי� אי� עולה, או אש� או חטאת להביא

ולפי שירצה; משמר ולכל כה� לכל ליתנ� הוא רשאי אלא המשמר,

מידו, אותו מוציאי� אי� בכור לו נולד א� ש�): (שהבאנו אחר פירוש

להל�; כמפורט בו w‰Â·‰ונוהג ÌÈÈÁl‰Â ÚB¯f‰ ÔÓ ¯eËÙe– »ƒ«¿«¿«¿»«ƒ¿«≈»
לכהני�; הניתנות zÒiL‡·המתנות „Ú ‰ÚB¯ ‡‰È B¯BÎ·e– ¿¿≈∆«∆ƒ¿»≈

בעל בכור לאכול מותר ישראל שא� במומו, ויאכלנו מו�, בו שיפול

ÌÈÏ‡¯NÈמו�; È¯ÓÁÂ ÌÈ�‰Î È¯ÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ�˙B�Â�לעני היינו – ¿¿ƒ»»À¿≈…¬ƒ¿À¿≈ƒ¿¿≈ƒ
ואי� עצמו, בפני קרב והקומ� ישראל, כמנחת נקמצת שהיא מנחתו,

אלא כולה, נשרפת שהיא כה� כמנחת נשרפי�, אלא נאכלי� שייריה

ה). במשנה לעיל שבארנו (כמו הדש� בבית השיירי� נשרפי� שמספק

Ì‰È�L eÈ‰,והשני הראשו� הבעלי�, שני –ÌÈ�‰k�הב והרי – »¿≈∆…¬ƒ
כה�, ודאי לאחרו� שבעה ב� ספק לראשו� תשעה ב� ספק ‰e‡שהוא

Ì‰ÈÏÚ Ô�B‡ואסור כאונ� דינו מה� אחד כל של מיתתו ביו� – ≈¬≈∆
אביו, הוא שמא קדשי�, ובאכילת הקרבנות ‡ÌÈ��Bבעבודת Ì‰Â¿≈¿ƒ

ÂÈÏÚ,�קדשי ובאכילת בעבודה ואסור עליו אונ� מה� אחד כל – »»
הוא; בנו BÏשספק ÔÈ‡nhÓ Ô�È‡ Ì‰Â ,Ì‰Ï ‡nhÓ B�È‡ ‡e‰≈ƒ«≈»∆¿≈≈»ƒ«¿ƒ

בגמרא לחומרא. איסור שספק במשנתנו– ששנינו ממה "mdeשואלי�:

"eilr mippe`יהיו הבעלי� ששני ייתכ� וכיצד קיימי�, ששניה� משמע

היא אסורה הרי מהראשו� נתגרשה א� קיימי�? יהיו ושניה� כהני�

שנינו ולמה חלל, ספק הוא הב� הרי בעבירה, נשאה השני וא� לשני,

כ� mdl"אחר `nhin epi` `ed"הוא שמא מיטמא, אינו לשני אמנ� ?

להיטמא, רשאי הרי לראשו� אבל הוא, כשר וכה� הראשו� של בנו

השני של בנו וא� לאביו, להיטמא לכה� מותר הרי הוא, בנו שא�

ששנינו ומה למתי�? להיטמא לו ומותר חלל כה� הוא הרי "ede`הוא,

"mdilr ope`של עצמותיו וכשליקט השני כשמת לפרש אמנ� אפשר

ש לפרש, אפשר היא� אבל eilr",הראשו�, mippe` md"�ששניה היינו

אותה קידש שהראשו� כגו� בגמרא, ומפרשי� כשר? כה� והוא קיימי�

לשני ונישאה והלכה גט, בלא ממנו ויצאה נתקיי�, שלא תנאי על

והוא קיימי�, שניה� שיהיו אפשר זה שבכגו� חדשי�, שלושה בתו�

ששנינו וזהו כשר. כה� mdlיהיה `nhin epi` `edye ,eilr mippe` mdy;

Ô˙B‡ L¯BÈ B�È‡ ‡e‰ולומר לדחותו יכולי� הוודאיי� שהיורשי� – ≈≈»
אתה שאחינו ראיה הבא איגר),לו: עקיבא רבי תוספות ‰Ì(עיי� Ï·‡¬»≈

B˙B‡ ÔÈL¯BÈספקי ה�, יורשו, שהאב שדינו זרע, הניח לא א� – ¿ƒ
הירושה; את חולקי� ÏLהאבות, B˙ÏÏ˜ ÏÚÂ B˙kÓ ÏÚ ¯eËÙe»««»¿«ƒ¿»∆

‰Ê ÏLÂ ‰Ê,מיתה חייב אינו מה�, אחד את קלל או הכה א� – ∆¿∆∆
קילל או אחת בבת שניה� את הכה א� בר�, אביו. ספק אלא שאינו

חייב הריהו אחד בדיבור רמב"�);אות� ÏL(גמרא; B¯ÓLÓa ‰ÏBÚÂ¿∆¿ƒ¿»∆
Ê‰Ê ÏLÂ נחלקי�‰ היו שהכהני� תענית) (במסכת בארנו כבר – ∆¿∆∆

שבוע המקדש בבית עובד היה משמר וכל משמרות, וארבעה לעשרי�

האבות מספקי אחד כל של במשמרו עובד זה וכה� הסדר, לפי אחד

באה שהמשנה מפרשי�, יש שירצה; משמר באיזה כלומר שלו,

עליו מעכבי� המשמר בני שאי� ברטנורא);להשמיענו מפרשי�(רש"י; ויש

שיעבוד(בגמרא), לכופו יכול האבות ספקי של מהמשמרות אחד שכל

לעבוד, ראוי שאינו פסול כה� בכ� יש יאמרו: שלא שלה�, במשמר

˜ÏBÁ B�È‡Âלדחותו יכול אחד שכל בקרבנות, חלק נוטל אינו אבל – ¿≈≈
שלנו; מהמשמר אתה אי� לו: ‡Á„ולומר ¯ÓLÓa Ì‰È�L eÈ‰ Ì‡ƒ»¿≈∆¿ƒ¿»∆»

אחד, אב בבית וא� אחד, במשמר היו הבעלי� ששני מבואר בגמרא –

נחלק משמר כל שהרי המשמר, של יו� באותו שניה� שעבדו היינו

השבוע, ימות לפי אבות, ‡Á„לבתי ˜ÏÁ ÏËB�אותו של בקרבנות – ≈≈∆∆»
שיי�. הוא אב בית ולאותו משמר לאותו מקו� מכל שהרי יו�,

izdw - zex`ean zeipyn
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åéìò íéððBà íäå;íäì ànhî Bðéà àeä,Bì ïéànhî ïðéà íäå;ïúBà LøBé Bðéà àeä,BúBà ïéLøBé íä ìáà;øeèôe §¥§¦¨¨¥¦©¥¨¤§¥¥¨¦©§¦¥¥¨£¨¥§¦¨
äæ ìLå äæ ìL Búìì÷ ìòå Búkî ìò;BøîLîa äìBòåäæ ìLå äæ ìL,÷ìBç Bðéàå;ãçà øîLîa íäéðL eéä íà– ©©¨§©¦§¨¤¤§¤¤§¤§¦§¨¤¤§¤¤§¥¥¦¨§¥¤§¦§¨¤¨

ãçà ÷ìç ìèBð. ¥¥¤¤¨

f.l`xyi cg` did:ïäë ãçàå ìàøùé íéìòáä ïî ãçà.odilr ope` `ed:íéùã÷á ìåëàì øåñà åúúéî íåéáå åéáà äæ àîù.eilr mippe` mdeåúåî íåéáå
íéé÷úð àìå éàðú ìò úåòè éùåã÷ äùã÷úðù ïåâë ,ïäì àîèéî åðéà àäã àåä øùë ïäëå ïäéðù úúéîá äàåøã äì úçëùîå .íéùã÷á íäéðù íéøåñàäéðéî à÷ôðã

àèéâ àìá:ïäì àîèéî åðéà êëéôì àåä ,øùë ïäëå íäéðù úúéîá äàåøã äì úçëùî àðååâ éàäëáå äùìù êåú úàùéðåi `l `ed.oze` yxeïéçãî ïéùøåéã
:åìà ìöà åìà åúåà.eze` oiyxei ode:ïäéðù ïéá ïåîîä íé÷ìåçå ,ïãé ìò áëòî éîã.exnyna dlere,÷ìåç åðéà ìáà .åéìò ïéáëòî øîùî éðá ïéàå ,ãåáòì

:äéøáç éáâ äéì åçã øîùî éðá ìëã

`xephxa yexit

אותה, לייב� לחברו מותר כ� ואחר הספק, של לאשתו תחילה חול�

לייבמה; השני של לבנו מותר הראשו� של בנו לה שחל� לאחר כלומר

הראשו� של לבנו מותר השני של בנו לה שחל� לאחר להיפ�, או

לאו, וא� ייבו�, מצוות בה מקיי� הרי היא, אחיו אשת שא� לייבמה;

אד�. לכל היא ומותרת יבמה, לה חל� וכבר לו, היא נכרית הרי

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ספק לראשו� תשעה ב� בספק לדו� מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המש� היא משנתנו

לאחרו�. שבעה ב�

Ô‰k „Á‡Â Ï‡¯NÈ „Á‡ ‰È‰האשה של הבעלי� מ� אחד – »»∆»ƒ¿»≈¿∆»…≈
ישראל היה לגירושיה או בעלה למיתת חדשי� שלושה בתו� שנישאה

שבעה ב� ספק לראשו� תשעה ב� ספק שהוא בנה ונמצא כה�, ואחד

ישראל, ספק כה� ספק – הב�,�NB‡לאחרו� אותו –‰Èe‡¯ ‰M‡ ≈ƒ»¿»
Ô‰kÏ;�כה הוא שמא לכה�, כשרה –ÌÈ˙nÏ ‡nhÓ B�È‡Â– «…≈¿≈ƒ«≈«≈ƒ

לחומרא, איסור �nh‡שספק Ì‡Â,למת –ÌÈÚa¯‡‰ ˙‡ ‚ÙBÒ B�È‡ ¿ƒƒ«»≈≈∆»«¿»ƒ
יטמא", לא "לנפש הלאו על שעבר על ארבעי� מלקות מקבל אינו –

כה�; ספק אלא אינו Óe¯za‰שהרי ÏÎB‡ B�È‡Âישראל שמא – ¿≈≈«¿»
‡ÏÎהוא, Ì‡Â,תרומה –LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ B�È‡הוא שיכול – ¿ƒ»«≈¿«≈∆∆»…∆

מספק; ממו� מוציאי� ואי� אני, כה� ‰Ô¯bלומר: ÏÚ ˜ÏBÁ B�È‡Â¿≈≈««…∆
הגור�; על אותה שמחלקי� בתרומה חלק נוטל אינו –‰Óe¯z‰ ¯ÎBÓe≈«¿»

מתבואתו, הפריש שהוא –BlL ÌÈÓc‰Â�לכה לית� חייב שאינו – ¿«»ƒ∆
כה�; שאינני ראיה הבא לו: לומר שיכול דמיה, ולא התרומה את לא

Lc˜n‰ ÈL„˜a ˜ÏBÁ B�È‡Âבקד אפילו אכילה,– בני שאינ� שי� ¿≈≈¿»¿≈«ƒ¿»
הקרבנות, בעורות ‰ÌÈL„wכגו� ˙‡ BÏ ÔÈ�˙B� ÔÈ‡Âקרבנות – ¿≈¿ƒ∆«√»ƒ

שהבאנו כמו וחרמי�, בכורות לו נותני� שאי� מפרשי�, ויש להקריב�;

ה, משנה בבאור B„iÓלעיל BlL ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Âלו יש א� – ¿≈ƒƒ∆∆ƒ»
לאנשי קרבנותיו לתת אותו כופי� אי� עולה, או אש� או חטאת להביא

ולפי שירצה; משמר ולכל כה� לכל ליתנ� הוא רשאי אלא המשמר,

מידו, אותו מוציאי� אי� בכור לו נולד א� ש�): (שהבאנו אחר פירוש

להל�; כמפורט בו w‰Â·‰ונוהג ÌÈÈÁl‰Â ÚB¯f‰ ÔÓ ¯eËÙe– »ƒ«¿«¿«¿»«ƒ¿«≈»
לכהני�; הניתנות zÒiL‡·המתנות „Ú ‰ÚB¯ ‡‰È B¯BÎ·e– ¿¿≈∆«∆ƒ¿»≈

בעל בכור לאכול מותר ישראל שא� במומו, ויאכלנו מו�, בו שיפול

ÌÈÏ‡¯NÈמו�; È¯ÓÁÂ ÌÈ�‰Î È¯ÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ�˙B�Â�לעני היינו – ¿¿ƒ»»À¿≈…¬ƒ¿À¿≈ƒ¿¿≈ƒ
ואי� עצמו, בפני קרב והקומ� ישראל, כמנחת נקמצת שהיא מנחתו,

אלא כולה, נשרפת שהיא כה� כמנחת נשרפי�, אלא נאכלי� שייריה

ה). במשנה לעיל שבארנו (כמו הדש� בבית השיירי� נשרפי� שמספק

Ì‰È�L eÈ‰,והשני הראשו� הבעלי�, שני –ÌÈ�‰k�הב והרי – »¿≈∆…¬ƒ
כה�, ודאי לאחרו� שבעה ב� ספק לראשו� תשעה ב� ספק ‰e‡שהוא

Ì‰ÈÏÚ Ô�B‡ואסור כאונ� דינו מה� אחד כל של מיתתו ביו� – ≈¬≈∆
אביו, הוא שמא קדשי�, ובאכילת הקרבנות ‡ÌÈ��Bבעבודת Ì‰Â¿≈¿ƒ

ÂÈÏÚ,�קדשי ובאכילת בעבודה ואסור עליו אונ� מה� אחד כל – »»
הוא; בנו BÏשספק ÔÈ‡nhÓ Ô�È‡ Ì‰Â ,Ì‰Ï ‡nhÓ B�È‡ ‡e‰≈ƒ«≈»∆¿≈≈»ƒ«¿ƒ

בגמרא לחומרא. איסור שספק במשנתנו– ששנינו ממה "mdeשואלי�:

"eilr mippe`יהיו הבעלי� ששני ייתכ� וכיצד קיימי�, ששניה� משמע

היא אסורה הרי מהראשו� נתגרשה א� קיימי�? יהיו ושניה� כהני�

שנינו ולמה חלל, ספק הוא הב� הרי בעבירה, נשאה השני וא� לשני,

כ� mdl"אחר `nhin epi` `ed"הוא שמא מיטמא, אינו לשני אמנ� ?

להיטמא, רשאי הרי לראשו� אבל הוא, כשר וכה� הראשו� של בנו

השני של בנו וא� לאביו, להיטמא לכה� מותר הרי הוא, בנו שא�

ששנינו ומה למתי�? להיטמא לו ומותר חלל כה� הוא הרי "ede`הוא,

"mdilr ope`של עצמותיו וכשליקט השני כשמת לפרש אמנ� אפשר

ש לפרש, אפשר היא� אבל eilr",הראשו�, mippe` md"�ששניה היינו

אותה קידש שהראשו� כגו� בגמרא, ומפרשי� כשר? כה� והוא קיימי�

לשני ונישאה והלכה גט, בלא ממנו ויצאה נתקיי�, שלא תנאי על

והוא קיימי�, שניה� שיהיו אפשר זה שבכגו� חדשי�, שלושה בתו�

ששנינו וזהו כשר. כה� mdlיהיה `nhin epi` `edye ,eilr mippe` mdy;

Ô˙B‡ L¯BÈ B�È‡ ‡e‰ולומר לדחותו יכולי� הוודאיי� שהיורשי� – ≈≈»
אתה שאחינו ראיה הבא איגר),לו: עקיבא רבי תוספות ‰Ì(עיי� Ï·‡¬»≈

B˙B‡ ÔÈL¯BÈספקי ה�, יורשו, שהאב שדינו זרע, הניח לא א� – ¿ƒ
הירושה; את חולקי� ÏLהאבות, B˙ÏÏ˜ ÏÚÂ B˙kÓ ÏÚ ¯eËÙe»««»¿«ƒ¿»∆

‰Ê ÏLÂ ‰Ê,מיתה חייב אינו מה�, אחד את קלל או הכה א� – ∆¿∆∆
קילל או אחת בבת שניה� את הכה א� בר�, אביו. ספק אלא שאינו

חייב הריהו אחד בדיבור רמב"�);אות� ÏL(גמרא; B¯ÓLÓa ‰ÏBÚÂ¿∆¿ƒ¿»∆
Ê‰Ê ÏLÂ נחלקי�‰ היו שהכהני� תענית) (במסכת בארנו כבר – ∆¿∆∆

שבוע המקדש בבית עובד היה משמר וכל משמרות, וארבעה לעשרי�

האבות מספקי אחד כל של במשמרו עובד זה וכה� הסדר, לפי אחד

באה שהמשנה מפרשי�, יש שירצה; משמר באיזה כלומר שלו,

עליו מעכבי� המשמר בני שאי� ברטנורא);להשמיענו מפרשי�(רש"י; ויש

שיעבוד(בגמרא), לכופו יכול האבות ספקי של מהמשמרות אחד שכל

לעבוד, ראוי שאינו פסול כה� בכ� יש יאמרו: שלא שלה�, במשמר

˜ÏBÁ B�È‡Âלדחותו יכול אחד שכל בקרבנות, חלק נוטל אינו אבל – ¿≈≈
שלנו; מהמשמר אתה אי� לו: ‡Á„ולומר ¯ÓLÓa Ì‰È�L eÈ‰ Ì‡ƒ»¿≈∆¿ƒ¿»∆»

אחד, אב בבית וא� אחד, במשמר היו הבעלי� ששני מבואר בגמרא –

נחלק משמר כל שהרי המשמר, של יו� באותו שניה� שעבדו היינו

השבוע, ימות לפי אבות, ‡Á„לבתי ˜ÏÁ ÏËB�אותו של בקרבנות – ≈≈∆∆»
שיי�. הוא אב בית ולאותו משמר לאותו מקו� מכל שהרי יו�,

izdw - zex`ean zeipyn
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àGLa äöéìç úåöîïéðic äL,ìL elôàåúBèBéãä ïzL.ìòðîa äöìç–äøLk dúöéìç;ïéìétðàa–äìeñt dúöéìç. ¦§©£¦¨¦§¨©¨¦©£¦§¨§¨¤§¨§¨§¦§¨£¦¨¨§¥¨§©§¦¦£¦¨¨§¨

á÷ò Bì LiL ìcðña–øLk;á÷ò Bì ïéàLå–ìeñt.ähîìe äáekøàä ïî–äøLk dúöéìç;äìòîìe äáekøàä ïî §©§¨¤¤¨¥¨¥§¤¥¨¥¨¦¨©§¨§©¨£¦¨¨§¥¨¦¨©§¨§©§¨
–äìeñt dúöéìç. £¦¨¨§¨
áBlL BðéàL ìcðña äöìç,õò ìL ìcðña Bà,ïéîia ìàîN ìLa Bà–äøLk dúöéìç.ìBëé àeäL ìBãâá äöìç ¨§¨§©§¨¤¥¤§©§¨¤¥§¤§Ÿ©¨¦£¦¨¨§¥¨¨§¨§¨¤¨

ai`.zeheicd ozyly elit`e .dvilg zevn,äùìùá äöéìç úåöî ïðúã â"òàå .íéðééã ïéòë íé÷åñôä úåø÷äì íéòãåé åéäéù êéøöù ,íéðééã åäì éø÷ã àäå
:úåø÷äì íéòãåé ïéà åìéôà äùìùä ìò íéôéñåîù åììä íéðùäå .àúìéî éîåñøôì äùîçá äöéìç äéäúù ,íéøçà íéðù ïäîò óøöì ïéëéøö.lrpnêø øåò ìù

ìáà .àëéì àäå ïðéòá ïéâîã éãéî ïðàå ,êø àåäå ìéàåä äéòøëà áúééî òåø÷ éë åìéôàã ,äìòîìî òåø÷ ìòðîá õåìçé àîù äøéæâ ,àì äìçúëì ìáà ,äøùë åúöéìç
:àéä ìãðñá äöéìç ø÷éò êëìä ,òåø÷ ìãðñá õåìçé àîù øæâîì àëéì ,äéòøëà áúééî àì òåø÷ éëå äù÷ øåò ìù àåäù ìãðñ.ze`iltp`aìù íéìâø éúá ïéîë

:ãâá.dleqt dzvilgàëä áéúë ,ïðéòá ïéâîã éãéîã(ä"ë íéøáã)íúä áéúëå åìòð(æ"é ìà÷æçé):øåò àåäå ,ùçú êìòðàå.dleqt dzvilg dlrnle daekx`d on
:äáåëøàä ïî äìòîì úåøåù÷ ìòðîä úåòåöø åéäù

a.dxyk ur ly lcpqa:øåò äôåçî äéäéù àåäå.lecba dvlg:äøùë åúöéìç åá êåìäì ìåëé íà ,åìâø úãîî ìåãâ ìãðñä äéäù.ohwa e`,åìâø úãîî

`xephxa yexit
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ועלתה יבמתו, את לקחת האיש יחפ� לא "וא� ז�י): כה, (דברי� הייבו� בפרשת כתוב

יבמי. אבה לא בישראל ש� לאחיו להקי� יבמי מא� ואמרה הזקני� אל השערה יבמתו

לקחתה. חפצתי לא ואמר ועמד אליו, ודברו עירו זקני לו ipirlוקראו eil` eznai dybpe

z` dpai `l xy` yi`l dyri dkk dxn`e dzpre ,eipta dwxie elbx lrn elrp dvlge mipwfd

.eig` ziaהחליצה מצוות סדר ללמד בא פרקנו – הנעל". חלו� בית בישראל, שמו ונקרא

דיניה. ופרטי

GLa ‰ˆÈÏÁ ˙ÂˆÓÔÈ�ic ‰L:שנאמר שלושה, של די� בית בפני – ƒ¿«¬ƒ»ƒ¿»«»ƒ
אל השערה יבמתו לעיני...mipwfd"ועלתה אליו יבמתו ונגשה

וחלצה שקול,הזקני� די� בית ואי� שניי�, – זקני� מיעוט נעלו...",

שלושה, והרי אחד, עוד עליה� ‰„BËBÈ˙הוסיפו ÔzLÏL elÙ‡Â«¬ƒ¿»¿»∆¿
ברישא נקטה שמשנתנו מבואר, בגמרא לדייני�. נסמכו שלא –"mipiic"

את וליבמה ליב� להקריא יודעי� שיהו צרי� מקו� שמכל להשמיענו,

החליצה, שבפרשת –הפסוקי� ליבמה eig`lהיינו: miwdl inai o`n"

,"inai da` `l l`xyia my�וליב–,"dzgwl izvtg `l"ליבמה ושוב

– החליצה) `eig".(לאחר zia z` dpai `l xy` yi`l dyri dkk"�כ

מכל בשלושה", חליצה "מצוות ששנינו: פי על שא� בגמרא, אמרו

בפני החליצה שתהיה אחרי�, שניי� עוד עמה� לצר� צריכי� מקו�

בית בכלל אינ� הנוספי� השניי� ואות� הדבר; פירסו� לש� חמישה,

ה�. כשרי� להקרות, יודעי� אינ� ואפילו ÏÚ�Óa,די�, ‰ˆÏÁ»¿»¿ƒ¿»
‰¯Lk d˙ˆÈÏÁוחלצה" נאמר: החליצה בעני� –elrp,"רגלו מעל ¬ƒ»»¿≈»

בנעל חלצה וא� שלמה, הנעל שתהא וצרי� עור, של אלא נעל ואי�

בגמרא, אמרו מכא� פסולה; החליצה מלמעלה), (קרועה מרופטת

החליצה מצוות שהואילlcpqa,שלכתחילה קשה, עור של שהוא

שמא חוששי� אי� הרגל, על מתיישב ואינו תקנה לו אי� ומשנקרע

כ� שאי� מה קרוע; בסנדל ר�lrpna,תחלו� עור של (oirkשהוא

(eply lrpnd�חוששי כ� ומתו� לנעלו, נוהגי� מרופט כשהוא שא� ,

ב לכתחילה חולצי� אי� הלכ� קרוע, במנעל תחלו� ובאהשמא מנעל;

א� בדיעבד, מקו� שמכל ללמד, dxyk.משנתנו dzvilg ,lrpna dvlg

dvlgÔÈÏÈt�‡a,לבד של או צמר של או בד של במנעל –d˙ˆÈÏÁ ¿«¿ƒƒ¬ƒ»»
‰ÏeÒtוזה עור, של אלא נעל נקרא שאי� לעיל, שבארנו מהטע� – ¿»

עור. של Ú˜·אינו BÏ LiL Ïc�Òaאחורי את ומקי� הזקו� העור – ¿«¿»∆∆»≈
לחליצה;Lk¯הרגל, –ÏeÒt ,·˜Ú BÏ ÔÈ‡LÂ,�מפרשי יש – »≈¿∆≈»≈»

לו כשיש דווקא הוא לחליצה הראוי שהסנדל היא, משנתנו שכוונת

שנקטה ומה פסולה, החליצה עקב, לו שאי� בסנדל חלצה וא� עקב,

xyk"משנתנו ,awr el yiy lcpqa"�משו אלא אינו דיעבד, לשו� –

פסול בדיעבד אפילו עקב לו אי� שא� מפרשי�,(תוספות)סיפא, ויש .

סוליה, לו שאי� פי על א� עקב, לו שיש שסנדל ללמד, באה שמשנתנו

לכתחילה שכ� דיעבד, לשו� המשנה נקטה ומכא� הוא, כשר מקו� מכל

סוליה בה שיש נעל טוב").צרי� יו� ‰‡¯dvlg‰·ek("תוספות ÔÓ– ƒ»«¿»

הארכובה,hÓÏe‰הבר�, מ� למטה קשורות הסנדל רצועות שהיו – ¿«»
‰¯Lk d˙ˆÈÏÁשכתוב –,"elbx lrn elrp dvlge"הארכובה מ� ולמטה ¬ƒ»»¿≈»

רגלו"; "מעל נקרא זה ÏÚÓÏe‰הרי ‰·ek¯‡‰ ÔÓרצועות שהיו – ƒ»«¿»¿«¿»
הארכובה, מ� למעלה קשורות ÏeÒt‰הסנדל d˙ˆÈÏÁשעיקר – ¬ƒ»»¿»

ה שתהא וצרי� הרצועות, התרת הוא elbx",תרת�החליצה lrn"ואילו

שמשנתנו מפרשי�, ויש רגלו". "מעל נקרא זה אי� הארכובה מ� למעלה

וחלצה הבר�, מ� למטה נחתכה שא� רגלו, שנחתכה בקיטע ללמד באה

החליצה הבר�, מ� למעלה נחתכה וא� כשרה, החליצה הנעל, את מש�

(רש"י).פסולה

:ixi`nd azek ,epzpyna epipyy lcpqe lrpn oipra

וא� עור; של ושניה� עשויי�, לרגליי� שניה� והסנדל שהמנעל שתדע "צרי�

יותר לסנדל ולא מסנדל יותר למנעל משמעות בו אי� בתורה האמור "נעל"

הוא. אחד מנעל ולשו� נעל שלשו� למנעל, עליו מוכיח הלשו� שהרי ממנעל,

יא, (ישעיה שכתוב כמו הסנדל, על נאמר שהוא בקבלה מצינו כ� פי על וא�

בזמ� אד� בני שרוב פי על וא� בסנדלי�. ומתרגמי�: בנעלי�" "והדרי� טו):

התורה, מ� חליצה לעני� מקו� מכל מבנעלי�, יותר בסנדלי� מנהג� היה הקדו�

לעשותה שלא גזרו שחכמי� אלא כלו�; ביניה� ואי� זה, כדי� וזה זה כדי� זה

במנעל א� כשרה חליצתה בדיעבד מקו� ומכל בסנדל. אלא לכתחילה במנעל

.(epzpyna epipyy enk)

הוא: מזה זה תכונת� שתיי�lrpndyושינוי מחתיכות ועשוי דק, מעור עשוי

הנקרא הרגל כ� ה� סביבותיה, בכל הרגל כל וחופה שלנו, כעי� שלש או

וקצרות דקות ורצועות שלנו, כמנעל הכל עקבו, ה� הרגל, גב ה� "סולה",

צרי� ואינו הרגל. בגב עצמו המנעל על ונקשרות ומכא� מכא� מעקבו יוצאות

מועט. בקשר דיו הרגל כל את מקי� שהוא שמאחר ארוכות, lcpqeלרצועות

הדורסת הרגל כ� מקבלת והיא אחת, עור חתיכת אלא בו ואי� קשה, מעור עשוי

שיש אלא הרגל, פני את חופה אינה אבל הרגל, שמאחורי ועקב בקרקע

ורצועות "אזניי�", התלמוד בלשו� הנקראות חוליות, החתיכה בשפתות

הרגל גב על אות� וקושרי� חוליות באות� נכנסות הרצועות ואות� ארוכות...,

על פעמי� קשריה� את ומסיימי� וקשרי�ומאחוריה, הרגל, גב על פעמי� השוק

בהידוק..." הרגל על אות� מעמידי� אלו

ואחר תתיר� והחולצת הרגל, גב על רצועות שיקשרו הוא, הדברי� "ועיקר

(בירושלמי): שאמרו וזהו הרגל, מעל הסנדל או המנעל את תשמט "xwirכ�

"...zerevxd zxzd dvilg

ב ה נ ש מ ר ו א ב

BlL B�È‡L Ïc�Òa ‰ˆÏÁ,אחר מאד� אותו ששאל היב�, של – »¿»¿«¿»∆≈∆
ıÚ ÏL Ïc�Òa B‡עור המחופה ÔÈÓia(גמרא),– Ï‡ÓN ÏLa B‡ ¿«¿»∆≈¿∆¿…«»ƒ

הימנית, ברגלו נתו� שהיה שמאל של סנדל שחלצה –‰¯Lk d˙ˆÈÏÁ¬ƒ»»¿≈»
"וחלצה שנאמר: שלו, הסנדל שיהא ראוי שלכתחילה אמרו, בגמרא –

elrpובברייתא כשרה; חליצתה שלו שאינו בסנדל א� שבדיעבד אלא ,"

תלמוד מניי�? אד� כל של נעל נעלו, אלא לי אי� נעלו", "וחלצה שנו:

"נעל" lrpd")לומר uelg zia")תלמוד מה כ� א� מקו�. מכל נעל ,

izdw - zex`ean zeipyn
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Ba Cläì,Bìâø áBø úà äôBç àeäL ïèwa Bà–äøLk dúöéìç.äìéla äöìç–äøLk dúöéìç;øæòéìà éaøåìñBt. §©¥§¨¨¤¤¤©§£¦¨¨§¥¨¨§¨©©§¨£¦¨¨§¥¨§©¦¡¦¤¤¥
ìàîOa–äìeñt dúöéìç;øæòéìà éaøåøéLëî. ©§Ÿ£¦¨¨§¨§©¦¡¦¤¤©§¦

âä÷÷øå äöìç,äàø÷ àG ìáà–äøLk dúöéìç.ä÷÷øå äàø÷,äöìç àG ìáà–äìeñt dúöéìç.äàø÷å äöìç, ¨§¨§¨§¨£¨¨§¨£¦¨¨§¥¨¨§¨§¨§¨£¨¨§¨£¦¨¨§¨¨§¨§¨§¨
ä÷÷ø àG ìáà–øæòéìà éaøøîBà:äìeñt dúöéìç;àáé÷ò éaøøîBà:äøLk dúöéìç.øîàøæòéìà éaø:äëk" £¨¨§¨©¦¡¦¤¤¥£¦¨¨§¨©¦£¦¨¥£¦¨¨§¥¨¨©©¦¡¦¤¤¨¨
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øæòéìà éáøë äëìäå .äøùë åúöéìç åìâø áåø úà äôåç íà:ìàîùá äöéìç øéùëîù äîá åúåîë äëìä ïéàå ,äìéìá äöéìç ìñåôù äîá
b.dxyk dzvilg d`xw `le dvlgáéúëã àåä äùòîà ,àáåëéò òîùîã äëë àðîçø áúë éëã(ä"ë íéøáã):àåä àîìòá øåáéã äàéø÷å ,ùéàì äùòé äëë

.yi`a dyrn `idy xac:àåä ùéà ìù åôåâá äùòî åàìã ä÷é÷ø é÷åôàì ,ùéà ìù åôåâá äùòî äùåò äùàäù äöéìç ïåâë
c.dleqt ezvilg ulgpy yxgd:øùë øçà çà ùéù íå÷îá äøèåô åðéàù.dleqt dvlgy zyxgdeäð÷ú äì ïéàå ,äúöéìçá úøèôð äðéà äîöò àéäù

:èâá àéöåé àéöåäì êë øçà äöø íàå ,íåáéá àìà.dleqt dzvilg ohwl zvlegdeäúåà øçà íáéúäì äìåëé äðéà ,äìåñô äöéìç ïé÷øôá ïðéðúã àëéä ìë
ïéà éøîà ïðáø åìéàã ,àéä øéàî 'ø ,íáéúäìî äìñåôù òîùîã äìåñô äöéìç ïè÷ úöéìçì éø÷ã àðú éàäå .àîìòì äøéúäì àúééìòî úøçà äöéìç äëéøöå äöéìç
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`xephxa yexit

בו להל� יכול שאי� גדול לנעל פרט לו, הראוי נעלו "נעלו"? לומר

עקב". לו שאי� לסנדל ופרט רגלו, רוב חופה שאינו לקט� «¿«ÏÁˆ‰ופרט
ÏB„‚·,רגלו ממידת גדול שהיה בסנדל –Ba Cl‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ¿»∆»¿«≈

רגלו, מעל נשמט ואינו –ÔËwa B‡,רגלו ממידת קט� שהיה בסנדל – ¿»»
BÏ‚¯ ·B¯ ˙‡ ‰ÙBÁ ‡e‰L,רגלו כ� של רובה את מכסה – ∆∆∆«¿

‰¯Lk d˙ˆÈÏÁתבוא שמא בגדול, תחלו� לא לכתחילה בר�, – ¬ƒ»»¿≈»
שמא בקט�, תחלו� לא וכ� פסולה. חליצתה ותהא לגמרי, רפוי לחלו�

פסולה. חליצתה ותהא רגלו רוב את חופה שאינו בסנדל לחלו� תבוא

‰¯Lk d˙ˆÈÏÁ ,‰ÏÈla ‰ˆÏÁושנינו די�, כגמר היא שהחליצה – »¿»««¿»¬ƒ»»¿≈»
בחליצה ויש בלילה", וגומרי� ביו� דני� ממונות "דיני א): ד, (סנהדרי�

כתובתה גובה והיא הואיל ממונות, דיני יוס�");משו� Èa¯Â¿«ƒ("נימוקי
ÏÒBt ¯ÊÚÈÏ‡החליצה שלדעתו בלילה, שנעשתה החליצה את – ¡ƒ∆∆≈
היא. די� `xfrilכתחילת iaxk dklde.(טז ד, ייבו� הל' …¿»Ï‡ÓOa(רמב"�

היב�, של השמאלית מרגלו הסנדל את חלצה –‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ¬ƒ»»¿»
שכ� ימנית, ש� מה ממצורע, רגלו" "רגלו, שווה בגזירה שלמדי� –

נאמר יד):במצורע יד, ימנית.(ויקרא כא� א� הימנית", רגלו בה� "ועל

¯ÈLÎÓ ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯Âלומד שאינו השמאלית, ברגל חליצה – ¿«ƒ¡ƒ∆∆«¿ƒ
ezenk.ממצורע. dkld oi`e
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‰ˆÏÁ,�היב של נעלו –‰˜˜¯Âמעל נעלו "וחלצה שכתוב: כמו – »¿»¿»¿»
בפניו", וירקה ˜¯‡‰רגלו ‡G Ï·‡�לקרות שעליה הפסוקי� את – ¬»»¿»

ו), משנה להל� Lk¯‰(כמפורט d˙ˆÈÏÁבדיעב הקריאה,– שחסרו� ד, ¬ƒ»»¿≈»
החליצה. את פוסל אינו מעשה, ולא דיבור את˜¯‡‰שהיא – »¿»

וירקה,Â¯˜˜‰הפסוקי�, –‰ˆÏÁ ‡G Ï·‡,רגלו מעל נעלו – ¿»¿»¬»»¿»
‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁהואיל הייבו�, מ� לפוטרה חליצה זו שאי� כלומר – ¬ƒ»»¿»

מעשה בה חסר הנעל.והיה את–Â˜¯‡‰נעלו,–ÏÁˆ‰חליצת »¿»¿»¿»
¯˜˜‰הפסוקי�, ‡G Ï·‡–:mi`pz dfa ewlgp:¯ÓB‡ ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯ ¬»»¿»«ƒ¡ƒ∆∆≈

‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ.החליצה את מעכב זה הרי מעשה, שחסר שכל – ¬ƒ»»¿»
‰¯Lk d˙ˆÈÏÁ :¯ÓB‡ ‡·È˜Ú Èa¯פוסל אינו הרקיקה שחסרו� – «ƒ¬ƒ»≈¬ƒ»»¿≈»

החליצה. NÚÈ‰"את ‰Îk" :¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡:בחליצה נאמר – »««ƒ¡ƒ∆∆»»≈»∆
"dyri dkk:�ודורשי אחיו", בית את יבנה לא אשר "dkkלאיש

dyri,"‰NÚÓ ‡e‰L ¯·c Ïk,הרקיקה ובי� הנעל חליצת בי� – »»»∆«¬∆
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שא� מכא�, בו. מעכבת קריאה לקריאה, ראוי שאינו כל אבל לקריאה.
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האיש", יחפו� לא "וא� החליצה: בפרשת שנאמר ממה ממעטי� שקט�

בר�, בפרשה. נאמרה לא "אשה" אבל קט�, ולא "איש" ודורשי�:

dleqt"הגורסי� dzvilg",�הטע מבארי� שלפנינו) שמקישי�(כגירסה
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izdw - zex`ean zeipyn
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החליצה. NÚÈ‰"את ‰Îk" :¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡:בחליצה נאמר – »««ƒ¡ƒ∆∆»»≈»∆
"dyri dkk:�ודורשי אחיו", בית את יבנה לא אשר "dkkלאיש

dyri,"‰NÚÓ ‡e‰L ¯·c Ïk,הרקיקה ובי� הנעל חליצת בי� – »»»∆«¬∆
·kÚÓחליצתה הללו, מהמעשי� אחד חסר שא� החליצה, את – ¿«≈
¯‡È‰פסולה. ÌMÓ :‡·È˜Ú Èa¯ BÏ ¯Ó‡בא אתה זה ממקרא – »««ƒ¬ƒ»ƒ»¿»»

ש�: נאמר והרי לדברי�? ראיה LÈ‡Ï",להביא ‰NÚÈ ‰Îk"ללמדנו »»≈»∆»ƒ

אלא החליצה את מעכב LÈ‡aשאינו ‰NÚÓ ‡e‰L ¯·c Ïk– »»»∆«¬∆»ƒ
כ� שאי� מה רגלו, מעל הנעל חליצת היינו האיש, של בגופו שנעשה

חליצתה ירקה, לא א� א� הלכ� האיש, של בגופו מעשה שאינה רקיקה,

עקיבא שרבי היינו בניחותא, ראיה" "מש� מפרשי� יש בדיעבד. כשרה

לרבי לדבריו.אמר ג� ראיה שמש� aiwr`אליעזר, iaxk dklde�"רמב)

יב). ד, ייבו� הל'

ד ה נ ש מ ר ו א ב

L¯Á‰,מדבר ואינו שומע שאינו –ıÏÁpL;יבמתו לו שחלצה – «≈≈∆∆¡«
שהחרש לפי מקו�), בכל כמו "שחל�" (ולא "שנחל�" משנתנו ונקטה

לעיל באורנו (עיי� בחליצה להתירה להתכוו� יכול ואינו דעת בר אינו

ב), ÏÁLˆ‰ב, ˙L¯Á‰Â,החליצה מעשה שעשתה –˙ˆÏBÁ‰Â ¿«≈∆∆∆»¿»¿«∆∆
ÔËwÏשלא או אחד, ויו� שנה עשרה שלש מב� פחות שהוא ליב� – «»»

שערות, שתי ÏeÒt‰הביא d˙ˆÈÏÁכלומר –ulgpy yxgdאינו ¬ƒ»»¿»
כשר אחר אח שיש במקו� יבמתו את בחליצתו "נימוקיפוטר (רש"י;

טוב"); יו� "תוספות ועיי� dvlgyיוס�"; zyxgdeנפטרת היא אי�

ייבו�; אלא תקנה לה ואי� ohwl,בחליצתה, zvlegde,פסולה חליצתה

כשרה אחרת חליצה וצריכה חליצה, אותה אחר להתייב� יכולה שאינה

פוסלה קט� שחליצת הסובר מאיר, כרבי ומשנתנו אד�, לכל להתירה

כלו� קט� בחליצת שאי� סוברי�, חכמי� בר�, לאחי�; מלהתייב�

מלהתייב� נפסלה ברטנורא)ולא בחרש(רמב"�; שהטע� אמרו, בגמרא .

הפסוקי�. את לקרוא יכולי� שאינ� לפי פסולה, שחליצת� ובחרשת

בראויי� דווקא היינו מעכבת, אינה שהקריאה לעיל ששנינו פי על וא�

שא� מכא�, בו. מעכבת קריאה לקריאה, ראוי שאינו כל אבל לקריאה.

והאילמת האיל� שדווקא כותבי�, ויש פסולה. חליצת� והאילמת האיל�

החרש אבל לקריאה, ראויי� שאינ� שהזכרנו, מהטע� פסולה, חליצת�

דעת בני שאינ� לפי כלו�, חליצת� אי� ד,והחרשת ייבו� הל' (רמב"�

הרמב"�). לפי משנתנו מתיישבת כיצד שמבאר משנה" "מגיד ועיי� «»̃¿pË‰יג;
‰ˆÏÁL,לגדול –ÏÈc‚zMÓ ıGÁz;�אד לכל להתירה כדי – ∆»¿»«¬ƒ∆«¿ƒ

‰ˆÏÁ ‡G Ì‡Â,משהגדילה –‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ:�גורסי ויש – ¿ƒ»¿»¬ƒ»»¿»
,dxyk dzvilgחליצה קטנה חליצת ועיי�שבדיעבד הרי"�; (ירושלמי;

טוב"), יו� לפי"תוספות לקטנה, קט� בי� שמבדילי� הטע�, ומפרשי�

האיש", יחפו� לא "וא� החליצה: בפרשת שנאמר ממה ממעטי� שקט�

בר�, בפרשה. נאמרה לא "אשה" אבל קט�, ולא "איש" ודורשי�:

dleqt"הגורסי� dzvilg",�הטע מבארי� שלפנינו) שמקישי�(כגירסה

מאיר רבי כדעת לאיש, ש�).אשה תוספות ועיי� ב; קה, יבמות (גמרא

izdw - zex`ean zeipyn



`קיב dpyn xyr dyely wxt zenai zkqn

äíéðLa äöìç,GLa Bàìeñt Bà áBø÷ ïäî ãçà àöîðå äL–äìeñt dúöéìç.øìcðqä ïðçBé éaøå ïBòîL éaø ¨§¨¦§©¦¦§¨§¦§¨¤¨¥¤¨¨£¦¨¨§¨©¦¦§§©¦¨¨©©§§¨
ïéøéLëî.ïéøeñàä úéáa dðéáì Bðéa õìçL ãçàa äNòîe,éðôì äNòî àáeàáé÷ò éaø,øéLëäå. ©§¦¦©£¤§¤¨¤¨©¥§¥¨§¥¨£¦¨©£¤¦§¥©¦£¦¨§¦§¦

åäöéìç úåöî:ïéc úéáì Bzîáéå àeä àa,äåBì úðâBää äöò Bì ïéàéOî ï.øîàpL(ç ,äë íéøáã):Bøéò-éð÷æ Bì-eàø÷å" ¦§©£¦¨¨¦¦§§¥¦§¥©¦¦¥¨©¤¤¤¤¡©§¨§¦§¥¦
"åéìà eøaãå.úøîBà àéäå:ìàøNéa íL åéçàì íé÷äì éîáé ïàî","éîaé äáà àG(æ ,íù íù).øîBà àeäå:ézöôç àG" §¦§¥¨§¦¤¤¥¥§¨¦§¨¦§¨¦¥§¦§¨¥¨¨©§¦§¥¨©§¦

"dzç÷ì(ç ,íù íù).ìáeíéøîBà eéä Lãwä ïBL.íéð÷fä éðéòì åéìà Bzîáé äLbðå",ä÷øéå Bìâø ìòî Bìòð äöìçå §©§¨¦§©Ÿ¤¨§¦§¦§¨§¦§¥¨§¥¥©§¥¦§¨§¨©£¥©©§§¨§¨
"åéðôa(è ,íù íù)–íéðicì äàøpä ÷ø.äøîàå äúðòå","åéçà úéa-úà äðáé-àG øLà Léàì äNòé äëk(íù).ãò §¨¨Ÿ©¦§¤©©¨¦§¨§¨§¨§¨¨¨¥¨¤¨¦£¤¦§¤¤¥¨¦©

ïéø÷î eéä ïàk.àø÷äLëeñBð÷øä éaøäLøtä ìk úà øîâå íèéò øôëa äìàä úçz,äLøtä ìk ïéøîBb úBéäì e÷æçä. ¨¨©§¦§¤¦§¨©¦ª§¨©©¨¥¨¦§©¥¨§¨©¤¨©¨¨¨ª§§¦§§¦¨©¨¨¨
ìàøNéa BîL àø÷ðå","ìòpä õeìç úéa(é ,íù íù)–íéãéîìza äåöî àGå ïéðica äåöî.äãeäé éaøøîBà:ìò äåöî §¦§¨§§¦§¨¥¥£©¨©¦§¨©©¨¦§¦§¨©©§¦¦©¦§¨¥¦§¨©

øîBì íL íéãîBòä ìk:ìòpä õeìç,ìòpä õeìç,ìòpä õeìç. ¨¨§¦¨©£©©©£©©©£©©©
ø ù ò ä ù å ì ù ÷ ø ô

àéànL úéaíéøîBà:úBñeøà àlà ïéðàîî ïéà;ìlä úéáeíéøîBà:úBàeNðe úBñeøà.éànL úéaíéøîBà:ìòaa ¥©©§¦¥§¨£¦¤¨£¥¦¥§¦£§¥©©§¦©©©
íáia àGå;ìlä úéáeíéøîBà:íáiáe ìòaa.éànL úéaíéøîBà:åéðôa;ìlä úéáeíéøîBà:åéðôa àHLå åéðôa.úéa §©¨¨¥¦¥§¦©©©©¨¨¥©©§¦§¨¨¥¦¥§¦§¨¨§¤§¨¨¥

d.mipya dvlg:íéøùë.dylya e`:íéøùë íéðù íà éë åøééúùð àìã ,ìåñô åà áåø÷ íäî ãçà äéäå.dleqt dzvilgäøùë äöéìç ïéàù äëìä ïëå
:äùìùî úåçôá

e.el zpbedd dvr÷æ àéäå ãìé àåä íà:êúåîëù ìöà êìë äð÷æ ìöà êì äî äãìé ìöà êì äî åì íéøîåà ,äãìé àéäå ï÷æ àåä ,äð.inai o`n d`xew,àøå÷å
:ìòðä õåìç ìòðä õåìç ìòðä õåìç øîåì íù íéãîåòä ìë ìò äåöî øîàã äãåäé éáøë äëìäå .ùéàì äùòé äëë ,äàøå÷å ú÷÷åøå úöìåç .äúç÷ì éúöôç àì

bi`.zeqex` `l` oip`nn oi` mixne` i`ny zia:ïéñåøàä ïî àìà úðàîî äðéà ,äéçàå äîà äåàéùäù äîåúé.lraaåá äðàéî àìå úî íà ìáà

`xephxa yexit

ה ה נ ש מ ר ו א ב

דנה משנתנו שלושה. של די� בית בפני שתתקיי� דינה חליצה שמצוות שנינו, א במשנה

שניי�. בפני שנעשתה בחליצה

ÌÈ�La ‰ˆÏÁ,�שניי של די� בית בפני –GLa B‡‰Lאו – »¿»ƒ¿«ƒƒ¿»
שלושה בפני ˜¯B·,שחלצה Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓ�Â,ליבמה או ליב� – ¿ƒ¿»∆»≈∆»

ÏeÒt B‡,�כשרי שניי� א� כי נשתיירו שלא ולדי�, לעדות –d˙ˆÈÏÁ »¬ƒ»»
‰ÏeÒt.שלושה בפני אלא כשרה חליצה שאי� –Èa¯Â ÔBÚÓL Èa¯ ¿»«ƒƒ¿¿«ƒ

ÔÈ¯ÈLÎÓ ¯Ïc�q‰ Ô�ÁBÈ.משלושה בפחות א� החליצה את – »»««¿¿»«¿ƒƒ
ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a d�È·Ï B�Èa ıÏÁL „Á‡a ‰NÚÓeבגמרא – «¬∆¿∆»∆»«≈¿≈»¿≈»¬ƒ

מבחו�, עדי� שני שראו כגו� È˜Ú·‡מבואר, Èa¯ È�ÙÏ ‰NÚÓ ‡·e»«¬∆ƒ¿≈«ƒ¬ƒ»
בבית חבוש שהיה עקיבא רבי לפני המעשה שבא מפרשי�, בגמרא –

החליצה.ÈLÎ‰Â¯האסורי�, את –.`nw `pzk dklde ¿ƒ¿ƒ

ו ה נ ש מ ר ו א ב

‰ˆÈÏÁ ˙ÂˆÓ?כיצד –‡e‰ ‡a– היב� –,ÔÈc ˙È·Ï BzÓ·ÈÂ ƒ¿«¬ƒ»»ƒƒ¿¿≈ƒ
BÏ ˙�‚B‰‰ ‰ˆÚ BÏ ÔÈ‡ÈOÓ Ô‰Âהוא שא� כגו� טובה, עצה – ¿≈«ƒƒ≈»«∆∆

ולא לחלו� לו מייעצי� צעירה, והיא זק� שהוא או זקנה והיא צעיר

‡ÂÈÏ"לייב�, e¯a„Â B¯ÈÚŒÈ�˜Ê BÏŒe‡¯˜Â" :¯Ó‡pLהיינו – ∆∆¡«¿»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈»
לו. הראויי� ÂÈÁ‡Ïדברי� ÌÈ˜‰Ï ÈÓ·È Ô‡Ó" :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆≈≈¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

ÈzˆÙÁ ‡G" :¯ÓB‡ ‡e‰Â ."ÈÓaÈ ‰·‡ ‡G ,Ï‡¯NÈa ÌL≈¿ƒ¿»≈»»«¿ƒ¿≈»«¿ƒ
"dzÁ˜ÏÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ L„w‰ ÔBLÏ·e יבמה. בי� יב� בי� – ¿«¿»ƒ¿«…∆»¿ƒ

הקודש בלשו� הללו הפסוקי� את לומר ד).צריכי� ז, סוטה משנה (עיי�

BÏ‚¯ ÏÚÓ BÏÚ� ‰ˆÏÁÂ ,ÌÈ�˜f‰ È�ÈÚÏ ÂÈÏ‡ BzÓ·È ‰Lb�Â"¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»¿≈≈«¿≈ƒ¿»¿»«¬≈««¿
ÌÈ�icÏ ‰‡¯p‰ ˜¯ ,"ÂÈ�Ùa ‰˜¯ÈÂאת לראות צריכי� הדייני� – ¿»¿»¿»»…«ƒ¿∆««»ƒ

שהתיבות כלומר מפיה מוציאתו שהיבמה בשעה mipwfd"הרוק, ipirl"

בפניו". "וירקה על א� LÈ‡Ïמוסבות ‰NÚÈ ‰Îk ,‰¯Ó‡Â ‰˙�ÚÂ"¿»¿»¿»¿»»»≈»∆»ƒ
ÔÈ¯˜Ó eÈ‰ Ô‡k „Ú ."ÂÈÁ‡ ˙ÈaŒ˙‡ ‰�·ÈŒ‡G ¯L‡היו – ¬∆ƒ¿∆∆≈»ƒ«»»«¿ƒ

החליצה. לאחר היבמה את מקריאי� ‰¯˜�ÒBהדייני� Èa¯ ‡¯˜‰LÎe¿∆ƒ¿»«ƒÀ¿»
‰L¯t‰ Ïk ˙‡ ¯Ó‚Â ÌËÈÚ ¯ÙÎa ‰Ï‡‰ ˙Ázאת שהקריא – ««»≈»ƒ¿«≈»¿»«∆»«»»»
וכו', בישראל" שמו "ונקרא הפסוק את א� BÈ‰Ï˙היבמה e˜ÊÁ‰À¿¿ƒ¿

ÔÈ¯ÓBb,�גומרי להיות המנהג נתקבל –‰L¯t‰ Ïkשהיבמה – ¿ƒ»«»»»
הפרשה. את המסיי� שמו"... "ונקרא הפסוק את ג� «¿Â"¿ƒ�˜¯‡קוראת

ÔÈ�ica ‰ÂˆÓ ,"ÏÚp‰ ıeÏÁ ˙Èa ,Ï‡¯NÈa BÓLאחריה לענות – ¿¿ƒ¿»≈≈¬«»«ƒ¿»««»ƒ
הנעל", ÌÈ„ÈÓÏza"חלו� ‰ÂˆÓ ‡GÂבשעת הדי� בבית היושבי� – ¿ƒ¿»««¿ƒƒ

ÓBÏ¯:החליצה. ÌL ÌÈ„ÓBÚ‰ Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓ :¯ÓB‡ ‰„e‰È Èa«̄ƒ¿»≈ƒ¿»«»»¿ƒ»«
ÏÚp‰ ıeÏÁ ,ÏÚp‰ ıeÏÁ ,ÏÚp‰ ıeÏÁ.�פעמי שלש –dklde ¬«««¬«««¬«««

dcedi iaxk.(ח ד, ייבו� הל' (רמב"�

א ה נ ש מ ר ו א ב

שאמנ� המיאו�, עני� הסבר נקדי� הדברי� ולהבנת ומיאונה. קטנה בנישואי ד� פרקנו

אחדי�. במקומות כבר הזכרנוהו

ואינה התורה, מ� הגמורה אשתו נעשית והיא לאיש, הקטנה בתו את לקדש יכול האב

להתקדש יכולה אינה אביה שמת קטנה אבל – בגט. אלא חי) שהוא זמ� (כל ממנו יוצאת

אשתו והיא לאיש, להשיאה יכולי� אחיה או שאמה תיקנו, שהחכמי� אלא התורה, מ�

עשרה לשתי� מגעת שהיא עד כלומר גדולה, נעשית שהיא עד בר�, סופרי�, מדברי

בו, רוצה שאינה ולומר בבעלה למא� היא יכולה שערות, שתי ומביאה אחד ויו� שנה

נותני� בפניה�, שמיאנה די�, שבית ג), ג, קט� (מועד שנינו וכבר גט. בלא ממנו ויוצאת

לאיש אביה שהשיאה קטנה וכ� – א). קח, יבמות גמרא (עיי� לראיה מיאו� שטר לה

שכבר לפי האב", בחיי כ"יתומה היא הרי קטנה, כשהיא ממנו נתגרשה או ונתאלמנה

לאיש ונישאה הלכה היא וא� שנייה; פע� להשיאה רשות לו ואי� האב מרשות יצאה

משנתנו א). א, לעיל באורנו (עיי� קטנה שהיא זמ� כל בו למא� היא יכולה קטנה, בעודה

המיאו�. בעני� הלל ובית שמאי בית בי� מחלוקות חמש מביאה

˙BÒe¯‡ ‡l‡ ÔÈ�‡ÓÓ ÔÈ‡ :ÌÈ¯ÓB‡ È‡nL ˙Èaיתומה קטנה – ≈««¿ƒ≈¿»¬ƒ∆»¬
בבעלה, למא� היא רשאית חכמי� תקנת שלפי ואחיה, אמה שהשיאוה

בהקדמה שבארנו כמו גט, בלא ממנו יוצאת והיא קטנה, שהיא זמ� כל

בלבד, נתקדשה א� אלא למא� יכולה אינה שמאי בית לדעת למשנתנו,

שאמרו: `zeqex;וזהו `l` oip`nn oi`רשאית אינה משנישאה אבל

שאי� בגמרא, מבואר וטעמ� גט. בלא ממנו ולצאת בבעלה, למא�

בו למא� תוכל וא� ולהפסידה, נישואי� בסעודת לטרוח רוצה, אד�

אותה. מלישא יימנעו הנישואי� ‡¯BÒe˙לאחר :ÌÈ¯ÓB‡ Ïl‰ ˙È·e≈ƒ≈¿ƒ¬
˙B‡eN�eלאחר שאפילו כלומר ממאנות, נשואות ובי� ארוסות בי� – ¿

יוצאה והיא קטנה, שהיא זמ� כל בבעלה למא� היא רשאית שנישאה,

שכ� מנישואי�, יימנעו שמא חוששי� אינ� הלל בית גט. בלא ממנו

נשואי�. שה� קול עליה� שיצא מקו� מכל לה� È‡nLניחא ˙Èa≈««
ÏÚaa :ÌÈ¯ÓB‡היינו בבעלה, אלא ממאנת קטנה יתומה אי� – ¿ƒ«««

שלה, Ì·iaבארוס ‡GÂלפני ונפלה בו, מיאנה ולא בעלה מת א� – ¿«»»

izdw - zex`ean zeipyn
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a.dzetnk `l` dphw dyrn oi`øåîùì úòãåé äðéàù ú÷æçá ùù úáî äúåçôå .ñåðâéèðà ïá àðéðç 'øë äëìäå ,à"øë äëìä ïéàå .éîã úàùéð àìù éîëã

øåîùì úòãåé íà ä÷éãá äëéøö øùò úá ãòå ùù úáîå .øúåéá äìëñ àéäù ô"òàå äéùåãé÷ øåîùì úòãåéù ú÷æçá ,øùò úáî øúåéå .ïàîì äëéøö äðéàå äéùåãé÷
á"é øçàì äéìò àá íàå .äéìò àá àì åìéôà úðàîî äðéà ïàëî øçàì .íéðîéñ àéáúå ãçà íåéå äðù á"é úá àäúù ãò úëìåäå úáä úðàîîå .åàì íà äéùåãé÷

:äàð÷å íéðîéñä åøùð àîù ïðéùééç íéðîéñ äàéáä àìù éô ìò óà ãçà íåéå äðù

`xephxa yexit

שתגדיל עד תמתי� אלא במיאו�, היב� מ� יוצאת היא אי� לייבו�, אחיו

Ì·i·eותחלו�. ÏÚaa :ÌÈ¯ÓB‡ Ïl‰ ˙È·eבבעל בי� ממאנת – ≈ƒ≈¿ƒ««««»»
למא� היא יכולה לייבו�, ונפלה בעלה כשמת א� כלומר ביב�, בי�

חליצה, בלא הייבו� מזיקת נפטרת והיא קטנה, שהיא זמ� כל ביב�,

ליב� כ� אחר להינשא היא אסורה מקו� ומכל לאחר. להינשא ומותרת

שני יש וא� אחיו. אשת נקראת היתה נפילה ובשעת הואיל עצמו,

לזה מותרת בזה מיאנה איגר).אחי�, עקיבא רבי È‡nL(תוספות ˙Èa≈««
ÂÈ�Ùa :ÌÈ¯ÓB‡שאפשר בלבד, הבעל בפני אלא למא� יכולה אינה – ¿ƒ¿»»

בו; תמא� ולא מפניו בושה ÂÈ�Ùaשתהא :ÌÈ¯ÓB‡ Ïl‰ ˙È·e≈ƒ≈¿ƒ¿»»
ÂÈ�Ùa ‡HLÂ.�מיאו מיאונה בעלה בפני שלא ממאנת כשהיא א� – ¿∆¿»»

ÔÈc ˙È·a :ÌÈ¯ÓB‡ È‡nL ˙Èaבפני אלא למא� יכולה אינה – ≈««¿ƒ¿≈ƒ
מומחי�; של די� È·a˙בית ‡HLÂ ÔÈc ˙È·a :ÌÈ¯ÓB‡ Ïl‰ ˙È·e≈ƒ≈¿ƒ¿≈ƒ¿∆¿≈

ÔÈcשלושה בפני אלא מומחי� של די� בבית שלא אפילו כלומר – ƒ
calaהדיוטות. micr ipy ipta elit` o`nl dlekiy `id dklde.(גמרא)

‰pË˜ ‡È‰Â ˙�‡ÓÓ :È‡nL ˙È·Ï Ïl‰ ˙Èa Ô‰Ï e¯Ó‡כל – »¿»∆≈ƒ≈¿≈««¿»∆∆¿ƒ¿«»
קטנה, עדיי� שהיא ÌÈÓÚtזמ� ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ elÙ‡כשנישאה – ¬ƒ«¿»»«¬ƒ»¿»ƒ

בעלי� בכמה ואפילו בו, למא� ג� היא רשאית לשני, המיאו� לאחר

זה. אחר ‰Ù˜¯!בזה Ï‡¯NÈ ˙B�a ÔÈ‡ :È‡nL ˙Èa Ô‰Ï e¯Ó‡»¿»∆≈««≈¿ƒ¿»≈∆¿≈
מ� ואפילו גט, בלא ויצאו זה אחר בזה בעלי� לכמה נמסרות שיהו –

בו, וממאנת וחוזרת לאחר ומתארסת ממאנת אינה «∆‡l‡האירוסי�
˙�‡ÓÓ,אחת פע� –˙�zÓÓe,מלהתארס –ÏÈc‚zL „Úולא – ¿»∆∆«¿∆∆«∆«¿ƒ

עוד, למא� Np˙Â‡תוכל Ô‡Ó˙eונישאת ממאנת שהיא או כלומר – ¿»≈¿ƒ»≈
שמאי בית לדעת שהרי למא�, תוכל לא שוב הנישואי� שלאחר מיד,

ממאנת. הנשואה אי�

לדבריה� טע� נותני� שמאי ובית שהואיל כותב, טוב" יו� "תוספות ("`oiבעל

("xwtd l`xyi zepaאמרו" בלשו� האחרונה המחלוקת את המשנה נקטה לפיכ� ,

תלויה זו שמחלוקת מפרש, המאירי בר�, וכו'. שמאי" לבית הלל בית לה�

אומרי�: הלל שבית די�, בית בפני שלא ממאנת היא א� הקודמת, במחלוקת

פעמי�, כמה למא� יכולה הקטנה והלא מומחי�, די� בית דווקא נצרי� היא�

נזקקי� אי� שאמנ� שמאי, בית והשיבו וטלולא. חוכא חכמי� דברי ונמצאו

אחת. פע� אלא למיאונה

ב ה נ ש מ ר ו א ב

קידושי� אינ� וקידושיה הואיל למא�, צריכה שאינה קטנה שיש ללמדנו, באה זו משנה

סופרי�. מדברי אפילו

‰ÈÁ‡Â dn‡ ‰e‡ÈO‰L Ïk ?Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯vL ‰pË˜ ‡È‰ BÊÈ‡≈ƒ¿«»∆¿ƒ»¿»≈»∆ƒƒ»ƒ»¿«∆»
ו), ו, כתובות (משנה אחיה או –dzÚ„Ï�בעני שידעה בידיעתה, – ¿«¿»

אפשי אי אמרה: מיאו�? זהו "אי ברייתא: מובאת בגמרא נישואיה.

אפש אי בעלי, בפלוני רצוני) ואחי...(אי� אמי שקדשוני בקידושי� י

עליה�, ומשקה עומדת והיא בעלה בבית מסובי� אורחי� היו אפילו

מיאו�". הוא הרי בעלי, בפלוני אפשי אי לה�: HL‡ואמרה ‰e‡ÈO‰ƒƒ»∆
dzÚ„Ï,בידיעתה שלא –Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ d�È‡היא יוצאת אלא – ¿«¿»≈»¿ƒ»¿»≈

כלל נתקדשה לא כאילו מיאו�, ‡�ÒB�‚ÈË(רמב"�).בלי Ôa ‡�È�Á Èa«̄ƒ¬ƒ»∆«¿ƒ¿
‰ÈLec˜ ¯BÓLÏ ‰ÏBÎÈ d�È‡L ˙˜B�Èz Ïk :¯ÓB‡�הכס את – ≈»ƒ∆∆≈»¿»ƒ¿ƒ∆»

קידושיה, של השטר את Ô‡ÓÏאו ‰ÎÈ¯ˆ d�È‡–m"anxd:כותב ≈»¿ƒ»¿»≈
בודקי� שני� עשר בת עד שש מבת למא�? שצריכה קטנה היא "איזו

לא קידושי�, ושה� קידושיה לשמור יודעת א� דעתה, יופי לפי אותה

זו הרי בה�, וכיוצא ותמרה האגוז שמשמרת כדר� אות� שתשמור

מיאו�. `l`צריכה ,o`nl dkixv dpi` ,diyeciw xenyl zrcei dpi` m`e

.mlern dycwzp `l eli`k dn` zial zkledאפילו שש, מבת ופחותה

סכלה אפילו עשר, בת על ויתירה מיאו�. צריכה אינה לשמור, יודעת

±ביותר llk dtixg dpi`y epiid)"משנה מיאו�)"כס� (dxiziyצריכה

.(diyeciw xenyl zrceiy zwfga xyr zanאו אחיה שהשיאוה מי וכל

למא�" צריכה אינה לדעתה, שלא קרוביה או ז).אמה יא, גירושי� (הל'

ÌeÏk ‰pË˜ ‰NÚÓ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯חשובה שאינה – «ƒ¡ƒ∆∆≈≈«¬≈¿«»¿
zÙÓk‰כנשואה, ‡l‡שכל מודה, אליעזר רבי שא� כלומר – ∆»ƒ¿À»

מיאו�, צריכה היא הרי קידושיה, לשמור יכולה והיא לדעתה שהשיאוה

אל אינה דברי� שלשאר הלכ�אלא כמפותה; Ô‰kÏא Ï‡¯NÈ ˙a«ƒ¿»≈«…≈
לכה�, הנשואה ישראל בת היא א� –‰Óe¯za ÏÎ‡z ‡Gשאינה – …««¿»

Ï‡¯NÈÏכאשתו; Ô‰k ˙a,לישראל הנשואה כה� בת היא וא� – «…≈¿ƒ¿»≈
‰Óe¯za ÏÎ‡z,תרומה מאכילת אותה פוסל הישראל בעלה שאי� – …««¿»

לו. כנשואה חשובה ואינה ziixa`:הואיל z`aen `xnbaאליעזר "רבי

ולא במציאתה לא זכאי בעלה ואי� כלו�, קטנה מעשה אי� אומר:

לה. מיטמא ואי� יורשה ואינו נדריה, בהפרת ולא ידיה ellkבמעשה

xac lkl ezy`k dpi` :xac lyישראל בת במשנתנו: ששנינו מה (לרבות

– תאכל לישראל כה� בת בתרומה, תאכל לא `l`),תוספותלכה�

.oe`in dkixvyידיה ובמעשה במציאתה זכאי בעלה אומר: יהושע רבי

לה. ומיטמא ויורשה נדריה, lklובהפרת ezy`k `id ixd :xac ly ellk

xac– תרומה לעני� oe`ina",),תוספות(א� z`veiy `l`שלדעת כלומר

לגמרי, כאשתו היא הרי מיאנה ולא מיאו� צריכה שהיא כל יהושע רבי

.dkld okeאוכלת אינה לכה� שנישאה ישראל בת היא א� מקו� ומכל

ה). ה, גיטי� משנה (עיי� דרבנ� בתרומה אלא

izdw - zex`ean zeipyn
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שתגדיל עד תמתי� אלא במיאו�, היב� מ� יוצאת היא אי� לייבו�, אחיו

Ì·i·eותחלו�. ÏÚaa :ÌÈ¯ÓB‡ Ïl‰ ˙È·eבבעל בי� ממאנת – ≈ƒ≈¿ƒ««««»»
למא� היא יכולה לייבו�, ונפלה בעלה כשמת א� כלומר ביב�, בי�

חליצה, בלא הייבו� מזיקת נפטרת והיא קטנה, שהיא זמ� כל ביב�,

ליב� כ� אחר להינשא היא אסורה מקו� ומכל לאחר. להינשא ומותרת

שני יש וא� אחיו. אשת נקראת היתה נפילה ובשעת הואיל עצמו,

לזה מותרת בזה מיאנה איגר).אחי�, עקיבא רבי È‡nL(תוספות ˙Èa≈««
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קטנה, עדיי� שהיא ÌÈÓÚtזמ� ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ elÙ‡כשנישאה – ¬ƒ«¿»»«¬ƒ»¿»ƒ

בעלי� בכמה ואפילו בו, למא� ג� היא רשאית לשני, המיאו� לאחר

זה. אחר ‰Ù˜¯!בזה Ï‡¯NÈ ˙B�a ÔÈ‡ :È‡nL ˙Èa Ô‰Ï e¯Ó‡»¿»∆≈««≈¿ƒ¿»≈∆¿≈
מ� ואפילו גט, בלא ויצאו זה אחר בזה בעלי� לכמה נמסרות שיהו –

בו, וממאנת וחוזרת לאחר ומתארסת ממאנת אינה «∆‡l‡האירוסי�
˙�‡ÓÓ,אחת פע� –˙�zÓÓe,מלהתארס –ÏÈc‚zL „Úולא – ¿»∆∆«¿∆∆«∆«¿ƒ

עוד, למא� Np˙Â‡תוכל Ô‡Ó˙eונישאת ממאנת שהיא או כלומר – ¿»≈¿ƒ»≈
שמאי בית לדעת שהרי למא�, תוכל לא שוב הנישואי� שלאחר מיד,

ממאנת. הנשואה אי�

לדבריה� טע� נותני� שמאי ובית שהואיל כותב, טוב" יו� "תוספות ("`oiבעל

("xwtd l`xyi zepaאמרו" בלשו� האחרונה המחלוקת את המשנה נקטה לפיכ� ,

תלויה זו שמחלוקת מפרש, המאירי בר�, וכו'. שמאי" לבית הלל בית לה�

אומרי�: הלל שבית די�, בית בפני שלא ממאנת היא א� הקודמת, במחלוקת

פעמי�, כמה למא� יכולה הקטנה והלא מומחי�, די� בית דווקא נצרי� היא�

נזקקי� אי� שאמנ� שמאי, בית והשיבו וטלולא. חוכא חכמי� דברי ונמצאו

אחת. פע� אלא למיאונה

ב ה נ ש מ ר ו א ב

קידושי� אינ� וקידושיה הואיל למא�, צריכה שאינה קטנה שיש ללמדנו, באה זו משנה

סופרי�. מדברי אפילו

‰ÈÁ‡Â dn‡ ‰e‡ÈO‰L Ïk ?Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯vL ‰pË˜ ‡È‰ BÊÈ‡≈ƒ¿«»∆¿ƒ»¿»≈»∆ƒƒ»ƒ»¿«∆»
ו), ו, כתובות (משנה אחיה או –dzÚ„Ï�בעני שידעה בידיעתה, – ¿«¿»

אפשי אי אמרה: מיאו�? זהו "אי ברייתא: מובאת בגמרא נישואיה.

אפש אי בעלי, בפלוני רצוני) ואחי...(אי� אמי שקדשוני בקידושי� י

עליה�, ומשקה עומדת והיא בעלה בבית מסובי� אורחי� היו אפילו

מיאו�". הוא הרי בעלי, בפלוני אפשי אי לה�: HL‡ואמרה ‰e‡ÈO‰ƒƒ»∆
dzÚ„Ï,בידיעתה שלא –Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ d�È‡היא יוצאת אלא – ¿«¿»≈»¿ƒ»¿»≈

כלל נתקדשה לא כאילו מיאו�, ‡�ÒB�‚ÈË(רמב"�).בלי Ôa ‡�È�Á Èa«̄ƒ¬ƒ»∆«¿ƒ¿
‰ÈLec˜ ¯BÓLÏ ‰ÏBÎÈ d�È‡L ˙˜B�Èz Ïk :¯ÓB‡�הכס את – ≈»ƒ∆∆≈»¿»ƒ¿ƒ∆»

קידושיה, של השטר את Ô‡ÓÏאו ‰ÎÈ¯ˆ d�È‡–m"anxd:כותב ≈»¿ƒ»¿»≈
בודקי� שני� עשר בת עד שש מבת למא�? שצריכה קטנה היא "איזו

לא קידושי�, ושה� קידושיה לשמור יודעת א� דעתה, יופי לפי אותה

זו הרי בה�, וכיוצא ותמרה האגוז שמשמרת כדר� אות� שתשמור

מיאו�. `l`צריכה ,o`nl dkixv dpi` ,diyeciw xenyl zrcei dpi` m`e

.mlern dycwzp `l eli`k dn` zial zkledאפילו שש, מבת ופחותה

סכלה אפילו עשר, בת על ויתירה מיאו�. צריכה אינה לשמור, יודעת

±ביותר llk dtixg dpi`y epiid)"משנה מיאו�)"כס� (dxiziyצריכה

.(diyeciw xenyl zrceiy zwfga xyr zanאו אחיה שהשיאוה מי וכל

למא�" צריכה אינה לדעתה, שלא קרוביה או ז).אמה יא, גירושי� (הל'

ÌeÏk ‰pË˜ ‰NÚÓ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯חשובה שאינה – «ƒ¡ƒ∆∆≈≈«¬≈¿«»¿
zÙÓk‰כנשואה, ‡l‡שכל מודה, אליעזר רבי שא� כלומר – ∆»ƒ¿À»

מיאו�, צריכה היא הרי קידושיה, לשמור יכולה והיא לדעתה שהשיאוה

אל אינה דברי� שלשאר הלכ�אלא כמפותה; Ô‰kÏא Ï‡¯NÈ ˙a«ƒ¿»≈«…≈
לכה�, הנשואה ישראל בת היא א� –‰Óe¯za ÏÎ‡z ‡Gשאינה – …««¿»

Ï‡¯NÈÏכאשתו; Ô‰k ˙a,לישראל הנשואה כה� בת היא וא� – «…≈¿ƒ¿»≈
‰Óe¯za ÏÎ‡z,תרומה מאכילת אותה פוסל הישראל בעלה שאי� – …««¿»

לו. כנשואה חשובה ואינה ziixa`:הואיל z`aen `xnbaאליעזר "רבי

ולא במציאתה לא זכאי בעלה ואי� כלו�, קטנה מעשה אי� אומר:

לה. מיטמא ואי� יורשה ואינו נדריה, בהפרת ולא ידיה ellkבמעשה

xac lkl ezy`k dpi` :xac lyישראל בת במשנתנו: ששנינו מה (לרבות

– תאכל לישראל כה� בת בתרומה, תאכל לא `l`),תוספותלכה�

.oe`in dkixvyידיה ובמעשה במציאתה זכאי בעלה אומר: יהושע רבי

לה. ומיטמא ויורשה נדריה, lklובהפרת ezy`k `id ixd :xac ly ellk

xac– תרומה לעני� oe`ina",),תוספות(א� z`veiy `l`שלדעת כלומר

לגמרי, כאשתו היא הרי מיאנה ולא מיאו� צריכה שהיא כל יהושע רבי

.dkld okeאוכלת אינה לכה� שנישאה ישראל בת היא א� מקו� ומכל

ה). ה, גיטי� משנה (עיי� דרבנ� בתרומה אלא

izdw - zex`ean zeipyn
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ג ה נ ש מ ר ו א ב

Èa¯LÈ‡‰ ÔÓ ‡È‰L ‰·kÚ Ïk :¯ÓB‡ ·˜ÚÈ Ôa ¯ÊÚÈÏ‡– «ƒ¡ƒ∆∆∆«¬…≈»«»»∆ƒƒ»ƒ
הקטנה שאשתו לכ� הגור� שהוא היינו הבעל, מ� בא העיכוב א�

ממנו, תצא או עמו ‡BzLתדור ‡È‰ el‡k,כאשתו דינה –ÏÎÂ ¿ƒƒƒ¿¿»
BzL‡ d�È‡ el‡k ,LÈ‡‰ ÔÓ d�È‡L ‰·kÚנחלקו בגמרא – «»»∆≈»ƒ»ƒ¿ƒ≈»ƒ¿

מפרש, שמואל יעקב: ב� אליעזר רבי של דבריו בפירוש אמוראי�

היא שאי� ואמרה בעלה, תחת בעודה להינשא תבעוה אחרי� שא�

בעלה, ע� להישאר רוצה שהיא מפני היינו בעלה, מחמת להינשא רוצה

היא yi`d,זו on `idy dakrבני מחמת כגו� אחר, טע� מחמת וא�

זוהי לה, מהוגני� שאינ� yi`d;אד� on dpi`y dakrשלפירוש כלומר

הרי האיש, מ� היא העכבה שא� ללמד, יעקב ב� אליעזר רבי בא זה

א� אבל מיאו�, היא צריכה ועדיי� כאשתו, ודינה בו, מיאנה שלא

היתה העכבה שאילולא דעתה, וגילתה הואיל האיש, מ� אינה העכבה

אשתו אינה וכאילו כמיאו� נידו� זה דעת גילוי הרי מבעלה, יוצאת

המאירי). מפרשי�:(רש"י; אבי� בר חנינא ורב אבי� בר אביי –dl ozp

,yi`d on `idy dakr `id ef ,hbגילתה הרי בו מיאנה ולא שהואיל

הרי הלכ� הדבר, תלוי היה שבו אלא עמו, לדור רצתה שהיא דעתה,

וכו'; בקרוביו אסורה והיא בקרובותיה אסור והוא כאשתו dp`inהיא

,yi`d on dpi`y dakr `id ef ,eaמותר והוא אשתו, אינה כאילו ודינה

כלומר הבאה. במשנה כמפורש וכו', בקרוביו מותרת והיא בקרובותיה

לדיני� כלל להקדי� יעקב ב� אליעזר רבי כא� בא זה פירוש שלפי

הבאה. במשנה miyxtnd.המפורטי� aex mix`an mpn` jke

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

א: עמ' לח ואּלּודף המקדש,לגנאיהוזכרומשנה במעשי אומנותם לימדו שלא משום ְְִֵַ
ללהמשפחה רצּו לא ּגרמּו ּבית עלׁשל בּמד הּפניםאומנותם לחם מעׂשה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

בכך. מומחים מעׂשההמשפחהשהיו על ללּמד רצּו לא אבטינס ּבית ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹׁשל
בכך.הּקטֹורת מומחים ּבּׁשירלשבטּבןשהיההּוגרסשהיו ּפרק יֹודע היה לוי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

נעימה, קול הכרעת מעׂשה- על ללּמד רצה לא קמצר ּבן ללּמד. רצה ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹולא
[שםהּכתב, אותיות ארבע בן שם וכותב אצבעותיו, בארבע קולמוסין ארבעה קושר שהיה ְַָ

אחת. בבת הראׁשֹוניםהויה] לשבח,על הקודמת במשנה ז)נאמרשנזכרו י (משלי ֱִִֶַַָ
אּלּו ועל לברכה', צּדיק לגנאי,'זכר כאן ירקב'.שנזכרו רׁשעים 'וׁשם נאמר ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

במשנה: אּמֹושנינו המלך,הילני מונבז נברׁשתשל וכּו'[־מנורה]עׂשתה זהב ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶָָָָ
משמשת: הנברשת היתה למה שמבארת ברייתא מביאה הגמרא ההיכל. ָָּתנא,לפתח

זֹורחת ׁשהחּמה החמה,ּבׁשעה בנץ השמשניצֹוצֹות- מקרני אור יֹוצאיןשל ְְִִֶַַַַָָָ
ההיכל,מּמּנה פתח ׁשמע,בכךועל קריאת זמן ׁשהּגיע יֹודעין תהשמצווהּכל ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹ

החמה. הנץ עם

החמה: בנץ שמע קריאת קראו שבמקדש מוכח הברייתא בברייתא,מיתיבי,מדברי שנינו ִֵֵ
ׁשמע את מׁשמרשלהּקֹורא אנׁשי עם שלׁשחרית במשמר העובדים [-כהנים ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ

היום] מעמדאותו למשמר],ואנׁשי הקרבן על הציבור בשליחות העומדים לא[־ישראל ְְֲֵַַָֹ
שמע,יצא קריאת חובת מׁשּכימיןידי מׁשמר ׁשאנׁשי העבודה,מּפני קודם לקרוא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

מלקרות, וימנעו העבודה עליהם תמשך מאחריםשמא מעמד לאחרואנׁשי לקרוא ְְְֲֲִֵַַַָ
דהיינו בזמנה, שמע קריאת קראו לא המקדש בעבודת שהעוסקים הרי התמיד. עבודת סיום

הנברשת היתה למי כן ואם שעות, שלש לאחר מאחרין או מקדימים או אלא החמה, נץ זמן

משמשת. אּבּיי,שבהיכל משמשתאמר היתה ּדבירּוׁשליםהנברשת עּמא שמעלׁשאר קריאת לקרוא שעליהם בעזרה, הבאים ְְִִִֵַַַַַָָָָ
החמה. נץ מתי ידעו הנברשת ידי ועל החמה, בנץ דהיינו זמנה, בעיקר

במשנה: מהשנינו רּבנן, ּתנּו לדלתֹותיו. נּסים נעׂשּו הניּקנֹור ניּקנֹורשּנּסיםהם ּכׁשהלְך אמרּו, לדלתֹותיו. נעׂשּו ְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
העזרהּדלתֹותשתילהביא מזרח לשער נחושת מצריםשל ׁשל בספינה,ּבחזירתֹו,מאלּכסנדרּיא נחׁשֹולממצרים עליו עמד ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
נטלּו[־סערה] לטּבעֹו, מהןהספניםׁשּבּים לּים,[־מהדלתות]אחת בסערה,והּטילּוה שתעמוד הספינה על לאלהקל ועדיין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

חברּתּה את להטיל ּבּקׁשּו מּזעּפֹו. הּים השניה.נח הדלת הּוא- וּוכרכּה[־ניקנור]עמד לגופו, חיבקה להם- לספנים,אמר ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
לים, הדלת את מטילים אתם עּמּהאם והיההטילּוני מּזעּפֹו, הּים נח מּיד חברּתּהניקנור. על הראשונהמצטער הדלת על - ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

לים. עּכֹושהוטלה ׁשל לנמלּה ׁשהּגיע ליםהיתהשבישראל,ּכיון שהוטלה הּספינה.הדלת ּדֹופני מּתחת ויֹוצאה מבצּבצת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּברּיה אֹומרים ּבלעּתּה[־חיה]ויׁש לעכוּוכשנזרקה,ׁשּבּים ׁשלמההבריההקיאּתּהכשהגיעו אמר ועליה (שירלּיּבׁשה. ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

יז) א ּבּתינּוהשירים המקדש]'קרֹות רהיטנּו[־בית 'ּבריתודורשים,ּברֹותים',[־הדלתות]ארזים, אּלא 'ּברֹותים' ּתיקרי אל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ
הברייתא:ים' מוסיפה מזו. זו יפרדו שלא בים ברית הדלתות שכרתו ישראל,לפיכְך- ּבּמקּדׁשכשהעשירו ׁשהיּו הּׁשערים ּכל ְְְִִִֶַַָָָָָָ

להיֹות מנׁשּתּנּו ניּקנֹורמצופים מּׁשערי חּוץ זהב, אותם,ׁשל ציפו נּסים,שלא ּבֹו ׁשּנעׂשּו אלו.מּפני ניסים שיזכרו ורצו ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
אֹומרים, אותםויׁש ציפו היתהשלא מּוצהבת ׁשּנחּוׁשּתן לזהב.מּפני נחׁשתודומה אֹומר, יעקב ּבן אליעזר רּבי ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

זהב,[־מזוקקת]קלֹוניתא ּכׁשל מאירה והיתה אותם.היתה, ציפו לא ולכן ְְְְְְִִֶָָָָָָָָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  ב' תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בקשת ברכה פ"נ.

בו כותב ע"ד המשך עניניו בעתיד, - ומובן וגם פשוט שעליו להמשיך ללמוד בישיבה תורת הנגלה 

והחסידות גם יחד מתאים להוראת המשנה, יראתו קודמת לחכמתו, וכיון שהוא מאחב"י הספרדים, אשר 

מנהגם מנהג טוב ונכון במאד, להתחתן בגיל שסמוך לשמונה עשרה, וכבר עבר גיל זה, עליו להתענין בזה, 

כמובן באופן המתאים ע"פ הוראת תורתנו בדרכי צניעות וכו' וכבר הודיעונו חז"ל אדם מקדש עצמו מעט 

למטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה.

לשאלתו אם צריך לחפש בעניני שידוך או עד שיזדמן, הרי מפורש ברז"ל, שצריכה להיות כאדם 

המחזר אחר אבידתו.

בודאי נוסף על לימודו בנגלה וחסידות שומר גם שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



קטו `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

א: עמ' לח ואּלּודף המקדש,לגנאיהוזכרומשנה במעשי אומנותם לימדו שלא משום ְְִֵַ
ללהמשפחה רצּו לא ּגרמּו ּבית עלׁשל בּמד הּפניםאומנותם לחם מעׂשה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

בכך. מומחים מעׂשההמשפחהשהיו על ללּמד רצּו לא אבטינס ּבית ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹׁשל
בכך.הּקטֹורת מומחים ּבּׁשירלשבטּבןשהיההּוגרסשהיו ּפרק יֹודע היה לוי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

נעימה, קול הכרעת מעׂשה- על ללּמד רצה לא קמצר ּבן ללּמד. רצה ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹולא
[שםהּכתב, אותיות ארבע בן שם וכותב אצבעותיו, בארבע קולמוסין ארבעה קושר שהיה ְַָ

אחת. בבת הראׁשֹוניםהויה] לשבח,על הקודמת במשנה ז)נאמרשנזכרו י (משלי ֱִִֶַַָ
אּלּו ועל לברכה', צּדיק לגנאי,'זכר כאן ירקב'.שנזכרו רׁשעים 'וׁשם נאמר ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

במשנה: אּמֹושנינו המלך,הילני מונבז נברׁשתשל וכּו'[־מנורה]עׂשתה זהב ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶָָָָ
משמשת: הנברשת היתה למה שמבארת ברייתא מביאה הגמרא ההיכל. ָָּתנא,לפתח

זֹורחת ׁשהחּמה החמה,ּבׁשעה בנץ השמשניצֹוצֹות- מקרני אור יֹוצאיןשל ְְִִֶַַַַָָָ
ההיכל,מּמּנה פתח ׁשמע,בכךועל קריאת זמן ׁשהּגיע יֹודעין תהשמצווהּכל ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹ

החמה. הנץ עם

החמה: בנץ שמע קריאת קראו שבמקדש מוכח הברייתא בברייתא,מיתיבי,מדברי שנינו ִֵֵ
ׁשמע את מׁשמרשלהּקֹורא אנׁשי עם שלׁשחרית במשמר העובדים [-כהנים ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ

היום] מעמדאותו למשמר],ואנׁשי הקרבן על הציבור בשליחות העומדים לא[־ישראל ְְֲֵַַָֹ
שמע,יצא קריאת חובת מׁשּכימיןידי מׁשמר ׁשאנׁשי העבודה,מּפני קודם לקרוא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

מלקרות, וימנעו העבודה עליהם תמשך מאחריםשמא מעמד לאחרואנׁשי לקרוא ְְְֲֲִֵַַַָ
דהיינו בזמנה, שמע קריאת קראו לא המקדש בעבודת שהעוסקים הרי התמיד. עבודת סיום

הנברשת היתה למי כן ואם שעות, שלש לאחר מאחרין או מקדימים או אלא החמה, נץ זמן

משמשת. אּבּיי,שבהיכל משמשתאמר היתה ּדבירּוׁשליםהנברשת עּמא שמעלׁשאר קריאת לקרוא שעליהם בעזרה, הבאים ְְִִִֵַַַַַָָָָ
החמה. נץ מתי ידעו הנברשת ידי ועל החמה, בנץ דהיינו זמנה, בעיקר

במשנה: מהשנינו רּבנן, ּתנּו לדלתֹותיו. נּסים נעׂשּו הניּקנֹור ניּקנֹורשּנּסיםהם ּכׁשהלְך אמרּו, לדלתֹותיו. נעׂשּו ְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
העזרהּדלתֹותשתילהביא מזרח לשער נחושת מצריםשל ׁשל בספינה,ּבחזירתֹו,מאלּכסנדרּיא נחׁשֹולממצרים עליו עמד ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
נטלּו[־סערה] לטּבעֹו, מהןהספניםׁשּבּים לּים,[־מהדלתות]אחת בסערה,והּטילּוה שתעמוד הספינה על לאלהקל ועדיין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

חברּתּה את להטיל ּבּקׁשּו מּזעּפֹו. הּים השניה.נח הדלת הּוא- וּוכרכּה[־ניקנור]עמד לגופו, חיבקה להם- לספנים,אמר ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
לים, הדלת את מטילים אתם עּמּהאם והיההטילּוני מּזעּפֹו, הּים נח מּיד חברּתּהניקנור. על הראשונהמצטער הדלת על - ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

לים. עּכֹושהוטלה ׁשל לנמלּה ׁשהּגיע ליםהיתהשבישראל,ּכיון שהוטלה הּספינה.הדלת ּדֹופני מּתחת ויֹוצאה מבצּבצת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּברּיה אֹומרים ּבלעּתּה[־חיה]ויׁש לעכוּוכשנזרקה,ׁשּבּים ׁשלמההבריההקיאּתּהכשהגיעו אמר ועליה (שירלּיּבׁשה. ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

יז) א ּבּתינּוהשירים המקדש]'קרֹות רהיטנּו[־בית 'ּבריתודורשים,ּברֹותים',[־הדלתות]ארזים, אּלא 'ּברֹותים' ּתיקרי אל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ
הברייתא:ים' מוסיפה מזו. זו יפרדו שלא בים ברית הדלתות שכרתו ישראל,לפיכְך- ּבּמקּדׁשכשהעשירו ׁשהיּו הּׁשערים ּכל ְְְִִִֶַַָָָָָָ

להיֹות מנׁשּתּנּו ניּקנֹורמצופים מּׁשערי חּוץ זהב, אותם,ׁשל ציפו נּסים,שלא ּבֹו ׁשּנעׂשּו אלו.מּפני ניסים שיזכרו ורצו ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
אֹומרים, אותםויׁש ציפו היתהשלא מּוצהבת ׁשּנחּוׁשּתן לזהב.מּפני נחׁשתודומה אֹומר, יעקב ּבן אליעזר רּבי ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

זהב,[־מזוקקת]קלֹוניתא ּכׁשל מאירה והיתה אותם.היתה, ציפו לא ולכן ְְְְְְִִֶָָָָָָָָ
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xcde"קטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc - dcp(oey`x meil)

øBìé÷a,dnec` dgyn dilr mipzepe ,oird lr mipzepy zyeagz - §¦
`l` ,mcn epi` mzkdy xnel dlze.xeliwa dwqrzdy dnnéaøå§©¦

äìz,d`vn dy`dy mzkóøNaurn shepdäî÷Loli` oin-] ¨¨¦§¨¦§¨
:`xnbd zxxan .ea dwqrzd dy`dy [wxqéàîzpeek idn - ©

,`ziixadíBãàà åàìrava mzk d`vny dy`y xnel `l m`d - ¨©¨
mzinenc`y s` ,el` mixaca zelzl dleki ,dcba lr 'mec`'
mec` epi` dpyna iepyd 'mec`'y `ziixad ixacn rnyne .dyelw
dlez j`id ok `l m`y ,dnwyd sxyke xeliw enk wx `l` ,jk lk
lk lr jkn dywe .jk lk mec` epi`y xaca xzeia mec` `edy mzk
exn`y dn oebk ,dpyna epipyy mec`d xe`iaa ewcwcy mi`xen`d
mdy y`x ly zlek`n mck wx e` ,xega ly mc enk wx `edy
ieyp mc` ly mc enk mec`a epzpyn ecinrd `le ,xzeia minec`

.zlek`n x`y mck e`
:`xnbd zvxznàì'mec`' rava mzka zxacn `ziixad oi` - Ÿ

`l` ,dpyna iepydíéîc øàMàx`y rava mzka ,xnelk - ©§¨¨¦
zelzl dleki el`ay ,jk lk minec` mpi`y dpynay ze`xnd
`ed mzkd m` la` .mda dwqrzp m` dnwyd sxyae xeliwd mca

.dnwyd sxyae xeliwa zelzl dleki dpi` ,'mec`' rava
oigadl rcei epi`y envr lr xn`y iy` axa dyrn d`ian `xnbd

:mincaàðneà dén÷ éáúé eåä éMà áøå àøèeæ øîe øîénàeid - ©¥©©§¨§©©¦£¨§¦©¥¨¨
,oxwa mc fiwnd one`d iptl miayeiàúéén÷ àðø÷ déì éì÷L̈§¦¥©§¨©©§¨

øîénàì,xnin`n mc ly oey`x geliw ,epxwa one`d `ived - §©¥©
dééæç,enc z` xnin` d`x -eäì øîàxe `xhef xnl xnin`,iy` a ©§¥¨©§

éàä ék ïðúc íBãà,'mec`' d`xna d`nh dy`y epipyy dn - ¨¦§©¦©
.dfd mcd ravl dpeekdéúéøçà déì éì÷Lepnn one`d `ived - ¨§¦¥©£¦¦

.mc ly ipy geliw epxwaeäì øîà,xnin`épzLàmcd rav - ¨©§¦§©¥
'mec`'d llka epi`e ,dligza `viy mcd ravn dpey ,eiykr `viy

.epipyyéàäì éàä ïéa àðòãé àìc ,àðà ïBâk ,éMà áø øîà- ¨©©©¦§£¨§Ÿ¨©§¨¥©§©
,ipyd mcl oey`xd mcd oiay ravd weliga oigadl rcei ipi`yàìŸ

àîc éæçîì éì éòaîoigadle ,dy` ly minc ze`xl leki ipi` - ¦¨¥¦§¦§¥§¨
.xedh mcl `nh mc oia

d mcd :dpyna epipyúøçk øBçLzxg dfi`a zx`an `xnbd .`nh ¨©¤¤
:xaecneøîàL úøç ,àðeä áø øa äaø øîàravl dpeekd ,dpyna ¨©©¨©©¨¤¤¤¨§

jezl eze` epzpyk zxgl yiy,Béc,mrhde .mina eze` epzpyk `le §
.xegy jk lk epi` ,min jezl ozipd zxgdy meyn

:`ziixan daxl di`x d`ian `xnbdéëä énð àéðzok epipy - ©§¨©¦¨¦
d mcd edfi` .dax xn`y enk `ziixaaøBçLedf ,`nh `edy ¨

eravyøBçLå .úøçkzxgk,eøîàLjezl ozipd zxgk wx epiid ©¤¤§¨¤¨§
,Béc.dax ixack `ziixaa epipy ixde .mina ozipd zxgk `le §

,eic jezl ozipd zxgk `ed 'zxgk' yexite xg`n :`xnbd dywn
Béc àîéìåxegy' dpy recne ,'eick xegy' epzpyna dpyi `pzdy - §¥¨§

:`xnbd zvxzn .'zxgkBéc øîà éàxegy dpey did `pzd m` - ¦¨©§
,eickàðéîà äåädpeekdy ,xnel leki iziid -àúBéãc àúeçët ék £¨¨¦¨¦¦§¨¦§¨

ly oeilrd wlga `vnpd eicd ravk ,xnelk ,eicd zexida enk -
rave ,dhnl zcxei zxgd ly zixexgyd f`y ,`ln `edyk ilkd

.xida xzei `ed ilka dlrnlny eicdïì òîLî à÷eprinyn - ¨©§©¨
dz`xy mcd ok m` `l` z`nhp dpi` `l` ,ok xacd oi`y `pzd

eravàúBéãc àúeøç ék`vnpd `ede ,eicay zxgd ravk - ¦¨¨¦§¨
.ddk xegy erave ,`ln `edyk ilka dhnln

zl`ey .yaid e` gld eicl dnci mcdy jixv m` zxxan `xnbd
:`xnbdeäì àéòaéà`ziixad zpeek m`d ,daiyid ipa ewtzqd - ¦©§¨§
äçìa,gld eicay zxgl yiy ravl `weeca -àzLaéa Bàe` - §©¨§©¦§¨

:`xnbd daiyn .yaid eicay zxgd ravl dpeekd ,`ny,òîL àz̈§©
da ÷éãáe àúBéãc àèøe÷ éìt énà éaøcrwan did in` iaxy - §©¦©¦¨¥§¨¦§¨¨¦¨

did m`e ,dy` ly xegy mc d`xn ea wceae ,yai eic ly zekizg
zpeeky hytp ixde .dze` `nhn did el`d zekizgd ravl dnec

.[yaid eicl `ziixad
:mipey mixegy mixacl dnec eravy mcd oic z` zxxan `xnbd

,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàxegy mcd rav m`øé÷kderyk - ¨©©§¨¨©§¥§¦
e` ,dxegyáðòëe ,Béãk`id ixd ,xegy aprk e` -éäBæå .äàîè ¦§§¥¨§¥¨§¦

eðéðML,epzpynaïkî ÷Bîò[zxgd on-],äàîèel` mirav oky ¤¨¦¨¦¥§¥¨
.[zxgn xzei mixegy md

,øæòìà éaø øîàxegy mcd rav m`úéfke` ,xegy zif ravk - ¨©©¦¤§¨¨©©¦
,áøBòëå úôfkdf ixdeðéðML éäBæå .øBäè,epzpynaïkî ääéc ©¤¤§¨¥¨§¦¤¨¦¥¤¦¥

øBäèmirav oky ,dxedh ,zxgd ravn xzei xida mcd did m`y - ¨
.[zxgd ravn mixida xzei el`

:epzpyna epipyy xegyd ravl `nbec d`ian `xnbd,øîà àleò¨¨©
d`xp epzpyna iepyd xegyd ravdàLeáìkon `ad cbak - ¦§¨

`xwpd mewnd,'äàeiñ'.mixegy micba miyer myy ¦¨
:xegy rav oipra dyrn d`ian `xnbdòìwà àleò[`a-] ¨¦§©

ì,àúéãaîeôàòéiè àeääì dééæç,cg` il`rnyi xgeq d`x - §§§¦¨©§¥§©©§¨
àîkeà àLeáì Leáìc,xegy cba yeal didy -eäì øîà`ler §¨§¨§¨¨©§

,eicinlzlïðúc øBçLxaecn ,`nh xegyd mcdy epipyy dn -ék ¨¦§©¦
éàä.dfd cbad rav enk -dépéî eèøîeicinlz epnn erxw - ©¨§¦¥

àúøet àúøetick ,ecban zephw zekizg ,xnelk ,hrn hrn - §¨§¨
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la` .dyai dnc`a wecal el xzen okle ,mincàîìò élekx`y - ¥¨§¨

minkgdéîékç åàì.df ote`a wecal xeq` mdle ,dfa jk lk ¨©¦¦
:mincd zpgada xzeia mkg did `pipg iaxy dgiken `xnbdéëä̈¦
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àðøäèî`pipg iax did ,[xdhn iziid-].ànèîil xxazd jkne §©¥§¨§©¥

z` wifgd opgei iaxy x`ean ixd .minc zpgada jk lk mkg ipi`y
.df oipra xzeia mkgl `pipg iax

:minca zexedl xfrl` iaxl mxb dn zxxan `xnbdéaø øîà̈©©¦
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:`xnbd zvxznøîà÷ ïkL ìkxnege lwa cenll `xif iax zpeek - ¨¤¥¨¨©
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.[mcd zii`x z` dnxb de`zde ,jlral zie`zpy meynøúä©
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déì äøîà`xti`[døáì] (äéøáì),dpal -éîékç änk éæç àz ¨§¨¥¦§¨¨£¦©¨©¦¦

éàãeäézn`l oeik `ax oky ,md minkg micedid dnk d`xe `a - §¨¥
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.[mka
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le`yl dz`ae ,okn xg`l mc dz`xe ,dawp e` xkf zcil xg`ly
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,dpg xa xa daxàéðúäå,`ziixaaànéhL íëçly dl`ya §¨©§¨¨¨¤¦¥
,dxdhe d`nehBøáç ïéàmkgd.øäèì éàMøy mkg okeøñà ¥£¥©©§©¥¨©
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zn`a wgvi ax :`xnbdàøwéòî[dligza-],dì énèî äåä ééenè ¥¦¨¨©¥£¨§©¥¨

e ,[dpg xa xa dax ly eceak meyndéì äøîàc ïåék,`zliìëc ¥¨§¨§¨¥§¨
àîBémei lkay -äåädpg xa xa daxàðeb éàä ék éì ékãî- ¨£¨§©¥¦¦©©§¨

,[dfk mc il xdhnàeä àðcéàäåmeyn `ed meid `nihy dne - §©¦§¨
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.dnc dl xdih mkgdy xnel zpn`p dy` m`d zxxan `xnbd
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oiicl el oi` :opixn`c `de .`nihe `ziinw

difg` `lc `kid Ð ze`ex eipiry dn `l`
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ä÷ôðc,xfrl` iax iptln dy`d d`viy xg`l -ìthà[xagzd-] §©§¨¦©©
,énà éaø dì,zn`l oeik xfrl` iax m` xxal dil` ybip ,xnelk ¨©¦©¦
déì äøîà,did jk ok` ,in` iaxl dy`d,Cøca äéä éìòa ¨§¨¥©£¦¨¨©¤¤
,åézãîçå.xfrl` iax xn`y enkedéìò éø÷iax lr in` iax ©£©§¦¨¥£¥

,(ci dk milidz) 'd i`xi gaya jlnd cec xn`y weqtd z` ,xfrl`
'åéàøéì 'ä ãBñ',o`k s`e .'d i`xil `l` milbzn mpi` 'd zeceq - ¦¥¨

`edy xfrl` iaxl mincd zpgad znkg ly zeceqd d"awd dlib
.'l`xyic `rx`c `xn' `xwp ,ef dnkga ez`iwa my lre .'d `xi

dy` :minca iwa `ax m` dpgay dieb dy`a dyrn d`ian `xnbd

dnyy dieb,['æéîøBä àøtà'dzidyàkìî øBáLc dénàen` - ¦§¨§¦¦¥¦§©§¨
,'xeay' jlnd lyäøcL[dgly-]áéúé äåä ,àáøc dén÷ì àîc ©©¨§¨§©¥§¨¨£¨¨¦
dén÷ äéãáBò áø,eiptl ayei dicaer ax dide -déçøàgixd - ©©§¨©¥©§¥

,mcd z` `axdì øîà,`xti`léàä,[df mc-][àeä ãenéç íc. ¨©¨©©¦
déì äøîà`xti`[døáì] (äéøáì),dpal -éîékç änk éæç àz ¨§¨¥¦§¨¨£¦©¨©¦¦

éàãeäézn`l oeik `ax oky ,md minkg micedid dnk d`xe `a - §¨¥
.ily mcd zpgadadì øîà,dpaàîìc`ax ok xn` `l `ny - ¨©¨¦§¨

`l` ,eznkgnàîeñkzial diilrd on zcxl dvexy xeir enk - §¨
,äaeøàa`l` ,daex`d z` d`ex epi`y ,daex`d jxc ,xnelk ©£¨

dn mb jke .da cxeie dxwna dze` `veny cr yybne enezl jled
iptn `l` ,eznkgn ok xn` `l `ny cenig mc `edy `ax xn`y

.did jk ok`e zn`l oieki dxwna ile`y aygydéì äøcL øãä£©©©¨¥
àîc éðéî ïézLzexedl mc ipin miyy `axl dglye `xti` dxfg - ¦¦¦¥§¨

.mc ze`xna `ed iwa ok` m` d`xz jk jezny ,mdaeäleëå§§
eäðéøîà.zn`l oeike ,md mc oin dfi` xn` mlekae -àøúa àeää ©§¦§©©§¨

el dglyy oexg`d mcd -òãé àìå ,äåä íépk íc.ok `edy `ax ©¦¦£¨§Ÿ§©
àúléî òéizñà,minyd on xacd riizqp -àúe÷éøñ dì øcLå ¦§©©¦§¨§©©¨§¦¨
éîìk àìh÷îceilr mibxedy d`p wxqn dpzna `ax dl glye - ¦§©§¨©§¥

okle mipikn `ed mcdy `ax oigad i`ceay `xti` dayge ,mipik
jkle ,ef dpzn dl glyéàãeäé ,äøîà,micedid mz` -éðåeúa ¨§¨§¨¥§©¨¥

eúéáúé àaìcdievn dnkg lk ,xnelk ,miayei mz` ald ixcga - §¦¨¨§¦
.[mka

:minca zexedln dcedi ax rpnp recn zx`an `xnbdáø øîà̈©©
àLéøî ,äãeäé[dligzn-]àîc àðéæç äåä.minc d`ex iziid - §¨¥¥¨£¨¨¥¨§¨

la`éøa ÷çöéc dénà éì äøîàc ïåék,xnelk ,ipa wgvi ly en` - ¥¨§¨§¨¦¦¥§¦§¨§¦
,izy`ïðaøc eäéén÷ dì ïðéúééî àì àúéén÷ àútéè éàäoi` - ©¦§¨©©§¨Ÿ©§¦©¨©©§§©¨¨

ly dpey`xd mcd ztih z` minkgd iptl `iadl zebdep ep`
,dii`xd zlgzdàîéäæc íeMîiptn zndefn dtih dze`y - ¦¦§¦¨

dpi`y minia dy`d seba mi`vnpd mixac x`y da miaxerny
it lr s` d`nh dtihd zi`xp medifd zngn `nye .mc mda d`ex

aey ,df xac il rcepy xg`ne .dxedh `idy,àðéæç àìip`y itl Ÿ¨¥¨
ly izin`d ravd on dpey ,ze`iany mcd ly ravd `ny yyeg

xn ea oi` iptl `aend mcd m` s`e .dpey`xd dtihdmc ly d`
`nhn iziid dpey`xd dtihd z` d`ex iziid m` `ny ,`nh

dz`xy mc lr le`yl d`ay zclei ok it lr s`e .dze`äàîè ïéa¥§¥¨
äøBäèìxdeh ini elkyk ,xnelk ,dzxdh inil dz`neh ini oia - ¦§¨

le`yl dz`ae ,okn xg`l mc dz`xe ,dawp e` xkf zcil xg`ly
,xedh mc e` `nh mc `ed m`àðéæç éàcåd`ex ok ip` df mc - ©©¨¥¨

oi` dfay itl ,`l e` mi`nhd minc dyngn `ed m` ea zexedl
dtih oky ,dz`xy dpey`xd dtihd z` mb `iadl zyyeg dy`d
zwfgen dzid dzii`xl encwy minid lky oeik zndefn dpi` ef

.[mc ze`xl
zxtqn .exiag `nihy dn xdhl mkgl xzen izn zx`an `xnbd

:`xnbdàzìé,ongp ax zy`àúééà[d`iad-]äaøc dén÷ì àîc ©§¨©§¨§¨§©¥§©¨
.dì énèå ,äpç øa øaeøãäe dxfge -àúééàmcd eze` z`dén÷ì ©©©¨§©¥¨£©©§¨§©¥

ékãå ,äãeäé áøc déøa ÷çöé áøc[xdihe-].äì:`xnbd dywn §©¦§¨§¥§©§¨§©¥¨
éëä ãéáò éëéäå`nih xaky dn xdhl ,ok wgvi ax dyr j`ide - §¥¦£¦¨¦

,dpg xa xa daxàéðúäå,`ziixaaànéhL íëçly dl`ya §¨©§¨¨¨¤¦¥
,dxdhe d`nehBøáç ïéàmkgd.øäèì éàMøy mkg okeøñà ¥£¥©©§©¥¨©

,xzide xeqi` ly dl`yaøézäì éàMø Bøéáç ïéà[.zvxzn ¥£¥©©§©¦
zn`a wgvi ax :`xnbdàøwéòî[dligza-],dì énèî äåä ééenè ¥¦¨¨©¥£¨§©¥¨

e ,[dpg xa xa dax ly eceak meyndéì äøîàc ïåék,`zliìëc ¥¨§¨§¨¥§¨
àîBémei lkay -äåädpg xa xa daxàðeb éàä ék éì ékãî- ¨£¨§©¥¦¦©©§¨

,[dfk mc il xdhnàeä àðcéàäåmeyn `ed meid `nihy dne - §©¦§¨
déðéòa Lçcjkle ,eipir ea`ky -ékc[xdih-]dìz` wgvi ax §¨§¥¥©¥¨

dziid m` dl xdhn dpg xa xa dax did meid mby dlzy itl ,mcd
.daeh ezii`x

.dnc dl xdih mkgdy xnel zpn`p dy` m`d zxxan `xnbd
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xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc - dcp(ipy meil)

oiiéðBøMä`ed ixd ,dpyna epipyy xeriyk befn `edykk ïBcéðen ©¨¦¦§
oiiéìîøk`edyk,âeæî àìå éçoiia mc miwceay myk ,xnelk ©§¤¦©§Ÿ¨

oky ,befn epi`y ilnxkd oiia eze` miwcea jk ,befnd ipexyd
ilnxkd oiid cera wx la` .miey mdiravàìå ,Lãçdyrpy xg`l ¨¨§Ÿ

,ïLé.befnd ipexyd oiid ly eravl dnec erav oi` oyi `edyky itl ¨¨
:oiia miwcea cvik zx`an `xnbd,éîéãBáà øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©£¦¦

ïleëå,el`d zepiid lk -ïúBà ïé÷ãBa ïéà[oda-]àlàodykñBëa §¨¥§¦¨¤¨§
xira miyery zikekf ly,àéøáèqeka wxeèeLt.wc - §¤§¨¨

zl`ey .`ixaha ieyrd qeka `weec miwcea recn zx`an `xnbd
:`xnbdàîòè éàî,`ixaha ieyrd qeka `weec miwceaqeka `le ©©£¨

:`xnbd daiyn .zenewn x`ya ieyrd,ééaà øîàqekìk ìL ¨©©©¥¤¨
,Blek íìBòäekezyäðnî BúBà ïéNBò ,âBì ÷éæçîqeke ,zikekf ¨¨©£¦¦¦¨¤

wifgndíéúànî BúBà ïéNBò ,ïébeì éðL,zikekf mipn ipyn - §¥¦¦¦¨©¦
la` .ea d`xp oiid d`xn oi`e ,zear qekd zeptc jk jezneñBk

a miyery,àéøáèdèeLt,wc -eléôàekez m`,ïébeì éðL ÷éæçî §¤§¨¨£¦©£¦§¥¦
äðnî BúBà ïéNBò,cala zikekf,zewc qekd zeptc jk jezne ¦¦¨¤

Léì÷c éãééàå,zewc qekd zeptce li`ede -éôè déa òéãéd`xp - §©§¥¦§¦§¦©¥§¥
.oiid rav xzei ea

ãéä ìë êìò ïøãä

äëéúç úìôîä ¯ éùéìù ÷øô
ea ex`eaie ,dcil z`neh dy`d z`nhp cvik x`azi epiptly wxta
.dcp z`neh `l` dcil z`neh d`nh dpi` zltn mday mixwn mb

äðùî
:dcil z`neh ozngn d`nh dpi`y zeltd ipic zyxtn dpynd

dy`äëéúç úìtnädxev dl oi`y xya lydzngn d`nh dpi` ©©¤¤£¦¨
mewn lkne ,cle `le `ed `nlra xyay iptn ,dcil z`nehLé íà¦¥

,íc dnò`id ixd ,dltdd zrya mc dz`xyäàîè,dcp z`neh ¦¨¨§¥¨
,mcd zngn,åàì íàå,mc dz`x `lyäøBäè.dcp z`nehn s` §¦¨§¨
äãeäé éaøe wlegCk ïéa ,øîBà,mc dz`xy -Ck ïéáe`ly - ©¦§¨¥¥¨¥¨
,mc dz`xäàîè.dcp z`neh §¥¨

dy` :zenec` zexev zltn oic zyxtn dpyndúìtnädkizg ©©¤¤
`idyïéîkzxevätéì÷e` ,dnec`äøòN ïéîke` ,dnec`ïéîk §¦§¦¨§¦§¨¨§¦
øôòe` ,mec`ïéLeçáé ïéîk[miyezi-],íéneãàdpi`y it lr s` ¨¨§¦©§¦£¦

mewn lkn ,cle opi`y iptn ,dcil d`nhìéhzzekizgd z`íénì ©¦©©¦
,wecal ickeçBnð íàe od yexw mc i`cea ,minaäàîèozngn ¦¦§¥¨
,dcp z`nehåàì íàå`id ixd ,egenp `ly -.äøBäè §¦¨§¨

dy` :miig ilra zenca zecle zltnd oic zyxtn dpyndúìtnä©©¤¤
ezxevy cle,íéâc ïéîkoink e`,íéáâçzenck e`íéö÷L §¦¨¦£¨¦§¨¦

,íéNîøeok lre ,cle mpi`y iptn dcil z`neh d`nh dpi`Lé íà §¨¦¦¥
,íc íänò,dltda mc dz`xyäàîè,dcp z`nehåàì íàå- ¦¨¤¨§¥¨§¦¨

`id ixd ,mc dz`x `ly.äøBäèdy` j`úìtnäezxevy cle §¨©©¤¤
k,äîäa ïéîe`ïéa ,óBòå äiçd mipindn eid m`,ïéàîèeïéám` ¦§¥¨©¨¨¥§¥¦¥

d mipindn eid,ïéøBäècle zltn oick dcil z`neh d`nh ef ixd §¦
okle .xenbíàdlitdøëæì áLz ,øëæd`nhy xkf zcleik dpic - ¦¨¨¥¥§¨¨

,xdeh ini dylye miyly jk xg` dl yie ,mini drayíàådlitd §¦
äá÷ðì áLz ,äá÷ðdl yie ,mireay d`nhy dawp zcleik dpic - §¥¨¥¥¦§¥¨

,xdeh ini dyye miyy jk xg`òeãé ïéà íàå,dawp e` xkf `ed m` §¦¥¨©
áLzwtqnäá÷ðìå øëæìzclei ly zexnegd z` xingdl dilr - ¥¥§¨¨§¦§¥¨

kle ,dawp zclei lye xkfxdehd inie ,dawp zcleik mireay d`nh o
el` ,xkf zcleik ,dltdd mein mini mirax` xg`l miniizqn dly

íéîëçå .øéàî éaø éøáce miwlegíéøîBàyìkcleBa ïéàL ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¨¤¥
,ãìå Bðéà ,íãà úøevî.dcil d`nh en` oi`e ¦©¨¨¥¨¨

àøîâ
dkizg zltn `nihy dcedi iax ly enrha zwelgn d`ian `xnbd

:mc dnr oi`yäãeäé éaø ànéè àì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥Ÿ¦¥©¦§¨
,mc dnr oi`y dkizg zltna àlàzltnéðéî úòaøà ìL äëéúç ¤¨§£¦¨¤©§©©¦¥

íéîãlirl miiepyd `nh mc ly mipeebd zrax`n cg`k dravy - ¨¦
meyne .befn oiike dnc` inink ,mekxk oxwk ,mec` mdy ,(.hi)
mc oeeba `id m` okle ,yexw zecp mc `id dnvr dkizgd ezrcly

.ynn mck d`nhn `id `nhìáàdkizg zltndéðéî øàL ìL £¨¤§¨¦¥
íéîãiax dcen ,`nhn epi` oeeb eze`a gl mc mby ,xg` oeeba - ¨¦

`idy dcedi,äøBäèepi` mewn lkn ,`ed yexw mcy it lr s`y §¨
minc ipin zrax`a elit` mixdhn minkg j` .mi`nhd mincdn

k yexw mc dpi` dkizgd mzrcly iptn ,mi`nhdjxc `l` ,ll
.d`neh mda oi`e ,xya zekizg lcbl mgxd

:zwleg drc d`ian `xnbd,øîà ïðçBé éaøådkizg zltndìL §©¦¨¨¨©¤
n cg`íéîã éðéî úòaøà,mi`nhdìkä éøácdcedi iaxl oia - ©§©©¦¥¨¦¦§¥©Ÿ

`id minkgl oiae,äàîèzltnde .yxwy `ed zecp mcy iptn §¥¨
dkizg,äøBäè ìkä éøác ,íéîã éðéî øàL ìLm` elit`y iptn ¤§¨¦¥¨¦¦§¥©Ÿ§¨

.`nh mc epi` ,`ed yexw mce÷ìçð àìminkge dcedi iaxàlà Ÿ¤§§¤¨
käìétäL,dkizg,äìétä äî úòãBé dðéàåmcew dkizgd dca`y ¤¦¦¨§¥¨©©©¦¦¨

,`l e` minc ipin zrax` ly dzid m` zrcei dpi`e ,epiptl d`ay
yøúa ìéæ ,øáñ äãeäé éaøixg` zkll jilr -áBødúBëéúç ©¦§¨¨©¦¨©£¦

,mleraáBøådúBëéúçmleraïééåä íéîã éðéî úòaøà (éðéî) ìL §£¦¤¦¥©§©©¦¥¨¦¨§¨
ef dkizg mby milez ep` okle ,mi`nhd mincd ipin zrax`n od -

.`id d`nhe ,aexd on dzid dca`yéøáñ ïðaøåmixaeq minkge - §©¨¨¨§¦
ïðéøîà àìy mixne` ep` oi` -áBødúBëéúçod mleraìL Ÿ¨§¦©£¦¤

,íéîã éðéî úòaøà,aexd `ed jky eplv` wfged `ly iptn ©§©©¦¥¨¦
.`id dxedhe

nbd:`xnbd dywn .zehiyd izy z` dgec `xéðéàjk m`d - ¥¦
,minieqn mipeeba zekizg oiprl wx `id zwelgndy xacdék àäå§¨¦

àúà`ayk ixde -î àéòLBä áøxird ipaàòcøäpday daiyidn £¨©©§¨¦§©§§¨
,cnldéãéa àúéðúî éúééàå àúà,eicia `ziixa `iade `a - £¨§©§¥©§¦¨¦¥

äneãà äëéúç úìtnäe`äøBçLe`å äweøéok,äðáìel` lka ©©¤¤£¦¨£¨§¨§¨§§¨¨
dnò Lé íàzii`xäàîè ,íc,dcp z`neh,åàì íàådid `ly ¦¥¦¨¨§¥¨§¦¨

`id ixd ,mc dnrCk ïéáe Ck ïéa ,øîBà äãeäé éaø .äøBäèoia - §¨©¦§¨¥¥¨¥¨
`id ixd ,`l m` oiae mc dnr did m`äàîè.dcp z`neh §¥¨

ef `ziixaneì àéL÷ìàeîLàãça,zg` `iyew l`eny lr dyw - ©§¨¦§¥©£¨
ézøúa ïðçBé éaøìe.zeiyew izy dyw opgei iax lre - §©¦¨¨§©§¥

:zeiyewd z` `xnbd zyxtnìàãça ìàeîLdyw l`eny lr - ¦§¥©£¨
,zg` `iyewäãeäé éaø ànéè àì ìàeîL øîàcdkizg zltn §¨©§¥Ÿ¦¥©¦§¨

mc dnr oi`yéðéî úòaøà ìL äëéúça àlàdíéîã,mi`nhd ¤¨©£¦¨¤©§©©¦¥¨¦
éðz÷ àäådkizg zltn `ziixaa epipy ixde -,äðáìe äweøéopi`y §¨¨¨¥§¨§¨¨

,mi`nhd mincd ipinnåok it lr s`äãeäé éaø âéìtdcedi iax - §¨¦©¦§¨
ipin zrax`n dpi`y dkizga mb ezrcly gkene ,`nhne wleg

.d`nh minc
àîéz éëåxnele zegcl dvxz m`e -âéìt ékwlgp xy`ky -éaø §¦¥¨¦¨¦©¦

äãeäé`l` wlgp `l ,`ziixaaäøBçLe äneãààzltn oiprl - §¨©£¨§¨
,mi`nhd mincd ipin zrax`n ody ,dxegy e` dnec` dkizg

äðáìe äweøéàåopi`y ,dpal e` dwexi dkizg zltn oiprl la` - §©§¨§¨¨
,mincd ipin zrax`nàìjcia did .dxedhy dcen `ede ,wlgp Ÿ

,jk yxtlàlàdyw didi ok m`ydì éðz÷ ïàîì äðáìe äweøé- ¤¨§¨§¨¨§©¨¨¥¨
e` dwexi dkizg zltn `pzd dpy mi`pzdn in ixac xe`ia jxevl

,dpalàîéìéàixacl df ote` dpyy xn`p m` -,ïðaøxyt` ike ¦¥¨©¨¨
,jk xnelàzLäzltna elit` ixd ,dyw didi dzrn `lde - ©§¨

dkizg,äøBçLe äneãàmi`nhd mipindn mdyïðaø éøäèî- £¨§¨§©£¦©¨¨
,mixdhn minkgàéòaéî äðáìe äweøémdy rinydl jxev yi ike - §¨§¨¨¦©§¨

.mi`nhd mipindn opi`y ,dwexi e` dpal dkizg zltna mixdhn
åàì àlàdpy i`ce `l` -dpal e` dwexi dkizg zltn `pzd ¤¨¨

ìixac xe`ia jxevâéìôe ,äãeäé éaødkizga elit`y eprinyde - §©¦§¨¨¦
.`nhne dcedi iax wleg mi`nhd mipind zrax`n dpi`y

:opgei iax zrcl `iyewd z` x`al dtiqen `xnbdeúå,cere - §
øîàc ïðçBé éaøìdkizg zltnykyíéîã éðéî úòaøà ìLléøác §©¦¨¨§¨©¤©§©©¦¥¨¦¦§¥
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קכי oifge` mipy` cenr `k sc ± oey`x wxtzereay

éðåøùä.befn Ðéç éìîøëë ïåãéðipexyk :iqxbc zi`e .ig ilnxka iwca inp ikdc Ð

.ilnxkd oecipèåùô úéëåëæ ìù àéøáè ñåëáea d`xp ,yilwc icii`e .y"aph Ð

.oiid zinenc`ãéä ìë êìò ïøãä
äðùîäàîè íã äîò ùé íà äëéúç úìôîä.dcp meyn Ðäøåäè åàì íàå

dcil i`c .`id dcil e`lc Ð

:(ai `xwie) aizkc ,d`nh inp mc `la ,`ied

."`nhz dzec zcp inik"øîåà äãåäé éáø
'åë.`xnba yxtn Ðäøòù ïéîë.xry Ð

ïéùåçáé.oiyezi =äàîè åçåîéð íàÐ

.`ed mcc ,dcp meyníéâã ïéîe`l inp Ð

i` jkld .`xnba yxtn `nrhe ,`ed cle

.dxedh Ð e`l m`e ,dcp Ð d`nh mc `ki`

øëæì áùú.dxdh inie dray z`neh ini Ð

."oixedh oda d`xzy minc lke" opiqxb `l

äá÷ðìå øëæìdawpc d`neh ini :`xnegl Ð

mei mirax` seql milk xdeh inie ,mireay

yxtn `xnbae .dawpk mipeny `le ,xkfk

.mibcn xzei "cle" ixw sere diglc `py i`n

àøîâíéîã éðéî äòáøà ìù:xaqwc Ð

cle la` ,dcp d`nh jkld ,mc dteb `id

.ied `läðáìå ä÷åøéipin rax`n e`l Ð

oxwke ,dnc` ininke ,mec` :`l` ,od minc

epiidc ,aiyg `w `l xegye .befnke ,mekxk

.dwly `l` mec`'åë ïðéøîà àìÐ

ipin rax` ly zekizg aex oi` :ixaqwc

.`aex i`d ol wfgz` `lc ,mincéðú÷ ïàîì
äì.`a in ly eixac ricedl ,xnelk Ðàìà

äãåäé éáøìinp dpale dwexi`c ricedl Ð

.bilt'åëå ïðçåé éáøì åúåjd ,xnelk Ð

.iyextl ol irai` `l dpale dwexic `iyew

dil `iyw ,l`enyl dil `iywc ikid ikc

x`y lr xn` inp opgei iax `dc .opgei iaxl

dwexi ipzw `kde ,dxedh dcedi iaxl oipin

izixg` `iyw eze !dcedi iax bilte ,dpale

minc ipin zrax` ly :xn`c ,opgei iaxl

.'ek lkd ixacàîéú éëå ïðéñøâ éëäik Ð

dnec` `l` ,dpale dwexi` opax ibilt

,opax e`l `l` ,'ek dl ipzw o`nl dxegye

.ibilteøá÷ä úçéúô.mgxd Ðíã àìáÐ

Ð mc `kil ik opaxl jkld .dcil mc

ipin rax` ly dkizgd elit`e ,dxedh

`le .xya `l` ,`ed mc e`l dkizgc .minc

,opifg `lc `ed op`e ,`ki` xg` mc xn`

.mc `la xawd zgiztl xyt` :opax ixaqwc

,d`nh dpale dwexi elit` ,dcedi iaxl

i`c ,opifg `lc `ed op`e ,ded xg` mc i`cec

.mc `la xawd zgiztl xyt`íéðù äúù÷
,dcpl dcp oiay mei xyr cg` jeza Ð

.iyew zngn mc dz`xeäìéôä éùéìùìåÐ

m` ,dcil dze`a mc dz`x m` zrcei dpi`e

.e`lúòãåé äðéàågex m`e ,`ed ltp m` Ð

.`ed `nlra
éøä
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àìàyxwpe ,`ed zecp mc :dcedi iax xaqwc Ð minc ipin drax` ly dkizga

lcbn xewn :ixaq opaxe ."mibc oin zltn" iab onwl xn`ck ,dkizg dyrpe

.`ed zecp mc `le ,dkizgïðáøå`nipe :dniz Ð zekizg aex opixn` `l ixaq

!dxdh zwfg `ki`c ab lr s` ,cigid zeyxa `nh i`ce `die ,`blte `blt dedc

iaxl elit`c (a,gi) lirl opixn`c :xnel yie

eilr oitxey oi`e ,xenb aex ied `l dcedi

,ied `l `blt elit` opaxle ,dnexzd z`

ipin drax` ly e`l zekizgd aex daxc`e

.md mincéáøìo`nl dxegye dnec` opgei

:eyexit ikde Ð dcedi iaxl i` dl ipzw

iax yxtnck epic dxegye dnec` zltnd

jezne .'ek dwexi `zyd :`tiqa dcedi

ike" opiqxb `lc rnyn l`ppg epiax yexit

oke ,"dpale dwexi` opax ibilt ik `niz

dxegy ediizlina ipzw `icda `dc ,d`xp

.cenlzd ziibeq ef oi`e ,dnec`e

jiiy][a,`k 'nrlåðéàå:`ni`c Ð lk`p

oi` zepaxw ipye ,dcli `le dz`x `l

dclie dz`x `ni`c meyn ,`iadl dkixv

,dxedhe ,`ed dcill jenq iyew ok m`c Ð

iyew yic ,zrl zrn dzty `lc oeik

:xaqc ,ryedi iaxl xnel jixv oke .miltpl

dl did ,iyew oi` i`c .miltpl iyew yi

Ð i`ce iedc daif ly :zepaxw ipy `iadl

.lk`p epi` Ð wtq iedc dcil lye ,lk`p

iedc icin ,cg oaxwa ibq `l dcille daiflc

zezixkc ipy wxta opixn`ck ,mce alg`

.(`,n) "otec `vei" wxta onwle ,(a,h)
xyt`a
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éðBøMäïBcéðéìîøkkéç ,¯Lãç ,âeæî àìå¯àìå ©¨¦¦©©§¥¦©§Ÿ¨¨¨§Ÿ
ïúBà ïé÷ãBa ïéà ïleëå :éîéãeáà øa ÷çöé áø øîà .ïLé̈¨¨©©¦§¨©£¦¦§¨¥§¦¨
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xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc - dcp(ipy meil)

éøädltda dy`dBæa÷ôñz`neh d`nhp `ny,äãéìdlitd m` £¥¨¥¥¨
e` ,dzxdh ini ze`lna zclei oaxw z`ada daiigzde ,ynn ltp

a `id oke .zclei oaxwn dxehte ,dcil ef oi` `ny÷ôñd`nhp `ny ¨¥
z`neh,äáéædz`xy `vnpe ,mc zii`xa `nlra gex dlitd m` ¦¨

oaxw z`ada daiigzde ,'dlecb daf' z`neh d`nhpe mini dyly
meia daif mc dz`x `l `ny e` ,dzxdhl ipinyd meia daf

`id okle .daf oaxwn dxehte ,iyilydäàéáîxdhzy xg`lïaø÷ §¦¨¨§¨
oia deyy oaxw `edy ,serd z`hge serd zler epiidc ,wtqn cg`

dafa oiae zcleiadzler `dz ,oaxwa zaiig dpi` m`y dpzze ,
`ide oaxwd z`ad aeig z` i`cea dniiwy `vnpe ,dacp zler

,miycw zlik`a zxzenådz`hg oaxwìëàð Bðéàiptn ,mipdkl §¥¤¡¨
hgyp `l oky ,dlik`a xeq` exya ,oaxwn dxeht dzid ok` m`y

.dliapk epice ,wlnp `l`
:zwleg drc d`ian `ziixadòLBäé éaøe wleg,øîBàef dy` ©¦§ª©¥

å ïaø÷ äàéáîdpaxwìëàðoaxwa zaiegn `idy iptn ,mipdkl §¦¨¨§¨§¤¡¨
xg`n ,i`cea,íc àìa øáwä úçéúôì øLôà éàLzrceiy oeike ¤¦¤§¨¦§¦©©¤¤§Ÿ¨

i`cea ,dlitd dn zrcei dpi`y it lr s` ,dxewn gztpy xexiaa
,xenb ltp dlitd `ny ,zclei wtq `id ok lre ,dtebn mc `vi
.dcild iyew jezn dzid dnc zii`xy iptn ,daf dpi` df dxwnae
z`neh d`nhpe ,gex `l` dlitd `l `ny ,daf wtq `id ok enke
,oaxwd on dxeht `id `ny zwtzqn dpi` j` .mcd zngn daf

.i`cea mc dz`xy iptn
zgiztl xyt` m`d ryedi iaxe `nw `pz ewlgpy ok m` epivne
dcedi iaxe minkg s` ewlgp ef zwelgnae ,`l e` mc `la xawd

.[epizpyna
:dipy drc it lr drenyd z` d`ian `xnbdàðéøçà àðLéì¦§¨©£¦¨

dì éøîà,zxg` oeyla ef dreny exn`y daiyid ipan yi -øîà ¨§¦¨¨©
äãeäé éaø ànéè àì ,ìàeîL øîà äãeäé áødkizg zltnd z` ©§¨¨©§¥Ÿ¦¥©¦§¨

,mc dnr oi`yça àlàíéîã éðéî äòaøà ìL äëéú,mi`nhd ¤¨©£¦¨¤©§¨¨¦¥¨¦
,yexw mc `id dnvr dkizgdy iptneìáàdkizgaéðéî øàL ìL £¨¤§¨¦¥

.äøBäè ,íéîã̈¦§¨
:`xnbd dywnéðéàdcedi iaxe minkgy xacd `ed jk m`d - ¥¦

,minieqn mipeeba zekizg oiprl wx ewlgpàúà ék àäåixde - §¨¦£¨
`aykî àéòLBä áøxird ipaàòcøäp,cnl day daiyidnàúà ©©§¨¦§©§§¨£¨

déãéa àúéðúî éúééàåixac md jke ,`ziixa enr `iade `a - §©§¥©§¦¨¦¥
,`ziixadLé íà ,äðáìe äweøé ,äøBçLe äneãà äëéúç úìtnä©©¤¤£¦¨£¨§¨§¨§¨¨¦¥

dnòzii`x,íc`id ixdäàîè,dcp z`neh.äøBäè ,åàì íàå ¦¨¨§¥¨§¦¨§¨
äãeäé éaøåe wlegCk ïéáe Ck ïéa ,øîBàoiae mc dz`x m` oia - §©¦§¨¥¥¨¥¨
`id ,`l m`äàîè.dcp z`nehl`eny ixac lr dyw ef `ziixane §¥¨

zrax` ly zekizga `l` d`nh dpi`y dcedi iax zrca xn`y
`ziixaa eli`e ,mi`nhd minc ipinéðz÷zltn ,`pzd dpy - ¨¨¥

dkizg,äðáìe äweøé äøBçLe äneãàmpi` dpale dwexi ixde £¨§¨§¨§¨¨
,mipind zrax`nåok it lr s`âéìt[wleg-]äãeäé éaø.`nhne §¨¦©¦§¨

àîéz éëå,xnele zegcl dvxz m`e -âéìt ékwlgp xy`ky -éaø §¦¥¨¦¨¦©¦
,äãeäé`l` wlgp `lìáà ,äøBçLe äneãààdkizg zltna §¨©£¨§¨£¨

àì äðáìe äweøéok xnel jcia .dxedh `idy `ed dcene ,wlgp §¨§¨¨Ÿ
àlàdyw ok m`ydì éðz÷ ïàî äðáìe äweøéixac xe`ia jxevl - ¤¨§¨§¨¨©¨¨¥¨

,dpal e` dwexi dkizg zltn oic z` `pzd dpy mi`pzdn in
àîéìéàef `aa dpyy xn`p m` -ìixac xe`ia jxev,ïðaøike ¦¥¨§©¨¨

,ok xnel xyt`àzLäelit` m` ,dyw didi dzrn `lde - ©§¨
aïðaø éøäèî à÷ äøBçLe äneãàdkizg zltn ,mixdhn minkg - £¨§¨¨§©£¦©¨¨

àéòaéî äðáìe äweøé.mixdhn mdy rinydl jixv ike -åàì àlà §¨§¨¨¦©§¨¤¨¨
dzpyp ef `aay yxtl gxkd oi` m`d -ìixac xe`ia jxevéaø §©¦

âéìôe ,äãeäéwleg dpale dwexia elit`y rinydl `pzd zpeeke - §¨¨¦
.l`eny ixack `lye ,`nhne dcedi iax

ote`a dcedi iaxe minkg zwelgn z` `xnbd zyxtn `iyewd gkn
:xg`,[ïðçBé éaø] (äãåäé áø) øîà àlàdkizgd mlek zrcl ¤¨¨©©¦¨¨

,mi`nhd minc ipin zrax`n `id m` elit` z`nhn dpi` dnvr

dcedi iaxe minkge ,xya `l` mc dpi`y iptnúçéúôì øLôàa§¤§¨¦§¦©
éâìôéî÷ íc àìa øáwäzgiztl xyt` minkg zrcly ,ewlgp - ©¤¤§Ÿ¨¨¦§§¦

,dxedh `id dkizgd zltd mr mc d`vn `ly oeike ,mc `la xawd
d`nh `ide ,mc `la xawd zgiztl xyt` i` dcedi iax zrcle

.dltdd jxevl xawd zgizt mr mc dpnn `vi i`ceay iptn
:zxg` mi`pz zwelgna mzwelgn z` dlez `xnbdàúâeìôáe¦§§¨

éàpz éðäce`aedy mi`pzd zwelgn mb `id ,ef mzwelgne - §¨¥©¨¥
,`ziixaa,àéðúc,dcpl dcp oiay mei xyr cg`a zcnerd dy` §©§¨

eíéðL äúL÷,mini ipy dcil iyew jezn mc dz`x -éLéìMìå- ¨§¨§©¦§©§¦¦
,dzii`xl iyilyd meiaeäìétä,dn xac,äìétä äî úòãBé dðéàå ¦¦¨§¥¨©©©¦¦¨

.`l e` dltda mc dz`x m`e ,`nlra gex e` xenb ltp m`éøä£¥
dy`Bæa÷ôñz`neh d`nhp m`,äãéìe` ,xenb ltp dlitd m` ¨¥¥¨

`id oke .`nlra gex `l` df did `l m` ,dcil d`nh dpi` `ny
a÷ôñz`neh d`nhp m`,äáéæmc dz`x mbe ,gex dlitd `ny ik ¨¥¦¨

jezn `ly ,dcpl dcp oia mini dyly d`ex `id ixde ,iyilya
daf dpi`e iyilya daif mc dz`x `l `ny e` ,dcil ly iyew

`id ok lre .dlecbïaø÷ äàéáî,serd z`hge serd zleråoaxw §¦¨¨§¨§
dly z`hgdìëàð Bðéàtqn ,mipdklzaiig dpi` llk `ny w ¥¤¡¨

,oileg dpaxwe ,mc enr dz`x `le gex dlitdy okzi ik ,oaxwa
.dhgyp `le dwlnpy iptn dlik`a dxeq` z`hgde

òLBäé éaøe wleg,øîBàef dy`å ,ïaø÷ äàéáîdpaxwéôì ,ìëàð ©¦§ª©¥§¦¨¨§¨§¤¡¨§¦
,íc àìa øáwä úçéúôì øLôà éàL,i`cea mc dz`xy oeike ¤¦¤§¨¦§¦©©¤¤§Ÿ¨

xg`ne .daif meyn m`e dcil meyn m` ,oaxwa i`cea daiigzp
.elk`l xzen ,oileg dpaxwy cv oi`y

zgiztl xyt` m`d ryedi iaxe `nw `pz ewlgpy ok m` epivne
dcedi iaxe minkg s` ewlgp ef zwelgnae ,`l e` mc `la xawd

.epizpyna
mc `vnpy dxwna ze`nhny zeziixa dnk d`ian `xnbd

:dkizga,ïðaø eðzdy`äëéúç úìtnä,mc dnr dz`x `le ¨©¨¨©©¤¤£¦¨
àéñðî ïa ïBòîL éaø äéä ïëå ,øéàî éaø íeMî øîBà ñeëîeñ§¥¦©¦¥¦§¥¨¨©¦¦§¤§©§¨

dòøB÷ ,åéøáãk øîBà,miwceae dkizgd z` migzete mirxew -íà ¥¦§¨¨§¨¦
,dëBúa íc Léef dy` ixdäàîè,mc eze` zngn dcp z`neh ¥¨§¨§¥¨

,åàì íàå`id ixd ,mc da `vnp `ly.äøBäè §¦¨§¨
xaq qekneqy :`xnbd zx`anïðaøcî àôéãòå ,ïðaøk`l` - §©¨¨©£¦¨¦§©¨¨
xaq ,epiidc .mdn xzei xingdyéøîàc ,ïðaøkzltndy epizpyna §©¨¨§¨§¦

y oeik ,dxedh mc dnr dz`x `ly dkizgçéúôì øLôàøáwä ú ¤§¨¦§¦©©¤¤
,íc àìaixack `le ,llk mc `vnp `l m` xdhn qekneq mb okle §Ÿ¨

.dxwn lka `nihy dcedi iaxïðaøcî àôéãòåxzei xingd la` - ©£¦¨¦§©¨¨
,minkgnéøáñ eäðéàcmc `vnp xy`ky ,mixaeq mdy -dnò- §¦§¨§¦¦¨

,dkizgd mrïéàmcd `vnp m` la` ,d`nh ok` `id df ote`a - ¦
àì ,dëBúa,d`nh dpi` -øáñ ñeëîeñåyeléôàmcd `vnp m` §¨Ÿ§§¨©£¦

dëBúa.dcp z`neh ezngn d`nh `id §¨
:dkeza zinenc` d`vnpy dkizg oic zyxtn `xnbdCãéà àéðúå§©§¨¦¨

,epipy zxg` `ziixaae -äëéúç úìtnä,mc dnr dz`x `leéaø ©©¤¤£¦¨©¦
dòøB÷ øîBà àçà,wceae dkizgd z` rxew -íàay xyaddëBz £¨¥§¨¦¨

,íécàîdy`d ok lre ,`id zecp mcn ef zinenc`äàîèz`neh ©§¦§¥¨
,dcp,åàì íàå`id ixd ,mic`n epi`y.äøBäè §¦¨§¨

xaeq `g` iax :`xnbd zx`anñeëîeñkmc `vnpa `nihy §§
,dkezaàôéãòåxzei s` xingn `ede -,ñeëîeqîqekneqy iptn ©£¦¨¦§

`nhn `g` iax eli`e ,ynn mc dkeza `vnpyk `l` `nih `l
.mic`n dkezy `l` ynn mc `vnp `lyk elit`

:dcil z`neh d`nh dkizg zltnd izni` zyxtn `xnbdàéðúå§©§¨
Cãéàdy` ,epipy zxg` `ziixaae -,äëéúç úìtnäm` oia ¦¨©©¤¤£¦¨

,`l m` oiae dcp z`neh d`nhpdòøB÷ ,øîBà ïéîéða éaørxew - ©¦¦§¨¦¥§¨
,wceae dkizgd z`,íöò da Lé íà,`id ltp zkizgy zecr ef ixd ¦¤¨¤¤

ok lreäàîè Bnàz`neh,äãéìj` ,zcleik dl yi xdeh ini s`e ¦§¥¨¥¨
.mdipyl wtqn ayz ,dawp e` xkf dlitd m` reci oi`y xg`n

:`xnbd zyxtne ,àcñç áø øîà,exn`p el` mixacäëéúça ¨©©¦§¨§£¦¨
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äáéæ ÷ôñå äãéì ÷ôñ åæ éøäm` wtq .daif oaxwa zaiige ,`id daif m` wtq Ð

.oaxw dilr oi`e ,daif `le dcil `l dpi` wtq .dcil oaxwa zaiige ,`id dcil

cvik?mc dz`x elit`e .daif `le dcil o`k ixd Ð xenb cle iyilya dcli m`

wxta onwl ,dxdh `pngx dcill jenq iyewc ,zei`x yly milydl dzcil mr

:(a,el) "mizek zepa"Ð "dnc aef aefi ik"

`l m`e .cle zngn `le ,dnvr zngn dnc

o`k ixd Ð dzcil mr mc dz`xe ,cle did

dcill jenq iyew e`l `zydc .dxenb daif

`le ,cle did `l m`e .dcil o`k oi`c ,`ed

,daif `le dcil `l o`k oi` Ð mc dz`x

oaxw d`ian jkld .i`fgc `ed mini ipyc

e` zclei `nyc Ð miycwa lek`l cg`

Ð dly serd z`hg lk`p epi`e .`id daf

xyt`c .daf `le zclei `l dpi` `nyc

,i`fg `l iyilyae ,mc `la xawd zgiztl

zwiln oaxw i`de Ð i`ed `l inp clee

.dlape ,`id oilegøùôà éàùdn ,jkld Ð

m`e ,dcil o`k ixd Ð `ed cle m` :jytp

.i`fg iyilyac ,daif o`k ixd Ð cle epi`

àôéãòå.`xing Ðíéãàî äëåú íàÐ

.ynn mc my oi` elit`e ,mic`n xyad

ñåëîåñë`ticre .dnrk dkez :xn`c Ð

.ynn mc ira edi`c ,qekneqcnäàîè
äãéìxkfl ayze ,xdeh ini dl yie Ð

.xkfc xdeh inie dawpc d`neh ini dawple

äðáì.xya oin `edc Ðáééãç ïîã àâåæÐ

.mewn eze`n minkg icinlz ipyøåâàÐ

.daxd mcñåëîåñëekezay mc :xn`c Ð

.dcp meyn dze` `nhnïåäìåëî àìé÷åÐ

Ð `g` iaxcne ,xeb` ira `lc Ð qekneqcn

.mic`n `l` dkez oi` elit` xn`c

úøôåôùáeze`a lelg dpw dqipkd Ð

.mc ekeza `vnpe ,mewnäøùáádidi mc" Ð

zia ilzek jxc `viy Ð "dxyaa daef

,aizk dcpa `xw i`de .wiqtn oi`e ,mgxd

:(eh `xwie) dafa dxn`p dipy dyxte

.'ebe "dnc aef aefi ik dy`e"äàîèîù
õåçáë íéðôáxewnd on `viy xg`n Ð

`id cin Ð dilzek ecinrde ,xecfextl

oi`c ,ixw lrae afa ok oi`y dn .d`nhn

.uegl oz`neh `vzy cr oi`nhnäá ùé íà
'åë øåâà íãzxtetyn `py i`ne Ðäëøã ?

äëéúçá íã úåàøì äùà ìùjkld Ð

.uiig `l Ð epina oinc ,dia `pixw "dxyaa"

øéôùekeza e`xapy mcew cled xer Ð

.xyae zenvre micibééåìô éìôãda yiy Ð

.my mcde ,uegan mirewia zexey zexey

àî÷ àðúãzxfbn `l` dl xdhn `l Ð

meyne ,`ed xedh mc i`d :xaq ,aezkd

.aezkd zxfb meyne ,dxedh `id dvivg

,zxtetyl oicd `edemeyn `nrhc oeik

.`ed dvivgàòéùã éìéî éðäå,dkizg Ð

.rbp `l dkeza mcdeééåìô éìôã àëéä ìáà
.mgxa rbepe my mcde Ðäàîèopixwc Ð

,mc dnr yi m` :ixn`wc epiide ."dxyaa"

.dxedh Ð e`l m`e ,d`nh Ð iielt iltc

i`de ,`xwc `pyil iwiic `l i`xza opaxe

`l jkld .`ed dcp mc e`lc meyn :ixdhnc

iielt ilt `py `le ,`riy ik dkeza `py

.uegak mipta d`nhl `l` "dxyaa" opiyxc `lc .d`nh Ð `id dcp mc ,zxtety la` .dxedh Ð mgxa rbpcäøåäèã) éâéìô àì àîìò éìåë.(jka d`exd jxc oi`c Ð
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øùôàá"zenewn dyly"c :dniz `pyil jdl Ð ibltinw mc `la xawd zgiztl

?i`n ihernl ,aexd xg` minkg ekldc ,(`,gi) lirl opgei iax xn`wc

äëåúá,uegan mic`d m`c d`xpe .uegan mic`d `lc ab lr s`e Ð mic`n

`l` liren epi` miptac ,xeb` mc enk .miptan mic`d `l elit` ,ith sicr

.opaxl elit` Ð uegane ,qekneqlàæåæÐ

.mkg my :jexra yxitíàmvr da yi

mcc `d mcew jd opzc `de Ð dcil d`nh

meyn Ð dcila `le dcpa inp ixiinc xeb`

.`yixa `ziixac lk ipzcøîàäåiax

diriiqile :xn`z m`e Ð igei oa oerny

epiid :xnel yie !mc dnr irac oizipznn

.zecp mc epi`c xaqwc meynàädcp mc

:xn`z m`e Ð zxtetya elit` d`nh

meyn d`nh dcp mcc `d `ni` ,`d dilpn

ipynck ,"dxyaa" dia opixwe ,iielt iltc

el d`xpc :xnel yie ?i"yx yexitl iia`

iax xn`wc i`n` ibilt opaxc dywnl

`le xitya `le Ð "dxyaa" `icda xfril`

mrhn `lc :xninl opax ez`e .dkizga

.zecp mc epi`c meyn `l` ,xedh "dxyaa"

elit` ,d`nh Ð zecp mc did m` `d

Ð zxtetya xedh zecp mc i`c .zxtetya

iax xn`wc i`n` opax ibilt eed `l ,ok m`

.`icda xfril`
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קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc - dcp(ipy meil)

éøädltda dy`dBæa÷ôñz`neh d`nhp `ny,äãéìdlitd m` £¥¨¥¥¨
e` ,dzxdh ini ze`lna zclei oaxw z`ada daiigzde ,ynn ltp

a `id oke .zclei oaxwn dxehte ,dcil ef oi` `ny÷ôñd`nhp `ny ¨¥
z`neh,äáéædz`xy `vnpe ,mc zii`xa `nlra gex dlitd m` ¦¨

oaxw z`ada daiigzde ,'dlecb daf' z`neh d`nhpe mini dyly
meia daif mc dz`x `l `ny e` ,dzxdhl ipinyd meia daf

`id okle .daf oaxwn dxehte ,iyilydäàéáîxdhzy xg`lïaø÷ §¦¨¨§¨
oia deyy oaxw `edy ,serd z`hge serd zler epiidc ,wtqn cg`

dafa oiae zcleiadzler `dz ,oaxwa zaiig dpi` m`y dpzze ,
`ide oaxwd z`ad aeig z` i`cea dniiwy `vnpe ,dacp zler

,miycw zlik`a zxzenådz`hg oaxwìëàð Bðéàiptn ,mipdkl §¥¤¡¨
hgyp `l oky ,dlik`a xeq` exya ,oaxwn dxeht dzid ok` m`y

.dliapk epice ,wlnp `l`
:zwleg drc d`ian `ziixadòLBäé éaøe wleg,øîBàef dy` ©¦§ª©¥

å ïaø÷ äàéáîdpaxwìëàðoaxwa zaiegn `idy iptn ,mipdkl §¦¨¨§¨§¤¡¨
xg`n ,i`cea,íc àìa øáwä úçéúôì øLôà éàLzrceiy oeike ¤¦¤§¨¦§¦©©¤¤§Ÿ¨

i`cea ,dlitd dn zrcei dpi`y it lr s` ,dxewn gztpy xexiaa
,xenb ltp dlitd `ny ,zclei wtq `id ok lre ,dtebn mc `vi
.dcild iyew jezn dzid dnc zii`xy iptn ,daf dpi` df dxwnae
z`neh d`nhpe ,gex `l` dlitd `l `ny ,daf wtq `id ok enke
,oaxwd on dxeht `id `ny zwtzqn dpi` j` .mcd zngn daf

.i`cea mc dz`xy iptn
zgiztl xyt` m`d ryedi iaxe `nw `pz ewlgpy ok m` epivne
dcedi iaxe minkg s` ewlgp ef zwelgnae ,`l e` mc `la xawd

.[epizpyna
:dipy drc it lr drenyd z` d`ian `xnbdàðéøçà àðLéì¦§¨©£¦¨

dì éøîà,zxg` oeyla ef dreny exn`y daiyid ipan yi -øîà ¨§¦¨¨©
äãeäé éaø ànéè àì ,ìàeîL øîà äãeäé áødkizg zltnd z` ©§¨¨©§¥Ÿ¦¥©¦§¨

,mc dnr oi`yça àlàíéîã éðéî äòaøà ìL äëéú,mi`nhd ¤¨©£¦¨¤©§¨¨¦¥¨¦
,yexw mc `id dnvr dkizgdy iptneìáàdkizgaéðéî øàL ìL £¨¤§¨¦¥

.äøBäè ,íéîã̈¦§¨
:`xnbd dywnéðéàdcedi iaxe minkgy xacd `ed jk m`d - ¥¦

,minieqn mipeeba zekizg oiprl wx ewlgpàúà ék àäåixde - §¨¦£¨
`aykî àéòLBä áøxird ipaàòcøäp,cnl day daiyidnàúà ©©§¨¦§©§§¨£¨

déãéa àúéðúî éúééàåixac md jke ,`ziixa enr `iade `a - §©§¥©§¦¨¦¥
,`ziixadLé íà ,äðáìe äweøé ,äøBçLe äneãà äëéúç úìtnä©©¤¤£¦¨£¨§¨§¨§¨¨¦¥

dnòzii`x,íc`id ixdäàîè,dcp z`neh.äøBäè ,åàì íàå ¦¨¨§¥¨§¦¨§¨
äãeäé éaøåe wlegCk ïéáe Ck ïéa ,øîBàoiae mc dz`x m` oia - §©¦§¨¥¥¨¥¨
`id ,`l m`äàîè.dcp z`nehl`eny ixac lr dyw ef `ziixane §¥¨

zrax` ly zekizga `l` d`nh dpi`y dcedi iax zrca xn`y
`ziixaa eli`e ,mi`nhd minc ipinéðz÷zltn ,`pzd dpy - ¨¨¥

dkizg,äðáìe äweøé äøBçLe äneãàmpi` dpale dwexi ixde £¨§¨§¨§¨¨
,mipind zrax`nåok it lr s`âéìt[wleg-]äãeäé éaø.`nhne §¨¦©¦§¨

àîéz éëå,xnele zegcl dvxz m`e -âéìt ékwlgp xy`ky -éaø §¦¥¨¦¨¦©¦
,äãeäé`l` wlgp `lìáà ,äøBçLe äneãààdkizg zltna §¨©£¨§¨£¨

àì äðáìe äweøéok xnel jcia .dxedh `idy `ed dcene ,wlgp §¨§¨¨Ÿ
àlàdyw ok m`ydì éðz÷ ïàî äðáìe äweøéixac xe`ia jxevl - ¤¨§¨§¨¨©¨¨¥¨

,dpal e` dwexi dkizg zltn oic z` `pzd dpy mi`pzdn in
àîéìéàef `aa dpyy xn`p m` -ìixac xe`ia jxev,ïðaøike ¦¥¨§©¨¨

,ok xnel xyt`àzLäelit` m` ,dyw didi dzrn `lde - ©§¨
aïðaø éøäèî à÷ äøBçLe äneãàdkizg zltn ,mixdhn minkg - £¨§¨¨§©£¦©¨¨

àéòaéî äðáìe äweøé.mixdhn mdy rinydl jixv ike -åàì àlà §¨§¨¨¦©§¨¤¨¨
dzpyp ef `aay yxtl gxkd oi` m`d -ìixac xe`ia jxevéaø §©¦

âéìôe ,äãeäéwleg dpale dwexia elit`y rinydl `pzd zpeeke - §¨¨¦
.l`eny ixack `lye ,`nhne dcedi iax

ote`a dcedi iaxe minkg zwelgn z` `xnbd zyxtn `iyewd gkn
:xg`,[ïðçBé éaø] (äãåäé áø) øîà àlàdkizgd mlek zrcl ¤¨¨©©¦¨¨

,mi`nhd minc ipin zrax`n `id m` elit` z`nhn dpi` dnvr

dcedi iaxe minkge ,xya `l` mc dpi`y iptnúçéúôì øLôàa§¤§¨¦§¦©
éâìôéî÷ íc àìa øáwäzgiztl xyt` minkg zrcly ,ewlgp - ©¤¤§Ÿ¨¨¦§§¦

,dxedh `id dkizgd zltd mr mc d`vn `ly oeike ,mc `la xawd
d`nh `ide ,mc `la xawd zgiztl xyt` i` dcedi iax zrcle

.dltdd jxevl xawd zgizt mr mc dpnn `vi i`ceay iptn
:zxg` mi`pz zwelgna mzwelgn z` dlez `xnbdàúâeìôáe¦§§¨

éàpz éðäce`aedy mi`pzd zwelgn mb `id ,ef mzwelgne - §¨¥©¨¥
,`ziixaa,àéðúc,dcpl dcp oiay mei xyr cg`a zcnerd dy` §©§¨

eíéðL äúL÷,mini ipy dcil iyew jezn mc dz`x -éLéìMìå- ¨§¨§©¦§©§¦¦
,dzii`xl iyilyd meiaeäìétä,dn xac,äìétä äî úòãBé dðéàå ¦¦¨§¥¨©©©¦¦¨

.`l e` dltda mc dz`x m`e ,`nlra gex e` xenb ltp m`éøä£¥
dy`Bæa÷ôñz`neh d`nhp m`,äãéìe` ,xenb ltp dlitd m` ¨¥¥¨

`id oke .`nlra gex `l` df did `l m` ,dcil d`nh dpi` `ny
a÷ôñz`neh d`nhp m`,äáéæmc dz`x mbe ,gex dlitd `ny ik ¨¥¦¨

jezn `ly ,dcpl dcp oia mini dyly d`ex `id ixde ,iyilya
daf dpi`e iyilya daif mc dz`x `l `ny e` ,dcil ly iyew

`id ok lre .dlecbïaø÷ äàéáî,serd z`hge serd zleråoaxw §¦¨¨§¨§
dly z`hgdìëàð Bðéàtqn ,mipdklzaiig dpi` llk `ny w ¥¤¡¨

,oileg dpaxwe ,mc enr dz`x `le gex dlitdy okzi ik ,oaxwa
.dhgyp `le dwlnpy iptn dlik`a dxeq` z`hgde

òLBäé éaøe wleg,øîBàef dy`å ,ïaø÷ äàéáîdpaxwéôì ,ìëàð ©¦§ª©¥§¦¨¨§¨§¤¡¨§¦
,íc àìa øáwä úçéúôì øLôà éàL,i`cea mc dz`xy oeike ¤¦¤§¨¦§¦©©¤¤§Ÿ¨

xg`ne .daif meyn m`e dcil meyn m` ,oaxwa i`cea daiigzp
.elk`l xzen ,oileg dpaxwy cv oi`y

zgiztl xyt` m`d ryedi iaxe `nw `pz ewlgpy ok m` epivne
dcedi iaxe minkg s` ewlgp ef zwelgnae ,`l e` mc `la xawd

.epizpyna
mc `vnpy dxwna ze`nhny zeziixa dnk d`ian `xnbd

:dkizga,ïðaø eðzdy`äëéúç úìtnä,mc dnr dz`x `le ¨©¨¨©©¤¤£¦¨
àéñðî ïa ïBòîL éaø äéä ïëå ,øéàî éaø íeMî øîBà ñeëîeñ§¥¦©¦¥¦§¥¨¨©¦¦§¤§©§¨

dòøB÷ ,åéøáãk øîBà,miwceae dkizgd z` migzete mirxew -íà ¥¦§¨¨§¨¦
,dëBúa íc Léef dy` ixdäàîè,mc eze` zngn dcp z`neh ¥¨§¨§¥¨

,åàì íàå`id ixd ,mc da `vnp `ly.äøBäè §¦¨§¨
xaq qekneqy :`xnbd zx`anïðaøcî àôéãòå ,ïðaøk`l` - §©¨¨©£¦¨¦§©¨¨
xaq ,epiidc .mdn xzei xingdyéøîàc ,ïðaøkzltndy epizpyna §©¨¨§¨§¦

y oeik ,dxedh mc dnr dz`x `ly dkizgçéúôì øLôàøáwä ú ¤§¨¦§¦©©¤¤
,íc àìaixack `le ,llk mc `vnp `l m` xdhn qekneq mb okle §Ÿ¨

.dxwn lka `nihy dcedi iaxïðaøcî àôéãòåxzei xingd la` - ©£¦¨¦§©¨¨
,minkgnéøáñ eäðéàcmc `vnp xy`ky ,mixaeq mdy -dnò- §¦§¨§¦¦¨

,dkizgd mrïéàmcd `vnp m` la` ,d`nh ok` `id df ote`a - ¦
àì ,dëBúa,d`nh dpi` -øáñ ñeëîeñåyeléôàmcd `vnp m` §¨Ÿ§§¨©£¦

dëBúa.dcp z`neh ezngn d`nh `id §¨
:dkeza zinenc` d`vnpy dkizg oic zyxtn `xnbdCãéà àéðúå§©§¨¦¨

,epipy zxg` `ziixaae -äëéúç úìtnä,mc dnr dz`x `leéaø ©©¤¤£¦¨©¦
dòøB÷ øîBà àçà,wceae dkizgd z` rxew -íàay xyaddëBz £¨¥§¨¦¨

,íécàîdy`d ok lre ,`id zecp mcn ef zinenc`äàîèz`neh ©§¦§¥¨
,dcp,åàì íàå`id ixd ,mic`n epi`y.äøBäè §¦¨§¨

xaeq `g` iax :`xnbd zx`anñeëîeñkmc `vnpa `nihy §§
,dkezaàôéãòåxzei s` xingn `ede -,ñeëîeqîqekneqy iptn ©£¦¨¦§

`nhn `g` iax eli`e ,ynn mc dkeza `vnpyk `l` `nih `l
.mic`n dkezy `l` ynn mc `vnp `lyk elit`

:dcil z`neh d`nh dkizg zltnd izni` zyxtn `xnbdàéðúå§©§¨
Cãéàdy` ,epipy zxg` `ziixaae -,äëéúç úìtnäm` oia ¦¨©©¤¤£¦¨

,`l m` oiae dcp z`neh d`nhpdòøB÷ ,øîBà ïéîéða éaørxew - ©¦¦§¨¦¥§¨
,wceae dkizgd z`,íöò da Lé íà,`id ltp zkizgy zecr ef ixd ¦¤¨¤¤

ok lreäàîè Bnàz`neh,äãéìj` ,zcleik dl yi xdeh ini s`e ¦§¥¨¥¨
.mdipyl wtqn ayz ,dawp e` xkf dlitd m` reci oi`y xg`n

:`xnbd zyxtne ,àcñç áø øîà,exn`p el` mixacäëéúça ¨©©¦§¨§£¦¨
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc - dcp(iyily meil)

éâéìt ékmc d`ex oica `l` minkge `nw `pz ewlgp `l - ¦§¦¦
äëéúça,zrweanøáñ øî,xaeq `nw `pz -äMà ìL dkøc ©£¦¨©¨©©§¨¤¦¨

,äëéúça íc úBàøìxy`ke ,zecp mc `ed dkizg mc ok lre ¦§¨©£¦¨
.ezngn d`nh ,dxyal mcd oia dvivg oi`y zrwean dkizgdøîe©

øáñ,mixaeq minkge -,äëéúça íc úBàøì äMà ìL dkøc ïéà ¨©¥©§¨¤¦¨¦§¨©£¦¨
,dkizga mirwa yi m` s` okle ,zecp mc epi` dkizga `vnpd mce

.[ezngn z`nhp dpi` ,xyal mcd oia dvivg oi`y
:sqep ote`a zwelgnd z` yxtn `ax,øîà àáøz` yxtl yi ¨¨¨©

,jk minkge `nw `pz zwelgnàîìò éleëcmixaeqìL dkøc ïéà §¥¨§¨¥©§¨¤
,äëéúça íc úBàøì äMà,dcp z`neh ezngn z`nhp dpi`e ¦¨¦§¨©£¦¨

d`exd mlek zrcl oke ,zrwean dkizgd dzid m` elit`e
,dxedh zxtetyaàëäåoiprl `l` ,ewlgp dcp z`neh oiprl `l §¨¨

oick axrd cr ea rbepd z` `nhn dkizgd mc m`d ,'axr z`neh'
e ,dcp mcéâìôéî÷ 'àîè BîB÷î øB÷îe äøBäè äMà'amzwelgn - §¦¨§¨¨§¨¥¨¦§§¦

xewnd m`y ,`nh e` xedh `ed dxedh dy` ly dxewn m`d `id
mc` `nhl d`nehd a` dyrp my jxc `ad mc lk ,`nh envr
oi` ,xedh xewnd m` j` .[oda rbiy zexdh `nhle ,axr z`neh

,`ax x`ane .epnn `veid mcd z` `nhn `edøæòéìà éaøc`edy §©¦¡¦¤¤
`nw `pzøáñdy,äøBäè äMàdii`xy `id aezkd zxifby iptn ¨©¦¨§¨

ly dkxc oi`e xg`n ,dcp oick d`nhl 'dii`x' zaygp dpi` efky
,dkizga mc ze`xl dy`åok it lr s`díã`ed dkizga `vnpd §¨

àîè,`ynae rbna `nhny zecp mc oickéúà àäcmcd ixdy - ¨¥§¨¨¥
`aCøcd,øB÷îz` dxdih dxezdy it lr s`e ,`nh `ed xewnde ¤¤¨

lkn ,dcp z`nehn dkizga mc d`exdenvr mcdy dxfb `l mewn
.d`nhn dpi` ezii`xy wx `l` ,xedh didi

éøáñ ïðaøåmc `l` dcp mc df oi`y xnel etiqedy minkge - §©¨¨¨§¦
dy mixaeq ,dkizgäøBäè äMàdii`xy iptn ,dcp z`nehn ¦¨§¨

,z`nhn dpi` dkizgaås`d,øBäè BîB÷î øB÷îz` `nhn epi`e §¨§¨
z`neh elit` `nhn mcd oi` ok lre ,epnn z`veid mcd ztih

.[axr
:`l e` `nhp m`d ,mqiwa ixw d`ex oica zwtzqn `xnbdàòa§¨

àðeä áøî äaø dépéîmc` ,`ped axn dax l`y -éø÷ äàBøä ¦¥©¨¥©¨¨¤§¦
íñéwa,erxf z` ea `ivede dn`d ita mqiw qipkd -eäîm`d - ©¥¨©

z`neh oicay iptn ,`l e` ,rxf zaky epnn d`viy in oick `nhp
ugxe rxf zakW EPOn `vz iM Wi`e' (fh eh `xwie) xn`p ixw d`ex§¦¦¥¥¦¤¦§©¨©§¨©

y oeik m`d wtzqdl yie ,'axrd cr `nhe FxUA lM z` miOA'epnî' ©©¦¤¨§¨§¨¥©¨¨¤¦¤
àðîçø øîàepi`y cnlp ,'epnn `vz ik yi`e' dxn` dxezdy - ¨©©£¨¨

`nh÷éôðc ãòrxfd `viy cr -BøNaî,ynnàìåe`ived xy`k ©§¨¦¦§¨§Ÿ
epnî éàä àîìc Bà ,íñéwaweqta xen`d df 'epnn' `ny e` - ©¥¨¦§¨©¦¤

`nhp epi`y ,xg` xacl yxcpõeçì Búàîeè àözL ãòcr - ©¤¥¥§¨©
etebl uegn rxfd `viy,uegl `vi cvik welig oi` j` ,[eléôàåm` ©£¦

`viénð íñéwa.`nh `ed ok mb - ©¥¨©¦
déì øîà,`ped axdéì ÷etézd`ex hrnz `l m` mb `ld - ¨©¥¦¥

,xg` xewnn df oic `ivedl lkez ,'epnn' weqtdn mqiwaàeäc§
änàä ét úîéúça àlà ànèî Bðéà Bîöòixw d`ex lk ixdy - ©§¥§©¥¤¨©£¦©¦¨©¨

it lk z` mezql ick ea yiy rxf epnn `veiy onfa `l` `nhp epi`
xeriy `veid rxfa did `l ,ezn` ita mqiw qipkdy o`ke ,dn`d
ok lre ,mqiw ick epnn xqgp ixdy ,zenilya 'dn`d it znizg'

.`nh epi` i`cea
:dn`d it znizga `l` `nhp epi` ixw d`ex m`d dpc `xnbd

àøîéîìixw d`exdy zxn`yk m`d ,`ped ax z` dax l`y - §¥§¨
z`nehy cnll z`a ,dn`d it znizg xeriya `l` `nhp epi`

zngn `id ixw d`exdéåä òâBðcla` ,rxf zakya rbep `edy - §¥©¨¥
`nhn 'd`ex' ze`nehd x`ya ixdy ,'rxf zaky d`ex' oicn dpi`
.'rbep'l `l` d`neh zeklda 'mixeriy' exn`p `le ,`edy lka

äzòî àlà,'rbep' oicn `l` dpi` ez`nehy xg`n ,dyw dzrn - ¤¨¥©¨
äáéæa øBzñé ìàick miiwp dray xteqd afy zeidl did ie`x - ©¦§§¦¨

ini elwlwzi `l ,elld minid cg`a ixw d`xe eaefn xdhdl

,ezxitq dlwlwzp `l el` minia uxya rbp m`y myk ,ezxitq
àéðz äîlà`ziixaa epipy ok m` recne -,rxevn mipdk zxez) ©¨¨©§¨

,(h"t miaf zyxt'òøæ úáëL epnî àöz øLàå áfä úøBz úàæ'Ÿ©©¨©£¤¥¥¦¤¦§©¤©
,jl xnel daifl rxf zaky dywed ,(al eh `xwie)úøúBñ äáéf äî©¦¨¤¤

eilre ezxitq dxzqp miiwpd zray jeza aef d`x m`y myk -
,[dligzn mzepnløúBñ énð òøæ úáëL óàzaky d`x m`y - ©¦§©¤©©¦¥

.epiipn z` xzq miiwpd zray jeza rxf
déì øîà'rbep' oicn `id ixw d`ex z`neh mlerl ,daxl `ped ax ¨©¥

e ,'d`ex' oicn `leøúBñc àîòè eðééä äøéúñzii`xy mrhde - §¦¨©§©£¨§¥
,dnvr rxfd zaky zngn epi` ,zxzeq miiwpd ini jeza rxf zaky

`l`dì øLôà éàL éôìafd ly etebn z`vl rxfd zakylàìa §¦¤¦¤§¨¨§Ÿ
äáéæ éçeöçö`id daifde ,daif ztih da zaxern didzy ila - ¦§¥¦¨

.miiwpd oipn z` zxzeqy
hrn axern ixw d`exd afy jixacl :`ped ax z` l`ye dax xfg

,erxf zakya aefäzòî àlàini jeza ixw zii`xy xnel ie`x did ¤¨¥©¨
miiwpdäòáL ìk øBzñzeilr `die ixnbl epiipn lwlwziy - ¦§¨¦§¨

,miycg mini dray zxitqa ligzdlàéðz äîlàok m` recne - ©¨¨©§¨
,(my mipdk zxez) `ziixaa epipy'åâå áfä úøBz úàæ'`vY xW`e Ÿ©©¨©£¤¥¥

'rxf zakW EPOn(áì åè íù),jl xnel daifl rxf zaky dywed , ¦¤¦§©¤©
úøúBñ äáéf äî,miiwpd ini jeza aef d`xyk -òøæ úáëL óà ©¦¨¤¤©¦§©¤©

øúBñ:`ziixad zl`ey .miiwpd ini jeza ixw d`xyk -éàm` - ¥¦
dzrn xn`p ,daifn cnlp rxf zaky ly dxizq oicäáéf äî©¦¨

úøúBñz`ìkdäòáLeilr iriayd meia elit` aef d`xyke ,miiwp ¤¤¨¦§¨
,miycg mini dray xetql ligzdlóàd`exdénð òøæ úáëL`di ©¦§©¤©©¦

øúBñz`ìkd,äòáL,zipy ezxitq z` ligzdl wewf `dieãeîìz ¥¨¦§¨©§
øîBìrxf zakW EPOn `vY xW`e' ,(my) aezkd epcnln -äàîèì ©©£¤¥¥¦¤¦§©¤©§¨§¨

da Eì ïéà ,'dá,miiwp zxizq oiprl rxf zakya -øeîàM äî àlà ¨¥§¨¤¨©¤¨
dameil `l` dpi` rxf zaky z`neh xwiry myke ,d`neh oiprl ¨

`id ixd miiwpd zxizqa mb jk ,cg`ãçà íBé úøúBñlre ,cala ¤¤¤¨
,meid eze` z` `l` xzeq epi` ,ezxitq ini jeza ixw d`exd af ok
`ziixan ok m` rnyne .wqty mewnn ezxitq z` jiynn zxgnle
`le 'rxf zaky' oicn `id rxf zaky ici lr miiwpd zxizqy ef
zngn dxizqd dzid eli`y ,da miaxernd 'daif igevgv' zngn

id daifd igevgvdaif oick miiwpd zray lk z` xezqzy ie`x d
.ynn

déì øîàiptn `ed rxf zaky zxizq mrh mlerl ,daxl `ped ax ¨©¥
mei `l` zxzeq dpi` ok it lr s`e ,da miaxernd daif igevgv

y oeik cg`àéä áeúkä úøéæby ,df weqtaäáøò àìc äøeîb äáéæ §¥©©¨¦¦¨§¨§Ÿ¥§¨
òøæ úáëL dada zaxern rxf zaky oi`y -úøúBñz`ìk ¨¦§©¤©¤¤¨

d,äòáLeli`eòøæ úáëL da äáøòc äáéæ éçeöçöigevgv - ¦§¨¦§¥¦¨§¥§¨¨¦§©¤©
,afd ly erxf zakya miaxernd daifdúøúBñ àìmiiwpd oipnn Ÿ¤¤

.ãçà íBé àlà¤¨¤¨
'rbep' oicn `nhn ixw d`exdy `id `ped ax zhiy `pwqnly `vnp
ixw d`exe ,dn`d it znizg xeriya `l` `nhn epi`e ,rxf zakya
`lnk dn`d it znizg xeriyn elv` xqgy iptn `nhp epi` mqiwa
xzq ixw d`xy af ,'rbep' oicn `nhn ixw d`exy it lr s`e .mqiw

.[erxf zakya miaxernd daif igevgv zngn cg` mei
:`l e` `nhn m`d ,yai dcp mc oica zwtzqn `xnbddépéî àòa§¨¦¥

øæòìà éaøî àðéðç éaøa éñBé éaøz` `pipg iaxa iqei iax l`y - ©¦¥§©¦£¦¨¥©¦¤§¨¨
dz`xy dy` ,xfrl` iax,Láé ícmc zkizg dtebn d`viy oebk ¨¨¥

,yai,eäîdy` oi` `ny e` ,dcp z`neh ezngn d`nhp m`d ©
ixdy ,md wtqd iccve .gl mc ici lr `l` dcp z`neh z`nhp
miAx mini DnC aFf aEfi iM dX`e' (dk eh my) xn`p daf zyxta§¦¨¦¨¨¨¨¦©¦
`weecy wiicl yie ,'`ed d`nh didY DzCp iniM 'ebe DzCp zr `lA§Ÿ¤¦¨¨¦¥¦¨¨¦§¤§¥¨¦

ixdy ,d`nh `id gl mcdyk',àðîçø øîà 'dîc áBæ áeæé ék¦¨¨¨¨©©£¨¨
d`nh dpi`y rnyn df oeylnedéì áééc áãéîc ãòmcdy cr - ©§¥¨¨¦¥

`ed m` okle ,aefiïéà ,çìmc dz`x m` j` ,d`nh `id ok` -,Láé ©¦¨¥
àì.ezngn z`nhp dpi` -àîìc Bà`ny e` -áBæ áeæé ék' éàä Ÿ¦§¨©¦¨
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קכה oifge` mipy` cenr ak sc ± oey`x wxtzereay

äëéúçá éâéìô éëjez ihernl Ð "dxyaa" :xaq `nw `pzc .iielt iltce Ð

i`xza opaxe .da opixw "dxyaa" `dc ,`nh Ð mirwaa d`xpd mc la` ,dkizg

ze`xl dy` ly dkxc oi`c ,dcp mc df oi`c ,dxedh Ð iielt ilt elit` :ixaq

.dkizga mcäøåäè äùàzexdh d`nhn mc ztih edine .`id dii`x e`lc Ð

Ð axr z`neh dy`d z`e ,oda drbp m`

dii`x zxezn `xwc .xewna drbpc meyn

.d`nehn e`le ,dihrnéøáñ ïðáøåmc Ð

dcp mc df oi` :xn`w ikde .xedh inp

mc did eli`y ,(eilr d`neh mey ozzy)

el oi` eiykre ,dcpk d`nhl el did Ð

.`nlra xya zkizgk `l` d`neh mey

íñé÷á éø÷ äàåøäita mqiw qipkd Ð

.erxf ea `ivede ,dn`åðîî`vz xy`" Ð

."rxf zaky epnnåîöò àåäelit`e Ð

.mqiw `laéô úîéúçá àìà àîèî åðéà
äîàäit znizg ick epnn `viy cr Ð

xva Ð mqiw dil qipkdc oeik `kde .ezn`

.mqiw ick `xeriy diléåä òâåðã àøîéîì
ixw z`nehc llkn ,`xeriy aidicn Ð

xyac meyn `l` ,`id dii`x meyn e`l

.epnn `veid rxf zakya rbep xa`d

lk z`nehk ,`xeriy ira ikd meyne

dlape uxy oebk ,`xeriy irac zerbn

z`neha dil `aiyg dii`x i`c .zne

dcp `dc ,`xeriy `ira `l Ð dii`x

.`xeriy `ira `le ,`id d`exøåúñé ìà
äáéæáini zray zepnl ligzde wqty af Ð

ik ,epipn z` xezqi l` Ð ixw d`xe ,exitq

zxitql xzq `l Ð uxya rbp i`c ikid

.ezaifáæä úøåú úàæ àéðú äîìàyiwd Ð

.daifl rxf zaky aezkdúøúåñ äáéæ äî
xg` Ð "xdhz xg`e dl dxtqe" :aizkc Ð

zwqtn d`neh `dz `ly ,olekl xg`

.xzeq Ð rxf zaky s` ,mdipiaéàù éôì
øùôàafd on d`ad rxf zaky ze`xl Ð

daif zvw `zydc ,daif igevgv ztih `la

.xzq `w da zi`cäòáù ìëd`x m` Ð

.xtqy mini oze` lk xzeq Ð iriayaàìà
äá øåîàù äî.d`neh oiprl rxf zakya Ð

Ð dzxizq s` ,cg` mei Ð dz`neh dn

d`x m`e ,mei eze` `l` zxzeq dpi`

mei `l` cer xetql jixv oi` Ð iriaya

.cg`ùáé íãdkizg dtebn `viy oebk Ð

.yai mc lyäîã áåæixdy ,gl :rnyn Ð

.gl `l` aefl ekxc oi`ùáé äùòðå çìÐ

lr gl mc ltpa "oiyai oi`nhn" ipzw `dc

.zexdha mcd rbp jk xg`e ,yaie ,cbad

.`kil znd xya `xwirn yaic ,znd xya yaic `inec
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éëjxc oi`" `zyd ok m`c :dywe .iielt iltce :qxhpewd yxit Ð dkizga ibilt

ze`xl dkxc oi`"c `eddk ied `l ,zecp mc epi`y :yexit "dkizga mc ze`xl

yie !oipr eze`a ze`xl dkxc oi`y `l` ,xewnd on zecp mc ied mzdc ."zxtetya

`nw `pzc .xyal mc oia dvivg iede ,zxtety oink dieyrd dkizga ibiltc :xnel

opaxe ,df oipra z`vl dkxcc Ð `nhn

dkxc oi` ,`ed zecp mcc ab lr s` :ixaq

ixn`wc "zecp mc df oi`"e ,df oipra ze`xl

`nihy zecp mc df oi` :eyexit ikd opax

,oi`nhn opax mb Ð iielt ilta la` .aezkd

.dxyaa rbepe `ed zecp mcc oeikàìà
xeriy irac yxtl oi` Ð dn`d it znizga

el`" wxtc oerny iaxk dn`d it znizg

irac ozp iaxk xaqc ,(a,fq migqt) "mixac

e`" :(eh `xwie) aizkc ,afa dn`d it znizg

.afl ixw lra ywzi`e ,"eaefn exya mizgd

`l` ied rbepc `xninl jixt i`n ,ok m`c

ywzi`c oeik `d ,daifa xezqi `l dzrn

rbepc dpin wiic ikide !xezqi xity Ð afl

jixt i`n ,oerny iaxk xaq i` :cere] ?ied

`lde 'ek envr `edc dil wetize :`ped ax

it znizgn daxd ze`xl leki mqiw jxc

opzck xaqc :yxtl d`xp `l` .[dn`d

ixwe aefc ,(`,n) "otec `vei" wxta onwl

rbiy jixv :xn`w ikde .`edy lka oi`nhn

zia z`nehc meyn ,dn`d it znizga

rbepc oeik :jixt jkl .d`nhn `l mixzqd

ita rbiy cr mqiwa zxdhn `wc ,ied

.daifa xezqi `l dzrn ,dn`d

àøîéîì):xn`z m`e Ð (ied rbepc

`l `ped axc dywnl dilpne

?oerny iaxk dn`d it znizg xeriy jixvn

envr `edc dil wetize" xn`wcn :xnel yie

`le "dn`d it znizga `l` `nhn epi`

inp xn`w `le ,"dnizg xeriyk" xn`w

xeriyl `lc dpin rny Ð afl ywzi`c

iaxk xaq i` :cere .dribp meyn `l` ,dihwp

dil wetize" `ped ax jixt i`n ,oerny

leki mqiw jxc `lde ,'ek "envr `edc

!dn`d it znizgn xzei daxd ixw ze`xl

xn`c o`nl ok m` ,ied rbep m`e :xn`z m`e

rbeple d`exl (a,bn dcp) "otec `vei" wxta

yie ?d`ex `pngx azkc il dnl ,`edy lka

opiyxcc `d ,d`ex azkpy ici lrc :xnel

lke" "af" :(a,eq) migqta "mixac el`" wxta

ipyl ueg glzyny ixw lra zeaxl Ð "af

`wtpe .rbepa `le d`exa opinwen ,zepgn

epi` d`ex elit`c ,`kd xn`c `d dpin

rbepc olpne :xn`z m`e .uegan dribpa `l` `nh epi`y ,rbep meyn `l` `nh

geliy oiprl `pngx dia xing`cn xnbp ,ied`peeb i`dke !ied d`ex `nl` ,zepgn

c `vei" wxt xninl irarbepc ,rbepl ywzi`cn ,ied rbepc opitlic :xnel yie .ipiqa oiixw ilra lr `pngx xidf`cn ,ied d`exc rxf zaky zhlet iab (`,an dcp) "ote

didi xy` cbade"n dil wetiz ,il dnl `pngx azkc rbepe :xn`z m`e .uxyl inp ywzi` diteb `xw `eddac :cere .(a,bn my) "otec `vei" wxta "yi` yi`"n opiaxn

ikde .eilr `ed elit` `nhn `l mc` la` ,oda yeal epi` m` elit` eilry micba `nhn dnda zlap `yep ixdy ,opitli `l cban mc`c :xnel yie ?"rxf zaky eilr

rxf zaky zhlet elit`c ,oerny iaxc opaxl opixn` (`,an) "otec `vei" wxta onwlc :xn`z m`e .dini`c `gxe` ybyn `ler iab (a,h) `xza `aac `nw wxta `zi`

`lc rxf zaky zhleta `l` bilt `l inp oerny iaxe .uegak mipta `nhn jkle ,`ied d`exogky` `lc ,ied d`exc rnyn ixw lraa la` ,uegak mipta `nhn

xyt` inp opaxl elit`e .uegak mipta `nhl yixc ded zhleta s` Ð ied d`ex i`c ,ied rbep ixw lra elit` diciclc ,oerny iaxk xaq `ped axc :xnel yie ?ibiltc

ied `l ,uegak mipta d`neh dia ogky` `lc ,dlrea la` .uegak mipta d`nhnc zeaife zecp z`neha ogky`c meyn ,uegak mipta `nhne `ied d`ex zhlet `wecc

d`exc xaqc rnyn ,biltncn .dycrka Ð rbeple ,edyna Ð d`exl ,rxf zaky :(a,bn my) "otec `vei" wxta xn`c ,`bilt oerny iaxa xfril` iaxc `idd edine .d`ex

.`xwn `nrh xnbc mzd ip`y :inp i` .ied

àìàinp opze !ixw lra aiyg `le ,rxf zakyde uxyd :d`nehd zea` :opzc (` dpyn ` wxt) milk zkqnc oizipzn` dil dywz :dniz Ð daifa xezqi `l dzrn

.`yxc meyn d`nehd a` ied `l inp d`ex elit` `nye !oey`x `l` ied `lcn ,ied rbep `nl` ,uxy rbnk Ð ixw lra :oiaf zkqn idlya

éôìd`exya ixiin mzdc :l`ppg epiax yxtn ,`kd ik mzd `xw jixvn `lc `de .`yna af ly ixw ryedi iax `nhn `nrh i`dne Ð daif igevgv `la xyt` i`y

epi`c xn`e (`,dk `nw `aa) "lbxd cvik"a dilr biltc xfril` iaxe .oira daif igevgv `la xyt` `lc ryedi iax xaqe ,zeaif aex ea yi f`c ,meia ea zeaif

.cg` mei elit` xzeq ded `l ,`xw e`l i` inp `kde .rxf zaky dia `kiztc oeikc ,`yna `nhn `l ikd elit`e ,daif igevgiv `la xyt` i`c dcen ,`yna `nhn
m`
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éâéìt ék¯úBàøì äMà ìL dkøc øáñ øî .äëéúça ¦§¦¦©£¦¨¨¨©©§¨¤¦¨¦§
íc úBàøì äMà ìL dkøc ïéà øáñ øîe ,äëéúça íc̈©£¦¨¨¨©¥©§¨¤¦¨¦§¨
äMà ìL dkøc ïéà àîìò éleëc :øîà àáø .äëéúça©£¦¨¨¨¨©§¥¨§¨¥©§¨¤¦¨

øB÷îe äøBäè äMàa àëäå ,äëéúça íc úBàøìBîB÷î ¦§¨©£¦¨§¨¨§¦¨§¨¨§
íãå ,äøBäè äMà :øáñ øæòéìà éaøc .éâìtéî÷ àîè̈¥¨¦©§¦§©¦¡¦¤¤¨©¦¨§¨§¨

àîè¯,äøBäè äMà :éøáñ ïðaøå .øB÷î Cøc éúà àäc ¨¥§¨¨¥¤¤¨§©¨©¨§¦¦¨§¨
.øBäè BîB÷î øB÷îeäàBøä :àðeä áøî äaø dépéî àòa ¨§¨§¨¦¥©¨¥©¨¨¤

éø÷íñé÷aàðîçø øîà "epnî" ?eäî¯ãò÷éôðc ¤¦§¥¨©¦¤¨©©£¨¨©§¨¥
BøNaî¯"epnî" éàä àîìc Bà .íñé÷a àìå¯ãò ¦§¨§Ÿ§¥¨¦§¨©¦¤©
àözLíñé÷a eléôàå ,õeçì Búàîeè:déì øîà ?éîð ¤¥¥§¨©©£¦§¥¨©¦¨©¥

Bðéà Bîöò àeäc déì ÷Btézét úîéúça àlà ànhî ¥¥§©§¥¦©¥¤¨©£¦©¦
àøîéîì .änàäòâBðc?éåääzòî àlà¯ìàøBzñé ¨©¨§¥§¨§¥©¨¥¤¨¥©¨©¦§

äáéæaepnî àöz øLàå áfä úøBz úàæ" :àéðz änlà ! §¦¨©¨¨©§¨Ÿ©©¨©£¤¥¥¦¤
úøúBñ äáéf äî "òøæ úáëL¯éîð òøæ úáëL óà ¦§©¨©©¦¨¤¤©¦§©¤©©¦

àîòè eðééä ,äøéúñ :déì øîà ?øúBñøúBñc¯éôì ¥¨©¥§¦¨©§©£¨§¥§¦
äzòî àlà .äáéæ éçBöçö àìa dì øLôà éàLøBzñz ¤¦¤§¨¨§Ÿ©§¥¦¨¤¨¥©¨¦§

"áfä úøBz úàæ" :àéðz änlà !äòáL ìkåâåäáéf äî ' ¨¦§¨©¨¨©§¨Ÿ©©¨©¦¨
úøúBñ¯,øúBñ òøæ úáëL óàìk úøúBñ äáéf äî éà ¤¤©¦§©¤©¥¦©¦¨¤¤¨

ãeîìz ?äòáL ìk øúBñ éîð òøæ úáëL óà ,äòáL¦§¨©¦§©¤©©¦¥¨¦§¨©§
"dá äàîèì" øîBì¯da øeîàM äî àlà da Eì ïéà ©§¨§¨¨¥§¨¤¨©¤¨¨

¯äáéæ ,àéä áeúkä úøéæb :déì øîà ?ãçà íBé úøúBñ¤¤¤¨¨©¥§¥©©¨¦¦¨
òøæ úáëL da äáøò àìc äøeîb¯,äòáL ìk úøúBñ §¨§¨¨§¨¨¦§©¤©¤¤¨¦§¨

òøæ úáëL da äáøòc äáéæ éçBöçö¯àlà úøúBñ àì ©§¥¦¨§¨§¨¨¦§©¤©Ÿ¤¤¤¨
.ãçà íBééaøî àðéðç éaøa éñBé éaø dépéî àòa ¤¨§¨¦¥©¦¥§©¦£¦¨¥©¦

ék" ?eäî Láé íc :øæòìàáeæéàðîçø øîà "dîc áBæ ¤§¨¨¨¨¥©¦¨¨¨¨©©£¨¨
¯ãòáãéîcáéécçì ,déì¯Láé ,ïéà¯Bà ,àì ©§¥©¨¥¥©¦¨¥¨

"dîc áæ áeæé ék" éàä :àîìc¯,àéä àúléîc àçøBà ¦§¨©¦¨Ÿ¨¨§¨§¦§¨¦
äcpä íc ,äeúéðz :déì øîà ?éîð Láé eléôà íìBòìe§¨£¦¨¥©¦¨©¥§¥¨©©¦¨

únä øNáe¯çì :déì øîà .íéLáéå íéçì ïéànèî §©©¥§©§¦©¦¦¥¦¨©¥©
éì àéòaéî ék ,éì àéòaéî à÷ àì Láé äNòðå¯Láé §©£¨¨¥¨¨¦¨£¨¦¦¦¨£¨¦¨¥

ïéîk ,ätéì÷ ïéîk úìtnä :äeúéðz éîð àä .àøwéòî¥¦¨¨¨©¦§¥¨©©¤¤§¦§¦¨§¦
ïéîk ,øôò ïéîk ,äøòNïéneãà ïéLeçáé¯ìéhz,íénì §¨¨§¦¨¨§¦©§¦£¦©¦©©¦
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc - dcp(iyily meil)

eíàel` miltpeçBnð`id ixde md mcy xxazn ,mina.äàîè ¦¦§¥¨
,xtrk yai `edyk dtebn `vi mcd xy`k mby ok m` gkene

.ezngn d`nhp
:`xnbd dywnéëä éà,d`nh `id yai mc dtebn `vi xy`k mby ¦¨¦

ok m`énð eçBnð àìaegenp `l zekizgde minl dlihd m` mb - §Ÿ¦©¦
.yai mc dlitdy iptn ,d`nh `dz

:`xnbd zvxzneçBnð àì ék ,äaø øîà`l zekizgd xy`k - ¨©©¨¦Ÿ¦
dkizgy milez `l` ,od yai mc `ny miyyeg ep` oi` mina egenp

efàéä dîöò éðôa äiøa`id jke ,dteba dxvepy dkizg oin - §¦¨¦§¥©§¨¦
.dnec` dxry e` dtilw oink dzligzn d`xap

:`xnbd zl`eyàðåeb éàä ék àkéà éîe,dfky xac yi ike - ¦¦¨¦©©§¨
tz dy`y:`xnbd daiyn .dteba exvepy zexrye zetilw oink li

ïéà,ok -àéðúäå,`ziixaa epipyy edfe -éaøa øæòìà éaø øîà ¦§¨©§¨¨©©¦¤§¨¨§©¦
äìòä íéNòî éðL ,÷Bãöenràaàdlr xy`kîexirïéòáh ¨§¥©£¦¤¡¨©¨¥¦§¦

ìay daiyi,äðáé,miyrnd eid jkeúìtî äúéäL äMàa äNòî §©§¤©£¤§¦¨¤¨§¨©¤¤
dngxnàaà úà eìàLå eàáe ,úBneãà úBtéì÷ ïéîkd`nh m` §¦§¦£¨§¨£¤©¨

,`l e` `idìàL àaàåef dl`yeìàL íéîëçå ,íéîëçì §©¨¨©©£¨¦©£¨¦¨£
íéàôBøì,dteba el` zetilw ly oaih dníäì eøîàå,mi`texd ¨§¦§¨§¨¤

äkî Bæ äMà[rvt-]ïéîk úìtî äpnnL ,äéòî CBúa dì Lé ¦¨©¨¤¨§¥¤¨¤¦¤¨©¤¤§¦
,úBtéì÷okle ,zenec` zetilwk mi`xp dknd iclbyìéhzz` §¦©¦
zetilwd,íénìe,eçBnð íà`id ixd,äàîèzecp mc i`ceay iptn ©©¦¦¦§¥¨

dxedh ,egenp `l m` j` ,dkn iclb `le `edzelzl yi ik ,`id
.[ze`nhn opi`e ,dkn iclb od zetilwdy

áeLårxi`úìtî äúéäL äMàa ,äNòîdngxnúBøòN ïéîk §©£¤§¦¨¤¨§¨©¤¤§¦§¨
àaà úà äìàLå äàáe ,úBneãà,`l e` `id d`nh m`ìàL àaàå £¨¨§¨£¨¤©¨§©¨¨©

ef dl`yíéîëçå ,íéîëçìel`yíéàôBøìzexry ly oaih dn ©£¨¦©£¨¦¨§¦
,dteba el`íäì eøîàåef dy` ,mi`texdàîeL[zlai-]dì Lé §¨§¨¤¨¤¨

,úBneãà úBøòN ïéîk úìtî äpnnL ,äéòî CBúajky iptn §¥¤¨¤¦¤¨©¤¤§¦§¨£
okle ,`neya zexry yiy ,jxcdìéhzzexryd z`íà ,íénì ©¦©©¦¦

,eçBnð`id ixd,äàîèzexry `le od zecp mc i`ceay iptn ¦§¥¨
zelzl yi ik ,dxedh `id egenip `l m` j` ,`neya egnvy

.ze`nhn opi`e ,od `ney ly zexryy
:mina dwicad ipic z` zyxtn `xnbd,Lé÷ì Léø øîàdpyna ¨©¥¨¦

,'dxedh e`l m`e d`nh egenp m` ,minl lihz' ,epipyeef dwica
`weec zeidl dkixv,ïéøLBôa`le mippev mina dwca m` la` §§¦

dlihn dzid m` `ny ik ,dxedh `idy xxazd `l oiicr ,egenp
.zegenip zekizgd eid mixyet minl

éëä énð àéðz,yiwl yix ixack `ziixaa ok epipy -ìéhzz` ©§¨©¦¨¦©¦
zexryde zetilwdå ,íénì`weec.ïéøLBôadrc `ziixad d`ian ©©¦§§§¦

:dipy,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaømc m` wecal minl lihz `l ©¨¦§¤©§¦¥¥
`l` ,`ed,ïøBtvä éab ìò ÷Bøa Bzëòîîjerin ici lr genp m` §©©§§©©¥©¦¤

.`id dxedhe mc epi` ,genp `l m`e ,d`nhe `ed mc ixd ,df
:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîoaxe `nw `pz ly mzwelgn dn - ©¥©§

.l`ilnb oa oernyeäééðéa àkéà ÷çcä éãé ìò Ceòî ,àðéáø øîà̈©©¦¨¦©§¥©§¨¦¨¥©§
.mc `id jerin ici lr wx dgenipy dkizg m`d `id mzwelgn -
jerin ici lr wxe ,mina dil`n dgenip dpi`y dkizg `nw `pzl
dgenipy ef elit` l`ilnb oa oerny oaxle ,mc dpi` ,dgenip `id

.`id mc jerina
:mina zexydl dkixv onf dnk jynl dpc `xnbdïðz íúä- ¨¨§©

rxf zakye dlap ,uxy ,wex ,rip ,aef oiprl ,epipy (:cp) onwl dpyna
md mina dixy ici lr m` j` ,migl mdyk `l` mi`nhn mpi`y
:dpynd zx`ane ,miyai mcera s` mi`nhn md ,mzegll mixfeg

ïúéiøL àéä änkmixfeg m` ,miglk mpicy reawl ick da yiy ©¨¦§¦¨¨
dixy ici lr mzegllaminïéøLBtjynaúòì úòîmixyr - §§¦¥¥§¥

dixy ici lr `l` mzegll mixfeg mpi` m` la` ,zery rax`e
mpic ,zrl zrnn xzei mixyeta dixy ici lr e` ,ming mina

.mi`nhn mpi`e miyaik
:`xnbd zl`eyàëämc m` xxal ick mina zekizgd ziixy oiprl ¨¨

,`l e` mdéàî,oicd dn -àðéòa éîmina ozexydl jixv m`d - ©¦¨¦¨
,úòì úòî,`l e` od mc m` xxazd `l oiicr df xeriyn zegtae ¥¥§¥

Bàzekizgd ziixya `nyàì.zrl zrn jixv Ÿ
a `weec m`d ,md wtqd iccveéLewàc äìáðe õøL,miyw mdy - ¤¤§¥¨§©¥

ïðéòamiiexy eidiy mikixv -,úòì úòîmikkxzn mpi`y oeik ¨¦©¥¥§¥
,df xeriyn zegtaékøc íc ìáàC,jx `edy -àìezexyl jixv £¨¨§©¦Ÿ

e` `ed mc m` xxazn xak dlil e` mei ziixy xg`le ,zrl zrn
.`làðL àì àîìc Bà,mcl dlape uxy oia welig oi` `ny e` - ¦§¨Ÿ§¨

.zrl zrn dixy jixv mlekae
:`xnbd zniiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
y dpyna epipy,íéâc ïéîk úìtnädpi` miynxe mivwy ,miabg ©©¤¤§¦¨¦

:`xnbd dywn .mc mdnr yi m` `l` d`nhéaø énð âBìôéìå§¦§©¦©¦
àäa äãeäézltny xn`ie ,df oica mb dcedi iax welgi `l recne - §¨§¨

myk ,`l m` oiae mc mdnr dz`x m` oia d`nh miabge mibc
m` elit` dcedi iax `nih dkizg zltn oiprl dpynd zligzay
xyt` i`y meyn (.`k) lirl enrh x`azpy itke ,mc dnr oi`

.mc `la xawd zgiztl
yiil cvik ewlgp mi`xen`d:ef `iyew a,Lé÷ì Léø øîàmb ok` ¨©¥¨¦

epizpyna ef `aae ,äéeðL ú÷Bìçîazrck,àéä ïðaømixaeqd §©£¤§¨©¨¨¦
s` d`nh `id dcedi iax itl j` ,mc `la xawd zgiztl xyt`y

.mc mdnr oi` m`
àîéz eléôà ,øîà ïðçBé éaøådiepy ef `aay xn`z m` elit` - §©¦¨¨¨©£¦¥¨

zrcl s`,äãeäé éaø`l recn zeywdl lkez `l ,`id lkd ixace ©¦§¨
y oeik ,dkizg zltna `nihy itk dcedi iax o`k `nihàì ïàk ãò©¨Ÿ

íúä äãeäé éaø øîà÷df oi` ,`yixa dcedi iax xn`y dn lk - ¨¨©©¦§¨¨¨
éab àlàzltn,äëéúçmeyneäëéúç éåäå Léø÷c íc ãéáòc- ¤¨©¥£¦¨©£¦¨§¨¦§¨¥£¦¨
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc - dcp(iyily meil)

eíàel` miltpeçBnð`id ixde md mcy xxazn ,mina.äàîè ¦¦§¥¨
,xtrk yai `edyk dtebn `vi mcd xy`k mby ok m` gkene

.ezngn d`nhp
:`xnbd dywnéëä éà,d`nh `id yai mc dtebn `vi xy`k mby ¦¨¦

ok m`énð eçBnð àìaegenp `l zekizgde minl dlihd m` mb - §Ÿ¦©¦
.yai mc dlitdy iptn ,d`nh `dz

:`xnbd zvxzneçBnð àì ék ,äaø øîà`l zekizgd xy`k - ¨©©¨¦Ÿ¦
dkizgy milez `l` ,od yai mc `ny miyyeg ep` oi` mina egenp

efàéä dîöò éðôa äiøa`id jke ,dteba dxvepy dkizg oin - §¦¨¦§¥©§¨¦
.dnec` dxry e` dtilw oink dzligzn d`xap

:`xnbd zl`eyàðåeb éàä ék àkéà éîe,dfky xac yi ike - ¦¦¨¦©©§¨
tz dy`y:`xnbd daiyn .dteba exvepy zexrye zetilw oink li

ïéà,ok -àéðúäå,`ziixaa epipyy edfe -éaøa øæòìà éaø øîà ¦§¨©§¨¨©©¦¤§¨¨§©¦
äìòä íéNòî éðL ,÷Bãöenràaàdlr xy`kîexirïéòáh ¨§¥©£¦¤¡¨©¨¥¦§¦

ìay daiyi,äðáé,miyrnd eid jkeúìtî äúéäL äMàa äNòî §©§¤©£¤§¦¨¤¨§¨©¤¤
dngxnàaà úà eìàLå eàáe ,úBneãà úBtéì÷ ïéîkd`nh m` §¦§¦£¨§¨£¤©¨

,`l e` `idìàL àaàåef dl`yeìàL íéîëçå ,íéîëçì §©¨¨©©£¨¦©£¨¦¨£
íéàôBøì,dteba el` zetilw ly oaih dníäì eøîàå,mi`texd ¨§¦§¨§¨¤

äkî Bæ äMà[rvt-]ïéîk úìtî äpnnL ,äéòî CBúa dì Lé ¦¨©¨¤¨§¥¤¨¤¦¤¨©¤¤§¦
,úBtéì÷okle ,zenec` zetilwk mi`xp dknd iclbyìéhzz` §¦©¦
zetilwd,íénìe,eçBnð íà`id ixd,äàîèzecp mc i`ceay iptn ©©¦¦¦§¥¨

dxedh ,egenp `l m` j` ,dkn iclb `le `edzelzl yi ik ,`id
.[ze`nhn opi`e ,dkn iclb od zetilwdy

áeLårxi`úìtî äúéäL äMàa ,äNòîdngxnúBøòN ïéîk §©£¤§¦¨¤¨§¨©¤¤§¦§¨
àaà úà äìàLå äàáe ,úBneãà,`l e` `id d`nh m`ìàL àaàå £¨¨§¨£¨¤©¨§©¨¨©

ef dl`yíéîëçå ,íéîëçìel`yíéàôBøìzexry ly oaih dn ©£¨¦©£¨¦¨§¦
,dteba el`íäì eøîàåef dy` ,mi`texdàîeL[zlai-]dì Lé §¨§¨¤¨¤¨

,úBneãà úBøòN ïéîk úìtî äpnnL ,äéòî CBúajky iptn §¥¤¨¤¦¤¨©¤¤§¦§¨£
okle ,`neya zexry yiy ,jxcdìéhzzexryd z`íà ,íénì ©¦©©¦¦

,eçBnð`id ixd,äàîèzexry `le od zecp mc i`ceay iptn ¦§¥¨
zelzl yi ik ,dxedh `id egenip `l m` j` ,`neya egnvy

.ze`nhn opi`e ,od `ney ly zexryy
:mina dwicad ipic z` zyxtn `xnbd,Lé÷ì Léø øîàdpyna ¨©¥¨¦

,'dxedh e`l m`e d`nh egenp m` ,minl lihz' ,epipyeef dwica
`weec zeidl dkixv,ïéøLBôa`le mippev mina dwca m` la` §§¦

dlihn dzid m` `ny ik ,dxedh `idy xxazd `l oiicr ,egenp
.zegenip zekizgd eid mixyet minl

éëä énð àéðz,yiwl yix ixack `ziixaa ok epipy -ìéhzz` ©§¨©¦¨¦©¦
zexryde zetilwdå ,íénì`weec.ïéøLBôadrc `ziixad d`ian ©©¦§§§¦

:dipy,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaømc m` wecal minl lihz `l ©¨¦§¤©§¦¥¥
`l` ,`ed,ïøBtvä éab ìò ÷Bøa Bzëòîîjerin ici lr genp m` §©©§§©©¥©¦¤

.`id dxedhe mc epi` ,genp `l m`e ,d`nhe `ed mc ixd ,df
:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîoaxe `nw `pz ly mzwelgn dn - ©¥©§

.l`ilnb oa oernyeäééðéa àkéà ÷çcä éãé ìò Ceòî ,àðéáø øîà̈©©¦¨¦©§¥©§¨¦¨¥©§
.mc `id jerin ici lr wx dgenipy dkizg m`d `id mzwelgn -
jerin ici lr wxe ,mina dil`n dgenip dpi`y dkizg `nw `pzl
dgenipy ef elit` l`ilnb oa oerny oaxle ,mc dpi` ,dgenip `id

.`id mc jerina
:mina zexydl dkixv onf dnk jynl dpc `xnbdïðz íúä- ¨¨§©

rxf zakye dlap ,uxy ,wex ,rip ,aef oiprl ,epipy (:cp) onwl dpyna
md mina dixy ici lr m` j` ,migl mdyk `l` mi`nhn mpi`y
:dpynd zx`ane ,miyai mcera s` mi`nhn md ,mzegll mixfeg

ïúéiøL àéä änkmixfeg m` ,miglk mpicy reawl ick da yiy ©¨¦§¦¨¨
dixy ici lr mzegllaminïéøLBtjynaúòì úòîmixyr - §§¦¥¥§¥

dixy ici lr `l` mzegll mixfeg mpi` m` la` ,zery rax`e
mpic ,zrl zrnn xzei mixyeta dixy ici lr e` ,ming mina

.mi`nhn mpi`e miyaik
:`xnbd zl`eyàëämc m` xxal ick mina zekizgd ziixy oiprl ¨¨

,`l e` mdéàî,oicd dn -àðéòa éîmina ozexydl jixv m`d - ©¦¨¦¨
,úòì úòî,`l e` od mc m` xxazd `l oiicr df xeriyn zegtae ¥¥§¥

Bàzekizgd ziixya `nyàì.zrl zrn jixv Ÿ
a `weec m`d ,md wtqd iccveéLewàc äìáðe õøL,miyw mdy - ¤¤§¥¨§©¥

ïðéòamiiexy eidiy mikixv -,úòì úòîmikkxzn mpi`y oeik ¨¦©¥¥§¥
,df xeriyn zegtaékøc íc ìáàC,jx `edy -àìezexyl jixv £¨¨§©¦Ÿ

e` `ed mc m` xxazn xak dlil e` mei ziixy xg`le ,zrl zrn
.`làðL àì àîìc Bà,mcl dlape uxy oia welig oi` `ny e` - ¦§¨Ÿ§¨

.zrl zrn dixy jixv mlekae
:`xnbd zniiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
y dpyna epipy,íéâc ïéîk úìtnädpi` miynxe mivwy ,miabg ©©¤¤§¦¨¦

:`xnbd dywn .mc mdnr yi m` `l` d`nhéaø énð âBìôéìå§¦§©¦©¦
àäa äãeäézltny xn`ie ,df oica mb dcedi iax welgi `l recne - §¨§¨

myk ,`l m` oiae mc mdnr dz`x m` oia d`nh miabge mibc
m` elit` dcedi iax `nih dkizg zltn oiprl dpynd zligzay
xyt` i`y meyn (.`k) lirl enrh x`azpy itke ,mc dnr oi`

.mc `la xawd zgiztl
yiil cvik ewlgp mi`xen`d:ef `iyew a,Lé÷ì Léø øîàmb ok` ¨©¥¨¦

epizpyna ef `aae ,äéeðL ú÷Bìçîazrck,àéä ïðaømixaeqd §©£¤§¨©¨¨¦
s` d`nh `id dcedi iax itl j` ,mc `la xawd zgiztl xyt`y

.mc mdnr oi` m`
àîéz eléôà ,øîà ïðçBé éaøådiepy ef `aay xn`z m` elit` - §©¦¨¨¨©£¦¥¨

zrcl s`,äãeäé éaø`l recn zeywdl lkez `l ,`id lkd ixace ©¦§¨
y oeik ,dkizg zltna `nihy itk dcedi iax o`k `nihàì ïàk ãò©¨Ÿ

íúä äãeäé éaø øîà÷df oi` ,`yixa dcedi iax xn`y dn lk - ¨¨©©¦§¨¨¨
éab àlàzltn,äëéúçmeyneäëéúç éåäå Léø÷c íc ãéáòc- ¤¨©¥£¦¨©£¦¨§¨¦§¨¥£¦¨

,dkizg zeyridle yxwidl ieyr zecp mcyéåä àì äiøa ìáà- £¨§¦¨Ÿ¨¥
mivwy ,miabg ,mibc zxeva oebk ,dixa zxeva yxwp mcd oi` la`
`idy dcen dcedi iax mb el` zexev dlitd m` okle ,miynxe
zxaqk ,xawd zgizt meyn dcedi iax ly enrh did `ly ,dxedh

.yxwy mc `id dnvr dkizgd ezrcly iptn `l` ,oywnd
:opgei iax ixac lr `xnbd dywnàðLéì Cäìeoeyl dze`le - §©¦§¨

zxaeqdïðçBé éaø øîàc,xn` envr opgei iaxy -àaøLôà é §¨©©¦¨¨§¦¤§¨
éâìôéî÷ íc àìa øáwä úçéúôìdcedi iaxe minkg zwelgny - ¦§¦©©¤¤§Ÿ¨¨¦§§¦

dcedi iaxe ,mc `la xawd zgiztl xyt` i` oica `id `yixa
mc `id dnvr dkizgdy meyn `le xawd zgizt meyn `nih

,dl`yd dnewnl zxfeg ok m` ,yexwàäa äãeäé éaø énð âBìôì¦§©¦©¦§¨§¨
mibc oink zltnd z` `nhie ,ef `aaa mb welgi dcedi iaxy -

.xawd zgizt mrhn
:`xnbd dwiqnàðLéì Cä éðúîc ïàîopgei iax mya dpeyy in - ©§©§¥©¦§¨

,xawd zgizt meyn `ed dcedi iax ly enrhyéëä éðúîgxkda - ©§¥¨¦
,epziibeqa dpey `ed jkeäééåøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé éaø- ©¦¨¨§¥¨¦§¨§¦©§©§
ef `aay ,mdipy exn`e äéeðL ú÷Bìçîazrck,àéä ïðaøla` §©£¤§¨©¨¨¦

.[xawd zgizt meyn d`nhp mc mdnr oi` m` s` dcedi iaxl
y dpyna epipy['åëå] äîäa ïéîk úìtnäiax zrcl ,sere dig ©©¤¤§¦§¥¨

mc` zxevn ea oi`y lk minkg zrcle ,dcil z`neh d`nhp xi`n
:xi`n iax ly enrh z` zx`an `xnbd .cle epi`äãeäé áø øîà̈©©§¨

øéàî éaøc déîòè éàî ,ìàeîL øîàxi`n iax ly enrh edn - ¨©§¥©©§¥§©¦¥¦
,sere dig dnda zenck zltna `nihyBa äøîàðå ìéàBäzyxta ¦§¤¤§¨
zaiz ,zeterde zeigd zendad z`ixaíãàk ,'äøéöé'dxn`py §¦¨§¨¨

zeigde zendad z`ixaa xn`py ,'dxivi' zaiz ez`ixa zyxta
lM z`e dcVd zIg lM dnc`d on midl` 'd xvIe' (hi a ziy`xa)©¦¤¡Ÿ¦¦¨£¨¨¨©©©¨¤§¥¨
z` midl` 'd xviIe' (f a my) mc`d z`ixaa xn`pe ,'minXd sFr©¨©¦©¦¤¡Ÿ¦¤

tr mc`dzenc zltndy ef dey dxifba micnele ,'dnc`d on x ¨¨¨¨¨¦¨£¨¨
.dcil z`neh d`nh `idy ,mc` zenc zltnk dpic sere dig dnda
dywn .ef dey dxifb llka mibc oink zltnd s`y dywn `xnbd

:`xnbdäzòî àlàd`nh en` 'dxivi' ea xn`py lky x`azpy ¤¨¥©¨
mb ok m` ,dcilïépz úeîc úìtnä[lecb bc-]äàîè Bnà àäz ©©¤¤§©¦§¥¦§¥¨
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc - dcp(iriax meil)

ïðéôìéåd dey dxifbdn micnel ep`e -.ïéããö éðMî äðôeî §¨§¦©§¨¦§¥§¨¦
z` wx miyxec dcil z`neh oiprl recn x`al zniiqn `xnbd

:miccv ipyn dptendéëäìez`y minkg zrc itl ,jk meyne - §¨¦
okl ,miaiyne micnl cg` cvn dptendäîäáì àðîçø déðôà- ©§¥©£¨¨¦§¥¨

z`neh miyxec mdny 'dxivi dxivi' miweqtd z` aezkd dptd
dnda zenc zltna dciløîâð àìc éëéä ék ,ïéããö éðMîicka - ¦§¥§¨¦¦¥¦§Ÿ¦§©

cenll jxhvp `lyïîydey dxifbäðôeîwx,ãçà ãvîyiy iptn ¦§¨¦©¤¨
zkiiyy mc`l dn ,`xnba oldl x`eank ,ef dey dxifb lr daeyz
xn`z ,ezcila en` `nhzy ie`x ok lre ,ig ecera d`neh ea
`l ok m`e ,dzen xg`l wx `l` ,miign d`nhn dpi`y dndaa
dey dxifb mb miyxec ep` oi` df mrhne .dcil z`neh mb da bdpz
iptn ,oipz zenc zltna dcil z`neh oic bidpdl 'd`ixa d`ixa'

.ef daeyz dilr aiydl yie ,cg` cvn `l` dpten dpi`y
:dey dxifb illka dipy oeyl d`ian `xnbdàáøc déøa àçà áø©£¨§¥§¨¨

dì éðúîdey dxifb illk z` dpy -øæòìà éaøc déîMîenyn - ©§¥¨¦§¥§©¦¤§¨¨
xfrl` iax lyàle÷ìyexcl xyt` eixacle ,xzei lwin ote`a - §¨

:millkd md jke .jk lk mipten miaezkd oi` xy`k mb dey dxifba
.`øwéò ìk äðôeî dðéàL äåL äøæb ìkmikxvp miccvd ipyy - ¨§¥¨¨¨¤¥¨§¨¨¦¨

xifba cenil jxevl iept mdn cg` oi`e ,mtebl,dey dïéãîìdpnn §¥¦
,cenild lr aiydl dn oi` m`åaiydl yi m`ïéáéLî.oicnl oi`e §§¦¦

`idy dey dxifb .aäðôeîwx,ãçà ãvî,dpica epizeax ewlgp §¨¦©¤¨
ïéãîì ìàòîLé éaøì,dpnnïéáéLî ïéàå.aiydl dn yi m` elit` §©¦¦§¨¥§¥¦§¥§¦¦

eïéãîì ïðaøì,aiydl dn oi` m` dpnnåaiydl yi m`ïéáéLîoi`e §©¨¨§¥¦§§¦¦
.oicnl

`idy dey dxifb .béðMî äðôeîdïéããölïéãîì ìkä éøácdpnn §¨¦§¥§¨¦¦§¥©Ÿ§¥¦
å,aiydl yi m` elit`.ïéáéLî ïéà ©¥§¦¦

cg` cvn dpten oia weligd dn opaxl ef oeyl itl dpc `xnbd
:`xnbd zl`ey .llk dpten epi`làkéà éàî ,ïðaøìewelig dfi` - §©¨¨©¦¨

yiì ãçà ãvî äðôeî ïéa,øwéò ìk äðôeî dðéàLoeyl itl `lde ¥§¤¦©¤¨¦¤¥¨§¨¨¦¨
.miaiyne mipic odn micnly minkg mixaeq odizya efdaiyn

:`xnbddpéî à÷ôð,mdipia lcad yi -dì úçkLîc àëéä- ¨§¨¦¨¥¨§©§©©¨
d dey dxifb `vnzy mewnaå ,ãçà ãvî äðôeîdznerl `vnz §¨¦©¤¨§

dey dxifbàëøét déì úéà éàäì åàìå ,øwéò ìk äðôeî dðéàL¤¥¨§¨¨¦¨§¨§©¦¥¦§¨
àëøét déì úéà éàäì åàìåzg` z` jextle aiydl daeyz oi`e - §¨§©¦¥¦§¨

,odnïðé÷áLdey dxifbd z` miafer ep` -,øwéò ìk äðôeî dðéàL ¨§¦©¤¥¨§¨¨¦¨
ïðéøîâåmicnele -.ãçà ãvî äðôenî §¨§¦©¦§¤¦©¤¨

zl`ey .`kxit yi dcil z`neh oiprl ,eppipray zx`an `xnbd
:`xnbdàëäådnda micnel ep`y ,dcil z`neh oiprl ,o`ke - §¨¨

yie cg` cvn wx dpten `edy iptn mc`n oipz micnel oi`e ,mc`n
,cenild lr aiydlàkéà àëøét éàîlr aiydl yi `kxit efi` - ©¦§¨¦¨

daiyn .cg` cvn dptend z` micnel ep` oi` dzngny df cenil
:`xnbdCøôéîì àkéàc íeMî,xnele cenild z` jextl yi -äî ¦§¦¨§¦§©©
íãàl,ezcila dcil z`neh dxezd dzaixyïkLoiprl xeng epic §¨¨¤¥

`edy ,d`nehíéiçî ànèîxn`z ,d`neh ea zkiiy ig ecera - §©¥¥©¦
`l` d`neh mda zkiiy oi`y ,d`neh oiprl lw mpicy miig ilraa
`dz `l miig ilra zenc zltndy `ed oic ok lre ,mzen xg`l
dey dxifb lr miaiyn minkg zrcle li`ede .dcil z`neh d`nh
`nhl dey dxifb miyxec ep` oi` ,cg` cvn `l` dpten dpi`y
,cenild lr aiydl yiy iptn oipz zenc zltnd z` dcil z`neh
dxifba zcnlp dz`nehy iptn dcil d`nh dnda zenc zltnd j`
.[aiydl dn yiyk s` dilr miaiyn oi`e miccv ipyn dpten dey
xi`n iax ly enrhy l`eny mya dcedi ax ixac e`aed (:ak) lirl
lv` dxn`py myk 'dxivi' sere dig dndaa dxn`py meyn `ed
ly enrh edfy mixaeqd mitqep mi`xen` yiy d`ian `xnbd .mc`

:xi`n iaxàîòè eðééä ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà ïëå§¥¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨©§©£¨
øéàî éaøcz` dcil z`neh `nhnd xi`n iax ly enrh edf - §©¦¥¦

,sere dig dnda zenc zltnd,íãàk 'äøéöé' Ba äøîàðå ìéàBä¦§¤¤§¨§¦¨§¨¨
mb jk ,dcil d`nh mc` zcleidy myky xnel dey dxifb miyxece

.dcil d`nh `dz sere dig dnda zenc zltnd
mda dxn`py mitqep mixac epivny ,df mrh lr dywn `xnbd

:dcil z`neh mi`nhn mpi` mde ,'dxivi'énà éaø déì øîàiaxl ¨©¥©¦©¦
,`a` xa `iigàlàen` dxivi ea dxn`py lky zxn`e li`ed ¤¨

xen` ok m` ,dcil d`nhäzòîmbyúìtnäkøä úeîc`dzBnà ¥©¨©©¤¤§¨¦
,äãéì äàîè,'dxivi' oeyl epivn mixd iabl mb ixdyøîàpL §¥¨¥¨¤¤¡©

(bi c qenr).'çeø àøBáe íéøä øöBé äpä ék':`xnbd daiynøîà ¦¦¥¥¨¦¥©¨©
déì,`a` xa `iig iaxúìtî à÷ éî øälitz dy`y xyt` ike - ¥¨¦¨©¤¤

`ld ,xdk lecb ltp÷c àéä ïáàúìtî à`l` dlitn dpi` - ¤¤¦§¨©¤¤
,oa` zenckéøwéà Leb àeää`le 'yeb' `l` `xwp epi` df ltpe - ©¦§¥

.dcil d`nh dpi` okle ,xd
:zeywdl in` iax siqedàlàea dxn`py lky zxn`e li`ed ¤¨

xen` ok m` ,dcil d`nh en` dxiviäzòîmbyçeø úìtnä- ¥©¨©©¤¤©
,gex `ln xityBa äøîàðå ìéàBä ,äãéì äàîè Bnà àäziabl - §¥¦§¥¨¥¨¦§¤¤§¨

oeyl gexdk 'äàéøa'z`ixaa ef oeyl dxn`py mydáéúëc ,íãà §¦¨§¨¨¦§¦
(my)àîéz éëå .'çeø àøBáe'dazkp ef daizy xnel dvxz m`e - ¥©§¦¥¨

`ide dtebläðôeî àì,jk xnel oi` .dey dxifb dpnid cenll Ÿ§¨
ixdyázëîì déì äåäcîaezkle xvwl leki aezkd didy jezn - ¦©£¨¥§¦§©

áéúëe ,'çeøå íéøä øöBé'mixd xvei' azke jix`de -,'çeø àøBáe ¥¨¦¨©§¦¥©
dpéî òîLdazkp 'd`ixa' zaizy o`kn gken -ééeðôàìicka - §©¦¨§©§¥

.dey dxifb dpnn cenll diept `dzy
déì øîày `ed llkd ,`a` xa `iig iax uxiz -ïéðcdxifba cenll ¨©¥¨¦

deyäøBú éøácî äøBú éøáceza azkpy weqt -azkpy weqtn dx ¦§¥¨¦¦§¥¨
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קכט oifge` mipy` cenr bk sc ± oey`x wxtzereay

'åë àðîçø äééðôà éëäì.opaxk Ðãçà ãöî äðôåîî øîâú àìãmeyn Ð

.dinwlck ,miign `nhn oky yi`l dn :aiydl yi o`ke ,oiaiyncàìå÷ì`lc Ð

.i`d ilek dpten opiraïðáøìepi`yle ,oiaiyne oicnl cg` cvn dptenlc oeik Ð

cg` cvn dpten oia `ki` i`n ,oiaiyne oicnl lkd ixac opixn` xwir lk dpten

xwir lk dpten dpi`yl?àëøéô éàî àëäå
àëéàipzc dey dxfba `kde ,xnelk Ð

`gipc zxn`wc ,`ki` daeyz dn ,mc``

,oiccv ipyn dpten iedc ,dign xnbinl jl

d`ixa d`ixa xnbp `le ,oiaiyn oi`c meyn

`ed cg` cvn dptenc meyn ,oipzn

iaeze`l jl zi` i`ne ,oiaiyne?àîèî ïëù
íééçîe` uxyn eiiga d`neh lawn Ð

ezclei `dzy `ed oic Ð ze`neh x`yn

mibc iab jkld .el`a xn`z ,dcil d`nh

iab la` .`ed cg` cvn dptenc ,dil opikxt

opikxt `l ,`id `kxitc ab lr s` ,dnda

.oiccv ipyn `id dptene li`ed dløîà ïëå
'åë àééç éáøl`eny xn` dcedi axc` Ð

.i`wúìôî÷ éî øälecb ltp zltn in Ð

xdkúìôîã àåä ïáà úåîã ?zkizg Ð

`le ,ixwin `nlra yeb oa` zenc xya

.dxivi dia `aizkùåâyeb" :(f aei`) enk Ð

."xtrïäéðéòå ìéàåä.dndae dig ly Ð

íãà ìùì úåîåãlebr ded oiray xegy Ð

lebr e`l ,mibcc la` .mc` lyk ,dndaa

.`edäì éðú ïéîåî éáâ àäåikid ,xnelk Ð

iab `de ,mc`l dnec dnda oirc zxn`

:(`,n) zexekaa dl ipzw xekad inen

,men dil aiygcne .men ied epir lblbye

.mc`k dipir zeidl dnda jxc oi`y `vnp

àîëåàádndaa lebr ied oiray xegy Ð

mewn ,`ixiva Ð men iedc ipzc `de ,mc`k

.mc`k dndaa lebr ied `l ,oird lk ayen

ayen ly xea lkc .men ied Ð lebr ied i`e

:(a,ck) onwl opixn`ck ,"lblb" iexw oird

iptne .inheg cr zn ly epir lblba izcnre

.lblbk lebr `edyíäéðôìmibc iwet`l Ð

.ygp oke ,mdicva mdipircàôåôé÷å àéø÷
,lezgl dnec eipte ,dlila wrevd ser Ð

.eiptl eipireéðú÷ éëäå àøñçéî éøåñçÐ

`ede ,digae dndaa xi`n iax ixac oi`xp

,eiptl zekled eipirc `tetiwe `ixwl oicd

.dilr opax ibiltc it lr s`eíéîëç éøáãå
iaxc ,zeter x`ya xi`n iaxl oi`xp Ð

.edl dcen inp xi`nàéðúäå.`zegipa Ð

àôåôé÷å àéø÷ àðù éàîåopaxl xn`wc Ð

zeter x`yn ith cle iedc?meyn i`

dndae dig ixd Ð mdiptl zekled mdipirc

.opax ibilte ,mdiptl zekled odipirc inp

úåúñìok oi`y dn ,mc`k oitewf miigl Ð

.digae dndaaééçã àøîéîìdzeg` `d Ð

zeg` xeqi` oi`c ,diiga `l` `xqzin `l

.diiga `l` dy`åðéîáådnda oebk Ð

la` miiwznc `ed epinae ,zniiwzn dxenb

.`l Ð edi`êåçéâ éãéìlka .wegy Ð

iax `iadl dinxi iax wqr elld zeleagz

mc`l xeq`c Ð wgy `le ,wegy icil `xif

.ith xingn `xif iaxe ,wegy eit `lniy
óà
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?oiaiyn oi`e ,cg` cva dpten dndae llk dptenøöåédptene Ð mixd

.jenqa xn`wck ,`edéðúéì,dig llka ygpe ,"dig" ipzwc ab lr s`e Ð ygp

eilbx evvwpy xg`l Ð "dcyd zig lkn mexr did ygpde" :(b ziy`xa) aizkck

,"zynexd dig" `l` ,mzq "dig" ixwin `l

.oizipznc "dig" llka ied `le

àéø÷:yi setiw ipin dyly Ð `tetiwe

(`i `xwie) "seypide qekd"

inp znypzde ,`tetiwe `ixw :opinbxzn

ze`a df :(`,bq oileg) "zetixh el`"a xn`

Ð zeteray ze`a :iia` xn`e ,zeteray

xn`ck ,dig oin Ð setiw :cere .setiw

oiti dig ipin lk :(a,fp zekxa) "d`exd"a

.setiwde sewd on ueg ,melgléøåñúéàì
`ad m` ira `l dteb oiprl Ð dzeg`a

aiig m` e` yi` zy` meyn aiig dilr

yly dig dpi`c dil `hiytc ,dbxedd

`dz `ly dpy `le ,d`ia za `dzy mipy

raexd m` iranl ivn ded edine .dtxh

.dndad lr `ad oick dliwq aiigìéàåä
dxfb yixcc it lr s` Ð miiwzn epinae

epinae li`ed ,`nrh ira dxivic dey

,miiwzn opira xenb clea elit`c .miiwzn

:xn`z m`e .dxqg e` dkizg clep ihernl

,miiwzn epi`c mc` eipte yiiz eteb `de

yie !ied mc` `nlr ilekc jenqa opixn`e

`le dndaa `l iig `lc ab lr s`c :xnel

eipte epewizk yiiz eteb mewn lkn ,dy`a

.dne`n xqg epi`e ,epewizk mc`
`vne
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc - dcp(iriax meil)

àðéðz énð ïðà óàepi` dnda zenca cley dpyna epipy ep` s` - ©£©©¦§¦¨
,(.en zexeka) dpynd ixac md jke ,xi`n iax ixacl elit` miiwzn
oiprl `l` xekak epic oi` ok it lr s`e ,xeka zclei dy`y minrt
wewf didiy oiprl xeka epi` j` ,eia` iqkpa mipy it lhepy ,dyexi

,cvik .oad oeictlúìtnäcle dpey`xd dzcilaïéîkzenc ©©¤¤§¦
äîäae`,óBòå äiçiptn ,dyexi oiprl xeka aygp dfd ltpd oi` §¥¨©¨¨

ipicl xekad `ed eixg` clepde ,'dlgp oa' epi`e ,`niiw oa epi`y
oad oeict oiprl mewn lkne ,dyexi,(àeä àélòî ãìå)ltpdaygp ¨¨§©§¨

xn`p oad oeict aeigy iptn ,oeictl wewf epi` eixg` clepde ,cle
z` gzte xhty `ed ltpde ,(ai bi zeny) 'mgx xhR' lr dxeza¤¤¤¤

md jk ,en` ly dngx,øéàî éaø éøáccley epzpyna ezhiyke ¦§¥©¦¥¦
oerh epi` eixg` `ad ok lre ,mc` zenca clek epic dnda zenca

.oad oeictíéøîBà íéîëçåcle aygp ltpd oi` oeict oiprl s`y ©£¨¦§¦
,íãà úøevî Ba àäiL ãòaygp epi` mc` zxev el oi`y lky iptn ©¤§¥¦©¨¨

oiprl xekad `ed eixg` `ade ,mgxd zxiht oiprl `l s` ,llk cle
.oad oeict

:dpynd dkiynnådy`ìcðñ úìtnädpey`xd dzcilay - §©©¤¤©§¨
,zxkip dpi`e dkern eipt zxevy cle dlitdBàdcila dlitdy

dpey`xdàéìLekeza akey cledy yeal oink -,Bàdlitdy ¦§¨
øéôLdide ,ekeza mixvep xyade micibde zenvrdy ,cled xer - ¨¦

xitydíweøî,miphw mixai` zxev hrn ekeza mixkip xaky -åok §¨§
cleàöBiä`edyk mgxd onCzeçîcled el` lka ,zekizglàaä ©¥§¨©¨

åéøçàaygpì øBëaoipräìçðiptn ,eia` iqkpa mipy it lehil - ©£¨§§©£¨
ie`x epi`y oeik dyexi oiprl oa aygp epi` oey`x clepy ltpdy

,zeiglBðéàåaygp el` zecle ixg` `ad oi`e -ïäëì øBëaoi`e - §¥§§Ÿ¥
.dlitdyk en` ly dngx xhtp xaky iptn ,ezectl jxev

:di`xd z` dinxi ax miiqnCzòc à÷ìñ éàåjzrc lr dlri m`e - §¦¨§¨©§¨
xnelééçc,miiwzdl ie`x dnda zenca cley -øBëa åéøçà àaä §¨¥©¨©£¨§

éåä éî äìçðìxeka `ed dnda zenca ltp xg`l clepd m`d - §©£¨¦¨¥
iax dcen recne ,meiw el yiy cle ixg` clep ixde ,dyexi oiprl
ef dpynn gken i`cea `l` .dlgpl xeka `ed eixg` `ady xi`n

.ax ixack ,miiwzdl ie`x dfk cle oi` xi`n iaxl elit`y
`xnbd dgec:íìBòì ,àáø øîàxnel xyt`ééçczenca cley - ¨©¨¨§¨§¨¥

,miiwzdle zeigl ie`x dndaåxeka `ed eixg` `ad ok it lr s` §
ik ,dlgplíúä éðàLxeka zyexi oiprl ,my xacd dpey -øîàc ¨¦¨¨§¨©

àø÷xiMi d`EpVd oA xkAd z` iM' (fi `k mixac) weqta xn`py - §¨¦¤©§Ÿ¤©§¨©¦
`Ed iM Fl `vOi xW` lkA mipW iR Fl zzlBðBà úéLàøhRWn Fl ¨¤¦§©¦§Ÿ£¤¦¨¥¦¥¦¦§©

cenlle ,la`e zepip` oeyln 'epe`' zaiz z` yexcl yie 'dxkAd©§Ÿ¨
wxy dpnnBalL éîeia` lyäåcla`zneåéìòaygp `ed ,znyk ¦¤¦¨¤¨¨

,dyexi oiprl xekaàöécleL äæzeigle miiwzdl ie`x `ed m` s` ¨¨¤¤
mewn lknBaì ïéàeia` lyåéìò äåczenca epi`y xg`n ,ezena ¥¦¨¤¨¨

ie`x dnda zenca cle m`d dpyndn gikedl oi` ok m`e .mc`
.`l e` miiwzdl

,zn e` ig cle da `vnpe dqixk z` erwae ,oick dhgypy dnda
cnlp df oic .ztqep dhigy oerh epi`e en` zhigya cled xzed
dndA lke' (e ci mixac) dxedh dnda ipniqa xen`d weqtdn§¨§¥¨
Dz` dndAA dxB zlrn zFqxt iYW rqW zrqWe dqxR zqxtn©§¤¤©§¨§Ÿ©©¤©§¥§¨©£©¥¨©§¥¨Ÿ¨
`vnpd xaer ,xnelk ,'dndaa' `vnpd lky jkn ecnle ,'Elk`YŸ¥

.sqep xykd oerh epi`e ,'elk`z dze`' ,en` irna
:mc`k ezxevy dnda ly cle oica zwtzqn `xnbdáø dépéî àòa§¨¦¥©

ééaàî äáäà øa àãà,iia` z` dad` xa `c` ax l`y -ìixac £¨©©£¨¥©©¥§
øîàc øéàî éaøzenca cley epzpynaäîäaxvepdäMà éòîa ©¦¥¦§¨©§¥¨¦§¥¦¨
àeä àélòî ãìåcle `vnpy dxwna wtzqdl yi ,ynn clek epic - ¨¨§©§¨

zencaäîäa éòîa íãà,dhgypyéàîepic m`d ,epic dn - ¨¨¦§¥§¥¨©
iax xaq dy` irna dndaay myk `ny e` ,ed`xn itk ,mc`k
iax xeaqi dnda irna mc`a mb jk ,en` oick cled oicy xi`n

:`xnbd zxxan .dndak cled aygie ,en`k epicy xi`néàîì§©
dépéî à÷ôð.dndak e` mc`k epic m`d df wtqn `vei oic dfi` - ¨§¨¦¥

:`xnbd daiynäìéëàa ééeøzLàìdlik`a xzen cled didiy - §¦§§¥©£¦¨
xeq`d oin `ed ixd mc`k epic m`y iptn ,en` zhigy ici lr
didi dndak epic m` j` ,en` irna `vnpyk xzid el oi`e ,dlik`a

.elke`l xzen
:`xnbd zl`eydéì èBLôúådf wtq heytz `l recne -àäî §¦§¥¥¨

ïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé éaøc`vnpd cley it lr s`y (.hq oileg) §©¦¨¨§¨©©¦¨¨
cle da `vnpyk `weec epiid ,dlik`a xzen dhgypy dnda irna

innla` ,dnda oda àöîe äîäaä úà èçBMäa xaer,äðBé úeîc ©¥¤©§¥¨¨¨¨§¨
zenc dze`.äìéëàa äøeñàdxizd `ly ,`ed enrh i`ceae £¨©£¦¨

mixg` mixac `le ,dnda irna dnda d`vnpyk `l` dxezd
,mc`k epic dnda irna mc`y oicd `ed ok m`e ,dndaa mi`vnpd

.dlik`a xeq`y
:`xnbd dgecàzLä éëäheytl yiy dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨

`lde ,opgei iax ixacn wtqd z`,íúäoi` ,dpei zenc `vnyk ¨¨
cnlp epnny weqta ixdy ,dn` zhigy ici lr dxizdl mewn
dndA lke' (e ci mixac) xn`p en` irna `vnpd cle ly exzid§¨§¥¨
xzed `l ,'Elk`Y Dz` 'ebe zFqxt iYW rqW zrqWe dqxR zqxtn©§¤¤©§¨§Ÿ©©¤©§¥§¨Ÿ¨Ÿ¥
el yiy e` ,'zFqxt' xn`py itk ,zewecq zeqxt el yiy cle `l`§¨
j` ,'dqxR' xn`py itk ,dwecq dpi`y ,dhelw dqxt zegtd lkl©§¨

dpeiaàkéà úBñøt àì,zewecq zeqxt dl oi` -àkéà äñøt àìå Ÿ§¨¦¨§Ÿ©§¨¦¨
mpn` .dxeq` `id ok lre ,dl oi` dhelw dqxt elit`e -,àëä̈¨

,dnda irna mc`aéäðmpn` s`d -àkéì úBñøôcclel oi`y - §¦¦§¨¥¨
j` ,dndal enk miawr ipy mc`l oi` ixdy ,zewecq zeqxtäñøt©§¨

dhelwàkéà àäéîwtzqdl mewn yi ok lre ,el yi mipt lk lr - ¦¨¦¨
dnda irna `vnpd xaer ly dlik`d xzid llka df cle `diy

.dhegy
xi`n iaxl `xnbd dwtzqdy wtqd hytp `l `pwqnly `vnpe

en` zhigya xzed m`d ,dnda irna `vnpy mc` zenca cleae`
.`l

:dpyna epipyìk ,íéøîBà íéîëçåcle,'åë Ba ïéàLmc` zxevn ©£¨¦§¦Ÿ¤¥
:xi`n iax lr minkg ewlgp dna zx`an `xnbd .clek epic oi`

ìkä ,áø øîà àaà øa äéîøé áø øîàminkg oiae xi`n iax oia - ¨©©¦§§¨©©¨¨©©©Ÿ
íéãBîy cleyBôebsebkåéðôe Lééziptkíãàk epic,íãà`ede ¦©¦¨¨¨¨¨¨

.miptd zxev xg` mikled ep`y iptn ,dcil z`neh en` z` `nhn
y cley micen lkd okeBôebkåéðôe íãàkíeìk àìå ,Léézoi` - ¨¨¨¨©¦§Ÿ§

.dcil d`nh en` oi`e ,llk clek epice÷ìçð àìminkge xi`n iax Ÿ¤§§
àlàcleaåéðtLkå ,íãà`edy ,ea yi df iepiy j`ïéòa àøáð ¤¨¤¨¨¨¨§¦§¨§©¦

äîäák úçà,dndal dnec eipirn zg`y -øîBà øéàî éaøL ©©¦§¥¨¤©¦¥¦¥
hrn ea yiy cle lky,íãà úøevîeipt iccvn cg` cvay oebk ¦©¨¨

oira `xape mc` iptk eipty df ok lre .clek epic ,mc`l dnec `ed
.cle `ed ixd ,dndak zg`,íéøîBà íéîëçåcr clek epic oi` ©£¨¦§¦

eipta `dzyíãà úøeö ìk.dnily mc` zxev - ¨©¨¨
:`xnbd dywnBì øîàdaiyid ipa exn` -,àaà øa äéîøé áøì ¨©§©¦§§¨©©¨

àéðz àëtéà àäåy ,jtdl `ziixaa epipy `lde -øîBà øéàî éaø §¨¦§¨©§¨©¦¥¦¥
yìkclel didiy dnúøeö,clek epic `diy ick jka ic mc` ¨©

.mc` zxevn `idy lk dxev `l` dpi` elit`eíéøîBà íéîëçå§£¨¦§¦
xkip wlg eipta `diy cr clek epic oi`yúøevîdidiy oebk ,mc` ¦©

iax zhiya od dxingn ef `ziixay `vnpe .mc`l dnec etevxt ivg
`edy lk oeinca ic xi`n iax zrcly ,minkg zhiya ode xi`n
,mc`l zenec eipt ivg eidiy jxev oi`e ,dcil z`neh `nhl icka
eidiy jxev oi`e ,mipt ivg oebk ,zxkipd dxev zvwna ic minkgle

.mc` lyk eipt lk
:`xnbd daiyneäì øîà,daiyid ipal `a` xa dinxi axàéðz éà ¨©§¦©§¨

àéðzaxn izrny mpn` ip`e ,dzpyp `ld ,`ziixa dzpyp jk m` - ©§¨
mz` j` ,mkl izxn`y itkekl ,dpey `ziixa mkcia yi m`

.dixg`
:mc`l minec zeidl mikixvy mixa`d md dn zyxtn `xnbdøîà̈©

,ïðçBé éaø øîà àaà øa äéîøé áøel` mixai` ,minkg zrcljixv ©¦§§¨©©¨¨©©¦¨¨
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oifge` mipya cenr bk sc ± oey`x wxtzereay

àðéðú éîð ïðà óà.iig `lc Ðøéàî éáø éøáã óåòå äéçå äîäá ïéî úìôîäÐ

iyg `we ,odkl xeka oi`e dlgpl xeka yi :ipzw ikde ,(`,en) zexeka zkqna `yixa

xeka e`l ,i`dc .dlgpl xeka Ð eixg` `ad ,sere dige dnda oin zltnd :lif`e

.iig `lc ,dlgp iabl `edïäëì øåëá ïéà.mgxd z` xht df ixdy Ðíéîëçå
íãà úøåöî åá äéäéù ãò íéøîåàepi` Ð

.odk zxekan eixg` `ad z` xhetìãðñÐ

oi`y .zxkip eipt zxev oi`y ,dzegt dxev

`ed exiag wgec jezne ,xg` cle `la lcpq

lyn :(a,dk dcp) oiwxita yxtnck ,jrnp

ezxev xifgde ,exiag z` xhqy mc`l

z` xhet Ð oey`x lcpq `vei m`e .eixeg`l

.odk oeictn eig`àéìù åà`ily oi`c Ð

.onf xg`l eixg` `ad z` xhete ,cle `la

= øéôù.ãìåä ñåôã øåòí÷åøîxaky Ð

(my) oiwxita onwle ,zvw oixkip eixa`

.dl yxtnåéøçà àáä.dl` lk xg` Ð

äìçðì øåëá,edpip dlgp ipa e`l ipdc Ð

.iig `lcåéìò äåã åáìù éîeia` al Ð

.dlgp oiprl aiygc `ed ,ezen lr la`zn

äîäá éòîá íãàzenc da `vne ,dhgy Ð

edn ,mc`?iax lif`c ikid ik :opixn` in

,dnda xza lif inp ikd ,dini` xza xi`n

.dlik`l ixyeäñøô åì ïéà óåòla` Ð

eizeqxt oi`y ,`kil zeqxtc idp ,mc`

.dndal enk miawr ipy el oi`y ,zewecq

àëéà àäéî äñøôlk" :(`i `xwie) aizke Ð

`vnp m`c ,"elk`z dndaa dqxt zqxtn

`vi `ly onf lk ,helw dnda irn jez

dqxt `l` el oi`c ab lr s` ,mlerd xie`l

helw :xn`c oerny iaxl elit`e .elke` Ð

dhgyp m`c `ed dcen ,xeq` Ð dxt oa

yxtn ikde .xzenc Ð dirna `vnpe en`

.(a,gq oileg) "dywnd dnda" wxtaåôåâ
àåä íãà íãà åéðôå ùééúzxev xzac Ð

.opilf` miptäîäáë ãçà ïéòázg` Ð

.dndal dnec eipirnxi`n iax :opiqxb ikd

.zxev lk mixne` minkge zxevn xne`

mc` zxevn ea yiy oeik :xne` xi`n iaxy

zxevk ezxev lk oi`c ab lr s`e ,cle ied Ð

.mc`àéðú àëôéà àäåxi`n iaxy Ð

,xi`n iaxc "zxev lk" i`de .zxev lk :xne`

ied Ð eay mc` zxev `edy lk :xn`w ikd

oira `xapy `l` ,yiiz eipt lk elit`e ,cle

.mc`l dnecd zg` zqla e` zg`íéîëçå
úøåöî íéøîåàdxev zvwn ea didiy cr Ð

.mc`l dnec sevxtd ivg oebk ,zxkipéà
àéðú àéðú,izxn`y dn axn ip` izrny Ð

ekl Ð mkcia dpyn yie li`ed ,mz` la`

.dixg`íéðéáâä,l"ivxey ,mipir zeab Ð

.o"ehpn oixewy ,xhpq owfd zeabeåéäéù ãò
ãçàë íìåëiaxc jenqa yxtnck ,opaxl Ð

axc .`zbeltl ax dyxitcke ,opaxk dinxi

xn`c i`nn dia xcd `le .bilte ,`ed `pz

ol rnyn `w `d ,lif`e dinxi iax aiygwc `de .mc`d zxev lk erac opaxl

`ziixac `pzc `ail`e ,opaxk inp `qgc `de .opictw `l mipf`` opaxl elit`c

ofe``e ,zenly zexev ira cv cgac ol rnyn `we ,"zxevn" `l` ira `l xn`c

.citw `w `lãçà óåöøô åìéôàcg` zql e` egvn e` epir oebk ,cg` xa` Ð

.cle ied Ð mc`l dneccíéðæàä ïî õåçdndak ezxev x`ye mc` lyk eipf` Ð

.`qg xn`c `axl `iywe ,ibq cga "zxevn" xn`c o`nl `nl` ,sevxt aiyg `l Ð

àéðú áëòì àéää àéðú éë ééáà øîàopaxl xn`c o`nke .`akrn `lc ofe`d on ueg ,`akrn dndak cg` xa` elit` ,miakrnc minkg exn`y mipt zxev ,xnelk Ð

.opaxk inewe`l dil `gip Ð "zxev edc lk" xn`c xi`n iaxcke ,`zi`ck inwe`l ivnc ab lr s`e .`nwezn "zxev lk"úøåöî øîàã ïàîë íìåòì àîéà úéòáéàåÐ

.`qgl `iyw `leãçà ãçà ãçà éàîå."zxevn" xn`c o`nke 'ek zqlde oird :xn`c ,`qgk mc`l dnec cg` didi mixai` iy`x lkn ,xnelk Ðãöä ïîva epiry Ðec

.mc` ipa x`yk ,ecva ekxieäàîè åîà áå÷ð åèùå.dig dtxh :xaqw Ð= íåèà åèùå.íåúñ
ãò
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àöîå:xnel yie ?xi`n iaxl `le ,opaxl `nlice :xn`z m`e Ð dpei zenc da

i` .'ek "dpei zenc da `vn ,opaxl" xninl opgei iaxl dil ded ,ok m`c

irna dnda cle edyer lw xacac ,xi`n iaxl `l` dil `irain `lc :xnel yi inp

`lc ,ixyc dil `hiyt ,opaxl la` ?`l e` cle iexw inp dnda irna mc`e ,mc`

iziine .dy` irna mc` `l` cle ixwin

opaxl elit` dxeq` xn`c opgei iaxn di`x

.xi`n iaxl oky lkeéáøùxne` xi`n

zxev lk zvwn :qxhpewa yxit Ð zxevn

lk" :mixne` minkge .owfe zabe zqle oir

s`e .'ek mipir izy ,miccv ipyn Ð "zxev

mc`l llk inc `l ik xi`n iaxlc ab lr

ik ,"dxivi" mda aizkc meyn ,dcil d`nh

lk zvwna el dnec `diy ira mc`l inc

minkge" opzcn wiic `zbelt `de .dxivid

ipzw `le ,"mc` zxevn ea oi`y lk :mixne`

ibiltc llkn Ð "cle epi` :mixne` minkge"

.dnda ezvwne mc` ezvwny clea inp

,cle iexw ezxev lk zvwna :xi`n iaxlc

ipzwc `de .dxevd lk `ira opaxle

.xn`w xi`n iaxl Ð "zxevn" oizipzna

ol ice` ,jcicl ."zxev lk" opira ,ocicl

.opira "dxev zvwn"c `din

àéðúäådxev lk xne` xi`n iax `kti`

,`edy lk :qxhpewd yxit Ð

minkge .oipiabe zql `la cg` oir elit`

dywe .dxevd ivg lk Ð "zxevn" :mixne`

opi` `ziixace axc "dxev lk"c :eyexitl

ded `l ,`kti` `ipz `dac :cere !oiey

jenqac opgei iaxe axc :cere !ynn `kti`

xninl `kil opgei iax`e ,`ziixa` ibilt

wxt rnynck ,ax` enk ,"bilte `ed `pz"

mipzg (zkxa oi`) iab (`,g) zeaezkc `nw

xn` `axc :eyexitl dyw cere !oipnd on

dil jixt ik ,ok m`e ,`ziixac opaxk `qg

sevxt elit` ,exn`y mipt zxev"c `ziixan

xi`n iaxk `z`c :dil ipyil ,"cg`

,`ziixak dil `xiaqc oeik ,`ziixac

`idd `ipz ik :iia` dil ipyn ik `zydc

dil `xiaq `l `ede ,axk dl iwen akrl

,ynn `kti` `ipzde :yxtl d`xpe !ikd

izy `irac Ð "dxev lk" xne` :xi`n iaxy

mzdc ,dnda dlekn rexbc ,zezqle mipir

ivg Ð "zxevn" :ixn` opaxe .aizk "dxivi"

gvnd :xn`c opgei iax `zyde .dxev

,`ziixac xi`n iaxk Ð mipirde mipiabde

dil jixte .opaxk Ð `qg xn` `axe

epiaxe .xi`n iaxk dl iwe`e ,`ziixan

lk xne` xi`n iax" ax ixaca qixb l`ppg

enk ,"zxevn mixne` minkge ,zxev

.`kti` `ziixaae ,oizipznaøîà`ax

dtxh :xaqw Ð dcil d`nh en` aewp ehye

lbx" iab (a,`i) dxenzc `nw wxta oke .dig

ax xn`wc ,"dler dlek (e`) Ð dler ef ly

:xn` `axe .dig dpi` dtxhc ,dler dlek Ð dtxh dze` dyery xacac `cqg

zexekac `nw wxtae .dig dtxhc ,dler dlek Ð dlap dze` dyery xac `wec

:xn` `cqg axc .dxekad on riwtdl dzvwn ,iebl zvwn iab `kti` `zbelt (`,b)

,dtixh inp dze` dyery xac :xn` `axe .dig dtxhc ,dlap dze` dyery xac

.ixn`c `ki`k iedc :mz epiax xne`e .dig dpi` dtxhc
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Czeçî àöBiäå ,íweøî øétL Bà¯øBëa åéøçà àaä ©¦§¨§©¥§¨©¨©£¨§
àaä ,éiçc Czòc à÷ìñ éàå .ïäëì øBëa Bðéàå äìçðì§©£¨§¥§§Ÿ¥§¦¨§¨©§¨§©¥©¨

íìBòì :àáø øîà ?éåä éî äìçðì øBëa åéøçà¯,éiçc ©£¨§§©£¨¦¨¥£©¨¨§¨§©¥
"Bðà úéLàø" àø÷ øîàc íúä éðàLå¯äåc BalL éî §¨¥¨¨©£©§¨¥¦Ÿ¦¤¦¨¤

àcà áø dépéî àòa .åéìò äåc Baì ïéàL äæ àöé ,åéìò̈¨¨¨¤¤¥¦¨¤¨¨§¨¦¥©©¨
äMà éòîa äîäa øîàc øéàî éaøì :ééaàî äáäà øa©©£¨¥©©¥§©¦¥¦©£©§¥¨¦§¥¦¨

¯à÷ôð éàîì ?éàî äîäá éòîa íãà ,àeä àélòî ãìå̈¨§©§¨¨¨¦§¥§¥¨©§©¨§¨
dépéî¯.äìéëàa ééeøzLàì¯èBLôúåéaøc àäî déì ¦¥§¦§©¥©£¦¨§¦§¥¥¨§©¦

da àöîe äîäaä úà èçBMä :ïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé¨¨©£©©¦¨¨©¥¤©§¥¨¨¨¨
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íãà åéðôe Lééz Bôeb¯Lééz åéðôe íãà Bôeb ,íãà ©¦¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨©¦
¯,íeìë àìåàlà e÷ìçð àìåéðtLíãààøáðåïéòa §Ÿ§Ÿ¤§§¤¨¤¨¨¨¨§¦§¨§©¦

íéîëçå .íãà úøevî :øîBà øéàî éaøL .äîäák úçà©©¦§¥¨¤©¦¥¦¥¦©¨¨©£¨¦
:àaà øa äéîøé áøì Bì øîà .íãà úøeö ìk :íéøîBà§¦¨©¨¨£©§©¦§§¨©©¨
íéîëçå ,"úøeö ìk" :øîBà øéàî éaø ,àéðz àëtéà àäå§¨¦§¨©§¨©¦¥¦¥¨©©£¨¦

àéðz éà :eäì øîà !"úøevî" :íéøîBà¯øîà .àéðz §¦¦©£©§¦©§¨©§¨¨©
,çöî :ïðçBé éaø øîà ,àaà øa äéîøé éaø,íéðéábäå ©¦¦§§¨©©¨¨©©¦¨¨¤©§©§¦¦

,íéðéòäå,úBúñläåúBaâåï÷fä¯.ãçàk ílek eäiL ãò §¨¥©¦§©§¨§©©¨¥©¤§¨§¤¨
,çöî :àñç øîà àáø,ïábäå,ïéòäå,úñläåúaâåï÷fä ¨¨¨©¨¨¤©§©¨¦§¨©¦§©¤¤§©©©¨¥

¯àä ,éâéìt àìå .úçàk ílek eäiL ãò¯øîàc ïàîk ©¤§¨§©©§¨§¦¦¨§©©£©
àä ,"úøeö ìk"¯úøeö :éáéúéî ."úøevî" øîàc ïàîk ¨©¨§©©£©¦©¥¦¥©
eøîàL íéðt¯ïî ãçà óeöøt eléôàïéôeöøtäïî õeç , ¨¦¤¨§£¦©§¤¨¦©©§¦¦

!ébñ éîð ãçîc àøîéîì .ïæBàä¯àéðz ék :ééaà øîà ¨¤§¥§¨§¦©©¦©¦£©©©¥¦©§¨
àéää¯úéòaéàå ."úøeö ìk" øîàc ïàîëe ,àéðz ákòì ©¦§©¥©§¨§©©£©¨©§¦¨¥

"ãçà" éàîe ,"úøevî" øîàc ïàîk íìBòì :àîéà¯ ¥¨§¨§©©£©¦©©¤¨
úçà ïéòa àøáð :àáø øîà .ãçà ãçàCøéáe,ãçà ¤¨¤¨¨©¨¨¦§¨§©¦©©§¨¥¤¨

ãvä ïî¯òöîàa ,äàîè Bnà¯øîà .äøBäè Bnà ¦©©¦§¥¨¨¤§©¦§¨¨©
:àáøBèLåáe÷ð¯íeèà BèLå ,äàîè Bnà¯Bnà ¨¨¦§¨¦§¥¨¦§¨¦

íeèà óeb úìtnä :ïðaø eðz .äøBäè¯äàîè Bnà ïéà §¨¨©¨©©©¤¤¨¥¦§¥¨
ïî ìèpiL éãk :øîBà éaø ?íeèà óeb eäæéàå .äãéì¥¨§¥¤¨©¦¥§¦¤¦¨¥¦
:øîBà éàkæ éaø ?úeîéå éçä ïî ìèpé änëå .úeîéå éçä©©§¨§©¨¦¨¥¦©©§¨©¦©©¥
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc - dcp(iriax meil)

àðéðz énð ïðà óàepi` dnda zenca cley dpyna epipy ep` s` - ©£©©¦§¦¨
,(.en zexeka) dpynd ixac md jke ,xi`n iax ixacl elit` miiwzn
oiprl `l` xekak epic oi` ok it lr s`e ,xeka zclei dy`y minrt
wewf didiy oiprl xeka epi` j` ,eia` iqkpa mipy it lhepy ,dyexi

,cvik .oad oeictlúìtnäcle dpey`xd dzcilaïéîkzenc ©©¤¤§¦
äîäae`,óBòå äiçiptn ,dyexi oiprl xeka aygp dfd ltpd oi` §¥¨©¨¨

ipicl xekad `ed eixg` clepde ,'dlgp oa' epi`e ,`niiw oa epi`y
oad oeict oiprl mewn lkne ,dyexi,(àeä àélòî ãìå)ltpdaygp ¨¨§©§¨

xn`p oad oeict aeigy iptn ,oeictl wewf epi` eixg` clepde ,cle
z` gzte xhty `ed ltpde ,(ai bi zeny) 'mgx xhR' lr dxeza¤¤¤¤

md jk ,en` ly dngx,øéàî éaø éøáccley epzpyna ezhiyke ¦§¥©¦¥¦
oerh epi` eixg` `ad ok lre ,mc` zenca clek epic dnda zenca

.oad oeictíéøîBà íéîëçåcle aygp ltpd oi` oeict oiprl s`y ©£¨¦§¦
,íãà úøevî Ba àäiL ãòaygp epi` mc` zxev el oi`y lky iptn ©¤§¥¦©¨¨

oiprl xekad `ed eixg` `ade ,mgxd zxiht oiprl `l s` ,llk cle
.oad oeict

:dpynd dkiynnådy`ìcðñ úìtnädpey`xd dzcilay - §©©¤¤©§¨
,zxkip dpi`e dkern eipt zxevy cle dlitdBàdcila dlitdy

dpey`xdàéìLekeza akey cledy yeal oink -,Bàdlitdy ¦§¨
øéôLdide ,ekeza mixvep xyade micibde zenvrdy ,cled xer - ¨¦

xitydíweøî,miphw mixai` zxev hrn ekeza mixkip xaky -åok §¨§
cleàöBiä`edyk mgxd onCzeçîcled el` lka ,zekizglàaä ©¥§¨©¨

åéøçàaygpì øBëaoipräìçðiptn ,eia` iqkpa mipy it lehil - ©£¨§§©£¨
ie`x epi`y oeik dyexi oiprl oa aygp epi` oey`x clepy ltpdy

,zeiglBðéàåaygp el` zecle ixg` `ad oi`e -ïäëì øBëaoi`e - §¥§§Ÿ¥
.dlitdyk en` ly dngx xhtp xaky iptn ,ezectl jxev

:di`xd z` dinxi ax miiqnCzòc à÷ìñ éàåjzrc lr dlri m`e - §¦¨§¨©§¨
xnelééçc,miiwzdl ie`x dnda zenca cley -øBëa åéøçà àaä §¨¥©¨©£¨§

éåä éî äìçðìxeka `ed dnda zenca ltp xg`l clepd m`d - §©£¨¦¨¥
iax dcen recne ,meiw el yiy cle ixg` clep ixde ,dyexi oiprl
ef dpynn gken i`cea `l` .dlgpl xeka `ed eixg` `ady xi`n

.ax ixack ,miiwzdl ie`x dfk cle oi` xi`n iaxl elit`y
`xnbd dgec:íìBòì ,àáø øîàxnel xyt`ééçczenca cley - ¨©¨¨§¨§¨¥

,miiwzdle zeigl ie`x dndaåxeka `ed eixg` `ad ok it lr s` §
ik ,dlgplíúä éðàLxeka zyexi oiprl ,my xacd dpey -øîàc ¨¦¨¨§¨©

àø÷xiMi d`EpVd oA xkAd z` iM' (fi `k mixac) weqta xn`py - §¨¦¤©§Ÿ¤©§¨©¦
`Ed iM Fl `vOi xW` lkA mipW iR Fl zzlBðBà úéLàøhRWn Fl ¨¤¦§©¦§Ÿ£¤¦¨¥¦¥¦¦§©

cenlle ,la`e zepip` oeyln 'epe`' zaiz z` yexcl yie 'dxkAd©§Ÿ¨
wxy dpnnBalL éîeia` lyäåcla`zneåéìòaygp `ed ,znyk ¦¤¦¨¤¨¨

,dyexi oiprl xekaàöécleL äæzeigle miiwzdl ie`x `ed m` s` ¨¨¤¤
mewn lknBaì ïéàeia` lyåéìò äåczenca epi`y xg`n ,ezena ¥¦¨¤¨¨

ie`x dnda zenca cle m`d dpyndn gikedl oi` ok m`e .mc`
.`l e` miiwzdl

,zn e` ig cle da `vnpe dqixk z` erwae ,oick dhgypy dnda
cnlp df oic .ztqep dhigy oerh epi`e en` zhigya cled xzed
dndA lke' (e ci mixac) dxedh dnda ipniqa xen`d weqtdn§¨§¥¨
Dz` dndAA dxB zlrn zFqxt iYW rqW zrqWe dqxR zqxtn©§¤¤©§¨§Ÿ©©¤©§¥§¨©£©¥¨©§¥¨Ÿ¨
`vnpd xaer ,xnelk ,'dndaa' `vnpd lky jkn ecnle ,'Elk`YŸ¥

.sqep xykd oerh epi`e ,'elk`z dze`' ,en` irna
:mc`k ezxevy dnda ly cle oica zwtzqn `xnbdáø dépéî àòa§¨¦¥©

ééaàî äáäà øa àãà,iia` z` dad` xa `c` ax l`y -ìixac £¨©©£¨¥©©¥§
øîàc øéàî éaøzenca cley epzpynaäîäaxvepdäMà éòîa ©¦¥¦§¨©§¥¨¦§¥¦¨
àeä àélòî ãìåcle `vnpy dxwna wtzqdl yi ,ynn clek epic - ¨¨§©§¨

zencaäîäa éòîa íãà,dhgypyéàîepic m`d ,epic dn - ¨¨¦§¥§¥¨©
iax xaq dy` irna dndaay myk `ny e` ,ed`xn itk ,mc`k
iax xeaqi dnda irna mc`a mb jk ,en` oick cled oicy xi`n

:`xnbd zxxan .dndak cled aygie ,en`k epicy xi`néàîì§©
dépéî à÷ôð.dndak e` mc`k epic m`d df wtqn `vei oic dfi` - ¨§¨¦¥

:`xnbd daiynäìéëàa ééeøzLàìdlik`a xzen cled didiy - §¦§§¥©£¦¨
xeq`d oin `ed ixd mc`k epic m`y iptn ,en` zhigy ici lr
didi dndak epic m` j` ,en` irna `vnpyk xzid el oi`e ,dlik`a

.elke`l xzen
:`xnbd zl`eydéì èBLôúådf wtq heytz `l recne -àäî §¦§¥¥¨

ïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé éaøc`vnpd cley it lr s`y (.hq oileg) §©¦¨¨§¨©©¦¨¨
cle da `vnpyk `weec epiid ,dlik`a xzen dhgypy dnda irna

innla` ,dnda oda àöîe äîäaä úà èçBMäa xaer,äðBé úeîc ©¥¤©§¥¨¨¨¨§¨
zenc dze`.äìéëàa äøeñàdxizd `ly ,`ed enrh i`ceae £¨©£¦¨

mixg` mixac `le ,dnda irna dnda d`vnpyk `l` dxezd
,mc`k epic dnda irna mc`y oicd `ed ok m`e ,dndaa mi`vnpd

.dlik`a xeq`y
:`xnbd dgecàzLä éëäheytl yiy dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨

`lde ,opgei iax ixacn wtqd z`,íúäoi` ,dpei zenc `vnyk ¨¨
cnlp epnny weqta ixdy ,dn` zhigy ici lr dxizdl mewn
dndA lke' (e ci mixac) xn`p en` irna `vnpd cle ly exzid§¨§¥¨
xzed `l ,'Elk`Y Dz` 'ebe zFqxt iYW rqW zrqWe dqxR zqxtn©§¤¤©§¨§Ÿ©©¤©§¥§¨Ÿ¨Ÿ¥
el yiy e` ,'zFqxt' xn`py itk ,zewecq zeqxt el yiy cle `l`§¨
j` ,'dqxR' xn`py itk ,dwecq dpi`y ,dhelw dqxt zegtd lkl©§¨

dpeiaàkéà úBñøt àì,zewecq zeqxt dl oi` -àkéà äñøt àìå Ÿ§¨¦¨§Ÿ©§¨¦¨
mpn` .dxeq` `id ok lre ,dl oi` dhelw dqxt elit`e -,àëä̈¨

,dnda irna mc`aéäðmpn` s`d -àkéì úBñøôcclel oi`y - §¦¦§¨¥¨
j` ,dndal enk miawr ipy mc`l oi` ixdy ,zewecq zeqxtäñøt©§¨

dhelwàkéà àäéîwtzqdl mewn yi ok lre ,el yi mipt lk lr - ¦¨¦¨
dnda irna `vnpd xaer ly dlik`d xzid llka df cle `diy

.dhegy
xi`n iaxl `xnbd dwtzqdy wtqd hytp `l `pwqnly `vnpe

en` zhigya xzed m`d ,dnda irna `vnpy mc` zenca cleae`
.`l

:dpyna epipyìk ,íéøîBà íéîëçåcle,'åë Ba ïéàLmc` zxevn ©£¨¦§¦Ÿ¤¥
:xi`n iax lr minkg ewlgp dna zx`an `xnbd .clek epic oi`

ìkä ,áø øîà àaà øa äéîøé áø øîàminkg oiae xi`n iax oia - ¨©©¦§§¨©©¨¨©©©Ÿ
íéãBîy cleyBôebsebkåéðôe Lééziptkíãàk epic,íãà`ede ¦©¦¨¨¨¨¨¨

.miptd zxev xg` mikled ep`y iptn ,dcil z`neh en` z` `nhn
y cley micen lkd okeBôebkåéðôe íãàkíeìk àìå ,Léézoi` - ¨¨¨¨©¦§Ÿ§

.dcil d`nh en` oi`e ,llk clek epice÷ìçð àìminkge xi`n iax Ÿ¤§§
àlàcleaåéðtLkå ,íãà`edy ,ea yi df iepiy j`ïéòa àøáð ¤¨¤¨¨¨¨§¦§¨§©¦

äîäák úçà,dndal dnec eipirn zg`y -øîBà øéàî éaøL ©©¦§¥¨¤©¦¥¦¥
hrn ea yiy cle lky,íãà úøevîeipt iccvn cg` cvay oebk ¦©¨¨

oira `xape mc` iptk eipty df ok lre .clek epic ,mc`l dnec `ed
.cle `ed ixd ,dndak zg`,íéøîBà íéîëçåcr clek epic oi` ©£¨¦§¦

eipta `dzyíãà úøeö ìk.dnily mc` zxev - ¨©¨¨
:`xnbd dywnBì øîàdaiyid ipa exn` -,àaà øa äéîøé áøì ¨©§©¦§§¨©©¨

àéðz àëtéà àäåy ,jtdl `ziixaa epipy `lde -øîBà øéàî éaø §¨¦§¨©§¨©¦¥¦¥
yìkclel didiy dnúøeö,clek epic `diy ick jka ic mc` ¨©

.mc` zxevn `idy lk dxev `l` dpi` elit`eíéøîBà íéîëçå§£¨¦§¦
xkip wlg eipta `diy cr clek epic oi`yúøevîdidiy oebk ,mc` ¦©

iax zhiya od dxingn ef `ziixay `vnpe .mc`l dnec etevxt ivg
`edy lk oeinca ic xi`n iax zrcly ,minkg zhiya ode xi`n
,mc`l zenec eipt ivg eidiy jxev oi`e ,dcil z`neh `nhl icka
eidiy jxev oi`e ,mipt ivg oebk ,zxkipd dxev zvwna ic minkgle

.mc` lyk eipt lk
:`xnbd daiyneäì øîà,daiyid ipal `a` xa dinxi axàéðz éà ¨©§¦©§¨

àéðzaxn izrny mpn` ip`e ,dzpyp `ld ,`ziixa dzpyp jk m` - ©§¨
mz` j` ,mkl izxn`y itkekl ,dpey `ziixa mkcia yi m`

.dixg`
:mc`l minec zeidl mikixvy mixa`d md dn zyxtn `xnbdøîà̈©

,ïðçBé éaø øîà àaà øa äéîøé áøel` mixai` ,minkg zrcljixv ©¦§§¨©©¨¨©©¦¨¨
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc - dcp(iying meil)

eilbx ekzgpy lkäaekøàä ãòleki epi` ,llka jxade jxad cr ± ©¨©§¨
.cle epi` jk clepy clee ,dtixh `ede ,jk zeigl,øîBà éàpé éaø©¦©©¥

eilbx ekzgpy lk `ed 'zenie igd on lhpiy' xeriyåéá÷ðì ãò©¦§¨¨
dlapk dpic df xeriya dilbx ekzgpy dnda ixdy ,llka eiawpe

.cle epi` jk xvepy xaer mb ok lre ,diiga s`øîBà ïðçBé éaø©¦¨¨¥
,òLBäé ïa éñBé éaø íeMîlk `ed 'zenie igd on lhpiy' xeriy ¦©¦¥¤§ª©

jzgpy,Bøeaè íB÷î ãò.cle epi`e ,zeigl ie`x epi`y ©§©
:`xnbd zyxtneäééðéa àkéà éàpé éaøì éàkæ éaø ïéamdipia yi ± ¥©¦©©§©¦©©¦¨¥©§
m`d ,zwelgnäiç äôøèyceg xyr mipyn xzei zeigl dleki ± §¥¨©¨

c ,`l e`øîi`pi iax ±,äiç äôøè ,øáñeilbx ekzgp m` ok lre ©¨©§¥¨©¨
cr ekzgiy cr ,'zenie igd on lhpiy' llka epi` daekx`d cr

,eiawpløîei`kf iax ±,äiç dðéà äôøè ,øáñekzgp m` ok lre ©¨©§¥¨¥¨©¨
.'zenie igd on lhpiy' llka `ed daekx`d cr eilbxéàpé éaø ïéa¥©¦©©

eäééðéa àkéà ïðçBé éaøì`xnina zwelgnéaø øîàc ,øæòìà éaøc §©¦¨¨¦¨¥©§§©¦¤§¨¨§¨©©¦
øæòìà,(.`k oileg)ìhéðd dndad on jzgp ±Cøé,exeaig mewnn ¤§¨¨¦©¨¥

dlL ììçåoirk jzgd mewna d`xpy cr xyad lk dnr jzgp oke ± §¨¨¤¨
k dpic ,llg,äìáðz`neh d`nhn `ide ,dig `id oiicry it lr s` §¥¨

xaeq i`pi iaxy ,o`k ewlgp df oicae .digk `le dznk `idy ,dlap
ick' llka `ed eiawpl cr eilbx ekzgpyk ezrcl okle ,xfrl` iaxk
okle ,xfrl` iaxk xaeq epi` opgei iax eli`e ,'zenie igd on lhpiy

.exeah mewn cr jzgp m` `l` df llka epi` ezrcl
:ey`xa meh` cle zltnd oic zyxtn `xnbd,àtt áø øîà̈©©¨¨

dú÷Bìçînie igd on lhpiy' xeriy `ed dnk ,lirl dxkfedy,'ze ©£¤
xqg cled xy`k `weec dzpypäìòîì ähîlîoezgzd wlga ± ¦§©¨§©§¨

,eteb lyìáàxqgp m`ähîì äìòîìî,ezlblebn jzgpy ±eléôà £¨¦§©§¨§©¨£¦
wx xqg m`,eäc ìken`,äøBäèepic oi`e zeigl leki epi`y iptn ¨§§¨

.clekøîà ïëås`BzìbìebL úà úìtnä ,ïðçBé éaø øîà ìãéb áø §¥¨©©¦©¨©©¦¨¨©©¤¤¤¤§¨§
äîeèà,dxqg ±äøBäè Bnà.cle epi`y iptn £¨¦§¨

:opgei iax mya lcib ax xn`y sqep oic d`ian `xnbdáø øîàå§¨©©
úìtnä ,ïðçBé éaø øîà ìãéb`edy cleàì÷éãc àú÷tà ïéîk± ¦©¨©©¦¨¨©©¤¤§¦©¨ª¨§¦§¨

,etizk lr eilbxe eici eidy ,lwcd urn mi`veid milevitd oirk
,dxev xqg `ed dhnlne,äøBäè Bnà.cle epi`y iptn ¦§¨

:mikern eipty cle oica zwelgn d`ian `xnbdøîzéàxn`p ± ¦§©
,yxcnd ziaaíéñîñeî åéðtL éî úìtnä,zvw mikern ±éaø ©©¤¤¦¤¨¨§¨¦©¦
à ,øîà ïðçBéäàîè Bnlr cle my epnn rwt `ly ,dcil z`neh ¨¨¨©¦§¥¨

,df ici,äøBäè Bnà ,øîà Lé÷ì Léø.cle epi`y iptn ¥¨¦¨©¦§¨
,Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déáéúéà,`ziixaa epipyäëeúç ãé úìtnä ¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦©©¤¤¨£¨

,zerav` jeziga ci zxeva zkzegn ±åzltnd okäëeúç ìâø §¤¤£¨
,dzxevkäàîè Bnàz`nehïéàå ,äãéìep`ànL ïéLLBçe` ef ci ¦§¥¨¥¨§¥§¦¤¨

ef lbxíeèà óebîxqg ±.äúàa:`iyewd z` opgei iax miiqníàå ¦¨¨¨§¦
àúéà,dxedh miqnqen eipty in zltndy jixack oicd m`e ± ¦¨
éðúéìdkezg lbx e` dkezg ci zltndy zepyl `pzd lr did ± ¦§¥

oiyyeg oi`e dcil d`nhànLd`a ef lbx e` ciBà íeèà óebî ¤¨¦¨
,ïéñîñeî åéðtL énîz`nehn dxedh dzid df ote`a mb ixdy ¦¦¤¨¨§¨¦

.ef `iyew lr aiyd yiwl yixy epivn `le .dcil
:xg` ote`a drenyd z` dpy itt axa ,éôt áø øîày cleåéðt ¨©©¨¦§¨¨

éâéìt àì àîìò élek ïéñîñeîmpi` yiwl yix oiae opgei iax oia ± §¨¦¥¨§¨Ÿ§¦¦
miwleg,äàîècrwt `ly iptn,hrn eipt ekrnpyk cle my epnn ¦§¥¨

`l`éâéìt ékdf ,yiwl yixe opgei iax ewlgpy dn ±ay cleåéðt ¦§¦¦§¨¨
úBçeè,llk zxkip eipt zxev oi`y ±øîzéà àëtéàådrenyde ± §¦§¨¦§©

y ,jtidl dxn`p,øîà ïðçBé éaøzegeh eipty cle zltndBnà ©¦¨¨¨©¦
øîà Lé÷ì Léøå ,äøBäèy.äàîè Bnà §¨§¥¨¦¨©¦§¥¨

,itt ax ixacl :`xnbd zl`eyïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déáúBìå§§¥¥¨¦§©¦¨¨
àäîly `ziixadn opgei iax lr yiwl yix dywd `l recn ± ¥¨

dxedh meh` seb zltnd wxy rnyn dpnny 'dkezg ci zltnd'
oi`e' zepyl `pzl did ok `l m`y ,zegeh eipty cle zltnd `le
zvxzn .'dz`a zegeh eipty inn e` meh` sebn `ny oiyyeg

:`xnbddéì épLc íeMîy el aiyi opgei iaxy ±íeèà óeb eðééä ¦§©¦¥©§¨

úBçeè åéðtL éî eðééäiptn zegeh eipty in mb dpy `l `pzdy ± ©§¦¤¨¨
eipty in mbe ,xqg epiid meh` seb ixdy ,meh` seb llka `ed s`y

.ixnbl eipt zxev dxqg zegeh
:zegeh eipty clea dkldd oiprl dyrn d`ian `xnbdéaø éða§¥©¦

àúééø÷ì ÷eôð àéiç,exfgyk .mdizecy z` ze`xl mixtkl e`vi ± ¦¨¨§¦§¨¨
ïBäeáàc dén÷ì eúà,mdia` iptl e`a ±àa íeìk ,íäì øîà £§©¥©£¨©¨¤§¨

íëãéì äNòîdyrn mkiptl `a mixtka mziidyk m`d ± ©£¤§¤§¤
.dyrnl dkld ea zexedl mzwwfpy,Bì eøîàcle zltna dyrn ¨§

lraíäì øîà .äeðànéèå ,eðéãéì àa úBçeè íéðt,eipal `iig iax ¨¦¨§¨¥§¦¥¨¨©¨¤
eàömixtkl zipy,íúànhL äî eøäèåeipty cle zltny iptn §§©£©¤¦¥¤

.d`nh dpi` zegeheëéézòc éàîmkzrc lr dzlr ef dn ± ©©§©§
,oick `ly dze` mz`nihyàøîeçìie`xy mzxaqy iptn ± §§¨

meyn ,jk xingdl mkl did `l .oicd on xzei dilr xingdl
càéä àle÷ éãéì àéúàc àøîeç`lew icil `al dteq ef `xneg ± §¨§¨§¨¦¥¨¦

,oick dpi`ydì eúéáäé÷cdl mzzp dze` mz`nihyk ixdy ±éîé §¨¨£¦¨§¥
øäBèmc' oick minid mze`a d`xzy mca bdpz `ide ,zclei oick ©

.d`neh mc `ed oicd cvn zn`ae ,'xdeh
:mixizi mixa` el yiy cle oica zwelgn d`ian `xnbdøîzéà± ¦§©

,yxcnd ziaa xn`púìtnäoinéðLe íéaâ éðL dì LiL äiøa ©©¤¤§¦¨¤¤¨§¥©¦§¥
,áø øîà ,úBàøãLok rxi` m`äMàa,dfky ltp dlitdyBðéà ¦§¨¨©©§¦¨¥

,ãìåok rxi` m`e .dcil z`neh d`nh dpi`eäîäáadhgypy ¨¨¦§¥¨
xaerd ,dirna dfk xaer `vnpeäìéëàa øeñàzhigya xzed `le ¨©£¦¨

ltp `ed ixdy xeq` `edy mlerd xie`l `vi m` oky lke ,en`
.dlape,øîà ìàeîLeok rxi` m`,äMàa`ed ixdãìåd`nh en`e §¥¨©§¦¨¨¨

ok rxi` m`e ,dciläîäáaipy el yiy cle dirna `vnpe dhgypy ¦§¥¨
`ed ,ze`xcy ipye miab,äìéëàa øzeîdnda irna `vnpd lky ¨©£¦¨

.zeqxt el eidiy calae ,dzhigya xzed
:`xnbd zxxan .l`enye ax zwelgn z` zyxtn `xnbdéàîa§©

éâìôéî÷`id mzwelgn :`xnbd zx`an .l`enye ax ewlgp dna ± ¨¦§§¦
,àaà øa ïéðç áø øîàc ,àaà øa ïéðç áøãamixac) dxeza xn`p ¦§©£¦©©¨§¨©©£¦©©¨

drEqXd dqxRd iqixtOnE dxBd ilrOn Elk`z `l df z` K`' (f ci©¤¤ŸŸ§¦©£¥©¥¨¦©§¦¥©©§¨©§¨
`l dqxtE dOd dxb dlrn iM otXd z`e zapx`d z`e lnBd z ¤̀©¨¨§¤¨©§¤¤§¤©¨¨¦©£¥¥¨¥¨©§¨Ÿ

zaize ,'mkl md mi`nh Eqixtd'äòeñMä'weqta dxn`py,df ¦§¦§¥¦¥¨¤©§¨
oinl dpeekd,úBàøãL éðLe ïéaâ éðL dì LiL ,äiøadf weqtae §¦¨¤¤¨§¥©¦§¥¦§¨

oic xe`iaa l`enye ax ewlgpe .dzlik` z` dxezd dxq`
,'dreqyd'àúéì àîìòa äiøa øîà áøyiy mlera dixa oin oi` ± ©¨©§¦¨§¨§¨¥¨

efky dnda `evnl dcigid zexyt`de ,ze`xcy ipye miab ipy el
miab ipy lra xaera xarzz dlibx dnday minrtl oncfnyk `id

.ze`xcy ipyeegxkdaäLîì àðîçø déøîâà ékcnilyk ± ¦©§§¥©£¨¨§Ÿ¤
,dxeq` dreqydy dyn z` `ed jexa yecwddéøîâà dnà éòîa¦§¥¦¨©§§¥

okle ,dn` irna ef dnda d`vnpyk dxeq` `idy eze` cnil ±
dnda irna `vnpd ze`xcy ipye miab ipy el yiy cley ax xn`

.dlik`a xeq`àúéà àîìòa äiøa øîà ìàeîLedixa oin epyi ± §¥¨©§¦¨§¨§¨¦¨
,ze`xcy ipye miab ipy dl yiy mleraäLîì àðîçø déøîâà éëå§¦©§§¥©£¨¨§Ÿ¤

,dxeq` dreqydydéøîâà àîìòamlera `vnpy oin eze` lr ± §¨§¨©§§¥
,xeq` `edy ecnilìáàefk dixa d`vnpyk,dnà éòîada oi` £¨¦§¥¦¨

`ide ,'dreqy' xeqi`àéøLdnda x`yk ,dn` zhigya zxzen ± ©§¨
l`eny xn` ok lre .dzhigya dxzedy dn` irna z`vnpd
en` irna `vnpy ze`xcy ipye miab ipy el yiy cle dndaay

.dlik`a xzen
:l`enye ax ixac lr dywn `xnbdàéiç øa éîéL áø déáéúéàxa ¥¦¥©¦¦©¦¨

axìepwf,áødnda xeka oiprl epipy ,eia` ia`,dxedhàðéðç éaø ¦©©¦£¦¨
ìk ,øîBà ñBðâéèðà ïaxekaìeñt úBàøãL éðLe ïéaâ éðL Bì LiL ¤©§¦§¥¨¤¤§¥©¦§¥¦§¨¨

,äãBáòì.daxwdl xyk epi`y(áøì àéL÷å) ééçc àîìàgken ± ©£¨©§¨§¨¥§©§¨§©
zxzen s`e ,zeigl dleki ze`xcy ipye miab ipy dl yiy dnday
dywe ,daxwdl dleqt `idy xnel `pipg iax wwfp okle ,dlik`a
ipye miab ipy el yiy cle lr ewlgpy l`enyl oiae axl oia
epi`y mdipy mixaeq clepy xg`l la` ,en` irna `vnpd ze`xcy
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קלג oifge` mipy` cenr ck sc ± oey`x wxtzereay

äáåëøàä ãò:xaqwe .dtxh `idy ,daekx`d on dlrnl cr dilbx ekzgpy Ð

dtxh.dig dpi`åéá÷ðì ãòdaekx`l cr jkld ,dig dtxh :xaqw .llka eiawpe Ð

dly llge jxid lhip :xn`c xfrl` iaxk .dlap ied Ð eiawpl cr la` ,cle ied Ð

ikid :yxtn (`,`k) oileg zhigyae .dig `l jkld ,d`nhn diiga elit`e ,dlap Ð

dly llg inc?.dxqg zi`xpe dveaxy lk

åøåáè ãòdil zilc ,`l Ð eiawp cr la` Ð

:xaqw Ð dtxh meyn i`e .xfrl` iaxc

.dig dtxhàëéà ïðçåé éáøì éàðé éáø ïéá
øæòìà éáøã åäééðéáedl zi` ediiexze Ð

.dig dtxhäìòîìî.ezlblebn jzgpy Ð

äîåèà.dxqg =àì÷éãã àú÷ôà ïéîëÐ

jk .dlrnln lvtzne ,cigi dhnl lwcdy

`la `ed dhnlne ,etzk lr eilbxe eici eid

.dxevïéñîñåîjk lk `le ,zvw oikern Ð

.zegeh eiptkúåçåè åéðôá éâéìô éëoi`y Ð

.ixnbl zxkip oda dxevøîúéà àëôéàåÐ

xnb ikd `l` ,dl (witn) jxev meyn `le

.diaxn dlïðçåé éáøì ùé÷ì ùéø äéáúåì
àäîeipty inn e`" ipzil ,`zi` m`c Ð

."zegehúåçåè åéðô åðééäeipta la` Ð

oda zxkip `dc ,ikd iiepyl `kil oiqnqen

xqg epiid meh`c ,`ed meh` e`le .dxevd

.ixnbl`xnegl,mireay dze` mz`nhy Ð

.dawp wtq meynàìå÷ éãéì éúàã àøîåç
àåäini dl eziadi ,`ed clec oeikc Ð

ezixdhne ,xkfc :opiqxb `l `din .xdeh

,`id dcp d`nhc ,oick `ly dzii`x mcl

.`ed cle e`lcäìéëàá øåñà äîäáám` Ð

`vi oky lke ,dirna `vnpe en` dhgyp

.dlape ,`ed ltpc ,mlerd xie`løúåî
äìéëàádndaa lk" :(`i `xwie) aizkc Ð

,elk`z dndaa `vnpd lk Ð "elk`z

xn`ck ,dqxt e` zeqxt el eidiy calae

.(a,hq oileg) "clil dywnd dnda"a

äòåñùämixac) aizkc ,dxq` `pngx Ð

."dreqyd 'ebe elk`z `l df z`" :(ciáø
øáñz`vnpyk Ð `pngx xq`c i`d Ð

ipta `nlra dixa `dc ,dxeq` dnda irna

.`zil dnvräéøîâà àîìòáoind eze` Ð

.xzen Ð dxt irna z`vnp m` la` ,xq`

ñåðâéèðà ïá àðéðç éáø,i`w xekaa Ð

llkn ,oaxwl dil lqtcne .men iedc xn`we

`dc ,ediiexzl `iywe .ixy Ð heicdlc

l`enye ,ixy Ð mlerd xie`l `vi elit`

ax iyw`c `de .en` irna `l` ixy `l

diabc meyn Ð l`enycn axl ith iniy

lk" wxta xn`ck ,ded dixa xae ,i`w ded

iniy ax ial rlw` ax :(a,`iw my) "xyad

.dixa xa `iig xaúà éîéùoizkec dnka Ð

."z` iniy" :ikd ax dil xcdnc ogky`

xn`we ,ded dixa xac meyn ipira d`xpe

dz` ,xnelk .dizeaiag meyn Ð ikd dil

zeripv zcny :izrny ip`e .ipaiydl rcei

,dlrnl eipir swef did `ly ,axa ea did

ixdy :il `xidp `le .exikn did `l jkld

dfl `l` ,mc` meyl jk ax xn`y epivn `l

.(`,iw) zegpnae o`k ,zenewn dnka ok xn`

,dil wigce ded sixgc meyn :izrny cere

ziprza] (hk ohw crena) xn`c `idd ik

.`tt axl dil wigcc ded iy` xa iniy ax mzdc ,`id `le .iniy axc diteqikn `afyil `pngx :[a,häîå÷ò åúøãùùoiab ipy e`l Ð iigc rnync ,`pipg iaxc `d Ð

.mizyk oi`xpe ,(dfk) dnewr ezxcyy `l` ,ynnïéøáåòá ùé.dlap meyn oixeq`y mlerd xie`l e`viy Ðïéøáåò ììëî àöé åàì,odiycg elk `lc ab lr s` ,ipdc Ð

.l`enyl `iywe .xeq` Ð on` irna elit` ,i`d la` .exy Ð on` irna e`vnp ikäéîòèì õøúî áø.xity rnzyn `lc dteb `id meyn `l` ,ivexzl jixv `l axc Ð

dilr siqedl jixv jkld ,ok xnel xyt` i`e .xzenc rnyn Ð mlerd xie`l `viyke ,i`w dlrc rnyn Ð "`vi" ipzwc `tiqe ,ixiin mlerd xie`l e`viyk Ð `yix `dc

.(`,hq oileg) "dywnd dnda" wxta ."elk`z dndaa lk" aizkc ,"ixy en` irna la`"'åëå ïéáâ éðù åì ùéù éî àöéen` irna xqinl Ð "dreqyd" `pngx azk ikc Ð

.`zil dnvr ipta oin `dc ,dxq`
ìàåîùå
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ãò`iadl jiiy oi`e .dlrnle daekx`d on epiidc ,llka daekx`de Ð daekx`d

oileg) "zetxh el`"a ,llka cre cr oiprl ,xingdl minkg ixeriy lk" iab df

xkipyk ,epiid Ð dcil d`nhc oiwxta opixn` ci zipazc ab lr s`e .(`,dp

oebk ,xzei `xap `ly ahid xkipc ixiin o`k :inp i` .yxityk dgnp xzendy

.mxwp xer yi oexqgd mewnaéðúéì`ny

m`e Ð 'ek eipty inn e` z`a meh` sebn

eipt oebk ,ipz `lc `aeh `ki` `de :xn`z

yie ?`lwicc `zewt`e meh` (eipte) yiiz

`iede ,meh` sebl dnec oiqnqen eiptc :xnel

.ipixg`n ith dicda ipzinl diløîàax

Ð ibilt `l `nlr ilek oiqnqen eipta `tt

yiwl yixl opgei iax diaizi` xn`wc `de

yixa yi df oiprke .mlern mixac eid `l Ð

.(c sc) oilegéáøxne` qepbihp` oa `pipg

men iedcn :qxhpewd yxit Ð 'ek yiy lk

dywe .ixy Ð heicdlc llkn ,oaxwl

Ð mlerd xie`l `vi elit` `dc ,ediiexzl

.en` irna `l` dil ixy `l l`enye ,ixy

(a,bn) "oinen el`" wxtac :mz epiaxl dywe

.dnda inen iab `le ,odk inen iab dil `pz

l`enyn iziin `le ,axn jixt inp mzde

,jixt `wec ax`c :mz epiaxl d`xpe !icin

epi` ,`nl` Ð cle epi` dy`a :xn`c

Ð odk inen iab dil aiyg `de .miiwzn

cle dy`a :xn`c ,l`enyl la` !ig ,`nl`

xne` inp dndaae .icin jixt `l Ð miiwzn

xn`c `de .l`enyl miiwznc mz epiax

Ð xeq` ,mlerd xie`l `vi ikc ,jenqa

i"yxe .`pngx xq`c "dreqy" meyn epiid

,ltp meyn xeq`c ezhiy itl jenqa yxit

dnda oin epiid Ð `pngx xq`c "dreqy"e

izy oke oiab ipy clele m`l yiy ,`nlrc

`l` dl oi`y dndan clepd la` .ze`xcy

`xw jixhvi` `l Ð zg` dxcye cg` ab

`din dy`ae .ied xenb ltpc ,xqinl

dy`a" xn`wcn ,eyexitl s` ,miiwzn

rnyn dixnb` `nlrac `pyille ."cle

"zetxh el`" wxta :xn`z m`e .eyexitk

ipy dl yiy dreqy iab jixtc (a,q oileg)

yexitl `zyde ?did ibipw dyn ike :oiab

`nlra oin "dreqy"c ,xity iz` qxhpewd

jkl .xria `l` dievn dpi`e l`enyl `ed

,mz epiax yxitl la` .did ibipw ike :xn`w

jky `l` envr ipta oin epi` l`enyl s`y

yie ?ibipw lv` df oipr dn ,dndad on clep

did `l m` mz epiax yexitl s`c :xnel

,zepeyn zenda xikne ze`xl libxe ,ibipw

s` ,oiab ipy dl yiy ef dnda xikn did `l

dpi`y ,aeyi ly zendan clep mby it lr

.dpeyn dpi`y dndan ciledl dlibx
in
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ïðçBé éaø .åéá÷ðì ãò :øîBà éàpé éaø .äáekøàä ãò©¨©§¨©¦©©¥©¦§¨¨©¦¨¨
.Bøeaè íB÷î ãò :òLBäé ïa éñBé éaø íeMî øîBà¥¦©¦¥¤§ª©©§©
øî ,äéç äôøè eäééðéa àkéà éàpé éaøì éàkæ éaø ïéa¥©¦©©§©¦©©¦¨¥©§§¥¨¨¨¨

äôøè :øáñäéçéaø ïéa .äéç dðéà äôøè :øáñ øîe , ¨©§¥¨¨¨¨¨©§¥¨¥¨¨¨¥©¦
éaø øîàc ,øæòìà éaøc eäééðéa àkéà ïðçBé éaøì éàpé©©§©¦¨¨¦¨¥©§§©¦¤§¨¨©£©©¦

dlL ììçå Cøé ìhéð :øæòìà¯:àtt áø øîà .äìáð ¤§¨¨¦©¨¥§¨¨¤¨§¥¨¨©©©¨
ähîì äìòîìî ìáà ,äìòîì ähîlî ú÷Bìçî¯eléôà ©£¤¦§©¨§©§¨£¨¦§©§¨§©¨£¦

:ïðçBé éaø øîà ,ìcéb áø øîà ïëå .äøBäè eäc ìk̈§§¨§¥¨©©¦¥¨©©¦¨¨
úà úìtnäBúìbìebLäîeèà¯áø øîàå .äøBäè Bnà ©©¤¤¤¤§Ÿ§£¨¦§¨§¨©©

ïéîk úìtnä :ïðçBé éaø øîà ,ìcébàú÷tààì÷éãc¯ ¦¥¨©©¦¨¨©©¤¤§¦©©§¨§¦§¨
.äøBäè BnàåéðtL éî úìtnä ,øîúéàéaø .íéñîñeî ¦§¨¦§©©©¤¤¦¤¨¨§¨¦©¦

.äøBäè Bnà :øîà Lé÷ì Léø ,äàîè Bnà :øîà ïðçBé¨¨¨©¦§¥¨¥¨¦¨©¦§¨
ìâøå äëeúç ãé úìtnä :Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déáéúéà¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦©©¤¤¨£¨§¤¤

äëeúç¯óebî ànL ïéLLBç ïéàå ,äãéì äàîè Bnà £¨¦§¥¨¥¨§¥§¦¤¨¦
àúéà íàå .äúàa íeèà¯Bà íeèà óebî ànL éðúéì ¨¨¨§¦¦¨¦§¥¤¨¦¨

åéðtL énîïéñîñeîåéðôa :étt áø øîà !ïéñîñeî¯ ¦¦¤¨¨§¨¦¨©©©¦§¨¨§¨¦
éâéìt ék ,äàîèc éâéìt àì àîìò élek¯åéðôaúBçeè, ¥¨§¨¨§¦¦¦§¥¨¦§¦¦§¨¨

Léøå ,äøBäè Bnà :øîà ïðçBé éaø ,øîúéà àëtéàå§¦§¨¦§©©¦¨¨¨©¦§¨§¥
.äàîè Bnà :øîà Lé÷ì¯déáúBìåéaøì Lé÷ì Léø ¨¦¨©¦§¥¨§§¥¥¨¦§©¦

!àäî ïðçBé¯eðééä ,íeèà óeb eðééä :déì éðLc íeMî ¨¨¥¨¦§¨¥¥©§¨©§
åéðtL éîeúà ,àúééø÷ì ÷éôð àéiç éaø éða .úBçeè ¦¤¨¨§¥©¦¦¨¨¥§¦§¨¨¨

?íëãéì äNòî àa íeìk :íäì øîà ,ïBäeáàc dén÷ì§©¥©£¨©¨¤§¨©£¤§¤§¤
,eðéãéì àa úBçeè íéðt :Bì eøîàäeðànéèå:íäì øîà . ¨§¨¦¨§¨¥§¦©£¨¨©¨¤

äî eøäèå eàöéàî .íúànhMeëééúòc¯,àøîeçì §§©£©¤¦¥¤©©£©§§§¨
,àéä àle÷ éãéì àéúàc àøîeçeúéáäé÷c.øäBè éîé dì §¨§¨§¨¦¥¨¦§¨¨£¦¨§¥©

.úBàøãL éðLe íéab éðL dì LiL äéøa úìtnä ,øîúéà¦§©©©¤¤¦§¨¤¥¨§¥©¦§¥¦§¨
äMàa :áø øîà¯äîäáa ,ãìå Bðéà¯.äìéëàa øeñà ¨©©§¦¨¥¨¨¦§¥¨¨©£¦¨

äMàa :øîà ìàeîLe¯äîäáa ,ãìå¯.äìéëàa øzeî §¥¨©§¦¨¨¨¦§¥¨¨©£¦¨
ïéðç áø øîàc ,àaà øa ïéðç áøãa ?éâìtéî÷ éàîa§©¨¦©§¦¦§©¨¦©©¨©£©©¨¦

"äòeñMä" :àaà øa¯éðLe ïéaâ éðL dì LiL äéøa ©©¨©§¨¦§¨¤¥¨§¥©¦§¥
àîìòa äéøa :øîà áø .úBàøãL¯déøîâà éëå ,àúéì ¦§¨©¨©¦§¨§¨§¨¥¨§¦©§§¥

äLîì àðîçø¯:øîà ìàeîLe .déøîâà dnà éòîa ©£¨¨§¤¦§¥¦¨©§§¥§¥¨©
àîìòa äéøa¯äLîì àðîçø déøîâà éëå ,àúéà¯ ¦§¨§¨§¨¦¨§¦©§§¥©£¨¨§¤

dnà éòîa ìáà ,déøîâà àîìòa¯déáéúéà .àéøL §¨§¨©§§¥£¨¦§¥¦¨¨§¨¥¦¥
,øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø :áøì àéiç øa éîéL áø©¦¦©¦¨§©©¦£¦¨¤©§¦§¥

úBàøãL éðLe ïéáâ éðL Bì LiL ìk¯,äãBáòì ìeñt ¨¤¥§¥¥¦§¥¦§¨¨©£¨
àéL÷å !éiçc àîìà.áøì¯!zà éîéL :déì øîàBúøãMLLé :éáéúéî .äne÷òïéøaeòaïäL ©§¨§©¥§¨§¨§©£©¥¦¦©§¤¦§¨£¨¥¦¥¥§¨¦¤¥
äòaøà ïa .ïéøeñà¯äðîL ïa ,äwãì¯ähîìe epîéä ,äqâì¯Bì LiL éî àöé .øeñà £¦¤©§¨¨§©¨¤§Ÿ¨§©¨¥¤§©¨¨¨¨¦¤¥

?ïéøeñà ïnà éòîa eléôàL ïéøaeò ììkî àöé ,åàì ?"àöé" éàî .úBàøãL éðLe ïéab éðL§¥©¦§¥¦§¨©¨¨¨¨¨¦§©¨¦¤£¦¦§¥¦¨£¦
äòaøà ïa :déîòèì õøúî áø .déîòèì õøúî ìàeîLe ,déîòèì õøúî áø¯ïa ,äwãì ©§¨¥§©£¥§¥§¨¥§©£¥©§¨¥§©£¥¤©§¨¨§©¨¤

äðBîL¯ähîìe epîéä ,äqâì¯íéøeîà íéøác äna .øeñà¯àöiLkìáà ,íìBòä øéåàì §¨§©¨¥¤§©¨¨©¤§¨¦£¦§¤¨¨©£¦¨¨£¨
Bnà éòîa¯éðLe ïéab éðL Bì LiL éî àöé ,éøL.øeñà éîð Bnà éòîa eléôàc ,úBàøãL ¦§¥¦¨¥¨¨¦¤¥§¥©¦§¥¦§¨©£¦¦§¥¦©¦¨
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc - dcp(iying meil)

ìàeîLe`ed s`õøúî`ziixad z`déîòèìjixvy ,ezhiy itl ± §¥§¨¥§©§¥
`edyk clepy xaer ,jk `ziixad ixac lr siqedläòaøà ïa¤©§¨¨

miycgìdnda,äwãe`äðîL ïamiycgìdnda,äqây lkeepîéä ¦©¨¤§Ÿ¨¦©¨¥¤
øeñà ,ähîìe.dlik`aíéøeîà íéøác änaez`va xq`p xaerdy §©¨¨©¤§¨¦£¦
,mlerd xie`låéLãç Bì eìk àlLa,epnf mcew clepy ±ìáàxaer §¤Ÿ¨¢¨¨£¨

y,åéLãç Bì eìk,dqbl dryz oae dwcl dyng oa `edyøzeîs` ¨¢¨¨¨
.mlerd xie`l `vi m`àöédf llknéðLe ïéaâ éðL Bì LiL éî ¨¨¦¤¤§¥©¦§¥

,úBàøãL,sqep xeqi` ea xn`py,åéLãç Bì eìëc áb ìò óàc ¦§¨§©©©§¨¢¨¨
ok it lr s` ,dqbl dryz oae dwcl dyng oa `edyàöé íàcled ¦¨¨

,øeñà íìBòä øéåàìepice ,zeigl ie`x epi`y ltp `edy iptn ©£¦¨¨¨
`vnpyk wxe ,dlapkéøL Bnà éòîaxaer lk oick xzen `ed ± ¦§¥¦¨¦

ipye miab ipy dl yiy dixay l`eny ixacke .en` irna `vnpy
.dlik`a zxzen dndaa ze`xcy

:cle epi` dy`a recn enrh z` x`ia axy d`ian `xnbdàpz éðz̈¥©¨
áøc dén÷iptl [zeziixa zepyl libx didy] minkgd cg` dpy - ©¥§©

,`ziixaa epipy ,axCeúç BðéàL óeb úéiøa úìtnäea oi`y ± ©©¤¤§¦©¤¥¨
,wlg ur gel oirk mly elek `l` ,mixa` jezigåzltnd okúéiøa §§¦©

Ceúç BðéàL Làø,lebir oirk wlg elek `l` ,dxeve mipt el oi`y ± Ÿ¤¥¨
ìBëéy xnel ziidøîBì ãeîìz ,äãéì äàîè Bnà àäzeprinyn ± ¨§¥¦§¥¨¥¨©§©

(a ai `xwie) dcil z`neh oiprl xen`d aezkdòéøæú ék äMà'¦¨¦©§¦©
'åâå øëæ äãìéåxn`pe ,'`nhY DzFC zCp iniM mini zraW d`nhe §¨§¨¨¨§¨§¨¦§©¨¦¦¥¦©§¨¦§¨

jenqa(b ai my)'åâå ìBné éðéîMä íBiáe'cenll yie ,'Fzlxr xUA ©©§¦¦¦§©¨§¨
wxy el` miweqt zekinqnéeàøL éîcr zeigl ez`ixa cvnìonf ¦¤¨¦

úéøaxg`l `idy ,dlinäðîL,dcil d`nh en` ,ezciln mini §¦§Ÿ¨
elà eàöéjezg epi`y y`xa e` seba e`xapyLmz`ixanïðéà ¨§¥¤¥¨
ì ïééeàøonf cr zeigúéøá,dlinäðîLd`nh mn` oi`y ,mini §¦¦§¦§Ÿ¨

.dcil,áø déì øîà,eiptl ef `ziixa dpyy mkgl,da íéiñå ¨©¥©§©¥¨
,ef `ziixaaå ,éëäin okúBàøãL éðLe ïéaâ éðL Bì LiLen` oi` ¨¦§¤¤§¥©¦§¥¦§¨

.dpeny zixal ie`x epi` `ed mby ,dcil d`nh
:ze`xcy ipye miab ipy el yiy in oica dkldd z` zx`an `xnbd

øáñ àaà øa äéîøé éaø[ayg-]ìàeîLc déúååk àãáeò ãaòîì ©¦¦§§¨©©¨¨©§¤§©§¨§¨¥¦§¥
ipy lra cle zcleidy zexedle l`eny zrck dyrn zeyrl ±

.dcil z`neh d`nh ze`xcy ipye miabéàî ,àðeä áø déì øîà̈©¥©¨©
ézòcCzxaqy iptn m`d ,l`enyk rixkdl zhlgdy jzrc idn ± ©§¨
bedplàøîeçì`ld ,wtqnàeä àle÷ éãéì éúàc àøîeç`xneg ± §§¨§¨§¨¥¦¥¨

,`lew icil `al dteq efdì úáäé÷c`nhn dz` xy`k ixdy ± §¨¨£©¨
dinc eidi mday mini dl ozep dz` dcil z`neh dze`,øäBè éîc§¥©

dilr zlwdy `vnpe ,mi`nh md el` minc l`enyk dkld oi` m`e
okl .oick `lyáøc déúåk àäéî ãéáòixack mipt lk lr dyr ± £¦¦¨§¨¥§©

,axéøeqéàa áøk àúëìä ïì àîéé÷cdkldy epicia laewn ixdy ± §¨§¨¨¦§§¨§©§¦¥
,xzide xeqi` ipica axkïéaexn`p eixac xy`kàle÷ìeïéáxy`k ¥§¨¥

exn`p eixac.àøîeçì§§¨
:epnf mcew miiycg clepy dnda xaer ly epica zwtzqn `xnbd

eøîà éøä ,àáø øîàmipind ly xeaird iycg oipna minkg ¨©¨¨£¥¨§
,mipeydúãìBé äMà`niiw oa cleìxg`äòLz,xeair iycgåok ¦¨¤¤§¦§¨§

`idúãìBémb `niiw oa cleìxg`äòáL,xeair iycgäqb äîäa ¤¤§¦§¨§¥¨©¨
dxedhúãìBé`niiw oa cleìxg`äòLzwtzqdl yie .xeair iycg ¤¤§¦§¨

dqb dnda mb m`dúãìBémb `niiw oa cleìxg`äòáLiycg ¤¤§¦§¨
,drayl mbe dryzl mb zclei dy`y myk ,xeairBàdnda `ny

äãìé àìxeq`e ltp dcle ixd drayl dcli m`e ,drayl `niiw oa Ÿ¨§¨
.dlik`a

:wtqd z` heytl `ziixan di`x d`ian `xnbdøa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©
òîL àz ,÷çöélirl dxkfedy `ziixadn wtqd z` heytl di`x ¦§¨¨§©

,dqbl dpeny oa ,dwcl drax` oa ,oixeq` ody oixaera yi' ,(`"r)
åàì éàî .'øeñà ähîìe epîéäzeaiza `ziixad zpeek oi` m`d ± ¥¤§©¨¨©¨

,'dhnle epnid'äqbàdpenyl dcliy lky ,dqb dnda oiprl mb ± ©©¨
drayl dcliy dnday ok m` heytze ,xeq` cled dhne miycg

.miiwzn dcle oi` miycg
:`xnbd dgecàì'dhnle epnid' zeaiz `l` ,`ziixad zpeek ef Ÿ

zeaqenäwcàmiycg drax`n dcliy lky ,dwc dnda lr wx ± ©©¨
xyt` dqb dnda la` ,xeq` cled ,dylyl dcliy oebk ,dhne

.miiwzn dcle drayl dcli m`y
:`xnbd dywn .di`xd z` zniiwne zxfeg `xnbdéàî éàädne ± ©©

d on ixde ,ef `id diigcwx zxacn dpi`y gken dnvr `ziixa
ik ,dwc dndaaäqbà àîìLa úøîà éàixacy x`an ziid m` ± ¦¨§©¦§¨¨©©¨

,dqb dnda lr mb miaqen `ziixadéøèöàCjxev yi recn oaen ± ¦§§¦
ik ,xeq` dhnle epnidy rinydlàðéîà Czòc à÷ìñdler did ± ¨§¨©§¨¨¦¨

xnel jzrcaäMàáe ìéàBämiycg dray oa cleééç,miiwzn ± ¦§¦¨¨¥
ééç énð äîäáaly ozcil onf ixdy ,miiwzi dray oa cle mb ± ¦§¥¨©¦¨¥

,miycg dryz xg`l miey dy`e dndaïì òîLî à÷`pzdàìc ¨©§©¨§Ÿ
ééç.miiwzn epi` dqb dndaa dray oa cley ±úøîà éà àlà ¨¥¤¨¦¨§©

`ziixad ixacyøîzéà äwcà,dwc dnda oiprl mixen` ±àèéLt ©©¨¦§©§¦¨
ixdy ,df oic `ed heyt `ld ±éçøé àúìz úadclepy dnda ± ©§¨¨©§¥

xeair iycg dyly xg`lééç à÷ éîlkezy zrcd lr dlri m`d ± ¦¨¨¥
.eprinydl `ziixad dkxved dnle ,miiwzdl

lr wx miaqen `ziixad ixacy xyt` mlerl :`xnbd daiyn
ok it lr s`e ,dwc dndaéøèöàCeprinydl `pzdixg` zclepdy ¦§§¦

y iptn ,dxeq` xeair iycg dylyàðéîà Czòc à÷ìñdler did ± ¨§¨©§¨¨¦¨
y ,xnel jzrcaéçøé éøz øéöa ìkiycgn miycg ipy zgty lk ± ¨§¦§¥©§¥

exeairééçdqb dnda clee dy` cley myke ,zeigl `ed ie`x ± ¨¥
dwc dnda cle mb jk ,mpnf mcew miiycg eclepyk miniiwzn
iycg dyly xg`l epiidc ,epnf mcew miiycg clepyk miiwzn

,xeairïì òîLî à÷epi` dhnle drax`n clepy dwc cley `pzd ¨©§©¨
dqb dnda cle m`d wtqd hytp `l `pwqnly `vnpe .miiwzn

.`l e` miiwzn miycg drayl clepy
:`xnbd zxne` .zilil zenc zltnd ly dpic zx`an `xnbdøîà̈©

,ìàeîL øîà äãeäé áødy`úìtnäa cle,úéìéì úeîc`idy ©§¨¨©§¥©©¤¤§¦¦
,miitpk dl yie mc` sevxt dl yi ,dciy oinäàîè Bnàz`neh ¦§¥¨

,äãéìy iptnãìåynnBì LiL àlà àeäeixa` x`yl sqepa ¥¨¨¨¤¨¤¤
éëä énð àéðz .íéôðk,l`eny ixack `ziixaa ok epipy ±éaø øîà §¨©¦©§¨©¦¨¦¨©©¦

a äNòî ,éñBéenyy mewna éðBnéñdy`äìétäL úçàcle ¥©£¤§¦¦§©©¤¦¦¨
aäNòî àáe ,úéìéì úeîcdfeøîàå ,íéîëç éðôìd`nh `idy §¦¦¨©£¤¦§¥£¨¦§¨§

y iptn dcil.íéôðk Bì LiL àlà ,àeä ãìå̈¨¤¨¤¤§¨©¦
`an `xnbd:ygp zenc zltnd ly dpic zxúìtnäa cleúeîc ©©¤¤§

òLBäé éaø ìL åéçà ïa àðéðç äøBä ,Lçðy.äãéì äàîè Bnà ¨¨¨£¦¨¤¨¦¤©¦§ª©¦§¥¨¥¨
øtñå óñBé éaø Cìäd z`ìàéìîb ïaø éðôì íéøácjky ,`iypd ¨©©¦¥§¦¥§¨¦¦§¥©¨©§¦¥

.ryedi iax ly eig` oa dxedBì çìLl l`ilnb oax,òLBäé éaø ¨©©¦§ª©
âäðäz` jnr `ad ±éçà ïaàáe Eoa dxed recn x`al ick ,iptl ©§¥¤¨¦Ÿ

oax iptl `al ick eig` oa `pipge ryedi iax e`vi .ef d`xed jig`
e ,l`ilnbBúàø÷ì àðéðç (éaø) úlk äúöé ïúëéìäáiax z`xwl ± ©£¦¨¨¨§¨©©©¦£¦¨¦§¨
e ryediïéîk úìtnä ,éaø ,Bì äøîàzenceäî Lçð,epic dn ± ¨§¨©¦©©¤¤§¦¨¨©

.`l e` dcil d`nh en` m`ddì øîà,ryedi iax.äøBäè Bnà ¨©¨¦§¨
e dxfg,éúBîç éì äøîà EîMî àìäå ,Bì äøîày ,`pipg zy`Bnà ¨§¨©£Ÿ¦¦§¨§¨¦£¦¦

dì øîàå .äàîè,ryedi iaxíòè äæéàî`idy jzeng jl dxn` §¥¨§¨©¨¥¥¤©©
,daiyde .d`nhBðéò ìbìâå ìéàBäygp lyk ìBâòepir lblbìL ¦§©§©¥¨§¤

.íãà:`xnbd zniiqnäéøác CBzî`pipg zlk lyòLBäé éaø økæð ¨¨¦§¨¤¨¦§©©¦§ª©
ok lre ,dnrhae ef dkldaìàéìîb ïaøì Bì çìL,el xnelétî ¨©§©¨©§¦¥¦¦

,àðéðç äøBälebr ygp ly epir lblby mrhne ,jk eze` izcnily ¨£¦¨
.mc` lyk

:`aedy dyrnd jezn dbdpd zcnel `xnbdòîL ,ééaà øîà̈©©©¥§©
dpéîy df dyrnn gken ±ïðaøî àaøeömkg cinlz ±øîàc ¦¨§¨¥©¨¨§¨©

àúléî,dkld xac xne`y ±àîòè da àîéìmrh z` xn`iy ± ¦§¨¥¨¨©£¨
,eixacøëcî déì eøkãî éëc,eixac z` gkyi cizra m`y ick ± §¦©§©¥¦§¨

.ez`xeda xkfi jk jezn enrh z` eiptl exikfi xy`k

äðùî
:'xity' zltnd dy`a d`neh ipica zwqer epzpynøéôL úìtnä©©¤¤¨¦

,íéî àìîe`,íc àìîe`íéðeðb àìîea didy xnelk ,[mipeeb±] ¨¥©¦¨¥¨¨¥§¦
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oifge` mipya cenr ck sc ± oey`x wxtzereay

äéîòèì õøúî ìàåîùå.mlerd xie`l `viya ,`tiqe `yix Ðåéùãç åì åìëã áâ ìò óàã.i`ed dlape ,iig `lc ,`ed ltp Ðêåúç åðéàùoi`e ,sc oirk mly elek Ð

.lebir oirk wlg `l` ,dxeve mixa` jezig eaìåîé éðéîùä íåéáå íéîé úòáù äàîèåie`x epi`y ine ,dcil d`nh en` Ð mini dpny zeigl ie`x `edy in ,rnyn Ð ¨¨

.`l Ð zixal dpny zeigláø øîà.'eke "oiab ipy el yiy in el` e`vi" `ni`e ,ikd inp da miiq :`pzl Ðìàåîùã äéúååëd`nh :xn`we ,`ed clec ,oiab ipya Ð

.`ed clec ,`zyiai dcila elit`äòáùì úãìåéå äòùúì úãìåé äùà åøîà éøä,"ltp Ð dqbl dpny oa" lirl opixn`ck ,dryzl dndac ikid ik :`pin` inp `p`e Ð

ltp e`l e` ,ltp Ð drayl zclei inp `kd

.xzene ,`edäèîìå åðîéä`ziixaa Ð

.`ipz lirlcäñâà åàì éàî,i`w inp Ð

oebk ,dhnle epnide ,dqbl dpny oa :ipzwc

.xeq` Ð dray xaä÷ãàdrax` oa Ð

Ð `zlz xa oebk ,dhnle epnide ,dwcl

.xeq`àèéùô ä÷ãà úøîà éà àìàÐ

.iig `l Ð `ed `zlz xae li`edøéöá ìë
éçøé éøúdy`ac ikid ik ,iig Ð ekxckn Ð

igxi ixz iedc ,iig dray xa dqb dndaae

dwcl `zlz xa inp ikd ,digxe` ikn xiva

.iig `l Ð drax` xac ab lr s` ,iig Ðà÷
ïì òîùî.iig `lc Ðúéìéì úåîã.dciy Ð

.mitpk el yie mc` ,sevxt el yi cyïá âäðä
àáå êéçà.enr `ae jig` oa `ad ,xnelk Ð¨¥Ÿ

`pipg zlk dzvi ozkilda :opiqxb ikd

.ryedi iax z`xwläðùîíéðåðâ àìî=

.mipeebìãðñ úìôîäcle `la lcpq oi` Ð

,dawple xkfl ayz lcpq liayae .xg`

xg` cled m`e .`ed dawp wtq xkf wtqc

dawp,cixen `le dlrn `l lcpqd oi` Ð

inie d`neh ini dawpl `l` ayz `le

dawpe li`ed ,xkf `ed elit`y .dxdh

dxdh inie dz`neh ini ixiva `l Ð dicda

ly jeza oirlaen xkf ly ixdy .dawpc

Ð "dawple xkfl ayz" jixhv` ike .dawp

zxneg dl opiadic ,xkf ipyd cledy oebk

xdeh inie ,lcpqd liaya Ð dawpc d`neh

.`xnegl Ð xkflàøîâäéä ãìå àîù
çåîéðå,edpip min e`le ,`ed mc e`lc oeik Ð

.clel yginl `ki`'åë éç ïéé äîëoeyl Ð

.`nfebøîà àáø ïðéñøâ éëä.opz "`ln" Ð

ïééåëñ:`pixg` `pyil .izrny oixegy Ð

.dyai `l` dgiyne gen `la oiiekqâåæîÐ

.i`cn xzeiúéìå÷.jxid mvr ÐàìééãÐ

.eny `c`e ,opaxc WOW©¨
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éîqxbc zi`e Ð dnyp z`ixal ie`xy

."dpny zixal"

úìôîäÐ dcil d`nh en` zilil zenc

etebn rxb in ,`hiyt :xn`z m`e

yie ?`nlr ilekl cle iedc ,mc` eipte yiz

,mc` iede dnda zxezn `vi mzdc :xnel

zvw j` .zilil zxezn llk `vi `l `kde

,wcaz zetera :(`,bk) lirl opixn`c :dyw

ab lr s` ,cle ied `tetiwe `ixwc opaxl

qek zxezn llk dil witn `l zezqlc

,lirl yxti `kdc l`eny :xnel yie ?seypie

.xi`n iaxl wcaz

åúìéëàxzei :yexit Ð eziizyn daexn

`dc .dizyd lr daexn i`cn

,dizyd lr daexn zeidl dlik` jxc

:(`,ai) dlibnc `nw wxta opixn`ck

Ð "qpe` oi` zck dizyde",dxez ly zck

xzei yi zepaxwc ,diizyn daexn dlik`c

(`,iw) "migqt iaxr"a opixn`c `de .mikqpn

gpde yily dzye yily lek` :(`,r) oihibae

Ð j`elin lr cenrz ,qerkzykl .yily

ipy eidi dizye dlik` oiay `l` ,`wec e`l

.miyily
`piazyxt
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äòaøà ïa :déîòèì õøúî ìàeîLeäwãìäðîL ïa , §¥§¨¥§©£¥¤©§¨¨§©¨¤§Ÿ¨
äqâìähîìe epîéä ,¯íéøeîà íéøác äna .øeñà¯ §©¨¥¤§©¨¨©¤§¨¦£¦

åéLãç Bì eìk ìáà ,åéLãç Bì eìk àlLa¯àöé .øzeî §¤Ÿ¨¢¨¨£¨¨¢¨¨¨¨¨
ïéab éðL Bì LiL éîéðLeúBàøãLáb ìò óàc ,eìëc ¦¤¥§¥©¦§¥¦§¨§©©©§¨

íìBòä øéåàì àöé íà ,åéLãç Bì¯Bnà éòîa ,øeñà¯ ¢¨¨¦¨¨©£¦¨¨¨¦§¥¦
.éøLBðéàL óeb úéiøa úìtnä :áøc dén÷ àpz éðz ¨¥¨¥©¨©¥§©©©¤¤§¦©¤¥
Ceúç,úéiøáeäàîè Bnà àäz ìBëé ,Ceúç BðéàL Làø ¨§¦©Ÿ¤¥¨¨§¥¦§¥¨
äãéì¯ék äMà" øîBì ãeîìzòéøæúøëæ äãìéååâå' ¥¨©§©¦¨¦©§¦©§¨§¨¨¨

"ìBné éðéîMä íBiáeåâå'¯éîéeàøLúéøáìeàöé äðîL ©©§¦¦¦¦¤¨¦§¦§Ÿ¨¨§
da íééñå :áø déì øîà .äðîL úéøáì ïééeàø ïðéàL elà¥¤¥¨§¦¦§¦§Ÿ¨£©¥©§©¥¨

éëäLiLåàaà øa äéîøé éaø .úBàøãL éðLe ïéab éðL Bì ¨¦§¤¥§¥©¦§¥¦§¨©¦¦§§¨©©¨
áø déì øîà ,ìàeîLc déúååk àãáBò ãáòîì øáñ̈©§¤¡©¨¨§¨¥¦§¥£©¥©

ézòc éàî :àðeäC¯àle÷ éãéì éúàc àøîeç ?àøîeçì ¨©©§¥§§¨§¨§¨¥¦¥¨
,àeäúáäé÷c,áøc déúåk àäéî ãéáò .øäBè éîc dì §¨¨£§¨§¥©¨¥¦¨§¨¥§©

ïéa àle÷ì ïéa ,éøeqéàa áøk àúëìä :ïì àîéé÷c§©§¨¨¦§§¨§©§¦¥¥§¨¥
.àøîeçìäòLúì úãìBé äMà eøîà éøä :àáø øîà §§¨¨©¨¨£¥¨§¦¨¤¤§¦§¨
ì úãìBéåúãìBé äòLúì úãìBé äqb äîäa ,äòáL §¤¤§¦§¨§¥¨©¨¤¤§¦§¨¤¤

ìàz :÷çöé øa ïîçð áø øîà ?äãìé àì Bà äòáL §¦§¨Ÿ¨§¨£©©©§¨©¦§¨¨
ähîìe epîéä ,òîL¯åàì éàî ,øeñàäqbà?¯,àì §©¥¤§©¨¨©¨©©¨¨

äwcà.¯éàäàîìLa zøîà éà ?éàîäqbà¯äMàáe ìéàBä :àðéîà Czòã à÷ìñ ,êéøèöà ©©¨©©¦¨§©§¦§¨¨©©¨¦§§¦¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦¨
éiç¯úa !àèéLt ,øîúéà äwcà zøîà éà àlà .éiç àìc ïì òîLî à÷ ,éiç éîð äîäáa ©¥¦§¥¨©¦©¥¨©§©¨§¨©¥¤¨¦£©§§©©¨¦§©§¦¨©

!?éiç à÷ éî éçøé àúìz¯éiç éçøé éøz øéöa ìk :àðéîà Czòã à÷ìñ ,êéøèöà¯òîLî à÷ §¨¨©§¥¦¨©¥¦§§¦¨§¨©§¨¨¦¨¨§¦§¥©§¥©¥¨©§©
úéìéì úeîc úìtnä :ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà .ïì¯àlà ,àeä ãìå .äãéì äàîè Bnà ¨¨©©§¨¨©§¥©©¤¤§¦¦¦§¥¨¥¨¨¨¤¨
äNòî :éñBé éaø øîà ,éëä éîð àéðz .íéôðk Bì LiLéðBîéña,úéìéì úeîc äìétäL úçàa ¤¥§¨©¦©§¨©¦¨¦¨©©¦¥©£¤§¦¦§©©¤¦¦¨§¦¦

.íéôðk Bì LiL àlà àeä ãìå eøîàå ,íéîëç éðôì äNòî àáeàðéðç äøBä ,Lçð úeîc úìtnä ¨©£¤¦§¥£¨¦§¨§¨¨¤¨¤¥§¨©¦©©¤¤§¨¨¨£¦¨
óñBé éaø Cìä .äãéì äàîè Bnà :òLBäé éaø ìL åéçà ïaøtñåçìL ,ìàéìîb ïaø éðôì íéøác ¤¨¦¤©¦§ª©¦§¥¨¥¨¨©©¦¥§¦¥§¨¦¦§¥©¨©§¦¥¨©

éçà ïa âäðä ,òLBäé éaø :Bì,éaø :Bì äøîà ,Búàø÷ì àðéðç (éaø) úlk äúöé ïúëéìäa .àáe E ©¦§ª©©§¥¤¨¦Ÿ©£¦¨¨¨§¨©©©¦£¦¨¦§¨¨§¨©¦
Bnà éúBîç éì äøîà EîMî àìäå :Bì äøîà .äøBäè Bnà :dì øîà ?eäî Lçð ïéîk úìtnä©©¤¤§¦¨¨©¨©¨¦§¨¨§¨©£Ÿ¦¦§¨§¨¦£¦¦

íòè äæéàî dì øîàå ?äàîè¯ìéàBäìbìâåäøBä étî :ìàéìîb ïaøì Bì çìL ,òLBäé éaø økæð äéøác CBzî !íãà ìLk ìBâò Bðéò §¥¨§¨©¨¥¥¤©©¦§©§©¥¨§¤¨¨¦§¨¤¨¦§©©¦§ª©¨©§©¨©§¦¥¦¦¨
déì eøkãî éëc ,àîòè da àîéì ,àúléî øîàc ïðaøî àáøeö :dpéî òîL ,ééaà øîà .àðéðç¯.økãîäðùîàìî øéôL úìtnä £¦¨£©©©¥§©¦¨§¨¥©¨©©£©¦§¨¥¨¨©£¨§¦©§§¥¦§©©©¤¤¨¦¨¥

àìî ,íc àìî ,íéîíéðBðb¯úLLBç dðéàãìåìäéä íàå ,íweøî¯áLzøëæìàéìù Bà ìcðñ úìtnä .äá÷ðìå¯øëæì áLz ©¦¨¥¨¨¥§¦¥¨¤¤§¨¨§¦¨¨§¨¥¥§¨¨§¦§¥¨©©¤¤©§¨¦§¨¥¥§¨¨
.äá÷ðìåàøîâíéîe íc àîìLa¯àlà ,àéä íeìë àìíéðBðb¯äåä ãìå ànL LeçéðçBnéðåéç ïéé änk :ééaà øîà ?úúLBnà §¦§¥¨¦§¨¨¨©¦Ÿ§¦¤¨§¦¥¤¨¨¨£¨§¦©¨©©©¥©¨©¦©¨©¦
äæ ìLçBnpLàúéà íàå ,ïðz "àìî" :øîà àáø ?äéòî CBúa døaeòéçeîúàcçîúà¯:øîà äáäà øa àcà áø .øñç øqçî ¤¤¤¦©¨¨§¥¤¨¨¨£©¨¥§©§¦¦¨§¦§¦¦§©¦©©£©©©¨©©£¨£©

""íéðååbçîúà éçeîúàc àúéà íàå ,ïðz¯.éà÷ éåä àðååb ãça dlekìkzñî éúééäå éúééä íéúî øáB÷ :øîBà ìeàL àaà ,àéðz §¨¦§©§¦¦¨§¦§¦¦§©¨§©©§¨¨¥¨¥©§¨©¨¨¥¥¥¦¨¦¦§¨¦¦¦§©¥
éç ïéé äúBMä .íéúî ìL úBîöòa¯åéúBîöòïéôeøNâeæî ,¯éeàøk ,ïééeëñ åéúBîöò¯éî ìëå .ïéçeLî åéúBîöòBúéiúMLäaeøî ©£¨¤¥¦©¤©¦©©§¨§¦¨©§¨§¦¨¨©§¨§¦§¨¦¤§¦¨§¨

Búìéëàî¯äaeøî Búìéëà ,ïéôeøN åéúBîöòBúéiúMî¯éeàøk ,ïééeëñ åéúBîöò¯,øîBà ìeàL àaà ,àéðz .ïéçeLî åéúBîöò ©£¦¨©§¨§¦£¦¨§¨¦§¦¨©§¨§¦¨¨©§¨§¦©§¨©¨¨¥
úçà íòt ,éúééä íéúî øáB÷ :ïðçBé éaø àîéúéàåézöøézñðëðå ,éáö øçàúéìe÷aìL åéøçà ézöøå ,úî ìL,úBàñøt Léáöe §¦¥¨©¦¨¨¥¥¦¨¦¦©©©©©§¦©©§¦§¦§©§¦§¦¤¥§©§¦©£¨¨©§¨§¦

àìézòbäúéìe÷å.äúìk àìézøæçLk,éúééä íéúî øáB÷ :øîBà ìeàL àaà ,àéðz .äúéä ïLaä Cìî âBò ìL :éì eøîà éøBçàì Ÿ¦©§¦§¦Ÿ¨§¨§¤¨©§¦©£©¨§¦¤¤¤©¨¨¨§¨©§¨©¨¨¥¥¥¦¨¦¦
úçà íòtäçzôð,ézçz äøòîézãîòåãò úî ìL Bðéò ìbìâa.éîèBçézøæçLkànLå .äúéä íBìLáà ìL ïéò :eøîà éøBçàì ©©©©¦§§¨§¨¨©§©§¨©§¦§©§©¥¤¥©§¦§¤¨©§¦©£©¨§©¦¤©§¨¨§¨§¤¨

äåä ñpð ìeàL àaà :øîàz¯òébî ïBôøè éaøå äåä BøBãa CBøà ìeàL àaàBôúëìøéàî éaøå äåä BøBãa CBøà ïBôøè éaøå , Ÿ©©¨¨©¨£¨©¨¨¨§£¨§©¦©§©¦©¦§¥§©¦©§¨§£¨§©¦¥¦
BøBãa CBøà àéiç éaøå ,Bôúëì òébî àéiç éaøå äåä BøBãa CBøà éaø ,Bôúëì òébî éaøå äåä BøBãa CBøà øéàî éaø ,Bôúëì òébî©¦©¦§¥©¦¥¦¨§£¨§©¦©¦©¦§¥©¦¨§£¨§©¦¦¨©¦©¦§¥§©¦¦¨¨§

äãeäé áøå äåä BøBãa CBøà áø ,Bôúëì òébî áøå äåääåä BøBãa CBøà äãeäé áøå ,Bôúëì òébîàcàå,Bôúëì òébî àìéic £¨§©©¦©¦§¥©¨§£¨§©§¨©¦©¦§¥§©§¨¨§£¨§©¨©¨¨©¦©¦§¥
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc - dcp(iying meil)

ìàeîLe`ed s`õøúî`ziixad z`déîòèìjixvy ,ezhiy itl ± §¥§¨¥§©§¥
`edyk clepy xaer ,jk `ziixad ixac lr siqedläòaøà ïa¤©§¨¨

miycgìdnda,äwãe`äðîL ïamiycgìdnda,äqây lkeepîéä ¦©¨¤§Ÿ¨¦©¨¥¤
øeñà ,ähîìe.dlik`aíéøeîà íéøác änaez`va xq`p xaerdy §©¨¨©¤§¨¦£¦
,mlerd xie`låéLãç Bì eìk àlLa,epnf mcew clepy ±ìáàxaer §¤Ÿ¨¢¨¨£¨

y,åéLãç Bì eìk,dqbl dryz oae dwcl dyng oa `edyøzeîs` ¨¢¨¨¨
.mlerd xie`l `vi m`àöédf llknéðLe ïéaâ éðL Bì LiL éî ¨¨¦¤¤§¥©¦§¥

,úBàøãL,sqep xeqi` ea xn`py,åéLãç Bì eìëc áb ìò óàc ¦§¨§©©©§¨¢¨¨
ok it lr s` ,dqbl dryz oae dwcl dyng oa `edyàöé íàcled ¦¨¨

,øeñà íìBòä øéåàìepice ,zeigl ie`x epi`y ltp `edy iptn ©£¦¨¨¨
`vnpyk wxe ,dlapkéøL Bnà éòîaxaer lk oick xzen `ed ± ¦§¥¦¨¦

ipye miab ipy dl yiy dixay l`eny ixacke .en` irna `vnpy
.dlik`a zxzen dndaa ze`xcy

:cle epi` dy`a recn enrh z` x`ia axy d`ian `xnbdàpz éðz̈¥©¨
áøc dén÷iptl [zeziixa zepyl libx didy] minkgd cg` dpy - ©¥§©

,`ziixaa epipy ,axCeúç BðéàL óeb úéiøa úìtnäea oi`y ± ©©¤¤§¦©¤¥¨
,wlg ur gel oirk mly elek `l` ,mixa` jezigåzltnd okúéiøa §§¦©

Ceúç BðéàL Làø,lebir oirk wlg elek `l` ,dxeve mipt el oi`y ± Ÿ¤¥¨
ìBëéy xnel ziidøîBì ãeîìz ,äãéì äàîè Bnà àäzeprinyn ± ¨§¥¦§¥¨¥¨©§©

(a ai `xwie) dcil z`neh oiprl xen`d aezkdòéøæú ék äMà'¦¨¦©§¦©
'åâå øëæ äãìéåxn`pe ,'`nhY DzFC zCp iniM mini zraW d`nhe §¨§¨¨¨§¨§¨¦§©¨¦¦¥¦©§¨¦§¨

jenqa(b ai my)'åâå ìBné éðéîMä íBiáe'cenll yie ,'Fzlxr xUA ©©§¦¦¦§©¨§¨
wxy el` miweqt zekinqnéeàøL éîcr zeigl ez`ixa cvnìonf ¦¤¨¦

úéøaxg`l `idy ,dlinäðîL,dcil d`nh en` ,ezciln mini §¦§Ÿ¨
elà eàöéjezg epi`y y`xa e` seba e`xapyLmz`ixanïðéà ¨§¥¤¥¨
ì ïééeàøonf cr zeigúéøá,dlinäðîLd`nh mn` oi`y ,mini §¦¦§¦§Ÿ¨

.dcil,áø déì øîà,eiptl ef `ziixa dpyy mkgl,da íéiñå ¨©¥©§©¥¨
,ef `ziixaaå ,éëäin okúBàøãL éðLe ïéaâ éðL Bì LiLen` oi` ¨¦§¤¤§¥©¦§¥¦§¨

.dpeny zixal ie`x epi` `ed mby ,dcil d`nh
:ze`xcy ipye miab ipy el yiy in oica dkldd z` zx`an `xnbd

øáñ àaà øa äéîøé éaø[ayg-]ìàeîLc déúååk àãáeò ãaòîì ©¦¦§§¨©©¨¨©§¤§©§¨§¨¥¦§¥
ipy lra cle zcleidy zexedle l`eny zrck dyrn zeyrl ±

.dcil z`neh d`nh ze`xcy ipye miabéàî ,àðeä áø déì øîà̈©¥©¨©
ézòcCzxaqy iptn m`d ,l`enyk rixkdl zhlgdy jzrc idn ± ©§¨
bedplàøîeçì`ld ,wtqnàeä àle÷ éãéì éúàc àøîeç`xneg ± §§¨§¨§¨¥¦¥¨

,`lew icil `al dteq efdì úáäé÷c`nhn dz` xy`k ixdy ± §¨¨£©¨
dinc eidi mday mini dl ozep dz` dcil z`neh dze`,øäBè éîc§¥©

dilr zlwdy `vnpe ,mi`nh md el` minc l`enyk dkld oi` m`e
okl .oick `lyáøc déúåk àäéî ãéáòixack mipt lk lr dyr ± £¦¦¨§¨¥§©

,axéøeqéàa áøk àúëìä ïì àîéé÷cdkldy epicia laewn ixdy ± §¨§¨¨¦§§¨§©§¦¥
,xzide xeqi` ipica axkïéaexn`p eixac xy`kàle÷ìeïéáxy`k ¥§¨¥

exn`p eixac.àøîeçì§§¨
:epnf mcew miiycg clepy dnda xaer ly epica zwtzqn `xnbd

eøîà éøä ,àáø øîàmipind ly xeaird iycg oipna minkg ¨©¨¨£¥¨§
,mipeydúãìBé äMà`niiw oa cleìxg`äòLz,xeair iycgåok ¦¨¤¤§¦§¨§

`idúãìBémb `niiw oa cleìxg`äòáL,xeair iycgäqb äîäa ¤¤§¦§¨§¥¨©¨
dxedhúãìBé`niiw oa cleìxg`äòLzwtzqdl yie .xeair iycg ¤¤§¦§¨

dqb dnda mb m`dúãìBémb `niiw oa cleìxg`äòáLiycg ¤¤§¦§¨
,drayl mbe dryzl mb zclei dy`y myk ,xeairBàdnda `ny

äãìé àìxeq`e ltp dcle ixd drayl dcli m`e ,drayl `niiw oa Ÿ¨§¨
.dlik`a

:wtqd z` heytl `ziixan di`x d`ian `xnbdøa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©
òîL àz ,÷çöélirl dxkfedy `ziixadn wtqd z` heytl di`x ¦§¨¨§©

,dqbl dpeny oa ,dwcl drax` oa ,oixeq` ody oixaera yi' ,(`"r)
åàì éàî .'øeñà ähîìe epîéäzeaiza `ziixad zpeek oi` m`d ± ¥¤§©¨¨©¨

,'dhnle epnid'äqbàdpenyl dcliy lky ,dqb dnda oiprl mb ± ©©¨
drayl dcliy dnday ok m` heytze ,xeq` cled dhne miycg

.miiwzn dcle oi` miycg
:`xnbd dgecàì'dhnle epnid' zeaiz `l` ,`ziixad zpeek ef Ÿ

zeaqenäwcàmiycg drax`n dcliy lky ,dwc dnda lr wx ± ©©¨
xyt` dqb dnda la` ,xeq` cled ,dylyl dcliy oebk ,dhne

.miiwzn dcle drayl dcli m`y
:`xnbd dywn .di`xd z` zniiwne zxfeg `xnbdéàî éàädne ± ©©

d on ixde ,ef `id diigcwx zxacn dpi`y gken dnvr `ziixa
ik ,dwc dndaaäqbà àîìLa úøîà éàixacy x`an ziid m` ± ¦¨§©¦§¨¨©©¨

,dqb dnda lr mb miaqen `ziixadéøèöàCjxev yi recn oaen ± ¦§§¦
ik ,xeq` dhnle epnidy rinydlàðéîà Czòc à÷ìñdler did ± ¨§¨©§¨¨¦¨

xnel jzrcaäMàáe ìéàBämiycg dray oa cleééç,miiwzn ± ¦§¦¨¨¥
ééç énð äîäáaly ozcil onf ixdy ,miiwzi dray oa cle mb ± ¦§¥¨©¦¨¥

,miycg dryz xg`l miey dy`e dndaïì òîLî à÷`pzdàìc ¨©§©¨§Ÿ
ééç.miiwzn epi` dqb dndaa dray oa cley ±úøîà éà àlà ¨¥¤¨¦¨§©

`ziixad ixacyøîzéà äwcà,dwc dnda oiprl mixen` ±àèéLt ©©¨¦§©§¦¨
ixdy ,df oic `ed heyt `ld ±éçøé àúìz úadclepy dnda ± ©§¨¨©§¥

xeair iycg dyly xg`lééç à÷ éîlkezy zrcd lr dlri m`d ± ¦¨¨¥
.eprinydl `ziixad dkxved dnle ,miiwzdl

lr wx miaqen `ziixad ixacy xyt` mlerl :`xnbd daiyn
ok it lr s`e ,dwc dndaéøèöàCeprinydl `pzdixg` zclepdy ¦§§¦

y iptn ,dxeq` xeair iycg dylyàðéîà Czòc à÷ìñdler did ± ¨§¨©§¨¨¦¨
y ,xnel jzrcaéçøé éøz øéöa ìkiycgn miycg ipy zgty lk ± ¨§¦§¥©§¥

exeairééçdqb dnda clee dy` cley myke ,zeigl `ed ie`x ± ¨¥
dwc dnda cle mb jk ,mpnf mcew miiycg eclepyk miniiwzn
iycg dyly xg`l epiidc ,epnf mcew miiycg clepyk miiwzn

,xeairïì òîLî à÷epi` dhnle drax`n clepy dwc cley `pzd ¨©§©¨
dqb dnda cle m`d wtqd hytp `l `pwqnly `vnpe .miiwzn

.`l e` miiwzn miycg drayl clepy
:`xnbd zxne` .zilil zenc zltnd ly dpic zx`an `xnbdøîà̈©

,ìàeîL øîà äãeäé áødy`úìtnäa cle,úéìéì úeîc`idy ©§¨¨©§¥©©¤¤§¦¦
,miitpk dl yie mc` sevxt dl yi ,dciy oinäàîè Bnàz`neh ¦§¥¨

,äãéìy iptnãìåynnBì LiL àlà àeäeixa` x`yl sqepa ¥¨¨¨¤¨¤¤
éëä énð àéðz .íéôðk,l`eny ixack `ziixaa ok epipy ±éaø øîà §¨©¦©§¨©¦¨¦¨©©¦

a äNòî ,éñBéenyy mewna éðBnéñdy`äìétäL úçàcle ¥©£¤§¦¦§©©¤¦¦¨
aäNòî àáe ,úéìéì úeîcdfeøîàå ,íéîëç éðôìd`nh `idy §¦¦¨©£¤¦§¥£¨¦§¨§

y iptn dcil.íéôðk Bì LiL àlà ,àeä ãìå̈¨¤¨¤¤§¨©¦
`an `xnbd:ygp zenc zltnd ly dpic zxúìtnäa cleúeîc ©©¤¤§

òLBäé éaø ìL åéçà ïa àðéðç äøBä ,Lçðy.äãéì äàîè Bnà ¨¨¨£¦¨¤¨¦¤©¦§ª©¦§¥¨¥¨
øtñå óñBé éaø Cìäd z`ìàéìîb ïaø éðôì íéøácjky ,`iypd ¨©©¦¥§¦¥§¨¦¦§¥©¨©§¦¥

.ryedi iax ly eig` oa dxedBì çìLl l`ilnb oax,òLBäé éaø ¨©©¦§ª©
âäðäz` jnr `ad ±éçà ïaàáe Eoa dxed recn x`al ick ,iptl ©§¥¤¨¦Ÿ

oax iptl `al ick eig` oa `pipge ryedi iax e`vi .ef d`xed jig`
e ,l`ilnbBúàø÷ì àðéðç (éaø) úlk äúöé ïúëéìäáiax z`xwl ± ©£¦¨¨¨§¨©©©¦£¦¨¦§¨
e ryediïéîk úìtnä ,éaø ,Bì äøîàzenceäî Lçð,epic dn ± ¨§¨©¦©©¤¤§¦¨¨©

.`l e` dcil d`nh en` m`ddì øîà,ryedi iax.äøBäè Bnà ¨©¨¦§¨
e dxfg,éúBîç éì äøîà EîMî àìäå ,Bì äøîày ,`pipg zy`Bnà ¨§¨©£Ÿ¦¦§¨§¨¦£¦¦

dì øîàå .äàîè,ryedi iaxíòè äæéàî`idy jzeng jl dxn` §¥¨§¨©¨¥¥¤©©
,daiyde .d`nhBðéò ìbìâå ìéàBäygp lyk ìBâòepir lblbìL ¦§©§©¥¨§¤

.íãà:`xnbd zniiqnäéøác CBzî`pipg zlk lyòLBäé éaø økæð ¨¨¦§¨¤¨¦§©©¦§ª©
ok lre ,dnrhae ef dkldaìàéìîb ïaøì Bì çìL,el xnelétî ¨©§©¨©§¦¥¦¦

,àðéðç äøBälebr ygp ly epir lblby mrhne ,jk eze` izcnily ¨£¦¨
.mc` lyk

:`aedy dyrnd jezn dbdpd zcnel `xnbdòîL ,ééaà øîà̈©©©¥§©
dpéîy df dyrnn gken ±ïðaøî àaøeömkg cinlz ±øîàc ¦¨§¨¥©¨¨§¨©

àúléî,dkld xac xne`y ±àîòè da àîéìmrh z` xn`iy ± ¦§¨¥¨¨©£¨
,eixacøëcî déì eøkãî éëc,eixac z` gkyi cizra m`y ick ± §¦©§©¥¦§¨

.ez`xeda xkfi jk jezn enrh z` eiptl exikfi xy`k

äðùî
:'xity' zltnd dy`a d`neh ipica zwqer epzpynøéôL úìtnä©©¤¤¨¦

,íéî àìîe`,íc àìîe`íéðeðb àìîea didy xnelk ,[mipeeb±] ¨¥©¦¨¥¨¨¥§¦
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc - dcp(iyiy meil)

àúéãaîeôc àðéázLøtenewn didy `piazyxt enyy mc` - §©§§¦¨§§§¦¨
,`zicanetadéì éà÷ribn did -débìt ãò àìéic àcàì- ¨¥¥§©¨©¨¨©©§¥
,eteb zivgnàîìò éleëå,mlerd lke -éà÷miribn - §¥¨§¨¨¥

déöøç ãò ,àúéãaîeôc àðéázLøôì.eipzn -`a`y gken ok m`e ¦§©§§¦¨§§§¦¨©©§¥
lre ,zilewd lceb lr cnl dz` o`kne ,ce`n deab mc` did le`y

.melya` ly epir lceb
:xity zltnd oica oecl zxfeg `xnbdeìàLyxcnd zia ipaéðôì ¨£¦§¥
eäî ,øNa àìî øéôL úìtnä ,éaø.`l e` `id d`nh m`d -øîà ©¦©©¤¤¨¦¨¥¨¨©¨©

íäìiaxézòîL àìøîà Ck ,éñBé éaøa ìàòîLé éaø åéðôì øîà . ¨¤Ÿ¨©§¦¨©§¨¨©¦¦§¨¥§©¦¥¨¨©
,àaà,iqei iax epiidcxity zltnd,äcð äàîè ,íc àìîeàìî ©¨¨¥¨§¥¨¦¨¨¥
,øNa`id ixdBì øîà .äãéì äàîè,iaxLãç øác éìîìéà ¨¨§¥¨¥¨¨©¦§¨¥¨¨¨¨

éáà íeMî eðì zøîàEjia` xn`y oic epl xne` ziid eli` - ¨©§¨¨¦¨¦
envrn,dcil d`nh xya `ln xity zltndy ,EeðòîLepiid - §©£

la` ,df oic jnn milawn,åéLëòz` ef dkld mr cgi zxn`y ©§¨
c ,xnel epl yi ,dcp d`nh mc `ln xity zltndy dklddàäcî¦§¨

øîà÷ äàãéçék àúéén÷xn` `ed dpey`xd dkldd z`y enky - ©©§¨¦¦¨¨¨¨©
epiidc ,envrn ok xn` `le cigi `pz zhiykkzhiyñeëîeñ §§

(:àë ìéòì) øéàî éaø íeMî øîàLdkizg jeza `viy mcy , ¤¨©¦©¦¥¦
,[dcp meyn dy`d z` `nhnénð àäxn`y ef dkld s` - ¨©¦

`ln xity zltndy,dcil d`nh xyaànL,cigi zhiy `id s` ¤¨
epiidckzhiy,[døîà òLBäé éaøs` ,xity zltndy xaeq `edy §©¦§ª©£¨¨

d`nh xya `ln `ed m` s`y xn` okle ,d`nh mwexn epi` m`
`nhn epi` mwexn epi`y xityy mixne`y minkgl la` ,`id
meyn `nhn epi` xya `ln s`y mixaeqy xnel yi ,dcil meyn

,dcilåy oeik,òLBäé éaøk äëìä ïéàiqei iax ixacn cenll oi` §¥£¨¨§©¦§ª©
.eilr miwleg minkgy oeik ,el`

:minkge ryedi iax zwelgn z` `xnbd d`iane,àéðúcdy` §©§¨
íweøî BðéàL øéôL úìtnä,llk ea zxkip cled zxev oi`y -éaø ©©¤¤¨¦¤¥§¨©¦

ãìå øîBà òLBäé,`ed.ãìå Bðéà íéøîBà íéîëçå §ª©¥¨¨©£¨¦§¦¥¨¨
ryedi iax zwelgn xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:minkgeú÷Bìçî ,àéòLBà éaø íeMî Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¨¦¦©¦©§¨©£¤
`id ,`ed cle mwexn epi`y xity m` minkge ryedi iaxaxity §

ekezay dny,øeëòxnel yiy oeik ,d`nhy ryedi iax xn` dfay ¨
,genipe cle my didy oeik `ed ,xekr `edy dnya ìáàxity £¨§

ekezyìeìö,milelv min `ln -l,ãìå Bðéà ìkä éøáciax s`e ¨¦§¥©Ÿ¥¨¨
.d`nh dpi`y dfa dcen ryediìeìöa ,øîà éåì ïa òLBäé éaøå§©¦§ª©¤¥¦¨©§¨

ú÷Bìçîs`y xne` ryedi iaxy ,minkge ryedi iax ewlgp - ©£¤
.`id d`nh df xity zngn,xekra xaeq dn eixaca x`ean `le

.oldlcke
:xekra iel oa ryedi iax itl oicd dn zwtzqn `xnbdeäì àéòaéà¦©§¨§

m`d ,daiyid ipa ewtzqd -éøác øeëòa ìáà ú÷Bìçî ìeìöa§¨©£¤£¨§¨¦§¥
ãìå ìkä,`edàîìc Bà`ny e` -äæa ïéáe äæa ïéaxekra oia - ©Ÿ¨¨¦§¨¥¨¤¥¨¤

lelva oiaeú÷Bìçîxaeq ryedi iaxy ,minkge ryedi iax ewlgp - ©£¤
.d`nh dpi` xekra s`y mixne` minkge ,`id d`nh lelva s`y

:`xnbd zxne`e÷éz.[dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
,`irye` iax mya yiwl oa oerny iax ixac lr dywn `xnbd

:`nhn epi` lelv xityy dcen ryedi iaxy xn`yéáéúéîeywd - ¥¦¥
eixacl xewnd z` ryedi iax yxit day `ziixan ,daiyid ipa

,`ziixaa epipyy ,`nhn mwexn epi`y xityyBæ úàef dyxc - ¤
,àéððç ïa òLBäé éaø Løcmc`a xn`p ,epic z` cnl myne ¨©©¦§ª©¤£©§¨

,(`k b ziy`xa) zrcd urn lk`y xg` oey`xdíéäìà 'ä Nòiå'©©©¡Ÿ¦
,'íLéaìiå øBò úBðúk BzLàìe íãàì,mxer lr zepzk myialdy §¨¨§¦§¨§©©§¦¥

,mxera zepzkd zyald z` weqtd dlzy dneïéàL ,ãnìî§©¥¤¥
,øöBð ïk íà àlà ,íãàì øBò äNBò àeä Ceøa LBãwärnyny ©¨¨¤§¨¨¤¨¦¥¨

xer `edy xity zltnd dy` okle ,mc`d zxivi xwir `ed xerdy
.dxivid xg`l dyrp xerdy oeik ,d`nh zeidl dl yi ,cled

àîìày ryedi iax xaeqy ,gken -àúléî àéìz øBòaz`nehy - ©§¨§©§¨¦§¨
,xityd `edy xera dielz dcilìeìö àðL àìå øeëò àðL àì- Ÿ§¨¨§Ÿ§¨¨

.d`nh zeidl dl yi ,lelv `ed m` oiae xekr xityd m` oiae
:`iyewd z` `xnbd zx`aneLa úøîà éààîìm` xacd oaen - ¦¨§©¦§¨¨

xn`zyú÷Bìçî ìeìöa,minkge ryedi iax ewlgp -eðééä §¨©£¤©§
éøèöéàcàø÷ Cdi`x `iadl ryedi iax jxved jk meyn - §¦§§¦§¨

,`id d`nh ,xerd `edy cal xityd meyny weqtdnéà àlà¤¨¦
úøîàxn`z m` la` -yú÷Bìçî øeëòaryedi iax ly enrhe ¨§©§¨©£¤

,cle my didy dlbn zexikrdy meyn `edàø÷ éì änìdnl - ¨¨¦§¨
,weqtdn di`x `iadl ryedi iax jxvedàeä àîìòa àøáñixd - §¨¨§¨§¨

.[dfl weqt jixv oi`e ,`xaqn md mixexa ryedi iax ixacàlà¤¨
dpéî òîL,jkn gikedl yi -y,ú÷Bìçî ìeìöaiax dfa s`e §©¦¨§¨©£¤

:`xnbd dwiqn .`nhn ryedidpéî òîL,ok gikedl yi ok` - §©¦¨
.[`irye` iax lr dywe

:`xnbd zxne`ïëåiax zwelgna `irye` iax yxity enk - §¥
jk ,minkge ryediøîàmbú÷Bìçî ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø ¨©©©§¨¨©©¨©£©©£¤

.ãìå Bðéà ìkä éøác ìeìöa ìáà ,øeëòa§¨£¨§¨¦§¥©Ÿ¥¨¨
déáéúéàdywd -,ïîçð áøì àáø,(:hi zexeka) dpyna epipy ¥¦¥¨¨§©©§¨

,`aiwr iax xn`yãìå ïîéñ eøîà àlàaeye cle xvepy oniqdy - ¤¨¨§¦¨¨¨
,xeka eixg` `ad cled oi`äwc äîäáadpnn `veiyk `ed,óepéè ¦§¥¨©¨¦

,genipy clen `a df sepihyeäqâadlitd m` `ed oniqd,àéìL §©¨¦§¨
eäMàa`ed oniqd,àéìLå øéôLcled ,mdn cg` dlitd m`y §¦¨¨¦§¦§¨

m` s` envr xityd dy`ay x`eane .xeka epi` jk xg` clepy
xity xikfd `l dqb dnda iably jkne ,clel aygp ,mwexn epi`

,da zxhet `ily wxy rnyn ,dy`a enkàì äîäáa øéôL eléàå§¦¨¦¦§¥¨Ÿ
øèt:eziiyew z` `ax x`ane .dxekaa xhet epi` -úøîà éà ¨©¦¨§©

àîìLay xn`z m` xacd oaene -,ú÷Bìçî ìeìöaxn` dfa s`y ¦§¨¨§¨©£¤
,dcil d`nhy ryedi iaxéëä íeMîoky ,dndaa xhet xity oi` ¦¨¦

wxaàø÷ da éaøc äMà-xg` xvep mc`d xery weqtdn epcnly ¦¨§©¦¨§¨
,cle zxivi,jenqa lirl `aenkc cenll yiøéôL da øèẗ©¨¨¦

,dxekanla`àø÷ éaø àìc äîäáaxery cnll ieaix oi`y - ¦§¥¨§Ÿ©¦§¨
dxya ixg` xvep dndadøéôL da øèt àì,dxekanéà àlà Ÿ¨©¨¨¦¤¨¦

úøîày xn`z m` la` -,ú÷Bìçî øeëòa,dywàeä àøáñ éãkî ¨§©§¨©£¤¦§¦§¨¨
-,`xaqn epic cnly xg`n,cle o`k didy giken xekr xityy

ok m`äîäa àðL éàîe äMà àðL éàî,dy`n dnda dpey dna - ©§¨¦¨©§¨§¥¨
.cle ea didy jkl dgked xekr xity didi `l dndaay

oi`e ,zwelgn xekra wxy xnel xyt` mlerl :`axl ongp ax uxzn
oky ,dy`l dnda oia weligd dn ok m` zeywdlúøáñ éîike - ¦¨§©

jpd xeaqcdéì èéLt èLôî òLBäé éaøxekr xityy el xexa - ©¦§ª©¦§¨§¦¥
,clek aygpdéì à÷tñî é÷etñ òLBäé éaø,dfa `ed wteqn - ©¦§ª©©¥§©§¨¥

àøîeçì àëäå àøîeçì àëä ìéæàå`xnegl dy`a jlde - §¨¦¨¨§§¨§¨¨§§¨
l ,jk meyne ,`xnegl dndaaeàeä àðBîîc äMà éaboic `edy - ©¥¦¨§¨¨

oic wx yi `l` ,mc` xekaa dyecw oi` ixdy ,oennl wx rbepd
itl ,xhet xityy xaq dfa ,odkl mirlq yng zzle ezectl jixvy

yàle÷ì àðBîî ÷ôñle ,éabkan xehtla dxeàøeqéàc ,äîäa §¥¨¨§¨©¥§¥¨§¦¨
àeä,xeqi` oic mb ea yiyäãBáòå äæéb éaâì àkéàciabl yiy - §¦¨§©¥¦¨©£¨

xity oi`y xaq dfa ,ea cearle exnv z` fefbl xeqi` dnda xeka
y oeik ,da xheténð àëä .àøîeçì àøeqéà ÷ôñ,o`k oke - §¥¦¨§§¨¨¨©¦

l `ziixaaéaba dcil z`neh,äMà,`nhn xityy ryedi iax xaq ©¥¦¨
ay oeikäàîeè ÷ôñmikled.àøîeçì §¥§¨§§¨

:df uexiz lr `xnbd dywndéì à÷tñî éîexnel xyt` ike - ¦§©§¨¥
,df xaca wtzqd ryedi iaxyøîà÷ àø÷ àäåcnl `ed ixde - §¨§¨¨¨©

.wtq zngn wx `le i`cea ok wqty rnyne ,weqtn eixac z`
xn`y dne ,df oica ryedi iax wtzqd zn`a :`xnbd zvxzn

`l` df oi` ,clel aygp xery,ïðaøcîoicd dn `ed wteqn la` ¦§©¨¨
,`ziixe`cn dfaàø÷eoi` ,weqtn df xac micnly xn`y dne - §¨

`l` ,dxenb dyxc dfàeä àîìòa àzëîñà.xacl fnxe xkf wx - ©§©§¨§¨§¨
:xitya l`enye ax zrc dn d`ian `xnbdøa àðéðç áø déì øîà̈©¥©£¦¨©

,áøì àéîìL,xya `ln xity oica zehiy dnk ep`vn dpdàä]ef- §¨§¨§©¨
[zrcéaø,'izrny `l' xn`yeéñBé éaøa ìàòîLé éaø àäxn`y ©¦¨©¦¦§¨¥§©¦¥
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קלז oifge` mipy` cenr dk sc ± oey`x wxtzereay

àðéáúùøô.yi`d my Ðñåëîåñë`nhn Ð dkizgd jezay mc ,oiwxit yixa Ð

.`id d`cigie ,dcp meynäøîà òùåäé éáøë`nhn dicegl xity xer meync Ð

Ð mwexn epi`c oeik ,ibilt xya `lna elit` `nlicc .`id d`cigie ,dcil meyn]

dcen mc `lna ,dicegl xitya ryedi iax biltc ab lr s`e .cle did `l mlern

.[eilr giken mcc ,`ed cle e`lcøåëòáÐ

,did cle :xninl `ki`c ,xekr ekezay dn

.genipeìåìöá.oilelv min `ln `edy Ð

àø÷ êéøèöéàã åðééä,ryedi iaxl Ð

.cle ied dicegl xer meyncúøîà éà àìà
,`ed xekrc meyn ryedi iaxc `nrh Ð

`xw ,xer meyn e`le genip xninl `ki`e

il dnlú÷åìçî ìåìöá åàì àìà ?Ð

.yiwl yixc `zaeizeåøîà àìà`yix Ð

(a,hi) "iebd on dnda gweld" wxt zexekaa

.xeka zxezn eixg` `ay z` xehtl oiprl

óåðéè,cled xvepe xkfd on dlawy xg`l Ð

sepih eze`e .jlede `veie epnid afe genip

.dxekad on dzxhetàéìùå øéôùe` Ð

.`ily e` xityäéì à÷ôñî é÷åôñÐ

.e`l m` `ed cle i` diteb xekraàëä
àøîåçì àëäå àøîåçìdnda zxeka iab Ð

`ad z` xht `le ,`ed cle e`lc :xn`

dia ciare fifb `w Ð xht zxn` i`c .eixg`

,`nw `edd `ed cle e`l `nlice ,dcear

lif` cle z`neh iabe .dlwz icil iz`we

,`ed cle :xn`wc ,`xnegl,miireay d`nhe

iabe .dl aizipc dil `xiaq `l xdeh inie

z` xht :xn`wc ,`id `lewc mc` xeka

dyecw oi`c Ð ol ztki` `le ,eixg` `ad

,mirlq dying odk oenn `l` mc` xekaa

exagn `iven" ied odkc ,`lewl `penn wtqe

."di`xd eilréáø àä`l :lirl xn`c Ð

.izrnyìàòîùé éáø àäå`ln :xn`c Ð

.dcil d`nh xyaàéòùåà éáø àäåÐ

.zwelgn xekra :xn`cïá òùåäé éáø àäå
éåì.zwelgn lelva :xn`c Ðãçàå äæ ãçà
äæ.lelv cg`e xekr cg` ÐúùùåçÐ

Ð xdeh ini dl oi`e ,d`neh ini zayeie

.i`ce `le `ed cle wtqcøéôù åëã àìÐ

,mireayn xity zltnd z` exdih `l

.`zyiai dcila elit`eàòãøäðdixz` Ð

.l`enycâéæ.lelv =áåáæ ìù ïéôéèipir Ð

.aeafäøòùä èåçë çåúî åéôå,ohw wcq Ð

.my gezn dxryd heg eli`k d`xpeåúéåâ
xkfl ayz" opzc `de .xkfd xa` cib Ð

dawp m` xkf m` ol `wtqn `nl` ,"dawple

.ixiin xa`d ea xkip oi`yk ÐäøåòùëÐ

.dkx`l dwecq `idíéìâøå íéãé êåúéçåÐ

eziixa zlgz :opixn`ck ,oi`xp oi` oiicr

.ey`xnáìçëjzip `edy ,rxf zaky edf Ð

xg`e ,algk ez`ivi zrya dlgzn yelwe

.ietw dyrp jk
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àðéáúùøôdil ded ok m`c ,ok epi`e .jexra oke ,yi` my :qxhpewd yxit Ð

oeyl :xi`n oa l`eny epiax yxit `l` ."`zicanetn" xninl

.dlynne zeqpxtàìî`kil "min `lne mc `ln" ipzwc oizipznn Ð edn xya

`d :inp i` .ied `l Ð cle i`ce la` ,zyyeg Ð xya `ln `d `nlicc ,hytnl

.ixiin `l `zbeltac meyn ,aiyg `lc

àîùirac ab lr s` Ð ryedi iaxk

xekra la` ,lelva zwelgn :jenqa xninl

,`da did wteqn inp iax ,"cle lkd ixac

.`ny :xn`w `dc

ñåëîåñë`ln xity m`e :xn`z m`e Ð

Ð mc dkezay dkizgk ied mc

,xya ly dkizgk iedl inp xya `ln xity

da oi`yk dcil d`nh dpi`c oiwxita xn`c

ith clel `inc xityc :xnel yie ?mvr

lr s` ,mvr da oi` elit` `nhe ,dkizgn

.miey mdipy mc `lnac ab

ú÷åìçî`ln :qxhpewd yxit Ð lelva

sicr ike :dywe .rnyn oke ,min

`le dcp d`nhc lirl xn`c ,mc d`lnn

:yxtl d`xp jkl ?ryedi iaxl elit` dcil

xyae xekr xya epiid Ð "xekr"e "lelv"c

.lelvïéàùxer dyer `ed jexa yecwd

,ixiin mc` xera "xer zepzk"c Ð 'ek

.oedixya jyn lr :opinbxznckïîéñcle

cle `ed "sepih" i`d Ð sepih dwc dndaa

aex"c ,onwlc "sepih"l inc `le .envr

xg` ly sepih ,mzdc Ð "zetphn zenda

.cled zxiviéáâlr s`e Ð `xnegl dnda

zeyxn oenn oi`iveny `ed `lewc ab

Ð odkl aidi `l i`c meyn epiid ,l`xyi

.dceare dfiba ixynl iz`

äðéàxekrac :ax xaqwe Ð zyyeg

.opaxe [ryedi iax] zwelgn

úìçúwxtac dniz Ð ey`xn eziixa

`a` xaqw (a,dn) dheqc `xza

glyne ,exeaihn eziixa zlgz :le`y

qxbc :mz epiaxl d`xpe ?jli`e jli` eiyxy

`ztqezae .l`ppg epiax yxit oke ,"oeyxa"

,oeyx :opinbxzn "mrlq"c ,abg oirk :yxit

.mixa`d xeriya ixiinc rnyn oke

øåòmicibe zenvre ipyialz xyae

,"xyae xer" Ð `yixa Ð ipkkeqz

miznd ziigzae ."micibe zenvr" Ð xcde

xcde ,oicib Ð `kti` (fl oniq) l`wfgic

?dnec xacd dnl :yxcna yxtne .xya

hyety dn .yaele xfege ,hyety mc`l

ziixa zlgza la` .oexg` yael Ðoey`x

zenvr jk xg`e ,dlgz xyae xer Ð cled

.oicibe
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc - dcp(iyiy meil)

BúBà ïéãøBèå,ezxev z` mignne -,ïîMa BúBà ïé÷ãBa àlà §§¦¤¨§¦©¤¤
Bçöçöîe ,Cø ïîMäL.ewilgne -ïéàBø ïéàåribd m` eze` ¤©¤¤©§©§§§¥¦

,mwexn xity ly xeriyl.änça àlà¤¨©©¨
:zxne`e `ziixad dkiynn.BúBà ïé÷ãBa ãöékddnz cine ¥©§¦

dl`yd dn :`xnbd,'BúBà ïé÷ãBa ãöék'oiwcea `ldeïðéøîàãk ¥©§¦¦§©§¦©
.dngae onyaàlà,xxal `ziixad zpeeky ,`xnbd zx`anäna ¤¨©¤

.àéä äá÷ð íà àeä øëæ íà òãéì BúBà ïé÷ãBaxg`l xnelk §¦¥©¦¨¨¦§¥¨¦
e` `ed xkf m` wecal xyt` cvik ,mwexn xity `edy epl rcepy

:`ziixad daiyn .[dawpdì éøîàå ,Lð øa ìeàL àaàyie-] ©¨¨©©§¨§¦¨
[mixne`,÷ìç BLàøL íñé÷ àéáî ,øîBà Lîø øa ìeàL àaà©¨¨©¤¤¥¥¦¥¨¤Ÿ¨¨
òðòðîeeze`Cñëñî íà ,íB÷î BúBàarprpzn epi`e utew m` - §©§¥©§¨¦§©§¥

,eakrnd xac yiy ,dwlg dxevaåàì íàå ,àeä øëfL òeãéa- §¨©¤¨¨§¦¨
,my eakrny xac oi` m`e.àéä äá÷pL òeãéa§¨©¤§¥¨¦

eðL àì ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà,dliren ef dwicay ¨©©©§¨¨©©¨©£©Ÿ¨
àlàmqiwd z` rprpn `edyk,äìòîì ähîlîcvn epiidc ¤¨¦§©¨§©§¨

,y`xd cvl milbxd,ïéããvä ïî ìáà,`ed xkfy di`x oi`céààî £¨¦©§¨¦¥¨
,mqiwd z` akiry dne ,`id dawpy xnel xyt`y -úéa éìúBk§¥¥

eäðéð íçøä.[md-] ¨¤¤¦§
àðz ,äáäà øa àãà áø øîày exn`y dny ,`ziixaaäúéä íà ¨©©£¨©©£¨¨¨¦¨§¨

äøBòNk äðBcð ,äá÷ð,dxeryk d`xp mewn eze`y dna zxkip - §¥¨¦¨¦§¨
`idy dxery epiidé÷úî .ä÷eãñdì ódywd -ïîçð áøixac lr §¨©§¦¨©©§¨

dnn `id dawpy ze`cea zrcl xyt` ji` ,dad` xa `c` ax
,dwecq dxeryk d`xp mewn eze`yàîìéãåwcqd `ny ixde - §¦§¨

,d`xpyeäðéð íéöéa ìL èeç,`ed miviad oia cixtny hegd - ¤¥¦¦§
.wcqk wenr d`xp `ed s`yàì eäééôeb íéöéa àzLä ,ééaà øîà̈©©©¥©§¨¥¦©§Ÿ

éòéãéozip ike ,mphew zngn mixkip mpi` mnvr miviady ,dzr - §¦¦
dy xnelìL èeçdòéãé íéöéagken i`ce `l` ,xkip didi - ¤¥¦§¦©

.`id dawpy
:eilbxe eici z`ixa xcq z` d`ian `xnbdàðz ,íøîò áø øîà̈©©©§¨¨¨

,`ziixaaåéúBëøé ézL,[ze`xadl miligzn mdyk xaerd ly §¥©§¨
mi`xpéøBäæ ìL ïéèeç éðLkú.[mec` reave wexq xnv-]áø øîàå ¦§¥¦¤§¦§¨©©

dìò íøîòmiar mihegdy ,ef `ziixa lr -kheg,áøò ìL`edy ©§¨£¨§¤¥¤
:`ziixad dkiynn .izy ly hegn xzei dar,åéúBòBøæ éðLexy`k §¥§¨

ze`xadl miligznmi`xpáø øîàå .úéøBäæ ìL ïéèeç éðLk¦§¥¦¤§¦§¨©©
dìò íøîòeid mdy ,ef `ziixa lr -kheg,éúL ìL,wc `edy ©§¨£¨§¤§¦

.milbxd on zewc micidy
:epzpyna iepyd mwexn xity oicl zxfeg `xnbdìàeîL déì øîà̈©¥§¥

àðpéL ,äãeäé áøì[ecenila ccegn-]àcáeò ãéáòú àìl` - §©§¨¦§¨Ÿ©£¦§¨
,clek xity aiygdl dyrn dyrzøéòNéL ãòel eidiy cr - ©¤©§¦

:`xnbd dywn .ey`xa zexryøîàäå ,éëä ìàeîL øîà éîe¦¨©§¥¨¦§¨¨©
[xn` ixde-].úLLBç Bæ úçàå Bæ úçà (à"ò ìéòì) ìàeîLxnelk §¥©©§©©¤¤

ixd ,`ed cle `ny yeygl yi lelv xitya oiae xekr xitya oiay
okzi ji`e ,`ed cle `ny l`eny yyg lelv `edy xitya elit`y
zvxzn .zexry el eidiy cr clel aygp epi`y l`eny xn`y

:`xnbdøîc dépéî éì àLøtî éãéãì ,ìàeîL øa énà áø øîà̈©©©¦©§¥§¦¦¦¨§¨¦¦¥§©
ìàeîL,dfa ezrc yexit envr l`enyn izrny ip` -Leçì`ny §¥¨

,dawp zcleik miireay d`nh didzy oiprl ,`ed cleúLLBçs` ¤¤
la` ,lelv xityaéîéäøäèoick ,`nhiz `l mc d`xz m` s`y §¥¨¢¨

,zi`ce zcleidì ïðéáäé àìdl mipzep oi` -.øéòNiL ãò Ÿ¨£¦©¨©¤©§¦
:`xnbd ddnzàøîéîìxnel ozip m`d -ì déì à÷tñîcìàeîL §¥§¨¦§©§¨¥¦§¥

,clek xityd aygp izni`n l`eny wtzqny -àøéôL àeää àäå§¨©§¦¨
ìàeîL øîc dén÷ì éàúàcdlitdy dy`a dyrn did ixde - ©£©§©¥§©§¥
e ,l`eny iptl d`ay xityàîBé ãçå ïéòaøà øa àä øîàxn`e - ¨©¨©©§§¦§©¨

dl yie ,dxeairl cg`e mirax`d meia dy`d eze` dlitdy
,`ed cle `ny yeyglàeää ãò äìéáèì àìæàc àîBiî áéMçå§©¦¦¨§©§¨¦§¦¨©©

àîBé,meid eze` cr dy`d dlahy meid eze`n eayige -äåä àìå ¨§Ÿ£¨
[eid-]eäì øîàå .ïéîBé ïéòaøà àlà,l`eny [mdl-]äcða éàä ¤¨©§§¦¦§¨©§©§¦¨
ìòa.dcp dcera ezy` lr `a df mc` -éãBàå déúôkdtke - ¨©©§¥§¥

ji`e ,cled zxivia iwa did l`enyy ixd .dcedy cr l`eny eze`
:`xnbd zvxzn .`l e` `ed cle m`d xity lka wtzqpy okzi

éðàLdpey -ìàeîL,envrdéøáeb áøciwa dide ,lecb egeky - ¨¦§¥§©§¥
a lkd oi` la` ,cled zxiviaoi`y dxed jk meyne ,edenk mi`iw

.zexry el eidiy cr ,i`ce clek xityd didiy zexedl
:dpyna epipy'åëå ìcðñ úìtnä.dawple xkfl ayz ©©¤¤©§¨

:lcpq edn zx`an `xnbdíé ìL âãì äîBc ìcðñ ,ïðaø eðzbcl - ¨©¨¨©§¨¤§¨¤¨
,lcpq enyy miayàeä ãìå Búlçzîcle did ezxivi zligza - ¦§¦¨¨¨

,xenbóöøpL àlà.lcpq dyrpe jrnpy -ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¤¨¤¦§©©¨¦§¤©§¦¥
ìì äîBc ìcðñ ,øîBà,[ìBãbä øBL ìL ïBLdwlg dxev epiidc ¥©§¨¤§¨¤©¨

.miptd zxev da xkip oi`yéøö ìcðñ ,eãéòä eðéúBaø íeMîC ¦©¥¥¦©§¨¨¦
el didiy,íéðt úøeö.cle epi` i`ce ,mipt zxev el oi` m`y ©¨¦

:mipt zxev jixv lcpqy `ziixad dxn`y dna dpc `xnbdøîà̈©
éøö ìcðñ ,äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áøáø øîà .íéðt úøeö C ©§¨¨©§¥£¨¨©§¨¨¦©¨¦¨©©

éøö ìcðñ ,÷çöé éaø øîà óñBé áø øîà àcàCel didiyúøeö ©¨¨©©¥¨©©¦¦§¨©§¨¨¦©
eléôàå ,íéðt`l` dpi` mipt zxev m`,åéøBçàîzxevy xnelk ¨¦©£¦¥£¨

,`ed cle ok mb ,eteb ixeg`a `id miptdeipt ektdpy milez ep`y
.jrnpyk eixeg`løèqL íãàì ìLî[igld lr dkd-],Bøéáç úà ¨¨§¨¨¤¨©¤£¥

øéæçäåz` ,dknd gka aaeqe -.åéøBçàì åéðtyi lcpqa mb jk §¤¡¦¨¨©£¨
.jrnpyk eixeg`l eipt ektdp `ny yegl

,íéðt úøeö Bì ïéàL ìcðqä úà øäèì eL÷a éàpé éaø éîéaeøîà ¦¥©¦©©¦§§©¥¤©©§¨¤¥©¨¦¨©
,úBãìåeä úà ízøäéè ,éàpé éaø íäìzxev el oi` m` s` ixdy ¨¤©¦©©¦©§¤¤©§¨

:`xnbd dywn .`ed cle ,miptàéðúäå,`ziixaa epipy ixde - §¨©§¨
éøö ìcðñ eãéòä eðéúBaø íeMîCel didiy,íéðt úøeöxn` ji`e ¦©¥¥¦©§¨¨¦©¨¦

:`xnbd zvxzn .`ed cle mipt zxev ila s`y i`pi iaxáø øîà̈©©
úéðLð àéðeçð éaø ìL Búeãòî ,ïðçBé éaø øîà ééaà øa éáéa¥©©©©¥¨©©¦¨¨¥¥¤©¦§§¨¦§¥

Bæ äðLî`id ef zecr ,ecird epizeax meyn `ziixaa xn`py dn - ¦§¨
iax lr dpnn zeywdl oi`e ,`id cigi zrce ,`ipegp iax ly ezecr

.i`pi
dézòîLa éáéa áø da äëæ ,àøéòæ éaø øîàiaia ax ly elfn - ¨©©¦§¦¨¨¨¨©¥©¦§©§¥

,df xac xnele ipnicwdl el mxbdén÷ ïðéáúé àðéåä àeäå àðàc©£¨¨£¦¨¨§¦©©¥
ïðçBé éaøcopgei iax iptl miayei epiid `ede ip`y -àäì døîà ék §©¦¨¨¦©§¨§¨
àzòîLxn`yk -,ef drenyeäéà íã÷å[`ed-]øîàådf xac §©§¨§¨©¦§¨©

,opgei iax mya df xac ip` izxn`y mcew opgei iax mya,da äëæå§¨¨¨
.enya ef dreny dxn`py

lcpqd z` miaiygny dna yi oica welig dfi` zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .clekeøékæä änìdlitdy zngn d`nh `idy ¨¨¦§¦

,ãìå Bnò ïéàL ìcðñ ïéà àìäå ,ìcðñd`nh dpi` m` s` ok m`e ©§¨©£Ÿ¥©§¨¤¥¦¨¨
:`xnbd daiyn .cled meyn d`nh `id ixd ,lcpqd meynéà¦

énð éëä déãäa äá÷ð àãéìéúàclcpqd mr clepy cled m` - §¦§§¦¨§¥¨©£¥¨¦©¦
zngn d`nh `idy xikfdl jixv did `ly xacd oekp ,`id dawp
ely dxdhde d`nehd ini ixd ,`ed xkf m` elit` ixdy ,lcpqd

mle` ,dawp ly dxdhde d`nehd ini jez mirlapéàîa àëä̈¨§©
ïðé÷ñò,xaecn dna o`k -ãéìéúàc[clepy-]déãäa øëæcgi - ¨§¦©§¦§§¦¨¨©£¥

lcpqd zngne ,reay `l` d`nh dpi` cled zngny ,lcpqd mr
.`id dawp `ny yeygl yiy meyn ,miireay d`nh `id ixd

c ,df oic eprinydl dpynd dkixveàîéúc eäî,xn`z `ny - ©§¥¨
(.àì ïìäì) énà øa ÷çöé áø øîàå ìéàBäd m`y ,úòøæî äMà ¦§¨©©¦§¨©©¦¦¨©§©©

äléçzmcew ,xkfd rxfa fg`pd mgxd mc dlv` sq`zny epiid - §¦¨
,xkfd rixfdy,øëæ úãìBéd m`e,äá÷ð úãìBé ,älçz òéøæî Léà ¤¤¨¨¦©§¦©§¦¨¤¤§¥¨

xnel yi ok m`eøëæ àäcîgken ,xkf `ed ipyd cledy jkn - ¦§¨¨¨
xnel yi ok m`e ,dligz drixfd dy`dycénð àälcpqd s`y - ¨©¦

enr clepyøëæ,[`edïì òîLî à÷oi`y dpynd epl drinyn - ¨¨¨©§©¨
c ,ok xacdàîéà`ny ,xnel jl yiy -,[úçà úáa eòéøæä íäéðL ¥¨§¥¤¦§¦§©©©

c zeidl lekieéàä[cled ,df-].äá÷ð éàäå ,øëæ ©¨¨§©§¥¨
øçà øác,ayiil xg` ote` -,dawp lcpqd mr dcliy ote`a s` ¨¨©¥

xnel ,lcpqd zngn d`nh `idy xikfdl jixväá÷ð ãìz íàL¤¦¥¥§¥¨
äðBî ,änçä úòé÷L øçàì ìcðñå ,änçä úòé÷L éðôì`id ¦§¥§¦©©©¨§©§¨§©©§¦©©©¨¨
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oifge` mipya cenr dk sc ± oey`x wxtzereay

åúåà ïéãøåèå.oignn Ðòðòðîå .ùîø øáxn`ck ,dlrnl dhnln mewn eze`a Ð

.jenqaêñëñî íà`kil Ð dawp i`c ,cib epiid Ð akrnd xac yiy ,mqiwd Ð

.`aekiräìòîì äèîìî.dkx`l aekir oi` dxeryd wcqa ixdy Ðäúéä íà àðú
ä÷åãñ äøåòùë úðåãéð äá÷ðzpecip" ipz lirlc ,`z` iyextle iteqe`l Ð

."dwecq" ipz `le ,"dxerykìéãáî èåçÐ

d`xpe ,miviad izy oia dlrnl dhnln

.wcqk wenréòéãé àìzngn oixkip oi` Ð

.ophwåéúåëøé éúùligzn `edyk Ð

.milbxe mici jeziga ze`xadláøòdar Ð

.izynàãáåò ãéáòú àìcr ,cle ezeyrl Ð

.ey`xa zexry el `diyúùùåç ùåçìÐ

.mireay ayile xingdléãåàå äéúôëÐ

!cled zxivia iwa did `nl`äéøáåâ áøãÐ

.oi`iwa olek oi`e ,iwa `edíé ìù âãbc Ð

."lcpq" enye mia yióöøðù àìà.jrnp Ð

ìåãâä øåù ìù ïåùì].zegeh eipt epiidc Ð

oi` Ð zegeh eipt :lirl opinwe`c ab lr s`e

,dcil d`nh en` i`ce lcpq iab ,d`nh en`

,`ed clec eilr giken enry clec (lcpq)

.[ewgcy exag ici lr wenipy `l`êéøö
åéøåçàî åìéôà íéðô úøåöelit` ,xnelk Ð

.cle ied eixeg`n `l` epi`øèñùedkd Ð

.eigl lråæ äðùîzxev jixv" ipzwc Ð

`ed .zipyp `ipegp iax ly ezecrn ,"mipt

.`id d`cigie ,yxcnd ziaa dilr cirdäëæ
äéúòîùá éáéá áø äáxnel mxb elfn Ð

iaxn dizrny ip` mby .ipncwe ,ef dreny

`le ,zipyp `ipegp iax ly ezecrnc ,opgei

.dxne`l izikfåîò ïéàù ìãðñ ïéà àìäå
ãìådcil d`nh `ied inp lcpq `lae Ðéà ?

éîð éëä äéãäá äá÷ð ãéìéúéàãdid `lc Ð

dxdhe d`neh ini dl yic ,exikfdl jixv

`ki` ik ,xenb xkf `ed elit`y .dawpc

d`neh ini dawpl zayei Ð dicda dawp

.okeza mirlaen xkf lye ,dxdheãéìéúéàã
äéãäá øëæ,dawpa lcpql opiwtqne Ð

dxdh la` .d`nehl miireay zayeie

.`ed xkf `nlicc ,dl opiadi `l dawpcéàä
øëæ éîðrnyn `w .xkfl `l` ayz `le Ð

.'ek oløçà øáã,dawp enr dcli elit` Ð

.lcpq wtq xikfdl jixvíéðù ìéôú íàù
øçàì ãçàå äîçä úòé÷ù éðôì ãçà
ïåùàøì äãð úìçú äðåî äîçä úòé÷ù

ïåøçàì äãð úìçúådl opiqxb ikde Ð

,mdipy litz m`y :eyexit ikde ,`ztqeza

xg`l lcpqe dngd zriwy iptl dawp

xdeh ini elkiy xg`l dpen Ð driwy

m` oebk .oexg`l oke ,dcp zlgz oey`xl

`ied Ð oey`xl cg`e mipeny meia d`xz

xg`l clepy lcpq `nlicc .dcp zlgz

seql ely xdeh ini elke ,`ed xkf driwy

cg`e mipeny xza ikyn `le ,mirax`

,dzii`xl ipinya d`xze xefgzyke .dawpc

opixn` Ð mei cbpk mei zxteq zeidl dvxze

ely xdeh ini jeyne ,ded dawp lcpq `nlc

meia dz`xy dne .oey`xl cg`e mipeny cr

,`ed xdeh mc Ð oey`xl cg`e mipeny

cg`e mipeny meia d`ex `idy dn eiykre

dcp zlgz" epiide .`ed dcp zlgz Ð

xg`l lcpqe ,driwy iptl dawp clz m`y" :opiqxb `pixg` `pyil .mei cbpk mei zxney i` ,`id dcp i` :`ziixza di`x jda opirci `lc ,zlwlewn `ied ikdae ."oexg`l

:eyexit ikde ,"oey`xd on dcil seqe ,oexg`d on dcil zlgz dpen Ð driwylcpqde ,driwy iptl dawp clz m`y ."lcpq" jxved ,dicda dawp cilizi`c `kid elit`

.oey`xl xyr dyng `edy ,dxyr rax` dipin opipne ,`id dawp inp lcpq `nlicc .oexg`d on d`neh ini epiidc ,"dcil zlgz dpen" Ð driwy xg`l xkf wtq `edy

ixde ,ded xkf lcpq :opixn`c .dcp meyn dl opinhn Ð oexg`l mipeny epiidc ,cg`e mipeny meia d`xz m`y .xingdl oey`xd on opipn ,xdeh ini epiidc ,"dcil seqe"

.xyr drax` `l` d`nhn `le ,oey`xl d`neh ini inp dpipn ied ,"lcpq" e`l i`c Ð jxev epiide .edl elk `zyd inp `ziinw dawpce .ely xdeh ini enlyy ,mei mirax`

.opilf` oexg` cle xzac ,oey`xl mipye mipeny cr dcp zlgz `ied `l Ð `id dawp lcpqdy ol `hiyt ded i`e .xyr dyng dazi `zyde
éáâ
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òãéì`l` ,hlea enewny `l Ð "dycrka ezieb" xn`c `d Ð `ed xkf m`

.dycrka xkip enewnyúìôîä:xn`z m`e Ð dawple xkfl ayz `ily e` lcpq

dwigxd :`ni`c ,"dcple" inp ipzil `ilya`zi`ck ,xdeh ini elk xake ,dzcil

oilez oi` :jenqa xn`c ab lr s` .dkezg ci zltnd iab (`,gk) oiwxita onwl

xingdl Ð mini dylyn xzei clea `ilyd

`lc :xnel yie ?mini dylyn xzei oiyyeg

xninl `ki` Ð dkezg ci zltndac .enc

elke ,mcewn dcli xak sebd aex e` y`xdc

,dkeza cled :`ni` Ð `ily la` .xdeh ini

ded i`c :xnel yi cere .wenip e` mly e`

oaxw d`ian :`pin` ded Ð "dcple" ipz

:ol rnyn `w .`id dcil wtqc ,lk`p epi`e

.onwl xn`w inp ikde .lk`pe oaxw d`ian

à÷zaa erixfd mdipy `ni` ol rnyn

oi`c yxity mz epiaxl Ð zg`

iz` ,ltp elit`e ,zxarzne zxfege zxarzn

la` .zg` zaa erixfdy xnel jixve ,xity

miyp yly iab yxity i"yx yexitl

dyrz `ny Ð zxaern ,jena zeynyn

dxev jrnn oexg` cley ,lcpq dxaer

zxarzne zxfeg dy` oi`c `de .dpey`xd

zxfeg ltp ,(oi`c) `niiw oa epiid Ð

`ni`" `kd xninl jixv ded `l ,zxarzne

xninl dil dede ,"zg` zaa erixfd mdipy

,dlgz `id drixfd dpey`x d`iaa"

yi edine !"dlgz `ed rixfd dipy d`iaae

yecg oi` ze`ia izya df oiprac :xnel

,`hiytc ,"dawple xkfl ayz" ipznl

`le .`id minrte dlgz rixfn `ed minrtc

d`iaa la` ."xkf inp i`d ,xkf i`dcn" xn`

i`d ,xkf i`dcn :`pin` jzrc `wlq ,zg`

mdipy `ni`" :ol rnyn `w Ð xkf inp

`lc olpn :dyw edine ."zg` zaa erixfd

inp i`d ,xkf i`dcn" zg` d`iaa opixn`

izya oizipzne ,opixn` mlerl :`ni` ?"xkf

cle ied lcpqc oizipzn opireny`e ,ze`ia

ly ezecrn iwet`le ,mipt zxev `la s`

opirny` xakc ab lr s`e .`ipegp iax

zezixkae zexekaalcpqc jenqa iziinc

inp jixhvi` mewn lkn ,cle `ed

:xnel yie ?dcil oiprl cle iedc opireny`l

mb dniz edine .ipy oeyla ipynwc epiidc

xkf iab (`,gk) onwlc :mz epiax yexitl

zaa mdipy erixfdy" :inp ipyn ,mehnehe

opireny`l `z` i`e ?il dnl izxze ,"zg`

`yixa `icda `pz xak `de Ð cle iedc

!"dawple xkfl ayz qepibexcp` e` mehneh"
lcpq
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ïéãøBèåïîLa BúBà ïé÷ãBa àlà ,BúBà¯ïîMäLCø §§¦¤¨§¦§¤¤¤©¤¤©
?BúBà ïé÷ãBa ãöék .änça àlà ïéàBø ïéàå .Bçöçöîe¯ §©§§§¥¦¤¨©©¨¥©§¦

BúBà ïé÷ãBa äna :àlà !ïðéøîàãk ?BúBà ïé÷ãBa ãöék¥©§¦¦§¨§¦©¤¨©¤§¦
øa ìeàL àaà ?àéä äá÷ð íà àeä øëæ íà òãéìLð, ¥©¦¨¨¦§¥¨¦©¨¨©¨

íñé÷ àéáî :øîBà Lîø øa ìeàL àaà dì éøîàå§¨§¦¨©¨¨©§¨¥¥¦¥¨
BLàøLíà .íB÷î BúBàa òðòðîe ÷ìçCñëñî¯òeãéa ¤Ÿ¨¨§©§¥©§¨¦§ª§¨§¨©
øëfLåàì íàå ,àeä¯òeãéaäá÷pLïîçð éaø øîà .àéä ¤¨¨§¦¨§¨©¤§¥¨¦¨©©¦©§¨

ìáà ,äìòîì ähîlî àlà eðL àì :deáà øa äaø øîà̈©©¨©£Ÿ¨¤¨¦§©¨§©§¨£¨
ïéããvä ïî¯áø øîà .eäðéð íçøä úéá éìúBk :àîéà ¦©§¨¦¥¨§¥¥¨¤¤¦§¨©©

äá÷ð äúéä íà ,àðz :äáäà øa àcà¯äøBòNk äðBcð ©¨©©£¨¨¨¦¨§¨§¥¨¦¨¦§¨
ä÷eãñé÷úî .ì óíéöéa ìL èeç àîìéãå :ïîçð áø d §¨©§¦¨©©§¨§¦§¨¤¥¦

eäééôeb íéöéa àzLä :ééaà øîà ?eäðéð¯èeç ,éòéãé àì ¦§£©©©¥¨§¨¥¦©§¨§¦¦
íéöéa ìL¯åéúBëøé ézL :àðz ,íøîò áø øîà !?òéãé ¤¥¦§¦©¨©©©§¨¨¨§¥§¥¨

¯ìLk :dìò íøîò éaø øîàå .úéøBäæ ìL ïéèeç éðLk¦§¥¦¤§¦§¨©©¦©§¨£¨§¤
éaø øîàå ,úéøBäæ ìL ïéèeç éðLk åéúBòBøæ éðLe .áøò¥¤§¥§¨¦§¥¦¤§¦§¨©©¦
:äãeäé áøì ìàeîL déì øîà .éúL ìLk :dìò íøîò©§¨£¨§¤§¦£©¥§¥§©§¨

ãò àãáeò ãéáòz àì ,àðpéLøéòNiL.¯ìàeîL øîà éîe ¦¨¨¨©£¥§¨©¤©§¦¦£©§¥
Bæ úçàå Bæ úçà :ìàeîL øîàäå ?éëä¯øîà !úLLBç ¨¦§¨¨©§¥©©§©©¤¤¨©

:ìàeîL øîc dépéî éì àLøtî éãéãì ,ìàeîL øa éîà áø©©¦©§¥§¦¦¦©§¨¦¦¥§¨§¥
Leçì¯døäè éîé ,úLLBç¯.øéòNiL ãò dì ïðéáäé àì ¨¤¤§¥¨¢¨¨¨£¦©¨©¤©§¦

¯ì déì à÷tqîc àøîéîìàøétL àeää àäå ?ìàeîL §¥§¨§¦©§¨¥¦§¥§¨©©¦¨
ãçå ïéòaøà øa àä :øîà .ìàeîL øîc dén÷ì éàúàc©£©§©¥§¨§¥£©¨©©§§¦§©
àìå ,àîBé àeää ãò äìéáèì àìæàc àîBiî áéLçå ,àîBé¨§¨¥¦¨§¨§¨¦§¦¨©©¨§¨
.ìòa äcða éàä :eäì øîàå ,ïéîBé ïéòaøà àlà äåä£¨¤¨©§§¦¦©£©§©§¦¨¨©

dézôk¯!éãBàå¯úìtnä" .déøáeb áøc ìàeîL éðàL §©¥§¦¨¥§¥§©§¥©©¤¤
äîBc ìcðñ ,ïðaø eðz .'åëå "ìcðñâãìBúlçzî ,íé ìL ©§¨¨©¨©©§¨¤§¨¤¨¦§¦¨

óöøpL àlà àeä ãìåìcðñ :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø . ¨¨¤¨¤¦§©©¨¦§¤©§¦¥¥©§¨
äîBcììïBL.ìBãbä øBL ìLìcðñ :eãéòä eðéúBaø íeMî ¤§¨¤©¨¦©¥¥¦©§¨
éøöäëìä :ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà .íéðt úøeö C¯ ¨¦©¨¦¨©©§¨¨©§¥£¨¨

éøö ìcðñ,óñBé áø øîà ,àcà áø øîà .íéðt úøeö C ©§¨¨¦©¨¦¨©©©¨¨©©¥
éøö ìcðñ :÷çöé éaø øîà.åéøBçàî eléôàå ,íéðt úøeö C ¨©©¦¦§¨©§¨¨¦©¨¦©£¦¥£¨

íãàì ìLîøèqLéîéa .åéøBçàì åéðt øéæçäå ,Bøéáç úà ¨¨§¨¨¤¨©¤£¥§¤¡¦¨¨©£¨¦¥
,íéðt úøeö Bì ïéàL ìcðqä úà øäèì eLwa éàpé éaø©¦©©¦§§©¥¤©©§¨¤¥©¨¦

:éàpé éaø íäì øîàízøäéè,àéðúäå !úBãìåeä úà ¨©¨¤©¦©©¦©§¤¤©§¨§¨©§¨
éøö ìcðñ :eãéòä eðéúBaø íeMî:ïðçBé éaø øîà ééaà øa éáéa áø øîà !íéðt úøeö CBúeãòî ¦©¥¥¦©§¨¨¦©¨¦¨©©¥¨©©©¥¨©©¦¨¨¥¥

éáéa áø da äëæ :àøéòæ éaø øîà .Bæ äðLî úéðLð àéðeçð éaø ìLdéúòîLaàðéåä àeäå àðàc , ¤©¦§§¨¦§¥¦§¨¨©©¦§¥¨¨¨¨©¥¨¦§©£¥©£¨§¨¥¨
änì .da äëæå øîàå eäéà íã÷å ,àúòîL àäì døîà ék ïðçBé éaøc dén÷ ïðéáúéeøékæä,ìcðñ ¨§¦©©¥§©¦¨¨¦£©¨§¨§©£¨§¨©¦©£©§¨¨¨¨¨¦§¦©§¨

?ãìå Bnò ïéàL ìcðñ ïéà àìäå¯éààãéìéúàcdéãäa äá÷ð¯ïðé÷ñò éàîa àëä ,éîð éëä¯ ©£Ÿ¥©§¨¤¥¦¨¨¦§¦§§¦¨§¥¨©£¥¨¦©¦¨¨§©¨§¦©
ãéìéúàcäléçz úòøæî äMà :éîà øa ÷çöé áø øîàå ìéàBä ,àîéúc eäî .déãäa øëæ¯úãìBé §¦§§¦¨¨©£¥©§¥¨¦§¨©©¦§¨©©¦¦¨©§©©§¦¨¤¤
Léà ,øëæòéøæîälçz¯øëæ àäcî ,äá÷ð úãìBé¯íäéðL àîéà :ïì òîLî à÷ ,øëæ éîð àä ¨¨¦©§¦©§¦¨¤¤§¥¨¦§¨¨¨¨©¦¨¨¨©§©¨¥¨§¥¤
eòéøæäìcðñå ,änçä úòé÷L éðôì äá÷ð ãìz íàL :øçà øác .äá÷ð éàäå øëæ éàä ,úçà úáa ¦§¦§©©©©¨¨§©§¥¨¨¨©¥¤¦¥¥§¥¨¦§¥§¦©©©¨§©§¨

ïBLàøì äcð úlçz äðBî ,änçä úòé÷L øçàìúlçúeïðúc ìcðñ .ïBøçàì äcð §©©§¦©©©¨¨§¦©¦¨¨¦§¦©¦¨¨©£©§¨¦§©
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קלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc - dcp(iyiy meil)

BúBà ïéãøBèå,ezxev z` mignne -,ïîMa BúBà ïé÷ãBa àlà §§¦¤¨§¦©¤¤
Bçöçöîe ,Cø ïîMäL.ewilgne -ïéàBø ïéàåribd m` eze` ¤©¤¤©§©§§§¥¦

,mwexn xity ly xeriyl.änça àlà¤¨©©¨
:zxne`e `ziixad dkiynn.BúBà ïé÷ãBa ãöékddnz cine ¥©§¦

dl`yd dn :`xnbd,'BúBà ïé÷ãBa ãöék'oiwcea `ldeïðéøîàãk ¥©§¦¦§©§¦©
.dngae onyaàlà,xxal `ziixad zpeeky ,`xnbd zx`anäna ¤¨©¤

.àéä äá÷ð íà àeä øëæ íà òãéì BúBà ïé÷ãBaxg`l xnelk §¦¥©¦¨¨¦§¥¨¦
e` `ed xkf m` wecal xyt` cvik ,mwexn xity `edy epl rcepy

:`ziixad daiyn .[dawpdì éøîàå ,Lð øa ìeàL àaàyie-] ©¨¨©©§¨§¦¨
[mixne`,÷ìç BLàøL íñé÷ àéáî ,øîBà Lîø øa ìeàL àaà©¨¨©¤¤¥¥¦¥¨¤Ÿ¨¨
òðòðîeeze`Cñëñî íà ,íB÷î BúBàarprpzn epi`e utew m` - §©§¥©§¨¦§©§¥

,eakrnd xac yiy ,dwlg dxevaåàì íàå ,àeä øëfL òeãéa- §¨©¤¨¨§¦¨
,my eakrny xac oi` m`e.àéä äá÷pL òeãéa§¨©¤§¥¨¦

eðL àì ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà,dliren ef dwicay ¨©©©§¨¨©©¨©£©Ÿ¨
àlàmqiwd z` rprpn `edyk,äìòîì ähîlîcvn epiidc ¤¨¦§©¨§©§¨

,y`xd cvl milbxd,ïéããvä ïî ìáà,`ed xkfy di`x oi`céààî £¨¦©§¨¦¥¨
,mqiwd z` akiry dne ,`id dawpy xnel xyt`y -úéa éìúBk§¥¥

eäðéð íçøä.[md-] ¨¤¤¦§
àðz ,äáäà øa àãà áø øîày exn`y dny ,`ziixaaäúéä íà ¨©©£¨©©£¨¨¨¦¨§¨

äøBòNk äðBcð ,äá÷ð,dxeryk d`xp mewn eze`y dna zxkip - §¥¨¦¨¦§¨
`idy dxery epiidé÷úî .ä÷eãñdì ódywd -ïîçð áøixac lr §¨©§¦¨©©§¨

dnn `id dawpy ze`cea zrcl xyt` ji` ,dad` xa `c` ax
,dwecq dxeryk d`xp mewn eze`yàîìéãåwcqd `ny ixde - §¦§¨

,d`xpyeäðéð íéöéa ìL èeç,`ed miviad oia cixtny hegd - ¤¥¦¦§
.wcqk wenr d`xp `ed s`yàì eäééôeb íéöéa àzLä ,ééaà øîà̈©©©¥©§¨¥¦©§Ÿ

éòéãéozip ike ,mphew zngn mixkip mpi` mnvr miviady ,dzr - §¦¦
dy xnelìL èeçdòéãé íéöéagken i`ce `l` ,xkip didi - ¤¥¦§¦©

.`id dawpy
:eilbxe eici z`ixa xcq z` d`ian `xnbdàðz ,íøîò áø øîà̈©©©§¨¨¨

,`ziixaaåéúBëøé ézL,[ze`xadl miligzn mdyk xaerd ly §¥©§¨
mi`xpéøBäæ ìL ïéèeç éðLkú.[mec` reave wexq xnv-]áø øîàå ¦§¥¦¤§¦§¨©©

dìò íøîòmiar mihegdy ,ef `ziixa lr -kheg,áøò ìL`edy ©§¨£¨§¤¥¤
:`ziixad dkiynn .izy ly hegn xzei dar,åéúBòBøæ éðLexy`k §¥§¨

ze`xadl miligznmi`xpáø øîàå .úéøBäæ ìL ïéèeç éðLk¦§¥¦¤§¦§¨©©
dìò íøîòeid mdy ,ef `ziixa lr -kheg,éúL ìL,wc `edy ©§¨£¨§¤§¦

.milbxd on zewc micidy
:epzpyna iepyd mwexn xity oicl zxfeg `xnbdìàeîL déì øîà̈©¥§¥

àðpéL ,äãeäé áøì[ecenila ccegn-]àcáeò ãéáòú àìl` - §©§¨¦§¨Ÿ©£¦§¨
,clek xity aiygdl dyrn dyrzøéòNéL ãòel eidiy cr - ©¤©§¦

:`xnbd dywn .ey`xa zexryøîàäå ,éëä ìàeîL øîà éîe¦¨©§¥¨¦§¨¨©
[xn` ixde-].úLLBç Bæ úçàå Bæ úçà (à"ò ìéòì) ìàeîLxnelk §¥©©§©©¤¤

ixd ,`ed cle `ny yeygl yi lelv xitya oiae xekr xitya oiay
okzi ji`e ,`ed cle `ny l`eny yyg lelv `edy xitya elit`y
zvxzn .zexry el eidiy cr clel aygp epi`y l`eny xn`y

:`xnbdøîc dépéî éì àLøtî éãéãì ,ìàeîL øa énà áø øîà̈©©©¦©§¥§¦¦¦¨§¨¦¦¥§©
ìàeîL,dfa ezrc yexit envr l`enyn izrny ip` -Leçì`ny §¥¨

,dawp zcleik miireay d`nh didzy oiprl ,`ed cleúLLBçs` ¤¤
la` ,lelv xityaéîéäøäèoick ,`nhiz `l mc d`xz m` s`y §¥¨¢¨

,zi`ce zcleidì ïðéáäé àìdl mipzep oi` -.øéòNiL ãò Ÿ¨£¦©¨©¤©§¦
:`xnbd ddnzàøîéîìxnel ozip m`d -ì déì à÷tñîcìàeîL §¥§¨¦§©§¨¥¦§¥

,clek xityd aygp izni`n l`eny wtzqny -àøéôL àeää àäå§¨©§¦¨
ìàeîL øîc dén÷ì éàúàcdlitdy dy`a dyrn did ixde - ©£©§©¥§©§¥
e ,l`eny iptl d`ay xityàîBé ãçå ïéòaøà øa àä øîàxn`e - ¨©¨©©§§¦§©¨

dl yie ,dxeairl cg`e mirax`d meia dy`d eze` dlitdy
,`ed cle `ny yeyglàeää ãò äìéáèì àìæàc àîBiî áéMçå§©¦¦¨§©§¨¦§¦¨©©

àîBé,meid eze` cr dy`d dlahy meid eze`n eayige -äåä àìå ¨§Ÿ£¨
[eid-]eäì øîàå .ïéîBé ïéòaøà àlà,l`eny [mdl-]äcða éàä ¤¨©§§¦¦§¨©§©§¦¨
ìòa.dcp dcera ezy` lr `a df mc` -éãBàå déúôkdtke - ¨©©§¥§¥

ji`e ,cled zxivia iwa did l`enyy ixd .dcedy cr l`eny eze`
:`xnbd zvxzn .`l e` `ed cle m`d xity lka wtzqpy okzi

éðàLdpey -ìàeîL,envrdéøáeb áøciwa dide ,lecb egeky - ¨¦§¥§©§¥
a lkd oi` la` ,cled zxiviaoi`y dxed jk meyne ,edenk mi`iw

.zexry el eidiy cr ,i`ce clek xityd didiy zexedl
:dpyna epipy'åëå ìcðñ úìtnä.dawple xkfl ayz ©©¤¤©§¨

:lcpq edn zx`an `xnbdíé ìL âãì äîBc ìcðñ ,ïðaø eðzbcl - ¨©¨¨©§¨¤§¨¤¨
,lcpq enyy miayàeä ãìå Búlçzîcle did ezxivi zligza - ¦§¦¨¨¨

,xenbóöøpL àlà.lcpq dyrpe jrnpy -ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¤¨¤¦§©©¨¦§¤©§¦¥
ìì äîBc ìcðñ ,øîBà,[ìBãbä øBL ìL ïBLdwlg dxev epiidc ¥©§¨¤§¨¤©¨

.miptd zxev da xkip oi`yéøö ìcðñ ,eãéòä eðéúBaø íeMîC ¦©¥¥¦©§¨¨¦
el didiy,íéðt úøeö.cle epi` i`ce ,mipt zxev el oi` m`y ©¨¦

:mipt zxev jixv lcpqy `ziixad dxn`y dna dpc `xnbdøîà̈©
éøö ìcðñ ,äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áøáø øîà .íéðt úøeö C ©§¨¨©§¥£¨¨©§¨¨¦©¨¦¨©©

éøö ìcðñ ,÷çöé éaø øîà óñBé áø øîà àcàCel didiyúøeö ©¨¨©©¥¨©©¦¦§¨©§¨¨¦©
eléôàå ,íéðt`l` dpi` mipt zxev m`,åéøBçàîzxevy xnelk ¨¦©£¦¥£¨

,`ed cle ok mb ,eteb ixeg`a `id miptdeipt ektdpy milez ep`y
.jrnpyk eixeg`løèqL íãàì ìLî[igld lr dkd-],Bøéáç úà ¨¨§¨¨¤¨©¤£¥

øéæçäåz` ,dknd gka aaeqe -.åéøBçàì åéðtyi lcpqa mb jk §¤¡¦¨¨©£¨
.jrnpyk eixeg`l eipt ektdp `ny yegl

,íéðt úøeö Bì ïéàL ìcðqä úà øäèì eL÷a éàpé éaø éîéaeøîà ¦¥©¦©©¦§§©¥¤©©§¨¤¥©¨¦¨©
,úBãìåeä úà ízøäéè ,éàpé éaø íäìzxev el oi` m` s` ixdy ¨¤©¦©©¦©§¤¤©§¨

:`xnbd dywn .`ed cle ,miptàéðúäå,`ziixaa epipy ixde - §¨©§¨
éøö ìcðñ eãéòä eðéúBaø íeMîCel didiy,íéðt úøeöxn` ji`e ¦©¥¥¦©§¨¨¦©¨¦

:`xnbd zvxzn .`ed cle mipt zxev ila s`y i`pi iaxáø øîà̈©©
úéðLð àéðeçð éaø ìL Búeãòî ,ïðçBé éaø øîà ééaà øa éáéa¥©©©©¥¨©©¦¨¨¥¥¤©¦§§¨¦§¥

Bæ äðLî`id ef zecr ,ecird epizeax meyn `ziixaa xn`py dn - ¦§¨
iax lr dpnn zeywdl oi`e ,`id cigi zrce ,`ipegp iax ly ezecr

.i`pi
dézòîLa éáéa áø da äëæ ,àøéòæ éaø øîàiaia ax ly elfn - ¨©©¦§¦¨¨¨¨©¥©¦§©§¥

,df xac xnele ipnicwdl el mxbdén÷ ïðéáúé àðéåä àeäå àðàc©£¨¨£¦¨¨§¦©©¥
ïðçBé éaøcopgei iax iptl miayei epiid `ede ip`y -àäì døîà ék §©¦¨¨¦©§¨§¨
àzòîLxn`yk -,ef drenyeäéà íã÷å[`ed-]øîàådf xac §©§¨§¨©¦§¨©

,opgei iax mya df xac ip` izxn`y mcew opgei iax mya,da äëæå§¨¨¨
.enya ef dreny dxn`py

lcpqd z` miaiygny dna yi oica welig dfi` zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .clekeøékæä änìdlitdy zngn d`nh `idy ¨¨¦§¦

,ãìå Bnò ïéàL ìcðñ ïéà àìäå ,ìcðñd`nh dpi` m` s` ok m`e ©§¨©£Ÿ¥©§¨¤¥¦¨¨
:`xnbd daiyn .cled meyn d`nh `id ixd ,lcpqd meynéà¦

énð éëä déãäa äá÷ð àãéìéúàclcpqd mr clepy cled m` - §¦§§¦¨§¥¨©£¥¨¦©¦
zngn d`nh `idy xikfdl jixv did `ly xacd oekp ,`id dawp
ely dxdhde d`nehd ini ixd ,`ed xkf m` elit` ixdy ,lcpqd

mle` ,dawp ly dxdhde d`nehd ini jez mirlapéàîa àëä̈¨§©
ïðé÷ñò,xaecn dna o`k -ãéìéúàc[clepy-]déãäa øëæcgi - ¨§¦©§¦§§¦¨¨©£¥

lcpqd zngne ,reay `l` d`nh dpi` cled zngny ,lcpqd mr
.`id dawp `ny yeygl yiy meyn ,miireay d`nh `id ixd

c ,df oic eprinydl dpynd dkixveàîéúc eäî,xn`z `ny - ©§¥¨
(.àì ïìäì) énà øa ÷çöé áø øîàå ìéàBäd m`y ,úòøæî äMà ¦§¨©©¦§¨©©¦¦¨©§©©

äléçzmcew ,xkfd rxfa fg`pd mgxd mc dlv` sq`zny epiid - §¦¨
,xkfd rixfdy,øëæ úãìBéd m`e,äá÷ð úãìBé ,älçz òéøæî Léà ¤¤¨¨¦©§¦©§¦¨¤¤§¥¨

xnel yi ok m`eøëæ àäcîgken ,xkf `ed ipyd cledy jkn - ¦§¨¨¨
xnel yi ok m`e ,dligz drixfd dy`dycénð àälcpqd s`y - ¨©¦

enr clepyøëæ,[`edïì òîLî à÷oi`y dpynd epl drinyn - ¨¨¨©§©¨
c ,ok xacdàîéà`ny ,xnel jl yiy -,[úçà úáa eòéøæä íäéðL ¥¨§¥¤¦§¦§©©©

c zeidl lekieéàä[cled ,df-].äá÷ð éàäå ,øëæ ©¨¨§©§¥¨
øçà øác,ayiil xg` ote` -,dawp lcpqd mr dcliy ote`a s` ¨¨©¥

xnel ,lcpqd zngn d`nh `idy xikfdl jixväá÷ð ãìz íàL¤¦¥¥§¥¨
äðBî ,änçä úòé÷L øçàì ìcðñå ,änçä úòé÷L éðôì`id ¦§¥§¦©©©¨§©§¨§©©§¦©©©¨¨
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המשך בעמוד סו



xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc - dcp(ycew zay meil)

l,úBøBëa éabxeka mdixg` `ad ,'eke `ily e` lcpq zltnd' ©¥§
oi` j` ,a`d zyexia mipy it lhep epiidc 'odkl xeka oi`e dlgpl
xg`l cxtpa clepy clel dpeekdy ,`xnbd dpiade .ezectl jixv

,dyw ok m`e ,[onfàúëìä éàîìixd ,lcpq my xkfed oipr dfi`l ± §©¦§§¨
clepy cled zngn ,xenb xeka eixg` `ad cled oi` lcpqd `la s`

my dpynd zpeek :`xnbd daiyn .lcpqd mråéøçà àaìdze`a ©¨©£¨
`ed ,lcpqd xg` cled clep m`y epiidc ,dcilïéàå ,äìçðì øBëa§§©£¨§¥

`ed.ïäëì øBëa§§Ÿ¥
:`xnbd zl`eyúBúéøk éab ïðúc ìcðñ,(:f) zezixka epipyy ± ©§¨¦§©©¥§¥

,zcleik oaxw zaiig lcpq zltndy,àúëìä éàîìzaiig ixd §©¦§§¨
:`xnbd daiyn .eniry cled zngn oaxw `iadlãìz íàLz` ¤¦¥¥

d,ïôBc Cøc ãìådf ote`ay ,cled z` e`iveie dirn z` egztiy ¨¨¤¤¤
,cled zcil lr oaxw `iadln dxeht `idåd z`ìcðñlitzCøc §©§¨¤¤

dàúééîc ,íçø[d`iany±]ìcðqà ïaø÷.lcpqd lr ± ¤¤§©§¨¨§¨©©§¨
:`xnbd dywnøîàc ïBòîL éaøìed cle (.n oldl)Cøc àöBé §©¦¦§§¨©¥¤¤

àeä àélòî ãìå ,ïôBc,ezcila oaxw zaiigzne libx clek epic - ¤¨¨§©§¨
øîéîì àkéà éàî:`xnbd zvxzn .[z`f x`ap cvik ±éaø øîà ©¦¨§¥©¨©©¦

,äéîøéxnelãìz íàLd z`,íéáëBk úãáBò dúBéäa ãìålry ¦§§¨¤¦¥¥¨¨¦§¨¤¤¨¦
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àúééîc ,äøéibúpL[d`iany-]ìcðqà ïaø÷.lcpqd lr ± ¤¦§©§¨§©§¨¨§¨©©§¨
:el` mivexiz lr `iyew d`ian `xnbdáøc dén÷ ïðaø äeøîà©§¨©¨¨©¥§©

àtt,eywde ,`tt ax iptl el` mivexiz daiyid ipa exn` ±éîe ¨¨¦
ééepéL éðäì eäðúéàzexekaay ,el` mivexiz xnel ozip m`d ± ¦©§§¨¥¦¥

xaecn zezixk iable ,ef dcila lcpqd xg` `ad cle iabl xaecn
cled zcil oia dxiibzpyk,lcpqd zcill,àéðz àäåclede lcpqy §¨©§¨
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z`ivil cled z`ivi oia xiibzzye ,exiagl mcew cg`y okzi
oke zexeka oic iabl lcpq xkfed dn oiprl `iyewd dxfge ,lcpqd
aiign otec jxc `viy cley xn`y oerny iaxl oaxw aeig iabl

.oaxwa
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`l` ,df cil df miaeky lcpqde cled oi`y ,lirléøk Cøëîdéì C ¦§¨¨¦¥
débìtà ìcðñì ãìåly eteb rvn`a ,lcpql ey`xa cled cnvpy ± ¨¨§©§¨©©§¥

,lcpqd ly exeaih cbpk aegz cled y`x `vnpe ,lcpqdéçìLîeó §©§¥
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úBøBëaxaecn,íäéúBìbøî Cøc eàöiLmiakey mdy it lr s`e §¤¨§¤¤©§§¥¤
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:gth mxeriyy mitqepàéðz[dpy-]àéòLBà éaødpekndàøéòæ ©§¨©¦©§¨§¦¨
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mlyp ,o`kne o`kn d`xpd ztqezae ,zeheyt zerav` rax`a
.gthl exeriy
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mxeriyy mixac dyng wx dpny `irye` iax ixaca dpc `xnbd
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קמי oifge` mipy` cenr ek sc ± oey`x wxtzereay

úåøåëá éáâoi`e ,dlgpl xeka eixg` `ad Ð lcpq zltnd :(`,en zexeka) ipzwc Ð

.odkl xekaàúëìä éàîìseql e` dpy seql eixg` `al jzrc `wlq `w Ð

eixg` `ad z` dicdac cle xht lcpq `la `lde ,lcpq il dnle .ixiinw miizpy?

xeka ied eixg` enry cle `vi m` lcpq xkfed jkl xnelk ,eixg` `al :ipyne

.odkl xeka `le dlgplúåúéøë éáâwxta Ð

.oaxw aeig oiprl (a,f dcp) `nwéàîì
àúëìäenry cle meync dil wetiz Ð

.oaxw `iazïôåã êøã àöåé ãìåici lr Ð

`xwie) oaxw iab aizkc oaxw daiigin `l mq

clzy cr Ð "xkf dclie rixfz ik dy`" :(ai

.zrxfny mewnn'åë ïåòîù éáøìåonwl Ð

.(`,n) "otec `vei" wxtaïéàöåé ïäùëÐ

.enry clee lcpqïéëåøëdfa df oiweac Ð

xyt` i` cgi oi`veicne ynn oiweac `le

.miizpia xiibzzyäðéî òîùxkfedcn Ð

`viy oebke zexib meyn zezixk iab lcpq

oebk zexeka iabe lcpq ok xg`e dlgz cle

xhetc lirl opinwe`ck dlgz lcpq `viy

oi`vei zg` zaac `ipze mirlq yngn cle

`l ok m`c df lv` df oiakey oi` dpin rny

i`d `l` df mcew df `viy dl zgkyn

cle dil jixk jxkn `ed ikd ipzwc oikexk

cbpk aegz cled y`xc diblt` lcpql

.lcpq ly exeaihéçìùîåäéùéø éôìë äéì ó
.ueg itlk lcpql ey`xa cle etgc xnelk Ð

úåøåëá éáâÐdligz lcpqd `viy opirac

.'ek odiy`x jxc e`viy oebkïéîöîåöîÐ

.df lv` df oiakeyàúúòîù êåôéàåÐ

e`viy zexekaa xn`c `tt axc `xnin

.odiy`x jxcêéøñdlrnl eicia fge` Ð

`veie wilgn lcpqe ,z`vl xdnn epi`e

.mcew÷éøù.wilgn Ðäãéì àéåäÐ

ey`x `vi :(`,gk) `wxit i`da ol `niiwc

witpc cr Ð lcpq la` .celik `ed ixd Ð

opixn` ikdc ,aeyg ltp y`x oi`c ,`aex

,miltpa xhet y`xd oi` :(a,en) zexekaa

.dlahe dxiibzp Ð lcpq witpc`eäðùî

àîè úéáäded clec ,znd ld` meyn Ð

.zne daãìåä ÷åîéðaxrzpe ,mc dyrpe Ð

.aexa lhae dcild mcaàøîâäôåñåÐ

agx `ied Ð zgeexe zkled `idyk

:`ztqeza opiqxb `pixg` `pyil .qenxezk

.qenxezk dnec dy`xeåãéá åðæçàéùÐ

zerav` rax` gthdy ,gth da zi` dfig`

.lcebaïî àöåé àäéù êéøö áìåì ìù åøãù
çôè ñãää"dxcy" .oilrd jxe` cal Ð

oixagzne oikled oilrdy onf lk ixw

jxe` oideab dxcyd dzlky xg`e ,oitiqene

.dlrnl oilrdàéä àãç`kilc Ð

.opgei iax xn`c dxcyc i`d `l` `zzrny

ééáà øîàaef` `iig iax ipz" :`niz `l Ð

:`ni` `l` .`id oizipzn rnync ,"gth

iaxe .dxn`w diytpne ,"`iig iax xn`"

xn`c `kide ,`ed `xen`e `pz Ð `iig

.`zrny `ied ,`xnin oeyla diytpnçôè
çôè íåø ìò çôè ìò`edy ohw ld` Ð

.gth ellg mexe agex gthe jxe` gthäàîåèä àéáî.znd ld` zngn ,ilk `nh ded Ð df cva ilke df cva znd on zifk m` Ðäàîåèä éðôá õöåçåd`neh m` Ð

xerd"a opixn`ck ,`nh Ð riwxl cr dlrnl ecbpke ,dvevx d`neh `ied Ð gthn zegt enex llg ded i`c ,"gth mex lr" hwp ikdle .xedh ilkd Ð eiab lr ilke eizgz

.`ed ld` e`lc Ð iziin `l inp ,d`neh iiez` oiprle .(`,ekw oileg) "ahexdeøåðú.zg` dxcw zzity mewn Ð dxik ,zexcw izy zzity mewn Ðøåáç,inc xepzke Ð

zxeza xn`ck ,eabn mixg` z` `ed `nhn Ð eabn d`neh lawn epi`y it lr s` xepzdy .`nh dilry zt Ð xepzd `nhp m`y .ci el zeidl xepzl dkixvy iptn

.ci `ied `le ,i`cn xzei dlecb `idy ,lhpil zcner Ð gthn xzei la` .`nhn Ð xie` dil zilc ab lr s` ,eci jkld .mipdk
éøåðú
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ìãðñl`enyc ab lr s` .`l Ð ey`x la` ,eaex `viy cr Ð `zeig dil zilc Ð

Ð (a,en zexeka) "xeka yi" wxta azezi` miltpa xhet y`xd oi` :xn`c

witpcn `zeig dil zi`c cle :xn`wc `de .lcpqn sicr mipt zxev dil zi`c ltp

azezi`c oeik ,`zeig dia zil elit` `dc ,`zeig dia zi`c `wec e`l ,diyix

mry clec inlyexia rnync :cere .l`eny

ie`xy :xnelk `l` .miiwzn epi` lcpqd

epiaxe .mipt zxeva xnbpy epiidc ,zeigl

witpcn `zeig dia zi`c cle" :qixb l`ppg

witpcn `zeig dia zilc lcpq ,diaex

,y`xd aex Ð "diaex" :yexit ."dilek

`hiyt sebd lk la` .y`xd lk Ð "dilek"

.elekk eaexc ,jixv `lcäøãùÐ gth

dcedi axl `ziixa jd iywz :xn`z m`e

on alel `viy jixv xn`c l`eny xn`

iax lr bilte dxcy jixvn `le gth qcdd

iae `iig iax ia `ipzn `lc :xnel yie !jpxt

dxcy ipz `l `ziixaa :inp i` .`irye` iax

meyn ,dxcy `ziixaa raw cenlzdy `l`

,ohw df gthc :xn`z m`e .ikd ol miwc

dyr migth dyng za dn` mzd yxtnc

qcdl dyely mdn `v ,dyy za dze`

oeik mewn lknc :xnel yie !alell cg`e

mr `kd dil aiyg ,dilr gth my `ki`c

i`w `l alelc gth :inp i` .migth x`y

m` ik miphw i`w `le ,miphw migth`

.qcd ly migth`åúå:xn`z m`e Ð `kil

`aa) "dpitqd z` xkend"a `zi` `de

,gth Ð mipf`n ly dpw :(`,ht `xza

dfig` icka :(`,bkw oileg) "ahexde xerd"ae

itle ?gth exeriyc yi zetxha mb ,gth Ð

aizkca `l` opaxca ixii` `lc `pwqnd

.xity iz` ,ediixeriy yxetn `leïî
m`y ,d`nehd `ivedl epiid Ð gth xepzd

aiygc ,cid `nhp Ð ekezn xepzd `nhp

lawn xepzd oi`c ab lr s`c .xepzd sebk

inp eab Ð ekez `nhp m` ,eabn d`neh

zekxa) "mixac el`" wxt xn`ck ,`nh

zxezae .oi`nh olek Ð ekez `nhpc (a,ap

zcnn `nhl zcn daexn :xn` inp mipdk

`nhin epi`e eabn mixg` `nhny ,`nhil

cil uxyd rbp m`e .dl yi ab oic ,cie .eabn

`ztqeza opixn`ck ,xepzd `nhp `l Ð

d`neh oi` :(iyy wxt milkc `nw `aa)

`le ,cala ehqide ekezn `l` qxg ilkl

(`,giw oileg) "ahexde xerd"ae .eci lr ipzw

`ztqezd cinri ,qipkdl ci xninl irac

.ci el oi`y xepza
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xcde"קמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc - dcp(ycew zay meil)

úBða éøepzmxeriye ,mda wgyl zephw zepal miieyrd mixepz - ©¥¨
d`neh zlaw oiprlàéðúc .çôè,øepzaBúlçzzligza - ¤©§©§¨©§¦¨

,ezk`ln dxnbpyn ,eziiyredaeb m` d`neh lawnäòaøà©§¨¨
.migthåokåéøéLdaeba ea x`yp m` ,exaye `nhpy lecb xepz ly §§¨¨
eizeptcäòaøàdrax`n zegt mda `diy cr ,`nh oiicr migth ©§¨¨
,migthíéøeîà íéøác äna ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¤§¨¦£¦

,drax` eixiiye drax` ezligzyaxepzìBãâdit`l ieyry §¨
,mixepz mzq jxck ,dilvlea ìáàxepzïè÷zewepizl ieyrd £¨§¨¨

,dit`l `le ea wgylàeäL ìk Búlçzelit` eziiyr zligza - §¦¨¨¤
d`neh lawn `ed ixd ,`edy lk edaeb m`Bzëàìî øîbzMî- ¦¤¦¨¥§©§

.edewiqde ezk`ln dxnbpy xg`låeli`åéøéLcb xepz ly,[le §§¨¨
Baeøa:`xnbd zx`an .ez`neha `ed oiicr ,edaeb aex x`yp m` - §
änëå`edàeäL ìk,minkg exn`yïkL ,çôè ,éàpé éaø øîà §©¨¨¤¨©©¦©©¤©¤¥

úBða éøepz ïéNBò,wgyl miieyryxeriya,çôèdfn zegta la` ¦©¥¨¤©
.zeynzyn opi`recn dywe ,gth exeriyy sqep xac epivny ixd

.`irye` iax e`pn `l
:`xnbd zvxznéøééî÷ àì àúâeìôadpn `l `irye` iax - ¦§§¨Ÿ¨©§¦

zrcl wx d`neh lawn gth xepz ixde ,zwelgna miiepyd mixac
zegta d`neh lawn xepz oi` xi`n iax zrcl la` ,minkg

.migth drax`n
oa`n lirl eywdy `iyewd lr s` df oirk uexiz zvxzn `xnbd

:xepzdn `veidéëäì úéúàc àzLä,df uexiz icil z`ay dzr - ©§¨§¨¥§¨¦
uxzl jl yi ,zwelgna miiepyd mixac dpn `l `irye` iaxyàä̈

énðon `veid oa`' dpn `l recn (`"r) lirl ziywdy df xac mb - ©¦
y meyn ,gth exeriyy 'xepzdàéä àúâeìtiepy df xac - §§¨¦

.zwelgnaéðz÷cepipy oky -aàôéñ,dpynd dze` lyéaø øîà §¨¨¥¥¨¨©©¦
eøîà àì ,äãeäéexeriyyk xepzl ci df ixd xepzd on `veid oa`y §¨Ÿ¨§

àlà ,çôè`edykøepzä ïî[xepzd oia-],ìúBkìå`ed m`y ¤©¤¨¦©©§©¤
jkitl ,eiyeniy z` hrnne ziad jezl xepzd hlea ,gthn xzei
xzei `ed m` elit` ,ziad cvl oa`dyk la` ,uvwidl `ed cner
xzeia s`e ,uvwidl cner epi`e ziad iyeniy z` rixtn epi` ,gthn
mby mixaeqe miwleg minkge .enr `nhpe xepzl ci df ixd gthn
gth `irye` iax dpn `l jkitl ,gth exeriy ziad cvl `edyk

.[df
.gth xeriy mda epivny mitqep mixac dylyn dywn `xnbd

:`xnbd dywnçôè úøbñî àkéàäåmiptd oglya epivn ixd - §¨¦¨¦§¤¤¤©
:`xnbd zvxzn .gth ddaeby eaiaq dty el dzidy okynay

éøééî à÷ àì ïáéúëãaxaic `l dxeza yxetn exeriyy xaca - §¦§¦¨Ÿ¨©§¦
.`irye` iax

:`xnbd dywnúøBtk àkéàäådide zecrd oex` ly eieqik - §¨¦¨©¤
diaerçôè:`xnbd zvxzn .[(.d) dkeqa x`eank]àì íéLã÷a ¤©§¨¨¦Ÿ
éøééî÷.ycew mdy mixaca `irye` iax xaic `l - ¨©§¦

:`xnbd dywnàkéàäådxew oiprl (:bi oiaexir) epipyy dn §¨¦¨
zaya ea lehlhd xizdl ieand gzta migipny,àéäL äøB÷ì dic'©¨§¨¤¦

.'çôè äáçø:`xnbd zvxznéøééî÷ àì ïðaøãa`irye` iax - §¨¨¤©¦§©¨¨Ÿ¨©§¦
,opaxcn mzevny mixac dpn `léLøtî àìå ïáéúëãa àlà¤¨§¦§¦¨§Ÿ¦¨§¦

eäééøeòéLyxtzp `le dxeza miaezky el` z` wx dpn `l` - ¦©§
wx `ed ieand ly ziriax gexa dxew oewiz oipr lk ixde .mxeriy
,cigid zeyx aygil zegex 'ba zevigna ic dxezdn ik ,opaxcn

.d`pn `l jkle
:d`viy `ilya cle yyg oipra oecl zxfeg `xnbdáéúé[ayi-]áø ¨¦©

dén÷ àzøî øa ìàeîL øa ÷çöé[iptl-]áéúéå ,àðäk áøc ¦§¨©§¥©©§¨©¥§©©£¨§¨¦
øîà÷å,xn`e ayie -,áø øîà äãeäé áø øîàxg` d`viy `ily §¨¨©¨©©§¨¨©©

,cle zcilìL ìkíéðBLàøä íéîé äLdyly jeza d`vi m` - ¨§Ÿ¨¨¦¨¦¦
,cled clepy xg`l miniãìåa àéìMä úà ïéìBz,clep xakyoi`e ¦¤©¦§¨§¨¨

dieyry meyn ,dnr genipy xg` cle ly `id `ilydy miyyeg
cled m` jkle .da didy cled ixg` mini 'b z`vle akrzdl `ily
oiyyeg oi`e ,xkfl `l` dcil z`neh ini zayei dpi` ,xkf `ed

ly `id ef `ilye ,dgenipe clepy cled mr dzid zxg` `ily `ny
.did dawpe ,dnr wenipy xg` clej`Cìéàå ïàkîd`vi m` - ¦¨§¥©

,cled zciln mini dyly xg`l `ilydøçà ãìåì ïéLLBç`ny - §¦§¨¨©¥
zltd zrn zayl dkixve ,did dawpe ,xg` cle ly `ilyd

.dawp ly dcil z`neh ini ,`ilyd
:z`f ayiine ax ixaca dxizq dywn `pdk axdéì øîà`pdk ax ¨©¥

xa wgvi axl,l`eny,éëä áø øîà éîeoiyyeg mini 'b xg`y ¦¨©©¨¦
,xg` clel,áø øîàäå,zg` dcila zecle ipy miclep xy`kïéà §¨¨©©¥

ãìeäipyd,íeìk Bøéáç øçà ákòúî,oey`xd mr cgi `vei `l` ©¨¨¦§©¥©©£¥§
.xg` clel ef `ilya yeygl oi`y o`kne÷ézLéàwgvi ax wzy - ¦§¦

.aiyd `ledéì øîà,`pdk axàîìcizy z` ayiil yi `ny - ¨©¥¦§¨
,ax ly eizerenyìôða ïàkixg` d`viy `ilyy ax xn`y dn - ¨§¤¤

m` epiid ,dnr clepy xg` clel oiyyeg cle zciln mini 'b
jkle ,akrzdl ipyd cled ieyr eixg`y ,ltp dlitd dligzn

.mini dyly xg`l d`viy `ilya cle did `ny miyyegïáa ïàk̈§¤
àîéi÷xaecn ,akrzn ipyd cled oi`y ax xn`y dn eli`e - ©¨¨

m`e ,z`vl ddey eixg` `ad oi` f`y ,`niiw oa cle did oey`xdy
`id `ilyde ,sqep cle o`k did `ly dgked ef ixd ,cin `vi `l

.[clepy cled ly
:ok yxit envr axy `ian wgvi axdéì øîà,`pdk axl wgvi ax ¨©¥

ì zøîà zàáøc déúzòîL`ly ax ixac aeyiiy dz` xeaq ike - ©§£©§§¦§©§§¥§©
,jci lr ycgzpy yexit `ed ,el` z` el` mixzeq eixac eidi

éëä áø øîà Leøéôa,xn` jke ,eixac z` yxit xak envr ax - §¥¨©©¨¦
ìL ìk ,àéìL äìétä Ck øçàå ìôð äìétäíéîé äL,ltpd zltdl ¦¦¨¤¤§©©¨¦¦¨¦§¨¨§Ÿ¨¨¦

ãìåa àéìMä úà ïéìBz,ltpa -Cìéàå ïàkîz` dlitd m` - ¦¤©¦§¨§¨¨¦¨§¥©
,ltpd zltdl mini dyly xg`l `ilyd,øçà ãìåì ïéLLBçeli`e §¦§¨¨©¥

äãìé`niiw oa cleeléôà ,àéìL äìétä Ck øçàå`ilyd dlitd ¨§¨§©©¨¦¦¨¦§¨£¦
íéîé äøNò ãòå ïàkî,cled zcled xg`l,øçà ãìåì ïéLLBç ïéà ¦¨§©£¨¨¨¦¥§¦§¨¨©¥

.oey`xd mr `vei did xg` cle df did m`y
:dyrn `xnbd d`ian .clea `ily oilez `ly ote` d`ian `xnbd

éáúé eåä äãeäé áøå áøc éãéîìúå ìàeîL,miayei eid -éìçó §¥§©§¦¥§©§©§¨£¨§¦¨¦
ìéæàåxare slg -ìéåcî àéLðî áøc déøa óñBé áø[mewn my-] §¨¦©¥§¥§©§©§¨¦§¦

eäéétàì,mdiptl -éúàå éìàa,`eal xdnn dide -øîà,l`eny §©©§¨¥§¨¥¨©
àøáb ïì éúàmc` o`kl ribd -àúhçc àìéâa déì ïðéîøc- ¨¥¨©§¨§¨¦©¥§¦¨§¦§¨

zel`ya ezegcl xnelk ,mihig ly yw jeza elihdl xyt`y
,zehrenéçãîe éîøîe.aiydl dn rci `ly ezegcle ezeywdle - ©§¥©§¥

àúà éëäcà.sqei ax ribd miizpia -éàî ,ìàeîL déì øîà ©§¨¦£¨¨©¥§¥©
[dkld efi`-]ïéìBz ïéà ,áø øîà éëä ,déì øîà ,àéìLa áø øîà̈©©§¦§¨¨©¥¨¦¨©©¥¦
àéìMä úà,dlitdy ltpdn e` cledn `idy xnelìL øáãa àlà ¤©¦§¨¤¨§¨¨¤

àîéi÷,eiycg elk eli` ,`niiw oa zeidl ie`x did ltpd m` wx - ©¨¨
e` ,eteb rvn`a cg` jxi lra e` ,meh` seb lra dlitd m` la`
jk xg`e ,miiwzdl ie`x epi` eiycg elk m` s`y ,sere dig zxev
`ilydy miyyeg ,mini dyly jeza `ed m` elit` ,`ily dlitd

.[xg` cle ly `id,áøc éãéîìz ìëì ìàeîL eäðéìéiLmd mb m` ©§¦§§¥§¨©§¦¥§©
,axn jk ernydéì éøîàå[el exn`e-]éëäixack ax xn` jk - §¨§¦¥¨¦

.sqei axúeLéa äãeäé áøì dééæç øãähiade eipt l`eny xifgd - £©©§¥§©§¨¦
ax ly ezreny z` milyd `ly lr ,zeterf mipta dcedi ax lr
ax oky ,`ilyd z` ea milez oi` `niiw ly epi`y xacay xnel
`ilyd milez mini dyly lky ,enya lirl xn` l`eny xa wgvi

lea`niiw ly xac did m` oia wlig `le eixac mzq dcedi axe ,c
.[`l m` oiae

:clea `ily ziilz oipra oecl dkiynn `xnbddépéî àòal`y - §¨¦¥
,éaøî ìeàL ïa éñBé éaødy`å ,áøBò úeîc úìtnädlitd eixg` ©¦¥¤¨¥©¦©©¤¤§¥§

eäî àéìLe` ,dlitdy axerd zenca `ilyd z` milez m`d ,epic ¦§¨©
.[cle `la `ily oi` ixdy] xg` cle ly `idy miyyegdéì øîà̈©¥

,iaxïéìBz ïéà,clea `ilya àlàdlitdàéìL Bðéîa LiL øáã ¥¦¤¨§¨¨¤¥§¦¦§¨
,`ily jeza migpen zeidl eizecle jxcy -e` dnda e` mc` enk

iptn ,da `ilyd z` milez `l ,ser zenc dlitd m` la` ,dig
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oifge` mipya cenr ek sc ± oey`x wxtzereay

úåðá éøåðú.wegyl oixepz oiyer zephw zexrp Ðäòáøà åúìçúoa xepz Ð

.ezk`ln dxnbp m` ,d`neh lawn migth drax`äòáøà åéøéùåxepz `nhp Ð

.`nh oiicr Ð migth drax` exiizype ,exaye lecbïðéñøâ éëälk ezlgz Ð

i`nl gthc eaex :"ahexde xerd"a dywne .eaexa eixiye ,ezk`ln xnbzyn ,`edy

ifg?,i`w lecb` Ð "eixiye" i`d :ipyne

:opiazene .eaexa Ð lecb ixiy :xn`w ikde

"drax` eixiy" xn`w `de ,lecba?:opipyne

ied drax`c ,dray xa xepza Ð `edd

.dryz xa xepza Ð `de ,eaexàúâåìôáÐ

`xeriy ied `l xi`n iaxlc ,`kd oebk

.gthaìúåëìå øåðú ïéá àìà çôè åøîà àì
iptn ,uvwil zcner gthn xzei mzdc Ð

zwgece ,lzekl eaxwln xepzd z` akrny

lhpil zcner ,gthn xzei jklid .lzekd z`

Ð daxd dlecb elit` ,ziad cvl la` .`id

.xepzl `ed ciïáéúëãáyxetn exeriyy Ð

.dxezd onäøå÷ì äéã.iean iabl Ðïðáøãî
.mixteq ixacn ezevn lkc ,iean oebk Ðìë

íéîé äùìù`ilye ,dlgz cle `vi oebk Ð

.mini dyly jeza ,eixg`àéìùä ïéìåúÐ

dfd onfd jezc ,xg`l oiyyeg oi`e ,ea

dzidy cled xg` akrzdl `ilyd dieyr

xkfl ayz Ð xkf df m`e .`l Ð ith ,epnn

mr dzid zxg` `ily :opixn` `le ,cala

.`id xg` clec ef `ilye ,genipe ,df cle

.mini dyly cle xg` zedyl `ily jxcc

ïéùùåç êìéàå ïàëîxg` cle `ny Ð

d`neh ini ayze ,did dawpe ,enr did

izk` Ð dawp cle i`d ied inp i`e .dawpc

xdeh ini `pipnc ,`ilyc wtq `ipdn

cg`e mipeny meil d`xz m`y .`xnegl

`l Ð dz`xe ,ipiny mei cr dwqte ,clel

`icda xn`c .mei cbpk mei zxney `ied

meia dz`xy dne ,i`ed dawp `ily

`ilync .ded xdeh mc Ð cg`e mipeny

`ide ,dcp zlgz `iedc `ed `zyde ,opipn

.dreh z`xwpíéìôðá.akrzn Ðúà
áøã äéúúòîùì úøîà,xnelk .dinza Ð

jcicn iyextl ziz` z`ùåøéôá ?Ð

.ikd ax dyxitäãìé.`niiw oa Ðéìàá
éúàå:(`,fi dcp) enk ,`al xdnn didy Ð

.yxbn :yexit ,iacic il`aìéåãîmy Ð

.mewnàúèéçã àìéâázel`ya ,xnelk Ð

.zehrenéçãéîå éîøéî,xnelk Ð

.aiydl rci `ly ,ezegcle ezeywdlàìà
àîéé÷ ìù øáãámiiwzn ea `veiky Ð

m`y ihernl .elk eiycg eid meid m`

oebk ,dnyp ziixal ie`x oi`y xac dlitd

zltn e` meh` seb e` ,rvn`a cg` jxia

dlitd jk xg`e sere dige dnda oin

clel zyyeg dyly jeza elit` Ð `ily

.xg`úåùéá äãåäé áøì äééæç.dildip dxn` `le ,drnyc Ðáøåò úìôîä
åäî àéìùåopilz `l e` .xg` clel yegip `le ,axera `ily opilz in Ð?

åðéîá ùéù.`l Ð ser la` ,dige dndae mc` oebk Ð
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ìáài`n` ,migth drax` el oi`y lecbe :xn`z m`e Ð `edy lk ezlgz ohwa

agexde ,agexa epiid ohwe lecbc :xnel yie !`nh ith ohwa s` `lde ?xedh

.gth daeba ic ,xv `edy ohw la` .eneg wifgdl drax` daeb jixv daxd

åúìçúlk ezlgz :opiqxb zeipyna .eaexa eixiy ,ezk`ln xnbzyn Ð `edy lk

.ezk`ln xnbzyn ,eaexa eixiy ,`edy

cenlzd jxce .'eke ezk`ln xnb edfi`e

.jxevd itl ,dpynd xcqn minrt jtdny

(`,ckw oileg) "ahexde xerd" wxtac meyn

ipz lecb` :ipyne ?ifg i`nl gthc eaex :ira

?xn`w drax` eixiy `de :jixte .seqa dil

,dryz xa xepza Ð `d ,`iyw `l :ipyne

:i"yx mzd yxtne .dray xa xepza Ð `d

ab lr s` ,drax`a ibq Ð dryz xepzac

`lc ab lr s` ,dray xepze .`aex ied `lc

:mz epiaxl dywe .`aexa ibq Ð drax` ied

ezlgz `dc ,ezlgzn xeng eteq didi `l

o`k yxity i"yx yexitk d`xpe !drax`

xepze .`aex ied drax`e ,dray xa xepzc

dil dnlc :dywe .`aexa Ð dryz xa

xa hwpnl dil ded ,dryz xa hwpnl

mzdc i"yx yexitle ?eaexa eixiye ,dpeny

drax` iedc ab lr s` ,dryz hwpc :`gip

dyw `l ,mz epiax dywdy dne .`herin

`l` dyer epi` Ð qxg ilk dyerdc .icin

onf lk ,hrnzpy ilk la` .aeyg xac

,ziviv inecxb enk .lhazn epi` Ð ie`xy

gth eixiy :jixtcn rnyn oke .ibq mixiyac

`gip ded Ð ifg ded i`c :rnyn ?ifg i`nl

.ezlgzn xivac ab lr s` ,dilìë`edy

`aa) "xetgi `l"a mz epiax yxit Ð gth

,gthn xiva `edy lk minrtc (hi `xza

.gthn ith minrteàúâåìôáixiinw `l

iaxc dkeq oteca ibiltc ab lr s`e Ð

gth mewn lkn ,gth ziriaxc xne` oerny

,xepzl la` .`nlr ilekl jixv cg` otecl

`nlr ilekl lzekle xepzd oiac ab lr s`

`de .ibilt xepz mzqa mewn lkn ,gth

dxcw zzity mewn dxikc i"yx yxitc

(a,gl zay) "dxik" wxtac ,wc `l Ð zg`

.zexcw izy zzity mewn edf dxikc xn`

úàzpeek ,xnelk Ð axc dizzrny zxn`

.wzy jkle ,zgky dlgzne ,jnvrn

jixv ,dinza yxity qxhpewd yexitle

.eaiydl yg `l dlgznc xnel

äãìécr elit` `ily dlitd jk xg`e

Ð xg` clel oiyyeg oi` mini dxyr

cled `dzypc onwl xn`c ab lr s`

lke ,giky `l mewn lkn ,miycg dyly

.opiyiig `l Ð opifg `lc dnk

úìôîädig hwp `wec Ð 'ek sere dig

jk xg`e cle dlgza i`c ,sere

digc :mrhd d`xp dxe`kle .xg` clel oiyyeg oi`e ,oilez mini dyly cr ,`ily

:dywe .mdn dpi` `ilydy iwetql `ki` jkle ,litdl miyp ly okxc oi` sere

dxeq` Ð dzvwn dzviy `ily :opzc `d` (a,fr oileg) "dywnd dnda" wxtac

yiy :yexit Ð clea dxeyw dpi`y `l` epy `l ,xfrl` iax xn` :wiqne .dlik`a

`wec `kd rnyn daxc` `d ,iziin ikide .sere dig zltndc jdn ,ikd inp `ipz :iziine .dxeq` jkle ,`ilya xg` clel oiyyeg ,ea dxeyw dpi`c oeike .xg` cle dl

dil miw `l` ,digxe` `le digxe`a ielz xacd oi`c :xnel yie ?mini dnk elit` Ð `niiw oaae ,mini dyly lk oilez digxe`c ltp la` ,digxe` e`lc sere dig

m`e .dy`d irna enk dndad irna elit` ,cled on `ilyd cxtdl dlibx dpi` Ð sere dig dnda xg`l la` ,akrzdl `ilyd dlibx Ð mc` zxev xn`c cenlzdl

ipy xneg dilr lihn ipixd :ipzwcn .xg` cle i`ce `le ,wtq `l` ied `lc `kd opixn` `d ?dlik`a dxeq`c xfrl` iax xn`w i`n` ,clea dxeyw dpi` ike :xn`z

(`,`i) `nw `aac `nw wxtae .eaex `le ey`x `l `vi `l `ny Ð `ki` elit`e ,xg` cle o`k oi` `nlc !`wtq wtq ied ok m`e .ef `ily ly xity genip `ny ,zecle

:yexit Ð !dxeq` dzvwn dzviy `ily :`pipz Ð cle `la `ily zvwn oi`c ?ol rnyn `w i`n :jixtc .ixy `wtq wtqc rnyn ,oey`x meia dzvwn dzviy `ily iab

,cled mcew dzviy `ilya ixii` xfrl` iaxe ,cled xg`y `ilya ixii` `ny ,ipzwc `ziixac :xnel yie !ixye ,`wtq wtq dil ded Ð cle `la `ily zvwn yi m`e

oiyyeg dxeyw dpi`ac di`x iziin mzde .cled xg` d`ay `ilya `l` clea `ilyd oilez exn` `l :oizrnya opixn`ck .ea dxeyw dpi`yk xg` cle my yi i`cec

`d :exaqie mlerd erhic ,xg` cle dnr oi` eh` e` ,daex eh` dzvwn opixfbc ,xfrl` iax dxq` `wtq wtqa elit` :inp i` .mzdc opgei iaxcn iwet`l ,xg` clel

xyt`e ,dzvwn dzvia opixyc efgc oeik .miptay eherin ixy eaex `vi elit`c `ed aezkd zxfbe ,dndaa lk meyn `l` ,`wtq wtq meyn e`l Ð miptay dn opixyc

.ixy `wtq wtq meync mal lr elri `le .eaex `veik iede ,zvwn eze`a y`xd `vic
xneg
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קמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc - dcp(ycew zay meil)

úBða éøepzmxeriye ,mda wgyl zephw zepal miieyrd mixepz - ©¥¨
d`neh zlaw oiprlàéðúc .çôè,øepzaBúlçzzligza - ¤©§©§¨©§¦¨

,ezk`ln dxnbpyn ,eziiyredaeb m` d`neh lawnäòaøà©§¨¨
.migthåokåéøéLdaeba ea x`yp m` ,exaye `nhpy lecb xepz ly §§¨¨
eizeptcäòaøàdrax`n zegt mda `diy cr ,`nh oiicr migth ©§¨¨
,migthíéøeîà íéøác äna ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¤§¨¦£¦

,drax` eixiiye drax` ezligzyaxepzìBãâdit`l ieyry §¨
,mixepz mzq jxck ,dilvlea ìáàxepzïè÷zewepizl ieyrd £¨§¨¨

,dit`l `le ea wgylàeäL ìk Búlçzelit` eziiyr zligza - §¦¨¨¤
d`neh lawn `ed ixd ,`edy lk edaeb m`Bzëàìî øîbzMî- ¦¤¦¨¥§©§

.edewiqde ezk`ln dxnbpy xg`låeli`åéøéLcb xepz ly,[le §§¨¨
Baeøa:`xnbd zx`an .ez`neha `ed oiicr ,edaeb aex x`yp m` - §
änëå`edàeäL ìk,minkg exn`yïkL ,çôè ,éàpé éaø øîà §©¨¨¤¨©©¦©©¤©¤¥

úBða éøepz ïéNBò,wgyl miieyryxeriya,çôèdfn zegta la` ¦©¥¨¤©
.zeynzyn opi`recn dywe ,gth exeriyy sqep xac epivny ixd

.`irye` iax e`pn `l
:`xnbd zvxznéøééî÷ àì àúâeìôadpn `l `irye` iax - ¦§§¨Ÿ¨©§¦

zrcl wx d`neh lawn gth xepz ixde ,zwelgna miiepyd mixac
zegta d`neh lawn xepz oi` xi`n iax zrcl la` ,minkg

.migth drax`n
oa`n lirl eywdy `iyewd lr s` df oirk uexiz zvxzn `xnbd

:xepzdn `veidéëäì úéúàc àzLä,df uexiz icil z`ay dzr - ©§¨§¨¥§¨¦
uxzl jl yi ,zwelgna miiepyd mixac dpn `l `irye` iaxyàä̈

énðon `veid oa`' dpn `l recn (`"r) lirl ziywdy df xac mb - ©¦
y meyn ,gth exeriyy 'xepzdàéä àúâeìtiepy df xac - §§¨¦

.zwelgnaéðz÷cepipy oky -aàôéñ,dpynd dze` lyéaø øîà §¨¨¥¥¨¨©©¦
eøîà àì ,äãeäéexeriyyk xepzl ci df ixd xepzd on `veid oa`y §¨Ÿ¨§

àlà ,çôè`edykøepzä ïî[xepzd oia-],ìúBkìå`ed m`y ¤©¤¨¦©©§©¤
jkitl ,eiyeniy z` hrnne ziad jezl xepzd hlea ,gthn xzei
xzei `ed m` elit` ,ziad cvl oa`dyk la` ,uvwidl `ed cner
xzeia s`e ,uvwidl cner epi`e ziad iyeniy z` rixtn epi` ,gthn
mby mixaeqe miwleg minkge .enr `nhpe xepzl ci df ixd gthn
gth `irye` iax dpn `l jkitl ,gth exeriy ziad cvl `edyk

.[df
.gth xeriy mda epivny mitqep mixac dylyn dywn `xnbd

:`xnbd dywnçôè úøbñî àkéàäåmiptd oglya epivn ixd - §¨¦¨¦§¤¤¤©
:`xnbd zvxzn .gth ddaeby eaiaq dty el dzidy okynay

éøééî à÷ àì ïáéúëãaxaic `l dxeza yxetn exeriyy xaca - §¦§¦¨Ÿ¨©§¦
.`irye` iax

:`xnbd dywnúøBtk àkéàäådide zecrd oex` ly eieqik - §¨¦¨©¤
diaerçôè:`xnbd zvxzn .[(.d) dkeqa x`eank]àì íéLã÷a ¤©§¨¨¦Ÿ
éøééî÷.ycew mdy mixaca `irye` iax xaic `l - ¨©§¦

:`xnbd dywnàkéàäådxew oiprl (:bi oiaexir) epipyy dn §¨¦¨
zaya ea lehlhd xizdl ieand gzta migipny,àéäL äøB÷ì dic'©¨§¨¤¦

.'çôè äáçø:`xnbd zvxznéøééî÷ àì ïðaøãa`irye` iax - §¨¨¤©¦§©¨¨Ÿ¨©§¦
,opaxcn mzevny mixac dpn `léLøtî àìå ïáéúëãa àlà¤¨§¦§¦¨§Ÿ¦¨§¦

eäééøeòéLyxtzp `le dxeza miaezky el` z` wx dpn `l` - ¦©§
wx `ed ieand ly ziriax gexa dxew oewiz oipr lk ixde .mxeriy
,cigid zeyx aygil zegex 'ba zevigna ic dxezdn ik ,opaxcn

.d`pn `l jkle
:d`viy `ilya cle yyg oipra oecl zxfeg `xnbdáéúé[ayi-]áø ¨¦©

dén÷ àzøî øa ìàeîL øa ÷çöé[iptl-]áéúéå ,àðäk áøc ¦§¨©§¥©©§¨©¥§©©£¨§¨¦
øîà÷å,xn`e ayie -,áø øîà äãeäé áø øîàxg` d`viy `ily §¨¨©¨©©§¨¨©©

,cle zcilìL ìkíéðBLàøä íéîé äLdyly jeza d`vi m` - ¨§Ÿ¨¨¦¨¦¦
,cled clepy xg`l miniãìåa àéìMä úà ïéìBz,clep xakyoi`e ¦¤©¦§¨§¨¨

dieyry meyn ,dnr genipy xg` cle ly `id `ilydy miyyeg
cled m` jkle .da didy cled ixg` mini 'b z`vle akrzdl `ily
oiyyeg oi`e ,xkfl `l` dcil z`neh ini zayei dpi` ,xkf `ed

ly `id ef `ilye ,dgenipe clepy cled mr dzid zxg` `ily `ny
.did dawpe ,dnr wenipy xg` clej`Cìéàå ïàkîd`vi m` - ¦¨§¥©

,cled zciln mini dyly xg`l `ilydøçà ãìåì ïéLLBç`ny - §¦§¨¨©¥
zltd zrn zayl dkixve ,did dawpe ,xg` cle ly `ilyd

.dawp ly dcil z`neh ini ,`ilyd
:z`f ayiine ax ixaca dxizq dywn `pdk axdéì øîà`pdk ax ¨©¥

xa wgvi axl,l`eny,éëä áø øîà éîeoiyyeg mini 'b xg`y ¦¨©©¨¦
,xg` clel,áø øîàäå,zg` dcila zecle ipy miclep xy`kïéà §¨¨©©¥

ãìeäipyd,íeìk Bøéáç øçà ákòúî,oey`xd mr cgi `vei `l` ©¨¨¦§©¥©©£¥§
.xg` clel ef `ilya yeygl oi`y o`kne÷ézLéàwgvi ax wzy - ¦§¦

.aiyd `ledéì øîà,`pdk axàîìcizy z` ayiil yi `ny - ¨©¥¦§¨
,ax ly eizerenyìôða ïàkixg` d`viy `ilyy ax xn`y dn - ¨§¤¤

m` epiid ,dnr clepy xg` clel oiyyeg cle zciln mini 'b
jkle ,akrzdl ipyd cled ieyr eixg`y ,ltp dlitd dligzn

.mini dyly xg`l d`viy `ilya cle did `ny miyyegïáa ïàk̈§¤
àîéi÷xaecn ,akrzn ipyd cled oi`y ax xn`y dn eli`e - ©¨¨

m`e ,z`vl ddey eixg` `ad oi` f`y ,`niiw oa cle did oey`xdy
`id `ilyde ,sqep cle o`k did `ly dgked ef ixd ,cin `vi `l

.[clepy cled ly
:ok yxit envr axy `ian wgvi axdéì øîà,`pdk axl wgvi ax ¨©¥

ì zøîà zàáøc déúzòîL`ly ax ixac aeyiiy dz` xeaq ike - ©§£©§§¦§©§§¥§©
,jci lr ycgzpy yexit `ed ,el` z` el` mixzeq eixac eidi

éëä áø øîà Leøéôa,xn` jke ,eixac z` yxit xak envr ax - §¥¨©©¨¦
ìL ìk ,àéìL äìétä Ck øçàå ìôð äìétäíéîé äL,ltpd zltdl ¦¦¨¤¤§©©¨¦¦¨¦§¨¨§Ÿ¨¨¦

ãìåa àéìMä úà ïéìBz,ltpa -Cìéàå ïàkîz` dlitd m` - ¦¤©¦§¨§¨¨¦¨§¥©
,ltpd zltdl mini dyly xg`l `ilyd,øçà ãìåì ïéLLBçeli`e §¦§¨¨©¥

äãìé`niiw oa cleeléôà ,àéìL äìétä Ck øçàå`ilyd dlitd ¨§¨§©©¨¦¦¨¦§¨£¦
íéîé äøNò ãòå ïàkî,cled zcled xg`l,øçà ãìåì ïéLLBç ïéà ¦¨§©£¨¨¨¦¥§¦§¨¨©¥

.oey`xd mr `vei did xg` cle df did m`y
:dyrn `xnbd d`ian .clea `ily oilez `ly ote` d`ian `xnbd

éáúé eåä äãeäé áøå áøc éãéîìúå ìàeîL,miayei eid -éìçó §¥§©§¦¥§©§©§¨£¨§¦¨¦
ìéæàåxare slg -ìéåcî àéLðî áøc déøa óñBé áø[mewn my-] §¨¦©¥§¥§©§©§¨¦§¦

eäéétàì,mdiptl -éúàå éìàa,`eal xdnn dide -øîà,l`eny §©©§¨¥§¨¥¨©
àøáb ïì éúàmc` o`kl ribd -àúhçc àìéâa déì ïðéîøc- ¨¥¨©§¨§¨¦©¥§¦¨§¦§¨

zel`ya ezegcl xnelk ,mihig ly yw jeza elihdl xyt`y
,zehrenéçãîe éîøîe.aiydl dn rci `ly ezegcle ezeywdle - ©§¥©§¥

àúà éëäcà.sqei ax ribd miizpia -éàî ,ìàeîL déì øîà ©§¨¦£¨¨©¥§¥©
[dkld efi`-]ïéìBz ïéà ,áø øîà éëä ,déì øîà ,àéìLa áø øîà̈©©§¦§¨¨©¥¨¦¨©©¥¦
àéìMä úà,dlitdy ltpdn e` cledn `idy xnelìL øáãa àlà ¤©¦§¨¤¨§¨¨¤

àîéi÷,eiycg elk eli` ,`niiw oa zeidl ie`x did ltpd m` wx - ©¨¨
e` ,eteb rvn`a cg` jxi lra e` ,meh` seb lra dlitd m` la`
jk xg`e ,miiwzdl ie`x epi` eiycg elk m` s`y ,sere dig zxev
`ilydy miyyeg ,mini dyly jeza `ed m` elit` ,`ily dlitd

.[xg` cle ly `id,áøc éãéîìz ìëì ìàeîL eäðéìéiLmd mb m` ©§¦§§¥§¨©§¦¥§©
,axn jk ernydéì éøîàå[el exn`e-]éëäixack ax xn` jk - §¨§¦¥¨¦

.sqei axúeLéa äãeäé áøì dééæç øãähiade eipt l`eny xifgd - £©©§¥§©§¨¦
ax ly ezreny z` milyd `ly lr ,zeterf mipta dcedi ax lr
ax oky ,`ilyd z` ea milez oi` `niiw ly epi`y xacay xnel
`ilyd milez mini dyly lky ,enya lirl xn` l`eny xa wgvi

lea`niiw ly xac did m` oia wlig `le eixac mzq dcedi axe ,c
.[`l m` oiae

:clea `ily ziilz oipra oecl dkiynn `xnbddépéî àòal`y - §¨¦¥
,éaøî ìeàL ïa éñBé éaødy`å ,áøBò úeîc úìtnädlitd eixg` ©¦¥¤¨¥©¦©©¤¤§¥§

eäî àéìLe` ,dlitdy axerd zenca `ilyd z` milez m`d ,epic ¦§¨©
.[cle `la `ily oi` ixdy] xg` cle ly `idy miyyegdéì øîà̈©¥

,iaxïéìBz ïéà,clea `ilya àlàdlitdàéìL Bðéîa LiL øáã ¥¦¤¨§¨¨¤¥§¦¦§¨
,`ily jeza migpen zeidl eizecle jxcy -e` dnda e` mc` enk

iptn ,da `ilyd z` milez `l ,ser zenc dlitd m` la` ,dig
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המשך בעמוד דמה



קמד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc - dcp(oey`x meil)

:`xnbd dwiqn .[dpal zilhn lr wcap xegy d`xn s`øîà àlà¤¨¨©
,éMà áøe ,ewlgp ok wgvi axe l`enyéâìôéî÷ déôeb øBçLa- ©©¦§¨¥¨¦§§¦

zilhn iab lr m` ,envr xegyd rav ly dwicad ote`a ewlgpe
.mec` cba iab lr e` dpal

ddic m`e ,`nh zxgd on wenr eravy xegy mcy ,dpyna epipy
:dfa welig yi mcd irav x`ya mb m` dpc `xnbd .xedh epnn

ïlek ,àleò øîàm` ,mda z`nhp dy`dy epipyy mcd irav lk - ¨©¨¨
mcd didïkî ÷Bîòmda epipyy zeninc`d xeriyn xzei mec` - ¨¦¥
,àîèmcd m`eïkî ääéc,mdn xida xzei -øBçMk ,øBäèenk - ¨¥¥¤¦¥¨©¨

.[xegyd ravd iabl epipyy
:`xnbd dywnè÷ðc øBçL àðL éàî àlàåhwp `pzd recn - §¤¨©§¨¨§¨©

`lel :`xnbd zvxzn .xegyd ravd oiprl `weeca df oic dpyna
,xegyd mca df oic yxetna dpey did `pzdyàðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨

y ,xnel jzrca dler did -àðéðç éaø øîàå ìéàBämcy mrhdy ¦§¨©©¦£¦¨
mcy meyn `ed ,`nh xegyøBçL`l` ,ezenvra xegy epi`íBãà ¨¨

àeä,ezligzn did -ä÷lL àlà,dy`d on `viy xg`lCkìéä ¤¨¤¨¨¦§¨
ànèéì énð ïkî ääéc eléôàzxgn xida xzei `edy xegy rav - £¦¥¤¦¥©¦¦©¥

,dwle mec` did `ed mby meyn ,dy`d z` `nhiïì òîLî÷- ¨©§©¨
zxgkn zegt `ed m` xegya s` `l` ,ok epi`y `pzd eprinyn
i`ceae ,xida zeidl dwly mec` mc jxc oi`y meyn mrhde .xedh
x`ya mb el` miwelig mibdep mlerl la` .ezligzn did jk

.epzpyna e`aedy miravd
:`ler lr wleg in` iaxy d`ian `xnbd,øîà àaà øa énà éaø©¦©¦©©¨¨©

ïleëåxzei mcd did m` ,mec`d irav lk -ïkî ÷Bîòxeriyn - §¨¨¦¥
,mda epipyy zeninc`d,àîèm` okeïkî ääécrava didy - ¨¥¥¤¦¥

,mdn xzei xidaàîè énð,`nh dfa mb -î õeçod,øBçMwxy ©¦¨¥¦¨
:`xnbd dywn .'xedh okn ddic' xn`p eiabléðäà éàî àlà¤¨©©£¥

ïðaøc déøeòéLirav lk z` epyyk minkg elired dn ok m` - ¦¥§©¨¨
dn mixida xzei md m` s`y xg`n ,mec`dzvxzn .md mi`nh m

m` wx `nh mcdy epcnll mec`d irav lk z` dpy `pzd :`xnbd
hrn didiy e` ,epipyy minec`d miravd on cg` enk mec` didi

,mdn xida xzeiääéãc ääéc é÷etàìxida `edy mcd `ivedl - §©¥¥¤§¥¤
.`nh epi`y ,miravd on cg`n daxd
:df oipra ztqep dhiy d`ian `xnbdéøîàc àkéàåexn`y yie - §¦¨§¨§¦

,zxg` oeyla ef drenyïleëå ,øîà àaà øa éîøirav lk - ¨¦©©¨¨©§¨
,epipyy mec`dïkî ÷Bîòmdn mec` xzei mcd did m` -,øBäè ¨¦¥¨

m` okeïkî ääécmdn xzei xida mcd did -,øBçMî õeç ,øBäè ¥¤¦¥¨¦¨
.xedh epnn xida did m`e ,`nh epnn wenr did m`y ea epipyy

ïðaøc déøeòéL épäî éëäìez` ex`iay dna minkg elired dfle - §¨¦§©¥¦¥§©¨¨
`edy dn la` ,`nh mdl dnec mcd m` wx oky ,mec`d ixeriy

.xedh ,mdn zegt e` xzei
:minc ze`xn x`ya iepiyd oipra ztqep dhiy d`ian `xnbdøa©

ïleëå ,øîà àøt÷did m` ,mcd ze`xn x`y lk -ïkî ÷Bîò- ©¨¨¨©§¨¨¦¥
,epipyy xeriydn mec` xzei,àîèm`eõeç ,øBäè ,ïkî ääéc ¨¥¥¤¦¥¨

âænî,mina befn oii ly d`xnl dnec `edy mcn -ïkî ÷BîòL ¦¨ª¤¨¦¥
,øBäèm` oke.øBäè ïkî ääéc ¨¥¤¦¥¨

déì eäéãà àøt÷ øaoiik erav did dligzny mc eiptl e`iad - ©©¨¨£¦¥
.epnn xida xzei didpy cr eze` eyilgdy `l` ,befnéëãåxdihe - §¨¥

.eze`éëãå déì e÷éîòàmb dligzny ,xg` mc eiptl e`iad oke - ©£¦¥§¨¥
ddk xzei didpy cr eze` enic`dy `l` befn oiik erav did ok

.ezhiyk ,dfa mb xdihe ,epnnàøáb Léôð änk ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨©¨§¦©§¨
ézòîLîk déaìcdweqtl `xi `l ealy ,df mc` lecb dnk - §¦¥§¦§©§¥

.[ezrenyk
:dpyna epipyíBkøk ïø÷ëe.obd zpita lcbyk mekxkd gnvk - §¤¤©§

:ea miwcea ote` dfi`a zx`an `xnbd,àðzdy` mc miwceay dn ¨¨
`edyk epiid mekxkaàìå ,çì`edyk,Láédpzyn eravy iptn ©§Ÿ¨¥

.yai `edyk
:`xnbd dywn .miwcea mekxkay milr dfi`a dpc `xnbdéðz̈¥

àãç`l` miwcea oi`y ,zg` `ziixaa -ïBzçzkdlrd rava - £¨©©§
,mekxkd ly oezgzdïBéìòk àìå.ely oeilrd dlra miwcea oi`e - §Ÿ¨¤§

Cãéà àéðúå`l` miwcea oi`y zxg` `ziixaa -ïBéìòkrava - §©§¨¦¨¨¤§
,oeilrd dlrd,Cãéà àéðúå .ïBzçzk àìåmcd z` miwcea oi`y §Ÿ©©§§©§¨¦¨

`l`ïBéìòk,mekxkd ly oeilrd dlrd rava -ïBzçzk ïkL ìëå ¨¤§§¨¤¥©©§
.oezgzd dlra miwceay -,Cãéà àéðúåmcd z` miwcea oi`y §©§¨¦¨

`l`ïBzçzk,oezgzd dlrd rava -.ïBéìòk ïkL ìëåyiy dywe ©©§§¨¤¥¨¤§
.zeziixad oia dxizq

:`xnbd zvxznïééåä ïôøè àúìúe éøc àúìz ,ééaà øîàgnvl - ¨©©©¥§¨¨¨¥§¨¨©§¨¨§¨
m`e .milr dyly yi dxey lkae ,milr ly zexey yly yi mekxkd

,mekxka mcd z` wecal dvxzàôøèå äàòéöî àøc èB÷ð§¨¨§¦£¨§©§¨
éa àúòéöîCãwecal mekxkay zirvn`d dxeyd z` jcia qetz - §¦£¨¦¨

`ed df dlry itl ,dxey dze`ay irvn`d dlra wecaze ,da
zirvn`d dxeyay milrd lk ,mpn` .ea wecal xzeia xgaend
.zeziixad oiay dxizqd zvxezn df itle .mda wecal mixyk
`l` wecal yi milr dfi`a zepc opi` zepey`xd zeziixad izyy
wecal jixvy epiid ,'oeilrk `le oezgzk' epipyy dne ,dxey efi`a
dne .dpeilrd dxeyd itlk 'oezgz' z`xwpy zirvn`d dxeya
zirvn`d dxeya wecal jixvy epiid ,'oezgzk `le oeilrk' epipyy
zeziixad izyn epcnle .dpezgzd dxeyd itlk 'oeilr' z`xwpy
lke oezgzk' epipyy dne .zirvn`d dxeya `l` wecal xyk oi`y
mda wecal mixyk oeilrd mbe oezgzd mby rnyny ,'oeilrk oky
dxey dfi`a x`al `ziixad zpeek oi` ,gaeyn oeilrdy `l`
yexite .miwcea zirvn`d dxeyay milr dfi`a `l` ,miwcea
dxeya oexg`d ,xnelk ,oezgzd dlra miwceay `ed `ziixad
epiidc epnn oeilrd dlra miwceay oky lke ,xexa d`xn `edy
oky lke oeilrk' epipyy dne .c`n xexa `edy irvn`d dlrd
oky lke ,dxeya oey`xd ,oeilrd dlra miwceay epiid 'oezgzk
ixacn `veie .irvn`d dlrd `edy oezgzd dlra miwceay
zirvn`d dxeyae ,zirvn`d dxeya wx wecal xyt`y zeziixad
milrd x`ya mb wecal xyt` j` ,irvn`d dlra wecal sicr

.ef dxeyay
:ea wecal icka mekxka sqep i`pz zx`an `xnbddén÷ì eúà ék¦£§©¥

eäáà éaøc,eda` iax iptl mi`a micinlzd eid xy`k -,eäì øîà §©¦£¨¨©§
eðéðL eäééLeâa`edyk `l` df oi` ,mekxka miwceay epipyy dn - §©§¨¦

.ylzpy xg`l `le ,da lcby dnc`l xaegn
:dpyna epipy.äîãà éîéîëemiwcea ote` dfi`a zx`an `xnbd §¥¥£¨¨

:daïðaø eðzepipyy dnà éîéîk,äîãy eyexitäîãà àéáî ¨©¨¨§¥¥£¨¨¥¦£¨¨
î äðîL`xwpd mewníøk úéa úò÷a,ilka dpzepe ,mec` extry §¥¨¦¦§©¥¤¤

éöîeíéî äéìò óon dlrnl mind eteviy cr ilka min ozepe - ¥¦¨¤¨©¦
,d`nh elld mind ravl mcd dnci m`e ,dnc`d.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦

øîBà àáé÷ò éaødnc` `ianøîBà éñBé éaø ,úôãBé úò÷aî ©¦£¦¨¥¦¦§©§©©¦¥¥
.ïäa àöBiëå øñBpb úò÷aî óà øîBà ïBòîL éaø ,éðëñ úò÷aî¦¦§©¦§¦©¦¦§¥©¦¦§©¦¨§©¥¨¤

Cãéà àéðzyexity ,zxg` `ziixaa epipy -'äîãà éîéîëe'`ed ©§¨¦¨§¥¥£¨¨
yéöîe ,íøk úéa úò÷aî äðîL äîãà àéáîíéî äéìò ócr ¥¦£¨¨§¥¨¦¦§©¥¤¤¥¦¨¤¨©¦

dnc`d on dlrnl eidiykly iaerd xeriyïéàå .íeMä útéì÷ ¦§¦©©§¥
íénì øeòéL,ilka zzl jixvy,øôòì øeòéL ïéàc íeMî`l` ¦©©¦¦§¥¦¤¨¨

cr ,min dnc`d lr sivie ,daxd e` hrn ,dvxiy dnc` dnk `iai
.meyd ztilw iaerk dnc`d on dlrnl mind elriy

:dnc` inina dwicaa sqep hxt zx`an `ziixadïúBà ïé÷ãBa ïéàå§¥§¦¨
,ïéìeìözizgza drwy dnc`dy zngn milelv mindyk ,xnelk §¦
,ilkd,ïéøeëò àlàf`y ,mina ahid zaxern dnc`dyk ,xnelk ¤¨£¦

jezl dnc`d d`xn qpkpm`e .mindeììödxfgy ici lr ,mind ¨§
,ilkd zizgzl drwye dnc`dïøëBòå øæBçz` aaxrne xfeg - ¥§§¨

.mind jezl dnc`dïøëBò àeäLëednc`d z` aaxrn `edyk - §¤§¨
,mina,éìëa àlà ,ãia ïøëBò ïéà.ska oebk ¥§¨©¨¤¨¦§¦

:hrnl `pzd `a dn zxxan `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqd - ¦©§¨§
epipyy dn ,daiyid,'éìëa àlà ãia ïúBà ïéøëBò ïéà'wx eyexit ¥§¦¨©¨¤¨¦§¦
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המשך ביאור למסכת נדה ליום ראשון עמ' א

המשך בעמוד דמק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc - dcp(oey`x meil)

:`xnbd zl`eyéðîéäî éîexa daxy xnel zpn`p `zli m`de - ¦§¥§¦
dreh `ny miyyeg oi` m`d ,xnelk ,dfk mc dl xizn did dpg xa
dl xdihy mcl dnec epi` eiykr dz`xy mcde dpeinca `id

.mcewn:`xnbd daiynïéà,`id zpn`p ,ok` -àéðúäåepipy jke - ¦§¨©§¨
,`ziixaaøîBì äMà úðîàðdpi`e ca`pe mc dz`xy dy` - ¤¡¤¤¦¨©

ly e` dly ,xg` mc lr xnel zpn`p ,xedh e` `nh did m` zrcei
mc rava mc ,dzxag,åézãaàå éúéàø äækxedh dfd mcd m`e ¨¤¨¦¦§¦©§¦

mcde dpeinca dreh `id `ny miyyeg oi`e .dze` mixdhn
oigadl zrcei dy`y jkn gkene .df mcl dnec did `l dz`xy
daxy `zli el dxn`y dnl wgvi ax oin`d mb okle .mincd oia

.[eiykr dz`xy mcl dnecd mc dl xdhn did dpg xa xa
:dzxag mc z` xdhl zpn`p dy` m` dpc `xnbdeäì àéòaéà- ¦©§¨§

,dzxagl eze` dz`xde ,mc dz`xy dy` ,daiyid ipa ewtzqd
rava mc ,dzxag dl dxn`eéðBìt Léà øäéè äækd,íëçjkitle ¨¤¦¥¦§¦¨¨

.dxedh z` mbeäî.[`l e` dze` xdhl dfa zpn`p m`d - ©
:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipy ¨§©

äMà úðîàð,ca`pe mc dz`xyøîBìe` dly xg` mc d`xn lr ¤¡¤¤¦¨©
rava mc ,dzxag ly,åézãaàå éúéàø äækepiptly mcd m`e ¨¤¨¦¦§¦©§¦
.dze` mixdhn xedhm`e ,mc ze`xna oigadl zrcei dy`y ixd

.zpn`p `dz dzxagl s` ok
:`xnbd dgecíúä éðàLmeyn ,`ziixaa xacd dpey -déúéìc ¨¦¨¨§¥¥

dn÷ìm` la` .dilr mikneq jkle epiptl epi` dz`xy mcdy - §©¨
.dzxag lr mikneq oi` `ny ,mkgl eze`xdl xyt`e epiptl mcd

:wtqd z` heytl ztqep di`x d`ian `xnbdàzìéc ,òîL àz̈§©§©§¨
àúééà[d`iad-],dì énèå ,äpç øa øa äaøc dén÷ì àîcxg`e ©§¨§¨§©¥§©¨©©©¨§©¥¨

mcd z` d`iad jkékãå äãeäé áøc déøa ÷çöé áøc dén÷ì§©¥§©¦§¨§¥§©§¨§©¥
[xdihe-],dì,df dyrn lr lirl epiywdeéëä ãéáò éëéäåax ¨§¥¦£¦¨¦

,dpg xa xa dax `nihy dn xdhl ,wgviïéà ànéhL íëç àéðúäå§¨©§¨¨¨¤¦¥¥
ïðéøîàå ,'åëå øäèì éàMø Bøéáçaxy ,`iyewd aeyiia epxn`e - £¥©©§©¥§¨§¦©

dligza wgvi,dì énèî äåä ééenèxa xa dax ly eceak meyn ©¥£¨§©¥¨
e ,dpgdéì äøîàc ïåék,`zliàîBé ìëcdpg xa xa dax didékãî ¥¨§¨§¨¥§¨¨§©¥

àðcéàäå ,àðeb éàä ék dì,dl `nih meidy dne -àeämeynLçc ¨¦©©§¨§©¦§¨§¨
dì ékc øãä ,déðéòadler dide .dl xdihe wgvi ax xfg jkl - §¥¥£©©¥¨

dnl oin`dy itl `ed ,wgvi ax dl xdihy dny xnel epzrca
zniiqn .dfk mc xdhn did cinz dpg xa xa daxy el dxn`y

:`iyewd z` `xnbdäî ,àîìàdì àðîémipin`ny jkn gken - ©§¨§¥§¨¨
.epiptl mcdyk s` dy`lmc iabl zpn`p `dzy oicd `ed ok m`e
.epiptl `edyk s` ,dzxag

:`xnbd dgecäãeäé øa ÷çöé áø,`zli ly dxeaic lr jnq `l ©¦§¨©§¨
`l`Cîñ déøîbàmcy eizeaxn laiw envr `edy dn lr jnq - ©§¨¥¨©

xa dax ly eceak meyn `ed dligza `nihy dne .xedh `ed dfk
yegind meyn wx `nih dpg xa xa daxy el dxn`yke .dpg xa
envr `ed m` la` .xedh `edy laiwy itk zexedl xfg ,eipiray
daxy `zli el dxn`y dn lr jneq did `l `ny ,dfa wteqn did
mipin`n oi` epiptl mcdyky itl ,dfk mc xdhn did dpg xa xa

.wtqd hytp `le .[dy`l
:mc d`xna dxedy dnn ea xfgy iaxn dyrn d`ian `xnbdéaø©¦

äìéla íc äàø,xpd xe`lànéèå`edy el d`xp didy itl ,eze` ¨¨¨©©§¨§¦¥
e xfg .`nh mcäàømc eze` z`øäéèå ,íBiadid f`y itl ,eze` ¨¨©§¦¥

xfgy dny ,xnel epzrc lr dler dide .xedh mc `edy el d`xp
,wtqn `l` did `l dlila `nihy dny itl `ed meia eze` d`xe

.xpd xe`l miwcea oi`y iptnïézîäcer meia,úçà äòLeøæç ¦§¦¨¨©©¨©
ànéèåz` aey iax d`x `ly epzrc lr dler dide .mcd eze` z` §¦¥

daeh dii`x ef dzid dlila d`xy dn zn`a `ny yyg `l` ,mcd
jkle yaiizdy itl `ed xedh d`xp did meiay dne ,`nh mcde
.meia mb `nh d`xp did ,gl did eli`e ,dlilan ed`xn dpzyd

,`nihy xg`løîà,iaxéúéòè ànL ,éì éBàizxfgy dna ¨©¦¤¨¨¦¦
.xedh `ed ixd ,xedh ed`xn eiykre li`ed oky ,iz`nihe

wtq oeyl iax hwp recn :`xnbd dywn,'éúéòè ànL'ixdeéàcå ¤¨¨¦¦©©
äòè,dfaøîàé àì ,àéðúcdíëçd`xp `ede yai mc el mi`xnyk ¨¨§©§¨ŸŸ©¨¨

,xedhäéä eléàdf mcBì ïéà (øîà) àlà ,àîè éàcå äéä ,çì ¦¨¨©¨¨©©¨¥¤¨¥
,úBàBø åéðéòM äî àlà ïéicì,xedh `edy el d`xp eiykry oeike ©©¨¤¨©¤¥¨

did meia mcd z` d`xyky xg`n iax mb jkitle .ze`nhl el oi`
yygd iptn eze` `nhle xefgl el did `l xedh `edy el d`xp

.`nh did gl didyk dlila `ny
:`xnbd zvxznàîèa dé÷æçà àøwéòîiax d`xyk dligza - ¥¦¨¨©§§¥§¨¥

itl ,i`ce zxeza `l` ,cala wtqn eze` `nih `l ,dlila mcd z`
.xpd xe`l mc miwceay xaeq iax oky ,dxexa dzid dlild zii`xy

eépzLàc àøôöì àæçc ïåékerav dpzydy xweaa d`xy xg`ne - ¥¨©£¨§©§¨§¦§©¥
,oialde,(äéì) øîàdf mcäåä øBäè éàcå`l ,xnelk ,dlila mb ¨©©©¨£¨

ila mb `l` ,oiald eiykr,did jk dléæçúà àìc àeä äìéláe©©§¨§Ÿ¦§£¥
øétL.eze` xdihe xfg okle .xexa d`xp did `l dlilay `l` - ©¦

eépzLà øãäc àæçc ïåékmcd jiynd meid jynday d`xy oeike - ¥¨©£¨§¨©¦§©¥
,oialdle zepzydléàä ,øîàdf mc -,àeä àîèd`xp didy enke ¨©©¨¥

.daeh dii`x dlild zii`x dzid oky ,dlilaà÷c àeä çkôîe¦§¨§¨
ìéæàå çkôîd`xny meyn `ed ,meia erav dpzydy dne - §©©§¨¦

d`x xake li`ede .e`nhl iax xfg jkle ,epnn xaer ely zinenc`d
did `l ,`nh el d`xp dide xpd xe`l dlila mcd z` mcewn iax

.meia d`xy dn itk weqtl eilr
:`xnbd zxtqn .mcd z` ze`xl jixv xe` dfi`a zxxan `xnbd

÷éãa éaømc wca -,[øpä øBàìe÷éãa óñBé éaøa ìàòîLé éaø ©¦¨¦§©¥©¦¦§¨¥§©¦¥¨¦
ïpeòîä íBéadfk meia wcea dide ,minyd z` eqik mipprdy meia - §©§¨
éãenò éðéa.lecb xe` my did `ly s` ,yxcnd zia icenr oia - ¥¥©¥

ïleëå ,ìàeîL øa énà áø øîà,mcd ze`xn lk -ïé÷ãBa ïéà ¨©©©¦©§¥§¨¥§¦
ìöì änç ïéa àlà ïúBàzx`an .lvl ,ynydn ribnd xe`d oia - ¨¤¨¥©¨§¥

:'lvl dng oia' yexit `xnbddeáà øa äaø øîà ïîçð áøyxtn ©©§¨¨©©¨©£©
mcd z` d`exy `id dpeekdyänça,dxi`n ynydyk -ìöáe ©©¨§¥

Bãé.[wceae ,dipyd ecia eilr lvine zg`d eci lr mcd z` ozepe - ¨
:dpyna epipy'åë íé÷ìç éðL ,âeænëå.ipexyd oiid on ,oii cg`e min §©¨§¥£¨¦

:ea miwceay oii ly sqep beq zx`an `xnbdàðz,`ziixaa epipy - ¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc - dcp(ycew zay meil)

milez mini dyly jeza elit` df ote`a jkitl ,`ily epina oi`y
.[genipy] xg` cle ly `id `ilydy

,iax z` l`ye iqei iax siqedeäî Ba äøeL÷`ilyd dzid m` - §¨©
dze` milez df ote`a `ny ,dlitdy axer zenc dze`a dxeyw

,`ily epina oi`y s`e ,dadéì øîà,iaxBðéàL øácixyt` ¨©¥¨¨¤¥
,zìàLdxeyw `ily `vzy xyt` i` ,`ily epina oi`e li`edy ¨©§¨

.axer ly zenca `edy ltpa
:iax lr `ziixan dywn `xnbddéáéúéà-lr daiyid ipa eywd ¥¦¥

ixd ,zeter ly zenca dxeyw `ily didzy xyt` i`y xn`y iax
dy` ,`ziixaa epipyúìtnäl dnecd ltpäîäa ïéîe`äiç ©©¤¤¦§¥¨©¨

óBòå,ådlitdïéà ïänò äøeLw àéìMäL ïîæa ,ïänò àéìL §§¦§¨¦¨¤¦§©¤©¦§¨§¨¦¨¤¥
øçà ãìåì ïéLLBç-xnelokle ,genipe xg` cle ly `id `ilydy §¦§¨¨©¥

m` la` ,dxedh dy`d ,mc `la dcild dzid m`àéìL ïéà¥¦§¨
øçà ãìåì ïéLLBç ïänò äøeL÷cle ly `ilyd `ny miyyeg - §¨¦¨¤§¦§¨¨©¥

jkitl ,genipy xg`ïäéìò ìéhî éðéøä£¥¦©¦£¥¤
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קמה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc - dcp(oey`x meil)

:`xnbd dwiqn .[dpal zilhn lr wcap xegy d`xn s`øîà àlà¤¨¨©
,éMà áøe ,ewlgp ok wgvi axe l`enyéâìôéî÷ déôeb øBçLa- ©©¦§¨¥¨¦§§¦

zilhn iab lr m` ,envr xegyd rav ly dwicad ote`a ewlgpe
.mec` cba iab lr e` dpal

ddic m`e ,`nh zxgd on wenr eravy xegy mcy ,dpyna epipy
:dfa welig yi mcd irav x`ya mb m` dpc `xnbd .xedh epnn

ïlek ,àleò øîàm` ,mda z`nhp dy`dy epipyy mcd irav lk - ¨©¨¨
mcd didïkî ÷Bîòmda epipyy zeninc`d xeriyn xzei mec` - ¨¦¥
,àîèmcd m`eïkî ääéc,mdn xida xzei -øBçMk ,øBäèenk - ¨¥¥¤¦¥¨©¨

.[xegyd ravd iabl epipyy
:`xnbd dywnè÷ðc øBçL àðL éàî àlàåhwp `pzd recn - §¤¨©§¨¨§¨©

`lel :`xnbd zvxzn .xegyd ravd oiprl `weeca df oic dpyna
,xegyd mca df oic yxetna dpey did `pzdyàðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨

y ,xnel jzrca dler did -àðéðç éaø øîàå ìéàBämcy mrhdy ¦§¨©©¦£¦¨
mcy meyn `ed ,`nh xegyøBçL`l` ,ezenvra xegy epi`íBãà ¨¨

àeä,ezligzn did -ä÷lL àlà,dy`d on `viy xg`lCkìéä ¤¨¤¨¨¦§¨
ànèéì énð ïkî ääéc eléôàzxgn xida xzei `edy xegy rav - £¦¥¤¦¥©¦¦©¥

,dwle mec` did `ed mby meyn ,dy`d z` `nhiïì òîLî÷- ¨©§©¨
zxgkn zegt `ed m` xegya s` `l` ,ok epi`y `pzd eprinyn
i`ceae ,xida zeidl dwly mec` mc jxc oi`y meyn mrhde .xedh
x`ya mb el` miwelig mibdep mlerl la` .ezligzn did jk

.epzpyna e`aedy miravd
:`ler lr wleg in` iaxy d`ian `xnbd,øîà àaà øa énà éaø©¦©¦©©¨¨©

ïleëåxzei mcd did m` ,mec`d irav lk -ïkî ÷Bîòxeriyn - §¨¨¦¥
,mda epipyy zeninc`d,àîèm` okeïkî ääécrava didy - ¨¥¥¤¦¥

,mdn xzei xidaàîè énð,`nh dfa mb -î õeçod,øBçMwxy ©¦¨¥¦¨
:`xnbd dywn .'xedh okn ddic' xn`p eiabléðäà éàî àlà¤¨©©£¥

ïðaøc déøeòéLirav lk z` epyyk minkg elired dn ok m` - ¦¥§©¨¨
dn mixida xzei md m` s`y xg`n ,mec`dzvxzn .md mi`nh m

m` wx `nh mcdy epcnll mec`d irav lk z` dpy `pzd :`xnbd
hrn didiy e` ,epipyy minec`d miravd on cg` enk mec` didi

,mdn xida xzeiääéãc ääéc é÷etàìxida `edy mcd `ivedl - §©¥¥¤§¥¤
.`nh epi`y ,miravd on cg`n daxd
:df oipra ztqep dhiy d`ian `xnbdéøîàc àkéàåexn`y yie - §¦¨§¨§¦

,zxg` oeyla ef drenyïleëå ,øîà àaà øa éîøirav lk - ¨¦©©¨¨©§¨
,epipyy mec`dïkî ÷Bîòmdn mec` xzei mcd did m` -,øBäè ¨¦¥¨

m` okeïkî ääécmdn xzei xida mcd did -,øBçMî õeç ,øBäè ¥¤¦¥¨¦¨
.xedh epnn xida did m`e ,`nh epnn wenr did m`y ea epipyy

ïðaøc déøeòéL épäî éëäìez` ex`iay dna minkg elired dfle - §¨¦§©¥¦¥§©¨¨
`edy dn la` ,`nh mdl dnec mcd m` wx oky ,mec`d ixeriy

.xedh ,mdn zegt e` xzei
:minc ze`xn x`ya iepiyd oipra ztqep dhiy d`ian `xnbdøa©

ïleëå ,øîà àøt÷did m` ,mcd ze`xn x`y lk -ïkî ÷Bîò- ©¨¨¨©§¨¨¦¥
,epipyy xeriydn mec` xzei,àîèm`eõeç ,øBäè ,ïkî ääéc ¨¥¥¤¦¥¨

âænî,mina befn oii ly d`xnl dnec `edy mcn -ïkî ÷BîòL ¦¨ª¤¨¦¥
,øBäèm` oke.øBäè ïkî ääéc ¨¥¤¦¥¨

déì eäéãà àøt÷ øaoiik erav did dligzny mc eiptl e`iad - ©©¨¨£¦¥
.epnn xida xzei didpy cr eze` eyilgdy `l` ,befnéëãåxdihe - §¨¥

.eze`éëãå déì e÷éîòàmb dligzny ,xg` mc eiptl e`iad oke - ©£¦¥§¨¥
ddk xzei didpy cr eze` enic`dy `l` befn oiik erav did ok

.ezhiyk ,dfa mb xdihe ,epnnàøáb Léôð änk ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨©¨§¦©§¨
ézòîLîk déaìcdweqtl `xi `l ealy ,df mc` lecb dnk - §¦¥§¦§©§¥

.[ezrenyk
:dpyna epipyíBkøk ïø÷ëe.obd zpita lcbyk mekxkd gnvk - §¤¤©§

:ea miwcea ote` dfi`a zx`an `xnbd,àðzdy` mc miwceay dn ¨¨
`edyk epiid mekxkaàìå ,çì`edyk,Láédpzyn eravy iptn ©§Ÿ¨¥

.yai `edyk
:`xnbd dywn .miwcea mekxkay milr dfi`a dpc `xnbdéðz̈¥

àãç`l` miwcea oi`y ,zg` `ziixaa -ïBzçzkdlrd rava - £¨©©§
,mekxkd ly oezgzdïBéìòk àìå.ely oeilrd dlra miwcea oi`e - §Ÿ¨¤§

Cãéà àéðúå`l` miwcea oi`y zxg` `ziixaa -ïBéìòkrava - §©§¨¦¨¨¤§
,oeilrd dlrd,Cãéà àéðúå .ïBzçzk àìåmcd z` miwcea oi`y §Ÿ©©§§©§¨¦¨

`l`ïBéìòk,mekxkd ly oeilrd dlrd rava -ïBzçzk ïkL ìëå ¨¤§§¨¤¥©©§
.oezgzd dlra miwceay -,Cãéà àéðúåmcd z` miwcea oi`y §©§¨¦¨

`l`ïBzçzk,oezgzd dlrd rava -.ïBéìòk ïkL ìëåyiy dywe ©©§§¨¤¥¨¤§
.zeziixad oia dxizq

:`xnbd zvxznïééåä ïôøè àúìúe éøc àúìz ,ééaà øîàgnvl - ¨©©©¥§¨¨¨¥§¨¨©§¨¨§¨
m`e .milr dyly yi dxey lkae ,milr ly zexey yly yi mekxkd

,mekxka mcd z` wecal dvxzàôøèå äàòéöî àøc èB÷ð§¨¨§¦£¨§©§¨
éa àúòéöîCãwecal mekxkay zirvn`d dxeyd z` jcia qetz - §¦£¨¦¨

`ed df dlry itl ,dxey dze`ay irvn`d dlra wecaze ,da
zirvn`d dxeyay milrd lk ,mpn` .ea wecal xzeia xgaend
.zeziixad oiay dxizqd zvxezn df itle .mda wecal mixyk
`l` wecal yi milr dfi`a zepc opi` zepey`xd zeziixad izyy
wecal jixvy epiid ,'oeilrk `le oezgzk' epipyy dne ,dxey efi`a
dne .dpeilrd dxeyd itlk 'oezgz' z`xwpy zirvn`d dxeya
zirvn`d dxeya wecal jixvy epiid ,'oezgzk `le oeilrk' epipyy
zeziixad izyn epcnle .dpezgzd dxeyd itlk 'oeilr' z`xwpy
lke oezgzk' epipyy dne .zirvn`d dxeya `l` wecal xyk oi`y
mda wecal mixyk oeilrd mbe oezgzd mby rnyny ,'oeilrk oky
dxey dfi`a x`al `ziixad zpeek oi` ,gaeyn oeilrdy `l`
yexite .miwcea zirvn`d dxeyay milr dfi`a `l` ,miwcea
dxeya oexg`d ,xnelk ,oezgzd dlra miwceay `ed `ziixad
epiidc epnn oeilrd dlra miwceay oky lke ,xexa d`xn `edy
oky lke oeilrk' epipyy dne .c`n xexa `edy irvn`d dlrd
oky lke ,dxeya oey`xd ,oeilrd dlra miwceay epiid 'oezgzk
ixacn `veie .irvn`d dlrd `edy oezgzd dlra miwceay
zirvn`d dxeyae ,zirvn`d dxeya wx wecal xyt`y zeziixad
milrd x`ya mb wecal xyt` j` ,irvn`d dlra wecal sicr

.ef dxeyay
:ea wecal icka mekxka sqep i`pz zx`an `xnbddén÷ì eúà ék¦£§©¥

eäáà éaøc,eda` iax iptl mi`a micinlzd eid xy`k -,eäì øîà §©¦£¨¨©§
eðéðL eäééLeâa`edyk `l` df oi` ,mekxka miwceay epipyy dn - §©§¨¦

.ylzpy xg`l `le ,da lcby dnc`l xaegn
:dpyna epipy.äîãà éîéîëemiwcea ote` dfi`a zx`an `xnbd §¥¥£¨¨

:daïðaø eðzepipyy dnà éîéîk,äîãy eyexitäîãà àéáî ¨©¨¨§¥¥£¨¨¥¦£¨¨
î äðîL`xwpd mewníøk úéa úò÷a,ilka dpzepe ,mec` extry §¥¨¦¦§©¥¤¤

éöîeíéî äéìò óon dlrnl mind eteviy cr ilka min ozepe - ¥¦¨¤¨©¦
,d`nh elld mind ravl mcd dnci m`e ,dnc`d.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦

øîBà àáé÷ò éaødnc` `ianøîBà éñBé éaø ,úôãBé úò÷aî ©¦£¦¨¥¦¦§©§©©¦¥¥
.ïäa àöBiëå øñBpb úò÷aî óà øîBà ïBòîL éaø ,éðëñ úò÷aî¦¦§©¦§¦©¦¦§¥©¦¦§©¦¨§©¥¨¤

Cãéà àéðzyexity ,zxg` `ziixaa epipy -'äîãà éîéîëe'`ed ©§¨¦¨§¥¥£¨¨
yéöîe ,íøk úéa úò÷aî äðîL äîãà àéáîíéî äéìò ócr ¥¦£¨¨§¥¨¦¦§©¥¤¤¥¦¨¤¨©¦

dnc`d on dlrnl eidiykly iaerd xeriyïéàå .íeMä útéì÷ ¦§¦©©§¥
íénì øeòéL,ilka zzl jixvy,øôòì øeòéL ïéàc íeMî`l` ¦©©¦¦§¥¦¤¨¨

cr ,min dnc`d lr sivie ,daxd e` hrn ,dvxiy dnc` dnk `iai
.meyd ztilw iaerk dnc`d on dlrnl mind elriy

:dnc` inina dwicaa sqep hxt zx`an `ziixadïúBà ïé÷ãBa ïéàå§¥§¦¨
,ïéìeìözizgza drwy dnc`dy zngn milelv mindyk ,xnelk §¦
,ilkd,ïéøeëò àlàf`y ,mina ahid zaxern dnc`dyk ,xnelk ¤¨£¦

jezl dnc`d d`xn qpkpm`e .mindeììödxfgy ici lr ,mind ¨§
,ilkd zizgzl drwye dnc`dïøëBòå øæBçz` aaxrne xfeg - ¥§§¨

.mind jezl dnc`dïøëBò àeäLëednc`d z` aaxrn `edyk - §¤§¨
,mina,éìëa àlà ,ãia ïøëBò ïéà.ska oebk ¥§¨©¨¤¨¦§¦

:hrnl `pzd `a dn zxxan `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqd - ¦©§¨§
epipyy dn ,daiyid,'éìëa àlà ãia ïúBà ïéøëBò ïéà'wx eyexit ¥§¦¨©¨¤¨¦§¦
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המשך בעמוד דמק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc - dcp(oey`x meil)

:`xnbd zl`eyéðîéäî éîexa daxy xnel zpn`p `zli m`de - ¦§¥§¦
dreh `ny miyyeg oi` m`d ,xnelk ,dfk mc dl xizn did dpg xa
dl xdihy mcl dnec epi` eiykr dz`xy mcde dpeinca `id

.mcewn:`xnbd daiynïéà,`id zpn`p ,ok` -àéðúäåepipy jke - ¦§¨©§¨
,`ziixaaøîBì äMà úðîàðdpi`e ca`pe mc dz`xy dy` - ¤¡¤¤¦¨©

ly e` dly ,xg` mc lr xnel zpn`p ,xedh e` `nh did m` zrcei
mc rava mc ,dzxag,åézãaàå éúéàø äækxedh dfd mcd m`e ¨¤¨¦¦§¦©§¦

mcde dpeinca dreh `id `ny miyyeg oi`e .dze` mixdhn
oigadl zrcei dy`y jkn gkene .df mcl dnec did `l dz`xy
daxy `zli el dxn`y dnl wgvi ax oin`d mb okle .mincd oia

.[eiykr dz`xy mcl dnecd mc dl xdhn did dpg xa xa
:dzxag mc z` xdhl zpn`p dy` m` dpc `xnbdeäì àéòaéà- ¦©§¨§

,dzxagl eze` dz`xde ,mc dz`xy dy` ,daiyid ipa ewtzqd
rava mc ,dzxag dl dxn`eéðBìt Léà øäéè äækd,íëçjkitle ¨¤¦¥¦§¦¨¨

.dxedh z` mbeäî.[`l e` dze` xdhl dfa zpn`p m`d - ©
:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipy ¨§©

äMà úðîàð,ca`pe mc dz`xyøîBìe` dly xg` mc d`xn lr ¤¡¤¤¦¨©
rava mc ,dzxag ly,åézãaàå éúéàø äækepiptly mcd m`e ¨¤¨¦¦§¦©§¦
.dze` mixdhn xedhm`e ,mc ze`xna oigadl zrcei dy`y ixd

.zpn`p `dz dzxagl s` ok
:`xnbd dgecíúä éðàLmeyn ,`ziixaa xacd dpey -déúéìc ¨¦¨¨§¥¥

dn÷ìm` la` .dilr mikneq jkle epiptl epi` dz`xy mcdy - §©¨
.dzxag lr mikneq oi` `ny ,mkgl eze`xdl xyt`e epiptl mcd

:wtqd z` heytl ztqep di`x d`ian `xnbdàzìéc ,òîL àz̈§©§©§¨
àúééà[d`iad-],dì énèå ,äpç øa øa äaøc dén÷ì àîcxg`e ©§¨§¨§©¥§©¨©©©¨§©¥¨

mcd z` d`iad jkékãå äãeäé áøc déøa ÷çöé áøc dén÷ì§©¥§©¦§¨§¥§©§¨§©¥
[xdihe-],dì,df dyrn lr lirl epiywdeéëä ãéáò éëéäåax ¨§¥¦£¦¨¦

,dpg xa xa dax `nihy dn xdhl ,wgviïéà ànéhL íëç àéðúäå§¨©§¨¨¨¤¦¥¥
ïðéøîàå ,'åëå øäèì éàMø Bøéáçaxy ,`iyewd aeyiia epxn`e - £¥©©§©¥§¨§¦©

dligza wgvi,dì énèî äåä ééenèxa xa dax ly eceak meyn ©¥£¨§©¥¨
e ,dpgdéì äøîàc ïåék,`zliàîBé ìëcdpg xa xa dax didékãî ¥¨§¨§¨¥§¨¨§©¥

àðcéàäå ,àðeb éàä ék dì,dl `nih meidy dne -àeämeynLçc ¨¦©©§¨§©¦§¨§¨
dì ékc øãä ,déðéòadler dide .dl xdihe wgvi ax xfg jkl - §¥¥£©©¥¨

dnl oin`dy itl `ed ,wgvi ax dl xdihy dny xnel epzrca
zniiqn .dfk mc xdhn did cinz dpg xa xa daxy el dxn`y

:`iyewd z` `xnbdäî ,àîìàdì àðîémipin`ny jkn gken - ©§¨§¥§¨¨
.epiptl mcdyk s` dy`lmc iabl zpn`p `dzy oicd `ed ok m`e
.epiptl `edyk s` ,dzxag

:`xnbd dgecäãeäé øa ÷çöé áø,`zli ly dxeaic lr jnq `l ©¦§¨©§¨
`l`Cîñ déøîbàmcy eizeaxn laiw envr `edy dn lr jnq - ©§¨¥¨©

xa dax ly eceak meyn `ed dligza `nihy dne .xedh `ed dfk
yegind meyn wx `nih dpg xa xa daxy el dxn`yke .dpg xa
envr `ed m` la` .xedh `edy laiwy itk zexedl xfg ,eipiray
daxy `zli el dxn`y dn lr jneq did `l `ny ,dfa wteqn did
mipin`n oi` epiptl mcdyky itl ,dfk mc xdhn did dpg xa xa

.wtqd hytp `le .[dy`l
:mc d`xna dxedy dnn ea xfgy iaxn dyrn d`ian `xnbdéaø©¦

äìéla íc äàø,xpd xe`lànéèå`edy el d`xp didy itl ,eze` ¨¨¨©©§¨§¦¥
e xfg .`nh mcäàømc eze` z`øäéèå ,íBiadid f`y itl ,eze` ¨¨©§¦¥

xfgy dny ,xnel epzrc lr dler dide .xedh mc `edy el d`xp
,wtqn `l` did `l dlila `nihy dny itl `ed meia eze` d`xe

.xpd xe`l miwcea oi`y iptnïézîäcer meia,úçà äòLeøæç ¦§¦¨¨©©¨©
ànéèåz` aey iax d`x `ly epzrc lr dler dide .mcd eze` z` §¦¥

daeh dii`x ef dzid dlila d`xy dn zn`a `ny yyg `l` ,mcd
jkle yaiizdy itl `ed xedh d`xp did meiay dne ,`nh mcde
.meia mb `nh d`xp did ,gl did eli`e ,dlilan ed`xn dpzyd

,`nihy xg`løîà,iaxéúéòè ànL ,éì éBàizxfgy dna ¨©¦¤¨¨¦¦
.xedh `ed ixd ,xedh ed`xn eiykre li`ed oky ,iz`nihe

wtq oeyl iax hwp recn :`xnbd dywn,'éúéòè ànL'ixdeéàcå ¤¨¨¦¦©©
äòè,dfaøîàé àì ,àéðúcdíëçd`xp `ede yai mc el mi`xnyk ¨¨§©§¨ŸŸ©¨¨

,xedhäéä eléàdf mcBì ïéà (øîà) àlà ,àîè éàcå äéä ,çì ¦¨¨©¨¨©©¨¥¤¨¥
,úBàBø åéðéòM äî àlà ïéicì,xedh `edy el d`xp eiykry oeike ©©¨¤¨©¤¥¨

did meia mcd z` d`xyky xg`n iax mb jkitle .ze`nhl el oi`
yygd iptn eze` `nhle xefgl el did `l xedh `edy el d`xp

.`nh did gl didyk dlila `ny
:`xnbd zvxznàîèa dé÷æçà àøwéòîiax d`xyk dligza - ¥¦¨¨©§§¥§¨¥

itl ,i`ce zxeza `l` ,cala wtqn eze` `nih `l ,dlila mcd z`
.xpd xe`l mc miwceay xaeq iax oky ,dxexa dzid dlild zii`xy

eépzLàc àøôöì àæçc ïåékerav dpzydy xweaa d`xy xg`ne - ¥¨©£¨§©§¨§¦§©¥
,oialde,(äéì) øîàdf mcäåä øBäè éàcå`l ,xnelk ,dlila mb ¨©©©¨£¨

ila mb `l` ,oiald eiykr,did jk dléæçúà àìc àeä äìéláe©©§¨§Ÿ¦§£¥
øétL.eze` xdihe xfg okle .xexa d`xp did `l dlilay `l` - ©¦

eépzLà øãäc àæçc ïåékmcd jiynd meid jynday d`xy oeike - ¥¨©£¨§¨©¦§©¥
,oialdle zepzydléàä ,øîàdf mc -,àeä àîèd`xp didy enke ¨©©¨¥

.daeh dii`x dlild zii`x dzid oky ,dlilaà÷c àeä çkôîe¦§¨§¨
ìéæàå çkôîd`xny meyn `ed ,meia erav dpzydy dne - §©©§¨¦

d`x xake li`ede .e`nhl iax xfg jkle ,epnn xaer ely zinenc`d
did `l ,`nh el d`xp dide xpd xe`l dlila mcd z` mcewn iax

.meia d`xy dn itk weqtl eilr
:`xnbd zxtqn .mcd z` ze`xl jixv xe` dfi`a zxxan `xnbd

÷éãa éaømc wca -,[øpä øBàìe÷éãa óñBé éaøa ìàòîLé éaø ©¦¨¦§©¥©¦¦§¨¥§©¦¥¨¦
ïpeòîä íBéadfk meia wcea dide ,minyd z` eqik mipprdy meia - §©§¨
éãenò éðéa.lecb xe` my did `ly s` ,yxcnd zia icenr oia - ¥¥©¥

ïleëå ,ìàeîL øa énà áø øîà,mcd ze`xn lk -ïé÷ãBa ïéà ¨©©©¦©§¥§¨¥§¦
ìöì änç ïéa àlà ïúBàzx`an .lvl ,ynydn ribnd xe`d oia - ¨¤¨¥©¨§¥

:'lvl dng oia' yexit `xnbddeáà øa äaø øîà ïîçð áøyxtn ©©§¨¨©©¨©£©
mcd z` d`exy `id dpeekdyänça,dxi`n ynydyk -ìöáe ©©¨§¥

Bãé.[wceae ,dipyd ecia eilr lvine zg`d eci lr mcd z` ozepe - ¨
:dpyna epipy'åë íé÷ìç éðL ,âeænëå.ipexyd oiid on ,oii cg`e min §©¨§¥£¨¦

:ea miwceay oii ly sqep beq zx`an `xnbdàðz,`ziixaa epipy - ¨¨
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המשך ביאור למסכת נדה ליום ראשון עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc - dcp(ycew zay meil)

milez mini dyly jeza elit` df ote`a jkitl ,`ily epina oi`y
.[genipy] xg` cle ly `id `ilydy

,iax z` l`ye iqei iax siqedeäî Ba äøeL÷`ilyd dzid m` - §¨©
dze` milez df ote`a `ny ,dlitdy axer zenc dze`a dxeyw

,`ily epina oi`y s`e ,dadéì øîà,iaxBðéàL øácixyt` ¨©¥¨¨¤¥
,zìàLdxeyw `ily `vzy xyt` i` ,`ily epina oi`e li`edy ¨©§¨

.axer ly zenca `edy ltpa
:iax lr `ziixan dywn `xnbddéáéúéà-lr daiyid ipa eywd ¥¦¥

ixd ,zeter ly zenca dxeyw `ily didzy xyt` i`y xn`y iax
dy` ,`ziixaa epipyúìtnäl dnecd ltpäîäa ïéîe`äiç ©©¤¤¦§¥¨©¨

óBòå,ådlitdïéà ïänò äøeLw àéìMäL ïîæa ,ïänò àéìL §§¦§¨¦¨¤¦§©¤©¦§¨§¨¦¨¤¥
øçà ãìåì ïéLLBç-xnelokle ,genipe xg` cle ly `id `ilydy §¦§¨¨©¥

m` la` ,dxedh dy`d ,mc `la dcild dzid m`àéìL ïéà¥¦§¨
øçà ãìåì ïéLLBç ïänò äøeL÷cle ly `ilyd `ny miyyeg - §¨¦¨¤§¦§¨¨©¥

jkitl ,genipy xg`ïäéìò ìéhî éðéøä£¥¦©¦£¥¤
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המשך ביאור למסכת נדה ליום שבת דודש עמ' ב



קמו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc - dcp(ipy meil)

äðáìla` ,`id xya oiny ,dpal dzid dlitdy dkizgd xy`k - §¨¨
.dcil z`neh d`nh dpi` ,xg` oeeba dkizgd dzid m`ék ïëå§¥¦

áééãç ïîc àâeæ àúàmewnd ipan minkg icinlz bef `ayk - £¨¨§¦©§¨
,'aiicg'déãéa àúéðúî éúééàå àúà`ziixa `iade befd eze` `a - £¨§©§¥©§¦¨¦¥

,da epy jke ,`cqg ax ixack eiciadòøB÷ ,äðáì äëéúç úìtnä©©¤¤£¦¨§¨¨§¨
,wceae dkizgd z` rxew -,íöò da Lé íà`id ltp zkizg ixd ¦¤¨¤¤

eäàîè Bnàz`neh.äãéìmby `cqg axk ef `ziixan gkene ¦§¥¨¥¨
.[dpal dkizgd dzid m` `l` dcil d`nh dpi` mvr d`vnpyk

:dkeza mc `vnpy dkizg oipra ztqep drc d`ian `xnbdøîà̈©
äëéúç úìtnä ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaødz`x `le ©¦¨¨¦©¦¦§¤©©©¤¤£¦¨

,mc dnrdòøB÷,wceae dkizgd z` rxew -øeâà íc äa Lé íà §¨¦¤¨¨¨
,dkeza qepk daexn mc -äàîè,dcp z`neh ezngn,åàì íàås` §¥¨§¦¨

ef ixd ,mc hrn dkeza `vnpy it lr.äøBäè§¨
xaeq igei oa oerny iax :`xnbd zyxtnñeëîeñkzngn `nihy §§

mc wxy mixaeqd epizpyna minkgk `le ,dkizga `vnpd mc
,dkezay mc `le `nhn dnryeälekî àìé÷åmixaeqd oian j` - §¦¨¦§

iptn ,mlekn lwind `ed igei oa oerny iax ,`nhn dkizgd mcy
dkezy `l` ynn mc dkeza `vnp `lyk elit` `g` iax zrcly
,`edy lk elit`e ,ynn mc `vnp m` qekneq zrcle ,d`nh mic`n
xeb` mc `vniy cr d`nh dpi` igei oa oerny iaxle ,d`nh

.dxedh ef ixd mc hrn `vnp m` la` ,dkeza
:'zxtetya mc dz`x' oica wtq d`ian `xnbdéaø dépéî àòa§¨¦¥©¦

àøéæ éaøî äéîøédy` ,`xif iax z` dinxi iax l`y -íc äàBøä ¦§§¨¥©¦¥¨¨¨¨
dxewnn `viyajez,úøôBôMeze`a lelg dpw dqipkdy oebk §§¤¤

,mc ekeza `vnpe ,mewneäîdcp z`neh d`nhp m`d ,dpic dn - ©
z`neh zyxta xn`py xg`ny xn`p m`d ,md wtqd iccve .`l e`

'DxUaA Daf didi mC daf didz iM dX`e' (hi eh `xwie) dcpyi , §¦¨¦¦§¤¨¨¨¦§¤Ÿ¨¦§¨¨
xac `ll ,mgxd zia ilzek jxc mcd af m` `weecy jkn wiicl

ixdy ,dcp z`neh d`nh `dzy dxez dxn` dfa ,wiqtn'døNáa'¦§¨¨
àðîçø øîà,aezkd xn` -åd`nh df ote`a `weecy dfn cnlp ¨©©£¨¨§

eàìmcd afykúøôBôMa.mgxd zia ilzeka rbp `leàîìc Bà- Ÿ©§¤¤¦§¨
,xn`p `nyéàä,ef daiz -déì éòaéî ,'døNáa'cnll dkxvp - ©¦§¨¨¦¨¥¥

Ldy`däànhnmcd cera dcp z`nehaíéðôaîly xecfexta - ¤¦©§¨¦¦§¦
,mgxd ziakmcdyk d`nhy myõeçadnec dpi`e ,dtebl uegn - §©

`vzy cr miptan mz`neh cera mi`nhp mpi`y ixw lrae afl
d`exd z` xdhl epnn cenll xewn epl xzep `l ok m`e .uegl

.zxtetya
:aezkd zyxc jezn wtqd z` hyet `xif iaxdéì øîà`xif iax ¨©¥

y iptn ,z`nhp dpi` zxtetya d`exd ,dinxi iaxløîà 'døNáa'¦§¨¨¨©
,àðîçøz`nhp ynn dxyaa dz`xyk `weecy ,`ed herineàìå ©£¨¨§Ÿ

dz`xyk,úøôBôMa,jk yexcl yi gxkdaeéàczaiz eli`y - ©§¤¤§¦
déì éòaî 'døNáa'oicd z` cnll wx zkxvp dzid -Ldcpd ¦§¨¨¦¨¥¥¤

àø÷ àîéð ïk íà ,õeçák íéðôaî äànhnxnel weqtl el did - ¦©§¨¦¦§¦§©¦¥¥¨§¨
éàî ,('øNaa')aezkl weqtd dpiyy edne -dpéî òîL ,'døNáa' ©¨¨©¦§¨¨§©¦¨

jkn cenll yi -ézøzmiptan d`nhny mb ,zeyxcd izy z` - ©§¥
.zxtetya d`nhn dpi`y mbe ,uegak

mc d`exdy `xif iax xn` cvik :`xif iax ixac lr dywn `xnbd
,z`nhp dpi` zxtetyaïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàäå§¨¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤

dòøB÷ ,äëéúç úìtnä ,éçBé,wecal zpn lrøeâà íc da Lé íà ©©©¤¤£¦¨§¨¦¤¨¨¨
,seq` -äàîè,mcd eze` zngn.äøBäè ,åàì íàåeixacn gkene §¥¨§¦¨§¨

zia ilzeka dxyaa rbp `ly it lr s` dcp z`neh `nhn mcdy
jeza `veiy mc `nhi `l recne ,dkizgd jeza `vi `l` ,mgxd

.[zxtety
:`xnbd zvxznàzLä éëäzxtetyy ,jipira dzr d`xp jk ike - ¨¦©§¨

c wlgl yi `lde ,dey mpic dkizgeíúäjk ,dkizga mc dz`xyk ¨¨
`ed,äëéúça íc úBàøì äMà ìL dkøcd`nh `id ok lre ©§¨¤¦¨¦§¨©£¦¨

rbpy ink df ixd ynn dxyaa mcd rbp `ly it lr s`e ,ezngn
la` .[uveg epi` epina oiny iptn ,dxyaaàëäd`ex oiprl ¨¨

`ld ,zxtetya,úøôBôMa íc úBàøì äMà ìL dkøc ïéàoeike ¥©§¨¤¦¨¦§¨©§¤¤

.`nhn epi` ,dxyaa mcd rbp `ly
:mi`pz zwelgna 'zxtetya d`ex' oic z` zelzl zywan `xnbd

àîéìa d`ex' oicy xnel yi m`d -àéä éàpz 'úøôBôLielz - ¥¨§¤¤©¨¥¦
,mi`pz zwelgnaàéðúc,`ziixaaét ìò óà ,äëéúç úìtnä §©§¨©©¤¤£¦¨©©¦

L`idäàìndkezaíc dnò Lé íà ,ícixd ,dkizgl uegn ¤§¥¨¨¦¥¦¨¨
dy`däàîè,dcp z`neh,øîBà øæòéìà éaø .äøBäè ,åàì íàå §¥¨§¦¨§¨©¦¡¦¤¤¥

Daf didi mC' (hi eh `xwie) weqta xn`p,'äøNáajkn cenll yie ¨¦§¤Ÿ¨¦§¨¨
,z`nhp ynn dxya lr mcd af xy`k `weecyàìå`vnp xy`k §Ÿ

mcd,øéôMa,xyae zenvr micib ea exvepy mcew cled xer `edy ©¨¦
åokàìmcd `vnpykëéúça,ämc d`ln dkizg zltnd okle §Ÿ©£¦¨

.dxedh
ixac dxe`kl :dilr dywne `ziixad ixac rvn`a dwiqtn `xnbd

eðééä ,øæòéìà éaøixacl miey md -,àn÷ àpzexdih mdipy ixdy ©¦¡¦¤¤©§©¨©¨
:`xnbd zvxzn .dkizga mc d`vny dy`àîéàlk ,jk xen` - ¥¨

,eixac z` yxtne jled `ede ,md xfril` iax `ziixad ixac
iptn ,dxedh mc dnr `vnp `ly dkizg zltndøæòéìà éaøL¤©¦¡¦¤¤

øîBàweqtdn yexcl yiy,'døNáa'dxyaa mc d`exd `weecy ¥¦§¨¨
,d`nh.äëéúça àìå ,øéôMa àìå§Ÿ©¨¦§Ÿ©£¦¨

:`ziixad ixac meiq z`ada dkiynn `xnbdïéà ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥
mcäædkizga `vnpdäëéúç íc àlà ,äcð íc.`nhn epi`e ,`ed ¤©¦¨¤¨©£¦¨

ote`a zwelgnd z` zx`ane ,`ziixad lr dywn `xnbd
`ld :`xnbd dywn .zxtetya d`ex oic iabl mb `id mzwelgny

énð àn÷ àpz`ed mb -øäèî éøeäèdkizg zltnd z` xdhn - ©¨©¨©¦©¥§©¥
.minkgl `nw `pz oia dne ,dkeza mc `vnpy

àlà,jk `ziixad ly dyexit oi` m`deäééðéa àkéà ééelt éìôc ¤¨§¨¥©¥¦¨¥©§
yiy dkizg dlitdy dxwna `ed minkgl `nw `pz oia lcaddy -
,mirwad mze`a mc `vnpe ,uegan mirwa ly zexey zexey da

yøáñ àn÷ àpz`ed ,`nhn epi` dkizga `vnpd mcy mrhdy ©¨©¨¨©
xn`py ,aezkd zxifb zngn'døNáa'rbpy mc wxy jkn miyxece ¦§¨¨

,`nhn mgxd zia ilzek xyaaàìå`vnpd mcàìå ,øéôMa §Ÿ©¨¦§Ÿ
`vnpd,äëéúçaia dvivg yiy,dxya oial mcd oedf mrhlàeä ©£¦¨
ì ïécä`vnpd mcaúøôBôL.dxyaa rbp `ly xg`n ,`nhn epi`y ©¦§§¤¤

edf mrhléléî éðäwx mixen` el` mixac -àòéLc àëéä- ¨¥¦¥¥¨§¦¨
,uegan `le dkeza `vnp mcd lke ,dwlg dkizgdy dxwnaìáà£¨

dkizgd xy`kééelt éìtmb mc ievne ,uegan mirwa zlra - ¨¥©¥
`id ixd ,mirwaadéîòè éàî ,äàîèoia weligd ly enrh dne - §¥¨©©§¥

zrwean dkizgd xy`ky iptn ,zrweanl dwlg dkizg'døNáa'¦§¨¨
déa àðéø÷`nihy dn llka `ede ,dxyaa rbep mirwad mcy - ¨¦¨¥

xn`y `nw `pz zpeek efe .'dxyaa daef didi mc' xn`yk aezkd
,dkizgl uegn mc yi m` ,'dxedh e`l m`e ,d`nh mc dnr yi m`'
mcde dwlg dkizgdy ,e`l m`e ,d`nh ,zrwean dkizgdy oebk

.dxedh ,dkeza
åjk lrøîéîì ïðaø eúàmrh oi`y ,xnele welgl minkg e`a - §¨©¨¨§¥©

n dkizga `vnpd mc zxdhoi`y ,`xaqn `l` ,aezkd zxifb gk
ok m`e ,`ed dkizg mc `l` ,llk zecp mc df mcéìôc áb ìò óà©©©§¨¥

ééelt`id xyaa rbep dnce uegan dkizga mirwa yi m` s` - ©¥
y iptn ,dxedh.äëéúç íc àlà äcð íc äæ ïéàwiicl yie ¥¤©¦¨¤¨©£¦¨

,zecp mc epi`y iptn mixdhn md dkizg mca `weecy ,mdixacn
àädtebn `veiyk la` -éàcå ,äcð íc`edeléôàå ,àîè`vi m` ¨©¦¨©©¨¥©£¦

énð úøôBôMa.[`nh `ed ok mb - ©§¤¤©¦
xedh dkizgay mc m`d `id minkge xfril` iax zwelgny `vnpe
mc la` ,xedh zxtety mc mb ok m`e ,dxyaa rbep epi`y mrhn
mc epi`y iptn xedh dkizgay mc `ny e` .`nh dkizg irwaay
ok m`e ,dilry mirwaa e` dkeza `ed m` oia ,dkizg mc `l` dcp

.`ed dcp mcy xg`n `nh zxtetyay mc
:`ziixadn di`xd z` `xnbd dgec,ééaà øîàgikedl oi` ¨©©©¥

iptn ,mi`pz zwelgna ielz zxtetya d`ex oicy `ziixadn
dz`xyky yxtl xyt`yéâéìt àì àîìò élek úøôBôMa©§¤¤¥¨§¨Ÿ§¦¦

äøBäèc,dxedh `idy mixaeq minkg oiae `nw `pz oia - ¦§¨
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xcde"המשך ביאור למסכת נדה ליום שני עמ' ב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc - dcp(iyily meil)

øîàðå ìéàBä ,äãéìmbBaoeylk äøéöéxn`py mya,íãà ¥¨¦§¤¡©§¦¨§¨¨
øîàpL(`k ` my),'íéìBãbä íéðépzä úà íéäìà àøáiå'oeike ¤¤¡©©¦§¨¡Ÿ¦¤©©¦¦©§¦

oeyl ea xn`py mc`k epic didiy ie`x 'd`ixa' oeyl ea xn`py
d`nh dpi` mibc zenck zltndy epipy epizpyna eli`e ,'dxivi'

.dcil
:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -ïéðc,dey dxifba cenll ¨§¦¨¦

ïéðc ïéàå ,'äøéöé'î 'äøéöé'cenll.'äøéöé'î 'äàéøa'wx ok lre §¦¨¦§¦¨§¥¨¦§¦¨¦§¦¨
ea dxn`py mc`n micnl ,'dxivi' mda dxn`py sere dig dnda
cnlp epi` ,'d`ixa' `l` 'dxivi' ea xn`p `ly oipz la` ,'dxivi'

.mc`a dxn`py 'dxivi'n
.'dxivi'n 'd`ixa' cenll yi dey dxifb illk it lry dgec `xnbd

:`xnbd dywndpéî à÷ôð éàîoeyl oia df oiprl yi welig dfi` - ©¨§¨¦¨
,'dxivi' oeyll 'd`ixa'ìàòîLé éaø éác àðz àäepipy `lde - ¨¨¨§¥©¦¦§¨¥

mipdk zxez) l`rnyi iax ly eyxcn ziaa dxn`py `ziixa
`a odkdy drya ,miza irbp oiprl xn`p ,(f"d f dyxt rxevn

,xbqd ini dray xg`l rbpd z` wecalïäkä áLå'iriaXd mFIA §¨©Ÿ¥©©§¦¦
oldl cer xn`pe ,(hl ci `xwie) 'ziAd zxiwA rbPd dUR dPde d`xe§¨¨§¦¥¨¨©¤©§¦Ÿ©¨¦

(cn ci my) myïäkä àáe'zrxv ziAA rbPd dUR dPde d`xe ¨©Ÿ¥§¨¨§¦¥¨¨©¤©©¨¦¨©©
,mipey zepeyla aezkd hwpy s`e .'`Ed `nh ziAA `ed zx`nn©§¤¤¦©©¦¨¥

mewn lkn'äàéa' àéä Bæ 'äáéL' àéä Bæodkd zaiy zernyn - ¦¦¨¦¦¨
ezian `a odkdy ,zg` zernyn `id o`k mixen`d odkd z`iae
myky ,dfn df dey dxifb cenll yi okl ,ewcal rbepnd ziad l`
`ed ixd rbpd dyt m` xbqdd ini zray xg`l odkd zaiyay
z` dptne [gihd z` slwn-] dvewe rbpd oday mipa`d z` uleg
ziad lk z` ghe xg` xtre zexg` mipa` `iane ,xirl uegn xtrd

.gehle rivwdle uelgl eilr dipyd ez`iaa mb jk ,hiha
cenll miwcwcn oi` 'dey dxifb' cenil oiprly ef `ziixan epcnle
yi o`k s` ok m`e ,dey ozernyny milina ic `l` ,zeey milinn
dxn`py mc`n 'd`ixa' ea dxn`py oipza dcil z`neh cenll epl

zg` zernyn `id dxivie d`ixa zernyne li`ed ,'dxivi' ea.[
:zeywdl `xnbd dtiqen,ãBòådxn`py 'd`ixa' cenll oi` m` s` §

,'d`ixa' mb dxn`p mc`a ixd ,mc`a dxen`d 'dxivi'n oipza
eøîâðdey dxifba cnlp -'äàéøa'oipza dxen`d'äàéøa'î ¦§©§¦¨¦§¦¨

,mc`a dxen`dáéúëc,(fk ` ziy`xa) mc`d z`ixaaàøáiå' ¦§¦©¦§¨
,'Bîìöa íãàä úà íéäìàd`nh oipz zenc zltnd mb `dze ¡Ÿ¦¤¨¨¨§©§

.dcil
:`xnbd zvxznéøîàweqtd ,daiyid ipa exn` -àøáiå'midl` ¨§¦©¦§¨¡Ÿ¦

xn`p mc`a xen`d 'FnlvA mc`d z`déôeâìick ,envr jxevl - ¤¨¨¨§©§§¥
eli`e ,dey dxifba cnll iept epi`e ,mc`d z`ixa dyrn lr cnll

weqtdøöéiå'xn`p 'dnc`d on xtr mc`d z` midl` 'dééeðôàì ©¦¤¡Ÿ¦¤¨¨¨¨¨¦¨£¨¨§©§¥
,dey dxifba epnn cenll xzeine iept weqt didiy ick -åoklïéðã §¨¦

'äøéöé'sere dig dndaa dxen`d'äøéöé'îoi`e ,mc`a dxen`d §¦¨¦§¦¨
.['d`ixa'n 'd`ixa' mipc

xn`p d`ixa oeyly mixne` ep` recn :zeywdl `xnbd dtiqen
,iept weqt didiy ick xen` dxivi oeyle etebl,äaøcàxn`p ©§©¨

weqtdy ,jtidl'øöéiå'xn`pdéôeâìlr cnll ick ,envr jxevl - ©¦¤§¥
weqtd eli`e ,mc`d z`ixa'àøáiå'xn`pééeðôàìdidiy ick - ©¦§¨§©§¥

,dey dxifba cnll iept weqtåxn`pyïéðãdey dxifbaäàéøa §¨¦§¦¨
oipza dxen`däàéøaî.[mc`a dxen`d ¦§¦¨

:`xnbd zvxznàlàmicnel oi`e dxivin dxivi micnely mrhd ¤¨
weqtdy iptn `ed d`ixan d`ixa'øöéiå'xn`pe mc`a xn`py ©¦¤

,dndaaäðôeî,dey dxifba cenil jxevl iept -éðMîdïéããö- §¤¦§¥§¨¦

,epiidc ,cnlpd cvn ode cnlnd cvn odäðôeîl,íãà éabweqtdy §¤©¥¨¨
,cnll iept ea xen`d 'xviie'å`ed okäðôeîl,äîäa éabweqtdy §§¤©¥§¥¨

eli`e ,cenll iept da xen`d 'xvie','àøáiå'xn`pe mc`a xn`py ©¦§¨
xn`z m` s` ,oipzalyíãà éab`ed,äðôeîlíéðépz éabi`cea ©¥¨¨§¤©¥©¦¦

,äðôeî Bðéàoi`e dxivin dxivi micnel okle ,etebl jxvp `l` ¥§¤
.d`ixan d`ixa micnel

weqt yi oipza m`de ,dnda lv` dptend weqtd edn dpc `xnbd
:`xnbd zl`ey .dptenäîäa éab äðôeî éàîdpyi d`ptd efi` - ©§¤©¥§¥¨

,dnda lv`àîéìéà`id d`ptddy xn`p m` -áéúëcîjezn - ¦¥¨¦¦§¦
(dk ` ziy`xa) azkp xakyõøàä úiç úà íéäìà Nòiå'Dpinl ©©©¡Ÿ¦¤©©¨¨¤§¦¨

,'Edpinl dnc`d Unx lM z`e Dpinl dndAd z`eáéúëeaeye - §¤©§¥¨§¦¨§¥¨¤¤¨£¨¨§¦¥§¦
(hi a my) azkpäãOä úiç ìk äîãàä ïî íéäìà ['ä] øöiå'z`e ©¦¤¡Ÿ¦¦¨£¨¨¨©©©¨¤§¥

ea cenll ick `l` azkp `le ,xzein df weqte ,'minXd sFr lM̈©¨©¦
ly zeywdl yi ok m` .dey dxifbénð ïépz éab,ok mb -ééeðôà ©¥©¦©¦©§¥

äðôeî,dpten weqt epyi -áéúëciabl xn`py weqta ixdy - §¤¦§¦
'ebe midl` UrIe' xn`p dnda,'äîãàä Nîø ìk úàåoipz s`e ©©©¡Ÿ¦§¥¨¤¤¨£¨¨

,ynx llkaáéúëecer,'íéìBãbä íéðépzä úà íéäìà àøáiå'm`e §¦©¦§¨¡Ÿ¦¤©©¦¦©§¦
.dpten `ed df weqt ok

:`xnbd zvxzníúä áéúëc 'Nîø','dnc`d ynx lk z`e' weqta ¤¤¦§¦¨¨
àeä äLaécynx `ed oipz eli`e ,dyaiay ynx lr my xaecn - §©¨¨

.dpten weqt oipza oi` ok m`e ,aezkd llka epi`e miay
.dyxcl dpten weqt dkixv dey dxifb m`d zyxtn `xnbd

:`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîeyi welig dfi` -ãvî äðôeî ïéa ©¨§¨¦¨¥§¤¦©
,ïéããö éðMî äðôeîì ãçàz` `weec df welig zngn cnel dz`y ¤¨§§¤¦§¥§¨¦

,da mipten miccvd ipyy sere dig dndaa dxen`d dey dxifbd
.dpten cg` cv eay oipza dey dxifbd z` yxec jpi`e

:`xnbd zx`andpéî à÷ôð,mdipia lcad yi -äãeäé áø øîàc ¨§¨¦¨§¨©©§¨
,ìàòîLé éaø íeMî ìàeîL øîàxy`k yi mipey mipte` dyly ¨©§¥¦©¦¦§¨¥

miyxcp izni` zrcl mdillk el`e ,zeey miln zazek dxezd
:dey dxifba

.`øwéò ìk äðôeî dðéàL äåL äøæb ìkmikxvp miccvd ipyy - ¨§¥¨¨¨¤¥¨§¨¨¦¨
,dey dxifba cenil jxevl iept mdn cg` oi`e ,mteblïéãîì ïéà¥§¥¦

äpîéä.da zyxcp dxezdy dey dxifb zcin llka dpi`e ,llk ¥¤¨
dey dxifbd xy`k .aäðôeîwx,ãçà ãvîe` cnlnd weqtdy §¨¦©¤¨

,dpica zwelgn yi ,xzein eppi` ipyde xzein cnlpdìzrcéaø §©¦
ïéãîì ìàòîLé,ef dey dxifba mipicïéáéLî ïéàåmikxet oi` - ¦§¨¥§¥¦§¥§¦¦

,df cenil.cnlpl cnlnd oia wlgle cenild lr aiydl yi m` s`
j`ìzrcïéãîì ïðaølr aiydl dn oi` m` ef dey dxifba mipic §©¨¨§¥¦

,cenildåaiydl yi m`ïéáéLî.dpnn micnel oi`e §§¦¦
dey dxifbdyke .béðMî äðôeîd,ïéããölïéãîì ìkä éøácdpnn §¨¦§¥§¨¦¦§¥©Ÿ§¥¦

ïéáéLî ïéàå.aiydl `kxit dpyi xy`k mb dilr §¥§¦¦
lr miccv ipyn dptend dey dxifb dticr minkg zrcly `vnpe

.dilr miaiyn oi` efe ,dilr miaiyn efy ,cg` cvn dptend ipt
:le`yl `xnbd dtiqenezrclìàòîLé éaødxifb mby xaeqd ©¦¦§¨¥

,dilr miaiyn oi` cg` cvn ziptend deyàkéà éàîwelig dfi` - ©¦¨
yi.ïéããö éðMî äðôeîì ãçà ãvî äðôeî ïéa¥§¤¦©¤¨§§¤¦§¥§¨¦

:`xnbd zx`andpéî à÷ôð,welig epyi -àkéàc àëéäc- ¨§¨¦¨§¥¨§¦¨
d dey dxifb cenll zexyt` epiptl yiy mewnayãçà ãvî äðôeî§¨¦©¤¨

ed dey dxifb,ïéããö éðMî äðôeî,odizy z` cenll zexyt` oi`e §¨¦§¥§¨¦
ãçà ãvî äðôeî ïðé÷áLwx dptend dey dxifbd z` miafer ep` - ¨§¦©§¤¦©¤¨

,dze` miyxec ep` oi`e ,cg` cvn
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קמז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc - dcp(iyily meil)

øîàðå ìéàBä ,äãéìmbBaoeylk äøéöéxn`py mya,íãà ¥¨¦§¤¡©§¦¨§¨¨
øîàpL(`k ` my),'íéìBãbä íéðépzä úà íéäìà àøáiå'oeike ¤¤¡©©¦§¨¡Ÿ¦¤©©¦¦©§¦

oeyl ea xn`py mc`k epic didiy ie`x 'd`ixa' oeyl ea xn`py
d`nh dpi` mibc zenck zltndy epipy epizpyna eli`e ,'dxivi'

.dcil
:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -ïéðc,dey dxifba cenll ¨§¦¨¦

ïéðc ïéàå ,'äøéöé'î 'äøéöé'cenll.'äøéöé'î 'äàéøa'wx ok lre §¦¨¦§¦¨§¥¨¦§¦¨¦§¦¨
ea dxn`py mc`n micnl ,'dxivi' mda dxn`py sere dig dnda
cnlp epi` ,'d`ixa' `l` 'dxivi' ea xn`p `ly oipz la` ,'dxivi'

.mc`a dxn`py 'dxivi'n
.'dxivi'n 'd`ixa' cenll yi dey dxifb illk it lry dgec `xnbd

:`xnbd dywndpéî à÷ôð éàîoeyl oia df oiprl yi welig dfi` - ©¨§¨¦¨
,'dxivi' oeyll 'd`ixa'ìàòîLé éaø éác àðz àäepipy `lde - ¨¨¨§¥©¦¦§¨¥

mipdk zxez) l`rnyi iax ly eyxcn ziaa dxn`py `ziixa
`a odkdy drya ,miza irbp oiprl xn`p ,(f"d f dyxt rxevn

,xbqd ini dray xg`l rbpd z` wecalïäkä áLå'iriaXd mFIA §¨©Ÿ¥©©§¦¦
oldl cer xn`pe ,(hl ci `xwie) 'ziAd zxiwA rbPd dUR dPde d`xe§¨¨§¦¥¨¨©¤©§¦Ÿ©¨¦

(cn ci my) myïäkä àáe'zrxv ziAA rbPd dUR dPde d`xe ¨©Ÿ¥§¨¨§¦¥¨¨©¤©©¨¦¨©©
,mipey zepeyla aezkd hwpy s`e .'`Ed `nh ziAA `ed zx`nn©§¤¤¦©©¦¨¥

mewn lkn'äàéa' àéä Bæ 'äáéL' àéä Bæodkd zaiy zernyn - ¦¦¨¦¦¨
ezian `a odkdy ,zg` zernyn `id o`k mixen`d odkd z`iae
myky ,dfn df dey dxifb cenll yi okl ,ewcal rbepnd ziad l`
`ed ixd rbpd dyt m` xbqdd ini zray xg`l odkd zaiyay
z` dptne [gihd z` slwn-] dvewe rbpd oday mipa`d z` uleg
ziad lk z` ghe xg` xtre zexg` mipa` `iane ,xirl uegn xtrd

.gehle rivwdle uelgl eilr dipyd ez`iaa mb jk ,hiha
cenll miwcwcn oi` 'dey dxifb' cenil oiprly ef `ziixan epcnle
yi o`k s` ok m`e ,dey ozernyny milina ic `l` ,zeey milinn
dxn`py mc`n 'd`ixa' ea dxn`py oipza dcil z`neh cenll epl

zg` zernyn `id dxivie d`ixa zernyne li`ed ,'dxivi' ea.[
:zeywdl `xnbd dtiqen,ãBòådxn`py 'd`ixa' cenll oi` m` s` §

,'d`ixa' mb dxn`p mc`a ixd ,mc`a dxen`d 'dxivi'n oipza
eøîâðdey dxifba cnlp -'äàéøa'oipza dxen`d'äàéøa'î ¦§©§¦¨¦§¦¨

,mc`a dxen`dáéúëc,(fk ` ziy`xa) mc`d z`ixaaàøáiå' ¦§¦©¦§¨
,'Bîìöa íãàä úà íéäìàd`nh oipz zenc zltnd mb `dze ¡Ÿ¦¤¨¨¨§©§

.dcil
:`xnbd zvxznéøîàweqtd ,daiyid ipa exn` -àøáiå'midl` ¨§¦©¦§¨¡Ÿ¦

xn`p mc`a xen`d 'FnlvA mc`d z`déôeâìick ,envr jxevl - ¤¨¨¨§©§§¥
eli`e ,dey dxifba cnll iept epi`e ,mc`d z`ixa dyrn lr cnll

weqtdøöéiå'xn`p 'dnc`d on xtr mc`d z` midl` 'dééeðôàì ©¦¤¡Ÿ¦¤¨¨¨¨¨¦¨£¨¨§©§¥
,dey dxifba epnn cenll xzeine iept weqt didiy ick -åoklïéðã §¨¦

'äøéöé'sere dig dndaa dxen`d'äøéöé'îoi`e ,mc`a dxen`d §¦¨¦§¦¨
.['d`ixa'n 'd`ixa' mipc

xn`p d`ixa oeyly mixne` ep` recn :zeywdl `xnbd dtiqen
,iept weqt didiy ick xen` dxivi oeyle etebl,äaøcàxn`p ©§©¨

weqtdy ,jtidl'øöéiå'xn`pdéôeâìlr cnll ick ,envr jxevl - ©¦¤§¥
weqtd eli`e ,mc`d z`ixa'àøáiå'xn`pééeðôàìdidiy ick - ©¦§¨§©§¥

,dey dxifba cnll iept weqtåxn`pyïéðãdey dxifbaäàéøa §¨¦§¦¨
oipza dxen`däàéøaî.[mc`a dxen`d ¦§¦¨

:`xnbd zvxznàlàmicnel oi`e dxivin dxivi micnely mrhd ¤¨
weqtdy iptn `ed d`ixan d`ixa'øöéiå'xn`pe mc`a xn`py ©¦¤

,dndaaäðôeî,dey dxifba cenil jxevl iept -éðMîdïéããö- §¤¦§¥§¨¦

,epiidc ,cnlpd cvn ode cnlnd cvn odäðôeîl,íãà éabweqtdy §¤©¥¨¨
,cnll iept ea xen`d 'xviie'å`ed okäðôeîl,äîäa éabweqtdy §§¤©¥§¥¨

eli`e ,cenll iept da xen`d 'xvie','àøáiå'xn`pe mc`a xn`py ©¦§¨
xn`z m` s` ,oipzalyíãà éab`ed,äðôeîlíéðépz éabi`cea ©¥¨¨§¤©¥©¦¦

,äðôeî Bðéàoi`e dxivin dxivi micnel okle ,etebl jxvp `l` ¥§¤
.d`ixan d`ixa micnel

weqt yi oipza m`de ,dnda lv` dptend weqtd edn dpc `xnbd
:`xnbd zl`ey .dptenäîäa éab äðôeî éàîdpyi d`ptd efi` - ©§¤©¥§¥¨

,dnda lv`àîéìéà`id d`ptddy xn`p m` -áéúëcîjezn - ¦¥¨¦¦§¦
(dk ` ziy`xa) azkp xakyõøàä úiç úà íéäìà Nòiå'Dpinl ©©©¡Ÿ¦¤©©¨¨¤§¦¨

,'Edpinl dnc`d Unx lM z`e Dpinl dndAd z`eáéúëeaeye - §¤©§¥¨§¦¨§¥¨¤¤¨£¨¨§¦¥§¦
(hi a my) azkpäãOä úiç ìk äîãàä ïî íéäìà ['ä] øöiå'z`e ©¦¤¡Ÿ¦¦¨£¨¨¨©©©¨¤§¥

ea cenll ick `l` azkp `le ,xzein df weqte ,'minXd sFr lM̈©¨©¦
ly zeywdl yi ok m` .dey dxifbénð ïépz éab,ok mb -ééeðôà ©¥©¦©¦©§¥

äðôeî,dpten weqt epyi -áéúëciabl xn`py weqta ixdy - §¤¦§¦
'ebe midl` UrIe' xn`p dnda,'äîãàä Nîø ìk úàåoipz s`e ©©©¡Ÿ¦§¥¨¤¤¨£¨¨

,ynx llkaáéúëecer,'íéìBãbä íéðépzä úà íéäìà àøáiå'm`e §¦©¦§¨¡Ÿ¦¤©©¦¦©§¦
.dpten `ed df weqt ok

:`xnbd zvxzníúä áéúëc 'Nîø','dnc`d ynx lk z`e' weqta ¤¤¦§¦¨¨
àeä äLaécynx `ed oipz eli`e ,dyaiay ynx lr my xaecn - §©¨¨

.dpten weqt oipza oi` ok m`e ,aezkd llka epi`e miay
.dyxcl dpten weqt dkixv dey dxifb m`d zyxtn `xnbd

:`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîeyi welig dfi` -ãvî äðôeî ïéa ©¨§¨¦¨¥§¤¦©
,ïéããö éðMî äðôeîì ãçàz` `weec df welig zngn cnel dz`y ¤¨§§¤¦§¥§¨¦

,da mipten miccvd ipyy sere dig dndaa dxen`d dey dxifbd
.dpten cg` cv eay oipza dey dxifbd z` yxec jpi`e

:`xnbd zx`andpéî à÷ôð,mdipia lcad yi -äãeäé áø øîàc ¨§¨¦¨§¨©©§¨
,ìàòîLé éaø íeMî ìàeîL øîàxy`k yi mipey mipte` dyly ¨©§¥¦©¦¦§¨¥

miyxcp izni` zrcl mdillk el`e ,zeey miln zazek dxezd
:dey dxifba

.`øwéò ìk äðôeî dðéàL äåL äøæb ìkmikxvp miccvd ipyy - ¨§¥¨¨¨¤¥¨§¨¨¦¨
,dey dxifba cenil jxevl iept mdn cg` oi`e ,mteblïéãîì ïéà¥§¥¦

äpîéä.da zyxcp dxezdy dey dxifb zcin llka dpi`e ,llk ¥¤¨
dey dxifbd xy`k .aäðôeîwx,ãçà ãvîe` cnlnd weqtdy §¨¦©¤¨

,dpica zwelgn yi ,xzein eppi` ipyde xzein cnlpdìzrcéaø §©¦
ïéãîì ìàòîLé,ef dey dxifba mipicïéáéLî ïéàåmikxet oi` - ¦§¨¥§¥¦§¥§¦¦

,df cenil.cnlpl cnlnd oia wlgle cenild lr aiydl yi m` s`
j`ìzrcïéãîì ïðaølr aiydl dn oi` m` ef dey dxifba mipic §©¨¨§¥¦

,cenildåaiydl yi m`ïéáéLî.dpnn micnel oi`e §§¦¦
dey dxifbdyke .béðMî äðôeîd,ïéããölïéãîì ìkä éøácdpnn §¨¦§¥§¨¦¦§¥©Ÿ§¥¦

ïéáéLî ïéàå.aiydl `kxit dpyi xy`k mb dilr §¥§¦¦
lr miccv ipyn dptend dey dxifb dticr minkg zrcly `vnpe

.dilr miaiyn oi` efe ,dilr miaiyn efy ,cg` cvn dptend ipt
:le`yl `xnbd dtiqenezrclìàòîLé éaødxifb mby xaeqd ©¦¦§¨¥

,dilr miaiyn oi` cg` cvn ziptend deyàkéà éàîwelig dfi` - ©¦¨
yi.ïéããö éðMî äðôeîì ãçà ãvî äðôeî ïéa¥§¤¦©¤¨§§¤¦§¥§¨¦

:`xnbd zx`andpéî à÷ôð,welig epyi -àkéàc àëéäc- ¨§¨¦¨§¥¨§¦¨
d dey dxifb cenll zexyt` epiptl yiy mewnayãçà ãvî äðôeî§¨¦©¤¨

ed dey dxifb,ïéããö éðMî äðôeî,odizy z` cenll zexyt` oi`e §¨¦§¥§¨¦
ãçà ãvî äðôeî ïðé÷áLwx dptend dey dxifbd z` miafer ep` - ¨§¦©§¤¦©¤¨

,dze` miyxec ep` oi`e ,cg` cvn
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קמח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc - dcp(iriax meil)

exn`p mc` lyk zenec dnda ipiry opgei iaxàîkeàaxegya - §§¨
,mc`d ipirak lebr dndad ipiray xegyd s`y ,oirayàäixac - ¨
exn`p mc` lyk lebr epi` dndad ipir lblby dpyndàéøéöa- §¦§¨

zeidl ekxc mc`ae ,'oird lblb' `xwp `edy ,oird lk ayen mewna
.lebr zeidl ekxc oi` dndaa eli`e ,lebr

:xi`n iax ly enrha ztqep drc d`ian `xnbd,øîà éàpé éaø©¦©©¨©
øéàî éaøc àîòè eðééädnda oink zltna dcil z`neh `nihy ©§©£¨§©¦¥¦

,sere digíäéðéòå ìéàBäel` lyíäéðôì úBëìBäzereaw - ¦§¥¥¤§¦§¥¤
,mdiptl mdipir ,mikldny mewn lkae ,miptln mdiptakeipirìL §¤

íãàlre ,mdiciva zereaw mdipir ygpe mibc la` .eiptl zekledd ¨¨
.dcil d`nh dpi` ygp e` mibc zenc zltnd ok

:i`pi iax ixac lr `xnbd dywnúBëìBä åéðéò ïéàc ,óBò éøäå©£¥§¥¥¨§
,åéðôì,miccvd on zereaw `l`åok it lr s`øéàî éaø øîà÷ §¨¨§¨¨©©¦¥¦
àîèc,dcil d`nh ser oink zltndy dpyna xn` xi`n iax - §¨¥

zeriaw mewna dcil z`neh oic z` dlez epi`y ok m` gkene
d:`xnbd zvxzn .mipir,ééaà øîàzltna `nihy xi`n iax ¨©©©¥

`weec ,ser zenckàôeté÷å àéø÷azeter ipin mdy ,`nih §¨§¨§¦¨
.mdiptl zekled mdipiry

:iia` ly evexiz lr `xnbd dywnåikøàLádàì úBôBò`nih §¦§¨Ÿ
,xi`n iaxéáéúéî,`ziixan daiyid ipa eywd -ïa àðéðç éaø ¥¦¥©¦£¦¨¤

ïéàøð ,øîBà (ñBðâéèðà)dkldløéàî éaø éøácz`neh `nihy ©§¦§¥¦§¦¦§¥©¦¥¦
dcilazenck zltnå ,äiçå äîäadkldl mi`xpíéîëç éøáã §§¥¨§©¨§¦§¥£¨¦

dcil z`nehn exdihyazenck zltn.úBôBò §
:`xnbd zxxanúBôBò éàîoa `pipg iax oiekzd zeter el`l - ©

,minkgk wqtyk qepbihp`àîéìéà-mixen` eixacy xn`p m` ¦¥¨
,àôeté÷å àéø÷am` ,mdiptl zekled mdipiry zeterd ipin mdy §¨§¨§¦¨

,eixac lr zeywdl yi okàðL éàîmipey dna -äiçå äîäa ©§¨§¥¨§©¨
meyn ,xi`n iaxk wqt mday,íãà ìLk ïäéðôì úBëìBä ïäéðéòc§¥¥¤§¦§¥¤§¤¨¨

`lde ,dcil z`neh mda `nhl xazqn okleénð àôeté÷å àéø÷̈§¨§¦¨©¦
.xi`n iaxk mda wqt `l recne ,mdiptl zekled odipiràlà¤¨

àèéLtmixen` eixacy `ed heyt -øàLad ipinúBôBòodipiry §¦¨¦§¨
,mixdhnd minkgk mda wqt okle ,cvd on zereawììkîrnyn - ¦§¨

jknøéàî éaøcenvrâéìtmb dcil z`neh `nhne wleg -øàLa §©¦¥¦¨¦¦§¨
,úBôBò`l` `nih `l envr xi`n iaxy xne`d iia` ixack `lye

.`tetiwe `ixwa
lka `nih xi`n iaxy `ziixadn gikedl oi` :`xnbd zvxzn

`ziixade ,zeterdàøqçéî éøeqçeli`k dixac z` cenll yi - ©¥¦©§¨
,mixqg mdéðz÷ éëäå,da zepyl yi jke -ïa àðéðç éaø §¨¦¨¨¥©¦£¦¨¤

ïéàøð ,øîBà (ñBðâéèðà)dkldla øéàî éaø éøáczenck zltn ©§¦§¥¦§¦¦§¥©¦¥¦§
ì ïécä àeäå ,äiçå äîäazenck zltnàôeté÷å àéø÷odipir s`y §¥¨§©¨§©¦§¨§¨§¦¨

lka eilr miwelg minkgy it lr s`e ,mc` lyk mdiptl zekled
.eixack dkld mewn lkn ,el`åmi`xpíéîëç éøáãxi`n iaxl s` §¦§¥£¨¦

envrazenck zltnøàLd ipinúBôBò,dcil d`nh dpi`yóàL §§¨¤©
eté÷å àéø÷a àlà íänò ÷ìçð àì øéàî éaøàôzekled odipiry ©¦¥¦Ÿ¤¡©¦¨¤¤¨§¨§¨§¦¨

,mdiptløàLa ìáàdeäì éãBî úBôBòz`nehn xdhne minkgl £¨¦§¨¥§
.mdiptl zekled odipir oi`y iptn ,dcil

:zeter ipin x`ya dcen xi`n iaxy di`x d`ian `xnbdàéðúäå§¨©§¨
,`ziixaa epipyy edfe -úìtnä ,÷Bãö éaøa øæòìà éaø øîàkïéî ¨©©¦¤§¨¨§©¦¨©©¤¤¦

øéàî éaø éøáãì ,äiçå äîäak epic,ãìå,dcil d`nh en`eéøáãìe §¥¨§©¨§¦§¥©¦¥¦¨¨§¦§¥
Bðéà íéîëçk,ãìå,dcil d`nh en` oi`e÷ãaéz úBôBòáem`e - £¨¦¥¨¨¨¦¨¥

:`xnbd zyxtn .dlitd zenc efi` wecal yi ser zenck dlitd
÷ãaéz ïàîìwecv iaxa xfrl` iax xn` mi`pzdn in zrc itl - §©¦¨¥

,wcaiz ser zenck zltndyåàìy ezpeek oi` m`d -éaø éøáãì ¨§¦§¥©¦
øéàîoeik ,wcaizøîàczenck zltnd wxy xi`n iaxàéø÷ ¥¦§¨©¨§¨

ïéà ,àôeté÷åzenck zltnd la` ,dcil d`nh -øàLipin,úBôBò §¦¨¦§¨
àìz` wecal jixv ok lr ,minkg zhiyl dfa dcene ,d`nh dpi` - Ÿ

gkene .zeter x`y zenck e` `tetiwe `ixw zenck `ed m` ltpd
.ser zenc zltn lka `nih `l envr xi`n iaxy

:`xnbd dgecàì ,à÷éà áøc déøa àçà áø øîàjky gxkda ¨©©£¨§¥§©¦¨Ÿ
zenck zltndy xnel dzpeeky xyt` `l` ,`ziixad yexit `ed

zeterì ÷ãaézzhiyøàL ,ïéà àôeté÷å àéø÷ éøîàc ,ïðaø ¦¨¥§©¨¨§¨§¦¨§¨§¦¨¦§¨
àì úBôBò`ixw zenck zltndy mixne` minkgy yxtpe - Ÿ

.d`nh dpi` zeterd lk x`y zenck zltnde ,dcil d`nh `tetiwe
micen ,miig ilra zenc zltn lka mixdhnd minkg mby `vnpe
`xnbd dtiqene .dcil d`nh `tetiwe `ixw zenck zltndy

:x`alàðL éàîemipey dnae -àôeté÷å àéø÷mi`nhn minkgy ©§¨¨§¨§¦¨
`ixway xn`z m` .zeterd ipin x`yan xzei dcil z`neh mda
md dna ,mdiptl zekldn mdipiry meyn dcil d`nh `tetiwe

mipeyäiçå äîäaîok it lr s`e ,mdiptl zekldn mdipir mby ¦§¥¨§©¨
minkg micen `tetiwe `ixwa :`xnbd zyxtn .mixdhn minkg

úBúñì ïäì Léå ìéàBäzetewf miigl -kly zezql,íãàoi`y dn ¦§¥¨¤§¨§¨¨
mpi`y minkg mixaeq ,mc`k zezql mdl oi`y dige dnda x`y ok
ly evexizl dgked oi` `pwqnly `vnpe .dcil z`neh mi`nhn
oi` mb j` ,zeterd x`yl `tetiwe `ixw oia xi`n iaxl wligy iia`

.eixacl diigc
oiprl mc` oic dnda zenca clel yi m`d zwtzqn `xnbd

:oiyeciwdépéî àòa[l`y-]ì ,àøéæ éaøî äéîøé éaøzrcéaø §¨¦¥©¦¦§§¨¥©¦¥¨§©¦
øîàc øéàîcley epzpynazencaäîäa`vnpdãìå äMà éòîa ¥¦§¨©§¥¨¦§¥¦¨¨¨
àeä àélòîm` ,dcil z`neh eni` z` `nhl xenb cle oic el yi - §©§¨

irna dawp dnda zenca dfky cle didy dxwna wtzqdl yi ok
e ,dy`äéáà da ìa÷zernïéLecé÷,el dycwl ywiay mc` icin ¦¥¨¨¦¨¦¦
eäî:`xnbd zl`ey .`l e` elg m`d ,el` oiyeciw ly mpic dn - ©

dpéî à÷ôð éàîìyi ezngny ,ef dl`yn `veid oicd edn - §©¨§¨¦¨
oiprl `id dpin `wtpd :`xnbd daiyn .dfa wtzqdléøeñzéàì§¦§¥

dúBçàam`y ,dnda zenc dze` ly dzeg`a ycwnd xq`iy - ©£¨
,ezy` zeg` oick dzeg` z` z`yl xeq` `ed ixd ,eiyeciw elg

.[dzeg`a xzen `ed ,oiyeciwd elg `l m`e
:`xnbd ddnzééçc àøîéîìxaq dinxi iaxy xnel ozip m`d - §¥§¨§¨¥

eilr dxeq` ezy` zeg` oi` ixdy ,zeigl leki dnda zenca cley
oiprl dpin `wtp yiy dinxi iax xn`y xg`ne ,ezy` iiga `l`
zenc dze` ezrcly jkn rnyn ,dzeg`a xeq` ycwnd m`d

,jk xnel xyt` ike .[zeigl dleki dndaøîà äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨¨©
øéàî éaø døîà àì ,áøzltna dcil z`neh yiy ezhiy z` ©Ÿ£¨¨©¦¥¦

,dige dnda zenckíéi÷úî Bðéîáe ìéàBä àlà,df oiny iptn - ¤¨¦§¦¦§©¥
dig e` dnda irna oezp didi xy`k miiwzdl leki ,dig e` dnda
ea zkiiy dy` irna `ed dzry it lr s` okle ,epinn `idy
zkiiy dzid `l ,miiwzn dfk oin did `l eli` la` ,dcil z`neh

llk dcil z`neh eala` ,meiw jiiy epina wxy ax ixacn rnyne .[
xn` cvike ,miiwzdl leki epi` dy` irna oezp `edy envr df cle

.zeigl ie`x envr cledy dinxi iax
:`xnbd zvxzn,á÷òé øa àçà áø øîài`cea envr dinxi iax ¨©©£¨©©£Ÿ

ea zkiiy `le xenb ltp `ede ,ig epi` dnda zenca cley rci
jxca ef dl`y `xif iax z` l`y ok it lr s`e ,oiyeciw zqitz

y iptn ,wegyïàk ãòelld zeleagzd lka -äéîøé éaø Bàéáä ©¨¡¦©¦¦§§¨
àøéæ éaøì`xif iax z` `iadl dinxi iax un`zd -Ceçéb éãéì- §©¦¥¨¦¥¦
,wegy iciléçb àìåCmc`l xeq`y iptn ,wgy `l `xif iaxe - §Ÿ¨¦

.[xzeia envr lr xingn did `xif iaxe ,dfd mlera wegy eit `lnl
:ax ixac z` yxtl zxfeg `xnbdàôebax ixac mvrl aeyp - ¨

,mx`apeøéàî éaø døîà àì ,áø øîà äãeäé áø øîàiax s` - ¨©©§¨¨©©Ÿ£¨¨©¦¥¦
dige dnda zenck zltna dcil z`neh `nhl xn` `l xi`nàlà¤¨

íéi÷úî Bðéîáe ìéàBäleki dig ly e` dnda ly ,df oiny iptn - ¦§¦¦§©¥
it lr s` okle ,dig e` dnda irna oezp didi xy`k miiwzdl
did `l eli` la` ,dcil z`neh ea zkiiy dy` irna `ed dzry

.llk dcil z`neh ea zkiiy dzid `l ,miiwzn dfk oináø øîà̈©©
ézôcî äéîøé¦§§¨¦¦§¦
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קמט
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc - dcp(iriax meil)

d ,dcil z`neh d`nh eni` `dzy zpn lr mc` zxeva eidiy,çöî¥©
íéðéábäå,mipird zeab -åokï÷fä úBaâå ,úBúñläå ,íéðéòä- §©§¦¦§¨¥©¦§©§¨§©©¨¨

cle epi`e ,mc` zxeva ,xhpqdãçàk ílek eäiL ãòlky - ©¤§¨§¤¨
eidi miipf`d mby jxev oi` j` .mc` zxeva eidi elld mixa`d

.mc` ipf`k
:ztqep drc d`ian `xnbdøîà àáøenyy mkgd mya,àñç ¨¨¨©¨¨

dcil z`neh eni` z` `nhn cled `diy zpn lr minkg zrcl
d didiy jixvïábäå çöî,mipird zeabn zg` dab -åokïéòä ¥©§©¨¦§¨©¦

,miptd ly cv eze`ayúñläå,cv eze`ay zg`dï÷fä úaâå- §©¤¤§©©©¨¨
cle epi`e ,mc` zxeva ,xhpqd ly cg`d cvdílek eäiL ãò©¤§¨

úçàk.mc` zxeva didi cvd eze`ay mixa`d lky - §¤¨
:`xnbd zx`anéâéìt àìå,miwleg mpi` `qge opgei iax -àä- §Ÿ§¦¦¨

iccv ipy zxev didzy cr clek epic oi`y opgei iax xn`y dn
md eixac ,mc` lyk miptdøîàc ïàîkminkgy xaeqd zrck - §©§¨©

`dzy cr dcil z`neh mi`nhn mpi`ö ìkúøelyk cled ipt ¨©
zxev `dzy minkg ewiwfdy it lr s`y opgei iax eprinyde ,mc`

e .llka miipf`d oi`y md micen ,mc` lyk eipt lkàäxn`y dn - ¨
md eixac ,clek epic mc` lyk miptd on cg` cv xy`k mby `qg

øîàc ïàîkeipta yiy cle lky micen minkgy xaeqd zrck - §©§¨©
xkip wlgúøevî`ly it lr s`y `qg eprinyde .clek epic mc` ¦©

jixv mewn lkn ,mc` lyk eipt lk zxev `dzy minkg ewiwfd
ofe`dn cal ,mc` zenca dnly miptd iccvn cg` zxev `dzy

.oipnd on dpi`y
:`qg ixac lr dywn `xnbdéáéúéîixac lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥

,(b"d c"t `ztqez) `ziixaa epipy ,`qgúøeödeøîàL íéðt ©¨¦¤¨§
,mc` lyk zeidl dilry minkgeléôàwx df didi m`ãçà óeöøt £¦©§¤¨

ïéôeöøtä ïîzql e` gvnd e` oird oebk ,miptd ixa`n cg` xa` - ¦©©§¦
.mc`k epic dnda lyk eipt zxev x`y m` elit`e .zg`ïî õeç¦

ïæBàäepic oi` ,dnda lyk eipt lk x`ye mc` lyk `id m`y - ¨¤
:`xnbd ddnz .clekàøîéîìxnel `ziixad d`a m`d -ãçîc §¥§¨§¥©

ébñ énðzxevn xkip wlga icy minkg zhiya xaeqd zrcly - ©¦©¦
ixack `lye ,mc` lyk ezxev didzy cg` xa`a mb ic ,miptd

.mc` lyk eipt ly mly cv didiy ef dhiyl wiwfdy `qg

:`xnbd zvxznïàîëe ,àéðz ákòì ,àéää àéðz ék ,ééaà øîà̈©©©¥¦©§¨©¦§©¥©§¨§©
úøeö ìk øîàcepic oi`y minkg zrca zxaeq `ziixa dze` - §¨©¨©

,ef `ziixa dzpypyke ,mc` lyk eipt lk zxev `dzy cr clek
ptd ixa`n cg` sevxt didi m` elit`y ,dzpyp aekir oiprlmi

on ueg ,clek epic didi `ly akrn xa` eze` ixd ,dnda lyk
zxev itl rawp epice ,zakrn dpi` dnda lyk `id m` s`y ofe`d

.eipt ixa` x`y
àîéà úéòaéàå,jk ef `iyew ayiil lkez dvxz m`e -íìBòì §¦¨¥¥¨§¨
zxaeq ef `ziixaøîàc ïàîkepicy minkg zhiya xaeqd zrck - §©§¨©

xkip wlg wx ea yi m` s` clekúøevî,mc`éàîeepipyy edne - ¦©©
sevxt didi m` icy `ziixaaãçà,mc` zxeva oitevxtd onãçà ¤¨¤¨

ãçàoir ,mc` zxeva miptay mixa`d iy`x lkn cg` `diy - ¤¨
.`qg ixacke ,dnecke zg` zql ,cg` oiab ,zg`

:mixqg eclepy zecle ipic zx`an `xnbd,àáø øîày cleàøáð ¨©¨¨¦§¨
úçà ïéòa,zg` oir `l` el dzid `ly -ãçà Cøéáe`ly e` - §©¦©©§¨¥¤¨

elld jxid e` oird eid m` .zg` jxi `l` el dzidãvä ïîecivn - ¦©©
ixd ,mc`d ipa x`y lv` mkxck ,sebd lyäàîè Bnàezngn ¦§¥¨

e` oird eid m` j` .mc` ivgk `ed ixdy ,dcil z`nehjxid
òöîàa,eteb e` eipt,äøBäè Bnàepi`e ,zxg` dixa `edy iptn §¤§©¦§¨

.mc`
,àáø øîà`vnpy cleáe÷ð BèLåixde ,ely hyea awp didy - ¨©¨¨¦§¨

ok it lr s` ,dtixh `edäàîè Bnàdtixhy iptn ,dcil z`neh ¦§¥¨
`vnp m` j` .clek epic ok lre ,miiwzdle zeigl dlekiíeèà BèLå¦§¨

,mezq -äøBäè Bnà.jk miiwzdl leki epi`y iptn ,dcil z`nehn ¦§¨
:meh` clepy cle ipica dpcd `ziixa `iadl dtiqen `xnbdeðz̈

óeb úìtnä ,ïðaøcle lyíeèàixde ,oezgzd ewlg epnn xqgy - ©¨¨©©¤¤¨
,oexqgd mewna mezqe meh` `ed,äãéì äàîè Bnà ïéàepi`y iptn ¥¦§¥¨¥¨

:`ziixad zyxtn .jk miiwzdl ie`xeäæéàålra cleíeèà óeb §¥¤¨
,en` z` `nhn epi`y,øîBà éaøa epnn xqgpy lkïî ìèpiL éãë ©¦¥§¥¤¦¨¥¦

úeîéå éçäoexqg ici lr zn did ,ig mc`n jk jzgp did eli`y - ©©§¨
.df

:iax ixac yexita ewlgp mi`xen`dänëåy xeriyd `edïî ìèpé §©¨¦¨¥¦
úeîéå éçä,ef dlihp ici lr,øîBà éàkæ éaø ©©§¨©¦©©¥
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המשך ביאור למסכת נדה ליום רביעי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc - dcp(oey`x meil)

eäðéøkòìå déãéa déîøì àìcjeza minde dnc`d z` ozi `ly - §Ÿ¦§§¥¦¥§¤§§¦§
,ecia mze` aaxri mbe eciìáàmi`vnp md m`àðîa,ilk jeza - £¨§¨¨

éîc øétL déãéa déì øëò ékie`x ,erav`a mze` aaxri m` s` - ¦¨©¥¦¥©¦¨¥
ok mb ilka mze` aaxrny `l` ecia md m` ok enke .mda wecal

.mda wecal ie`xàîìc Bà`ziixad zpeek `ny e` -àìc ¦§¨§Ÿ
déãéa eäðéøkòìmze` aaxri `l ilka minde dnc`d m` s`y - ¤§§¦§¦¥

,eciaàlàmaaxriàðîam` s` ,ecia md m` ,ok enke .ilka - ¤¨§¨¨
mdyk `l` mda wecal xyk epi`e ,mda wecai `l ,ilka maaxir

.ilka maaxir mbe ilka
z` `xnbd zhyet:wtqdï÷ãBa àeäLk ,òîL àzz` wceayk - ¨§©§¤§¨

,dnc` ininl minec m` mincd ze`xnàlà ï÷ãBa ïéàdnc`dyk ¥§¨¤¨
mi`vnp mindeñBëazikekf ly`weeca mikixvy hytp ixde . §

.ecia `le qek jeza zeidl
:wtzqdl `xnbd dtiqenCì éòaz ïééãòå,wtzqdl yi oiicre - ©£©¦¦¨¥¨

dy `ziixaa yxetny s`yä÷éãaminde dnc`dyk ziyrp §¦¨

mi`vnpñBëax`azp `l mewn lkn ,ecia `leéàîa äøéëòdna - §£¦¨§©
.erav`a mb `ny e` ,ilka `weec m`d ,xtrde mind z` aaxrn

:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly wtqa ef dl`y cenrz - ¥
:dnc` inin zwicaa sqep hxt zx`an `xnbddén÷ì eúà ék¦£§©¥

deáà øa äaøc,dea` xa dax iptl micinlzd mi`a eid xy`k - §©¨©£©
eäì øîà,dea` xa daxeðéðL dîB÷îamiwceay epipyy dn - ¨©§¦§¨¨¦

m` la` .dnewna z`vnp dnc`dyk `l` df oi` ,dnc` inina
,da miwcea oi` xg` mewnl dze` exiarddnc`d d`xny itl

.mewnd iepiy ici lr dpzyn
:dyai dnc`a dwica oipra dyrn d`ian `xnbdéìt àðéðç éaø©¦£¦¨¨¥

àzLbøâc àèøe÷xtr zkizg rwan did -déa ÷éãáewcea dide - §¨§©§¦§¨¨¦¥
.min llk eilr ozep did `le ,xtrd ravl dnec mcd m`déìò èééì̈¦£¥

äøkñàa éñBé éaøa ìàòîLé éaømc` lky lliw l`rnyi iax - ©¦¦§¨¥§©¦¥§©§¨¨
.'dxkq`'d zlgna dlgi ,ok dyriy xg`
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קנ
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc - dcp(iying meil)

,[zenvre xya ly d`xne mc d`xnnãìåì úLLBç dðéàdpi`e ¥¨¤¤§¨¨
.dcil meyn d`nhäéä íàåxitydíweøî,cled ea mwxp xaky ± §¦¨¨§¨

reci oi`y oeike ,d`nh `id ixd ,zvw mixkip mixa`d zxevy cr
,dawp e` xkf `ed m`,äá÷ðìå øëæì áLz`xnegk bdpz xnelk ¥¥§¨¨§¦§¥¨

xdeh inie ,dawpk miireay d`nhy ,dawpay `xnegke xkfay
.xkfk mei mirax` seqa miniizqn ,dly

ìcðñ úìtnä,[zxkip eipt zxev oi`y dzegt ezxevy cle ±Bà ©©¤¤©§¨
àéìLitl ,dcil d`nh `id ixd ,ekeza gpen cledy mexw oink ± ¦§¨

oi` m` s`e ,cle `la `ily oi`e ,cle cer enr oi`y lcpq oi`y
m` reci oi`y oeike .genipe cle da did i`ce ,cled z` da mi`ex

,dawp e` `ed xkf,[äá÷ðìå øëæì áLzd`nh `idy s` ,lcpqae ¥¥§¨¨§¦§¥¨
z` s` bedpl dkixv ,xkf `ed enr didy cled m` ,cled zngn

.miireay `id d`nhy ,dawpay `xnegd

àøîâ
zl`ey .cle did `ny xitya miyyeg oi` recn dpc `xnbd

:`xnbdíéîe íc àîìLaxityay dxn`y dna zpaen dpynd ± ¦§¨¨¨©¦
,mine mcy oeik ,clel zyyeg dpi` ,mc e` min `lnàéä íeìk àìŸ§¦

,cle epi` i`ce -àlà`lnay dxn`y dníéðeðbdpi` [mipeeb±] ¤¨§¦
c ,dyw ,clel zyyegLeçéð[yeygpy±],çBnéðå äåä ãìå ànL ¥¤¨¨¨£¨§¦©

yi ,mina `ln `le mca `ln epi`y oeiky ,el` mipeebl dyrpe
.genipe my did cle `ny yeygl

:`xnbd zvxzn,ééaà øîàikeéç ïéé änk,mina befn epi`y oii-] ¨©©©¥©¨©¦©
[wfg `edyìL Bnà úúLxaeräæxnel epl yiydøaeò çBnpL ¨©¦¤¤¤¦©¨¨
,äéòî CBúagenipy ze`ivn oi` i`cey ,xnelk ,`nfeb jxc `ede §¥¤¨

minrt yiy s`y `xnbd zpeek `l` ,ig oii dzzyy zngn cled
genip `ly xnele ,aexd xg` jlil epl yi mewn lkn ,genip cledy

:`xnbd zvxzn cer .cled'àìî' ,øîà àáømipepbíàå ,ïðz ¨¨¨©¨¥§©§¦
çîzà éçeîzàc àúéà,cled genipy ok did m`e ±øñç øñçî± ¦¨§¦§¥¦§©¦§¨¨©

jkne ,elceba xqgp qqenznd xac ixdy ,`ln xityd did `l
zvxzn cer .genipy cle ea did `ly gken ,`ln xity dlitdy

:`xnbdàúéà íàå ,ïðz 'íéðååb' ,øîà äáäà øa àãà áø©£¨©©£¨¨©§¨¦§©§¦¦¨
éà÷ äåä àðåeb ãça dlek ,çîzà éçeîzàcxitya yiy dn lk ± §¦§¥¦§©¨§©©§¨£¨¨¥

peeb dnk ea yiy xity dlitdy jkne ,oeeb eze`a did`ly gken ,mi

.genipy cle ea did
,cled ieginl mxeb ig oiiy ,iia` ixac z` `xnbd d`iady ab`

:zenvra iepiy mxeb oiiy le`y `a` ixac z` `xnbd d`ian,àéðz©§¨
úBîöòa ìkzñî éúééäå ,éúééä íéúî øáB÷ ,øîBà ìeàL àaà©¨¨¥¥¥¦¨¦¦§¨¦¦¦§©¥©£¨

,íéúî ìLy ,d`ex iziideäúBMälibx didy exikn iziidy mc` ± ¤¥¦©¤
zezyléç ïééeid ,ea miaxern min oi`yïéôeøN åéúBîöòmiyai ± ©¦©©§¨§¦

oii dzeyde ,zigelgl mda oi`yâeæîxzei min mr axern `edy ± ¨
,icnïééeëñ åéúBîöòmina befnd oii dzeyde ,mixegy ±,éeàøk ©§¨§¦¨¨

ïéçeLî åéúBîöò.mitie miwlg ±BúéiúML éî ìëådzidäaeøî ©§¨§¦§¨¦¤§¦¨§¨
åéúBîöò ,Búìéëàîeid,ïéôeøNy ineBúéiúMî äaeøî Búìéëà ¥£¦¨©§¨§¦£¦¨§¨¦§¦¨

,daxdïééeëñ åéúBîöòdzeye lke`y ine ,mixegy ±,éeàøk ©§¨§¦¨¨
ïéçeLî åéúBîöò.mitie miwlg ± ©§¨§¦

rxi`y dn le`y `a` xtiq oday zetqep zeziixa d`ian `xnbd
:mizn xaew didyk enràîézéàå ,øîBà ìeàL àaà ,àéðzyie ± ©§¨©¨¨¥§¦¥¨

ok xn`y mixne`,éúééä íéúî øáB÷ ,ïðçBé éaøeézöø úçà íòt ©¦¨¨¥¥¦¨¦¦©©©©©§¦
a ézñðëðå ,éáö øçàjezúéìe÷[jxid mvr-]ézöøå ,úî ìL ©©§¦§¦§©§¦§¦¤¥§©§¦

ìL åéøçàå ,úBàñøt Ld l`,äúìk àì úéìe÷å ,ézòbä àì éáö ©£¨¨Ÿ©§¨§§¦Ÿ¦©§¦§¦Ÿ¨§¨
e,éì eøîà ,éøBçàì ézøæçLkef zilewyäúéä ïLaä Cìî âBò ìL[. §¤¨©§¦©£©¨§¦¤¤¤©¨¨¨§¨

äçzôð úçà íòt ,éúééä íéúî øáB÷ ,øîBà ìeàL àaà ,àéðz©§¨©¨¨¥¥¥¦¨¦¦©©©©¦§§¨
a ézãîòå ,ézçz äøòîjezBðéò ìbìâ[oird ayen mewn-]úî ìL §¨¨©§©§¨©§¦§©§©¥¤¥

éøBçàì ézøæçLk ,éîèBç ãò,dxrnd on iz`viyk ±eøîà,ilïéò ©§¦§¤¨©§¦©£©¨§©¦
íBìLáà ìLjlnd cec ly epaäúéä[. ¤©§¨¨§¨

:`xnbd zxne`ñpð ìeàL àaà øîàz ànLå[jenp mc`-],[äåä §¤¨Ÿ©©¨¨©¨£¨
ixdy ,ok xnel leki dz` oi`äåä BøBãa CBøà ìeàL àaàmc` ± ©¨¨¨§£¨

,did execa xzeia deabdïBôøè éaøådidòébîcr wx le`y `a`l §©¦©§©¦©
ïBôøè éaøå ,Bôúëìenvrøéàî éaøå ,äåä BøBãa CBøàdidòébî ¦§¥§©¦©§¨§£¨§©¦¥¦©¦©
cr wx oetxh iaxl,Bôúëìeéaøå ,äåä BøBãa CBøà øéàî éaødid ¦§¥©¦¥¦¨§£¨§©¦

òébîcr wx xi`n iaxl,Bôúëìeàéiç éaøå ,äåä BøBãa CBøà éaø ©¦©¦§¥©¦¨§£¨§©¦¦¨
didòébîcr wx iaxláøå ,äåä BøBãa CBøà àéiç éaøå ,Bôúëì ©¦©¦§¥§©¦¦¨¨§£¨§©
didòébîcr wx `iig iaxl,Bôúëìeáøå ,äåä BøBãa CBøà áø ©¦©¦§¥©¨§£¨§©

äãeäédidòébîcr wx axl,äåä BøBãa CBøà äãeäé áøå ,Bôúëì §¨©¦©¦§¥§©§¨¨§£¨
åenyy mc`,àcàdidyàìéicdid ,minkgd yny ±òébîaxl §©¨©¨¨©¦©

cr wx dcedi,Bôúëì¦§¥
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המשך ביאור למסכת נדה ליום חמישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc - dcp(ycew zay meil)

exeriyy,òaeøî çôè íeø ìò çôè ìò çôèekx` xeriy xnelk ¤©©¤©©¤©§¨
,ld`k oecip ,gthn zegt epi` mdn cg` lk ellg daebe eagxe

eäàîehä úà àéáî,df cva ld`d zgz znd on zifk m` epiid - ¥¦¤©§¨
,znd ld` zngn ilkd `nhp ,xg` cva ld`d zgz ilkeåld` ok §

dfäàîehä éðôa õöBçlrn zelrln d`nehd z` `ed akrn - ¥¦§¥©§¨
ixd ,eiab lr milke eizgz d`neh dzid m` oebk ,ld`d zvign
llka df gth `irye` iax dpn `l recn ok m`e ,mixedh milkd

:`xnbd zvxzn .gth mxriyy mixacdìò çôè ,ïðéøîà÷ çôè¤©¨¨§¦©¤©©
ïðéøîà÷ àì çôè,gth mxeriyy mixac wx dpn `irye` iax ± ¤©Ÿ¨¨§¦©

.gth lr gth mxeriyy el` z` `le
:zeywdl `xnbd dtiqenàkéà àäåexeriyy sqep xac yi ixde - §¨¦¨

(a"n d"t milk) epipyy ,gthàöBiä ïáà[hlead-]øepzä ïî ¤¤©¥¦©©
z` milhlhnyk ea feg`l ick xepza eze` miraew eidy ,eiaera
m`y edenk `ed ixde ilkd ly ci zia aygpe ,mewnl mewnn xepzd
,ea mirbepd milke`d z` `nhne oa`d mb `nhp xepzd `nhp

exeriy,çôèjkn xzeie ,elhlhl ick xepzl jxvp df xeriy cry ¤©
.enr `nhp epi`e uvwidl cnerå`veid oa` okäøékä ïîda yiy §¦©¦¨

`nhpe diaera xaegnd oa`d xeriy ,zexcw izy zzityl mewn
jxe` ,`ed dnrìL,úBòaöà L`ed ixd df xeriy cryøeaçcie ¨Ÿ¤§¨¦

`nhne oa`d `nhp dxikd d`nhp m`y ,dxikd enk epice ,dxikl
.uvwidl cnery oeik ,dxikk epic oi` zerav` ylyn xzeie ,mixg`
iax dpny el` oia xepz ly df gth dpnp `l recn dyw ok m`e

:`xnbd zvxzn .`irye`ïðéøîà÷ ékixeriy epipne epxn`y dn - ¦¨¨§¦©
wx `ed ,gthéæç àì çôhî øéöác àëéämiie`x mpi` xy`k - ¥¨¦§¦¦¤©Ÿ£¦

mizegt mdyk mileqty alele xtey enk ,gthn zegta myeniyl
,gthnàëä ìáà,xepzdn `veid oa`a o`k -øéöác ïkL ìk £¨¨¨¨¤¥¦§¦

[zegty-].àeä øepz ãé çôhî¦¤©©©
:zeywdl `xnbd dtiqenàkéàäåexeriyy sqep xac yi ixd - §¨¦¨

,gth
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המשך ביאור למסכת נדה ליום שבת דודש עמ' א

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

‚ÔÈÁÓ˜ Ba LiL Èt ÏÚ Û‡ ˙È·Á ÈÙaL ÔÈÈ ÏÚ ÌÈL„˜Ó[ai¯LÙ‡ Ì‡ ÔÈÁÓ˜‰ ¯È·Ú‰Ï ‰ÏÁz B�pÒiL „·Ï·e §©§¦©©¦¤§¦¨¦©©¦¤¥¦§¦¦§©¤§©§§¦¨§©£¦©¦§¦¦¤§¨

.BÏ16

BÓÚËL ÔÈÈÂ ıÓBÁ ‰NÚ�Â BÓÚË Ba ‚t ¯·k Ì˙q‰ ÔÓL ÈÙÏ ÂÈÏÚ ÌÈL„˜Ó ÔÈ‡ Ô·Ï Ìe¯˜ ÂÈÏÚ LÈ Ì‡ ÌB˜Ó ÏkÓe¦¨¨¦¥¨¨§¨¨¥§©§¦¨¨§¦¤¦©§¨§¨¨©£§©£¤¤§©¦¤©£

„"¯ ÔÓÈqa ¯‡a˙pL BÓk ÂÈÏÚ ÌÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba elÈÙ‡Â ÂÈÏÚ ÌÈL„˜Ó ÔÈ‡ ÔÈÈ BÁÈ¯L Èt ÏÚ Û‡ ıÓBÁ17 ¤©©¦¤¥©¦¥§©§¦¨¨©£¦¥§¦©¨¤¥§¨§¦¨¨§¤¦§¨¥§¦¨

¯Á‡ CÏB‰ ÏBk‰L ÂÈÏÚ ÌÈL„˜Óe ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba ÂÈÏÚ ÌÈÎ¯·Ó ıÓBÁ BÁÈ¯L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈÈ BÓÚhL Úe„È Ì‡ Ï·‡£¨¦¨©¤©£©¦©©¦¤¥¤§¨§¦¨¨¥§¦©¨¤§©§¦¨¨¤©¥©©

‡nL Èk Ûz¯ÓaL ÔÈÈ Ì˙ÒÓ elÈÙ‡ Á˜ÈÏ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ Lc˜Ï ·BË ÔÈÈ ¯B¯·Ï ¯Á·en‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ÌB˜Ó ÏkÓe ÌÚh‰©©©¦¨¨¦§¨¦©§¨¦§©¦§©¥¨¨§Ÿ¦©£¦¦§¨©¦¤©©§¥¦¤¨

:ıÓBÁ BÁÈ¯ ‰È‰È¦§¤¥¤
ג סעיף מקדשין יין איזה על ערב סימן ב חלק
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`zax `zkld

ïéçî÷ [áéלקמח דומין היין פני על שעולים לבנים דקים גרגרים כמין -15.

zetqede mipeiv

ז.15) משנה פ"ח מנחות רע"ב
ÈÒ"‚ראה16) ËÈ˘ ÔÓÈÒלסננן מותר צלולים שהם מים או יין :

שע"פ הקמחין מפני אפילו או יותר צלולין שיהיו כדי במשמרת
אדם בני לרוב לשתיה וראוי הואיל כבורר חשוב ואינו . . היין

זו. ברירה בלא

בסודרין. לבן או אדום יין סינון לענין שם עוד וראה
ולא17) עליו יין שם עדיין יין וטעמו חומץ שריחו יין ו: סעיף

מברכין יין שריחו אע"פ חומץ טעמו אם אבל ברכתו נשתנית
הטעם. אחר הולך שהכל שהכל עליו

•

zay zekld - jexr ogley

Êבמקום אלא קידוש אין חכמים שאמרו שזה הגאונים הורו
אכל אם אפילו אלא סעודתו כל שם שיגמור צריך אין סעודה
בורא עליהם שמברכים המינים מחמשת כזית אפילו או כזית
בזה יוצא הקידוש כוס מלבד יין רביעית ששתה או מזונות מיני
במקום הסעודה אח"כ לאכול ויכול סעודה במקום קידוש ידי
קודם הכוס על לברך צריך ואינו זמן לאחר בין מיד בין אחר
קידוש ידי יצא שכבר שכיון ביום בין בלילה בין סעודה אותה
שלישית לסעודה דומה האחרת זו סעודה הרי סעודה במקום

לפניה: הכוס על לברך צריך שאין שבת של

Áמשקים שאר שתה אם וכן הרבה אפילו פירות אכל אם אבל
סעודה במקום קידוש ידי יוצא אינו מדינה חמר שהם אע"פ
הם לכך מזון נקראים המינים וחמשת הלב סועד שהיין לפי
ופירות: משקים בשאר משא"כ סעודה שם עליהם להקרא ראוים

Ëיוצא הקידוש מכוס יין רביעית שתה שאפילו אומרים יש
במקום סעודה הצריכו ולא סעודה במקום קידוש ידי בזה
ויש רביעית רוב אלא שלמה רביעית שתה כשלא אלא קידוש
או הכנסת שבבית בקידוש כגון הצורך לעת דבריהם על לסמוך
גדול ישתה ברכה של מכוס להשקותו קטן שם ואין מילה
בסימן שנתבאר כמו חובתו ידי לצאת ויתכוין שלמה רביעית
שלמה רביעית עוד שישתה טוב אפשר אם מקום (ומכל רס"ט
לדברי לצאת כדי קידוש חובת ידי בו שיוצא רביעית רוב מלבד

הכל):

Èבתוך כשהוא ממנו הקידוש שכנו ושמע ביתו בתוך קידש אם
יוצא מקום באותו מיד לאכול לפניו ערוך ושלחנו שלו בית
שהמקדש ואע"פ סעודתו במקום שומע הוא שהרי חובתו ידי בו
להוציאו המקדש שיתכוין והוא כלום בכך אין אחר במקום הוא
יכול לכתחלה ואפילו זו בשמיעה לצאת הוא ויתכוין חובתו ידי
ואפילו חובתן ידי ויצאו שכניו שישמעו כדי בביתו לקדש אדם
שמקדש אלא זה בקידוש יוצא ואינו עדיין אוכל אינו הוא אם

לקדש: יודעים שאינן שכניו בשביל

‡Èביתו בתוך הקידוש ושמע הכנסת לבית סמוך שביתו מי
שמתכוין פי על אף הכנסת בבית שמקדש ציבור מהשליח
השובתים אורחים לנו שאין הזה שבזמן לפי יצא לא בו לצאת
שום להוציא כלל מתכוין ציבור השליח אין הכנסת בית אצל

המנהג: מחמת אלא מקדש ואינו זה בקידוש אדם

·Èשהנרות במקום הלילה סעודת לאכול צריך לכתחלה
בחצר לאכול לו אין יום מבעוד אוכלה אם ואף דולקות
אם אבל הזבובים מפני או האויר מפני יותר שם נהנה אם אף
יכול הזבובים מפני או השרב מפני בבית הרבה מצטער הוא
שהנרות הנרות רואה שאינו פי על אף בחצר ולאכול לקדש
שידלקו ארוכים הנרות שיהיו שיזהר רק לצער ולא נצטוו לעונג

עי"ש: רס"ג בסימן שנתבאר כמו הלילה עד

זֿיב סעיפים סעודה במקום הקידוש שיהיה רעג סימן ב חלק

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42



קני

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc - dcp(ycew zay meil)

exeriyy,òaeøî çôè íeø ìò çôè ìò çôèekx` xeriy xnelk ¤©©¤©©¤©§¨
,ld`k oecip ,gthn zegt epi` mdn cg` lk ellg daebe eagxe

eäàîehä úà àéáî,df cva ld`d zgz znd on zifk m` epiid - ¥¦¤©§¨
,znd ld` zngn ilkd `nhp ,xg` cva ld`d zgz ilkeåld` ok §

dfäàîehä éðôa õöBçlrn zelrln d`nehd z` `ed akrn - ¥¦§¥©§¨
ixd ,eiab lr milke eizgz d`neh dzid m` oebk ,ld`d zvign
llka df gth `irye` iax dpn `l recn ok m`e ,mixedh milkd

:`xnbd zvxzn .gth mxriyy mixacdìò çôè ,ïðéøîà÷ çôè¤©¨¨§¦©¤©©
ïðéøîà÷ àì çôè,gth mxeriyy mixac wx dpn `irye` iax ± ¤©Ÿ¨¨§¦©

.gth lr gth mxeriyy el` z` `le
:zeywdl `xnbd dtiqenàkéà àäåexeriyy sqep xac yi ixde - §¨¦¨

(a"n d"t milk) epipyy ,gthàöBiä ïáà[hlead-]øepzä ïî ¤¤©¥¦©©
z` milhlhnyk ea feg`l ick xepza eze` miraew eidy ,eiaera
m`y edenk `ed ixde ilkd ly ci zia aygpe ,mewnl mewnn xepzd
,ea mirbepd milke`d z` `nhne oa`d mb `nhp xepzd `nhp

exeriy,çôèjkn xzeie ,elhlhl ick xepzl jxvp df xeriy cry ¤©
.enr `nhp epi`e uvwidl cnerå`veid oa` okäøékä ïîda yiy §¦©¦¨

`nhpe diaera xaegnd oa`d xeriy ,zexcw izy zzityl mewn
jxe` ,`ed dnrìL,úBòaöà L`ed ixd df xeriy cryøeaçcie ¨Ÿ¤§¨¦

`nhne oa`d `nhp dxikd d`nhp m`y ,dxikd enk epice ,dxikl
.uvwidl cnery oeik ,dxikk epic oi` zerav` ylyn xzeie ,mixg`
iax dpny el` oia xepz ly df gth dpnp `l recn dyw ok m`e

:`xnbd zvxzn .`irye`ïðéøîà÷ ékixeriy epipne epxn`y dn - ¦¨¨§¦©
wx `ed ,gthéæç àì çôhî øéöác àëéämiie`x mpi` xy`k - ¥¨¦§¦¦¤©Ÿ£¦

mizegt mdyk mileqty alele xtey enk ,gthn zegta myeniyl
,gthnàëä ìáà,xepzdn `veid oa`a o`k -øéöác ïkL ìk £¨¨¨¨¤¥¦§¦

[zegty-].àeä øepz ãé çôhî¦¤©©©
:zeywdl `xnbd dtiqenàkéàäåexeriyy sqep xac yi ixd - §¨¦¨
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‚ÔÈÁÓ˜ Ba LiL Èt ÏÚ Û‡ ˙È·Á ÈÙaL ÔÈÈ ÏÚ ÌÈL„˜Ó[ai¯LÙ‡ Ì‡ ÔÈÁÓ˜‰ ¯È·Ú‰Ï ‰ÏÁz B�pÒiL „·Ï·e §©§¦©©¦¤§¦¨¦©©¦¤¥¦§¦¦§©¤§©§§¦¨§©£¦©¦§¦¦¤§¨

.BÏ16

BÓÚËL ÔÈÈÂ ıÓBÁ ‰NÚ�Â BÓÚË Ba ‚t ¯·k Ì˙q‰ ÔÓL ÈÙÏ ÂÈÏÚ ÌÈL„˜Ó ÔÈ‡ Ô·Ï Ìe¯˜ ÂÈÏÚ LÈ Ì‡ ÌB˜Ó ÏkÓe¦¨¨¦¥¨¨§¨¨¥§©§¦¨¨§¦¤¦©§¨§¨¨©£§©£¤¤§©¦¤©£

„"¯ ÔÓÈqa ¯‡a˙pL BÓk ÂÈÏÚ ÌÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba elÈÙ‡Â ÂÈÏÚ ÌÈL„˜Ó ÔÈ‡ ÔÈÈ BÁÈ¯L Èt ÏÚ Û‡ ıÓBÁ17 ¤©©¦¤¥©¦¥§©§¦¨¨©£¦¥§¦©¨¤¥§¨§¦¨¨§¤¦§¨¥§¦¨

¯Á‡ CÏB‰ ÏBk‰L ÂÈÏÚ ÌÈL„˜Óe ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba ÂÈÏÚ ÌÈÎ¯·Ó ıÓBÁ BÁÈ¯L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈÈ BÓÚhL Úe„È Ì‡ Ï·‡£¨¦¨©¤©£©¦©©¦¤¥¤§¨§¦¨¨¥§¦©¨¤§©§¦¨¨¤©¥©©

‡nL Èk Ûz¯ÓaL ÔÈÈ Ì˙ÒÓ elÈÙ‡ Á˜ÈÏ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ Lc˜Ï ·BË ÔÈÈ ¯B¯·Ï ¯Á·en‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ÌB˜Ó ÏkÓe ÌÚh‰©©©¦¨¨¦§¨¦©§¨¦§©¦§©¥¨¨§Ÿ¦©£¦¦§¨©¦¤©©§¥¦¤¨

:ıÓBÁ BÁÈ¯ ‰È‰È¦§¤¥¤
ג סעיף מקדשין יין איזה על ערב סימן ב חלק
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zetqede mipeiv

ז.15) משנה פ"ח מנחות רע"ב
ÈÒ"‚ראה16) ËÈ˘ ÔÓÈÒלסננן מותר צלולים שהם מים או יין :

שע"פ הקמחין מפני אפילו או יותר צלולין שיהיו כדי במשמרת
אדם בני לרוב לשתיה וראוי הואיל כבורר חשוב ואינו . . היין

זו. ברירה בלא

בסודרין. לבן או אדום יין סינון לענין שם עוד וראה
ולא17) עליו יין שם עדיין יין וטעמו חומץ שריחו יין ו: סעיף

מברכין יין שריחו אע"פ חומץ טעמו אם אבל ברכתו נשתנית
הטעם. אחר הולך שהכל שהכל עליו

•

zay zekld - jexr ogley

Êבמקום אלא קידוש אין חכמים שאמרו שזה הגאונים הורו
אכל אם אפילו אלא סעודתו כל שם שיגמור צריך אין סעודה
בורא עליהם שמברכים המינים מחמשת כזית אפילו או כזית
בזה יוצא הקידוש כוס מלבד יין רביעית ששתה או מזונות מיני
במקום הסעודה אח"כ לאכול ויכול סעודה במקום קידוש ידי
קודם הכוס על לברך צריך ואינו זמן לאחר בין מיד בין אחר
קידוש ידי יצא שכבר שכיון ביום בין בלילה בין סעודה אותה
שלישית לסעודה דומה האחרת זו סעודה הרי סעודה במקום

לפניה: הכוס על לברך צריך שאין שבת של

Áמשקים שאר שתה אם וכן הרבה אפילו פירות אכל אם אבל
סעודה במקום קידוש ידי יוצא אינו מדינה חמר שהם אע"פ
הם לכך מזון נקראים המינים וחמשת הלב סועד שהיין לפי
ופירות: משקים בשאר משא"כ סעודה שם עליהם להקרא ראוים

Ëיוצא הקידוש מכוס יין רביעית שתה שאפילו אומרים יש
במקום סעודה הצריכו ולא סעודה במקום קידוש ידי בזה
ויש רביעית רוב אלא שלמה רביעית שתה כשלא אלא קידוש
או הכנסת שבבית בקידוש כגון הצורך לעת דבריהם על לסמוך
גדול ישתה ברכה של מכוס להשקותו קטן שם ואין מילה
בסימן שנתבאר כמו חובתו ידי לצאת ויתכוין שלמה רביעית
שלמה רביעית עוד שישתה טוב אפשר אם מקום (ומכל רס"ט
לדברי לצאת כדי קידוש חובת ידי בו שיוצא רביעית רוב מלבד

הכל):

Èבתוך כשהוא ממנו הקידוש שכנו ושמע ביתו בתוך קידש אם
יוצא מקום באותו מיד לאכול לפניו ערוך ושלחנו שלו בית
שהמקדש ואע"פ סעודתו במקום שומע הוא שהרי חובתו ידי בו
להוציאו המקדש שיתכוין והוא כלום בכך אין אחר במקום הוא
יכול לכתחלה ואפילו זו בשמיעה לצאת הוא ויתכוין חובתו ידי
ואפילו חובתן ידי ויצאו שכניו שישמעו כדי בביתו לקדש אדם
שמקדש אלא זה בקידוש יוצא ואינו עדיין אוכל אינו הוא אם

לקדש: יודעים שאינן שכניו בשביל

‡Èביתו בתוך הקידוש ושמע הכנסת לבית סמוך שביתו מי
שמתכוין פי על אף הכנסת בבית שמקדש ציבור מהשליח
השובתים אורחים לנו שאין הזה שבזמן לפי יצא לא בו לצאת
שום להוציא כלל מתכוין ציבור השליח אין הכנסת בית אצל

המנהג: מחמת אלא מקדש ואינו זה בקידוש אדם

·Èשהנרות במקום הלילה סעודת לאכול צריך לכתחלה
בחצר לאכול לו אין יום מבעוד אוכלה אם ואף דולקות
אם אבל הזבובים מפני או האויר מפני יותר שם נהנה אם אף
יכול הזבובים מפני או השרב מפני בבית הרבה מצטער הוא
שהנרות הנרות רואה שאינו פי על אף בחצר ולאכול לקדש
שידלקו ארוכים הנרות שיהיו שיזהר רק לצער ולא נצטוו לעונג

עי"ש: רס"ג בסימן שנתבאר כמו הלילה עד

זֿיב סעיפים סעודה במקום הקידוש שיהיה רעג סימן ב חלק
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c"agקנב i`iyp epizeax zxezn

ששלש‡ לזה ורמז בשבת לאכול אדם כל חייב סעודות שלש
ויאמר שנאמר בשבת המן אכילת גבי נאמר היום פעמים

וגו': תמצאוהו לא היום לה' היום שבת כי היום אכלוהו משה

א סעיף בשבת הפת בציעת דיני עדר סימן ב חלק

•

1

2

3

dxez ihewl

" בחינת הנקראת לה' האהבה גדר ומבאר ,"זכר[והולך

" כאשר האדם בלב תחילההנולדת מזרעת היינו"אשה ,

האדם מיגיעת מתחלת ה' אל להתקרב כשההתעוררות

עצמו:] בכח

ìàøùé úåîùðá äáäà úðéçá úãìåîù åðééäã
øëã úðéçáîù[זכר],äáø äáäà úðéçá åðééäã ,

,éúöôç àì êîòå íéîùá éì éî úðéçá àéäù
.êì áåø÷á êîòù äî åìéôà ,ùåøéô

גדולה אהבה היא ה' באהבת "זכר" בחינת
שיש בזהר כדאיתא רבה", אהבה "בחינת לה', ועצומה
רבה" "אהבה ה', באהבת (כלליות) מדריגות שתי

זוטא". ו"אהבה

" בשם נקראת רבה שאהבה הטעם יבאר ]."זכר[להלן

לי "מי כמ"ש הוא, רבה" "אהבה של וענינה
רוצה אינו שהאדם גו'", חפצתי לא ועמך בשמים
חפצו רצונו כל כי בארץ, ולא בשמים לא דבר, בשום

לבדו. בה' הם ותשוקתו

דבר שום רוצה שאינו רק דלא בזה, הכוונה ועומק
אינו גופא, באלקות שגם יותר, עוד אלא אלקות, מלבד
אפילו אלקות, של נעלים וגילויים" ב"אורות רוצה
כל אלא עליונים), (עולמות בשמים המאירים אלה
ועצמותו במהותו להכלל רק הם ותשוקתו חפצו

ממש. יתברך

" הכתוב לשון דיוק חפצתי",ועמךוזהו לא
שהם אלקות, של וגילויים לאורות היא בזה שהכוונה
נעלים אורות הם שהרי להקב"ה, קרובים היינו "עמך",
אלא בהם, חפץ האדם אין מקום שמכל אלא ביותר,

יתברך. ועצמותו במהותו רק

הנקראים והגילויים האורות של ענינם ומפרט [והולך

:]"עמך"

á"äåòä ééç íäù ,íééç øå÷î êîò éë ù"î åðééäå
ìò âðòúäì ,ïãò ïâá úåîùðì êùîðù é÷ìà âåðòúå
ëùäå äâùäá íúìëùäå íúâùä úîçî 'ääì

.ãàî úàìôåî

עמך "כי למ"ש היא חפצתי" לא ב"ועמך הכוונה
מקור הוא שממנו האלקי האור שזהו חיים", מקור
ה"חיים" ענין ופירוש כולם, העולמות כל של החיים
של והנפש (החיות הפשוט במובן חיים רק אינו כאן
עליונים חיים גם אלא העולמות), שבכל הברואים כל
אלה, שבחיים האלקות גלוי באופן ניכר שבהם כאלה
מזיו ונהנין שיושבין עדן, בגן הנשמות חיי וכמו
אצלם מביא בנפשם המאיר השכינה שזיו השכינה,
שעונג מקומות בכמה וכמבואר באלקות, נפלא עונג
שעונג "כנודע ההשגה", "תענוג הוא עדן בגן הנשמות
שעסק התורה סודות מהשגת הוא עדן בגן הנשמות
ובגמ' שלח פ' הק' בזוהר כדאיתא בנגלה, בעוה"ז
אלקות משיגים ששם דהיות נחמני", בר דרבה בעובדא
ונפלא. עצום בעונג מתענגים הם ולכן מופלא, באופן

"êîò" úðéçáá àìà úòâî åæ äâùä ïéà äæ ìë íòå
חיים"] מקור עמך ìèáå["כי ìôèä øáã àåäù ,

"äúà" àìå ,êìöà[יתברך ועצמותו מהותו [היינו
éë ,ùîî[ובעצמו בכבודו äáùçî[הקב"ה úéì

åéæ" úðéçáá àåä íúâùä àìà ,ììë 'éá àñéôú
.àîìòá äøàäå åéæ ,"äðéëùä

נקרא יתברך ממנו המתפשט האלקית החיות שפע
השמש וזיו אור כמשל שהוא לפי "אור", בשם
מאומה השמש בזיו שאין השמש, מן המתפשט
בלבד חיצוני דבר אלא ואינו השמש, כדור ממהות
בשמש שינוי שום עושה השמש וזיו אור אין (שלכן
מחמת השמש בעצם גרעון שום דאין עצמו,
"הארה הוא שהזיו לפי ממנו, האור התפשטות

בעלמא").

המתפשטים אלקות של והגילויים האורות כל וכך
מהותו לגבי בעלמא" "הארה אלא אינם יתברך ממנו

" נקראים ולפיכך יתברך, מקורעמךועצמותו "עמך ,"
מהותו אבל יתברך; לו וטפלים בטלים שהם חיים",
"מקור שהוא בו לומר כלל שייך אין ית' ועצמותו

והתענוג. החיים להשפעת מקור חיים",

וזיו באור רק היא באלקות האדם השגת וכל
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

בו שייך שלא ובעצמו, בכבודו בהקב"ה ולא השכינה
והשגה) הבנה (היינו "תפיסא" של ענין שום יתברך

להלן). שימשיך (כפי במציאות" "ביטול רק אלא

] ,"éúöôç àì êîòå" úàæì éàåחפץ האדם שאין
עצמו] הקב"ה לגבי טפל דבר שהוא השכינה, ,בזיו
ïéà øåàá ììëéìå ìèáéì àéä äáø äáäàä àìà

àëìîã àôåâá àáàúùàìå ,ùîî ä"á óåñלהכלל]
המלך] äøàäå.בגוף åéæ úðéçáî äìòî äìòîìù ,

נ"ע ורבינו ממורינו הלשון נשמע הי' "וכך

הלשון: בזה אומר שהי' בדביקותו, הזקן] [אדמו"ר

איך עדן, גן דאיין ניט וויל איך ניסט, גאר זע וויל איך

אז ניט מער וויל איך כו', הבא עולם דאיין ניט וויל

עדן הגן את רוצה איני כלום, רוצה [איני אליין דיך

רק רוצה אני שלך, הבא העולם את רוצה איני שלך,

בלבד]". אותך

oey`x wxt yiy` yey d"c
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

ג"כÌ�Ó‡Â(יב) שבאה הגם דתורה ח"ע בחי'
פנימית בחי' ה"ז בעולמות בהשתלשלות
דאצילו' החכמ' מבחי' שנמצאים העולמות לחיות ומקור
ואשים וכתיב כו' חוקו' ולילה יומם בריתי לא אם וכמ"ש
ואהי' בה שנאמר לפי וכה"ג כו' שמים לנטוע בפיך דברי
כו' עלמא וברא באורייתא דאסתכל ממש אצלו אמון אצלו
אפי' וגם ש"ע בבנינו שעוסקים בונים נק' הת"ח וכן
וזהו כידוע שלהם ד"ת הבל ע"י מתקיים שהעולם תשב"ר
דברים ששרש היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים והיו
שאנכי במה מטה למטה שירדו רק ממש אנכי מבחי' האלה
וז"ש וד"ל הנ"ל מטעם דוקא גשמי' בדברים היום מצוך
בחי' שרש שזהו בפ"מ מע"ט זהו כו' ראשך על ושמן
טרם ית' בעצמותו למעלה שהיא כמו דתורה האור מקור
דוקא תב"ס שנעוץ לפי דאבי"ע בעולמות למטה שירדה
הבהקת בחי' יבא דוקא ידו שעל שמן הנק' וזהו כנ"ל
נרו בהלו שז"ש דחכמ' האור ממקור דנשמה העליון האור

דוקאכו' השמן צלילת לפ"ע וכה"ג נרי תאיר אתה כי
שהן יחסר אל ראשך על ושמן הזהיר וע"כ זה מטעם
תמיד האור הבהקת שרש יבא דוקא שמזה דוקא המע"ט
כלל קיום לו ואין האור יכבה השמן יחסר שאם ממקורו

דברים בכל גם נמשך שהשמן מזה ומובן וד"ל כנ"ל
להשיב מ"ה כח החכמה בכח שיש ביותר התחתונים
תחתית בשאול שנפל תחתון להיותר גם שלימה בתשובה
גדול יותר התשובה מן הנשמה אור הבהקת (ואמנם כו'
ר"ע שראהו דצוציתא מנתן וראיה דמצוה אור מהבהקת
מאור ביותר נפלאה בהבהקה מאיר נשמתו אור שהיה
קונה יש רבי שא' דראב"ד בתשובה וכמו הצ"ג נשמות
מגיע התשובה דכח הנ"ל מטעם כו' א' בשעה עולמו
צ"ג לאתבא דאתא משיח ענין והוא ומצות מתורה למעלה
מאד וגבה כו' ירום עבדי ישכיל ביה דכתיב בתשובה
זכה לא דמשה שאז"ל (וזהו כו' דתו"מ אדם מבחי' למעלה
צ"ג כאשר דוקא זהו אך כו') מותו קודם רק לתשובה
בלא תשובה אבל ומע"ט תשובה כאן שיש בע"ת נעשים
וכנ"ל הפתילה כליון רק כלל שמן בחי' כאן אין הרי מע"ט
צדיקייא לאתבא דאתא וז"ש כו' תורה בלא תפלה בענין
כריח בני ריח ראה בענין במ"א וכמ"ש כו' בתיובתא דוקא
עשו בבגדי צ"ג יעקב התלבשות היא דזה כו' אשר שדה
גדול אור להוסיף מתו"מ למעלה שעולה כו' בע"ת להיות
בלא תשובה ע"י לבדו עשו שיתעלה רצה לא אבל בתו"מ

וד"ל): כו' דיעקב תו"מ
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈ·‰ÏÂשהנפש אף דהנה בזה אופנים שני יש הנה זה
מאיר אינו אעפ"כ איברים הרמ"ח בכל מתפשטת
אעפ"כ נפש ג"כ בה שיש אף בבהמה כמו העלם בבחי' כ"א
אבל הבהמה נפש שבה מה וזה ע"ד להשכיל יכולה אינו

בחי' אלא אינו אעפ"כ השכליות נפש שיתפשט אף באדם
ולכן גילוי בבחי' היא במוח שמאירת מה משא"כ העלם,
מתגלגלת האדם נפש חטא שבאיזה הגלגולים בספר מצינו
גילוי בבחי' להאיר יכולה אינה ודאי שבבהמה ואף בבהמה
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בו שייך שלא ובעצמו, בכבודו בהקב"ה ולא השכינה
והשגה) הבנה (היינו "תפיסא" של ענין שום יתברך

להלן). שימשיך (כפי במציאות" "ביטול רק אלא

] ,"éúöôç àì êîòå" úàæì éàåחפץ האדם שאין
עצמו] הקב"ה לגבי טפל דבר שהוא השכינה, ,בזיו
ïéà øåàá ììëéìå ìèáéì àéä äáø äáäàä àìà

àëìîã àôåâá àáàúùàìå ,ùîî ä"á óåñלהכלל]
המלך] äøàäå.בגוף åéæ úðéçáî äìòî äìòîìù ,

נ"ע ורבינו ממורינו הלשון נשמע הי' "וכך

הלשון: בזה אומר שהי' בדביקותו, הזקן] [אדמו"ר

איך עדן, גן דאיין ניט וויל איך ניסט, גאר זע וויל איך

אז ניט מער וויל איך כו', הבא עולם דאיין ניט וויל

עדן הגן את רוצה איני כלום, רוצה [איני אליין דיך

רק רוצה אני שלך, הבא העולם את רוצה איני שלך,

בלבד]". אותך
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced
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ג"כÌ�Ó‡Â(יב) שבאה הגם דתורה ח"ע בחי'
פנימית בחי' ה"ז בעולמות בהשתלשלות
דאצילו' החכמ' מבחי' שנמצאים העולמות לחיות ומקור
ואשים וכתיב כו' חוקו' ולילה יומם בריתי לא אם וכמ"ש
ואהי' בה שנאמר לפי וכה"ג כו' שמים לנטוע בפיך דברי
כו' עלמא וברא באורייתא דאסתכל ממש אצלו אמון אצלו
אפי' וגם ש"ע בבנינו שעוסקים בונים נק' הת"ח וכן
וזהו כידוע שלהם ד"ת הבל ע"י מתקיים שהעולם תשב"ר
דברים ששרש היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים והיו
שאנכי במה מטה למטה שירדו רק ממש אנכי מבחי' האלה
וז"ש וד"ל הנ"ל מטעם דוקא גשמי' בדברים היום מצוך
בחי' שרש שזהו בפ"מ מע"ט זהו כו' ראשך על ושמן
טרם ית' בעצמותו למעלה שהיא כמו דתורה האור מקור
דוקא תב"ס שנעוץ לפי דאבי"ע בעולמות למטה שירדה
הבהקת בחי' יבא דוקא ידו שעל שמן הנק' וזהו כנ"ל
נרו בהלו שז"ש דחכמ' האור ממקור דנשמה העליון האור

דוקאכו' השמן צלילת לפ"ע וכה"ג נרי תאיר אתה כי
שהן יחסר אל ראשך על ושמן הזהיר וע"כ זה מטעם
תמיד האור הבהקת שרש יבא דוקא שמזה דוקא המע"ט
כלל קיום לו ואין האור יכבה השמן יחסר שאם ממקורו

דברים בכל גם נמשך שהשמן מזה ומובן וד"ל כנ"ל
להשיב מ"ה כח החכמה בכח שיש ביותר התחתונים
תחתית בשאול שנפל תחתון להיותר גם שלימה בתשובה
גדול יותר התשובה מן הנשמה אור הבהקת (ואמנם כו'
ר"ע שראהו דצוציתא מנתן וראיה דמצוה אור מהבהקת
מאור ביותר נפלאה בהבהקה מאיר נשמתו אור שהיה
קונה יש רבי שא' דראב"ד בתשובה וכמו הצ"ג נשמות
מגיע התשובה דכח הנ"ל מטעם כו' א' בשעה עולמו
צ"ג לאתבא דאתא משיח ענין והוא ומצות מתורה למעלה
מאד וגבה כו' ירום עבדי ישכיל ביה דכתיב בתשובה
זכה לא דמשה שאז"ל (וזהו כו' דתו"מ אדם מבחי' למעלה
צ"ג כאשר דוקא זהו אך כו') מותו קודם רק לתשובה
בלא תשובה אבל ומע"ט תשובה כאן שיש בע"ת נעשים
וכנ"ל הפתילה כליון רק כלל שמן בחי' כאן אין הרי מע"ט
צדיקייא לאתבא דאתא וז"ש כו' תורה בלא תפלה בענין
כריח בני ריח ראה בענין במ"א וכמ"ש כו' בתיובתא דוקא
עשו בבגדי צ"ג יעקב התלבשות היא דזה כו' אשר שדה
גדול אור להוסיף מתו"מ למעלה שעולה כו' בע"ת להיות
בלא תשובה ע"י לבדו עשו שיתעלה רצה לא אבל בתו"מ

וד"ל): כו' דיעקב תו"מ
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈ·‰ÏÂשהנפש אף דהנה בזה אופנים שני יש הנה זה
מאיר אינו אעפ"כ איברים הרמ"ח בכל מתפשטת
אעפ"כ נפש ג"כ בה שיש אף בבהמה כמו העלם בבחי' כ"א
אבל הבהמה נפש שבה מה וזה ע"ד להשכיל יכולה אינו

בחי' אלא אינו אעפ"כ השכליות נפש שיתפשט אף באדם
ולכן גילוי בבחי' היא במוח שמאירת מה משא"כ העלם,
מתגלגלת האדם נפש חטא שבאיזה הגלגולים בספר מצינו
גילוי בבחי' להאיר יכולה אינה ודאי שבבהמה ואף בבהמה
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c"agקנד i`iyp epizeax zxezn

אעפ"כ הנפש אור גילוי להכיל הכלי בה שאין מאחר
בתינוק וכמו העלם, בבחי' אלא שאינו והיינו בה מתגלגלת
כלל שכל בו אין אעפ"כ הנשמה בה יש כשנולד שמיד קטן
וכמ"כ הנפש אור להכיל יכול שלו הכלי שאין מפני והוא
מלכה"כ מלא אני הארץ ואת השמים את מ"ש למעלה יובן
גילוי בקה"ק מאיר כשהי' משא"כ העלם בבחי' כ"א היינו
גם מאיר הי' זה ומפני כו' גילוי בבחי' מאיר היה ית' אלקותו
וידבר במשה כתיב ולכן מחו"ל נעלה היותר בחי' א"י בכל
כתיב הנביאים ובשאר כו' בו אדבר פא"פ כו' משה אל ה'
נתנבא משה רק כו' שבא"י גילוי מחמת והוא הוי' את ואראה
מאירה שאינה אספקלריא בכה נתנבאו הנביאים וכל בזה
אספקלריא בזה נתנבא משה משא"כ המראה דרך כמו
נתאוה והנה כו', ובהירה לבנה זכוכית דרך כמו המאירה
הגילוי שיהי' והיינו דוקא בתחתונים דירה לו להיות הקב"ה
להמשיך מישראל כאו"א צריך לזה למטה גם בבהמ"ק כמו
מישראל כאו"א שצריך וזהו הגילוי. אל מהעלם זו בחי'

אל מהעלם המשכה היא ברכה כי יום בכל ברכות מאה לברך
מעשה בבחי' משא"כ דיבור בבחי' הוא כ"ז והנה הגילוי,
(ולכן יותר ממשיכים עי"ז גשמיי' המצוה עשיית היינו
בחי' להמשיך רצו כי מפני לא"י לעלות רצו לא המרגלים
במדבר רצו ולכן מחשבה ובחי' דבור בחי' ע"י זו ומדרגה
וכוונתם מעשה, ולא דבור לשון מדבר כי בארץ ולא דוקא
תחלה להשפיל צריך צדקה כמו המצוה עשיי' ע"י כי בזה
שאח"כ אלא מהמצוה היפך שהוא מסחור איזה לעשות כמו
הוא כך ובין צדקה כמו מצוה איזה שמרויח במה עושה
כו' ליפול יכולים כך שבין המרגלים ויראו א"ע משפיל
בזה טעו באמת אבל א') פי' (לפי יושביה אוכלת ארץ כמ"ש
בחי' ממשיך עי"ז גשמיי' המצוה עשיית ע"י דוקא כי
אח"כ אעפ"כ א"ע שמשפיל אף נעלה היותר ומדרגה
מצוה ע"י איך צ"ל ולכאורה כנ"ל), כו' הצדקה בעשיית
בהם שיש ע"י והוא מוחין ד' ממשיכים תפילין כמו גשמיי'

לחו"ב). נחלק (ודעת חב"ד לבחי' שרומזים בתים ד'
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰�‰Âהוא בינה עם חכמה ומזווג המחבר הממוצעת בחי'
כי ראי', לידי שמביא כ"א ראי' אינו דעת כי הדעת,
אדם ידע, והאדם מלשון שמחבר התקשרות לשון הוא דעת
כמ"ש דאצי' חי' ואדם לבינה זכה משה כי חכמה, בחי' הוא
כנודע חכמה הוא קדמאה ואדם חיים נשמת באפיו ויפח
אם חוה עם החכמה בחי' ולקשר חכמה, בחי' הוא שאדה"ר
שיהי' הוא ובעבודה הדעת, ע"י הוא בינה בחי' חי כל
הבינה במחשבת הלב פנימית נקודת בעומק לה' מקושר

היות היא לבדה בינה משא"כ במחשבהשמתבונן, הענין
דהיינו לעצמותו נוגע אינו כו' המחשבה עומק ואפי' לבד

לבבו התלהבות רעו"ד בבחי' כשיהי' אבל כלל, ללבו
דבוק בהענין כולו שיהי' עד שמחשב בהענין ודביקותו
גורם הוא הנה הדעת בחי' שזה"ע גופו חושי בכל מאד
חוזק ברוב שיגרום דהיינו לבינה חכמה שיתחבר
ראיי' חושיית ראי' בחי' בהבינה שיהי' עד ההתבוננות
רואה. כאלו ג"כ בהמה דזרע בנשמות שיהי' דהיינו החכ',
בחי' ויש ד"ע, נק' הבינה עם חכ' המחבר דעת בחי' והנה
בחי' והיינו במדות המוחין התקשרות להיות המחבר ד"ת
אינון מכל דלאו לא"ס המדות ביטול שיהי' המדות פנימית

כלל. איהו מדות

dpal lwn awri el gwie

a"lxz `vie 't c"qa
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

ïéðò àåäåאלא באצילות רק לא וביטוי משמעות לזה ויש -

äøéöé äàéøáá éåìéâä äéäéù ìòåô øåàäù éåìéâä úìåòô
äéùò,'åëשהגילוי שכיון לחשוב יכולים היינו כלומר, –

דאצילות, הכלים ידי על נמשך בי"ע של הנפרדים בעולמות

זה ועל דאצילות, האור של הרגשה אין אלו בעולמות הרי

ומונהגים לאורות בטלים באצילות שהכלים שמכיון מבאר

לעולמות הכלים ידי על שנשפע בשפע גם הרי ידם, על

שבאצילות האור מורגש יותר .הנמוכים
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

áåúëù äî àåäå66äøùòî øúåé íëçì æåòú äîëçä
øéòá øùà íéèéìùבכח שהחכם הוא בפסוק שהפשט

מעשרה יותר העיר הנהגת על להשפיע מסוגל חכמתו

אלא עשרהשליטים, שיש שאף זה, בפסוק עמוק רמז שיש

של מהכלים (שמתהווים מאמרות עשרה כנגד שהם שליטים

אור אבל בפועל, העולמות נבראו שבהם המלכות) ספירת

במקום גם שמשפיע עד חזק כך כל הוא שבאצילות החכמה

בבחינת להיות מאמרות מעשרה שנוצרו הנפרדים העולמות

אור. גילוי

נ"ע: הרבי øùòîובלשון íùøùã úåøîàî äøùòä ïäå
úååäúää úìåòô úåéäì íéìòåô íéìëäù ,úåìéöàã úåøéôñ

íå÷î ìëîå ,ìéòì øëæðë 'åë øåàä ìò íéøéúñîù éãé ìò
äîëçäהאצילות äàéøááשל øåà éåìéâ úåéäì íëçì æåòú

'åë ìåèéáä úðéçá íäá úåéäìå äéùò äøéöé,לזה והסיבה

הרי לאור, בטל והכלי הכלי עם מתאחד והאור היות

האור. וגילוי השפעת ניכר הכלי בפעולת

,åîéã÷äù äòùá ìéçúîä øåáéãá äæî áåúëù äî ïééòå)
שהתלבשות).â"ñø67תשנת גדולה באריכות מבאר שם

וכיצד והתלבשות, התאחדות של באופן הוא בכלי, האור

בנבראים, ה'צורה' נעשה החכמה אור גילוי ידי על דוקא

לביטול. להגיע שלהם היכולת כלומר

a"xrz ,zereayd bgc 'a lil
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יט.66. ז, קהלת

ורצון67. חפץ בחי' המשכת והנה ק"ה): (עמ' שם לשונו וזה
כי החכ' בבחי' התלבשותו ע"י הוא הנבראים, ציור מזה להיות הנ"ל
בחי' המשכת להיות ובכדי ע"ס ע"י צ"ל ב"ה מאוא"ס ההמשכות כל
בבחי' שהוא חכ' בחי' ע"י שזהו אלא ע"ס ע"י ג"כ הוא הנ"ל רצון
שורה להיות כלי היא לכן כמשנת"ל המציאות העדר ובבחי' מ"ה
הרי בחכ', האדם את יצר אשר וזהו הנ"ל, רצון בחי' בה ומתלבש
ב"ה אוא"ס עצמות שורה שבה לפי והיינו חכ' מבחי' נמשך הציור
הביטול בחי' לפעול דענינו חכ' שמבחי' החיות המשכת וזהו"ע כו'.

היא לכן בתכלית וביטול מ"ה בבחי' היא שהחכ' דלהיות בנבראים
ביטול בבחי' להיות בעולמות החיות משם ונמשך אוא"ס לעצמות כלי
דעשרה שבעיר שליטים מעשרה יותר לחכם תעוז החכ' וז"ש כו'.
דעיר אותי' צירופי ה' דבר בחי' שהן מאמרות העשרה הן שליטים
כמשנת"ל, היש מציאות להיות שלטון מלך דבר ענין שהוא אלקינו
להיות שליטים העשרה על ועוז תוקף שצריכים לחכם תעוז והחכ'

ע"י וזהו היש, להיותביטול נמשך דוקא החכ' שמבחי' דוקא החכ'
כו'. לחכם תעוז דוקא החכ' וזהו הביטול, בחי'

•

.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`nd xtq

התורה לימוד ע"י הוי'. שם גילוי ולקבל להתקיים הנבראים יכולים אלקים, דשם המגן ע"י דוקא
הבריאה. כוונת משלים האדם מעשיות, מצוות וקיום

‡Ó‚c‰Âוׁשם אלקים ּדׁשם הּׁשמֹות ּבב' למעלה יּובן מּזה ¿«À¿»ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָֹ
ּדׁשם הוי', מּׁשם הּוא ההתהּוּות ּדבאמת ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָהוי',
ּדכל ונבראּו", צּוה הּוא "ּכי ׁשּכתּוב ּכמֹו המהּוה, הּוא ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָהוי'
היה אם א הוי', מּׁשם הּוא ונבראים ּדעֹולמֹות ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָהתהּוּות
ההתהּוּות היתה לא אז הוי' ׁשם ידי על ּבפעל ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֹההתהּוּות
מציאּותן ּכל היה אּלא עּתה, ׁשהּוא ּכמֹו ּגׁשמי יׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבמציאּות
ולא ּבהּׁשמׁש, הּׁשמׁש זיו ּכבּטּול הּבּטּול ּבתכלית ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹּבטלים
ּבהּכרתן ּומּׂשג ונּכר ּבּנבראים נרּגׁש יתּבר האלקּות ְְְְְֱִִִִִֵַַָָָָָָָָָָָֹֻהיה
יֹום ּבכל ּבטּובֹו "המחּדׁש ּוכתיב עּתה, ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָוהּׂשגתן

ּׁשּמעׂש מה ּדזה בראׁשית", מעׂשה הםּתמיד ּבראׁשית ה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
ּדטבע ,יתּבר וחסּדֹו טּובֹו מּדת מּצד הּוא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָּבהתחּדׁשּות,
לֹו להיֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נתאּוה ּכי להיטיב, ְְְִִִִֵַַַָָָהּטֹוב
ׁשּיהיה ּגׁשמי עֹולם ּולהּוֹות לברא ּבּתחּתֹונים ּדירה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹיתּבר
ּגּוף ּבעל האדם את לברא זה ּובעֹולם ּומציאּות, ליׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹנראה
על להתגּבר ועז ּכח לּה ולּתן אלקית נׁשמה ּולהֹוריד ְְְְְְֱִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֹּגׁשמי

הּתֹורה ּכח ידי על ּתאוֹותיו ּכל את ולכּבׁש הּגּוף ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹחמרּיּות
הּלזֹו ּבארץ למּטה נּתנה ּדהּתֹורה ּבּתפּלה, ׁשּבּלב ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָוהעבֹודה
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּתֹורה את ּבּקׁשּו הּמלאכים ּדכאׁשר ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָהּגׁשמית,
"ּכלּום מׁשה: להם הׁשיב הּׁשמים", על הֹוד ּתנה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ"אׁשר
ׁשּיׁש ּגׁשמי ּגּוף לבעלי ּדוקא ונּתנה ּבכם"?! יׁש הרע ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָיצר
ּבכּמה האדם את ּומּדיח מסית הרע ּדהּיצר הרע, יצר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבהם
ידי על הּנה הּיׁשר. מּדר ּולהּדיחֹו להסיתֹו ערמּומּיּות ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמיני
להאדם לֹו מאירה ׁשּבּה הּמאֹור הּנה וקּיּומּה, הּתֹורה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָלּמּוד
נטע עֹולם "וחּיי ּכמאמר עֹולם, ּבחּיי החּיים ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָּבדרכי
ּבקּיּום ּבפעל עֹוׂשה ׁשהאדם זה ידי ּדעל והינּו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבתֹוכנּו",
ּדנתאּוה העליֹונה הּכּונה מׁשלים הּוא הרי מעׂשּיֹות, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּמצות
וזהּו ּבּתחּתֹונים. ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּוא ּברּו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּקדֹוׁש
ידי ּדעל והּמגן ּבּׁשמׁש ּכמֹו אלקים", הוי' ּומגן ׁשמׁש ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ"ּכי
והּנבראים, ּבעֹולם להתקּבל יּוכל הּׁשמׁש ונרּתק הּמגן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּכּסּוי
ּבהב' הּוא כן ּכמֹו הּׁשמׁש, מאֹור עצם ׁשהּוא מאֹורֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַונהנים
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áåúëù äî àåäå66äøùòî øúåé íëçì æåòú äîëçä
øéòá øùà íéèéìùבכח שהחכם הוא בפסוק שהפשט

מעשרה יותר העיר הנהגת על להשפיע מסוגל חכמתו

אלא עשרהשליטים, שיש שאף זה, בפסוק עמוק רמז שיש

של מהכלים (שמתהווים מאמרות עשרה כנגד שהם שליטים

אור אבל בפועל, העולמות נבראו שבהם המלכות) ספירת

במקום גם שמשפיע עד חזק כך כל הוא שבאצילות החכמה

בבחינת להיות מאמרות מעשרה שנוצרו הנפרדים העולמות

אור. גילוי

נ"ע: הרבי øùòîובלשון íùøùã úåøîàî äøùòä ïäå
úååäúää úìåòô úåéäì íéìòåô íéìëäù ,úåìéöàã úåøéôñ

íå÷î ìëîå ,ìéòì øëæðë 'åë øåàä ìò íéøéúñîù éãé ìò
äîëçäהאצילות äàéøááשל øåà éåìéâ úåéäì íëçì æåòú

'åë ìåèéáä úðéçá íäá úåéäìå äéùò äøéöé,לזה והסיבה

הרי לאור, בטל והכלי הכלי עם מתאחד והאור היות

האור. וגילוי השפעת ניכר הכלי בפעולת

,åîéã÷äù äòùá ìéçúîä øåáéãá äæî áåúëù äî ïééòå)
שהתלבשות).â"ñø67תשנת גדולה באריכות מבאר שם

וכיצד והתלבשות, התאחדות של באופן הוא בכלי, האור

בנבראים, ה'צורה' נעשה החכמה אור גילוי ידי על דוקא

לביטול. להגיע שלהם היכולת כלומר
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יט.66. ז, קהלת

ורצון67. חפץ בחי' המשכת והנה ק"ה): (עמ' שם לשונו וזה
כי החכ' בבחי' התלבשותו ע"י הוא הנבראים, ציור מזה להיות הנ"ל
בחי' המשכת להיות ובכדי ע"ס ע"י צ"ל ב"ה מאוא"ס ההמשכות כל
בבחי' שהוא חכ' בחי' ע"י שזהו אלא ע"ס ע"י ג"כ הוא הנ"ל רצון
שורה להיות כלי היא לכן כמשנת"ל המציאות העדר ובבחי' מ"ה
הרי בחכ', האדם את יצר אשר וזהו הנ"ל, רצון בחי' בה ומתלבש
ב"ה אוא"ס עצמות שורה שבה לפי והיינו חכ' מבחי' נמשך הציור
הביטול בחי' לפעול דענינו חכ' שמבחי' החיות המשכת וזהו"ע כו'.

היא לכן בתכלית וביטול מ"ה בבחי' היא שהחכ' דלהיות בנבראים
ביטול בבחי' להיות בעולמות החיות משם ונמשך אוא"ס לעצמות כלי
דעשרה שבעיר שליטים מעשרה יותר לחכם תעוז החכ' וז"ש כו'.
דעיר אותי' צירופי ה' דבר בחי' שהן מאמרות העשרה הן שליטים
כמשנת"ל, היש מציאות להיות שלטון מלך דבר ענין שהוא אלקינו
להיות שליטים העשרה על ועוז תוקף שצריכים לחכם תעוז והחכ'

ע"י וזהו היש, להיותביטול נמשך דוקא החכ' שמבחי' דוקא החכ'
כו'. לחכם תעוז דוקא החכ' וזהו הביטול, בחי'

•
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התורה לימוד ע"י הוי'. שם גילוי ולקבל להתקיים הנבראים יכולים אלקים, דשם המגן ע"י דוקא
הבריאה. כוונת משלים האדם מעשיות, מצוות וקיום

‡Ó‚c‰Âוׁשם אלקים ּדׁשם הּׁשמֹות ּבב' למעלה יּובן מּזה ¿«À¿»ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָֹ
ּדׁשם הוי', מּׁשם הּוא ההתהּוּות ּדבאמת ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָהוי',
ּדכל ונבראּו", צּוה הּוא "ּכי ׁשּכתּוב ּכמֹו המהּוה, הּוא ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָהוי'
היה אם א הוי', מּׁשם הּוא ונבראים ּדעֹולמֹות ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָהתהּוּות
ההתהּוּות היתה לא אז הוי' ׁשם ידי על ּבפעל ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֹההתהּוּות
מציאּותן ּכל היה אּלא עּתה, ׁשהּוא ּכמֹו ּגׁשמי יׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבמציאּות
ולא ּבהּׁשמׁש, הּׁשמׁש זיו ּכבּטּול הּבּטּול ּבתכלית ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹּבטלים
ּבהּכרתן ּומּׂשג ונּכר ּבּנבראים נרּגׁש יתּבר האלקּות ְְְְְֱִִִִִֵַַָָָָָָָָָָָֹֻהיה
יֹום ּבכל ּבטּובֹו "המחּדׁש ּוכתיב עּתה, ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָוהּׂשגתן

ּׁשּמעׂש מה ּדזה בראׁשית", מעׂשה הםּתמיד ּבראׁשית ה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
ּדטבע ,יתּבר וחסּדֹו טּובֹו מּדת מּצד הּוא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָּבהתחּדׁשּות,
לֹו להיֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נתאּוה ּכי להיטיב, ְְְִִִִֵַַַָָָהּטֹוב
ׁשּיהיה ּגׁשמי עֹולם ּולהּוֹות לברא ּבּתחּתֹונים ּדירה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹיתּבר
ּגּוף ּבעל האדם את לברא זה ּובעֹולם ּומציאּות, ליׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹנראה
על להתגּבר ועז ּכח לּה ולּתן אלקית נׁשמה ּולהֹוריד ְְְְְְֱִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֹּגׁשמי

הּתֹורה ּכח ידי על ּתאוֹותיו ּכל את ולכּבׁש הּגּוף ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹחמרּיּות
הּלזֹו ּבארץ למּטה נּתנה ּדהּתֹורה ּבּתפּלה, ׁשּבּלב ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָוהעבֹודה
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּתֹורה את ּבּקׁשּו הּמלאכים ּדכאׁשר ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָהּגׁשמית,
"ּכלּום מׁשה: להם הׁשיב הּׁשמים", על הֹוד ּתנה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ"אׁשר
ׁשּיׁש ּגׁשמי ּגּוף לבעלי ּדוקא ונּתנה ּבכם"?! יׁש הרע ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָיצר
ּבכּמה האדם את ּומּדיח מסית הרע ּדהּיצר הרע, יצר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבהם
ידי על הּנה הּיׁשר. מּדר ּולהּדיחֹו להסיתֹו ערמּומּיּות ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמיני
להאדם לֹו מאירה ׁשּבּה הּמאֹור הּנה וקּיּומּה, הּתֹורה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָלּמּוד
נטע עֹולם "וחּיי ּכמאמר עֹולם, ּבחּיי החּיים ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָּבדרכי
ּבקּיּום ּבפעל עֹוׂשה ׁשהאדם זה ידי ּדעל והינּו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבתֹוכנּו",
ּדנתאּוה העליֹונה הּכּונה מׁשלים הּוא הרי מעׂשּיֹות, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּמצות
וזהּו ּבּתחּתֹונים. ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּוא ּברּו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּקדֹוׁש
ידי ּדעל והּמגן ּבּׁשמׁש ּכמֹו אלקים", הוי' ּומגן ׁשמׁש ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ"ּכי
והּנבראים, ּבעֹולם להתקּבל יּוכל הּׁשמׁש ונרּתק הּמגן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּכּסּוי
ּבהב' הּוא כן ּכמֹו הּׁשמׁש, מאֹור עצם ׁשהּוא מאֹורֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַונהנים
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הוי', מּׁשם הּוא ּדההתהּוּות הוי'. וׁשם אלקים ׁשם ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹׁשמֹות
ּבכדי אלקים ׁשם ידי על הּוא ּבפעל ׁשההתהּוּות ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַֹֹרק
הּלזֹו ּבארץ הוי' ׁשם ּגּלּוי ימׁשי עבֹודתֹו ידי על ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָׁשהאדם

ּבּטבע העבֹודה ׁשהיא חׁשֹוכא", "ּבריׁשא וזהּו ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּגׁשמית.
"והדר ענין ׁשהּוא מהּטבע ללמעלה ּכלי הּטבע ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָלעׂשֹות

ְָנהֹורא".
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פשוט, איש עם הלומד ספר ויודע ת"ח בזה והמשל

כאלו יחדיו עמו אתו שילמוד הוא הלימוד מתנאי הנה

משתווה שהת"ח מה זו דהשתוות מתאימים, חברים הם

מעלתו על מראה שהוא זאת לבד הנה הפשוט, איש עם

צ"ל כן אשר וידיעותיו, בתורתו מתגאה שאינו הת"ח של

על פועל הכללי שהקירוב זאת עוד הנה תורה, עפ"י

מצד הנה פשוט דאיש וכנ"ל פנימי, כוח בו לעורר הלומד

זה קירוב הנה עמוקים, שכלים גם להשיג יכול נפשו כוח

הקירוב דהנה שלו, פנימיים הכוחות התעוררות בו פועל

בכלל הפשוט להאיש מקום בנתינת הת"ח של הכללי

כללית, פנימית התקשרות הוא לימוד דכל עמו ללמוד

ופנים כללי בקירוב מאירות פנים לו שמראה בזה ובפרט

המקבל שהרי בלבד, מקיף של דבר שהוא אם מסבירות,

מוחו כלי כי פנימי, שכל לו להשפיע עדיין ראוי אינו

בו פועלת זו הנהגה הנה זה עם אבל עדיין, חלושים

ענין על בכללותו שמתקרב רוח הגבהת היינו כללי, קירוב

בכלל, הלימוד אל הלזה הקירוב הנה דבאמת הלימוד

שאינו והגם הפשוט, באיש שנעשה השינוי עיקר הוא

הנה באמת אבל הלימוד, עצם לגבי חיצוני ענין אלא

ההליכה מענין לדבר ודוגמא השינוי, עיקר הוא זה קירוב

אבל חפצו מחוז אל שבא מה הוא העיקר הרי דלכאורה

היציאה הוא ועיקרה ההליכה התחלת הנה באמת

בהקירוב הוא וכן בתחלה, שהי' מהמקום רגליו ועקירת

ממעמדו יוצא הוא בזה הנה הלימוד, אל הפשוט איש של

וזה מצבו, שינוי עיקר הוא זו יציאה הרי כן אם הקודם,

אחד זהו אשר שמקרבו, הת"ח של הקירוב ידי על נעשה

שהמתקן ונתקן מתקן בתנאי עיקריים היותר מתנאים

חדש. בסיס על ומעמידו הקודם ממצבו הנתקן את מוציא

מברר שהנה"א הבירור באופן יובן כזאת ובדוגמא

השגה להבין דנה"א הכוחות התגלות ידי על הוא להנה"ב

ויראה באהבה או מאין, יש בריאה בענין כמו אלקית,

ואז עולם, מעניני שלקוחים דנה"ב השגה בלבושי עד"מ

הנה הענין, את מבין הוא דגם זאת לבד הנה הנה"ב

כללות'דיקן א מיט כללי, בנועם היא זאת הבנתו

ותופס הענין, של הפרטית ההבנה לבד אשר גישמאק,

עצם וכאשר אים, פארנעמט זאך דיא חשוב, מקום אצלו

עצמו מעתיק הוא במילא חשוב מקום אצלו תופס הדבר

מושרש שהי' זאכין זיינע פון אפ זיך ער רייסט מעניניו,

שהוא תקנום תמידין כנגד דתפלה וזהו בתחלה, בהם

הנה"ב. וזיכוך בבירור דתפלה העבודה
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חכמת תכונה ברפואה שונים, ספר בבתי ללמוד לאשכנז הנוסעים הצעירים נתרבו לשנה משנה

ושקדו גדולים כשרונות בעלי היו רובם ועוד, ועוד הלשון וחכמת הנגינה חכמת והטפה הדבור

את שהפליאו ומהם הטבעיים במדעים גדולות ידיעות לרכוש והצליחו גדולה בהתמדה בלימודיהם

לארץ חזרו והשאר גדולה בשכירות ספר בבתי הוראה מקומות להם לתת ויקרבום הספר בתי חכמי
מולדתם.
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במלאכת בחרו ורובם שמים יראת של בטלית נתכסו מעשיהם במחשך לעשות ובכדי ההשכלה

והתלמידים. ההורים בעיני חן מצאו אשכנז וסדרי בנימוסי שהורגלו ולפי המלמדות

בקרב התשוקה התגברות ועל בכלל החינוך מהלך על וליטא בּפולין אז השפיעו גדולה השפעה

ההשכלה. בירת באשכנז אז שאירעו מאורעות שני בפרט, הקדש לשון ללמוד הצעירים

וויזל הירץ נפתלי ומדקדק המליץ שערך לילדים ספר בית תכנית אז48א. נוסדו זו תכנית פי שעל

ואוסטריא. באשכנז ספר בתי כמה

בשפת ולדבר לכתוב ללמוד ברלין ילידי עברים ותוכנים ומהנדסים רופאים פרקליטים אגודת ב.

עבר.
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תקמ"ב). (ברלין, ואמת" שלום "דברי במכתביו (48
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תרצ"ו אדר ז' ב"ה

אטוואצק

לשם הנודע הרה"ג תלמידנו ידידי כבוד

רפאל מוהר"ר אי"א וו"ח ותפארת תהלה

שי' הכהן

וברכה! שלום

בהבתי התעסקותו מאופן המודיע מכתבו על במענה

השיעורי לימוד חיזוק בדבר שי' אנ"ש של בנגלהכנסיות ם

בזה. אומץ להוסיף להבא על וישתדל במאד, נהניתי ובדא"ח

להשומעים, המובנים בהענינים יהי' ברבים דא"ח חזרת

בשנים הבינונים על לבו וישים האפשרי בכל שי' הבע"ב ויקרב

לקרבם. והצעירים

אשר מיוחדים קבועים זמנים יעשה אשר הדבר ונכון ראוי

חיים ארחות בעניני וצעירים אברכים לפני (בדירתו) ידבר

בהכנה כזה, לדיבור עצמו להכין וצריך תורה, עפ"י עולם בחיי

בדרך אנהייבן בעדארפמען מענטשין וועלט מיט ריידין טובה

על מס"נ רכות) ובדיבורי (בחכמה ארויסמאנען און המיצוע

לקרבם הכל ראשית אבל וכו' המשפחה טהרת שבת, שמירת

לשמוע. לכנוס שיחפצו

שהי' זמנים שהיו היינו עזובים המקוה עניני כי שמעתי

קרה המקוה כי הנשים בין נשמע והקול בהסקה דוחק

עליו ואתפלא גדול, צער מזה לי והי' להצטנן, ח"ו ועלולים

בכל אבל הדבר, מוטל בלבד עליו לא כי והגם זה, על במאד

רגע. אפילו לשתוק רשאים אינם כאלו בענינים הנה אופן

הוד דיבר אשר קדש דברי הדברים אותם צוללים באזניי

הרבנים לאחד זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק

בלימודו ומתמיד שבלב בעבודה עוסק עבודה בעל שי' מאנ"ש

ובנקיותה המקוה בהסקת שהיתה העזובה ענין על בהוכיחו

יר"ש הוא שי' מאנ"ש ג"כ הוא אשר הבלן כי התנצל שי' והרב

באמונה. הכל עושה הוא ובטח

כ"ק הוד אומר - דרגות און מדריגות העכסטע אלע

עבודה אין הן און השכלה אין הן - להרב הרה"ק אאמו"ר

עס מצוה א פאר וואס מעשית מצוה א לגבי ממש כלא זיינען

פרטים פרטי די אין וואס מצות די פון בפרט און זיין ניט זאל

בכל בעדארף רב א עצמה, מצוה דער אין ווי חומר דער איז

וויג דער אויף ער שטייט תמיד אז גידיינקען רגע ובכל עת

דער הרבים, מחטיאי ח"ו און הרבים מזכי צווישן וואס שוועל

ולבו מוחו נעשים הצדקה שע"י גוי תרומם וצדקה זאגט רבי

איז צדקה וויילע הדבר טעם דער ככה, פעמים אלף זכים

שטייט מי בשעת מעשיות, מצות אלע אזיי און מעשיות מצוה

ח"ו אדער הרבים מזכי א זיין צו פון שוועל וויג דער אויף

איז דערפון אמת דער וואס ליצלן, רחמנא הרבים, מחטיאי

עומק און רום עומק פון שוועל וויג דער אויף שטייט מי אז

עומק מיט זיי מען באצאלט הרבים מזכי זיינען וואס די תחת,

און פארקערט איז פארקערט עלינו לא וחלילה חס און רום

דער וואס דאס גידיינקען בעדארפמען רגע ובכל עת בכל

די ווי יותר קשה איז רוחניות מיתה אז זאגט רבי מיטעלער

חסידות'ר א האט התנצלות א פאר ואס איזו גשמיות, מיתה

אין זיין נוגע בעדארף ענינים אלע די הוראה, מורה און מ"ץ

הוא. בנפשו כי וויילע ממש, הנפש נקודת פנימיות

אאמו"ר כ"ק הוד של הנעים קולו הוד הוא זוכר בטח

בנחת ודיבורו הנסוכה האצילות עם קדשו פני זיו והוד הרה"ק

לבכות שי' הרב התחיל הדיבור בתחילת גם הנה זה כל עם

אאמו"ר כ"ק הוד וכשאמר התגבר, לרגע מרגע אשר רב, בכי

מזכי זיין צו פון שוועל וויג דער אויף שטייט מי בשעת הרה"ק

הרצפה. על נושרות דמעותיו היו כו' וחלילה חס אדער הרבים
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ומושג המובן הפשוט בדבר ולבאר להאריך ומושכללמותר

ידייק כי אפונה ולא דנפשי', אדעתא דבר ומבין משכיל לכל

בדרכי המאיר למאור לו יהיו המה והם דחוכמתא במילי'

בגו"ר. בעזרו יהי' והשי"ת והדרכה ההוראה

וברכה בטוב, מתנהג ת"ל החדר כי לשמוע נהניתי

וביחוד אותו ומחזיקים העוסקים לכל וברוחניות בגשמיות

שי' מענדיל מנחם מוהר"ר אי"א וו"ח הנעלה הג' לידידינו

והמחזיקים המלמדים בשלום גיני לפרוש נא ויואיל דוקין,

להבא על בקשתי וגודל העבר בעד וברכתי תודתי להם ולהגיד

זכות אשר תשב"ר הקדש עבודת בעבודתם אומץ יוסיפו כי

ישתתפו אשר שי' ידידי וכבוד הוא, ונשגב נורא הזה הדבר

עם תורה של חדר וייסדו יחדיו כנסיות בתי שלשה שנים

בגו"ר. השי"ת יברכם זאת ובגלל יר"א מלמדים

ומברכו. הדו"ש bידידו jxk v"iixden w"b`
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מפרטת דברים", בשלושה "הסתכל המשנה דברי לאחר

אתה ולאן באת, מאין "דע - הדברים שלושת את המשנה

וחשבון". דין ליתן עתיד אתה מי ולפני הולך,

לי?" למה "מניינא השאלה: צריך1נשאלת מה לשם ,

יש כי נאמר אם ואף הדברים? מספר את מראש להודיע

מפרטת עצמה המשנה הלוא - המספר בידיעת חשיבות

כי רואים והכל להסתכל צריך שבהם הדברים את ומונה

הם! שלשה

הוא: הביאורים אחד

ענין היא דברים" בשלושה "הסתכל המשנה אמירת

כלומר, שבהמשך. הפירוט בלי גם עצמו בפני העומד

לשלושה המשנה רומזת דברים" בשלושה "הסתכל באומרה

בא אתה "אין - בהם הסתכלות שעלֿידי יסודיים, דברים

עבירה". לידי

הדברים? שלושת הם מה

רז"ל במאמר להיות צריכה הראשונה "אני2ההתבוננות ,

רק רואים אנו ראשון בשלב קוני". את לשמש שנינבראתי

לנו אומרת ("קוני"). הקב"ה ב) ("אני"), האדם א) "דברים":

ומוכרחים אלה דברים בשני בהתבוננות די אין כי משנתנו

מציאותבשלושהל"הסתכל על בנוסף דהיינו, דברים".

העולם במציאות גם להתבונן עליו הקב"ה, ומציאות האדם

את האדם יעבוד ועלֿידו שבו כדי הקב"ה עלֿידי נברא אשר

קוני"). את ("לשמש הקב"ה

הזה בעולם למטה, הנשמה וירידת העולם בריאת תכלית

"נתאוה - האלוקית הכוונה את להשלים היא התחתון,

בתחתונים"ה דירה יתברך לו להיות בעבודתו3קב"ה יהודי .

העולם חומריות את וגם הבהמית והנפש הגוף את מזכך

"דירה". לקב"ה עושה הוא זה ועלֿידי

ב" הסתכלות נחוצה כן מספיקשלושהעל לא דברים":

עליו לקב"ה; "דירה" ("אני") הגשמי גופו את עושה שהאדם

יתברך. לו "דירה" התחתון הזה מהעולם גם לעשות

לו דירה עשיית של העבודה - זו מטרה שלמען ומזה

למטהבתחתוניםיתברך הנשמה ירידת היתה כדאית -4,

שגם כך, כדי עד זו, שב"ירידה" המעלה גודל את אנו למדים

("דירה הקב"ה "עצמות" גילוי ידי על מתעלית עצמה הנשמה

של האפשרות את ממנה מונעת זו ו"עליה" יתברך"), לו

עבירה"! לידי בא אתה "אין - חטא עשיית

ב) כרך ה'תנש"א, (ספרֿהשיחות

(כענין זו פיסקה לבאר - חסידות עלֿפי - נוספת דרך

עצמו): בפני

עלֿדרך שזהו בחסידות מבואר "עבירה" המושג בהסבר

הרי ה', רצון על עובר כשאדם לרשות. מרשות "העברה"

הקדושה ברשות לכן קודם שהיה מה את "מעביר" הוא

לרשות הקב"ה] - עולם" של "יחידו [=רשותֿהיחיד,

הוא הסטראֿאחרא שכן הרבים, [=רשות הסטראֿאחרא

"עבירה" של אפשרות למנוע כדי וריבוי]. פירוד של מקום

עוד שאין - השם" "אחדות בענין חדור להיות האדם על כזו,

מלבדו"). עוד ("אין הקב"ה של רשותו מלבד "רשות"

דברים": בשלושה "הסתכל - המשנה דברי תוכן אפוא זהו

דוקא היא האחדות ששלימות מקומות בכמה מבואר

שלוש. במספר

אין עוד שכל משום אחדות מבטא אינו אחד) (מספר יחיד

במבחן הועמדה טרם היחיד) (של אחדותו שנייה, מציאות

"אחדות". - עדיין לכנותה ואיֿאפשר

שאין בוודאי לזה, זה המנגדים דברים שני כשיש

לאחדות. זאת להחשיב

שונים דברים שני יש כאשר היא אמיתית אחדות

ושרויים לזה זה מסכימים שניהם ובכלֿזאת מזה זה ונפרדים

הוא הדברים שני בין והצירוף החיבור זה. עם זה באחדות

מציאות חדשה, נמצשלישיתמציאות המספר. דוקא כי א

ביותר. השלם באופן אחדות מבטא שלוש

המכחישים כתובים "שני בענין מוצאים אנו לכך בדומה

ביניהם". ויכריע השלישי הכתוב שיבוא עד - זה את זה

"כתוב ידי על נפעלת הכתובים שני בין ההסכמה כלומר,

ביניהם.שלישי המכריע "

"יום נאמר הראשון ביום העולם: בריאת לגבי גם כך

לא השני ביום בעולמו". "יחיד הקב"ה היה אז שכן אחד"

ביום דוקא המחלוקת. נבראה שבו לפי טוב" "כי נאמר

שולל שלוש המספר כי טוב", "כי פעמיים נאמר השלישי

אחדות. ופועל מחלוקת

דברים": בשלושה "הסתכל - משנתנו כוונת אפוא זאת

כי ומבינים רואים - הדברים שלושת בכל מתבוננים כאשר

להיפך, אלא ה', למציאות סותרת אינה העולם מציאות

"אין אזי, - יתברך) (מלבדו עוד" ש"אין נרגש מתחת" "בארץ

עבירה". לידי בא אתה

ה'תשמ"ט) (ספרֿהשיחות

ועוד.1. ב. עג, שבת הש"ס ב.2.לשון פב, טז.3.קידושין נשא מדרשֿתנחומא לו. פרק תניא צריכה4.ראה אינה עצמה הנשמה "כי

לז). פרק (תניא כלל" תיקון

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

 הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ בעל מדות ובעל מרץ

הרי"ז שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"א סיון, שז"ע נתקבל, ותוכנו אודות יסוד מפלגה בלתי מפלגתית באה"ק ת"ו.

וכמדומה כבר כתבתי לו בכגון דא, שהתחלה בזה צריכה להיות דוקא מאלו הנמצאים באה"ק 

ת"ו, שאז ביד אלו הנמצאים מחוץ לה גם הם לעשות בזה, ומובן שדוקא בחדשים אלו, שלפני בחירות יש 

חשש להתנגדות מוגברת מכו"כ חוגים, אפילו מאלו שזמן רב לפני בחירות, אולי לא היו מתנגדים בגלוי 

וק"ל.

ומובן שהנ"ל אמור בהנוגע ליסוד מפלגה, אבל אין פוטר כלל את כאו"א שהיכולת בידו לעשות 

הכל בענינים על מפלגתים )ולא כביטויו בלתי מפלגתים(, כוונתי - עניני הפצת היהדות המסורתית, אשר 

באה"ק ת"ו כר נרחב לפעולות מסוג זה, ובפרט בתוככי הנוער.

ומובן הפלא התמי' והצער על מיעוט הפעולות בכגון דא וחוששני שלא רק מיעוט אלא מיעוטא 

דמיעוטא ופחות מזה, וקשה להאריך בדבר המצער ובפרט בריחוק מקום, שהרי הודיעו חז"ל אל תדין את 

חברך כו'.

ויהי רצון כיון שנמצאים אנו בחדש הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא 

מפרשת  כמובן  זה,  לאחרי  הבאים  ולדורות  ולשנים  ההיא  בעת  הרבים  גאולת  בזה  היתה  אשר  ישראל, 

המאסר והגאולה, יביאו זה בפועל בפעולות באותם השטחים עליהם מסר נפשו הק' הם הפצת היהדות 

בכלל והפצת המעינות ביחוד שכל השייכים ויודעים עד"ז מחויבים בזה.

וכיון שלהצלחת העבודה צריכים מנוחה שמחה וטוב לבב הנה רועה ישראל השי"ת יאר פניו ויגאל 

את כאו"א בתכ"י מכל ענינים המבלבלים וימלאו את כל הנ"ל מתוך הרחבה אמיתית הן בגשמיות והן 

ברוחניות.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.
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מפרטת דברים", בשלושה "הסתכל המשנה דברי לאחר

אתה ולאן באת, מאין "דע - הדברים שלושת את המשנה

וחשבון". דין ליתן עתיד אתה מי ולפני הולך,

לי?" למה "מניינא השאלה: צריך1נשאלת מה לשם ,

יש כי נאמר אם ואף הדברים? מספר את מראש להודיע

מפרטת עצמה המשנה הלוא - המספר בידיעת חשיבות

כי רואים והכל להסתכל צריך שבהם הדברים את ומונה

הם! שלשה

הוא: הביאורים אחד

ענין היא דברים" בשלושה "הסתכל המשנה אמירת

כלומר, שבהמשך. הפירוט בלי גם עצמו בפני העומד

לשלושה המשנה רומזת דברים" בשלושה "הסתכל באומרה

בא אתה "אין - בהם הסתכלות שעלֿידי יסודיים, דברים

עבירה". לידי

הדברים? שלושת הם מה

רז"ל במאמר להיות צריכה הראשונה "אני2ההתבוננות ,

רק רואים אנו ראשון בשלב קוני". את לשמש שנינבראתי

לנו אומרת ("קוני"). הקב"ה ב) ("אני"), האדם א) "דברים":

ומוכרחים אלה דברים בשני בהתבוננות די אין כי משנתנו

מציאותבשלושהל"הסתכל על בנוסף דהיינו, דברים".

העולם במציאות גם להתבונן עליו הקב"ה, ומציאות האדם

את האדם יעבוד ועלֿידו שבו כדי הקב"ה עלֿידי נברא אשר

קוני"). את ("לשמש הקב"ה

הזה בעולם למטה, הנשמה וירידת העולם בריאת תכלית

"נתאוה - האלוקית הכוונה את להשלים היא התחתון,

בתחתונים"ה דירה יתברך לו להיות בעבודתו3קב"ה יהודי .

העולם חומריות את וגם הבהמית והנפש הגוף את מזכך

"דירה". לקב"ה עושה הוא זה ועלֿידי

ב" הסתכלות נחוצה כן מספיקשלושהעל לא דברים":

עליו לקב"ה; "דירה" ("אני") הגשמי גופו את עושה שהאדם

יתברך. לו "דירה" התחתון הזה מהעולם גם לעשות

לו דירה עשיית של העבודה - זו מטרה שלמען ומזה

למטהבתחתוניםיתברך הנשמה ירידת היתה כדאית -4,

שגם כך, כדי עד זו, שב"ירידה" המעלה גודל את אנו למדים

("דירה הקב"ה "עצמות" גילוי ידי על מתעלית עצמה הנשמה

של האפשרות את ממנה מונעת זו ו"עליה" יתברך"), לו

עבירה"! לידי בא אתה "אין - חטא עשיית

ב) כרך ה'תנש"א, (ספרֿהשיחות

(כענין זו פיסקה לבאר - חסידות עלֿפי - נוספת דרך

עצמו): בפני

עלֿדרך שזהו בחסידות מבואר "עבירה" המושג בהסבר

הרי ה', רצון על עובר כשאדם לרשות. מרשות "העברה"

הקדושה ברשות לכן קודם שהיה מה את "מעביר" הוא

לרשות הקב"ה] - עולם" של "יחידו [=רשותֿהיחיד,

הוא הסטראֿאחרא שכן הרבים, [=רשות הסטראֿאחרא

"עבירה" של אפשרות למנוע כדי וריבוי]. פירוד של מקום

עוד שאין - השם" "אחדות בענין חדור להיות האדם על כזו,

מלבדו"). עוד ("אין הקב"ה של רשותו מלבד "רשות"

דברים": בשלושה "הסתכל - המשנה דברי תוכן אפוא זהו

דוקא היא האחדות ששלימות מקומות בכמה מבואר

שלוש. במספר

אין עוד שכל משום אחדות מבטא אינו אחד) (מספר יחיד

במבחן הועמדה טרם היחיד) (של אחדותו שנייה, מציאות

"אחדות". - עדיין לכנותה ואיֿאפשר

שאין בוודאי לזה, זה המנגדים דברים שני כשיש

לאחדות. זאת להחשיב

שונים דברים שני יש כאשר היא אמיתית אחדות

ושרויים לזה זה מסכימים שניהם ובכלֿזאת מזה זה ונפרדים

הוא הדברים שני בין והצירוף החיבור זה. עם זה באחדות

מציאות חדשה, נמצשלישיתמציאות המספר. דוקא כי א

ביותר. השלם באופן אחדות מבטא שלוש

המכחישים כתובים "שני בענין מוצאים אנו לכך בדומה

ביניהם". ויכריע השלישי הכתוב שיבוא עד - זה את זה

"כתוב ידי על נפעלת הכתובים שני בין ההסכמה כלומר,

ביניהם.שלישי המכריע "

"יום נאמר הראשון ביום העולם: בריאת לגבי גם כך

לא השני ביום בעולמו". "יחיד הקב"ה היה אז שכן אחד"

ביום דוקא המחלוקת. נבראה שבו לפי טוב" "כי נאמר

שולל שלוש המספר כי טוב", "כי פעמיים נאמר השלישי

אחדות. ופועל מחלוקת

דברים": בשלושה "הסתכל - משנתנו כוונת אפוא זאת

כי ומבינים רואים - הדברים שלושת בכל מתבוננים כאשר

להיפך, אלא ה', למציאות סותרת אינה העולם מציאות

"אין אזי, - יתברך) (מלבדו עוד" ש"אין נרגש מתחת" "בארץ

עבירה". לידי בא אתה

ה'תשמ"ט) (ספרֿהשיחות

ועוד.1. ב. עג, שבת הש"ס ב.2.לשון פב, טז.3.קידושין נשא מדרשֿתנחומא לו. פרק תניא צריכה4.ראה אינה עצמה הנשמה "כי

לז). פרק (תניא כלל" תיקון
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:éãBñ-ïa ìàécb ïìeáæàéähîìäMðî ähîì óñBé §ª½©¦¥−¤¦«§©¥¬¥−§©¥´§©¤®

:éñeñ-ïa écbáé:élîb-ïa ìàénr ïã ähîìâéähîì ©¦−¤¦«§©¥´½̈©¦¥−¤§©¦«§©¥´
:ìàëéî-ïa øeúñ øLàãé-ïa éaçð éìzôð ähîì ¨¥½§−¤¦«¨¥«§©¥´©§¨¦½©§¦−¤

:éñôååè:éëî-ïa ìàeàb ãâ ähîìæèúBîL älà ¨§¦«§©¥´½̈§¥−¤¨¦«¥µ¤§´
àø÷iå õøàä-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàä̈«£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤¨®̈¤©¦§¨¬

rLBäé ïeð-ïa rLBäì äLî:(ìàøùé)æéíúà çìLiå ¤²§¥¬©¦−§ª«©©¦§©³Ÿ¨Æ
äæ eìr íäìà øîàiå ïrðk õøà-úà øeúì äLî¤½¨−¤¤´¤§¨®©©´Ÿ¤£¥¤À£¬¤Æ

:øää-úà íúéìrå áâpaçé-äî õøàä-úà íúéàøe ©¤½¤©«£¦¤−¤¨¨«§¦¤¬¤¨−̈¤©
äôøä àeä ÷æçä äéìr áLiä írä-úàå àåä¦®§¤¨¨Æ©¥´¨¤½¨¤«¨¨¬Æ£¨¤½

:áø-íà àeä èrîäèéáLé àeä-øLà õøàä äîe ©§©¬−¦¨«¨´¨À̈¤£¤Æ¥´
äîe ärø-íà àåä äáBèä da-øLà íéøräàeä ½̈£¨¬¦−¦¨®̈¨´¤«¨¦À£¤Æ

:íéøöáîa íà íéðçîaä äpäa áLBéëõøàä äîe ¥´¨¥½¨©«§©«£¦−¦¬§¦§¨¦«¨´Â¨Â̈¤
ïéà-íà õr da-Léä äæø-íà àåä äðîMä©§¥¨̧¦¹¦¨À̈£¥«¨¬¥Æ¦©½¦
éîé íéîiäå õøàä éøtî ízç÷ìe íz÷fçúäå§¦̧§©©§¤½§©§¤−¦§¦´¨®̈¤§©̧¨¦½§¥−

:íéáðr éøeka¦¥¬£¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(g"lyz gly t"y w"yven zgiy)

ı¯‡‰ È¯tÓ ÌzÁ˜Ïe Ìz˜fÁ˙‰Â(כ (יג, ¿ƒ¿««¿∆¿«¿∆ƒ¿ƒ»»∆

ארץ ׁשל ּפרֹותיה הפיכת – היא הּפרֹות לקיחת ׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּמׁשמעּות

לּפרֹות האּמֹות, מּכל ּומקלקלים מׁשחתים ׁשּמעׂשיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻֻּכנען,

מּפרי ויקחּו יתחּזקּו יׂשראל ׁשּנׂשיאי ּבכ הּיהּודי. לעם ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשּייכים

ידי על הארץ לכּבּוׁש הּצּנֹור' 'ּפתיחת מּׁשּום אפֹוא, יׁש, - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהארץ

ּוטהֹורה. קדֹוׁשה לארץ והפיכתּה יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבני

éðùàëáçø-ãr ïö-øaãnî õøàä-úà eøúiå eìriå©©«£−©¨ª´¤¨¨®¤¦¦§©¦¬©§−Ÿ
:úîç àáìáëíLå ïBøáç-ãr àáiå áâpá eìriå §¬Ÿ£¨«©©«£´©¤»¤»©¨´Ÿ©¤§¼§¨³

íéðL òáL ïBøáçå ÷ðrä éãéìé éîìúå éLL ïîéçà£¦¨Æ¥©´§©§©½§¦¥−¨«£®̈§¤§À¤³©¨¦Æ

:íéøöî ïrö éðôì äúðáðâëìkLà ìçð-ãr eàáiå ¦§§½̈¦§¥−¬Ÿ©¦§¨«¦©¨¹Ÿ©©´©¤§ÀŸ
eäàOiå ãçà íéáðr ìBkLàå äøBîæ íMî eúøëiå©¦§§¸¦¨³§¨Æ§¤§³£¨¦Æ¤½̈©¦¨ª¬

:íéðàzä-ïîe íéðnøä-ïîe íéðLa èBnáãëíB÷nì ©−¦§¨®¦¦¨«¦Ÿ¦−¦©§¥¦«©¨´
-øLà ìBkLàä úBãà ìr ìBkLà ìçð àø÷ àeää©½¨−̈©´©¤§®©µŸ́¨¤§½£¤

:ìàøNé éða íMî eúøkäëõwî õøàä øezî eáLiå ¨«§¬¦−̈§¥¬¦§¨¥«©¨ª−¦´¨¨®¤¦¥−
:íBé íéraøàåëøäà-ìàå äLî-ìà eàáiå eëìiåï ©§¨¦¬«©¥«§¿©¨ŸÁÁ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ

äLã÷ ïøàt øaãî-ìà ìàøNé-éða úãr-ìk-ìàå§¤¨£©¯§¥«¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨
éøt-úà íeàøiå äãrä-ìk-úàå øác íúà eáéLiå©¨¦̧Ÿ¨³¨¨Æ§¤¨¨´¥½̈©©§−¤§¦¬

:õøàäæëøLà õøàä-ìà eðàa eøîàiå Bì-eøtñéå ¨¨«¤©§©§Æ©Ÿ́§½¾̈¤¨−̈¤£¤´
:déøt-äæå àåä Láãe áìç úáæ íâå eðzçìL§©§®̈Â§©Â¨©̧¨¨¬§©²¦−§¤¦§¨«

çëúBøöa íéøräå õøàa áLiä írä ær-ék ñôà¤µ¤¦©´¨½̈©¥−¨¨®¤§¤«¨¦À§ª³
:íL eðéàø ÷ðrä éãìé-íâå ãàî úìãbèë÷ìîr §ŸŸÆ§½Ÿ§©§¦¥¬¨«£−̈¨¦¬¨«£¨¥¬

áLBé éøîàäå éñeáéäå ézçäå áâpä õøàa áLBé¥−§¤´¤©¤®¤Â§©«¦¦Â§©§¦³§¨«¡Ÿ¦Æ¥´
:ïcøiä ãé ìrå íiä-ìr áLBé éðrðkäå øäaìñäiå ¨½̈§©§©«£¦Æ¥´©©½̈§©−©¬©©§¥«©©¯©

eðLøéå äìrð äìr øîàiå äLî-ìà írä-úà áìk̈¥²¤¨−̈¤¤®©ÀŸ¤¨³Ÿ©«£¤Æ§¨©´§
:dì ìëeð ìBëé-ék dúààìBnr eìr-øLà íéLðàäå Ÿ½̈¦«¨¬©−¨«§¨̧£¨¦¹£¤¨³¦Æ

:epnî àeä ÷æç-ék írä-ìà úBìrì ìëeð àì eøîà̈«§½¬Ÿ©−©«£´¤¨¨®¦«¨¨¬−¦¤«
áìéða-ìà dúà eøz øLà õøàä úac eàéöiå©Ÿ¦¹¦©³¨¨̧¤Æ£¤´¨´Ÿ½̈¤§¥¬

dúà øeúì dá eðøár øLà õøàä øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ¨¿̈¤£¤Á¨©̧§¹̈¨´ŸÀ̈
eðéàø-øLà írä-ìëå àåä äéáLBé úìëà õøà¤´¤Ÿ¤³¤«§¤̧¨Æ¦½§¨¨¨²£¤¨¦¬

:úBcî éLðà dëBúáâìéða íéìéôpä-úà eðéàø íLå §−̈©§¥¬¦«§¨´¨¦À¤©§¦¦²§¥¬
eðééä ïëå íéáâçk eðéðérá éäpå íéìôpä-ïî ÷ðr£−̈¦©§¦¦®©§¦³§¥¥̧Æ©«£¨¦½§¥¬¨¦−

:íäéðéraãéàä-ìk àOzåíìB÷-úà eðziå äãr §¥«¥¤«©¦¨Æ¨¨´¥½̈©¦§−¤¨®
:àeää äìéla írä ekáiåá-ìrå äLî-ìr eðliå ©¦§¬¨−̈©©¬§¨©«©¦¸ŸÆ©¤´§©

äãrä-ìk íäìà eøîàiå ìàøNé éða ìk ïøäà©«£½Ÿ−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«Ÿ§¸£¥¤¹¨¨«¥À̈
:eðúî-eì äfä øaãna Bà íéøöî õøàa eðúî-eì©̧§Æ§¤´¤¦§©½¦²©¦§¨¬©¤−¨«§

âìtðì úàfä õøàä-ìà eðúà àéáî äåäé äîìå§¨¨´Â§Ÿ̈Â¥¦̧Ÿ¹̈¤¨¨³¤©ŸÆ¦§´Ÿ
áeL eðì áBè àBìä æáì eéäé eðtèå eðéLð áøça©¤½¤¨¥¬§©¥−¦«§´¨©®£¯¬¬−̈¬

:äîéøöîãLàø äðzð åéçà-ìà Léà eøîàiå ¦§¨«§¨©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦§¨¬−Ÿ
:äîéøöî äáeLðåäíäéðt-ìr ïøäàå äLî ìtiå §¨¬¨¦§¨«§¨©¦¬Ÿ¤²§©«£−Ÿ©§¥¤®

:ìàøNé éða úãr ìä÷-ìk éðôìåïeð-ïa rLBäéå ¦§¥¾¨§©¬£©−§¥¬¦§¨¥«¦«ª´©¦À
eòø÷ õøàä-úà íéøzä-ïî äpôé-ïa áìëå§¨¥Æ¤§ª¤½¦©¨¦−¤¨¨®¤¨«§−

:íäéãâaæøîàì ìàøNé-éða úãr-ìk-ìà eøîàiå ¦§¥¤«©´Ÿ§½¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ
õøàä äáBè dúà øeúì dá eðøár øLà õøàä̈À̈¤£¤̧¨©³§¨Æ¨´Ÿ½̈¨¬¨−̈¤

:ãàî ãàî§¬Ÿ§«Ÿ

iriax ,iyily - ci - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ` mgpn zxez)

‰LÓ Ï‡ ÌÚ‰ ˙‡ ·Ïk Ò‰iÂ(ל (יג, «««»≈∆»»∆…∆

ּומה מׁשה, ׁשל ׁשאלֹותיו על הׁשיבּו המרּגלים הרי לׁשאל, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹיׁש

לחקר מהם ּדרׁש מׁשה ּדהּנה לֹומר, ויׁש ׁשהׁשּתיקם. ּכלב ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹראה

הרוח אֹודֹות ּכ ואחר הּוא"), ("החזק והּכּבּוׁש הּמלחמה ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָאֹודֹות

והקּדימּו הּסדר את ׁשּנּו המרּגלים א היא"), ("הׁשמנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּׂשכר

על הּדגׁש את ׁשּׂשמּו ּומּכיון ּודבׁש"). חלב ("זבת הּׂשכר ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָאת

והׁשּתיקם. ּכלב עמד - ּפרס לקּבל מנת על עבֹודה ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָהּׂשכר,

éùéìùçõøàä-ìà eðúà àéáäå äåäé eða õôç-íà¦¨¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ¤¨¨´¤
:Láãe áìç úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðe úàfä©½Ÿ§¨−̈¨®¤¾¤£¤¦²¨©¬¨−̈§¨«

èír-úà eàøéz-ìà ízàå eãøîz-ìà äåäéa Cà©´©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À©¦«§Æ¤©´
eðzà äåäéå íäéìrî ílö øñ íä eðîçì ék õøàä̈½̈¤¦¬©§¥−¥®¨´¦¨¯¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬¦−̈

:íàøéz-ìàéíúà íBbøì äãrä-ìk eøîàiå ©¦«¨ª«©«Ÿ§Æ¨¨´¥½̈¦§¬Ÿ−̈
éða-ìk-ìà ãrBî ìäàa äàøð äåäé ãBáëe íéðáàä«£¨¦®§´§Ÿ̈À¦§¨Æ§´Ÿ¤¥½¤¨§¥−

:ìàøNéôàééðöàðé äðà-ãr äLî-ìà äåäé øîàiå ¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨¬¨§©«£ª−¦
úàä ìëa éá eðéîàé-àì äðà-ãrå äfä íräúB ¨¨´©¤®§©¨̧¨ÆŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½

:Baø÷a éúéNr øLàáéepLøBàå øácá epkà £¤¬¨¦−¦§¦§«©¤¬©¤−¤§«¦¤®
:epnî íeörå ìBãb-éBâì Eúà äNràåâéøîàiå §¤«¡¤Æ«Ÿ§½§«¨¬§¨−¦¤«©¬Ÿ¤

Eçëá úéìrä-ék íéøöî eòîLå äåäé-ìà äLî¤−¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦¤«¡¦¯¨§«Ÿ£²
:Baøwî äfä írä-úàãéõøàä áLBé-ìà eøîàå ¤¨¨¬©¤−¦¦§«§¨«§À¤¥»¨¨´¤

äfä írä áø÷a äåäé äzà-ék eòîL úàfä©Ÿ¼¨«§Æ¦«©¨´§Ÿ̈½§¤−¤¨¨´©¤®
ððrå äåäé äzà | äàøð ïéra ïér-øLàãîò E £¤©̧¦§©¹¦¦§¨´©¨´§Ÿ̈À©«£¨«§ÆŸ¥´

ãenráe íîBé íäéðôì Cìä äzà ïðr ãnráe íäìr£¥¤½§©ª´¨À̈©¨̧Ÿ¥³¦§¥¤Æ½̈§©¬
:äìéì Làåèãçà Léàk äfä írä-úà äzîäå ¥−¨«§¨§¥«©¨²¤¨¨¬©¤−§¦´¤®̈

:øîàì ErîL-úà eòîL-øLà íéBbä eøîàå§¨«§Æ©¦½£¤¨«§¬¤¦§£−¥«Ÿ
æè-ìà äfä írä-úà àéáäì äåäé úìëé ézìaî¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ¤¨¨´©¤½¤

:øaãna íèçLiå íäì òaLð-øLà õøàäæéäzrå ¨−̈¤£¤¦§©´¨¤®©¦§¨¥−©¦§¨«§©¾̈
é:øîàì zøac øLàk éðãà çk àð-ìcâçéäåäé ¦§©−̈´Ÿ©£Ÿ¨®©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ§Ÿ̈À

äwðé àì äwðå òLôå ïår àNð ãñç-áøå íétà Cøà¤³¤©©̧¦Æ§©¤½¤Ÿ¥¬¨−Ÿ¨¨®©§©¥Æ´Ÿ§©¤½
lL-ìr íéða-ìr úBáà ïår ã÷t:íéraø-ìrå íéL Ÿ¥º£³Ÿ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−§©¦¥¦«

èéøLàëå Ecñç ìãâk äfä írä ïårì àð-çìñ§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−§´Ÿ¤©§¤®§©«£¤³
:äpä-ãrå íéøönî äfä írì äúàNðëøîàiå ¨¨̧¨Æ¨¨´©¤½¦¦§©−¦§©¥«¨©Ÿ́¤

:Eøáãk ézçìñ äåäéàëàìnéå éðà-éç íìeàå §Ÿ̈½¨©−§¦¦§¨¤«§−̈©®̈¦§¦¨¥¬
:õøàä-ìk-úà äåäé-ãBáëáëíéLðàä-ìë ék §«§Ÿ̈−¤¨¨¨«¤¦´¨¨«£¨¦À

éúéNr-øLà éúúà-úàå éãák-úà íéàøä̈«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½£¤¨¦¬¦
àìå íéîrt øNr äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá§¦§©−¦©¦§¨®©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤§¨¦½§¬Ÿ

:éìB÷a eòîLâëézraLð øLà õøàä-úà eàøé-íà ¨«§−§¦«¦¦§Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−§¦
:äeàøé àì éöàðî-ìëå íúáàìãëá÷r áìë écárå ©«£Ÿ®̈§¨§©«£©−¬Ÿ¦§«¨§©§¦´¨¥À¥´¤

åéúàéáäå éøçà àlîéå Bnr úøçà çeø äúéä̈«§º̈³©©¤̧¤Æ¦½©§©¥−©«£¨®©«£¦«Ÿ¦À
:äpLøBé Bòøæå änL àa-øLà õøàä-ìà¤¨¨̧¤Æ£¤¨´½̈¨§©§−«¦¤«¨

äëeòñe eðt øçî ÷îra áLBé éðrðkäå é÷ìîräå§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´¨¥®¤¨À̈§¸§¬
:óeñ-íé Cøc øaãnä íëìô ¨¤²©¦§−̈¤¬¤©«

ã ycew zegiyn zecewp ã(evy 'nr b hweln mixn`nd xtq)

È�„‡ Ák ‡� Ïc‚È ‰zÚÂ(יז (יד, ¿«»ƒ¿«»…«¬…»

אמר מּיד לעזרני, ל היה למׁשה אמר ׁשהּקּב"ה רז"ל, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאמרּו

ּפֹועלים עבֹודה ידי ׁשעל ּבחסידּות, ּומבאר גֹו'. יגּדל ועּתה ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹלֹו

ּגבֹוּה'. צר' היא ׁשהעבֹודה היינּו אדנ"י', 'ּכח ּבבחינת ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹהגּדלה

וכיון ּתענּוג, מּלׁשֹון ּתכסף ּתכסף, ידי למעׂשה ּכתיב ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹּדהּנה

עצמֹו, ּבכח עבֹודה ידי על רק לכן, ּתענּוג, אינֹו ּתמידי ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹׁשּתענּוג

למעלה. הּתענּוג אמּתית נעׂשה חּדּוׁש, ְְֲֲֲִִִֶֶַַַַָׁשהּוא

éòéáøåë:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà äåäé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
æëíéðélî änä øLà úàfä ärøä äãrì éúî-ãr©¨©À¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ£¤²¥¬¨©¦¦−

éìr íéðélî änä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìr̈¨®¤§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧¥¯¨©¦¦²¨©−
:ézrîLçëàì-íà äåäé-íàð éðà-éç íäìà øîà ¨¨«§¦¡´Ÿ£¥¤À©¨̧¦Æ§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ

:íëì äNrà ïk éðæàa ízøac øLàkèëøaãna ©«£¤¬¦©§¤−§¨§¨®¥−¤«¡¤¬¨¤«©¦§¨´
ïaî íëøtñî-ìëì íëéã÷t-ìëå íëéøâô eìté äfäÂ©¤Â¦§¸¦§¥¤¹§¨§ª«¥¤Æ§¨¦§©§¤½¦¤²

:éìr íúðéìä øLà äìrîå äðL íéøNrì-íà ¤§¦¬¨−̈¨®̈§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−¨¨«¦
éúàNð øLà õøàä-ìà eàáz ízàì éãé-úàïkL ©¤Æ¨´Ÿ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½§©¥¬

:ïeð-ïa rLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék da íëúà¤§¤−¨®¦µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©¦«
àìäéäé æáì ízøîà øLà íëtèåíúà éúàéáäå §©̧§¤½£¤¬£©§¤−¨©´¦«§¤®§¥«¥¦´Ÿ½̈

:da ízñàî øLà õøàä-úà eòãéåáìíëéøâôe §¨«§Æ¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−¨«¦§¥¤−
:äfä øaãna eìté ízàâìíérø eéäé íëéðáe ©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«Â§¥¤Â¦«§¸Ÿ¦³

íz-ãr íëéúeðæ-úà eàNðå äðL íéraøà øaãna©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈§¨«§−¤§«¥¤®©¬Ÿ
:øaãna íëéøâtãìízøz-øLà íéîiä øtñîa ¦§¥¤−©¦§¨«§¦§©̧©¨¦¹£¤©§¤´

eàNz äðMì íBé äðMì íBé íBé íéraøà õøàä-úà¤¨»̈¤»©§¨¦´¼´©¨º̈´©¨À̈¦§Æ
:éúàeðz-úà ízrãéå äðL íéraøà íëéúðår-úà¤£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−¨®̈¦«©§¤−¤§«¨¦«

äì-ìëì äNrà úàæ | àì-íà ézøac äåäé éðà£¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼¦´Ÿ´Ÿ¤«¡¤À§¨
äfä øaãna éìr íéãrBpä úàfä ärøä äãrä̈«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²

:eúîé íLå enzéåìäLî çìL-øLà íéLðàäå ¦©−§¨¬¨ª«§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−
eáLiå õøàä-úà øeúìáéúëåðåìéåéø÷åéìr eðéliå ¨´¤¨®̈¤©¨ªÀ©©¦³¨¨Æ

:õøàä-ìr äaã àéöBäì äãrä-ìk-úàæìeúîiå ¤¨¨´¥½̈§¦¬¦−̈©¨¨«¤©¨ª̧Æ
éðôì äôbna ärø õøàä-úaã éàöBî íéLðàä̈«£¨¦½«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈¦§¥¬



קסי iriax ,iyily - ci - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ` mgpn zxez)

‰LÓ Ï‡ ÌÚ‰ ˙‡ ·Ïk Ò‰iÂ(ל (יג, «««»≈∆»»∆…∆

ּומה מׁשה, ׁשל ׁשאלֹותיו על הׁשיבּו המרּגלים הרי לׁשאל, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹיׁש

לחקר מהם ּדרׁש מׁשה ּדהּנה לֹומר, ויׁש ׁשהׁשּתיקם. ּכלב ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹראה

הרוח אֹודֹות ּכ ואחר הּוא"), ("החזק והּכּבּוׁש הּמלחמה ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָאֹודֹות

והקּדימּו הּסדר את ׁשּנּו המרּגלים א היא"), ("הׁשמנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּׂשכר

על הּדגׁש את ׁשּׂשמּו ּומּכיון ּודבׁש"). חלב ("זבת הּׂשכר ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָאת

והׁשּתיקם. ּכלב עמד - ּפרס לקּבל מנת על עבֹודה ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָהּׂשכר,

éùéìùçõøàä-ìà eðúà àéáäå äåäé eða õôç-íà¦¨¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ¤¨¨´¤
:Láãe áìç úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðe úàfä©½Ÿ§¨−̈¨®¤¾¤£¤¦²¨©¬¨−̈§¨«

èír-úà eàøéz-ìà ízàå eãøîz-ìà äåäéa Cà©´©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À©¦«§Æ¤©´
eðzà äåäéå íäéìrî ílö øñ íä eðîçì ék õøàä̈½̈¤¦¬©§¥−¥®¨´¦¨¯¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬¦−̈

:íàøéz-ìàéíúà íBbøì äãrä-ìk eøîàiå ©¦«¨ª«©«Ÿ§Æ¨¨´¥½̈¦§¬Ÿ−̈
éða-ìk-ìà ãrBî ìäàa äàøð äåäé ãBáëe íéðáàä«£¨¦®§´§Ÿ̈À¦§¨Æ§´Ÿ¤¥½¤¨§¥−

:ìàøNéôàééðöàðé äðà-ãr äLî-ìà äåäé øîàiå ¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨¬¨§©«£ª−¦
úàä ìëa éá eðéîàé-àì äðà-ãrå äfä íräúB ¨¨´©¤®§©¨̧¨ÆŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½

:Baø÷a éúéNr øLàáéepLøBàå øácá epkà £¤¬¨¦−¦§¦§«©¤¬©¤−¤§«¦¤®
:epnî íeörå ìBãb-éBâì Eúà äNràåâéøîàiå §¤«¡¤Æ«Ÿ§½§«¨¬§¨−¦¤«©¬Ÿ¤

Eçëá úéìrä-ék íéøöî eòîLå äåäé-ìà äLî¤−¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦¤«¡¦¯¨§«Ÿ£²
:Baøwî äfä írä-úàãéõøàä áLBé-ìà eøîàå ¤¨¨¬©¤−¦¦§«§¨«§À¤¥»¨¨´¤

äfä írä áø÷a äåäé äzà-ék eòîL úàfä©Ÿ¼¨«§Æ¦«©¨´§Ÿ̈½§¤−¤¨¨´©¤®
ððrå äåäé äzà | äàøð ïéra ïér-øLàãîò E £¤©̧¦§©¹¦¦§¨´©¨´§Ÿ̈À©«£¨«§ÆŸ¥´

ãenráe íîBé íäéðôì Cìä äzà ïðr ãnráe íäìr£¥¤½§©ª´¨À̈©¨̧Ÿ¥³¦§¥¤Æ½̈§©¬
:äìéì Làåèãçà Léàk äfä írä-úà äzîäå ¥−¨«§¨§¥«©¨²¤¨¨¬©¤−§¦´¤®̈

:øîàì ErîL-úà eòîL-øLà íéBbä eøîàå§¨«§Æ©¦½£¤¨«§¬¤¦§£−¥«Ÿ
æè-ìà äfä írä-úà àéáäì äåäé úìëé ézìaî¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ¤¨¨´©¤½¤

:øaãna íèçLiå íäì òaLð-øLà õøàäæéäzrå ¨−̈¤£¤¦§©´¨¤®©¦§¨¥−©¦§¨«§©¾̈
é:øîàì zøac øLàk éðãà çk àð-ìcâçéäåäé ¦§©−̈´Ÿ©£Ÿ¨®©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ§Ÿ̈À

äwðé àì äwðå òLôå ïår àNð ãñç-áøå íétà Cøà¤³¤©©̧¦Æ§©¤½¤Ÿ¥¬¨−Ÿ¨¨®©§©¥Æ´Ÿ§©¤½
lL-ìr íéða-ìr úBáà ïår ã÷t:íéraø-ìrå íéL Ÿ¥º£³Ÿ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−§©¦¥¦«

èéøLàëå Ecñç ìãâk äfä írä ïårì àð-çìñ§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−§´Ÿ¤©§¤®§©«£¤³
:äpä-ãrå íéøönî äfä írì äúàNðëøîàiå ¨¨̧¨Æ¨¨´©¤½¦¦§©−¦§©¥«¨©Ÿ́¤

:Eøáãk ézçìñ äåäéàëàìnéå éðà-éç íìeàå §Ÿ̈½¨©−§¦¦§¨¤«§−̈©®̈¦§¦¨¥¬
:õøàä-ìk-úà äåäé-ãBáëáëíéLðàä-ìë ék §«§Ÿ̈−¤¨¨¨«¤¦´¨¨«£¨¦À

éúéNr-øLà éúúà-úàå éãák-úà íéàøä̈«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½£¤¨¦¬¦
àìå íéîrt øNr äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá§¦§©−¦©¦§¨®©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤§¨¦½§¬Ÿ

:éìB÷a eòîLâëézraLð øLà õøàä-úà eàøé-íà ¨«§−§¦«¦¦§Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−§¦
:äeàøé àì éöàðî-ìëå íúáàìãëá÷r áìë écárå ©«£Ÿ®̈§¨§©«£©−¬Ÿ¦§«¨§©§¦´¨¥À¥´¤

åéúàéáäå éøçà àlîéå Bnr úøçà çeø äúéä̈«§º̈³©©¤̧¤Æ¦½©§©¥−©«£¨®©«£¦«Ÿ¦À
:äpLøBé Bòøæå änL àa-øLà õøàä-ìà¤¨¨̧¤Æ£¤¨´½̈¨§©§−«¦¤«¨

äëeòñe eðt øçî ÷îra áLBé éðrðkäå é÷ìîräå§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´¨¥®¤¨À̈§¸§¬
:óeñ-íé Cøc øaãnä íëìô ¨¤²©¦§−̈¤¬¤©«

ã ycew zegiyn zecewp ã(evy 'nr b hweln mixn`nd xtq)

È�„‡ Ák ‡� Ïc‚È ‰zÚÂ(יז (יד, ¿«»ƒ¿«»…«¬…»

אמר מּיד לעזרני, ל היה למׁשה אמר ׁשהּקּב"ה רז"ל, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאמרּו

ּפֹועלים עבֹודה ידי ׁשעל ּבחסידּות, ּומבאר גֹו'. יגּדל ועּתה ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹלֹו

ּגבֹוּה'. צר' היא ׁשהעבֹודה היינּו אדנ"י', 'ּכח ּבבחינת ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹהגּדלה

וכיון ּתענּוג, מּלׁשֹון ּתכסף ּתכסף, ידי למעׂשה ּכתיב ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹּדהּנה

עצמֹו, ּבכח עבֹודה ידי על רק לכן, ּתענּוג, אינֹו ּתמידי ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹׁשּתענּוג

למעלה. הּתענּוג אמּתית נעׂשה חּדּוׁש, ְְֲֲֲִִִֶֶַַַַָׁשהּוא

éòéáøåë:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà äåäé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
æëíéðélî änä øLà úàfä ärøä äãrì éúî-ãr©¨©À¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ£¤²¥¬¨©¦¦−

éìr íéðélî änä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìr̈¨®¤§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧¥¯¨©¦¦²¨©−
:ézrîLçëàì-íà äåäé-íàð éðà-éç íäìà øîà ¨¨«§¦¡´Ÿ£¥¤À©¨̧¦Æ§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ

:íëì äNrà ïk éðæàa ízøac øLàkèëøaãna ©«£¤¬¦©§¤−§¨§¨®¥−¤«¡¤¬¨¤«©¦§¨´
ïaî íëøtñî-ìëì íëéã÷t-ìëå íëéøâô eìté äfäÂ©¤Â¦§¸¦§¥¤¹§¨§ª«¥¤Æ§¨¦§©§¤½¦¤²

:éìr íúðéìä øLà äìrîå äðL íéøNrì-íà ¤§¦¬¨−̈¨®̈§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−¨¨«¦
éúàNð øLà õøàä-ìà eàáz ízàì éãé-úàïkL ©¤Æ¨´Ÿ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½§©¥¬

:ïeð-ïa rLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék da íëúà¤§¤−¨®¦µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©¦«
àìäéäé æáì ízøîà øLà íëtèåíúà éúàéáäå §©̧§¤½£¤¬£©§¤−¨©´¦«§¤®§¥«¥¦´Ÿ½̈

:da ízñàî øLà õøàä-úà eòãéåáìíëéøâôe §¨«§Æ¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−¨«¦§¥¤−
:äfä øaãna eìté ízàâìíérø eéäé íëéðáe ©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«Â§¥¤Â¦«§¸Ÿ¦³

íz-ãr íëéúeðæ-úà eàNðå äðL íéraøà øaãna©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈§¨«§−¤§«¥¤®©¬Ÿ
:øaãna íëéøâtãìízøz-øLà íéîiä øtñîa ¦§¥¤−©¦§¨«§¦§©̧©¨¦¹£¤©§¤´

eàNz äðMì íBé äðMì íBé íBé íéraøà õøàä-úà¤¨»̈¤»©§¨¦´¼´©¨º̈´©¨À̈¦§Æ
:éúàeðz-úà ízrãéå äðL íéraøà íëéúðår-úà¤£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−¨®̈¦«©§¤−¤§«¨¦«

äì-ìëì äNrà úàæ | àì-íà ézøac äåäé éðà£¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼¦´Ÿ´Ÿ¤«¡¤À§¨
äfä øaãna éìr íéãrBpä úàfä ärøä äãrä̈«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²

:eúîé íLå enzéåìäLî çìL-øLà íéLðàäå ¦©−§¨¬¨ª«§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−
eáLiå õøàä-úà øeúìáéúëåðåìéåéø÷åéìr eðéliå ¨´¤¨®̈¤©¨ªÀ©©¦³¨¨Æ

:õøàä-ìr äaã àéöBäì äãrä-ìk-úàæìeúîiå ¤¨¨´¥½̈§¦¬¦−̈©¨¨«¤©¨ª̧Æ
éðôì äôbna ärø õøàä-úaã éàöBî íéLðàä̈«£¨¦½«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈¦§¥¬



iriayקסב ,iyiy, iying - eh - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äåäéçì-ïî eéç äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa rLBäéå §Ÿ̈«¦«ª´©¦½§¨¥−¤§ª¤®¨Æ¦
:õøàä-úà øeúì íéëìää íää íéLðàäèìøaãéå ¨«£¨¦´¨¥½©«Ÿ§¦−¨¬¤¨¨«¤©§©¥³

øácä-úà äLîìàøNé éða-ìk-ìà älàä íé ¤Æ¤©§¨¦´¨¥½¤¤¨§¥−¦§¨¥®
:ãàî írä eìaàúiåî-ìà eìriå ø÷aá eîkLiå ©¦§©§¬¨−̈§«Ÿ©©§¦´©½Ÿ¤©©«£¬¤

-øLà íB÷nä-ìà eðéìrå eppä øîàì øää-Làø«Ÿ¨−̈¥®Ÿ¦¤À§¨¦²¤©¨²£¤
:eðàèç ék äåäé øîààîízà äf änì äLî øîàiå ¨©¬§Ÿ̈−¦¬¨¨«©´Ÿ¤¤½¨¬¨¤²©¤¬

:çìöú àì àåäå äåäé ét-úà íéøáráîeìrz-ìà «Ÿ§¦−¤¦´§Ÿ̈®§¦−¬Ÿ¦§¨«©©«£½
:íëéáéà éðôì eôâpz àìå íëaø÷a äåäé ïéà ék¦²¥¬§Ÿ̈−§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«

âîáøça ízìôðe íëéðôì íL éðrðkäå é÷ìîrä ék¦Á¨«£¨«¥¦̧§©§©«£¦¬¨Æ¦§¥¤½§©§¤−¤¨®¤
äåäé äéäé-àìå äåäé éøçàî ízáL ïk-ìr-ék¦«©¥³©§¤Æ¥©«£¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦«§¤¬§Ÿ̈−

:íënrãîïBøàå øää Làø-ìà úBìrì eìtriå ¦¨¤«©©§¦¾©«£−¤´Ÿ¨®̈©«£³
:äðçnä áøwî eLî-àì äLîe äåäé-úéøaäîãøiå §¦«§Ÿ̈Æ¤½Ÿ−̈¦¤¬¤©©«£¤«©¥³¤

íeúkiå íekiå àeää øäa áLiä éðrðkäå é÷ìîrä̈«£¨«¥¦Æ§©§©«£¦½©¥−¨¨´©®©©¬©©§−
:äîøçä-ãrôåèàäLî-ìà äåäé øaãéå ©©«¨§¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬

:øîàláék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´
:íëì ïúð éðà øLà íëéúáLBî õøà-ìà eàáú̈ÀŸ¤¤̧¤Æ«§´Ÿ¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨¤«

âBà øãð-àlôì çáæ-Bà äìò äåäéì äMà íúéNrå©«£¦¤̧¦¤³©«Ÿ̈ÆŸ¨´¤½©§©¥¤̧¤Æ´
äåäéì ççéð çéø úBNrì íëéãrîa Bà äáãðá¦§¨½̈−§«Ÿ£¥¤®©«£º¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½

:ïàvä-ïî Bà ø÷aä-ïîãBðaø÷ áéø÷nä áéø÷äå ¦©¨−̈¬¦©«Ÿ§¦§¦²©©§¦¬¨§¨−
ïéää úéráøa ìeìa ïBøOr úìñ äçðî äåäéì:ïîL ©«Ÿ̈®¦§¨Æ´Ÿ¤¦¨½¨¾¦§¦¦¬©¦−¨«¤

äBà äìòä-ìr äNrz ïéää úéréáø Cñpì ïééå§©³¦©¤̧¤Æ§¦¦´©¦½©«£¤¬©¨«Ÿ−̈´
:ãçàä Nákì çáfìåúìñ äçðî äNrz ìéàì Bà ©®̈©©¤−¤¨«¤¨«³¨©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈−Ÿ¤

ìL ïîMá äìeìa íéðøNr éðL:ïéää úéLæïééå §¥´¤§Ÿ¦®§¨¬©¤−¤§¦¦¬©¦«§©¬¦
ìL Cñpì:äåäéì ççéð-çéø áéø÷z ïéää úéL ©¤−¤§¦¦´©¦®©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(85 'nr bl zegiy ihewl)

˙‡f‰ ‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ È˙Ó „Ú(כז (יד, «»«»≈»»»»«…

וקׁשה, 'עדה'. נקראים מּיׂשראל ׁשעׂשרה מּכאן למדּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָרז"ל

מעדה זה ּדין נלמד נרמז¯Ú‰מּדּוע ׁשּבזה לֹומר, ויׁש ּדוקא. ְִִֵֵֶַַַָ»»ְְְִֵֶֶַַָָָ

הם – טעּות אּלא הּפׁשּוט, ּבּמּובן חטא היה לא המרּגלים ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשחטא
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:íéfrá Bà íéNákááéäëk eNrz øLà øtñnk ©§¨¦−¬¨«¦¦«©¦§−̈£¤´©«£®¨²¨

:íøtñîk ãçàì eNrzâéäëk-äNré çøæàä-ìk ©«£¬¨«¤−̈§¦§¨¨«¨¨«¤§¨¬©«£¤−̈¨
:äåäéì ççéð-çéø äMà áéø÷äì älà-úàãé-éëå ¤¥®¤§©§¦²¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¦«

äNrå íëéúøãì íëëBúa-øLà Bà øb íëzà øeâé̈Á¦§¤̧¥¹³£¤«§«§¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§¨¨²
:äNré ïk eNrz øLàk äåäéì ççéð-çéø äMà¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©«£¤¬©«£−¥¬©«£¤«

åèíìBò úwç øbä øbìå íëì úçà äwç ìäwä©¨¾̈ª¨¬©©²¨¤−§©¥´©¨®ª©³¨Æ
éðôì äéäé øbk íëk íëéúøãì:äåäéæèúçà äøBz §Ÿ́Ÿ¥¤½¨¤²©¥¬¦«§¤−¦§¥¬§Ÿ̈«¨¬©©²

:íëzà øbä øbìå íëì äéäé ãçà ètLîeô ¦§¨¬¤−̈¦«§¤´¨¤®§©¥−©¨¬¦§¤«

éùùæé:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéåçééða-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´
éðà øLà õøàä-ìà íëàáa íäìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®§«Ÿ£¤Æ¤¨½̈¤£¤¬£¦²

:änL íëúà àéáîèéõøàä íçlî íëìëàa äéäå ¥¦¬¤§¤−¨«¨§¨¾̈©«£¨§¤−¦¤´¤¨®̈¤
:äåäéì äîeøú eîéøzëälç íëúñør úéLàø ¨¦¬§−̈©«Ÿ̈«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½©−̈

:dúà eîéøz ïk ïøb úîeøúk äîeøú eîéøz̈¦´§®̈¦§©´½Ÿ¤¥−¨¦¬Ÿ¨«
àëäîeøz äåäéì eðzz íëéúñør úéLàøî¥«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½¦§¬©«Ÿ̈−§¨®

:íëéúøãìñáë-ìk úà eNrú àìå ebLú éëå §Ÿ−Ÿ¥¤«§¦´¦§½§´Ÿ©«£½¥¬¨
:äLî-ìà äåäé øac-øLà älàä úåönäâëúà ©¦§−Ÿ¨¥®¤£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«¥Á

øLà íBiä-ïî äLî-ãéa íëéìà äåäé äeö øLà-ìk̈£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤®¦©º£¤̧
:íëéúøãì äàìäå äåäé äeöãëéðérî íà äéäå ¦¨¯§Ÿ̈²¨−̈§¨§Ÿ«Ÿ¥¤«§¨À̈¦´¥«¥¥´

ì äúNrð äãräø÷a-ïa øt äãrä-ìë eNrå äââL ¨«¥¨»¤«¤§¨´¦§¨¨¼§¨´¨¨«¥¿̈©´¤¨¨Á
Bkñðå Búçðîe äåäéì ççéð çéøì äìòì ãçà¤¨̧§Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¦§¨¬§¦§−

:úhçì ãçà íéfr-øérNe ètLnkäëïäkä øtëå ©¦§¨®§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¦¤´©Ÿ¥À
àåä äââL-ék íäì çìñðå ìàøNé éða úãr-ìk-ìr©¨£©²§¥¬¦§¨¥−§¦§©´¨¤®¦«§¨¨´¦½
éðôì íúàhçå äåäéì äMà íðaø÷-úà eàéáä íäå§¥Á¥¦̧¤¨§¨¹̈¦¤´©«Ÿ̈À§©¨¨²¦§¥¬

:íúââL-ìr äåäéåëìàøNé éða úãr-ìëì çìñðå §Ÿ̈−©¦§¨¨«§¦§©À§¨£©Æ§¥´¦§¨¥½
:äââLa írä-ìëì ék íëBúa øbä øbìåñ

éòéáù,éùéù,éùéîç
§©¥−©¨´§®̈¦¬§¨¨−̈¦§¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr gi zegiy ihewl)

‰Óe¯˙ eÓÈ¯z ‰lÁ ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯(כ (טו, ≈ƒ¬ƒ…≈∆«»»ƒ¿»

עבֹודה ּבּטל ּכאּלּו חּלה מצות המקּים ׁשּכל ּבּמדרׁש, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָאיתא

האמּונה ּגם הּוא זרה עבֹודה ׁשל החטא ּדהּנה לבאר, ויׁש ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָזרה.

ּבעלי הם אּלא ּבֹו, החֹוצב ּביד ּכגרזן רק אינם ּומּזלֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּכֹוכבים

ׁשהרי זֹו, אמּונה מבּטלת חּלה ּומצות עצמית. והׁשּפעה ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשליטה

ׁשּקּבל זֹו, ׁשעּסה ּבכ מצהיר הּמצוה את הּמקּים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאדם

מהּקּב"ה. ּבעצם ּבאה הּטבע, ּכחֹות ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבאמצעּות

éòéáùæëær äáéø÷äå äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¬¤©©−¤«¡¨´¦§¨¨®§¦§¦²¨¥¬
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ׁשּבׁשב הּתכלית הפ האסּור, ּבאפן ּבעיניו ׁשּמסּתּכל ילּהמי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

.מּכ ּגרּוע ועֹוד ׁשעה, לפי 'סּומא' הּוא הרי – העינים ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָנבראּו

ּכמת". חׁשּוב "סּומא רז"ל: אמרּו ְְֲֵֵַַַָָָוהרי
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íúéNrå äåäé úåöî-ìk-úà ízøëæe Búà íúéàøe§¦¤´ŸÀ§©§¤Æ¤¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½©«£¦¤−
íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú-àìå íúàŸ¨®§«Ÿ¨¹©«£¥³§©§¤Æ§©«£¥´¥«¥¤½

:íäéøçà íéðæ ízà-øLàîíúéNrå eøkæz ïrîì £¤©¤¬Ÿ¦−©«£¥¤«§©´©¦§§½©«£¦¤−
:íëéäìàì íéLã÷ íúééäå éúåöî-ìk-úààîéðà ¤¨¦§Ÿ¨®¦«§¦¤¬§¦−¥«Ÿ¥¤«£¦º

íéøöî õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéäìà äåäé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦
ôôô :íëéäìà äåäé éðà íéäìàì íëì úBéäì¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(ncy 'nr hi ycw zexb`)

ÌÎÈ�ÈÚ È¯Á‡ e¯e˙˙ ‡ÏÂ(לט (טו, ¿…»«¬≈≈≈∆

ׁשּבׁשב הּתכלית הפ האסּור, ּבאפן ּבעיניו ׁשּמסּתּכל ילּהמי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

.מּכ ּגרּוע ועֹוד ׁשעה, לפי 'סּומא' הּוא הרי – העינים ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָנבראּו

ּכמת". חׁשּוב "סּומא רז"ל: אמרּו ְְֲֵֵַַַָָָוהרי

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥

éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©

:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥

,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨

,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBB

øéèôîæì:øîàl äLî-ìà äåäé øîàiåçìéða-ìà øac ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º¤§¥³
éôðk-ìr úöéö íäì eNrå íäìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½§¨¸¨¤¬¦¦²©©§¥¬

ðkä úöéö-ìr eðúðå íúøãì íäéãâáìéút ó ¦§¥¤−§«ŸŸ®̈§¨«§²©¦¦¬©¨−̈§¦¬
:úìëzèìízøëæe Búà íúéàøe úöéöì íëì äéäå §¥«¤§¨¨´¨¤»§¦¦¼§¦¤´ŸÀ§©§¤Æ

eøeúú-àìå íúà íúéNrå äåäé úåöî-ìk-úà¤¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¹
íéðæ ízà-øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà©«£¥³§©§¤Æ§©«£¥´¥«¥¤½£¤©¤¬Ÿ¦−

:íäéøçàîéúåöî-ìk-úà íúéNrå eøkæz ïrîì ©«£¥¤«§©´©¦§§½©«£¦¤−¤¨¦§Ÿ¨®
:íëéäìàì íéLã÷ íúééäåàîíëéäìà äåäé éðà ¦«§¦¤¬§¦−¥«Ÿ¥¤«£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À

íëì úBéäì íéøöî õøàî íëúà éúàöBä øLà£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−
ôôô :íëéäìà äåäé éðà íéäìàì¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily



קסד
daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì çìù úùøôì äøèôäá ÷øô òùåäéá

áàeàø eëì øîàì Løç íéìbøî íéLðà íéðL íéhMä-ïî ïeð-ïa òLBäé çìLiå©¦§©´§ª´¦Â¦©¦¦º§©̧¦£¨¦³§©§¦Æ¤´¤¥½Ÿ§²§¬
:änL-eákLiå áçø dîLe äðBæ äMà-úéa eàáiå eëìiå Bçéøé-úàå õøàä-úàáøîàiå ¤¨−̈¤§¤§¦®©¥«§¿©Â¨ÂŸ¥«¦¨¬¨²§¨¬¨−̈©¦§§¨«¨©¥´̈©½
:õøàä-úà øtçì ìàøNé éðaî äìélä äpä eàa íéLðà äpä øîàì Bçéøé CìîìâçìLiå §¤¬¤§¦−¥®Ÿ¦¥´£Â¨¦Â¨´¥¯¨©©²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©§¬Ÿ¤¨¨«¤©¦§©Æ

éìà íéàaä íéLðàä éàéöBä øîàì áçø-ìà Bçéøé Cìîøtçì ék Cúéáì eàa-øLà C ¤´¤§¦½¤¨−̈¥®ŸÂ¦Â¦¨«£¨¦̧©¨¦³¥©̧¦Æ£¤¨´§¥¥½¦²©§¬Ÿ
:eàa õøàä-ìk-úàãéìà eàa ïk øîàzå Bðtözå íéLðàä éðL-úà äMàä çwzå ¤¨¨−̈¤¨«©¦©¯¨«¦¨²¤§¥¬¨«£¨¦−©¦§§®©´Ÿ¤¥À¨³¥©Æ

:änä ïéàî ézòãé àìå íéLðàääézòãé àì eàöé íéLðàäå CLça øBbñì øòMä éäéå ¨«£¨¦½§¬Ÿ¨©−§¦¥©¬¦¥«¨©§¦̧©©¹©¦§À©¸Ÿ¤Æ§¨«£¨¦´¨½̈´Ÿ¨©½§¦
:íeâéOú ék íäéøçà øäî eôãø íéLðàä eëìä äðàåíðîèzå äâbä íúìòä àéäå ¨¬¨¨«§−¨«£¨¦®¦§¬©¥²©«£¥¤−¦¬©¦«§¦−¤«¡¨´©©¨®¨©¦§§¥Æ

:âbä-ìò dì úBëøòä õòä ézLôaæúBøaònä ìò ïcøiä Cøc íäéøçà eôãø íéLðàäå §¦§¥´¨¥½¨«£ª¬−̈©©¨«§¨«£¨¦À¨§³©«£¥¤Æ¤´¤©©§¥½©−©©§§®
:íäéøçà íéôãøä eàöé øLàk éøçà eøâñ øòMäåçäúìò àéäå ïeákLé íøè änäå §©©´©¨½̈©«£¥¾©«£¤²¨«§¬¨«Ÿ§¦−©«£¥¤«§¥−¨¤´¤¦§¨®§¦²¨«§¨¬

:âbä-ìò íäéìòèäìôð-éëå õøàä-úà íëì ýBýé ïúð-ék ézòãé íéLðàä-ìà øîàzå £¥¤−©©¨«©¸Ÿ¤Æ¤¨´£¨¦½¨©¾§¦¦«¨©¯§¨²¨¤−¤¨¨®¤§¦¨«§¨³
:íëéðtî õøàä éáLé-ìk eâîð éëå eðéìò íëúîéàéýBýé LéáBä-øLà úà eðòîL ék ¥«©§¤Æ¨¥½§¦¬¨²Ÿ¨«Ÿ§¥¬¨¨−¤¦§¥¤«¦´¨©À§¥Â£¤¦̧§¹̈

ì íúéNò øLàå íéøönî íëúàöa íëéðtî óeñ-íé éî-úàøáòa øLà éøîàä éëìî éðL ¤¥³©Æ¦§¥¤½§¥«§¤−¦¦§¨®¦©«£¤´£¦¤¿¦§¥Á©§¥̧¨«¡Ÿ¦¹£¤̧§¥³¤
:íúBà ízîøçä øLà âBòìe ïçéñì ïcøiäàéçeø ãBò äî÷-àìå eðááì ñniå òîLpå ©©§¥Æ§¦´Ÿ§½£¤¬¤«¡©§¤−¨«©¦§©Æ©¦©´§¨¥½§Ÿ¨̧¨¬²©

:úçzî õøàä-ìòå ìònî íéîMa íéäìà àeä íëéäìà ýBýé ék íëéðtî Léàaáéäzòå §¦−¦§¥¤®µ¦§¨´¡«Ÿ¥¤½³¡Ÿ¦Æ©¨©´¦¦©½©§©¨−̈¤¦¨«©§©À̈
ízúðe ãñç éáà úéa-íò ízà-íb íúéNòå ãñç íënò éúéùò-ék ýBýéa éì àð-eòáMä¦¨«§¨¬¦Æ©«½̈¦«¨¦¬Ÿ¦¦¨¤−¨®¤©«£¦¤̧©©¤¹¦¥³¨¦Æ¤½¤§©¤¬

:úîà úBà éìâéíäì øLà-ìk úàå éúBéçà-úàå éçà-úàå énà-úàå éáà-úà íúéçäå ¦−¬¡¤«§©«£¦¤º¤¨¦´§¤¦¦À§¤©©Æ§¤©§©½§¥−¨£¤´¨¤®
:úånî eðéúLôð-úà ízìväåãéàì íà úeîì íëézçú eðLôð íéLðàä dì eøîàiå §¦©§¤¬¤©§Ÿ¥−¦¨«¤©Ÿ̄§¨´¨«£¨¦À©§¥³©§¥¤Æ¨½µ¦´Ÿ

:úîàå ãñç Cnò eðéùòå õøàä-úà eðì ýBýé úúa äéäå äæ eðøác-úà eãébúåèíãøBzå ©¦½¤§¨¥−¤®§¨À̈§¥̧§¨¬¨̧Æ¤¨½̈¤§¨¦¬Ÿ¦−̈¤¬¤¤«¡¤«©«¦¥¬
:úáLBé àéä äîBçáe äîBçä øé÷a dúéá ék ïBlçä ãòa ìáçaæèäøää íäì øîàzå ©¤−¤§©´©«©®¦³¥¨Æ§¦´©«½̈©«¨−¦¬¨«¤©³Ÿ¤¨¤Æ¨¨´¨

ìL änL íúaçðå íéôãøä íëá eòbôé-ït eëleëìz øçàå íéôãøä áBL ãò íéîé úL ¥½¤¦§§¬¨¤−¨«Ÿ§¦®§©§¥¤̧¹̈¨§´Ÿ¤¨¦Àµ©´¨«Ÿ§¦½§©©−¥«§¬

:íëkøãìæé:eðzòaLä øLà äfä CúòáMî eðçðà íi÷ð íéLðàä äéìà eøîàiåçéäpä §©§§¤«©«Ÿ§¬¥¤−¨¨«£¨¦®§¦¦´£©½§¦§ª«¨¥¬©¤−£¤¬¦§©§¨«¦¥²
Bá eðzãøBä øLà ïBlça éøL÷z äfä éðMä èeç úå÷z-úà õøàa íéàá eðçðà£©¬§¨¦−¨¨®¤¤¦§©¿Á©¨¦̧©¤¹¦§§¦À©«©Æ£¤´«©§¥´½

éáà-úàåéçà-úàå Cnà-úàå Céáà úéa-ìk úàå Céìà éôñàz C:äúéaä Cèéìk äéäå §¤¨¦̧§¤¦¥¹§¤©©À¦§¥Æ¨¥´¨¦½©«©§¦¬¥©−¦©¨«§¨§¨¿̈´Ÿ
ëå íi÷ð eðçðàå BLàøá Bîc äöeçä Cúéá éúìcî àöé-øLàúéaa Czà äéäé øLà ì £¤¥¥Á¦©§¥̧¥¥¬©²¨¨¬§Ÿ−©«£©´§§¦¦®§ÂÂŸ£¤̧¦«§¤³¦¨Æ©©½¦

:Ba-äéäz ãé-íà eðLàøá BîcëøLà CúòáMî íi÷ð eðééäå äæ eðøác-úà éãébz-íàå ¨´§Ÿ¥½¦¨−¦«§¤«§¦©¦−¦¤§¨¥´¤®§¨¦´§¦¦½¦§ª«¨¥−£¤¬
:eðzòaLäàë:ïBlça éðMä úå÷z-úà øL÷zå eëìiå íçlLzå àeä-ïk íëéøáãk øîàzå ¦§©§¨«©¸Ÿ¤Æ§¦§¥¤´¤½©§©§¥−©¥¥®©¦§²Ÿ¤¦§©¬©¨¦−©«©«

áëìL íL eáLiå äøää eàáiå eëìiåíéôãøä eL÷áéå íéôãøä eáL-ãò íéîé úL ©¥«§Æ©¨´Ÿ¨½̈¨©¥³§¨Æ§´Ÿ¤¨¦½©−̈¨«Ÿ§¦®©§©§¯¨«Ÿ§¦²
:eàöî àìå Cøcä-ìëaâëïeð-ïa òLBäé-ìà eàáiå eøáòiå øääî eãøiå íéLðàä éðL eáLiå §¨©¤−¤§¬Ÿ¨¨«©¨ª¹§¥³¨«£¨¦Æ©¥«§´¥«¨½̈©©«©§Æ©¨½Ÿ¤§ª−¦®

:íúBà úBàönä-ìk úà Bì-eøtñéåãë-ìk-úà eðãéa ýBýé ïúð-ék òLBäé-ìà eøîàiå ©§©̧§½¥¬¨©«Ÿ§−¨«©«Ÿ§Æ¤§ª½¦«¨©¯§¨²§¨¥−¤¨
:eðéðtî õøàä éáLé-ìk eâîð-íâå õøàä̈¨®¤§©¨²Ÿ¨«Ÿ§¥¬¨−̈¤¦¨¥«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 5e zFwc 45 ,xwFAA 11 drW ,'b mFi :clFnd©¨¨¨©¤©§£¨¦

.daFhl Epilr `Ad iWingd mFiaE iriaxd mFiA ,fEnY Wcg W`xŸŸ¤©©¨§¦¦©©©¦¦©¨¨¥§¨



קסה
:íëkøãìæé:eðzòaLä øLà äfä CúòáMî eðçðà íi÷ð íéLðàä äéìà eøîàiåçéäpä §©§§¤«©«Ÿ§¬¥¤−¨¨«£¨¦®§¦¦´£©½§¦§ª«¨¥¬©¤−£¤¬¦§©§¨«¦¥²

Bá eðzãøBä øLà ïBlça éøL÷z äfä éðMä èeç úå÷z-úà õøàa íéàá eðçðà£©¬§¨¦−¨¨®¤¤¦§©¿Á©¨¦̧©¤¹¦§§¦À©«©Æ£¤´«©§¥´½
éáà-úàåéçà-úàå Cnà-úàå Céáà úéa-ìk úàå Céìà éôñàz C:äúéaä Cèéìk äéäå §¤¨¦̧§¤¦¥¹§¤©©À¦§¥Æ¨¥´¨¦½©«©§¦¬¥©−¦©¨«§¨§¨¿̈´Ÿ

ëå íi÷ð eðçðàå BLàøá Bîc äöeçä Cúéá éúìcî àöé-øLàúéaa Czà äéäé øLà ì £¤¥¥Á¦©§¥̧¥¥¬©²¨¨¬§Ÿ−©«£©´§§¦¦®§ÂÂŸ£¤̧¦«§¤³¦¨Æ©©½¦
:Ba-äéäz ãé-íà eðLàøá BîcëøLà CúòáMî íi÷ð eðééäå äæ eðøác-úà éãébz-íàå ¨´§Ÿ¥½¦¨−¦«§¤«§¦©¦−¦¤§¨¥´¤®§¨¦´§¦¦½¦§ª«¨¥−£¤¬
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לוח זמנים לשבוע פרשת שלח בערים שונות בעולם קסו
זמני יום ראשון ויום שבת
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4:254:247:537:538:258:259:469:4620:3220:3521:0921:1320:1621:17אוקראינה דונייצק )ק(

4:354:348:038:038:358:359:569:5720:4420:4721:2221:2620:2921:30אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

4:524:518:248:248:578:5710:1910:2021:1721:2121:5822:0121:0222:05אוק. ז׳יטומיר )ק(

4:434:428:168:178:488:4810:1110:1221:1221:1621:5321:5720:5722:01אוקראינה קייב )ק(

5:315:308:538:539:259:2510:4410:4521:1521:1821:5021:5320:5922:12איטליה מילאנו )ק(

6:026:038:368:379:069:0710:0810:1018:2518:2618:4718:4918:0818:53אקוואדור קיטו )ח(

7:547:579:499:5110:2210:2311:1211:1417:5217:5218:1818:1917:3418:31ארגנטינה ב. איירס )ח(
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5:215:218:348:359:069:0710:2310:2420:3020:3321:0221:0420:1521:20ארה״ב ג׳רסי )ק(
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5:095:098:278:278:588:5810:1510:1620:3120:3421:0321:0620:1521:20ארה״ב שיקאגו )ק(
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5:285:288:428:429:149:1510:3110:3120:3920:4121:1021:1320:2321:17טורקיה איסטנבול )ק(
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5:435:429:139:139:449:4511:0611:0721:5822:0122:3722:4021:4323:02צרפת פריז )ק(
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5:315:318:518:519:229:2310:4010:4121:0321:0621:3621:3920:4721:56קנדה טורונטו )ק(

5:015:018:248:248:558:5610:1510:1620:4620:4921:2121:2420:3121:43קנדה מונטריאול )ק(

5:305:308:328:339:059:0610:1910:1920:0020:0220:2820:3019:4420:34קפריסין לרנקה )ק(

4:394:378:328:329:029:0210:3110:3122:1922:2323:1323:1822:0523:59רוסיה מוסקבה )ח(

5:225:218:478:479:199:2010:4010:4021:1921:2221:5621:5921:0422:03רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

5:235:238:528:529:229:2310:4310:4421:2721:3022:0422:0821:1222:27שוייץ ציריך )ק(
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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5:465:469:109:109:419:4211:0111:0121:3421:3722:0922:1221:1922:31צרפת ליאון )ק(

5:435:429:139:139:449:4511:0611:0721:5822:0122:3722:4021:4323:02צרפת פריז )ק(

5:375:388:158:168:448:469:489:4918:1518:1618:3718:3917:5818:43קולומביה בוגוטה )ח(

5:315:318:518:519:229:2310:4010:4121:0321:0621:3621:3920:4721:56קנדה טורונטו )ק(
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5:305:308:328:339:059:0610:1910:1920:0020:0220:2820:3019:4420:34קפריסין לרנקה )ק(
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5:225:218:478:479:199:2010:4010:4021:1921:2221:5621:5921:0422:03רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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אלו דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג ניתן
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