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záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨

Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤

îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤

äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨

äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§

,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤

äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨

àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ

éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨

,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤

.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤

Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤

Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤

.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨

,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦

àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ

íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦

íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤

ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨

(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨

itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil wlgzny

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥

.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî (äøåú ìù øçà øôñ

úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî

äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì"

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä

mildz

àé÷
:'ä éùòî íéìåãâå àåä êåøá ùåã÷ä äùòîá øáãé ãáëðå øö÷ øåîæîäå ,úåéúåà 'â íéðåøçà íé÷åñô 'ááå úåéúåà éðù ÷åñô ìëáå á"àá øîàð øåîæîä äæ

à:äãòå íéøLé ãBña ááì-ìëa ýåýé äãBà | déeììäáíéLeøc ýåýé éNòî íéìãb ©«§¨̧¤´−§Ÿ̈§¨¥¨®§−§¨¦´§¥¨«−§Ÿ¦©«£¥´§Ÿ̈®§¹¦À
:íäéöôç-ìëìâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Bìòt øãäå-ãBäãíeçøå ïepç åéúBàìôðì äNò øëæ §¨¤§¥¤«§¨¨¬¨«¢®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«¥¤́−¨¨§¦§§¨®©−§©´

:ýåýéä:Búéøa íìBòì økæé åéàøéì ïúð óøèåúìçð íäì úúì Bnòì ãébä åéNòî çk §Ÿ̈«−¤¤¨©´¦«¥¨®¦§−Ÿ§¨´§¦«´Ÿ©−©«£¨¦¦´§©®¨¥¬¹̈¤À©«£©¬
:íéBbæ:åéãewt-ìk íéðîàð ètLîe úîà åéãé éNòîçúîàa íéeNò íìBòì ãòì íéëeîñ ¦«©«£¥´−¨¨¡¤´¦§¨®¤« ¹¡¨¦À¨¦¨«§¦´¨©´§¨®£¹¦À¤«¡¤¬
:øLéåè:BîL àøBðå LBã÷ Búéøa íìBòì äeö Bnòì çìL | úeãtéúàøé | äîëç úéLàø §¨¨«§³»̈©³§©À¦¨§¨´§¦®¨−§¨´§«¥»¦³¨§¨̧¦§©Ä

:ãòì úãîò Búläz íäéNò-ìëì áBè ìëN ýåýé§Ÿ̈À¥´¤−§¨«Ÿ¥¤®§¹¦¨ÀŸ¤¬¤¨©«

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«



ג mildz

àé÷
:'ä éùòî íéìåãâå àåä êåøá ùåã÷ä äùòîá øáãé ãáëðå øö÷ øåîæîäå ,úåéúåà 'â íéðåøçà íé÷åñô 'ááå úåéúåà éðù ÷åñô ìëáå á"àá øîàð øåîæîä äæ

à:äãòå íéøLé ãBña ááì-ìëa ýåýé äãBà | déeììäáíéLeøc ýåýé éNòî íéìãb ©«§¨̧¤´−§Ÿ̈§¨¥¨®§−§¨¦´§¥¨«−§Ÿ¦©«£¥´§Ÿ̈®§¹¦À
:íäéöôç-ìëìâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Bìòt øãäå-ãBäãíeçøå ïepç åéúBàìôðì äNò øëæ §¨¤§¥¤«§¨¨¬¨«¢®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«¥¤́−¨¨§¦§§¨®©−§©´

:ýåýéä:Búéøa íìBòì økæé åéàøéì ïúð óøèåúìçð íäì úúì Bnòì ãébä åéNòî çk §Ÿ̈«−¤¤¨©´¦«¥¨®¦§−Ÿ§¨´§¦«´Ÿ©−©«£¨¦¦´§©®¨¥¬¹̈¤À©«£©¬
:íéBbæ:åéãewt-ìk íéðîàð ètLîe úîà åéãé éNòîçúîàa íéeNò íìBòì ãòì íéëeîñ ¦«©«£¥´−¨¨¡¤´¦§¨®¤« ¹¡¨¦À¨¦¨«§¦´¨©´§¨®£¹¦À¤«¡¤¬
:øLéåè:BîL àøBðå LBã÷ Búéøa íìBòì äeö Bnòì çìL | úeãtéúàøé | äîëç úéLàø §¨¨«§³»̈©³§©À¦¨§¨´§¦®¨−§¨´§«¥»¦³¨§¨̧¦§©Ä

:ãòì úãîò Búläz íäéNò-ìëì áBè ìëN ýåýé§Ÿ̈À¥´¤−§¨«Ÿ¥¤®§¹¦¨ÀŸ¤¬¤¨©«

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

נקודות משיחות קודש - מזמור קיא - מתוך "תהילות מנחם"

ו – כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים

גילוי "כח מעשיו" בעולם הזה

ומדרש  וגבורתו.  כוחו  הודיעם  גויים  נחלת  להם  כשנתן   – מעשיו  "כח  הפסוק  את  מפרש18  רש"י  א. 

תנחומא19 כתב לישראל מעשה בראשית להודיעם שהארץ שלו ובידו להושיב בה כל מי שירצה ולעקור אלו 

ולהושיב אחרים שלא יוכלו אומות לומר לישראל גזלנים אתם שכבשתם ארץ שבעה עמים".

היינו, שבפירוש "כח מעשיו" יש ב' ענינים: א( עצם הנתינה לישראל מגלה את "כח מעשיו"20. ב( בזה 

נשללת טענת אומות העולם כו'.

וצריך להבין: א( מהו הטעם שרש"י הביא ב' פירושים אלו? ב( לפירוש הב' למה הוצרך הפסוק לכתוב 

"כח )מעשיו(", הרי שלילת טענתם היא ע"י שזה "מעשיו" של הקב"ה, שהוא ברא את העולם וכו', ובידו לתת 

להם נחלת גויים, ומהו "כח )מעשיו("?

ג( למה נוקט הפסוק לשון "הגיד )לעמו(" שאינו רגיל, ולא הלשון הרגיל "אמר", "דבר" וכו'?

18( כאן.
19( באבער בראשית פי"א )הובא ביל"ש בא רמז קפז(. וראה לקו"ש חט"ו הערה 41 ובשוה"ג שם. 

20( ובזה מדויק לשון הפסוק "הגיד לעמו לתת להם". היינו, שבנ"י עצמם לא יחששו מענין הגזל בשעת הכיבוש.
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 לד.................י"תשח'ה,  תמוז'ג, קרחפרשת שבת שיחת   )ה

  קרחפרשת  – לקוטי שיחות  )ו

 מ .........................................................................חירך כ )ק"בלה( 

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

 ומ..................................................ל "יצחק שניאורסאהן זצ

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

 זמ...........................תרגום מאידיש, טחוברת  ל שניאורסאהן"ז

 חמ...........................קרחפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ט

 טמ.........................קרחלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )י

 סט.............................קרח פרשת לשבועשיעורי תהלים   )יא

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יב

 ע.....................................................קרחלשבוע פרשת  

 עח...........................קרחלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יג

 פ.......................................ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יד

 :חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

 פג ..........................קרחלשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )טו

  קו ..........................קרחלשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )טז

 יטק..........................קרח פרשת לשבוע ותצו ספר המ–  )יז

  נביאים וכתובים   )יח

  קכא............................................נג-בנ  פרקיםתהל, א פרק מלכים א

  יבמות משניות  )יט

 כגק..........................................................  ביאור קהתי

 כטק..........................................................יומאמסכת  עקבעין י  )כ

 

   עם ביאורים דהנמסכת   )כא

  לק..............................................................לגף עד ד זכמדף 

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )כב

 טנק...............................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כג

 טנק...............................................................ר הזקן"אדמו

  התורלקוטי   )כד

 סק................................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

 סק.............................................................ר האמצעי"אדמו

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

 סאק....................................................."צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כז

 סאק...........................................................ש"ר מוהר"אדמו

   ב" תער–שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

 סבק.........................................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסיםהמאמריספר   )כט

 סגק..........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )ל

 סגק..........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )לא

 סדק........................................................ צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לב

 סהק.......................................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 

 סזק...................................... דק פרביאורים לפרקי אבות   )לג

 חסק.............................................חומש לקריאה בציבור  )לד

 עדק.....................................קרחלשבוע פרשת ם לוח זמני  )לה

 עהק....................בת קודשלערב שהדלקת נרות מצות סדר   )לו
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ÌO‰רגלנּו לּמֹוט נתן ולא ּבחּיים ּכ"ק1נפׁשנּו ּומבאר , «»ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָֹ
ּדחג זה הּמתחיל ּדּבּור ּבמאמרֹו אדמֹו"ר ְְְְֲִִֶַַַַַָמֹו"ח

ּתּמּוז י"ב ּבג'2הּגאּולה היתה הּגאּולה [ׁשהתחלת ְְְְְֶַַַַַָָָָָ
נעלים3ּתּמּוז חּיים הם נפׁשנּו, ׂשם ׁשּבהם ּדהחּיים ,[ ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

הם הּנפׁש ּדחּיי עצמּה). (מּצד הּנפׁש מחּיי ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָיֹותר
(ׁשּלמעלה ּבעצם' 'חי הּוא ׁשהּנפׁש ּדהגם ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻמגּבלים,
מחּיּות רק ולא הּגּוף, את ׁשּמחּיה החּיּות ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָֹמהתּפּׁשטּות

הּכללי) מחּיּות ּגם אּלא ּדזה4הּפרטי ּכיון מּכלֿמקֹום, , ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
הטּביע ׁשהּקּב"ה מּפני הּוא ּבעצם' 'חי הּוא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהּנפׁש
זה חּיּות ּגם לכן, ּבעצם), חי (ׁשּיהיה זה טבע ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָּבּנפׁש
ׂשם ׁשּבהם והחּיים ּבהגּבלה, הּוא ּבעצם) חי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ(ּדבחינת

מהּטבע למעלה הם ּבחּיים5נפׁשנּו, נפׁשנּו הּׂשם וזהּו . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
יהיּו לא ׁשרגלנּו זה על ׁשהּכח רגלנּו, לּמֹוט נתן ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹולא

מהּטבע. ׁשּלמעלה מהחּיים ּדוקא הּוא ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָלּמֹוט,

ּגםÔÈ·‰Ïeב) עצמּה, הּנפׁש חּיי ׁשּמּצד זה על הּטעם ¿»ƒְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָ
לּמֹוט להיֹות אפׁשר ּבעצם, חי ּבחינת ְְְְִִִֶֶֶַַַַָמּצד
ּדוקא הּוא רגלנּו לּמֹוט יהיה ׁשּלא זה על והּכח ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹרגלנּו,
ּדענין הּׁשּיכּות להבין וגם מהּטבע, ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָמהחּיים
ּבריׁש ּׁשּכתּוב מה להקּדים יׁש ּתּמּוז, ּדי"ב לּגאּלה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻזה
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תשמ"ט. – תמוז ג' בקונטרס לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר ט.1)*) סו, נדפס2)תהלים תרצ"ד, דשנת

ואילך. 255 ע' ה'תש"י ובכ"מ.3)בסה"מ ואילך. 1314 ס"ע ח"ד לקו"ש א. קעה, ח"א קונטרסים סה"מ סה"מ4)ראה בארוכה ראה

ובכ"מ. ואילך. 6 ע' ה'תש"ח ואילך. 31 ע' נפשנו5)ה'ש"ת השם דפירוש ספורנו מהרע"ב רפ"ב בהמאמר שמביא מזה גם להעיר

הטבע. נגד אוה"ע בין כו' שהחיינו הוא בחיים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

הקדושֿברוךֿהוא: של בשבחו תהלים בספר נאמר

ÌÈiÁa e�LÙ� ÌO‰אנחנו ובזכותו שבכוחו זה הקדושֿברוךֿהוא, הוא, «»«¿≈««ƒ
¯‚e�Ïחיים ËBnÏ Ô˙� ‡ÏÂ1,לא שרגלינו עלינו ומגין ששומר זה והוא ¿…»«««¿≈

ולא ‡„BÓ"¯ניכשליפלו Á"BÓ ˜"k ¯‡·Óeיצחק יוסף רבי ¿»≈¿«¿
בשושלת השישי (האדמו"ר

חב"ד) «¬»¿B¯Ó‡Óaאדמו"רי
שלו חסידות eacƒ¯מאמר

‰Ê ÏÈÁ˙n‰בפסוק הפותח ««¿ƒ∆
נפשנו...") ("השם »¿Ác‚זה

Êenz ·"È ‰Ïe‡b‰2 «¿»«
תרצ"ד) (בשנת ידו על שנאמר

תמוז י"ב שלו הגאולה חג ביום

ממאסרו ממאסרו יצא (בו

בשנת הסוביטית תרפ"ז)ברוסיה

,‰Ïe‡b‰ ˙ÏÁ˙‰L]היום ∆«¿»««¿»
עד והוגלה הסוהר מבית יצא בו

שחרור לו ניתן תמוז שבי"ב

Êenzמלא, '‚a ‰˙È‰3,יום »¿»¿«
זה מאמר ÌÈiÁ‰cאמירת ,[¿««ƒ

Ì‰aLהקדושֿברוךֿהואÌN ∆»∆»
,e�LÙ�מדובר בפסוקעליהם «¿≈

BÈ˙¯זה ÌÈÏÚ� ÌÈiÁ Ì‰≈«ƒ«¬ƒ≈
„vÓ) LÙp‰ ÈiÁÓ≈«≈«∆∆ƒ«

(dÓˆÚהיא הפסוק וכוונת «¿»
מעלה שהקדושֿברוךֿהוא

גבוהה. לרמה חיינו את ומרומם

LÙp‰ ÈiÁcכפי עצמה מצד ¿«≈«∆∆
של ומהותה טבעה מצד שהם

c‰‚הנפש ,ÌÈÏa‚Ó Ì‰Ì ≈À¿»ƒ«¬«
'ÌˆÚa ÈÁ' ‡e‰ LÙp‰L∆«∆∆«¿∆∆
וחיות חיים של מהות

,Ûeb‰ ˙‡ ‰iÁnL ˙eiÁ‰ ˙eËMt˙‰Ó ‰ÏÚÓlL)כמבואר ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿««∆¿«»∆«
מקור שבכל ואתבחסידות העצם את יש השמש, למשל כמו וחיות, אור של

ממנו חוץ ולהחיות להאיר שלו וההתפשטות ההתגלות את ויש עצמו המקור

עצם מצד חיות של מהות בעצם", "חי היא חיות לו המשפיעה האדם ונפש

הנפש עצם כי הנפש של וההתגלות מההתפשטות למעלה הוא והעצם מהותה,

למעלה היא עצמה שהנפש כך לגוף באה הנפש חיות שבהן הצורות מכל נעלה

לגוף חיות שנותנת eiÁÓ˙מהדרגה Ìb ‡l‡ ÈË¯t‰ ˙eiÁÓ ˜¯ ‡ÏÂ¿…«≈««¿»ƒ∆»«≈«
ÈÏÏk‰למהותו בהתאם אבר לכל פרטית חיות גם בגוף משפיעה הנפש שכן «¿»ƒ

יותר נעלית חי הוא האדם שמכוחה הכללית והחיות כללית, חיות וגם ועניינו

עניינו לפי אבר בכל שיש המסויימת הפרטית ÌB˜ÓŒÏkÓ,4)מהחיות ,ƒ»»
'ÌˆÚa ÈÁ' ‡e‰ LÙp‰L ‰Êc ÔÂÈkלעיל È�tÓכאמור ‡e‰ ≈»¿∆∆«∆∆«¿∆∆ƒ¿≈

,(ÌˆÚa ÈÁ ‰È‰iL) ‰Ê Ú·Ë LÙpa ÚÈaË‰ ‰"aw‰Lזה ואין ∆«»»ƒ¿ƒ««∆∆∆«∆∆ƒ¿∆«¿∆∆
עליו הבית' ה'בעל והיא עצמה לה ששייך העובדהÔÎÏ,דבר את שגם כיוון »≈

בעצם' 'חי מקבלתשהיא היא

שמעליה, הוא ברוך מהקדוש

(ÈÁ·c�˙הרי ‰Ê ˙eiÁ Ìb««∆ƒ¿ƒ«
(ÌˆÚa ÈÁמעלתו כל עם «¿∆∆

,‰Ïa‚‰a ‡e‰יש ולנפש ¿«¿»»
שהקדושֿברוךֿהוא במידה חיות

יותר ולא לה ÌÈiÁ‰Â¿««ƒהעניק
,e�LÙ� ÌN Ì‰aLועליהם ∆»∆»«¿≈

הקדושֿ את משבח הזה הפסוק

לא‰Ìברוךֿהוא חיים ≈
Ú·h‰Óמוגבלים ‰ÏÚÓÏ5 ¿«¿»≈«∆«

שקיימים מהחיים ומעבר מעל

ומהותה. טבעה מעצם בנפש

e‰ÊÂבפסוק הפנימי הפירוש ¿∆
‡ÏÂ ÌÈiÁa e�LÙ� ÌO‰«»«¿≈««ƒ¿…
Ák‰L ,e�Ï‚¯ ËBnÏ Ô˙�»«««¿≈∆«…«

‡Ï e�Ï‚¯L ‰Ê ÏÚeÈ‰È «∆∆«¿≈…ƒ¿
,ËBnÏ,ניכשל ולא ניפול ולא «

שהיא כפי הנפש מחיי נובע לא

שהם ומהותה, טבעה מצד

מוגבלת במידה חיים כאמור,

ÌÈiÁ‰Óאלא ‡˜Âc ‡e‰«¿»≈««ƒ
Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«∆«

בהשהקדושֿברוךֿהוא "שם"

החיים על ועילוי כתוספת

הרגילים.

‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ««««∆
¯LÙ‡ ,ÌˆÚa ÈÁ ˙�ÈÁa „vÓ Ìb ,dÓˆÚ LÙp‰ ÈiÁ „vnL∆ƒ««≈«∆∆«¿»«ƒ«¿ƒ««¿∆∆∆¿»
e�Ï‚¯ ËBnÏ ‰È‰È ‡lL ‰Ê ÏÚ Ák‰Â ,e�Ï‚¯ ËBnÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿««¿≈¿«…««∆∆…ƒ¿∆««¿≈

,Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL ÌÈiÁ‰Ó ‡˜Âc ‡e‰למה כדיכלומר, באמת «¿»≈««ƒ∆¿«¿»≈«∆«
ומעבר שמעל חיים מלמעלה לקבל צורך יש ("למוט") להיכשל ולא ליפול לא

בעצם") ב"חי (במיוחד חיים של רמה שבכל מסתבר והרי הרגילים, לחיים

שלמעלה בחיים צורך יש ולמה ומכשול נפילה תהיה שלא ערובה היא החיות

Êenz,מהטבע?, ·"Èc ‰l‡bÏ ‰Ê ÔÈ�Úc ˙eÎiM‰ ÔÈ·‰Ï Ì‚Â¿«¿»ƒ««»¿ƒ¿»∆«¿À»¿«
חג ביום נאמר הריי"צ הרבי של הנזכר שהמאמר מקרה זה אין בוודאי שהרי

הללו השאלות שתי על לענות כדי הנה שלו, Ó‰הגאולה ÌÈc˜‰Ï LÈ≈¿«¿ƒ«
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ÌO‰רגלנּו לּמֹוט נתן ולא ּבחּיים ּכ"ק1נפׁשנּו ּומבאר , «»ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָֹ
ּדחג זה הּמתחיל ּדּבּור ּבמאמרֹו אדמֹו"ר ְְְְֲִִֶַַַַַָמֹו"ח

ּתּמּוז י"ב ּבג'2הּגאּולה היתה הּגאּולה [ׁשהתחלת ְְְְְֶַַַַַָָָָָ
נעלים3ּתּמּוז חּיים הם נפׁשנּו, ׂשם ׁשּבהם ּדהחּיים ,[ ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

הם הּנפׁש ּדחּיי עצמּה). (מּצד הּנפׁש מחּיי ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָיֹותר
(ׁשּלמעלה ּבעצם' 'חי הּוא ׁשהּנפׁש ּדהגם ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻמגּבלים,
מחּיּות רק ולא הּגּוף, את ׁשּמחּיה החּיּות ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָֹמהתּפּׁשטּות

הּכללי) מחּיּות ּגם אּלא ּדזה4הּפרטי ּכיון מּכלֿמקֹום, , ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
הטּביע ׁשהּקּב"ה מּפני הּוא ּבעצם' 'חי הּוא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהּנפׁש
זה חּיּות ּגם לכן, ּבעצם), חי (ׁשּיהיה זה טבע ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָּבּנפׁש
ׂשם ׁשּבהם והחּיים ּבהגּבלה, הּוא ּבעצם) חי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ(ּדבחינת

מהּטבע למעלה הם ּבחּיים5נפׁשנּו, נפׁשנּו הּׂשם וזהּו . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
יהיּו לא ׁשרגלנּו זה על ׁשהּכח רגלנּו, לּמֹוט נתן ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹולא

מהּטבע. ׁשּלמעלה מהחּיים ּדוקא הּוא ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָלּמֹוט,

ּגםÔÈ·‰Ïeב) עצמּה, הּנפׁש חּיי ׁשּמּצד זה על הּטעם ¿»ƒְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָ
לּמֹוט להיֹות אפׁשר ּבעצם, חי ּבחינת ְְְְִִִֶֶֶַַַַָמּצד
ּדוקא הּוא רגלנּו לּמֹוט יהיה ׁשּלא זה על והּכח ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹרגלנּו,
ּדענין הּׁשּיכּות להבין וגם מהּטבע, ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָמהחּיים
ּבריׁש ּׁשּכתּוב מה להקּדים יׁש ּתּמּוז, ּדי"ב לּגאּלה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻזה
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תשמ"ט. – תמוז ג' בקונטרס לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר ט.1)*) סו, נדפס2)תהלים תרצ"ד, דשנת

ואילך. 255 ע' ה'תש"י ובכ"מ.3)בסה"מ ואילך. 1314 ס"ע ח"ד לקו"ש א. קעה, ח"א קונטרסים סה"מ סה"מ4)ראה בארוכה ראה

ובכ"מ. ואילך. 6 ע' ה'תש"ח ואילך. 31 ע' נפשנו5)ה'ש"ת השם דפירוש ספורנו מהרע"ב רפ"ב בהמאמר שמביא מזה גם להעיר

הטבע. נגד אוה"ע בין כו' שהחיינו הוא בחיים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

הקדושֿברוךֿהוא: של בשבחו תהלים בספר נאמר

ÌÈiÁa e�LÙ� ÌO‰אנחנו ובזכותו שבכוחו זה הקדושֿברוךֿהוא, הוא, «»«¿≈««ƒ
¯‚e�Ïחיים ËBnÏ Ô˙� ‡ÏÂ1,לא שרגלינו עלינו ומגין ששומר זה והוא ¿…»«««¿≈

ולא ‡„BÓ"¯ניכשליפלו Á"BÓ ˜"k ¯‡·Óeיצחק יוסף רבי ¿»≈¿«¿
בשושלת השישי (האדמו"ר

חב"ד) «¬»¿B¯Ó‡Óaאדמו"רי
שלו חסידות eacƒ¯מאמר

‰Ê ÏÈÁ˙n‰בפסוק הפותח ««¿ƒ∆
נפשנו...") ("השם »¿Ác‚זה

Êenz ·"È ‰Ïe‡b‰2 «¿»«
תרצ"ד) (בשנת ידו על שנאמר

תמוז י"ב שלו הגאולה חג ביום

ממאסרו ממאסרו יצא (בו

בשנת הסוביטית תרפ"ז)ברוסיה

,‰Ïe‡b‰ ˙ÏÁ˙‰L]היום ∆«¿»««¿»
עד והוגלה הסוהר מבית יצא בו

שחרור לו ניתן תמוז שבי"ב

Êenzמלא, '‚a ‰˙È‰3,יום »¿»¿«
זה מאמר ÌÈiÁ‰cאמירת ,[¿««ƒ

Ì‰aLהקדושֿברוךֿהואÌN ∆»∆»
,e�LÙ�מדובר בפסוקעליהם «¿≈

BÈ˙¯זה ÌÈÏÚ� ÌÈiÁ Ì‰≈«ƒ«¬ƒ≈
„vÓ) LÙp‰ ÈiÁÓ≈«≈«∆∆ƒ«

(dÓˆÚהיא הפסוק וכוונת «¿»
מעלה שהקדושֿברוךֿהוא

גבוהה. לרמה חיינו את ומרומם

LÙp‰ ÈiÁcכפי עצמה מצד ¿«≈«∆∆
של ומהותה טבעה מצד שהם

c‰‚הנפש ,ÌÈÏa‚Ó Ì‰Ì ≈À¿»ƒ«¬«
'ÌˆÚa ÈÁ' ‡e‰ LÙp‰L∆«∆∆«¿∆∆
וחיות חיים של מהות

,Ûeb‰ ˙‡ ‰iÁnL ˙eiÁ‰ ˙eËMt˙‰Ó ‰ÏÚÓlL)כמבואר ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿««∆¿«»∆«
מקור שבכל ואתבחסידות העצם את יש השמש, למשל כמו וחיות, אור של

ממנו חוץ ולהחיות להאיר שלו וההתפשטות ההתגלות את ויש עצמו המקור

עצם מצד חיות של מהות בעצם", "חי היא חיות לו המשפיעה האדם ונפש

הנפש עצם כי הנפש של וההתגלות מההתפשטות למעלה הוא והעצם מהותה,

למעלה היא עצמה שהנפש כך לגוף באה הנפש חיות שבהן הצורות מכל נעלה

לגוף חיות שנותנת eiÁÓ˙מהדרגה Ìb ‡l‡ ÈË¯t‰ ˙eiÁÓ ˜¯ ‡ÏÂ¿…«≈««¿»ƒ∆»«≈«
ÈÏÏk‰למהותו בהתאם אבר לכל פרטית חיות גם בגוף משפיעה הנפש שכן «¿»ƒ

יותר נעלית חי הוא האדם שמכוחה הכללית והחיות כללית, חיות וגם ועניינו

עניינו לפי אבר בכל שיש המסויימת הפרטית ÌB˜ÓŒÏkÓ,4)מהחיות ,ƒ»»
'ÌˆÚa ÈÁ' ‡e‰ LÙp‰L ‰Êc ÔÂÈkלעיל È�tÓכאמור ‡e‰ ≈»¿∆∆«∆∆«¿∆∆ƒ¿≈

,(ÌˆÚa ÈÁ ‰È‰iL) ‰Ê Ú·Ë LÙpa ÚÈaË‰ ‰"aw‰Lזה ואין ∆«»»ƒ¿ƒ««∆∆∆«∆∆ƒ¿∆«¿∆∆
עליו הבית' ה'בעל והיא עצמה לה ששייך העובדהÔÎÏ,דבר את שגם כיוון »≈

בעצם' 'חי מקבלתשהיא היא

שמעליה, הוא ברוך מהקדוש

(ÈÁ·c�˙הרי ‰Ê ˙eiÁ Ìb««∆ƒ¿ƒ«
(ÌˆÚa ÈÁמעלתו כל עם «¿∆∆

,‰Ïa‚‰a ‡e‰יש ולנפש ¿«¿»»
שהקדושֿברוךֿהוא במידה חיות

יותר ולא לה ÌÈiÁ‰Â¿««ƒהעניק
,e�LÙ� ÌN Ì‰aLועליהם ∆»∆»«¿≈

הקדושֿ את משבח הזה הפסוק

לא‰Ìברוךֿהוא חיים ≈
Ú·h‰Óמוגבלים ‰ÏÚÓÏ5 ¿«¿»≈«∆«

שקיימים מהחיים ומעבר מעל

ומהותה. טבעה מעצם בנפש

e‰ÊÂבפסוק הפנימי הפירוש ¿∆
‡ÏÂ ÌÈiÁa e�LÙ� ÌO‰«»«¿≈««ƒ¿…
Ák‰L ,e�Ï‚¯ ËBnÏ Ô˙�»«««¿≈∆«…«

‡Ï e�Ï‚¯L ‰Ê ÏÚeÈ‰È «∆∆«¿≈…ƒ¿
,ËBnÏ,ניכשל ולא ניפול ולא «

שהיא כפי הנפש מחיי נובע לא

שהם ומהותה, טבעה מצד

מוגבלת במידה חיים כאמור,

ÌÈiÁ‰Óאלא ‡˜Âc ‡e‰«¿»≈««ƒ
Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«∆«

בהשהקדושֿברוךֿהוא "שם"

החיים על ועילוי כתוספת

הרגילים.

‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ««««∆
¯LÙ‡ ,ÌˆÚa ÈÁ ˙�ÈÁa „vÓ Ìb ,dÓˆÚ LÙp‰ ÈiÁ „vnL∆ƒ««≈«∆∆«¿»«ƒ«¿ƒ««¿∆∆∆¿»
e�Ï‚¯ ËBnÏ ‰È‰È ‡lL ‰Ê ÏÚ Ák‰Â ,e�Ï‚¯ ËBnÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿««¿≈¿«…««∆∆…ƒ¿∆««¿≈

,Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL ÌÈiÁ‰Ó ‡˜Âc ‡e‰למה כדיכלומר, באמת «¿»≈««ƒ∆¿«¿»≈«∆«
ומעבר שמעל חיים מלמעלה לקבל צורך יש ("למוט") להיכשל ולא ליפול לא

בעצם") ב"חי (במיוחד חיים של רמה שבכל מסתבר והרי הרגילים, לחיים

שלמעלה בחיים צורך יש ולמה ומכשול נפילה תהיה שלא ערובה היא החיות

Êenz,מהטבע?, ·"Èc ‰l‡bÏ ‰Ê ÔÈ�Úc ˙eÎiM‰ ÔÈ·‰Ï Ì‚Â¿«¿»ƒ««»¿ƒ¿»∆«¿À»¿«
חג ביום נאמר הריי"צ הרבי של הנזכר שהמאמר מקרה זה אין בוודאי שהרי

הללו השאלות שתי על לענות כדי הנה שלו, Ó‰הגאולה ÌÈc˜‰Ï LÈ≈¿«¿ƒ«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80



i"gyz'dו ,fenz 'b ,gxw zyxt zay

ּגם [ּכּמּובן מחלקת הּוא קרח ׁשל ענינֹו ׁשעּקר לֹומר, ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹיׁש
ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו עֹובר13מּזה ּבמחלקת הּמחזיק ּכל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּדמּזה15ׁשּנאמר14ּבלאו וכעדתֹו, ּכקרח יהיה ולא ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ּכקרח הּוא ׁשּתהיה) מחלקת (איזֹו ּבמחלקת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹׁשהּמחזיק
וזה מחלקת], הּוא קרח ׁשל ענינֹו ׁשעּקר מּוכח, ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹועדתֹו,
עּקר הּגבּורֹות לעׂשֹות ורצה (חסד) אהרן על ,16ׁשחלק ְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

להבין, וצרי לּמחלקת. חּזּוק יהיה ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּוא
היה פּקח קרח ׁשּלֹו17הרי ׁשהּמחלקת לֹומר ּומסּתּבר , ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

העבֹודה ּבדרכי ׁשּטעה מּפני היתה אהרן ּכהּנת ,18על ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
אהרן, על ׁשחלק ּדזה ּבּמחלקת. רצה לּמה מּובן, ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹואינֹו
ּבקו להיֹות צריכה ה' ׁשעבֹודת סבר ׁשּקרח לבאר, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאפׁשר
ּבקו עבֹודתֹו ׁשהיתה אהרן על חלק ולכן ְְְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָֹהּגבּורה,
הּגבּורֹות לעׂשֹות רצה ׁשּקרח ּדזה הּנ"ל לפי אבל ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהחסד.
האי מּובן, אינֹו לּמחלקת, חּזּוק ׁשּיהיה ּבכדי הּוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעּקר
צרי וגם ה'. ּבעבֹודת ּדר הּוא ׁשּמחלקת קרח ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹחׁשב
הּוא ּדואתּפלג קרח, ואתּפלג ּׁשמתרּגם מה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹלהבין
קרח ׁשל ׁשמֹו ּגם הרי ּדלכאֹורה, הּמבּדיל, רקיע ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹעלּֿדר

הּמבּדיל רקיע על רֹומז ה'צמח19עצמֹו ׁשּכתב ּכמֹו , ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָ
רקיע על רֹומז ׁשּקרח קרח וּיּקח הּפסּוק על ִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹצדק'

ׁשּכתּוב ּכמֹו ההֹוספה20הּמבּדיל ּומהי הּקרח, ּכעין רקיע ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
קרח. ְְְְִֵַֹּדואתּפלג
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יב.13) טז, עה"פ פרש"י ג"כ וראה י. פרשתנו תנחומא כ. פי"ח, פרשתנו בבמדב"ר וכ"ה א. קי, להדיעה14)סנהדרין ובפרט

להרמ סהמ"צ (ראה הלאוין ובמנין התורה מן כ"א אסמכתא ועוד).שאינה שם. רמב"ן שמיני, שורש ה.15)ב"ם יז, פרשתנו

ובכ"מ.16) ג. נד, פרשתנו ז.17)לקו"ת טז, פרשתנו פרש"י ח. שם, במדב"ר ה. שם בהדרושים18)תנחומא מהמבואר גם וכמובן

ועוד). .7 שבהערה תרכ"ז וסה"מ אוה"ת ואילך. א נד, שם (לקו"ת קרח מתנחומאדפ' פרשתנו, (ריש מפרש"י לזה סתירה ואין

נשתלשל ומזה העבודה, בדרכי טעות מצד היתה שלו המחלוקת שתחלת לומר, דיש – כו'" אליצפן של נשיאותו על "נתקנא א) שם

קנאה. שמצד מחלוקת רקיע19)אח"כ על גם רומז ,(46 הערה (כדלקמן בכלל מחלוקת על רומז קרחה מלשון שקרח לזה דנוסף

כב.20)המבדיל. א, יחזקאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˙˜ÏÁÓ ‡e‰ Á¯˜ ÏL B�È�Ú ¯wÚL ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«∆ƒ«ƒ¿»∆…««¿…∆
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L ‰fÓ Ìb Ô·enk]13˜ÈÊÁn‰ Ïk «»«ƒ∆∆»¿«≈«»««¬ƒ

Â‡Ïa ¯·BÚ ˙˜ÏÁÓa14¯Ó‡pL15,B˙„ÚÎÂ Á¯˜k ‰È‰È ‡ÏÂ ¿«¬…∆≈¿»∆∆¡«¿…ƒ¿∆¿…«¿«¬»
‡e‰ (‰È‰zL ˙˜ÏÁÓ BÊÈ‡) ˙˜ÏÁÓa ˜ÈÊÁn‰L ‰fÓc¿ƒ∆∆««¿ƒ¿«¬…∆≈«¿…∆∆ƒ¿∆

,ÁÎeÓ ,B˙„ÚÂ Á¯˜k¿…««¬»»
Á¯˜ ÏL B�È�Ú ¯wÚL∆ƒ«ƒ¿»∆…«

˙˜ÏÁÓ ‡e‰מחלוקת ולכן «¿…∆
נושא ובכל שהוא סוג מכל

והאיסור בקורח. קשורה שהוא,

חל וכעדתו" כקרח יהיה "ולא

סוג], מכל מחלוקת כל לגבי

Ô¯‰‡ ÏÚ ˜ÏÁL ‰ÊÂ¿∆∆»«««¬…
˙BNÚÏ ‰ˆ¯Â („ÒÁ)∆∆¿»»«¬

¯wÚ ˙B¯e·b‰16,כמבואר «¿ƒ»
רצה שקורח תורה' ב'לקוטי

בעוד עיקר מהגבורה לעשות

והגבורה העיקר הוא שהחסד

לחסד טפלה להיות צריכה

לעתיד שיהיה ממה (בשונה

ייכנעו שהגבורות לאחר לבוא,

תהיה והגבורה החסדים, כלפי

הלכה הזה בזמן ולכן העיקר

כי להקל הנוטים הלל כבית

ולא מהחסד הוא נשמתם שורש

כי להחמיר הנוטים שמאי כבית

מהגבורה הוא נשמתם שורש

הלכה תהיה לבוא לעתיד ואילו

לכך והטעם שמאי). כבית

עכשיו שכבר רצה שקורח

עיקר תהיה כדי‰e‡הגבורה

˙˜ÏÁnÏ ˜efÁ ‰È‰È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLמידת היא שמידתו אהרן על שלו ∆«¿≈∆ƒ¿∆ƒ««¿…∆
החסד.

‰È‰ ÁwÙ Á¯˜ È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ17¯ÓBÏ ¯azÒÓe , ¿»ƒ¿»ƒ¬≈…«ƒ≈«»»ƒ¿«≈«
ÈÎ¯„a ‰ÚhL È�tÓ ‰˙È‰ Ô¯‰‡ ˙p‰k ÏÚ BlL ˙˜ÏÁn‰L∆««¿…∆∆«¿À««¬…»¿»ƒ¿≈∆»»¿«¿≈

‰„B·Ú‰18,שטע היהכלומר ואילו השם בעבודת הנכונה הדרך בהבנת ה »¬»
אהרן על במחלוקת יוצא היה לא והאמיתית הנכונה הדרך את ≈¿B�È‡Âיודע

,Ô·eÓכן ‡‰¯Ô,אם ÏÚ ˜ÏÁL ‰Êc .˙˜ÏÁna ‰ˆ¯ ‰nÏ »»»»»««¿…∆¿∆∆»«««¬…
Â˜a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ '‰ ˙„B·ÚL ¯·Ò Á¯wL ,¯‡·Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»≈∆…«»«∆¬«¿ƒ»ƒ¿¿«
„ÒÁ‰ Â˜a B˙„B·Ú ‰˙È‰L Ô¯‰‡ ÏÚ ˜ÏÁ ÔÎÏÂ ,‰¯e·b‰«¿»¿»≈»«««¬…∆»¿»¬»¿««∆∆

במחלוקת. מחזיק היה לא טעותו על עומד היה אילו זה ÈÙÏולפי Ï·‡¬»¿ƒ
‰ˆ¯ Á¯wL ‰Êc Ï"p‰««¿∆∆…«»»
¯wÚ ˙B¯e·b‰ ˙BNÚÏ«¬«¿ƒ»

‡e‰בטעות שסבר בגלל לא

הגבורות אלאשאכן העיקר הם

היתה ומטרתו ≈¿È„Îaƒכוונתו
,˙˜ÏÁnÏ ˜efÁ ‰È‰iLכי ∆ƒ¿∆ƒ««¿…∆

קו ורק מחלוקת מונע החסד קו

למחלוקת מקום נותן הגבורה

Ô·eÓ B�È‡שפיקח קורח למה ≈»
לפי והרי מחלוקת, עשה היה

שלו המחלוקת לעיל המבואר

בדרכי מוטעית מתפיסה נבעה

לתמוה ויש ה', ≈»‰‡CÈעבודת
‡e‰ ˙˜ÏÁnL Á¯˜ ·LÁ»«…«∆«¿…∆
Ì‚Â .'‰ ˙„B·Úa C¯c∆∆«¬«¿«
‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ«

Ìb¯˙ÓMאונקלוס בתרגום ∆¿«¿≈
,Á¯˜ ‚Ït˙‡Âאמרו כך ועל ¿ƒ¿¿≈…«
חסידות ≈¿¿Ït˙‡Âc¿¿ƒ‚בספרי

ÚÈ˜¯ C¯cŒÏÚ ‡e‰«∆∆»ƒ«
,ÏÈc·n‰זה ביאורגם דורש ««¿ƒ

BÓL Ìb È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈«¿
BÓˆÚ Á¯˜ ÏLללא גם ∆…««¿

¯˜ÚÈהתרגום ÏÚ ÊÓB¯≈«»ƒ«
ÏÈc·n‰19·˙kL BÓk , ««¿ƒ¿∆»«

˜eÒt‰ ÏÚ '˜„ˆ ÁÓˆ'‰«∆«∆∆««»
·e˙kL BÓk ÏÈc·n‰ ÚÈ˜¯ ÏÚ ÊÓB¯ Á¯wL Á¯˜ ÁwiÂ20 «ƒ«…«∆…«≈«»ƒ«««¿ƒ¿∆»

העליונה המרכבה על יחזקאל ‰Á¯w,בנבואת ÔÈÚk ÚÈ˜¯הוא ו"קרח" »ƒ«¿≈«∆«
"קרח" ˜¯Áאותיות ‚Ït˙‡Âc ‰ÙÒB‰‰ È‰Óeהעובדה כיצד «ƒ«»»¿¿ƒ¿¿≈…«

ב נוקט (וממילאשהתרגום והרקיע קורח בין בקשר מוסיפה "ואתפלג" ביטוי

הזה הקשר מאשר יותר הרקיע) ידי על שנוצרה וההבדלה קורח מחלוקת בין

שמו?. בגלל לרקיע קורח של בשייכות ביטוי לידי בא
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קרח.6ּפרׁשתנּו ואתּפלג אּונקלֹוס ותרּגם קרח, וּיּקח ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹ
ּתרּגם וכאן ונסיב, ּתרּגם וּיּקח ׁשּנאמר מקֹום ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדבכל

אלימל נעם ּבספר ואיתא (קרח)7ואתּפלג. ּדואתּפלג ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
ּומבאר למים. מים ּבין הּמבּדיל רקיע עלּֿדר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּוא

צדק' עלּֿדר8ה'צמח הּוא קרח (ׁשואתּפלג זה ּדפרּוׁש , ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹ
ּבּזהר ּדאיתא מה עלּֿפי הּוא הּמבּדיל) ּדרקיע9רקיע ְְְִִִִִַַַַַַַַָָָֹ

ּדא ּכגונא כּו' ּבימינא ׂשמאלא מחלקת הוה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹהּמבּדיל
ּדואתּפלג ׁשהּׁשּייכּות מּובן, ּדמּזה ּבאהרן. קרח ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹמחלקת
ׁשהּׁשרׁש מּפני רק לא היא הּמבּדיל לרקיע ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹקרח
הּמבּדיל, מרקיע היא ׁשּתהיה) מחלקת (איזֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹּדמחלקת

ּבּמדרׁש ׁשּבֹו10ּכדאיתא כּו' טֹוב ּכי ּבׁשני ּכתיב אין לּמה ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשּנאמר מחלקת, למים,11נבראת מים ּבין מבּדיל ויהי ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

היא ּבאהרן, קרח מחלקת ּבפרט, זֹו מחלקת ׁשּגם ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹאּלא
ּדכמֹו הּמבּדיל. ּדרקיע הּמחלקת היא) (וׁשרׁשּה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹֻּדגמת
ׂשמאלא מחלקת היא הּמבּדיל ּדרקיע ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשהּמחלקת
ּדאהרן ּבאהרן, קרח מחלקת היא עלּֿדרֿזה ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹּבימינא,
מּבחינת היה לוי ׁשהיה וקרח ימין, - החסד ּבקו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּוא

ׂשמאל. ְְֹּגבּורֹות,

LÈÂׁשּב אּלּו ענינים ּדׁשני קרחואתּפלגלהֹוסיף, ¿≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָֹ
לזה. זה ׁשּיכים אהרן) על ׁשחלק וזה ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ(מחלקת,
ּבּיֹום היתה הּמבּדיל) (רקיע הּמחלקת ׁשּבריאת זה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹּדהּנה
החסד מּדת הּוא הראׁשֹון יֹום ּכי הּוא, ּדוקא ְִִִִֵֶֶַַַַָָהּׁשני
ּומּצד (ׂשמאל), הּגבּורה מּדת הּוא הּׁשני ויֹום ְְְִִִִֵַַַַָָֹ(ימין),

למחלקת מקֹום נתינת יׁש ּבּזהר12הּגבּורה וכדאיתא . ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹ
ּכל ּתליא ּביּה כּו' דכּולא ׁשלימא איהּו ימינא ְְְְִִֵֵַָָָָָָׁשם,

ׂשמ אתער ּכד ועלּֿפיֿזהׁשלימּו, מחלקת. אתער אלא ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
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א.6) טז, שיח7)קרח ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז רחם פטר כל ד"ה תשכג. ע' שם תרצז. ע' פרשתנו באוה"ת ונתבאר הובא עה"פ,

ובכ"מ. ואילך)). שמא ע' – ואילך תש"ס (בהוצאת תרצז.8)ואילך ע' שם א.9)אוה"ת יז, ו.10)ח"א פ"ד, א,11)ב"ר בראשית

הגבורה.12)ו. מדת הוא השני ביום כי השני ביום היתה המבדיל הרקיע שבריאת א, ל, שה"ש ולקו"ת ספ"י שעהיוה"א גם ראה
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LÈ¯a ·e˙kMותחילת השבתe�˙L¯t6בראש פרשת היא קורח, פרשת ∆»¿≈»»»≈
תשי"ח) (בשנת זה מאמר נאמר ‡ÒBÏ˜�eבה Ìb¯˙Â ,Á¯˜ ÁwiÂ«ƒ«…«¿ƒ¿≈¿¿

‚Ït˙‡Âונחלק Ìb¯zהתפלג ÁwiÂ ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎ·c .Á¯˜ ¿ƒ¿¿≈…«ƒ¿»»∆∆¡««ƒ«ƒ¿≈
לקיחהÈÒ�Â·,אונקלוס Ìb¯zלשון Ô‡ÎÂ"ויקח" המלה את אונקלוס ¿»≈¿»ƒ¿≈
‚Ït˙‡Â.ומחלוקת פילוג לשון ¿ƒ¿¿≈
‡˙È‡ÂמובאÌÚ� ¯ÙÒa ¿ƒ»¿≈∆…«

CÏÓÈÏ‡7אלימלך רבי מאת ¡ƒ∆∆
ונחלקÏt˙‡Âc‚מליז'נסק ¿¿ƒ¿¿≈

C¯cŒÏÚ ‡e‰ (Á¯˜)…««∆∆
ÌÈÓ ÔÈa ÏÈc·n‰ ÚÈ˜»̄ƒ«««¿ƒ≈«ƒ

ÌÈÓÏההתפלגות בין קשר ויש »»ƒ
להבדלה קורח של והמחלוקת

ביום הקדושֿברוךֿהוא שהבדיל

המיםהשני בין בראשית למעשה

התחתונים למים העליונים

כמסופר הרקיע, באמצעות

יהי אלוקים "ויאמר – בתורה

בין מבדיל ויהי המים בתוך רקיע

את אלוקים ויעש למים. מים

אשר המים בין ויבדל הרקיע

המים ובין לרקיע אשרמתחת

כן". ויהי לרקיע ≈«¿Óe·‡¯מעל
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰8Le¯Ùc , «∆«∆∆¿≈

‰Ê"אלימלך ה"נעם של ∆
‡e‰ Á¯˜ ‚Ït˙‡eL)∆»∆¿»«…«
ÏÈc·n‰ ÚÈ˜¯ C¯cŒÏÚ«∆∆»ƒ«««¿ƒ
בין פנימית ושייכות קשר ויש

הדברים ÈtŒÏÚשני ‡e‰ («ƒ
,‡˙È‡c ‰Óמובא¯‰fa9 «¿ƒ»«…«

‰Â‰ ÏÈc·n‰ ÚÈ˜¯cהיה ¿»ƒ«««¿ƒ¬»
‡�ÈÓÈa ‡Ï‡ÓN ˙˜ÏÁÓ«¿…∆¿»»ƒƒ»

בימין c‡שמאל ‡�Â‚k 'eÎ¿«¿»»
זו ˜¯Áבצורה ˙˜ÏÁÓ«¿…∆…«

,Ô·eÓ ‰fÓc .Ô¯‰‡a¿«¬…¿ƒ∆»
‚Ït˙‡Âc ˙eÎÈiM‰L∆««»¿¿ƒ¿¿≈
‡È‰ ÏÈc·n‰ ÚÈ˜¯Ï Á¯…̃«»»ƒ«««¿ƒƒ

‡È‰ (‰È‰zL ˙˜ÏÁÓ BÊÈ‡) ˙˜ÏÁÓc L¯M‰L È�tÓ ˜¯ ‡Ï…«ƒ¿≈∆«…∆¿«¿…∆≈«¿…∆∆ƒ¿∆ƒ
‡˙È‡„k ,ÏÈc·n‰ ÚÈ˜¯Óמובא L¯„na10·È˙kיש ÔÈ‡ ‰nÏ ≈»ƒ«««¿ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿»»»≈¿ƒ

È�Laמששת השני בראשיתביום eÎ'ימי ·BË Èkימי משאר בשונה «≈ƒƒ
משום טוב" "כי נאמר כן שבהם השניBaLהבריאה �·¯‡˙ביום ∆ƒ¿≈

¯Ó‡pL ,˙˜ÏÁÓ11,ÌÈÓÏ ÌÈÓ ÔÈa ÏÈc·Ó È‰ÈÂ,מחלוקת כל ואם «¿…∆∆∆¡«ƒƒ«¿ƒ≈«ƒ»»ƒ

קשורהמכ קורח מחלוקת גם הרי למים, מים בין להבדלה קשורה שהוא, סוג ל

מזו‡l‡בכך, ˜¯Áיתירה ˙˜ÏÁÓ ,Ë¯Ùa BÊ ˙˜ÏÁÓ ÌbL ∆»∆««¿…∆ƒ¿»«¿…∆…«
,Ô¯‰‡aמחלוקת מכל ‰ÏÁn˜˙יותר (‡È‰ dL¯LÂ) ˙Ó‚c ‡È‰ ¿«¬…ƒÀ¿«¿»¿»ƒ««¬…∆

ÏÈc·n‰ ÚÈ˜¯cמים שבין וההבדלה לחלוקה זו מחלוקת של והקשר ¿»ƒ«««¿ƒ
ביתר הוא הרקיע ידי על למים

ÏÁn‰L˜˙שאת. BÓÎcƒ¿∆««¿…∆
‡È‰ ÏÈc·n‰ ÚÈ˜¯c¿»ƒ«««¿ƒƒ
,‡�ÈÓÈa ‡Ï‡ÓN ˙˜ÏÁÓ«¿…∆¿»»ƒƒ»

כפי בימין, להלןשמאל שיתבאר

˙˜ÏÁÓ ‡È‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆ƒ«¿…∆
Ô¯‰‡a Á¯˜היא שגם , …«¿«¬…

כיון בימין, שמאל מחלוקת

- „ÒÁ‰ Â˜a ‡e‰ Ô¯‰‡c¿«¬…¿««∆∆
ÈÂÏ ‰È‰L Á¯˜Â ,ÔÈÓÈ»ƒ¿…«∆»»≈ƒ
,˙B¯e·b ˙�ÈÁaÓ ‰È‰»»ƒ¿ƒ«¿

Ï‡ÓNב'פתח שנאמר וכפי ¿…
ימינא דרועא "חסד אליהו':

דרועא גבורה ימין), (זרוע

שמאל"). (זרוע שמאלא

È�Lc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒƒ¿≈
‚Ït˙‡ÂaL el‡ ÌÈ�È�Úƒ¿»ƒ≈∆¿¿ƒ¿¿≈

) Á¯˜- ÏÁÓ˜˙האחד …««¿…∆
קורח מחלוקת שבו כללי באופן

אחרת, מחלוקת לכל דומה

- ÏÚוהשני ˜ÏÁL ‰ÊÂ¿∆∆»««
Ô¯‰‡ייחודי עניין שהוא «¬…

קורח) Ê‰למחלוקת ÌÈÎiL«»ƒ∆
˙‡È¯aL ‰Ê ‰p‰c .‰ÊÏ»∆¿ƒ≈∆∆¿ƒ«

) ˙˜ÏÁn‰הצבתעל ידי ««¬…∆
ÏÈc·n‰ ÚÈ˜¯מים בין »ƒ«««¿ƒ

התחתונים למים )העליונים
È�M‰ ÌBia ‰˙È‰מששת »¿»««≈ƒ

בראשית Èkימי ,‡e‰ ‡˜Âc«¿»ƒ
˙cÓ ‡e‰ ÔBL‡¯‰ ÌBÈ»ƒƒ«
È�M‰ ÌBÈÂ ,(ÔÈÓÈ) „ÒÁ‰«∆∆»ƒ¿«≈ƒ
‰¯e·b‰ ˙cÓ ‡e‰ƒ««¿»

‰¯e·b‰ „vÓe ,(Ï‡ÓN)דווקא˙˜ÏÁÓÏ ÌB˜Ó ˙�È˙� LÈ12. ¿…ƒ««¿»≈¿ƒ«»¿«¬…∆
‡ÓÈÏL e‰È‡ ‡�ÈÓÈ ,ÌL ¯‰fa ‡˙È‡„ÎÂdÈa 'eÎ ‡ÏeÎ„ ¿ƒ¿ƒ»«…«»¿ƒ»ƒ¿≈»¿»≈

˙˜ÏÁÓ ¯Ú˙‡ ‡Ï‡ÓN ¯Ú˙‡ „k ,eÓÈÏL Ïk ‡ÈÏzהוא ימין «¿»»¿ƒ«ƒ¿»¿»»ƒ¿»«¿…∆
מתעוררת מתעורר, השמאל כאשר השלימות, כל תלויה בו כו' הכל שלימות

מחלוקת.
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ּגם [ּכּמּובן מחלקת הּוא קרח ׁשל ענינֹו ׁשעּקר לֹומר, ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹיׁש
ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו עֹובר13מּזה ּבמחלקת הּמחזיק ּכל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּדמּזה15ׁשּנאמר14ּבלאו וכעדתֹו, ּכקרח יהיה ולא ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ּכקרח הּוא ׁשּתהיה) מחלקת (איזֹו ּבמחלקת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹׁשהּמחזיק
וזה מחלקת], הּוא קרח ׁשל ענינֹו ׁשעּקר מּוכח, ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹועדתֹו,
עּקר הּגבּורֹות לעׂשֹות ורצה (חסד) אהרן על ,16ׁשחלק ְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

להבין, וצרי לּמחלקת. חּזּוק יהיה ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּוא
היה פּקח קרח ׁשּלֹו17הרי ׁשהּמחלקת לֹומר ּומסּתּבר , ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

העבֹודה ּבדרכי ׁשּטעה מּפני היתה אהרן ּכהּנת ,18על ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
אהרן, על ׁשחלק ּדזה ּבּמחלקת. רצה לּמה מּובן, ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹואינֹו
ּבקו להיֹות צריכה ה' ׁשעבֹודת סבר ׁשּקרח לבאר, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאפׁשר
ּבקו עבֹודתֹו ׁשהיתה אהרן על חלק ולכן ְְְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָֹהּגבּורה,
הּגבּורֹות לעׂשֹות רצה ׁשּקרח ּדזה הּנ"ל לפי אבל ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהחסד.
האי מּובן, אינֹו לּמחלקת, חּזּוק ׁשּיהיה ּבכדי הּוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעּקר
צרי וגם ה'. ּבעבֹודת ּדר הּוא ׁשּמחלקת קרח ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹחׁשב
הּוא ּדואתּפלג קרח, ואתּפלג ּׁשמתרּגם מה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹלהבין
קרח ׁשל ׁשמֹו ּגם הרי ּדלכאֹורה, הּמבּדיל, רקיע ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹעלּֿדר

הּמבּדיל רקיע על רֹומז ה'צמח19עצמֹו ׁשּכתב ּכמֹו , ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָ
רקיע על רֹומז ׁשּקרח קרח וּיּקח הּפסּוק על ִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹצדק'

ׁשּכתּוב ּכמֹו ההֹוספה20הּמבּדיל ּומהי הּקרח, ּכעין רקיע ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
קרח. ְְְְִֵַֹּדואתּפלג
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יב.13) טז, עה"פ פרש"י ג"כ וראה י. פרשתנו תנחומא כ. פי"ח, פרשתנו בבמדב"ר וכ"ה א. קי, להדיעה14)סנהדרין ובפרט

להרמ סהמ"צ (ראה הלאוין ובמנין התורה מן כ"א אסמכתא ועוד).שאינה שם. רמב"ן שמיני, שורש ה.15)ב"ם יז, פרשתנו

ובכ"מ.16) ג. נד, פרשתנו ז.17)לקו"ת טז, פרשתנו פרש"י ח. שם, במדב"ר ה. שם בהדרושים18)תנחומא מהמבואר גם וכמובן

ועוד). .7 שבהערה תרכ"ז וסה"מ אוה"ת ואילך. א נד, שם (לקו"ת קרח מתנחומאדפ' פרשתנו, (ריש מפרש"י לזה סתירה ואין

נשתלשל ומזה העבודה, בדרכי טעות מצד היתה שלו המחלוקת שתחלת לומר, דיש – כו'" אליצפן של נשיאותו על "נתקנא א) שם

קנאה. שמצד מחלוקת רקיע19)אח"כ על גם רומז ,(46 הערה (כדלקמן בכלל מחלוקת על רומז קרחה מלשון שקרח לזה דנוסף

כב.20)המבדיל. א, יחזקאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˙˜ÏÁÓ ‡e‰ Á¯˜ ÏL B�È�Ú ¯wÚL ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«∆ƒ«ƒ¿»∆…««¿…∆
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L ‰fÓ Ìb Ô·enk]13˜ÈÊÁn‰ Ïk «»«ƒ∆∆»¿«≈«»««¬ƒ

Â‡Ïa ¯·BÚ ˙˜ÏÁÓa14¯Ó‡pL15,B˙„ÚÎÂ Á¯˜k ‰È‰È ‡ÏÂ ¿«¬…∆≈¿»∆∆¡«¿…ƒ¿∆¿…«¿«¬»
‡e‰ (‰È‰zL ˙˜ÏÁÓ BÊÈ‡) ˙˜ÏÁÓa ˜ÈÊÁn‰L ‰fÓc¿ƒ∆∆««¿ƒ¿«¬…∆≈«¿…∆∆ƒ¿∆

,ÁÎeÓ ,B˙„ÚÂ Á¯˜k¿…««¬»»
Á¯˜ ÏL B�È�Ú ¯wÚL∆ƒ«ƒ¿»∆…«

˙˜ÏÁÓ ‡e‰מחלוקת ולכן «¿…∆
נושא ובכל שהוא סוג מכל

והאיסור בקורח. קשורה שהוא,

חל וכעדתו" כקרח יהיה "ולא

סוג], מכל מחלוקת כל לגבי

Ô¯‰‡ ÏÚ ˜ÏÁL ‰ÊÂ¿∆∆»«««¬…
˙BNÚÏ ‰ˆ¯Â („ÒÁ)∆∆¿»»«¬

¯wÚ ˙B¯e·b‰16,כמבואר «¿ƒ»
רצה שקורח תורה' ב'לקוטי

בעוד עיקר מהגבורה לעשות

והגבורה העיקר הוא שהחסד

לחסד טפלה להיות צריכה

לעתיד שיהיה ממה (בשונה

ייכנעו שהגבורות לאחר לבוא,

תהיה והגבורה החסדים, כלפי

הלכה הזה בזמן ולכן העיקר

כי להקל הנוטים הלל כבית

ולא מהחסד הוא נשמתם שורש

כי להחמיר הנוטים שמאי כבית

מהגבורה הוא נשמתם שורש

הלכה תהיה לבוא לעתיד ואילו

לכך והטעם שמאי). כבית

עכשיו שכבר רצה שקורח

עיקר תהיה כדי‰e‡הגבורה

˙˜ÏÁnÏ ˜efÁ ‰È‰È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLמידת היא שמידתו אהרן על שלו ∆«¿≈∆ƒ¿∆ƒ««¿…∆
החסד.

‰È‰ ÁwÙ Á¯˜ È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ17¯ÓBÏ ¯azÒÓe , ¿»ƒ¿»ƒ¬≈…«ƒ≈«»»ƒ¿«≈«
ÈÎ¯„a ‰ÚhL È�tÓ ‰˙È‰ Ô¯‰‡ ˙p‰k ÏÚ BlL ˙˜ÏÁn‰L∆««¿…∆∆«¿À««¬…»¿»ƒ¿≈∆»»¿«¿≈

‰„B·Ú‰18,שטע היהכלומר ואילו השם בעבודת הנכונה הדרך בהבנת ה »¬»
אהרן על במחלוקת יוצא היה לא והאמיתית הנכונה הדרך את ≈¿B�È‡Âיודע

,Ô·eÓכן ‡‰¯Ô,אם ÏÚ ˜ÏÁL ‰Êc .˙˜ÏÁna ‰ˆ¯ ‰nÏ »»»»»««¿…∆¿∆∆»«««¬…
Â˜a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ '‰ ˙„B·ÚL ¯·Ò Á¯wL ,¯‡·Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»≈∆…«»«∆¬«¿ƒ»ƒ¿¿«
„ÒÁ‰ Â˜a B˙„B·Ú ‰˙È‰L Ô¯‰‡ ÏÚ ˜ÏÁ ÔÎÏÂ ,‰¯e·b‰«¿»¿»≈»«««¬…∆»¿»¬»¿««∆∆

במחלוקת. מחזיק היה לא טעותו על עומד היה אילו זה ÈÙÏולפי Ï·‡¬»¿ƒ
‰ˆ¯ Á¯wL ‰Êc Ï"p‰««¿∆∆…«»»
¯wÚ ˙B¯e·b‰ ˙BNÚÏ«¬«¿ƒ»

‡e‰בטעות שסבר בגלל לא

הגבורות אלאשאכן העיקר הם

היתה ומטרתו ≈¿È„Îaƒכוונתו
,˙˜ÏÁnÏ ˜efÁ ‰È‰iLכי ∆ƒ¿∆ƒ««¿…∆

קו ורק מחלוקת מונע החסד קו

למחלוקת מקום נותן הגבורה

Ô·eÓ B�È‡שפיקח קורח למה ≈»
לפי והרי מחלוקת, עשה היה

שלו המחלוקת לעיל המבואר

בדרכי מוטעית מתפיסה נבעה

לתמוה ויש ה', ≈»‰‡CÈעבודת
‡e‰ ˙˜ÏÁnL Á¯˜ ·LÁ»«…«∆«¿…∆
Ì‚Â .'‰ ˙„B·Úa C¯c∆∆«¬«¿«
‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ«

Ìb¯˙ÓMאונקלוס בתרגום ∆¿«¿≈
,Á¯˜ ‚Ït˙‡Âאמרו כך ועל ¿ƒ¿¿≈…«
חסידות ≈¿¿Ït˙‡Âc¿¿ƒ‚בספרי

ÚÈ˜¯ C¯cŒÏÚ ‡e‰«∆∆»ƒ«
,ÏÈc·n‰זה ביאורגם דורש ««¿ƒ

BÓL Ìb È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈«¿
BÓˆÚ Á¯˜ ÏLללא גם ∆…««¿

¯˜ÚÈהתרגום ÏÚ ÊÓB¯≈«»ƒ«
ÏÈc·n‰19·˙kL BÓk , ««¿ƒ¿∆»«

˜eÒt‰ ÏÚ '˜„ˆ ÁÓˆ'‰«∆«∆∆««»
·e˙kL BÓk ÏÈc·n‰ ÚÈ˜¯ ÏÚ ÊÓB¯ Á¯wL Á¯˜ ÁwiÂ20 «ƒ«…«∆…«≈«»ƒ«««¿ƒ¿∆»

העליונה המרכבה על יחזקאל ‰Á¯w,בנבואת ÔÈÚk ÚÈ˜¯הוא ו"קרח" »ƒ«¿≈«∆«
"קרח" ˜¯Áאותיות ‚Ït˙‡Âc ‰ÙÒB‰‰ È‰Óeהעובדה כיצד «ƒ«»»¿¿ƒ¿¿≈…«

ב נוקט (וממילאשהתרגום והרקיע קורח בין בקשר מוסיפה "ואתפלג" ביטוי

הזה הקשר מאשר יותר הרקיע) ידי על שנוצרה וההבדלה קורח מחלוקת בין

שמו?. בגלל לרקיע קורח של בשייכות ביטוי לידי בא
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קרחÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) ּכי ּבּמחלקת, רצה ּׁשקרח מה יּובן ¿«ƒ∆ְִֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
הּתחּתֹונים ׁשּמים ּבזה ׁשהּכּונה ְִִֶֶֶַַַַַַָָָָחׁשב
הּמעלה ּבׁשביל הּוא למּטה וירדּו העליֹונים מּמים ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָנבּדלּו
הּגׁשמּיּות ּדׁשרׁש עצמם, הּגׁשמּיים ּבּתענּוגים ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּיׁשנּה
הּמבאר ועלּֿדר] הרּוחנּיּות. מּׁשרׁש יֹותר למעלה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּוא

אֹור' נאמר28ּב'תֹורה העליֹונים ּגדלּו29ּדבעֹולמֹות מה ְְְְֱִֶֶַַָָָָָ
מעׂשי רּבּו מה וענין ,ּבעֹולמֹות30מעׂשי הּוא ְְֲֲִֶֶַַַַַָָ

הּׁשלמּות על מֹורה הרּבּוי וענין ּדוקא, ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָהּתחּתֹונים
רּבּוי ּגם נֹוׂשא הּוא יחיד, היֹותֹו ׁשעם ְֱִִִֵֵֶַָּדאיןֿסֹוף,

זה31ּפרטים ּכי העּקר, יהיּו ׁשהּגבּורֹות רצה ולכן .[ ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ
מלּכא קּמי למהוי ּבעינן אנן ּבֹוכין הּתחּתֹונים ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָׁשּמים
(חסד, הּגּלּויים ּדענין העּלּוי ּבהם ׁשּנרּגׁש מּפני ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהּוא
העליֹונים, ּבעֹולמֹות ּבעּקר הם ׁשהּגּלּויים וכיון ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָימין),
לצאת רֹוצים ּגּלּויים) ּבהם (ׁשאין הּתחּתֹונים מים ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלכן
קרח ׁשל טעּותֹו לפי אבל למעלה. ולעלֹות ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹמּמציאּותם
ּבהם ׁשּיתּגּלה עצמם, הּגׁשמּיים ּבּתענּוגים היא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשהּכּונה
היא הּמעלה עּקר אּדרּבא, הרי הּגׁשמּיּות, ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָֹׁשרׁש
הּדברים מתהּוים ׁשּמהם ּוגבּורֹות, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָּבצמצּומים

ּדמים32הּגׁשמּיים הּׁשרׁש ּגּלּוי ּכי ּבזה, טעה קרח אבל . ְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ּובכדי לעתידֿלבא, יהיה עצמם (ּגׁשמּיים) ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּתחּתֹונים

הּת ּדמים הּׁשרׁש ּגּלּוי צריׁשּיהיה עצמם, חּתֹונים ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
ׁשעלֿידי הּגּלּויים, ּדמעלת ההרּגׁש ּתחּלה ּבהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלהיֹות
למעלה, לעלֹות והּתׁשּוקה הּצּמאֹון ּבהם יׁש זה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרּגׁש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

תשכג.28) ס"ע פרשתנו באוה"ת הובא – א נו, ו.29)וארא צב, כד.30)תהלים קד, דגילוי31)שם ושם, ע. ע' תרנ"ט סה"מ ראה

(גבורה). אלקים שם ע"י הוא שבא"ס "כל32)הריבוי קרח דטענת ואילך), 116 ואילך, 110 (ס"ע ח"ח בלקו"ש מהמבואר להעיר
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ולפעול), לחיות לאדם מקום BË·נתינת ‡È‰ ÌÈn‰ ˙Î‡ÏÓ Ìb,וכעת «¿∆∆««ƒƒ
והתחתונים העליונים המים בין ההפרדה על גם טוב" "כי נאמר השלישי, ביום

שבסופו ורצויה טובה למטרה שהיא למטה התחתונים המים של הירידה ועל

ביותר. גדולה התעלות להם תביא דבר של

‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆»«
˙˜ÏÁna ‰ˆ¯ Á¯˜M∆…«»»««¿…∆

היה", ש"פיקח ˜¯Áלמרות Èkƒ…«
·LÁכמובן ek‰L�‰בטעות, »«∆««»»

העליונה ÌÈnLהאלוקית ‰Êa»∆∆«ƒ
ÌÈnÓ eÏc·� ÌÈ�BzÁz‰««¿ƒƒ¿¿ƒ«ƒ
‰hÓÏ e„¯ÈÂ ÌÈ�BÈÏÚ‰»∆¿ƒ¿»¿¿«»

ÏÈ·La ‡e‰בגלל‰ÏÚn‰ ƒ¿ƒ««¬»
ÌÈ‚e�Úza d�LiL∆∆¿»««¬ƒ

,ÌÓˆÚ ÌÈiÓLb‰בגלל ולא ««¿ƒƒ«¿»
הגשמיים שהתענוגים חשב שהוא

הרוחניים מהתענוגים נעלים יותר

סבור שהיה אלא העליונים

מעלה יש הגשמיים שבתענוגים

‰eiÓLb˙משום L¯Lc¿…∆««¿ƒ
L¯MÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈ƒ…∆
C¯cŒÏÚÂ] .˙ei�Áe¯‰»»ƒ¿«∆∆
'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·n‰28 «¿…»¿»

הגשמיות של אחרת מעלה על

הרוחניות ««¿BÓÏBÚ·c˙לגבי
¯Ó‡� ÌÈ�BÈÏÚ‰29‰Ó »∆¿ƒ∆¡««

,EÈNÚÓ eÏ„bהתחלקות כי »¿«¬∆
והרבות השונות הדרגות

בעולמותבנבראי הרוחניים ם

התפשטות על מעידה העליונים

הקדושֿ של גדולתו והתגלות

¯eaברוךֿהוא ‰Ó ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿«««
EÈNÚÓ30˙BÓÏBÚa ‡e‰ «¬∆»»

,‡˜Âc ÌÈ�BzÁz‰השונים הנבראים של הריבוי במיוחד בולט שבהם ««¿ƒ«¿»
בכמה למיניהם המתחלקים הזה שבעולם הברואים "וכל אור': ב'תורה (כמבואר

מיני וכמה דומם מיני שכמה חי צומח בדומם מדרגות רבבות רבי התחלקות מיני

ושקדים. ואגוזים תפוחים כמו עצמו בפני טעם לו יש ומין מין וכל כו'. צומח

לחבירו. דומה האחד שאין עצמו בפני טעם לו יש אחד שכל בצומח בהם וכיוצא

רבו מה נאמר זה ועל עצמו... בפני טעם לו יש עשב כל עשבים מיני בכל וכן

‰¯Èeaמעשיך") ÔÈ�ÚÂהשונים לסוגיהם הנבראים של ÏÚהעצום ‰¯BÓ ¿ƒ¿«»ƒ∆«
Èea¯ Ìb ‡NB� ‡e‰ ,„ÈÁÈ B˙BÈ‰ ÌÚL ,ÛBÒŒÔÈ‡c ˙eÓÏM‰«¿≈¿≈∆ƒ¡»ƒ≈«ƒ

ÌÈË¯t31וגם ריבוי גם לכאורה, סותרים דברים שני של שילוב בו שיש וכיוון ¿»ƒ
האיןֿסוף]. של לשלימותו הוכחה זו הרי אחדות,

‰ˆ¯ ÔÎÏÂקורחÌÈnL ‰Ê Èk ,¯wÚ‰ eÈ‰È ˙B¯e·b‰L ¿»≈»»∆«¿ƒ¿»ƒ»ƒ∆∆«ƒ
‡kÏÓ Èn˜ ÈÂ‰ÓÏ Ô�ÈÚa Ô�‡ ÔÈÎBa ÌÈ�BzÁz‰רוצים אנו ««¿ƒƒ¬«»ƒ«¿∆¡≈«≈«¿»

המלך לפני ו)להיות Ì‰a(להתעלות Lb¯pL È�tÓ ‡e‰התחתונים המים ƒ¿≈∆ƒ¿»»∆
‰ÌÈÈelbהמעלה‰ÈelÚמרגישים ÔÈ�Úcהאור והתפשטות התגלות »ƒ¿ƒ¿««ƒƒ

ממידת(האלוקי הנובעים

ÔÂÈÎÂ ,(ÔÈÓÈ ,„ÒÁ∆∆»ƒ¿≈»
¯wÚa Ì‰ ÌÈÈelb‰L∆«ƒƒ≈¿ƒ»

,ÌÈ�BÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚaאשר »»»∆¿ƒ
האור יותר, נעלים שהם ככל

יותר בהם נרגש ≈«ÔÎÏהאלוקי
ÔÈ‡L) ÌÈ�BzÁz‰ ÌÈÓ«ƒ««¿ƒ∆≈

ÌÈÈelb Ì‰aהאור שהרי »∆ƒƒ
את ומקיים המהווה האלוקי

נעלם הוא הגשמי הזה העולם

Ïˆ‡˙ונסתר) ÌÈˆB¯ƒ»≈
Ì˙e‡ÈˆnÓהמוגדרת ƒ¿ƒ»

לא האלוקי שהאור כ"תחתונים"

בהם ¬»¿BÏÚÏÂ˙מתגלה
B˙eÚË ÈÙÏ Ï·‡ .‰ÏÚÓÏ¿«¿»¬»¿ƒ»

‰�ek‰L Á¯˜ ÏLוהמטרה ∆…«∆««»»
הבריאה ÌÈ‚e�Úzaשל ‡È‰ƒ««¬ƒ

,ÌÓˆÚ ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ«¿»
L¯L Ì‰a ‰lb˙iL∆ƒ¿«∆»∆…∆
,‡a¯c‡ È¯‰ ,˙eiÓLb‰««¿ƒ¬≈«¿«»

‡È‰ ‰ÏÚn‰ ¯wÚלא ƒ«««¬»ƒ
מקור שהם והשפעות בחסדים

דווקא אלא הגילויים

,˙B¯e·‚e ÌÈÓeˆÓˆa¿ƒ¿ƒ¿
ÌÈ¯·c‰ ÌÈe‰˙Ó Ì‰nL∆≈∆ƒ¿«ƒ«¿»ƒ

ÌÈiÓLb‰32כמבואר ««¿ƒƒ
ובחסידות בקבלה בהרחבה

ונבראים עולמות לברוא שכדי

האלוקי האור התגלות את והגביל צמצם הקדושֿברוךֿהוא ונחותים, מוגבלים

בטלים והיו להתקיים יכולים היו לא המוגבלים הנבראים הצמצום וללא

ÌÈÓcבמציאות. L¯M‰ Èelb Èk ,‰Êa ‰ÚË Á¯˜ Ï·‡¬»…«»»»∆ƒƒ«…∆¿«ƒ
ÌÓˆÚ (ÌÈiÓLb) ÌÈ�BzÁz‰המים של מהשורש נעלה יותר אכן שהוא ««¿ƒ«¿ƒƒ«¿»

לעיל) כמבואר הרוחניות, שורש על הגשמיות שורש (כמעלת ∆¿È‰Èƒ‰העליונים
,‡·ÏŒ„È˙ÚÏייתכן לא הדבר עכשיו Èelbואילו ‰È‰iL È„Î·e ∆»ƒ»…ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ

,ÌÓˆÚ ÌÈ�BzÁz‰ ÌÈÓc L¯M‰לבוא Ì‰aלעתיד ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ «…∆¿«ƒ««¿ƒ«¿»»ƒƒ¿»∆
‰lÁzלבוא לעתיד עד וההכרה‰‰¯Lbעכשיו, ÏÚÓc˙התחושה ¿ƒ»«∆¿≈¿«¬«

‰˜eLz‰Â ÔB‡nv‰ Ì‰a LÈ ‰Ê Lb¯‰ È„ÈŒÏÚL ,ÌÈÈelb‰«ƒƒ∆«¿≈∆¿≈∆≈»∆«ƒ»¿«¿»
,‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏוכל העליונים שהמים בוודאי הגילויים מצד שהרי «¬¿«¿»
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ּביןÔ·eÈÂג) הּמבּדיל רקיע ּבענין הּידּוע ּבהקּדים זה ¿»ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָ
למים ׁשהּמים21מים ּדזה ּתענּוג, הם ּדמים , ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ

ּתענּוג מיני ּכל ענין22מצמיחים יׁש ׁשּבהם לפי הּוא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
למים23הּתענּוג עליֹונים מים ּבין הּמבּדיל והרקיע . ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָ

ּבין ההבּדלה נעׂשית ׁשעלֿידּה הּפרסא היא ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּתחּתֹונים
ותענּוגי עליֹונים) (מים הרּוחנּיים ּבענינים ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָהּתענּוגים
ּבין הּמבּדיל ּברקיע והּכּונה ּתחּתֹונים). (מים הּזה ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָעֹולם
ׁשעלֿידיֿזה ּבכדי היא ּתחּתֹונים למים עליֹונים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַמים
קדם ׁשהיּו מּכמֹו יֹותר למעלה הּתחּתֹונים מים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹיתעּלּו
הּתׁשּוקה ּבהם נעׂשה למּטה, ירידתם ּדעלֿידי ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָירידתם.
ּבעינן אנן ּבֹוכין ּתחּתֹונים מים למעלה, לעלֹות ְְְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָוהּצּמאֹון

מלּכא קּמי למעלה24למהוי מתעּלים הם ועלֿידיֿזה , ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
מּמים ּגם יֹותר ּולמעלה ירידתם, קדם ׁשהיּו מּכמֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹיֹותר

ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה וזהּו ׁשּבּיֹום25העליֹונים. ּדזה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
למלאכת אחד הּוא טֹוב ּכי ּפעמים ׁשני נאמר ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָהּׁשליׁשי
מלאכת הרי ּדלכאֹורה, יֹום, ׁשל למלאכּתֹו ואחד ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּמים
טֹוב. ּכי זה על נאמר ואי מחלקת, ׁשל ענין הּוא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמים
הּברּור נעׂשה האדם עבֹודת ׁשעלֿידי ּבזה, ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּבאּור

הּתחּתֹונים ּדמים ּכׁשהיה26והעלּיה הּׁשליׁשי ּבּיֹום ולכן, , ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ותראה אחד מקֹום אל הּׁשמים מּתחת הּמים ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָיּקוּו

הּכּונה27הּיּבׁשה נׁשלמה האדם, ׁשל מקֹומֹו היא ּדיּבׁשה , ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָָָ
מּמים הּתחּתֹונים מים הבּדלת ׁשעלֿידי הּמים, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָּדמלאכת

ו יֹותרהעליֹונים למעלה מתעּלים הם למּטה, ירידתם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשּנעׂשית (לאחרי ואז ירידתם, קדם ׁשהיּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמּכמֹו
טֹוב. היא הּמים מלאכת ּגם זֹו), ּדעלּיה ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָהאפׁשרּיּות
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ובכ"מ.21) פ"ד. הק"ש שער אמ"ב ב. יא, ואתחנן לקו"ת גם וראה שם. תרכ"ז סה"מ ואילך. תשכג, ע' שם אוה"ת בכ"ז ראה

סע"ב).22) (ה, פ"א א).23)תניא (יז, שם אמ"ב בחיי24)ראה בתחלתו. בראשית זקנים) (הדר הרא"ש תוס' ב). (יט, ת"ה תקו"ז

יג. ב, ויקרא ז.25)עה"פ א, בראשית פרש"י ו. פ"ד, להבירור26)ב"ר הכשרה רק הוא למעלה לעלות תשוקה להם שיש דזה

(ראה המים ניסוך וע"י במלח המזבח ע"ג קרבים שהם ע"י האדם, עבודת ע"י היא בפועל שלהם והעלי' והבירור שלהם, והעלי'

וכיו"ב. שם) ויקרא פרש"י גם וראה שם. ויקרא ט.27)בחיי שם, בראשית
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Úe„i‰ ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ החסידות‚) המשמעותÔÈ�Úaבתורת ¿»∆¿«¿ƒ«»«¿ƒ¿«
של ÌÈÓÏהפנימית ÌÈÓ ÔÈa ÏÈc·n‰ ÚÈ˜¯21,‚e�Úz Ì‰ ÌÈÓc , »ƒ«««¿ƒ≈«ƒ»»ƒ¿«ƒ≈«¬

‚e�Úz È�ÈÓ Ïk ÌÈÁÈÓˆÓ ÌÈn‰L ‰Êc22התניא בספר כמבואר ¿∆∆««ƒ«¿ƒƒ»ƒ≈«¬
קשורים הבהמית בנפש שהם כפי ועפר מים רוח אש היסודות שארבעת

המים ויסוד רצויות, לא במידות

כי התענוגים לתאוות המקור הוא

את המצמיחים הם המים

הדבר וטעם הגשמיים התענוגים

Ì‰aL ÈÙÏ ‡e‰במיםLÈ ¿ƒ∆»∆≈
‚e�Úz‰ ÔÈ�Ú23כמבואר ƒ¿«««¬

לאדמו"ר בינה' 'אמרי בספר

יש הגשמיים שבמים האמצעי

התענוגים כל ולכן עונג

גדלים שבעולם הגשמיים

וגם המים ידי על וצומחים

טעימים שהפירות העובדה

"מיסוד מקורה ומענגים ומתוקים

שיונק שבאילן מים הלחלוחית

דוקא". »ÚÈ˜¯‰Â¿»»ƒמהמים
ÌÈÓ ÔÈa ÏÈc·n‰««¿ƒ≈«ƒ
ÌÈ�BzÁz ÌÈÓÏ ÌÈ�BÈÏÚ∆¿ƒ¿«ƒ«¿ƒ

‡Ò¯t‰ ‡È‰המבדיל המסך ƒ««¿»
˙ÈNÚ� d„ÈŒÏÚL∆«»»«¬≈

‰Ïc·‰‰והמחיצהÔÈa ««¿»»≈
ÌÈ�È�Úa ÌÈ‚e�Úz‰««¬ƒ»ƒ¿»ƒ
(ÌÈ�BÈÏÚ ÌÈÓ) ÌÈi�Áe¯‰»»ƒƒ«ƒ∆¿ƒ
ÌÈÓ) ‰f‰ ÌÏBÚ È‚e�Ú˙Â¿«¬≈»«∆«ƒ
‰�ek‰Â .(ÌÈ�BzÁz«¿ƒ¿««»»
ÌÈÓ ÔÈa ÏÈc·n‰ ÚÈ˜¯a»»ƒ«««¿ƒ≈«ƒ
ÌÈ�BzÁz ÌÈÓÏ ÌÈ�BÈÏÚ∆¿ƒ¿«ƒ«¿ƒ

‡È‰ה"מים את להוריד כדי לא ƒ
ולהרחיק יותר למטה תחתונים"

היינו העליונים", מה"מים אותם

הגשמיות בין וריחוק נתק ליצור

אדרבה אלא יותר לרדת לגשמיות ולגרום ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰והרוחניות È„Îaƒ¿≈∆«¿≈∆
Ì„˜ eÈ‰L BÓkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÌÈ�BzÁz‰ ÌÈÓ elÚ˙Èƒ¿««ƒ««¿ƒ¿«¿»≈ƒ¿∆»…∆

Ì˙„È¯Èהמים ובין ביניהם המבדיל רקיע היה לא עדיין כאשר למטה ¿ƒ»»
Ì˙„È¯Èהעליונים. È„ÈŒÏÚcהתחתונים המים �NÚ‰של ,‰hÓÏ ¿«¿≈¿ƒ»»¿«»«¬∆

,‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ ÔB‡nv‰Â ‰˜eLz‰ Ì‰aבהם קיים היה שלא דבר »∆«¿»¿«ƒ»«¬¿«¿»
הזו והתשוקה הרצון ועל להם ומחוברים העליונים למים קרובים היו כאשר

בזוהר נאמר למעלה להתעלות התחתונים המים ÔÈÎBaשל ÌÈ�BzÁz ÌÈÓ«ƒ«¿ƒƒ
‡kÏÓ Èn˜ ÈÂ‰ÓÏ Ô�ÈÚa Ô�‡24לפני ו)להיות (להתעלות רוצים אנו ¬«»ƒ«¿∆¡≈«≈«¿»

להתעלותÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰המלך, וה"בכי" ולתשוקה לרצון ‰Ìהודות ¿«¿≈∆≈
,Ì˙„È¯È Ì„˜ eÈ‰L BÓkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÌÈlÚ˙Ó- מזו ויתירה ƒ¿«ƒ¿«¿»≈ƒ¿∆»…∆¿ƒ»»

ÌÈnÓ Ìb ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈«ƒ«ƒ
.ÌÈ�BÈÏÚ‰»∆¿ƒ

e�È˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»¿«≈
Ï"Ê25ÌBiaL ‰Êc «¿∆∆«

È�L ¯Ó‡� ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ∆¡«¿≈
„Á‡ ‡e‰ ·BË Èk ÌÈÓÚt¿»ƒƒ∆»

ÌÈn‰ ˙Î‡ÏÓÏשהייתה ƒ¿∆∆««ƒ
"כי נאמר לא (שבו שני ביום

ÏLטוב") BzÎ‡ÏÓÏ „Á‡Â¿∆»ƒ¿«¿∆
È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc ,ÌBÈ¿ƒ¿»¬≈
ÔÈ�Ú ‡e‰ ÌÈn‰ ˙Î‡ÏÓ¿∆∆««ƒƒ¿»

,˙˜ÏÁÓ ÏLנאמר לא ולכן ∆«¿…∆
השני ביום טוב" "כי עליה

·BË Èk ‰Ê ÏÚ ¯Ó‡� CÈ‡Â¿≈∆¡««∆ƒ
השלישי?. ≈»¿e‡a‰Â¯ביום

˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL ,‰Êa»∆∆«¿≈¬«
¯e¯a‰ ‰NÚ� Ì„‡‰»»»«¬∆«≈
והטוב הרע בין ההפרדה

ÌÈÓc ‰iÏÚ‰Â¿»¬ƒ»¿«ƒ
ÌÈ�BzÁz‰26,ÔÎÏÂ אף, ««¿ƒ¿»≈

העליונים מים בין שההפרדה

אכן השני ביום התחתונים למים

ביום ולכן גדולה ירידה הייתה

בכל טוב", "כי נאמר לא השני

‰ÈLÈÏMזאת ÌBia««¿ƒƒ
ÌÈn‰ eÂwÈ ‰È‰Lk¿∆»»ƒ»««ƒ
ÌB˜Ó Ï‡ ÌÈÓM‰ ˙ÁzÓƒ«««»«ƒ∆»
‰Lai‰ ‰‡¯˙Â „Á‡27, ∆»¿≈»∆««»»

כלהמ פני על שטוחים "היו ים

[הקדושֿברוךֿהוא והקוום הארץ

היבשה נראתה וכך הימים" שבכל הגדול הים הוא באוקיינוס אותם] אסף

במים כולה מכוסה הייתה לכן ‰‡„Ì,שקודם ÏL BÓB˜Ó ‡È‰ ‰LaÈc¿«»»ƒ¿∆»»»
היבשה גילוי ‰ek�‰ועם ‰ÓÏL�והמטרהŒÏÚL ,ÌÈn‰ ˙Î‡ÏÓc ƒ¿¿»««»»ƒ¿∆∆««ƒ∆«

,‰hÓÏ Ì˙„È¯ÈÂ ÌÈ�BÈÏÚ‰ ÌÈnÓ ÌÈ�BzÁz‰ ÌÈÓ ˙Ïc·‰ È„È¿≈«¿»««ƒ««¿ƒƒ«ƒ»∆¿ƒƒƒ»»¿«»
Ê‡Â ,Ì˙„È¯È Ì„˜ eÈ‰L BÓkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÌÈlÚ˙Ó Ì‰≈ƒ¿«ƒ¿«¿»≈ƒ¿∆»…∆¿ƒ»»¿»

BÊ ‰iÏÚc ˙ei¯LÙ‡‰ ˙ÈNÚpL È¯Á‡Ï)שהיא היבשה גילוי על ¿«¬≈∆«¬≈»∆¿»ƒ«¬ƒ»
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קרחÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) ּכי ּבּמחלקת, רצה ּׁשקרח מה יּובן ¿«ƒ∆ְִֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
הּתחּתֹונים ׁשּמים ּבזה ׁשהּכּונה ְִִֶֶֶַַַַַַָָָָחׁשב
הּמעלה ּבׁשביל הּוא למּטה וירדּו העליֹונים מּמים ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָנבּדלּו
הּגׁשמּיּות ּדׁשרׁש עצמם, הּגׁשמּיים ּבּתענּוגים ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּיׁשנּה
הּמבאר ועלּֿדר] הרּוחנּיּות. מּׁשרׁש יֹותר למעלה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּוא

אֹור' נאמר28ּב'תֹורה העליֹונים ּגדלּו29ּדבעֹולמֹות מה ְְְְֱִֶֶַַָָָָָ
מעׂשי רּבּו מה וענין ,ּבעֹולמֹות30מעׂשי הּוא ְְֲֲִֶֶַַַַַָָ

הּׁשלמּות על מֹורה הרּבּוי וענין ּדוקא, ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָהּתחּתֹונים
רּבּוי ּגם נֹוׂשא הּוא יחיד, היֹותֹו ׁשעם ְֱִִִֵֵֶַָּדאיןֿסֹוף,

זה31ּפרטים ּכי העּקר, יהיּו ׁשהּגבּורֹות רצה ולכן .[ ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ
מלּכא קּמי למהוי ּבעינן אנן ּבֹוכין הּתחּתֹונים ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָׁשּמים
(חסד, הּגּלּויים ּדענין העּלּוי ּבהם ׁשּנרּגׁש מּפני ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהּוא
העליֹונים, ּבעֹולמֹות ּבעּקר הם ׁשהּגּלּויים וכיון ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָימין),
לצאת רֹוצים ּגּלּויים) ּבהם (ׁשאין הּתחּתֹונים מים ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלכן
קרח ׁשל טעּותֹו לפי אבל למעלה. ולעלֹות ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹמּמציאּותם
ּבהם ׁשּיתּגּלה עצמם, הּגׁשמּיים ּבּתענּוגים היא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשהּכּונה
היא הּמעלה עּקר אּדרּבא, הרי הּגׁשמּיּות, ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָֹׁשרׁש
הּדברים מתהּוים ׁשּמהם ּוגבּורֹות, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָּבצמצּומים

ּדמים32הּגׁשמּיים הּׁשרׁש ּגּלּוי ּכי ּבזה, טעה קרח אבל . ְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ּובכדי לעתידֿלבא, יהיה עצמם (ּגׁשמּיים) ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּתחּתֹונים

הּת ּדמים הּׁשרׁש ּגּלּוי צריׁשּיהיה עצמם, חּתֹונים ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
ׁשעלֿידי הּגּלּויים, ּדמעלת ההרּגׁש ּתחּלה ּבהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלהיֹות
למעלה, לעלֹות והּתׁשּוקה הּצּמאֹון ּבהם יׁש זה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרּגׁש
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תשכג.28) ס"ע פרשתנו באוה"ת הובא – א נו, ו.29)וארא צב, כד.30)תהלים קד, דגילוי31)שם ושם, ע. ע' תרנ"ט סה"מ ראה

(גבורה). אלקים שם ע"י הוא שבא"ס "כל32)הריבוי קרח דטענת ואילך), 116 ואילך, 110 (ס"ע ח"ח בלקו"ש מהמבואר להעיר
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ולפעול), לחיות לאדם מקום BË·נתינת ‡È‰ ÌÈn‰ ˙Î‡ÏÓ Ìb,וכעת «¿∆∆««ƒƒ
והתחתונים העליונים המים בין ההפרדה על גם טוב" "כי נאמר השלישי, ביום

שבסופו ורצויה טובה למטרה שהיא למטה התחתונים המים של הירידה ועל

ביותר. גדולה התעלות להם תביא דבר של

‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆»«
˙˜ÏÁna ‰ˆ¯ Á¯˜M∆…«»»««¿…∆

היה", ש"פיקח ˜¯Áלמרות Èkƒ…«
·LÁכמובן ek‰L�‰בטעות, »«∆««»»

העליונה ÌÈnLהאלוקית ‰Êa»∆∆«ƒ
ÌÈnÓ eÏc·� ÌÈ�BzÁz‰««¿ƒƒ¿¿ƒ«ƒ
‰hÓÏ e„¯ÈÂ ÌÈ�BÈÏÚ‰»∆¿ƒ¿»¿¿«»

ÏÈ·La ‡e‰בגלל‰ÏÚn‰ ƒ¿ƒ««¬»
ÌÈ‚e�Úza d�LiL∆∆¿»««¬ƒ

,ÌÓˆÚ ÌÈiÓLb‰בגלל ולא ««¿ƒƒ«¿»
הגשמיים שהתענוגים חשב שהוא

הרוחניים מהתענוגים נעלים יותר

סבור שהיה אלא העליונים

מעלה יש הגשמיים שבתענוגים

‰eiÓLb˙משום L¯Lc¿…∆««¿ƒ
L¯MÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈ƒ…∆
C¯cŒÏÚÂ] .˙ei�Áe¯‰»»ƒ¿«∆∆
'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·n‰28 «¿…»¿»

הגשמיות של אחרת מעלה על

הרוחניות ««¿BÓÏBÚ·c˙לגבי
¯Ó‡� ÌÈ�BÈÏÚ‰29‰Ó »∆¿ƒ∆¡««

,EÈNÚÓ eÏ„bהתחלקות כי »¿«¬∆
והרבות השונות הדרגות

בעולמותבנבראי הרוחניים ם

התפשטות על מעידה העליונים

הקדושֿ של גדולתו והתגלות

¯eaברוךֿהוא ‰Ó ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿«««
EÈNÚÓ30˙BÓÏBÚa ‡e‰ «¬∆»»

,‡˜Âc ÌÈ�BzÁz‰השונים הנבראים של הריבוי במיוחד בולט שבהם ««¿ƒ«¿»
בכמה למיניהם המתחלקים הזה שבעולם הברואים "וכל אור': ב'תורה (כמבואר

מיני וכמה דומם מיני שכמה חי צומח בדומם מדרגות רבבות רבי התחלקות מיני

ושקדים. ואגוזים תפוחים כמו עצמו בפני טעם לו יש ומין מין וכל כו'. צומח

לחבירו. דומה האחד שאין עצמו בפני טעם לו יש אחד שכל בצומח בהם וכיוצא

רבו מה נאמר זה ועל עצמו... בפני טעם לו יש עשב כל עשבים מיני בכל וכן

‰¯Èeaמעשיך") ÔÈ�ÚÂהשונים לסוגיהם הנבראים של ÏÚהעצום ‰¯BÓ ¿ƒ¿«»ƒ∆«
Èea¯ Ìb ‡NB� ‡e‰ ,„ÈÁÈ B˙BÈ‰ ÌÚL ,ÛBÒŒÔÈ‡c ˙eÓÏM‰«¿≈¿≈∆ƒ¡»ƒ≈«ƒ

ÌÈË¯t31וגם ריבוי גם לכאורה, סותרים דברים שני של שילוב בו שיש וכיוון ¿»ƒ
האיןֿסוף]. של לשלימותו הוכחה זו הרי אחדות,

‰ˆ¯ ÔÎÏÂקורחÌÈnL ‰Ê Èk ,¯wÚ‰ eÈ‰È ˙B¯e·b‰L ¿»≈»»∆«¿ƒ¿»ƒ»ƒ∆∆«ƒ
‡kÏÓ Èn˜ ÈÂ‰ÓÏ Ô�ÈÚa Ô�‡ ÔÈÎBa ÌÈ�BzÁz‰רוצים אנו ««¿ƒƒ¬«»ƒ«¿∆¡≈«≈«¿»

המלך לפני ו)להיות Ì‰a(להתעלות Lb¯pL È�tÓ ‡e‰התחתונים המים ƒ¿≈∆ƒ¿»»∆
‰ÌÈÈelbהמעלה‰ÈelÚמרגישים ÔÈ�Úcהאור והתפשטות התגלות »ƒ¿ƒ¿««ƒƒ

ממידת(האלוקי הנובעים

ÔÂÈÎÂ ,(ÔÈÓÈ ,„ÒÁ∆∆»ƒ¿≈»
¯wÚa Ì‰ ÌÈÈelb‰L∆«ƒƒ≈¿ƒ»

,ÌÈ�BÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚaאשר »»»∆¿ƒ
האור יותר, נעלים שהם ככל

יותר בהם נרגש ≈«ÔÎÏהאלוקי
ÔÈ‡L) ÌÈ�BzÁz‰ ÌÈÓ«ƒ««¿ƒ∆≈

ÌÈÈelb Ì‰aהאור שהרי »∆ƒƒ
את ומקיים המהווה האלוקי

נעלם הוא הגשמי הזה העולם

Ïˆ‡˙ונסתר) ÌÈˆB¯ƒ»≈
Ì˙e‡ÈˆnÓהמוגדרת ƒ¿ƒ»

לא האלוקי שהאור כ"תחתונים"

בהם ¬»¿BÏÚÏÂ˙מתגלה
B˙eÚË ÈÙÏ Ï·‡ .‰ÏÚÓÏ¿«¿»¬»¿ƒ»

‰�ek‰L Á¯˜ ÏLוהמטרה ∆…«∆««»»
הבריאה ÌÈ‚e�Úzaשל ‡È‰ƒ««¬ƒ

,ÌÓˆÚ ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ«¿»
L¯L Ì‰a ‰lb˙iL∆ƒ¿«∆»∆…∆
,‡a¯c‡ È¯‰ ,˙eiÓLb‰««¿ƒ¬≈«¿«»

‡È‰ ‰ÏÚn‰ ¯wÚלא ƒ«««¬»ƒ
מקור שהם והשפעות בחסדים

דווקא אלא הגילויים

,˙B¯e·‚e ÌÈÓeˆÓˆa¿ƒ¿ƒ¿
ÌÈ¯·c‰ ÌÈe‰˙Ó Ì‰nL∆≈∆ƒ¿«ƒ«¿»ƒ

ÌÈiÓLb‰32כמבואר ««¿ƒƒ
ובחסידות בקבלה בהרחבה

ונבראים עולמות לברוא שכדי

האלוקי האור התגלות את והגביל צמצם הקדושֿברוךֿהוא ונחותים, מוגבלים

בטלים והיו להתקיים יכולים היו לא המוגבלים הנבראים הצמצום וללא

ÌÈÓcבמציאות. L¯M‰ Èelb Èk ,‰Êa ‰ÚË Á¯˜ Ï·‡¬»…«»»»∆ƒƒ«…∆¿«ƒ
ÌÓˆÚ (ÌÈiÓLb) ÌÈ�BzÁz‰המים של מהשורש נעלה יותר אכן שהוא ««¿ƒ«¿ƒƒ«¿»

לעיל) כמבואר הרוחניות, שורש על הגשמיות שורש (כמעלת ∆¿È‰Èƒ‰העליונים
,‡·ÏŒ„È˙ÚÏייתכן לא הדבר עכשיו Èelbואילו ‰È‰iL È„Î·e ∆»ƒ»…ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ

,ÌÓˆÚ ÌÈ�BzÁz‰ ÌÈÓc L¯M‰לבוא Ì‰aלעתיד ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ «…∆¿«ƒ««¿ƒ«¿»»ƒƒ¿»∆
‰lÁzלבוא לעתיד עד וההכרה‰‰¯Lbעכשיו, ÏÚÓc˙התחושה ¿ƒ»«∆¿≈¿«¬«

‰˜eLz‰Â ÔB‡nv‰ Ì‰a LÈ ‰Ê Lb¯‰ È„ÈŒÏÚL ,ÌÈÈelb‰«ƒƒ∆«¿≈∆¿≈∆≈»∆«ƒ»¿«¿»
,‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏוכל העליונים שהמים בוודאי הגילויים מצד שהרי «¬¿«¿»
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i"gyz'dי ,fenz 'b ,gxw zyxt zay

ירידה ּבֹו יפעלּו לא העֹולם ׁשעניני ּבאפן יהיה (ּדרכי)ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּפרטית הׁשּגחה יראה עצמם ּבהם ואּדרּבא ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָחסֿוׁשלֹום,
לׁשם יהיּו מעׂשי ּדכל העבֹודה עלֿידי הּוא ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָ(ּדעהּו),

ּבכדי37ׁשמים היא הרׁשּות ּבעניני ׁשעֹוסק ּבזה ׁשּכּונתֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּכל [ּומּכיון ּומצֹות. ּבּתֹורה לעסק יּוכל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשעלֿידיֿזה
ּומצֹות, הּתֹורה קּיּום ּבׁשביל הּוא העֹולם ּבעניני ְְְְְְִִִִִִֵַָָָעסקֹו
עד רק ּבהם ועֹוסק האפׁשרי, ּככל ּבהם ממעט הּוא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלכן
הּוא העֹולם, ּבעניני ּכׁשעֹוסק ּגם ואז ׁשּמכרח], ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻּכּמה

ּדעהּו. אלקּות, ּגּלּוי ּבהם ֱִֵֶֶָָֹרֹואה

ז"לÈtŒÏÚÂו) רּבֹותינּו לׁשֹון ּדּיּוק ּגם יּובן 13הּנ"ל ¿«ƒְִֵַַַַַָ
ּדייקא, מחזיקין ּבמחלקת, מחזיקין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשאין
נבּדלּו הּתחּתֹונים ׁשּמים זה עצמּה, הּמחלקת ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹּדמציאּות
הּקּב"ה, עלֿידי ׁשּנבראה ּבריאה היא העליֹונים, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמּמים
ׁשרצה ּבּמחלקת, ׁשהחזיק היה קרח ׁשל ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוחטאֹו
ולא למּטה יּׁשארּו הּתחּתֹונים (ׁשּמים ההבּדלה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּתתקּים
ּדכמֹו להֹוסיף, ויׁש למעלה). לעלֹות הּצּמאֹון ּבהם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָיהיה
הּׁשני ּבּיֹום הּמבּדיל) (רקיע הּמחלקת ּבבריאת ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹׁשהּכּונה
הרקיע ּגם ׁשאז הּׁשליׁשי, ּבּיֹום ׁשּיתּברר ּבכדי ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהיא
ּבנֹוגע ּגם הּוא עלּֿדרֿזה טֹוב, נעׂשה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַהּמבּדיל
מּצד ׁשהיה (ּכמֹו ּבזה ׁשהּכּונה קרח, ְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלמחלקת

ּבאפן38למעלה ׁשלֹום יהיה ׁשעלֿידיֿזה ּבכדי היתה ( ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
וכּמבאר הּמחלקת. קדם ׁשהיה מּכמֹו יֹותר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹנעלה

ואל39ּבדרּוׁשים קרח אל מׁשה ּדּבר ׁשּבתחּלה ּדזה , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ
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שם.37) וטושו"ע רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב גםאבות (נעתק ואילך) 176 ע' לקמן – (תשח"י זו שנה יעקב שארית והי' ד"ה וראה

ד"בכל והעבודה הגילוי, בשביל הוא שהצמצום ההכרה מצד באה שמים" ד"לשם שהעבודה ,(17 הערה 932 ע' ח"ג בלקו"ש

בגבול. גם כח לו שיש ית', שלימותו מתגלה עצמו שבצמצום ההכרה מצד באה דעהו" עלילה38)דרכיך נורא בענין מהידוע להעיר

ואילך. 65 ס"ע ח"ה לקו"ש וראה ובכ"מ). ואילך. א יג, תולדות תו"ח ד. וישב תנחומא וראה ה. סו, (תהלים אדם בני סה"מ39)על

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

והתקרבות התחברות מאשר וחידוש פלא יותר היא העולם ענייני בתוך

ומצוות, תורה קדושה, בענייני עיסוק ידי על ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,לקדושֿברוךֿהוא
וקיום התורה לימוד על דעהו" דרכיך "בכל של והמעלה היתרון למרות

כי ושונה אחר בקו בעבודה ומותנה תלוי הזה היתרון למעשה ≈¿È„Îaƒהמצוות
B˜ÒÚLהאדם È¯·„aשל ∆ƒ¿¿ƒ¿≈

‰È‰È (EÈÎ¯c) ˙eL¯‰»¿¿»∆ƒ¿∆
ÌÏBÚ‰ È�È�ÚL ÔÙ‡aהזה ¿…∆∆ƒ¿¿≈»»

והחומרי ÏÚÙÈהגשמי ‡Ïe …ƒ¿¬
ÌBÏLÂŒÒÁ ‰„È¯È Ba¿ƒ»«¿»
עם והרצוף הקרוב המגע ולמרות

יפגעו לא הם וחומריות גשמיות

הרוחני, «»¿»¿a¯c‡Â‡במצבו
Ì‰aהגשמיים בדברים »∆

‰‡¯È ÌÓˆÚהאדם «¿»ƒ¿∆
,(e‰Úc) ˙ÈË¯t ‰ÁbL‰«¿»»¿»ƒ»≈
לא שהדבר בלבד זו שלא כך

אפילו אלא ירידה לו יגרום

מכך כתוצאה ŒÏÚיתעלה ‡e‰«
EÈNÚÓ ÏÎc ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿»«¬∆
ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰È37, ƒ¿¿≈»«ƒ

עיסוקיו שכל לכך שבנוסף

הם ("דרכיך") העולם בענייני

הרי בה', והכרה ידיעה מתוך

B˙�ekLהאדם של ומטרתו ∆«»»
È�È�Úa ˜ÒBÚL ‰Êa»∆∆≈¿ƒ¿¿≈

˙eL¯‰להשיג כוונה מתוך »¿
ŒÏÚLפרנסה È„Îa ‡È‰ƒƒ¿≈∆«

˜ÒÚÏ ÏÎeÈ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆««¬…
˙BˆÓe ‰¯Bzaללא «»ƒ¿

ÏkLההפרעה. ÔÂÈkÓe]ƒ≈»∆»
‡e‰ ÌÏBÚ‰ È�È�Úa B˜ÒÚƒ¿¿ƒ¿¿≈»»
‰¯Bz‰ Ìei˜ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ«»

,˙BˆÓeכשלעצמם בהם ענין לו ÏÎkואין Ì‰a ËÚÓÓ ‡e‰ ÔÎÏ ƒ¿»≈¿«≈»∆¿»
Á¯ÎnL ‰nk „Ú ˜¯ Ì‰a ˜ÒBÚÂ ,È¯LÙ‡‰פרנסתו כדילצורך »∆¿»ƒ¿≈»∆«««»∆À¿»

יותר ולא ומצוות, בתורה לעסוק Ê‡Âשיוכל והמטרה], הכוונה כל כאשר ¿»
בענייני העיסוק לצורךשל אמצעי אלא כשלעצמה מטרה לא הוא העולם

ה' Èelbעבודת Ì‰a ‰‡B¯ ‡e‰ ,ÌÏBÚ‰ È�È�Úa ˜ÒBÚLk Ìb«¿∆≈¿ƒ¿¿≈»»∆»∆ƒ
.e‰Úc ,˙e˜Ï‡¡…»≈

Ï"Ê e�È˙Ba¯ ÔBLÏ ˜eic Ìb Ô·eÈ Ï"p‰ ÈtŒÏÚÂ (Â13ÔÈ‡L ¿«ƒ««»«ƒ¿«≈«∆≈
,˙˜ÏÁÓa ÔÈ˜ÈÊÁÓאמרו ÈÈc˜‡,ורבותינו ÔÈ˜ÈÊÁÓלהשתמש דייקו «¿ƒƒ¿«¬…∆«¿ƒƒ»¿»

המחלוקת של מוחלטת שלילה שמשמעו ביטוי נקטו ולא "מחזיקין" בביטוי

,dÓˆÚ ˙˜ÏÁn‰ ˙e‡ÈˆÓcבעולם מחלוקת שיש העובדה עצם ƒ¿ƒ««¬…∆«¿»
ידי על בראשית ימי בששת בעולם שנבראה מהמחלוקת ÌÈnLהנובעת ‰Ê∆∆«ƒ

‰‡¯·pL ‰‡È¯a ‡È‰ ,ÌÈ�BÈÏÚ‰ ÌÈnÓ eÏc·� ÌÈ�BzÁz‰««¿ƒƒ¿¿ƒ«ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ»∆ƒ¿¿»
‰"aw‰ È„ÈŒÏÚלא ולכן «¿≈«»»

מצד מושללת שהיא לומר יתכן

בוודאי בה יש אלא מהותה עצם

חיובי ˜¯Áצד ÏL B‡ËÁÂ¿∆¿∆…«
˙˜ÏÁna ˜ÈÊÁ‰L ‰È‰»»∆∆¿ƒ««¿…∆
היינו אותה, ולבסס לחזק ורצה

‰Ïc·‰‰ Ìi˜˙zL ‰ˆ¯L∆»»∆ƒ¿«≈««¿»»
הפילוג את להנציח כך ידי ועל

e¯‡MÈ ÌÈ�BzÁz‰ ÌÈnL)∆«ƒ««¿ƒƒ»¬
‰hÓÏתמיד‰È‰È ‡ÏÂ ¿«»¿…ƒ¿∆

˙BÏÚÏ ÔB‡nv‰ Ì‰a»∆«ƒ»«¬
‰ÏÚÓÏלכוונת בניגוד ¿«¿»

זו בהבדלה ).הקדושֿברוךֿהוא
BÓÎc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒƒ¿
˙‡È¯·a ‰�ek‰L∆««»»ƒ¿ƒ«
ÚÈ˜¯) ˙˜ÏÁn‰««¬…∆»ƒ«
‡È‰ È�M‰ ÌBia (ÏÈc·n‰««¿ƒ««≈ƒƒ
ÌBia ¯¯a˙iL È„Îaƒ¿≈∆ƒ¿»≈«

,ÈLÈÏM‰בין הפרדה ידי על «¿ƒƒ
הטוב של והתעלות לרע הטוב

עליונה יותר Ìbלדרגה Ê‡L∆»«
‰NÚ� ÏÈc·n‰ ÚÈ˜¯‰»»ƒ«««¿ƒ«¬∆

,·BË'התברר' הוא והתעלהכי

הפך מפלג גורם להיות ובמקום

והתקרבות לעליה גורם להיות

‰e‡לאלוקות ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆
,Á¯˜ ˙˜ÏÁÓÏ Ú‚B�a Ìb«¿≈«¿«¬…∆…«
‰È‰L BÓk) ‰Êa ‰�ek‰L∆««»»»∆¿∆»»

‰ÏÚÓÏ „vÓ38כאשר וגם מלמעלה מכוון הכל שבעצם בחסידות כמבואר ƒ«¿«¿»
מוטלת והאחריות שלו בחירה בהחלט וזו רצוי לא דבר לעשות בוחר האדם

מכוונת שהיתה כפי קורח, מחלוקת וגם מלמעלה) מכוון הכל בעצם עליו,

È‰È‰מלמעלה ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL È„Îa ‰˙È‰מכן ואחדותÌBÏLלאחר »¿»ƒ¿≈∆«¿≈∆ƒ¿∆»
˙˜ÏÁn‰ Ì„˜ ‰È‰L BÓkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ� ÔÙ‡aשהמחלוקת כך ¿…∆«¬∆≈ƒ¿∆»»…∆««¬…∆

כוונות היו מצידו שלקורח (אלא עליה צורך ירידה של כוונה מתוך היתה

רצויות. לא אחרות,

ÌÈLe¯„a ¯‡·nÎÂ39,חסידות LÓ‰מאמרי ¯ac ‰lÁ˙aL ‰Êc ¿«¿…»«¿ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»ƒ≈…∆
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עצמם הּתחּתֹונים ּדמים הּׁשרׁש ּגּלּוי יהיה .33ועלֿידיֿזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ
לּיֹום עד הּמים ּבמלאכת טֹוב ּכי נאמר ׁשּלא ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַֹוזהּו
ּכמֹו הּמים ּבמלאכת ּגם מעלה ׁשּיׁשנּה אף ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהּׁשליׁשי,
מּמים הּתחּתֹונים מים ׁשּנבּדלּו ּבזה הּׁשני, ּבּיֹום ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהיתה
רק יהיה זֹו ּדמעלה הּגּלּוי ּכי למּטה, וירדּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָהעליֹונים
היא למּטה הּמים ּבירידת הּכּונה ועכׁשו, ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹלעתידֿלבא.
ּבּיֹום נעׂשה זה ּדענין (ּכּנ"ל), למעלה ׁשּיעלּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבכדי
ּדגּלּוי הענין ּבכללּות הּוא ועלּֿדרֿזה ּדוקא. ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָהּׁשליׁשי
ּדהּמעלה הּגבּורה), (ׁשרׁש וצמצּום החסד) ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ(ׁשרׁש
והּכּונה לעתידֿלבא, רק יתּגּלה עצמֹו ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּבּצמצּום

הּגּלּוי ּבׁשביל הּוא עכׁשו ׁשהּוא ּכמֹו .34ּבצמצּום ְְְְְִִִִֶַַָ

ׁשּיׁשÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ה) ׁשהגם האדם, ּבעבֹודת הּוא ¿«∆∆∆ֲֲֵֶֶַַַָָָ
דעהּו ּדרכי ּדבכל ּבעבֹודה 35יתרֹון ְְְֲִִֵֶָָָָָ

ּדבכל העבֹודה ׁשעלֿידי ּומצֹות, ּדתֹורה העבֹודה ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָעל
(ּבכל העֹולם ּבעניני ּגם היא אלקּות ידיעת דעהּו, ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָֹּדרכי

(הרׁשּות36ּדרכי ּבדברי ׁשעסקֹו ּבכדי מּכלֿמקֹום, , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ
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בישראל לעורר הנרות", את "בהעלותך היתה אהרן של דעבודתו היא, ג) טז, (פרשתנו גו'" תתנשאו ומדוע גו' קדושים כולם העדה

דברי בבירור הוא עסקם שעיקר אלו (גם כולם העדה ש"כל דמכיון קרח, של טענתו היתה זה ועל למעלה, להתעלות התשוקה

שאין תתנשאו" "מדוע ובמילא העצם, שם הוי' שם המשכת היא זו עבודה שע"י ה'", "ובתוכם ואדרבא קדושים", הם) הרשות

המעלה דוגמת היא הרשות דברי שבבירור שהמעלה ס"ה לקמן וראה ("תתנשאו"). למעלה להתעלות התשוקה בהם לעורר צריך

התחתונים. אז33)שבמים תהי' [שלכן מהחסדים למעלה הגבורות יתעלו שלעתיד דזה הבאה, שבהערה בלקו"ת המבואר וע"ד

להחסדים". שנכנעו אחר "דוקא הוא כב"ש] של34)הלכה דטעותו א'מג), ע' ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה קרח ויקח סד"ה ראה

הצמצום "ומעלת הגילוי, בשביל הוא הצמצום כי בזה, וטעה הקו. לגילוי קדם שהצמצום זה מצד היתה העיקר) הם (שהגבורות קרח

לעתיד". יתגלה בעצם קדימה לו שיש עצמו שלע"למצד כמו עיקר, מגבורות לעשות רצה דקרח ג, נד, פרשתנו לקו"ת גם וראה

יש מהגבורות עכשיו משא"כ הבירורים", שלימות אחר כ"א להיות א"א זו הנהגה כי ברואה שגה באמת "אך כב"ש. הלכה תהי'

להחסדים. טפלים הגבורות צ"ל ולכן לחיצונים, שו"ע35)יניקה סרל"א. או"ח טושו"ע ספ"ג. דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי

ס"ב. סקנ"ו או"ח ואילך.36)אדה"ז 104 ע' ח"י .932 ע' שם .907 ע' ח"ג לקו"ש ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

התחתונים המים לעומת שיעור לאין נעלים הם העליונים ≈¿»¿ŒÈ„ÈŒÏÚÂהנבראים
‰Êיעמדו התחתונים למעלהשהמים לעלות ובתשוקה בסופוÈ‰È‰ברצון ∆ƒ¿∆

לבוא לעתיד דבר, ÌÓˆÚשל ÌÈ�BzÁz‰ ÌÈÓc L¯M‰ Èelb33 ƒ«…∆¿«ƒ««¿ƒ«¿»
(גשמי התחתונים במים מעלה יש אכן בשורש, העליוניםשבזה, המים לגבי ות)

הפנימיe‰ÊÂ(רוחניות). הטעם ¿∆
BË·לכך Èk ¯Ó‡� ‡lL∆…∆¡«ƒ

ÌBiÏ „Ú ÌÈn‰ ˙Î‡ÏÓaƒ¿∆∆««ƒ««
d�LiL Û‡ ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«∆∆¿»

הדברים,בעצם בפנימיות

ÌÈn‰ ˙Î‡ÏÓa Ìb ‰ÏÚÓ«¬»«ƒ¿∆∆««ƒ
,È�M‰ ÌBia ‰˙È‰L BÓk¿∆»¿»««≈ƒ
ÌÈÓ eÏc·pL ‰Êa»∆∆ƒ¿¿«ƒ
ÌÈnÓ ÌÈ�BzÁz‰««¿ƒƒ«ƒ
,‰hÓÏ e„¯ÈÂ ÌÈ�BÈÏÚ‰»∆¿ƒ¿»¿¿«»
תחתונים ונעשו שירדו והעובדה

הם שבשורשם בכך קשורה

לא זאת בכל אבל יותר נעלים

טוב" "כי כך על Èkƒנאמר
‰È‰È BÊ ‰ÏÚÓc Èelb‰«ƒ¿«¬»ƒ¿∆
,ÂLÎÚÂ .‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ˜«̄∆»ƒ»…¿«¿»

‰�ek‰והמטרה˙„È¯Èa ««»»ƒƒ«
‡È‰ ‰hÓÏ ÌÈn‰בגלל לא ««ƒ¿«»ƒ
אלא בשורשם ≈¿È„Îaƒמעלתם

,(Ï"pk) ‰ÏÚÓÏ eÏÚiL∆«¬¿«¿»««
‡˜Âc ÈLÈÏM‰ ÌBia ‰NÚ� ‰Ê ÔÈ�Úcגם לומר ראוי אחד מצד ולכן ¿ƒ¿»∆«¬∆««¿ƒƒ«¿»

מעורר הדבר כי שני, ביום שנעשתה טוב" "כי למים מים בין ההבדלה על

ביום למחרת, רק נעשה הדבר שני מצד אבל למעלה, לעלות הרצון את בהם

כמבואר האדם, לעבודת מקום נתינת ונוצרה היבשה נראתה אז כי שלישי,

למעלת ביטוי לתת נועדה שההבדלה קורח של טעותו לפי (ואילו לעיל

השני). ביום כבר טוב" "כי כך על לומר מקום היה אכן הגשמיות,

(„ÒÁ‰ L¯L) Èel‚c ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏÎa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ…∆«∆∆
,(‰¯e·b‰ L¯L) ÌeˆÓˆÂשל אורו בהם דרכים שתי למעשה שהם ¿ƒ¿…∆«¿»

שבהיותו לעיל שנזכר כפי ביטוי, לידי בא מושלםהקדושֿברוךֿהוא סוף אין

לצמצם הכוח מלוא את וגם גבול בלי לגלות הכוח מלוא את גם לו יש

מידת של השורש (שהוא הגילוי הללו, הקווים משני אחד ובכל ולהגביל

לעומת ויתרון מעלה יש הגבורה) מידת של השורש (שהוא והצמצום החסד)

כך כעת, ניכרת שבגילוי המעלה יותרהשני. דרגה זו גילוי יותר שיש שככל

הוא הגשמי הזה ועולם גבוהה

מועט האור בו כי ביותר התחתון

נעלם שהוא כך כדי עד ומצומצם

את רואים לא וכעת לגמרי,

והעלם שבצמצום היתרון

ÌeˆÓvaL ‰ÏÚn‰cוכוח ¿««¬»∆«ƒ¿
וההעלם lb˙È‰הגבול BÓˆÚ«¿ƒ¿«∆

‰�ek‰Â ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ˜«̄∆»ƒ»…¿««»»
‡e‰L BÓk ÌeˆÓˆa¿ƒ¿¿∆
ÏÈ·La ‡e‰ ÂLÎÚ«¿»ƒ¿ƒ

Èelb‰34הצמצום על ולכן «ƒ
לא כעת שהוא כפי וההעלם

טוב". "כי נאמר

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ מעין‰) ¿«∆∆∆
הגילוי לגבי לעיל האמור

יתרון יש שאמנם והצמצום

לא הוא כעת אבל עצמו בצמצום

ניכרת, הגילוי מעלת ורק נראה

גם ‰‡„Ìהוא ˙„B·Úa, «¬«»»»
של השונים ובאופנים בקוים

דווקא תלוי מסויים שיתרון באחר שאין יתרון יש מהם אחד שבכל ה' עבודת

ומפרט שהולך כפי אחר, ÏÎ·cביתרון ‰„B·Úa ÔB¯˙È LiL Ì‚‰L∆¬«∆≈ƒ¿»¬»ƒ¿»
e‰Ú„ EÈÎ¯c35,˙BˆÓe ‰¯B˙c ‰„B·Ú‰ ÏÚעל ה' לעבודת בנוסף ¿»∆»≈«»¬»¿»ƒ¿

עסוק האדם לכאורה בה נוספת עבודה קיימת המצוות וקיום התורה לימוד ידי

מתוך נעשה שהכל מאחר אבל ('דרכיך') הגשמי הזה בעולם האישיים בענייניו

ולא ה' לעבודת למעשה הופך הכל וכו' פרטית בהשגחה הכרה בה', אמונה

וקיום התורה לימוד ידי על העבודה לעומת יתרון בכך שיש אלא בלבד זו

כיון ÚÈ„È˙המצוות, ,e‰Ú„ EÈÎ¯c ÏÎ·c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¬»ƒ¿»¿»∆»≈¿ƒ«
(EÈÎ¯c ÏÎa) ÌÏBÚ‰ È�È�Úa Ìb ‡È‰ ˙e˜Ï‡36אלוקות והחדרת ¡…ƒ«¿ƒ¿¿≈»»¿»¿»∆
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יי i"gyz'd ,fenz 'b ,gxw zyxt zay

ירידה ּבֹו יפעלּו לא העֹולם ׁשעניני ּבאפן יהיה (ּדרכי)ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּפרטית הׁשּגחה יראה עצמם ּבהם ואּדרּבא ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָחסֿוׁשלֹום,
לׁשם יהיּו מעׂשי ּדכל העבֹודה עלֿידי הּוא ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָ(ּדעהּו),

ּבכדי37ׁשמים היא הרׁשּות ּבעניני ׁשעֹוסק ּבזה ׁשּכּונתֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּכל [ּומּכיון ּומצֹות. ּבּתֹורה לעסק יּוכל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשעלֿידיֿזה
ּומצֹות, הּתֹורה קּיּום ּבׁשביל הּוא העֹולם ּבעניני ְְְְְְִִִִִִֵַָָָעסקֹו
עד רק ּבהם ועֹוסק האפׁשרי, ּככל ּבהם ממעט הּוא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלכן
הּוא העֹולם, ּבעניני ּכׁשעֹוסק ּגם ואז ׁשּמכרח], ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻּכּמה

ּדעהּו. אלקּות, ּגּלּוי ּבהם ֱִֵֶֶָָֹרֹואה

ז"לÈtŒÏÚÂו) רּבֹותינּו לׁשֹון ּדּיּוק ּגם יּובן 13הּנ"ל ¿«ƒְִֵַַַַַָ
ּדייקא, מחזיקין ּבמחלקת, מחזיקין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשאין
נבּדלּו הּתחּתֹונים ׁשּמים זה עצמּה, הּמחלקת ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹּדמציאּות
הּקּב"ה, עלֿידי ׁשּנבראה ּבריאה היא העליֹונים, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמּמים
ׁשרצה ּבּמחלקת, ׁשהחזיק היה קרח ׁשל ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוחטאֹו
ולא למּטה יּׁשארּו הּתחּתֹונים (ׁשּמים ההבּדלה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּתתקּים
ּדכמֹו להֹוסיף, ויׁש למעלה). לעלֹות הּצּמאֹון ּבהם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָיהיה
הּׁשני ּבּיֹום הּמבּדיל) (רקיע הּמחלקת ּבבריאת ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹׁשהּכּונה
הרקיע ּגם ׁשאז הּׁשליׁשי, ּבּיֹום ׁשּיתּברר ּבכדי ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהיא
ּבנֹוגע ּגם הּוא עלּֿדרֿזה טֹוב, נעׂשה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַהּמבּדיל
מּצד ׁשהיה (ּכמֹו ּבזה ׁשהּכּונה קרח, ְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלמחלקת

ּבאפן38למעלה ׁשלֹום יהיה ׁשעלֿידיֿזה ּבכדי היתה ( ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
וכּמבאר הּמחלקת. קדם ׁשהיה מּכמֹו יֹותר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹנעלה

ואל39ּבדרּוׁשים קרח אל מׁשה ּדּבר ׁשּבתחּלה ּדזה , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ
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שם.37) וטושו"ע רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב גםאבות (נעתק ואילך) 176 ע' לקמן – (תשח"י זו שנה יעקב שארית והי' ד"ה וראה

ד"בכל והעבודה הגילוי, בשביל הוא שהצמצום ההכרה מצד באה שמים" ד"לשם שהעבודה ,(17 הערה 932 ע' ח"ג בלקו"ש

בגבול. גם כח לו שיש ית', שלימותו מתגלה עצמו שבצמצום ההכרה מצד באה דעהו" עלילה38)דרכיך נורא בענין מהידוע להעיר

ואילך. 65 ס"ע ח"ה לקו"ש וראה ובכ"מ). ואילך. א יג, תולדות תו"ח ד. וישב תנחומא וראה ה. סו, (תהלים אדם בני סה"מ39)על

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

והתקרבות התחברות מאשר וחידוש פלא יותר היא העולם ענייני בתוך

ומצוות, תורה קדושה, בענייני עיסוק ידי על ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,לקדושֿברוךֿהוא
וקיום התורה לימוד על דעהו" דרכיך "בכל של והמעלה היתרון למרות

כי ושונה אחר בקו בעבודה ומותנה תלוי הזה היתרון למעשה ≈¿È„Îaƒהמצוות
B˜ÒÚLהאדם È¯·„aשל ∆ƒ¿¿ƒ¿≈

‰È‰È (EÈÎ¯c) ˙eL¯‰»¿¿»∆ƒ¿∆
ÌÏBÚ‰ È�È�ÚL ÔÙ‡aהזה ¿…∆∆ƒ¿¿≈»»

והחומרי ÏÚÙÈהגשמי ‡Ïe …ƒ¿¬
ÌBÏLÂŒÒÁ ‰„È¯È Ba¿ƒ»«¿»
עם והרצוף הקרוב המגע ולמרות

יפגעו לא הם וחומריות גשמיות

הרוחני, «»¿»¿a¯c‡Â‡במצבו
Ì‰aהגשמיים בדברים »∆

‰‡¯È ÌÓˆÚהאדם «¿»ƒ¿∆
,(e‰Úc) ˙ÈË¯t ‰ÁbL‰«¿»»¿»ƒ»≈
לא שהדבר בלבד זו שלא כך

אפילו אלא ירידה לו יגרום

מכך כתוצאה ŒÏÚיתעלה ‡e‰«
EÈNÚÓ ÏÎc ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿»«¬∆
ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰È37, ƒ¿¿≈»«ƒ

עיסוקיו שכל לכך שבנוסף

הם ("דרכיך") העולם בענייני

הרי בה', והכרה ידיעה מתוך

B˙�ekLהאדם של ומטרתו ∆«»»
È�È�Úa ˜ÒBÚL ‰Êa»∆∆≈¿ƒ¿¿≈

˙eL¯‰להשיג כוונה מתוך »¿
ŒÏÚLפרנסה È„Îa ‡È‰ƒƒ¿≈∆«

˜ÒÚÏ ÏÎeÈ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆««¬…
˙BˆÓe ‰¯Bzaללא «»ƒ¿

ÏkLההפרעה. ÔÂÈkÓe]ƒ≈»∆»
‡e‰ ÌÏBÚ‰ È�È�Úa B˜ÒÚƒ¿¿ƒ¿¿≈»»
‰¯Bz‰ Ìei˜ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ«»

,˙BˆÓeכשלעצמם בהם ענין לו ÏÎkואין Ì‰a ËÚÓÓ ‡e‰ ÔÎÏ ƒ¿»≈¿«≈»∆¿»
Á¯ÎnL ‰nk „Ú ˜¯ Ì‰a ˜ÒBÚÂ ,È¯LÙ‡‰פרנסתו כדילצורך »∆¿»ƒ¿≈»∆«««»∆À¿»

יותר ולא ומצוות, בתורה לעסוק Ê‡Âשיוכל והמטרה], הכוונה כל כאשר ¿»
בענייני העיסוק לצורךשל אמצעי אלא כשלעצמה מטרה לא הוא העולם

ה' Èelbעבודת Ì‰a ‰‡B¯ ‡e‰ ,ÌÏBÚ‰ È�È�Úa ˜ÒBÚLk Ìb«¿∆≈¿ƒ¿¿≈»»∆»∆ƒ
.e‰Úc ,˙e˜Ï‡¡…»≈

Ï"Ê e�È˙Ba¯ ÔBLÏ ˜eic Ìb Ô·eÈ Ï"p‰ ÈtŒÏÚÂ (Â13ÔÈ‡L ¿«ƒ««»«ƒ¿«≈«∆≈
,˙˜ÏÁÓa ÔÈ˜ÈÊÁÓאמרו ÈÈc˜‡,ורבותינו ÔÈ˜ÈÊÁÓלהשתמש דייקו «¿ƒƒ¿«¬…∆«¿ƒƒ»¿»

המחלוקת של מוחלטת שלילה שמשמעו ביטוי נקטו ולא "מחזיקין" בביטוי

,dÓˆÚ ˙˜ÏÁn‰ ˙e‡ÈˆÓcבעולם מחלוקת שיש העובדה עצם ƒ¿ƒ««¬…∆«¿»
ידי על בראשית ימי בששת בעולם שנבראה מהמחלוקת ÌÈnLהנובעת ‰Ê∆∆«ƒ

‰‡¯·pL ‰‡È¯a ‡È‰ ,ÌÈ�BÈÏÚ‰ ÌÈnÓ eÏc·� ÌÈ�BzÁz‰««¿ƒƒ¿¿ƒ«ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ»∆ƒ¿¿»
‰"aw‰ È„ÈŒÏÚלא ולכן «¿≈«»»

מצד מושללת שהיא לומר יתכן

בוודאי בה יש אלא מהותה עצם

חיובי ˜¯Áצד ÏL B‡ËÁÂ¿∆¿∆…«
˙˜ÏÁna ˜ÈÊÁ‰L ‰È‰»»∆∆¿ƒ««¿…∆
היינו אותה, ולבסס לחזק ורצה

‰Ïc·‰‰ Ìi˜˙zL ‰ˆ¯L∆»»∆ƒ¿«≈««¿»»
הפילוג את להנציח כך ידי ועל

e¯‡MÈ ÌÈ�BzÁz‰ ÌÈnL)∆«ƒ««¿ƒƒ»¬
‰hÓÏתמיד‰È‰È ‡ÏÂ ¿«»¿…ƒ¿∆

˙BÏÚÏ ÔB‡nv‰ Ì‰a»∆«ƒ»«¬
‰ÏÚÓÏלכוונת בניגוד ¿«¿»

זו בהבדלה ).הקדושֿברוךֿהוא
BÓÎc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒƒ¿
˙‡È¯·a ‰�ek‰L∆««»»ƒ¿ƒ«
ÚÈ˜¯) ˙˜ÏÁn‰««¬…∆»ƒ«
‡È‰ È�M‰ ÌBia (ÏÈc·n‰««¿ƒ««≈ƒƒ
ÌBia ¯¯a˙iL È„Îaƒ¿≈∆ƒ¿»≈«

,ÈLÈÏM‰בין הפרדה ידי על «¿ƒƒ
הטוב של והתעלות לרע הטוב

עליונה יותר Ìbלדרגה Ê‡L∆»«
‰NÚ� ÏÈc·n‰ ÚÈ˜¯‰»»ƒ«««¿ƒ«¬∆

,·BË'התברר' הוא והתעלהכי

הפך מפלג גורם להיות ובמקום

והתקרבות לעליה גורם להיות

‰e‡לאלוקות ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆
,Á¯˜ ˙˜ÏÁÓÏ Ú‚B�a Ìb«¿≈«¿«¬…∆…«
‰È‰L BÓk) ‰Êa ‰�ek‰L∆««»»»∆¿∆»»

‰ÏÚÓÏ „vÓ38כאשר וגם מלמעלה מכוון הכל שבעצם בחסידות כמבואר ƒ«¿«¿»
מוטלת והאחריות שלו בחירה בהחלט וזו רצוי לא דבר לעשות בוחר האדם

מכוונת שהיתה כפי קורח, מחלוקת וגם מלמעלה) מכוון הכל בעצם עליו,

È‰È‰מלמעלה ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL È„Îa ‰˙È‰מכן ואחדותÌBÏLלאחר »¿»ƒ¿≈∆«¿≈∆ƒ¿∆»
˙˜ÏÁn‰ Ì„˜ ‰È‰L BÓkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ� ÔÙ‡aשהמחלוקת כך ¿…∆«¬∆≈ƒ¿∆»»…∆««¬…∆

כוונות היו מצידו שלקורח (אלא עליה צורך ירידה של כוונה מתוך היתה

רצויות. לא אחרות,

ÌÈLe¯„a ¯‡·nÎÂ39,חסידות LÓ‰מאמרי ¯ac ‰lÁ˙aL ‰Êc ¿«¿…»«¿ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»ƒ≈…∆
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ׁשהּכּונהLÈÂז) וחׁשב טעה ׁשּקרח לזה ׁשהּסּבה לֹומר, ¿≈ְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
היא, עצמּה, ההבּדלה היא הּמבּדיל ְְְִִִִַַַַַַָָָָָּברקיע
ּדזה הּוא, והענין הּבּטּול. ענין ּבֹו היה ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹמּפני
הּתחּתֹונים ׁשּמים ּבזה ׁשהּכּונה ג) (סעיף לעיל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנתּבאר
ׁשּיהיה ּבכדי היא למּטה וירדּו העליֹונים מּמים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָנבּדלּו
חּבּור הּוא למעלה, לעלֹות והּצּמאֹון הּתׁשּוקה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָּבהם
החסדים מּצד ּכי הפּכּיֹות. מּדֹות ּדׁשּתי ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָוהתּכּללּות
ולא העליֹונים, ּבּמים היא הּמעלה הּגּלּויים), ְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָֹ(מעלת
העליֹונים מּמים יבּדלּו הּתחּתֹונים ׁשּמים צרי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָֻהיה

ה הּמעלה הּגבּורֹות, ּומּצד למּטה. הּׁשרׁשוירדּו ּבגּלּוי יא ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹ
הּתחּתֹונים ׁשּבּמים צרי ואין עצמם, הּתחּתֹונים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָּדמים
ולעלֹות מּמציאּותם לצאת וצּמאֹון ּתׁשּוקה ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָּתהיה
למּטה הּתחּתֹונים ּדמים ּבירידה ׁשהּכּונה וזה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָלמעלה.
מּצד הּוא למעלה, לעלֹות הּצּמאֹון ּבהם ׁשּיהיה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָהיא
ּוגבּורה, ּדחסד ההפכים ׁשּמחּבר האמצעי, קו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּתפארת,

ּבימינא ׂשמאלא לאּכּללא ּדענין48ׁשּיהיה ולהיֹות . ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָ
הּבּטּול מּצד הּוא היה49ההתּכּללּות ׁשּלא קרח לכן , ְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֹ

זה. ענין אצלֹו הּונח לא ְְְִִֶֶַָֹּבבּטּול,

LÈÂּדכל להעבֹודה ּבנֹוגע הּוא ׁשעלּֿדרֿזה לֹומר, ¿≈ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָ
העּלּוי ּגדל ׁשּיֹודע ׁשהגם ּדזה ׁשמים, לׁשם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹמעׂשי
עצמם, העֹולם ּבעניני אלקּות ידיעת דעהּו, ּדרכי ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּדבכל
אמצעי רק העֹולם ּבעניני עסקֹו ּכל יהיה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָּומּכלֿמקֹום
לקּים הּבּטּול עלֿידי הּוא ּומצֹות, הּתֹורה קּיּום ְְְְִִִִִֵֵַַַַָּבׁשביל
את לרּוֹות לא היא ׁשעבֹודתֹו ּדמּכיון העליֹון. ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹרצֹון
מסּור ׁשהּוא אּלא ּבנפׁשֹו, אלקּות ּגּלּוי ׁשּיהיה ְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָֹצמאֹונֹו
ׁשּידע הּגּלּוי לֹו נֹוגע אין לכן הקּב"ה, רצֹון לקּים ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָונתּון
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בזה). רצה לא שקרח מפני פרשתנו.48)אז, ריש ח"ג זהר ואילך.49)ראה סע"א י, נח תו"א ראה
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‰�ek‰L ·LÁÂ ‰ÚË Á¯wL ‰ÊÏ ‰aq‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ (Ê¿≈«∆«ƒ»¿∆∆…«»»¿»«∆««»»
dÓˆÚ ‰Ïc·‰‰ ‡È‰ ÏÈc·n‰ ÚÈ˜¯aרצה הזו הטעות ובעקבות »»ƒ«««¿ƒƒ««¿»»«¿»

הפילוג, את ולהנציח במחלוקת ÔÈ�Úלהחזיק Ba ‰È‰ ‡lL È�tÓ ,‡È‰ƒƒ¿≈∆…»»ƒ¿«
Ïeha‰הביטול מדוע ומבאר והולך עצמית, ויישות גאווה היה שלו והמניע «ƒ

מחלוקת. המונעת התכונה הוא

‰Êc ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿∆
(‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ
ÌÈnL ‰Êa ‰�ek‰L∆««»»»∆∆«ƒ
ÌÈnÓ eÏc·� ÌÈ�BzÁz‰««¿ƒƒ¿¿ƒ«ƒ
‰hÓÏ e„¯ÈÂ ÌÈ�BÈÏÚ‰»∆¿ƒ¿»¿¿«»

‡È‰המים של לטובתם ƒ
È‰iL‰התחתונים È„Îaƒ¿≈∆ƒ¿∆

ÔB‡nv‰Â ‰˜eLz‰ Ì‰a»∆«¿»¿«ƒ»
,‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏשל ובסופו «¬¿«¿»

יותר גבוהה לדרגה יתעלו דבר

ההבדלה לפני שהיו מכפי

רצון של זה וענין וההפרדה,

למעלה לעלות התחתונים המים

˙eÏlk˙‰Â ¯eaÁ ‡e‰ƒ¿ƒ¿«¿
ואיחוד BcÓ˙שילוב ÈzLcƒ¿≈ƒ

„vÓ Èk .˙BikÙ‰»¿ƒƒƒ«
ÌÈÈelb‰ ˙ÏÚÓ) ÌÈ„ÒÁ‰«¬»ƒ«¬««ƒƒ
הוא החסד מידת של טבעה כי

ולהשפיע ‰ÏÚn‰לגלות ,(««¬»
ÌÈ�BÈÏÚ‰ ÌÈna ‡È‰שהם ƒ««ƒ»∆¿ƒ

שיש מאחר יותר גבוהה בדרגה

גילוי, יותר ‰È‰בהם ‡ÏÂ¿…»»
ÌÈ�BzÁz‰ ÌÈnL CÈ¯»̂ƒ∆«ƒ««¿ƒ
ÌÈ�BÈÏÚ‰ ÌÈnÓ eÏc·ÈÀ¿¿ƒ«ƒ»∆¿ƒ

‰hÓÏ e„¯ÈÂיש למטה כי ¿≈¿¿«»
ואם למעלה מאשר גילוי פחות

תועלת. ללא היא הירידה כן

,˙B¯e·b‰ „vÓeשעניינן ƒ««¿
ההשפעה ומניעת צמצום

Èel‚a ‡È‰ ‰ÏÚn‰««¬»ƒ¿ƒ
,ÌÓˆÚ ÌÈ�BzÁz‰ ÌÈÓc L¯M‰מהמים נעלים יותר הם שבשורשם «…∆¿«ƒ««¿ƒ«¿»

ÔB‡nˆÂהעליונים ‰˜eLz ‰È‰z ÌÈ�BzÁz‰ ÌÈnaL CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ∆««ƒ««¿ƒƒ¿∆¿»¿ƒ»
ÓÏ ˙BÏÚÏÂ Ì˙e‡ÈˆnÓ ˙‡ˆÏ‰ÏÚעצמו בצמצום מעלה יש כי »≈ƒ¿ƒ»¿«¬¿«¿»

החסד מידת מצד שבין כך לבוא) לעתיד רק תתגלה שכאמור (המעלה

מעלת את (שמדגישה הגבורה מידת מצד ובין הגילויים) מעלת את (שמדגישה

למעלה לעלות ושואפים למטה נמצאים התחתונים המים בו המצב ההעלם)

רצוי. הכי המצב לא ‰ÌÈ�BzÁzהוא ÌÈÓc ‰„È¯Èa ‰�ek‰L ‰ÊÂ¿∆∆««»»ƒƒ»¿«ƒ««¿ƒ
„vÓ ‡e‰ ,‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ ÔB‡nv‰ Ì‰a ‰È‰iL ‡È‰ ‰hÓÏ¿«»ƒ∆ƒ¿∆»∆«ƒ»«¬¿«¿»ƒ«

,ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ,˙¯‡Ùz‰(גבורה) הגבורה קו ואינו (חסד) הימין קו שאינו «ƒ¿∆∆«»∆¿»ƒ
e·‚e¯‰אלא „ÒÁc ÌÈÎÙ‰‰ ¯aÁnL,יחד גם שניהם את ומשלב ∆¿«≈«¬»ƒ¿∆∆¿»

‡�ÈÓÈa ‡Ï‡ÓN ‡Ïlk‡Ï ‰È‰iL48בימין השמאל של התכללות ∆ƒ¿∆¿ƒ«¿»¿»»ƒƒ»
ביחד. ‰Ïehaוחיבורם „vÓ ‡e‰ ˙eÏlk˙‰‰ ÔÈ�Úc ˙BÈ‰ÏÂ49, ¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ¿«¿ƒ««ƒ

דברים שני בין ואיחוד חיבור כי

כל כאשר רק להיות יכול הפכיים

ולא עצמו את מבטל מהם אחד

(כמובא מציאותו את מדגיש

ז"ל חכמינו מאמר על בחסידות

שלום "עושה הכתוב על

הוא גבריאל שהמלאך במרומיו"

של "שר ונקרא הגבורה במידת

במידת הוא מיכאל והמלאך אש"

מים" של "שר ונקרא החסד

את זה מכבים "אין זאת ובכל

לגבי בטלים שניהם כי זה"

שני כמשל הקדושֿברוךֿהוא,

יש עצמו בפני אחד שכל שרים

משלו ורצונות משלו מעמד לו

הם המלך לפני בעמדם אבל

משלהם רצונות להם ואין בטלים

לזה) זה מנגדים אינם וממילא

‰È‰ ‡lL Á¯˜ ÔÎÏ»≈…«∆…»»
Á�e‰ ‡Ï ,Ïeh·aהובן ¿ƒ…«

Ê‰ונתפס ÔÈ�Ú BÏˆ‡של ∆¿ƒ¿»∆
להחזיק רצה וממילא ההתכללות

.במחלוקת
‰ÊŒC¯cŒÏÚL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«∆∆∆
במעלת לעיל לאמור בדומה

המחלוקת שלילת לעניין הביטול

‰„B·Ú‰Ï Ú‚B�a ‡e‰¿≈«¿»¬»
,ÌÈÓL ÌLÏ EÈNÚÓ ÏÎc¿»«¬∆¿≈»«ƒ
Ï„b Ú„BiL Ì‚‰L ‰Êc¿∆∆¬«∆≈«…∆
EÈÎ¯c ÏÎ·c ÈelÚ‰»ƒƒ¿»¿»∆
˙e˜Ï‡ ˙ÚÈ„È ,e‰Ú„»≈¿ƒ«¡…

,ÌÓˆÚ ÌÏBÚ‰ È�È�Úaבתורה העיסוק לגבי אפילו ויתרון מעלה שהיא ¿ƒ¿¿≈»»«¿»
‰ÌÏBÚומצוות È�È�Úa B˜ÒÚ Ïk ‰È‰È ÌB˜ÓŒÏkÓeעניין בתור לא ƒ»»ƒ¿∆»ƒ¿¿ƒ¿¿≈»»
אלאחשו עצמו בפני ונעלה ‰Bz¯‰ב Ìei˜ ÏÈ·La ÈÚˆÓ‡ ˜«̄∆¿»ƒƒ¿ƒƒ«»

Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,˙BˆÓeכדי שלו האישיים והרצונות המציאות של ƒ¿«¿≈«ƒ
˙‡ ˙Be¯Ï ‡Ï ‡È‰ B˙„B·ÚL ÔÂÈkÓc .ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ Ìi˜Ï¿«≈¿»∆¿¿ƒ≈»∆¬»ƒ…¿«∆

B�B‡Óˆהאישי,BLÙ�a ˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰iLזוהי שכמובן אף ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ¡…¿«¿
ביותר נעלית ‰˜a"‰,שאיפה ÔBˆ¯ Ìi˜Ï Ôe˙�Â ¯eÒÓ ‡e‰L ‡l‡∆»∆»¿»¿«≈¿«»»

ה' רצון מול אל העצמית יישותו ביטול ‰Èelbתוך BÏ Ú‚B� ÔÈ‡ ÔÎÏ»≈≈≈««ƒ
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ׁשלֹום ּבדברי אחריהם מחּזר והיה ּכי40עדתֹו הּוא, , ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָ
את ּברר (ּתפארת) הּׁשליׁשי ׁשּיֹום ּדכמֹו חׁשב ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹמׁשה
עלּֿדרֿזה הּׁשני, ּבּיֹום ׁשּנעׂשה וההבּדלה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמחּצה
ׁשליׁשי [ׁשהיה ׁשּמׁשה לקרח, ּבנֹוגע ּגם ,41יהיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

לא42ּתפארת קרח ּכי ּכן, היה ׁשּלא [אּלא אֹותֹו. יברר [ ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ
ּבזה ּבמחלקת].43רצה להחזיק היה ּורצֹונֹו , ְְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂׁשּוּיּקח הּתרּגּום ּׁשּמֹוסיף מה לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְִִֵֵֶֶַַַַַָ
הּוא רקיעואתּפלגקרח עלּֿדר קרח, ְְְִִֵֶֶַַַַָֹֹ

על (ּכּנ"ל) רֹומז עצמֹו קרח ׁשל ׁשּׁשמֹו אף ְְְִֵֶֶַַַַַַַַֹהּמבּדיל,
קרח ׁשל ׁשמֹו ּכי הּקרח), ּכעין (רקיע הּמבּדיל 44רקיע ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

קרחה ּפּלּוג45(מּלׁשֹון הּוא הּטבע46ׁשענינּה על מֹורה ( ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ
הּקּב"ה. עלֿידי ׁשּנברא למחלקת) נֹוטה (ׁשהיה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלֹו
ׁשעׂשה הּמחלקת מעׂשה הּוא קרח, וּיּקח ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹמהּֿׁשאיןּֿכן
אּונקלֹוס' ה'ּתרּגּום ּׁשמחּדׁש מה וזהּו ּובבחירתֹו. ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָּברצֹונֹו
הּמבּדיל, רקיע עלּֿדר קרח ואתּפלג הּוא קרח ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹֹּדוּיּקח
ּברצֹונֹו היה ׁשּזה אף קרח, ּדמחלקת הּמעׂשה ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹׁשּגם
עלֿידי ׁשּנברא הּמבּדיל רקיע עלּֿדר הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּובבחירתֹו,
היא הּמבּדיל הרקיע ּבבריאת ׁשהּכּונה ּדכמֹו ְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָהּקּב"ה.
ּגם הּוא עלּֿדרֿזה הּׁשליׁשי, ּבּיֹום ׁשּיתּברר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּבכדי
ּבכדי היא למעלה) (מּצד ּבזה ׁשהּכּונה קרח, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואתּפלג

מׁשה עלֿידי ּכּנ"ל.47ׁשּיתּברר , ְְִֵֵֶֶַַַָֹ
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שכב. ע' 40.13)תרכ"ז שבהערה פכ"ב.41)פרש"י משלי מדרש וראה ועוד. יו"ד. יתרו תנחומא שם. גאון ר"נ וראה א. פח, שבת

תשיז.42) ס"ע שם אוה"ת לברר43)ראה יעקב שרצה מה בענין ג כד, וישלח בתו"א מהמבואר ולהעיר שם. תרכ"ז בסה"מ כ"ה

שגם משמע רצה לא שקרח שאומר דמזה לומר, ויש שבירה". בבחי' למטה עדיין שהוא כו' עשו מצד היא "שהמניעה עשו את

רצה. שלא אלא משה, ע"י שיתברר מניעה הי' לא קרח של דרגתו עיי"ש.44)מצד בשמא, מדייק הוה מאיר ר' ב: פג, יומא ראה

ואילך)). רפח ס"ע ח"א באגרותֿקודש (נדפס 4 (ע' א סי' תשל"ד) (קה"ת, וביאורים תשובות בארוכה ב.45)וראה קט, סנהדרין

אגודות46) תעשו לא ב) יג, (יבמות רז"ל ע"ז שדרשו א) יד, (ראה תתגודדו" ל"לא קרחה" תשימו ד"ולא מהסמיכות ולהעיר

להרמ סהמ"צ וראה בכםאגודות. קרחה תשימו שלא . . אגודות אגודות תשימו לא תתגודדו "לא עה"פ: וביל"ש מה. מל"ת ב"ם

אגודות". אגודות ועשאן לישראל קרח שעשה המבדיל47)כשם לרקיע קרח" ד"ואתפלג שהדמיון ואילך, 118 ע' ח"ח בלקו"ש

פרשתנו רש"י (ראה אהרן בכהונת תוקף נתוסף קרח מחלוקת שע"י זה הוא עי"ז, שנעשה העילוי בשביל היא בההבדלה שהכוונה

נאמר השלישי ביום [שלכן גופא וההבדלה המחיצה בירור יהי' שאח"כ היתה המבדיל ברקיע שהכוונה דכמו להוסיף, ויש ח). יח,

נשלמה לא זו שכוונה (אלא יתברר עצמו שקרח היתה בזה שהכוונה קרח", ב"ואתפלג הוא עד"ז המים], מלאכת על גם טוב" "כי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÌBÏL È¯·„a Ì‰È¯Á‡ ¯fÁÓ ‰È‰Â B˙„Ú Ï‡Â Á¯˜ Ï‡40,ורק ∆…«¿∆¬»¿»»¿«≈«¬≈∆¿ƒ¿≈»
חמורות תוצאות לכך היו לשלום סירבו ועדתו שקורח בתורהלאחר כמסופר

) ÈLÈÏM‰ ÌBiL BÓÎc ·LÁ ‰LÓ Èk ,‡e‰מידת Ùz‡¯˙שהוא ƒ…∆»«ƒ¿∆«¿ƒƒƒ¿∆∆
ומידת האור נברא בו הראשון היום של מידתו שהיא החסד מידת בין המשלבת

היום של מידתו שהיא הגבורה

ביום המחלוקת נבראה בה השני

המורכב ויופי כתפארת השני,

חשב רבנו ומשה שונים) מגוונים

השלישי שהיום כשם ≈≈a¯¯כי
‰Ïc·‰‰Â ‰vÁn‰ ˙‡∆«¿ƒ»¿««¿»»

È�M‰ ÌBia ‰NÚpLותיקן ∆«¬»««≈ƒ
אותה, והעלה ∆∆»ŒC¯cŒÏÚאותה

,Á¯˜Ï Ú‚B�a Ìb ‰È‰È ‰Ê∆ƒ¿∆«¿≈«¿…«
ÈLÈÏL ‰È‰L] ‰LnL41, ∆…∆∆»»¿ƒƒ

שנולד כיוון להוריו השלישי

מידת כמו ואהרן מרים לאחר

˙¯‡Ùz42המידה שהיא ƒ¿∆∆
החסד מידות אחרי השלישית

‡B˙Bוהגבורה] ¯¯·Èומתוך ¿»≈
דברי אליו דיבר משה זה, רצון

Ôk,שלום. ‰È‰ ‡lL ‡l‡]∆»∆…»»≈
משה של רצונו דבר של ובסופו

לברר וכך קורח עם שלום לעשות

הפועל אל יצא לא אותו ולהעלות

נפסקה לא ˜¯Áוהמחלוקת Èkƒ…«
‰Êa ‰ˆ¯ ‡Ï43B�Bˆ¯e , …»»»∆¿

˙˜ÏÁÓa ˜ÈÊÁ‰Ï ‰È‰»»¿«¬ƒ¿«¬…∆
כוונה מתוך לא כשלעצמה,

לעליה זה ידי על ].להגיע
¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂעוד ¿«ƒ∆≈¿»≈

המאמר בתחילת שנשאלה השאלה את ‰Ìeb¯zוליישב ÛÈÒBnM ‰Ó«∆ƒ««¿
,Á¯˜ ‚Ït˙‡Â ‡e‰ Á¯˜ ÁwieL'אלימלך 'נועם מספר כך על ומובא ∆«ƒ«…«¿ƒ¿¿≈…«

הוא קורח" ‡Ûש"ואתפלג ,ÏÈc·n‰ ÚÈ˜¯ C¯cŒÏÚאין שלכאורה «∆∆»ƒ«««¿ƒ«

כיון הזו בדוגמא ÏÚצורך (Ï"pk) ÊÓB¯ BÓˆÚ Á¯˜ ÏL BÓML∆¿∆…««¿≈«««
,(Á¯w‰ ÔÈÚk ÚÈ˜¯) ÏÈc·n‰ ÚÈ˜¯הוא כך על BÓLוהמענה Èk »ƒ«««¿ƒ»ƒ«¿≈«∆«ƒ¿

Á¯˜ ÏL44עצמו ˜¯Á‰מצד ÔBLlÓ)45‚elt ‡e‰ d�È�ÚL46( ∆…«ƒ¿»¿»∆ƒ¿»»ƒ
˙˜ÏÁÓÏ ‰ËB� ‰È‰L) BlL Ú·h‰ ÏÚ ‰¯BÓטבעו )מצד ∆««∆«∆∆»»∆¿«¬…∆

‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ ‡¯·pL∆ƒ¿»«¿≈«»»
שהמחלוקת לעיל נתבאר וכבר

הקדושֿ ידי על שנבראה כפי

חיובית כוונה בה יש ברוךֿהוא

עליה. צורך ירידה כעין והיא

,Á¯˜ ÁwiÂ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«ƒ«…«
˙˜ÏÁn‰ ‰NÚÓ ‡e‰«¬≈««¬…∆
B˙¯ÈÁ··e B�Bˆ¯a ‰NÚL∆»»ƒ¿ƒ¿ƒ»

כוונה רצויה.מתוך לא ומטרה

LcÁÓM ‰Ó e‰ÊÂומוסיף ¿∆«∆¿«≈
'ÒBÏ˜�e‡ Ìeb¯z'‰««¿¿¿
‚Ït˙‡Â ‡e‰ Á¯˜ ÁwiÂc¿«ƒ«…«¿ƒ¿¿≈

Á¯˜שהדבר מבואר כך ועל …«
¯˜ÚÈהוא C¯cŒÏÚ«∆∆»ƒ«

,ÏÈc·n‰ולהוסיף לחדש ««¿ƒ
˙˜ÏÁÓc ‰NÚn‰ ÌbL∆«««¬∆¿«¿…∆
‰È‰ ‰fL Û‡ ,Á¯…̃««∆∆»»

B˙¯ÈÁ··e B�Bˆ¯aוהוא ƒ¿ƒ¿ƒ»
בכוונה זאת עשה לא מצידו

זה גם זאת בכל ‰e‡טובה,
ÏÈc·n‰ ÚÈ˜¯ C¯cŒÏÚ«∆∆»ƒ«««¿ƒ
‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ ‡¯·pL∆ƒ¿»«¿≈«»»

וחיובית. טובה ¿BÓÎcƒבכוונה
ÚÈ˜¯‰ ˙‡È¯·a ‰�ek‰L∆««»»ƒ¿ƒ«»»ƒ«

‡È‰ ÏÈc·n‰לטובהÈ„Îa ««¿ƒƒƒ¿≈
,ÈLÈÏM‰ ÌBia ¯¯a˙iL∆ƒ¿»≈««¿ƒƒ
„vÓ) ‰Êa ‰�ek‰L ,Á¯˜ ‚Ït˙‡Â Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆«¿ƒ¿¿≈…«∆««»»»∆ƒ«

‰ÏÚÓÏעצמו קורח של לכוונות a˙iL¯¯בניגוד È„Îa ‡È‰ ( ¿«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈
‰LÓ È„ÈŒÏÚ47,יתעלה דבר של Ï"pk.ובסופו «¿≈…∆««
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ׁשהּכּונהLÈÂז) וחׁשב טעה ׁשּקרח לזה ׁשהּסּבה לֹומר, ¿≈ְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
היא, עצמּה, ההבּדלה היא הּמבּדיל ְְְִִִִַַַַַַָָָָָּברקיע
ּדזה הּוא, והענין הּבּטּול. ענין ּבֹו היה ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹמּפני
הּתחּתֹונים ׁשּמים ּבזה ׁשהּכּונה ג) (סעיף לעיל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנתּבאר
ׁשּיהיה ּבכדי היא למּטה וירדּו העליֹונים מּמים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָנבּדלּו
חּבּור הּוא למעלה, לעלֹות והּצּמאֹון הּתׁשּוקה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָּבהם
החסדים מּצד ּכי הפּכּיֹות. מּדֹות ּדׁשּתי ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָוהתּכּללּות
ולא העליֹונים, ּבּמים היא הּמעלה הּגּלּויים), ְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָֹ(מעלת
העליֹונים מּמים יבּדלּו הּתחּתֹונים ׁשּמים צרי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָֻהיה

ה הּמעלה הּגבּורֹות, ּומּצד למּטה. הּׁשרׁשוירדּו ּבגּלּוי יא ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹ
הּתחּתֹונים ׁשּבּמים צרי ואין עצמם, הּתחּתֹונים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָּדמים
ולעלֹות מּמציאּותם לצאת וצּמאֹון ּתׁשּוקה ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָּתהיה
למּטה הּתחּתֹונים ּדמים ּבירידה ׁשהּכּונה וזה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָלמעלה.
מּצד הּוא למעלה, לעלֹות הּצּמאֹון ּבהם ׁשּיהיה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָהיא
ּוגבּורה, ּדחסד ההפכים ׁשּמחּבר האמצעי, קו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּתפארת,

ּבימינא ׂשמאלא לאּכּללא ּדענין48ׁשּיהיה ולהיֹות . ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָ
הּבּטּול מּצד הּוא היה49ההתּכּללּות ׁשּלא קרח לכן , ְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֹ

זה. ענין אצלֹו הּונח לא ְְְִִֶֶַָֹּבבּטּול,

LÈÂּדכל להעבֹודה ּבנֹוגע הּוא ׁשעלּֿדרֿזה לֹומר, ¿≈ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָ
העּלּוי ּגדל ׁשּיֹודע ׁשהגם ּדזה ׁשמים, לׁשם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹמעׂשי
עצמם, העֹולם ּבעניני אלקּות ידיעת דעהּו, ּדרכי ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּדבכל
אמצעי רק העֹולם ּבעניני עסקֹו ּכל יהיה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָּומּכלֿמקֹום
לקּים הּבּטּול עלֿידי הּוא ּומצֹות, הּתֹורה קּיּום ְְְְִִִִִֵֵַַַַָּבׁשביל
את לרּוֹות לא היא ׁשעבֹודתֹו ּדמּכיון העליֹון. ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹרצֹון
מסּור ׁשהּוא אּלא ּבנפׁשֹו, אלקּות ּגּלּוי ׁשּיהיה ְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָֹצמאֹונֹו
ׁשּידע הּגּלּוי לֹו נֹוגע אין לכן הקּב"ה, רצֹון לקּים ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָונתּון
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בזה). רצה לא שקרח מפני פרשתנו.48)אז, ריש ח"ג זהר ואילך.49)ראה סע"א י, נח תו"א ראה
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‰�ek‰L ·LÁÂ ‰ÚË Á¯wL ‰ÊÏ ‰aq‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ (Ê¿≈«∆«ƒ»¿∆∆…«»»¿»«∆««»»
dÓˆÚ ‰Ïc·‰‰ ‡È‰ ÏÈc·n‰ ÚÈ˜¯aרצה הזו הטעות ובעקבות »»ƒ«««¿ƒƒ««¿»»«¿»

הפילוג, את ולהנציח במחלוקת ÔÈ�Úלהחזיק Ba ‰È‰ ‡lL È�tÓ ,‡È‰ƒƒ¿≈∆…»»ƒ¿«
Ïeha‰הביטול מדוע ומבאר והולך עצמית, ויישות גאווה היה שלו והמניע «ƒ

מחלוקת. המונעת התכונה הוא

‰Êc ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿∆
(‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ
ÌÈnL ‰Êa ‰�ek‰L∆««»»»∆∆«ƒ
ÌÈnÓ eÏc·� ÌÈ�BzÁz‰««¿ƒƒ¿¿ƒ«ƒ
‰hÓÏ e„¯ÈÂ ÌÈ�BÈÏÚ‰»∆¿ƒ¿»¿¿«»

‡È‰המים של לטובתם ƒ
È‰iL‰התחתונים È„Îaƒ¿≈∆ƒ¿∆

ÔB‡nv‰Â ‰˜eLz‰ Ì‰a»∆«¿»¿«ƒ»
,‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏשל ובסופו «¬¿«¿»

יותר גבוהה לדרגה יתעלו דבר

ההבדלה לפני שהיו מכפי

רצון של זה וענין וההפרדה,

למעלה לעלות התחתונים המים

˙eÏlk˙‰Â ¯eaÁ ‡e‰ƒ¿ƒ¿«¿
ואיחוד BcÓ˙שילוב ÈzLcƒ¿≈ƒ

„vÓ Èk .˙BikÙ‰»¿ƒƒƒ«
ÌÈÈelb‰ ˙ÏÚÓ) ÌÈ„ÒÁ‰«¬»ƒ«¬««ƒƒ
הוא החסד מידת של טבעה כי

ולהשפיע ‰ÏÚn‰לגלות ,(««¬»
ÌÈ�BÈÏÚ‰ ÌÈna ‡È‰שהם ƒ««ƒ»∆¿ƒ

שיש מאחר יותר גבוהה בדרגה

גילוי, יותר ‰È‰בהם ‡ÏÂ¿…»»
ÌÈ�BzÁz‰ ÌÈnL CÈ¯»̂ƒ∆«ƒ««¿ƒ
ÌÈ�BÈÏÚ‰ ÌÈnÓ eÏc·ÈÀ¿¿ƒ«ƒ»∆¿ƒ

‰hÓÏ e„¯ÈÂיש למטה כי ¿≈¿¿«»
ואם למעלה מאשר גילוי פחות

תועלת. ללא היא הירידה כן

,˙B¯e·b‰ „vÓeשעניינן ƒ««¿
ההשפעה ומניעת צמצום

Èel‚a ‡È‰ ‰ÏÚn‰««¬»ƒ¿ƒ
,ÌÓˆÚ ÌÈ�BzÁz‰ ÌÈÓc L¯M‰מהמים נעלים יותר הם שבשורשם «…∆¿«ƒ««¿ƒ«¿»

ÔB‡nˆÂהעליונים ‰˜eLz ‰È‰z ÌÈ�BzÁz‰ ÌÈnaL CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ∆««ƒ««¿ƒƒ¿∆¿»¿ƒ»
ÓÏ ˙BÏÚÏÂ Ì˙e‡ÈˆnÓ ˙‡ˆÏ‰ÏÚעצמו בצמצום מעלה יש כי »≈ƒ¿ƒ»¿«¬¿«¿»

החסד מידת מצד שבין כך לבוא) לעתיד רק תתגלה שכאמור (המעלה

מעלת את (שמדגישה הגבורה מידת מצד ובין הגילויים) מעלת את (שמדגישה

למעלה לעלות ושואפים למטה נמצאים התחתונים המים בו המצב ההעלם)

רצוי. הכי המצב לא ‰ÌÈ�BzÁzהוא ÌÈÓc ‰„È¯Èa ‰�ek‰L ‰ÊÂ¿∆∆««»»ƒƒ»¿«ƒ««¿ƒ
„vÓ ‡e‰ ,‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ ÔB‡nv‰ Ì‰a ‰È‰iL ‡È‰ ‰hÓÏ¿«»ƒ∆ƒ¿∆»∆«ƒ»«¬¿«¿»ƒ«

,ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ,˙¯‡Ùz‰(גבורה) הגבורה קו ואינו (חסד) הימין קו שאינו «ƒ¿∆∆«»∆¿»ƒ
e·‚e¯‰אלא „ÒÁc ÌÈÎÙ‰‰ ¯aÁnL,יחד גם שניהם את ומשלב ∆¿«≈«¬»ƒ¿∆∆¿»

‡�ÈÓÈa ‡Ï‡ÓN ‡Ïlk‡Ï ‰È‰iL48בימין השמאל של התכללות ∆ƒ¿∆¿ƒ«¿»¿»»ƒƒ»
ביחד. ‰Ïehaוחיבורם „vÓ ‡e‰ ˙eÏlk˙‰‰ ÔÈ�Úc ˙BÈ‰ÏÂ49, ¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ¿«¿ƒ««ƒ

דברים שני בין ואיחוד חיבור כי

כל כאשר רק להיות יכול הפכיים

ולא עצמו את מבטל מהם אחד

(כמובא מציאותו את מדגיש

ז"ל חכמינו מאמר על בחסידות

שלום "עושה הכתוב על

הוא גבריאל שהמלאך במרומיו"

של "שר ונקרא הגבורה במידת

במידת הוא מיכאל והמלאך אש"

מים" של "שר ונקרא החסד

את זה מכבים "אין זאת ובכל

לגבי בטלים שניהם כי זה"

שני כמשל הקדושֿברוךֿהוא,

יש עצמו בפני אחד שכל שרים

משלו ורצונות משלו מעמד לו

הם המלך לפני בעמדם אבל

משלהם רצונות להם ואין בטלים

לזה) זה מנגדים אינם וממילא

‰È‰ ‡lL Á¯˜ ÔÎÏ»≈…«∆…»»
Á�e‰ ‡Ï ,Ïeh·aהובן ¿ƒ…«

Ê‰ונתפס ÔÈ�Ú BÏˆ‡של ∆¿ƒ¿»∆
להחזיק רצה וממילא ההתכללות

.במחלוקת
‰ÊŒC¯cŒÏÚL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«∆∆∆
במעלת לעיל לאמור בדומה

המחלוקת שלילת לעניין הביטול

‰„B·Ú‰Ï Ú‚B�a ‡e‰¿≈«¿»¬»
,ÌÈÓL ÌLÏ EÈNÚÓ ÏÎc¿»«¬∆¿≈»«ƒ
Ï„b Ú„BiL Ì‚‰L ‰Êc¿∆∆¬«∆≈«…∆
EÈÎ¯c ÏÎ·c ÈelÚ‰»ƒƒ¿»¿»∆
˙e˜Ï‡ ˙ÚÈ„È ,e‰Ú„»≈¿ƒ«¡…

,ÌÓˆÚ ÌÏBÚ‰ È�È�Úaבתורה העיסוק לגבי אפילו ויתרון מעלה שהיא ¿ƒ¿¿≈»»«¿»
‰ÌÏBÚומצוות È�È�Úa B˜ÒÚ Ïk ‰È‰È ÌB˜ÓŒÏkÓeעניין בתור לא ƒ»»ƒ¿∆»ƒ¿¿ƒ¿¿≈»»
אלאחשו עצמו בפני ונעלה ‰Bz¯‰ב Ìei˜ ÏÈ·La ÈÚˆÓ‡ ˜«̄∆¿»ƒƒ¿ƒƒ«»

Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,˙BˆÓeכדי שלו האישיים והרצונות המציאות של ƒ¿«¿≈«ƒ
˙‡ ˙Be¯Ï ‡Ï ‡È‰ B˙„B·ÚL ÔÂÈkÓc .ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ Ìi˜Ï¿«≈¿»∆¿¿ƒ≈»∆¬»ƒ…¿«∆

B�B‡Óˆהאישי,BLÙ�a ˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰iLזוהי שכמובן אף ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ¡…¿«¿
ביותר נעלית ‰˜a"‰,שאיפה ÔBˆ¯ Ìi˜Ï Ôe˙�Â ¯eÒÓ ‡e‰L ‡l‡∆»∆»¿»¿«≈¿«»»

ה' רצון מול אל העצמית יישותו ביטול ‰Èelbתוך BÏ Ú‚B� ÔÈ‡ ÔÎÏ»≈≈≈««ƒ
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ׁשּלמעלה הּבליּֿגבּול אֹורֿאיןֿסֹוף ּגּלּוי נמׁש ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָהּנּסים
הּוא אּלּו ענינים ּדב' והּׁשרׁש ּבעֹולמֹות. ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹמהתלּבׁשּות
היא והגּבלה) (צמצּום הּטבע ּדהנהגת ּוגבּורֹות. ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָחסדים
ּדוקא הּטבעית ׁשּבהנהגה ּדזה לֹומר [ויׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמהּגבּורֹות
הּגבּורֹות ׁשּׁשרש מּפני הּוא ׁשניתי ּדלא הענין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמתּגּלה
ׁשּלמעלה (ּגּלּוי והּנּסים החסדים], מּׁשרׁש למעלה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹהּוא
ׂשמאלא לאּכּללא וענין מהחסדים. הם הּטבע) ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָמהגּבלת

ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ׁשהּגּלּוי הּוא, ׁשעלּֿבימינא הּבליּֿגבּול ְְְִִִִֵֶֶַַַָ
ּדהגם אּלא הּטבע, ּדׂשּדּוד ּבאפן לא הּוא הּנּסים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹידי
נס ׁשהּוא ּבגּלּוי רֹואים ּבמציאּותֹו, נׁשאר ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָׁשהּטבע
ּׁשּכתּוב ּדמה לֹומר, יׁש ואּולי מהּטבע. ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּלמעלה

רחמים52ּבּתניא מּדת ּבֹו ׁשּתף התּגּלּות53ּדענין הּוא ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָ
ּבזה הּכּונה ּומֹופתים, ואֹותֹות צּדיקים עלֿידי ְְְֱִִִֵֶַַַַָָָֹאלקּות
הּצּדיקים] [ׁשעלֿידי ּומֹופתים לאֹותֹות (ּבעּקר) ְְְְִִִִִֵֶַַַָהיא
והּמֹופתים ׁשהאֹותֹות ּבֹו), (ׁשּתף ּבּטבע ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻהּמלּבׁשים
מלּבׁשים (ׁשּבֹו והּטבע מהחסדים, הם מהּטבע ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּלמעלה
אּלּו ּומֹופתים אֹותֹות ולכן מהּגבּורֹות, הּוא ְְְְִִֵֵֵַַָהּמֹופתים)
ההפכים ׁשני ׁשּמחּברת ּתפארת, הרחמים, מּמּדת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהם

ּוגבּורה. ְְֶֶָּדחסד

È‰BÊÂּדי"ב להּגאּלה גֹו' ּבחּיים נפׁשנּו ּדהּׂשם הּׁשּיכּות ¿ƒְְְְְִֵַַַַַַַָָָֻ
התחלת ּגם (ּכֹולל ּתּמּוז ּדי"ב הּגאּולה ּכי ְְְִֵַַַַַַָָּתּמּוז,
ׁשּלמעלה ּגלּוי נס היתה ּתּמּוז) ּבג' ׁשהיתה ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָהּגאּולה
ּובּטּול ּדׂשּדּוד ּבאפן זה היה לא ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמהּטבע,
ׁשּגם מּזֹו ויתירה ּבמציאּותֹו, נׁשאר ׁשהּטבע אּלא ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּטבע,
לסּיע הכרחּו ּומּכלֿמקֹום ּבתקּפם, אז נׁשארּו ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻהּמנּגדים
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Ú·h‰ ˙Ïa‚‰a LaÏÓעלֿידי אלוקות מגלה הקדושֿברוךֿהוא וכאשר ¿À»¿«¿»««∆«
מלובשות שלא האלוקות בחינות של התגלות יש מהטבע, שלמעלה ניסים

‰ÌÈqpבטבע È„ÈŒÏÚÂ מהטבע), ‡ŒÔÈ‡Œ¯Bשלמעלה Èelb CLÓ� ¿«¿≈«ƒƒƒ¿»ƒ≈
ÛBÒהאלוקי˙BÓÏBÚa ˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL Ïe·bŒÈÏa‰ומאחר «¿ƒ¿∆¿«¿»≈ƒ¿«¿»»

באופן בעולמות מתלבש שאינו

נתפס ולא אורפנימי נקרא בהם

"סובב". ואור ∆…»¿L¯M‰Â"מקיף"
el‡ ÌÈ�È�Ú '·cהתגלות ¿ƒ¿»ƒ≈

התלבשות ידי על בעולם אלוקות

והתגלות העולם גדרי בתוך

ניסים ידי על בעולם אלקות

בטבע מהתלבשות שלמעלה

ÌÈ„ÒÁהעולם ‡e‰¬»ƒ
Ú·h‰ ˙‚‰�‰c .˙B¯e·‚e¿¿«¿»««∆«

עלֿידי רק ¿ÌeˆÓƒ̂(שאפשרית
‰Ïa‚‰Âשל ו'התלבשות' ¿«¿»»

האלוקי ‰È‡האור (ƒ
¯ÓBÏ LÈÂ] ˙B¯e·b‰Ó≈«¿¿≈«
˙ÈÚ·h‰ ‰‚‰�‰aL ‰Êc¿∆∆««¿»»«ƒ¿ƒ
‡Ïc ÔÈ�Ú‰ ‰lb˙Ó ‡˜Âc«¿»ƒ¿«∆»ƒ¿»¿…

È˙È�Lביטוי לידי בא שלא »ƒƒ
אלא מהטבע שלמעלה בהנהגה

מתנהל שהטבע בעובדה דווקא

שינוי ללא צורה באותה תמיד

˘¯ML È�tÓ ‡e‰ƒ¿≈∆…∆
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙B¯e·b‰«¿¿«¿»

ÌÈ„ÒÁ‰ L¯MÓולכן ƒ…∆«¬»ƒ
בצמצום יתרון יש מסוים במובן

הגילוי ÌÈqp‰Âלעומת ,[¿«ƒƒ
Èelb)אלוקות‰ÏÚÓlL ƒ∆¿«¿»

Ì‰ (Ú·h‰ ˙Ïa‚‰Ó≈«¿»««∆«≈
ÔÈ�ÚÂ .ÌÈ„ÒÁ‰Ó≈«¬»ƒ¿ƒ¿«
‡�ÈÓÈa ‡Ï‡ÓN ‡Ïlk‡Ï¿ƒ«¿»¿»»ƒƒ»
(גבורות) השמאל התכללות

שילוב שישנו כך (חסד) בימין

יחד גם והגבורות החסדים של ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡cוחיבור Èelb‰L ,‡e‰∆«ƒ¿≈
„ecNc ÔÙ‡a ‡Ï ‡e‰ ÌÈqp‰ È„ÈŒÏÚL Ïe·bŒÈÏa‰וביטול «¿ƒ¿∆«¿≈«ƒƒ…¿…∆¿ƒ

Ú·h‰,להתקיים שיחדל עד וכל �L‡¯מכל Ú·h‰L Ì‚‰c ‡l‡ «∆«∆»«¬«∆«∆«ƒ¿»
,B˙e‡ÈˆÓaהגבורה ממידת שנובעות מכך המתחייבות ההגבלות כל עם ƒ¿ƒ

העולם טבע גדרי בתוך גם זאת �Òבכל ‡e‰L Èel‚a ÌÈ‡B¯ƒ¿ƒ∆≈
Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL,החסד שמצד מוגבלת הבלתי ההתגלות בעקבות וזאת ∆¿«¿»≈«∆«

יחד. גם הבחינות שתי של שילוב כאן שיש ונמצא

‡È�za ·e˙kM ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈ ÈÏe‡Â52ÔÈ�Úcז"ל חכמינו מאמר ¿«≈«¿«∆»««¿»¿ƒ¿«

במידת העולם את לברוא הקדושֿברוךֿהוא של במחשבתו עלה שבתחילה

להתקיים יכול העולם אין שכך וכשראה (גבורה) cÓ˙הדין Ba ÛzLƒ≈ƒ«
ÌÈÓÁ¯53‡e‰יש עצמו והמוגבל הטבעי שבעולם ‰˙elb˙העובדה «¬ƒƒ¿«
˙e˜Ï‡העולם וגדרי לטבע ÌÈ˙ÙBÓe,מעל ˙B˙B‡Â ÌÈ˜Ècˆ È„ÈŒÏÚ ¡…«¿≈«ƒƒ¿¿ƒ

(¯wÚa) ‡È‰ ‰Êa ‰�ek‰««»»»∆ƒ¿ƒ»
ŒÏÚL] ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡Ï¿¿ƒ∆«

È„ÈÌÈLaÏn‰ [ÌÈ˜Ècv‰ ¿≈««ƒƒ«¿À»ƒ
Ba ÛzL) Ú·haניסים היינו «∆«ƒ≈

הדין מידת עם במשותף שבאים

גדרי מקור שהיא והצמצום

הטבע B˙B‡‰L˙והגבלות ,(∆»
‰ÏÚÓlL ÌÈ˙ÙBn‰Â¿«¿ƒ∆¿«¿»
,ÌÈ„ÒÁ‰Ó Ì‰ Ú·h‰Ó≈«∆«≈≈«¬»ƒ
ÌÈLaÏÓ BaL) Ú·h‰Â¿«∆«∆¿À»ƒ
‡e‰ (ÌÈ˙ÙBn‰«¿ƒ
˙B˙B‡ ÔÎÏÂ ,˙B¯e·b‰Ó≈«¿¿»≈

el‡ ÌÈ˙ÙBÓeהמלובשים ¿ƒ≈
‰¯ÌÈÓÁ,בטבע ˙cnÓ Ì‰≈ƒƒ«»«¬ƒ

È�L ˙¯aÁnL ,˙¯‡Ùzƒ¿∆∆∆¿«∆∆¿≈
‰¯e·‚e „ÒÁc ÌÈÎÙ‰‰«¬»ƒ¿∆∆¿»
מידת לגבי ויתרון מעלה בה ויש

מבואר שאכן (כפי החסד

ניסים שבעצם נוספים במקומות

נעלים הם בטבע המלובשים

מהטבע שלמעלה מניסים

בטבע, מלובשים שהם ולמרות

לגילוי מביאים הם מסוים במובן

הניסים מאשר יותר אלוקות

מהטבע. שלמעלה

˙eÎiM‰ È‰BÊÂהפסוק של ¿ƒ««»
'B‚ ÌÈiÁa e�LÙ� ÌO‰c¿«»«¿≈««ƒ

‰l‡b‰Ïהריי"צ הרבי של ¿«¿À»
‰Ïe‡b‰ Èk ,Êenz ·"Èc¿«ƒ«¿»

Êenz ·"Ècהרבי בו היום ¿«
לחופשי יצא ≈(ÏÏBkהריי"צ

Êenz '‚a ‰˙È‰L ‰Ïe‡b‰ ˙ÏÁ˙‰ Ìbיצא הריי"צ הרבי בו היום ««¿»««¿»∆»¿»¿«
לגלות ונשלח הסוהר ‰È˙‰מבית אחד) ÏÚÓlL‰מצד ÈeÏb Ò� »¿»≈»∆¿«¿»

,Ú·h‰Óלפי (בשנתכי ימים באותם הסובייטית ברוסיה הדברים מצב ≈«∆«
הטבע בדרך הרבי של לשחרורו סיכוי היה לא מצדÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âתרפ"ז) ¿««ƒ≈

Ú·h‰Lשני ‡l‡ ,Ú·h‰ Ïeh·e „ecNc ÔÙ‡a ‰Ê ‰È‰ ‡Ï…»»∆¿…∆¿ƒƒ«∆«∆»∆«∆«
ÌÈ„b�n‰ ÌbL BfÓ ‰¯È˙ÈÂ ,B˙e‡ÈˆÓa ¯‡L�שהתנגדו אלה ƒ¿«ƒ¿ƒƒ≈»ƒ∆««¿«¿ƒ

למאסרו וגרמו היהדות והפצת בחיזוק Ìt˜˙a,לפעולותיו Ê‡ e¯‡L�וגם ƒ¿¬»¿»¿»
את ורדפו במעשיהם המשיכו וגלות ממאסר הרבי את לשחרר שנאלצו לאחר
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ּבקּיּום הּוא רצֹונֹו וכל העֹולם, ּבעניני (ּגם) ְְְְְְֱִִֵַָָָֹאלקּות
לֹו יהיה [ועלֿידיֿזה הּקּב"ה. רצֹון קּיּום ּומצֹות, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּתֹורה
ה), (סעיף וכּנ"ל העֹולם, ׁשּבעניני אלקּות הּגּלּוי ְְְְֱִִֵֶַַַַָָֹּגם
מּגיעים ׁשמים, לׁשם מעׂשי ּדכל העבֹודה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשעלֿידי

דעהּו]. ּדרכי ְְִֵֶָָָלבכל

רגלנּו,e‰ÊÂח) לּמֹוט נתן ולא ּבחּיים נפׁשנּו הּׂשם ¿∆ְְְִֵֵַַַַַַַָָֹ
ּבבחינת הּוא ּומצֹות ּבתֹורה עֹוסק ְְְְִִִִֵֶַָָָָּדכׁשהאדם
רגל, ּבבחינת הּוא העֹולם ּבעניני עֹוסק ּוכׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹראׁש,
לא העֹולם) ּבעניני (העסק ׁשּלֹו ׁשהרגלים זה על ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹוהּכח

החּייםיהיּו נפׁשנּו, ׂשם ׁשּבהם מהחּיים הּוא לּמֹוט, ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּגם עצמּה, הּנפׁש מחּיי ׁשּלמעלה מהּטבע, ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּלמעלה
עצמּה הּנפׁש ּדחּיי הּדרּגא מּצד ּכי ּבעצם. חי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָמּבחינת
ּבגּלּוי ׁשּירצה אפׁשר ּבעצם), חי ּבחינת ּגם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ(ּכֹולל
העֹולם ּבעניני עסקֹו וכאׁשר העֹולם, ׁשּבעניני ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹאלקּות
לׁשם ולא עצמם, העֹולם ׁשּב)עניני (הּגּלּוי ּבׁשביל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹיהיה
ׁשּבֹו הרגלים אז ּומצֹות, הּתֹורה קּיּום ּבׁשביל ְְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשמים
ּובכדי לּמֹוט, יהיּו הרׁשּות) ּבעניני ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָ(התעּסקּותֹו
ּבדברי ׁשעסקֹו עלֿידי לּמֹוט, יהיּו לא ׁשּלֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשהרגלים
החּיים עלֿידי הּוא ּכּנ"ל, ׁשמים לׁשם הּוא ְְְִִֵֵַַַַַַָָהרׁשּות
הּבּטּול), הּוא לזה ׁשהּכלי לֹומר (ּדיׁש מהּטבע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשּלמעלה
ההפכים ׁשני מחּברים הם מהגּבלה, למעלה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּלהיֹותם
ּדברי ׁשּבברּור העּלּוי ׁשּיֹודע ּדהגם ּוגבּורה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּדחסד
היא הרׁשּות ּדברי ּבעׁשּית ּכּונתֹו מּכלֿמקֹום ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָהרׁשּות,

ּומצֹות. הּתֹורה קּיּום ְְִִִִַָּבׁשביל

עםLÈÂט) גֹו' ּבחּיים נפׁשנּו ּדהּׂשם הּקׁשר ׁשּזהּו לֹומר ¿≈ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ
ידּוע ּדהּנה ּתּמּוז, ּדי"ב ׁשעלֿידי50הּגאּולה ְְְְִֵֵֶַַַַָָ

הענין מתּגּלה אחד, ּבאפן ּתמיד ׁשהיא הּטבע, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהנהגת
ׁשניתי ׁשּמתּגּלה51ּדלא ּכמֹו ׁשניתי ּדלא ׁשהענין (אּלא ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ועלֿידי הּטבע), ּבהגּבלת מלּבׁש הּוא הּטבעית ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָֻּבהנהגה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

,ÌÏBÚ‰ È�È�Úa (Ìb) ˙e˜Ï‡ Ú„iLהגילוי על לוותר מוכן והוא ∆≈«¡…«¿ƒ¿¿≈»»
הזה ¯ˆÔBהנעלה Ìei˜ ,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a ‡e‰ B�Bˆ¯ ÏÎÂ¿»¿¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿
] .‰"aw‰'ה'גילויים בענין גם הפסד כל יהיה לא אכן דבר של שבסופו אלא «»»

הגילויים בעניין תוספת וימשיך יגרום והמצוות התורה קיום ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰כי
˙e˜Ï‡ Èelb‰ Ìb BÏ ‰È‰Èƒ¿∆««ƒ¡…
Ï"pÎÂ ,ÌÏBÚ‰ È�È�ÚaL∆¿ƒ¿¿≈»»¿««

ה), ≈¿»∆È„ÈŒÏÚL(סעיף
EÈNÚÓ ÏÎc ‰„B·Ú‰»¬»¿»«¬∆
ÌÈÚÈbÓ ,ÌÈÓL ÌLÏ¿≈»«ƒ«ƒƒ

e‰Ú„ EÈÎ¯c ÏÎ·Ïשהיא ƒ¿»¿»∆»≈
הזה העולם בענייני עבודה

והכרה ידיעה מתוך הגשמי

העילויבאלוקות, את בה ויש

קיימים שלא והחידוש וההפלאה

המצוות וקיום התורה ].בלימוד
e‰ÊÂ (Áהפנימי הפירוש ¿∆

ÌÈiÁaבפסוק e�LÙ� ÌO‰«»«¿≈««ƒ
,e�Ï‚¯ ËBnÏ Ô˙� ‡ÏÂ¿…»«««¿≈
‰¯B˙a ˜ÒBÚ Ì„‡‰LÎcƒ¿∆»»»≈¿»

‡e‰ ˙BˆÓeבדרגה נמצא ƒ¿
ונעלית ¯‡L,גבוהה ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«…

È�È�Úa ˜ÒBÚ ‡e‰LÎe¿∆≈¿ƒ¿¿≈
‡e‰ ÌÏBÚ‰בדרגה נמצא »»
ונחותה ¯‚Ï,נמוכה ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆∆

ÌÈÏ‚¯‰L ‰Ê ÏÚ Ák‰Â¿«…««∆∆»«¿«ƒ
È�Úa ˜ÒÚ‰) BlLÈ� ∆»≈∆¿ƒ¿¿≈

,ËBnÏ eÈ‰È ‡Ï (ÌÏBÚ‰»»…ƒ¿«
היינו ייכשל, ולא ייפול שלא

במצבו יפגעו לא העולם שענייני

כיוון אדרבה אלא הרוחני

יגרמו שמים לשם בהם שעוסק

גדולה עליה דבר של בסופו לו

Ì‰aL ÌÈiÁ‰Ó ‡e‰≈««ƒ∆»∆
«ÌNהקדושֿברוךֿהוא

‰ÏÚÓlL ÌÈiÁ‰ ,e�LÙ�«¿≈««ƒ∆¿«¿»
ÈiÁÓ ‰ÏÚÓlL ,Ú·h‰Ó≈«∆«∆¿«¿»≈«≈
Ìb ,dÓˆÚ LÙp‰«∆∆«¿»«

ÌˆÚa ÈÁ ˙�ÈÁaÓהיינו ƒ¿ƒ««¿∆∆
אלא המהות עצם מצד חיים

שיעור. לאין נעלים (ÏÏBkחיים dÓˆÚ LÙp‰ ÈiÁc ‡b¯c‰ „vÓ Èkƒƒ«««¿»¿«≈«∆∆«¿»≈
¯LÙ‡ ,(ÌˆÚa ÈÁ ˙�ÈÁa Ìbייתכן‰ˆ¯iLהאדם˙e˜Ï‡ Èel‚a «¿ƒ««¿∆∆∆¿»∆ƒ¿∆¿ƒ¡…

,ÌÏBÚ‰ È�È�ÚaLחשש יש עדיין אבל נעלית שאיפה אמנם שהיא ∆¿ƒ¿¿≈»»
הרוחני במעמדו יפגע העולם בענייני È�È�Úaשהעיסוק B˜ÒÚ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆ƒ¿¿ƒ¿¿≈

‡ÏÂ ,ÌÓˆÚ ÌÏBÚ‰ È�È�Ú(aL Èelb‰) ÏÈ·La ‰È‰È ÌÏBÚ‰»»ƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒ∆¿ƒ¿¿≈»»«¿»¿…
,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ ÏÈ·La ÌÈÓL ÌLÏהאדם שבו מצב והוא ¿≈»«ƒƒ¿ƒƒ«»ƒ¿

והרצון השאיפה את למלא בעיקר עלמעוניין אינו הדגש ועיקר שלו האישיים

ה' לרצון והתבטלות È�È�Úaמסירות B˙e˜qÚ˙‰) BaL ÌÈÏ‚¯‰ Ê‡»»«¿«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ¿¿≈
ËBnÏ eÈ‰È (˙eL¯‰והוא »¿ƒ¿«

≈¿È„Î·eƒליפול,עלול
eÈ‰È ‡Ï BlL ÌÈÏ‚¯‰L∆»«¿«ƒ∆…ƒ¿
B˜ÒÚL È„ÈŒÏÚ ,ËBnÏ««¿≈∆ƒ¿
ÌLÏ ‡e‰ ˙eL¯‰ È¯·„a¿ƒ¿≈»¿¿≈

ÌÈÓLעם המגע ואדרבה »«ƒ
של בסופו אותו יביא הגשמיות

נוספת להתעלות »»Ï"pk,דבר
ÌÈiÁ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈««ƒ

Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlLשל ∆¿«¿»≈«∆«
ÈÏk‰Lהעולם ¯ÓBÏ LÈc)¿≈«∆«¿ƒ

,(Ïeha‰ ‡e‰ ‰ÊÏ¿∆«ƒ
‰ÏÚÓÏ Ì˙BÈ‰lL∆ƒ¿»¿«¿»
ÌÈ¯aÁÓ Ì‰ ,‰Ïa‚‰Ó≈«¿»»≈¿«¿ƒ
„ÒÁc ÌÈÎÙ‰‰ È�L¿≈«¬»ƒ¿∆∆

,‰¯e·‚eהגבול בגדרי רק כי ¿»
חסד בין הבדלים יש והצמצום

אור כשמתגלה ואילו וגבורה,

משתלבים הם משניהם שלמעלה

בזה, זה »¬»Ì‚‰cומתכללים
¯e¯·aL ÈelÚ‰ Ú„BiL∆≈«»ƒ∆¿≈
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙eL¯‰ È¯·cƒ¿≈»¿ƒ»»

�ekÈ¯·c ˙iLÚa B˙ «»»«¬ƒ«ƒ¿≈
‡È‰ ˙eL¯‰כדי להשיגלא »¿ƒ

אלא 'גילויים' יותר לעצמו

‰¯Bz‰ Ìei˜ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ«»
˙BˆÓe.'ה רצון את לעשות כדי ƒ¿

e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ (Ëביאור ¿≈«∆∆
e�LÙ� ÌO‰c ¯Lw‰«∆∆¿«»«¿≈
‰Ïe‡b‰ ÌÚ 'B‚ ÌÈiÁa««ƒƒ«¿»
Úe„È ‰p‰c ,Êenz ·"Èc50 ¿«¿ƒ≈»«

החסידות ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLבתורת
‡È‰L ,Ú·h‰ ˙‚‰�‰«¿»««∆«∆ƒ

„Á‡ ÔÙ‡a „ÈÓzללא »ƒ¿…∆∆»
‰ÔÈ�Úשינויים, ‰lb˙Óƒ¿«∆»ƒ¿»

È˙È�L ‡Ïc51שהקדושֿברוךֿהוא היינו שניתי" לא ה' "אני הנביא כדברי ¿…»ƒƒ
ושלום חס כלשהו שינוי בו גורם לא דבר ששום אלא לנצח קיים רק לא

˙ÈÚ·h‰ ‰‚‰�‰a ‰lb˙nL BÓk È˙È�L ‡Ïc ÔÈ�Ú‰L ‡l‡)∆»∆»ƒ¿»¿…»ƒƒ¿∆ƒ¿«∆««¿»»«ƒ¿ƒ
שינויים ללא קבועה בצורה מתנהל שהטבע בכך ביטוי לידי ‰e‡ובא
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טו i"gyz'd ,fenz 'b ,gxw zyxt zay

ׁשּלמעלה הּבליּֿגבּול אֹורֿאיןֿסֹוף ּגּלּוי נמׁש ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָהּנּסים
הּוא אּלּו ענינים ּדב' והּׁשרׁש ּבעֹולמֹות. ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹמהתלּבׁשּות
היא והגּבלה) (צמצּום הּטבע ּדהנהגת ּוגבּורֹות. ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָחסדים
ּדוקא הּטבעית ׁשּבהנהגה ּדזה לֹומר [ויׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמהּגבּורֹות
הּגבּורֹות ׁשּׁשרש מּפני הּוא ׁשניתי ּדלא הענין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמתּגּלה
ׁשּלמעלה (ּגּלּוי והּנּסים החסדים], מּׁשרׁש למעלה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹהּוא
ׂשמאלא לאּכּללא וענין מהחסדים. הם הּטבע) ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָמהגּבלת

ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ׁשהּגּלּוי הּוא, ׁשעלּֿבימינא הּבליּֿגבּול ְְְִִִִֵֶֶַַַָ
ּדהגם אּלא הּטבע, ּדׂשּדּוד ּבאפן לא הּוא הּנּסים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹידי
נס ׁשהּוא ּבגּלּוי רֹואים ּבמציאּותֹו, נׁשאר ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָׁשהּטבע
ּׁשּכתּוב ּדמה לֹומר, יׁש ואּולי מהּטבע. ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּלמעלה

רחמים52ּבּתניא מּדת ּבֹו ׁשּתף התּגּלּות53ּדענין הּוא ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָ
ּבזה הּכּונה ּומֹופתים, ואֹותֹות צּדיקים עלֿידי ְְְֱִִִֵֶַַַַָָָֹאלקּות
הּצּדיקים] [ׁשעלֿידי ּומֹופתים לאֹותֹות (ּבעּקר) ְְְְִִִִִֵֶַַַָהיא
והּמֹופתים ׁשהאֹותֹות ּבֹו), (ׁשּתף ּבּטבע ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻהּמלּבׁשים
מלּבׁשים (ׁשּבֹו והּטבע מהחסדים, הם מהּטבע ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּלמעלה
אּלּו ּומֹופתים אֹותֹות ולכן מהּגבּורֹות, הּוא ְְְְִִֵֵֵַַָהּמֹופתים)
ההפכים ׁשני ׁשּמחּברת ּתפארת, הרחמים, מּמּדת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהם

ּוגבּורה. ְְֶֶָּדחסד

È‰BÊÂּדי"ב להּגאּלה גֹו' ּבחּיים נפׁשנּו ּדהּׂשם הּׁשּיכּות ¿ƒְְְְְִֵַַַַַַַָָָֻ
התחלת ּגם (ּכֹולל ּתּמּוז ּדי"ב הּגאּולה ּכי ְְְִֵַַַַַַָָּתּמּוז,
ׁשּלמעלה ּגלּוי נס היתה ּתּמּוז) ּבג' ׁשהיתה ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָהּגאּולה
ּובּטּול ּדׂשּדּוד ּבאפן זה היה לא ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמהּטבע,
ׁשּגם מּזֹו ויתירה ּבמציאּותֹו, נׁשאר ׁשהּטבע אּלא ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּטבע,
לסּיע הכרחּו ּומּכלֿמקֹום ּבתקּפם, אז נׁשארּו ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻהּמנּגדים
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רפ"ה.52) טו.53)שעהיוה"א פי"ב, ב"ר (בסופו). א א, בראשית פרש"י ראה
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Ú·h‰ ˙Ïa‚‰a LaÏÓעלֿידי אלוקות מגלה הקדושֿברוךֿהוא וכאשר ¿À»¿«¿»««∆«
מלובשות שלא האלוקות בחינות של התגלות יש מהטבע, שלמעלה ניסים

‰ÌÈqpבטבע È„ÈŒÏÚÂ מהטבע), ‡ŒÔÈ‡Œ¯Bשלמעלה Èelb CLÓ� ¿«¿≈«ƒƒƒ¿»ƒ≈
ÛBÒהאלוקי˙BÓÏBÚa ˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL Ïe·bŒÈÏa‰ומאחר «¿ƒ¿∆¿«¿»≈ƒ¿«¿»»

באופן בעולמות מתלבש שאינו

נתפס ולא אורפנימי נקרא בהם

"סובב". ואור ∆…»¿L¯M‰Â"מקיף"
el‡ ÌÈ�È�Ú '·cהתגלות ¿ƒ¿»ƒ≈

התלבשות ידי על בעולם אלוקות

והתגלות העולם גדרי בתוך

ניסים ידי על בעולם אלקות

בטבע מהתלבשות שלמעלה

ÌÈ„ÒÁהעולם ‡e‰¬»ƒ
Ú·h‰ ˙‚‰�‰c .˙B¯e·‚e¿¿«¿»««∆«

עלֿידי רק ¿ÌeˆÓƒ̂(שאפשרית
‰Ïa‚‰Âשל ו'התלבשות' ¿«¿»»

האלוקי ‰È‡האור (ƒ
¯ÓBÏ LÈÂ] ˙B¯e·b‰Ó≈«¿¿≈«
˙ÈÚ·h‰ ‰‚‰�‰aL ‰Êc¿∆∆««¿»»«ƒ¿ƒ
‡Ïc ÔÈ�Ú‰ ‰lb˙Ó ‡˜Âc«¿»ƒ¿«∆»ƒ¿»¿…

È˙È�Lביטוי לידי בא שלא »ƒƒ
אלא מהטבע שלמעלה בהנהגה

מתנהל שהטבע בעובדה דווקא

שינוי ללא צורה באותה תמיד

˘¯ML È�tÓ ‡e‰ƒ¿≈∆…∆
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙B¯e·b‰«¿¿«¿»

ÌÈ„ÒÁ‰ L¯MÓולכן ƒ…∆«¬»ƒ
בצמצום יתרון יש מסוים במובן

הגילוי ÌÈqp‰Âלעומת ,[¿«ƒƒ
Èelb)אלוקות‰ÏÚÓlL ƒ∆¿«¿»

Ì‰ (Ú·h‰ ˙Ïa‚‰Ó≈«¿»««∆«≈
ÔÈ�ÚÂ .ÌÈ„ÒÁ‰Ó≈«¬»ƒ¿ƒ¿«
‡�ÈÓÈa ‡Ï‡ÓN ‡Ïlk‡Ï¿ƒ«¿»¿»»ƒƒ»
(גבורות) השמאל התכללות

שילוב שישנו כך (חסד) בימין

יחד גם והגבורות החסדים של ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡cוחיבור Èelb‰L ,‡e‰∆«ƒ¿≈
„ecNc ÔÙ‡a ‡Ï ‡e‰ ÌÈqp‰ È„ÈŒÏÚL Ïe·bŒÈÏa‰וביטול «¿ƒ¿∆«¿≈«ƒƒ…¿…∆¿ƒ

Ú·h‰,להתקיים שיחדל עד וכל �L‡¯מכל Ú·h‰L Ì‚‰c ‡l‡ «∆«∆»«¬«∆«∆«ƒ¿»
,B˙e‡ÈˆÓaהגבורה ממידת שנובעות מכך המתחייבות ההגבלות כל עם ƒ¿ƒ

העולם טבע גדרי בתוך גם זאת �Òבכל ‡e‰L Èel‚a ÌÈ‡B¯ƒ¿ƒ∆≈
Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL,החסד שמצד מוגבלת הבלתי ההתגלות בעקבות וזאת ∆¿«¿»≈«∆«

יחד. גם הבחינות שתי של שילוב כאן שיש ונמצא

‡È�za ·e˙kM ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈ ÈÏe‡Â52ÔÈ�Úcז"ל חכמינו מאמר ¿«≈«¿«∆»««¿»¿ƒ¿«

במידת העולם את לברוא הקדושֿברוךֿהוא של במחשבתו עלה שבתחילה

להתקיים יכול העולם אין שכך וכשראה (גבורה) cÓ˙הדין Ba ÛzLƒ≈ƒ«
ÌÈÓÁ¯53‡e‰יש עצמו והמוגבל הטבעי שבעולם ‰˙elb˙העובדה «¬ƒƒ¿«
˙e˜Ï‡העולם וגדרי לטבע ÌÈ˙ÙBÓe,מעל ˙B˙B‡Â ÌÈ˜Ècˆ È„ÈŒÏÚ ¡…«¿≈«ƒƒ¿¿ƒ

(¯wÚa) ‡È‰ ‰Êa ‰�ek‰««»»»∆ƒ¿ƒ»
ŒÏÚL] ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡Ï¿¿ƒ∆«

È„ÈÌÈLaÏn‰ [ÌÈ˜Ècv‰ ¿≈««ƒƒ«¿À»ƒ
Ba ÛzL) Ú·haניסים היינו «∆«ƒ≈

הדין מידת עם במשותף שבאים

גדרי מקור שהיא והצמצום

הטבע B˙B‡‰L˙והגבלות ,(∆»
‰ÏÚÓlL ÌÈ˙ÙBn‰Â¿«¿ƒ∆¿«¿»
,ÌÈ„ÒÁ‰Ó Ì‰ Ú·h‰Ó≈«∆«≈≈«¬»ƒ
ÌÈLaÏÓ BaL) Ú·h‰Â¿«∆«∆¿À»ƒ
‡e‰ (ÌÈ˙ÙBn‰«¿ƒ
˙B˙B‡ ÔÎÏÂ ,˙B¯e·b‰Ó≈«¿¿»≈

el‡ ÌÈ˙ÙBÓeהמלובשים ¿ƒ≈
‰¯ÌÈÓÁ,בטבע ˙cnÓ Ì‰≈ƒƒ«»«¬ƒ

È�L ˙¯aÁnL ,˙¯‡Ùzƒ¿∆∆∆¿«∆∆¿≈
‰¯e·‚e „ÒÁc ÌÈÎÙ‰‰«¬»ƒ¿∆∆¿»
מידת לגבי ויתרון מעלה בה ויש

מבואר שאכן (כפי החסד

ניסים שבעצם נוספים במקומות

נעלים הם בטבע המלובשים

מהטבע שלמעלה מניסים

בטבע, מלובשים שהם ולמרות

לגילוי מביאים הם מסוים במובן

הניסים מאשר יותר אלוקות

מהטבע. שלמעלה

˙eÎiM‰ È‰BÊÂהפסוק של ¿ƒ««»
'B‚ ÌÈiÁa e�LÙ� ÌO‰c¿«»«¿≈««ƒ

‰l‡b‰Ïהריי"צ הרבי של ¿«¿À»
‰Ïe‡b‰ Èk ,Êenz ·"Èc¿«ƒ«¿»

Êenz ·"Ècהרבי בו היום ¿«
לחופשי יצא ≈(ÏÏBkהריי"צ

Êenz '‚a ‰˙È‰L ‰Ïe‡b‰ ˙ÏÁ˙‰ Ìbיצא הריי"צ הרבי בו היום ««¿»««¿»∆»¿»¿«
לגלות ונשלח הסוהר ‰È˙‰מבית אחד) ÏÚÓlL‰מצד ÈeÏb Ò� »¿»≈»∆¿«¿»

,Ú·h‰Óלפי (בשנתכי ימים באותם הסובייטית ברוסיה הדברים מצב ≈«∆«
הטבע בדרך הרבי של לשחרורו סיכוי היה לא מצדÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âתרפ"ז) ¿««ƒ≈

Ú·h‰Lשני ‡l‡ ,Ú·h‰ Ïeh·e „ecNc ÔÙ‡a ‰Ê ‰È‰ ‡Ï…»»∆¿…∆¿ƒƒ«∆«∆»∆«∆«
ÌÈ„b�n‰ ÌbL BfÓ ‰¯È˙ÈÂ ,B˙e‡ÈˆÓa ¯‡L�שהתנגדו אלה ƒ¿«ƒ¿ƒƒ≈»ƒ∆««¿«¿ƒ

למאסרו וגרמו היהדות והפצת בחיזוק Ìt˜˙a,לפעולותיו Ê‡ e¯‡L�וגם ƒ¿¬»¿»¿»
את ורדפו במעשיהם המשיכו וגלות ממאסר הרבי את לשחרר שנאלצו לאחר
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טז

Îxc` c"ei ,devz zyxt zay .c"qa

*`"nyz'd oey`x

‰z‡Âז זית ׁשמן אלי ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ¿«»ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּתמיד נר להעלֹות לּמאֹור וידּועים1ּכתית , ְֲִִִִֵַַָָָ

ּבזה ּבני2הּדּיּוקים את צו נאמר ׁשּבּתֹורה הּצּוּויים ּדבכל ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבני את ּתצּוה ואּתה נאמר וכאן ּבזה, וכּיֹוצא ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל
הּוא ּתצּוה ואּתה ּׁשּנאמר מה ּדהּדּיּוק ּולהֹוסיף, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָיׂשראל.
ּתצּוה ואּתה ּדלׁשֹון ּבהּתכן, ּגם אּלא ּבהּלׁשֹון רק ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלא
מׁשה הרי להבין, וצרי הּמצּוה, הּוא ׁשּמׁשה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמׁשמע
ולּמה הּקּב"ה, צּוּוי את ליׂשראל למסר הּׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהּוא
ויקחּו ּׁשּנאמר מה להבין צרי ּגם ּתצּוה. ואּתה ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָנאמר

למׁשה הּׁשמן ׁשּיביאּו ,ּכיון3אלי ּדלכאֹורה, ,(אלי) ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
להביא הצר לּמה אהרן, ידי על היתה הּנרֹות ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻׁשהעלאת
גֹו' ׁשמן ּׁשּנאמר מה להבין צרי ּגם למׁשה. הּׁשמן ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאת
גֹו' ׁשמן למימר ליּה הוה ּדלכאֹורה לּמאֹור, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּכתית

זה ׁשּלאחרי ּדבפסּוק להבין, צרי ּגם נאמר4להאיר. ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּתמיד. נר להעלֹות נאמר וכאן ּבקר עד ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמערב

(ּבמאמרֹוÓe·‡¯ב) אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ¿»≈ְְְְְֲִִַַַָָ
הּיהּודים וקּבל הּמתחיל ּדּבּור 5הּידּוע ְְְִִִִֵַַַַַָ

תרפ"ז קטן ּבפּורים צותא6ׁשּנאמר הּוא (ּתצּוה) ּדצּוּוי ,( ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָ
יׂש7וחּבּור ּבני את ּתצּוה ואּתה וזהּו הּוא. ׁשּמׁשה ראל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

סֹוף אין אֹור עם יׂשראל ּבני את ּומחּבר ועל8מקּׁשר . ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
אין אֹור עם אֹותם (ׁשּמקּׁשר ליׂשראל מׁשּפיע ׁשּמׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹידי
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ב לאור יצא (***a"pyz - ohwÎmixet *qxhpew'ג יום "לקראת ,

. . קטן פורים טוב, כי בו a"pyz'dשהוכפל ,`yz ik 't '` mei."

(תצוה).)1 פרשתנו ד"ה)2ריש א'תקמא. ע' (תצוה) פרשתנו אוה"ת

.(182 ע' ה'תשי"א קיג. ע' תרפ"ז (סה"מ ס"ג תרפ"ז היהודים וקבל

עה"פ.)3 כא.)4רמב"ן כז, בואתה)5פרשתנו דהביאור השייכות

ואילך. ס"ט לקמן ראה - גו' היהודים לוקבל גו' נדפס)6תצוה

ואילך. קי ע' תרפ"ז סה"מ ואילך. ג] [שלו, ג לה, ז חוברת ב"התמים"

ס"ד. שם ראה - ואילך. 180 ע' פרשתנו)7ה'תשי"א בתו"א גם כ"ה

.55 הערה עב ע' ח"ג מלוקט בסה"מ בהנסמן וראה ובכ"מ. תצוה). ואתה (עה"פ א כ"ה)8פב,

והפצת הדפסת אודות הדו"ח על (** וטף. נשים מאנשים לכאו"א הק' בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק זה קונטרס (*

עה"צ". אזכיר כו'. מזלי' וברי והזמ"ג הרצוי' הפעולה שיפעל "ויה"ר שליט"א: אדמו"ר כ"ק ענה המאמר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

של כן וכמו בדורו רבינו משה של תפקידו מהות אודות מדובר זה במאמר

מדובר ודור. דור שבכל רבינו' ה'משה שהם ודור דור שבכל ישראל נשיאי

השונות בתקופות הנשיאים של מכוחם הבאה ישראל בני של עבודתם אודות

דווקא הקשור נפלא חידוש אודות מדובר זה במאמר הגלות. בחשכת ובעיקר

בדורנו מאיתנו הנדרשת בעבודה

כעת.

דיבור מאמר על מיוסד זה מאמר

היהודים" "וקבל המתחיל

אדמו"ר כ"ק ידי על שנאמר

בשנת קטן' ב'פורים הריי"צ

המשטר בזמן ה'תרפ"ז,

המועצות, בברית הקומוניסטי

מאסרו לפני קצרה תקופה

הידוע.

בבית המנורה הדלקת אודות

הוא ברוך הקדוש אומר המקדש

רבינו eˆz‰למשה ‰z‡Â¿«»¿«∆
eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿
˙È˙k CÊ ˙ÈÊ ÔÓL EÈÏ‡≈∆∆∆«ƒ»»ƒ
¯� ˙BÏÚ‰Ï ¯B‡nÏ«»¿«¬≈

„ÈÓz1ÌÈ˜eic‰ ÌÈÚe„ÈÂ , »ƒƒƒ«ƒƒ
aפסוק של הדיוקÊ2‰לשונו »∆

הוא ‰ÌÈÈeevהראשון ÏÎ·cƒ¿»«ƒƒ
˙‡ 'Âˆ' ¯Ó‡� ‰¯BzaL∆«»∆¡««∆
‰Êa ‡ˆBiÎÂ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈¿«≈»∆
להם' 'אמור ישראל' בני אל 'דבר

של בפניה כלל בדרך כלומר

רבינו משה אל הוא ברוך הקדוש

'אתה' המילה מופיעה ,לא
Âאילו‰z‡Â' ¯Ó‡� Ô‡Î ¿»∆¡«¿«»

.'Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈
˜eic‰c ,ÛÈÒB‰Ïeב‰Ó ¿ƒ¿«ƒ«

'‰eˆz ‰z‡Â' ¯Ó‡pM∆∆¡«¿«»¿«∆
ÔBLl‰a ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«¿«»
מכך רק איננה השאלה כלומר

בלשונה מאריכה «∆‡l‡שהתורה
ÔÎz‰a,היא Ìbהוספת «¿«…∆

את מדגישה 'אתה' המילה

רבינו משה של חשיבותו

'‰eˆz ‰z‡Â' ÔBLÏcƒ¿¿«»¿«∆
‡e‰ ‰LnL ÚÓLÓ«¿«∆…∆
,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ,‰eˆn‰«¿«∆¿»ƒ¿»ƒ

‡e‰ ‰LÓ È¯‰רקM‰ÁÈÏ ¬≈…∆«»ƒ«
Èeeˆ ˙‡ Ï‡¯NÈÏ ¯ÒÓÏƒ¿…¿ƒ¿»≈∆ƒ

‰"aw‰בעצמו המצוה ,ואיננו «»»ְֶַ

.‰eˆz ‰z‡Â ¯Ó‡� ‰nÏÂ¿»»∆¡«¿«»¿«∆

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìbהכתוב בלשון נוסף 'eÁ˜ÈÂדיוק ¯Ó‡pM ‰Ó «»ƒ¿»ƒ«∆∆¡«¿ƒ¿
L ,'EÈÏ‡ש היא אלה מילים LÓÏ‰משמעות ÔÓM‰ e‡È·i3 ≈∆∆»ƒ«∆∆¿…∆

˙‡ÏÚ‰L ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc ,('EÈÏ‡')(הדלקת=)‰˙È‰ ˙B¯p‰ ≈∆¿ƒ¿»≈»∆«¬»««≈»¿»
Ô¯‰‡ È„È ÏÚמשה ידי על ‰ÔÓMולא ˙‡ ‡È·‰Ï C¯ˆ‰ ‰nÏ , «¿≈«¬…»»À¿«¿»ƒ∆«∆∆

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb .‰LÓÏ¿…∆«»ƒ¿»ƒ
'Â‚ ÔÓL' ¯Ó‡pM ‰Ó«∆∆¡«∆∆

,'¯B‡nÏ ˙È˙kהתורה מדוע »ƒ«»
ולא "מאור' במילה משתמשת

'להאיר' «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰במילה
¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰לו (=היה «»≈¿≈«

È‡‰Ï¯'לומר) 'Â‚ ÔÓL'∆∆¿»ƒ
השמן הדלקת של תכליתה שהרי

'להאיר' היא Ìbבמנורה .«
˜eÒÙ·c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒƒ¿»

‰Ê È¯Á‡lL4¯Ó‡�אודות ∆¿«¬≈∆∆¡«
הנרות דליקת זמן ∆∆≈'ÚÓ¯·משך

'¯˜a „Úזמן משך ואכן «…∆
יום בכל המקדש בבית דליקתם

אלא כולה היממה במשך איננו

בוקר עד Ô‡ÎאילוÂמערב ¿»
¯� ˙BÏÚ‰Ï' ¯Ó‡�∆¡«¿«¬≈

.'„ÈÓz»ƒ
˙Le„˜ „B·k ¯‡·Óe (·¿»≈¿¿«
¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ È¯BÓƒ¿»ƒ«¿
¯eac Úe„i‰ B¯Ó‡Óa)¿«¬»«»«ƒ
Ïa˜Â" ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿ƒ≈

"ÌÈ„e‰i‰5¯Ó‡pL «¿ƒ∆∆¡«
Ê"Ù¯˙ 'ÔË˜ ÌÈ¯eÙ'a6,( ¿ƒ»»

cשל הפנימית ¿משמעותה
('eˆz‰')המילה 'Èeeˆ'ƒ¿«∆
‡e‰יצירת¯eaÁÂ '‡˙Âˆ'7 «¿»¿ƒ

כלומר המצוה, לבין המצּווה ְְֶֶַבין

הוא ברוך לקדוש ישראל .בין
e‰ÊÂהפס מדוע וקההסבר ¿∆

משה של חשיבותו את מדגיש

באומרו eˆz‰רבינו ‰z‡Â'¿«»¿«∆
,'Ï‡¯NÈ È�a כיוון‡˙ ∆¿≈ƒ¿»≈

‡e‰ ‰LnLאת שיוצר זה ∆…∆
ש זה הוא ≈»¿M˜Ó¯ה'צוותא',

Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ¯aÁÓe¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈
ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ8ÏÚÂ . ƒ≈¿«

ÚÈtLÓ ‰LnL È„È¿≈∆…∆«¿ƒ«
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epilbx henl ozp `le miiga epiytp myd

ּובּגאּלה ּבּׁשחרּור ׁשּלהם) הּתקף ועלֿידיֿזה54(ועלֿידי . ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ
לאּכּללא לעליֹונים, הּתחּתֹונים ּבין הּמחּצה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָנתּבּטלה
לכל הּכח לאחריֿזה נּתן ועלֿידיֿזה ּבימינא. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׂשמאלא
ּבדברי עסק ּבין הּמחּצה לבּטל מּיׂשראל, ואחד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאחד
יאיר הרׁשּות ּבעניני ׁשּגם ּומצֹות, הּתֹורה לקּיּום ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָהרׁשּות
לקּיּום קרֹובה הכנה נעׂשה וזה והּמצֹות, הּתֹורה ְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָאֹור

ּפי55הּיעּוד ּכי יחּדיו ּבׂשר ּכל וראּו הוי' ּכבֹוד ונגלה ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָ
אלקּות יראה הּגׁשמי הּבׂשר ׁשּגם ּדּבר, זה56הוי' וכל . ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הּצּדיקים, ׁשעלֿידי ּומֹופתים האֹותֹות עלֿידי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָנעׂשה
ּכמֹו מהּטבע, ׁשּלמעלה אלקּות ּגּלּוי ּבטבע ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּממׁשיכים

הּזה. ּבזמן ההם ּבּימים ְִִֵֶֶַַַָָָָׁשהיה
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(54.121 ע' ח"ח ואילך. 1065 ע' ח"ד לקו"ש ה.55)ראה מ, –56)ישעי' החדשה [בהוצאה ואילך א תפב, תצוה תו"ח ראה

.(72 (הערה 37 ע' חכ"ב לקו"ש וראה פכ"ה. האמונה שער ב]. שכט,

∑

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

והיהדות ונשארוÌB˜ÓŒÏkÓeהיהודים עמדתם את שינו שלא למרות ƒ»»
Ì‰lLבתוקפם Û˜z‰ È„ÈŒÏÚÂ) ÚiÒÏ eÁ¯Î‰והשתמשו עצמו À¿¿¿«≈«¿«¿≈«…∆∆»∆

ובתקפם l‡b·e‰בכוחם ¯e¯ÁMa (54‰Ïha˙� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ . «ƒ¿«¿À»¿«¿≈∆ƒ¿«¿»
ÌÈ�BzÁz‰ ÔÈa ‰vÁn‰«¿ƒ»≈««¿ƒ
‡Ïlk‡Ï ,ÌÈ�BÈÏÚÏ»∆¿ƒ¿ƒ«¿»

‡�ÈÓÈa ‡Ï‡ÓNכפי ¿»»ƒƒ»
התגלות יש שכאשר שנתבאר

פרטית השגחה של ניסית

הדבר הטבע גדרי בתוך אלוקית

'תחתונים' של שילוב על מורה

שמאל והתכללות ו'עליונים'

(חסד). בימין »¿ŒÏÚÂ(גבורות)
‰ÊŒÈ¯Á‡Ï Ôz� ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ»¿«¬≈∆
מהמאסר הרבי של גאולתו לאחר

‡Á„והגלות ÏÎÏ Ák‰«…«¿»∆»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Âאצלו שגם ¿∆»ƒƒ¿»≈

בכוחו יהיה כי זה מעין יהיה

˙eL¯‰ È¯·„a ˜ÒÚ ÔÈa ‰vÁn‰ Ïh·Ï('תחתונים')Ìei˜Ï ¿«≈«¿ƒ»≈≈∆¿ƒ¿≈»¿¿ƒ
˙BˆÓe ‰¯Bz‰,('עליונים')¯B‡ ¯È‡È ˙eL¯‰ È�È�Úa ÌbL «»ƒ¿∆«¿ƒ¿¿≈»¿»ƒ

„eÚi‰ Ìei˜Ï ‰·B¯˜ ‰�Î‰ ‰NÚ� ‰ÊÂ ,˙Bˆn‰Â ‰¯Bz‰55 «»¿«ƒ¿¿∆«¬∆¬»»¿»¿ƒ«ƒ
על שנאמר המשיחהנבואי ‰ÈÂ'ימות „B·k ‰Ï‚�Âההעלמותשיתבטלו ¿ƒ¿»¿¬»»

האלוקי האור על והצמצומים Ètוההסתרים Èk ÂÈcÁÈ ¯Na Ïk e‡¯Â¿»»»»«¿»ƒƒ
,¯ac 'ÈÂ‰כל של שהחיות ¬»»ƒ≈

חיות היא והנבראים העולמות

‰Na¯אלוקית ÌbL∆««»»
ÈÓLb‰ביותר È¯‡‰התחתון ««¿ƒƒ¿∆
˙e˜Ï‡56ביותר הנעלה באופן ¡…

בין מלא ושילוב חיבור זה והרי

ו'מטה'. Ê‰'מעלה' ÏÎÂ¿»∆
˙B˙B‡‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ�«¬∆«¿≈»
È„ÈŒÏÚL ÌÈ˙ÙBÓe¿ƒ∆«¿≈

,ÌÈ˜Ècv‰מספר לעיל כמובא ««ƒƒ
אלוקות מגלים שהצדיקים התניא

היינו ÌÈÎÈLÓnL∆«¿ƒƒבעולם
Ú·Ëaשבו הגדרים כל עם «∆«

‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…∆¿«¿»
Ú·h‰Ó,ההגבלות מכל ‰‰Ìולמעלה ÌÈÓia ‰È‰L BÓkבחג ≈«∆«¿∆»»«»ƒ»≈

תמוז י"ב יהיההגאולה כך תרפ"ז, ‰f‰.בשנת ÔÓÊaƒ¿««∆
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc - dcp(ycew zay meil)

,ze`xlnBzøôBñeze` daiygneäòáL ïéðîìm` elit`e ,miiwp ©§§¦§©¦§¨
x`ypy meid zvwn z` daiygn ,meid rvn`a ze`xl dwiqtd

.miiwp dray oipnl
:`ziixad ixac lr `iyew d`ian `xnbdé÷úî,àîç øa éîø dì ó ©§¦¨¨¦©¨¨

eðøtñúå,iwp meik df mei zvwn z` daiygny jka leqtd dn - §¦§§¤
déøtñéð énð ïðàå,iwp meik eze` aiygdl mikixv ep` s`e - ©£©©¦¦§§¥

ïì àîéé÷cy (.c migqt) epicia laewn ixdy -íBiä úö÷îaygp §¨§¨¨¦§¨©
,Bleëk.iwp elek eli`k ,iwp meid zvwn m`y `vnpe §

:`iyewa aiyn `axàáø øîà,`ng xa inxlïk íàmby ,jixack ¨©¨¨¦¥
,elekk meid zvwny llkd xn`p miiwp dray oiprlòøæ úáëL¦§©¤©

dì úçkLî éëéä äáéæa øúñcoicd jiiy ji` -`ziixaa epipyy §¨©§¦¨¥¦©§©©¨
z` xzeq ixw d`xe miiwp dray xetql ligzdy afy ,(.ak lirl)

,[xzei `le] meid eze`àäåmeidn zvwn x`yp llk jxca ixde - §¨
y oeike ,xedh `ed zvwn eze`e ,ixw d`xy xg`líBiä úö÷î¦§¨©

Bleëkoeike ,sqep mei xetql jxhvi `le ,ezxitql df mei el aygi §
iably gxkda ,meid eze` z` xzeq ixw d`xy afy dxeza xn`py

.elekk meid zvwny llkd xn`p `l miiwp dray zxitq
:eziiyew z` cinrdl `ng xa inx aiynàîBéc àbìôa éàæçc éà¦©£©§©§¨§¨

énð éëämeyn ,xzeq epi` meid rvn`a ixw d`x afd m` zn`a - ¨¦©¦
e ,elekk meid zvwnyïðé÷ñò éàîa àëädxezd dxn`y ,o`ke - ¨¨§©¨§¦©

,xaecn dna ,xzeq ixw d`xy afyéàæçcixw d`xyk -Ceîñ ©£©¨
ì,änçä úòé÷Lzvwn did `le ,dngd drwy okn xg`l cine ¦§¦©©©¨

zvwny llkd zn`a j` ,iwp mei o`k oi`y `vnpe ,dxdha meid
.miiwp dray oiprl mb xn`p elekk meid

:ddinza `ng xa inxl `ax aiynàø÷ì déì àîéìå íe÷éìåike - §¥§¥¨¥¦§¨
,weqtd z` cinrdle wegcl mileki ep`ì Ceîñ àáéúk ékúòé÷L ¦§¦¨¨¦§¦©

àáéúk änçäzriwyl jenq ixw d`xyk `weec xn`p `edy - ©©¨§¦¨
,iwp meid zvwn x`yiy ote`a mb xacn aezkd zehyta ixd ,dngd
.elekk meid zvwn ly llkd xn`p `l miiwp dray iably gxkdae

:eziiyew z` cinrdl `ng xa inx aiynïéà,jk ok` -Cçøk ìò ¦©¨§¨
déLôpà é÷Bîe ÷éçc eäéàc àø÷ì dé÷áLgipdl jilr gxkda - ©§¥¦§¨§¦¨¦¥©©§¥

mewn lkay jezny ,df ote`a envr z` cinrdle wegcl weqtl
d`xy ote`a xaic weqtdy gxkda ,elekk meid zvwny `ed llkd
zx`ype ,weqta yxetn xacd eli`ke ,dngd zriwyl jenq ixw
.elekk meid zvwny miiwp zxitq oiprl mixne` oi` recn `iyewd

:`axl `ng xa inx oia sqep mixace oic d`ian `xnbdéòa- ¨¥
wtzqd,àîç øa éîøe miiwp dray zxteqd dafúáëL úèìBô ¨¦©¨¨¤¤¦§©

òøæäáéæa øBzñzL eäî ,dkixve dzxitq z` xzeq df xac m`d - ¤©©¤¦§§¦¨
.zipy xetql

:wtqd z` `ng xa inx x`anúøúBñå äúéä äàBøoicd m`d - ¨¨§¨§¤¤
dycig dxezdy meyn `ed ,(.et zay) d`nh rxf zaky zhlety
,miiwp drayd z` zxzeq `id ok m`e ,ixw d`exd xkf enk `idy

,ixw d`exd af enk
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המשך ביאור למס' נדה ליום שבת קודש עמ' א



יז

Îxc` c"ei ,devz zyxt zay .c"qa

*`"nyz'd oey`x

‰z‡Âז זית ׁשמן אלי ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ¿«»ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּתמיד נר להעלֹות לּמאֹור וידּועים1ּכתית , ְֲִִִִֵַַָָָ

ּבזה ּבני2הּדּיּוקים את צו נאמר ׁשּבּתֹורה הּצּוּויים ּדבכל ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבני את ּתצּוה ואּתה נאמר וכאן ּבזה, וכּיֹוצא ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל
הּוא ּתצּוה ואּתה ּׁשּנאמר מה ּדהּדּיּוק ּולהֹוסיף, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָיׂשראל.
ּתצּוה ואּתה ּדלׁשֹון ּבהּתכן, ּגם אּלא ּבהּלׁשֹון רק ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלא
מׁשה הרי להבין, וצרי הּמצּוה, הּוא ׁשּמׁשה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמׁשמע
ולּמה הּקּב"ה, צּוּוי את ליׂשראל למסר הּׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהּוא
ויקחּו ּׁשּנאמר מה להבין צרי ּגם ּתצּוה. ואּתה ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָנאמר

למׁשה הּׁשמן ׁשּיביאּו ,ּכיון3אלי ּדלכאֹורה, ,(אלי) ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
להביא הצר לּמה אהרן, ידי על היתה הּנרֹות ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻׁשהעלאת
גֹו' ׁשמן ּׁשּנאמר מה להבין צרי ּגם למׁשה. הּׁשמן ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאת
גֹו' ׁשמן למימר ליּה הוה ּדלכאֹורה לּמאֹור, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּכתית

זה ׁשּלאחרי ּדבפסּוק להבין, צרי ּגם נאמר4להאיר. ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּתמיד. נר להעלֹות נאמר וכאן ּבקר עד ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמערב

(ּבמאמרֹוÓe·‡¯ב) אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ¿»≈ְְְְְֲִִַַַָָ
הּיהּודים וקּבל הּמתחיל ּדּבּור 5הּידּוע ְְְִִִִֵַַַַַָ

תרפ"ז קטן ּבפּורים צותא6ׁשּנאמר הּוא (ּתצּוה) ּדצּוּוי ,( ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָ
יׂש7וחּבּור ּבני את ּתצּוה ואּתה וזהּו הּוא. ׁשּמׁשה ראל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

סֹוף אין אֹור עם יׂשראל ּבני את ּומחּבר ועל8מקּׁשר . ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
אין אֹור עם אֹותם (ׁשּמקּׁשר ליׂשראל מׁשּפיע ׁשּמׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹידי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ב לאור יצא (***a"pyz - ohwÎmixet *qxhpew'ג יום "לקראת ,

. . קטן פורים טוב, כי בו a"pyz'dשהוכפל ,`yz ik 't '` mei."

(תצוה).)1 פרשתנו ד"ה)2ריש א'תקמא. ע' (תצוה) פרשתנו אוה"ת

.(182 ע' ה'תשי"א קיג. ע' תרפ"ז (סה"מ ס"ג תרפ"ז היהודים וקבל

עה"פ.)3 כא.)4רמב"ן כז, בואתה)5פרשתנו דהביאור השייכות

ואילך. ס"ט לקמן ראה - גו' היהודים לוקבל גו' נדפס)6תצוה

ואילך. קי ע' תרפ"ז סה"מ ואילך. ג] [שלו, ג לה, ז חוברת ב"התמים"

ס"ד. שם ראה - ואילך. 180 ע' פרשתנו)7ה'תשי"א בתו"א גם כ"ה
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של כן וכמו בדורו רבינו משה של תפקידו מהות אודות מדובר זה במאמר

מדובר ודור. דור שבכל רבינו' ה'משה שהם ודור דור שבכל ישראל נשיאי

השונות בתקופות הנשיאים של מכוחם הבאה ישראל בני של עבודתם אודות

דווקא הקשור נפלא חידוש אודות מדובר זה במאמר הגלות. בחשכת ובעיקר

בדורנו מאיתנו הנדרשת בעבודה

כעת.

דיבור מאמר על מיוסד זה מאמר

היהודים" "וקבל המתחיל
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בבית המנורה הדלקת אודות

הוא ברוך הקדוש אומר המקדש
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את מדגישה 'אתה' המילה
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‡e‰ ‰LnL ÚÓLÓ«¿«∆…∆
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‰"aw‰בעצמו המצוה ,ואיננו «»»ְֶַ
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˙‡ÏÚ‰L ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc ,('EÈÏ‡')(הדלקת=)‰˙È‰ ˙B¯p‰ ≈∆¿ƒ¿»≈»∆«¬»««≈»¿»
Ô¯‰‡ È„È ÏÚמשה ידי על ‰ÔÓMולא ˙‡ ‡È·‰Ï C¯ˆ‰ ‰nÏ , «¿≈«¬…»»À¿«¿»ƒ∆«∆∆
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ולא "מאור' במילה משתמשת
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˜eÒÙ·c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒƒ¿»

‰Ê È¯Á‡lL4¯Ó‡�אודות ∆¿«¬≈∆∆¡«
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אלא כולה היממה במשך איננו
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¯� ˙BÏÚ‰Ï' ¯Ó‡�∆¡«¿«¬≈

.'„ÈÓz»ƒ
˙Le„˜ „B·k ¯‡·Óe (·¿»≈¿¿«
¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ È¯BÓƒ¿»ƒ«¿
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Ïa˜Â" ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿ƒ≈

"ÌÈ„e‰i‰5¯Ó‡pL «¿ƒ∆∆¡«
Ê"Ù¯˙ 'ÔË˜ ÌÈ¯eÙ'a6,( ¿ƒ»»
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‡e‰יצירת¯eaÁÂ '‡˙Âˆ'7 «¿»¿ƒ
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הוא ברוך לקדוש ישראל .בין
e‰ÊÂהפס מדוע וקההסבר ¿∆

משה של חשיבותו את מדגיש

באומרו eˆz‰רבינו ‰z‡Â'¿«»¿«∆
,'Ï‡¯NÈ È�a כיוון‡˙ ∆¿≈ƒ¿»≈

‡e‰ ‰LnLאת שיוצר זה ∆…∆
ש זה הוא ≈»¿M˜Ó¯ה'צוותא',

Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ¯aÁÓe¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈
ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ8ÏÚÂ . ƒ≈¿«

ÚÈtLÓ ‰LnL È„È¿≈∆…∆«¿ƒ«
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ּבּזהר ּדלעילא13ּׁשּכתּוב אמּונה ויתּפרנסההיא יתזן ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה ּדזה מׁשה), ידי (על יד על ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמּניּה
ּוממׁשי ּבפנימּיּות. אֹותּה ׁשּממׁשי הּוא ְְְֱִִִִִֶַַָָָהאמּונה
ּבזה הּכּוונה מהימנא, רעיא הּוא ׁשּמׁשה ּדזה ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבהּמאמר,

ּדֹור ׁשּבכל ּדמׁשה לאתּפׁשטּותא ּגם אלפי14היא ּדראׁשי , ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּדיׂשראל האמּונה את מחּזקים הם ּדֹור ׁשּבכל ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיׂשראל
ּוכמֹו ּבפנימּיּות. ּתהיה ׁשּלהם ׁשהאמּונה ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶָָָָ(ׁשּבדֹורם),

ּכמאמר15מרּדכי ׁשּבדֹורֹו, ּדמׁשה האתּפׁשטּותא ׁשהיה , ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ז"ל ּבזמן16רּבֹותינּו ׁשּגם ּבדֹורֹו, ּכמׁשה ּבדֹורֹו ׁשּמרּדכי ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָֹ

קׁשּור היה אז הּמצוֹות וקּיּום הּתֹורה ׁשּלּמּוד המן, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּגזרת
את לחּזק ּברּבים קהּלֹות הקהיל נפׁש, מסירּות ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָעם
הּתֹורה ּבלּמּוד חזק ולעמד ּבהּוי' יׂשראל ׁשל ְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹאמּונתם
ׁשּמׁשה ּבארּכה ׁשּמבאר ּולאחרי הּמצוֹות. ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻוקּיּום
האמּונה את מחּזקים ּדרא ׁשּבכל ּדיליּה ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָואתּפׁשטּותא

מבאר ּכתית17ּדיׂשראל, גֹו' ׁשמן הּכתּוב לׁשֹון ּדּיּוק ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
אחד ׁשּכל הּגלּות, ׁשּבזמן להאיר), ולא (לּמאֹור ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹלּמאֹור
מּגיעים זה ידי על ּכתית, ונדּכא, נׁשּבר הּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָואחת
להבין וצרי האֹור. נמצא ׁשּמּמּנּו (העצם) ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָלּמאֹור
(ּבהּמאמר) להּמבאר לּמאֹור ּבכתית ּדהּפרּוׁש ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָֹהּׁשּיכּות
זן ּדרא] ׁשּבכל ּדיליּה [ואתּפׁשטּותא ׁשּמׁשה זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלפני

ּבפנימּיּות. ׁשּתהיה האמּונה את ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָּומפרנס

(ּבהּמאמר)p‰Â‰ד) ּבא ּתצּוה ואּתה ּבּפסּוק הּבאּור ¿ƒ≈ְְְֲֵֶַַַַַַָָָָ
ּדפרּוׁש הּמאמר, ּבתחּלת להּמבאר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹּבהמׁש

לעׂשֹות החּלּו אׁשר את הּיהּודים ׁשּקּבלּו18וקּבל הּוא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַ
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סט"ו. כג.)18תרפ"ז ט, אסתר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

באופן ישראל שלÈÓÈ�Ùבנשמות הגלויה מציאותו עם תתאחד שהאמונה ,

יהיו שהם כך כדי עד פעולותיו ובכל וברגשותיו בשכלו ותתקבל ותחדור יהודי

אחד. בה' לאמונתו fa‰¯מתאימים ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ13‡È‰‰" ¿∆«∆»«…««ƒ
) "E„È ÏÚ dÈpÓ Ò�¯t˙ÈÂ ÔÊ˙È ‡ÏÈÚÏc ‰�eÓ‡אמונה =אותה ¡»ƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈ƒ≈«»∆

ומכולכלת ניזונת תהיה עליונה

כלומר ידך, È„Èעל ÏÚ«¿≈
ÔÊ ‰LnL ‰Êc ,(‰LÓ…∆¿∆∆…∆»
,‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe¿«¿≈∆»¡»

הדבר ‰e‡משמעות
CÈLÓnLומגלהd˙B‡ ∆«¿ƒ»

CÈLÓÓe .˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ«¿ƒ
¯Ó‡n‰aאדמו"ר כ"ק של ¿««¬»

‰e‡הריי"צ ‰LnL ‰Êc ,¿∆∆…∆
‰�Âek‰ ,'‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'«¬»¿≈¿»««»»

‡È‰ ‰Êaמשה כלפי רק לא »∆ƒ
אלא בדורו »Ìbרבינו

‰LÓc ‡˙eËLt˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¿…∆
¯Bc ÏÎaL14להתפשטות=) ∆¿»

בכל אשר דור) שבכל משה של

שבהם צדיקים ישנם ודור דור

של נשמתו ומאירה מתפשטת

בבחינת כן גם והם רבינו משה

מהימנא' ÈL‡¯c'רעיא ,¿»≈
¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÙÏ‡«¿≈ƒ¿»≈∆¿»
‰�eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ Ì‰≈¿«¿ƒ∆»¡»
,(Ì¯B„aL) Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈∆¿»
‰È‰z Ì‰lL ‰�eÓ‡‰L∆»¡»∆»∆ƒ¿∆
BÓÎe .˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ¿

ÈÎc¯Ó15‰È‰L , »¿¿«∆»»
‰LÓc ‡˙eËLt˙‡‰»ƒ¿«¿»¿…∆
e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,B¯B„aL∆¿¿«¬««≈

Ï"Ê16B¯B„a ÈÎc¯nL∆»¿¿«¿
,B¯B„a ‰LÓkשל עבודתו ¿…∆¿
בכך היתה Ìei˜Âמרדכי ‰¯Bz‰ „enlL ,ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊa ÌbL∆«ƒ¿«¿≈«»»∆ƒ«»¿ƒ

˙Bl‰˜ ÏÈ‰˜‰ ,LÙ� ˙e¯ÈÒÓ ÌÚ ¯eL˜ ‰È‰ Ê‡ ˙BÂˆn‰«ƒ¿»»»»ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ
˜ÊÁ „ÓÚÏÂ 'Èe‰a Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙�eÓ‡ ˙‡ ˜fÁÏ ÌÈa¯a»«ƒ¿«≈∆¡»»∆ƒ¿»≈¿«»»¿«¬…»»

e .˙BÂˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏa,"היהודים "וקבל המאמר בהמשך ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ¿
ÏÎaL dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â ‰LnL ‰k¯‡a ¯‡·nL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆¿«≈«¬À»∆…∆¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»

‡¯c(דור שבכל שלו ‰‡eÓ�‰(=וההתפשטות ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ »»¿«¿ƒ∆»¡»
¯‡·Ó ,Ï‡¯NÈc17ה˜eicב˙È˙k 'Â‚ ÔÓL" ·e˙k‰ ÔBLÏ ¿ƒ¿»≈¿«≈ƒ¿«»∆∆»ƒ

) "¯B‡nÏ'א בסעיף בשמןכאמור שהצורך אומרת שהתורה בכך הוא הדיוק «»
'È‡‰Ï¯'),הוא ‡ÏÂ '¯B‡nÏ'המילה היא: זה של הפנימית המשמעות «»¿…¿»ƒ

רומזת 'למאור' והמילה בגלות, ישראל בני נמצאים בו המצב על רומזת 'כתית'

כך. בעקבות דווקא זוכים הם לה ההתגלות Lעל ,˙eÏb‰ ÔÓÊaLאזÏk ∆ƒ¿««»∆»
,‡k„�Â ¯aL� ‡e‰ ˙Á‡Â „Á‡המילה משמעות במובן'È˙k˙'שזו ∆»¿««ƒ¿»¿ƒ¿∆»ƒ

'שבירה' דווקא,של Ïהרי ÌÈÚÈbÓ ‰Ê È„È ÏÚהמדריגה של התגלות «¿≈∆«ƒƒ«
בשם (הנקראת '¯B‡n'שהוא(ÌˆÚ‰בכך היא למעלהLשמעלתה היא »»∆∆∆

המקור היא 'אור', של ממהות

‰‡B¯.אשר ‡ˆÓ� epnnƒ∆ƒ¿»»
'מאור' במילה הדברים: הסברת

ה'אור'. של המקור מכונה

לעומת עצמה השמש לדוגמה,

בשם נקראת ממנה היוצא האור

של המקור והיא היות 'מאור'

המאורהאור. בין ההבדלים אחד

הינו שהמאור בכך הוא לאור

שאינו האור לעומת עצמו הדבר

הימנו, שחּוצה מציאות אלא

לעומת עצמה השמש בדוגמת

הימנה. חּוצה שהוא שלה האור

ו'אור' 'מאור' המושגים לכן

'עצם' במושגים קשורים

הדבר פירושו 'עצם' ו'גילויים',

ה'גילויים'ÂÓˆÚב זאת לעומת ,

שאינו השמש אור בדוגמת הם

ש מה אךÏ‚˙Ó‰אלא ממנה

אלה דברים עצמה. השמש איננו

התגלותה כלפי משל בבחינת הם

כאשר האלוקית. הנשמה של

האלוקית, הנשמה אודות מדובר

הגלויה דרגתה אחד מצד ישנה

קשורה זו דרגה האדם, בגוף

האדם, של הגלויים בכוחותיו

היא זו דרגה ומידותיו. ִׂשכלו

ה' רובד שלה.‚ÌÈÈÂÏÈבבחינת '

' ישנה זאת הנשמה',ÌˆÚלעומת

הרי ממש ממעל אלוקה חלק להיותה אשר בעצמה, שהיא כמו הנשמה כלומר

האדם. של הגלויים ובכוחותיו המוגבל בגוף כלל נתפסת ואיננה שייכת איננה

'עצם ה'מאור', להתגלות זוכים 'כתית' של המצב ידי על דווקא כאמור,

ÔÈ·‰Ïהנשמה'. CÈ¯ˆÂאת˙eÎiM‰המבוארים השונים העניינים בין ¿»ƒ¿»ƒ««»
השייכות הריי"צ. אדמו"ר כ"ק של B‡nÏ¯'במאמר ˙È˙Î'a Le¯t‰c¿«≈¿»ƒ«»

dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â] ‰LnL ‰Ê È�ÙÏ (¯Ó‡n‰a) ¯‡·n‰Ï¿«¿…»¿««¬»ƒ¿≈∆∆…∆¿ƒ¿«¿»ƒ≈
.˙eiÓÈ�Ùa ‰È‰zL ‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ [‡¯c ÏÎaL∆¿»»»»¿«¿≈∆»¡»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ

(¯Ó‡n‰a) ‡a "‰eˆz ‰z‡Â" ˜eÒta ¯e‡a‰ ‰p‰Â („¿ƒ≈«≈«»¿«»¿«∆»¿««¬»
Le¯Ùc ,¯Ó‡n‰ ˙lÁ˙a ¯‡·n‰Ï CLÓ‰aשנאמר הפסוק ¿∆¿≈¿«¿…»ƒ¿ƒ«««¬»¿≈

אסתר BNÚÏ˙"במגילת elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â"18 ¿ƒ≈«¿ƒ∆¬∆≈≈«¬
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[ּדמׁשה ּבמׁשה. והֹוספה ּיתרֹון נעׂשה זה ידי על ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹסֹוף),
ׁשּנאמר ּכמֹו ורגל, ראׁש ּדגמת הם מאֹות9ויׂשראל ׁשׁש ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֻ

הם יׂשראל ּדכל ּבקרּבֹו, אנכי אׁשר העם רגלי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאלף
ׁשּבאדם ּוכמֹו ׁשּלהם. הראׁש הּוא ּומׁשה ּדמׁשה, ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹהרגלים
עצמֹו מּצד ׁשהראׁש למקֹום הראׁש את מֹוליכים ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹהרגלים
ׁשעל ויׂשראל, ּבמׁשה הּוא כן ּכמֹו לׁשם, להּגיע יכֹול ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאינֹו
ּדזהּו ּבמׁשה. עּלּוי מתוּסף ּדמׁשה) (הרגלים יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹידי
ּבקרּבֹו, אנכי אׁשר העם רגלי אלף מאֹות ׁשׁש ּׁשּנאמר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמה
ׁשל ּבקרּבֹו ּדאנכי הּגּלּוי נמׁש העם רגלי ידי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשעל

אלי10מׁשה ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ואּתה וזהּו .[ ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
יׂשראל ּבני את ויקּׁשר יצּוה ׁשּמׁשה ידי ּדעל גֹו', זית ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשמן
זית ׁשמן יׂשראל ּבני יביאּו זה ידי על סֹוף, אין אֹור ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָעם
ּבמׁשה. אֹור ּתֹוספֹות ׁשּיֹוסיפּו ,(אלי (ויקחּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֹֹלמׁשה

ּבהּמאמרÏe·‡¯ג) מקּדים נקרא11זה, רּבנּו ׁשּמׁשה ¿»≈ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשהּוא ּבזה. ּפרּוׁשים ּדׁשני מהימנא, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָרעיא
יׂשראל את ּומפרנס זן וׁשהּוא יׂשראל ׁשל נאמן ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָרֹועה
עצמם, מּצד ּביׂשראל ׁשּיׁשנּה ּדהאמּונה האמּונה. ְְְְְְְֱֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבענין

מאמינים ּבני מאמינים הם ׁשּתהיה12ׁשּיׂשראל אפׁשר , ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
יׂשראל את ּומפרנס רֹועה ׁשּמׁשה וזה מּקיף, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּבבחינת
מה וזהּו ּבפנימּיּות. ּתהיה ׁשהאמּונה הּוא האמּונה ְְְְְֱֱִִִִִֶֶֶַַָָָָּבענין
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ישראל" בני את "תקשר רסט"ו) (ועד"ז בתחלתו ס"ד תרפ"ז זה ובד"ה ובכ"מ. רנו). ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת תצוה ואתה בסד"ה

epi`e.סי"א כדלקמן עצמם, ישראל בני את מקשר שמשה מפרש דבהמאמר לומר, ויש אוא"ס". "עם כא.)9מוסיף יא, בהעלותך

ס"ה.)10 תרפ"ז הנ"ל בד"ה בכ"ז ד.)11ראה א.)12סעיף צז, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

) Ï‡¯NÈÏכלומר‰Ê È„È ÏÚ ,(ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ì˙B‡ ¯M˜nL ¿ƒ¿»≈∆¿«≈»ƒ≈«¿≈∆
a ‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙i ‰NÚ�של [דרגתו .‰LÓשדרגתו שלמרות לכך הסיבה «¬∆ƒ¿¿»»¿…∆

אך להם, להשפיע שבכוחו זה הוא שלכן מהעם, למעלה היא רבינו משה של

משה של הנשמתי בקשר נעוץ זה הרי יתירה, רוממות בו נעשית ידם על דווקא

ישראל. בני עם ∆…¿LÓc‰רבינו
L‡¯ ˙Ó‚c Ì‰ Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈≈À¿«…

¯Ó‡pL BÓk ,Ï‚¯Â9ידי על ¿∆∆¿∆∆¡«
רבינו ‡ÛÏמשה ˙B‡Ó LL'≈≈∆∆

ÈÎ�‡ ¯L‡ ÌÚ‰ ÈÏ‚«̄¿ƒ»»¬∆»…ƒ
Ì‰ Ï‡¯NÈ ÏÎc ,'Ba¯˜a¿ƒ¿¿»ƒ¿»≈≈

LÓc‰,בבחינת ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒ¿…∆
.Ì‰lL L‡¯‰ ‡e‰ ‰LÓe…∆»…∆»∆

aL BÓÎeגוףÌ„‡היות עם ¿∆»»»
והוא הרגליים מעל הוא שהראש

זה עם ביחד אך שמנהיגם זה

˙‡ ÌÈÎÈÏBÓ ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒƒƒ∆
L‡¯‰L ÌB˜ÓÏ L‡¯‰»…¿»∆»…
ÏBÎÈ B�È‡ BÓˆÚ „vÓƒ««¿≈»
‡e‰ ÔÎ BÓk ,ÌLÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«¿»¿≈
È„È ÏÚL ,Ï‡¯NÈÂ ‰LÓa¿…∆¿ƒ¿»≈∆«¿≈

) Ï‡¯NÈשהםÌÈÏ‚¯‰ ƒ¿»≈»«¿«ƒ
(‰LÓcידם על דווקא ¿…∆

.‰LÓa ÈelÚ ÛqÂ˙Óƒ¿«≈ƒ¿…∆
משה של זו עליה של מהותה

על השפעתו ידי על הנגרמת רבינו

הפסוק בלשון רמוזה ישראל בני

LL' ¯Ó‡pM ‰Ó e‰Êc¿∆«∆∆¡«≈
ÌÚ‰ ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ ˙B‡Ó≈∆∆«¿ƒ»»

¯L‡אנכיÏÚL ,'Ba¯˜a ¬∆ִָֹ¿ƒ¿∆«
'ÌÚ‰ ÈÏ‚¯' È„Èמשה של הרגלים שהינם ישראל בני �CLÓכלומר ¿≈«¿≈»»ƒ¿»

c'ומתגלה Èelb‰אנכי‰LÓ ÏL Ba¯˜a להתגלות' רומזת 'אנכי' המילה «ƒ¿ִָֹ¿ƒ¿∆…∆
' כנאמר הוא ברוך הקדוש של אלוקיך'‡�ÈÎעצמותו '10‰z‡Âה' e‰ÊÂ .[¿∆¿«»

È„È ÏÚc ,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆∆∆«ƒ¿«¿≈
'‰eˆÈ' ‰LnL'צוותא' של ÌÚבמשמעות Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ¯M˜ÈÂ ∆…∆¿«∆ƒ«≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ

‰LÓÏ ˙ÈÊ ÔÓL Ï‡¯NÈ È�a e‡È·È ‰Ê È„È ÏÚ ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡≈«¿≈∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈∆∆«ƒ¿…∆
,('EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ')כלומר.‰LÓa ¯B‡ ˙BÙÒBz eÙÈÒBiL ¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿¿…∆

¯Ó‡n‰a ÌÈc˜Ó ,‰Ê ¯‡·Ïe (‚11‡ÈÚ¯' ‡¯˜� e�a¯ ‰LnL ¿»≈∆«¿ƒ¿««¬»∆…∆«≈ƒ¿»«¬»
.‰Êa ÌÈLe¯t È�Lc ,'‡�ÓÈ‰Óרועה נאמן'. 'רועה הוא אחד פירוש ¿≈¿»ƒ¿≈≈ƒ»∆

בכך עצמם לצאן נאמן הוא אלא הצאן לבעלי רק נאמן שאינו פירושו נאמן

באחרת. להחליפה מוכן ואיננו אחת כבשה עבור אפילו נפשו את מוסר שהוא

רבינו משה כן Âכמו .Ï‡¯NÈ ÏL ÔÓ‡� ‰ÚB¯ ‡e‰Lהשני הפירוש ∆∆∆¡»∆ƒ¿»≈¿
הוא צאן רועה של שתפקידו כשם היא, שמשמעותו אמונה' 'רועה הוא

במרעה ישראל נשמות את להאכיל צורך ישנו כך ומזין, טוב במרעה להאכילם

'אמונה' רבינושל משה של עבודתו Ò�¯ÙÓeוזו ÔÊ ‡e‰L(מכלכל=) ∆»¿«¿≈
.‰�eÓ‡‰ ÔÈ�Úa Ï‡¯NÈ משה‡˙ של בפעולתו צורך שישנו לכך הטעם ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¡»

כבר האמונה שלכאורה בזמן בו ב'אמונה', ישראל נשמות את בלהאכיל רבינו

קבלוה הם שהרי בהם קיימת

יצחק אברהם מאבותינו בירושה

היא לכך הסיבה ויעקב,

d�LiL ‰�eÓ‡‰c¿»¡»∆∆¿»
,ÌÓˆÚ „vÓ Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈ƒ««¿»
ÌÈ�ÈÓ‡Ó Ì‰ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈≈«¬ƒƒ

ÌÈ�ÈÓ‡Ó È�a12,ללא ¿≈«¬ƒƒ
רבינו משה של «¿∆‡LÙ¯פעולתו

,ÛÈwÓ ˙�ÈÁ·a ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ««ƒ
‰ÚB¯ ‰LnL ‰ÊÂ¿∆∆…∆∆

Ò�¯ÙÓe(מכלכל=)˙‡ ¿«¿≈∆
,‰�eÓ‡‰ ÔÈ�Úa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿«»¡»

הדבר ‰e‡משמעות
‰È‰z ‰�eÓ‡‰L∆»¡»ƒ¿∆

.˙eiÓÈ�Ùaהמושגים הסברת ƒ¿ƒƒ
בין הקשר ו'פנימיות': 'מקיף'

באופן להיות יכול דברים שני

כאשר 'מקיף'. ובאופן 'פנימי'

דבר עם במגע בא האדם

ל להכילו‰ÂÓÈ�Ùשביכולתו ,

קשר אזי עימו ולהתאחד בתוכו

' הינו כןÈÓÈ�Ùזה שאין מה .'

ליכולת מחוץ נשאר הדבר כאשר

מתאחד ואינו להכילו האדם

קשר לו. מחוצה נשאר הוא עימו,

' בבחינת הינו האדםÛÈ˜Óזה שמציאות בכך ביטוי לידי בא 'פנימי' קשר .'

הקשר כאשר כן שאין מה ומתאחד. נקשר הוא עימו לדבר בהתאם משתנה

אדם לדבר: דוגמה כמקודם. נשארת האדם של מציאותו 'מקיף' באופן הוא

אשר בסברא מדובר כאשר עמוקה, שכלית בסברא הקשור רוחני רעיון השומע

שכל אזי היטב, לעצמו ולהסבירה להבינה בשכלו, להכילה האדם ביכולת

כאשר אך לרוחניות. יותר קרוב ונעשה מתעדן כך ידי ועל עימה מתאחד האדם

שמדובר חש שהוא למרות הרי בשכלו, זה רעיון להכיל מסוגל האדם אין

כך לשכלו מחוץ נשאר הרעיון מקום מכל מכך, בהתפעלות והוא עמוק בדבר

יהודי של האמונה אודות מדובר כאשר כן כמו כמקודם. מגושם נשאר שהאדם

מתאחדת שאיננה יתכן אך באדם קיימת שהאמונה למרות הוא. ברוך בקדוש

בעקבות משתנים אינם ורגשותיו שכלו ורגשותיו. שכלו הגלויה, מציאותו עם

הוא אמונה של זה אופן אצלם. מתקבלת לא זו אמונה אחד, בה' אמונתו

תאיר שהאמונה לכך לגרום הוא רבינו משה של תפקידו 'מקיף'. בבחינת
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ּבּזהר ּדלעילא13ּׁשּכתּוב אמּונה ויתּפרנסההיא יתזן ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה ּדזה מׁשה), ידי (על יד על ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמּניּה
ּוממׁשי ּבפנימּיּות. אֹותּה ׁשּממׁשי הּוא ְְְֱִִִִִֶַַָָָהאמּונה
ּבזה הּכּוונה מהימנא, רעיא הּוא ׁשּמׁשה ּדזה ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבהּמאמר,

ּדֹור ׁשּבכל ּדמׁשה לאתּפׁשטּותא ּגם אלפי14היא ּדראׁשי , ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּדיׂשראל האמּונה את מחּזקים הם ּדֹור ׁשּבכל ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיׂשראל
ּוכמֹו ּבפנימּיּות. ּתהיה ׁשּלהם ׁשהאמּונה ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶָָָָ(ׁשּבדֹורם),

ּכמאמר15מרּדכי ׁשּבדֹורֹו, ּדמׁשה האתּפׁשטּותא ׁשהיה , ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ז"ל ּבזמן16רּבֹותינּו ׁשּגם ּבדֹורֹו, ּכמׁשה ּבדֹורֹו ׁשּמרּדכי ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָֹ

קׁשּור היה אז הּמצוֹות וקּיּום הּתֹורה ׁשּלּמּוד המן, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּגזרת
את לחּזק ּברּבים קהּלֹות הקהיל נפׁש, מסירּות ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָעם
הּתֹורה ּבלּמּוד חזק ולעמד ּבהּוי' יׂשראל ׁשל ְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹאמּונתם
ׁשּמׁשה ּבארּכה ׁשּמבאר ּולאחרי הּמצוֹות. ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻוקּיּום
האמּונה את מחּזקים ּדרא ׁשּבכל ּדיליּה ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָואתּפׁשטּותא

מבאר ּכתית17ּדיׂשראל, גֹו' ׁשמן הּכתּוב לׁשֹון ּדּיּוק ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
אחד ׁשּכל הּגלּות, ׁשּבזמן להאיר), ולא (לּמאֹור ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹלּמאֹור
מּגיעים זה ידי על ּכתית, ונדּכא, נׁשּבר הּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָואחת
להבין וצרי האֹור. נמצא ׁשּמּמּנּו (העצם) ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָלּמאֹור
(ּבהּמאמר) להּמבאר לּמאֹור ּבכתית ּדהּפרּוׁש ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָֹהּׁשּיכּות
זן ּדרא] ׁשּבכל ּדיליּה [ואתּפׁשטּותא ׁשּמׁשה זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלפני

ּבפנימּיּות. ׁשּתהיה האמּונה את ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָּומפרנס

(ּבהּמאמר)p‰Â‰ד) ּבא ּתצּוה ואּתה ּבּפסּוק הּבאּור ¿ƒ≈ְְְֲֵֶַַַַַַָָָָ
ּדפרּוׁש הּמאמר, ּבתחּלת להּמבאר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹּבהמׁש

לעׂשֹות החּלּו אׁשר את הּיהּודים ׁשּקּבלּו18וקּבל הּוא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַ
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באופן ישראל שלÈÓÈ�Ùבנשמות הגלויה מציאותו עם תתאחד שהאמונה ,

יהיו שהם כך כדי עד פעולותיו ובכל וברגשותיו בשכלו ותתקבל ותחדור יהודי

אחד. בה' לאמונתו fa‰¯מתאימים ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ13‡È‰‰" ¿∆«∆»«…««ƒ
) "E„È ÏÚ dÈpÓ Ò�¯t˙ÈÂ ÔÊ˙È ‡ÏÈÚÏc ‰�eÓ‡אמונה =אותה ¡»ƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈ƒ≈«»∆

ומכולכלת ניזונת תהיה עליונה

כלומר ידך, È„Èעל ÏÚ«¿≈
ÔÊ ‰LnL ‰Êc ,(‰LÓ…∆¿∆∆…∆»
,‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe¿«¿≈∆»¡»

הדבר ‰e‡משמעות
CÈLÓnLומגלהd˙B‡ ∆«¿ƒ»

CÈLÓÓe .˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ«¿ƒ
¯Ó‡n‰aאדמו"ר כ"ק של ¿««¬»

‰e‡הריי"צ ‰LnL ‰Êc ,¿∆∆…∆
‰�Âek‰ ,'‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'«¬»¿≈¿»««»»

‡È‰ ‰Êaמשה כלפי רק לא »∆ƒ
אלא בדורו »Ìbרבינו

‰LÓc ‡˙eËLt˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¿…∆
¯Bc ÏÎaL14להתפשטות=) ∆¿»

בכל אשר דור) שבכל משה של

שבהם צדיקים ישנם ודור דור

של נשמתו ומאירה מתפשטת

בבחינת כן גם והם רבינו משה

מהימנא' ÈL‡¯c'רעיא ,¿»≈
¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÙÏ‡«¿≈ƒ¿»≈∆¿»
‰�eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ Ì‰≈¿«¿ƒ∆»¡»
,(Ì¯B„aL) Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈∆¿»
‰È‰z Ì‰lL ‰�eÓ‡‰L∆»¡»∆»∆ƒ¿∆
BÓÎe .˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ¿

ÈÎc¯Ó15‰È‰L , »¿¿«∆»»
‰LÓc ‡˙eËLt˙‡‰»ƒ¿«¿»¿…∆
e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,B¯B„aL∆¿¿«¬««≈

Ï"Ê16B¯B„a ÈÎc¯nL∆»¿¿«¿
,B¯B„a ‰LÓkשל עבודתו ¿…∆¿
בכך היתה Ìei˜Âמרדכי ‰¯Bz‰ „enlL ,ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊa ÌbL∆«ƒ¿«¿≈«»»∆ƒ«»¿ƒ

˙Bl‰˜ ÏÈ‰˜‰ ,LÙ� ˙e¯ÈÒÓ ÌÚ ¯eL˜ ‰È‰ Ê‡ ˙BÂˆn‰«ƒ¿»»»»ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ
˜ÊÁ „ÓÚÏÂ 'Èe‰a Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙�eÓ‡ ˙‡ ˜fÁÏ ÌÈa¯a»«ƒ¿«≈∆¡»»∆ƒ¿»≈¿«»»¿«¬…»»

e .˙BÂˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏa,"היהודים "וקבל המאמר בהמשך ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ¿
ÏÎaL dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â ‰LnL ‰k¯‡a ¯‡·nL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆¿«≈«¬À»∆…∆¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»

‡¯c(דור שבכל שלו ‰‡eÓ�‰(=וההתפשטות ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ »»¿«¿ƒ∆»¡»
¯‡·Ó ,Ï‡¯NÈc17ה˜eicב˙È˙k 'Â‚ ÔÓL" ·e˙k‰ ÔBLÏ ¿ƒ¿»≈¿«≈ƒ¿«»∆∆»ƒ

) "¯B‡nÏ'א בסעיף בשמןכאמור שהצורך אומרת שהתורה בכך הוא הדיוק «»
'È‡‰Ï¯'),הוא ‡ÏÂ '¯B‡nÏ'המילה היא: זה של הפנימית המשמעות «»¿…¿»ƒ

רומזת 'למאור' והמילה בגלות, ישראל בני נמצאים בו המצב על רומזת 'כתית'

כך. בעקבות דווקא זוכים הם לה ההתגלות Lעל ,˙eÏb‰ ÔÓÊaLאזÏk ∆ƒ¿««»∆»
,‡k„�Â ¯aL� ‡e‰ ˙Á‡Â „Á‡המילה משמעות במובן'È˙k˙'שזו ∆»¿««ƒ¿»¿ƒ¿∆»ƒ

'שבירה' דווקא,של Ïהרי ÌÈÚÈbÓ ‰Ê È„È ÏÚהמדריגה של התגלות «¿≈∆«ƒƒ«
בשם (הנקראת '¯B‡n'שהוא(ÌˆÚ‰בכך היא למעלהLשמעלתה היא »»∆∆∆

המקור היא 'אור', של ממהות

‰‡B¯.אשר ‡ˆÓ� epnnƒ∆ƒ¿»»
'מאור' במילה הדברים: הסברת

ה'אור'. של המקור מכונה

לעומת עצמה השמש לדוגמה,

בשם נקראת ממנה היוצא האור

של המקור והיא היות 'מאור'

המאורהאור. בין ההבדלים אחד

הינו שהמאור בכך הוא לאור

שאינו האור לעומת עצמו הדבר

הימנו, שחּוצה מציאות אלא

לעומת עצמה השמש בדוגמת

הימנה. חּוצה שהוא שלה האור

ו'אור' 'מאור' המושגים לכן

'עצם' במושגים קשורים

הדבר פירושו 'עצם' ו'גילויים',

ה'גילויים'ÂÓˆÚב זאת לעומת ,

שאינו השמש אור בדוגמת הם

ש מה אךÏ‚˙Ó‰אלא ממנה

אלה דברים עצמה. השמש איננו

התגלותה כלפי משל בבחינת הם

כאשר האלוקית. הנשמה של

האלוקית, הנשמה אודות מדובר

הגלויה דרגתה אחד מצד ישנה

קשורה זו דרגה האדם, בגוף

האדם, של הגלויים בכוחותיו

היא זו דרגה ומידותיו. ִׂשכלו

ה' רובד שלה.‚ÌÈÈÂÏÈבבחינת '

' ישנה זאת הנשמה',ÌˆÚלעומת

הרי ממש ממעל אלוקה חלק להיותה אשר בעצמה, שהיא כמו הנשמה כלומר

האדם. של הגלויים ובכוחותיו המוגבל בגוף כלל נתפסת ואיננה שייכת איננה

'עצם ה'מאור', להתגלות זוכים 'כתית' של המצב ידי על דווקא כאמור,

ÔÈ·‰Ïהנשמה'. CÈ¯ˆÂאת˙eÎiM‰המבוארים השונים העניינים בין ¿»ƒ¿»ƒ««»
השייכות הריי"צ. אדמו"ר כ"ק של B‡nÏ¯'במאמר ˙È˙Î'a Le¯t‰c¿«≈¿»ƒ«»

dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â] ‰LnL ‰Ê È�ÙÏ (¯Ó‡n‰a) ¯‡·n‰Ï¿«¿…»¿««¬»ƒ¿≈∆∆…∆¿ƒ¿«¿»ƒ≈
.˙eiÓÈ�Ùa ‰È‰zL ‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ [‡¯c ÏÎaL∆¿»»»»¿«¿≈∆»¡»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ

(¯Ó‡n‰a) ‡a "‰eˆz ‰z‡Â" ˜eÒta ¯e‡a‰ ‰p‰Â („¿ƒ≈«≈«»¿«»¿«∆»¿««¬»
Le¯Ùc ,¯Ó‡n‰ ˙lÁ˙a ¯‡·n‰Ï CLÓ‰aשנאמר הפסוק ¿∆¿≈¿«¿…»ƒ¿ƒ«««¬»¿≈

אסתר BNÚÏ˙"במגילת elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â"18 ¿ƒ≈«¿ƒ∆¬∆≈≈«¬
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מחׁשבת ּדעּתם על עלתה לא כן ּפי על ואף ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּיהּודים,
קּיּום על ּגם נפׁש מסירּות להם היה וׁשלֹום], חס ְְִִֶֶֶַַַָָָָחּוץ

ּומצוֹות ללמד28הּתֹורה ּברּבים קהּלֹות ׁשהקהילּו ועד , ְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹ
נפׁש ּבמסירּות נפׁש29ּתֹורה הּמסירּות והתעֹוררּות .[ ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָ

וזהּו ׁשּבדֹורֹו. מׁשה הּיהּודי, מרּדכי ידי על היתה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלהם
ּתֹורה ּדבמּתן לעׂשֹות, החּלּו אׁשר את הּיהּודים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָוקּבל
ּכי הּקּבלה, היתה המן ּגזרת ּובזמן ההתחלה רק ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָהיתה
ּתֹורה על ּבפעל נפׁש מסירּות אז להם ׁשהיה ידי ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעל
מּכמֹו יֹותר נעלית למדרגה זה) (ּבענין נתעּלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּומצוֹות
הּקּבלה, היתה ּדוקא אז ולכן ּתֹורה, מּתן ּבזמן ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשהיּו

הּיהּודים. ְְִִֵַוקּבל

‰¯B‡ÎÏÂידי ׁשעל לּמאֹור, ּבכתית ׁשהּפרּוׁש לֹומר, יׁש ¿ƒ¿»ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּוא להּמאֹור, מּגיעים ונדּכא) (נׁשּבר ְְְְִִִִִֶַַָָָּכתית
נפׁש למסירּות ּבאּו ּדוקא הּגזרה ׁשּבזמן זה על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבאּור

ּביֹותר נעלה עצם30ּבאפן מּצד היא נפׁש מסירּות ּכי . ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַֹ
האֹור), נמצא (ׁשּמּמּנּו מאֹור מּגּלּוי, ׁשּלמעלה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהּנׁשמה
נתּגּלה ונדּכא), (נׁשּבר ּדכתית ּבמּצב אז ׁשהיּו ידי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָועל
הענינים וסדר מהמׁש אבל מאֹור. הּנׁשמה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעצם
הענין לאחרי ּבא לּמאֹור ּבכתית ׁשהּפרּוׁש ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבהּמאמר
ּגם ׁשּי לּמאֹור ּכתית ּדענין מׁשמע, מהימנא, ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָּדרעיא

הא את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה ּבפנימּיּות.לזה ׁשּתהיה מּונה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

הּידּועLÈÂה) ּפי על זה ׁשּיׂשראל31לבאר ּדזה ¿≈ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ואין ּפׁשּוטה ּבאמּונה ּבאלקּות ְְֱֱֲִִֵֶֶַָָֹמאמינים
לפי טעמים. ׁשני מּצד הּוא זה, על ראיֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָצריכים
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.12 הערה סח ע' ח"ג מלוקט פי"ח.)28בסה"מ (תניא נפשו מוסר שבקלים קל גם לאמונה, בנוגע כי יותר, גדול חידוש שזהו

בפשטות.)29ובכ"מ). כמובן יותר, עוד גדול חידוש הקודמות.)30שזהו הערות קיד).)31ראה (ע' פס"א ח"א תער"ב המשך ראה

האמונה ענין וכן כו', רואה היא למעלה שהיא כמו דהנשמה חזי, דמזלי' משום כו' "האמונה א'קפב ע' ח"ב הנ"ל המשך גם וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

זרה בעבודה ÌzÚcהכופרים ÏÚ ‰˙ÏÚ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,¿««ƒ≈…»¿»««¿»
ıeÁ ˙·LÁÓהדת המרת אודות מחשבה ÌBÏLÂ],כלומר ÒÁויתירה «¬∆∆«¿»

אלא בה' אמונתם עצם על רק לא היתה נפשם מסירות Ì‰Ïמזו ‰È‰»»»∆
˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ ÏÚ Ìb LÙ� ˙e¯ÈÒÓ28„ÚÂ כך, כדי ¿ƒ∆∆««ƒ«»ƒ¿¿«

ÌÈa¯a ˙Bl‰˜ eÏÈ‰˜‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ
˙e¯ÈÒÓa ‰¯Bz „ÓÏÏƒ¿…»ƒ¿ƒ

LÙ�29˙e¯¯BÚ˙‰Â .[ ∆∆¿ƒ¿¿
Ì‰lL LÙ� ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»∆
ÈÎc¯Ó È„È ÏÚ ‰˙È‰»¿»«¿≈»¿¿«

,È„e‰i‰היה הוא שכאמור «¿ƒ
Â .B¯B„aL ‰LÓפי על …∆∆¿¿

המעלה גודל אודות האמור

ה' בעבודת דווקא קיימת שהיתה

שהיא כיוון המן גזירת בזמן

נפש מסירות מתוך ∆e‰Êהיתה
ש לכך ≈Ïa˜Â'¿ƒההסבר

elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ∆¬∆≈≈
‰¯Bz ÔzÓ·c ,'˙BNÚÏ«¬ƒ¿««»
ÔÓÊ·e ‰ÏÁ˙‰‰ ˜¯ ‰˙È‰»¿»«««¿»»ƒ¿«
,‰Ïaw‰ ‰˙È‰ ÔÓ‰ ˙¯Êb¿≈«»»»¿»««»»
Ê‡ Ì‰Ï ‰È‰L È„È ÏÚ Èkƒ«¿≈∆»»»∆»

e¯ÈÒÓÏÚ ÏÚBÙa LÙ� ˙ ¿ƒ∆∆¿««
elÚ˙� ˙BÂˆÓe ‰¯Bz»ƒ¿ƒ¿«
‰‚¯„ÓÏ (‰Ê ÔÈ�Úa)¿ƒ¿»∆¿«¿≈»
eÈ‰L BÓkÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ�«¬≈≈ƒ¿∆»
Ê‡ ÔÎÏÂ ,‰¯Bz ÔzÓ ÔÓÊaƒ¿«««»¿»≈»
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ ‡˜Âc«¿»»¿»««»»

התורה של Ïa˜Âהשלימה ,¿ƒ≈
.ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ

שצריך למדנו הקודם בסעיף

העניינים בין הקשר את להבין

של במאמר המבוארים השונים

הפירוש הריי"צ, אדמו"ר כ"ק

מהימנא'. 'רעיא בתור רבינו משה של ותפקידו למאור' 'כתית במילים הפנימי

,'¯B‡nÏ ˙È˙Î'a Le¯t‰L ,¯ÓBÏ LÈ ‰¯B‡ÎÏÂוהואÈ„È ÏÚL ¿ƒ¿»≈«∆«≈¿»ƒ«»∆«¿≈
של (מצב '˙È˙k'האדם k„�Â‡)בו ¯aL�כך ידי על ÌÈÚÈbÓדווקא »ƒƒ¿»¿ƒ¿∆«ƒƒ

Ïהתגלות,'¯B‡n‰'הסברת עם קשור איננו זה שעניין לומר ניתן היה הרי ¿«»
אלא מהימנא' 'רעיא בתור רבינו משה של ועבודתו ÏÚתפקידו ¯e‡a ‡e‰≈«

‰ÏÚ� ÔÙB‡a LÙ� ˙e¯ÈÒÓÏ e‡a ‡˜Âc ‰¯Êb‰ ÔÓÊaL ‰Ê∆∆ƒ¿««¿≈»«¿»»ƒ¿ƒ∆∆¿∆«¬∆
¯˙BÈa30‡È‰ LÙ� ˙e¯ÈÒÓ Èk הנובע. ‰ÓLp‰דבר ÌˆÚ „vÓ ¿≈ƒ¿ƒ∆∆ƒƒ«∆∆«¿»»

Lש בנפש כזו דרגה היא ג' בסעיף ÈelbÓ,כאמור ‰ÏÚÓlהיא אשר ∆¿«¿»ƒƒ

בשם ‡Êנקראת eÈ‰L È„È ÏÚÂ ,(¯B‡‰ ‡ˆÓ� epnnL) '¯B‡Ó'»∆ƒ∆ƒ¿»»¿«¿≈∆»»
הגזירה קושי ÌˆÚבעקבות ‰lb˙� ,(‡k„�Â ¯aL�) '˙È˙Î'c ·vÓa¿««¿»ƒƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿«»∆∆

¯Ó‡n‰a ÌÈ�È�Ú‰ ¯„ÒÂ CLÓ‰Ó Ï·‡ .¯B‡Ó ,‰ÓLp‰וקבל" «¿»»»¬»≈∆¿≈¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿««¬»
a‡היהודים" '¯B‡nÏ ˙È˙Î'a Le¯t‰Lדווקא È¯Á‡Ïבמאמר ∆«≈¿»ƒ«»»¿«¬≈

,'‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'c ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»
'È˙k˙מכך ÔÈ�Úc ,ÚÓLÓ«¿«¿ƒ¿«»ƒ

Ìb CiL '¯B‡nÏלתפקיד «»«»«
כלומר מהימנא' ∆¿ÊÏ‰ה'רעיא

˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL∆∆»¿«¿≈∆
‰È‰zL ‰�eÓ‡‰»¡»∆ƒ¿∆

.˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ
בין‰) הקשר מבואר זה בסעיף

בהחדרת רבינו משה של עבודתו

גילוי לבין בפנימיות האמונה

הנשמה. עצם

Èt ÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈∆«ƒ
Úe„i‰31Ï‡¯NiL ‰Êc «»«¿∆∆ƒ¿»≈

˙e˜Ï‡a ÌÈ�ÈÓ‡Ó«¬ƒƒ∆¡…
ÔÈ‡Â ‰ËeLt ‰�eÓ‡a∆¡»¿»¿≈
‰Ê ÏÚ ˙BÈ‡¯ ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿»«∆
.ÌÈÓÚË È�L „vÓ ‡e‰ƒ«¿≈¿»ƒ
לקמן: האמורים הדברים הסברת

בנשמה ג', בסעיף כאמור

שונות, דרגות ישנן האלוקית

למעלה הנשמה עצם אשר

הקשור הנשמה חלק ישנו מכולן.

הגלויים. ובכוחותיו האדם בגוף

הנשמה חלק ישנו ממנו למעלה

הגשמי. בגוף כלל נתפס שאינו

למעלה היא הנשמה עצם אך

ביתר האמורות. הדרגות מכל

האלוקית הנשמה אודות ביאור:

חלק שהיא התניא בספר נאמר

כפי "אלוקות בבחינת שהיא עליה נאמר כך עם ביחד אך ממש ממעל אלוקה

אך אלוקה חלק היא הפנימית במהותה כלומר נברא" בבחינת שנעשה

הדרגות לעצמו. מציאות בעל נברא של 'תבנית' בעלת היא בחיצוניותה

בחלק קשורות יותר, העליונה וזו שבגוף זו האלוקית, בנשמה הקיימות השונות

הגוף של החומר במסך כבולה התחתונה הדרגה האלוקית. הנשמה של זה

העליונה הדרגה לעומתה אותה. שסובבת הגשמיות את אם כי רואה איננה ולכן

זוהי הנשמה עצם אך ממנו. פנוי מקום אין אשר ה' אור את רואה יותר

ממש. אחד דבר הינם ואלוקות היא אשר הנשמה של פנימיותה
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devz dz`e

ּתֹורה ּדמּתן ּבהּזמן ּׁשהחּלּו היתה19מה ּתֹורה ּדבמּתן . ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּגזירת (ּבזמן אחׁשורֹוׁש ּובימי לעׂשֹות), (החּלּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָההתחלה
מאמר ּדר [ועל הּיהּודים. וקּבל הּקּבלה, היתה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהמן)

ז"ל הּפסּוק20רּבֹותינּו קּימּו21על הּיהּודים, וקּבלּו קּימּו ְְְְְִִִִֵַַַַָ
ּבמּתן לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו ּדזה ּכבר, ּׁשּקּבלּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָמה

אחׁשורֹוׁש ּובימי הּקּבלה, רק היתה מה22EnIwּתֹורה ְְֲִֵֵַַַַָָָָָ¦§ַ
ּפלא23ׁשּקּבלּו ּדבר הּוא ׁשּלכאֹורה ּבהּמאמר, ּומדּיק .[24, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

אז והיה העּלּוי, ּבתכלית יׂשראל היּו ּתֹורה ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָּדבמּתן
ׁשּגם לזה [ּדנֹוסף נעלית הכי ּבדרּגא אלקּות ּגּלּוי ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאצלם
ׁשהיה הּגּלּוי ּביֹותר, נעלים ּגּלּויים היּו ּתֹורה מּתן ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹקדם
הּגּלּוי הּנה סּוף, ים ּבקריעת ּובפרט מצרים ְְְִִִִִִִִִֵַַַַַָּביציאת
יֹותר], עֹוד נעלה ּגּלּוי היה ּתֹורה מּתן ּבׁשעת ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהיה
ּדנֹוסף הּירידה, ּבתכלית יׂשראל היּו אחׁשורֹוׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָּובימי
ּבדגמת הּוא ּגלּות [ּדכל ּגלּות ׁשּבכל וההסּתר ְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלההעלם

מצרים ּכתיב25ּגלּות מצרים ׁשּבגלּות ּוכמֹו ׁשמעּו26, ולא ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹ
הּוא זה ּדר על קׁשה, ּומעבדה רּוח מּקצר מׁשה ֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹאל
הּתֹורה ּבקּיּום נסיֹונֹות ּכּמה ׁשּיׁשנם ּגלּות, ְְְְִִֶֶַַָָָָָּבכל
ההעלם היה המן) ּגזרת (ּבזמן אז הּנה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָוהּמצוֹות],
ּתֹורה, מּתן ּבזמן כן, ּפי על ואף יֹותר, עֹוד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָוההסּתר
ההתחלה רק היתה העּלּוי, ּבתכלית יׂשראל ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּכׁשהיּו
ּבתכלית ּכׁשהיּו המן, ּגזרת ּובזמן לעׂשֹות), ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ(החּלּו
ּתֹורה. ּבמּתן ּׁשהחּלּו מה קּבלּו ּדוקא אז ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָהּׁשפלּות,

ּדב ּבזה, ּומצוֹותּומבאר הּתֹורה קּיּום היה הּגזרה, זמן ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
מסירּות להם ׁשהיה לזה [ּדנֹוסף נפׁש. ּבמסירּות ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָׁשּלהם
אֹור ּבתֹורה [ּכּמבאר וׁשלֹום חס לכּפר ׁשּלא ,27נפׁש ְְְְִֶֶֶַַָָָֹֹֹ

על רק היתה הּגזרה ּכי ּכלּום, להם עֹוׂשים היּו לא ּדתם ממירים היּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּבאם
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היהודים)19 וקבל ברד"ה נסמנו - ובכ"מ ג. צו, מג"א בתו"א היהודים וקבל ברד"ה גם כ"ה

.(4 הערה סז ע' ח"ג מלוקט (סה"מ א.)20ה'תשי"א פח, כז.)21שבת ט, הענינים)22אסתר מהמשך

בימי שקבלוה דזה משמע, ובכ"מ) רע"א. צט, שם תו"א גם (וראה הבאה שבהערה ובתו"א בהמאמר

"מאהבת אחשורוש בימי ד"ה ובפרש"י הגזירה. בזמן הוא ישqpdאחשורוש ואולי להם". שנעשה

ס"ט. לקמן ראה - בזה ענינים דשני אשר)23לומר את היהודים דוקבל א צח, מג"א בתו"א גם כ"ה

מלוקט סה"מ ראה שונים, ענינים שני הם שלכאורה אף - שקבלו" מה "קיימו ע"ד הוא לעשות החלו

.4 הערה ס"א)24שם ה'תשל"ח קטן דפורים היהודים וקבל ד"ה ראה - זה לשון בדיוק הביאור

שיז). ע' ח"א מלוקט שם)25(סה"מ על מצרים שם על נקראו המלכיות "כל ה פט"ז, ב"ר ראה

לישראל". מצירות ט.)26שהם ו, שנסמנו)27וארא במקומות גם וראה ב. צט, א. צז, ב. צא, מג"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

חג מצוות את עצמם על קבלו שהיהודים היא הפסוק של הפשוטה משמעותו

משמעותו אך הראשונה. בשנה לעשות שהחלו כשם הבאים לדורות הפורים

הפסוק של ÔzÓcהפנימית ÔÓf‰a elÁ‰M ‰Ó eÏawL ‡e‰∆ƒ¿«∆≈≈¿«¿«¿««
‰¯Bz19כל את אלא הפורים מצוות את רק לא עצמם על קבלו הם כלומר »

נעלה יותר ובאופן כולה, התורה

במתן זאת קבלו הם בה מהצורה

סיני הר על ÔzÓ·cתורה .ƒ¿««
‰˙È‰ ‰¯Bzרק‰ÏÁ˙‰‰ »»¿»««¿»»

ÈÓÈ·e ,(˙BNÚÏ elÁ‰)≈≈«¬ƒ≈
˙¯ÈÊb ÔÓÊa) LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈ƒ¿«¿ƒ«
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ (ÔÓ‰»»»¿»««»»

‰ÌÈ„e‰i.השלימה Ïa˜Â ,¿ƒ≈«¿ƒ
Â]הוא זה פנימי ÏÚפירוש ¿«

e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯c∆∆«¬««≈
Ï"Ê20˜eÒt‰ ÏÚ21 ««»

אסתר במגילת כן גם שנאמר

,"ÌÈ„e‰i‰ eÏa˜Â eÓi˜"ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ
שהיהודים חז"ל כך על דורשים

eÓi˜אחשורוש Ó‰בזמן ƒ¿«
¯·k eÏawMתורה ,במתן ∆ƒ¿¿»

eÓÈc˜‰L ‰Êcאמירת את ¿∆∆ƒ¿ƒ
ÔzÓa 'ÚÓL�'Ï '‰NÚ�'«¬∆¿ƒ¿«¿««
‰Ïaw‰ ˜¯ ‰˙È‰ ‰¯Bz»»¿»«««»»

התורה יכלהשל זו קבלה אך

ÈÓÈ·eלהתערער ,ƒ≈
LB¯ÂLÁ‡22קּימּו‰Ó ¬«¿≈ְִ«
eÏawL23זה 'קיום' משמעות ∆ƒ¿

שקיבלו לקבלה תוקף נתינת היא

בתחילה עצמם i„Óe˜על .[¿«≈
‡e‰ ‰¯B‡ÎlL ,¯Ó‡n‰a¿««¬»∆ƒ¿»

‡Ït ¯·c24ÔzÓ·c , ¿«∆∆ƒ¿««
Ï‡¯NÈ eÈ‰ ‰¯Bz»»ƒ¿»≈
Ê‡ ‰È‰Â ,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ»ƒ¿»»»
˙e˜Ï‡ Èelb ÌÏˆ‡∆¿»ƒ¡…
˙ÈÏÚ� ÈÎ‰ ‡b¯„a¿«¿»¬ƒ«¬≈
Ì„B˜ ÌbL ‰ÊÏ ÛÒB�c]¿»»∆∆«∆
ÌÈÈelb eÈ‰ ‰¯Bz ÔzÓ««»»ƒƒ

BÈa˙¯,רוחניים ÌÈÏÚ�«¬ƒ¿≈
Èelb‰האלוקי‰È‰L «ƒ∆»»

Ë¯Ù·e ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿«ƒƒ¿»
‰p‰ ,ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜aƒ¿ƒ««ƒ≈
ÔzÓ ˙ÚLa ‰È‰L Èelb‰«ƒ∆»»ƒ¿«««
‰ÏÚ� Èelb ‰È‰ ‰¯Bz»»»ƒ«¬∆

[¯˙BÈ „BÚמובן זה מכל אשר ≈
ישראל היו תורה מתן שבשעת

המעלה eבתכלית זאת, לעומת

ÛÒB�c ,‰„È¯i‰ ˙ÈÏÎ˙a Ï‡¯NÈ eÈ‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·ƒ≈¬«¿≈»ƒ¿»≈¿«¿ƒ«¿ƒ»¿»
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰Ï'ה אור ‰e‡קייםLשל ˙eÏb ÏÎc] ˙eÏb ÏÎa ¿«∆¿≈¿«∆¿≈∆¿»»¿»»

ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb ˙Ó‚„a25·È˙k ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚aL BÓÎe ,26‡ÏÂ" ¿À¿«»ƒ¿«ƒ¿∆¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿…
‰Ê C¯c ÏÚ ,"‰L˜ ‰„B·ÚÓe Áe¯ ¯ˆBwÓ ‰LÓ Ï‡ eÚÓL»¿∆…∆ƒ∆«≈¬»»»«∆∆∆
Ì�LiL ,˙eÏb ÏÎa ‡e‰¿»»∆∆¿»
Ìei˜a ˙B�BÈÒ� ‰nk«»ƒ¿¿ƒ
‰p‰ ,[˙BÂˆn‰Â ‰¯Bz‰«»¿«ƒ¿ƒ≈
‰È‰ (ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊa) Ê‡»ƒ¿«¿≈«»»»»
„BÚ ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈
,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,¯˙BÈ≈¿««ƒ≈
eÈ‰Lk ,‰¯Bz ÔzÓ ÔÓÊaƒ¿«««»¿∆»
,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿ƒ»ƒ
‰ÏÁ˙‰‰ ˜¯ ‰˙È‰»¿»«««¿»»
ÔÓÊ·e ,(˙BNÚÏ elÁ‰)≈≈«¬ƒ¿«
eÈ‰Lk ,ÔÓ‰ ˙¯Êb¿≈«»»¿∆»
Ê‡ ,˙eÏÙM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿»
elÁ‰M ‰Ó eÏa˜ ‡˜Âc«¿»ƒ¿«∆≈≈
‰Êa ¯‡·Óe .‰¯Bz ÔzÓa¿««»¿»≈»∆

הריי"צ אדמו"ר ÔÓÊ·cכ"ק ,¿ƒ¿«
,‰¯Êb‰אז דווקא ‰È‰הרי «¿≈»»»

˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìeiƒ̃«»ƒ¿
.LÙ� ˙e¯ÈÒÓa Ì‰lL∆»∆ƒ¿ƒ∆∆

גדולה[ היתה נפשם ומסירות

È‰L‰ביותר ‰ÊÏ ÛÒB�c¿»¿∆∆»»
‡lL LÙ� ˙e¯ÈÒÓ Ì‰Ï»∆¿ƒ∆∆∆…
ÌBÏLÂ ÒÁ ¯BtÎÏƒ¿«¿»
¯B‡ ‰¯B˙a ¯‡B·nk]27, «¿»¿»

Ì˙c ÌÈ¯ÈÓÓ eÈ‰ Ì‡aL∆¿ƒ»¿ƒƒ»»
Ì‰Ï ÌÈNBÚ eÈ‰ ‡Ï…»ƒ»∆
‰˙È‰ ‰¯Êb‰ Èk ,ÌeÏk¿ƒ«¿≈»»¿»

ÌÈ„e‰i‰ ÏÚ על¯˜ ולא «««¿ƒ
אלא 'יהודים' שאינם אלה

אלה הם יהודים ְִִ'עברים'.
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כי `"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

מחׁשבת ּדעּתם על עלתה לא כן ּפי על ואף ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּיהּודים,
קּיּום על ּגם נפׁש מסירּות להם היה וׁשלֹום], חס ְְִִֶֶֶַַַָָָָחּוץ

ּומצוֹות ללמד28הּתֹורה ּברּבים קהּלֹות ׁשהקהילּו ועד , ְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹ
נפׁש ּבמסירּות נפׁש29ּתֹורה הּמסירּות והתעֹוררּות .[ ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָ

וזהּו ׁשּבדֹורֹו. מׁשה הּיהּודי, מרּדכי ידי על היתה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלהם
ּתֹורה ּדבמּתן לעׂשֹות, החּלּו אׁשר את הּיהּודים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָוקּבל
ּכי הּקּבלה, היתה המן ּגזרת ּובזמן ההתחלה רק ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָהיתה
ּתֹורה על ּבפעל נפׁש מסירּות אז להם ׁשהיה ידי ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעל
מּכמֹו יֹותר נעלית למדרגה זה) (ּבענין נתעּלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּומצוֹות
הּקּבלה, היתה ּדוקא אז ולכן ּתֹורה, מּתן ּבזמן ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשהיּו

הּיהּודים. ְְִִֵַוקּבל

‰¯B‡ÎÏÂידי ׁשעל לּמאֹור, ּבכתית ׁשהּפרּוׁש לֹומר, יׁש ¿ƒ¿»ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּוא להּמאֹור, מּגיעים ונדּכא) (נׁשּבר ְְְְִִִִִֶַַָָָּכתית
נפׁש למסירּות ּבאּו ּדוקא הּגזרה ׁשּבזמן זה על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבאּור

ּביֹותר נעלה עצם30ּבאפן מּצד היא נפׁש מסירּות ּכי . ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַֹ
האֹור), נמצא (ׁשּמּמּנּו מאֹור מּגּלּוי, ׁשּלמעלה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהּנׁשמה
נתּגּלה ונדּכא), (נׁשּבר ּדכתית ּבמּצב אז ׁשהיּו ידי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָועל
הענינים וסדר מהמׁש אבל מאֹור. הּנׁשמה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעצם
הענין לאחרי ּבא לּמאֹור ּבכתית ׁשהּפרּוׁש ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבהּמאמר
ּגם ׁשּי לּמאֹור ּכתית ּדענין מׁשמע, מהימנא, ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָּדרעיא

הא את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה ּבפנימּיּות.לזה ׁשּתהיה מּונה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

הּידּועLÈÂה) ּפי על זה ׁשּיׂשראל31לבאר ּדזה ¿≈ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ואין ּפׁשּוטה ּבאמּונה ּבאלקּות ְְֱֱֲִִֵֶֶַָָֹמאמינים
לפי טעמים. ׁשני מּצד הּוא זה, על ראיֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָצריכים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

.12 הערה סח ע' ח"ג מלוקט פי"ח.)28בסה"מ (תניא נפשו מוסר שבקלים קל גם לאמונה, בנוגע כי יותר, גדול חידוש שזהו

בפשטות.)29ובכ"מ). כמובן יותר, עוד גדול חידוש הקודמות.)30שזהו הערות קיד).)31ראה (ע' פס"א ח"א תער"ב המשך ראה

האמונה ענין וכן כו', רואה היא למעלה שהיא כמו דהנשמה חזי, דמזלי' משום כו' "האמונה א'קפב ע' ח"ב הנ"ל המשך גם וראה
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זרה בעבודה ÌzÚcהכופרים ÏÚ ‰˙ÏÚ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,¿««ƒ≈…»¿»««¿»
ıeÁ ˙·LÁÓהדת המרת אודות מחשבה ÌBÏLÂ],כלומר ÒÁויתירה «¬∆∆«¿»

אלא בה' אמונתם עצם על רק לא היתה נפשם מסירות Ì‰Ïמזו ‰È‰»»»∆
˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ ÏÚ Ìb LÙ� ˙e¯ÈÒÓ28„ÚÂ כך, כדי ¿ƒ∆∆««ƒ«»ƒ¿¿«

ÌÈa¯a ˙Bl‰˜ eÏÈ‰˜‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ
˙e¯ÈÒÓa ‰¯Bz „ÓÏÏƒ¿…»ƒ¿ƒ

LÙ�29˙e¯¯BÚ˙‰Â .[ ∆∆¿ƒ¿¿
Ì‰lL LÙ� ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»∆
ÈÎc¯Ó È„È ÏÚ ‰˙È‰»¿»«¿≈»¿¿«

,È„e‰i‰היה הוא שכאמור «¿ƒ
Â .B¯B„aL ‰LÓפי על …∆∆¿¿

המעלה גודל אודות האמור

ה' בעבודת דווקא קיימת שהיתה

שהיא כיוון המן גזירת בזמן

נפש מסירות מתוך ∆e‰Êהיתה
ש לכך ≈Ïa˜Â'¿ƒההסבר

elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ∆¬∆≈≈
‰¯Bz ÔzÓ·c ,'˙BNÚÏ«¬ƒ¿««»
ÔÓÊ·e ‰ÏÁ˙‰‰ ˜¯ ‰˙È‰»¿»«««¿»»ƒ¿«
,‰Ïaw‰ ‰˙È‰ ÔÓ‰ ˙¯Êb¿≈«»»»¿»««»»
Ê‡ Ì‰Ï ‰È‰L È„È ÏÚ Èkƒ«¿≈∆»»»∆»

e¯ÈÒÓÏÚ ÏÚBÙa LÙ� ˙ ¿ƒ∆∆¿««
elÚ˙� ˙BÂˆÓe ‰¯Bz»ƒ¿ƒ¿«
‰‚¯„ÓÏ (‰Ê ÔÈ�Úa)¿ƒ¿»∆¿«¿≈»
eÈ‰L BÓkÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ�«¬≈≈ƒ¿∆»
Ê‡ ÔÎÏÂ ,‰¯Bz ÔzÓ ÔÓÊaƒ¿«««»¿»≈»
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ ‡˜Âc«¿»»¿»««»»

התורה של Ïa˜Âהשלימה ,¿ƒ≈
.ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ

שצריך למדנו הקודם בסעיף

העניינים בין הקשר את להבין

של במאמר המבוארים השונים

הפירוש הריי"צ, אדמו"ר כ"ק

מהימנא'. 'רעיא בתור רבינו משה של ותפקידו למאור' 'כתית במילים הפנימי

,'¯B‡nÏ ˙È˙Î'a Le¯t‰L ,¯ÓBÏ LÈ ‰¯B‡ÎÏÂוהואÈ„È ÏÚL ¿ƒ¿»≈«∆«≈¿»ƒ«»∆«¿≈
של (מצב '˙È˙k'האדם k„�Â‡)בו ¯aL�כך ידי על ÌÈÚÈbÓדווקא »ƒƒ¿»¿ƒ¿∆«ƒƒ

Ïהתגלות,'¯B‡n‰'הסברת עם קשור איננו זה שעניין לומר ניתן היה הרי ¿«»
אלא מהימנא' 'רעיא בתור רבינו משה של ועבודתו ÏÚתפקידו ¯e‡a ‡e‰≈«

‰ÏÚ� ÔÙB‡a LÙ� ˙e¯ÈÒÓÏ e‡a ‡˜Âc ‰¯Êb‰ ÔÓÊaL ‰Ê∆∆ƒ¿««¿≈»«¿»»ƒ¿ƒ∆∆¿∆«¬∆
¯˙BÈa30‡È‰ LÙ� ˙e¯ÈÒÓ Èk הנובע. ‰ÓLp‰דבר ÌˆÚ „vÓ ¿≈ƒ¿ƒ∆∆ƒƒ«∆∆«¿»»

Lש בנפש כזו דרגה היא ג' בסעיף ÈelbÓ,כאמור ‰ÏÚÓlהיא אשר ∆¿«¿»ƒƒ

בשם ‡Êנקראת eÈ‰L È„È ÏÚÂ ,(¯B‡‰ ‡ˆÓ� epnnL) '¯B‡Ó'»∆ƒ∆ƒ¿»»¿«¿≈∆»»
הגזירה קושי ÌˆÚבעקבות ‰lb˙� ,(‡k„�Â ¯aL�) '˙È˙Î'c ·vÓa¿««¿»ƒƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿«»∆∆

¯Ó‡n‰a ÌÈ�È�Ú‰ ¯„ÒÂ CLÓ‰Ó Ï·‡ .¯B‡Ó ,‰ÓLp‰וקבל" «¿»»»¬»≈∆¿≈¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿««¬»
a‡היהודים" '¯B‡nÏ ˙È˙Î'a Le¯t‰Lדווקא È¯Á‡Ïבמאמר ∆«≈¿»ƒ«»»¿«¬≈

,'‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'c ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»
'È˙k˙מכך ÔÈ�Úc ,ÚÓLÓ«¿«¿ƒ¿«»ƒ

Ìb CiL '¯B‡nÏלתפקיד «»«»«
כלומר מהימנא' ∆¿ÊÏ‰ה'רעיא

˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL∆∆»¿«¿≈∆
‰È‰zL ‰�eÓ‡‰»¡»∆ƒ¿∆

.˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ
בין‰) הקשר מבואר זה בסעיף

בהחדרת רבינו משה של עבודתו

גילוי לבין בפנימיות האמונה

הנשמה. עצם

Èt ÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈∆«ƒ
Úe„i‰31Ï‡¯NiL ‰Êc «»«¿∆∆ƒ¿»≈

˙e˜Ï‡a ÌÈ�ÈÓ‡Ó«¬ƒƒ∆¡…
ÔÈ‡Â ‰ËeLt ‰�eÓ‡a∆¡»¿»¿≈
‰Ê ÏÚ ˙BÈ‡¯ ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿»«∆
.ÌÈÓÚË È�L „vÓ ‡e‰ƒ«¿≈¿»ƒ
לקמן: האמורים הדברים הסברת

בנשמה ג', בסעיף כאמור

שונות, דרגות ישנן האלוקית

למעלה הנשמה עצם אשר

הקשור הנשמה חלק ישנו מכולן.

הגלויים. ובכוחותיו האדם בגוף

הנשמה חלק ישנו ממנו למעלה

הגשמי. בגוף כלל נתפס שאינו

למעלה היא הנשמה עצם אך

ביתר האמורות. הדרגות מכל

האלוקית הנשמה אודות ביאור:

חלק שהיא התניא בספר נאמר

כפי "אלוקות בבחינת שהיא עליה נאמר כך עם ביחד אך ממש ממעל אלוקה

אך אלוקה חלק היא הפנימית במהותה כלומר נברא" בבחינת שנעשה

הדרגות לעצמו. מציאות בעל נברא של 'תבנית' בעלת היא בחיצוניותה

בחלק קשורות יותר, העליונה וזו שבגוף זו האלוקית, בנשמה הקיימות השונות

הגוף של החומר במסך כבולה התחתונה הדרגה האלוקית. הנשמה של זה

העליונה הדרגה לעומתה אותה. שסובבת הגשמיות את אם כי רואה איננה ולכן

זוהי הנשמה עצם אך ממנו. פנוי מקום אין אשר ה' אור את רואה יותר

ממש. אחד דבר הינם ואלוקות היא אשר הנשמה של פנימיותה
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ÏÚÂׁשהענין ׁשּבהּמאמר, הענינים קׁשר לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּדרעיא הענין לבאּור ּבהמׁש ּבא לּמאֹור ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָד(ּכתית)
ׁשּתהיה האמּונה את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה זה ּכי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמהימנא,
הּנׁשמה עצם את מגּלה ׁשהּוא ידי על הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבפנימּיּות
ּומה מאֹור. ׁשּלמעלה מאֹור חזי), מּמּזליּה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ(ׁשּלמעלה

ּבהzizMׁשּנאמר ּומבאר להּגיעלּמאֹור, ׁשּבכדי ּמאמר ֱֶֶַ¨¦ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹ
הּוא, הּגלּות, ׁשּבזמן ּדכתית הענין ידי על הּוא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָלהּמאֹור

ּבעניןxTrּכי הּוא (מאֹור) הּנׁשמה ּדעצם הּגּלּוי ִ¦©ְְְְִִֶֶַַַָָָ
ּכדלקּמן. הּגלּות), ּבזמן הּוא (ׁשעּקרֹו נפׁש ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָהּמסירּות

ּבאפןÔÈ�Ú‰Âו) היא ּדיׂשראל ׁשהאמּונה ּדזה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְֱִִֵֶֶֶָָָֹ
(ּבעּקר) הּוא זה, על נפׁשֹו מֹוסר ְְִֵֶֶַַָׁשהּוא
ׁשהּוא זה מּצד ּדהאמּונה הּנׁשמה. עצם ׁשּמּצד ְְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבהאמּונה
[ּכּידּוע ּגדֹול ּבתקף ׁשהיא הגם חזי), (מּזליּה ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹרֹואה
ּגדֹולה התאּמתּות היא הראּיה ׁשּמּצד ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָּדההתאּמתּות

מּצד33ּביֹותר היא ׁשּלֹו ׁשהאמּונה ּכיון מקֹום, מּכל ,[ ְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָ
מציאּותֹו, עצם עם קׁשּורה ואינּה ׁשרֹואה) זה (מּצד ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָסּבה
ּדיׂשראל ׁשהאמּונה וזה זה, על נפׁשֹו ׁשּימסר מכרח ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻאינֹו
מּפני הּוא זה על נפׁשֹו מֹוסר ׁשהּוא ּבאפן ְְְִִֵֵֶֶֶַַֹהיא
ּכלל אפׁשר אי ולכן ׁשּלֹו, העצם היא ּבאלקּות ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשהאמּונה

וׁשלֹום. חס ְְִֶַָֹׁשּיכּפר

ÏÚÂׁשּמׁשה ּדזה ּבהּמאמר ּׁשּכתּוב מה לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
את ּומפרנס זן (ׁשהּוא מהימנא רעיא ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָהּוא
ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל לרֹועי ּבנֹוגע ּגם הּוא ְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָהאמּונה)
את מחּזקים ׁשהם ּדרא) ׁשּבכל ּדמׁשה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ(אתּפׁשטּותא
הּתֹורה ּבקּיּום נפׁש ּבמסירּות ׁשּיעמדּו ּדיׂשראל ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהאמּונה
האמּונה את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה זה ּדלכאֹורה, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּומצוֹות.

מקֹומֹות ּבכּמה (ּכּמבאר עצמֹו34הּוא זה ּבמאמר )35וגם ְְְְְְֲֶַַַַַָָָֹ
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וש"נ.)33 .121 ע' ח"ו לקו"ש וראה א). כו, (ר"ה דיין" נעשה עד "אין תניא)34שלכן גם וראה ובכ"מ. ב. עה, משפטים תו"א

יא.)35רפמ"ב. סעיף
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מה פי על אך הנשמה'. ב'עצם קשורים הגלות שבזמן וה'שבירה' ה'כתית' זאת

קשורה הנשמה' מ'עצם הנובעת האמונה דווקא אשר זה בסעיף שלמדנו

הדברים. יובנו האדם בפנימיות

¯Ó‡n‰aL ÌÈ�È�Ú‰ ¯L˜ ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ"היהודים ,"וקבל ¿«ƒ∆≈¿»≈∆∆»ƒ¿»ƒ∆¿««¬»
Lביאור(˙È˙k)„ ÔÈ�Ú‰ ∆»ƒ¿»¿»ƒ

¯B‡nÏעצם של התגלותה שזו «»
e‡·Ï¯הנשמה CLÓ‰a ‡a»¿∆¿≈¿≈

'‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'c ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»
ביניהם קשר שיש המוכיח ,דבר
Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL ‰Ê Èkƒ∆∆∆»¿«¿≈
‰È‰zL ‰�eÓ‡‰ ˙‡∆»¡»∆ƒ¿∆
È„È ÏÚ ‡e‰ ˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ«¿≈
ÌˆÚ ˙‡ ‰l‚Ó ‡e‰L∆¿«∆∆∆∆
‰ÏÚÓlL) ‰ÓLp‰«¿»»∆¿«¿»

,(ÈÊÁ dÈÏfnÓכאמור אשר ƒ«»≈¬ƒ
ד' לעומתבסעיף הנשמה' 'עצם

בשם נקראת הגלויים הכוחות

‰ÏÚÓlL '¯B‡Ó'»∆¿«¿»
¯Ó‡pL ‰Óe .'¯B‡'Ó≈«∆∆¡«

B‡nÏ¯",ּכתית"בפסוק ִָ«»
¯‡·Óeהרי¯Ó‡n‰a ¿…»¿««¬»

'¯B‡n'‰Ï ÚÈb‰Ï È„ÎaL∆ƒ¿≈¿«ƒ«¿«»
ÔÈ�Ú‰ È„È ÏÚ ‡e‰«¿≈»ƒ¿»

L '˙È˙Î'cדווקא ÔÓÊaקיים ¿»ƒ∆ƒ¿«
˙eÏb‰משה של בזמנו ולא «»

היה לא אז אשר במדבר רבינו

'כתית' של בכך,מצב הביאור

Èk ,‡e‰הנשמה שעצם למרות ƒ
את להחדיר ביכולת מתבטאת

אך בפנימיות ִַעּקרהאמונה
Èelb‰והביטויÌˆÚc «ƒ¿∆∆

‡e‰ ('¯B‡Ó') ‰ÓLp‰«¿»»»
‰e¯ÈÒn˙מתגלה ÔÈ�Úa¿ƒ¿««¿ƒ

ÔÓÊa ‡e‰ B¯wÚL) LÙ�∆∆∆ƒ»ƒ¿«
.Ôn˜Ï„k ,(˙eÏb‰«»¿ƒ¿«»

,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â (Âהסברת ¿»ƒ¿»
הנשמה עצם גילוי בין הקשר

נפש, ÒBÓ¯למסירות ‡e‰L ÔÙB‡a ‡È‰ Ï‡¯NÈc ‰�eÓ‡‰L ‰Êc¿∆∆»¡»¿ƒ¿»≈ƒ¿∆∆≈
.‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL ‰�eÓ‡‰a (¯wÚa) ‡e‰ ,‰Ê ÏÚ BLÙ�«¿«∆¿ƒ»¿»¡»∆ƒ«∆∆«¿»»

cאודות מדובר הנובעת‰‡eÓ�‰כאשר יותר, e‰L‡התחתונה ‰Ê „vÓ ¿»¡»ƒ«∆∆
Úe„ik] ÏB„b Û˜B˙a ‡È‰L Ì‚‰ ,(ÈÊÁ dÈÏfÓ) ‰‡B¯∆«»≈¬ƒ¬«∆ƒ¿∆»«»«

L ˙e˙n‡˙‰‰cנגרמת‰i‡¯‰ „vnשכך בשכלו הבין רק לא שהאדם , ¿«ƒ¿«¿∆ƒ«»¿ƒ»

בעצמו זאת ראה גם הוא אלא ÏB„b‰הדבר ˙e˙n‡˙‰ ‡È‰ƒƒ¿«¿¿»
¯˙BÈa33BlL ‰�eÓ‡‰L ÔÂÈk ,ÌB˜Ó ÏkÓ הזה], ‰È‡באופן ¿≈ƒ»»≈»∆»¡»∆ƒ
aÒ‰נובעת „vÓחיצוניתÌÚ ‰¯eL˜ d�È‡Â (‰‡B¯L ‰Ê „vÓ) ƒ«ƒ»ƒ«∆∆∆¿≈»¿»ƒ

B˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚנפרדים דברים שני הינם והאלוקות האדם של מציאותו ∆∆¿ƒ
שהם ידי על נגרם ביניהם והקשר

זה את זה ≈‡B�Èלכן,רואים
ÏÚ BLÙ� ¯BÒÓiL Á¯ÎÓÀ¿»∆ƒ¿«¿«

‰Êשעצם חש שאיננו כיוון ∆
עם שלו בקשר תלוי קיומו

Âאלוקות כן, Lאם ‰Êבסופו ¿∆∆
דבר Ï‡¯NÈcשל ‰�eÓ‡‰»¡»¿ƒ¿»≈

¯ÒBÓ ‡e‰L ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆≈
È�tÓ ‡e‰ ‰Ê ÏÚ BLÙ�«¿«∆ƒ¿≈

L,הנשמה מעצם נובעת ∆היא
זה ברובד «¡«‰‡eÓ�‰אשר

BlL ÌˆÚ‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a∆¡…ƒ»∆∆∆
לה אין הנשמה עצם מבחינת

זה אלוקות אלוקות, בלי קיום

אלוקות זה והיא ÔÎÏÂהיא ,¿»≈
ש כזה באופן היא זו È‡ƒאמונה

ÒÁ ¯tÎiL ÏÏk ¯LÙ‡∆¿»¿»∆ƒ¿…«
ÌBÏLÂאת מוסר הוא וממילא ¿»

.נפשו
משה של שתפקידו האמור פי על

האמונה את לגלות הוא רבינו

יובן הנשמה, מעצם הנובעת

בין הפנימי הקשר יותר בעומק

הצדיקים לבין עצמו רבינו משה

בבחינת שהם שלאחריו בדורות

למרות שלו', 'ההתפשטות

שונה. עבודתם שצורת

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
¯Ó‡n‰a ·e˙kMוקבל" ∆»¿««¬»

‰e‡היהודים" ‰LnL ‰Êc¿∆∆…∆
) '‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'כאמור «¬»¿≈¿»

ג' Ò�¯ÙÓeבסעיף ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈
Ìb ‡e‰ (‰�eÓ‡‰ ˙‡∆»¡»«

) ¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯Ï Ú‚B�aבשם נקראים ‡˙eËLt˙‡שהם ¿≈«¿≈ƒ¿»≈∆¿»ƒ¿«¿»
Ï‡¯NÈc ‰�eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ Ì‰L (‡¯c ÏÎaL ‰LÓc¿…∆∆¿»»»∆≈¿«¿ƒ∆»¡»¿ƒ¿»≈
‰¯B‡ÎÏc .˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a LÙ� ˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚiL∆««¿ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ«»ƒ¿¿ƒ¿»
שונה שלאחריו הצדיקים של עבודתם וצורת רבינו משה של עבודתו ,צורת

nÎa‰שהרי ¯‡B·nk) ‡e‰ ‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL ‰Ê∆∆…∆»¿«¿≈∆»¡»«¿»¿«»
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חזי ׁשּלמעלה32ׁשּמּזלייהּו ּדהּנׁשמה .d`Fxאלקּות ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָ¨ֱֹ
ׁשּבּגּוף ּבהּנׁשמה ּפֹועל וזה מּׂשכל), ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ(ראּיה
הּוא האמּונה ּדׁשרׁש ּבאּור, ועֹוד ּבאלקּות. ְְֱֱֱֵֶֶָָָָֹֹהאמּונה
ׁשעצם ּדזה חזי). מּמּזליּה (ׁשּלמעלה הּנׁשמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמעצם
עצמית התקּׁשרּות היא ּבאלקּות מקּׁשרת ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֻהּנׁשמה
ׁשּלמעלה הראּיה ּבענין לא ּגם ּבסּבה, ּתלּויה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ(ׁשאינּה
הּבאּורים ׁשני ׁשּבין ּדמהחּלּוקים לֹומר, ויׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַמּׂשכל).
ּבגּוף הּמלּבׁשת ּבהּנׁשמה ּדהאמּונה הּוא, ְְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָֻ(הענינים)
מּקיף. ּבבחינת היא ׁשּלמעלה הּנׁשמה מראּית ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּבאה
לכן מהתלּבׁשּות למעלה היא ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדכיון
מּקיף. ּבבחינת היא ּבגּוף הּמלּבׁשת ּבהּנׁשמה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻֻּפעּלתּה
ּתהיה ּבגּוף) הּמלּבׁשת (ּבהּנׁשמה ׁשהאמּונה ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻּובכדי
ּדעצם עצמית ההתקּׁשרּות ּגּלּוי ידי על הּוא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַּבפנימּיּות,
הּנׁשמה ׁשל העצם היא הּנׁשמה עצם ּכי ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּנׁשמה.
הּמלּבׁשת ּדהּנׁשמה האמּונה ולכן, ּבהּגּוף, ְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻהּמלּבׁשת

ּבפנימּיּותּה. היא הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָּבהּגּוף
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הנשמה". עצם א.)32שמצד ג, מגילה - הגמרא לשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

הוא אחד טעם טעמים. משני נובעת יהודי של e‰ÈÈÏfnLאמונתו ÈÙÏ¿ƒ∆«»«¿
ÈÊÁ32,מהגוף שלמעלה הנשמה לחלק כינוי הינו 'מזל' רואה). שמזלם (=לפי ¬ƒ

ÏÚÓlL‰כלומר ‰ÓLp‰cרֹואה) ˙e˜Ï‡הבא בסעיף לקמן וכאמור ¿«¿»»∆¿«¿»ָ¡…
חזקה¯‡i‰ש להתאמתות Óגורמת ‰ÏÚÓlLידי על הנגרמת ÏÎO),זו ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ≈∆

‰ÓLp‰a ÏÚBt ‰ÊÂ¿∆≈¿«¿»»
Ï‡a ‰�eÓ‡‰ ÛebaL.˙e˜ ∆«»¡»∆¡…

¯e‡a „BÚÂנובעת מניין ¿≈
היהודי של L¯Lcהאמונה ,¿…∆

ÌˆÚÓ ‡e‰ ‰�eÓ‡‰»¡»≈∆∆
‰ÏÚÓlL) ‰ÓLp‰גם «¿»»∆¿«¿»

‰Êc .(ÈÊÁ dÈÏfnÓƒ«»≈¬ƒ¿∆
˙¯M˜Ó ‰ÓLp‰ ÌˆÚL∆∆∆«¿»»¿À∆∆
˙e¯M˜˙‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a∆¡…ƒƒ¿«¿
‰ÈeÏz d�È‡L) ˙ÈÓˆÚ«¿ƒ∆≈»¿»

‰aÒaחיצונית‡Ï Ìb , ¿ƒ»«…
‰ÏÚÓlL ‰i‡¯‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿«»¿ƒ»∆¿«¿»

.ÏÎOÓהתקשרות זו כלומר ƒ≈∆
להיותה עצמה מצד בה הקיימת

כך ממש, ממעל אלוקה חלק

זו והיא היא זה שאלוקות

).אלוקות
לקמן: האמורים הדברים הסברת

בין הקשר אודות מדובר כאשר

הרי הנשמה של השונות הדרגות

איברי מורכבת, מציאותו מהם אשר האדם חלקי בין הקיים הקשר דרך על זה

בהיות פעם, הבא: הסיפור באמצעות בבהירות יובן הדבר ונשמתו. גופו

"סבא, וקרא הזקן אדמו"ר סבו, של בחיקו ישב ילד, צדק הצמח אדמו"ר

אמר הסבא. ראש על הילד הצביע סבא?" הוא "איפה סבו לו ויאמר סבא!".

הסבא: של ידיו על הילד הצביע סבא?" היכן אך סבא, של הראש "זהו הסבא:

חזר וכך סבא?" היכן אך סבא, של ידיו הן "אלה הסבא: אמר סבא". "הנה

מאחורי והסתתר סבו של מברכיו הילד ירד שונות. בצורות עצמו על הדבר

הילד אמר "מה?" הזקן אדמו"ר אליו פנה סבא!" "סבא! צעק לפתע הדלת.

סבא" זהו "הנה,

האיברים נשמתו. ואת גופו איברי את כוללת האדם מציאות הדברים: הסברת

מוגדר האדם גוף מאיברי אחד כל הקצה. אל הקצה מן מזה זה שונים

תפקידו את יש איבר לכל האיברים. שאר של מזו השונה מסויימת ב'תבנית'

מהותו היא נוסף, איבר איננה האדם נשמת זאת לעומת לו. המיוחד הפרטי

קשורה איננה האדם נשמת כולם. האיברים בתוך הנמצאת האדם של הפנימית

מוגדרת שאיננה מידה באותה מסויים, איבר של אחרת או כזו ב'תבנית'

למעלה היא 'ראש', של בתבנית מוגדרת איננה גם כך 'רגליים' של בתבנית

ה'ראש' של הנשמה היא זה עם ביחד אך מ'ראש'. למעלה והיא מ'רגליים'

הידיים ושל הרגליים של הפנימית המהות היא ה'רגליים'. של הנשמה והיא

הראש איננו ה'סבא' אחד מצד בסיפור, כאמור האדם. מאיברי אחד כל ושל

בתוך ומתגלה הנמצאת נשמתו זוהי ה'סבא' זה עם ביחד אך הידיים, ואיננו

וכו'. ברגליו ידיו, משתי אחת בכל נמצא הסבא של כולו כל כולם. האיברים

השונות הדרגות אחד מצד ישנן האלוקית, הנפש אודות מדובר כאשר כן, כמו

אליהן. שמעבר הנשמה' 'עצם וישנה שלה האיברים בדוגמת שהם בה הקיימות

דרגה איננה הנשמה' 'עצם

הדרגות. לכל מעבר היא נוספת,

קשורות השונות הדרגות

חלק שונות, רוחניות ב'תבניות'

ב'תבנית' מוגבל שבגוף הנשמה

של הגלויים בכוחותיו הקשורה

שלמעלה הנשמה חלק האדם,

ב'תבנית' הוא אף מוגדר מהגוף

עולמות של ברוחניותם הקשורה

'עצם זאת לעומת עליונים,

'תבנית' מכל מופשטת הנשמה'

'עצם זה עם ביחד אך שהיא.

הפנימית הנקודה היא הנשמה'

של ה'נשמה' בבחינת והיא

כולן. הדרגות

ÌÈ˜elÁ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿≈«ƒƒ
È�Lוההבדלים ÔÈaL∆≈¿≈

ÌÈ�È�Ú‰) ÌÈ¯e‡a‰«≈ƒ»ƒ¿»ƒ
לאמונתו הטעם את המסבירים

היהודי eÓ‡‰c�‰של ,‡e‰ (¿»¡»
‰a‡‰הקיימת Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰aכתוצאה‰ÓLp‰ ˙i‡¯Ó ¿«¿»»«¿À∆∆¿«»»≈¿ƒ««¿»»

,‰ÏÚÓlLבגוף זו אמונה קיימת בה הצורה ÛÈwÓהרי ˙�ÈÁ·a ‡È‰ ∆¿«¿»ƒƒ¿ƒ««ƒ
זה אין אך ממנה ומתפעל בה חש שהאדם פירושה מקיף בחינת ג' בסעיף כאמור

בעקבות משתנים אינם פעולותיו וכל ורגשותיו שכלו הגלויים, בכוחותיו מתקבל

זו. Lאמונה ÔÂÈÎcשל ‰È‡רוחניותה ‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰קשורה ¿≈»∆«¿»»∆¿«¿»ƒ
ש כזו Óב'תבנית' ‰ÏÚÓÏל d˙lÚtבגוף‰˙eLaÏ˙שייכות ÔÎÏ ¿«¿»≈ƒ¿«¿»≈¿À»»

Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰aהמצומצמת ב'תבניתם' להתקבל יכולה איננה ¿«¿»»«¿À∆∆¿
ולכן הגלויים הכוחות eÓ‡‰L�‰של È„Î·e .ÛÈwÓ ˙�ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ««ƒƒ¿≈∆»¡»

˙eiÓÈ�Ùa ‰È‰z (Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰a)שהאמונה כלומר ¿«¿»»«¿À∆∆¿ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ
פעולותיו בכל ותחדור האדם של ורגשותיו בשכלו גם ותיקלט ‰e‡תתקבל ,

Èelbדווקא È„È ÏÚשהיא בנשמה יותר עמוקה ‰‰˙˜e¯M˙נקודה «¿≈ƒ«ƒ¿«¿
‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èk .‰ÓLp‰ ÌˆÚc ˙ÈÓˆÚמהותה מצד היותה עם «¿ƒ¿∆∆«¿»»ƒ∆∆«¿»»

דווקא אך שהיא, דרגה מכל ‰ÌˆÚלמעלה ‡È‰(והפנימיות ÏL(=העצמיות ƒ»∆∆∆
˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰c ‰�eÓ‡‰ ,ÔÎÏÂ ,Ûeb‰a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰«¿»»«¿À∆∆¿«¿»≈»¡»¿«¿»»«¿À∆∆

L Ûeb‰aבה d˙eiÓÈ�Ùa.קיימת ‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vn ¿«∆ƒ«∆∆«¿»»ƒƒ¿ƒƒ»
בתור רבינו משה של פעולתו בין קשר להיות שמוכרח למדנו ד' סעיף בסוף

מדובר לכאורה הגלות, בזמן הקיים ה'שבירה' מצב לבין אמונה' 'רועה

'רועה של תפקידו הנפש. של לחלוטין שונים ברבדים הקשורים בדברים

לעומת האדם. של הגלוי ברובד קשור בפנימיות, האמונה את להחדיר אמונה',
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כג `"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

ÏÚÂׁשהענין ׁשּבהּמאמר, הענינים קׁשר לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּדרעיא הענין לבאּור ּבהמׁש ּבא לּמאֹור ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָד(ּכתית)
ׁשּתהיה האמּונה את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה זה ּכי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמהימנא,
הּנׁשמה עצם את מגּלה ׁשהּוא ידי על הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבפנימּיּות
ּומה מאֹור. ׁשּלמעלה מאֹור חזי), מּמּזליּה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ(ׁשּלמעלה

ּבהzizMׁשּנאמר ּומבאר להּגיעלּמאֹור, ׁשּבכדי ּמאמר ֱֶֶַ¨¦ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹ
הּוא, הּגלּות, ׁשּבזמן ּדכתית הענין ידי על הּוא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָלהּמאֹור

ּבעניןxTrּכי הּוא (מאֹור) הּנׁשמה ּדעצם הּגּלּוי ִ¦©ְְְְִִֶֶַַַָָָ
ּכדלקּמן. הּגלּות), ּבזמן הּוא (ׁשעּקרֹו נפׁש ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָהּמסירּות

ּבאפןÔÈ�Ú‰Âו) היא ּדיׂשראל ׁשהאמּונה ּדזה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְֱִִֵֶֶֶָָָֹ
(ּבעּקר) הּוא זה, על נפׁשֹו מֹוסר ְְִֵֶֶַַָׁשהּוא
ׁשהּוא זה מּצד ּדהאמּונה הּנׁשמה. עצם ׁשּמּצד ְְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבהאמּונה
[ּכּידּוע ּגדֹול ּבתקף ׁשהיא הגם חזי), (מּזליּה ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹרֹואה
ּגדֹולה התאּמתּות היא הראּיה ׁשּמּצד ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָּדההתאּמתּות

מּצד33ּביֹותר היא ׁשּלֹו ׁשהאמּונה ּכיון מקֹום, מּכל ,[ ְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָ
מציאּותֹו, עצם עם קׁשּורה ואינּה ׁשרֹואה) זה (מּצד ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָסּבה
ּדיׂשראל ׁשהאמּונה וזה זה, על נפׁשֹו ׁשּימסר מכרח ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻאינֹו
מּפני הּוא זה על נפׁשֹו מֹוסר ׁשהּוא ּבאפן ְְְִִֵֵֶֶֶַַֹהיא
ּכלל אפׁשר אי ולכן ׁשּלֹו, העצם היא ּבאלקּות ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשהאמּונה

וׁשלֹום. חס ְְִֶַָֹׁשּיכּפר

ÏÚÂׁשּמׁשה ּדזה ּבהּמאמר ּׁשּכתּוב מה לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
את ּומפרנס זן (ׁשהּוא מהימנא רעיא ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָהּוא
ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל לרֹועי ּבנֹוגע ּגם הּוא ְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָהאמּונה)
את מחּזקים ׁשהם ּדרא) ׁשּבכל ּדמׁשה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ(אתּפׁשטּותא
הּתֹורה ּבקּיּום נפׁש ּבמסירּות ׁשּיעמדּו ּדיׂשראל ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהאמּונה
האמּונה את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה זה ּדלכאֹורה, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּומצוֹות.

מקֹומֹות ּבכּמה (ּכּמבאר עצמֹו34הּוא זה ּבמאמר )35וגם ְְְְְְֲֶַַַַַָָָֹ
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מה פי על אך הנשמה'. ב'עצם קשורים הגלות שבזמן וה'שבירה' ה'כתית' זאת

קשורה הנשמה' מ'עצם הנובעת האמונה דווקא אשר זה בסעיף שלמדנו

הדברים. יובנו האדם בפנימיות

¯Ó‡n‰aL ÌÈ�È�Ú‰ ¯L˜ ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ"היהודים ,"וקבל ¿«ƒ∆≈¿»≈∆∆»ƒ¿»ƒ∆¿««¬»
Lביאור(˙È˙k)„ ÔÈ�Ú‰ ∆»ƒ¿»¿»ƒ

¯B‡nÏעצם של התגלותה שזו «»
e‡·Ï¯הנשמה CLÓ‰a ‡a»¿∆¿≈¿≈

'‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'c ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»
ביניהם קשר שיש המוכיח ,דבר
Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL ‰Ê Èkƒ∆∆∆»¿«¿≈
‰È‰zL ‰�eÓ‡‰ ˙‡∆»¡»∆ƒ¿∆
È„È ÏÚ ‡e‰ ˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ«¿≈
ÌˆÚ ˙‡ ‰l‚Ó ‡e‰L∆¿«∆∆∆∆
‰ÏÚÓlL) ‰ÓLp‰«¿»»∆¿«¿»

,(ÈÊÁ dÈÏfnÓכאמור אשר ƒ«»≈¬ƒ
ד' לעומתבסעיף הנשמה' 'עצם

בשם נקראת הגלויים הכוחות

‰ÏÚÓlL '¯B‡Ó'»∆¿«¿»
¯Ó‡pL ‰Óe .'¯B‡'Ó≈«∆∆¡«

B‡nÏ¯",ּכתית"בפסוק ִָ«»
¯‡·Óeהרי¯Ó‡n‰a ¿…»¿««¬»

'¯B‡n'‰Ï ÚÈb‰Ï È„ÎaL∆ƒ¿≈¿«ƒ«¿«»
ÔÈ�Ú‰ È„È ÏÚ ‡e‰«¿≈»ƒ¿»

L '˙È˙Î'cדווקא ÔÓÊaקיים ¿»ƒ∆ƒ¿«
˙eÏb‰משה של בזמנו ולא «»

היה לא אז אשר במדבר רבינו

'כתית' של בכך,מצב הביאור

Èk ,‡e‰הנשמה שעצם למרות ƒ
את להחדיר ביכולת מתבטאת

אך בפנימיות ִַעּקרהאמונה
Èelb‰והביטויÌˆÚc «ƒ¿∆∆

‡e‰ ('¯B‡Ó') ‰ÓLp‰«¿»»»
‰e¯ÈÒn˙מתגלה ÔÈ�Úa¿ƒ¿««¿ƒ

ÔÓÊa ‡e‰ B¯wÚL) LÙ�∆∆∆ƒ»ƒ¿«
.Ôn˜Ï„k ,(˙eÏb‰«»¿ƒ¿«»

,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â (Âהסברת ¿»ƒ¿»
הנשמה עצם גילוי בין הקשר

נפש, ÒBÓ¯למסירות ‡e‰L ÔÙB‡a ‡È‰ Ï‡¯NÈc ‰�eÓ‡‰L ‰Êc¿∆∆»¡»¿ƒ¿»≈ƒ¿∆∆≈
.‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL ‰�eÓ‡‰a (¯wÚa) ‡e‰ ,‰Ê ÏÚ BLÙ�«¿«∆¿ƒ»¿»¡»∆ƒ«∆∆«¿»»

cאודות מדובר הנובעת‰‡eÓ�‰כאשר יותר, e‰L‡התחתונה ‰Ê „vÓ ¿»¡»ƒ«∆∆
Úe„ik] ÏB„b Û˜B˙a ‡È‰L Ì‚‰ ,(ÈÊÁ dÈÏfÓ) ‰‡B¯∆«»≈¬ƒ¬«∆ƒ¿∆»«»«

L ˙e˙n‡˙‰‰cנגרמת‰i‡¯‰ „vnשכך בשכלו הבין רק לא שהאדם , ¿«ƒ¿«¿∆ƒ«»¿ƒ»

בעצמו זאת ראה גם הוא אלא ÏB„b‰הדבר ˙e˙n‡˙‰ ‡È‰ƒƒ¿«¿¿»
¯˙BÈa33BlL ‰�eÓ‡‰L ÔÂÈk ,ÌB˜Ó ÏkÓ הזה], ‰È‡באופן ¿≈ƒ»»≈»∆»¡»∆ƒ
aÒ‰נובעת „vÓחיצוניתÌÚ ‰¯eL˜ d�È‡Â (‰‡B¯L ‰Ê „vÓ) ƒ«ƒ»ƒ«∆∆∆¿≈»¿»ƒ

B˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚנפרדים דברים שני הינם והאלוקות האדם של מציאותו ∆∆¿ƒ
שהם ידי על נגרם ביניהם והקשר

זה את זה ≈‡B�Èלכן,רואים
ÏÚ BLÙ� ¯BÒÓiL Á¯ÎÓÀ¿»∆ƒ¿«¿«

‰Êשעצם חש שאיננו כיוון ∆
עם שלו בקשר תלוי קיומו

Âאלוקות כן, Lאם ‰Êבסופו ¿∆∆
דבר Ï‡¯NÈcשל ‰�eÓ‡‰»¡»¿ƒ¿»≈

¯ÒBÓ ‡e‰L ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆≈
È�tÓ ‡e‰ ‰Ê ÏÚ BLÙ�«¿«∆ƒ¿≈

L,הנשמה מעצם נובעת ∆היא
זה ברובד «¡«‰‡eÓ�‰אשר

BlL ÌˆÚ‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a∆¡…ƒ»∆∆∆
לה אין הנשמה עצם מבחינת

זה אלוקות אלוקות, בלי קיום

אלוקות זה והיא ÔÎÏÂהיא ,¿»≈
ש כזה באופן היא זו È‡ƒאמונה

ÒÁ ¯tÎiL ÏÏk ¯LÙ‡∆¿»¿»∆ƒ¿…«
ÌBÏLÂאת מוסר הוא וממילא ¿»

.נפשו
משה של שתפקידו האמור פי על

האמונה את לגלות הוא רבינו

יובן הנשמה, מעצם הנובעת

בין הפנימי הקשר יותר בעומק

הצדיקים לבין עצמו רבינו משה

בבחינת שהם שלאחריו בדורות

למרות שלו', 'ההתפשטות

שונה. עבודתם שצורת

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
¯Ó‡n‰a ·e˙kMוקבל" ∆»¿««¬»

‰e‡היהודים" ‰LnL ‰Êc¿∆∆…∆
) '‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'כאמור «¬»¿≈¿»

ג' Ò�¯ÙÓeבסעיף ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈
Ìb ‡e‰ (‰�eÓ‡‰ ˙‡∆»¡»«

) ¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯Ï Ú‚B�aבשם נקראים ‡˙eËLt˙‡שהם ¿≈«¿≈ƒ¿»≈∆¿»ƒ¿«¿»
Ï‡¯NÈc ‰�eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ Ì‰L (‡¯c ÏÎaL ‰LÓc¿…∆∆¿»»»∆≈¿«¿ƒ∆»¡»¿ƒ¿»≈
‰¯B‡ÎÏc .˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a LÙ� ˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚiL∆««¿ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ«»ƒ¿¿ƒ¿»
שונה שלאחריו הצדיקים של עבודתם וצורת רבינו משה של עבודתו ,צורת

nÎa‰שהרי ¯‡B·nk) ‡e‰ ‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL ‰Ê∆∆…∆»¿«¿≈∆»¡»«¿»¿«»
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ּבדֹורֹו ׁשקּול היה (ּדוקא) ׁשּמרּדכי ּבּמדרׁש איתא ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָמקֹום
הּיהּודי ּדמרּדכי ׁשּמהּמעלֹות לֹומר, ויׁש ּבדֹורֹו. ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָֹּכמׁשה

) מהימנא הרעיא היה ׁשהּוא ׁשלiENbAהּוא (l`xUi lM ְְֲֵֶַָָָָָ§¦ֶ¨¦§¨¥
ּדעת ׁשהמׁשי מהימנא רעיא מׁשה ּבדגמת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּבדֹורֹו.
מׁשה ׁשל ׁשּדֹורֹו מּזה ּגם ּכּמּובן ׁשּבדֹורֹו, יׂשראל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלכל

ּדעה ּדֹור נקרא ּדֹורֹו) אנׁשי היה39(ּכל ׁשּבמׁשה [אּלא . ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ידי על יׂשראל) ּדכל מהימנא רעיא (ׁשהּוא זה ענין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּגּלּוי
ענין ּגּלּוי היה ּובמרּדכי ּדֹורֹו, אנׁשי לכל ּדעת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהמׁשי
ּדֹורֹו]. אנׁשי ׁשּבכל נפׁש הּמסירּות ּכח ׁשּגּלה ידי על ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹזה
ּׁשּכתּוב מה ּבהּמאמר ׁשּמביא ידי ּדעל לֹומר, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָויׁש
על ּבדֹורֹו, ּכמׁשה ׁשקּול היה ּבדֹורֹו ׁשּמרּדכי ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹּבּמדרׁש

עצמֹו על הּדין את הּמאמר ּבעל ּפסק זה ׁשהּוא40ידי , ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
) מהימנא הּדֹור.iENbAהרעיא אנׁשי ּכל ׁשל ( ְְֲֵַָָָ§¦ְֵֶַַָ

העניניםÏÚÂח) (וסדר) קׁשר לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ
גֹו', ּתצּוה ואּתה הּפסּוק ּבבאּור ְְְְֲֵֶַַַַַָָָ(ּבהּמאמר)
ּבני את ּתצּוה ּדואּתה הּפרּוׁש את מבאר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבתחּלה
(עם יׂשראל ּבני את ּומחּבר מקּׁשר הּוא ׁשּמׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹיׂשראל,
האמּונה, את ּומפרנס זן ׁשהּוא ידי על סֹוף) אין ְְְֱֵֵֵֶֶַַָָָאֹור
ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל רֹועי ׁשּגם מבאר זה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּולאחרי
ּדיׂשראל האמּונה את מחּזקים ּדמׁשה) ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָֹ(אתּפׁשטּותא

ׁשחּז ׁשּבדֹורֹו) (מׁשה מרּדכי ׁשלּוכמֹו אמּונתם את ק ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
הּמצוֹות, וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד חזק לעמד ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹיׂשראל
(ׁשּבפסּוק לּמאֹור ּבכתית הּפרּוׁש מבאר זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָּולאחרי
זה ּכי עצמֹו), ּבמׁשה לכאֹורה ׁשּמדּבר ּתצּוה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹואּתה
הּנׁשמה), (עצם ּדיׂשראל הּמאֹור ּבחינת מגּלה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּמׁשה
הּגלּות ׁשּבזמן ּדיליּה אתּפׁשטּותא ידי על ּבעּקר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהּוא
ׁשּלהם, נפׁש הּמסירּות ּכח ּביׂשראל ׁשעֹוררּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ(ּכתית)

הּוא זה ידי מאֹור.xTrׁשעל הּנׁשמה, עצם גּלּוי ְֵֶֶַ¦©ְִֶֶַָָָ

CÈ¯ˆÂלּמאֹור ּדכתית הענין הּנ"ל, ּבאּור ּדלפי להבין, ¿»ƒְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ
ׁשּמׁשה לזה יׂשראל, ּבני את ּתצּוה לואּתה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּי
את ּומחּברים מקּׁשרים ּדֹור ׁשּבכל ּדיליּה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָואתּפׁשטּותא
לּמאֹור ּכתית נאמר ּובהּכתּוב סֹוף, אין אֹור עם ְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָיׂשראל
אלי ויקחּו ּדענין ,ז זית ׁשמן אלי לויקחּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּבהמׁש
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¯Bc,מרדכי של בדורו רק ‡È˙‡ולא ÌB˜Ó ÏkÓ(מובא=)L¯„na ƒ»»ƒ»«ƒ¿»
,¯ÓBÏ LÈÂ .B¯B„a ‰LÓk B¯B„a Ïe˜L ‰È‰ (‡˜Âc) ÈÎc¯nL∆»¿¿««¿»»»»¿¿…∆¿¿≈«

הוא, רבינו למשה דומה מרדכי דווקא שבהם הדברים ∆אחתLשבין
‡ÈÚ¯'‰ ‰È‰ ‡e‰L ‡e‰ È„e‰i‰ ÈÎc¯Óc ˙BÏÚn‰n≈««¬¿»¿¿««¿ƒ∆»»»«¬»

) '‡�ÓÈ‰ÓּבגּלּויÏL ּכל) ¿≈¿»ְִ∆ָ
שהואB¯B„aLיׂשראל בכך ְִֵָ∆¿

בכל נפש המסירות את עורר

הדור LÓ‰אנשי ˙Ó‚„a .¿À¿«…∆
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devz dz`e

זה ידי ׁשעל ּבאלקּות ּדעת ליׂשראל ׁשּמׁשּפיע ידי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹעל
ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל ׁשרֹועי וזה ּבפנימּיּות, האמּונה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּבאה

זה ּבמאמר (הּמבאר האמּונה ׁשהאמּונה36מחּזקים הּוא ( ְְְְֱֱֲִֶֶַַַָָָָָָֹ
יׁש הּנ"ל ּפי ועל נפׁש. ּדמסירּות ּבאפן ּתהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּדיׂשראל

זןxTrWלֹומר, ׁשהּוא זה הּוא מהימנא ּדרעיא הענין ַ¤¦©ְְְְְִֵֶֶַָָָָָ
רק לא ּתהיה ׁשהאמּונה עצמּה, האמּונה את ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומפרנס
ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה זה (מּצד הּגּלּויים מּצד ׁשהיא ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּכמֹו
ׁשּמׁשה וזה הּנׁשמה. עצם מּצד אּלא אלקּות) ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹרֹואה
הּוא והּׂשגה) (ּבדעת ּבפנימּיּות האמּונה את ְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָממׁשי

d`vFYעצמּה האמּונה את ּומפרנס זן ׁשהּוא מּזה ¨¨ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָ
הּנׁשמה). עצם מּצד ׁשהיא ּכמֹו האמּונה וגּלּוי ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָ(המׁשכת
(ּבדעת) ּבפנימּיּות האמּונה ּדהמׁשכת ה), (סעיף ְְְְְְֱִִִִַַַַַַָָָוכּנ"ל
הּנׁשמה. ּדעצם עצמית ההתקּׁשרּות ּגּלּוי ידי על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָהּוא
ׁשהצרכּו ׁשּבהּדֹורֹות ּדבזה לֹומר, יׁש זה ּפי ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָֻועל
(אתּפׁשטּותא יׂשראל רֹועי חּזקּו ּבפעל נפׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹלמסירּות
נפׁש, ּבמסירּות ׁשּתהיה ּדיׂשראל האמּונה את ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָֹּדמׁשה)

זה (ּבענין מהימנא ּדרעיא הענין יֹותר37נתּגּלה עֹוד ( ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ׁשהיא ּכמֹו האמּונה וגּלּוי המׁשכת ּכי עצמֹו. ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֹמּבמׁשה
ּדילּיּה ואתּפׁשטּותא מׁשה ידי [ׁשעל הּנׁשמה עצם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּצד
ּבפעל. נפׁש מסירּות הּוא התּגּלּותּה עּקר ּדרא], ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּבכל

ּומצוֹותp‰Â‰ז) ּתֹורה על ּבפעל נפׁש ׁשהּמסירּות ידּוע ¿ƒ≈ְְְִִֶֶֶַַַַָָֹ
l`xUiׁשל lMּגזירת (ּבזמן ּבפּורים היתה ֶ¨¦§¨¥ְְְְִִֵַַָָ

היתה יון) ּגזירת (ּבזמן ּדחנּכה נפׁש ׁשהּמסירּות ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻהמן).
המן ּגזרת ּבזמן נפׁש והּמסירּות ּובניו, ּבמּתתיהּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ(ּבעּקר)

l`xUiהיתה lkAׁשּמּובא מה לבאר יׁש זה ּפי ועל . ְָָ§¨¦§¨¥ְְִֵֵֶֶַַָָ
ּכמׁשה16מּמדרׁש38ּבהּמאמר ּבדֹורֹו ׁשקּול היה ׁשּמרּדכי ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹ

מּכל ּדֹור, ּבכל הּוא ּדמׁשה ׁשאתּפׁשטּותא ּדהגם ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹּבדֹורֹו,
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˙BÓB˜Ó34BÓˆÚ ‰Ê ¯Ó‡Óa Ì‚Â35ÚÈtLnL È„È ÏÚ ( ¿¿«¿«¬»∆«¿«¿≈∆«¿ƒ«
˙e˜Ï‡a ˙Úc Ï‡¯NÈÏבלב והרגשה בשכל הבנה להם שתהיה ¿ƒ¿»≈««∆¡…

L,˙eiÓÈ�Ùaבאלוקות, ‰�eÓ‡‰ ‰‡a ‰Ê È„È ÏÚשעיקר אומרת זאת ∆«¿≈∆»»»¡»ƒ¿ƒƒ
הגלויים הכוחות של ברובד היא ישראל בני עם רבינו משה של התעסקותו

זאתÂשלהם. Ê‰לעומת ¿∆
¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯L∆≈ƒ¿»≈∆¿»
‰�eÓ‡‰ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ»¡»
‰Ê ¯Ó‡Óa ¯‡B·n‰)36( «¿»¿«¬»∆

עוסקים שהם בכך זה אין

בשכל הדברים את בלהסביר

אלא הלב ברגש וליישבם

eÓ‡‰L�‰תפקידם ‡e‰∆»¡»
ÔÙB‡a ‰È‰z Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈ƒ¿∆¿∆

,LÙ� ˙e¯ÈÒÓcאשר ƒ¿ƒ∆∆
עם קשורה נפש מסירות

שלמעלה הנפש עצם התעוררות

הגלויים Ètמהכוחות ÏÚÂ .¿«ƒ
Ï"p‰גם אשר ה' בסעיף ««

האמונה את להחדיר היכולת

האדם של הגלויים בכוחותיו

הנובעת האמונה בגילוי קשורה

הנשמה, ÓBÏ¯,מעצם LÈ≈«
ÈÚ¯c‡ׁשעּקר ÔÈ�Ú‰ ִֶַ»ƒ¿»¿«¿»

‡e‰L ‰Ê ‡e‰ ‡�ÓÈ‰Ó¿≈¿»∆∆
‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ»¿«¿≈∆»¡»

,dÓˆÚכלומר‰�eÓ‡‰L «¿»∆»¡»
ישראל בני Ï‡שאצל ‰È‰zƒ¿∆…

האמונה¯˜ È‰L‡דרגת BÓk «¿∆ƒ
) ÌÈÈelb‰ „vÓכלומר„vÓ ƒ««ƒƒƒ«

‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰L ‰Ê∆∆«¿»»∆¿«¿»
‡l‡ (˙e˜Ï‡ ‰‡B¯שתאיר »¡…∆»

ש האמונה ÌˆÚבהם „vÓƒ«∆∆
L ‰ÊÂ .‰ÓLp‰בפועל «¿»»¿∆∆

˙‡ CÈLÓÓ ‰Ln…∆«¿ƒ∆
) ˙eiÓÈ�Ùa ‰�eÓ‡‰כלומר »¡»ƒ¿ƒƒ

אתהתעסקותו וליישב בלהחדיר

O‰Â‚‰)הדברים ˙Ú„a¿««¿«»»
‡e‰ּתֹוצאה) dÓˆÚ ‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L ‰fÓזו ָָƒ∆∆»¿«¿≈∆»¡»«¿»

של ÌˆÚתוצאה „vÓ ‡È‰L BÓk ‰�eÓ‡‰ Èel‚Â ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ»¡»¿∆ƒƒ«∆∆
c ,(‰ ÛÈÚÒ) Ï"pÎÂ .(‰ÓLp‰להיות שתוכל ‰ÎLÓ˙האפשרות «¿»»¿««¿ƒ¿«¿»«

) ˙eiÓÈ�Ùa ‰�eÓ‡‰כלומר˙Ú„aהשכל È„È)ובהשגת ÏÚ ‡e‰ »¡»ƒ¿ƒƒ¿«««¿≈
.‰ÓLp‰ ÌˆÚc ˙ÈÓˆÚ ˙e¯M˜˙‰‰ Èelbƒ«ƒ¿«¿«¿ƒ¿∆∆«¿»»

לבין רבינו משה של עבודתו בין קשר שישנו רק זה שאין מובן האמור פי על

גילוי אחת, היא עבודתם שעיקר אלא שלאחריו, ישראל רועי של עבודתם

ביכולתו ביטוי לידי הדבר בא רבינו משה אצל הנשמה. מעצם הנובעת האמונה

רועי אצל ובלב. במוח בדעת הגלויים, הנפש בכוחות האמונה את להחדיר

בעניין התבטאה הנשמה שבעצם האמונה של התגלותה שלאחריו ישראל

נפש. המסירות

,¯ÓBÏ LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈«
˙B¯Bc‰aL ‰Ê·c¿»∆∆¿«
LÙ� ˙e¯ÈÒÓÏ eÎ¯ˆ‰L∆À¿¿ƒ¿ƒ∆∆
ÈÚB¯ e˜fÁ ,ÏÚBÙa¿«ƒ¿≈

) Ï‡¯NÈשהם ƒ¿»≈
‡˙ה (‰LÓc ‡˙eËLt˙‡ƒ¿«¿»¿…∆∆

‰È‰zL Ï‡¯NÈc ‰�eÓ‡‰»¡»¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆
,LÙ� ˙e¯ÈÒÓaבכך הרי ƒ¿ƒ∆∆

‡ÈÚ¯'c ÔÈ�Ú‰ ‰lb˙�ƒ¿«»»ƒ¿»¿«¿»
‰Ê ÔÈ�Úa) '‡�ÓÈ‰Ó37( ¿≈¿»¿ƒ¿»∆

.BÓˆÚ ‰LÓaÓ ¯˙BÈ „BÚ≈ƒ¿…∆«¿
Èel‚Â ˙ÎLÓ‰ Èkƒ«¿»«¿ƒ
„vÓ ‡È‰L BÓk ‰�eÓ‡‰»¡»¿∆ƒƒ«
È„È ÏÚL] ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»∆«¿≈
‡˙eËLt˙‡Â ‰LÓ…∆¿ƒ¿«¿»

,[‡¯c ÏÎaL diÏÈcהרי ƒ≈∆¿»»»
גם מתבטאת שהיא למרות

דעת בלמדו משה של בעבודתו

אך העם, ‰˙d˙elbאת ¯wÚƒ«ƒ¿«»
ÏÚBÙa LÙ� ˙e¯ÈÒÓ ‡e‰¿ƒ∆∆¿«
בדורות דווקא קיים שהיה דבר

הגלות .שבזמן
(Êאדמו"ר כ"ק של במאמר

לרועי דוגמא בתור הריי"צ,

המסירות את שעוררו ישראל

דווקא מוזכר ישראל, בבני נפש

נוגע זה דבר היהודי. מרדכי

אנו. Úe„Èלדורנו ‰p‰Â¿ƒ≈»«
ÏÚBÙa LÙ� ˙e¯ÈÒn‰L∆«¿ƒ∆∆¿«

ÏL ˙BÂˆÓe ‰¯Bz ÏÚּכל «»ƒ¿∆ָ
חלקיׂשראל של רק ולא ְִֵָ
ÌÈ¯eÙaמהעם, ‰˙È‰»¿»¿ƒ

L .(ÔÓ‰ ˙¯ÈÊb ÔÓÊa),זאת לעומת k�Ác‰הרי LÙ� ˙e¯ÈÒn‰ ƒ¿«¿≈«»»∆«¿ƒ∆∆«¬À»
˙e¯ÈÒn‰Â ,ÂÈ�·e e‰È˙zÓa (¯wÚa) ‰˙È‰ (ÔÂÈ ˙¯ÈÊb ÔÓÊa)ƒ¿«¿≈«»»»¿»¿ƒ»¿«ƒ¿»»»¿«¿ƒ

‰˙È‰ ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊa LÙ�יׂשראל LÈּבכל ‰Ê Èt ÏÚÂ . ∆∆ƒ¿«¿≈«»»»¿»ְְִֵָָ¿«ƒ∆≈
L ‰Ó ¯‡·Ï¯Ó‡n‰a ‡·en38L¯„nÓ16‰È‰ ÈÎc¯nL ¿»≈«∆»¿««¬»ƒƒ¿»∆»¿¿«»»

B¯B„a ‰LÓk B¯B„a Ïe˜Lלמשה דווקא מרדכי את משווים חז"ל »¿¿…∆¿
Lרבינו Ì‚‰c של, ‰e‡העניין "‰LÓc ‡˙eËLt˙‡"קייםÏÎa «¬«∆ƒ¿«¿»¿…∆¿»
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כה `"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

ּבדֹורֹו ׁשקּול היה (ּדוקא) ׁשּמרּדכי ּבּמדרׁש איתא ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָמקֹום
הּיהּודי ּדמרּדכי ׁשּמהּמעלֹות לֹומר, ויׁש ּבדֹורֹו. ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָֹּכמׁשה

) מהימנא הרעיא היה ׁשהּוא ׁשלiENbAהּוא (l`xUi lM ְְֲֵֶַָָָָָ§¦ֶ¨¦§¨¥
ּדעת ׁשהמׁשי מהימנא רעיא מׁשה ּבדגמת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּבדֹורֹו.
מׁשה ׁשל ׁשּדֹורֹו מּזה ּגם ּכּמּובן ׁשּבדֹורֹו, יׂשראל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלכל

ּדעה ּדֹור נקרא ּדֹורֹו) אנׁשי היה39(ּכל ׁשּבמׁשה [אּלא . ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ידי על יׂשראל) ּדכל מהימנא רעיא (ׁשהּוא זה ענין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּגּלּוי
ענין ּגּלּוי היה ּובמרּדכי ּדֹורֹו, אנׁשי לכל ּדעת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהמׁשי
ּדֹורֹו]. אנׁשי ׁשּבכל נפׁש הּמסירּות ּכח ׁשּגּלה ידי על ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹזה
ּׁשּכתּוב מה ּבהּמאמר ׁשּמביא ידי ּדעל לֹומר, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָויׁש
על ּבדֹורֹו, ּכמׁשה ׁשקּול היה ּבדֹורֹו ׁשּמרּדכי ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹּבּמדרׁש

עצמֹו על הּדין את הּמאמר ּבעל ּפסק זה ׁשהּוא40ידי , ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
) מהימנא הּדֹור.iENbAהרעיא אנׁשי ּכל ׁשל ( ְְֲֵַָָָ§¦ְֵֶַַָ

העניניםÏÚÂח) (וסדר) קׁשר לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ
גֹו', ּתצּוה ואּתה הּפסּוק ּבבאּור ְְְְֲֵֶַַַַַָָָ(ּבהּמאמר)
ּבני את ּתצּוה ּדואּתה הּפרּוׁש את מבאר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבתחּלה
(עם יׂשראל ּבני את ּומחּבר מקּׁשר הּוא ׁשּמׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹיׂשראל,
האמּונה, את ּומפרנס זן ׁשהּוא ידי על סֹוף) אין ְְְֱֵֵֵֶֶַַָָָאֹור
ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל רֹועי ׁשּגם מבאר זה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּולאחרי
ּדיׂשראל האמּונה את מחּזקים ּדמׁשה) ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָֹ(אתּפׁשטּותא

ׁשחּז ׁשּבדֹורֹו) (מׁשה מרּדכי ׁשלּוכמֹו אמּונתם את ק ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
הּמצוֹות, וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד חזק לעמד ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹיׂשראל
(ׁשּבפסּוק לּמאֹור ּבכתית הּפרּוׁש מבאר זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָּולאחרי
זה ּכי עצמֹו), ּבמׁשה לכאֹורה ׁשּמדּבר ּתצּוה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹואּתה
הּנׁשמה), (עצם ּדיׂשראל הּמאֹור ּבחינת מגּלה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּמׁשה
הּגלּות ׁשּבזמן ּדיליּה אתּפׁשטּותא ידי על ּבעּקר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהּוא
ׁשּלהם, נפׁש הּמסירּות ּכח ּביׂשראל ׁשעֹוררּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ(ּכתית)

הּוא זה ידי מאֹור.xTrׁשעל הּנׁשמה, עצם גּלּוי ְֵֶֶַ¦©ְִֶֶַָָָ

CÈ¯ˆÂלּמאֹור ּדכתית הענין הּנ"ל, ּבאּור ּדלפי להבין, ¿»ƒְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ
ׁשּמׁשה לזה יׂשראל, ּבני את ּתצּוה לואּתה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּי
את ּומחּברים מקּׁשרים ּדֹור ׁשּבכל ּדיליּה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָואתּפׁשטּותא
לּמאֹור ּכתית נאמר ּובהּכתּוב סֹוף, אין אֹור עם ְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָיׂשראל
אלי ויקחּו ּדענין ,ז זית ׁשמן אלי לויקחּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּבהמׁש
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¯Bc,מרדכי של בדורו רק ‡È˙‡ולא ÌB˜Ó ÏkÓ(מובא=)L¯„na ƒ»»ƒ»«ƒ¿»
,¯ÓBÏ LÈÂ .B¯B„a ‰LÓk B¯B„a Ïe˜L ‰È‰ (‡˜Âc) ÈÎc¯nL∆»¿¿««¿»»»»¿¿…∆¿¿≈«

הוא, רבינו למשה דומה מרדכי דווקא שבהם הדברים ∆אחתLשבין
‡ÈÚ¯'‰ ‰È‰ ‡e‰L ‡e‰ È„e‰i‰ ÈÎc¯Óc ˙BÏÚn‰n≈««¬¿»¿¿««¿ƒ∆»»»«¬»

) '‡�ÓÈ‰ÓּבגּלּויÏL ּכל) ¿≈¿»ְִ∆ָ
שהואB¯B„aLיׂשראל בכך ְִֵָ∆¿

בכל נפש המסירות את עורר

הדור LÓ‰אנשי ˙Ó‚„a .¿À¿«…∆
L ‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯השפיע «¬»¿≈¿»∆

ÏÎÏו ˙Úc CÈLÓ‰ƒ¿ƒ««¿»
Ô·enk ,B¯B„aL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿«»
‰LÓ ÏL B¯BcL ‰fÓ Ìb«ƒ∆∆∆…∆
‡¯˜� (B¯Bc ÈL�‡ Ïk)»«¿≈ƒ¿»

‰Úc ¯Bc39‡l‡] כאמור. ≈»∆»
ו' ‰È‰בסעיף ‰LÓaL∆¿…∆»»

‡e‰L) ‰Ê ÔÈ�Ú Èelbƒƒ¿»∆∆
ÏÎc ‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ«̄¬»¿≈¿»¿»
CÈLÓ‰L È„È ÏÚ (Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿≈∆ƒ¿ƒ
,B¯Bc ÈL�‡ ÏÎÏ ˙Úc««¿»«¿≈
ÔÈ�Ú Èelb ‰È‰ ÈÎc¯Ó·e¿»¿¿«»»ƒƒ¿»
Ák ‰lbL È„È ÏÚ ‰Ê∆«¿≈∆ƒ»…«
ÏÎaL LÙ� ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆¿»
,¯ÓBÏ LÈÂ .[B¯Bc ÈL�‡«¿≈¿≈«

‡È·nL È„È ÏÚcכ"ק ¿«¿≈∆≈ƒ
הריי"צ «¬»»¿Ó‡n‰a¯אדמו"ר

L¯„naשלו ·e˙kM ‰Ó«∆»«ƒ¿»
מרדכי, של מעלתו אודות

‰È‰ B¯B„a ÈÎc¯nL∆»¿¿«¿»»
LÓk Ïe˜LÏÚ ,B¯B„a ‰ »¿…∆¿«

¯Ó‡n‰ ÏÚa ˜Òt ‰Ê È„È¿≈∆»«««««¬»
הריי"צ, אדמו"ר כ"ק ∆‡˙כלומר

BÓˆÚאותו ÏÚ ÔÈc‰40, «ƒ««¿
‰¯ÈÚ‡כלומר ‡e‰L∆»«¬»

) ‡�ÓÈ‰ÓּבגּלּויÏk ÏL ( ¿≈¿»ְִ∆»
.¯Bc‰ ÈL�‡«¿≈«

¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ (Á¿«ƒ∆≈¿»≈
ÌÈ�È�Ú‰ (¯„ÒÂ) ¯L∆̃∆¿≈∆»ƒ¿»ƒ

¯Ó‡n‰a)"היהודים )"וקבל ¿««¬»
‰z‡Â ˜eÒt‰ ¯e‡·a¿≈«»¿«»
‰lÁ˙aL ,'Â‚ ‰eˆz¿«∆∆ƒ¿ƒ»
Le¯t‰ ˙‡ ¯‡·Ó¿»≈∆«≈
È�a ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'cƒ¿«»¿«∆∆¿≈

L ,'Ï‡¯NÈהיא משמעותו ƒ¿»≈∆
M˜Ó¯ש ‡e‰ ‰Ln…∆¿«≈

Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ¯aÁÓe¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈
ÏÚ (ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ)ƒ≈«

ÌbL ¯‡·Ó ‰Ê È¯Á‡Ïe ,‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L È„È¿≈∆»¿«¿≈∆»¡»¿«¬≈∆¿»≈∆«
˙‡ ÌÈ˜fÁÓ (‰LÓc ‡˙eËLt˙‡) ¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯≈ƒ¿»≈∆¿»ƒ¿«¿»¿…∆¿«¿ƒ∆
˙‡ ˜fÁL (B¯B„aL ‰LÓ) ÈÎc¯Ó BÓÎe Ï‡¯NÈc ‰�eÓ‡‰»¡»¿ƒ¿»≈¿»¿¿«…∆∆¿∆ƒ≈∆
Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏa ˜ÊÁ „BÓÚÏ Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙�eÓ‡¡»»∆ƒ¿»≈«¬»»¿ƒ«»¿ƒ
‰Ê È¯Á‡Ïe ,˙BÂˆn‰«ƒ¿¿«¬≈∆
˙È˙Î'a Le¯t‰ ¯‡·Ó¿»≈«≈¿»ƒ

'¯B‡nÏהגלות בזמן הקשור «»
L)כתובות אלו eÒÙa˜מילים ∆¿»

‰eˆz ‰z‡ÂלמרותLהפסוק ¿«»¿«∆∆
‰LÓa ‰¯B‡ÎÏ ¯a„n¿«≈ƒ¿»¿…∆

BÓˆÚבצדיקים ולא «¿
LnL‰שלאחריו ‰Ê Èk ,(ƒ∆∆…∆
‰l‚Óאת'¯B‡n'‰ ˙�ÈÁa ¿«∆¿ƒ««»

,(‰ÓLp‰ ÌˆÚ) Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈∆∆«¿»»
‡e‰אלא בדורו כך כל לא

È„È ÏÚ ¯wÚa¿ƒ»«¿≈
dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡ƒ¿«¿»ƒ≈
(˙È˙k) ˙eÏb‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿««»»ƒ
Ák Ï‡¯NÈa e¯¯BÚL∆¿¿ƒ¿»≈…«
,Ì‰lL LÙ� ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»∆

‡e‰ ‰Ê È„È ÏÚLעּקר ∆«¿≈∆ִַ
,‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èel‚ƒ∆∆«¿»»

.¯B‡Ó»
שבפסוק למדנו המאמר בתחילת

חלק שני ישנם תצוה' ים.'ואתה

בני את תצוה 'ואתה המילים

פעולתו אודות מדברות ישראל'

ישראל. בבני רבינו משה של

זך זית שמן אליך 'ויקחו ובמילים

היתרון אודות מדובר וגו'

מוסיפים ישראל שבני והמעלה

רבינו. משה אצל

¯e‡a ÈÙÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ≈
˙È˙Î'c ÔÈ�Ú‰ ,Ï"p‰««»ƒ¿»¿»ƒ

Ï CiL '¯B‡nÏהראשון חלקו «»«»ƒ
למילים הפסוק, «»¿'z‡Â‰של

,'Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈
LnL‰כלומר ‰ÊÏ»∆∆…∆

dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â¿ƒ¿«¿»ƒ≈
ÌÈ¯M˜Ó ¯Bc ÏÎaL∆¿»¿«¿ƒ
ÌÚ Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈ¯aÁÓe¿«¿ƒ∆ƒ¿»≈ƒ

e ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡אולם ≈
˙È˙k' ¯Ó‡� ·e˙k‰·¿«»∆¡«»ƒ

Ï CLÓ‰a '¯B‡nÏחלקו «»¿∆¿≈ƒ
למילים הפסוק, של השני

˙ÈÊ ÔÓL EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿≈∆∆∆«ƒ
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nyz'd"`כו ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

ּבּגלּות.45אנן ׁשהם מּזה (ּכתית) ונדּכאים ׁשבּורים הם ,[ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
מּגיעים ּבּגלּות, ׁשּנמצאים מּזה ּדיׂשראל הּכתית ידי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָועל

ְַָלהּמאֹור.

ÔÈ�Ú‰Âׁשהם מּזה ׁשבּורים הם ׁשּיׂשראל ּדזה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָ
ּבגׁשמּיּות הרחבה להם ּכׁשּיׁש (ּגם ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּבּגלּות
אחד ּכל ׁשל האמּתי רצֹונֹו ּכי הּוא, ְְֲִִִִֶֶָָָָּוברּוחנּיּות),
(ּגּלּוי ׁשּזה ועד אלקּות, ּגּלּוי ׁשּיהיה הּוא ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָֹמּיׂשראל
הּגלּות ׁשּבזמן זה ולכן, מציאּותֹו, לעצם נֹוגע ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאלקּות)
[ּובפרט הּבית ּבזמן ׁשהיה ּכמֹו אלקּות ּגּלּוי מאיר ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָֹאין

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּבזה נבנה46ּכׁשּמתּבֹונן ׁשּלא מי ּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
מּזה הּנה ּבימיו], נחרב ּכאּלּו זה הרי ּבימיו הּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבית
ּכׁשהּוא וגם ּכתית. צּוטרייסלט, אינגאנצן ער איז ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָעצמֹו

ּבדגמתּבדר אלקּות ּגּלּוי אצלֹו ׁשּמאיר ּביֹותר נעלית ּגא ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻ
הּבית ּבזמן ׁשהיה ׁשּבכללּות47הּגּלּוי מּזה מקֹום, מּכל , ְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּמאיר הּגּלּוי ׁשּגם מּוכח, הּגּלּוי, מאיר אין ִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהעֹולם
סֹוף אין אֹור ּגּלּוי ּדכׁשּמאיר מגּבל. ּגּלּוי הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶָֻאצלֹו
אחד מקֹום ּוכׁשּיׁשנֹו מקֹום, ּבכל הּוא הּגּלּוי ּגבּול, ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָהּבלי
הּוא אלקּות, ּגּלּוי ׁשם מאיר ׁשאין נּדחת) ּפּנה ֱֲִִִִִֵֵֶַַָָֹ(אפּלּו
ּגּלּוי הּוא מאיר) ׁשהּוא ּבהּמקֹום (ּגם ׁשהּגּלּוי ְְִִִִֵֵֶֶַַַָמּפני
הּזקן אדמֹו"ר ּבמאמר ׁשּמּובא מה [וזהּו 48מגּבל. ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָֻ

ּבּתּקּונים חֹוזר49ּדאיתא אחד צּדיק היה אם ׁשאפּלּו ְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָ
ידי על ּכי מׁשיח, ּבא היה ּבדֹורֹו ׁשלמה ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָּבתׁשּובה
ּגבּול, הּבלי סֹוף אין אֹור ּגּלּוי ממׁשיכים ׁשלמה ְְְְְִִִִֵֵַַָָּתׁשּובה
ּגּלּוי אצלֹו מאיר ׁשאין ּומּזה מקֹום]. ּבכל הּוא זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָוגּלּוי
[ועל ּכתית. ונדּכא, נׁשּבר הּוא סֹוף, אין אֹור ְְְְְִִִֵֶַַָָעצמּות
מ"ט ּכׁשּמּׂשיג ׁשּגם מ"ט, ּבגימטרּיא ׁשחֹולה הּידּוע ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּדר

חֹולה הּוא הּנּו"ן, ׁשער לֹו ׁשחסר אּלא ּבינה ].50ׁשערי ֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
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א.)45 יד, ז.)46מגילה קלז, עה"פ תהלים מדרש ב). (ד, ה"א פ"א יומא ירושלמי לא)47ראה רשב"י . . ש"לפני מהידוע להעיר

אדה"ז). בשם ז ע' שמות הרמון (פלח כלל" הבית תג.)48נחרב ע' הקצרים אדה"ז שם.)49מאמרי הקצרים אדה"ז במאמרי כ"ה

גלותא. כל יתכנש כנישתא חדא או כנישתא רישי בתשובה יחזרון דאי ד): (כג, נח ס"פ חדש זהר להאריז"ל)50וראה טעהמ"צ
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L ‡l‡הגמרא וכלשון בגלות נמצאים עדיין מקום È„·Úמכל Èzk‡" ∆»∆««ƒ«¿≈
"Ô�‡ LB¯ÂLÁ‡45(אנו אחשורוש עבדי ÌÈ¯e·L(ֿעדיין Ì‰ ,[ ¬«¿≈¬«≈¿ƒ

Ó (˙È˙k) ÌÈ‡k„�ÂעצםÂ .˙eÏba Ì‰L ‰fגם'˙È˙k'‰ È„È ÏÚ ¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ∆∆≈«»¿«¿≈«»ƒ
נשבר ÌÈÚÈbÓעצםÓהנגרםÏ‡¯NÈcוהלב ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL ‰f ¿ƒ¿»≈ƒ∆∆ƒ¿»ƒ«»«ƒƒ
Ïהתגלות.¯B‡n‰ ¿«»

,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Âלכך הסיבה ¿»ƒ¿»
בזמן נפש שמסירות שכשם

עצם בגילוי קשורה הגזירות

היהודי היות גם כך הנשמה,

בגלות מהימצאותו ו'כתית' שבור

הנשמה, עצם גילוי את מעורר

Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Êc¿∆∆ƒ¿»≈≈
Ó ÌÈ¯e·LעצםÌ‰L ‰f ¿ƒƒ∆∆≈

Ì‰Ï LiLk Ìb) ˙eÏba«»«¿∆≈»∆
˙eiÓL‚a ‰·Á¯‰«¿»»¿«¿ƒ
Èk ,‡e‰ ,(˙ei�Áe¯·e¿»ƒƒ
Ïk ÏL ÈzÓ‡‰ B�Bˆ¿̄»¬ƒƒ∆»
‡e‰ Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈

,˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰iLישנם ∆ƒ¿∆ƒ¡…
חפץ שהאדם שלמרות דברים

תלויה אינה מציאותו אך בהם

אשר דברים ישנם לעומתם בהם,

חיים אינם חייו Âבלעדם כן. ¿כמו
אלוקות בגילוי יהודי של רצונו

כךÚ„הוא (Èelbכדי ‰fL «∆∆ƒ
ÌˆÚÏ Ú‚B� (˙e˜Ï‡¡…≈«¿∆∆

B˙e‡ÈˆÓבכך מתבטא זה דבר ¿ƒ
איננו אלוקות בגילוי שכשחסר

כך עם להשלים ÔÎÏÂ,יכול ,¿»≈
ÔÈ‡ ˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰Ê∆∆ƒ¿««»≈
BÓk ˙e˜Ï‡ Èelb ¯È‡Ó≈ƒƒ¡…¿

˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰Lבזמן ∆»»ƒ¿«««ƒ
קיים היה המקדש שבית

‰Êa Ô�Ba˙nLk Ë¯Ù·e]ƒ¿»¿∆ƒ¿≈¿∆
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L46 ∆»¿«≈

˙Èa ‰�·� ‡lL ÈÓ Ïk"»ƒ∆…ƒ¿»≈
‰Ê È¯‰ ÂÈÓÈa Lc˜n‰«ƒ¿»¿»»¬≈∆

"ÂÈÓÈa ·¯Á� el‡kעל מוטלת והגלות החורבן לתיקון שהאחריות כיון ¿ƒ∆¿«¿»»
ברגע מתרחשת היא כאילו זה הרי מתמשכת שהגלות זמן כל לכן אחד כל

הרי אלוקות, גילוי אין בו המצב את להכיל שקשה לכך בנוסף כן ואם זה.

נעשה ואיננו בי תלוי שהדבר המחשבה נסבלת BÓˆÚבלתי ‰fÓ ‰p‰ ,[ƒ≈ƒ∆«¿

ËÏÒÈÈ¯Ëeˆ Ôˆ�‡‚�È‡ ¯Ú ÊÈ‡(לגמרי מזועזע Ì‚Â(=הוא .'˙È˙k' , ƒ∆ƒ¿«¿¿≈¿¿»ƒ¿«
kביהודי מדובר Lאשר ¯˙BÈa ˙ÈÏÚ� ‡b¯„a ‡e‰Lלכן¯È‡n ¿∆¿«¿»«¬≈¿≈∆≈ƒ

˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰L Èelb‰ ˙Ó‚„a ˙e˜Ï‡ Èelb BÏˆ‡47ÏkÓ , ∆¿ƒ¡…¿À¿««ƒ∆»»ƒ¿«««ƒƒ»
ÌbL ,ÁÎeÓ ,Èelb‰ ¯È‡Ó ÔÈ‡ ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎaL ‰fÓ ,ÌB˜Ó»ƒ∆∆ƒ¿»»»≈≈ƒ«ƒ»∆«
‡e‰ BÏˆ‡ ¯È‡nL Èelb‰«ƒ∆≈ƒ∆¿
¯È‡nLÎc .Ïa‚Ó ÈelbƒÀ¿»ƒ¿∆≈ƒ
ÈÏa‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ Èelbƒ≈«¿ƒ

Ïe·bבלי שהינו לכך הביטוי ¿
ש בכך הוא ‰e‡גבול Èelb‰«ƒ

B�LiLÎe ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿∆∆¿
‰pt elÙ‡) „Á‡ ÌB˜Ó»∆»¬ƒƒ»
ÌL ¯È‡Ó ÔÈ‡L (˙Ác�ƒ««∆≈≈ƒ»
È�tÓ ‡e‰ ,˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…ƒ¿≈
ÌB˜n‰a Ìb) Èelb‰L∆«ƒ«¿«»
Èelb ‡e‰ (¯È‡Ó ‡e‰L∆≈ƒƒ

e‰ÊÂ] .Ïa‚Óב Ó‰הביאור À¿»¿∆«
¯"BÓ„‡ ¯Ó‡Óa ‡·enL∆»¿«¬««¿

Ô˜f‰48‡˙È‡c «»≈¿ƒ»
ÌÈ�ewza49שמובא=) «ƒƒ

זוהר) ‡Ìבתיקוני elÙ‡L∆¬ƒƒ
¯ÊBÁ „Á‡ ˜Ècˆ ‰È‰»»«ƒ∆»≈
B¯B„a ‰ÓÏL ‰·eL˙aƒ¿»¿≈»¿

,ÁÈLÓ ‡a ‰È‰בין הקשר »»»»ƒ«
שלימה לתשובה משיח ביאת

eLz·‰הוא È„È ÏÚ Èkƒ«¿≈¿»
ÌÈÎÈLÓÓ ‰ÓÏLומגלים ¿≈»«¿ƒƒ

ÈÏa‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ Èelbƒ≈«¿ƒ
ÏÎa ‡e‰ ‰Ê Èel‚Â ,Ïe·b¿¿ƒ∆¿»

ÌB˜Óבביאת שתהיה הגאולה . »
אין אור בגילוי קשורה משיח

זו שבגאולה כיון גבול הבלי סוף

שלא בעולם פינה תישאר לא

È‡Ó¯תיגאל ÔÈ‡L ‰fÓe .[ƒ∆∆≈≈ƒ
Èelb BÏˆ‡של˙eÓˆÚ ∆¿ƒ«¿

¯aL� ‡e‰ ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡≈ƒ¿»
ÏÚÂ] .'˙È˙k' ,‡k„�Â¿ƒ¿∆»ƒ¿«

L Úe„i‰ C¯cהמילה ∆∆«»«∆
,Ë"Ó ‡i¯ËÓÈ‚a '‰ÏBÁ'הוא הדבר ÈOnLk‚ומשמעות ÌbL ∆¿ƒ«¿ƒ»∆«¿∆«ƒ

של הרוחני הגילוי את BÏבנפשו ¯ÒÁL ‡l‡ ‰�Èa È¯ÚL Ë"Óהגילוי «¬≈ƒ»∆»∆»≈
‰Ô"ep,של ¯ÚLש כך כדי עד הוא מכך הנגרם ליבו שברון ‰e‡הרי «««

שמדוברוי.ÏBÁ50‰נעשה בכך רק איננה הנו"ן שער של שמעלתו דוע ∆
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ׁשּיׂשראל הּוא למׁשה) ׁשמן מביאים (ׁשּיׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹגֹו'
ב סעיף לעיל (ּכּמּובא ּבמׁשה אֹור ּתֹוספֹות ְְְְִִִֵֶַָֹמֹוסיפים

ֲֵַַָמהּמאמר).

לעׂשֹותp‰Â‰ט) החּלּו אׁשר את הּיהּודים וקּבל הּכתּוב ¿ƒ≈ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָ
ּבהּזמן (ּבפׁשטּות) הּנסixg`NWמדּבר ְְְְְֵַַַַ¤§©£¥ֵַ

וקּבל ּדפרּוׁש ּבהּמאמר ׁשּכתּוב ּדמה לֹומר, ויׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָּדפּורים.
אחׁשורֹוׁש ׁשּבימי הּוא לעׂשֹות החּלּו אׁשר את ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַהּיהּודים
ּפׁשטּות לפי ּגם הּוא ּתֹורה, ּבמּתן ׁשהחּלּו מה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָקּבלּו
ּבזה זה, ּפי ועל הּנס. לאחרי היה גֹו' ׁשוקּבל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּכתּוב
ׁשני ּתֹורה, ּבמּתן ּׁשהחּלּו מה קּבלּו אחׁשורֹוׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשּבימי
הּמסירּות ידי על הּגזרה ּבזמן ׁשהיתה הּקּבלה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָענינים.
ׁשהיתה והּקּבלה ּבהּמאמר), (ּכּמפרׁש ׁשּלהם ְְְְֲֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנפׁש
מהּקּבלה ּגם יֹותר נעלית ׁשהיא ּדפּורים, הּנס ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָלאחרי
הּוא זה ּדר ׁשעל לֹומר, ויׁש (ּכדלקּמן). הּגזרה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּבזמן
ׁשּבזמן ּדכתית הענין ידי ׁשעל לּמאֹור, ּכתית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבנֹוגע
ּכׁשּיׂשרא ּבזה. ענינים ּדׁשני להּמאֹור, מּגיעים להּגלּות ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
על ּגזרֹות ׁשּיׁשנם זה מּצד ּכתית ׁשל ּבמּצב ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָנמצאים
הּמאמר), אמירת ּבזמן ׁשהיה (ּכמֹו ּומצוֹות הּתֹורה ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָקּיּום
נפׁש הּמסירּות ידי על להּמאֹור מּגיעים זה ידי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָועל
ּכׁשּיׂשראל ׁשּגם לּמאֹור, ּבכתית ענין ועֹוד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלהם.
וגם ּבגׁשמּיּות הרחבה הרחבה, ׁשל ּבמּצב ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָנמצאים

ּבּגלּות נמצאים ׁשהם אּלא ּברּוחנּיּות, [ועל41הרחבה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
היתה ׁשּלּיהּודים ּדפּורים, הּנס לאחרי ׁשהיה הּמּצב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדר

ויקר וׂשׂשֹון וׂשמחה ּברּוחנּיּות42אֹורה וגם ּבפׁשטּות ,43 ְְְְְְְִִִַַָָָָָ
מּזה xYq`l[ויתירה oYp ond ziA mBW44אז ׁשהיה , ִִֵֶָ¤©¥¨¨¦©§¤§¥ֶָָָ

אחׁשורֹוׁש עבדי ׁשאּכּתי אּלא ּדאתהּפכא], הּמעלה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּגם
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ושלא מדעתו ממנו ש"נפרעין מט"ז) (שם המשנה דברי ע"פ - חשבון) ואח"כ (דין וחשבון" "דין רפ"ג) (אבות המשנה בלשון

בנוגע "חשבון" עושים זה "דין" שע"פ כיון מדעתו, שלא לעצמו דין פוסק חבירו, של דינו מדעתו פוסק שהאדם שלאחרי מדעתו",

וש"נ). .283 ע' ח"ו לקו"ש (ראה הוא "זמן)41למצבו - ובה"קיצור" הגלות", "זמן (רק) מובא (סט"ו) המאמר דבפנים להעיר,

והגזירה". טז.)42הגלות ח, ב.)43אסתר טז, מגילה א.)44ראה ח, אסתר
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כז `"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

ּבּגלּות.45אנן ׁשהם מּזה (ּכתית) ונדּכאים ׁשבּורים הם ,[ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
מּגיעים ּבּגלּות, ׁשּנמצאים מּזה ּדיׂשראל הּכתית ידי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָועל

ְַָלהּמאֹור.

ÔÈ�Ú‰Âׁשהם מּזה ׁשבּורים הם ׁשּיׂשראל ּדזה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָ
ּבגׁשמּיּות הרחבה להם ּכׁשּיׁש (ּגם ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּבּגלּות
אחד ּכל ׁשל האמּתי רצֹונֹו ּכי הּוא, ְְֲִִִִֶֶָָָָּוברּוחנּיּות),
(ּגּלּוי ׁשּזה ועד אלקּות, ּגּלּוי ׁשּיהיה הּוא ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָֹמּיׂשראל
הּגלּות ׁשּבזמן זה ולכן, מציאּותֹו, לעצם נֹוגע ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאלקּות)
[ּובפרט הּבית ּבזמן ׁשהיה ּכמֹו אלקּות ּגּלּוי מאיר ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָֹאין

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּבזה נבנה46ּכׁשּמתּבֹונן ׁשּלא מי ּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
מּזה הּנה ּבימיו], נחרב ּכאּלּו זה הרי ּבימיו הּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבית
ּכׁשהּוא וגם ּכתית. צּוטרייסלט, אינגאנצן ער איז ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָעצמֹו

ּבדגמתּבדר אלקּות ּגּלּוי אצלֹו ׁשּמאיר ּביֹותר נעלית ּגא ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻ
הּבית ּבזמן ׁשהיה ׁשּבכללּות47הּגּלּוי מּזה מקֹום, מּכל , ְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּמאיר הּגּלּוי ׁשּגם מּוכח, הּגּלּוי, מאיר אין ִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהעֹולם
סֹוף אין אֹור ּגּלּוי ּדכׁשּמאיר מגּבל. ּגּלּוי הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶָֻאצלֹו
אחד מקֹום ּוכׁשּיׁשנֹו מקֹום, ּבכל הּוא הּגּלּוי ּגבּול, ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָהּבלי
הּוא אלקּות, ּגּלּוי ׁשם מאיר ׁשאין נּדחת) ּפּנה ֱֲִִִִִֵֵֶַַָָֹ(אפּלּו
ּגּלּוי הּוא מאיר) ׁשהּוא ּבהּמקֹום (ּגם ׁשהּגּלּוי ְְִִִִֵֵֶֶַַַָמּפני
הּזקן אדמֹו"ר ּבמאמר ׁשּמּובא מה [וזהּו 48מגּבל. ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָֻ

ּבּתּקּונים חֹוזר49ּדאיתא אחד צּדיק היה אם ׁשאפּלּו ְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָ
ידי על ּכי מׁשיח, ּבא היה ּבדֹורֹו ׁשלמה ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָּבתׁשּובה
ּגבּול, הּבלי סֹוף אין אֹור ּגּלּוי ממׁשיכים ׁשלמה ְְְְְִִִִֵֵַַָָּתׁשּובה
ּגּלּוי אצלֹו מאיר ׁשאין ּומּזה מקֹום]. ּבכל הּוא זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָוגּלּוי
[ועל ּכתית. ונדּכא, נׁשּבר הּוא סֹוף, אין אֹור ְְְְְִִִֵֶַַָָעצמּות
מ"ט ּכׁשּמּׂשיג ׁשּגם מ"ט, ּבגימטרּיא ׁשחֹולה הּידּוע ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּדר

חֹולה הּוא הּנּו"ן, ׁשער לֹו ׁשחסר אּלא ּבינה ].50ׁשערי ֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
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א.)45 יד, ז.)46מגילה קלז, עה"פ תהלים מדרש ב). (ד, ה"א פ"א יומא ירושלמי לא)47ראה רשב"י . . ש"לפני מהידוע להעיר

אדה"ז). בשם ז ע' שמות הרמון (פלח כלל" הבית תג.)48נחרב ע' הקצרים אדה"ז שם.)49מאמרי הקצרים אדה"ז במאמרי כ"ה

גלותא. כל יתכנש כנישתא חדא או כנישתא רישי בתשובה יחזרון דאי ד): (כג, נח ס"פ חדש זהר להאריז"ל)50וראה טעהמ"צ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

L ‡l‡הגמרא וכלשון בגלות נמצאים עדיין מקום È„·Úמכל Èzk‡" ∆»∆««ƒ«¿≈
"Ô�‡ LB¯ÂLÁ‡45(אנו אחשורוש עבדי ÌÈ¯e·L(ֿעדיין Ì‰ ,[ ¬«¿≈¬«≈¿ƒ

Ó (˙È˙k) ÌÈ‡k„�ÂעצםÂ .˙eÏba Ì‰L ‰fגם'˙È˙k'‰ È„È ÏÚ ¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ∆∆≈«»¿«¿≈«»ƒ
נשבר ÌÈÚÈbÓעצםÓהנגרםÏ‡¯NÈcוהלב ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL ‰f ¿ƒ¿»≈ƒ∆∆ƒ¿»ƒ«»«ƒƒ
Ïהתגלות.¯B‡n‰ ¿«»

,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Âלכך הסיבה ¿»ƒ¿»
בזמן נפש שמסירות שכשם

עצם בגילוי קשורה הגזירות

היהודי היות גם כך הנשמה,

בגלות מהימצאותו ו'כתית' שבור

הנשמה, עצם גילוי את מעורר

Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Êc¿∆∆ƒ¿»≈≈
Ó ÌÈ¯e·LעצםÌ‰L ‰f ¿ƒƒ∆∆≈

Ì‰Ï LiLk Ìb) ˙eÏba«»«¿∆≈»∆
˙eiÓL‚a ‰·Á¯‰«¿»»¿«¿ƒ
Èk ,‡e‰ ,(˙ei�Áe¯·e¿»ƒƒ
Ïk ÏL ÈzÓ‡‰ B�Bˆ¿̄»¬ƒƒ∆»
‡e‰ Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈

,˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰iLישנם ∆ƒ¿∆ƒ¡…
חפץ שהאדם שלמרות דברים

תלויה אינה מציאותו אך בהם

אשר דברים ישנם לעומתם בהם,

חיים אינם חייו Âבלעדם כן. ¿כמו
אלוקות בגילוי יהודי של רצונו

כךÚ„הוא (Èelbכדי ‰fL «∆∆ƒ
ÌˆÚÏ Ú‚B� (˙e˜Ï‡¡…≈«¿∆∆

B˙e‡ÈˆÓבכך מתבטא זה דבר ¿ƒ
איננו אלוקות בגילוי שכשחסר

כך עם להשלים ÔÎÏÂ,יכול ,¿»≈
ÔÈ‡ ˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰Ê∆∆ƒ¿««»≈
BÓk ˙e˜Ï‡ Èelb ¯È‡Ó≈ƒƒ¡…¿

˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰Lבזמן ∆»»ƒ¿«««ƒ
קיים היה המקדש שבית

‰Êa Ô�Ba˙nLk Ë¯Ù·e]ƒ¿»¿∆ƒ¿≈¿∆
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L46 ∆»¿«≈

˙Èa ‰�·� ‡lL ÈÓ Ïk"»ƒ∆…ƒ¿»≈
‰Ê È¯‰ ÂÈÓÈa Lc˜n‰«ƒ¿»¿»»¬≈∆

"ÂÈÓÈa ·¯Á� el‡kעל מוטלת והגלות החורבן לתיקון שהאחריות כיון ¿ƒ∆¿«¿»»
ברגע מתרחשת היא כאילו זה הרי מתמשכת שהגלות זמן כל לכן אחד כל

הרי אלוקות, גילוי אין בו המצב את להכיל שקשה לכך בנוסף כן ואם זה.

נעשה ואיננו בי תלוי שהדבר המחשבה נסבלת BÓˆÚבלתי ‰fÓ ‰p‰ ,[ƒ≈ƒ∆«¿

ËÏÒÈÈ¯Ëeˆ Ôˆ�‡‚�È‡ ¯Ú ÊÈ‡(לגמרי מזועזע Ì‚Â(=הוא .'˙È˙k' , ƒ∆ƒ¿«¿¿≈¿¿»ƒ¿«
kביהודי מדובר Lאשר ¯˙BÈa ˙ÈÏÚ� ‡b¯„a ‡e‰Lלכן¯È‡n ¿∆¿«¿»«¬≈¿≈∆≈ƒ

˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰L Èelb‰ ˙Ó‚„a ˙e˜Ï‡ Èelb BÏˆ‡47ÏkÓ , ∆¿ƒ¡…¿À¿««ƒ∆»»ƒ¿«««ƒƒ»
ÌbL ,ÁÎeÓ ,Èelb‰ ¯È‡Ó ÔÈ‡ ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎaL ‰fÓ ,ÌB˜Ó»ƒ∆∆ƒ¿»»»≈≈ƒ«ƒ»∆«
‡e‰ BÏˆ‡ ¯È‡nL Èelb‰«ƒ∆≈ƒ∆¿
¯È‡nLÎc .Ïa‚Ó ÈelbƒÀ¿»ƒ¿∆≈ƒ
ÈÏa‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ Èelbƒ≈«¿ƒ

Ïe·bבלי שהינו לכך הביטוי ¿
ש בכך הוא ‰e‡גבול Èelb‰«ƒ

B�LiLÎe ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿∆∆¿
‰pt elÙ‡) „Á‡ ÌB˜Ó»∆»¬ƒƒ»
ÌL ¯È‡Ó ÔÈ‡L (˙Ác�ƒ««∆≈≈ƒ»
È�tÓ ‡e‰ ,˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…ƒ¿≈
ÌB˜n‰a Ìb) Èelb‰L∆«ƒ«¿«»
Èelb ‡e‰ (¯È‡Ó ‡e‰L∆≈ƒƒ

e‰ÊÂ] .Ïa‚Óב Ó‰הביאור À¿»¿∆«
¯"BÓ„‡ ¯Ó‡Óa ‡·enL∆»¿«¬««¿

Ô˜f‰48‡˙È‡c «»≈¿ƒ»
ÌÈ�ewza49שמובא=) «ƒƒ

זוהר) ‡Ìבתיקוני elÙ‡L∆¬ƒƒ
¯ÊBÁ „Á‡ ˜Ècˆ ‰È‰»»«ƒ∆»≈
B¯B„a ‰ÓÏL ‰·eL˙aƒ¿»¿≈»¿

,ÁÈLÓ ‡a ‰È‰בין הקשר »»»»ƒ«
שלימה לתשובה משיח ביאת

eLz·‰הוא È„È ÏÚ Èkƒ«¿≈¿»
ÌÈÎÈLÓÓ ‰ÓÏLומגלים ¿≈»«¿ƒƒ

ÈÏa‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ Èelbƒ≈«¿ƒ
ÏÎa ‡e‰ ‰Ê Èel‚Â ,Ïe·b¿¿ƒ∆¿»

ÌB˜Óבביאת שתהיה הגאולה . »
אין אור בגילוי קשורה משיח

זו שבגאולה כיון גבול הבלי סוף

שלא בעולם פינה תישאר לא

È‡Ó¯תיגאל ÔÈ‡L ‰fÓe .[ƒ∆∆≈≈ƒ
Èelb BÏˆ‡של˙eÓˆÚ ∆¿ƒ«¿

¯aL� ‡e‰ ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡≈ƒ¿»
ÏÚÂ] .'˙È˙k' ,‡k„�Â¿ƒ¿∆»ƒ¿«

L Úe„i‰ C¯cהמילה ∆∆«»«∆
,Ë"Ó ‡i¯ËÓÈ‚a '‰ÏBÁ'הוא הדבר ÈOnLk‚ומשמעות ÌbL ∆¿ƒ«¿ƒ»∆«¿∆«ƒ

של הרוחני הגילוי את BÏבנפשו ¯ÒÁL ‡l‡ ‰�Èa È¯ÚL Ë"Óהגילוי «¬≈ƒ»∆»∆»≈
‰Ô"ep,של ¯ÚLש כך כדי עד הוא מכך הנגרם ליבו שברון ‰e‡הרי «««

שמדוברוי.ÏBÁ50‰נעשה בכך רק איננה הנו"ן שער של שמעלתו דוע ∆

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



nyz'd"`כח ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

ּובימי לעׂשֹות) (החּלּו ההתחלה רק היתה ּתֹורה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשּבמּתן
זה ּכי הּוא, הּיהּודים) (וקּבל הּקּבלה היתה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָאחׁשורֹוׁש
ׁשּכפה מּפני היה ּתֹורה ּבמּתן לנׁשמע נעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהקּדימּו

ּכגיגית הר מלמעלה52עליהם ּגּלּוי אחׁשורֹוׁש53, ּובימי , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָ
ׁשהאמּונה לֹומר, ויׁש עצמם. מּצד הּקּבלה ְְְֱִֵֶַַַַַָָָָָָָהיתה

ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה זה מּצד אלקּותd`Fxּדיׂשראל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ¨ֱֹ
נעׂשה ׁשהקּדימּו ּדר על הּוא סּבה) ׁשּמּצד ְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ(אמּונה

ּדלמעלה הּגּלּוי מּצד ּתֹורה) (ּבמּתן וזה54לנׁשמע , ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָ
ּכי הּוא, עצמם, מּצד הּקּבלה היתה אחׁשורֹוׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּבימי
הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד ּבאלקּות ההתקּׁשרּות נתּגּלה ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאז

ע ּובפרטּיּותהתקּׁשרּות מציאּותם. עצם ׁשּמּצד צמית ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ
(ּדגמת) יׁשנם הּנׁשמה, עצם ּבגּלּוי ׁשּגם לֹומר, יׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻיֹותר
הּמסירּות ּבענין הּנׁשמה עצם ּדגּלּוי הּנ"ל. ענינים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשני

ׁשּבנֹוגע לֹומר, יׁש miiElBdנפׁש, zFgMlהּואFnMּדבר ְֵֵֶֶֶַַ©Ÿ©§¦§ָָ
ׁשּבהיֹותם אנׁשים, ּבכּמה ּבפעל ׁשרֹואים ּוכמֹו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹנֹוסף.
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א.)52 פח, סוס"ב.)53שבת תרפ"ז הנ"ל בד"ה גם וראה ובכ"מ. ואילך. ד צח, מג"א ח"ב)54תו"א תער"ב מהמשך גם להעיר

תתקצו. ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˜¯ ‰˙È‰ ‰¯Bz ÔzÓaL ‰Ê ÏÚ ÌÈÓÚh‰Óc ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿≈«¿»ƒ«∆∆¿««»»¿»«
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·e (˙BNÚÏ elÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»≈≈«¬ƒ≈¬«¿≈»¿»««»»

Èk ,‡e‰ (ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â)ישראל בני ידי על שהיתה התורה קבלת ¿ƒ≈«¿ƒƒ
עליהם שהאירה עליונה הארה בגלל אלא מצידם כך כל היתה לא תורה במתן

eÓÈc˜‰Lשהרימלמעלה ‰Ê∆∆ƒ¿ƒ
אמירת ∆¬»'�NÚ‰'את

‰¯Bz ÔzÓa 'ÚÓL�'Ï¿ƒ¿«¿««»
L È�tÓ ‰È‰ברוך הקדוש »»ƒ¿≈∆

‰¯הוא Ì‰ÈÏÚ ‰Ùk»»¬≈∆«
˙È‚È‚k52,זו כפייה ומשמעות ¿ƒƒ

עליהם שהאיר אורÈelbהיא ƒ
גדולה אהבה ÏÚÓÏÓ53‰של ƒ¿«¿»

בפניו לעמוד יכלו לא ,אשר
eזאת ≈ÈÓÈ·ƒלעומת

‰Ïaw‰ ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈»¿»««»»
התורה ÌÓˆÚשל „vÓשהרי ƒ««¿»

ברצונם הנפש את מסרו .הם
,¯ÓBÏ LÈÂמדובר כאשר שגם ¿≈«

אצל שקיימת האמונה אודות

הרי טבעו, מצד יהודי

Ï‡¯NÈc ‰�eÓ‡‰L∆»¡»¿ƒ¿»≈
ÓLp‰L‰שנובעת ‰Ê „vÓƒ«∆∆«¿»»

‰ÏÚÓlLרֹואה˙e˜Ï‡ ∆¿«¿»ָ¡…
היא( זו אמונה ו' בסעיף Lכאמור ‰�eÓ‡באה‰aÒ „vn,חיצונית ¡»∆ƒ«ƒ»

עצמה הנשמה מתוך נובעת לא אמונה הימנה, שחוץ דבר רואה ‰e‡הנשמה (
(‰¯Bz ÔzÓa) 'ÚÓL�'Ï '‰NÚ�' eÓÈc˜‰L C¯c ÏÚזה שהיה «∆∆∆ƒ¿ƒ«¬∆¿ƒ¿«¿««»

‰ÏÚÓÏc Èelb‰ „vÓ54עליון אור זה היה תורה במתן עצמם. מצד ולא ƒ««ƒƒ¿«¿»
הגילוי זה למעלה ובנשמה סיני, הר למרגלות בעמדם מלמעלה עליהם שהאיר

הזמן כל עליה החופף ה' אור Âשל זאת, ‡LB¯ÂLÁלעומת ÈÓÈaL ‰Ê ¿∆∆ƒ≈¬«¿≈
˙e¯M˜˙‰‰ ‰lb˙� Ê‡ Èk ,‡e‰ ,ÌÓˆÚ „vÓ ‰Ïaw‰ ‰˙È‰»¿»««»»ƒ««¿»ƒ»ƒ¿«»«ƒ¿«¿

L ˙e˜Ï‡aביהודי ‰ÓLp‰,קיימת ÌˆÚ „vnזו ו' בסעיף שכאמור ∆¡…∆ƒ«∆∆«¿»»
LÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e .Ì˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚ „vnL ˙ÈÓˆÚ ˙e¯M˜˙‰ƒ¿«¿«¿ƒ∆ƒ«∆∆¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈≈

ÌbL ,¯ÓBÏמדובר ‰ÓLp‰,כאשר ÌˆÚ Èel‚aהריÌ�LÈבזה «∆«¿ƒ∆∆«¿»»∆¿»
Ï"p‰ ÌÈ�È�Ú È�L (˙Ó‚c)קשורה הנשמה עצם של התגלותה כמה עד À¿«¿≈ƒ¿»ƒ««

עצמו. האדם עם

האדם נשמת בין הקשר ה', בסעיף כאמור לקמן: האמורים הדברים הסברת

שלה. השונות לדרגות הנשמה עצם בין לקשר כמשל משמש גופו איברי לבין

א נוסף איבר איננה האדם שנשמת האדםלמדנו של הפנימית המהות היא לא

מאיבר יותר זה לאיבר שייכת איננה הנשמה כולם. האיברים מאחורי העומדת

הרגליים. של ה'נשמה' והיא הידיים של ה'נשמה' היא אחר,

של חשיבותו את להגדיר ניתן האדם, בגוף השונים באיברים מביטים כאשר

התפקיד מצד איבר כל של חשיבותו את לראות ניתן צורות. בשתי איבר כל

חלק היותו מצד חשיבותו את לראות גם ניתן אך אליו. דווקא השייך המיוחד

לו, המיוחד מתפקידו הנובעת הראשונה, החשיבות כולו. מהאדם נפרד בלתי

אולם האיברים. משאר שונה הוא בה האיבר של הגלויה בצורתו קשורה היא

נפרד בלתי חלק היותו היא האיבר של העיקרית חשיבותו הנשמה מבחינת

אם הבט מבלי כולו, מהאדם

ברגל. או ביד מדובר

אודות מדובר כאשר כן כמו

כוחותיה ישנן עצמה. הנשמה

ורגשותיו שכלו שהם הגלויים

הנשמה. עצם וישנה האדם, של

של הפנימית המהות מבחינת

כל של מעלתו הרי הנפש כוחות

בלתי חלק שהוא בכך היא כח

אך כולה. מהנשמה נפרד

של הגלויה מציאותם מבחינת

מהותו את יש כח לכל הכוחות,

כח לכל אותו. המייחדת הפרטית

הרוחנית ה'תבנית' ישנה

את שמייחד מה אותו. המייחדת

ה'תבנית' היא השכל כח

מידה באותה שכל, של הרוחנית

החסד כח את שמייחד שמה

של הרוחנית ה'תבנית' זו שבנפש

בו ה'ציור' בשם נקראת כח כל של יחודיותו את המגדירה זו 'תבנית' חסד.

ושל הנפש חלקי כל של ה'נשמה' הינה הנשמה עצם כאמור, 'מצוייר'. הוא

אחרת, או זו בתבנית קשורה איננה כשלעצמה היא כולם. הכוחות כל

מהנשמה נפרד בלתי חלק היותו מצד היא כח כל של חשיבותו מבחינתה

מקום. תופס איננו כח, כל של הפרטי ה'ציור' לגביה כולה.

עצם של התגלותה לכן מוגבלת, הינה הנפש כוחות של הגלויה מציאותם

מגדרם. ויציאתם הגלויים הכוחות של בהתבטלותם כרוכה הנשמה

זמן כל כן אם האדם, של הגלויה מציאותו הינם הגלויים שהכוחות כיוון

התגלות אין מגדרם, הכוחות של ביציאתם כרוכה הנשמה עצם של שהתגלותה

באמת קשורה תהיה זו שהתגלות מנת על עצמו. האדם עם כך כל קשורה זו

בכך. שותפים יהיו הגלויים שהכוחות צורך יש עצמו, האדם עם

של התגלותה בין ההבדל יובן זה פי לעומתעל הגזירה בזמן הנשמה עצם

רווחה. בזמן הקיים ה'כתית' באמצעות ‰ÓLp‰התגלותה ÌˆÚ Èel‚c¿ƒ∆∆«¿»»
�LÙהקשור ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈ�Úaגזירה של Lבתקופה ,¯ÓBÏ LÈ כיוון, ¿ƒ¿««¿ƒ∆∆≈«∆

לכן, הנפש, כוחות של הגלויה מציאותם של בהתבטלות כרוכה זו שהתגלות

אך עימו, קשורה הנשמה עצם האדם של פנימיותו שמבחינת »≈¿Ú‚B�aלמרות
הּגלּויים המוגבלתלּכחֹות במציאותם קשור איננו הנשמה עצם של הגילוי ְִַַֹ

מבחינתם מלמעלה�ÛÒBשc·¯ּכמֹונחשב‰e‡ולכן BÓÎeעליהם . ְ»»»¿
ÌL eÈ‰L ÌB˜Óa Ì˙BÈ‰aL ,ÌÈL�‡ ‰nÎa ÏÚÙa ÌÈ‡B¯L∆ƒ¿…«¿«»¬»ƒ∆ƒ¿»¿»∆»»
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צדק' ה'ּצמח ּׁשּכתב מה מּמֹורנּו51וידּוע נׁשמע ׁשהיה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
גאר זע וויל אי הּזקן) (אדמֹו"ר עדן נׁשמתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָורּבנּו
דאיין ניט וויל אי עדן ּגן דאיין ניט וויל אי ְְְִִִִִִִֵֶַַַניסט
ועל אליין. ּדי אז ניט מער וויל אי כּו' הּבא ְִִִִֵֶַַַַָָעֹולם

[ּדפרּוׁש הּזקן מאדמֹו"ר זה לׁשֹון נׁשמע ׁשהיה didידי ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ¨¨
ׁשּזה אּלא מיחדים ּבזמּנים רק לא היה ׁשּזה הּוא ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻנׁשמע
ידי על זה ׁשּנתּפרסם לאחרי ּובפרט הרגיל], ּדבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהיה
ׁשעּקר מּיׂשראל ואחת אחד לכל הּכח נּתן צדק', ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹה'ּצמח
מאיר ׁשּכׁשאין ,ּכ ּכדי ועד העצמּות, ּגּלּוי יהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָרצֹונֹו
אפּלּו מאיר ׁשאין הּגלּות ּבזמן ׁשּכן ּומּכל זה, ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּגּלּוי

(ּגּלּוי ּדכתית,`xFהּגּלּוי ּבמּצב הּוא הּבית, ּבזמן ׁשהיה ( ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
עינינּו ותחזינה יֹותר) (אֹו יֹום ּבכל ּפעמים ג' ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַָָָּומבּקׁש
ועד אלקּות ּגּלּוי יהיה ׁשאז ּברחמים, לצּיֹון ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָֹּבׁשּוב
הענין ידי ׁשעל לּמאֹור, ּכתית וזהּו העצמּות. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָלגּלּוי
זה ּכי להּמאֹור, מּגיעים ּבּגלּות ׁשּנמצאים מּזה ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָּדכתית
ׁשּזה ועד אלקּות ּגּלּוי הּוא מּיׂשראל אחד ּדכל ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהרצֹון
(ּכתית) ונדּכא נׁשּבר הּוא [ׁשּלכן מציאּותֹו לעצם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָנֹוגע
עצם מּצד הּוא אלקּות] ּגּלּוי יׁש לא הּגלּות ׁשּבזמן ְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹמּזה
היא ּבאלקּות ׁשהתקּׁשרּותּה ׁשּבּנׁשמה, מאֹור ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּנׁשמה,

עצמית. ְְְִִַַהתקּׁשרּות

הּמתּגּליתLÈÂיו"ד) ּדהּנׁשמה הּמאֹור ׁשּבחינת לֹומר, ¿≈ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
ּבּגלּות, ׁשּנמצאים מּזה ּדכתית הענין ידי ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָעל
ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה הּמאֹור מּבחינת יֹותר נעלית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהיא
זה על ּדמהּטעמים הּוא, והענין נפׁש. מסירּות ידי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעל
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צט). (ע' פס"ג תרל"ז וככה המשך ב. צז, ברכה לקו"ת וירא. סע"א).)51פ' (קלח, פ"מ להצ"צ התפלה מצות בשרש הובא
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סוף אין אור בגילוי קשור הוא אלא השערים, ממ"ט למעלה אחת במדרגה

גבול של].הבלי בגילוי הקשור גבול הבלי סוף אין אור לגילוי זו תשוקה

נשיאנו רבותינו ידי על לנו נמסרה ית' ‰'ÁÓvעצמּותֹו ·˙kM ‰Ó Úe„ÈÂ ְֲ¿»««∆»««∆«
'˜„ˆ51¯"BÓ„‡) Ô„Ú B˙ÓL� e�a¯Â e�¯BnÓ ÚÓL� ‰È‰L ∆∆∆»»ƒ¿«ƒ≈¿«≈ƒ¿»≈∆«¿
(Ô˜f‰בשעת אומר שהיה «»≈
‚‡¯דביקותו ÚÊ ÏÈÂÂ CÈ‡"ƒƒ∆»

ÔÈÈ‡„ ËÈ� ÏÈÂÂ CÈ‡ ËÒÈ�ƒ¿ƒƒƒ«¿
ËÈ� ÏÈÂÂ CÈ‡ Ô„Ú Ôb«≈∆ƒƒƒ
'eÎ ‡a‰ ÌÏBÚ ÔÈÈ‡„«¿»«»
Ê‡ ËÈ� ¯ÚÓ ÏÈÂÂ CÈ‡ƒƒ∆ƒ«

"ÔÈÈÏ‡ CÈcרוצה (=אינני ƒ«≈
עדן הגן את רוצה אינני דבר,

העולםֿ את רוצה אינני שלך,

מלבד רוצה אינני שלך, הבא

בלבד) Âאותך שמי. ¿למרות
של לדרגתו ידמה ומי ישווה

אך הזקן, È„Èאדמו"ר ÏÚ«¿≈
‰Ê ÔBLÏ ÚÓL� ‰È‰L∆»»ƒ¿«»∆
Le¯Ùc] Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Ó≈«¿«»≈¿≈

‰e‡,היה'הביטוי 'ÚÓL� ָָƒ¿«
ÌÈpÓÊa ˜¯ ‡Ï ‰È‰ ‰fL∆∆»»…«ƒ¿«ƒ
‰È‰ ‰fL ‡l‡ ÌÈ„ÁÈÓ¿À»ƒ∆»∆∆»»

ÏÈ‚¯‰ ¯·cאדמו"ר של בפיו »»»»ƒ
È¯Á‡Ïהזקן Ë¯Ù·e ,[ƒ¿»¿«¬≈

È„È ÏÚ ‰Ê ÌÒ¯t˙pL∆ƒ¿«¿≈∆«¿≈
Ák‰ Ôz� ,'˜„ˆ ÁÓv'‰«∆«∆∆ƒ««…«
Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿««ƒƒ¿»≈

‰È‰È B�Bˆ¯ ¯wÚLשיהיה ∆ƒ«¿ƒ¿∆
˙eÓˆÚ‰ Èelb'ה ÚÂ„של , ƒ»«¿¿«

Ck È„kהדבר לו נוגע ,יהיה ¿≈»
,‰Ê Èelb ¯È‡Ó ÔÈ‡LkL∆¿∆≈≈ƒƒ∆
˙eÏb‰ ÔÓÊa ÔkL ÏkÓeƒ»∆≈ƒ¿««»

Lאז¯È‡Ó ÔÈ‡דרגת רק לא ∆≈≈ƒ
המשיח בביאת שתהיה ההתגלות

מאיר לא אלא ממש ה' עצמות של ההתגלות ‰Èelbדרגת‡elÙשהיא ¬ƒ«ƒ
היא(תחתונההיותר ברוךאֹורשלÈelbאשר הקדוש של בלבד והארה ƒ

ממש עצמותו של ולא ‰Èa˙,הוא ÔÓÊa ‰È‰L גורם) זה חושך הרי ∆»»ƒ¿«««ƒ
ש eליהודי ,˙È˙Îc ·vÓa ‡e‰הוא כך ‚'בתפילהLw·Óמתוך ¿«»¿»ƒ¿«≈

(¯˙BÈ B‡) ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚtהגאולה e�È�ÈÚאודות ‰�ÈÊÁ˙Â" ¿»ƒ¿»≈¿∆¡∆»≈≈
Èel‚Ï „ÚÂ ˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰È Ê‡L ,"ÌÈÓÁ¯a ÔBiˆÏ E·eLa¿¿¿ƒ¿«¬ƒ∆»ƒ¿∆ƒ¡…¿«¿ƒ

.˙eÓˆÚ‰מעצם ו'כתית' שבור הינו שיהודי לכך שהסיבה הוסבר כאן עד »«¿
יובן זה פי על אלוקות. בגילוי הוא רצונו שכל מפני זה הרי בגלות הימצאותו

הנשמה שעצם כיוון הנשמה, עצם בגילוי קשור הזה ושברוןֿלב ה'כתית' מדוע

אלוקות. בגילוי הוא היהודי של רצונו שכל לכך הסיבה הפירושe‰ÊÂהיא ¿∆
של È˙Î'c˙'הפנימי ÔÈ�Ú‰ È„È ÏÚL ,'¯B‡nÏ ˙È˙k'הקייםÓעצם »ƒ«»∆«¿≈»ƒ¿»¿»ƒƒ

Ï ÌÈÚÈbÓ ˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL ‰fשל Èkהתגלות ,'¯B‡n'‰הסיבה ∆∆ƒ¿»ƒ«»«ƒƒ¿«»ƒ
‡Á„ל ÏÎc ÔBˆ¯‰L ‰Ê∆∆»»¿»∆»

Èelb ‡e‰ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈ƒ
Â ˙e˜Ï‡אלוקות בגילוי רצונו ¡…¿

כךÚ„הוא �Ú‚Bכדי ‰fL «∆∆≈«
ÔÎlL] B˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚÏ¿∆∆¿ƒ∆»≈
(˙È˙k) ‡k„�Â ¯aL� ‡e‰ƒ¿»¿ƒ¿∆»ƒ
‡Ï ˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰fÓƒ∆∆ƒ¿««»…
‡e‰ [˙e˜Ï‡ Èelb LÈ≈ƒ¡…
¯B‡Ó ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»»
d˙e¯M˜˙‰L ,‰ÓLpaL∆«¿»»∆ƒ¿«¿»
˙e¯M˜˙‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a∆¡…ƒƒ¿«¿

˙ÈÓˆÚהתקשרות' כאמור «¿ƒ
פירושה דברים שני בין עצמית'

עצם מצד ביניהם הקיים קשר

שבעצם כלומר מציאותם,

ממש. אחד דבר הינם מציאותם

עצם של התקשרותה גם כך

כיוון זה הרי באלוקות הנשמה

אחד דבר הם ואלוקות שהיא

ואלוקות אלוקות זה היא ממש,

היא, ביטויזה לידי הבא דבר

מצב לשאת יכולה שאיננה בכך

בגילוי.בו אינו האלוקות

(„"ÂÈדובר הקודם בסעיף

הנשמה שעצם שכשם כך אודות

הנפש מסירות ידי על מתגלית

היא כך גזירות ישנן בה בתקופה

על רווחה בתקופת גם מתגלה

הנובע הלב ושיברון ה'כתית' ידי

בסעיף בגלות. ההימצאות מעצם

יותר עוד נעלית היא בכך המתגלה הנשמה עצם דרגת מזו, יתירה יבואר זה

הגזירות. בזמן הנפש מסירות באמצעות המתגלה ÓBÏ¯,ויׁשמזו ְֵ«
˙�ÈÁaLודרגתÔÈ�Ú‰ È„È ÏÚ ˙Èlb˙n‰ ‰ÓLp‰c '¯B‡n'‰ ∆¿ƒ««»¿«¿»»«ƒ¿«≈«¿≈»ƒ¿»
Ó ˙È˙Îcעצם˙�ÈÁaÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‡È‰ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL ‰f ¿»ƒƒ∆∆ƒ¿»ƒ«»ƒ«¬≈≈ƒ¿ƒ«

�LÙ.ודרגת ˙e¯ÈÒÓ È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰c '¯B‡n'‰«»¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ∆∆
עצם של התגלותה כמה עד הוא הנשמה, עצם של הדרגות שתי בין ההבדל

בסעיפים שהוזכרו העניינים בכל קשור זה עניין עצמו. באדם קשורה הנשמה

הקודמים.
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ּובימי לעׂשֹות) (החּלּו ההתחלה רק היתה ּתֹורה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשּבמּתן
זה ּכי הּוא, הּיהּודים) (וקּבל הּקּבלה היתה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָאחׁשורֹוׁש
ׁשּכפה מּפני היה ּתֹורה ּבמּתן לנׁשמע נעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהקּדימּו

ּכגיגית הר מלמעלה52עליהם ּגּלּוי אחׁשורֹוׁש53, ּובימי , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָ
ׁשהאמּונה לֹומר, ויׁש עצמם. מּצד הּקּבלה ְְְֱִֵֶַַַַַָָָָָָָהיתה

ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה זה מּצד אלקּותd`Fxּדיׂשראל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ¨ֱֹ
נעׂשה ׁשהקּדימּו ּדר על הּוא סּבה) ׁשּמּצד ְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ(אמּונה

ּדלמעלה הּגּלּוי מּצד ּתֹורה) (ּבמּתן וזה54לנׁשמע , ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָ
ּכי הּוא, עצמם, מּצד הּקּבלה היתה אחׁשורֹוׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּבימי
הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד ּבאלקּות ההתקּׁשרּות נתּגּלה ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאז

ע ּובפרטּיּותהתקּׁשרּות מציאּותם. עצם ׁשּמּצד צמית ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ
(ּדגמת) יׁשנם הּנׁשמה, עצם ּבגּלּוי ׁשּגם לֹומר, יׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻיֹותר
הּמסירּות ּבענין הּנׁשמה עצם ּדגּלּוי הּנ"ל. ענינים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשני

ׁשּבנֹוגע לֹומר, יׁש miiElBdנפׁש, zFgMlהּואFnMּדבר ְֵֵֶֶֶַַ©Ÿ©§¦§ָָ
ׁשּבהיֹותם אנׁשים, ּבכּמה ּבפעל ׁשרֹואים ּוכמֹו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹנֹוסף.
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ÌbL ,¯ÓBÏמדובר ‰ÓLp‰,כאשר ÌˆÚ Èel‚aהריÌ�LÈבזה «∆«¿ƒ∆∆«¿»»∆¿»
Ï"p‰ ÌÈ�È�Ú È�L (˙Ó‚c)קשורה הנשמה עצם של התגלותה כמה עד À¿«¿≈ƒ¿»ƒ««

עצמו. האדם עם

האדם נשמת בין הקשר ה', בסעיף כאמור לקמן: האמורים הדברים הסברת

שלה. השונות לדרגות הנשמה עצם בין לקשר כמשל משמש גופו איברי לבין

א נוסף איבר איננה האדם שנשמת האדםלמדנו של הפנימית המהות היא לא

מאיבר יותר זה לאיבר שייכת איננה הנשמה כולם. האיברים מאחורי העומדת

הרגליים. של ה'נשמה' והיא הידיים של ה'נשמה' היא אחר,

של חשיבותו את להגדיר ניתן האדם, בגוף השונים באיברים מביטים כאשר

התפקיד מצד איבר כל של חשיבותו את לראות ניתן צורות. בשתי איבר כל

חלק היותו מצד חשיבותו את לראות גם ניתן אך אליו. דווקא השייך המיוחד

לו, המיוחד מתפקידו הנובעת הראשונה, החשיבות כולו. מהאדם נפרד בלתי

אולם האיברים. משאר שונה הוא בה האיבר של הגלויה בצורתו קשורה היא

נפרד בלתי חלק היותו היא האיבר של העיקרית חשיבותו הנשמה מבחינת

אם הבט מבלי כולו, מהאדם

ברגל. או ביד מדובר

אודות מדובר כאשר כן כמו

כוחותיה ישנן עצמה. הנשמה

ורגשותיו שכלו שהם הגלויים

הנשמה. עצם וישנה האדם, של

של הפנימית המהות מבחינת

כל של מעלתו הרי הנפש כוחות

בלתי חלק שהוא בכך היא כח

אך כולה. מהנשמה נפרד

של הגלויה מציאותם מבחינת

מהותו את יש כח לכל הכוחות,

כח לכל אותו. המייחדת הפרטית

הרוחנית ה'תבנית' ישנה

את שמייחד מה אותו. המייחדת

ה'תבנית' היא השכל כח

מידה באותה שכל, של הרוחנית

החסד כח את שמייחד שמה

של הרוחנית ה'תבנית' זו שבנפש

בו ה'ציור' בשם נקראת כח כל של יחודיותו את המגדירה זו 'תבנית' חסד.

ושל הנפש חלקי כל של ה'נשמה' הינה הנשמה עצם כאמור, 'מצוייר'. הוא

אחרת, או זו בתבנית קשורה איננה כשלעצמה היא כולם. הכוחות כל

מהנשמה נפרד בלתי חלק היותו מצד היא כח כל של חשיבותו מבחינתה

מקום. תופס איננו כח, כל של הפרטי ה'ציור' לגביה כולה.

עצם של התגלותה לכן מוגבלת, הינה הנפש כוחות של הגלויה מציאותם

מגדרם. ויציאתם הגלויים הכוחות של בהתבטלותם כרוכה הנשמה

זמן כל כן אם האדם, של הגלויה מציאותו הינם הגלויים שהכוחות כיוון

התגלות אין מגדרם, הכוחות של ביציאתם כרוכה הנשמה עצם של שהתגלותה

באמת קשורה תהיה זו שהתגלות מנת על עצמו. האדם עם כך כל קשורה זו

בכך. שותפים יהיו הגלויים שהכוחות צורך יש עצמו, האדם עם

של התגלותה בין ההבדל יובן זה פי לעומתעל הגזירה בזמן הנשמה עצם

רווחה. בזמן הקיים ה'כתית' באמצעות ‰ÓLp‰התגלותה ÌˆÚ Èel‚c¿ƒ∆∆«¿»»
�LÙהקשור ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈ�Úaגזירה של Lבתקופה ,¯ÓBÏ LÈ כיוון, ¿ƒ¿««¿ƒ∆∆≈«∆

לכן, הנפש, כוחות של הגלויה מציאותם של בהתבטלות כרוכה זו שהתגלות

אך עימו, קשורה הנשמה עצם האדם של פנימיותו שמבחינת »≈¿Ú‚B�aלמרות
הּגלּויים המוגבלתלּכחֹות במציאותם קשור איננו הנשמה עצם של הגילוי ְִַַֹ

מבחינתם מלמעלה�ÛÒBשc·¯ּכמֹונחשב‰e‡ולכן BÓÎeעליהם . ְ»»»¿
ÌL eÈ‰L ÌB˜Óa Ì˙BÈ‰aL ,ÌÈL�‡ ‰nÎa ÏÚÙa ÌÈ‡B¯L∆ƒ¿…«¿«»¬»ƒ∆ƒ¿»¿»∆»»
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חד ּכּוּלא הם ׁשּלּה ּדהּכחֹות והּצּיּור ּפי57ּדהּנׁשמה ועל . ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה הּמאֹור ּדבחינת לֹומר, יׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָזה
מגּדרת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם היא נפׁש מסירּות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֻידי
ּובחינת ּדכחֹות, מּצּיּור ׁשּלמעלה הּפׁשיטּות ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָֹּבענין
מּזה ּדכתית הענין ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּמאֹור
ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם ּגּלּוי הּוא ּבּגלּות, ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּנמצאים

ּבהעצמּות. ְְְֶֶַָֻמׁשרׁשת

ּבהּמאמרLÈÂיא) הּמבאר עם זה ּבפרּוׁש58לקּׁשר ¿≈ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ
ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהּכתּוב
ּבני את ויקּׁשר יצּוה ׁשּמׁשה ּדלאחרי גֹו', זית ׁשמן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹאלי
ׁשּיׂשראל גֹו', זית ׁשמן למׁשה יׂשראל יביאּו אזי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל
ויׁש מׁשה. ּבמדרגת אֹור ּגּלּוי יֹוסיפּו עבֹודתם ידי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹעל
ׁשּמׁשה ּדזה האדם, ּבעבֹודת ּבזה מהּביאּורים ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלֹומר
ּומפרנס זן ׁשהּוא הּוא, יׂשראל, ּבני את ּומקּׁשר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמצּוה
מּצד ׁשהיא ּכמֹו על נֹוסף ּתהיה ׁשהאמּונה האמּונה, ְְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָאת
רֹואה ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה זה (מּצד ּדהּנׁשמה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּגּלּויים
מה ּדזהּו לֹומר, [ויׁש הּנׁשמה. עצם מּצד ּגם ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָֹאלקּות)
ּתצּוה ואּתה ּדלׁשֹון יׂשראל, ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר
ּומחּבר) (מקּׁשר מצוה ׁשּמׁשה מׁשמע יׂשראל ּבני ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאת
יׂשראל ּכל הּנׁשמה, עצם מּצד ּכי עצמם, יׂשראל ּבני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאת

חד ׁשּנמׁש59הם (לאחרי ּדיׂשראל העבֹודה ידי ועל .[ ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ּכחֹות ׁשּגם מׁשה), ידי על הּנׁשמה עצם ּגּלּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּביׂשראל

) ׁשּלהם לעצםxEISdהּגלּויים מתאימים יהיּו ּדהּכחֹות) ְִֶֶַָ©¦ְְְְִִִֶֶַַֹ
עצם ּבבחינת והֹוספה יתרֹון נעׂשה זה ידי על ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּנׁשמה,
(ויקחּו מׁשה ידי על ּבהם ונתּגּלתה ׁשּנמׁשכה ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּנׁשמה
ּכמֹו האמּתי ׁשרׁשּה ּבּה מתּגּלה זה ידי על ּכי ,(ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאלי

ּבהעצמּות. מׁשרׁשת ְְְִֶֶֶַָֻׁשהיא

,¯ÈÚ‰Ïe].ּדיׂשראל ּבהאחדּות ּגם נתוּסף זה ידי ׁשעל ¿»ƒְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּנׁשמה עצם ידי על ּדיׂשראל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהאחדּות

היא ּבהם ולכן,FnMׁשּמתּגּלית מציאּותם. על נֹוסף ּדבר ְִִֵֶֶַָ§ְְִֵַָָָָָ
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שעח.)57 ע' ח"ד מלוקט סה"מ גם לעיל)58ראה הובא - ד סעיף

חילוקי)59ס"ב. ישנם שבראי' פס"א, ח"א תער"ב המשך וראה

הוא ששרשה לפי הוא בשוה ישראל בכל היא שהאמונה וזה דרגות,

חזי). ממזלי' (שלמעלה הנשמה עצם שמצד העצמית התקשרות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

כן כמו גבול', ה'בלי מציאות את והן ה'גבול' מציאות את הן הכל, בתוכו'

הרי הנשמה עצם של זו דרגה ÓLp‰c‰'מבחינת ˙eËÈLt'‰כלומר «¿ƒ¿«¿»»
גבול בעלת ובלתי 'מופשטת' lek‡היותה Ì‰ dlL ˙BÁk‰c ¯eiv‰Â¿«ƒ¿«…∆»≈»

„Á57(אחד ‰'B‡n¯(=כולם ˙�ÈÁ·c ,¯ÓBÏ LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ . «¿«ƒ∆≈«ƒ¿ƒ««»
ÏÚ ˙Èlb˙nL '‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«
‡È‰ LÙ� ˙e¯ÈÒÓ È„È¿≈¿ƒ∆∆ƒ

BÓkדרגת ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿
˙¯c‚Ó ‡È‰LעדייןÔÈ�Úa ∆ƒÀ¿∆∆¿ƒ¿«

‰ÏÚÓlL '˙eËÈLt'‰«¿ƒ∆¿«¿»
e ,˙BÁÎc ¯eivÓזאת לעומת ƒƒ¿…

'‰ÓLp‰c ¯B‡n'‰ ˙�ÈÁ·¿ƒ««»¿«¿»»
ÔÈ�Ú‰ È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL∆ƒ¿«≈«¿≈»ƒ¿»

Ó '˙È˙Î'cעצם‰f ¿»ƒƒ∆
‡e‰ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»
BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelbƒ∆∆«¿»»¿
˙L¯LÓ ‡È‰L∆ƒÀ¿∆∆

a.˙eÓˆÚ‰¿»«¿
ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (‡È¿≈¿«≈∆ƒ

¯Ó‡n‰a ¯‡·n‰58וקבל" «¿…»¿««¬»
‰e˙k·היהודים" Le¯Ùa¿≈«»

È�a ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈
ÔÓL EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆∆∆

,'Â‚ ˙ÈÊשל הפנימי שהפירוש «ƒ
הוא LnL‰הפסוק È¯Á‡Ïcƒ¿«¬≈∆…∆

È�a ˙‡ ¯M˜ÈÂ '‰eˆÈ'¿«∆ƒ«≈∆¿≈
Ï‡¯NÈ e‡È·È ÈÊ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬«»ƒƒ¿»≈
,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL ‰LÓÏ¿…∆∆∆«ƒ

È„Èכלומר ÏÚ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈«¿≈
¯B‡ Èelb eÙÈÒBÈ Ì˙„B·Ú¬»»ƒƒ

.‰LÓ ˙‚¯„Óaהיה לכאורה ¿«¿≈«…∆
איננה זו שהוספה לחשוב ניתן

בני של מיוחדת בעבודה כרוכה

על ממילא באה היא אלא ישראל

את מקבלים שהם זה עצם ידי

רבינו משה של ¿אולםÂהשפעתו
ÌÈ¯e‡Èa‰Ó ¯ÓBÏ LÈ≈«≈«≈ƒ

‰Êaקשור זה דבר כיצד »∆
‰Êc ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»¿∆
¯M˜Óe '‰eˆÓ' ‰LnL∆…∆¿«∆¿«≈
,‡e‰ ,Ï‡¯NÈ È�a ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈
˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈∆
‰�eÓ‡‰L ,‰�eÓ‡‰»¡»∆»¡»
BÓk ÏÚ ÛÒB� ‰È‰zƒ¿∆»«¿

„vÓ ‡È‰LדרגתÌÈÈelb‰ ∆ƒƒ««ƒƒ
‰Ê „vÓ) ‰ÓLp‰c¿«¿»»ƒ«∆
‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰L∆«¿»»∆¿«¿»

(˙e˜Ï‡ ‰‡B¯תהיה [היא .‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ Ìbמשה של פעולתו »¡…«ƒ«∆∆«¿»»
הוא ברוך הקדוש של סוף אין אור עם ישראל בני את לקשר רק איננה רבינו

עצמם לבין בינם אותם ולחבר לקשר גם Ó‰אלא e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆«
ÔBLÏc ,'Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â' ¯Ó‡pLהפסוק‰z‡Â' ∆∆¡«¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¿«»

'Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈
נעשית מי עם בו שמוזכר ללא

שלהם והחיבור הריה'צוותא'

LnL‰מכך ÚÓLÓ«¿«∆…∆
(¯aÁÓe ¯M˜Ó) '‰ÂˆÓ'¿«∆¿«≈¿«≈
ÌÓˆÚ Ï‡¯NÈ È�a ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈«¿»
לבין בינם מאחדם כלומר

קשורה,עצמם היא גם זו פעולה

הנשמה עצם של Èkƒבהתגלותה
ÌˆÚ „vÓÏk ,‰ÓLp‰ ƒ«∆∆«¿»»»

„Á Ì‰ Ï‡¯NÈ59 ƒ¿»≈≈«
‰B·Ú„‰(=אחד) È„È ÏÚÂ .[¿«¿≈»¬»

Ï‡¯NÈcהמתאפשרת(עצמם ¿ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈa CLÓpL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆ƒ¿«¿ƒ¿»≈
È„È ÏÚ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelbƒ∆∆«¿»»«¿≈
˙BÁk ÌbL ,(‰LÓ…∆∆«…

) Ì‰lL ÌÈÈeÏb‰הּצּיּור «¿ƒ∆»∆ִַ
(˙BÁk‰cבני של עבודתם ¿«…

כזו בצורה להעמידם היא ישראל

ÌˆÚÏש ÌÈÓÈ‡˙Ó eÈ‰Èƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆
‰Ê È„È ÏÚ ,‰ÓLp‰«¿»»«¿≈∆
‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙È ‰NÚ�«¬∆ƒ¿¿»»
‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆∆«¿»»
Ì‰a ‰˙lb˙�Â ‰ÎLÓpL∆ƒ¿¿»¿ƒ¿«¿»»∆

LÓ‰תחילה È„È ÏÚ«¿≈…∆
È„È ÏÚ Èk ,(EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ)¿ƒ¿≈∆ƒ«¿≈
dL¯L da ‰lb˙Ó ‰Ê∆ƒ¿«∆»»¿»
‡È‰L BÓk ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿∆ƒ
.˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓÀ¿∆∆¿»«¿

‰Ê È„È ÏÚL ,¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ∆«¿≈∆
˙e„Á‡‰a Ìb ÛqÂ˙�ƒ¿«≈«¿»«¿

.Ï‡¯NÈcכיוון˙e„Á‡‰L ¿ƒ¿»≈∆»«¿
Ï‡¯NÈcהנגרמתÈ„È ÏÚ ¿ƒ¿»≈«¿≈

˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»∆ƒ¿«≈
Ì‰aדורשת זו התגלות אשר »∆

גופם של ההתבטלות את

כיוון הגלויים, וכוחותיהם

יהודי בין הבדל יש שמבחינתם

לכן אחר, ליהודי È‰ƒ‡אחד
נחשבת זו c·¯ּכמֹואחדות ְ»»

Ì˙e‡ÈˆÓש ÏÚ ÛÒB�»«¿ƒ»
ישראל בני של הגלויה
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devz dz`e

להם היה ּומצוֹות, ּתֹורה על ּגזרֹות ׁשם ׁשהיּו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָּבמקֹום
ּוכׁשּבאּו ׁשנים, וכּמה ּכּמה מׁש ּבפעל נפׁש ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמסירּות
מּתֹו ּומצוֹות ּבּתֹורה לעסק ׁשאפׁשר למדינֹות ּכ ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹאחר
ׁשהיה נפׁש הּמסירּות (ּכ (ּכל ּבהם נּכר אין ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהרחבה,
ּכּמה מׁש נפׁש ּבמסירּות ׁשעמדּו זה ּכי מּקדם. ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹלהם
הּנׁשמה עצם ּגּלּוי ּבהם ׁשהאיר לפי הּוא ׁשנים ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוכּמה
ׁשּנּוי זה ידי על נעׂשה ולא הּגלּויים מּכחֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשּלמעלה

עצמם הּגלּויים היא55ּבּכחֹות הּנׁשמה ׁשעצם [ּדזה . ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
(ּגם) miiElBdהעצם zFgkC,הּוא ה), סעיף (ּכּנ"ל ֶֶַָ§Ÿ©§¦ְִַַ

לענינם ׁשּי זה ואין ׁשּלהם העצם הּוא הּנׁשמה ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשעצם
עצמם, הּגלּויים ּכחֹות והּגּלּויxEISdlׁשל ׁשּלהם]. ְְִֶַַָֹ§©¦ְִֶֶַָ

ׁשהּוא מּזה ונדּכא נׁשּבר ׁשהּוא ּבזה הּנׁשמה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּדעצם
) ׁשּלֹו הּגלּויים ּכחֹות ׁשּגם הּוא ּבּגלּות xEISdנמצא ְְִִֶֶַַַָָֹ©¦

העצם עם 'חד' ּכמֹו הם הּגלּויים) לֹומר,56ּדכחֹות ויׁש . ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ
ׁשני (ּדגמת) הם ּדהּכחֹות והּצּיּור הּנׁשמה ׁשעצם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻּדזה
ּבגדר, מגּדרת היא הּנׁשמה עצם ׁשּגם לפי הּוא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻענינים,
מּצד אבל ּדהּכחֹות. מהּצּיּור למעלה היא ׁשּלּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוהּגדר
הּפׁשיטּות ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻעצם
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קפח).)55 ע' ח"ד מלוקט (סה"מ שם 49 ובהערה ס"ח, ה'תשכ"ה ההוא בלילה ד"ה האמונה)56וראה להמשכת בנוגע הוא ועד"ז

זה בדעת, האמונה דהמשכת לומר, ויש המס"נ. ענין לגבי ועילוי יתרון הוא הדעת על פועלת שהאמונה דזה (בדעת), בפנימיות

המשכת ע"י הוא הדעת עם מדעת שלמעלה דהאמונה שהחיבור אלא דחי'*), (מקיף חזי מזלי' שמצד האמונה היא בגילוי שנמשך

שמתגלית ולא הדעת, עם שתתחבר דחי' המקיף שמצד האמונה לבחי' כח נתינת רק הוא הנשמה דעצם שהגילוי [היינו הנשמה עצם

גילוי יש לא הגלות שבזמן מזה ונדכא נשבר הוא שלכן מציאותו, לעצם נוגע אלקות שגילוי זה משא"כ עצמה]. הנשמה עצם

נוגע אלקות שגילוי בזה שמתגלית הנשמה עצם שמצד העצמית דהתקשרות הגילוי הרי - ס"ט) לעיל (ראה eze`ivnאלקות mvrl

) בגילוי מאירה עצמה העצמית שהתקשרות גם] כח, דנתינת אופן על [נוסף זהznbecaהוא גילוי וגם המס"נ), בענין שלה הגילוי

הגלויים. דכחות הציור עם מתחבר עצמה) הנשמה (דעצם

ובכ"מ. קנד. ס"ע עת"ר סה"מ ראה (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

CLÓ ÏÚÙa LÙ� ˙e¯ÈÒÓ Ì‰Ï ‰È‰ ,˙BÂˆÓe ‰¯Bz ÏÚ ˙B¯Êb¿≈«»ƒ¿»»»∆¿ƒ∆∆¿…«∆∆
˜ÒÚÏ ¯LÙ‡L ˙B�È„ÓÏ Ck ¯Á‡ e‡aLÎe ,ÌÈ�L ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»»ƒ¿∆»««»ƒ¿ƒ∆∆¿»«¬…
(Ck Ïk) Ì‰a ¯k� ÔÈ‡ ,‰·Á¯‰ CBzÓ ˙BÂˆÓe ‰¯Bza«»ƒ¿ƒ«¿»»≈ƒ»»∆»»
˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚL ‰Ê Èk .Ì„wÓ Ì‰Ï ‰È‰L LÙ� ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»»»∆ƒ…∆ƒ∆∆»¿ƒ¿ƒ

‰nÎÂ ‰nk CLÓ LÙ�∆∆∆∆«»¿«»
¯È‡‰L ÈÙÏ ‡e‰ ÌÈ�L»ƒ¿ƒ∆≈ƒ
‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelb Ì‰a»∆ƒ∆∆«¿»»
˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ…

ÌÈÈeÏb‰מעשה ובשעת «¿ƒ
בפני התבטלו הגלויים הכוחות

הנשמה עצם של ¿אולםÂהגילוי
‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚ� ‡Ï…«¬»«¿≈∆
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁka ÈepLƒ«…«¿ƒ

ÌÓˆÚ55‰Êc] שלמדנו. «¿»¿∆
ה' ‰ÓLp‰בסעיף ÌˆÚL∆∆∆«¿»»

ÌˆÚ‰ ‡È‰של(והפנימיות ƒ»∆∆
הנפש דרגות ּדכחֹותÌb)כל «ְֹ

‰)הּגלּויים ÛÈÚÒ Ï"pk) ְִַ««¿ƒ
איננה התגלותו לכאורה זה ולפי

להם העניין,זרה ‰e‡,אך
Lהגלויים הכוחות של ∆שייכותם
‰ÓLp‰ל ÌˆÚבכךהיא ∆∆«¿»»
Ì‰lLש ÌˆÚ‰ ‡e‰כלומר »∆∆∆»∆

שלהם הפנימית הנקודה הוא

נפרד בלתי חלק היותם מצד

כולה Ê‰אולםÂמהנשמה ÔÈ‡ ¿≈∆
,ÌÓˆÚ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÏL Ì�È�ÚÏ CiLלהּצּיּור.[Ì‰lL «»¿ƒ¿»»∆…«¿ƒ«¿»ְִַ∆»∆

Âזאת בנינוחותלעומת הכרוכה גשמית רווחה רווחה, של במצב מדובר כאשר ¿
והלב, המוח פתיחת ה', בעבודת רוחנית רווחה כן וכמו הנפש, כוחות כל של

זה עם וביחד הנפש, כוחות כל של עוצמתם במלוא התגלותם את הגורמת

כך כדי עד הנפש כוחות כל את ממלאה לגאולה הנשמה עצם של תשוקתה

הרי בגלות, ההימצאות עצם את לשאת יכולים ÌˆÚcשאינם Èelb‰«ƒ¿∆∆
‰ÓLp‰המתבטאÓ ‡k„�Â ¯aL� ‡e‰L ‰Êaעצם‡e‰L ‰f «¿»»»∆∆ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ∆∆

˙eÏba ‡ˆÓ�זה גילוי (הרי BlL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÌbL ‡e‰רק לא ƒ¿»«»∆«…«¿ƒ∆

גם אלא הפנימית Á„הּצּיּורמהותם BÓk Ì‰ (ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc ִַ¿…«¿ƒ≈¿«
‰ÌˆÚ(=אחד) ÌÚ56. ƒ»∆∆

בהתגלותה האמורים האופנים בין ההבדל לקמן: האמורים הדברים הסברת

האלוקית הנשמה כאמור, בה. הקיימות שונות בדרגות קשור הנשמה עצם של

שנעשה כפי "אלוקות היא

בן בדוגמת נברא". בבחינת

אביו, של הזרע מטיפת הנוצר

כלולה הייתה היא תחילה הרי

חלק והייתה האבא של במוחו

היא מכן לאחר ממנו, נפרד בלתי

ונעשתה האבא של ממוחו ירדה

כן כמו לעצמה. ממשות בעלת

עצם של הגלויה מציאותה

ממשות לה שיש כזו היא הנשמה

דבוקה שהיא אלא עצמה משל

ברוך בקדוש לגמרי ומאוחדת

האמיתית מציאותה אך הוא.

שאיננה כזו היא העליון בשורשה

כלולה היא אלא עצמו בפני דבר

ממש. הוא ברוך ≈¿LÈÂבקדוש
c ,¯ÓBÏלהסיבה‰ÊÌˆÚL «¿∆∆∆∆
‰ÓLp‰כשלעצמה¯eiv‰Â «¿»»¿«ƒ
˙BÁk‰cכשלעצמםÌ‰ ¿«…≈

ÌÈ�È�Ú È�L (˙Ó‚c)À¿«¿≈ƒ¿»ƒ
האחד של התגלותו אשר נפרדים

השני של התבטלותו את ,דורשת
‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÌbL ÈÙÏ ‡e‰המוגבלת מהתבנית למעלה היותה עם ¿ƒ∆«∆∆«¿»»

גם סוף סוף אך הנפש כוחות a‚„¯של ˙¯c‚Ó ‡È‰מסויימת ,ו'תבנית' ƒÀ¿∆∆¿∆∆
¯„b‰Â'וה'תבניתdlLש בכך מוגדרת שהיא זה עצם ÏÚÓÏ‰הוא ‡È‰ ¿«∆∆∆»ƒ¿«¿»

‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ Ï·‡ .˙BÁk‰c ¯eiv‰Ó≈«ƒ¿«…¬»ƒ«∆∆«¿»»¿∆ƒ
˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓ'ה מוגדר,של איננו הוא ברוך שהקדוש כשם הרי À¿∆∆¿»«¿

גבול', 'בלי של ב'תבנית' לא ואף מוגבלת ב'תבנית' לא שהיא, כל ב'תבנית'

גם הרי ל'גבול' שייך ואיננו גבול' 'בלי דווקא הוא מסויים דבר כאשר שהרי

ו'נושא מאחד הוא ברוך הקדוש ואדרבה והגדרה, 'תבנית' סוף סוף זו
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לי `"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

חד ּכּוּלא הם ׁשּלּה ּדהּכחֹות והּצּיּור ּפי57ּדהּנׁשמה ועל . ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה הּמאֹור ּדבחינת לֹומר, יׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָזה
מגּדרת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם היא נפׁש מסירּות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֻידי
ּובחינת ּדכחֹות, מּצּיּור ׁשּלמעלה הּפׁשיטּות ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָֹּבענין
מּזה ּדכתית הענין ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּמאֹור
ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם ּגּלּוי הּוא ּבּגלּות, ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּנמצאים

ּבהעצמּות. ְְְֶֶַָֻמׁשרׁשת

ּבהּמאמרLÈÂיא) הּמבאר עם זה ּבפרּוׁש58לקּׁשר ¿≈ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ
ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהּכתּוב
ּבני את ויקּׁשר יצּוה ׁשּמׁשה ּדלאחרי גֹו', זית ׁשמן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹאלי
ׁשּיׂשראל גֹו', זית ׁשמן למׁשה יׂשראל יביאּו אזי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל
ויׁש מׁשה. ּבמדרגת אֹור ּגּלּוי יֹוסיפּו עבֹודתם ידי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹעל
ׁשּמׁשה ּדזה האדם, ּבעבֹודת ּבזה מהּביאּורים ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלֹומר
ּומפרנס זן ׁשהּוא הּוא, יׂשראל, ּבני את ּומקּׁשר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמצּוה
מּצד ׁשהיא ּכמֹו על נֹוסף ּתהיה ׁשהאמּונה האמּונה, ְְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָאת
רֹואה ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה זה (מּצד ּדהּנׁשמה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּגּלּויים
מה ּדזהּו לֹומר, [ויׁש הּנׁשמה. עצם מּצד ּגם ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָֹאלקּות)
ּתצּוה ואּתה ּדלׁשֹון יׂשראל, ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר
ּומחּבר) (מקּׁשר מצוה ׁשּמׁשה מׁשמע יׂשראל ּבני ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאת
יׂשראל ּכל הּנׁשמה, עצם מּצד ּכי עצמם, יׂשראל ּבני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאת

חד ׁשּנמׁש59הם (לאחרי ּדיׂשראל העבֹודה ידי ועל .[ ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ּכחֹות ׁשּגם מׁשה), ידי על הּנׁשמה עצם ּגּלּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּביׂשראל

) ׁשּלהם לעצםxEISdהּגלּויים מתאימים יהיּו ּדהּכחֹות) ְִֶֶַָ©¦ְְְְִִִֶֶַַֹ
עצם ּבבחינת והֹוספה יתרֹון נעׂשה זה ידי על ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּנׁשמה,
(ויקחּו מׁשה ידי על ּבהם ונתּגּלתה ׁשּנמׁשכה ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּנׁשמה
ּכמֹו האמּתי ׁשרׁשּה ּבּה מתּגּלה זה ידי על ּכי ,(ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאלי

ּבהעצמּות. מׁשרׁשת ְְְִֶֶֶַָֻׁשהיא

,¯ÈÚ‰Ïe].ּדיׂשראל ּבהאחדּות ּגם נתוּסף זה ידי ׁשעל ¿»ƒְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּנׁשמה עצם ידי על ּדיׂשראל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהאחדּות

היא ּבהם ולכן,FnMׁשּמתּגּלית מציאּותם. על נֹוסף ּדבר ְִִֵֶֶַָ§ְְִֵַָָָָָ
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שעח.)57 ע' ח"ד מלוקט סה"מ גם לעיל)58ראה הובא - ד סעיף

חילוקי)59ס"ב. ישנם שבראי' פס"א, ח"א תער"ב המשך וראה

הוא ששרשה לפי הוא בשוה ישראל בכל היא שהאמונה וזה דרגות,

חזי). ממזלי' (שלמעלה הנשמה עצם שמצד העצמית התקשרות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

כן כמו גבול', ה'בלי מציאות את והן ה'גבול' מציאות את הן הכל, בתוכו'

הרי הנשמה עצם של זו דרגה ÓLp‰c‰'מבחינת ˙eËÈLt'‰כלומר «¿ƒ¿«¿»»
גבול בעלת ובלתי 'מופשטת' lek‡היותה Ì‰ dlL ˙BÁk‰c ¯eiv‰Â¿«ƒ¿«…∆»≈»

„Á57(אחד ‰'B‡n¯(=כולם ˙�ÈÁ·c ,¯ÓBÏ LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ . «¿«ƒ∆≈«ƒ¿ƒ««»
ÏÚ ˙Èlb˙nL '‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«
‡È‰ LÙ� ˙e¯ÈÒÓ È„È¿≈¿ƒ∆∆ƒ

BÓkדרגת ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿
˙¯c‚Ó ‡È‰LעדייןÔÈ�Úa ∆ƒÀ¿∆∆¿ƒ¿«

‰ÏÚÓlL '˙eËÈLt'‰«¿ƒ∆¿«¿»
e ,˙BÁÎc ¯eivÓזאת לעומת ƒƒ¿…

'‰ÓLp‰c ¯B‡n'‰ ˙�ÈÁ·¿ƒ««»¿«¿»»
ÔÈ�Ú‰ È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL∆ƒ¿«≈«¿≈»ƒ¿»

Ó '˙È˙Î'cעצם‰f ¿»ƒƒ∆
‡e‰ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»
BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelbƒ∆∆«¿»»¿
˙L¯LÓ ‡È‰L∆ƒÀ¿∆∆

a.˙eÓˆÚ‰¿»«¿
ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (‡È¿≈¿«≈∆ƒ

¯Ó‡n‰a ¯‡·n‰58וקבל" «¿…»¿««¬»
‰e˙k·היהודים" Le¯Ùa¿≈«»

È�a ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈
ÔÓL EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆∆∆

,'Â‚ ˙ÈÊשל הפנימי שהפירוש «ƒ
הוא LnL‰הפסוק È¯Á‡Ïcƒ¿«¬≈∆…∆

È�a ˙‡ ¯M˜ÈÂ '‰eˆÈ'¿«∆ƒ«≈∆¿≈
Ï‡¯NÈ e‡È·È ÈÊ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬«»ƒƒ¿»≈
,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL ‰LÓÏ¿…∆∆∆«ƒ

È„Èכלומר ÏÚ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈«¿≈
¯B‡ Èelb eÙÈÒBÈ Ì˙„B·Ú¬»»ƒƒ

.‰LÓ ˙‚¯„Óaהיה לכאורה ¿«¿≈«…∆
איננה זו שהוספה לחשוב ניתן

בני של מיוחדת בעבודה כרוכה

על ממילא באה היא אלא ישראל

את מקבלים שהם זה עצם ידי

רבינו משה של ¿אולםÂהשפעתו
ÌÈ¯e‡Èa‰Ó ¯ÓBÏ LÈ≈«≈«≈ƒ

‰Êaקשור זה דבר כיצד »∆
‰Êc ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»¿∆
¯M˜Óe '‰eˆÓ' ‰LnL∆…∆¿«∆¿«≈
,‡e‰ ,Ï‡¯NÈ È�a ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈
˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈∆
‰�eÓ‡‰L ,‰�eÓ‡‰»¡»∆»¡»
BÓk ÏÚ ÛÒB� ‰È‰zƒ¿∆»«¿

„vÓ ‡È‰LדרגתÌÈÈelb‰ ∆ƒƒ««ƒƒ
‰Ê „vÓ) ‰ÓLp‰c¿«¿»»ƒ«∆
‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰L∆«¿»»∆¿«¿»

(˙e˜Ï‡ ‰‡B¯תהיה [היא .‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ Ìbמשה של פעולתו »¡…«ƒ«∆∆«¿»»
הוא ברוך הקדוש של סוף אין אור עם ישראל בני את לקשר רק איננה רבינו

עצמם לבין בינם אותם ולחבר לקשר גם Ó‰אלא e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆«
ÔBLÏc ,'Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â' ¯Ó‡pLהפסוק‰z‡Â' ∆∆¡«¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¿«»

'Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈
נעשית מי עם בו שמוזכר ללא

שלהם והחיבור הריה'צוותא'

LnL‰מכך ÚÓLÓ«¿«∆…∆
(¯aÁÓe ¯M˜Ó) '‰ÂˆÓ'¿«∆¿«≈¿«≈
ÌÓˆÚ Ï‡¯NÈ È�a ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈«¿»
לבין בינם מאחדם כלומר

קשורה,עצמם היא גם זו פעולה

הנשמה עצם של Èkƒבהתגלותה
ÌˆÚ „vÓÏk ,‰ÓLp‰ ƒ«∆∆«¿»»»

„Á Ì‰ Ï‡¯NÈ59 ƒ¿»≈≈«
‰B·Ú„‰(=אחד) È„È ÏÚÂ .[¿«¿≈»¬»

Ï‡¯NÈcהמתאפשרת(עצמם ¿ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈa CLÓpL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆ƒ¿«¿ƒ¿»≈
È„È ÏÚ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelbƒ∆∆«¿»»«¿≈
˙BÁk ÌbL ,(‰LÓ…∆∆«…

) Ì‰lL ÌÈÈeÏb‰הּצּיּור «¿ƒ∆»∆ִַ
(˙BÁk‰cבני של עבודתם ¿«…

כזו בצורה להעמידם היא ישראל

ÌˆÚÏש ÌÈÓÈ‡˙Ó eÈ‰Èƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆
‰Ê È„È ÏÚ ,‰ÓLp‰«¿»»«¿≈∆
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ÏÚÂּבּכתּוב נאמר לּמאֹור ׁשּכתית זה לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
נכלל לּמאֹור ּבכתית ּכי גֹו', אלי לויקחּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָּבהמׁש
ׁשהם מּזה (ּכתית) ונדּכאים ׁשבּורים הם ׁשּיׂשראל זה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּגם
ׁשּגם יׂשראל ׁשל עבֹודתם ידי על הּוא זה ּדענין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבּגלּות,
הּנׁשמה, לעצם מתאימים יהיּו ׁשּלהם הּגלּויים ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּכחֹות
עצם היא זה ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה הּמאֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּובחינת
נאמר ולכן ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּנׁשמה

גֹו'. אלי לויקחּו ּבהמׁש לּמאֹור ְְְְִִִֵֵֶֶַָָּכתית

(·È‰p‰Âּבני את ּתצּוה ּבואּתה (ּבפׁשטּות) הּפרּוׁש ¿ƒ≈ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָ
ּבני את יצּוה ׁשּמׁשה הּוא גֹו' אלי ויקחּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹיׂשראל
ּבפנימּיּות ּגם מּובן ּומּזה גֹו'. אלי ׁשּיּקחּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָיׂשראל
הּוא יׂשראל ּבני את ּומקּׁשר מצּוה ׁשּמׁשה ּדזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהענינים,
גֹו'. אלי ויקחּו על ּגם ּכח נתינת להם ׁשּממׁשי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹּבאפן
מֹורי קדּׁשת ּכבֹוד ׁשּבדֹורנּו, למׁשה ּבנֹוגע הּוא כן ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַֹֻּוכמֹו
את ּולגּלֹות לעֹורר ׁשעבֹודתֹו ּדֹורנּו, נׂשיא אדמֹו"ר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָוחמי
היא הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד מּיׂשראל אחד ׁשּבכל ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהאמּונה
ׁשּיהיּו ועד עצמם, ּבכח עבֹודתם יעבדּו ּכ ׁשאחר ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹּבאפן
הּגלּויים. ּכחֹות מּצד ּגם ׁשּנּוי ּבֹו ׁשּי ׁשאין ּתמיד ְִִִִֵֵֶַַַַָָֹנר

ÏÚÂהאמּתית לּגאּלה מּמׁש ּבקרֹוב זֹוכים זה ידי ¿«ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻ
הּמּטה. מּצד ּגם אלקּות ּגּלּוי יהיה ׁשאז ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוהּׁשלמה,
אלי (ויקחּו הּנרֹות והדלקת הּׁשמן הבאת אז ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָויהיה
הּמקּדׁש ּבבית ּבגׁשמּיּות, ּגם ּתמיד) נר להעלֹות גֹו' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשמן
מׁשיח ידי על והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֻהּׁשליׁשי,

מּמׁש. ּבקרֹוב ְְִֵַָָצדקנּו,
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וגּופם עּקר נפׁשם ׁשעֹוׂשים ידי על היא זֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָאחדּות
מׁשרׁשת60טפל ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם ּגּלּוי ידי ועל . ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ

הּוא הּגלּויים ּדכחֹות הּצּיּור ּגם זה ידי ׁשעל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹּבהעצמּות,
הענינים ּבכל היא ּדיׂשראל האחדּות העצם, עם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ'חד'

להּגּוף]. הּׁשּייכים ּבענינים ּגם ְְְִִִֶֶַַַַָָָׁשּלהם,

ÏÚÂּבהּמאמר ׁשּכתּוב מה יּובן זה ידי61ּפי ּדעל , ¿«ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ
ּבמדרגת עבֹודתם) ידי (על מֹוסיפים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּיׂשראל
ׁשהּנר זה ּדלכאֹורה, ּתמיד, נר יהיה זה ידי על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמׁשה,

(נר אדם62ּדהּנׁשמה נׁשמת (ּבׁשוה,63הוי' ּתמיד הּוא ( ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ
על ׁשּנמׁש הּנׁשמה עצם ּגּלּוי ידי על הּוא ׁשּנּוי), ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָּבלי
ׁשּנּוי, ׁשּי אין הּנׁשמה ּדבעצם ּתצּוה), (ואּתה מׁשה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹידי
ידי על הּוא ּתמיד ּדנר ׁשהענין אֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּובהּמאמר
ויׁש .אלי ויקחּו מׁשה, ּבמדרגת מֹוסיפים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּיׂשראל
למּטה מלמעלה ּבדר הּנׁשמה ּדעצם ׁשּבהּגּלּוי ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלֹומר,
ׁשעּקר ּובקר. ערב ּבין חּלּוק יׁש ּתצּוה, ואּתה ידי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹעל
(ערב) והסּתרים העלמֹות ּכׁשּיׁשנם הּוא ׁשּלּה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּגּלּוי
ּוכמֹו נפׁש, הּמסירּות ּכח ּומתּגּלה מתעֹורר זה ידי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹׁשעל
הּגזרה ׁשּבזמן אּלה ׁשּגם יו"ד), (סעיף לעיל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנתּבאר
ׁשאפׁשר למקֹום ּכׁשּבאּו נפׁש, ּבמסירּות עמדּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָ(ערב)
נּכר אין (ּבקר), הרחבה מּתֹו ּומצוֹות ּבּתֹורה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹלעסק

נפ הּמסירּות העניןּבהם ואמּתית מּקדם. להם ׁשהיה ׁש ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
עבֹודתם ידי על הּוא ׁשּנּוי) ּבֹו ׁשּי (ׁשאין ּתמיד ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָּדנר
עצם עם 'חד' יהיּו הּגלּויים ּכחֹות ׁשּגם יׂשראל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשל

.אלי ויקחּו ְְְִֵֶַָָהּנׁשמה,
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ÔÎÏÂ,כשלעצמה ש. בכך ביטוי לידי בא זה ÏÚדבר ‡È‰ BÊ ˙e„Á‡ ¿»≈«¿ƒ«
L È„Èישראל אתÌÈNBÚבני Âכ�ÌLÙומחשיבים ¯wÚאתÌÙe‚ ¿≈∆ƒ«¿»ƒ»¿»

אחרËÏÙ60כ ליהודי אחד יהודי של שייכותו את לראות קשה זה גםבאופן »≈
הפרטית ומציאותו לגופו השייכים Âבדברים ÌˆÚאולם. Èelb È„È ÏÚ ¿«¿≈ƒ∆∆

‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰«¿»»¿∆ƒ
,˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓÀ¿∆∆¿»«¿

LכאמורÌb ‰Ê È„È ÏÚ ∆«¿≈∆«
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc ¯eiv‰«ƒ¿…«¿ƒ

,ÌˆÚ‰ ÌÚ '„Á' ‡e‰אזי «ƒ»∆∆
‰È‡גם Ï‡¯NÈc ˙e„Á‡‰»«¿¿ƒ¿»≈ƒ

אלא נפשם בעצם רק «¿ÏÎaלא
Ìb ,Ì‰lL ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ∆»∆«
ÌÈÎÈiM‰ ÌÈ�È�Úa¿ƒ¿»ƒ««»ƒ

.[Ûeb‰Ï¿«
א' בסעיף המאמר בתחילת

'ואתה בפסוק הדיוק הוזכר

שנרות בו שנאמר בכך תצוה'

תמיד' 'נר להיות צריכים המנורה

בבית הדלקתם שזמן למרות

היממה כל במשך איננו המקדש

על בוקר. עד מערב דווקא אלא

"וקבל במאמר מבואר כך

אדמו"ר כ"ק של היהודים"

קשור שהדבר הריי"צ

הנרות, של הרוחנית במשמעותם

הנשמות הינם הנרות אשר

אדם". נשמת ה' "נר ככתוב

‰Ó Ô·eÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆»«
¯Ó‡n‰a ·e˙kL61וקבל" ∆»¿««¬»

È„Èהיהודים" ÏÚc ,¿«¿≈
ÏÚ) ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒƒ«
˙‚¯„Óa (Ì˙„B·Ú È„È¿≈¬»»¿«¿≈«

‰Ê È„È ÏÚ ,‰LÓדווקא …∆«¿≈∆
,„ÈÓz ¯� ‰È‰Èƒ¿∆≈»ƒ

‰ÓLp‰c ¯p‰L ‰Ê ,‰¯B‡ÎÏcהנשמה אור לנר(כלומר הנמשלת ¿ƒ¿»∆∆«≈¿«¿»»
‡„Ì"62"�¯ככתוב ˙ÓL� 'ÈÂ‰63‡e‰ להאיר) ÈÓz„יצליח ≈¬»»ƒ¿«»»»ƒ

יאיר( הנשמה אור האדם, נתון בהם והירידות העליות למרות ¿אופןaכלומר
‰ÂLהמשתנים המצבים ‰e‡בכל ,(ÈepL ÈÏa האדם, של בכוחו לא »∆¿ƒƒ

דווקא אלא CLÓpLעצמו ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelb È„È ÏÚומתגלהÏÚ «¿≈ƒ∆∆«¿»»∆ƒ¿««
) ‰LÓ È„Èכאמור עבודתו eˆz‰'),שזו ‰z‡Â'מציאותו שלעומת כיוון ¿≈…∆¿«»¿«∆

הרי תמידיים שינויים תחת הנתונה האדם של ‰ÓLp‰הגלויה ÌˆÚ·cƒ¿∆∆«¿»»
e ,ÈepL CiL ÔÈ‡אולם'„ÈÓz ¯�'c ÔÈ�Ú‰L ¯ÓB‡ ¯Ó‡n‰· ≈«»ƒ¿««¬»≈∆»ƒ¿»¿≈»ƒ

‡e‰ישראל בני של בפעולתם קשור ÌÈÙÈÒBÓדווקא Ï‡¯NiL È„È ÏÚ«¿≈∆ƒ¿»≈ƒƒ
ÌˆÚc Èelb‰aL ,¯ÓBÏ LÈÂ .'EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ' ,‰LÓ ˙‚¯„Óa¿«¿≈«…∆¿ƒ¿≈∆¿≈«∆¿«ƒ¿∆∆

‰ÓLp‰הנעשהC¯„aשל hÓÏ‰'ובצורה ‰ÏÚÓÏÓ'לא כלומר «¿»»¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»
אלא האדם של eˆz‰'מצידו ‰z‡Â' È„È ÏÚרבינו משה ידי על ,כלומר «¿≈¿«»¿«∆

elÁ˜אכן LÈוהבדלÔÈa ≈ƒ≈
של רוחנית eתקופה '·¯Ú'בין ∆∆

של wÚL¯כזו .'¯˜·'…∆∆ƒ«
dlL Èelb‰הנשמה עצם של «ƒ∆»

דווקא‰e‡כשלעצמה

˙BÓÏÚ‰ Ì�LiLk¿∆∆¿»«¬»
ÌÈ¯zÒ‰Âדברים כלומר ¿∆¿≈ƒ

ומסתירים עלהמעלימים

מיהודי למנוע ומנסים ה' מציאות

ה' רצון את תקופה(למלא זו

חושך Ú'È„È¯·')של ÏÚL ∆∆∆«¿≈
Ák ‰lb˙Óe ¯¯BÚ˙Ó ‰Ê∆ƒ¿≈ƒ¿«∆…«

,LÙ� ˙e¯ÈÒn‰כאשר אך «¿ƒ∆∆
נעלמת 'בוקר' של תקופה מגיעה

הנשמה עצם של התגלותה

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿≈
‰l‡ ÌbL ,(„"ÂÈ ÛÈÚÒ)¿ƒ∆«≈∆

) ‰¯Êb‰ ÔÓÊaLשל זמן ∆ƒ¿««¿≈»
'˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚ ('·¯Ú∆∆»¿ƒ¿ƒ

ÌB˜ÓÏ e‡aLk ,LÙ�∆∆¿∆»¿»
‰¯Bza ˜ÒÚÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»«¬…«»
‰·Á¯‰ CBzÓ ˙BÂˆÓeƒ¿ƒ«¿»»

של( �k¯מצב ÔÈ‡ ,('¯˜a'…∆≈ƒ»
LÙ� ˙e¯ÈÒn‰ Ì‰a»∆«¿ƒ∆∆
Â .Ì„wÓ Ì‰Ï ‰È‰Lאם ∆»»»∆ƒ…∆«

‰ÔÈ�Úכן, ˙ÈzÓ‡הענין=) ¬ƒƒ»ƒ¿»
ÈÓz„'האמיתי) ¯�'c¿≈»ƒ

ÈepL Ba CiL ÔÈ‡L)∆≈«»ƒ
של בתקופה גם להאיר וממשיך

È„È'בוקר' ÏÚ ‡e‰ («¿≈
L Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Úש לכך לגרום היא עליהם המוטלת Ìbהעבודה ¬»»∆ƒ¿»≈∆«
„Á eÈ‰È ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk(אחד=),‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÌÚההוספה שזו …«¿ƒƒ¿«ƒ∆∆«¿»»

ידם על ‡EÈÏ'.הבאה eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿≈∆
'כתית המילים שלכאורה ח' בסעיף המוזכר יובן האמורים הדברים פי על

בחלקו להיכתב צריכות היו שבנשמה ה'מאור' בגילוי הקשורות למאור'

מדוע רבינו, משה של עבודתו על המדבר תצוה' 'ואתה הפסוק של הראשון

בני של עבודתם על המדבר הפסוק של השני בחלקו מופיעות הן כן אם

ישראל.
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ÏÚÂּבּכתּוב נאמר לּמאֹור ׁשּכתית זה לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
נכלל לּמאֹור ּבכתית ּכי גֹו', אלי לויקחּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָּבהמׁש
ׁשהם מּזה (ּכתית) ונדּכאים ׁשבּורים הם ׁשּיׂשראל זה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּגם
ׁשּגם יׂשראל ׁשל עבֹודתם ידי על הּוא זה ּדענין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבּגלּות,
הּנׁשמה, לעצם מתאימים יהיּו ׁשּלהם הּגלּויים ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּכחֹות
עצם היא זה ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה הּמאֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּובחינת
נאמר ולכן ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּנׁשמה

גֹו'. אלי לויקחּו ּבהמׁש לּמאֹור ְְְְִִִֵֵֶֶַָָּכתית

(·È‰p‰Âּבני את ּתצּוה ּבואּתה (ּבפׁשטּות) הּפרּוׁש ¿ƒ≈ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָ
ּבני את יצּוה ׁשּמׁשה הּוא גֹו' אלי ויקחּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹיׂשראל
ּבפנימּיּות ּגם מּובן ּומּזה גֹו'. אלי ׁשּיּקחּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָיׂשראל
הּוא יׂשראל ּבני את ּומקּׁשר מצּוה ׁשּמׁשה ּדזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהענינים,
גֹו'. אלי ויקחּו על ּגם ּכח נתינת להם ׁשּממׁשי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹּבאפן
מֹורי קדּׁשת ּכבֹוד ׁשּבדֹורנּו, למׁשה ּבנֹוגע הּוא כן ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַֹֻּוכמֹו
את ּולגּלֹות לעֹורר ׁשעבֹודתֹו ּדֹורנּו, נׂשיא אדמֹו"ר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָוחמי
היא הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד מּיׂשראל אחד ׁשּבכל ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהאמּונה
ׁשּיהיּו ועד עצמם, ּבכח עבֹודתם יעבדּו ּכ ׁשאחר ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹּבאפן
הּגלּויים. ּכחֹות מּצד ּגם ׁשּנּוי ּבֹו ׁשּי ׁשאין ּתמיד ְִִִִֵֵֶַַַַָָֹנר

ÏÚÂהאמּתית לּגאּלה מּמׁש ּבקרֹוב זֹוכים זה ידי ¿«ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻ
הּמּטה. מּצד ּגם אלקּות ּגּלּוי יהיה ׁשאז ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוהּׁשלמה,
אלי (ויקחּו הּנרֹות והדלקת הּׁשמן הבאת אז ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָויהיה
הּמקּדׁש ּבבית ּבגׁשמּיּות, ּגם ּתמיד) נר להעלֹות גֹו' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשמן
מׁשיח ידי על והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֻהּׁשליׁשי,

מּמׁש. ּבקרֹוב ְְִֵַָָצדקנּו,
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¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂאתL ‰Êשל �‡Ó¯העניין '¯B‡nÏ ˙È˙k' ¿«ƒ∆≈¿»≈∆∆»ƒ«»∆¡«
a Èk ,'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'Ï CLÓ‰a ·e˙kaשל 'È˙Î˙משמעות «»¿∆¿≈ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ

ÏÏÎ� '¯B‡nÏאלא גזירה של בזמן הקיים ה'כתית' רק Ï‡¯NiLלא ‰Ê Ìb «»ƒ¿»«∆∆ƒ¿»≈
Ó ('˙È˙k') ÌÈ‡k„�Â ÌÈ¯e·L Ì‰עצם‰Ê ÔÈ�Úc ,˙eÏba Ì‰L ‰f ≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ∆∆≈«»¿ƒ¿»∆

ÏL Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ ‡e‰«¿≈¬»»∆
L Ï‡¯NÈש פועלים Ìbהם ƒ¿»≈∆«

Ì‰lL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk…«¿ƒ∆»∆
ÌˆÚÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó eÈ‰Èƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆
¯B‡n'‰ ˙�ÈÁ·e ,‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ««»
ÏÚ ˙Èlb˙nL '‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«

p‰ ÌˆÚ ‡È‰ ‰Ê È„È‰ÓL ¿≈∆ƒ∆∆«¿»»
˙L¯LÓ ‡È‰L BÓk¿∆ƒÀ¿∆∆

Â ,˙eÓˆÚ‰aקשור שזה כיוון ¿»«¿¿
ישראל בני של ≈«ÔÎÏבעבודתם

'¯B‡nÏ ˙È˙k' ¯Ó‡�∆¡«»ƒ«»
EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'Ï CLÓ‰a¿∆¿≈ƒ¿ƒ¿≈∆

.'Â‚
(·Èשגם מבואר זה בסעיף

בני של מצידם הבאה העבודה

ידי על נעשית עצמם ישראל

כן וכמו רבינו, ממשה כח נתינת

כח נתינת ידי על אנו בדורינו

דורינו. מנשיא

‰p‰Â'אליך 'ויקחו המילים ¿ƒ≈
בני של בתפקידם הקשורות

שייכות הן גם עצמם ישראל

הקשורות תצוה' 'ואתה למילים

רבינו משה של שהריבעבודתו

˙eËLÙa) Le¯t‰פי על «≈¿«¿
מקרא של aפשוטו ƒפסוק)

È�a ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈
'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆
È�a ˙‡ ‰eˆÈ ‰LnL ‡e‰∆…∆¿«∆∆¿≈

L Ï‡¯NÈהםEÈÏ‡ eÁwi ƒ¿»≈∆ƒ¿≈∆
Ô·eÓ ‰fÓe .'Â‚שכךÌb ƒ∆»«

‰Êc ,ÌÈ�È�Ú‰ ˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ¿∆

‡e‰ Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ¯M˜Óe '‰eˆÓ' ‰LnLכזה באופן רק לא ∆…∆¿«∆¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈
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בתניא מצינו – המאסר ענין שאפילו7מהֿשאיןֿכן להיות שיכול ועד החיצונים", בידי ואסור "קשור הלשון
תורה תלמוד בהלכות כמבואר שעה, לפי ה'קליפות' ושליטת ממשלת תחת במאסר יהיו ומצוות תורה 8עניני

ב'קליפות' כח שמוסיף מזה, ויתירה הקליפות, בתוך שלו ומצוות התורה נמצאים תשובה עשה שלא זמן שכל
כו'.

מהמאסר:‚. אדמו"ר מו"ח כ"ק יצא שבו היום להיותו תמוז, דג' השמחה גודל מובן ועלֿפיֿזה
בזה ניתוסף במאסר בהיותו הרי גלות, בתוך גלות בבחינת היתה ההיא המדינה הנהגת שכללות לכך נוסף

הסוהר. בית שר ממשלת תחת אלא עצמו, ברשות היה שלא הענין חומר

זמן כל הנה לטוב, הגזירה שנשתנתה לאחרי וגם למיתה, תחילה נידון היה במאסר בהיותו מזה: ויתירה
ש שהפה וניעור, חוזר יהיה זה שפסקֿדין אפשר היה במאסר, שאסר.שהיה הפה להיות יחזור התיר

היו זה במצב אבל, גלות, של ומצב במעמד רק ונשאר עצמו, לרשות הסוהר בית שר מרשות יצא תמוז ובג'
כו'. ואלפים מאות עשיריות וכמה כמה עוד

.„– תמוז וי"ג י"ב הימים את רק אלא טוב', ל'יום בתמוז ג' יום את קבע לא אדמו"ר מו"ח שכ"ק הטעם
לומר: יש

הפרטיות הנשמות שהם דורו, לאנשי להשפיע – הוא כללית, נשמה ישראל, ורועה נשיא של ענינו כל
מישראל, פרטי איש כל בשביל עצמו את מניח ישראל ורועה שנשיא וכידוע הכללית. מהנשמה שנמשכות

זה). בערך – אצלו נחשבים אין "הפרטים" (ועניניו שבפחותים פחות בשביל ואפילו

אלו לכל בפועל גאולה היתה לא עדיין אבל הפרטי, ממאסרו הגאולה היתה תמוז בג' כאשר גם ולכן,
ביותר מוגבלת היתה בהשפעה יכלתו בגלות, בהיותו שהרי אליו, ל'יום9השייכים בתמוז הג' יום את קבע לא –

אצל10טוב' עיקרית נקודה היא מהן אחת שכל הפרטיות, הנשמות כל אצל הגאולה ענין עדיין שחסר כיון ,

הכללית. הנשמה

עצמו‰. הרבי אודות מדובר כאשר אבל לחסידים. ששייך כפי הרבי של לענינו בנוגע רק הוא זה כל אמנם,
ושמחה. גאולה יום הוא תמוז ג' גם הרי פרט, בתור

שהוא, מה לכל להיות צריכה זו שהתקשרות ונשיא, לרבי חסידים של התקשרות אודות מדובר כאשר ולכן,
כמוך" לרעך ד"ואהבת הענין שהרי פרט, בתור חסידים11גם אצל הנה – הרבי אל החסידים מצד גם להיות ראוי

פרט. בתור הרבי של הגאולה מצד תמוז, בג' גם גדולה שמחה להיות צריכה

ישראל לכלל שייכים "הפרטיים" עניניה גם הרי כללית, נשמה אודות שמדובר שכיון וכמודגש12ובפרט .
בפועל שנתגלתה הכללית, הגאולה גם בזה היתה בהעלם הרי פרטית, גאולה אז שהיתה שאף תמוז, לג' בנוגע

תמוז. בי"ב

עיקר – הרבי כי: – הרבי אצל מאשר יותר חסידים אצל השמחה להיות צריכה תמוז שבג' נמצא, ועלֿפיֿזה
חסידים ואילו בהעלם; הגאולה היתה תמוז בג' הרי אליהם ובנוגע הפרטיות, הנשמות בשביל הוא ענינו
הגאולה היתה שאז כיון גדולה, בשמחה תמוז בג' להיות צריכים – פרט בתור גם הרבי על לחשוב שצריכים
בהשוואה. היא החסידים ושל הרבי של השמחה – תמוז בי"ב מהֿשאיןֿכן גלוי. באופן פרט בתור הרבי של

וי"ג י"ב הגאולה לחג עד שלאחריֿזה, בימים וכן הבדלה, לאחרי עד בשמחה עתה יתוועדו בוודאי ולכן,
ּבשמחה. יותר עוד להוסיף יצטרכו שאז ַתמוז,
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רע"א).7) (יב, פ"ז
סה"ג.8) פ"ד
היהדות,9) להחזקת הרבה פעל שם, שהי' הימים שבמשך אף

לפניו "להורות מחסידיו) אחד (את שלח לשם, בואו טרם ועוד
וכו' לרבים מקוה ותיקן תשב"ר בו שלמדו "חדר" שם וסידר גושנה",

וש"נ). .12 ס"ע ח"ו תו"מ (ראה

לברך10) "אין ס"ה: פי"ג, ברה"נ בסדר אדה"ז עפמש"כ י"ל גם
לברך אין שהרי לגמרי, דומה שאינו אף לגמרי", מהסכנה שיצא עד

ואכ"מ. בנדו"ד. משא"כ פעמיים,
יח.11) יט, קדושים
(12.18 הערה 1051 ע' ח"ד לקו"ש ראה

.*i"gyz'd ,fenz 'b ,gxew zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה בלתי

יסע1ג'‡. ביום בו אשר בתנאי תרפ"ז), (בשנת ממאסרו אדמו"ר מו"ח כ"ק יצא בו אשר היום הוא תמוז
כי הפקידות מבית לו הודיעו תמוז, י"ב ביום הנה שם, ובהיותו שנים. שלש משך על קאסטראמא מקלטו לעיר

תמוז י"ג ביום למחר לו תנתן החופש ותעודת לו, ניתנה .2חופשה

ובהקדמה:

כיון לאו, אם שמחה של ענין זה אם תמוז, בג' מהמאסר ליציאה בנוגע שהסתפקו כאלו היו בשעתו,
בפשיטות, ידעו – המצב פרטי וידעו אתר, על שהיו אלו אבל, כו'. לגלות שיסע בתנאי היתה מהמאסר שהיציאה

הקצה. אל הקצה מן מעבר היא לגלות ממאסר שהיציאה כלל, ספק ללא

תמוז, וי"ג י"ב בימי מאשר יתירה שמחה – צדדים מכמה – בו יש תמוז ג' הנה זה שמצד כך, כדי ועד
לחופש שממאסר לשינוי דומה אינו לגאולה שמגלות והשינוי מגלות, גאולה – היא תמוז וי"ג י"ב גאולת כי:

שבגלות). לחופש (גם

יותר:·. ובפרטיות
הסוהר, בית שר ממשלת תחת הם עניניו וכל עצמו, על בעלֿהבית ואינו עצמו, ברשות אינו – במאסר הנמצא

המאסר ברשימת אדמו"ר מו"ח כ"ק שמספר .2כפי

החינוך' ב'ספר כמבואר הגלות, שבענין הצער גודל למרות הנה – בגלות הנמצא ל"ערי3מהֿשאיןֿכן בנוגע
שחסרים רק זה הרי בהם, שהורגל הענינים ומכל ורעיו ממכריו האדם את שמפרידים בכך הצער גודל מקלט"

עצמו. על בעלות לו יש עדיין אבל ענינים, וכמה כמה לו

ומצוות: התורה לקיום בנוגע וגלות מאסר בין החילוק גם מצינו – בתורה גם שישנם הענינים וככל

חסר וכן כו', בארץ התלויות המצוות אמנם חסרות – מארצנו" גלינו חטאינו "מפני כאשר הגלות, בזמן
כללות ישנו אףֿעלֿפיֿכן, אבל ומצוות, התורה קיום מכללות אור' "ובחרתה'גילוי חפשית, דבחירה הענין

ומצוות.4בחיים" התורה עניני שאר לכל בנוגע ,

כמו המצוות, לקיים חפשית בחירה לו אין הרי עצמו, ברשות שאינו כיון – במאסר שנמצא מי מהֿשאיןֿכן
המצוות לקיום בנוגע 'שאלותֿותשובות' בכמה שקלאֿוטריא שמצינו (וכפי בזה וכיוצא ואתרוג תורה ספר

במאסר).

עצמך: והגע

כמו דוקא, באדם הבחירה שייכת שלכן כרצונו, לבחור חפשי הוא שהאדם חפשית, בחירה פירושה בחירה
מעצמותו5שכתוב הוא ששרשם כיון דוקא, ישראל בני אצל – גופא האדם ובמין ממנו", כאחד היה האדם "הן

בידו. ומעכב מונע שאין האמיתי, בחירה בעל שהוא יתברך,

במאסר. שנמצא מי אצל מהֿשאיןֿכן בגלות, נמצאים כאשר גם ישראל בני אצל ישנו חפשית בחירה וענין

הרוחנית: בעבודה למאסר גלות שבין החילוק מצינו ועלֿדרךֿזה

לקיום הקשור בכל ישראל בני על בעלות לו שיש מישהו אין הגלות בזמן גם הרי – הגלות לענין בנוגע
תמוז בג' השמחה בעל וכדברי ומצוות, לגלות,6התורה נמסרו לא נשמותינו אבל בגלות, ניתנו גופותינו רק :

כו'. עלינו דעתו שיכפה מישהו אין ומצוות, לתורה שנוגע מה ובכל
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לרגל להתוועד שליט"א אדמו"ר מכ"ק ביקשו התפילה לאחרי (*
אדמו"ר כ"ק ואמר ,(44 הערה לקמן (ראה החתנים של האויפרופעניש

תמוז! ג' זה הרי שליט"א:
אדמו"ר1) כ"ק ע"י הוגה – הראשונות שיחות ב' וקיצור תוכן

במהדורא ואילך. 1314 ס"ע ח"ד ללקו"ש בהוספות ונדפס שליט"א,
מוגה. בלתי מהנחה – בשלימותה השיחה גם שולבה זו

(תרי,2) לדֿלז ליקוט ח"ד לקו"ד ראה – והגאולה המאסר פרשת

ואילך). 179 ע' תרפ"ז בסה"ש ולאח"ז ואילך. א
תי.3) מצוה
יט.4) ל, נצבים
בלקו"ת5) הובא רפ"ה. תשובה הל' רמב"ם וראה כב. ג, בראשית

ב. לח, אמור
(6.169 ע' שם סה"ש א. תרצב, שם לקו"ד



לה i"gyz'd ,fenz 'b ,gxew zyxt zay zgiy

בתניא מצינו – המאסר ענין שאפילו7מהֿשאיןֿכן להיות שיכול ועד החיצונים", בידי ואסור "קשור הלשון
תורה תלמוד בהלכות כמבואר שעה, לפי ה'קליפות' ושליטת ממשלת תחת במאסר יהיו ומצוות תורה 8עניני

ב'קליפות' כח שמוסיף מזה, ויתירה הקליפות, בתוך שלו ומצוות התורה נמצאים תשובה עשה שלא זמן שכל
כו'.

מהמאסר:‚. אדמו"ר מו"ח כ"ק יצא שבו היום להיותו תמוז, דג' השמחה גודל מובן ועלֿפיֿזה
בזה ניתוסף במאסר בהיותו הרי גלות, בתוך גלות בבחינת היתה ההיא המדינה הנהגת שכללות לכך נוסף

הסוהר. בית שר ממשלת תחת אלא עצמו, ברשות היה שלא הענין חומר

זמן כל הנה לטוב, הגזירה שנשתנתה לאחרי וגם למיתה, תחילה נידון היה במאסר בהיותו מזה: ויתירה
ש שהפה וניעור, חוזר יהיה זה שפסקֿדין אפשר היה במאסר, שאסר.שהיה הפה להיות יחזור התיר

היו זה במצב אבל, גלות, של ומצב במעמד רק ונשאר עצמו, לרשות הסוהר בית שר מרשות יצא תמוז ובג'
כו'. ואלפים מאות עשיריות וכמה כמה עוד

.„– תמוז וי"ג י"ב הימים את רק אלא טוב', ל'יום בתמוז ג' יום את קבע לא אדמו"ר מו"ח שכ"ק הטעם
לומר: יש

הפרטיות הנשמות שהם דורו, לאנשי להשפיע – הוא כללית, נשמה ישראל, ורועה נשיא של ענינו כל
מישראל, פרטי איש כל בשביל עצמו את מניח ישראל ורועה שנשיא וכידוע הכללית. מהנשמה שנמשכות

זה). בערך – אצלו נחשבים אין "הפרטים" (ועניניו שבפחותים פחות בשביל ואפילו

אלו לכל בפועל גאולה היתה לא עדיין אבל הפרטי, ממאסרו הגאולה היתה תמוז בג' כאשר גם ולכן,
ביותר מוגבלת היתה בהשפעה יכלתו בגלות, בהיותו שהרי אליו, ל'יום9השייכים בתמוז הג' יום את קבע לא –

אצל10טוב' עיקרית נקודה היא מהן אחת שכל הפרטיות, הנשמות כל אצל הגאולה ענין עדיין שחסר כיון ,

הכללית. הנשמה

עצמו‰. הרבי אודות מדובר כאשר אבל לחסידים. ששייך כפי הרבי של לענינו בנוגע רק הוא זה כל אמנם,
ושמחה. גאולה יום הוא תמוז ג' גם הרי פרט, בתור

שהוא, מה לכל להיות צריכה זו שהתקשרות ונשיא, לרבי חסידים של התקשרות אודות מדובר כאשר ולכן,
כמוך" לרעך ד"ואהבת הענין שהרי פרט, בתור חסידים11גם אצל הנה – הרבי אל החסידים מצד גם להיות ראוי

פרט. בתור הרבי של הגאולה מצד תמוז, בג' גם גדולה שמחה להיות צריכה

ישראל לכלל שייכים "הפרטיים" עניניה גם הרי כללית, נשמה אודות שמדובר שכיון וכמודגש12ובפרט .
בפועל שנתגלתה הכללית, הגאולה גם בזה היתה בהעלם הרי פרטית, גאולה אז שהיתה שאף תמוז, לג' בנוגע

תמוז. בי"ב

עיקר – הרבי כי: – הרבי אצל מאשר יותר חסידים אצל השמחה להיות צריכה תמוז שבג' נמצא, ועלֿפיֿזה
חסידים ואילו בהעלם; הגאולה היתה תמוז בג' הרי אליהם ובנוגע הפרטיות, הנשמות בשביל הוא ענינו
הגאולה היתה שאז כיון גדולה, בשמחה תמוז בג' להיות צריכים – פרט בתור גם הרבי על לחשוב שצריכים
בהשוואה. היא החסידים ושל הרבי של השמחה – תמוז בי"ב מהֿשאיןֿכן גלוי. באופן פרט בתור הרבי של

וי"ג י"ב הגאולה לחג עד שלאחריֿזה, בימים וכן הבדלה, לאחרי עד בשמחה עתה יתוועדו בוודאי ולכן,
ּבשמחה. יותר עוד להוסיף יצטרכו שאז ַתמוז,

***
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רע"א).7) (יב, פ"ז
סה"ג.8) פ"ד
היהדות,9) להחזקת הרבה פעל שם, שהי' הימים שבמשך אף

לפניו "להורות מחסידיו) אחד (את שלח לשם, בואו טרם ועוד
וכו' לרבים מקוה ותיקן תשב"ר בו שלמדו "חדר" שם וסידר גושנה",

וש"נ). .12 ס"ע ח"ו תו"מ (ראה

לברך10) "אין ס"ה: פי"ג, ברה"נ בסדר אדה"ז עפמש"כ י"ל גם
לברך אין שהרי לגמרי, דומה שאינו אף לגמרי", מהסכנה שיצא עד

ואכ"מ. בנדו"ד. משא"כ פעמיים,
יח.11) יט, קדושים
(12.18 הערה 1051 ע' ח"ד לקו"ש ראה
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.Â'עולם ב'סדר ("ראש13איתא יהושע מנע תמוז "שמש15לכובשים"14שבג' באמרו השמש מהלך את (ָ
דום" אליעזר16בגבעון דרבי מלכת).17(ובפרקי עמדו והמזלות הכוכבים שגם איתא

דעות חילוקי מצינו זה18– אירע הדעות לכל אבל, כו', תמים יום או שעות ל"ו עמידתם, זמן למשך בנוגע
תמוז. בג'

פרטית בהשגחה הוא הכל אשר הראשונה19ובהיות בפעם שהיו מעין הענינים נשנים ושנה שנה ובכל ,20–

דום" בגבעון ד"שמש להענין היא שייכת אדמו"ר מו"ח כ"ק של גאולתו אשר לומר, .21צריך

.Ê:לומר ויש
נפסק (שעלֿידיֿזה שירה מלומר דום – השמש נפש של השירה אמירת את להפסיק ביהושע שהיה הכח

השמש22ממילא סיבוב גופו, הנשמות23השתחוואת שירת מעלת את שגילה עלֿידי – הוא המלאכים, שירת ,(

המלאכים שירת .24על

בזה:ו הענין

בחסידות הנשמות25מבואר שהרי – הנשמות שירת גם יש במקרא, שנתפרשה המלאכים שירת על שנוסף
שאמרו שזהו דוקא, שיר עלֿידי הוא ועליה הילוך שכל וידוע עליות, להם בשיר26יש יוצאין השיר בעלי "כל

בשיר". ונמשכין

גופים להם יש שהמלאכים – ביניהם ואש,27והחילוק רוח הדקים, היסודות מב' הוא שלהם שהגוף אלא ,

שכתוב שענינה28כמו – שלהם השירה לכן, גופים, להם שיש וכיון לוהט", אש משרתיו רוחות מלאכיו "עושה
השירה – כלל בגוף מלובשות שאינן הנשמות מהֿשאיןֿכן הנביא; באזני נשמעת – גופם חומר את לבטל הוא

הנביא. באזני נשמעת אינה שלהן

ויראה באהבה ושוב, ברצוא העליה ענין הוא – המלאכים משירת למעלה שהיא הנשמות שירת ענין וכללות
בזהר בגדולתו29(כדאיתא ההתבוננות עלֿידי באים שהם לעילא), פרחא שעלֿידם גדפין תרין הם ויראה שאהבה

התורה.30יתברך דפנימיות הלימוד ;

וממילא שירה, מלומר ופסקו המלאכים נתבטלו אזי הנשמות, שירת מעלת את גילה שיהושע ועלֿידיֿזה
אילון". בעמק וירח דום בגבעון "שמש נעשה

נצחית הוראה שהוא בתורה סיפור ככל – ודור דור בכל מישראל ואחד אחד לכל הוראה מהווה זה וענין
גו'", דום בגבעון ד"שמש הענין פועלים אזי התורה, פנימיות לימוד עלֿידי הנשמה גילוי פועלים שכאשר –

שכתוב כמו והירח, מהשמש שנמשכים ההשפעה עניני לא31שכל ירחים", גרש וממגד שמש תבואות "וממגד
'בעלי נעשים ישראל שבני כיון בעבודתם, להם שמסייעים אדרבה, אלא ישראל, לבני מפריעים שאינם בלבד זו

לאלקות. מרכבה מהם ועושים עליהם, הבית'
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פי"א.13) – רבה
יו"ד.14) דאסת"ר פתיחתא
כלי15) לעשותם וחומריות גשמיות שכבש הראשון כלומר:

כנען" "ארץ את שכבש הראשון הוא הי' בגשמיות גם שלכן, לתומ"צ,
ישראל". "ארץ לעשותה

יב.16) יו"ד, יהושע
פנ"ב.17)
א.18) כה, ע"ז
שנת19) – המאסר שלפני ר"ה במאמרי אדמו"ר: מו"ח כ"ק סיפר

השגחה אודות הבעש"ט שיטת ענין המאמר בתוך נדבר – תרפ"ז
שייך הי' שלא אף וכו', ופרט פרט ובכל בדצ"ח גם שהוא פרטית
(לסבול דורכטראגן יכול הייתי אם יודע איני – זאת ולולא ָלהמאמר.
157 ע' חכ"ג לקו"ש ראה בזה, (ביאור – המאסר. מן) ולצאת יסוריו

וש"נ). ואילך. 207 ע' ח"ג תו"מ ואילך.
הערה20) 330 ע' חי"ח תו"מ .5 הערה 852 ע' ח"ג בלקו"ש נסמן

.16

(משיחה21) ואילך 114 ע' ח"ח לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא
260 ע' חכ"ח תשכ"ד). תמוז ג' קרח, ש"פ שיחת עם בשילוב זו,

וש"נ. תשמ"ה). תמוז ג' קרח, ש"פ (משיחת ואילך
א.22) ה, דרמ"צ ראה
א.23) כה, ב"ב ראה
שאדום,24) אומר אתה השמש, א"ל כב: רמז יהושע יל"ש ראה

כו'. אומר ואני שתוק לו, אמר הקב"ה, של קילוסו אומר ומי
א.25) צח, ברכה לקו"ת
רפ"ה.26) שבת
ואילך).27) קנו ס"ע חי"ז (אג"ק זו שנה סיון ט' מכתב גם ראה
וש"נ.

ד.28) קד, תהלים
וש"נ.29) פ"מ. תניא ראה
ה"ב.30) פ"ב להרמב"ם יסוה"ת הל'
יד.31) לג, ברכה
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.Á:אדמו"ר מו"ח כ"ק של גאולתו ענין כן גם היה וזה
כל – התורה פנימיות מעיינות הפצת – הפנימית ובנקודתה היהדות, והפצת בהחזקת התעסקותו עלֿידי
ארץ" אפסי כל ש"ראו כפי לעבודתו, סייעו אדרבה, אלא מנעו, שלא רק לא ומזלות, והכוכבים העולם עניני

גלוי. נס שאירע

מחבבי לכל הכח את המשיך – הדרך את שסלל לכובשים, ראש אדמו"ר, מו"ח כ"ק של פעולתו ועלֿידי
יכונה ישראל בשם אשר ולכל מצוה, שומרי הקדושה, 'בעלי32תורתנו נעשים החסידות תורת לימוד שעלֿידי ,

שישנו אדרבה, אלא ועבודה, לתורה מפריעה אינה שהגשמיות בלבד זו שלא כך, כו', והירח השמש על הבית'
בתחתונים דדירה הכוונה את ולהשלים לאלקות, מרכבה גופא מהם לעשות .33הכח

***

.Ë.שליט"א אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה – גו' בחיים נפשנו השם המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין מאמר

***

.Èשזוהי כהונה, מתנות אודות מדובר – קורח מחלוקת אודות המדובר לאחרי – השבוע פרשת בסיום
קורח מחלוקת עלֿידי בקדושה שנעשית .34ההוספה

בזה: והענין

לשרת לגמרי ומתמסרים העולם, עניני עם עסק להם שאין היינו, כו', ונחלה חלק להם אין שהכהנים כיון
נחלתם" הוא "ה' לכן, ה', זכו"35את קא גבוה ש"משולחן – כהונה במתנות זוכים זה ומשום ש"שלוחי36, כיון ,

נינהו" .37דרחמנא

ישראל" בני מאת . . "נתונים ישראל, בני מתוך הובדלו שהכהנים כיון כל38אמנם, עבור העבודה לעבוד ,

כהונה מתנות שנותנים עלֿידיֿזה צרכיהם, כל את לכהנים לספק ישראל בני כל על החיוב מוטל – ישראל .39בני

עלֿידי צרכיהם, כל את לכהנים לספק ישראל בני של החיוב (א) ענינים: ב' כהונה במתנות שיש ונמצא,
נח הוא "ה' (ב) כהונה; מתנות בהםנתינת זוכים והכהנים לה', כהונה מתנות נותנים ישראל שבני כיון – לתם"

גבוה". "משולחן

הרמב"ם שכתב כמו – ברוחניות לכהנים בנוגע הזה בזמן גם .40ועלֿדרךֿזה אותו רוחו ש"נדבה מי שכל
ישנם – וכו'" ונחלתו חלקו ה' ויהיה קדשים קדש נתקדש זה הרי . . ולעובדו לשרתו ה' לפני לעמוד להבדל .

ארץ" דרך "עול מהם לפרוק חייבים ישראל בני כל (א) אלו: ענינים הקב"ה41ב' (ב) צרכיהם, כל להם וליתן
נחלתם". הוא ש"ה' כיון צרכיהם, כל להם נותן בעצמו

.‡È.בזה זה תלויים – ונחלתו" חלקו ה' ו"יהיה לשרתו", ה' לפני לעמוד "להבדל – אלו ענינים ב'
כמו – ונחלתך" חלקך "אני הקב"ה אומר לשרתו", ה' לפני לעמוד להבדל אותו רוחו "נדבה שכאשר וכשם
בטרדות להתעסק צריך שאינו היינו, ונחלתו", חלקו ש"ה' לו מראה העליונה ההשגחה שכאשר גיסא, לאידך כן
לעמוד "להבדל "כהן", להעשות שעליו הוראה זו הרי המוכן, מן מלמעלה צרכיו לו שנותנים כיון הפרנסה,

לשרתו". ה' לפני

לשרתו", ה' לפני לעמוד "להבדל בעצמו פועל שהאדם – למעלה מלמטה הוא שהסדר אופן ישנו כלומר:
פרנסתו כל את לו שמזמינים – למטה מלמעלה הוא שהסדר אופן וישנו לו; הדרוש כל מלמעלה לו נותנים ולכן

ועבודה. לתורה להתמסר ממנו דורשים ולכן מלמעלה,
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בשנת32) – הראשונה תמוז י"ב לחגיגת אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב
פ). ע' ח"ב שלו באג"ק ולאח"ז .263 ע' תש"ח בסה"מ (נדפס תרפ"ח
תו"מ .287 ע' תשי"א (בסה"מ תיש"א תמוז יב לקונטרס הקדמה וראה

.(176 ע' ח"ג
פי"ג,33) במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו.
ואילך).34) 90 ע' (לעיל בסופה שלח ש"פ שיחת גם ראה

הי"ב.35) פי"ג ויובל שמיטה הל' רמב"ם ראה
וש"נ.36) א. כא, ביצה
וש"נ.37) סע"א. יט, יומא
ו.38) יח, פרשתנו גם וראה ט. ג, במדבר
(39.92 ע' לעיל גם ראה
הי"ג.40) שם
מ"ה.41) פ"ג אבות ראה
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תורה תלמוד בהלכות ופרק42וכה'פסקֿדין' שחרית אחד בפרק ידיֿחובתו יוצא טרדותיו רוב שמצד מי שיש ,

שפרנסתו מלמעלה לו שמזמינים מי אבל בלבד; שמע בקריאת ידיֿחובתו שיוצא מי שיש ועד ערבית, אחד
ועד לו, שיש הפנאי ערך לפי יותר, התורה בלימוד מחוייב אזי כך, כל טרוד להיות יצטרך ולא בנקל תהיה
התורה דלימוד החיוב עליו מוטל אזי כלל, עסק ללא פרנסתו שתהיה מלמעלה לו שמזמינים מי ישנו שכאשר

ולילה" יומם גו' ימוש ד"לא .43באופן

.·Èחתןוהנ למלך44ה, במלאכה45דומה לעסוק לו ואסור ללא46, מלמעלה פרנסתו לו שנותנים ונמצא, ,
היום. כל במשך ועבודה בתורה לעסוק החוב עליו שמוטל הוראה זו הרי כן, ואם מלאכה,

הזמן במשך הנה – טרדתו מרוב התורה ללימוד פנוי אינו כלל שבדרך בעלֿעסק שהוא מי גם כלומר:
החוב עליו מוטל במלאכה, לעסוק צריך שאינו כיון המשתה, ימי בשבעת הנישואין, אחר וגם הנישואין, שקודם

ועבודה בתורה .47לעסוק

מתעסקים הנישואין זמן בבוא הנה היום, כל התורה בלימוד עדֿעתה שעסק מי שאפילו שנוהגים כמו ולא
צריך אינו אלו שבימים שכיון לכך נוסף שכן, – כלל מקום תופסים שאין כאלו בהכנות מהֿבכך, של בדברים
הנישואין ולאחרי הנישואין שקודם שהזמן כיון זאת, עוד הנה תורה, דתלמוד החיוב עליו מוטל לפרנסתו לדאוג
בבנין. התועלת יותר תגדל ביסוד, יותר שמשקיעים שככל הוא, הפשוט דבר הרי החיים, משך כל על היסוד הוא
ברוחניות, רק לא הנישואין, בבנין אחרֿכך יותר יתוסף אלו, בימים ועבודה לתורה יותר שיתמסר ככל ולכן,

בגשמיות. גם אלא

שלא להזהר שיש הדבר אמת הנה – ואחד אחד כל של בכבודו הידור של בענינים עסוק שהוא והטענה
טענה, לו יש למלך", "דומה שהוא כיון אףֿעלֿפיֿכן, אבל דק, היותר הקצה עד שהוא מי של בכבודו לפגוע
יתמסר בעצמו הוא ואילו עצמו, המלך עלֿידי ולא המלוכה"... "שרי עלֿידי להיעשות יכולים אלו ענינים שכל

ועבודה. בתורה לעסוק

.‚Èביום בוודאי הוא שכן הפשוט דבר הרי הנישואין, ושלאחרי שלפני לימים בנוגע אמורים הדברים ואם
עצמו :48הנישואין

עונותיו כל על לו מוחלין חופתו ביום חופתם49חתן ביום מתענין והכלה שהחתן הטעמים אחד וזהו ,50,

הכיפורים יום כמו זה הרי שאצלם בענינ51כיון להתעסק אין כזה שביום ופשיטא חיצוניים.. ים

בנותיו נישואי ביום להתענות נהג אדמו"ר מו"ח כ"ק –52.

הקידושין שיהיו כדי (ב) כנ"ל. כפרה, מצד (א) טעמים: ב' מצינו חופתו ביום החתן של לתענית בנוגע והנה,
וצלולה מיושבת וכלה51בדעה לחתן בנוגע הוא הכפרה ענין שהרי ההורים, אצל שייכים אינם אלו טעמים וב' .

צלולה. בדעה דקידושין הטעם ההורים אצל שייך לא כן וכמו להורים, בנוגע ולא דוקא,

להיות צריך הקידושין סידור וגם קידושין', ה'מסדר היה שהוא בגלל התענה אדמו"ר מו"ח שכ"ק לומר ואין
'מסדר שכל להיות צריך היה ועלֿפיֿזה דוקא, בנותיו בנישואי רק לא שייך זה טעם שהרי – צלולה בדעה

להתענות. יצטרך קידושין'

יכול הסיוע שהרי – כו' וכלה לחתן סיוע בשביל היה אדמו"ר מו"ח דכ"ק שהתענית לומר אין כן וכמו
ואין והכלה, החתן של לזכותם שנעשה בזה וכיוצא וצדקה תפילה תורה כמו אחרים, ענינים עלֿידי גם להיות

דוקא. תענית של בענין צורך

התענית: ענין על נוסף טעם יש אמנם,

ז"ל חכמינו גילוי53אמרו נעשה הנישואין שעלֿידי כידוע בזה, והענין תיגרא". בה רמו דלא כתובה "ליכא
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וש"נ.42) ה"ד. פ"ג – לאדה"ז
ח.43) א, יהושע
שמואל44) התמימים החתנים של אויפרופעניש הי' זו בשבת

גורקאוו. דוד ושמואל גרליק; מענדל גרשון עבער; פינחס
ספט"ז.45) פרדר"א
שלב).46) ע' יח (כרך ס"ו וכלה חתן ערך תלמודית אנציק' ראה
וש"נ.

ואילך.47) 152 ע' חי"ב תו"מ גם ראה

וש"נ.48) .164 ע' ח"ל לקו"ש ראה – לקמן בהבא
הובא49) רפי"ז. שמואל מדרש ה"ג. פ"ג בכורים ירושלמי

ג. לו, וישלח עה"ת בפרש"י
ס"א.50) סס"א אה"ע רמ"א
סק"ט.51) מינץ מהר"ם שו"ת
וש"נ.52) .252 ע' ח"ב תו"מ גם ראה
א.53) קל, שבת
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בנבראים האיןֿסוף כח לבטל54והמשכת כדי – הוא התענית וענין "תיגרא". ומעורר זה כנגד השטן נעמד ולכן ,
ה"תיגרא" ההורים.55את אצל גם שייך זה שטעם ומובן, .

החופה. ביום יתענו והכלה החתן הורי שגם להנהיג, שברצוני הדברים, את שיפרשו כאלו יהיו מסתמא –

כללית, נשמה שהיה אדמו"ר, מו"ח כ"ק להנהגת טעם לבאר אם, כי לכך, כוונתי שאין להבהיר ברצוני ולכן
של הנהגתו את לחקות רוצים אם שלו. ההנהגה את לחקות שצריך ענין זה ואין כו'. הידורים מיני בכל והידר
של בענין להתחיל ולא ומצוות, תורה עניני בכל והידוריו עבודתו עניני לשאר בנוגע תחילה זאת יעשו – הרבי

התענית. במקום צדקה ליתן יכולים – אופן ובכל תעניות.

ביותר, נוגע הנישואין שיום מובן הנ"ל ועבודה.ומכל לתורה הזמן את להקדיש וצריכים

גם אלא והכלה, החתן של הפרטיים בחיים כללי ענין רק ולא כללי, ענין הוא הנישואין שענין וכאמור,
פרטיים נישואין שכל מובן, הרי בנבראים, האיןֿסוף כח המשכת הוא הנישואין שענין דכיון – העולם בכללות

העולם. בכללות כללי ענין הוא

הבעלֿשםֿטוב מאמר עלֿפי האב56ובפרט אהבת כמו שהיא מישראל ואחד אחד לכל הקב"ה אהבת אודות
שמחת בדוגמת היא פרטי איש של נישואין בכל למעלה שהשמחה מובן ומזה זקנותו, לעת לו שנולד יחידו לבנו

החסידות בתורת הרגיל כלשון – ביותר גדולה שמחה שזוהי יחידו, בנו ענין57נישואי אודות מדובר שכאשר
יחידו. בנו נישואי משמחת דוגמא מביאים גדולה, שמחה של

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

גדר פורצת תהיה שהשמחה השםֿיתברך בנוגע58יתן וגם הפרטיים, בחייו וההגבלות המיצרים כל את להסיר –
היעוד לקיום ועד פרץ59לכלל, מבני שהוא משיח על דקאי לפניהם", הפורץ בימינו.60"עלה במהרה שיגאלנו ,

***

.„È:חוקת לפרשת באים – קורח מפרשת
נאמר ועלֿזה אדומה, פרה מצות אודות מדובר חוקת כללות61בפרשת שהיא לפי התורה", חוקת "זאת

תורה' ב'לקוטי כמבואר ענין61התורה, שהרי – והמשכה העלאה ושוב, רצוא של ענין הוא המצוות שכללות
רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת הוא ענינים62המצוות וב' רצוני. ונעשה רוח, נחת ענינים: ב' בזה שיש ,

המשכה. השוב, ענין – חיים ומים העלאה, הרצוא, ענין – הפרה שריפת אדומה: בפרה גם ישנם אלו

זה ענין מקשרים לכן התורה, כללות היא אדומה שפרה זקן"63וכיון "ואברהם פרשת של64עם הפרשה ,

אמרו שעליה נישואי65אליעזר, אודות מדובר שבה כיון – בנים" של מתורתן אבות עבדי של שיחתן "יפה
התורה. ענין כללות זהו והרי וב"ן, מ"ה יחוד ענין שזהו שבתורה, הראשונה החתונה ורבקה, יצחק

בתשובות (והובא הספרדים בקהילות מנהג שיש זקן".66ולהעיר "ואברהם בפרשת לתורה עולה שהחתן (

הדבר כמאמר67וטעם התורה, עלֿידי נמשכות ההשפעות שכל לפי באורייתא68– אסתכל "קודשאֿבריךֿהוא
כדי זקן", "ואברהם בפרשת לחתן קורין ולכן פרט, לכל בנוגע גם כך הבריאה, בכללות וכמו עלמא", וברא

בכל". אברהם את ברך "וה' – זו בפרשה המבוארים הענינים כל את להמשיך

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

בכלל, ההשפעות כל שיומשכו נישאו, שכבר אלו לכל וכן להינשא, שעומדים אלו לכל השםֿיתברך יתן
בכל". אברהם את ברך וה' בימים בא זקן ד"ואברהם הענינים ובפרט
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ובכ"מ.54) ואילך. ד לט, שה"ש לקו"ת ראה
סצ"ג.55) ברונא מהר"י שו"ת
וש"נ.56) סקס"ז. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
ג).57) רב, ח"א – החדשה (בהוצאה א רצא, בשלח תו"ח ראה

תו"מ גם וראה תרצז. ע' ח"ב חתונה דרושי האמצעי אדמו"ר מאמרי
וש"נ. .219 ע' ריש חי"ט

ועוד.58) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
יג.59) ב, מיכה
שם.60) ובפרש"י יד פפ"ה, ב"ר ספס"ג. בראשית אגדת ראה

חוקת.61) ר"פ
ועוד.62) ט. א, ויקרא ופרש"י תו"כ
ואילך.63) סע"ב נו, שם לקו"ת ראה
ואילך.64) א כד, שרה חיי
מב.65) שם, עה"ת בפרש"י הובא ח. פ"ס, ב"ר
שלט66) ס"ע יח (כרך ס"ז וכלה חתן ערך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך).
(67.182 ע' ח"ז תו"מ גם ראה
רע"ב.68) קסא, זח"ב
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בנבראים האיןֿסוף כח לבטל54והמשכת כדי – הוא התענית וענין "תיגרא". ומעורר זה כנגד השטן נעמד ולכן ,
ה"תיגרא" ההורים.55את אצל גם שייך זה שטעם ומובן, .

החופה. ביום יתענו והכלה החתן הורי שגם להנהיג, שברצוני הדברים, את שיפרשו כאלו יהיו מסתמא –

כללית, נשמה שהיה אדמו"ר, מו"ח כ"ק להנהגת טעם לבאר אם, כי לכך, כוונתי שאין להבהיר ברצוני ולכן
של הנהגתו את לחקות רוצים אם שלו. ההנהגה את לחקות שצריך ענין זה ואין כו'. הידורים מיני בכל והידר
של בענין להתחיל ולא ומצוות, תורה עניני בכל והידוריו עבודתו עניני לשאר בנוגע תחילה זאת יעשו – הרבי

התענית. במקום צדקה ליתן יכולים – אופן ובכל תעניות.

ביותר, נוגע הנישואין שיום מובן הנ"ל ועבודה.ומכל לתורה הזמן את להקדיש וצריכים

גם אלא והכלה, החתן של הפרטיים בחיים כללי ענין רק ולא כללי, ענין הוא הנישואין שענין וכאמור,
פרטיים נישואין שכל מובן, הרי בנבראים, האיןֿסוף כח המשכת הוא הנישואין שענין דכיון – העולם בכללות

העולם. בכללות כללי ענין הוא

הבעלֿשםֿטוב מאמר עלֿפי האב56ובפרט אהבת כמו שהיא מישראל ואחד אחד לכל הקב"ה אהבת אודות
שמחת בדוגמת היא פרטי איש של נישואין בכל למעלה שהשמחה מובן ומזה זקנותו, לעת לו שנולד יחידו לבנו

החסידות בתורת הרגיל כלשון – ביותר גדולה שמחה שזוהי יחידו, בנו ענין57נישואי אודות מדובר שכאשר
יחידו. בנו נישואי משמחת דוגמא מביאים גדולה, שמחה של

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

גדר פורצת תהיה שהשמחה השםֿיתברך בנוגע58יתן וגם הפרטיים, בחייו וההגבלות המיצרים כל את להסיר –
היעוד לקיום ועד פרץ59לכלל, מבני שהוא משיח על דקאי לפניהם", הפורץ בימינו.60"עלה במהרה שיגאלנו ,

***

.„È:חוקת לפרשת באים – קורח מפרשת
נאמר ועלֿזה אדומה, פרה מצות אודות מדובר חוקת כללות61בפרשת שהיא לפי התורה", חוקת "זאת

תורה' ב'לקוטי כמבואר ענין61התורה, שהרי – והמשכה העלאה ושוב, רצוא של ענין הוא המצוות שכללות
רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת הוא ענינים62המצוות וב' רצוני. ונעשה רוח, נחת ענינים: ב' בזה שיש ,

המשכה. השוב, ענין – חיים ומים העלאה, הרצוא, ענין – הפרה שריפת אדומה: בפרה גם ישנם אלו

זה ענין מקשרים לכן התורה, כללות היא אדומה שפרה זקן"63וכיון "ואברהם פרשת של64עם הפרשה ,

אמרו שעליה נישואי65אליעזר, אודות מדובר שבה כיון – בנים" של מתורתן אבות עבדי של שיחתן "יפה
התורה. ענין כללות זהו והרי וב"ן, מ"ה יחוד ענין שזהו שבתורה, הראשונה החתונה ורבקה, יצחק

בתשובות (והובא הספרדים בקהילות מנהג שיש זקן".66ולהעיר "ואברהם בפרשת לתורה עולה שהחתן (

הדבר כמאמר67וטעם התורה, עלֿידי נמשכות ההשפעות שכל לפי באורייתא68– אסתכל "קודשאֿבריךֿהוא
כדי זקן", "ואברהם בפרשת לחתן קורין ולכן פרט, לכל בנוגע גם כך הבריאה, בכללות וכמו עלמא", וברא

בכל". אברהם את ברך "וה' – זו בפרשה המבוארים הענינים כל את להמשיך

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

בכלל, ההשפעות כל שיומשכו נישאו, שכבר אלו לכל וכן להינשא, שעומדים אלו לכל השםֿיתברך יתן
בכל". אברהם את ברך וה' בימים בא זקן ד"ואברהם הענינים ובפרט
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ובכ"מ.54) ואילך. ד לט, שה"ש לקו"ת ראה
סצ"ג.55) ברונא מהר"י שו"ת
וש"נ.56) סקס"ז. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
ג).57) רב, ח"א – החדשה (בהוצאה א רצא, בשלח תו"ח ראה

תו"מ גם וראה תרצז. ע' ח"ב חתונה דרושי האמצעי אדמו"ר מאמרי
וש"נ. .219 ע' ריש חי"ט

ועוד.58) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
יג.59) ב, מיכה
שם.60) ובפרש"י יד פפ"ה, ב"ר ספס"ג. בראשית אגדת ראה

חוקת.61) ר"פ
ועוד.62) ט. א, ויקרא ופרש"י תו"כ
ואילך.63) סע"ב נו, שם לקו"ת ראה
ואילך.64) א כד, שרה חיי
מב.65) שם, עה"ת בפרש"י הובא ח. פ"ס, ב"ר
שלט66) ס"ע יח (כרך ס"ז וכלה חתן ערך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך).
(67.182 ע' ח"ז תו"מ גם ראה
רע"ב.68) קסא, זח"ב
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כאשר וחמישיםבמיוחד, ראשימאתיים הם האנשים

העדה? נשיאי סנהדראות;

הרמב"ם דברי לפי התורה16ובמיוחד ומפרשי ,17,

זר ולא ראו "עינינו של תוצאה היא לעולם" יאמינו ש"בך

והוא והלפידים והקולות האש אחר, ולא שמעו ואזנינו

ו הערפל אל משהניגש שומעים ואנו אליו מדבר הקול

וכך"18משה כך להן אמור לך

" בא שאם כך, כדי ועד –`iapומופתים אותות ועשה

שומעין אין רבינו משה של נבואתו להכחיש ובקש גדולים

לפי הן, וכשוף בלט האותות שאותן בביאור יודעין ואנו לו

בעינינו אלא האותות.. ע"פ אינה רבינו משה שנבואת

ששמע כמו שמענוה ובאזנינו –19ראינוה הוא"

אחתֿכמהֿוכמה ועל הדורות, כל על נאמרו אלו דברים

עצמו, דור באותו מדובר כאשר

היותו וללא קורח, בא זאת כל שלאחר ייתכן וכיצד

של עדה אחריו מושך הוא ומופתים, אותות וללא נביא,

משה20יהודים בהיות ה'21לכפירה ושליח ?22נביא

.‚
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קורח כוונת היתה בפסוקים, כנאמר הוא: לכך ההסבר

כהנים כולם יהיו הם שגם אך כהונה, שתישאר ועדתו,

כהונה" גם "ובקשתם – .23(גדולים)

קורח הכחיש לא משה, על שבחולקו לומר, יש זה לפי

הוא אלא ה', פי על הם ושמעשיו ה' שליח הוא שמשה

או עליהם להוסיף ניתן – ה' פי על משה שמעשי סבר,

.24לשנותם

לכך להביא ובקשה תפילה באמצעות שאפשר כשם

זאת ראו וכבר וכדומה, דין" "גזר יסיר או ישנה שה'

חטא ולאחר העגל חטא לאחר משה תפילת בתוצאות

שה' לכך לגרום שניתן קורח, סבר כך וכדומה, המרגלים

לקורח ויעבירנה מאהרן הגדולה הכהונה את ,25יקח

היתה הכהונה שעבודת מוצאים כהונה לגבי כאשר במיוחד

בגלל מהם, ניטלה ואחרֿכך לבכורות תחילה שייכת

ו26החטא ובניו, אהרן לוי, לשבט .27ניתנה

היה לאהרן סיבה: לכך שיש כיון במיוחד מובן הדבר

להעברת הגורם שהוא העגל, לחטא מסויים קשר

וקורח29לכהנים28הכהונה לוי, שבט כל אשר בעוד ,

החטא מן לגמרי נקיים היו בני30בכללם, "כל – ואדרבא ,

לשמצה" אהרן ש"פרעה במי נלחמו .31לוי"

ה' ש"לא לטעון באים עדתו וכל שקורח משה (דברי

האדם מכל מאד עניו משה ש"והאיש מפני היו שלחני"

האדמה" פני על בך32אשר "וגם ה' שהבטחת סבר הוא ,

ירא אבינו שיעקב כשם התקיימה, לא לעולם" יאמינו

בחטא" נתלכלתי לו33"שמא.. שהיתה dghadלמרות

מה').

.„
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ש מובן, זה וחמישיםלפי התכוונומאתיים לא האנשים

כהדגשת גדולים, כהנים להיות רצו אלא משה, על לחלוק

"ואתם וחמישיםרש"י גדולה".מאתיים כהונה מבקשים איש

– גדול כהן להיות רצה עצמו שקורח לומר (וייתכן

mewnaלהיות רצו האנשים וחמישים ומאתיים אהרן,

גדולים כה"גsqepaכהנים ).34לאהרן

גדולה" כהונה "מבקשים התשוקה של משמעותה על

אמר רבינו שמשה ומסבירים, ורש"י המדרשים ממשיכים

אני היהdvex"אף למשה גם להיותoevxבכך", כשלהם
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דבריו. את ומבטל עליו חולק הריני

התורה.16) יסודי מהל' רפ"ח

שם.17) ואוה"ח רמב"ן שם. יתרו ראב"ע ראה

כו'.18) משה משה היו הקריאות שכל ומנין ויקרא: ר"פ תו"כ ראה

וששמע".19) "שראה כתב שלא צ"ע

יט.20) טז, פרש"י ראה

שם21) תנחומא – המדרש (בלשון לפנ"ז בתורה שמצינו החטאים בשאר

קושיא אין מרגלים, מתאוננים, העגל, חטא ד)) (טז, ורש"י ו פי"ח, במדב"ר ד.

משה. בנבואת כפרו לא שם כי – זו

כא.22) שם, פירושו וראה כט. טז, פרשתנו רמב"ן ראה

כהונה23) שבקש מפורש אינו בכתוב יו"ד. מפורשdlecbטז, כן אבל ,

שם, ותיב"ע ז.בת"א שם, פרש"י .10 שבהערה במדרשים משמע וכן

מאוה"ח24) ולהעיר – יד. ד, שמות פרש"י בסופו. ג מט, ויחי פרש"י ע"ד

כח. טז, פרשתנו

"משה25) קרח עדת בתשובת שהכוונה י"ל "*`znותורתו`znעפ"ז

פ"א סנהדרין (ירושלמי במארז"ל הפי' ע"ד לשנות שא"א דבר שהוא היינו

הקב"ה של חותמו ועוד) יוד. פ"א, דב"ר .`znה"א.

ועוד.26) יב. ג, במדבר פרש"י

ועוד.27) שם. בחיי ה. וטז, שם רמב"ן פרשתנו. ריש מראב"ע ולהעיר

לאחר28) כה"ג ממנו נלקחה החטא שמצד למשה, בנוגע הי' עד"ז והרי

וש"נ). ,12 הערה לעיל (ראה ימה"מ ז'

ודתן.29) ד"ה זו ר"פ רזא פענח גם ראה

ש"30) מה בזה שהתערב שמכיון בןpwzp`אלא אליצפן של נשיאותו על

כולם את ופתה משה על לחלוק בא לכן פרשתנו), ריש (פרש"י כו'" עוזיאל

מכ"א. פ"ד אבות ראה – יט). טז, (ורש"י

כה.31) שם, כו. לב, תשא

ג.32) יב, בהעלותך

יא.33) לב, וישלח פרש"י

פנים34) וראה ז. ובפסוק .10 שבהערה ופרש"י הנ"ל ממדרשים כמובן

פרשתנו. ריש יפות

.`i epzyxt `negpza d"ke .cl ,fh epzyxt xwi ilkde iigad zqxibk ± (k ,g"it) x"acnae (`"rq ,iw) 'dpq .(` ,cr) a"a (*

gxw zyxt zegiy ihewlgi jxk

הקודש ללשון מתורגם

.‡
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˙ÂÈÓÈ�Ù·Â
הן פרד"ס של הדרכים וארבע אחת, היא שהתורה ידוע

שלימה אחת .1תורה

הזוהר בדברי מודגש זה ועל2דבר התורה פנימיות על

הם אלה כלומר, ו"גופא". "נשמתא" שהם שבתורה, הנגלה

אחד. דבר של וגוף נשמה

בפרשתנו: קורח מחלוקת לגבי להבין יש זה לפי

התורה של3בפנימיות דרגתו גדלות על בהרחבה מדובר

כך4קורח כדי עד טענתו, של הנשגבת משמעותה ועל

דרש שהוא בכך היתה טענתו שכל ההנחה נכללת שבהסבר

כאשר לבוא, לעתיד רק שיהיה הסוג מן הנהגה סדר

אין לעשותם" "היום של בתקופה אך כהנים, יהיו הלויים

החסידות. בספרי בהרחבה כמבואר כזאת, להנהגה מקום

הירידה על לומדים אנו מקרא, של פשוטו בדרך ואילו

על עדתו כל ועונש עונשו חומרת ועל קורח, של הגדולה

מכך ויותר הפסוקים, בפשטות ככתוב מחלוקתם,

התורה. על בפירושים

אחת תורה אמנם כי כך, כל עצום קושי זה אין אכן,

אחרת, לדרגה קשור התורה של חלק כל זאת בכל אך היא,

משלו כללים יש בתורה חלק שלכל זאת,5כשם עם אך .

ד' כנגד הם התורה חלקי ד' כי כך, על הסבר נדרש

עולם6עולמות כל אשר ,lylzynוצריך האחר, מן ונובע

שגם הפשט7להיות תיראה8בחלק קורחzlrnשבתורה

ק שהדבר כפי התורה.וטענתו, בפנימיות בהרחבה יים

.·
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פשוטם על שאלות מספר הצגת עלֿידי יובנו הדברים

הפסוקים: של

קטורת, להקריב איש ומאתים חמשים הסכימו כיצד א)

לנסותם רצה רבינו שמשה ?9כפי

ואביהוא" נדב נשרפו ש"בו ידעו, הרי ושזר10הם ,

המדרש ודברי בנפשו! מתחייב קטורת 11ורש"י10המקריב

לקרב, עליהם וקבלו בהם התרה שכך היו טפשים "ולא

הביאם מה הסבר: דורשים נפשותם" על חטאו הם אלא

חייהם? להפקרת – כזה לחטא

נאמר מחתות" לכם קחו עשו "זאת משה דברי על 10ב)

לנו אין "אנו לכם הסביר שמשה רש"י, ובפירוש במדרש

איש וחמישים מאתיים ואתם אחד גדול וכהן אחד ה' אלא

גדולה כהונה jkaמבקשים dvex ip` s`"12.

להבין: וחמישיםקשה עלמאתיים חולקים האנשים

וכיצד ממנו, לקחתה ורוצים אהרן של הגדולה כהונתו

– באמרו כביכול, עמם, בכך משתתף רבינו שמשה ייתכן,

בעלמא בדיבור רק ועוד:13ולו בכך"? רוצה אני "אף –

אלו דברים היו כיצד – משה זאת הוסיף בכלל מה לשם

על להשפיע וחמישיםעשויים האנשים?מאתיים

כללי: באופן להבין יש קורח מחלוקת על ג)

לעולם" יאמינו בך "וגם למשה הבטיח –14הקב"ה

עדתו וכל והוא משה על יחלוק שקורח בכלל ייתכן כיצד

שלחני" ש"ה' מפני הם משה מעשי שכל יאמינו ,15לא
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הבחיי.1) ספר מהקדמת להעיר

א.2) קנב, ח"ג

תרפו,3) ע' פרשתנו אוה"ת וש"נ. ואילך, סע"ב נד, פרשתנו לקו"ת ראה

(ח"ד.n"kaeתרצב. קרח פ' לקו"ש לפרשתנו. ה ושיחה ג שיחה לקמן וראה .

ועוד. ח"ח),

(4f"kcr.תש"מ קרח ש"פ שיחת וראה במרגלים. גם הוא –

יט,5) (ברכות ילפינן לא מממונא איסורא כמו – עצמו ההוא בחלק וגם

ועוד. סע"ב).

בסופו.6) הנהר רחובות בהקדמת שלום נהר מע"ח. בתחלתו ומצוה נגיד

תשעא, ח"ד בלקו"ד ונתבארו הובאו – מ"ב) פ"א הנשמות חיוב (מס' מ"ח

הא') (הוספה עה"ח בקונטרס (נעתק ההקדמות לשער הרח"ו הקדמת וראה א.

סע"ב. ד, לזח"א רמ"ז ואילך). 62 ע'

הוא7) הגליא וגם וגליא סתים אורייתא באמת אבל א: ה, מדרמ"צ להעיר

לנפש. כגוף הסתום כפי

נסמך8) "אף" בתיבת הנרמז האצילות עולם שבעולמות דכמו ולהעיר

פרד"ס, התורה חלקי בד' גם כן סע"ג) סט, בלק לקו"ת (ראה דוקא ל"עשיתיו"

לקו"ת ראה – דוקא (עשי') הפשט לחלק שייך (אצילות) שבתורה הסוד חלק

דפנימיות השייכות לענין עשיתיו" ד"אף הענין שם שמביא ד) (ה, ויקרא

xwnl.3`התורה והערה 1 ע' ח"ה לקו"ש וראה .

ויקם9) לאח"ז: שגם ובמכש"כ מהמחלוקת. שיחזרו שרצה פשיטא שהרי

אל וילך (כהפי'ozcמשה פנים לו שישאו כסבור שם: לפרש"י ובפרט – גו'

וראה במחלוקת. להחזיק שלא א) (קי, כבסנהדרין ולא ד) (פי"ח, בבמדב"ר

ואילך. 98 ע' שיחה חכ"ח לקו"ש

ו.10) טז, פרש"י ח. פי"ח, במדב"ר ה. פרשתנו תנחומא

ז.11) שם,

ו.12) פי"א, ויק"ר א. פל"ז, שמו"ר א. קכ, (זבחים כהדיעה משמע מזה

רש"י ראה – בפרש"י (וכ"מ כה"ג משה הי' המלואים ימי בז' שרק וש"נ)

ואכ"מ. .(184 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש וראה כב. כא, אמור יד. ד, שמות

הזהרו13) חכמים מי"א: פ"א מאבות .mkixacaלהעיר

ט.14) יט, יתרו

ובדין15) מדעתי הכל עשיתי אני אלא כט: שם ובפרש"י כח. טז, פרשתנו

משה.. עם לחלוק קרח ראה ומה פרשתנו: ריש פרש"י וראה עלי. חולק הוא
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כאשר וחמישיםבמיוחד, ראשימאתיים הם האנשים

העדה? נשיאי סנהדראות;

הרמב"ם דברי לפי התורה16ובמיוחד ומפרשי ,17,

זר ולא ראו "עינינו של תוצאה היא לעולם" יאמינו ש"בך

והוא והלפידים והקולות האש אחר, ולא שמעו ואזנינו

ו הערפל אל משהניגש שומעים ואנו אליו מדבר הקול

וכך"18משה כך להן אמור לך

" בא שאם כך, כדי ועד –`iapומופתים אותות ועשה

שומעין אין רבינו משה של נבואתו להכחיש ובקש גדולים

לפי הן, וכשוף בלט האותות שאותן בביאור יודעין ואנו לו

בעינינו אלא האותות.. ע"פ אינה רבינו משה שנבואת

ששמע כמו שמענוה ובאזנינו –19ראינוה הוא"

אחתֿכמהֿוכמה ועל הדורות, כל על נאמרו אלו דברים

עצמו, דור באותו מדובר כאשר

היותו וללא קורח, בא זאת כל שלאחר ייתכן וכיצד

של עדה אחריו מושך הוא ומופתים, אותות וללא נביא,

משה20יהודים בהיות ה'21לכפירה ושליח ?22נביא
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קורח כוונת היתה בפסוקים, כנאמר הוא: לכך ההסבר

כהנים כולם יהיו הם שגם אך כהונה, שתישאר ועדתו,

כהונה" גם "ובקשתם – .23(גדולים)

קורח הכחיש לא משה, על שבחולקו לומר, יש זה לפי

הוא אלא ה', פי על הם ושמעשיו ה' שליח הוא שמשה

או עליהם להוסיף ניתן – ה' פי על משה שמעשי סבר,

.24לשנותם

לכך להביא ובקשה תפילה באמצעות שאפשר כשם

זאת ראו וכבר וכדומה, דין" "גזר יסיר או ישנה שה'

חטא ולאחר העגל חטא לאחר משה תפילת בתוצאות

שה' לכך לגרום שניתן קורח, סבר כך וכדומה, המרגלים

לקורח ויעבירנה מאהרן הגדולה הכהונה את ,25יקח

היתה הכהונה שעבודת מוצאים כהונה לגבי כאשר במיוחד

בגלל מהם, ניטלה ואחרֿכך לבכורות תחילה שייכת

ו26החטא ובניו, אהרן לוי, לשבט .27ניתנה

היה לאהרן סיבה: לכך שיש כיון במיוחד מובן הדבר

להעברת הגורם שהוא העגל, לחטא מסויים קשר

וקורח29לכהנים28הכהונה לוי, שבט כל אשר בעוד ,

החטא מן לגמרי נקיים היו בני30בכללם, "כל – ואדרבא ,

לשמצה" אהרן ש"פרעה במי נלחמו .31לוי"

ה' ש"לא לטעון באים עדתו וכל שקורח משה (דברי

האדם מכל מאד עניו משה ש"והאיש מפני היו שלחני"

האדמה" פני על בך32אשר "וגם ה' שהבטחת סבר הוא ,

ירא אבינו שיעקב כשם התקיימה, לא לעולם" יאמינו

בחטא" נתלכלתי לו33"שמא.. שהיתה dghadלמרות

מה').
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ש מובן, זה וחמישיםלפי התכוונומאתיים לא האנשים

כהדגשת גדולים, כהנים להיות רצו אלא משה, על לחלוק

"ואתם וחמישיםרש"י גדולה".מאתיים כהונה מבקשים איש

– גדול כהן להיות רצה עצמו שקורח לומר (וייתכן

mewnaלהיות רצו האנשים וחמישים ומאתיים אהרן,

גדולים כה"גsqepaכהנים ).34לאהרן

גדולה" כהונה "מבקשים התשוקה של משמעותה על

אמר רבינו שמשה ומסבירים, ורש"י המדרשים ממשיכים

אני היהdvex"אף למשה גם להיותoevxבכך", כשלהם
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דבריו. את ומבטל עליו חולק הריני

התורה.16) יסודי מהל' רפ"ח

שם.17) ואוה"ח רמב"ן שם. יתרו ראב"ע ראה

כו'.18) משה משה היו הקריאות שכל ומנין ויקרא: ר"פ תו"כ ראה

וששמע".19) "שראה כתב שלא צ"ע

יט.20) טז, פרש"י ראה

שם21) תנחומא – המדרש (בלשון לפנ"ז בתורה שמצינו החטאים בשאר

קושיא אין מרגלים, מתאוננים, העגל, חטא ד)) (טז, ורש"י ו פי"ח, במדב"ר ד.

משה. בנבואת כפרו לא שם כי – זו

כא.22) שם, פירושו וראה כט. טז, פרשתנו רמב"ן ראה

כהונה23) שבקש מפורש אינו בכתוב יו"ד. מפורשdlecbטז, כן אבל ,

שם, ותיב"ע ז.בת"א שם, פרש"י .10 שבהערה במדרשים משמע וכן

מאוה"ח24) ולהעיר – יד. ד, שמות פרש"י בסופו. ג מט, ויחי פרש"י ע"ד

כח. טז, פרשתנו

"משה25) קרח עדת בתשובת שהכוונה י"ל "*`znותורתו`znעפ"ז

פ"א סנהדרין (ירושלמי במארז"ל הפי' ע"ד לשנות שא"א דבר שהוא היינו

הקב"ה של חותמו ועוד) יוד. פ"א, דב"ר .`znה"א.

ועוד.26) יב. ג, במדבר פרש"י

ועוד.27) שם. בחיי ה. וטז, שם רמב"ן פרשתנו. ריש מראב"ע ולהעיר

לאחר28) כה"ג ממנו נלקחה החטא שמצד למשה, בנוגע הי' עד"ז והרי

וש"נ). ,12 הערה לעיל (ראה ימה"מ ז'

ודתן.29) ד"ה זו ר"פ רזא פענח גם ראה

ש"30) מה בזה שהתערב שמכיון בןpwzp`אלא אליצפן של נשיאותו על

כולם את ופתה משה על לחלוק בא לכן פרשתנו), ריש (פרש"י כו'" עוזיאל

מכ"א. פ"ד אבות ראה – יט). טז, (ורש"י

כה.31) שם, כו. לב, תשא

ג.32) יב, בהעלותך

יא.33) לב, וישלח פרש"י

פנים34) וראה ז. ובפסוק .10 שבהערה ופרש"י הנ"ל ממדרשים כמובן

פרשתנו. ריש יפות

.`i epzyxt `negpza d"ke .cl ,fh epzyxt xwi ilkde iigad zqxibk ± (k ,g"it) x"acnae (`"rq ,iw) 'dpq .(` ,cr) a"a (*
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אנכי הגבורה... מפי בסיני דברים ש"שמעו הוכחה וזוהי

ולחיותו לכוחו – ל"אלקיך" נהיה "הוי" – אלקיך" .54ה'

ביטוי לכך שיהיה אסור "iyrnאך ...",gwieשל

בחר שה' הגדול, הכהן על הכהונה, על וערעור מחלוקת

שנבחר אחד", גדול "כהן רק יש כי משה, עלֿידי בו

בכך". "רוצה – להישאר צריך לכך הרצון אך ה'. עלֿידי

.Á
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ש"הובדל לוי שבט על כך: על לשאול ניתן לכאורה,

ומשפטיו הישרים דרכיו ולהורות לשרתו ה' את לעבוד

הם אלא העולם... מדרכי הובדלו לפיכך לרבים... הצדיקים

ה'..." הרמב"ם55חיל אומר אלא56, בלבד לוי שבט "ולא :

להבדל מדעו והבינו אותו רוחו נדבה אשר ואיש... איש כל

מעל ופרק ה'... את לדעה ולעבדו לשרתו ה' לפני לעמוד

האדם, בני בקשו אשר הרבים החשבונות עול ixdצוארו

miycwÎycw ycwzp df."...

יהודי כל קשור הרוחנית שבעבודה מכך, רואים

והוא לשרתו..." ה' לפני "לעמוד לוי שבט לעבודת

קדשים". קדש "נתקדש

שעבודתו גדול, כהן לגבי גם כך להיות צריך זה לפי

אחד לכל קשורה תהיה שצריך57הרוחנית נאמר ומדוע ,

גדול כהן רק קיים למעשה אך בכך", "רוצה רק להיות

הרוחנית? בעבודה גם אחד,

יש לעיל, האמור שלפי ההסבר, עלֿידי יובנו הדברים

העבוד בין כהןניגוד עבודת לבין לוי, שבט של הרוחנית ה

אשר ואיש... איש "כל הרמב"ם אמר לוי שבט על גדול:

dacp,"אותו לויribnרוחו שבט הוא58לדרגת אין אך ,

אחד שכל בכך,jixvאומר, לדרגהlczydleלרצות להגיע

שיהיה צריך אחד שכל יוצא, גדול כהן לגבי ואילו זאת,

בכך". "רוצה

.Ë
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ענינים שלושה ישנם ה' בעבודת הוא: לכך ההסבר

נפש: ומסירות תורה מצוות, כלליים:

המצוות ציצית59א) – גשמיים בדברים "מתלבשות"

עבודה זוהי – וכדומה גשמי, בקלף תפילין גשמי, בצמר

לכלי העולם והפיכת זיכוכם הגשמי, העולם עניני עם

לאלקות.

מ"התלבשות" נעלית התורה לאחר60ב) ואף בעולם,

ומעשה דיבור ומחשבה המדריגות... בסתר וירדה ש"נסעה
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ראה.54) ר"פ לקו"ת ראה

הי"ב.55) פי"ג ויובל שמטה הל' רמב"ם

הי"ג.56) שם

צריך57) מישראל אדם "שכל האריז"ל* בשם רסכ"ט מאגה"ק להעיר

דיבור במחשבה התורה מצות תרי"ג כל שיקיים עד רבים בגלגולים לבוא

התלויות מצות לבד כו' הואjlnaומעשה** כי ישראל כל מוציא שהוא ***

במשנת (וכ"ה כה"ג. הזכיר ולא – ג) נג, בתו"א (וכ"ה כו'" כולם כללות

"צריך מפורש א) (סט, יוהכ"פ ובלקו"ת רפ"ב). הנשמות חיוב מסכת חסידים

כולל פ"ד הגלגולים בס' אבל וכה"ג", כהנים מצות ואפי' לקיים.. אדם כל

וכיו"ב. לדיינים למלכים.. ללווים.. לכהן.. "מצות.. ביחד

בס' שכתב עיבור הוא כאן דבאגה"ק כולם" כללות ד"הוא י"ל ואולי

–ה שם שבמ"ח חשיבותו" "מפני דבמקום יומתק ועפ"ז שם****. גלגולים

כולם. כללות הוא כי אדה"ז כותב

לכהנים,58) בנוגע גם לוי, שבט כללות בנוגע הוא שם ברמב"ם המבואר

רומי. דפוס ברמב"ם (כ"ה וללויים" לכהנים שזכה "כמו שמסיים וכמו

אינו אבל כהנים. על גם שקאי שלפנ"ז בהלכות וכלשונו הי"א), וכדלעיל

לוי. בשבט שנכללים כמו אלא בפ"ע הכהנים עבודת ומפרט מבאר

ואילך,59) 66 ע' [המתורגם] ח"ט ואילך. 352 ע' ח"ח לקו"ש גם ראה

וש"נ.

התעסקות60) של ההתלבשות מענין זה אין דתורה ההתלבשות "וענין

שם רק הוא התלבשות ולשון בזה לדון עצמה מכנסת שהתורה מה כ"א

פ"כ). תש"ד משה ויאמר (ד"ה בלבד" המושאל

zeclez (jli`e a ,cqx) ezlgza k"ayez wlg d"ly k"biire .myn dyw `l okle xviw (d"t h"ny g"rae) zevnd 'y zncwdae fh ,`i dncwd mileblbd 'y c"t mileblbd 'q (*

.dncwda i"i

:miiepiy dnk mr oiprd wzred c"q `"t f"dc`l z"z 'lday ,xirdl (**

ote`a lkdyk elit` witqn oi`e ,deeday lretad zybcd) *"miiwny" r"eyae ,"miiwiy" w"db`a (`)i`ceaymy d"ly d`xe qpe` zngn miiw `lyk ± n"wtp l"ie miiwi.(

.'ek opaxc n"fe k"g` x`any oeik o`k siqedl gxken ± xwire cere .r"eya k"k rbep epi`e ,gxkdd mrh 'qez edfy l"ie ,dxezd (zevn) siqen w"db`a (a)

elit`c l"nw dyrnl rbepa exwirc r"eya okle .(zenai yix 'qez d`x) ef s` ef `l llkd t"r azk mdipyac mrhd l"i ile`e "daygne xeac dyrna" xcqd r"eya (b)

.'eke xeac liaya lblbzn 'gn yiyk elit`c l"nw (`ziixe`c `znyp) w"db`ae ,lblbzn k"b 'ek xeac liaya ± dyrn yiyk

"'ek eli`k g"za wqerd lky 'ebe z`hgd zxez z`f t"r minkg (iw zegpn) exn`y c"r .odizekld cenil `ed 'gne xeaice" xe`iad siqen ± xexa c"qt ± my r"eya (c)

."ytp" my azk ± o`k "mc`" mewnay mrhd f"cr ile`e

."'ek jlna zeielzd zevn cal"c oiprde `wqitd lk oi` ± xexa xzei c"qtd l"v l"pky ± r"eyay r"v (***

jixve miiwl `"k aiegn zevnd lke l`xyi lk `iven `ed jlndy jlnd zevn cal zevn b"ixzd lk miiwl jixv l`xyin `"ky :oeyld dxrdd miptay `"eza la` (****

.leblb e` xeair i"r b"dke mipdk zevn 'it`e :my z"ewla f"cre .xeair 'igaa e` leblba zeidl

."l`xyi lk `iven jlnd" ik ,xeairl jixv oi` jln zevn la` ,(b"dke dpedk llek) zevn x`yl jiiy xeaird oipry ,dfn rnyn dxe`kle

,hqet`w :c"rwz ,hqet`w :h"pwz ,aeal :iqetca d"ke ."miiwzy" (c"pwz ee`lwy) oey`x 'tca la` .(jli`e) d"qxz `pliee .d"pxz `yx`ee .fhxz .g"xz xinehif 'tca d"k (*

.a"xz uiee`pxryh :i"xz aeal :h"xz uiee`pxryh :x"z `yx`ee :g"twz

gxw zyxt - zegiyÎihewl

גדול בכהונה35כהן רצונם ביותר. ונעלה טוב דבר זהו –

שכהן מפני אלא ישראל, על להשתרר כדי היה לא גדולה

קדשֿהקדשיםגדול ישראל, מכל תמיד36נבדל והוא ,

קדשֿ בדרגת להיות רצו הם – לשרתו" ה' לפני "עומד

גדול כהן בדרגת .37קדשים,

כהן להיות שהרצון להם, והסביר ענה רבינו משה אך

אני "אף – טוב הוא ישdvexגדול – למעשה אך בכך",

אחד". גדול "כהן רק

.‰
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שהסכימו עד כלֿכך, עצום הרצון היה שאצלם אלא

ש"כולם משה התראת על ביודעם קטורת, להקריב

את בינתיים לעשות ובלבד לכך, מוכנים היו הם אובדים".

זאת ובאמצעות ה', לפני לשרת לעמוד הקדושה, העבודה

ואביהו כנדב ה'", לפני ל"בקרבתם .37להגיע

אחד ש"כל שני, בית בימי לכהןֿגדול בדומה וזאת,

שנתו" הוציא לא הם38ואחד זאת ולמרות ,elczydו"היו

בדמים" גדולה) (כהונה הרי39נוטלים הם תמוה: לכאורה, .

הם שאף וידעו שנתו, הוציא לא הקודם הגדול שהכהן ראו

זאת בכל רצו הם וכיצד בדרגתם, זה לתפקיד ראויים אינם

הגדול רצונם שמפני הוא, לכך ההסבר גדולה? בכהונה

שהשכינה מקום הכיפורים, ביום הקדשים לקדש להכנס

משום אם אפילו בעיניהם, כדאי הכל היה בגלוי, בו שורה

שנתם. את יוציאו לא כך

.Â
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המעלה מקרא של בפשוטו מתבטאת כיצד מובן כך

הגורם לעיל, כאמור כי, ועדתו, קורח שבמחלוקת

לאלקיו, וקדוש כהן בדרגת להיות רצונם היה למחלוקת

הקדשים. קדש

קורח של להיות40בדבריו הרצון אל הגיעו מנין מודגש

ה' ובתוכם קדושים כולם העדה כל "כי גדולים כהנים

תנחומאומדוע במדרש וכמוסבר ובפירוש41תתנשאו...",

דברים42רש"י שמעו כולם – קדושים כולם העדה ש"כל ,

ipiqaלברר לך היה לא תתנשאו... "ומדוע הגבורה", מפי

כהונה שמעתם43לאחיך לבדכם אתם ה'ipiqaלא אנכי

שמעו": העדה כל אלקיך,

הקב"ה אמר ממלכת44במתןֿתורה לי תהיו "ואתם

mipdk"בעלֿהטורים" ואומר קדוש", בשעת45וגוי שבסיני,

גדול. כהן של בדרגה יהודי כל היה תורה, מתן

שגרם אלא יהודי, לכל זה ענין קשור שבעצם וכיוון

ב"כהונה46החטא לרצות קורח אצל הדבר הביא ,

.47גדולה"

.Ê
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ישראל, מנהג עלֿפי הפרשה, של שמה מדוע יובן כך

היא" "תורה "48אשר או "ויקח", אינו ,gwie"49קורח

רש"י וכלשון קורח", "ואתפלג – כתרגום שמשמעותו,

על לעורר העדה מתוך נחלק להיות אחד לצד עצמו "לקח

בלבד "קורח" בשם נקראת הפרשה אלא ,50הכהונה...",

משה. על והמחלוקת החטא מרומז אין שבו

מפני ההוראה51זאת את רק ללמוד אין קורח שמפרשת

וכעדתו" כקורח יהיה "ולא – ללמוד52השלילית יש אלא ,

הוראה ולמאתייםziaeig,oevxdyגם לקורח שהיה

האנשים יהודיdynleוחמישים כל אצל להיות .53צריך
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אמת.35) ודובר אמת דמשה דפשוט

יג.36) כג, א דה"י

לגבי37) דוקא זה מבאר דשם אלא אֿב. שנח, פרשתנו של"ה גם ראה

עה"ת בצפע"נ הוא (ועד"ז משה בנבואת שכפר קרח משא"כ איש, הר"נ

איש). והר"נ קרח בין ההפרש יז) (טז, פרשתנו

ה"א.38) פ"א שם ירושלמי א. ט, יומא

ועוד39) שם. בבבלי הב"ח וגי' בע"י הוא ועד"ז שם. בירושלמי כ"ה

שם). דק"ס (ראה

שם.40) ראב"ע וראה ג. טז,

ד.41) פרשתנו,

עה"פ.42)

של43) מלכות על לחלוק לא הי' בזה שכוונתו הנח"י בשם שפ"ח ראה

אהרן. של כהונתו על רק כ"א משה

ו.44) יט, יתרו

עה"פ.45) ומכילתא (פ). פע"ט בראשית אגדת וראה עה"פ.

עה"פ.46) ובעה"ט מכילתא ראה

פרשתנו.47) ריש יפות פנים גם ראה

ה"א.48) פ"ד פסחים ירושלמי ראה

קרח".49) "ויקח רס"ג בסדור וכן שלו תפלות בסדר ברמב"ם כ"ה אבל

לבד,50) "קרח" ולא קרח" "ויקח כ' והרס"ג שהרמב"ם י"ל לכאורה

zeriaw– תעלהjtidדשמו "רקביבות ז) יו"ד, (משלי ירקב" רשעים ד"שם

הלש משא"כ ב)*. לח, (יומא בשמייהו" מסקינן דלא "ויקחבשמותן והשם ון

בלק" "וירא כ' שם ורס"ג שהרמב"ם בלק פרשת לענין י"ל ועד"ז קרח**.

ואילך). 166 ע' חכ"ג לקו"ש (וראה "בלק" ולא

ורובם אחת, בתיבה הרמב"ם שם קורא אחדות פרשיות שרק להעיר אבל

יותר. או תיבות בב' מזכיר ככולם

(קה"ת,51) תשמ"ח השיחות ס' תש"מ. קרח ש"פ שיחת גם וראה

ואילך. 500 ע' ח"ב תשמ"ט)

כ.52) פי"ח, במדב"ר י. פרשתנו תנחומא א. קי, סנהדרין וראה ה. יז,

מרז"ל53) למעשהaiigמישראלe`ky"`ע"ד מעשי יגיעו מתי לומר

רפכ"ה). (תדבא"ר ויעקב יצחק אברהם אבותי

.123 .119 'r g"g [mbxeznd] y"ewl d`xe (*

.gxw ly ezwelgn ,dxcqd okez xwir ybcen dfay ,oiprd okeza f"cre (**
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אנכי הגבורה... מפי בסיני דברים ש"שמעו הוכחה וזוהי

ולחיותו לכוחו – ל"אלקיך" נהיה "הוי" – אלקיך" .54ה'

ביטוי לכך שיהיה אסור "iyrnאך ...",gwieשל

בחר שה' הגדול, הכהן על הכהונה, על וערעור מחלוקת

שנבחר אחד", גדול "כהן רק יש כי משה, עלֿידי בו

בכך". "רוצה – להישאר צריך לכך הרצון אך ה'. עלֿידי

.Á
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ש"הובדל לוי שבט על כך: על לשאול ניתן לכאורה,

ומשפטיו הישרים דרכיו ולהורות לשרתו ה' את לעבוד

הם אלא העולם... מדרכי הובדלו לפיכך לרבים... הצדיקים

ה'..." הרמב"ם55חיל אומר אלא56, בלבד לוי שבט "ולא :

להבדל מדעו והבינו אותו רוחו נדבה אשר ואיש... איש כל

מעל ופרק ה'... את לדעה ולעבדו לשרתו ה' לפני לעמוד

האדם, בני בקשו אשר הרבים החשבונות עול ixdצוארו

miycwÎycw ycwzp df."...

יהודי כל קשור הרוחנית שבעבודה מכך, רואים

והוא לשרתו..." ה' לפני "לעמוד לוי שבט לעבודת

קדשים". קדש "נתקדש

שעבודתו גדול, כהן לגבי גם כך להיות צריך זה לפי

אחד לכל קשורה תהיה שצריך57הרוחנית נאמר ומדוע ,

גדול כהן רק קיים למעשה אך בכך", "רוצה רק להיות

הרוחנית? בעבודה גם אחד,

יש לעיל, האמור שלפי ההסבר, עלֿידי יובנו הדברים

העבוד בין כהןניגוד עבודת לבין לוי, שבט של הרוחנית ה

אשר ואיש... איש "כל הרמב"ם אמר לוי שבט על גדול:

dacp,"אותו לויribnרוחו שבט הוא58לדרגת אין אך ,

אחד שכל בכך,jixvאומר, לדרגהlczydleלרצות להגיע

שיהיה צריך אחד שכל יוצא, גדול כהן לגבי ואילו זאת,

בכך". "רוצה

.Ë
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ענינים שלושה ישנם ה' בעבודת הוא: לכך ההסבר

נפש: ומסירות תורה מצוות, כלליים:

המצוות ציצית59א) – גשמיים בדברים "מתלבשות"

עבודה זוהי – וכדומה גשמי, בקלף תפילין גשמי, בצמר

לכלי העולם והפיכת זיכוכם הגשמי, העולם עניני עם

לאלקות.

מ"התלבשות" נעלית התורה לאחר60ב) ואף בעולם,

ומעשה דיבור ומחשבה המדריגות... בסתר וירדה ש"נסעה
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ראה.54) ר"פ לקו"ת ראה

הי"ב.55) פי"ג ויובל שמטה הל' רמב"ם

הי"ג.56) שם

צריך57) מישראל אדם "שכל האריז"ל* בשם רסכ"ט מאגה"ק להעיר

דיבור במחשבה התורה מצות תרי"ג כל שיקיים עד רבים בגלגולים לבוא

התלויות מצות לבד כו' הואjlnaומעשה** כי ישראל כל מוציא שהוא ***

במשנת (וכ"ה כה"ג. הזכיר ולא – ג) נג, בתו"א (וכ"ה כו'" כולם כללות

"צריך מפורש א) (סט, יוהכ"פ ובלקו"ת רפ"ב). הנשמות חיוב מסכת חסידים

כולל פ"ד הגלגולים בס' אבל וכה"ג", כהנים מצות ואפי' לקיים.. אדם כל

וכיו"ב. לדיינים למלכים.. ללווים.. לכהן.. "מצות.. ביחד

בס' שכתב עיבור הוא כאן דבאגה"ק כולם" כללות ד"הוא י"ל ואולי

–ה שם שבמ"ח חשיבותו" "מפני דבמקום יומתק ועפ"ז שם****. גלגולים

כולם. כללות הוא כי אדה"ז כותב

לכהנים,58) בנוגע גם לוי, שבט כללות בנוגע הוא שם ברמב"ם המבואר

רומי. דפוס ברמב"ם (כ"ה וללויים" לכהנים שזכה "כמו שמסיים וכמו

אינו אבל כהנים. על גם שקאי שלפנ"ז בהלכות וכלשונו הי"א), וכדלעיל

לוי. בשבט שנכללים כמו אלא בפ"ע הכהנים עבודת ומפרט מבאר

ואילך,59) 66 ע' [המתורגם] ח"ט ואילך. 352 ע' ח"ח לקו"ש גם ראה

וש"נ.

התעסקות60) של ההתלבשות מענין זה אין דתורה ההתלבשות "וענין

שם רק הוא התלבשות ולשון בזה לדון עצמה מכנסת שהתורה מה כ"א

פ"כ). תש"ד משה ויאמר (ד"ה בלבד" המושאל

zeclez (jli`e a ,cqx) ezlgza k"ayez wlg d"ly k"biire .myn dyw `l okle xviw (d"t h"ny g"rae) zevnd 'y zncwdae fh ,`i dncwd mileblbd 'y c"t mileblbd 'q (*

.dncwda i"i

:miiepiy dnk mr oiprd wzred c"q `"t f"dc`l z"z 'lday ,xirdl (**

ote`a lkdyk elit` witqn oi`e ,deeday lretad zybcd) *"miiwny" r"eyae ,"miiwiy" w"db`a (`)i`ceaymy d"ly d`xe qpe` zngn miiw `lyk ± n"wtp l"ie miiwi.(

.'ek opaxc n"fe k"g` x`any oeik o`k siqedl gxken ± xwire cere .r"eya k"k rbep epi`e ,gxkdd mrh 'qez edfy l"ie ,dxezd (zevn) siqen w"db`a (a)

elit`c l"nw dyrnl rbepa exwirc r"eya okle .(zenai yix 'qez d`x) ef s` ef `l llkd t"r azk mdipyac mrhd l"i ile`e "daygne xeac dyrna" xcqd r"eya (b)

.'eke xeac liaya lblbzn 'gn yiyk elit`c l"nw (`ziixe`c `znyp) w"db`ae ,lblbzn k"b 'ek xeac liaya ± dyrn yiyk

"'ek eli`k g"za wqerd lky 'ebe z`hgd zxez z`f t"r minkg (iw zegpn) exn`y c"r .odizekld cenil `ed 'gne xeaice" xe`iad siqen ± xexa c"qt ± my r"eya (c)

."ytp" my azk ± o`k "mc`" mewnay mrhd f"cr ile`e

."'ek jlna zeielzd zevn cal"c oiprde `wqitd lk oi` ± xexa xzei c"qtd l"v l"pky ± r"eyay r"v (***

jixve miiwl `"k aiegn zevnd lke l`xyi lk `iven `ed jlndy jlnd zevn cal zevn b"ixzd lk miiwl jixv l`xyin `"ky :oeyld dxrdd miptay `"eza la` (****

.leblb e` xeair i"r b"dke mipdk zevn 'it`e :my z"ewla f"cre .xeair 'igaa e` leblba zeidl

."l`xyi lk `iven jlnd" ik ,xeairl jixv oi` jln zevn la` ,(b"dke dpedk llek) zevn x`yl jiiy xeaird oipry ,dfn rnyn dxe`kle

,hqet`w :c"rwz ,hqet`w :h"pwz ,aeal :iqetca d"ke ."miiwzy" (c"pwz ee`lwy) oey`x 'tca la` .(jli`e) d"qxz `pliee .d"pxz `yx`ee .fhxz .g"xz xinehif 'tca d"k (*

.a"xz uiee`pxryh :i"xz aeal :h"xz uiee`pxryh :x"z `yx`ee :g"twz
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מסירות של באופן בה' דבקות הגדול, הכהן עבודת

להיות מתאימה אינה lkaנפש, cg`e cg` lkl reaw xcq

mei82רוצה" להיות צריך יהודי כל אך לו, ה' בעבודת

בכך".

להיות הרצון אצלו להיות צריך העבודות סוגי בשני

במסירותֿנפש לאלוקות הוא83דבק ה' שרצון כיון אך ,

הרי ה', רצון יקויים וכך הזה, בעולם בגוף נשמה שתהיה

האופנים משני באחד למטה ה' עבודת את עובד הוא

הגשמיות, המצוות קיום הוא העבודה עיקר כאשר דלעיל,

כמיעוט לפחות, או, יתברך, לה' לדירה העולם הפיכת

גשמיים. מענינים המנותקים תורה, מארי בניֿאדם,

הוא ותשוקתו רצונו כאשר בכך", "רוצה יש כאשר רק

מקיימים אז רק באלקות, דבק אחתzenlyaלהיות כל את

עצמה, בפני מטרה הוא העולם לא כי הללו, מהעבודות

העולם. מן ההיבדלות לא ואף

נמצא הוא שם אדם של שרצונו ובכל84ובמקום ,

באלקות הדבקות – הוא רצונו להביא85עבודה זוכים אז ,

יהיו לויים כאשר לבוא, שלעתיד הגילוי את בפועל

כפי86כהנים גדול, כהן בדרגת יהיה יהודי כל מכך: ויותר ,

הטורים" "בעל להם87שאומר תחזור לבוא ש"לעתיד

שנאמר הגדולה) תקראו",88(הכהונה ה' כהני ואתם

כאשר צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה

עמהם ואהרן משה .89יהיו

(c"lyz ,b"lyz gxew t"y zgiyn)
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לו"82) המספיק "דבר מסיים שם ויובל שמיטה הל' שברמב"ם להעיר

מלאכה "עושה שהוא והיינו הציבור", על עצמו שישליך "ולא שם וברדב"ז

הרי"ז כו' מלאכה יעשה ולא בתורה שיעסוק לבו על המשים כל כו' מעט כו'

שיהי' צריך (ודוגמתו) "כה"ג משא"כ ה"טֿי). פ"ג ת"ת הל' (רמב"ם כו'"

עשרו לפי כ"א משלהן לו נותנין הכהנים כל ממון לו אין כו' אחיו מכל גדול

וש"נ המקדש, כלי מהל' רפ"ה (רמב"ם שבכולן" מעשיר יותר שיעשיר עד

ה"י. שם ת"ת הל' לרמב"ם כס"מ וראה בכס"מ).

הוא83) מישראל לכ"א וההוראה העבודה עיקר י"ל: קצת ובאו"א

כדבעי יהיו שהמצות שבכדי אלא בתחתונים, דירה – המצות דקיום העבודה

מובדלים תורה, מארי – דלוים עכ"פ) בנ"א (במיעוט העבודה גם להיות צריך

לקו"ש וראה ד. כא, ראה לקו"ת (ראה למצות השמירה שזוהי העולם, מדרכי

לקו"ש גם (וראה בזה ישתקעו לא עולם בעניני שעוסקים אלו ואשר שם), ח"ח

אמנם .(190 ע' דירהgkdשם שיהי' העולם את להפך לכ"א ezenvrlשיש

באלקות. והתקשרות דביקות בכך", ד"רוצה ההרגש מצד הוא

וש"נ.84) סל"ח, הוספות בכש"ט הובא – הבעש"ט מאמר

אפי'85) תורה אלא לי אין האומר כל ג): (א, במדבר מלקו"ת להעיר

להתורה ולא ית' בו ולדבקה לבדו לה' יהי' וחפצו תשוקתו שעיקר לו אין תורה

כו'. העליון הכהן אהרן בחי' ע"י הוא כו' בלבד

(86.3 שבהערה לקו"ת ראה

ו.87) יט, יתרו

ו.88) סא, ישעי'

ב.89) קיד, פסחים אחד תוד"ה ב. ה, יומא

gxw zyxt - zegiyÎihewl

בהן" על61תפיסא מאפיל העולם חושך אין עדיין ,

כהלכה62התורה טומאה"63, מקבלים תורה דברי –64"אין

של הרוחנית בעבודה העולם מעניני לפרישה מביא וזה

האדם.

נעלית מסירותֿנפש dxezdג) it lr65של ההגבלות מן

באלקות66התורה ודבקות איחוד היא מעל67והמצוות,

ומגבלות. למידות

.È
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לשלש כללי, באופן מקבילים, הללו הענינים שלושת

ישראל:ד בעם כלליות רגות
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.cl r"n m"anxdl v"ndqn xirdl la` (**

rd ixdy ,"ezxyl 'd iptl cenrl"l mb `"k ."enya jxale" zeaizdl wx `l ezpeeky (***.d"cda el` zeaiz mb wiz
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מסירות של באופן בה' דבקות הגדול, הכהן עבודת

להיות מתאימה אינה lkaנפש, cg`e cg` lkl reaw xcq

mei82רוצה" להיות צריך יהודי כל אך לו, ה' בעבודת

בכך".

להיות הרצון אצלו להיות צריך העבודות סוגי בשני

במסירותֿנפש לאלוקות הוא83דבק ה' שרצון כיון אך ,

הרי ה', רצון יקויים וכך הזה, בעולם בגוף נשמה שתהיה

האופנים משני באחד למטה ה' עבודת את עובד הוא

הגשמיות, המצוות קיום הוא העבודה עיקר כאשר דלעיל,

כמיעוט לפחות, או, יתברך, לה' לדירה העולם הפיכת

גשמיים. מענינים המנותקים תורה, מארי בניֿאדם,

הוא ותשוקתו רצונו כאשר בכך", "רוצה יש כאשר רק

מקיימים אז רק באלקות, דבק אחתzenlyaלהיות כל את

עצמה, בפני מטרה הוא העולם לא כי הללו, מהעבודות

העולם. מן ההיבדלות לא ואף

נמצא הוא שם אדם של שרצונו ובכל84ובמקום ,

באלקות הדבקות – הוא רצונו להביא85עבודה זוכים אז ,

יהיו לויים כאשר לבוא, שלעתיד הגילוי את בפועל

כפי86כהנים גדול, כהן בדרגת יהיה יהודי כל מכך: ויותר ,

הטורים" "בעל להם87שאומר תחזור לבוא ש"לעתיד

שנאמר הגדולה) תקראו",88(הכהונה ה' כהני ואתם

כאשר צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה

עמהם ואהרן משה .89יהיו

(c"lyz ,b"lyz gxew t"y zgiyn)
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לו"82) המספיק "דבר מסיים שם ויובל שמיטה הל' שברמב"ם להעיר

מלאכה "עושה שהוא והיינו הציבור", על עצמו שישליך "ולא שם וברדב"ז

הרי"ז כו' מלאכה יעשה ולא בתורה שיעסוק לבו על המשים כל כו' מעט כו'

שיהי' צריך (ודוגמתו) "כה"ג משא"כ ה"טֿי). פ"ג ת"ת הל' (רמב"ם כו'"

עשרו לפי כ"א משלהן לו נותנין הכהנים כל ממון לו אין כו' אחיו מכל גדול

וש"נ המקדש, כלי מהל' רפ"ה (רמב"ם שבכולן" מעשיר יותר שיעשיר עד

ה"י. שם ת"ת הל' לרמב"ם כס"מ וראה בכס"מ).

הוא83) מישראל לכ"א וההוראה העבודה עיקר י"ל: קצת ובאו"א

כדבעי יהיו שהמצות שבכדי אלא בתחתונים, דירה – המצות דקיום העבודה

מובדלים תורה, מארי – דלוים עכ"פ) בנ"א (במיעוט העבודה גם להיות צריך

לקו"ש וראה ד. כא, ראה לקו"ת (ראה למצות השמירה שזוהי העולם, מדרכי

לקו"ש גם (וראה בזה ישתקעו לא עולם בעניני שעוסקים אלו ואשר שם), ח"ח

אמנם .(190 ע' דירהgkdשם שיהי' העולם את להפך לכ"א ezenvrlשיש

באלקות. והתקשרות דביקות בכך", ד"רוצה ההרגש מצד הוא

וש"נ.84) סל"ח, הוספות בכש"ט הובא – הבעש"ט מאמר

אפי'85) תורה אלא לי אין האומר כל ג): (א, במדבר מלקו"ת להעיר

להתורה ולא ית' בו ולדבקה לבדו לה' יהי' וחפצו תשוקתו שעיקר לו אין תורה

כו'. העליון הכהן אהרן בחי' ע"י הוא כו' בלבד

(86.3 שבהערה לקו"ת ראה

ו.87) יט, יתרו

ו.88) סא, ישעי'

ב.89) קיד, פסחים אחד תוד"ה ב. ה, יומא
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המשך ביאור למס' נדה ליום חמישי עמ' ב



מו

ראש השנה

ומה ה' דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד 
והצנע לכת עם ה' אלקיך1.

שאומרים  תשובה,  ימי  בעשרת   — משפט  עשות 
המלך המשפט.

אהבת חסד — בסוכות.
הצנע לכת — בשמיני עצרת, שאז הוא היחוד, שהוא 

בהצנע.
)הערות לזהר ב עמ' תכ(

שמאלו תחת ראשי2.

ובנינה  המלכות3,  בנין  זמן  הוא  השנה  ראש 
מהגבורות4, בחינת שמאל5.

מספר  שת"ר,  תיבות  ראשי   — ראשי  תחת  שמאלו 
דמיושב  שופר,  תקיעת  של  קולות  במאה  כי  תת"ק, 

ודמעומד, יש תשע מאות טרומיטין.
כן, שתר, השני משבעת השרים הקרובים אל  וכמו 

המלך6, רומז על גבורה.
ראשי   — ובפסוק אחר כתיב7 שמאלו תחת לראשי 
של  תיבות  וסופי  תיבות  הראשי  מספר  שת"ל,  תיבות 

לשמוע קול שופר8.
)ליקוטים ואגרות עמ' שפט(

אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון 
ה'  חדות  כי  תעצבו,  ואל  לאדוננו,  היום  קדוש  כי  לו, 

היא מעוזכם9.

לך  אין   — ולעבודתו  ה'  לתורת  הבריאות  חיזוק 
מעלה יתירה מזו, כי הכל נתעלה לטוב.

שייך  השנה,  כל  על  והמקור  הראש  השנה,  וראש 
ושתו  משמנים  אכלו  בו  כתיב  כי  זה,  לענין  במיוחד 
ממתקים. ואין מקרא יוצא מידי פשוטו, שמתעלים כל 
המשמנים והממתקים, והוא שיהיו משמנים וממתקים 

1( מיכה ו, ח.
2( שיר השירים ח, ג. 

3 ראה פרי עץ חיים שער ראש השנה. לקוטי תורה נצבים נא, א.
לקוטי  וראה  ארץ.  יעמיד  במשפט  מלך  ד(  כט,  )משלי  שכתוב  כמו   4

תורה ראה לא, א. תורת מנחם תפארת לוי יצחק שמות עמ' קע.
5( וראה לקוטי תורה דרושים לסוכות פא, ב.

6( אסתר א, יד.
7( שיר השירים ב, ו.

8( פרי עץ חיים שער השופר פ"ב.
9( נחמיה ח, י.

בכל ימות השנה.
ובראש השנה הוא התחלת בנין המלכות, וגמר הבנין 
הוא בערב יום הכפורים, הנה אז מצוה להרבות באכילה 

ובשתיה.
השנה,  בתחלת  כדבעי  והשתיה  שהאכילה  הרי 
ענין  הוא  ולעבודה,  לתורה  ומועילים  טובים  בדברים 

גדול מאד.
חוק  כי  הוא  שופר  בחודש  תקעו  על  הטעם  והרי 

לישראל הוא10, שחוק הוא לישנא דמזוני11.
לזו,  זו  משתווים  הפת  ורדיית  שופר  תקיעת  וכן 
מידי  יוצא  הדבר  ואין  מלאכה12,  ולא  חכמה  ששניהם 

פשוטו, שקאי פשוט על מזונות ופת.
לראש  ושתיה  אכילה  בין  גדולה  שייכות  שיש  הרי 

השנה13.
)ליקוטים ואגרות עמ' שכא(

בראש השנה נפקדו שרה רחל וחנה14.

תיבת נח שייכת לראש השנה15, והיא נזכרת ראשונה 
בפסוקי זכרונות.

וסימנך:
בכל אחד משלשת השמות שרה רחל וחנה יש אות 

אחת בלבד שאיננה בשאר השמות.
שרה — האות המיוחדת בה היא שי"ן, כנגד שיעור 

האמות של אורך התיבה.
רחל — האות המיוחדת בה היא למ"ד, כנגד שיעור 

האמות של גובה התיבה.
נו"ן, כנגד שיעור  — האות המיוחדת בה היא  חנה 

האמות של רוחב התיבה.
)ליקוטים ואגרות עמ' שפב, תורת לוי יצחק עמ' תיג(

10 תהילים פא, ד-ה.
11 ביצה טז, א. 

12 ראש השנה כט, ב. 
13 בזה מודגש חיבור שתי קצוות: א. תקיעת שופר, שעל ידה פועלים 
המשכת פנימיות התענוג, תכלית העילוי. ב. רדיית הפת, דבר הכי פשוט.

הרצון  התעוררות  א.  קצוות:  שתי  חיבור  מודגש  השנה  בראש  וגם 
למלוכה מהשורש ומקור הכי עליון, עד למהותו ועצמותו יתברך. ב. אין 
אדם נידון בראש השנה אלא לעניני עולם הזה )הגהות מיימוניות הלכות 

תשובה פ"ג בשם הרמב"ן(. 
ומזה הוראה בנוגע לפועל: כאשר מתכוננים לעבודת ראש השנה, הרי 
מועד  מבעוד  להשתדל  יש  נעלים,  הכי  בענינים  ההתעסקות  עם  יחד 
שלכל יהודי יהיו כל צרכי החג באופן של הרחבה, משמנים וממתקים 

)שיחת ש"פ נצבים תשמ"ה סכ"ז-סכ"ח(. 
14( שם י, ב.

15( זח"ג קמט, ב.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



מז

חוברת י

י"ד כסלו תש"ט

חגיגת חתונת הרבי ביקטרינוסלב
עשיתי הפסקה בכתיבה, וכבר זמן רב שלא כתבתי.

היום הוא י"ד כסלו תש"ט, יום חתונת בננו מענדל עם ב"ג מוסיא שליט"א1. יום זה מזכיר לי 
גם את גדולתו של בעלי ז"ל.

היה זה בשנת 1928. התעמולה האנטי־דתית התנהלה אז בעוצמה רבה, אם־כי עדיין נותרו 
בתי־כנסת מעטים, והיתה קהילה יהודית־דתית רשמית. מפלגות שמאל יהודיות כבר לא היו קיימות 

באותה שעה.

באותה שעה כבר נלקחה מאתנו מחצית מביתנו, ולשימושנו הושארו שלושה חדרים בלבד. 
חלקו הגדול יותר של הבית ניתן, כמובן, ל"שכנינו" החדשים.

החתן והכלה לא היו עמנו2, אבל רצינו לשמוח גם כאן ביום חתונתם3. שכירת אולם לא היתה 
אפשרית באותם ימים4.

שכננו היה מהנדס, שלא יכול היה לסבול את ההנהגה האורתודוקסית בביתנו )באותם ימים 
היה מגיע עדיין קהל ניכר לשמוע מאמרי חסידות, ולהתוועדויות בימי חג היו מגיעים רבים(, ולכן 

יצר הפרדה מוחלטת בין שני שטחי המגורים, כדי שדירתו תהיה מופרדת כליל מזו שלנו.

כששמע שכן זה ממקור כלשהו בעיר שבכוונתנו לערוך מסיבה כלשהי לרגל החתונה - פרץ את 
אחד הקירות, שהפך לפתח כניסה מדירתו לדירתנו, הוציא מדירתו את כל הרהיטים ויצא מהבית, 
נרחב לצורך  לנו מקום  לנו. כך היה  כשהוא מוסר לרשותנו את הדירה למשך כל הזמן שיידרש 

החגיגה, שכן האולם הגדול שבבית היה כלול בחלק שנאלצנו להעביר לרשותו של השכן.

שלחנו הזמנות5, והעיר כולה ניצלה את ההזדמנות להביע את רגשותיה ואת הכבוד שרחשה 
לבעלי. ההשפעה הרוחנית היתה כה גדולה, עד שהשמחה לא נשאה אופי של שמחה פרטית, אלא 

של מין מפגן דתי.

1( י"ד כסלו תרפ"ט.
2( ראה גם לקוטי לוי יצחק אגרות־קודש ע' רג ואילך )מכתב ו' כסלו, תרפ"ט(: "קבל את ברכתי מעומק לבי ונפשי פנימה ליום חתונתך למז"ט.. 
ובש"ק הזה יקראוך לתורה, שבפ' זו ]ויצא[ כתוב נשואי יעקב עם נשיו.. ומצינו ביעקב שלא היו אביו ואמו יחד במקום הגשמי על חתונתו, והוא הלך 
אצל זיווגו, ועכ"ז עלה זיווגו ליפה עד מאד.. אל תדאג מה שאנחנו, אביך ואמך יחיו אינם עמך במקום הגשמי על חתונתך. הננו עמך יחד בלבותינו 
ונפשותינו, ששום ריחוק מקום אינו מפסיק בזה כלל וכלל. הננו עמך יחד ממש, ונותנים אנחנו את ברכותינו אליך ואל ב"ג אשר ברכך ה'.. ובכן שישו 
ושמחו ביום כלולתכם למז"ט בשטומ"צ לעד לעולם. ואבותיך, אביך ואמך, הקשורים אליך בנפשותיהם ממש, תראינה כל זה, וגם המה ישמחו עמכם 

יחד, בפה, בהחג הגדול והשמחה הרבה הזאת, ויקבלו מכם רוב נחת וענג אמתי כו'".
3( ראה גם לקוטי לוי יצחק שם: "ובכן שישו ושמחו ביום כלולתכם למז"ט בשטומ"צ לעד לעולם. ואבותיך, אביך ואמך, הקשורים אליך בנפשותיהם 

ממש, תראינה כל זה, וגם המה ישמחו עמכם יחד, בפה, בהחג הגדול והשמחה הרבה הזאת".
4( ראה לקמן ע' 000.

5( בלקוטי לוי יצחק אגרות קודש )הוצאת תשס"ד ואילך( ע' תלט )מכתב ה' טבת, תרפ"ט(: "מכתבי הזמנה השגנו להדפיס, רק במשך זמן מועט קודם 
החתונה, ולא הספקנו לשלוח לכל מכירנו במקומות אחרים )והרבה אדרעסין לא ידענו(.ואפילו בפה גופא, לא שלחנו הרבה כ"כ מפני קוצר הזמן 

וכדומה. ועכ"ז בליל החתונה היתה דירתינו מלאה אנשים בפועל מפה לפה )ואם היתה הדירה גדולה יותר היו בכפלי כפלים(".

זכרונות מרשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן
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æè(à)íøéáàå ïúãå éåì-ïa úä÷-ïa øäöé-ïa çø÷ çwiå©¦©´½Ÿ©¤¦§¨¬¤§¨−¤¥¦®§¨¨̧©«£¦¹̈
:ïáeàø éða úìt-ïa ïBàå áàéìà éða§¥¯¡¦¨²§¬¤¤−¤§¥¬§¥«

i"yx£Á¯˜ ÁwiÂ∑ּתנחּומא רּבי ּבמדרׁש נדרׁשת יפה זֹו ˜¯Á.ּפרׁשה ÁwiÂ∑להיֹות אחד לצד עצמֹו את לקח «ƒ«…«ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ«ƒ«…«ְְְִֶֶַַַָָ
ּבמחלקת. להחזיק העדה מּׁשאר נחלק "ואתּפלג", אֹונקלּוס ׁשּתרּגם וזהּו הּכהּנה, על לעֹורר העדה מּתֹו ְְְְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻנחלק

טו)וכן סנהדראֹות(איוב ראׁשי מׁש קרח" "וּיּקח אחר: ּדבר ּבניֿאדם. מּׁשאר להפליג אֹות לֹוקח ,"לּב מהּֿיּקח" : ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר ּכמֹו ּבדברים, כ)ׁשּבהם אתֿאהרן",(במדבר "קח יד): ּדברים"(הושע עּמכם "קחּו :.ÈÂÏŒÔa ˙‰˜ŒÔa ¯‰ˆÈŒÔa∑ ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ∆ƒ¿»∆¿»∆≈ƒ

ׁשּנאמר מחלקּתם, על ׁשמֹו יּזכר ׁשּלא עצמֹו, על רחמים ׁשּבּקׁש "ּבןֿיעקב", הזּכיר מט)ולא אלּֿתחד(בראשית "ּבקהלם : ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֻ
ׁשּנאמר הּימים, ּבדברי הּדּוכן על ּבהתיחסם קרח? על ׁשמֹו נזּכר והיכן ו)ּכבדי". א ּבןֿקרח(דה"י "ּבןֿאביסף : ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ּבןֿיׂשראל" ּבןֿלוי ּבןֿקהת Ì¯È·‡Â.ּבןֿיצהר Ô˙„Â∑(תנחומא),ּתימנה ּבחניתם ׁשרּוי ראּובן ׁשבט ׁשהיה ּבׁשביל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָ¿»»«¬ƒ»ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
עם לחלק קרח ראה ּומה לׁשכנֹו. אֹוי לרׁשע, אֹוי ּבמחלקּתֹו: קרח עם נׁשּתּתפּו ּתימנה, החֹונים ּובניו לקהת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻׁשכן
קרח: אמר הּדּבּור. ּפי על קהת ּבני על נׂשיא מׁשה ׁשּמּנהּו עּזיאל, ּבן אליצפן ׁשל נׂשיאּותֹו על נתקּנא ְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻמׁשה?

ׁשּנאמר היּו, ארּבעה אּבא ו)אחי ואחד(שמות מל אחד ּגדּלה: ּבניו ׁשני נטלּו הּבכֹור עמרם וגֹו'". קהת "ּובני : ְְְְְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
אחיו ּבן את נׂשיא מּנה והּוא לעמרם? ׁשני ׁשהּוא יצהר, ּבן ׁשאני אני, לא הּׁשנּיה? את לּטל ראּוי מי ּגדֹול; ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹּכהן
ראּובן מּׁשבט רּבן סנהדראֹות, ראׁשי ר"נ וכּנס עמד עׂשה? מה ּדבריו! את ּומבּטל עליו חֹולק הריני מּכּלם! ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻהּקטן

אֹומר הּוא ּולהּלן מֹועד", קריאי עדה "נׂשיאי ׁשּנאמר: ּבֹו, וכּיֹוצא וחבריו ׁשדאּור ּבן אליצּור והם (במדברׁשכניו, ְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּתכלתא) ׁשל ׁשּכּלּה טּלית לֹו: אמרּו מׁשה, לפני ועמדּו ּבאּו ּתכלת, ׁשּכּלן טּליתֹות והלּביׁשן העדה". קרּואי "אּלה :ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻ

ׁשל אחד חּוט אחר, מין ׁשל טּלית אפׁשר? עליו. לׂשחק התחילּו חּיבת! להם: אמר ּפטּורה? אֹו ּבציצית ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָחּיבת
עצמּה? את ּתפטר לא ּתכלת, ׁשּכּלּה זֹו ּפֹוטרּה. ¯‡Ô·e.ּתכלת È�a∑ואבירם ּפלתּדתן ּבן .ואֹון ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻ¿≈¿≈ְֲִֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr g zegiy ihewl)

קרח א)וּיּקח "(טז, "וּיּקח" ּתרּגם "ואתּפלגאּונקלּוס רׁש"י ּכתב וכן מּלׁשֹוןנחלק". הּוא וקרח ּבמחלקת". להחזיק העדה מּׁשאר ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹ

ּתעׂשּו (לא תתּגֹודדּו" "לא ׁשל מהּסמיכּות ּולהעיר מהראׁש). הּׂשער ּתליׁשת (ּכגֹון והתחּלקּות נּתּוק – ּפּלּוג ׁשּמׁשמעּותּה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ"קרחה",

.(578) מחלק"ת ּגימטרּיא - ר"ע קר"ח יפֹות: ּובפנים קרחה". תׂשימּו ל"ולא אגּדֹות) ְְְְְֲֲִִִִַָָָָָָֹֻֻאגּדֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 102 'nr g"g y"ewl 'ieri)

FnWA gxw lW FYwlgnl fnxd̈¤¤§©§ª§¤Ÿ©¦§

קרח א)וּיּקח (טז, ִַַ��ַֹ
הרמז: ּובדרְך החסידּות ע"פ קרח ׁשל מחלקּתֹו ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻמהּות

ה'נֹועם ּוכמ"ש לּתחּתֹונים. עליֹונים ּבין מחלקת לגרם ׁשרצה ּומחלקת, קרחה מּלׁשֹון – "קרח" ׁשמֹו: ּבכללּות נרמז קרח ׁשל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹחטאֹו

ּבעֹולם". ׁשלֹום לעׂשֹות "ׁשּנּתנה הּתֹורה הפְך הּמבּדיל', 'רקיע ע"ד ׁשהּוא ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאלימלְך'

ח': ר' ק' - ׁשמֹו ּבאֹותּיֹות ׁשּטתֹו רמּוזה יֹותר, ְְְְִִִִֵָָָּובפרטּיּות

למחׁשבה רֹומזים הימני והּקו העליֹון הּקו ּומעׂשה. ּדּבּור מחׁשבה הּנפׁש: לבּוׁשי לׁשלׁשת רֹומזים הּללּו ׁשּבאֹותּיֹות הּקוים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשלׁשת

לּמעׂשה. רֹומז הּׂשמאלי והּקו ְְְֲִִֵֶַַַַַָודּבּור,

אליהם. ּבינֹו מפסיק רווח וכן והּדּבּור, הּמחׁשבה לגבּולֹות מּתחת עֹובר אינּנּו הראּוי; ּבמקֹומֹו ּבדּיּוק הּמעׂשה קו ממּקם – ה' ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻּבאֹות

הראּוי: ּבמקֹומֹו אינֹו הּמעׂשה, קו הּׂשמאלי, הּקו ּבהם – ח' ר' ק' מהאֹותּיֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּבׁשֹונה

הּוא – ר' ּבאֹות הּׁשּו"ע. לגבּולֹות מעבר הּמעׂשה ּבקו רצּויה ּבלּתי להֹוספה רמז הּימני, מהּקו יֹותר למּטה יֹורד הּוא – ק' ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּבאֹות

האחרים, הּקּוים לׁשני מחּבר הּוא – ח' ּבאֹות הּמעׂשּיֹות. הּמצֹות קּיּום לכללּות ּבנּגּוד הּמעׂשה, ּבקו לחּסרֹון הרֹומז ּדבר קּים, ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻלא

הּתֹורה. ּכבעלי ּולהתעּלֹות מּמּצבם לצאת רצֹון מּבלי ה'ּמעׂשה' אנׁשי ׁשל עמידתם על ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהרֹומז

ּדוקא אׁשר הּזה, ּבעֹולם ּבמעׂשיו האדם ילְך ּבּה הּנכֹונה והּדרְך האמּתי מקֹומֹו את מיּצג ה', ּבאֹות הּׂשמאלי הּקו ׁשל מקֹומֹו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָאמנם,

אְך הּתֹורה, הֹוראֹות ּוכפי הּמעׂשה קו להיֹות צריְך ּכי מראה ה' האֹות למּטה. העליֹונים את ימׁשיְך הפסקּבזה יׁשנֹו זה עם יחד ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

(וע"כ ּבעלי-הּתֹורה. ׁשל למדרגתם להּגיע ׁשֹואף זה ּומּצד מהּתֹורה רחּוקֹו מרּגיׁש הּוא ּתמיד ּכי – ּומחׁשבה לדּבּור הּמעׂשה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָּבין

ה"י" ּב[אֹות] נברא הּזה "העֹולם ב)אמרז"ל כט, ).(מנחות ְְְִֶַָָָָ

ּובכְך (ר'), לגמרי אֹותֹו לׁשלל אֹו ח') (ק' הּמעׂשה קו ׁשל האמּתי מקֹומֹו את ּולׁשּנֹות זֹו, ּדרְך על לחלק רצה ּבטענֹותיו קרח ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹאְך

ל"ּתחּתֹונים". "עליֹונים" ּבין ּומחלקת 'קרחה' ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹלגרם

אהרן.] ּכהּנת ג) ספרים. מלא ּבית ב) ּתכלת. ׁשּכּלּה טּלית א) הּמחלקת: ּפרטי לׁשלׁשת זה מקּׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֻֻ[ּבמקֹורֹו
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הקרב אתך וילוו עליך וישרתוך ואתה ובניך 
אתך לפני אהל העדת

מעמד  למעליותא  דשונה  דעתי  עניות  לפי  א....נראה 
וב'  במשכן  מאשר  השלישי  המקדש  לבית  בקשר  הכהנים 

המקדשות –
בית  "לבנות  בלאו-הכי  ושאי-אפשר  ההתחלה  שאז 
ובממונם"  בעצמן  ולסעד  לבנות  חייבין  ו"והכל  המקדש" 

)רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א הלכה יב(,
בנוי  וכמה(  כמה  ש)לדעת  הג'  המקדש  בבית  משא"כ 

ומשוכלל הוא יגלה ויבוא משמים1
ראה   – ועוד  א2.  עמוד  סוף  מא,  סוכה  פרש"י   –
וגם   .60 הערה  המקדש  בית  ערך  תלמודית  אנציקלופדיא 
הרמב"ם )הלכות מלכים ריש פרק יא ובסופו( – י"ל דכותב 
אופן הודאי, אפילו בלא זכו, שאז משיח יבנה בית המקדש. 

ולא פליג )כ"כ, וכידוע הכלל שלא לאפושי במחלוקת( –
בית  )בחנוכת  מתחילים  הכהנים  המקדש  בבית  שאז 
המקדש והמזבח, כמבואר בנבואת יחזקאל הכהן( והלווים – 

ילוו עליך וגו'.
לקוטי שיחות חלק לח עמוד 200

בה  הראשונה שיתחייבו  שמירת המקדש היא המצוה  ב. 
המקדש  בית  ויתגלה  ירד  שבו  הראשון  ברגע  ומיד  תיכף 

למטה3, כי:
כיון   – המקדש  בבית  התלויות  המצוות  שאר  לכל  בנוגע 
ביום  מסויים  בזמן  שקיומה  מיוחד,  זמן  לה  יש  מצוה  שכל 
המקדש  בית  יתגלה  שבו  בהזמן  תלוי  זה  הרי  בלילה4,  או 
שאז יתחילו לקיים המצוה השייכת לזמן זה; משא"כ בנוגע 
וכל  היום  כל  במשך  שזמנה  להדעות   – המקדש  לשמירת 
בית  ויתגלה  ירד  שבו  היום  במשך  זמן  בכל  הרי   – הלילה 

המקדש יתחייבו תיכף ומיד בקיום מצוה זו.
תורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ, ח"ג עמוד 93

יח, ד – ונלוו עליך ושמרו את משמרת 
אהל מועד וזר לא יקרב אליכם

ג. ונלוו. ד' במסורה. ונלוו עליך, ואידך ונלוו עליהם רבים 

1( בבית המקדש הג' ש)לדעת כמה וכמה( בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבוא משמים: עיין 

תרומה  פרשת  רסט.  רסח.  סימן  בשלח  פרשת  התורה  על  וגאולה  משיח  ילקוט  בזה 

סימן עח סעיף ו. פרשת שמיני סימן נג. פרשת בחוקותי סימן נה סעיף יז.

וגאולה על התורה פרשת אמור  ילקוט משיח  עיין  פרש"י סוכה מא, סוף עמוד א:   )2

סימן       , ובהנסמן שם.

3( שבו ירד ויתגלה בית המקדש למטה: עיין רש"י סוכה מא. )עיין ילקוט משיח וגאולה 

פרשת  רסט.  רסח.  סימן  בשלח  פרשת  ו.  סעיף  עח  סימן  תרומה  פרשת  התורה  על 

שמיני סימן נג. פרשת בחוקותי סימן נה סעיף יג.

4( ובלשון הידוע – "כל יומא ויומא עביד עבידתי'" )זהר ח"א רה, סע"א. ח"ג צד, רע"ב(. 

ועד"ז במשך היום גופא – שבכל שעה ובכל רגע ישנה ה"עבידתי'" המיוחדת לזמן זה.

בחלקלקות )דניאל יא, לד(. ונלוו גוים רבים אל ה' ביום ההוא 
ציון ישאלו דרך הנה פניהם באו  ב, טו(.  )זכרי'  לי לעם  והיו 
ונלוו עליהם רבים בחלקלקות  נ, ה(. פירוש  וגו' )ירמי'  ונלוו 
המשכילים  ומן  לה(  שם,  )דניאל  כדכתיב  לישראל  להצר 
יכשלו וגו' עד עת קץ. אבל כשיבא הקץ ונלוו גויים אל ה' וגו' 
נכר  ובני  ה(  סא,  )ישעי'  כדכתיב  וישרתוך  עליך  ונלוו  והיינו 

אכריכם וכרמיכם.
בעל הטורים

יח, י – בקדש הקדשים תאכלנו כל זכר 
יאכל אותו קדש יהיה לך

ד. בקדש הקדשים תאכלנו כל זכר יאכל אותו קדש יהי' 
לך. איכא למידק תיבת קודש יהי' לך יתר. גם קדש קדשים 
יהי' לך מיבעי לי' כאשר אמר מקדש הקדשים קדש קדשים 
לך הוא. גם תיבת יהי' לך מורה שאינו קודש ולך יהי' קדש. 
גם הוה לי' למימר לשון רבים לך הם תאכלם אותם יהיו לשון 

רבים, ואמר תאכלנו אותו יהי' לשון יחיד.
הלכה  הבחירה  דבית  ו  )פרק  הרמב"ם  כתב  ויראה, 
חריבה  שהיא  פי  על  אף  בעזרה  קדשים  קדשי  אוכלין  טו(5 
והשיגו  לבא.  ולעתיד  לשעתה  קדשה  ראשונה  שקדושה 
הראב"ד דגם למאן דאמר קדושה שני' קדשה לעתיד לבא 
היינו דוקא בשאר ארץ ישראל ולא במקדש וירושלים, שידע 
קדשה  ולא  הגואל  בביאת  לעתיד  להתקדש  שעתיד  עזרא 
לעתיד והנכנס עתה אין בו כרת, כך נגלה לי מסוד ה' ליראיו.

זהו אומרו בקדש הקדשים תאכלנו, ואף בזמן החרבן קדש 
יהי' לך לעתיד, ונתן טעם כמו שכתב הרמב"ם )שם הלכה טז( 
שהשכינה לא זזה משם, קדש שהיא השכינה יהי' לעולם שם 
שנאמר והשימותי את מקדשכם קדושים אף שהם שוממין 

ולא בשאר ארץ ישראל.
תאכלנו  הקדשים  בקדש  קאמר  הכי  הראב"ד  ולסברת 
יהי'  ונתן טעם קדש  יהי' לך למעט בחרבנו,  ובתנאי שקדש 
קדושתה  בטלה  טעמא  ומהאי  הגואל  בזמן  לבא  לעתיד  לך 

בחרבנה.
היום  שהיא  ישראל  עזרת  זה  מקום  קאמר  דהכי  ויתכן 
קדש הקדשים, יבא זמן שקדש יהי' לך כשאר קדושת ארץ 
בחרבנה  קדושתה  שבטלה  קדשים  קדש  יקרא  ולא  ישראל 

והנכנס בטומאה לא יתחייב כרת.
עץ החיים

5( ויראה, כתב הרמב"ם )פרק ו דבית הבחירה הלכה טו(: עיין גם לקמן סימן קלו. )ועיין 

גם עד"ז ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת צו סימן צ(.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת קרח
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i"yx£Á¯˜ ÁwiÂ∑ּתנחּומא רּבי ּבמדרׁש נדרׁשת יפה זֹו ˜¯Á.ּפרׁשה ÁwiÂ∑להיֹות אחד לצד עצמֹו את לקח «ƒ«…«ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ«ƒ«…«ְְְִֶֶַַַָָ
ּבמחלקת. להחזיק העדה מּׁשאר נחלק "ואתּפלג", אֹונקלּוס ׁשּתרּגם וזהּו הּכהּנה, על לעֹורר העדה מּתֹו ְְְְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻנחלק

טו)וכן סנהדראֹות(איוב ראׁשי מׁש קרח" "וּיּקח אחר: ּדבר ּבניֿאדם. מּׁשאר להפליג אֹות לֹוקח ,"לּב מהּֿיּקח" : ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר ּכמֹו ּבדברים, כ)ׁשּבהם אתֿאהרן",(במדבר "קח יד): ּדברים"(הושע עּמכם "קחּו :.ÈÂÏŒÔa ˙‰˜ŒÔa ¯‰ˆÈŒÔa∑ ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ∆ƒ¿»∆¿»∆≈ƒ

ׁשּנאמר מחלקּתם, על ׁשמֹו יּזכר ׁשּלא עצמֹו, על רחמים ׁשּבּקׁש "ּבןֿיעקב", הזּכיר מט)ולא אלּֿתחד(בראשית "ּבקהלם : ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֻ
ׁשּנאמר הּימים, ּבדברי הּדּוכן על ּבהתיחסם קרח? על ׁשמֹו נזּכר והיכן ו)ּכבדי". א ּבןֿקרח(דה"י "ּבןֿאביסף : ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ּבןֿיׂשראל" ּבןֿלוי ּבןֿקהת Ì¯È·‡Â.ּבןֿיצהר Ô˙„Â∑(תנחומא),ּתימנה ּבחניתם ׁשרּוי ראּובן ׁשבט ׁשהיה ּבׁשביל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָ¿»»«¬ƒ»ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
עם לחלק קרח ראה ּומה לׁשכנֹו. אֹוי לרׁשע, אֹוי ּבמחלקּתֹו: קרח עם נׁשּתּתפּו ּתימנה, החֹונים ּובניו לקהת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻׁשכן
קרח: אמר הּדּבּור. ּפי על קהת ּבני על נׂשיא מׁשה ׁשּמּנהּו עּזיאל, ּבן אליצפן ׁשל נׂשיאּותֹו על נתקּנא ְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻמׁשה?

ׁשּנאמר היּו, ארּבעה אּבא ו)אחי ואחד(שמות מל אחד ּגדּלה: ּבניו ׁשני נטלּו הּבכֹור עמרם וגֹו'". קהת "ּובני : ְְְְְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
אחיו ּבן את נׂשיא מּנה והּוא לעמרם? ׁשני ׁשהּוא יצהר, ּבן ׁשאני אני, לא הּׁשנּיה? את לּטל ראּוי מי ּגדֹול; ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹּכהן
ראּובן מּׁשבט רּבן סנהדראֹות, ראׁשי ר"נ וכּנס עמד עׂשה? מה ּדבריו! את ּומבּטל עליו חֹולק הריני מּכּלם! ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻהּקטן

אֹומר הּוא ּולהּלן מֹועד", קריאי עדה "נׂשיאי ׁשּנאמר: ּבֹו, וכּיֹוצא וחבריו ׁשדאּור ּבן אליצּור והם (במדברׁשכניו, ְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּתכלתא) ׁשל ׁשּכּלּה טּלית לֹו: אמרּו מׁשה, לפני ועמדּו ּבאּו ּתכלת, ׁשּכּלן טּליתֹות והלּביׁשן העדה". קרּואי "אּלה :ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻ

ׁשל אחד חּוט אחר, מין ׁשל טּלית אפׁשר? עליו. לׂשחק התחילּו חּיבת! להם: אמר ּפטּורה? אֹו ּבציצית ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָחּיבת
עצמּה? את ּתפטר לא ּתכלת, ׁשּכּלּה זֹו ּפֹוטרּה. ¯‡Ô·e.ּתכלת È�a∑ואבירם ּפלתּדתן ּבן .ואֹון ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻ¿≈¿≈ְֲִֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr g zegiy ihewl)

קרח א)וּיּקח "(טז, "וּיּקח" ּתרּגם "ואתּפלגאּונקלּוס רׁש"י ּכתב וכן מּלׁשֹוןנחלק". הּוא וקרח ּבמחלקת". להחזיק העדה מּׁשאר ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹ

ּתעׂשּו (לא תתּגֹודדּו" "לא ׁשל מהּסמיכּות ּולהעיר מהראׁש). הּׂשער ּתליׁשת (ּכגֹון והתחּלקּות נּתּוק – ּפּלּוג ׁשּמׁשמעּותּה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ"קרחה",

.(578) מחלק"ת ּגימטרּיא - ר"ע קר"ח יפֹות: ּובפנים קרחה". תׂשימּו ל"ולא אגּדֹות) ְְְְְֲֲִִִִַָָָָָָֹֻֻאגּדֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 102 'nr g"g y"ewl 'ieri)
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קרח א)וּיּקח (טז, ִַַ��ַֹ
הרמז: ּובדרְך החסידּות ע"פ קרח ׁשל מחלקּתֹו ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻמהּות

ה'נֹועם ּוכמ"ש לּתחּתֹונים. עליֹונים ּבין מחלקת לגרם ׁשרצה ּומחלקת, קרחה מּלׁשֹון – "קרח" ׁשמֹו: ּבכללּות נרמז קרח ׁשל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹחטאֹו

ּבעֹולם". ׁשלֹום לעׂשֹות "ׁשּנּתנה הּתֹורה הפְך הּמבּדיל', 'רקיע ע"ד ׁשהּוא ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאלימלְך'

ח': ר' ק' - ׁשמֹו ּבאֹותּיֹות ׁשּטתֹו רמּוזה יֹותר, ְְְְִִִִֵָָָּובפרטּיּות

למחׁשבה רֹומזים הימני והּקו העליֹון הּקו ּומעׂשה. ּדּבּור מחׁשבה הּנפׁש: לבּוׁשי לׁשלׁשת רֹומזים הּללּו ׁשּבאֹותּיֹות הּקוים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשלׁשת

לּמעׂשה. רֹומז הּׂשמאלי והּקו ְְְֲִִֵֶַַַַַָודּבּור,

אליהם. ּבינֹו מפסיק רווח וכן והּדּבּור, הּמחׁשבה לגבּולֹות מּתחת עֹובר אינּנּו הראּוי; ּבמקֹומֹו ּבדּיּוק הּמעׂשה קו ממּקם – ה' ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻּבאֹות

הראּוי: ּבמקֹומֹו אינֹו הּמעׂשה, קו הּׂשמאלי, הּקו ּבהם – ח' ר' ק' מהאֹותּיֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּבׁשֹונה

הּוא – ר' ּבאֹות הּׁשּו"ע. לגבּולֹות מעבר הּמעׂשה ּבקו רצּויה ּבלּתי להֹוספה רמז הּימני, מהּקו יֹותר למּטה יֹורד הּוא – ק' ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּבאֹות

האחרים, הּקּוים לׁשני מחּבר הּוא – ח' ּבאֹות הּמעׂשּיֹות. הּמצֹות קּיּום לכללּות ּבנּגּוד הּמעׂשה, ּבקו לחּסרֹון הרֹומז ּדבר קּים, ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻלא

הּתֹורה. ּכבעלי ּולהתעּלֹות מּמּצבם לצאת רצֹון מּבלי ה'ּמעׂשה' אנׁשי ׁשל עמידתם על ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהרֹומז

ּדוקא אׁשר הּזה, ּבעֹולם ּבמעׂשיו האדם ילְך ּבּה הּנכֹונה והּדרְך האמּתי מקֹומֹו את מיּצג ה', ּבאֹות הּׂשמאלי הּקו ׁשל מקֹומֹו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָאמנם,

אְך הּתֹורה, הֹוראֹות ּוכפי הּמעׂשה קו להיֹות צריְך ּכי מראה ה' האֹות למּטה. העליֹונים את ימׁשיְך הפסקּבזה יׁשנֹו זה עם יחד ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

(וע"כ ּבעלי-הּתֹורה. ׁשל למדרגתם להּגיע ׁשֹואף זה ּומּצד מהּתֹורה רחּוקֹו מרּגיׁש הּוא ּתמיד ּכי – ּומחׁשבה לדּבּור הּמעׂשה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָּבין

ה"י" ּב[אֹות] נברא הּזה "העֹולם ב)אמרז"ל כט, ).(מנחות ְְְִֶַָָָָ

ּובכְך (ר'), לגמרי אֹותֹו לׁשלל אֹו ח') (ק' הּמעׂשה קו ׁשל האמּתי מקֹומֹו את ּולׁשּנֹות זֹו, ּדרְך על לחלק רצה ּבטענֹותיו קרח ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹאְך

ל"ּתחּתֹונים". "עליֹונים" ּבין ּומחלקת 'קרחה' ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹלגרם

אהרן.] ּכהּנת ג) ספרים. מלא ּבית ב) ּתכלת. ׁשּכּלּה טּלית א) הּמחלקת: ּפרטי לׁשלׁשת זה מקּׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֻֻ[ּבמקֹורֹו

ÈÂÏא ¯a ˙‰˜ ¯a ¯‰ˆÈ ¯a Á¯˜ ‚Ït˙‡Â¿ƒ¿¿≈…««ƒ¿»«¿»«≈ƒ
È�a ˙Ït ¯a ÔB‡Â ·‡ÈÏ‡ È�a Ì¯È·‡Â Ô˙„Â¿»»«¬ƒ»¿≈¡ƒ»¿«∆∆¿≈

:Ô·e‡¿̄≈
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(â)íëì-áø íäìà eøîàiå ïøäà-ìòå äLî-ìò eìäwiå©¦¨«£º©¤´§©©«£ÀŸ©«Ÿ§´£¥¤»©¨¤¼
eàOðúz òecîe ýåýé íëBúáe íéLã÷ ílk äãòä-ìë ék¦³¨¨«¥¨Æª¨´§¦½§−̈§Ÿ̈®©¬©¦§©§−

:ýåýé ìä÷-ìò©§©¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌÎÏŒ·¯∑ּגדּלה לעצמכם לקחּתם מּדאי יֹותר ˜„ÌÈL.הרּבה Ìlk∑(תנחומא)מּפי ּבסיני ּדברים ׁשמעּו ּכּלם «»∆ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֻÀ»¿…ƒְְְִִִִַָָָֻ

e‡O�˙z.הּגבּורה ÚecÓe∑ׁשמעּתם לבּדכם אּתם לא ּכהּנה, לאחי לברר ל היה לא מלכּות, אּתה לקחּת אם ְַָ««ƒ¿«¿ְְְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ
ׁשמעּו העדה ּכל ,אלהי ה' אנכי .ּבסיני ְְֱִִֵֶַָָָָָֹֹ

(ã):åéðt-ìò ìtiå äLî òîLiå©¦§©´¤½©¦−Ÿ©¨¨«
i"yx£ÂÈ�tŒÏÚ ÏtiÂ∑(מ"ר ּבעגל(תנחומא. חטאּו רביעי: סרחֹון ּבידם זה ׁשּכבר הּמחלקת, לב)מּפני מׁשה",(שמות "ויחל : «ƒ…«»»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

יא)ּבּמתאֹוננים ּבמרּגלים(במדבר מׁשה", "וּיתּפּלל יד): קרח(שם ׁשל ּבמחלקּתֹו מצרים", וׁשמעּו אלֿה' מׁשה "וּיאמר : ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹֹֹֻ
רב ּכׁשּסרח וׁשלׁש, ּוׁשּתים ּפעם אֹוהבֹו עליו ּופּיס אביו על ׁשּסרח מל לבן מׁשל ידיו. ידינתרּׁשלּו נתרּׁשלּו יעית ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מּמּני עֹוד יקּבל לא ׁשּמא ,הּמל על אטריח מתי עד אמר: ההּוא, רמב"ן.האֹוהב ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

(ä)ýåýé òãéå ø÷a øîàì Búãò-ìk-ìàå çø÷-ìà øaãéå©§©¥̧¤¹Ÿ©§¤¨£¨»¥Ÿ¼ÂŸ¤§Ÿ©¸§Ÿ̈¯
øLà úàå åéìà áéø÷äå LBãwä-úàå Bì-øLà-úà¤£¤²§¤©¨−§¦§¦´¥¨®§¥²£¤¬

:åéìà áéø÷é Ba-øçáé¦§©−©§¦¬¥¨«
i"yx£'B‚Â Ú„ÈÂ ¯˜a∑רבהעּתה לדחֹותם)(במדבר מתּכּון היה והּוא לפניו, להראֹות נכֹון ולא לנּו היא ׁשכרּות עת …∆¿…«¿ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָֹ

ּבהם יחזרּו ‡˙BÏŒ¯L‡Œ.ׁשּמא '‰ Ú„ÈÂ ¯˜a∑לוּיה אליו∑È¯˜‰Â·.לכהּנה∑LB„w‰Œ˙‡Â.לעבֹודת אֹותם ְְֶֶַָָ…∆¿…«∆¬∆ְֲִַַָ¿∆«»ְִָֻ¿ƒ¿ƒֵָָ
חּלק(תנחומא) ּגבּולֹות מׁשה: להם אמר – ּבקר ּומדרׁשֹו: לׁשמּוׁשיּה. יקרב לקדמֹוהי, ויקרב ּכן: מֹוכיח והּתרּגּום .ְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר זֹו, את לבּטל ּתּוכלּו ּכן לערב? ּבקר להפ אּתם יכֹולים ּבעֹולמֹו, א)הקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא "ויהיֿערב(בראשית : ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
ּכ וּיבּדל". כג)ויהיֿבקר... וגֹו'"(דה"א להקּדיׁשֹו אהרן "וּיּבדל רמב"ן.: ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹ

ÔB‰Ïג e¯Ó‡Â Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ eL�k˙‡Â¿ƒ¿¿»«…∆¿««¬…«¬»¿
ÔÈLÈc˜ ÔB‰lk ‡zL�k ÏÎ È¯‡ ÔBÎÏ ÈbÒ«ƒ¿¬≈»¿ƒ¿»»¿«ƒƒ
Ôez‡ ÔÈ„ ‡Óe ÈÈ„ ‡z�ÎL ‡È¯L ÔB‰È�È·e≈≈«¿»¿ƒ¿»«¿»»≈«

:ÈÈ„ ‡Ï‰˜ ÏÚ ÔÈ·¯·¯˙Óƒ¿«¿¿ƒ«¿»»«¿»

‡È‰Bt:ד ÏÚ ÏÙ�e ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«««ƒ

ÓÈÓÏ¯ה dzL�k Ïk ÌÚÂ Á¯˜ ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ…«¿ƒ»¿ƒ¿≈¿≈«
LÈc˜c ˙ÈÂ dÏ ¯LÎc ˙È ÈÈ Ú„B‰ÈÂ ‡¯Ùˆa¿«¿»ƒ«¿»»¿»«≈¿»¿«ƒ
·¯˜È d· ÈÚ¯˙È Èc ˙ÈÂ È‰BÓ„˜Ï ·¯˜ÈÂƒ»≈»√»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ≈¿»≈

:dLenLÏ¿ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבמּוסרֹו אהרן ּכי וּיּפלּו, ולא ּפניו. על וּיּפל ְְְֲִִִַַַַָָָֹֹֹ(ד)

הּמחלקת ּבכל ּדבר ענה לא ְְְִֶַַָָָָָָֹֹֻּובקּדּׁשתֹו

קרח ׁשּמעלת ּוכמֹודה ּכמחריׁש ויהי ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַֹהּזֹו,

מׁשה ּכדבר עֹוׂשה הּוא אבל מּמעלתֹו ְְֲֲִִֶֶַַָָָּגדֹולה

:מל ּגזרת ְְֵֵֶֶַַּומקּים

וטעם BÏ.(ה) ¯L‡ ˙‡ '‰ Ú„ÈÂלעבֹודת ְַַ¿…«∆¬∆ֲַַ

‰LB„w,לוּיה, ˙‡Â,רׁש"י לׁשֹון לכהּנה, ְִָ¿∆«»ְִִַָָֻ

אם הּׁשם ׁשּיֹודיע הּכתּוב יאמר ּפרׁש. ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹויפה

יד) ח (לעיל ׁשּנאמר ּכענין ׁשּלֹו, הם ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַהלוּים

ּכענין ׁשּלֹו, הּבכֹורֹות עדין אֹו הלוּים, לי ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָוהיּו

ּכל לי ּכי יג) ג (שם ׁשּלאׁשּנאמר ּבכֹור, ְֱִִֶֶֶַָֹ

ּבלוּים, ‰LB„w,יחליפם ˙‡Âהּכהנים הם ְֲִִִֵַַ¿∆«»ֲִֵַֹ

אהרן וּיּבדל ׁשּנאמר ּכמֹו לעבֹודה, ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהמקּדׁשים

ּכי יג). כג א (דה"י קדׁשים קדׁש ְְִִִֶַָָֹלהקּדיׁשֹו

יחלק הלוּים על ּגם העם, עליו לאסף ּכדי ְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹקרח

והּנה לּבכֹורים. ּכּלה העבֹודה להחזיר ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֻוירצה

ּבחר ׁשּלא נֹודע הּבכֹורֹות אּלה נׂשרפּו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹּכאׁשר

אהרן קטרת נתקּבל וכאׁשר ּבעבֹודתם, ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּׁשם

הּקדֹוׁש: ׁשהּוא ֶַַָנֹודע

ÂÈÏ‡ ·È¯˜È Ba ¯Á·È ¯L‡ ˙‡Â ÌÚËּפעם ««¿≈¬∆ƒ¿««¿ƒ≈»ַַ

לֹו, אׁשר את הּׁשם ׁשּיֹודיע Â‡˙ׁשנית, ֲִִֵֵֶֶֶַַ¿∆

ÂÈÏ‡ ·È¯˜‰Â LB„w‰,מנחתֹו אל ויּׁשע מחר «»¿ƒ¿ƒ≈»ְְִִֶַָָָ

יפנה, לא מנחתם ואל האחרים ‡L¯ואל ˙‡Â ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָֹ¿∆¬∆

Ba ¯Á·Èהּוא לפניו לׁשרת לעמד לדֹורֹות, ƒ¿«ְְְֲֵַָָָֹ

לֹומר מחר. אליו יקריב הּימים, ּכל ְְְִִֵַַַַָָָָָוזרעֹו

עֹולם לדֹורֹות אֹות הּזה הּנּסיֹון להם ְְִִֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיה

זרעֹו על ולא הּנבחר על לא יחלקּו ְְְְְִֶַַַַַָֹֹֹׁשּלא

ְָלעֹולם:

·˙ÎÂּכּלם הּנקהלים אּלה ּכי חננאל, רּבנּו ¿»«ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֻ

טעם וזה קרח, מּׁשבט לוּים ¯·היּו ְְִִִֵֶֶַַַָֹ«

(Ê ˜ÂÒÙ) ÈÂÏ È�a ÌÎÏ,ÈÂÏ È�a ‡� eÚÓL »∆¿≈≈ƒƒ¿»¿≈≈ƒ

(Á ˜ÂÒÙ)נבחר ׁשבטם כל ּכי חׁשבּו אּולי ,ְְְִִִַַָָָ

עד לאחיו, ּכבֹוד חלק מעצמֹו ּומׁשה ְְְִִֵֶַַַָָָָֻלכהּנה

ָּכאן:

‰ÏÈÏÁÂמאתים אלהינּו מׁשרתי ּבׁשבט ׁשהיּו ¿»ƒ»ְְְֱֵֵֵֶֶַָָָֹ

מרי ּבני ּונׂשיאים קרּואים ְְְֲִִִִִִֵֶַוחמּׁשים

על ּומּלינים ׁשבטם ּובגדֹול ּברּבם ְְְְֲִִִִִַַַַָָמבעטים

היּו לא ּבלבד, ההּוא הּׁשבט מן היּו ואּלּו ְְִִִֵֶַַָָָֹה'.

לאמר מּמחרת מתלֹוננים יׂשראל מּטֹות ְְְֳִִִִֵֵַָָָָֹּכל

לא ּכי ו), יז (להלן ה' עם את המּתם ֲִִֶֶֶַַֹאּתם

וגם ואהרן. מׁשה מּׁשבט רק מת להם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמת

ׁשבטי מּכל הּמחלקת ּכי ראיה הּמּטה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבאֹות

ּפרׁש והּכתּוב היא. È�aÓיׂשראל ÌÈL�‡Â ְְִִֵֵַַָָ«¬»ƒƒ¿≈

(· ˜ÂÒÙ) Ï‡¯NÈהּׁשבטים מּכל היּו ּכי להּגיד , ƒ¿»≈ְְִִִִַַָָָ

ּבלבד: הּנזּכרים הּׁשנים מן ְְְִִִִִַַַָָֹלא

Ï·‡טעםÎÏ ·¯,ÈÂÏ È�a Ìקרח ּכי ּבעבּור ¬»ַַ«»∆¿≈≈ƒֲִַַֹ

רֹוצה לכבֹודם ּכי הּׁשבטים לכל מפּתה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָהיה

(פסוק אמר ּכאׁשר לבכֹוריהם העבֹודה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָלהחזיר

˜„ÌÈLB,ג) Ìlk ‰„Ú‰ ÏÎ Èkּבחכמתֹו ּומׁשה ƒ»»≈»À»¿ƒְְֶָָ

ּכהּנתֹו על הּוא ּכי העם לכל לּבֹו מצּפּון ְְְִִִַַָָָָָֻּגּלה

ׁשבטֹו, ּבכבֹוד לֹו ׁשּדי ואמר ÌÎÏצֹועק, ·¯ ְְְִִֵֶַַָ«»∆

.ÈÂÏ È�aואמר ÈÂÏ,וחזר È�a ‡� eÚÓLלקרח ¿≈≈ƒְְַַָָƒ¿»¿≈≈ƒְַֹ

טעם וזה (ÂÒÙ˜ּגדֹולם, Á¯˜ Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ ְְֶַַָ«…∆∆∆…«

(Áדברי ּכי לוי, ּבני עם ּדבריו ּכֹולל אבל ,ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָ

ׁשּלא הּׁשבט ּולכל לֹו ּפּיּוס ּבחכמתֹו ְְְִֵֶֶֶַָָָֹמׁשה

אחריו: מהם אדם ֲִֵֵֶַָָָָיּמׁש

‰p‰Âהּזאת הּמחׁשבה חׁשב מעצמֹו מׁשה ¿ƒ≈ְֲֵֶַַַַַָָָֹ

ּכי קרּבנֹות, מּׁשאר יֹותר ּבּקטרת ְְְְִִֵֶַָָָָָֹורצה

קטרת ּבהקריבם ּכי ואביהּוא ּבנדב ּכבר ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹראה

להקטיר לאהרן והּתיר נׂשרפּו, ה' לפני ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹזרה

הּבקר קטרת ׁשהיתה אֹו הּׁשעה, לצר ְְְֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹאֹותּה

ּובטח ּכּמׁשּפט, הּנרֹות את ּבהעלֹותֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָׁשהקטיר

מלאכיו ועצת עבּדֹו ּדבר מקים הּׁשם ּכי ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָמׁשה

ְִַיּׁשלים:

LÈÂּכי ÂÈ�t,אֹומרים, ÏÚ ÏtiÂ ‰LÓ ÚÓLiÂ ¿≈ְִִ«ƒ¿«∆«ƒ…«»»

ואז ּיעׂשה, מה לדעת הּׁשם את ְְֲִֵֶֶַַַַַָָלדרׁש

לֹו ‰'נאמר Ú„BÈÂ ¯˜aזה נזּכר ולא וגו', ֱֶַ…∆¿«ְְִֶַֹ

ּכי הראיתי ּוכבר לעם. מׁשה ּבסּפּור ְְְִִִֵֶֶַָָָרק

אל הּׁשם ּבדּבּור יארי ּפעם רּבים ְְֲִִִִֵֶַַַַַּבמקֹומֹות

gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k oey`x meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 329 'nr a"g y"ewl t"r)

Fz`xie 'd zad` ± dxFYl dxinXd©§¦¨©¨©£©§¦§¨

קרח א)וּיּקח (טז, ִַַ��ַֹ
המזּוזה מן ּפטּור ׁשּיהא מהּו ספרים מלא ּבית . . למׁשה ואמר קרח קפץ . . קרח פי"ח)וּיּקח (במדב"ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ּבהיֹותֹו להסּתּפק יכֹול ּבתֹורה, וגדּוׁש ׁשּמלא אדם היינּו ספרים", מלא "ּבית היתה, קרח טענת הּדרּוׁש: ּבדרְך הענין לבאר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹויׁש

"ׁשמע" ּבפרׁשת ויראה, אהבה ענינם ׁשּבמזּוזה ׁשמֹוע" אם "והיה "ׁשמע" ּדפרׁשּיֹות ויראתֹו, ה' מאהבת מּמזּוזה" ּו"פטּור ּתֹורה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָּבעל

יראה. ענינּה ׁשמֹוע", אם "והיה ּופרׁשת "ואהבּת" ְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָָָָָנאמר

"ּבית ּכן ּׁשּבּבית, מה ּכל על ׁשֹומרת ׁשהמזּוזה ּדכמֹו הּתֹורה, ללּמּוד מכרחים ויראה ׁשאהבה ּבמזּוזה" "חּיב רּבנּו, מׁשה ענה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻוע"ז

ּוכמארז"ל ּתֹורתֹו על ׁשּיׁשמרּו ויראה לאהבה צריְך ּבתֹורה הּמלא אדם ספרים" ט)מלא ג, לחכמתֹו(אבות קֹודמת ׁשּיראתֹו "ּכל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

מתקּימת". רמב"ןחכמתֹו ְְִֶֶַָָ

(á)íéMîç ìàøNé-éðaî íéLðàå äLî éðôì eî÷iå©¨ª̧Æ¦§¥´¤½©«£¨¦¬¦§¥«¦§¨¥−£¦¦´
:íL-éLðà ãòBî éàø÷ äãò éàéNð íéúàîe¨¨®¦§¦¥¬¥¨²§¦¥¬¥−©§¥¥«

Ï‡¯NÈב È�aÓ ‡i¯·‚Â ‰LÓ Èt‡Ï eÓ˜Â¿»¿«≈…∆¿À¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÔÓÊ ÈÚ¯ÚÓ ‡zL�Î È·¯·¯ ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿¿≈¿ƒ¿»¿«¿≈¿«

:‡ÓLc ÔÈL�‡¡»ƒƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבמדרׁש נדרׁשת יפה זֹו ּפרׁשה קרח. וּיּקח ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ(א)

ב). (קרח ּתנחּומא ˜¯Á,רּבי ÁwiÂלקח ְִַַָ«ƒ«…«ַָ

העדה מּתֹו נחלק להיֹות אחד לצד ְְְְִִֵֶֶַַַָָָעצמֹו

אּונקלּוס ׁשּתרּגם וזהּו הּכהּנה, על ְְְְְְִֵֵֶֶַַָֻלעֹורר

ּבמחלקת, להחזיק העדה מּתֹו נחלק ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹואתּפלג,

לּב ּיּקח מה אֹותוכן לֹוקח יב), טו (איוב ְְֲִִֵֵֶַַָ

רׁש"י: לׁשֹון אדם, ּבני מּׁשאר ְְְְְִִִֵַַָָָָלהפליג

˙Ú„Âאמרּו אבל הרב. ּכפרּוׁש אינֹו הּמדרׁש ¿««ְְְֲִֵֵַַָָָָ

ׁשּלּבֹו ּפליגה, לׁשֹון אּלא וּיּקח אין ְִִִֵֶֶַַָָָָׁשם

ואינֹו .לּב ּיּקח מה ׁשּנאמר ּכענין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָלקחֹו

מה וכן אחד, לצד עצמֹו ׁשּלקח לֹומר ְְְֵֶֶֶַַַַַָָרֹוצה

להפליג אחד לצד אֹות ׁשּיּקח אינֹו ,לּב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָּיּקח

הּמדרׁש ּכּונת אבל אדם, ּבני מּׁשאר ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָעצמ

מה לעׂשֹות ּבלּבֹו עצה ׁשּלקח קרח, ְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹּבוּיּקח

העצה על ּתאמר הּלקיחה ּכי ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹּׁשּיסּפר,

ְֲַַָָוהּמחׁשבה:

ÔÎÂל יּקח ּמחׁשבה מה ,לּב ּיּקח מה ¿≈ְֲֲִִִֶַַַַָָָ

ּדּין ולית ּדין לית ּבּסתר ׁשּתחׁשב ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹלּב

ׁשּמּתֹו ,עיני ּירמזּון מה אֹו אֹותּה, תגּלה ְְְְִִֵֶֶֶַַָֹולא

האלהים, ּבמׁשּפט ּכֹופר ׁשאּתה נּכר ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹרמיזֹותי

עצמֹו. ּכמסּתיר ּתּגר ּתקרא אבל זה תפרׁש ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹולא

אּיֹוב ׁשּגּלה קדם לאּיֹוב זה אמר ְֱִִִִֶֶֶֶַַָָֹואליפז

הׁשּגחה לּבֹורא ׁשאין ּברּור ּבמאמר ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָמחׁשבּתֹו

(שם לֹו אמר ּולכ הּׁשפלים, הּנבראים ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָּבפרטי

ערפל הבעד אל ּידע מה ואמרּת יג) ְְְֲֵֶַַַַַָָָָכב

ּבֹו. לּמתּבֹונן ההּוא הּמענה ענין והּוא ְְְְֲִִִֵֶַַַַַיׁשּפֹוט,

(משלי מּוסרי קחּו ּבמחׁשבה, לקיחה לׁשֹון ְְְְְִִֵַָָָָָוכן

כג): יז (ירמיה מּוסר קחת ּולבלּתי י), ְְִִַַָח

e¯Ó‡וידּבר וּיחלק טז) יח (רבה ּבּמדרׁש עֹוד »¿ְְְִֵַַַַַָֹ

מה וּיּקח, אּלא נאמר אינֹו קרח ְֱִֵֶֶַַַַַַַָֹויצו

אמר נטלֹו, לּבֹו אּלא ּכלּום לקח לא ְְִֶַַַָָָָָֹּלקח,

ׁשּפרׁשּתי. ּכמה והּוא ,לּב ּיּקח מה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָהּכתּוב

לא הענין ּפתר ואתּפלג, ׁשּתרּגם ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹואּונקלּוס

על ּתרּגם וכן רּבים, ּבמקֹומֹות ּכמנהגֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָהּלׁשֹון

ּפלּוגּתא על יד) יז (להלן קרח דקרח,ּדבר ְְְְַַַַָֹֹ

ּבעצת טז) לא (להלן ּבלעם ּבדבר ְְְְֲִִִֵַַַָותרּגם

ּבתרּגּומֹו: הענין מזּכיר הּוא ּכי ְְְְְִִִִַַָָָּבלעם,

‡"¯Âאמר,Á¯˜ ÁwiÂ,קצרה ּדר אנׁשים, ¿ַָ«ƒ«…«ְֲִֶֶָָָ

ואחרים כ). טז (ש"א לחם חמֹור ְֲֲִֵֶֶַּכמֹו

ואּיה צבעֹון ּבני ואּלה ּכמֹו "ודתן" ּכי ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָאמרּו

קרח וּיּקח ותּקּונֹו כד), לו (בראשית ְֲִִַַַַָֹוענה

ואבירם: ֲִַָָָּדתן

ÈÙÏeּבּלׁשֹון הּוא הגּון ּכי ,צר אין דעּתי ¿ƒְִִֵֶַַָָֹ

וּיּקהלּו וּיקּומּו ודתן קרח וּיּקח ְֲִִֶַַַַַַָָָָֹֹׁשּיאמר

מעׂשה ּתחּלת ּבכל ּכי אהרן, ועל מׁשה ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָֹעל

ּבּמעׂשה התעֹוררּות לׁשֹון והּוא לקיחה ְְְְֲִִֶַַָָָֹּתבא

את ּבחּייו לֹו וּיּצב לקח ואבׁשלֹום וכן ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָההּוא,

ּכי לפרׁש ּתחּפץ ואם יח). יח (ש"ב ְְְִִֵֶֶַַָֹמּצבת

וּיּקח כן אחרי יזּכיר אׁשר הּדבר על ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּלקיחה

ּכ ּבחּייו, לֹו וּיּצב הּמּצבת את ְְֶֶֶֶַַַַַַָָָאבׁשלֹום

יׂשראל מּבני האנׁשים את קרח וּיּקח ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּתפרׁש

וּיּקהלּו מׁשה לפני וּיקּומּו ּומאתים ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָחמּׁשים

אהרן: ועל מׁשה ְֲֶַַַֹעל

¯Ó‡Âּבמדּבר היה הּדבר זה ּכי אברהם רּבי ¿»«ְְְִִִֶַַַַָָָָָָ

ונבּדלּו הּבכֹורים נחלפּו ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִֶֶַַַסיני

עׂשה מׁשה ׁשאדֹוננּו יׂשראל חׁשבּו ּכי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָהלוּים,

קהת לבני ּגם לאחיו, ּגדּלה לתת מּדעּתֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻזה

ׁשהם לוי ּבני ּולכל אליו קרֹובים ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָׁשהם

היֹותם ּבעבּור עליו קׁשרּו והלוּים ְְְְְֱֲִִִִַַַָָָָמּמׁשּפחּתֹו,

ואבירם ּדתן וקׁשר ּולבניו, לאהרן ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָֹנתּונים

ּגם אביהם, מראּובן הּבכֹורה ׁשהסיר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָּבעבּור

היה: ּבכֹור ְַָָֹקרח

‰ÊÂאֹומר ׁשהּוא אברהם רּבי ׁשל מּדעּתֹו ¿∆ְְִִֵֶֶַַַָָ

ּבּתֹורה ּומאחר מקּדם אין רּבים ְְְִִֵַַָָָֻֻּבמקֹומֹות

ּדעּתי על ּכי א) ט (לעיל ּכתבּתי ּוכבר ְְְְִִִִַַַָָלרצֹונֹו.

יפרׁש אׁשר ּבמקֹום זּולתי ּכסדר הּתֹורה ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָּכל

ההק עניןהּכתּוב לצר ׁשם וגם והאחּור, ּדמה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹ

ּבמדּבר הּזה הּדבר היה אבל נכֹון, ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָּולטעם

המרּגלים: מעׂשה אחר ּברנע ּבקדׁש ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָּפארן

ÔBÎp‰Âאלצפן נׂשיאּות על קרח ׁשּכעס ּבדרׁש, ¿«»ְְְִִֶֶַַַַָָָֹ

א), קרח (תנחומא רּבֹותינּו ְֲֵַַַּכמאמר

ּגם ּובּקׁשּתם ׁשּנאמר ּכמֹו ּבאהרן ּגם ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַֹוקּנא

עּמֹו, ואבירם ּדתן ונמׁשכּו י). (פסוק ְְְְֲִִִַָָָָֻּכהּנה

אׁשר הּוא אביהם יעקב ּכי הּבכֹורה, על ְְֲֲֲִִֶֶַַַָֹֹולא

הם ּגם אבל ליֹוסף, ּונתנּה מראּובן ְְְְֲֵֵֵֵַָָָָָּבטלה

יג), (פסוק ּבּמדּבר להמיתנּו טענתם, ְְֲֲִִֵַַַָָָָאמרּו

(פסוק הביאתנּו ּודבׁש חלב זבת ארץ אל ְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֹולא

יד):

‰p‰Âארע לא סיני ּבמדּבר ּבהיֹותם יׂשראל ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ

העגל ּבדבר ּגם ּכי רעה, ׁשּום ְִִֵֶֶַַָָָָלהם

הּמתים היּו ּומפרסם ּגדֹול החטא ְְְִֵֵֶַַָָָָָֻׁשהיה

ׁשהתנּפל מׁשה ׁשל ּבתפּלתֹו ונּצלּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֻמעטים,

היּו והּנה לילה. וארּבעים יֹום ארּבעים ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָעליהם

ואּלּו אליו, וׁשֹומעים ּכנפׁשם אֹותֹו ְְְְְֲִִִֵַָָאֹוהבים

היה ההּוא ּבּזמן מׁשה על מֹורד אדם ְֵֶַַַַָָָָָָהיה

אהרן ּגדּלת קרח סבל ולכן אֹותֹו, סֹוקלים ְְְֲִֵַַַַָָָָֹֹֻהעם

ׁשל מעׂשיו וכל הלוּים מעלת הּבכֹורים ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָוסבלּו

ונׂשרפּו ּפארן מדּבר אל ּבבֹואם אבל ְְְְְֲִִֶֶַָָָָמׁשה.

רּבים, הּתאוה ּבקברֹות ּומתּו ּתבערה ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָּבאׁש

מׁשה התּפּלל לא ּבמרגלים חטאּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹוכאׁשר

נׂשיאי ּומתּו מהם, הּגזרה ּבטלה ולא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹעליהם

ּכל על ונגזר ה', לפני ּבּמּגפה הּׁשבטים ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּכל

היתה אז ימּותּו, וׁשם ּבּמדּבר ׁשּיּתּמּו ְְְִִֶַַָָָָָָָָהעם

ּכי ּבלּבם אֹומרים והיּו מרה העם ּכל ְְְִִִֶֶָָָָָָָנפׁש

מצא ואז ּתּקלֹות, מׁשה ּבדברי להם ְְְִֵֶֶַָָָָָָיבֹואּו

יׁשמעּו ּכי וחׁשב מעׂשיו על לחלק מקֹום ְְְֲֲִִַַַַַָָָֹֹקרח

העם: ֵָָָאליו

‰ÊÂלהמיתנּו" הּנהטעם אמרּו ּבּמדּבר", ¿∆ְְֲִִִֵֵַַַַָָ

קּימּת ולא הּזה הּמקֹום אל אֹותנּו ְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹהבאת

ּודבׁש, חלב זבת ארץ לנּו לתת ּׁשּנדרּת מה ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבנּו

ּבּמדּבר נמּות אבל ּכלל, נחלה לנּו נתּת לא ְְֲֲִִַַַַָָָָָָָֹּכי

מן יצאּו לא זרענּו ּגם ּכי ׁשם, ּכלים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹונהיה

ּׁשּנדרּת מה הּבנים מן ויּבטל לעֹולם, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּמדּבר

טעם וזה האבֹות. מן נתּבּטל ּכאׁשר ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלהם

המרּגלים ּגזרת אחר הּזה ּבּמקֹום הנה ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָּתלּונתם

ִָמּיד:

,·B¯w‰Â,ּבכֹורֹות ּכּלם הּנקהלים אּלה היּו ּכי ¿«»ְְִִִֵֶַָָָֻ

הּכהנה, על להם חרה ּכן על ְִֵֶַַַָָָָֻּכי

ּכמנהגם מחּתֹות ׁשּיּקחּו מׁשה להם אמר ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָּולכ

ּבהם הּׁשם יבחר אם הּדבר ויתּגּלה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהראׁשֹון

ּבּכהנים: ֲִַֹאֹו
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(â)íëì-áø íäìà eøîàiå ïøäà-ìòå äLî-ìò eìäwiå©¦¨«£º©¤´§©©«£ÀŸ©«Ÿ§´£¥¤»©¨¤¼
eàOðúz òecîe ýåýé íëBúáe íéLã÷ ílk äãòä-ìë ék¦³¨¨«¥¨Æª¨´§¦½§−̈§Ÿ̈®©¬©¦§©§−

:ýåýé ìä÷-ìò©§©¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌÎÏŒ·¯∑ּגדּלה לעצמכם לקחּתם מּדאי יֹותר ˜„ÌÈL.הרּבה Ìlk∑(תנחומא)מּפי ּבסיני ּדברים ׁשמעּו ּכּלם «»∆ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֻÀ»¿…ƒְְְִִִִַָָָֻ

e‡O�˙z.הּגבּורה ÚecÓe∑ׁשמעּתם לבּדכם אּתם לא ּכהּנה, לאחי לברר ל היה לא מלכּות, אּתה לקחּת אם ְַָ««ƒ¿«¿ְְְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ
ׁשמעּו העדה ּכל ,אלהי ה' אנכי .ּבסיני ְְֱִִֵֶַָָָָָֹֹ

(ã):åéðt-ìò ìtiå äLî òîLiå©¦§©´¤½©¦−Ÿ©¨¨«
i"yx£ÂÈ�tŒÏÚ ÏtiÂ∑(מ"ר ּבעגל(תנחומא. חטאּו רביעי: סרחֹון ּבידם זה ׁשּכבר הּמחלקת, לב)מּפני מׁשה",(שמות "ויחל : «ƒ…«»»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

יא)ּבּמתאֹוננים ּבמרּגלים(במדבר מׁשה", "וּיתּפּלל יד): קרח(שם ׁשל ּבמחלקּתֹו מצרים", וׁשמעּו אלֿה' מׁשה "וּיאמר : ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹֹֹֻ
רב ּכׁשּסרח וׁשלׁש, ּוׁשּתים ּפעם אֹוהבֹו עליו ּופּיס אביו על ׁשּסרח מל לבן מׁשל ידיו. ידינתרּׁשלּו נתרּׁשלּו יעית ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מּמּני עֹוד יקּבל לא ׁשּמא ,הּמל על אטריח מתי עד אמר: ההּוא, רמב"ן.האֹוהב ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

(ä)ýåýé òãéå ø÷a øîàì Búãò-ìk-ìàå çø÷-ìà øaãéå©§©¥̧¤¹Ÿ©§¤¨£¨»¥Ÿ¼ÂŸ¤§Ÿ©¸§Ÿ̈¯
øLà úàå åéìà áéø÷äå LBãwä-úàå Bì-øLà-úà¤£¤²§¤©¨−§¦§¦´¥¨®§¥²£¤¬

:åéìà áéø÷é Ba-øçáé¦§©−©§¦¬¥¨«
i"yx£'B‚Â Ú„ÈÂ ¯˜a∑רבהעּתה לדחֹותם)(במדבר מתּכּון היה והּוא לפניו, להראֹות נכֹון ולא לנּו היא ׁשכרּות עת …∆¿…«¿ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָֹ

ּבהם יחזרּו ‡˙BÏŒ¯L‡Œ.ׁשּמא '‰ Ú„ÈÂ ¯˜a∑לוּיה אליו∑È¯˜‰Â·.לכהּנה∑LB„w‰Œ˙‡Â.לעבֹודת אֹותם ְְֶֶַָָ…∆¿…«∆¬∆ְֲִַַָ¿∆«»ְִָֻ¿ƒ¿ƒֵָָ
חּלק(תנחומא) ּגבּולֹות מׁשה: להם אמר – ּבקר ּומדרׁשֹו: לׁשמּוׁשיּה. יקרב לקדמֹוהי, ויקרב ּכן: מֹוכיח והּתרּגּום .ְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר זֹו, את לבּטל ּתּוכלּו ּכן לערב? ּבקר להפ אּתם יכֹולים ּבעֹולמֹו, א)הקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא "ויהיֿערב(בראשית : ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
ּכ וּיבּדל". כג)ויהיֿבקר... וגֹו'"(דה"א להקּדיׁשֹו אהרן "וּיּבדל רמב"ן.: ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹ

ÔB‰Ïג e¯Ó‡Â Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ eL�k˙‡Â¿ƒ¿¿»«…∆¿««¬…«¬»¿
ÔÈLÈc˜ ÔB‰lk ‡zL�k ÏÎ È¯‡ ÔBÎÏ ÈbÒ«ƒ¿¬≈»¿ƒ¿»»¿«ƒƒ
Ôez‡ ÔÈ„ ‡Óe ÈÈ„ ‡z�ÎL ‡È¯L ÔB‰È�È·e≈≈«¿»¿ƒ¿»«¿»»≈«

:ÈÈ„ ‡Ï‰˜ ÏÚ ÔÈ·¯·¯˙Óƒ¿«¿¿ƒ«¿»»«¿»

‡È‰Bt:ד ÏÚ ÏÙ�e ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«««ƒ

ÓÈÓÏ¯ה dzL�k Ïk ÌÚÂ Á¯˜ ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ…«¿ƒ»¿ƒ¿≈¿≈«
LÈc˜c ˙ÈÂ dÏ ¯LÎc ˙È ÈÈ Ú„B‰ÈÂ ‡¯Ùˆa¿«¿»ƒ«¿»»¿»«≈¿»¿«ƒ
·¯˜È d· ÈÚ¯˙È Èc ˙ÈÂ È‰BÓ„˜Ï ·¯˜ÈÂƒ»≈»√»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ≈¿»≈

:dLenLÏ¿ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבמּוסרֹו אהרן ּכי וּיּפלּו, ולא ּפניו. על וּיּפל ְְְֲִִִַַַַָָָֹֹֹ(ד)

הּמחלקת ּבכל ּדבר ענה לא ְְְִֶַַָָָָָָֹֹֻּובקּדּׁשתֹו

קרח ׁשּמעלת ּוכמֹודה ּכמחריׁש ויהי ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַֹהּזֹו,

מׁשה ּכדבר עֹוׂשה הּוא אבל מּמעלתֹו ְְֲֲִִֶֶַַָָָּגדֹולה

:מל ּגזרת ְְֵֵֶֶַַּומקּים

וטעם BÏ.(ה) ¯L‡ ˙‡ '‰ Ú„ÈÂלעבֹודת ְַַ¿…«∆¬∆ֲַַ

‰LB„w,לוּיה, ˙‡Â,רׁש"י לׁשֹון לכהּנה, ְִָ¿∆«»ְִִַָָֻ

אם הּׁשם ׁשּיֹודיע הּכתּוב יאמר ּפרׁש. ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹויפה

יד) ח (לעיל ׁשּנאמר ּכענין ׁשּלֹו, הם ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַהלוּים

ּכענין ׁשּלֹו, הּבכֹורֹות עדין אֹו הלוּים, לי ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָוהיּו

ּכל לי ּכי יג) ג (שם ׁשּלאׁשּנאמר ּבכֹור, ְֱִִֶֶֶַָֹ

ּבלוּים, ‰LB„w,יחליפם ˙‡Âהּכהנים הם ְֲִִִֵַַ¿∆«»ֲִֵַֹ

אהרן וּיּבדל ׁשּנאמר ּכמֹו לעבֹודה, ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהמקּדׁשים

ּכי יג). כג א (דה"י קדׁשים קדׁש ְְִִִֶַָָֹלהקּדיׁשֹו

יחלק הלוּים על ּגם העם, עליו לאסף ּכדי ְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹקרח

והּנה לּבכֹורים. ּכּלה העבֹודה להחזיר ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֻוירצה

ּבחר ׁשּלא נֹודע הּבכֹורֹות אּלה נׂשרפּו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹּכאׁשר

אהרן קטרת נתקּבל וכאׁשר ּבעבֹודתם, ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּׁשם

הּקדֹוׁש: ׁשהּוא ֶַַָנֹודע

ÂÈÏ‡ ·È¯˜È Ba ¯Á·È ¯L‡ ˙‡Â ÌÚËּפעם ««¿≈¬∆ƒ¿««¿ƒ≈»ַַ

לֹו, אׁשר את הּׁשם ׁשּיֹודיע Â‡˙ׁשנית, ֲִִֵֵֶֶֶַַ¿∆

ÂÈÏ‡ ·È¯˜‰Â LB„w‰,מנחתֹו אל ויּׁשע מחר «»¿ƒ¿ƒ≈»ְְִִֶַָָָ

יפנה, לא מנחתם ואל האחרים ‡L¯ואל ˙‡Â ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָֹ¿∆¬∆

Ba ¯Á·Èהּוא לפניו לׁשרת לעמד לדֹורֹות, ƒ¿«ְְְֲֵַָָָֹ

לֹומר מחר. אליו יקריב הּימים, ּכל ְְְִִֵַַַַָָָָָוזרעֹו

עֹולם לדֹורֹות אֹות הּזה הּנּסיֹון להם ְְִִֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיה

זרעֹו על ולא הּנבחר על לא יחלקּו ְְְְְִֶַַַַַָֹֹֹׁשּלא

ְָלעֹולם:

·˙ÎÂּכּלם הּנקהלים אּלה ּכי חננאל, רּבנּו ¿»«ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֻ

טעם וזה קרח, מּׁשבט לוּים ¯·היּו ְְִִִֵֶֶַַַָֹ«

(Ê ˜ÂÒÙ) ÈÂÏ È�a ÌÎÏ,ÈÂÏ È�a ‡� eÚÓL »∆¿≈≈ƒƒ¿»¿≈≈ƒ

(Á ˜ÂÒÙ)נבחר ׁשבטם כל ּכי חׁשבּו אּולי ,ְְְִִִַַָָָ

עד לאחיו, ּכבֹוד חלק מעצמֹו ּומׁשה ְְְִִֵֶַַַָָָָֻלכהּנה

ָּכאן:

‰ÏÈÏÁÂמאתים אלהינּו מׁשרתי ּבׁשבט ׁשהיּו ¿»ƒ»ְְְֱֵֵֵֶֶַָָָֹ

מרי ּבני ּונׂשיאים קרּואים ְְְֲִִִִִִֵֶַוחמּׁשים

על ּומּלינים ׁשבטם ּובגדֹול ּברּבם ְְְְֲִִִִִַַַַָָמבעטים

היּו לא ּבלבד, ההּוא הּׁשבט מן היּו ואּלּו ְְִִִֵֶַַָָָֹה'.

לאמר מּמחרת מתלֹוננים יׂשראל מּטֹות ְְְֳִִִִֵֵַָָָָֹּכל

לא ּכי ו), יז (להלן ה' עם את המּתם ֲִִֶֶֶַַֹאּתם

וגם ואהרן. מׁשה מּׁשבט רק מת להם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמת

ׁשבטי מּכל הּמחלקת ּכי ראיה הּמּטה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבאֹות

ּפרׁש והּכתּוב היא. È�aÓיׂשראל ÌÈL�‡Â ְְִִֵֵַַָָ«¬»ƒƒ¿≈

(· ˜ÂÒÙ) Ï‡¯NÈהּׁשבטים מּכל היּו ּכי להּגיד , ƒ¿»≈ְְִִִִַַָָָ

ּבלבד: הּנזּכרים הּׁשנים מן ְְְִִִִִַַַָָֹלא

Ï·‡טעםÎÏ ·¯,ÈÂÏ È�a Ìקרח ּכי ּבעבּור ¬»ַַ«»∆¿≈≈ƒֲִַַֹ

רֹוצה לכבֹודם ּכי הּׁשבטים לכל מפּתה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָהיה

(פסוק אמר ּכאׁשר לבכֹוריהם העבֹודה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָלהחזיר

˜„ÌÈLB,ג) Ìlk ‰„Ú‰ ÏÎ Èkּבחכמתֹו ּומׁשה ƒ»»≈»À»¿ƒְְֶָָ

ּכהּנתֹו על הּוא ּכי העם לכל לּבֹו מצּפּון ְְְִִִַַָָָָָֻּגּלה

ׁשבטֹו, ּבכבֹוד לֹו ׁשּדי ואמר ÌÎÏצֹועק, ·¯ ְְְִִֵֶַַָ«»∆

.ÈÂÏ È�aואמר ÈÂÏ,וחזר È�a ‡� eÚÓLלקרח ¿≈≈ƒְְַַָָƒ¿»¿≈≈ƒְַֹ

טעם וזה (ÂÒÙ˜ּגדֹולם, Á¯˜ Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ ְְֶַַָ«…∆∆∆…«

(Áדברי ּכי לוי, ּבני עם ּדבריו ּכֹולל אבל ,ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָ

ׁשּלא הּׁשבט ּולכל לֹו ּפּיּוס ּבחכמתֹו ְְְִֵֶֶֶַָָָֹמׁשה

אחריו: מהם אדם ֲִֵֵֶַָָָָיּמׁש

‰p‰Âהּזאת הּמחׁשבה חׁשב מעצמֹו מׁשה ¿ƒ≈ְֲֵֶַַַַַָָָֹ

ּכי קרּבנֹות, מּׁשאר יֹותר ּבּקטרת ְְְְִִֵֶַָָָָָֹורצה

קטרת ּבהקריבם ּכי ואביהּוא ּבנדב ּכבר ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹראה

להקטיר לאהרן והּתיר נׂשרפּו, ה' לפני ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹזרה

הּבקר קטרת ׁשהיתה אֹו הּׁשעה, לצר ְְְֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹאֹותּה

ּובטח ּכּמׁשּפט, הּנרֹות את ּבהעלֹותֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָׁשהקטיר

מלאכיו ועצת עבּדֹו ּדבר מקים הּׁשם ּכי ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָמׁשה

ְִַיּׁשלים:

LÈÂּכי ÂÈ�t,אֹומרים, ÏÚ ÏtiÂ ‰LÓ ÚÓLiÂ ¿≈ְִִ«ƒ¿«∆«ƒ…«»»

ואז ּיעׂשה, מה לדעת הּׁשם את ְְֲִֵֶֶַַַַַָָלדרׁש

לֹו ‰'נאמר Ú„BÈÂ ¯˜aזה נזּכר ולא וגו', ֱֶַ…∆¿«ְְִֶַֹ

ּכי הראיתי ּוכבר לעם. מׁשה ּבסּפּור ְְְִִִֵֶֶַָָָרק

אל הּׁשם ּבדּבּור יארי ּפעם רּבים ְְֲִִִִֵֶַַַַַּבמקֹומֹות



gxwנב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k oey`x meil inei xeriy

ּתׁשּובה, עׂשּו ׁשּבניו לפי יפה ראה ולא ּבעצמֹו. ותלה טעה – הּקדֹוׁש" הּוא ה' "אׁשרֿיבחר נמלט: ואחד ְְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹאֹובדים
יפה. רֹואה היה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא∑¯·ÌÎÏŒ.(תנחומא)ּומׁשה על לחלק ּבעצמכם נטלּתם ּגדֹול .ּדבר ֶֶֶָָָֹ«»∆ְְְְְֲֶֶַַַַַָָָָָֹ

(ç):éåì éða àð-eòîL çø÷-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤®Ÿ©¦§¨−§¥¬¥¦«
i"yx£ÈÂÏ È�a ‡�ŒeÚÓL Á¯˜ŒÏ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑:אמר ערף, קׁשה ׁשראהּו ּכיון רּכים. ּדברים עּמֹו לדּבר התחיל «…∆…∆∆…«ƒ¿»¿≈≈ƒְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

לוי" ּבני "ׁשמעּוֿנא ּבהם: לזרז התחיל ּכּלם. אל ּגם אדּבר עּמֹו, ויאבדּו הּׁשבטים ׁשאר יׁשּתּתפּו ׁשּלא .עד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ

(è)úãòî íëúà ìàøNé éäìà ìécáä-ék íkî èòîä©«§©´¦¤À¦«¦§¦Á¡Ÿ¥̧¦§¨¥³¤§¤Æ¥«£©´
ïkLî úãáò-úà ãáòì åéìà íëúà áéø÷äì ìàøNé¦§¨¥½§©§¦¬¤§¤−¥¨®©«£ÀŸ¤£Ÿ©Æ¦§©´

ì äãòä éðôì ãîòìå ýåýé:íúøL §Ÿ̈½§©«£²Ÿ¦§¥¬¨«¥−̈§¨«§¨«
i"yx£‰„Ú‰ È�ÙÏ „ÓÚÏÂ∑הּדּוכן על .לׁשיר ¿«¬…ƒ¿≈»≈»ִַַָָ

(é)éçà-ìk-úàå Eúà áø÷iåízLwáe Czà éåì-éðá E ©©§¥Æ«Ÿ§½§¤¨©¤¬§¥«¥¦−¦¨®¦©§¤−
:äpäk-íb©§ª¨«

i"yx£E˙‡ ·¯˜iÂ∑יׂשראל עדת ׁשאר מּמּנּו ׁשהרחיק ׁשרּות .לאֹותֹו ««¿≈…¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

(àé)ïøäàå ýåýé-ìò íéãòpä Eúãò-ìëå äzà ïëì̈¥À©¨Æ§¨£¨´§½©«Ÿ¨¦−©§Ÿ̈®§©«£´Ÿ
:åéìò eðélú ék àeä-äî©½¦¬©¦−¨¨«

i"yx£ÔÎÏ∑לנּו ולא לאהרן, ּכהּנה לתת עׂשיתי ּבׁשליחּותֹו ּכי עלֿה', אּת הּנעדים וכלֿעדת אּתה ,ּכ ּבׁשביל »≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ
הּזה הּמחלקת רמב"ן.הּוא ֲֶֶַַַֹ

(áé)eøîàiå áàéìà éða íøéáàìå ïúãì àø÷ì äLî çìLiå©¦§©´¤½¦§²Ÿ§¨¨¬§©«£¦−̈§¥´¡¦¨®©«Ÿ§−
:äìòð àì¬Ÿ©«£¤«

i"yx£'B‚Â ‰LÓ ÁÏLiÂ∑(קי ּבדברי(סנהדרין להׁשלימם אחריהם מחּזר מׁשה ׁשהיה ּבמחלקת, מחזיקין ׁשאין מּכאן, «ƒ¿«…∆¿ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
�ÏÚ‰.ׁשלֹום ‡Ï∑ירידה אּלא להם ׁשאין הכׁשילם, רמב"ן.ּפיהם ָ…«¬∆ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ

ÈÂÏ:ח È�a ÔÚÎ eÚÓL Á¯˜Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…«¿»¿«¿≈≈ƒ

„Ï‡¯NÈט ‡‰Ï‡ L¯Ù‡ È¯‡ ÔBÎÏ ¯Úf‰«¿≈¿¬≈«¿≈¡»»¿ƒ¿»≈
ÔBÎ˙È ‡·¯˜Ï Ï‡¯NÈ„ ‡zL�kÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿»»»»¿
ÈÈ„ ‡�kLÓ ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ¿«»»¿««¿¿»«¿»

:ÔB‰˙eLnLÏ ‡zL�k Ì„˜ Ì˜ÓÏe¿≈«√»¿ƒ¿»¿«»¿

ÔÚÎeי CnÚ ÈÂÏ È�a CÈÁ‡ Ïk ˙ÈÂ C˙È ·¯˜Â¿»≈»»¿»»«»¿≈≈ƒƒ»¿«
:‡˙a¯ ‡˙p‰k Û‡ ÔÚa Ôez‡«»»«¿À¿»«¿»

ÈÈיא ÏÚ Ôez�ncÊ‡c CzL�k ÏÎÂ z‡ ÔÎa¿≈«¿¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»
:È‰BÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‡e‰ ‰Ó Ô¯‰‡Â¿«¬…»¬≈ƒ¿««¿¬ƒ

È�aיב Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï È¯˜ÓÏ ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆¿ƒ¿≈¿»»¿«¬ƒ»¿≈
:˜q� ‡Ï e¯Ó‡Â ·‡ÈÏ‡¡ƒ»«¬»»ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,ּכ ּבׁשביל לכן, .עדת וכל אּתה לכן ְְְֲִִֵֵַָָָָָָ(יא)

ּכי ה', על הנֹועדים עדת וכל ְְֲִִַַַָָָָאּתה

ולא לאהרן, ּכהּנה לתת עׂשיתי ְְְְֲִִִִֵַָָָֹֹֻּבׁשליחּותֹו

יאמר ּכן, ואם רׁש"י. לׁשֹון הּזה, הּמחלקת ְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹלנּו

על לא ה' על הּנֹועדים אּתם עדת וכל ְְֲִֶַַַַַָָָָֹאּתה

נֹוסף: הּנֹועדים ה"א ּכי אמר, ור"א ְֲִִַַַַָָֹאהרן.

ÔÎzÈÂהּנֹועדים עדת וכל אּתה לכן ׁשּיאמר, ¿ƒ»≈ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ

לפני היּו אהרן, על לא ּכי ה', ְֱֲִִֵַַַֹֹעל

ּבּתנאים הּוא קצר ּומקרא מחר. אהרן עם ְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹהּׁשם

ּדּבר מּתחּלה ּכי הּכתּוב, וענין הזּכיר. ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָאׁשר

ה' ויֹודע ּבקר לאמר עדתֹו ּכל ואל קרח ְְֲֵֶֶֶַַָָֹֹֹאל

לכם רב קרח עם לדּבר חזר ּכ ואחר ְְִֵֶַַַַַַָָָֹוגו',

לוי, ּבני נא ׁשמעּו לבּדֹו לקרח ואמר לוי, ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָֹּבני

על הנֹועדים עדת וכל אּתה ואמר חזר ְְְְֲִַַַַַָָָָָָָּולכ

עדתֹו, ּכל על רק הענׁש לבּדֹו עליו אין ּכי ְֲִֵֶַַַָָָָָֹה',

ה': על נֹועדים כּלם ִִַָָֻּכי

הּנה ולאבירם. לדתן לקרא מׁשה וּיׁשלח ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ(יב)

ּכקרח, הּזֹו הּמחלקת ּבעלי היּו הם ואבירם ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹּדתן

וּיקּומּו ואבירם ודתן קרח וּיּקח ׁשאמר ְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֹּכמֹו

ׁשהם וגו', יׂשראל מּבני ואנׁשים מׁשה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָלפני

והּנה אהרן. ועל מׁשה על אֹותם ְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹהּמקהילים

לֹו ואמר עדתֹו, ּכל ואל קרח אל ּדּבר ְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹמׁשה

ּדּבר אליו ּכי ,עדת וכל אּתה יא) (פסוק ְְֲִִֵֶַָָָָעֹוד

ּבהם: הּגדֹול הּוא ּכי ְִִֶַָָָּתחּלה

‰p‰Â,ּכן ּגם ואבירם ּדתן עדת היּו הּנֹועדים ¿ƒ≈ֲֲִִֵַַַַָָָָָ

עּמהם ּגם לדּבר עּתה רצה ְְִֵֶַַַָָָָָּולכ

ׁשהם הּנֹועדים ּכל ועל עצמם על ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּולהזהירם

ּדברים טֹובים ּבדברים אֹותם ּולפּיס ְְְֲִִִִֵַָָָָָעדתם

ּפּיּוס קרח עם ּדבריו ּכי ליׂשראל, ְְְִִִִִִֵַָָָֹנחּומים

לבּדם: לוי ְְִִֵֵַָלבני

,"ÁÏLiÂ" ÌÚËעם ּבדּברֹו מּלפניו הלכּו ּכי «««ƒ¿«ְְְְִִִַָָָ

קרח אל מׁשה וּיאמר כן ואחרי ְֲֵֵֶֶֶַַַַֹֹֹקרח,

ׁשם, לפניו עֹומד עֹודּנּו היה אׁשר ח) ְֲֵֶֶָָָָָ(פסוק

ׁשהיה מּפני לוּיהאֹו ּבמחנה עֹומד לוי קרח ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

ּבּיֹום היה זה ּכל ּכי מׁשה, לאהל ְִֶֶֶַָָָָֹסמּו

מחר ואהרן והם אּתה אמר ּכאׁשר ְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֹהראׁשֹון

(פסוק להם ׁשאמר הּבקר והּוא טז), ְֶֶֶַַָָֹ(פסוק

לֹו: אׁשר את ה' ויֹודע ּבקר ְֲֶֶֶַֹה)

ÔÎzÈÂחׁשּובים עדה נׂשיאי ואבירם ּדתן ׁשהיּו ¿ƒ»≈ְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָ

מתרּצים הם היּו ואם ּפלת, ּבן ְְִִִֵֵֶֶֶַָמאֹון

לא ּכן על עצתם, אחר הֹול אֹון היה ֲֵֵֵַַַָָָָָֹאליו

עּמהם היה ולא בא, לא והּנה אליו. ְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹׁשלח

ּכׁשהלכּו מּלפניו הל ּכי קרח, עדת עם ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹולא

ולא קרח עם נתוּכח ּכאׁשר ואבירם ּדתן ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹלהם

אׁשּתֹו ּבעצת ּבֹו חזר ׁשּכבר ׁשם, ְְֲִֶַַַַָָָהּוׁשב

קט:). (סנהדרין רּבֹותינּו ּכמאמר ְֲִִֵֶַַַָׁשהּצילתֹו,

ּדתן עם ׁשּנבלע הזּכירֹו לא הּכתּוב הּנה ְְִִִִִִֵֶַַָָָֹּכי

הּנֹועדים העדה ּבתֹו היה לא והּוא ְְֲִִֵַַָָָָָָֹואבירם,

חמּׁשים היּו ּכי הּקטרת, ּבמקריבי ה' ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹעל

ּתחּלה: הּנזּכרים ארּבעה מּלבד ְְְְִִִִִַַַַָָָָָּומאתים

gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k oey`x meil inei xeriy

(å):Búãò-ìëå çø÷ úBzçî íëì-eç÷ eNò úàæ−Ÿ£®§«¨¤´©§½−Ÿ©§¨£¨«
i"yx£˙BzÁÓ ÌÎÏŒeÁ˜ eNÚ ˙‡Ê∑אמר ?ּכ להם לֹומר ראה מה …¬¿»∆«¿ֶַַָָָָָָ

אין אנּו אחד; ּבבית מתקּבצים ּכּלם) ואין (ס"א: וכּלם הרּבה, ּוכמרים הרּבה נימּוסים יׁש העּכּו"ם ּבדרכי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻלהם:
ּגדֹולה? ּכהּנה מבּקׁשים איׁש ר"נ ואּתם – אחד ּגדֹול וכהן אחד ּומזּבח אחת ותֹורה אחד ארֹון אחד, ה' אּלא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻלנּו

ּב רֹוצה אני ּבתֹוכֹו,אף נתּון הּמות וסם הּקרּבנֹות, מּכל החביבה הּקטרת היא מּכל, חביב ּתׁשמיׁש לכם הא ,כ ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
וכי ּבקדּׁשתֹו. הּוא ּכבר הּקדֹוׁש", הּוא ה' אׁשרֿיבחר האיׁש "והיה ּבהם: התרה לפיכ ואביהּוא, נדב נׂשרפּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻׁשּבֹו
ׁשּיבחר מי ּתתחּיבּו: ׁשּלא לכם אֹומר הריני מׁשה: להם אמר אּלא הּקדֹוׁש? הּוא ׁשּיּבחר ׁשּמי יֹודעים, אנּו ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאין

אֹובדים וכּלכם חי, יצא רבה)ּבֹו יד∑BzÁÓ˙.(במדבר ּבית להם ויׁש ּגחלים ּבהם ׁשחֹותין .ּכלים ְְְִֵֵֶַֻ«¿ְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - jli`e 187 'nr g"ig y"ewl t"r)

dlFcB dpEdkA WOWl Fzcre gxw oFvx§Ÿ©©£¨§©¥¦§¨§¨

מחּתֹות קחּו־לכם עׂשּו �ְַ�ְֶָ�ֲֹ�זאת
ּבכְך רֹוצה אני אף ּגדֹולה, ּכהּונה מבּקׁשים איׁש ר"ן ואּתם אחד, ּגדֹול וכהן כּו' אחד ה' אּלא לנּו אין ובפרש"י)אנּו ו. (טז, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

"אף ּבאמרֹו ּבדּבּור, אפי' עּמהם עצמֹו את מׁשה ׁשּכלל מתאים ואיְך אהרן, ׁשל ּכהּנתֹו על נחלקּו ועדתֹו קרח הרי ּתמּוּה, ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻלכאֹורה

ּבכְך"? רֹוצה ְֲִֶָאני

לעֹולם" יאמינּו ּבָך ׁש"ּגם למׁשה הבטיח הּקּב"ה הרי קרח, ׁשל מחלקּתֹו ּבעּקר ּתמיהה ּבהקּדים זה לבאר ט)ויׁש יט, ואיְך(יתרו , ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

סנהדראֹות" ראׁשי "ר"ן עליו ודתן)חלקּו ד"ה א טז, ?(רש"י ְְְֵֶַָָָָָ

מרצֹונם נבעה ּגדֹולה" ּכהּונה מבּקׁשים איׁש ר"ן "אּתם – ּכהּונה" ּגם "ּובּקׁשּתם וטעּותם ּבמׁשה, האמינּו ועדתֹו קרח ׁשּגם ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹועכצ"ל

הּכהּונה. למעלת ְְְֲִַַַַַָלהּגיע

קדׁשים" קדׁש להקּדיׁשֹו גֹו' "וּיבּדל לׁשרתֹו", ה' לפני ׁש"עֹומד ּגדֹולה, ּבכהּונה הּמעלה ּגדל את הבינּו ׁשּכאׁשר כג,והינּו, א (דה"י ְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

לפעליג) הם יכֹולים ּכמֹו"כ וכיֹו"ב, ּדין ּגזר לבּטל הּקּב"ה אצל לפעל יכֹולה ׁשּתפּלה ּדכמֹו וחׁשבּו לזה. נׁשּתֹוקקּו הם ּגם ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּנה

ּגדֹולה. לכהּונה ְְְִִֶָָׁשּיזּכּו

להם ׁשאמר להםוזהּו אפׁשר אי ׁשּבפעל ורק הּוא. טֹוב רצֹון ּגדֹולה ּבכהּונה לׁשּמׁש ּורצֹונם ּדתׁשּוקתם ּבכְך". רֹוצה אני "אף מׁשה ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

אחד". ּגדֹול מ"ּכהן יֹותר להיֹות אפׁשר אי ּכמֹו"כ אחת" ותֹורה אחד ארֹון אחד ה' אּלא לנּו ׁש"אין ּדכמֹו ּגדֹולים, ּכהנים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹלהיֹות

(æ)ïäá-eðúe|ïäéìò eîéNå Là|øçî ýåýé éðôì úøè÷ §´¨¥´¥¿§¦ÁÁ£¥¤̧§¹Ÿ¤¦§¥³§Ÿ̈Æ¨½̈
éða íëì-áø LBãwä àeä ýåýé øçáé-øLà Léàä äéäå§¨À̈¨¦²£¤¦§©¬§Ÿ̈−´©¨®©¨¤−§¥¬

:éåì¥¦«
i"yx£ÈÂÏ È�a ÌÎÏŒ·¯∑אּלא לקרב, עליהם וקּבלּו ּבהם התרה ׁשּכ היּו, טּפׁשים ולא לכם. אמרּתי ּגדֹול ּדבר «»∆¿≈≈ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

זה? לׁשטּות ראה מה היה, ׁשּפּקח וקרח ּבנפׁשתם". האּלה החּטאים מחּתֹות "את ׁשּנאמר: נפׁשֹותם, על חטאּו ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהם
נמלט! אני ּבׁשבילֹו אמר: ואהרן. מׁשה ּכנגד ׁשּׁשקּול ׁשמּואל מּמּנּו: יֹוצאה ּגדֹולה ׁשלשלת ראה הטעּתֹו, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹעינֹו

ׁשּנאמר הּקדׁש, ּברּוח מתנּבאים ּכּלם ּבניו לבני עֹומדֹות מׁשמרֹות כה)וכ"ד א אמר:(ד"ה להימן". בנים "ּכלֿאּלה : ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ
ׁשּכּלם מׁשה מּפי ׁשּׁשמע חזקה לאֹותּה לבא נׁשּתּתף לכ אּדם? ואני מּמּני לעמד עתידה הּזאת הּגדּלה ּכל ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֻֻאפׁשר

ÏÎÂו Á¯˜ ÔÈzÁÓ ÔBÎÏ e·Ò e„È·Ú ‡c»ƒƒ»¿«¿¿»…«¿»
:dzL�k¿ƒ¿≈

˜BË¯˙ז ÔB‰ÈÏÚ eÈeLÂ ‡˙M‡ ÔB‰· e·‰Â¿»¿∆»»¿«ƒ¬≈¿∆
ÈÈ ÈÚ¯˙Èc ‡¯·b È‰ÈÂ ¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÒea¿ƒ√»¿»¿«ƒ≈«¿»¿ƒ¿¿≈¿»

:ÈÂÏ È�a ÔBÎÏ ÈbÒ LÈc˜ ‡e‰«ƒ«ƒ¿¿≈≈ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ּבהפ יעׂשה ּופעם מׁשה, ּבסּפּור ויקּצר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַמׁשה

ּבא ּכאׁשר ּכלל, האחד יזּכיר לא ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹולפעמים

הּכתּוב ׁשּסּפר ראּובן ּובני גד ּבני ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָּבמעׂשה

ּפי על נעׂשה והּוא ּבעצמֹו ּבמׁשה ְְְְֲֲִֶֶַַַַַָהּמעׂשה

אׁשר את לא) לב (להלן ׁשאמרּו ּכמֹו ְְֲֵֵֶֶַָהּׁשם,

ּביהֹוׁשע וכתּוב נעׂשה, ּכן לעבדי ה' ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֻּדּבר

אחּז ארץ אל הּגלעד ארץ אל ט) תם(כב ְֲִֶֶֶֶֶֶַָָָֻ

ואם מׁשה. ּביד ה' ּפי על בּה נאחזּו ְְֲֲִִֶֶַַָֹאׁשר

ּכענין הּׁשם, הסּכמת מּפני ּכן ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹנאמר

ּתתנחלּו אׁשר הארץ זאת יג) לד (להלן ְֲֲִֶֶֶַַָָָֹׁשאמר

לתׁשעת לתת ה' צּוה אׁשר ּבגֹורל ְְְֲִִֵֶַָָָָֹאתּה

הּדברים מן זה ויהיה הּמּטה, וחצי ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָהּמּטֹות

ּברּו הּקדֹוׁש והסּכים מּדעּתֹו מׁשה ְְְִִִֶֶַַָָָָׁשעׂשה

ׁשּיעׂשה נכֹון אינֹו פז.), (שבת ידֹו על ֲֵֶֶַַָָהּוא

ּכי ּברׁשּות, אּלא הארץ ּבחּלּוק ּדבר ְְִִִֶֶֶָָָָָמׁשה

ּתחלק לאּלה ּדכתיב יעׂשה, הּׁשם ּבמצות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּכל

וגו': ֶָָהארץ

ÈzÚ„Âיז (להלן לאהרן ׁשאמר ּובּמה ּבזה ¿«¿ƒְֲֶֶֶַַַָָֹ

קטרת, וׂשים הּמחּתה את קח ְְְִֶֶַַַָֹיא)

רּוח הּנקרא והּוא ּבהם ה' יד עליו ְְְִֶֶַַַָָָָָָׁשהיתה

ּברּוח ׁשהיּו ּוׁשלמה ּדוד ּבספרי ּכענין ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹהּקדׁש,

הּׁשם רּוח ב) כג (ש"ב ׁשאמר ּוכמֹו ְֵֶֶַַַַָֹהּקדׁש

ּבכל רּבינּו מׁשה ּכי לׁשֹוני. על ּומּלתֹו ּבי ְְִִִִִֵֶֶַַָָּדּבר

הּבית ענין ּפרׁשּתי ּכאׁשר הּוא, נאמן ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָּביתֹו

ּומּפני רּבֹות, ּפעמים והזּכרּתיו יט) לג ְְְְְִִִִֵַַָ(שמות

ּבהן הזּכר לא מׁשה ׁשל נבּואתֹו מּדר ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשאינֹו

ה': ְַּדבר

È˙È‡¯Âהּנזּכרת קטרת ּכל ׁשּתרּגם ּבאּונקלּוס ¿»ƒƒְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָֹ

אמר לא ּכלׁשֹונֹו, "קטרת" ְְִֶַַָָָָֹֹּבּפרׁשה

ׁשּסבר נראה ּכמנהגֹו, ּבּוסמין" "קטרת ְְְְְִִִֶֶֶַָָֹּבֹו

אבל הקּדׁש ׁשל הּסּמים קטרת היה ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא

עׂשה וכן לנּסיֹון, ׁשהקטיר בּה וכּיֹוצא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָלבֹונה

ׁשהיה רּבֹותינּו ודעת א). י (ויקרא אהרן ְְֲִֵֵֶַַַַָָֹּבבני

ירצה לא ואּולי הּנכֹון. והּוא הקּדׁש, ְְְְְִֵֶֶֶַַָֹֹקטרת

"ּבּוסמין" ּבֹו להֹוסיף הּקטרת לׁשּבח ְְְְְְִִֵֶַַַֹאּונקלּוס

ּבמצוה: ענינֹו ּבהעׂשֹות ְְְְִִֵַָָָרק
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ּתׁשּובה, עׂשּו ׁשּבניו לפי יפה ראה ולא ּבעצמֹו. ותלה טעה – הּקדֹוׁש" הּוא ה' "אׁשרֿיבחר נמלט: ואחד ְְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹאֹובדים
יפה. רֹואה היה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא∑¯·ÌÎÏŒ.(תנחומא)ּומׁשה על לחלק ּבעצמכם נטלּתם ּגדֹול .ּדבר ֶֶֶָָָֹ«»∆ְְְְְֲֶֶַַַַַָָָָָֹ

(ç):éåì éða àð-eòîL çø÷-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤®Ÿ©¦§¨−§¥¬¥¦«
i"yx£ÈÂÏ È�a ‡�ŒeÚÓL Á¯˜ŒÏ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑:אמר ערף, קׁשה ׁשראהּו ּכיון רּכים. ּדברים עּמֹו לדּבר התחיל «…∆…∆∆…«ƒ¿»¿≈≈ƒְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

לוי" ּבני "ׁשמעּוֿנא ּבהם: לזרז התחיל ּכּלם. אל ּגם אדּבר עּמֹו, ויאבדּו הּׁשבטים ׁשאר יׁשּתּתפּו ׁשּלא .עד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ

(è)úãòî íëúà ìàøNé éäìà ìécáä-ék íkî èòîä©«§©´¦¤À¦«¦§¦Á¡Ÿ¥̧¦§¨¥³¤§¤Æ¥«£©´
ïkLî úãáò-úà ãáòì åéìà íëúà áéø÷äì ìàøNé¦§¨¥½§©§¦¬¤§¤−¥¨®©«£ÀŸ¤£Ÿ©Æ¦§©´

ì äãòä éðôì ãîòìå ýåýé:íúøL §Ÿ̈½§©«£²Ÿ¦§¥¬¨«¥−̈§¨«§¨«
i"yx£‰„Ú‰ È�ÙÏ „ÓÚÏÂ∑הּדּוכן על .לׁשיר ¿«¬…ƒ¿≈»≈»ִַַָָ

(é)éçà-ìk-úàå Eúà áø÷iåízLwáe Czà éåì-éðá E ©©§¥Æ«Ÿ§½§¤¨©¤¬§¥«¥¦−¦¨®¦©§¤−
:äpäk-íb©§ª¨«

i"yx£E˙‡ ·¯˜iÂ∑יׂשראל עדת ׁשאר מּמּנּו ׁשהרחיק ׁשרּות .לאֹותֹו ««¿≈…¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

(àé)ïøäàå ýåýé-ìò íéãòpä Eúãò-ìëå äzà ïëì̈¥À©¨Æ§¨£¨´§½©«Ÿ¨¦−©§Ÿ̈®§©«£´Ÿ
:åéìò eðélú ék àeä-äî©½¦¬©¦−¨¨«

i"yx£ÔÎÏ∑לנּו ולא לאהרן, ּכהּנה לתת עׂשיתי ּבׁשליחּותֹו ּכי עלֿה', אּת הּנעדים וכלֿעדת אּתה ,ּכ ּבׁשביל »≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ
הּזה הּמחלקת רמב"ן.הּוא ֲֶֶַַַֹ

(áé)eøîàiå áàéìà éða íøéáàìå ïúãì àø÷ì äLî çìLiå©¦§©´¤½¦§²Ÿ§¨¨¬§©«£¦−̈§¥´¡¦¨®©«Ÿ§−
:äìòð àì¬Ÿ©«£¤«

i"yx£'B‚Â ‰LÓ ÁÏLiÂ∑(קי ּבדברי(סנהדרין להׁשלימם אחריהם מחּזר מׁשה ׁשהיה ּבמחלקת, מחזיקין ׁשאין מּכאן, «ƒ¿«…∆¿ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
�ÏÚ‰.ׁשלֹום ‡Ï∑ירידה אּלא להם ׁשאין הכׁשילם, רמב"ן.ּפיהם ָ…«¬∆ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ

ÈÂÏ:ח È�a ÔÚÎ eÚÓL Á¯˜Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…«¿»¿«¿≈≈ƒ

„Ï‡¯NÈט ‡‰Ï‡ L¯Ù‡ È¯‡ ÔBÎÏ ¯Úf‰«¿≈¿¬≈«¿≈¡»»¿ƒ¿»≈
ÔBÎ˙È ‡·¯˜Ï Ï‡¯NÈ„ ‡zL�kÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿»»»»¿
ÈÈ„ ‡�kLÓ ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ¿«»»¿««¿¿»«¿»

:ÔB‰˙eLnLÏ ‡zL�k Ì„˜ Ì˜ÓÏe¿≈«√»¿ƒ¿»¿«»¿

ÔÚÎeי CnÚ ÈÂÏ È�a CÈÁ‡ Ïk ˙ÈÂ C˙È ·¯˜Â¿»≈»»¿»»«»¿≈≈ƒƒ»¿«
:‡˙a¯ ‡˙p‰k Û‡ ÔÚa Ôez‡«»»«¿À¿»«¿»

ÈÈיא ÏÚ Ôez�ncÊ‡c CzL�k ÏÎÂ z‡ ÔÎa¿≈«¿¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»
:È‰BÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‡e‰ ‰Ó Ô¯‰‡Â¿«¬…»¬≈ƒ¿««¿¬ƒ

È�aיב Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï È¯˜ÓÏ ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆¿ƒ¿≈¿»»¿«¬ƒ»¿≈
:˜q� ‡Ï e¯Ó‡Â ·‡ÈÏ‡¡ƒ»«¬»»ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,ּכ ּבׁשביל לכן, .עדת וכל אּתה לכן ְְְֲִִֵֵַָָָָָָ(יא)

ּכי ה', על הנֹועדים עדת וכל ְְֲִִַַַָָָָאּתה

ולא לאהרן, ּכהּנה לתת עׂשיתי ְְְְֲִִִִֵַָָָֹֹֻּבׁשליחּותֹו

יאמר ּכן, ואם רׁש"י. לׁשֹון הּזה, הּמחלקת ְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹלנּו

על לא ה' על הּנֹועדים אּתם עדת וכל ְְֲִֶַַַַַָָָָֹאּתה

נֹוסף: הּנֹועדים ה"א ּכי אמר, ור"א ְֲִִַַַַָָֹאהרן.

ÔÎzÈÂהּנֹועדים עדת וכל אּתה לכן ׁשּיאמר, ¿ƒ»≈ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ

לפני היּו אהרן, על לא ּכי ה', ְֱֲִִֵַַַֹֹעל

ּבּתנאים הּוא קצר ּומקרא מחר. אהרן עם ְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹהּׁשם

ּדּבר מּתחּלה ּכי הּכתּוב, וענין הזּכיר. ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָאׁשר

ה' ויֹודע ּבקר לאמר עדתֹו ּכל ואל קרח ְְֲֵֶֶֶַַָָֹֹֹאל

לכם רב קרח עם לדּבר חזר ּכ ואחר ְְִֵֶַַַַַַָָָֹוגו',

לוי, ּבני נא ׁשמעּו לבּדֹו לקרח ואמר לוי, ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָֹּבני

על הנֹועדים עדת וכל אּתה ואמר חזר ְְְְֲִַַַַַָָָָָָָּולכ

עדתֹו, ּכל על רק הענׁש לבּדֹו עליו אין ּכי ְֲִֵֶַַַָָָָָֹה',

ה': על נֹועדים כּלם ִִַָָֻּכי

הּנה ולאבירם. לדתן לקרא מׁשה וּיׁשלח ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ(יב)

ּכקרח, הּזֹו הּמחלקת ּבעלי היּו הם ואבירם ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹּדתן

וּיקּומּו ואבירם ודתן קרח וּיּקח ׁשאמר ְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֹּכמֹו

ׁשהם וגו', יׂשראל מּבני ואנׁשים מׁשה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָלפני

והּנה אהרן. ועל מׁשה על אֹותם ְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹהּמקהילים

לֹו ואמר עדתֹו, ּכל ואל קרח אל ּדּבר ְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹמׁשה

ּדּבר אליו ּכי ,עדת וכל אּתה יא) (פסוק ְְֲִִֵֶַָָָָעֹוד

ּבהם: הּגדֹול הּוא ּכי ְִִֶַָָָּתחּלה

‰p‰Â,ּכן ּגם ואבירם ּדתן עדת היּו הּנֹועדים ¿ƒ≈ֲֲִִֵַַַַָָָָָ

עּמהם ּגם לדּבר עּתה רצה ְְִֵֶַַַָָָָָּולכ

ׁשהם הּנֹועדים ּכל ועל עצמם על ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּולהזהירם

ּדברים טֹובים ּבדברים אֹותם ּולפּיס ְְְֲִִִִֵַָָָָָעדתם

ּפּיּוס קרח עם ּדבריו ּכי ליׂשראל, ְְְִִִִִִֵַָָָֹנחּומים

לבּדם: לוי ְְִִֵֵַָלבני

,"ÁÏLiÂ" ÌÚËעם ּבדּברֹו מּלפניו הלכּו ּכי «««ƒ¿«ְְְְִִִַָָָ

קרח אל מׁשה וּיאמר כן ואחרי ְֲֵֵֶֶֶַַַַֹֹֹקרח,

ׁשם, לפניו עֹומד עֹודּנּו היה אׁשר ח) ְֲֵֶֶָָָָָ(פסוק

ׁשהיה מּפני לוּיהאֹו ּבמחנה עֹומד לוי קרח ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

ּבּיֹום היה זה ּכל ּכי מׁשה, לאהל ְִֶֶֶַָָָָֹסמּו

מחר ואהרן והם אּתה אמר ּכאׁשר ְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֹהראׁשֹון

(פסוק להם ׁשאמר הּבקר והּוא טז), ְֶֶֶַַָָֹ(פסוק

לֹו: אׁשר את ה' ויֹודע ּבקר ְֲֶֶֶַֹה)

ÔÎzÈÂחׁשּובים עדה נׂשיאי ואבירם ּדתן ׁשהיּו ¿ƒ»≈ְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָ

מתרּצים הם היּו ואם ּפלת, ּבן ְְִִִֵֵֶֶֶַָמאֹון

לא ּכן על עצתם, אחר הֹול אֹון היה ֲֵֵֵַַַָָָָָֹאליו

עּמהם היה ולא בא, לא והּנה אליו. ְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹׁשלח

ּכׁשהלכּו מּלפניו הל ּכי קרח, עדת עם ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹולא

ולא קרח עם נתוּכח ּכאׁשר ואבירם ּדתן ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹלהם

אׁשּתֹו ּבעצת ּבֹו חזר ׁשּכבר ׁשם, ְְֲִֶַַַַָָָהּוׁשב

קט:). (סנהדרין רּבֹותינּו ּכמאמר ְֲִִֵֶַַַָׁשהּצילתֹו,

ּדתן עם ׁשּנבלע הזּכירֹו לא הּכתּוב הּנה ְְִִִִִִֵֶַַָָָֹּכי

הּנֹועדים העדה ּבתֹו היה לא והּוא ְְֲִִֵַַָָָָָָֹואבירם,

חמּׁשים היּו ּכי הּקטרת, ּבמקריבי ה' ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹעל

ּתחּלה: הּנזּכרים ארּבעה מּלבד ְְְְִִִִִַַַַָָָָָּומאתים
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(æé)eç÷e|ízáø÷äå úøè÷ íäéìò ízúðe Búzçî Léà §´¦´©§¨À§©¤³£¥¤Æ§½Ÿ¤§¦§©§¤º
äzàå úzçî íéúàîe íéMîç Búzçî Léà ýåýé éðôì¦§¥³§Ÿ̈Æ¦´©§¨½£¦¦¬¨©−¦©§®Ÿ§©¨¬

:Búzçî Léà ïøäàå§©«£−Ÿ¦¬©§¨«
i"yx£B˙zÁÓ LÈ‡ 'B‚Â Ìz·¯˜‰Â∑ׁשּבכם איׁש ּומאתים .החמּׁשים ¿ƒ¿«¿∆¿ƒ«¿»ֲִִִִֶֶַַָָ

(çé)íäéìò eîéNiå Là íäéìò eðziå Búzçî Léà eç÷iå©¦§º¦´©§¨À©¦§³£¥¤Æ¥½©¨¦¬£¥¤−
:ïøäàå äLîe ãòBî ìäà çút eãîòiå úøè÷§®Ÿ¤©©«©§À¤²©¬Ÿ¤¥−¤¬§©«£«Ÿ

(èé)ìäà çút-ìà äãòä-ìk-úà çø÷ íäéìò ìä÷iå©©§¥̧£¥¤¬¸Ÿ©Æ¤¨¨´¥½̈¤¤−©´Ÿ¤
ñ :äãòä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå ãòBî¥®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨«¥¨«

i"yx£Á¯˜ Ì‰ÈÏÚ Ï‰˜iÂ∑(תנחומא)ּכסבּורין" אֹותם: ּופּתה הּׁשבטים אצל הל ההּוא הּלילה ּכל לצנּות; ּבדברי ««¿≈¬≈∆…«ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
ּולאחיו הּמלכּות לֹו הּגדּלֹות: ּכל ונֹוטלין ּבאין אּלּו ּכּלכם! ּבׁשביל אּלא מקּפיד איני מקּפיד? אני לבּדי ׁשעלי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻֻאּתם

ּכּלם ׁשּנתּפּתּו עד ‰'.הּכהּנה! „B·ÎŒ‡¯iÂ∑ענן ּבעּמּוד רמב"ן.ּבא ְְִֶַַַָָֻֻ«≈»¿ְַָָָ

ß oeiq h"k iyily mei ß

(ë):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(àë):òâøk íúà älëàå úàfä äãòä CBzî eìãaä¦¨´§½¦−¨«¥¨´©®Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§¨«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr `l mgpn zxez)

הּזאת העדה מּתֹוְך כא)הּבדלּו ּוכתיב(טז, יׂשראל, ּבני ּבתֹוְך ונקּדׁשּתי . . ּכתיב מעׂשרה, ּפחֹות יהא לא ׁשּבקדּׁשה ּדבר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
הּזאת העדה מּתֹוְך הּבדלּו . ב). כא, .(ברכות . ּביחד מּיׂשראל עׂשרה ּבמעמד עֹומד אחד מלאְך נמצא "אּלּו הּזקן: רּבנּו ּכתב ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ׁשהיה עד עלייהּו, ּדׁשריא מּׁשכינּתא . . ופחד אימתה עליו לגמריּתּפל מּמציאּותֹו יׁשמתּבּטל אלקּיֹות נפׁשֹות עׂשר ּבמעמד ." ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

לגמרי. ּומתּבּטל זאת רֹואה הּמעלים, ּגּוף לֹו ׁשאין ּומלאְך, נעלה, ּבאפן הּׁשכינה רמב"ןהׁשראת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ

˜Ë¯˙יז ÔB‰ÈÏÚ ÔeeL˙e d˙ÈzÁÓ ¯·b e·Òe¿¿««¿ƒ≈¿«¬≈¿…∆
d˙ÈzÁÓ ¯·b ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙e ÔÈÓÒea¿ƒ¿»¿√»¿»¿««¿ƒ≈
¯·‚ Ô¯‰‡Â z‡Â ÔÈzÁÓ ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿¿»¿«¿¿«¬…¿«

:d˙ÈzÁÓ«¿ƒ≈

ÔB‰ÈÏÚיח e·‰ÈÂ d˙ÈzÁÓ ¯·‚ e·ÈÒ�e¿ƒ¿««¿ƒ≈ƒ»¬≈
eÓ˜Â ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔB‰ÈÏÚ e‡ÈeLÂ ‡˙M‡∆»»¿«ƒ¬≈¿…∆¿ƒ¿»

:Ô¯‰‡Â ‰LÓe ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»…∆¿«¬…

Ú¯˙Ïיט ‡zL�k Ïk ˙È Á¯˜ ÔB‰ÈÏÚ L�Î‡Â¿«¿«¬≈…«»»¿ƒ¿»ƒ¿«
:‡zL�k ÏÎÏ ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿»¿ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:כ Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÔB‰˙Èכא ÈˆL‡Â ‡„‰ ‡zL�k BbÓ eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈≈≈»¿
:‰ÚLk¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מה ּבכלל הם והיּו קרחּכן, ו) (פסוק ּׁשאמר ְְִֵֵֶַַַַָָֹ

"לא וּיאמרּו להם ׁשלח וכאׁשר עדתֹו, ְְְֲֲֶֶַַַָָָָֹֹוכל

עליהם לגזר ורצה מאד, למׁשה וּיחר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹנעלה"

מׁשה חזר אז האדם, ּכל ּכמֹות ימּותּו ְֶֶַָָָָָָָֹׁשּלא

חמּׁשים מחּתתֹו איׁש קחּו ואמר קרח ְְְֲִִִֶַַַָָֹאל

מחּתתֹו, איׁש ואהרן ואּתה מחּתֹות ְְְְֲִִַַַַַָָָֹּומאתים

טעם וזה ואבירם. ּדתן מּכללם הֹוציא ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָוהּנה

,"˙BzÁÓ ÌÈ˙‡Óe ÌÈLÓÁ"ּצר מה ּכי ¬ƒƒ»«ƒ«¿ִֶַֹ

אהרן והכניס הּזה. ּבּמקֹום הּמנין ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹלהזּכיר

חׁשב ּכי אליו, קרח ׁשמע אז עּמהם, ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיהיה

ּובאהרן: ּבהם הּמעׂשה ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָֹׁשּיׁשּתּוה

וטעם ‰Ú„‰.(יט) Ïk ˙‡ Á¯˜ Ì‰ÈÏÚ Ï‰˜iÂ ְַַ««¿≈¬≈∆…«∆»»≈»

ּפתח אל ּתמיד הּנֹועדים העם ּגדֹולי ְִִֵֶֶֶַַָָָָאת

הראּויים יׂשראל ּכל ּבכֹורי אֹו מֹועד, ְְְִִֵֵֵֶָָָֹאהל

ּבעגל ּכמֹו "העם" הזּכיר ולא ְְְֲִִֵֶַָָָָֹלעבֹודה.

אֹומר היה יׂשראל ּכל היּו אּלּו ּכי ְְְִִִִֵֵַַָָָָָּובמרּגלים,

ּגדֹול": לגֹוי אֹות ואעׂשה ּכרגע אתם ְְְְֱֲֶֶֶַַַָָָֹ"ואכּלה

ÏÎÂפסוקים (לעיל הּבכֹורים על ׁשהזּכרּתי זה ¿»ְְְִִִֶֶַַַ

(זבחים רּבֹותינּו ּדר על הּוא ה) ֵֶֶַַא

לּבכֹורֹות. היתה העבֹודה ּכי ׁשאֹומרים ְְְֲִִֶַָָָָקיב:)

יׂשראל ּכל מּתחּלה היּו הּפׁשט, ּדר על ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאבל

הּדין הּוא כן ּכי הּקרּבנֹות, לעבֹודת ְְֲִִִֵַַַַָָראּויים

לעבֹודת אהרן ונבחר יחיד, ּבבמֹות ְְְְֲֲִִַַַַָָָֹלעֹולם

על טֹוען קרח והיה והּמקּדׁש, ְְְְִִֵַַַַָָָָֹהּמׁשּכן

לכל העבֹודה להחזיר ורֹוצה הּזאת, ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹהּבחירה

קדֹוׁשים: ּכּלם העדה כל ּכי ְְִִִֵֵָָָָָֻיׂשראל,

לׁשאל, יׁש הּזאת. העדה מּתֹו הּבדלּו ְְִִִֵֵַָָָֹֹ(כא)

ּברּבם מרדּו ולא חטאּו לא יׂשראל ְְְְְִִֵַָָָָֹֹאם

לאמר עליהם הּקצף היה ‡˙Ìלּמה ‰lÎ‡Â ֲֵֵֶֶֶַָָָָֹ«¬«∆…»

,Ú‚¯kאי וכעדתֹו, ּכקרח מרדּו הם ּגם ואם ¿»«ְְְְֲִֵֵַַַָָֹ

ואהרן מׁשה ÏÚÂיאמרּו ‡ËÁÈ „Á‡ LÈ‡‰ ְְֲֶַֹֹ»ƒ∆»∆¡»¿«

.Ûˆ˜z ‰„Ú‰ Ïkחננאל רּבנּו ‰eÏ„aוכתב »»≈»ƒ¿…ְְֲֵֵַַַָƒ»¿

,˙‡f‰ ‰„Ú‰ CBzÓּבני עדת ולא קרח עדת ƒ»≈»«…ְְֲֲֵַַַֹֹ

Na¯יׂשראל, ÏÎÏ ˙Áe¯‰ È‰Ï‡ e¯Ó‡iÂ,'וגו ְִֵָ«…¿¡…≈»…¿»»»

לא ּכי למׁשה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הֹודיע ְִִִֶַַָָָֹמּיד

עדת אבל לכּלֹות ּבּקׁש יׂשראל ּבני עדת ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָּכל

ׁשאמרּתי זה לֹו ּפרׁש לפיכ ּבלבד, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹקרח

Ô˙c Á¯˜ ÔkLÓÏ ·È·qÓ eÏÚ‰ "eÏ„a‰"ƒ»¿≈»ƒ»ƒ¿ƒ¿«…«»»

Ì¯È·‡Âלהם הזּכיר .ל ׁשאמרּתי "‰eÏÚהּוא «¬ƒ»ְְְִִִֶֶַָָ≈»

,"·È·qÓ,יׁשּובּו ועדתֹו קרח ּכׁשּיראּו אּולי ƒ»ƒְְֲִֶַַַָָֹ

ּדבריו: ְֵָָאּלּו

Ì�È‡Âעל לֹומר ראּוי היה לא ּכי נכֹונים, ¿≈»ְִִַַָָָֹ

אנׁשים ׁשלׁשה ואבירם ּדתן "‰eÏ„aקרח ְֲֲִִַַָָָָָֹƒ»¿

"‰„Ú‰ CBzÓיׂשראל ואין עדה, אינם ּכי ƒ»≈»ְְִִֵֵֵֵָָָ

היה הּקטרת מקריבי עדת עם ואהרן ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹֹּבתֹוכם,

ּכי ועֹוד, ּבבֹואם. למׁשה"‰eÏ„a"ּבתֹוכם רמז ְְְִָָƒ»¿ְֶֶֶ

וכן י). יז (להלן הרּמּו ּכמֹו ּבלבד, lÎ‡Â‰ואהרן ְְְְֲִֵֵַָֹֹ«¬«∆

,Ú‚¯k Ì˙‡ועצּום רב עם ׁשּתכּלה למּגפה רמז …»¿»«ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָ

ויטעה נבּואתֹו מׁשה יבין ׁשּלא וחלילה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹּכרגע.

ָבּה:

Ï·‡אחרי העם לב היה מּתחּלה ּכי הּטעם, ¬»ְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ

ועדתֹו קרח לקחּו וכאׁשר ואהרן, ְְְֲֲֲֶֶַַַַָָֹֹמׁשה

ועמדּו קטרת עליהם וּיׂשימּו מחּתתֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹאיׁש

קרא אז ואהרן, מׁשה עם מֹועד אהל ְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹּפתח

ּכּלם ּבכבֹוד ּכי להם ואמר העדה לכל ְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֻקרח

ּבעיניהם הּדבר וּייטב מקּנא, ּכּלםהּוא ונקהלּו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ

ותׁשּוב האלהים ּבעיני ייׁשר אּולי ְְְֱִִִֵֵַַָָֹלראֹות

עליהם וּיקהל טעם וזה לבכֹוריהם, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהעבֹודה

נתחּיבּו והּנה יט). (פסוק העדה ּכל את ְְְִִֵֵֶַַָָָֹקרח

והם רּבם, אחרי מהרהרים ׁשהיּו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָּכליה

נבּואת על ּומוּתרים הּׁשכינה אחרי ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָּכמהרהרים

ּומׁשה ׁשמים. ּבידי מיתה וחּיבין ּבלּבם ְְִִִִִִֵֶַַָָָָָנביא

ּבּמעׂשה חטא ׁשּלא זכּות, עליהם למדּו ְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַָָָֹֹואהרן

gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k ipy meil inei xeriy

(âé)eðúéîäì Láãe áìç úáæ õøàî eðúéìòä ék èòîä©«§©À¦³¤«¡¦¨̧Æ¥¤̧¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¦¥−
:øøzNä-íb eðéìò øøzNú-ék øaãnaרמב"ן ©¦§¨®¦«¦§¨¥¬¨¥−©¦§¨¥«

ß oeiq g"k ipy mei ß

(ãé)eðì-ïzzå eðúàéáä Láãe áìç úáæ õøà-ìà àì óà©¿´Ÿ¤¤Á¤Á¨©̧¨¨³§©Æ£¦´Ÿ½̈©¦̧¤½̈
:äìòð àì øwðz íää íéLðàä éðéòä íøëå äãN úìçð©«£©−¨¤´¨¨®¤©«¥¥º¨«£¨¦¬¨¥²§©¥−¬Ÿ©«£¤«

i"yx£e�ÏŒÔzzÂ∑לא ּכלֹומר למעלה, האמּור "לא" על מּוסב הּדבר «ƒ∆»ְְְַַַַָָָָָָֹֹ
לנּו אמרּת וכרם, ׂשדה נחלת לנּו נתּת ולא ג)הביאֹותנּו –(שמות וגֹו'" טֹובה אלֿארץ מצרים מעני אתכם "אעלה : ְְְְְֲֲֲֳִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

לנּו ׁשאמרּת ּבּמדּבר, להמיתנּו עלינּו ּגזרּת אּלא הביאֹותנּו, ּודבׁש חלב זבת ארץ אל ולא הֹוצאתנּו יד)מּׁשם :(במדבר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
פגריכם" יּפלּו הּזה B‚Â'."ּבּמדּבר ¯w�z Ì‰‰ ÌÈL�‡‰ È�ÈÚ‰∑נעלה לא אם עינינּו את לנּקר ׁשֹולח אּתה אפּלּו ְְְִִִֵֶֶַַָ«≈≈»¬»ƒ»≈¿«≈¿ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ

נעלה לא ,אלי.Ì‰‰ ÌÈL�‡‰∑ּבחברֹו קללתֹו הּתֹולה .ּכאדם ֲֵֶֶַֹ»¬»ƒ»≈ְְֲִֵֶַַָָָ

(åè)-ìà ïôz-ìà ýåýé-ìà øîàiå ãàî äLîì øçiå©¦³©§¤Æ§½Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤§Ÿ̈½©¥−¤¤
éúòøä àìå éúàNð íäî ãçà øBîç àì íúçðî¦§¨¨®ÂŸ£¸¤¨³¥¤Æ¨½̈¦§¬Ÿ£¥−Ÿ¦

:íäî ãçà-úà¤©©¬¥¤«
i"yx£„‡Ó ‰LÓÏ ¯ÁiÂ∑למאד עד ‡Ì˙Á�ÓŒÏ.נצטער ÔÙzŒÏ‡∑לפני מקריבים ׁשהם הּקטרת ּפׁשּוטֹו: לפי «ƒ«¿…∆¿…ְְִִֵַַֹ«≈∆∆ƒ¿»»ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ

לרצֹון, לפני יקּבל לא חלקם אף צּבּור, ּבתמידי חלק להם ׁשּיׁש אני יֹודע אמר: ּומדרׁשֹו: אליהם. ּתפן אל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻמחר,
ּתאכלּנּו ולא האׁש �È˙‡N.ּתּניחּנּו Ì‰Ó „Á‡ ¯BÓÁ ‡Ï∑,נטלּתי מהם אחד ׁשל חמֹורֹו ּכׁשהלכּתי(תנחומא)לא אפּלּו ְְִֵֶֶַָֹֹ…¬∆»≈∆»»ƒְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

אּלאמּמד נטלּתי לא מּׁשּלהם, החמֹור אֹותֹו לּטל לי והיה החמֹור על ּבני ואת אׁשּתי את והרּכבּתי למצרים ין ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ׁשחוֹור מל ׁשל אנּגריא נקראת ּכ ארמי לׁשֹון "ׁשחרית", אֹונקלּוס: ותרּגּום מ"ז)מּׁשּלי. רמב"ן.(ב"ב ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

(æè)éðôì eéä Eúãò-ìëå äzà çø÷-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤½Ÿ©©¨Æ§¨£¨´§½¡−¦§¥´
:øçî ïøäàå íäå äzà ýåýé§Ÿ̈®©¨¬¨¥²§©«£−Ÿ¨¨«

i"yx£Ì‰Â∑רמב"ן.עדת »≈ְֲָ

ÏÁ·יג ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ó ‡�z˜q‡ È¯‡ ¯Úf‰«¿≈¬≈«∆¿»»≈«¿»»¿»¬«
z·¯·¯˙‡ È¯‡ ‡¯a„Óa ‡�˙eÏh˜Ï L·„e¿»¿«»»»¿«¿¿»¬≈ƒ¿«¿«¿¿

:‡·¯·¯˙‡ Û‡ ‡�ÏÚ¬»»«ƒ¿«¿»»

L·„eיד ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï ‡Ï Ì¯a¿«»¿«¿»»¿»¬«¿»
ÔÈÏ˜Á ˙�ÒÁ‡ ‡�Ï ‡z·‰ÈÂ ‡�zÏÚ‡««¿»»ƒ«¿»»»«¬»««¿ƒ
‡¯eÚÏ ÁlLz Ôep‡‰ ‡i¯·b È�ÈÚ‰ ÔÈÓ¯ÎÂ¿«¿ƒ«≈≈À¿«»»ƒ¿««¿«»»

:˜q� ‡Ï»ƒ»

Ï‡טו ÈÈ Ì„˜ ¯Ó‡Â ‡„ÁÏ ‰LÓÏ Û˜˙e¿≈¿…∆«¬»«¬«√»¿»»
„Á„ ‡¯ÓÁ ‡Ï ÔB‰�a¯˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜¿̇«≈¿«¬»À¿«¿»«»»¿«
:ÔB‰pÓ „Á ˙È ˙ÈL‡·‡ ‡ÏÂ ˙È¯ÁL ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ¿»«¿≈ƒ»«ƒ¿

‰BÂטז CzL�k ÏÎÂ z‡ Á¯˜Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…««¿¿»¿ƒ¿»¡
:¯ÁÓ Ô¯‰‡Â Ôep‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈ�ÈÓÊ¿ƒƒ»√»¿»«¿¿ƒ¿«¬…¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ‰zN¯¯.(יג) Ìb e�ÈÏÚ ¯¯zN˙ Èkּגם ְַַƒƒ¿»≈»≈«ƒ¿»≈ַ

,אחי ואהרן אּתה אֹו רּבֹות, ְְֲִַַַָָָֹׂשררֹות

ּכטעם הּזה ּבּמקֹום "ּגם" ּולדעּתי ר"א. ְְְִֶַַַַַַָָלׁשֹון

ּגם ג), יד (תהלים אחד ּגם אין וכן ְֲִֵֵֶַַָ"אפּלּו",

ודֹומיהן: כ), יד (משלי רׁש יּׂשנא ְְִֵֵֵֵֶָָלרעהּו

e¯Ó‡רעה עּמנּו עׂשית ּכי מּמ המעט »¿ְְִִִִַַָָָָָ

ׁשהיינּו ּבּמדּבר להמיתנּו ְְֲִִִֵֶַַָָָגדֹולה

אפּלּו עלינּו תׂשּתרר ּכי ,אֹות לרגם ְְְְֲִִִִִֵֵָָֹראּויים

ּכל ,לפני לעלֹות לנּו לׁשלח מעטת ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹֻׂשררה

עלינּו: ותתנּׂשא ׁשּתמל ְְְִִֵֵֵֶֶַָֹׁשּכן

ּפׁשּוטֹו לפי מנחתם. אל ּתפן אל ְְְִִֵֶֶַָָ(טו)

למחרהּקטר לפני מקריבים ׁשהם ת ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּיׁש אני יֹודע אמר ּומדרׁשֹו אליה. ּתפן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאל

יקרב לא חלקם צּבּור ּבתמידי חלק ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹלהם

רׁש"י: לׁשֹון לרצֹון, ְְִֶַָָָלפני

B�È‡Âלפי הּקטרת, על ׁשּיהיה ּבעיני נכֹון ¿≈ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹ

ׁשחרה ּכן אֹומר הּוא ואבירם ּדתן ֲִֵֵֶֶַַָָָָָׁשעל

העדה ּבתֹו היּו לא והם ּדבריהם על ְְְִֵֵֵֶַָָָֹלֹו

ּכי ּפׁשּוטֹו, אבל קטרת. להקטיר ְְְְֲִִִֶַַָָֹהּנֹועדים

להקריב ּבכהּנה רֹוצים אּלה ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֻּבעבּור

מׁשה אמר Ì˙Á�Ó",קרּבן, Ï‡ ÔÙz Ï‡"אל ְֶַָָָ«≈∆∆ƒ¿»»ַ

ּתפּלה ואל לפני ׁשּיקריבּו קרּבן אל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּתפן

הּתפּלה ּגם הּקרּבנֹות ּכל ּכי ,ל ְְְְְִִִֶַַַַָָָָׁשּיתּפּללּו

אּונקלּוס אמר וגם ּבּכתּוב. מנחה ְְְְְִִַַַָָָָיּקראּו

:לפני ׁשּיקריבּו ּדבר איזה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֻקרּבנהֹון,

.È˙‡N� Ì‰Ó „Á‡ ¯BÓÁ ‡Ï ÌÚËÂאמר ¿««…¬∆»≈∆»»ƒַָ

ּכי עליהם, מׂשּתרר אני ּׂשררה ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָמה

אחד חמֹור אפּלּו מהם לקחּתי לא ְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹמעֹולם

ּכי הּׂשרים, אֹו הּמלכים ּכדר צרכי ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָלעׂשֹות

ואת טז) ח (ש"א ּדכתיב הּמלּוכה, מׁשּפט ְְְְִִִֶֶַַָזה

ׁשל טעם וזה למלאכּתֹו. ועׂשה יּקח ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָחמֹוריכם

ׁשל אנגריא נקרא ׁשּכ "ׁשחרית", ְְְְְְִִֶֶַַָָָָאּונקלּוס

הּקטן הּדבר הזּכיר מז.). (ב"ב ׁשחוור ְְִִֶֶַַַָָָָָמל

ואמר וחזר מלכּות. ‡˙ׁשּבדיני È˙Ú¯‰ ‡ÏÂ ְְְְִֵֶַַַָָ¿…¬≈…ƒ∆

,Ì‰Ó „Á‡ּכאׁשר ּובמלאכּתי ּבמרּכבּתי לׂשּומֹו ««≈∆ְְְְְְֲִִִֶֶַַַ

ּכבֹודֹו, על ּולבּזֹות ּדינֹו להּטֹות אֹו ,למל ְְְְִֶֶַַַָיאֹות

ּכּלן: הרעֹות על ּכלל ִַַָָָָֻּכי

עדת וכל אּתה קרח אל מׁשה וּיאמר ְְֲֶֶֶַַַָָָֹֹ(טז)

ּכן נאמר ּכבר אברהם רּבי ּכתב ה'. לפני ְְְֱֱִִֵֵֶַַַַָָָָהיּו

אמר ּכאׁשר הּטעם, אבל הֿז), פסוקים ֲֲֶַַַַַָָ(לעיל

מחּתתֹו: איׁש לּקחּו ה' לפני היּו לקרח ְְְְֱִִִֵֶַַָֹמׁשה

ÔBÎp‰Âא מּתחּלה ּכי זאתּבעיני, להם מר ¿«»ְְִִִֵֶַַָָָֹ

עדתֹו וכל קרח מחּתֹות לכם קחּו ְְְֲֲֶַַָָָֹעׂשּו

הּקדֹוׁש, הּוא ה' יבחר אׁשר האיׁש והיה ְְֲִִֶַַָָָָוגו',

ׁשתקּו, והם עּמהם, אהרן ׁשּיהיה אמר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹולא

חׁשבּו ּכי .ּבכ הֹודּו ולא נתרּצּו לא ְְְְְִִַַָָֹֹואּולי

אֹו לכּלנּו האׁש ּתרד עּמנּו אהרן יהיה ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֻאם

יהיה לא ואם ׁשוים, כּלנּו ונהיה ּכלל תרד ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֻלא

לא ּכי יאמרּו האׁש, תרד ולא עּמנּו ְְֲִִֵֵֵַָָֹֹֹֹאהרן

ׁשּירדה ּבחר ּכבר בֹו ּכי ויחׁשבּו ּבנּו, ְְְְְִֶַַַָָָָָָבחר

הּיֹום ואֹותֹו הּׁשמיני. ּבּיֹום ּבקרּבנֹותיו ְְְְְִִֵַַַָָָהאׁש

ּבאהרן לבחר היה ׁשּלא עליו, טענה לנּו ְְֲֲִֵֶַַָָָָָָֹֹֹיׁש

יׂשראל ּבזכּות רק הּכהן לבּדֹו הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹׁשּיהיה

יֹורד, היה צּבּור ׁשליח ּולכל הּמׁשּכן, ְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשעׂשּו

על ההיא. ּבעת הּבכֹורים הּוחלפּו לא ְְְֲִִִֵַַַַַָֹועדין

אהרן. ּבלא ּדבר לנּסֹות חפץ קרח היה לא ְְֲֵֵַַַָָָָָֹֹֹֹּכן

מׁשה להם ּדּבר ּכאׁשר ואבירם ּדתן ׁשם ְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָוהיּו



נה gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyily meil inei xeriy

(æé)eç÷e|ízáø÷äå úøè÷ íäéìò ízúðe Búzçî Léà §´¦´©§¨À§©¤³£¥¤Æ§½Ÿ¤§¦§©§¤º
äzàå úzçî íéúàîe íéMîç Búzçî Léà ýåýé éðôì¦§¥³§Ÿ̈Æ¦´©§¨½£¦¦¬¨©−¦©§®Ÿ§©¨¬

:Búzçî Léà ïøäàå§©«£−Ÿ¦¬©§¨«
i"yx£B˙zÁÓ LÈ‡ 'B‚Â Ìz·¯˜‰Â∑ׁשּבכם איׁש ּומאתים .החמּׁשים ¿ƒ¿«¿∆¿ƒ«¿»ֲִִִִֶֶַַָָ

(çé)íäéìò eîéNiå Là íäéìò eðziå Búzçî Léà eç÷iå©¦§º¦´©§¨À©¦§³£¥¤Æ¥½©¨¦¬£¥¤−
:ïøäàå äLîe ãòBî ìäà çút eãîòiå úøè÷§®Ÿ¤©©«©§À¤²©¬Ÿ¤¥−¤¬§©«£«Ÿ

(èé)ìäà çút-ìà äãòä-ìk-úà çø÷ íäéìò ìä÷iå©©§¥̧£¥¤¬¸Ÿ©Æ¤¨¨´¥½̈¤¤−©´Ÿ¤
ñ :äãòä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå ãòBî¥®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨«¥¨«

i"yx£Á¯˜ Ì‰ÈÏÚ Ï‰˜iÂ∑(תנחומא)ּכסבּורין" אֹותם: ּופּתה הּׁשבטים אצל הל ההּוא הּלילה ּכל לצנּות; ּבדברי ««¿≈¬≈∆…«ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
ּולאחיו הּמלכּות לֹו הּגדּלֹות: ּכל ונֹוטלין ּבאין אּלּו ּכּלכם! ּבׁשביל אּלא מקּפיד איני מקּפיד? אני לבּדי ׁשעלי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻֻאּתם

ּכּלם ׁשּנתּפּתּו עד ‰'.הּכהּנה! „B·ÎŒ‡¯iÂ∑ענן ּבעּמּוד רמב"ן.ּבא ְְִֶַַַָָֻֻ«≈»¿ְַָָָ

ß oeiq h"k iyily mei ß

(ë):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(àë):òâøk íúà älëàå úàfä äãòä CBzî eìãaä¦¨´§½¦−¨«¥¨´©®Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§¨«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr `l mgpn zxez)

הּזאת העדה מּתֹוְך כא)הּבדלּו ּוכתיב(טז, יׂשראל, ּבני ּבתֹוְך ונקּדׁשּתי . . ּכתיב מעׂשרה, ּפחֹות יהא לא ׁשּבקדּׁשה ּדבר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
הּזאת העדה מּתֹוְך הּבדלּו . ב). כא, .(ברכות . ּביחד מּיׂשראל עׂשרה ּבמעמד עֹומד אחד מלאְך נמצא "אּלּו הּזקן: רּבנּו ּכתב ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ׁשהיה עד עלייהּו, ּדׁשריא מּׁשכינּתא . . ופחד אימתה עליו לגמריּתּפל מּמציאּותֹו יׁשמתּבּטל אלקּיֹות נפׁשֹות עׂשר ּבמעמד ." ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

לגמרי. ּומתּבּטל זאת רֹואה הּמעלים, ּגּוף לֹו ׁשאין ּומלאְך, נעלה, ּבאפן הּׁשכינה רמב"ןהׁשראת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ

˜Ë¯˙יז ÔB‰ÈÏÚ ÔeeL˙e d˙ÈzÁÓ ¯·b e·Òe¿¿««¿ƒ≈¿«¬≈¿…∆
d˙ÈzÁÓ ¯·b ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙e ÔÈÓÒea¿ƒ¿»¿√»¿»¿««¿ƒ≈
¯·‚ Ô¯‰‡Â z‡Â ÔÈzÁÓ ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿¿»¿«¿¿«¬…¿«

:d˙ÈzÁÓ«¿ƒ≈

ÔB‰ÈÏÚיח e·‰ÈÂ d˙ÈzÁÓ ¯·‚ e·ÈÒ�e¿ƒ¿««¿ƒ≈ƒ»¬≈
eÓ˜Â ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔB‰ÈÏÚ e‡ÈeLÂ ‡˙M‡∆»»¿«ƒ¬≈¿…∆¿ƒ¿»

:Ô¯‰‡Â ‰LÓe ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»…∆¿«¬…

Ú¯˙Ïיט ‡zL�k Ïk ˙È Á¯˜ ÔB‰ÈÏÚ L�Î‡Â¿«¿«¬≈…«»»¿ƒ¿»ƒ¿«
:‡zL�k ÏÎÏ ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿»¿ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:כ Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÔB‰˙Èכא ÈˆL‡Â ‡„‰ ‡zL�k BbÓ eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈≈≈»¿
:‰ÚLk¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מה ּבכלל הם והיּו קרחּכן, ו) (פסוק ּׁשאמר ְְִֵֵֶַַַַָָֹ

"לא וּיאמרּו להם ׁשלח וכאׁשר עדתֹו, ְְְֲֲֶֶַַַָָָָֹֹוכל

עליהם לגזר ורצה מאד, למׁשה וּיחר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹנעלה"

מׁשה חזר אז האדם, ּכל ּכמֹות ימּותּו ְֶֶַָָָָָָָֹׁשּלא

חמּׁשים מחּתתֹו איׁש קחּו ואמר קרח ְְְֲִִִֶַַַָָֹאל

מחּתתֹו, איׁש ואהרן ואּתה מחּתֹות ְְְְֲִִַַַַַָָָֹּומאתים

טעם וזה ואבירם. ּדתן מּכללם הֹוציא ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָוהּנה

,"˙BzÁÓ ÌÈ˙‡Óe ÌÈLÓÁ"ּצר מה ּכי ¬ƒƒ»«ƒ«¿ִֶַֹ

אהרן והכניס הּזה. ּבּמקֹום הּמנין ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹלהזּכיר

חׁשב ּכי אליו, קרח ׁשמע אז עּמהם, ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיהיה

ּובאהרן: ּבהם הּמעׂשה ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָֹׁשּיׁשּתּוה

וטעם ‰Ú„‰.(יט) Ïk ˙‡ Á¯˜ Ì‰ÈÏÚ Ï‰˜iÂ ְַַ««¿≈¬≈∆…«∆»»≈»

ּפתח אל ּתמיד הּנֹועדים העם ּגדֹולי ְִִֵֶֶֶַַָָָָאת

הראּויים יׂשראל ּכל ּבכֹורי אֹו מֹועד, ְְְִִֵֵֵֶָָָֹאהל

ּבעגל ּכמֹו "העם" הזּכיר ולא ְְְֲִִֵֶַָָָָֹלעבֹודה.

אֹומר היה יׂשראל ּכל היּו אּלּו ּכי ְְְִִִִֵֵַַָָָָָּובמרּגלים,

ּגדֹול": לגֹוי אֹות ואעׂשה ּכרגע אתם ְְְְֱֲֶֶֶַַַָָָֹ"ואכּלה

ÏÎÂפסוקים (לעיל הּבכֹורים על ׁשהזּכרּתי זה ¿»ְְְִִִֶֶַַַ

(זבחים רּבֹותינּו ּדר על הּוא ה) ֵֶֶַַא

לּבכֹורֹות. היתה העבֹודה ּכי ׁשאֹומרים ְְְֲִִֶַָָָָקיב:)

יׂשראל ּכל מּתחּלה היּו הּפׁשט, ּדר על ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאבל

הּדין הּוא כן ּכי הּקרּבנֹות, לעבֹודת ְְֲִִִֵַַַַָָראּויים

לעבֹודת אהרן ונבחר יחיד, ּבבמֹות ְְְְֲֲִִַַַַָָָֹלעֹולם

על טֹוען קרח והיה והּמקּדׁש, ְְְְִִֵַַַַָָָָֹהּמׁשּכן

לכל העבֹודה להחזיר ורֹוצה הּזאת, ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹהּבחירה

קדֹוׁשים: ּכּלם העדה כל ּכי ְְִִִֵֵָָָָָֻיׂשראל,

לׁשאל, יׁש הּזאת. העדה מּתֹו הּבדלּו ְְִִִֵֵַָָָֹֹ(כא)

ּברּבם מרדּו ולא חטאּו לא יׂשראל ְְְְְִִֵַָָָָֹֹאם

לאמר עליהם הּקצף היה ‡˙Ìלּמה ‰lÎ‡Â ֲֵֵֶֶֶַָָָָֹ«¬«∆…»

,Ú‚¯kאי וכעדתֹו, ּכקרח מרדּו הם ּגם ואם ¿»«ְְְְֲִֵֵַַַָָֹ

ואהרן מׁשה ÏÚÂיאמרּו ‡ËÁÈ „Á‡ LÈ‡‰ ְְֲֶַֹֹ»ƒ∆»∆¡»¿«

.Ûˆ˜z ‰„Ú‰ Ïkחננאל רּבנּו ‰eÏ„aוכתב »»≈»ƒ¿…ְְֲֵֵַַַָƒ»¿

,˙‡f‰ ‰„Ú‰ CBzÓּבני עדת ולא קרח עדת ƒ»≈»«…ְְֲֲֵַַַֹֹ

Na¯יׂשראל, ÏÎÏ ˙Áe¯‰ È‰Ï‡ e¯Ó‡iÂ,'וגו ְִֵָ«…¿¡…≈»…¿»»»

לא ּכי למׁשה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הֹודיע ְִִִֶַַָָָֹמּיד

עדת אבל לכּלֹות ּבּקׁש יׂשראל ּבני עדת ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָּכל

ׁשאמרּתי זה לֹו ּפרׁש לפיכ ּבלבד, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹקרח

Ô˙c Á¯˜ ÔkLÓÏ ·È·qÓ eÏÚ‰ "eÏ„a‰"ƒ»¿≈»ƒ»ƒ¿ƒ¿«…«»»

Ì¯È·‡Âלהם הזּכיר .ל ׁשאמרּתי "‰eÏÚהּוא «¬ƒ»ְְְִִִֶֶַָָ≈»
,"·È·qÓ,יׁשּובּו ועדתֹו קרח ּכׁשּיראּו אּולי ƒ»ƒְְֲִֶַַַָָֹ

ּדבריו: ְֵָָאּלּו

Ì�È‡Âעל לֹומר ראּוי היה לא ּכי נכֹונים, ¿≈»ְִִַַָָָֹ

אנׁשים ׁשלׁשה ואבירם ּדתן "‰eÏ„aקרח ְֲֲִִַַָָָָָֹƒ»¿

"‰„Ú‰ CBzÓיׂשראל ואין עדה, אינם ּכי ƒ»≈»ְְִִֵֵֵֵָָָ

היה הּקטרת מקריבי עדת עם ואהרן ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹֹּבתֹוכם,

ּכי ועֹוד, ּבבֹואם. למׁשה"‰eÏ„a"ּבתֹוכם רמז ְְְִָָƒ»¿ְֶֶֶ

וכן י). יז (להלן הרּמּו ּכמֹו ּבלבד, lÎ‡Â‰ואהרן ְְְְֲִֵֵַָֹֹ«¬«∆

,Ú‚¯k Ì˙‡ועצּום רב עם ׁשּתכּלה למּגפה רמז …»¿»«ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָ

ויטעה נבּואתֹו מׁשה יבין ׁשּלא וחלילה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹּכרגע.

ָבּה:

Ï·‡אחרי העם לב היה מּתחּלה ּכי הּטעם, ¬»ְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ

ועדתֹו קרח לקחּו וכאׁשר ואהרן, ְְְֲֲֲֶֶַַַַָָֹֹמׁשה

ועמדּו קטרת עליהם וּיׂשימּו מחּתתֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹאיׁש

קרא אז ואהרן, מׁשה עם מֹועד אהל ְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹּפתח

ּכּלם ּבכבֹוד ּכי להם ואמר העדה לכל ְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֻקרח

ּבעיניהם הּדבר וּייטב מקּנא, ּכּלםהּוא ונקהלּו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ

ותׁשּוב האלהים ּבעיני ייׁשר אּולי ְְְֱִִִֵֵַַָָֹלראֹות

עליהם וּיקהל טעם וזה לבכֹוריהם, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהעבֹודה

נתחּיבּו והּנה יט). (פסוק העדה ּכל את ְְְִִֵֵֶַַָָָֹקרח

והם רּבם, אחרי מהרהרים ׁשהיּו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָּכליה

נבּואת על ּומוּתרים הּׁשכינה אחרי ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָּכמהרהרים

ּומׁשה ׁשמים. ּבידי מיתה וחּיבין ּבלּבם ְְִִִִִִֵֶַַָָָָָנביא

ּבּמעׂשה חטא ׁשּלא זכּות, עליהם למדּו ְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַָָָֹֹואהרן



gxwנו zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyily meil inei xeriy

(æë)ïúãå áéáqî íøéáàå ïúc çø÷-ïkLî ìòî eìòiå©¥«¨À¥©¯¦§©²Ÿ©¨¨¬©«£¦−̈¦¨¦®§¨¨̧
íäéðáe íäéLðe íäéìäà çút íéávð eàöé íøéáàå©«£¦¹̈¨«§´¦¨¦À¤µ©¨«¢¥¤½§¥¤¬§¥¤−

:ítèå§©¨«
i"yx£ÌÈ·v� e‡ˆÈ∑(תנחומא)ּכמֹו ּולגּדף, לחרף זקּופה יז)ּבקֹומה א ּדגלית(שמואל יֹום" ארּבעים "וּיתיּצב :.Ì‰ÈL�e »¿ƒ»ƒְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָ¿≈∆

ÌtËÂ Ì‰È�·e∑,ׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא עד אּלא עֹונׁשין אין מּטה ׁשל ּדין ּבית ׁשהרי הּמחלקת: קׁשה ּכּמה ּוראה ּבא ¿≈∆¿«»ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ׁשדים יֹונקי אף אבדּו וכאן ׁשנה, עׂשרים עד מעלה ׁשל ּדין .ּובית ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

(çë)úBNòì éðçìL ýåýé-ék ïeòãz úàæa äLî øîàiå©Ÿ»¤»¤¼§ŸÆ¥«§½¦«§Ÿ̈´§¨©½¦©«£¾
:éalî àì-ék älàä íéNònä-ìk úà¥¬¨©©«£¦−¨¥®¤¦−Ÿ¦¦¦«

i"yx£‰l‡‰ ÌÈNÚn‰ŒÏk ˙‡ ˙BNÚÏ∑,ּכהּנה סגני – ּובניו ּגדֹולה, ּכהּנה לאהרן לתת הּדּבּור עלּֿפי ׁשעׂשיתי «¬≈»««¬ƒ»≈∆ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ
הּקהתי נׂשיא – .ואליצפן ְְֱִִִֶַָָָ

(èë)íãàä-ìk úc÷ôe älà ïeúîé íãàä-ìk úBîk-íà¦§³¨¨«¨¨Æ§ª´¥½¤§ª©Æ¨¨´¨½̈
:éðçìL ýåýé àì íäéìò ã÷té¦¨¥−£¥¤®¬Ÿ§Ÿ̈−§¨¨«¦

i"yx£È�ÁÏL '‰ ‡Ï∑עלי חֹולק הּוא ּובדין מּדעּתי, הּכל עׂשיתי אני רמב"ן.אּלא …¿»»ƒְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹ

(ì)äét-úà äîãàä äúöôe ýåýé àøáé äàéøa-íàå§¦§¦º̈¦§¨´§Ÿ̈À¨«§¨̧¨«£¨¨³¤¦̧¨Æ
äìàL íéiç eãøéå íäì øLà-ìk-úàå íúà äòìáe¨«§¨³Ÿ¨Æ§¤¨£¤´¨¤½§¨«§¬©¦−§®Ÿ¨

:ýåýé-úà älàä íéLðàä eöàð ék ízòãéå¦«©§¤¾¦¯¦«£²¨«£¨¦¬¨¥−¤¤§Ÿ̈«
i"yx£‰‡È¯a Ì‡Â∑חדׁשה.'‰ ‡¯·È∑?הּבריאה היא ּומה הּנה, עד אדם ּבּה מת ׁשּלא ּבמיתה אֹותם להמית ¿ƒ¿ƒ»ֲָָƒ¿»ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ

ּפירׁשּו ורּבֹותינּו אמרּתי. הּגבּורה מּפי ואני ה', את הם נאצּו ּכי וידעּתם אז ותבלעם, אתּֿפיה האדמה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּופצתה
קי) לכאן)(סנהדרין הּפה ה' יברא (ר"ל ה'. יברא לאו ואם מּוטב, – ּבראׁשית ימי מּׁשׁשת לארץ ּפה ּבריאה אם :. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(329 'nr a zegiy ihewl)

ׁשאלה חּיים ל)וירדּו לּגלּות(טז, יֹורדת ׁשּלֹומד הּתֹורה חכם, ּתלמיד להיֹות ּכדי ּכגֹון לׁשמּה, ׁשּלא ּתֹורה לֹומד אדם ּכאׁשר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

לׁשאֹול יֹורדת חּיים, ּתֹורת הּתֹורה, – ּבפסּוקנּו נרמז הּדבר עּמֹו). ׁשבה ּתֹורתֹו ּגם ׁשאז ּתׁשּובה, ׁשעֹוׂשה (עד הּקלּפֹות ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּבתֹוְך

רמב"ןּתחּתית. ְִַ

Ô˙cכז Á¯˜„ ‡�kLÓ ÈÂlÚÓ e˜lzÒ‡Â¿ƒ¿«»≈ƒ»≈«¿¿»¿…«»»
e˜Ù� Ì¯È·‡Â Ô˙„Â ¯BÁÒ ¯BÁqÓ Ì¯È·‡Â«¬ƒ»ƒ¿¿¿»»«¬ƒ»¿»
ÔB‰È�·e ÔB‰ÈL�e ÔB‰È�kLÓ Ú¯˙a ÔÈÓi«̃¿ƒƒ¿««¿¿≈¿≈¿≈

:ÔB‰ÏÙËÂ¿«¿¿

ÈpÁlLכח ÈÈ È¯‡ ÔeÚc˙ ‡„a ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»ƒ¿¬≈¿»«¿«ƒ
‡Ï È¯‡ ÔÈl‡‰ ‡i„·BÚ Ïk ˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»»»«»»ƒ≈¬≈»

:È˙eÚ¯Ó≈¿ƒ

‡ÔÈlכט Ôe˙eÓÈ ‡L�‡ ÏÎ„ ‡˙BÓk Ì‡ƒ¿»¿»¡»»¿ƒ≈
ÈÈ ‡Ï ÔB‰ÈÏÚ ¯ÚzÒÈ ‡L�‡ ÏÎc ‡¯ÚÒe¿»»¿»∆»»ƒ¿¿«¬≈»¿»

:ÈpÁlL«¿«ƒ

È˙ל ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe ÈÈ È¯·È ‰‡È¯a Ì‡Â¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿»¿»««¿»»
Ôe˙ÁÈÂ ÔB‰Ï Èc Ïk ˙ÈÂ ÔB‰˙È ˙ÚÏ·e dÓet«¿»«»¿¿»»ƒ¿¿∆¡
‡i¯·b eÊÈb¯‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â ÏB‡LÏ ÔÈiÁ „k««ƒƒ¿¿ƒ¿¬≈«¿ƒÀ¿«»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈl‡‰»ƒ≈√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּנה אּלה. ימתּון האדם ּכל ּכמֹות אם ְְִִֵֵֶָָָָֻ(כט)

רּבֹות ּפעמים לֹו אמרּו ּבעם רּבים ְְִִַַַָָָָּגם

הענׁש היה אבל מּמצרים", העליתנּו ְֱֲִִִִֶֶַָָָָָָָֹ"לּמה

ּכי יג) (פסוק ּבאמרם האדם, מּכל אּלה ְְִִֵֶַָָָָָָעל

עׂשּו ּכי הׂשּתרר. ּגם עלינּו ׁשּתיםתׂשּתרר ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ

מעׂשה ּבכל וכפרּו הרב, ּכבֹוד על ּבּזּו ְְְְֲִֵַַַָָָָרעֹות,

ּבמעמד וגם ּובּמדּבר ּבמצרים עׂשה אׁשר ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָה'

לעֹולם יאמינּו ּב וגם ּבֹו ׁשּנאמר סיני, ְְְֱֲִִֶֶַַַַַָהר

להׂשּתרר ּכדאי ׁשאינֹו אמרּו והם ט), יט ְְְְְִֵֵֵֶַָָ(שמות

ּומּפני רע, רק ידֹו על להם ּבא ולא ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹעליהם

וגם מאד. למׁשה וּיחר טו) (פסוק אמר ְְְִֶֶַַַַָֹזה

ּכן ועל ּתתנּׂשאּו, ּומדּוע ג) (פסוק אמר ְְְִֵַַַַַַָֹקרח

עּמהם: אהלֹו ְֳִִֶַָָנבלע

‰ÊÂטעם,È�ÁÏL '‰ ‡Ïּכלל ׁשלחני ׁשּלא ¿∆ַַ…¿»»ƒְְִֶַָָֹ

ה' ׁשלחֹו אׁשר ּכטעם מּמצרים, ְְְְֲִִִִֶַַַָָלהֹוציאם

ּל וזה יא), לד (דברים מצרים ּבארץ ְְְְֲִִֶֶֶַָלעׂשֹות

יב). ג (שמות ׁשלחּתי אנכי ּכי Èkהאֹות ÔÎÂ ְְִִִַָָֹ¿≈ƒ

˜ÂÒÙ) ‰l‡‰ ÌÈNÚn‰ Ïk ˙‡ ˙BNÚÏ È�ÁÏL '‰¿»«ƒ«¬≈»««¬ƒ»≈∆

(ÁÎלכל רמז ּבעיניכם, ראיתם אׁשר הּמעׂשים ,ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

אל ואׁשלח ל לֹו ׁשאמר מּיֹום עׂשה ְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָאׁשר

יּקרא הּנביא ּביאת ּתחּלת ּכי י), ג (שמות ְְִִִִִֵַַַַָָֹּפרעה

לנּו יל ּומי אׁשלח מי את ּכענין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָׁשליחּות,

אהרן מׁשה את לפני ואׁשלח ח), ו ְְֲֶֶֶֶַַָָֹ(ישעיה

טעם ואין ד). ו (מיכה ‰ÌÈNÚn"ּומרים Ïk" ְְִֵַַָ»««¬ƒ

ּכדברי אהרן ּוכהּנת ללוּים הּבכֹורים ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַֹֻלהחליף

עׂשה אׁשר הּמעׂשים לכלל אּלא ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָהמפרׁשים,

ׁשּפרׁשּתי: ּכמֹו יׂשראל, כל לעיני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָמׁשה

יׁש ר"א ּכתב ה'. יברא ּבריאה ואם ְְְִִִֵַָָָ(ל)

יׁש הּמצא על ּתֹורה ּבריאה ּכי ְְִִִִֵֵֶַָָאֹומרים

הּדרים וירדּו רּבֹות מדינֹות נבקעּו ּוכבר ְְְְְְִִִִֵַַַָָָמאין,

מן ּגזרה, ּכטעם ּפרּוׁשה אבל ׁשאֹולה, ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָּבהן

מז): כג (יחזקאל אֹותהן ְֵֶָּוברא

ÔBÎp‰Âה על איןׁשּתאמר ּכי מאין, ּדבר ּמצא ¿«»ִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

זה על מֹורה הּקדׁש ּבלׁשֹון ְְִֵֶֶֶֶַַֹאצלנּו

ּבקיעת ּכי הענין, אבל הּזאת. הּמּלה ְְֲִִִִִַַַָָָָָֹזּולתי

ּפתיחת אבל מחּדׁשת, ּבריאה אינה ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֻהאדמה

נהיה לא חּדּוׁש הּוא לבלע ּפיה את ְְִִִִֶֶַָָָָֹֹהארץ

ׁשּנעׂשה ּכמֹו האדמה ּתּבקע ּכאׁשר ּכי ְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָמעֹולם.

ּתּׁשאר זלזלה הּנקרא ּברעׁש רּבים ְְְִִִִֵַַַַָָָּפעמים

ּכאגּמים. ויעׂשה מים הּבקע יּמלא ּגם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּפתּוחה,

ּפיו הּפֹותח ּכאדם מּיד ותּסגר ׁשּתּפתח ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאבל

הּדבר זה ּבלעֹו, אחרי אֹותֹו ויסגר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹלבלֹוע

וזה מאין, נברא הּוא ּכאּלּו ההּוא ּבּיֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָנתחּדׁש

Ï‚)טעם ˜ÂÒÙ) ı¯‡‰ Ì‰ÈÏÚ ÒÎzÂּולכ . ַַ«¿«¬≈∆»»∆ְָ

כן אחרי הּכתּוב (ÂÒÙ˜אמר ‰Ó„‡‰ Ú˜azÂ ֲֵֵַַַָָ«ƒ»«»¬»»

(‡Ï,˜ÂÒÙ) Ì˙B‡ ÚÏ·zÂ ‰Èt ˙‡ ı¯‡‰ ÁzÙzÂ«ƒ¿«»»∆∆ƒ»«ƒ¿«»

(·Ïּבקרּוב קי.) (סנהדרין רּבֹותינּו ּדעת ועל .ְְִֵַַַַ

לׁשעּתֹו: נתחּדׁש ענין הּוא ּגם ּגיהּנם, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַֹּפתח

gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyily meil inei xeriy

(áë)øNa-ìëì úçeøä éäìà ìà eøîàiå íäéðt-ìò eìtiå©¦§³©§¥¤Æ©Ÿ́§½¥¾¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ§¨¨¨®
ñ :óö÷z äãòä-ìk ìòå àèçé ãçà Léàä̈¦³¤¨Æ¤«¡½̈§©¬¨¨«¥−̈¦§«Ÿ

i"yx£˙Áe¯‰ È‰Ï‡ Ï‡∑,מדינה מקצת עליו ׁשּסרחה ודם ּבׂשר מל ודם: ּבׂשר ּכמּדת מּדת אין מחׁשבֹות. יֹודע ≈¡…≈»…ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
מי אּתה ויֹודע הּמחׁשבֹות ּכל ּגלּויֹות לפני אּתה אבל מּכּלם, נפרע ּכֹועס ּכׁשהּוא לפיכ החֹוטא, מי יֹודע ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻאינֹו

‡Á„.החֹוטא LÈ‡‰∑יֹודע אני אמרּת, יפה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּתקצף? העדה ּכל על ואּתה החֹוטא הּוא ֵַ»ƒ∆»ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
חטאּומֹודיע לא ּומי חטא .מי ִִִַָָָָֹ

(âë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãë)çø÷-ïkLîì áéáqî eìòä øîàì äãòä-ìà øac©¥¬¤¨«¥−̈¥®Ÿ¥«¨Æ¦¨¦½§¦§©−Ÿ©
:íøéáàå ïúc̈¨¬©«£¦¨«

i"yx£'B‚Â eÏÚ‰∑קרח מׁשּכן מּסביבֹות "אסּתלקּו" .ּכתרּגּומֹו: ≈»¿ְְְְְִִִִַַַַָֹ

(äë)éð÷æ åéøçà eëìiå íøéáàå ïúc-ìà Cìiå äLî í÷iå©¨´¨¤½©¥−¤¤¨¨´©«£¦¨®©¥«§¬©«£−̈¦§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£‰LÓ Ì˜iÂ∑(רבה עׂשּו(מדרש ולא ּפנים, לֹו ׁשּיׂשאּו .ּכסבּור «»»…∆ְְְִִֶָָָֹ

(åë)íéLðàä éìäà ìòî àð eøeñ øîàì äãòä-ìà øaãéå©§©¥̧¤¨«¥¹̈¥ÀŸ´¿̈¥©Á¨«¢¥̧¨«£¨¦³
eôqz-ït íäì øLà-ìëa eòbz-ìàå älàä íéòLøä̈«§¨¦Æ¨¥½¤§©¦§−§¨£¤´¨¤®¤¦¨−

:íúàhç-ìëaרמב"ן §¨©Ÿ¨«

‡dÏכב Ï‡ e¯Ó‡Â ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙ�e¿»««≈«¬»≈¡»
Ïk ÏÚÂ ·BÁÈ „Á ‡¯·b ‡¯Na ÏÎÏ ‡iÁe¯«»¿»ƒ¿»«¿»«≈¿«»

:‡Ê‚¯ È‰È ‡zL�k¿ƒ¿»¿≈»¿»

ÓÈÓÏ¯:כג ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

BÁqÓ¯כד e˜lzÒ‡ ¯ÓÈÓÏ ‡zL�k ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿«»ƒ¿
:Ì¯È·‡Â Ô˙c Á¯˜„ ‡�kLÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿¿»¿…«»»«¬ƒ»

eÏÊ‡Âכה Ì¯È·‡Â Ô˙c ˙ÂÏ ÏÊ‡Â ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆«¬«¿»»»«¬ƒ»«¬»
:Ï‡¯NÈ È·Ò È‰B¯˙·«¿ƒ»≈ƒ¿»≈

ÔÚÎכו e¯eÊ ¯ÓÈÓÏ ‡zL�k ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ¿ƒ¿»¿≈«¿«
‡ÏÂ ÔÈl‡‰ ‡i·iÁ ‡i¯·b È�kLÓ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«¿¿≈À¿«»«»«»»ƒ≈¿»
ÏÎa Ôe˜Ï˙ ‡ÓÏc ÔB‰Ï Èc ÏÎa Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿»

:ÔB‰È·BÁ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹותם, המפּתה והּוא הּגֹורם והּוא קרח, ְְְֵֶֶַַַַָָֹאּלא

ענׁשֹו ּולהֹודיע לפרסם לבּדֹו ׁשּימּות הּוא ְְְְְְִֵֶַַַָָָוראּוי

ִַָלרּבים:

BÊÂמעל החטא ׁשּיקלּו רחמים, מבּקׁשי ּדר ¿ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

מּפני הּגֹורם, הּיחיד על אֹותֹו ונֹותנין ְְְִִִֵֵַַַָָָהעם

(ש"ב ּדוד אמר וכן ּפנים. ּכל על חּיב ְִִֵֶַַַָָָָָׁשהּוא

ואּלה העויתי ואנכי חטאתי אנכי הּנה יז) ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹכד

אבי: ּובבית ּבי יד נא ּתהי עׂשּו מה ְְְִִִֵֶַָָָָֹהּצאן

‰È‰Âׁשהיה ּבחטאם, ּגם העם על ההּוא הענׁש ¿»»ְְֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הענׁש אם מעצמם, הּׁשקלים לתת ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלהם

ּכי סב:). (ברכות רּבֹותינּו ּכדברי זה על ְְִִֵֵֶַַַההּוא

ּכי הּׁשקלים, יּתנּו ׁשּלא הּמל אֹותם צּוה ְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹלא

וענׁשם חפץ, היה ּבלבד הּמנין לדעת ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָהּוא

הּוא: ׁשוה ּבזה ְְֶֶָָָוענׁשֹו

„BÚÂהעם על ענׁש היה הּמנין מּלבד ּכי ¿ְְִִִֶַַַָָָָָֹ

א) כד (ש"ב ּכדכתיב ּדבר, ְְְִִִִַָָמּתחּלת

ּדוד את וּיסת ּביׂשראל לחרֹות ה' אף ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָוּיֹוסף

מה. על ידעּתי לא רׁש"י ׁשם וכתב ְְִִֶַַַַָָָָָֹּבהם.

יׂשראל על ענׁש ׁשהיה סברא, ּבדר אֹומר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹואני

הארֹון ׁשהיה הּבחירה, ּבית ּבנין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּבהתאחר

הּׁשבטים ואין ּבארץ, ּכגר אהל אל מאהל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹהֹול

הּבית ונבנה ה' את נדרׁש לאמר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַֹמתעֹוררים

לׁשכנֹו ה) יב (דברים ׁשּנאמר ּכענין ְְְְְֱִִִֶֶַַלׁשמֹו,

לּדבר ּדוד ׁשּנתעֹורר עד ׁשּמה, ּובאת ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָתדרׁשּו

א ז (ש"ב ׁשּנאמר ,אר ולזמן רּבים ְְֱִִִִֶֶַַַָָֹמּימים

לֹו הניח וה' ּבביתֹו הּמל יׁשב ּכי ויהי ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָב)

נתן אל הּמל וּיאמר איביו. מּכל ְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמּסביב

האלהים וארֹון ארזים ּבבית יֹוׁשב אנכי ְֱֲֲִִִִֵֵַַָָָָֹֹהּנביא

היריעה: ּבתֹו ְְִֵַָיׁשב

‰p‰Âׁשאמר מּפני יתּבר הּׁשם מנעֹו ּדוד ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשפכּת רּבים דמים ּכי ח) כב א ְִִִַַָָָ(דה"י

מל עד הּבנין עֹוד ונתאחר לפני, ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֹארצה

ּבּדבר חפצים יׂשראל היּו ואּלּו ְְְֲִִִֵֵַָָָָֹֹׁשלמה.

אחד ּבימי נעׂשה היה מּתחּלה, ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָונתעֹוררּו

ּדוד, ּבימי ּגם אֹו ׁשאּול, ּבימי אֹו ְִִִִֵֵֵַַָָמהּׁשֹופטים

ּבּדבר מתעֹוררים היּו יׂשראל ׁשבטי אם ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָּכי

היּו הם יׂשראל אבל הּבֹונה, הּוא היה ְֲִֵֵֶַָָָָָֹלא

ודוד הׁשּגיחּו, לא העם ּכאׁשר אבל ְְֲֲִִִִֶַַָָָָֹהּבֹונים.

הכין אׁשר והּוא והּמתעֹורר הּמׁשּגיח ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַהּוא

מׁשּפט איׁש והּוא הּבֹונה, הּוא היה ְְִִֶַַָָָֹהּכל,

הרחמים, ּבּבית הכׁשר ולא הּדין ּבמּדת ְְְֲֲִִִִִַַַַַַַָֹֻּומחזיק

ּבפׁשיעת דוד ימי ּכל הּבנין נתאחר ּכן ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָועל

ּכן ועל עליהם. הּקצף היה ּכן ועל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָיׂשראל,

ׁשם ׁשמֹו לׂשּום ה' יבחר אׁשר הּמקֹום ְְֲִֶַַָָָָָהיה

ּובמּגפתם: ּבענׁשם ְְְֵַַָָָָנֹודע

·e˙k‰Â(ז ו ז (ש"ב ׁשּנאמר זה, ּכל ירמז ¿«»ְֱִֶֶֶַָֹ

העלתי למּיֹום ּבבית יׁשבּתי לא ְְְֲִִִִִַַַָֹֹּכי

ואהיה הּזה הּיֹום ועד מּמצרים יׂשראל ּבני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאת

ּבני ּבכל התהּלכּתי אׁשר ּבכל וגו' ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹמתהּל

יׂשראל ׁשבטי אחד את ּדּברּתי הדבר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיׂשראל

לאמר יׂשראל את עּמי את לרעֹות צּויתי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹאׁשר

יאׁשים הרי ארזים. ּבית לי בניתם לא ְֲֲֲִִִִֵֵֶַָָָֹלּמה

יׂשראל ּבכל מתהּלכת הּׁשכינה ּכי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּכתּוב,

היה ולא מׁשּכן אל ּומּמׁשּכן אהל אל ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹמאהל

אֹותם הרֹועים יׂשראל ׁשֹופטי ּבכל ְְְִִֵֵֶָָָָָאחד

ּגם ּכי עֹוד, הּכתּוב ואמר ּבּדבר. ְְִִֵַַַַָָָָמתעֹורר

לבנֹות מּכּלם לאחד ּדּבר ולא מהם רחק ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהּׁשם

היה ּכי הטיבֹות ׁשּנתעֹוררּת עּתה רק ְְֱִִִִֶַַַַַָָָָָהּבית,

ׁשלמה יד על לבנֹותֹו עּתה ואצּוה ,לבב ְְְְֲִִֶַַַַַָָֹֹעם

ׁשלֹום: איׁש ׁשּיהיה ְְִִִֶֶָּבנ

ּתּספּו. ּפן להם אׁשר ּבכל ּתגעּו ואל ְְְֲִִֶֶֶַָָָ(כו)

אהלי מעל נא סּורּו הּכתּוב, ֳִֵֵַַָָָׁשעּור

חּטאתם ּבכל ּתּספּו ּפן האּלה הרׁשעים ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹהאנׁשים

לא ׁשאם והּטעם, להם. אׁשר ּבכל ּתגעּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹואל

ויזהירם הארץ, ּבפי נבלעים יהיּו מּׁשם ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָיסּורּו

להם, ולקחת ּדבר מּממֹונם להּציל יגעּו ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא

להּציל ּבאּו ׁשאם אמר ור"א הּוא. חרם ְְִִִֵֶֶַַָָּכי

זה יהיה ּכן, ואם ּכמֹוהם. ׁשאֹול ירדּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָממֹונם

מלח נציב וּתהי מאחריו אׁשּתֹו וּתּבט ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָּכטעם

ׁשם ּבטעמֹו הזּכרּתי ּכאׁשר כו), יט ְְְֲֲִִֶַַַָ(בראשית

יז): (בפסוק
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(æë)ïúãå áéáqî íøéáàå ïúc çø÷-ïkLî ìòî eìòiå©¥«¨À¥©¯¦§©²Ÿ©¨¨¬©«£¦−̈¦¨¦®§¨¨̧
íäéðáe íäéLðe íäéìäà çút íéávð eàöé íøéáàå©«£¦¹̈¨«§´¦¨¦À¤µ©¨«¢¥¤½§¥¤¬§¥¤−

:ítèå§©¨«
i"yx£ÌÈ·v� e‡ˆÈ∑(תנחומא)ּכמֹו ּולגּדף, לחרף זקּופה יז)ּבקֹומה א ּדגלית(שמואל יֹום" ארּבעים "וּיתיּצב :.Ì‰ÈL�e »¿ƒ»ƒְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָ¿≈∆

ÌtËÂ Ì‰È�·e∑,ׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא עד אּלא עֹונׁשין אין מּטה ׁשל ּדין ּבית ׁשהרי הּמחלקת: קׁשה ּכּמה ּוראה ּבא ¿≈∆¿«»ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ׁשדים יֹונקי אף אבדּו וכאן ׁשנה, עׂשרים עד מעלה ׁשל ּדין .ּובית ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

(çë)úBNòì éðçìL ýåýé-ék ïeòãz úàæa äLî øîàiå©Ÿ»¤»¤¼§ŸÆ¥«§½¦«§Ÿ̈´§¨©½¦©«£¾
:éalî àì-ék älàä íéNònä-ìk úà¥¬¨©©«£¦−¨¥®¤¦−Ÿ¦¦¦«

i"yx£‰l‡‰ ÌÈNÚn‰ŒÏk ˙‡ ˙BNÚÏ∑,ּכהּנה סגני – ּובניו ּגדֹולה, ּכהּנה לאהרן לתת הּדּבּור עלּֿפי ׁשעׂשיתי «¬≈»««¬ƒ»≈∆ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ
הּקהתי נׂשיא – .ואליצפן ְְֱִִִֶַָָָ

(èë)íãàä-ìk úc÷ôe älà ïeúîé íãàä-ìk úBîk-íà¦§³¨¨«¨¨Æ§ª´¥½¤§ª©Æ¨¨´¨½̈
:éðçìL ýåýé àì íäéìò ã÷té¦¨¥−£¥¤®¬Ÿ§Ÿ̈−§¨¨«¦

i"yx£È�ÁÏL '‰ ‡Ï∑עלי חֹולק הּוא ּובדין מּדעּתי, הּכל עׂשיתי אני רמב"ן.אּלא …¿»»ƒְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹ

(ì)äét-úà äîãàä äúöôe ýåýé àøáé äàéøa-íàå§¦§¦º̈¦§¨´§Ÿ̈À¨«§¨̧¨«£¨¨³¤¦̧¨Æ
äìàL íéiç eãøéå íäì øLà-ìk-úàå íúà äòìáe¨«§¨³Ÿ¨Æ§¤¨£¤´¨¤½§¨«§¬©¦−§®Ÿ¨

:ýåýé-úà älàä íéLðàä eöàð ék ízòãéå¦«©§¤¾¦¯¦«£²¨«£¨¦¬¨¥−¤¤§Ÿ̈«
i"yx£‰‡È¯a Ì‡Â∑חדׁשה.'‰ ‡¯·È∑?הּבריאה היא ּומה הּנה, עד אדם ּבּה מת ׁשּלא ּבמיתה אֹותם להמית ¿ƒ¿ƒ»ֲָָƒ¿»ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ

ּפירׁשּו ורּבֹותינּו אמרּתי. הּגבּורה מּפי ואני ה', את הם נאצּו ּכי וידעּתם אז ותבלעם, אתּֿפיה האדמה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּופצתה
קי) לכאן)(סנהדרין הּפה ה' יברא (ר"ל ה'. יברא לאו ואם מּוטב, – ּבראׁשית ימי מּׁשׁשת לארץ ּפה ּבריאה אם :. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(329 'nr a zegiy ihewl)

ׁשאלה חּיים ל)וירדּו לּגלּות(טז, יֹורדת ׁשּלֹומד הּתֹורה חכם, ּתלמיד להיֹות ּכדי ּכגֹון לׁשמּה, ׁשּלא ּתֹורה לֹומד אדם ּכאׁשר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

לׁשאֹול יֹורדת חּיים, ּתֹורת הּתֹורה, – ּבפסּוקנּו נרמז הּדבר עּמֹו). ׁשבה ּתֹורתֹו ּגם ׁשאז ּתׁשּובה, ׁשעֹוׂשה (עד הּקלּפֹות ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּבתֹוְך

רמב"ןּתחּתית. ְִַ

Ô˙cכז Á¯˜„ ‡�kLÓ ÈÂlÚÓ e˜lzÒ‡Â¿ƒ¿«»≈ƒ»≈«¿¿»¿…«»»
e˜Ù� Ì¯È·‡Â Ô˙„Â ¯BÁÒ ¯BÁqÓ Ì¯È·‡Â«¬ƒ»ƒ¿¿¿»»«¬ƒ»¿»
ÔB‰È�·e ÔB‰ÈL�e ÔB‰È�kLÓ Ú¯˙a ÔÈÓi«̃¿ƒƒ¿««¿¿≈¿≈¿≈

:ÔB‰ÏÙËÂ¿«¿¿

ÈpÁlLכח ÈÈ È¯‡ ÔeÚc˙ ‡„a ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»ƒ¿¬≈¿»«¿«ƒ
‡Ï È¯‡ ÔÈl‡‰ ‡i„·BÚ Ïk ˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»»»«»»ƒ≈¬≈»

:È˙eÚ¯Ó≈¿ƒ

‡ÔÈlכט Ôe˙eÓÈ ‡L�‡ ÏÎ„ ‡˙BÓk Ì‡ƒ¿»¿»¡»»¿ƒ≈
ÈÈ ‡Ï ÔB‰ÈÏÚ ¯ÚzÒÈ ‡L�‡ ÏÎc ‡¯ÚÒe¿»»¿»∆»»ƒ¿¿«¬≈»¿»

:ÈpÁlL«¿«ƒ

È˙ל ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe ÈÈ È¯·È ‰‡È¯a Ì‡Â¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿»¿»««¿»»
Ôe˙ÁÈÂ ÔB‰Ï Èc Ïk ˙ÈÂ ÔB‰˙È ˙ÚÏ·e dÓet«¿»«»¿¿»»ƒ¿¿∆¡
‡i¯·b eÊÈb¯‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â ÏB‡LÏ ÔÈiÁ „k««ƒƒ¿¿ƒ¿¬≈«¿ƒÀ¿«»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈl‡‰»ƒ≈√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּנה אּלה. ימתּון האדם ּכל ּכמֹות אם ְְִִֵֵֶָָָָֻ(כט)

רּבֹות ּפעמים לֹו אמרּו ּבעם רּבים ְְִִַַַָָָָּגם

הענׁש היה אבל מּמצרים", העליתנּו ְֱֲִִִִֶֶַָָָָָָָֹ"לּמה

ּכי יג) (פסוק ּבאמרם האדם, מּכל אּלה ְְִִֵֶַָָָָָָעל

עׂשּו ּכי הׂשּתרר. ּגם עלינּו ׁשּתיםתׂשּתרר ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ

מעׂשה ּבכל וכפרּו הרב, ּכבֹוד על ּבּזּו ְְְְֲִֵַַַָָָָרעֹות,

ּבמעמד וגם ּובּמדּבר ּבמצרים עׂשה אׁשר ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָה'

לעֹולם יאמינּו ּב וגם ּבֹו ׁשּנאמר סיני, ְְְֱֲִִֶֶַַַַַָהר

להׂשּתרר ּכדאי ׁשאינֹו אמרּו והם ט), יט ְְְְְִֵֵֵֶַָָ(שמות

ּומּפני רע, רק ידֹו על להם ּבא ולא ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹעליהם

וגם מאד. למׁשה וּיחר טו) (פסוק אמר ְְְִֶֶַַַַָֹזה

ּכן ועל ּתתנּׂשאּו, ּומדּוע ג) (פסוק אמר ְְְִֵַַַַַַָֹקרח

עּמהם: אהלֹו ְֳִִֶַָָנבלע

‰ÊÂטעם,È�ÁÏL '‰ ‡Ïּכלל ׁשלחני ׁשּלא ¿∆ַַ…¿»»ƒְְִֶַָָֹ

ה' ׁשלחֹו אׁשר ּכטעם מּמצרים, ְְְְֲִִִִֶַַַָָלהֹוציאם

ּל וזה יא), לד (דברים מצרים ּבארץ ְְְְֲִִֶֶֶַָלעׂשֹות

יב). ג (שמות ׁשלחּתי אנכי ּכי Èkהאֹות ÔÎÂ ְְִִִַָָֹ¿≈ƒ

˜ÂÒÙ) ‰l‡‰ ÌÈNÚn‰ Ïk ˙‡ ˙BNÚÏ È�ÁÏL '‰¿»«ƒ«¬≈»««¬ƒ»≈∆

(ÁÎלכל רמז ּבעיניכם, ראיתם אׁשר הּמעׂשים ,ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

אל ואׁשלח ל לֹו ׁשאמר מּיֹום עׂשה ְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָאׁשר

יּקרא הּנביא ּביאת ּתחּלת ּכי י), ג (שמות ְְִִִִִֵַַַַָָֹּפרעה

לנּו יל ּומי אׁשלח מי את ּכענין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָׁשליחּות,

אהרן מׁשה את לפני ואׁשלח ח), ו ְְֲֶֶֶֶַַָָֹ(ישעיה

טעם ואין ד). ו (מיכה ‰ÌÈNÚn"ּומרים Ïk" ְְִֵַַָ»««¬ƒ

ּכדברי אהרן ּוכהּנת ללוּים הּבכֹורים ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַֹֻלהחליף

עׂשה אׁשר הּמעׂשים לכלל אּלא ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָהמפרׁשים,

ׁשּפרׁשּתי: ּכמֹו יׂשראל, כל לעיני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָמׁשה

יׁש ר"א ּכתב ה'. יברא ּבריאה ואם ְְְִִִֵַָָָ(ל)

יׁש הּמצא על ּתֹורה ּבריאה ּכי ְְִִִִֵֵֶַָָאֹומרים

הּדרים וירדּו רּבֹות מדינֹות נבקעּו ּוכבר ְְְְְְִִִִֵַַַָָָמאין,

מן ּגזרה, ּכטעם ּפרּוׁשה אבל ׁשאֹולה, ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָּבהן

מז): כג (יחזקאל אֹותהן ְֵֶָּוברא

ÔBÎp‰Âה על איןׁשּתאמר ּכי מאין, ּדבר ּמצא ¿«»ִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

זה על מֹורה הּקדׁש ּבלׁשֹון ְְִֵֶֶֶֶַַֹאצלנּו

ּבקיעת ּכי הענין, אבל הּזאת. הּמּלה ְְֲִִִִִַַַָָָָָֹזּולתי

ּפתיחת אבל מחּדׁשת, ּבריאה אינה ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֻהאדמה

נהיה לא חּדּוׁש הּוא לבלע ּפיה את ְְִִִִֶֶַָָָָֹֹהארץ

ׁשּנעׂשה ּכמֹו האדמה ּתּבקע ּכאׁשר ּכי ְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָמעֹולם.

ּתּׁשאר זלזלה הּנקרא ּברעׁש רּבים ְְְִִִִֵַַַַָָָּפעמים

ּכאגּמים. ויעׂשה מים הּבקע יּמלא ּגם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּפתּוחה,

ּפיו הּפֹותח ּכאדם מּיד ותּסגר ׁשּתּפתח ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאבל

הּדבר זה ּבלעֹו, אחרי אֹותֹו ויסגר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹלבלֹוע

וזה מאין, נברא הּוא ּכאּלּו ההּוא ּבּיֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָנתחּדׁש

Ï‚)טעם ˜ÂÒÙ) ı¯‡‰ Ì‰ÈÏÚ ÒÎzÂּולכ . ַַ«¿«¬≈∆»»∆ְָ

כן אחרי הּכתּוב (ÂÒÙ˜אמר ‰Ó„‡‰ Ú˜azÂ ֲֵֵַַַָָ«ƒ»«»¬»»

(‡Ï,˜ÂÒÙ) Ì˙B‡ ÚÏ·zÂ ‰Èt ˙‡ ı¯‡‰ ÁzÙzÂ«ƒ¿«»»∆∆ƒ»«ƒ¿«»

(·Ïּבקרּוב קי.) (סנהדרין רּבֹותינּו ּדעת ועל .ְְִֵַַַַ

לׁשעּתֹו: נתחּדׁש ענין הּוא ּגם ּגיהּנם, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַֹּפתח



gxwנח zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyily meil inei xeriy

i"yx£L‡‰Œ˙‡Â∑הּמחּתֹות ׁשּבתֹו.‰‡Ï‰Œ‰¯Ê∑הּמחּתֹות מעל ˜„eL.לארץ Èk∑,ּבהנאה ואסּורין הּמחּתֹות ¿∆»≈ְְֶַַ¿≈»¿»ְֵֶַַַָָƒ»≈ְֲֲִַַַַָָ
ׁשרת ּכלי עׂשאּום רמב"ן.ׁשהרי ְֲֲֵֵֵֶָָ

(â)íúà eNòå íúLôða älàä íéàhçä úBzçî úà¥¿©§Á©«©¨¦̧¨¥¹¤§©§ŸÀ̈§¨¸Ÿ¹̈
eLc÷iå ýåýé-éðôì íáéø÷ä-ék çaænì éetö íéçô éòwø¦ª¥³©¦Æ¦´©¦§¥½©¦«¦§¦ª¬¦§¥«§Ÿ̈−©¦§¨®

:ìàøNé éðáì úBàì eéäéå§¦«§¬§−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Ì˙LÙ�a ‰l‡‰ ÌÈ‡hÁ‰∑(לו ּפֹוׁשעים(יומא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּואׁשּנעׂשּו על ׁשּנחלקּו ∑¯ÈÚw.ּבנפׁשֹותם, ««»ƒ»≈∆¿«¿…»ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָƒÀ≈

ּבלעז∑ÌÈÁÙ.רדידין טינבי"ש מרּדדין ÁaÊnÏ.טּסין Èetˆ∑הּנחׁשת B‡Ï˙.למזּבח eÈ‰ÈÂ∑:ׁשּיאמרּו לזּכרֹון, ְִִ«ƒְְִִַַַָֻƒ«ƒ¿≈«ְְְִֶַַֹ¿ƒ¿¿ְְִֶָֹ
ונׂשרפּו הּכהּנה על ׁשּנחלקּו מאֹותן היּו .אּלּו ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֻ

(ã)eáéø÷ä øLà úLçpä úBzçî úà ïäkä øæòìà çwiå©¦©º¤§¨¨´©Ÿ¥À¥µ©§´©§½¤£¤¬¦§¦−
:çaænì éetö íeòwøéå íéôøOä©§ª¦®©§©§−¦¬©¦§¥«©

i"yx£ÌeÚw¯ÈÂ∑ּבלעז .אינטינדר"ש «¿«¿ְַַ

(ä)øLà øæ Léà áø÷é-àì øLà ïòîì ìàøNé éðáì ïBøkæ¦¨º¦§¥´¦§¨¥ÀÂ§©Â©£¤̧«Ÿ¦§©¹¦´À̈Â£¤Â
äéäé-àìå ýåýé éðôì úøè÷ øéè÷äì àeä ïøäà òøfî àì́Ÿ¦¤³©©«£ŸÆ½§©§¦¬§−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®§Ÿ¦«§¤³
ô :Bì äLî-ãéa ýåýé øac øLàk Búãòëå çø÷ë§¸Ÿ©Æ§©´£¨½©«£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²§©¤−«

i"yx£Á¯˜Î ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ּכקרח יהיה ׁשּלא ‰'.ּכדי ¯ac ¯L‡k ¿…ƒ¿∆¿…«ְְְִֵֶֶַֹֹ«¬∆ƒ∆
BÏ ‰LÓŒ„Èa∑אׁשר זר איׁש "לאֿיקרב לפיכ ּכהנים, ּובניו הּוא ׁשּיהיה מׁשה, אל ּדּבר אהרן על "עליו", ּכמֹו ¿«…∆ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹ

על ּומדרׁשֹו: "על". ּכמֹו ּפתרֹונם – "ּדּבּור" אצל הּסמּוכים ו"להם" ו"לֹו" "לי" ּכל וכן וגֹו'". אהרן מּזרע ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלא
ּבידֹו, מׁשה ׁשּלקה ּכמֹו ּבצרעת, ׁשּלֹוקין הּכהּנה, על לחֹולקים רמז מׁשה? אל ּכתב ולא מׁשה, ּביד ּומהּו ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֻקרח.

ד)ׁשּנאמר ּב(שמות עּזּיה לקה ּכן ועל ּכּׁשלג". מצרעת ידֹו והּנה "וּיֹוציאּה .צרעת: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 204 'nr g"ig y"ewl t"r)

bNtn zFSgOd lEHA¦©§¦§©¥

וכעדתֹו כקרח ה)ולא־יהיה (יז, ְְִֶֹֽ�ְ�ַֹ�ְַ�ֲָ�
ה' ּובתֹוכם קדֹוׁשים ּכּלם העדה "ּכל ּכאמרֹו ּומדרגה, ּבמעלה ׁשוים יהיּו העם ׁשּכל ּדרׁש הּוא אחדּות. היתה: קרח ׁשל ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻטענתֹו

ה'". קהל על ּתתנּׂשאּו ְְְִַַַַַּומּדּוע

חז"ל ׁשאמרּו ועד "ואתּפלג". – קרח" "וּיּקח אּונקלֹוס: ׁשּמתרּגם ּוכפי ּולפרּוד. למחלקת סמל נעׂשה עצמֹו הּוא ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹאף-על-ּפי-כן,

וכעדתֹו" ּכקרח יהיה ולא ׁשּנאמר ּבלאו, עֹובר ּבמחלקת הּמחזיק קי)"ּכל .(סנהדרין ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ

"ׁשֹואב "ראׁשיכם", יׂשראלים, לוּיים, (ּכהנים, ׁשּבעם-יׂשראל הּׁשֹונים הּסּוגים ּבין הּתֹורה ׁשּקבעה הּמחּצֹות ׁשּבּטּול ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹללּמדָך,

ּביניהם. ּופרּוד לפּלּוג ּגֹורם אּלא לאחדּות, ּגֹורם ׁשאינֹו ּבלבד זֹו לא ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹמימיכם")

ּגֹורם – ולא הּקּב"ה. ּבראֹו ׁשּלׁשמּה הּבריאה, ּכּונת ׁשלמּות את ממּלא הּוא ּבזה לֹו, הראּוי ּתפקידֹו את מבּצע אחד ּכׁשּכל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּדוקא

ּבראׁשית. סדרי לבלּבּול רמב"ןהּוא ְְְְִִִֵֵ

e·iÁ˙‡cג ÔÈl‡‰ ‡i·iÁ ˙ÈzÁÓ ˙È»«¿¿««»«»»ƒ≈¿ƒ¿«»
ÔÈ„Èc¯ ÔÈqË Ô‰˙È Ôe„aÚÈÂ ÔB‰È˙LÙ�a¿«¿»≈¿«¿¿»¿≈«ƒ«ƒƒ
ÈÈ Ì„˜ Ôep·¯˜ È¯‡ ‡Áa„ÓÏ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬≈»≈À√»¿»

:Ï‡¯NÈ È�·Ï ˙‡Ï ÔÈÂ‰ÈÂ eLc˜˙‡Â¿ƒ¿«»ƒ∆¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

„�LÁ‡ד ‡˙ÈzÁÓ ˙È ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ ·ÈÒ�e¿ƒ∆¿»»«¬»»«¿¿»»ƒ¿»»
‰‡ÙBÁ Ôe�„Èc¯Â ‡i„È˜BÈ e·È¯˜c¿»ƒƒ«»¿«ƒÀ»»

:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

È˜¯·ה ‡Ï Èc ÏÈ„a Ï‡¯NÈ È�·Ï ‡�¯Îc»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ»ƒ¿«
‡e‰ Ô¯‰‡„ ‡Ú¯fÓ ‡Ï Èc È�BlÁ ¯·b¿«ƒ«ƒ»ƒ«¿»¿«¬…
È‰È ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ‡˜q‡Ï¿«»»¿…∆¿ƒ√»¿»¿»¿≈
‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók dzL�ÎÎÂ Á¯˜Î¿…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ¿»ƒ»

:dÏ ‰LÓ„¿…∆≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבהנאה אסּורין והם הּמחּתֹות, קדׁשּו. ּכי ְְֲֲִִֵֵַַַָָָ(ב)

רׁש"י. לׁשֹון ׁשרת, ּכלי עׂשאּום ְְֲִֵֵֶַָָָָׁשּכבר

קטרת ׁשהרי הּזה, לאּסּור טעם ידעּתי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹולא

להקריב ׁשרת ּכלי ׁשעׂשה וזר הקריבּו ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָזרה

ּכי לֹומר, יׁש אבל מקּדׁש. אינֹו ּבאּסּור ְְֲִִֵֵַַָָֻּבחּוץ

ּכי קדׁש, היּו מׁשה ּפי על ּכן ׁשעׂשּו ֲִִֵֶֶֶַַָָֹּבעבּור

ׁשּיענה ׁשחׁשבּו לפי לּׁשמים אֹותם הקּדיׁשּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָהם

האּלה הּמחּתֹות ותהיינה ּבאׁש האלהים ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאֹותם

לעֹולם: מֹועד ּבאהל ׁשרת ְְְֵֵֵֶָָֹּכלי

ÔBÎp‰Âּכי ג) (פסוק הּכתּוב יאמר ּכי ּבעיני, ¿«»ְִִֵַַַָֹ

˙B‡Ï eÈ‰ÈÂ eLc˜iÂ '‰ È�ÙÏ Ì·È¯˜‰ƒ¿ƒÀƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿¿

,Ï‡¯NÈ È�·Ïמעת אֹותם הקּדׁשּתי אני ּכלֹומר ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִִִֵֵַַָ

לבני לאֹות ׁשּיהיּו ּכדי לפני אֹותם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָׁשהקריבּו

ְִֵָיׂשראל:

עליו ּכמֹו לֹו. מׁשה ּביד ה' ּדּבר ּכאׁשר ְְֲִֶֶֶַַָָ(ה)

ּומהּו קרח, LÓ‰"על „Èa"ּכתב ולא ַַַֹ¿«∆ְַָֹ

ׁשּלֹוקין הּכהּנה על לחֹולקים רמז מׁשה", ְְִִֶֶֶֶֶַַַָֻ"אל

לקה זה ועל ּבידֹו, מׁשה ׁשּלקה ּכמֹו ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָּבצרעת

ּבצרעת: ְִַַָָֻעּזּיהּו

ÈÙÏeּכקרח וׂשרּוף ּבלּוע יהיה ולא ּפׁשּוטֹו, ¿ƒְְְְְִֶַַָָֹֹ

ּבידֹו למׁשה נעׂשה ּכאׁשר א ְְְֲֲֲֶֶַַַַָָָוכעדתֹו,
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(àì)ò÷azå älàä íéøácä-ìk úà øaãì Búlëk éäéå©«§¦Æ§©Ÿ½§©¥¾¥¬¨©§¨¦−¨¥®¤©¦¨©¬
:íäézçz øLà äîãàä̈«£¨−̈£¤¬©§¥¤«

(áì)íäéza-úàå íúà òìázå äét-úà õøàä çzôzå©¦§©³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§©¬Ÿ−̈§¤¨«¥¤®
:Leëøä-ìk úàå çø÷ì øLà íãàä-ìk úàå§¥³¨¨«¨¨Æ£¤´§½Ÿ©§¥−¨¨«§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 170 'nr b"lg y"ewl t"r)

dnc`A gxw ipA zrilA mrh©©§¦©§¥Ÿ©¨£¨¨

הּקהל: מּתֹוְך וּיאבדּו . . ּכל־הרכּוׁש: ואת לקרח אׁשר ּכל־האדם ואת ואת־ּבּתיהם אתם וּתבלע את־ּפיה הארץ ַָָֽ�ִ�ְְֵַָָֹֽֽֽ�ְַֹ�ְ�ֲֶ�ָָָָֽ�ְֵֶ�ְֵֶָָֽ�ֹ�ְִִַַָ�ֶ�ֶָ�ָ�ְִַַוּתפּתח
לב–לג) (טז,

ּפנחס ּבפרׁשת ואּלּו עּמֹו, ׁשּנבלעּו קרח ּבני על נאמר יא)ּכאן רׁש"י(כו, ּומפרׁש מתּו". לא קרח "ּובני ּבעצה(שם)נאמר: היּו "הם : ְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ׁשם". ויׁשבּו ּבּגיהּנם ּגבֹוּה מקֹום להם נתּבּצר לפיכְך ּבלּבם. ּתׁשּובה הרהרּו הּמחלקת ּובׁשעת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּתחּלה,

ּבחּיים. ׁשּנׁשארּו זכּו ּבּמה – לא ּובאם נבלעּו, ּבכלל לּמה – ּבתׁשּובה חזרּו הם אם ּביֹותר: ּתמּוּה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹולכאֹורה

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּובחיצֹונּיּות ּבגלּוי זאת הראּו ׁשּלא אּלא זכּות, ׁשּום להם אין זה ּדבלעדי ּתׁשּובה, ועׂשּו מּמחלקּתם ּבהם חזרּו קרח ׁשּבני וּדאי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻאכן

רׁש"י לׁשֹון ּוכדּיּוק לּבם, ּבסתר רק ׁשבּו ּבלּבם".(שם)אּלא ּתׁשּובה "הרהרּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

נבלעּו יׂשראל ּכל לעיני ּכׁשּנענׁשּו ע"כ ּבּמחלקת, החזיקּו עדין הרֹואים ׁשּלעיני ּכיון מּדה: ּכנגד מּדה ּבהם נתקּים ּכן, על ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאׁשר

ל ּבלּבם, ּתׁשּובה ׁשהרהרּו ּכיון ּבפעל אְך ּבאדמה. הּמחלקת ּבעלי עם ּגבֹוּהיחד מקֹום להם "נתּבּצר ולכן מיתה ּדין עליהם היה א ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ִֵַֹּבּגיהּנם".

מתּו לא קרח ּדבני ׁשּפיר, הּנ"ל ּולפי סתם. "וּיאבדּו" ּבהּלׁשֹון חסר מה ּדלכאֹו' הּקהל", מּתֹוְך "וּיאבדּו הּפסּוק לׁשֹון ידּיק ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻּומעּתה

ּומּטעם נאבדּו. הם הּקהל" "מּתֹוְך (רק) ע"כ ּכאביהם, ענׁש להם ּומּגיע ּבמחלקת ׁשהם חׁשב ׁש"הּקהל" ּכיון רק העֹולם. מן ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹונאבדּו

מדּבר' מתי 'ּכלּו ּכׁשּכבר אֹוחזים ּבּה ּפנחס, ּבפר' רק מתּו" לא קרח ׁש"ּבני לסּפר הּתֹורה חּכתה כב)זה כ, פרק חוקת וכל(רש"י , ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּבּגיהּנם. להחזיקם צרְך עֹוד אין ׁשּוב ּדאז העֹולם, מן אבד ּכבר מעׂשה ּבׁשעת חי ׁשהיה רמב"ןהּדֹור ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

(âì)íäéìò ñëzå äìàL íéiç íäì øLà-ìëå íä eãøiå©¥̧§¹¥´§¨£¤¬¨¤²©¦−§®Ÿ¨©§©³£¥¤Æ
:ìäwä CBzî eãáàiå õøàäרמב"ן ¨½̈¤©«Ÿ§−¦¬©¨¨«

(ãì)eøîà ék íì÷ì eñð íäéúáéáñ øLà ìàøNé-ìëå§¨¦§¨¥À£¤²§¦«Ÿ¥¤−¨´§Ÿ¨®¦´¨«§½
:õøàä eðòìáz-ït¤¦§¨¥−¨¨«¤

i"yx£ÌÏ˜Ï eÒ�∑ּבליעתן על הּיֹוצא הּקֹול .ּבׁשביל »¿…»ְְִִִֵַַַָָ

(äì)íéúàîe íéMîçä úà ìëàzå ýåýé úàî äàöé Làå§¥¬¨«§¨−¥¥´§Ÿ̈®©ÀŸ©¥´©«£¦¦³¨©̧¦Æ
ñ :úøèwä éáéø÷î Léà¦½©§¦¥−©§«Ÿ¤

æé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)úzçnä-úà íøéå ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ìà øîà¡¸Ÿ¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À§¨¥³¤©©§ŸÆ
:eLã÷ ék äàìä-äøæ Làä-úàå äôøOä ïéaî¦¥´©§¥½̈§¤¨¥−§¥¨®§¨¦−¨¥«

iÓb˙t‡לא Ïk ˙È ‡ÏlÓÏ ÈˆL „k ‰Â‰Â«¬»«≈≈¿«»»»»ƒ¿»«»
:ÔB‰È˙BÁ˙ Èc ‡Ú¯‡ ˙ÚÊa˙‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿¿»««¿»ƒ¿≈

ÔB‰˙Èלב ˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe¿»««¿»»«¿»«»¿
Á¯˜Ï Èc ‡L�‡ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰Èza L�‡ ˙ÈÂ¿»¡«»≈¿»»¡»»ƒ¿…«

:‡�È�˜ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿»»

ÏB‡LÏלג ÔÈiÁ „k ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ Ôep‡ e˙Á�e¿»ƒ¿»ƒ¿««ƒƒ¿
:‡Ï‰˜ BbÓ e„·‡Â ‡Ú¯‡ ÔB‰ÈÏÚ ˙ÙÁÂ«¬«¬≈«¿»«¬»ƒ¿»»

ÔB‰Ï˜Ïלד e˜¯Ú ÔB‰È�¯ÁÒa Èc Ï‡¯NÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¬»≈¬»¿»¿
:‡Ú¯‡ ‡�pÚÏ·˙ ‡ÓÏc e¯Ó‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»»«¿»

È˙לה ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ˙˜Ù� ‡˙M‡Â¿∆»»¿»«ƒ√»¿»«¬»«»
˙¯Ë˜ È·¯˜Ó ‡¯·b ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿»¿»¿≈¿…∆

:‡iÓÒea¿«»

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙ב L¯ÙÈÂ ‡�‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ï ¯Ó‡¡«¿∆¿»»««¬…«¬»¿«¿≈»
˜ÈÁ¯È ‡˙L‡ ˙ÈÂ ‡i„È˜È ÔÈaÓ ‡˙ÈzÁÓ«¿¿»»ƒ≈¿ƒ«»¿»∆»»«¿≈

:eLc˜˙‡ È¯‡ ‡Ï‰Ï¿»»¬≈ƒ¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לֹו קנה לקרח. אׁשר האדם ּכל ואת ְְֲֵֶַָָָָָָֹ(לב)

לֹו, היּו בית ּובני ּוׁשפחֹות ְְֲִִֵַָָָעבדים

ונענׁשּו ּכסּפֹו, קנין ּוכנעניים וכּוׁשיים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַמצרּיים

ּבגּופם לקּו ׁשהם ׁשּלהם הרכּוׁש ְְְִֵֶֶֶַָָָָּבכלל

ְָָּובממֹונם:

ÈÏe‡Â,ותֹוׁשבים ּגרים ּבביתֹו היּו מּיׂשראל ּגם ¿«ְְְִִִִֵֵֵַָָָ

רֹומז אינּנּו ּכי ונענׁשּו. עצתֹו אחר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָונמׁשכּו

לא קרח ּובני יא) כו (להלן ּדכתיב ְְְְִִֵַַֹֹלזרעֹו,

ּוזכּותם וטֹובים צּדיקים גדֹולים היּו ּכי ְְְִִִִִֵַָָמתּו,

קטּנים, ּובנֹות בנים לֹו היּו ולא להם, ְְְִִֶַָָָָָָֹעמדה

טף: ּבקרח הּכתּוב הזּכיר לא ְְִִִַַַָֹֹּכי

וטעם ‰Ï‰w.(לג) CBzÓ e„·‡iÂׁשאבדּו ְַַ«…¿ƒ«»»ְֶָ

ּכילעיניהם עּמהם, עֹומדים ּבתֹוכם ּבהיֹותם ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָ

אֹותּה וסגרה ּפיה את הארץ ּפתחה ְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָּכרגע

הּוא. אּיה מקֹומם נֹודע ולא ְְֲֵֵֶַַָֹעליהם

העֹומדים ּבניהם מֹות ּבעבּור אמר אברהם ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָורּבי

ְַָּתחּתם:
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i"yx£L‡‰Œ˙‡Â∑הּמחּתֹות ׁשּבתֹו.‰‡Ï‰Œ‰¯Ê∑הּמחּתֹות מעל ˜„eL.לארץ Èk∑,ּבהנאה ואסּורין הּמחּתֹות ¿∆»≈ְְֶַַ¿≈»¿»ְֵֶַַַָָƒ»≈ְֲֲִַַַַָָ
ׁשרת ּכלי עׂשאּום רמב"ן.ׁשהרי ְֲֲֵֵֵֶָָ

(â)íúà eNòå íúLôða älàä íéàhçä úBzçî úà¥¿©§Á©«©¨¦̧¨¥¹¤§©§ŸÀ̈§¨¸Ÿ¹̈
eLc÷iå ýåýé-éðôì íáéø÷ä-ék çaænì éetö íéçô éòwø¦ª¥³©¦Æ¦´©¦§¥½©¦«¦§¦ª¬¦§¥«§Ÿ̈−©¦§¨®

:ìàøNé éðáì úBàì eéäéå§¦«§¬§−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Ì˙LÙ�a ‰l‡‰ ÌÈ‡hÁ‰∑(לו ּפֹוׁשעים(יומא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּואׁשּנעׂשּו על ׁשּנחלקּו ∑¯ÈÚw.ּבנפׁשֹותם, ««»ƒ»≈∆¿«¿…»ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָƒÀ≈

ּבלעז∑ÌÈÁÙ.רדידין טינבי"ש מרּדדין ÁaÊnÏ.טּסין Èetˆ∑הּנחׁשת B‡Ï˙.למזּבח eÈ‰ÈÂ∑:ׁשּיאמרּו לזּכרֹון, ְִִ«ƒְְִִַַַָֻƒ«ƒ¿≈«ְְְִֶַַֹ¿ƒ¿¿ְְִֶָֹ
ונׂשרפּו הּכהּנה על ׁשּנחלקּו מאֹותן היּו .אּלּו ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֻ

(ã)eáéø÷ä øLà úLçpä úBzçî úà ïäkä øæòìà çwiå©¦©º¤§¨¨´©Ÿ¥À¥µ©§´©§½¤£¤¬¦§¦−
:çaænì éetö íeòwøéå íéôøOä©§ª¦®©§©§−¦¬©¦§¥«©

i"yx£ÌeÚw¯ÈÂ∑ּבלעז .אינטינדר"ש «¿«¿ְַַ

(ä)øLà øæ Léà áø÷é-àì øLà ïòîì ìàøNé éðáì ïBøkæ¦¨º¦§¥´¦§¨¥ÀÂ§©Â©£¤̧«Ÿ¦§©¹¦´À̈Â£¤Â
äéäé-àìå ýåýé éðôì úøè÷ øéè÷äì àeä ïøäà òøfî àì́Ÿ¦¤³©©«£ŸÆ½§©§¦¬§−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®§Ÿ¦«§¤³
ô :Bì äLî-ãéa ýåýé øac øLàk Búãòëå çø÷ë§¸Ÿ©Æ§©´£¨½©«£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²§©¤−«

i"yx£Á¯˜Î ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ּכקרח יהיה ׁשּלא ‰'.ּכדי ¯ac ¯L‡k ¿…ƒ¿∆¿…«ְְְִֵֶֶַֹֹ«¬∆ƒ∆
BÏ ‰LÓŒ„Èa∑אׁשר זר איׁש "לאֿיקרב לפיכ ּכהנים, ּובניו הּוא ׁשּיהיה מׁשה, אל ּדּבר אהרן על "עליו", ּכמֹו ¿«…∆ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹ

על ּומדרׁשֹו: "על". ּכמֹו ּפתרֹונם – "ּדּבּור" אצל הּסמּוכים ו"להם" ו"לֹו" "לי" ּכל וכן וגֹו'". אהרן מּזרע ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלא
ּבידֹו, מׁשה ׁשּלקה ּכמֹו ּבצרעת, ׁשּלֹוקין הּכהּנה, על לחֹולקים רמז מׁשה? אל ּכתב ולא מׁשה, ּביד ּומהּו ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֻקרח.

ד)ׁשּנאמר ּב(שמות עּזּיה לקה ּכן ועל ּכּׁשלג". מצרעת ידֹו והּנה "וּיֹוציאּה .צרעת: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 204 'nr g"ig y"ewl t"r)

bNtn zFSgOd lEHA¦©§¦§©¥

וכעדתֹו כקרח ה)ולא־יהיה (יז, ְְִֶֹֽ�ְ�ַֹ�ְַ�ֲָ�
ה' ּובתֹוכם קדֹוׁשים ּכּלם העדה "ּכל ּכאמרֹו ּומדרגה, ּבמעלה ׁשוים יהיּו העם ׁשּכל ּדרׁש הּוא אחדּות. היתה: קרח ׁשל ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻטענתֹו

ה'". קהל על ּתתנּׂשאּו ְְְִַַַַַּומּדּוע

חז"ל ׁשאמרּו ועד "ואתּפלג". – קרח" "וּיּקח אּונקלֹוס: ׁשּמתרּגם ּוכפי ּולפרּוד. למחלקת סמל נעׂשה עצמֹו הּוא ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹאף-על-ּפי-כן,

וכעדתֹו" ּכקרח יהיה ולא ׁשּנאמר ּבלאו, עֹובר ּבמחלקת הּמחזיק קי)"ּכל .(סנהדרין ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ

"ׁשֹואב "ראׁשיכם", יׂשראלים, לוּיים, (ּכהנים, ׁשּבעם-יׂשראל הּׁשֹונים הּסּוגים ּבין הּתֹורה ׁשּקבעה הּמחּצֹות ׁשּבּטּול ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹללּמדָך,

ּביניהם. ּופרּוד לפּלּוג ּגֹורם אּלא לאחדּות, ּגֹורם ׁשאינֹו ּבלבד זֹו לא ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹמימיכם")

ּגֹורם – ולא הּקּב"ה. ּבראֹו ׁשּלׁשמּה הּבריאה, ּכּונת ׁשלמּות את ממּלא הּוא ּבזה לֹו, הראּוי ּתפקידֹו את מבּצע אחד ּכׁשּכל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּדוקא

ּבראׁשית. סדרי לבלּבּול רמב"ןהּוא ְְְְִִִֵֵ

e·iÁ˙‡cג ÔÈl‡‰ ‡i·iÁ ˙ÈzÁÓ ˙È»«¿¿««»«»»ƒ≈¿ƒ¿«»
ÔÈ„Èc¯ ÔÈqË Ô‰˙È Ôe„aÚÈÂ ÔB‰È˙LÙ�a¿«¿»≈¿«¿¿»¿≈«ƒ«ƒƒ
ÈÈ Ì„˜ Ôep·¯˜ È¯‡ ‡Áa„ÓÏ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬≈»≈À√»¿»

:Ï‡¯NÈ È�·Ï ˙‡Ï ÔÈÂ‰ÈÂ eLc˜˙‡Â¿ƒ¿«»ƒ∆¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

„�LÁ‡ד ‡˙ÈzÁÓ ˙È ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ ·ÈÒ�e¿ƒ∆¿»»«¬»»«¿¿»»ƒ¿»»
‰‡ÙBÁ Ôe�„Èc¯Â ‡i„È˜BÈ e·È¯˜c¿»ƒƒ«»¿«ƒÀ»»

:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

È˜¯·ה ‡Ï Èc ÏÈ„a Ï‡¯NÈ È�·Ï ‡�¯Îc»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ»ƒ¿«
‡e‰ Ô¯‰‡„ ‡Ú¯fÓ ‡Ï Èc È�BlÁ ¯·b¿«ƒ«ƒ»ƒ«¿»¿«¬…
È‰È ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ‡˜q‡Ï¿«»»¿…∆¿ƒ√»¿»¿»¿≈
‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók dzL�ÎÎÂ Á¯˜Î¿…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ¿»ƒ»

:dÏ ‰LÓ„¿…∆≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבהנאה אסּורין והם הּמחּתֹות, קדׁשּו. ּכי ְְֲֲִִֵֵַַַָָָ(ב)

רׁש"י. לׁשֹון ׁשרת, ּכלי עׂשאּום ְְֲִֵֵֶַָָָָׁשּכבר

קטרת ׁשהרי הּזה, לאּסּור טעם ידעּתי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹולא

להקריב ׁשרת ּכלי ׁשעׂשה וזר הקריבּו ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָזרה

ּכי לֹומר, יׁש אבל מקּדׁש. אינֹו ּבאּסּור ְְֲִִֵֵַַָָֻּבחּוץ

ּכי קדׁש, היּו מׁשה ּפי על ּכן ׁשעׂשּו ֲִִֵֶֶֶַַָָֹּבעבּור

ׁשּיענה ׁשחׁשבּו לפי לּׁשמים אֹותם הקּדיׁשּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָהם

האּלה הּמחּתֹות ותהיינה ּבאׁש האלהים ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאֹותם

לעֹולם: מֹועד ּבאהל ׁשרת ְְְֵֵֵֶָָֹּכלי

ÔBÎp‰Âּכי ג) (פסוק הּכתּוב יאמר ּכי ּבעיני, ¿«»ְִִֵַַַָֹ

˙B‡Ï eÈ‰ÈÂ eLc˜iÂ '‰ È�ÙÏ Ì·È¯˜‰ƒ¿ƒÀƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿¿

,Ï‡¯NÈ È�·Ïמעת אֹותם הקּדׁשּתי אני ּכלֹומר ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִִִֵֵַַָ

לבני לאֹות ׁשּיהיּו ּכדי לפני אֹותם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָׁשהקריבּו

ְִֵָיׂשראל:

עליו ּכמֹו לֹו. מׁשה ּביד ה' ּדּבר ּכאׁשר ְְֲִֶֶֶַַָָ(ה)

ּומהּו קרח, LÓ‰"על „Èa"ּכתב ולא ַַַֹ¿«∆ְַָֹ

ׁשּלֹוקין הּכהּנה על לחֹולקים רמז מׁשה", ְְִִֶֶֶֶֶַַַָֻ"אל

לקה זה ועל ּבידֹו, מׁשה ׁשּלקה ּכמֹו ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָּבצרעת

ּבצרעת: ְִַַָָֻעּזּיהּו

ÈÙÏeּכקרח וׂשרּוף ּבלּוע יהיה ולא ּפׁשּוטֹו, ¿ƒְְְְְִֶַַָָֹֹ

ּבידֹו למׁשה נעׂשה ּכאׁשר א ְְְֲֲֲֶֶַַַַָָָוכעדתֹו,
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(áé)øLàk ïøäà çwiå|ìäwä CBz-ìà õøiå äLî øac ©¦©̧©«£¹Ÿ©«£¤´¦¤´¤À©¨̧¨Æ¤´©¨½̈
âpä ìçä äpäå:íòä-ìò øtëéå úøèwä-úà ïziå íòa ó §¦¥²¥¥¬©¤−¤¨¨®©¦¥Æ¤©§½Ÿ¤©§©¥−©¨¨«

(âé)íéiçä ïéáe íéúnä-ïéa ãîòiå:äôbnä øöòzå ©©«£¬Ÿ¥«©¥¦−¥´©«©¦®©¥«¨©−©©¥¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈ˙n‰ ÔÈa „ÓÚiÂ∑!ׁשליחּותי לעׂשֹות לי הּנח :הּמלא לֹו אמר ּכרחֹו. על והעמידֹו הּמלא את אחז ««¬…≈«≈ƒ¿ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

מׁשה אין לֹו: אמר מׁשה! ׁשל ׁשלּוחֹו ואּתה מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו אני לֹו: אמר !יד על לעּכב צּוני מׁשה לֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹאמר
מֹועד, אהל ּפתח אל ּומׁשה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הרי מאמין, אּתה אין אם הּגבּורה. מּפי אּלא מּלּבֹו, ּכלּום ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאֹומר

אלֿמׁשה" אהרן "וּיׁשב ׁשּנאמר: וזהּו ּוׁשאל. עּמי מליזין(מכילתא)ּבא יׂשראל ׁשהיּו לפי ּבּקטרת? לּמה אחר: ּדבר . ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
איׁש. ּומאתים חמּׁשים נׂשרפּו ידֹו על ואביהּוא, נדב מתּו ידֹו על הּוא, הּמות סם לֹומר: הּקטרת אחר ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹּומרּננים

הּממית! הּוא והחטא הּוא, מּגפה ׁשעֹוצר ּתראּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: .אמר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

(ãé)úBàî òáLe óìà øNò äòaøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§À©¥¦Æ©©¥½̈©§¨¨¬¨¨²¤−¤§©´¥®
:çø÷-øác-ìò íéúnä ãálî¦§©¬©¥¦−©§©«Ÿ©

(åè)äôbnäå ãòBî ìäà çút-ìà äLî-ìà ïøäà áLiå©¨³¨©«£ŸÆ¤¤½¤¤−©´Ÿ¤¥®§©©¥¨−
ô :äøöòð¤«¡¨«¨

ß fenz '` iying mei ß

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé)øac|úéáì ähî ähî ízàî ç÷å ìàøNé éða-ìà ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§©´¥«¦¿̈©¤´©¤Á§¥̧
úBhî øNò íéðL íúáà úéáì íäàéNð-ìk úàî áà̈¹¥¥³¨§¦«¥¤Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨¨−©®

:eähî-ìò ázëz BîL-úà Léàרמב"ן ¦´¤§½¦§−Ÿ©©¥«

(çé)ãçà ähî ék éåì ähî-ìò ázëz ïøäà íL úàå§¥Æ¥´©«£½Ÿ¦§−Ÿ©©¥´¥¦®¦µ©¤´¤½̈
:íúBáà úéa Làøì§−Ÿ¥¬£¨«

i"yx£„Á‡ ‰hÓ Èk∑ׁשבט מקֹום מּכל לבד, ּולוּיה לבד ּכהּנה מׁשּפחת – מׁשּפחֹות לׁשּתי ׁשחּלקּתים ּפי על אף ƒ«∆∆»ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
הּוא .אחד ֶָ

(èé)íëì ãòeà øLà úeãòä éðôì ãòBî ìäàa ízçpäå§¦©§−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥Æ¨«¥½£¤²¦¨¥¬¨¤−
:änL̈«¨

(ë)éúkLäå çøôé eähî Ba-øçáà øLà Léàä äéäå§¨À̈¨¦²£¤¬¤§©−©¥´¦§¨®©«£¦Ÿ¦´
:íëéìò íðélî íä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìòî¥«¨©À¤§ªÆ§¥´¦§¨¥½£¤²¥¬©¦¦−£¥¤«

i"yx£È˙kL‰Â∑ח)ּכמֹו הּמים",(בראשית ז)"וּיׁשּכּו ׁשככה"(אסתר הּמל "וחמת :. «¬ƒ…ƒְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹ

Ë‰¯eיב ‰LÓ ÏÈlÓ È„ ‡Ók Ô¯‰‡ ·ÈÒ�e¿ƒ«¬…¿»ƒ«ƒ…∆¿«
˙È ·‰ÈÂ ‡nÚa ‡�˙BÓ È¯L ‡‰Â ‡Ï‰˜ B‚Ï¿¿»»¿»»≈»»¿«»ƒ«»

:‡nÚ ÏÚ ¯tÎÂ ‡iÓÒea ˙¯Ë¿̃…∆¿«»¿««««»

BÓ˙�‡:יג ÈÏk˙‡Â ‡iiÁ ÔÈ·e ‡i˙Ó ÔÈa Ì˜Â¿»≈≈«»≈««»¿ƒ¿¿ƒ»»

‡ÔÈÙÏיד ¯NÚ ˙Úa¯‡ ‡�˙BÓa e˙ÈÓc BÂ‰Â«¬¿ƒ¿»»«¿¿«¬««¿ƒ
:Á¯˜„ ‡z‚Ït ÏÚ e˙ÈÓcÓ ¯a ‰‡Ó Ú·Le¿«¿»«ƒ¿ƒ«¿À¿»¿…«

ÓÊ�‡טו ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‰LÓÏ Ô¯‰‡ ·˙Â¿»«¬…¿…∆ƒ¿««¿«ƒ¿»
:ÈÏk˙‡ ‡�˙BÓe»»ƒ¿¿ƒ

ÓÈÓÏ¯:טז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ËÁ¯‡יז ÔB‰pÓ ·ÒÂ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿À¿»
˙È·Ï ÔB‰È�·¯·¯ Ïk ÔÓ ‡a‡ ˙È·Ï ‡¯ËÁÀ¿»¿≈«»ƒ»«¿¿»≈¿≈
dÓL ˙È ¯·b ÔÈ¯ËÁ ¯NÚ È¯z ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿≈¬«À¿ƒ¿«»¿≈

:d¯ËÁ ÏÚ ·BzÎzƒ¿«À¿≈

„ÈÂÏיח ‡¯ËÁ ÏÚ ·BzÎz Ô¯‰‡„ ‡ÓL ˙ÈÂ¿»¿»¿«¬…ƒ¿«À¿»¿≈ƒ
:ÔB‰˙‰·‡ ˙Èa LÈ¯Ï „Á ‡¯ËÁ È¯‡¬≈À¿»«¿≈≈¬»«¿

Ècיט ‡˙e„‰Ò Ì„˜ ‡�ÓÊ ÔkLÓa ÔepÚ�ˆ˙Â¿«¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»√»«¬»ƒ
:Ônz ÔBÎÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡¬«≈≈¿ƒ¿«»

ÁÈ�‡Âכ ÈÚ�È d¯ËÁ d· ÈÚ¯˙‡c ‡¯·b È‰ÈÂƒ≈«¿»¿ƒ¿¿≈≈À¿≈ƒ¿≈«¬ƒ«
Ôep‡ Èc Ï‡¯NÈ È�a ˙ÓÚ¯ez ˙È ÈÓ„˜ ÔÓƒ√»«»¿¬«¿≈ƒ¿»≈ƒƒ

:ÔBÎÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Óƒ¿«¬ƒ¬≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּוא אהרן מּטה מּטֹות. עׂשר ׁשנים ְֲֵֵַַַָָֹ(יזֿיח)

לבית מּטה ותּקח אמר לא ּכי ְְִִֵֶַַַַָֹּבי"ב,

ּבּמנין הּוא אבל אהרן, ׁשם עליו ותכּתב ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֹֹלוי

אחד. לׁשבט רק יֹוסף נחׁשב לא והּנה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּנזּכר,

רק לעֹולם יׂשראל ׁשבטי יּמנּו לא ּכי ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹוהּטעם,

רק יֹוסף יחׁשב לוי ׁשּיחׁשב ּומּפני עׂשר, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹׁשנים

הּברכה וזאת ּבסדר זה אפרׁש ועֹוד ְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָֹאחד.

לׁשם: להּגיע ה' יברכני אם ו) לג ְְְְִִִֵַַָָ(דברים

.e‰hÓ ÏÚ ·zÎz BÓL ˙‡ LÈ‡,מפרׁשים יׁש ƒ∆¿ƒ¿…««≈ְְִֵָ

לוי ׁשמעֹון ראּובן הּׁשבט ראׁש ְְִִֵֵֵֵֶַֹׁשם

אהרן ועׂשה הּנׂשיאים, ׁשם והּנכֹון, ְְְֲִִִֵַַַָָָָֹויהּודה.

מּטה הם ּכי לפרׁש והצר לוי. לׁשבט ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻנׂשיא

ּפי על אף לֹומר להם, אחד ונׂשיא ְִִֶֶֶַַַָָָָאחד

ּולוּיה לבד ּכהּנה מׁשּפחֹות לׁשּתי ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֻׁשחּלקּתים

אחד ונׂשיא הּוא אחד ׁשבט מקֹום מּכל ְְִִֵֶֶֶַָָָָָלבד,

ּכי ו), (בפסוק ּפרׁשּתי ּכאׁשר והּטעם ְְֲִִֵֶֶַַַַַָלהם.

ההּוא הּׁשבט ׁשּנבחר רק ראיה הצרכּו ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹֻלא

יׂשראל: ׁשבטי ְְִִִֵֵָָמּכל
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(å)-ìòå äLî-ìò úøçnî ìàøNé-éða úãò-ìk eðliå©¦¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ¦¨´¢½̈©¤¬§©
:ýåýé íò-úà ízîä ízà øîàì ïøäàרמב"ן ©«£−Ÿ¥®Ÿ©¤¬£¦¤−¤©¬§Ÿ̈«

(æ)ìäà-ìà eðôiå ïøäà-ìòå äLî-ìò äãòä ìäwäa éäéå©§¦À§¦¨¥³¨«¥¨Æ©¤´§©©«£½Ÿ©¦§Æ¤´Ÿ¤
:ýåýé ãBák àøiå ïðòä eäqë äpäå ãòBî¥½§¦¥¬¦−̈¤«¨®̈©¥−̈§¬§Ÿ̈«

(ç)ñ :ãòBî ìäà éðt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨³Ÿ¤Æ§©«£½Ÿ¤§¥−¬Ÿ¤¥«

ß oeiq 'l iriax mei ß

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)eìtiå òâøk íúà älëàå úàfä äãòä CBzî enøä¥ÀŸ¦Æ¨«¥¨´©½Ÿ©«£©¤¬Ÿ¨−§¨®©©¦§−
:íäéðt-ìòרמב"ן ©§¥¤«

(àé)äéìò-ïúå äzçnä-úà ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©´¤Â©©§Â̈§¤¨¤̧¨
äãòä-ìà äøäî CìBäå úøè÷ íéNå çaænä ìòî Là¥¹¥©³©¦§¥̧©Æ§¦´§½Ÿ¤§¥¯§¥¨²¤¨«¥¨−
âpä ìçä ýåýé éðôlî óöwä àöé-ék íäéìò øtëå:ó §©¥´£¥¤®¦«¨¨¬©¤²¤¦¦§¥¬§Ÿ̈−¥¥¬©¨«¤

i"yx£Ì‰ÈÏÚ ¯tÎÂ∑רׁשּות ּכׁשּנּתן (ר"ל הּמּגפה עֹוצר ׁשהּקטרת לרקיע, ּכׁשעלה הּמות מלא לֹו מסר זה רז ¿«≈¬≈∆ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּׁשּגזר מה אבל ּבּקטרת, ּתּקּון יׁש מּדיליּה ּׁשּמֹוסיף מה ועל לרע טֹוב ּבין מבחין אין אז ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹלּמׁשחית
ּבּקטרת, לעצר אהרן את הּמלא הּניח ׁשּלא ּכ אחר מהּֿׁשּכתב מתּורץ ּובזה ּתבּונה. ואין חכמה אין ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹּבהדיא
ּכדאיתא ודֹו"ק) מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו אני ׁשאמר ּכמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ּגזרת ׁשהיה אּלא זה? רז לֹו מסר הּוא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹוהלא

ׁשּבת פט)ּבמּסכת .(שבת ְֶֶַַָ

ÓBiÓ‡ו Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k Ïk eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»
Ôez‡ ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ È‰B¯˙·„¿«¿ƒ«…∆¿««¬…¿≈»«

:ÈÈ„ ‡nÚ ˙ÈÓc ÔezÓ¯b¿«¿¿ƒ«»«¿»

ÏÚÂז ‰LÓ ÏÚ ‡zL�k ˙eLpk˙‡a ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«»¿ƒ¿»«…∆¿«
È‰ÙÁ ‡‰Â ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ e‡È�t˙‡Â Ô¯‰‡«¬…¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»¬»ƒ

:ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡��Ú¬»»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»

ÓÊ�‡:ח ÔkLÓ Ì„˜Ï Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…»√»«¿«ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:ט ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰˙Èי ÈˆL‡Â ‡„‰ ‡zL�k BbÓ eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈≈≈»¿
:ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙ�e ‰ÚLk¿»»¿»««≈

Â‰·יא ‡˙ÈzÁÓ ˙È ·Ò Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…«»«¿ƒ»¿«
˙¯Ë˜ ÂLÂ ‡Áa„Ó ÈÂlÚÓ ‡˙M‡ dÏÚ¬«∆»»≈ƒ»≈«¿¿»¿«¿…∆
¯tÎÂ ‡zL�ÎÏ ÚÈ¯Ùa ÏÈ·B‡Â ‡iÓÒea¿«»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿««
È¯L ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ê‚¯ ˜Ù� È¯‡ ÔB‰ÈÏÚ¬≈¬≈¿«»¿»ƒ√»¿»»≈

:‡�˙BÓ»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּפֹותרים, ויׁש ּבצרעת. Ï‡ׁשּלקה ¯L‡ ÔÚÓÏ ְְְִֵֶַַָָָ¿««¬∆…

,‡e‰ Ô¯‰‡ Ú¯fÓ ‡Ï ¯L‡ ¯Ê LÈ‡ ·¯˜Èƒ¿«ƒ»¬∆…ƒ∆««¬…

‰LÓ „Èa '‰ ¯ac ¯L‡kהּוא ׁשּיהיּו לאהרן «¬∆ƒ∆¿«∆ְְֲִֶַֹ

רׁש"י: לׁשֹון זר, ולא ּכהנים ְֲִִַָָָָֹֹּובניו

ÔBÎp‰Âׁשאמר הּנזּכר, אלעזר אל רֹומז ׁשהּוא ¿«»ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ

(פסו ּבןהּכתּוב אלעזר אל אמר ב) ק ְֱֶֶֶַָָָֹ

את הּכהן אלעזר וּיּקח וׁשעּורֹו, וגו'. ְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹאהרן

הּׂשרּופים הקריבּו אׁשר הּנחׁשת ְְְְֲִִִֶֶַַַמחּתֹות

ּביד ה' ּדּבר ּכאׁשר לּמזּבח צּפּוי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַוירקעּום

וגו': יׂשראל לבני זּכרֹון לֹו, ְְִִִֵֵֶָָמׁשה

אּתּון אּונקלּוס אמר ה'. עם את המּתם אּתם ְְֲִֶֶֶַַַַָ(ו)

יאׁשימּו ּכי יפּתר, דה'. עּמא ּדמית ְְְְֲִִִִַַַַָֹּגרמּתּון

קטרת להקטיר הּזאת העצה ׁשּנתנּו על ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹאֹותם

אֹותם ׁשהּמקריבים מּדעּתם ה', לפני ְְְִִִִֵֶַַַָָָָזרה

להקריב למׁשה אמר לא הּׁשם ּכי ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹנׂשרפים.

ּבׁשם ליׂשראל אמר לא והּוא הּזאת, ְְְְְִֵֵֶַַַָָֹֹֹהּקטרת

העצה נתנּו מעצמם ּכן אם ּכן, לעׂשֹות ְְֲִֵֵֵֵַַָָָָה'

לתת יכֹולין והיּו העם, ּבּה מתּו אׁשר ְְֲִֵֵֶַָָָָָֹהּזאת

ּבזּולתֹו: אֹו ּבּמּטה אחר ּומֹופת ְֵֵֶַַַָאֹות

‡"¯Âנבחר לוי ׁשּׁשבט זֹו ראיה מה אמר ¿ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

ויּתכן ּגדֹול, לכהן אהרן ְְְְֲִִֵֵַַָָֹֹונבחר

ׂשרפּתם ׁשּידעּתם ּבחכמה אֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבתפּלתכם

מה ּכי האמינּו, ׁשּלא נראה וכן ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַֹהּמקריבים.

ּבני אל ּדּבר כ) יז (פסוק כן אחרי ְֲֵֵֵֵֶֶַַַָּׁשאמר

האיׁש והיה וגו' מּטה מּטה מאּתם וקח ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיׂשראל

מעלי והׁשּכתי יפרח מּטהּו ּבֹו אבחר ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאׁשר

הּזאת ּבּׂשרפה העם האמינּו ׁשּלא ראיה ְְֱִֵֶֶַַָָָָָֹֹוגו',

רק ּבהם, הּבכֹורֹות והחלפּו הלוּים ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָֻׁשּנבחרּו

ׁשהיה אֹו הּׂשרפה, ּגרמּו ואהרן מׁשה ּכי ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹחׁשבּו

אֹותם צּוה לא אׁשר זרה אׁש ּבקטרת ְֲִִֵֶֶֶָָָָָֹֹֹהענׁש

ּפרׁשּתי ּכאׁשר הּבקר קטרת היתה אהרן ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹּוקטרת

ב): י (ויקרא

‡ÏÂעל לא הּׂשרפה על רק הּתלּונה היתה ¿…ְְְֵַַַַַָָָָֹ

העלּו למׁשה אמר הּׁשם ּכי ְְִִֵֵֶַַַָָָהּבליעה,

הארץ, ּפי ּפתיחת על ירמז וזה וגו' ְְְִִִִִֶֶַַָָָֹמּסביב

ואבירם ודתן ה', ּבׁשם ליׂשראל זה הּגיד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּומׁשה

ּבמלאכי מלעיבים ׁשהיּו יֹותר חּיבים ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָהיּו

ּבנביאיו: ּומתעּתעים ּדבריו ּובֹוזים ְְְְְֱִִִִִַָָָֹאלהים

ÔBÎp‰Âעּתה מאמינים העם ׁשהיּו ּבעיני, ¿«»ְֲִִֵֶַַַָָָָ

מּלפני אׁש יצאה ׁשּכבר אהרן ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֻּבכהּנת

חפצים היּו אבל קרּבנֹותיו, את וּתאכל ְְֲֲִֵֶַַָָָָֹה'

הלוּים, ּבמקֹום הּמׁשּכן מׁשרתי הּבכֹורֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָׁשּיהיּו

חפצים היּו ּכי ּבהם, ׁשעׂשּו ּבחּלּופין ירצּו ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹולא

ה'. ּבית ּבעבֹודת חלק הּׁשבטים לכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיהיה

ׁשּנתּתם אֹותם, המּתם אּתם יתלֹוננּו, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָוהּנה

והם ּככהנים, קטרת ׁשּיקריבּו הּזאת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹהעצה

ּככהנים ׁשּיהיּו לא לוּים לעבֹודת ראּוים ְְְְֲֲִִִִִֶַַָֹֹהיּו

אהרן מּטה ּפרח טעם וזה קטרת, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹמקריבי

כג): (פסוק לוי ְִֵֵלבית

הבינֹותי לא הּזאת. העדה מּתֹו הרּמּו ֲִִִֵֵַָָֹֹֹ(י)

(לעיל למעלה וחברֹו הּזה הּכתּוב ְְֲֵֶַַַַַַָָטעם

יׁש ּכי הּזאת, העדה מּתֹו הּבדלּו כא) ְִִִֵֵַָָָֹטז

אחד צּדיק סביב רּבים ּבּדבר להמית ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבאלהים

מצרים, ּבבכֹורי היה ּכאׁשר נׁשאר, לבּדֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָוהּוא

ּבטּלית יׁשנים ׁשלׁשה הּמּגפֹות ּבכל היה ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָוכן

נמלט: והאמצעי מתים הּׁשנים ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָאחת

‰‡¯�Âּכל ּגם להמית יֹוצא הּקצף ׁשהיה ¿ƒ¿∆ְִֵֶֶֶַַָָָָ

האּלה החּטאים ּבמיתת ְִִֵֵֶַַַָָָָהעדה

ּבאׁש אֹו הארץ ּפי ּבפתיחת אחריהם, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנמׁשכּו

להמית ראּויֹות ּכֹוללֹות מּכֹות והם ְְְְִֵֵַַָהּיֹוצאת,

נס יעׂשה אם זּולתי ּביחד, ׁשם העֹומדים ְְֲִִִֵֶַַַָָָָּכל

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר אֹו ּבּנמלטים, ְִִִֶַַַָָָָׁשּנּוי

ּבתֹוכם ׁשהם זמן ׁשּכל הּצּדיקים לכבֹוד ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָּכן

וכּיֹוצא ּבאּלה והּכּונה ּבהם. ידֹו יׁשלח ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלא

רחמים ּבּקׁשת צריכים ׁשהם להֹודיע ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָּבהם,

מּיד: ּכן לעׂשֹות המזרז הּוא ּומׁשה ְְֲִֵֵֶַַַָָָָוכּפרה,
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(áé)øLàk ïøäà çwiå|ìäwä CBz-ìà õøiå äLî øac ©¦©̧©«£¹Ÿ©«£¤´¦¤´¤À©¨̧¨Æ¤´©¨½̈
âpä ìçä äpäå:íòä-ìò øtëéå úøèwä-úà ïziå íòa ó §¦¥²¥¥¬©¤−¤¨¨®©¦¥Æ¤©§½Ÿ¤©§©¥−©¨¨«

(âé)íéiçä ïéáe íéúnä-ïéa ãîòiå:äôbnä øöòzå ©©«£¬Ÿ¥«©¥¦−¥´©«©¦®©¥«¨©−©©¥¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈ˙n‰ ÔÈa „ÓÚiÂ∑!ׁשליחּותי לעׂשֹות לי הּנח :הּמלא לֹו אמר ּכרחֹו. על והעמידֹו הּמלא את אחז ««¬…≈«≈ƒ¿ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

מׁשה אין לֹו: אמר מׁשה! ׁשל ׁשלּוחֹו ואּתה מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו אני לֹו: אמר !יד על לעּכב צּוני מׁשה לֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹאמר
מֹועד, אהל ּפתח אל ּומׁשה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הרי מאמין, אּתה אין אם הּגבּורה. מּפי אּלא מּלּבֹו, ּכלּום ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאֹומר

אלֿמׁשה" אהרן "וּיׁשב ׁשּנאמר: וזהּו ּוׁשאל. עּמי מליזין(מכילתא)ּבא יׂשראל ׁשהיּו לפי ּבּקטרת? לּמה אחר: ּדבר . ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
איׁש. ּומאתים חמּׁשים נׂשרפּו ידֹו על ואביהּוא, נדב מתּו ידֹו על הּוא, הּמות סם לֹומר: הּקטרת אחר ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹּומרּננים

הּממית! הּוא והחטא הּוא, מּגפה ׁשעֹוצר ּתראּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: .אמר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

(ãé)úBàî òáLe óìà øNò äòaøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§À©¥¦Æ©©¥½̈©§¨¨¬¨¨²¤−¤§©´¥®
:çø÷-øác-ìò íéúnä ãálî¦§©¬©¥¦−©§©«Ÿ©

(åè)äôbnäå ãòBî ìäà çút-ìà äLî-ìà ïøäà áLiå©¨³¨©«£ŸÆ¤¤½¤¤−©´Ÿ¤¥®§©©¥¨−
ô :äøöòð¤«¡¨«¨

ß fenz '` iying mei ß

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé)øac|úéáì ähî ähî ízàî ç÷å ìàøNé éða-ìà ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§©´¥«¦¿̈©¤´©¤Á§¥̧
úBhî øNò íéðL íúáà úéáì íäàéNð-ìk úàî áà̈¹¥¥³¨§¦«¥¤Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨¨−©®

:eähî-ìò ázëz BîL-úà Léàרמב"ן ¦´¤§½¦§−Ÿ©©¥«

(çé)ãçà ähî ék éåì ähî-ìò ázëz ïøäà íL úàå§¥Æ¥´©«£½Ÿ¦§−Ÿ©©¥´¥¦®¦µ©¤´¤½̈
:íúBáà úéa Làøì§−Ÿ¥¬£¨«

i"yx£„Á‡ ‰hÓ Èk∑ׁשבט מקֹום מּכל לבד, ּולוּיה לבד ּכהּנה מׁשּפחת – מׁשּפחֹות לׁשּתי ׁשחּלקּתים ּפי על אף ƒ«∆∆»ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
הּוא .אחד ֶָ

(èé)íëì ãòeà øLà úeãòä éðôì ãòBî ìäàa ízçpäå§¦©§−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥Æ¨«¥½£¤²¦¨¥¬¨¤−
:änL̈«¨

(ë)éúkLäå çøôé eähî Ba-øçáà øLà Léàä äéäå§¨À̈¨¦²£¤¬¤§©−©¥´¦§¨®©«£¦Ÿ¦´
:íëéìò íðélî íä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìòî¥«¨©À¤§ªÆ§¥´¦§¨¥½£¤²¥¬©¦¦−£¥¤«

i"yx£È˙kL‰Â∑ח)ּכמֹו הּמים",(בראשית ז)"וּיׁשּכּו ׁשככה"(אסתר הּמל "וחמת :. «¬ƒ…ƒְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹ

Ë‰¯eיב ‰LÓ ÏÈlÓ È„ ‡Ók Ô¯‰‡ ·ÈÒ�e¿ƒ«¬…¿»ƒ«ƒ…∆¿«
˙È ·‰ÈÂ ‡nÚa ‡�˙BÓ È¯L ‡‰Â ‡Ï‰˜ B‚Ï¿¿»»¿»»≈»»¿«»ƒ«»

:‡nÚ ÏÚ ¯tÎÂ ‡iÓÒea ˙¯Ë¿̃…∆¿«»¿««««»

BÓ˙�‡:יג ÈÏk˙‡Â ‡iiÁ ÔÈ·e ‡i˙Ó ÔÈa Ì˜Â¿»≈≈«»≈««»¿ƒ¿¿ƒ»»

‡ÔÈÙÏיד ¯NÚ ˙Úa¯‡ ‡�˙BÓa e˙ÈÓc BÂ‰Â«¬¿ƒ¿»»«¿¿«¬««¿ƒ
:Á¯˜„ ‡z‚Ït ÏÚ e˙ÈÓcÓ ¯a ‰‡Ó Ú·Le¿«¿»«ƒ¿ƒ«¿À¿»¿…«

ÓÊ�‡טו ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‰LÓÏ Ô¯‰‡ ·˙Â¿»«¬…¿…∆ƒ¿««¿«ƒ¿»
:ÈÏk˙‡ ‡�˙BÓe»»ƒ¿¿ƒ

ÓÈÓÏ¯:טז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ËÁ¯‡יז ÔB‰pÓ ·ÒÂ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿À¿»
˙È·Ï ÔB‰È�·¯·¯ Ïk ÔÓ ‡a‡ ˙È·Ï ‡¯ËÁÀ¿»¿≈«»ƒ»«¿¿»≈¿≈
dÓL ˙È ¯·b ÔÈ¯ËÁ ¯NÚ È¯z ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿≈¬«À¿ƒ¿«»¿≈

:d¯ËÁ ÏÚ ·BzÎzƒ¿«À¿≈

„ÈÂÏיח ‡¯ËÁ ÏÚ ·BzÎz Ô¯‰‡„ ‡ÓL ˙ÈÂ¿»¿»¿«¬…ƒ¿«À¿»¿≈ƒ
:ÔB‰˙‰·‡ ˙Èa LÈ¯Ï „Á ‡¯ËÁ È¯‡¬≈À¿»«¿≈≈¬»«¿

Ècיט ‡˙e„‰Ò Ì„˜ ‡�ÓÊ ÔkLÓa ÔepÚ�ˆ˙Â¿«¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»√»«¬»ƒ
:Ônz ÔBÎÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡¬«≈≈¿ƒ¿«»

ÁÈ�‡Âכ ÈÚ�È d¯ËÁ d· ÈÚ¯˙‡c ‡¯·b È‰ÈÂƒ≈«¿»¿ƒ¿¿≈≈À¿≈ƒ¿≈«¬ƒ«
Ôep‡ Èc Ï‡¯NÈ È�a ˙ÓÚ¯ez ˙È ÈÓ„˜ ÔÓƒ√»«»¿¬«¿≈ƒ¿»≈ƒƒ

:ÔBÎÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Óƒ¿«¬ƒ¬≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּוא אהרן מּטה מּטֹות. עׂשר ׁשנים ְֲֵֵַַַָָֹ(יזֿיח)

לבית מּטה ותּקח אמר לא ּכי ְְִִֵֶַַַַָֹּבי"ב,

ּבּמנין הּוא אבל אהרן, ׁשם עליו ותכּתב ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֹֹלוי

אחד. לׁשבט רק יֹוסף נחׁשב לא והּנה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּנזּכר,

רק לעֹולם יׂשראל ׁשבטי יּמנּו לא ּכי ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹוהּטעם,

רק יֹוסף יחׁשב לוי ׁשּיחׁשב ּומּפני עׂשר, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹׁשנים

הּברכה וזאת ּבסדר זה אפרׁש ועֹוד ְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָֹאחד.

לׁשם: להּגיע ה' יברכני אם ו) לג ְְְְִִִֵַַָָ(דברים

.e‰hÓ ÏÚ ·zÎz BÓL ˙‡ LÈ‡,מפרׁשים יׁש ƒ∆¿ƒ¿…««≈ְְִֵָ

לוי ׁשמעֹון ראּובן הּׁשבט ראׁש ְְִִֵֵֵֵֶַֹׁשם

אהרן ועׂשה הּנׂשיאים, ׁשם והּנכֹון, ְְְֲִִִֵַַַָָָָֹויהּודה.

מּטה הם ּכי לפרׁש והצר לוי. לׁשבט ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻנׂשיא

ּפי על אף לֹומר להם, אחד ונׂשיא ְִִֶֶֶַַַָָָָאחד

ּולוּיה לבד ּכהּנה מׁשּפחֹות לׁשּתי ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֻׁשחּלקּתים

אחד ונׂשיא הּוא אחד ׁשבט מקֹום מּכל ְְִִֵֶֶֶַָָָָָלבד,

ּכי ו), (בפסוק ּפרׁשּתי ּכאׁשר והּטעם ְְֲִִֵֶֶַַַַַָלהם.

ההּוא הּׁשבט ׁשּנבחר רק ראיה הצרכּו ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹֻלא

יׂשראל: ׁשבטי ְְִִִֵֵָָמּכל
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לתלנתם;ּתלּוּנתם ּתלּונֹותם ּבין חּלּוק ויׁש ּבלעז. מרמורי"ש ּתלּונתם ּכמֹו נקבה, לׁשֹון יחיד מּפעל ׁשם זה לׁשֹון . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
הרּבה ּתלּונֹות הם ואפּלּו יחיד, ּבלׁשֹון ּדבר ׁשם – ּתלּונֹותם אחת, ּתלּונה – רמב"ן.ּתלּנתם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֻ

(åë):äNò ïk Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©−©¤®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«

(æë)eðãáà eðòåb ïä øîàì äLî-ìà ìàøNé éða eøîàiå©«Ÿ§Æ§¥´¦§¨¥½¤¤−¥®Ÿ¥¬¨©²§¨©−§
:eðãáà eðlkª¨¬¨¨«§

(çë)áøwä ìk|eðîz íàä úeîé ýåýé ïkLî-ìà áøwä ´Ÿ©¨¥¯©¨¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−¨®©¦¬©−§
ñ :òåâì¦§«Ÿ©

i"yx£'B‚Â ·¯w‰ ·¯w‰ Ïk∑ואחד מֹועד, אהל לחצר להּכנס רּׁשאין ּכּלנּו ,ּבכ זהירין להיֹות יכֹולין אנּו אין …«»≈«»≈¿ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
ימּות מֹועד, אהל לתֹו ויּכנס מחבריו יֹותר עצמֹו ÚB‚Ï.ׁשּיקריב e�Óz Ì‡‰∑למיתה הפקרנּו .ׁשּמא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ«ƒ«¿ƒ¿«ְְְִֶַָָֻ

çé(à)éðáe äzà ïøäà-ìà ýåýé øîàiåéáà-úéáe EE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ©À̈¨¤³¥«¨¦̧Æ
éðáe äzàå Lc÷nä ïåò-úà eàNz CzàeàNz Czà E ¦½̈¦§−¤£´Ÿ©¦§¨®§©¨Æ¨¤´¦½̈¦§−

:íëúpäk ïåò-úà¤£¬Ÿ§ª©§¤«
i"yx£Ô¯‰‡ŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(ספרי)לּמקּדׁש יּכנסּו ׁשּלא יׂשראל ּתּקנת על להזהירֹו לאהרן, ׁשּיאמר אמר, .למׁשה «…∆∆«¬…ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

EÈ·‡Œ˙È·e EÈ�·e ‰z‡∑עמרם אבי קהת ּבני ‰Lc˜n.הם ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz∑הּזרים ענׁש מּטיל אני עליכם «»»∆≈»ƒְְְֲִֵֵַָָƒ¿∆¬«ƒ¿»ֲֲִִִֵֶֶַַָֹ
ותזהירּו ּתׁשבּו אּתם – הּקדׁש ּוכלי והּׁשלחן והארֹון האהל הּוא לכם, המסּורים המקּדׁשים הּדברים ּבעסקי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻׁשּיחטאּו

לּגע הּבא זר ּכל EÈ�·e.על ‰z‡Â∑הּכהנים.ÌÎ˙p‰k ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz∑הּלוּים ותזהירּו ללוּים מסּורה ׁשאינּה ִַַַָָָ¿«»»∆ֲִַֹƒ¿∆¬¿À«¿∆ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
ּבעבֹודתכם אליכם יּגעּו ׁשּלא .הּׁשֹוגגים, ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַֹ

(á)éçà-úà íâåéáà èáL éåì ähî Eeåléå Czà áø÷ä E §©´¤©¤ÁÁ©¥̧¥¦¹¥³¤¨¦̧Æ©§¥´¦½̈§¦¨¬
éìòéðáe äzàå EeúøLéå E:úãòä ìäà éðôì Czà E ¨¤−¦¨«§®§©¨Æ¨¤´¦½̈¦§¥−¬Ÿ¤¨«¥ª«

i"yx£EÈÁ‡Œ˙‡ Ì‚Â∑מררי ּובני ּגרׁשֹון אליהם∑eÂlÈÂ.ּבני מּלהתקרב הּזרים את ּגם להזהיר אליכם .ויתחּברּו ¿«∆«∆ְְְְִֵֵֵָ¿ƒ»ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
Ee˙¯LÈÂ∑ואמרּכלין ּגזּברין מהם ּולמּנֹות הּׁשערים כז)ּבׁשמירת .(זבחים ƒ»¿ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָ

(â)éìk-ìà Cà ìäàä-ìk úøîLîe EzøîLî eøîLå§¨«§Æ¦§©§§½¦§¤−¤¨¨®Ÿ¤©Á¤§¥̧
-íb íä-íâ eúîé-àìå eáø÷é àì çaænä-ìàå Lãwä©³Ÿ¤§¤©¦§¥̧©Æ´Ÿ¦§½̈§«Ÿ¨ª¬©¥−©

:ízà©¤«

(ã)éìò eåìðåìëì ãòBî ìäà úøîLî-úà eøîLå E §¦§´¨¤½§¨«§À¤¦§¤̧¤Æ´Ÿ¤¥½§−Ÿ
:íëéìà áø÷é-àì øæå ìäàä úãáò£Ÿ©´¨®Ÿ¤§−̈«Ÿ¦§©¬£¥¤«

i"yx£ÌÎÈÏ‡ ·¯˜ÈŒ‡Ï ¯ÊÂ∑ּכ על מזהיר אני .אתכם ¿»…ƒ¿«¬≈∆ְְֲִִֶֶַַָ

Ôkכו d˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈≈
:„·Ú¬»

‰‡כז ¯ÓÈÓÏ ‰LÓÏ Ï‡¯NÈ È�a e¯Ó‡Â«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…∆¿≈»»
‡Ú¯‡ ˙ÚÏa ‡�pÓ ‡‰ ‡a¯Á ˙ÏË˜ ‡�pÓƒ»»¿»««¿»»ƒ»»¿«««¿»

:‡�˙BÓ· e˙ÈÓc ‡�pÓ ‡‰Â¿»ƒ»»¿ƒ¿»»

‰‡כח ˙È‡Ó ÈÈ„ ‡�kLÓÏ ·¯˜Ó ·¯˜c Ïk…¿»≈ƒ¿«¿«¿¿»«¿»»ƒ»
:˙ÓÓÏ ÔÈÙÈÒ ‡�Á�‡¬«¿»«¿ƒƒ¿»

‡·Ceא ˙È·e CÈ�·e z‡ Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…«¿¿»≈»
CÈ�·e z‡Â ‡Lc˜Ó È·BÁ ÏÚ ÔeÁlÒz CnÚƒ»¿«¿«≈«¿¿»¿«¿¿»

:ÔBÎ˙pe‰Î È·BÁ ÏÚ ÔeÁlÒz CnÚƒ»¿«¿«≈¿«¿

„‡·Ceב ‡Ë·L ÈÂÏ„ ‡Ë·L CÈÁ‡ ˙È Û‡Â¿«»«»ƒ¿»¿≈ƒƒ¿»¿»
z‡Â CpLnLÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ C˙ÂÏ ·¯»̃≈¿»»¿ƒ¿¬»ƒ«¿À»¿«¿

:‡˙e„‰Ò„ ‡�kLÓ Ì„˜ CnÚ CÈ�·e¿»ƒ»√»«¿¿»¿«¬»

Ì¯aג ‡�kLÓ Ïk ˙¯hÓe Cz¯hÓ Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿««¿»«¿«»«¿¿»¿«
‡ÏÂ Ôe·¯˜È ‡Ï ‡Áa„ÓÏe ‡L„e˜ È�ÓÏ¿»≈¿»¿«¿¿»»ƒ¿¿¿»

:Ôez‡ Û‡ Ôep‡ Û‡ Ôe˙eÓÈ¿«ƒ««

ÔkLÓד ˙¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ¿ƒ¿¬»¿ƒ¿»«¿««¿«
·¯˜È ‡Ï È�BlÁÂ ‡�kLÓ ÔÁÏt ÏÎÏ ‡�ÓÊƒ¿»¿»»¿««¿¿»¿ƒ«»ƒ¿«

:ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לאהרן ׁשּבחרּתי לזּכרֹון לאֹות. למׁשמרת ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹ(כה)

לׁשֹון הּכהנה, על עֹוד יּלינּו ולא ְְְִֵַַַַָָֹֻלכהן,

לוי מּטה על רק אֹות הּזה הּמּטה ואין ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַרׁש"י.

ׁשּתהיה אהרן על לא הּׁשבטים, מּׁשאר ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנבחר

הּכהּנה: ְַָֻלֹו

,˙B‡Ï ˙¯ÓLÓÏ ,ÔBÎp‰Âּתמּורי לוי ׁשבט על ¿«»¿ƒ¿∆∆¿ְִֵֵֵֶַ

והּפרח הּכהּנה על אֹות הּׂשרפה ּכי ְְְְִֵֶַַַַַַָָֻהּבכֹורֹות,

טעם וזה ו). (בפסוק ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הלוּיה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָעל

(‚Î ˜ÂÒÙ) ÈÂÏ ˙È·Ï Ô¯‰‡ ‰hÓ Á¯tלכל ּכי , »««≈«¬…¿≈≈ƒְִָ

ּובזכּותם: ּפרח לוי ְִִֵֵַָָּבית

¯LÙ‡Âחפץ הּׁשם ׁשאין ּבּמּטה ׁשּנֹודע ׁשּכיון ¿∆¿»ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשּתהיה לוי, ּבׁשבט חפץ והּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָּבּבכֹורֹות

הּנכּבד הּוא ּכי ּתרעֹומת, ּבלא לאהרן ְְְְְֲִִֶַַַַָָֹֹֻהּכהּנה

ׂשררת ּתאֹות ולֹו ּבּמּטה ּבהם והּנׂשיא ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּׁשבט

ּגרׁשֹון ּכי ּבעיני, נכֹון ואינֹו ההּוא. ְְְִֵֵֵֵֶַַַָהּׁשבט

לוי: ְִֵּבכֹור
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(àë)åéìà eðziå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå|íäéàéNð-ìk ©§©¥̧¤¹¤§¥´¦§¨¥À©¦§´¥¨´¨§¦«¥¤¿
íéðL íúáà úéáì ãçà àéNðì ähî ãçà àéNðì ähî©¤Á§¨¦̧¤¹̈©¤̧§¨¦³¤¨Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬

:íúBhî CBúa ïøäà ähîe úBhî øNò̈−̈©®©¥¬©«£−Ÿ§¬©¨«
i"yx£Ì˙BhÓ CB˙a∑ּפרח ׁשכינה, ּבצד ׁשהּניחֹו מּפני יאמרּו: ׁשּלא ּבאמצע, .הּניחֹו ¿«»ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

(áë):úãòä ìäàa ýåýé éðôì úhnä-úà äLî çpiå©©©¬¤²¤©©−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§−Ÿ¤¨«¥ª«

(âë)äpäå úeãòä ìäà-ìà äLî àáiå úøçnî éäéå©§¦´¦¨«¢À̈©¨³Ÿ¤Æ¤´Ÿ¤¨«¥½§¦¥²
ìîâiå õéö õöiå çøô àöiå éåì úéáì ïøäà-ähî çøẗ©¬©¥©«£−Ÿ§¥´¥¦®©³Ÿ¥¤̧©Æ©¨¥́¦½©¦§−Ÿ

:íéã÷L§¥¦«
i"yx£Á¯Ù ‡ˆiÂ∑ּכמׁשמעֹו.ıÈˆ∑נֹופל ּכׁשהּפרח הּפרי חנטת ÌÈ„˜L.הּוא ÏÓ‚iÂ∑ׁשהן הּכר הּפרי, ּכׁשהּכר «…≈∆«ְְַָƒְְֲִֵֶֶַַַַָ«ƒ¿…¿≈ƒְְִֵֶֶַַַֻֻ

לׁשֹון כא)ׁשקדים, ּכמֹו(בראשית האילן, ּבפרי מצּוי זה ולׁשֹון וּיּגמל", הּילד "וּיגּדל יח): נּצּה".(ישעיה יהיה ּגמל "ּובסר : ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּכמֹו לבא, ממהרת ּפרענּותֹו הּכהּנה על המעֹורר אף הּפרֹות, מּכל להפריח הממהר הּפרי הּוא ׁשקדים? ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻֻולּמה

ּבעּזּיה כו)ׁשּמצינּו ב ּכפּותים(ד"ה יחד ׁשקדים אׁשּכֹול ּכמין ׁשגדין", "וכפית ותרּגּומֹו: ּבמצחֹו". זרחה "והּצרעת : ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
זה על .זה ֶֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã- jli`e 113 'nr b"kg y"ewl t"r)(zay z`xwl' jezn

oxd` dHnA migxRd lECB¦©§¨¦§©¥©£Ÿ

ׁשקדים: וּיגמל ציץ וּיצץ פרח וּיצא לוי לבית מּטה־אהרן ְִֵֹֽ�ְִִַ�ֵֽ�ַָ�ֶַ�ֵֹֽ�ִַ�ֵ�ְֵֹ�ֲֵַַֽ�ַָּפרח
נֹופל ּכׁשהּפרח הּפרי חניטת היא – ובפרש"י)ּציץ כג. (יז, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַ

וגם והּציץ הּפרח היּו הּנס מּכח אבל הּפרח, נֹופל הּׁשקדים יראּו ּכאׁשר ּכי הּטבעי ׁש"הּמנהג האּברּבנאל לפי' ּדבׁשלמא לעּין, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹיׁש

הּנס. להגּדיל ּכדי היה לּׁשקדים נֹוסף ּפרחים ׁשּיגּדלּו הּקּב"ה ׁשעׂשה זה הּנה יחד" ּתמיד והעלים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהּׁשקדים

ּגם הרי טבעי, ּבסדר היה מהּמּטה הּׁשקדים ׁשּגּדּול והינּו נֹופל", ּכׁשהּפרח הּפרי חניטת "היא – "ציץ" ׁשּפי' רׁש"י לדעת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָאְך

ּפרח"? ל"וּיֹוצא ּגם הצרְך ּומּדּוע הּנס, נּכר היה ּבלבד הּׁשקדים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֻּבצמיחת

ּבחר ׁשּבאהרן והסּכימּו הּדּבּור, ע"פ היּו ּומּנּויו מׁשה מעׂשי ׁשּכל ּבנ"י ידעּו ּכבר ועדתֹו, קרח ׁשּנבלעּו לאחר ּדהּנה, ּבזה, לבאר ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹויׁש

להיֹות ויכֹול עצמֹו, אהרן מעלת מּצד ולא הּקּב"ה צּוּוי מּצד היא ּבאהרן הּקּב"ה ׁשּבחירת היתה ּתלּונתם רק כה"ג, להיֹות ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹה'

גֹו'". ּתתנּׂשאּו "מּדּוע וא"כ מּמּנּו יֹותר ּבמעלה ראּויים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשאחרים

ׁשקדים: ויגמל יפרח ׁשהּמּטה הּקּב"ה עׂשה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹולכן

היה אהרן מּנּוי ּכמֹו"כ הּקּב"ה, ׁשל רצֹונֹו מּצד רק וזהּו ׁשקדים, להֹוציא יכֹול אינֹו לבד ׁשּמּטה ּכמֹו הּנה ּגיסא, ׁשּמחד ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹללּמדנּו,

לבּדֹו; הּקּב"ה ׁשל ְְִִֶַַָָָמּבחירתֹו

לאחר ּוכמֹו"כ הּפרי, הּכר נֹופל" "ּכׁשהּפרח לאח"ז ורק הּפרחים, ּפרחּו ׁשּקדם טבעי, ּבאפן ּגם היה הּׁשקדים ּגּדּול מאידְך, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻאְך

טבעֹו. מּצד העם ּכל על מנּׂשא הּוא והרי אצלֹו, טבע הּכהּונה נעׂשתה ּבאהרן הּקּב"ה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻׁשּבחר

(ãë)éða-ìk-ìà ýåýé éðôlî úhnä-ìk-úà äLî àöiå©Ÿ¥̧¤³¤¨©©ŸÆ¦¦§¥´§Ÿ̈½¤¨§¥−
ô :eähî Léà eç÷iå eàøiå ìàøNé¦§¨¥®©¦§¬©¦§−¦¬©¥«

ß fenz 'a iyiy mei ß

(äë)éðôì ïøäà ähî-úà áLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¨¥º¤©¥³©«£ŸÆ¦§¥´
éìòî íúpeìz ìëúe éøî-éðáì úBàì úøîLîì úeãòä̈«¥½§¦§¤¬¤§−¦§¥¤®¦§©¯§«Ÿ¨²¥«¨©−

:eúîé àìå§¬Ÿ¨ª«
i"yx£˙B‡Ï ˙¯ÓLÓÏ∑י ולא לכהן ּבאהרן ׁשּבחרּתי הּכהּנהלזּכרֹון על עֹוד Ì˙peÏz.ּלֹונּו ÏÎ˙e∑ותכלה ּכמֹו ¿ƒ¿∆∆¿ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻ¿«¿…»ְְְִֶ

dÏכא e·‰ÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»≈
‡¯ËÁ „Á ‡a¯Ï ‡¯ËÁ ÔB‰È�·¯·¯ Ïk»«¿¿»≈À¿»¿«»«À¿»
ÔÈ¯ËÁ ¯NÚ È¯z ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï „Á ‡a¯Ï¿«»«¿≈¬»«¿¿≈¬«À¿ƒ

:ÔB‰È¯ËÁ B‚a Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁÂ¿À¿»¿«¬…¿À¿≈

kLÓa�‡כב ÈÈ Ì„˜ ‡i¯ËÁ ˙È ‰LÓ Ú�ˆ‡Â¿«¿«…∆»À¿«»√»¿»¿«¿¿»
:‡˙e„‰Òc¿«¬»

LÓ‰כג ÏÚÂ È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ¿«…∆
Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁ ‡Ú� ‡‰Â ‡˙e„‰Ò„ ‡�kLÓÏ¿«¿¿»¿«¬»¿»¿»À¿»¿«¬…
˙ÙÎÂ ı� ı�‡Â ÔÈ·Ï·Ï ˜t‡Â ÈÂÏ ˙È·Ï¿≈≈ƒ¿«≈«¿¿ƒ¿»≈≈¿»≈

:ÔÈc‚Lƒ¿ƒ

ÈÈכד Ì„˜ ÔÓ ‡i¯ËÁ Ïk ˙È ‰LÓ ˜t‡Â¿«≈…∆»»À¿«»ƒ√»¿»
¯·b e·ÈÒ�e eÚ„BÓzL‡Â Ï‡¯NÈ È�a Ïk ˙ÂÏ¿»»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿»¿ƒ¿«

:d¯ËÁÀ¿≈

„‡‰¯Ôכה ‡¯ËÁ ˙È ·˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»≈»À¿»¿«¬…
‡�a¯Ò ‡nÚÏ ˙‡Ï ‡¯hÓÏ ‡˙e„‰Ò Ì„˜Ï»√»«¬»¿«¿»¿»¿«»«¿»»
:Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ÈÓ„˜ ÔÓ ÔB‰˙ÓÚ¯z ÔÙeÒÈÂƒ«À¿¬«¿ƒ√»«¿»¿
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לתלנתם;ּתלּוּנתם ּתלּונֹותם ּבין חּלּוק ויׁש ּבלעז. מרמורי"ש ּתלּונתם ּכמֹו נקבה, לׁשֹון יחיד מּפעל ׁשם זה לׁשֹון . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
הרּבה ּתלּונֹות הם ואפּלּו יחיד, ּבלׁשֹון ּדבר ׁשם – ּתלּונֹותם אחת, ּתלּונה – רמב"ן.ּתלּנתם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֻ

(åë):äNò ïk Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©−©¤®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«

(æë)eðãáà eðòåb ïä øîàì äLî-ìà ìàøNé éða eøîàiå©«Ÿ§Æ§¥´¦§¨¥½¤¤−¥®Ÿ¥¬¨©²§¨©−§
:eðãáà eðlkª¨¬¨¨«§

(çë)áøwä ìk|eðîz íàä úeîé ýåýé ïkLî-ìà áøwä ´Ÿ©¨¥¯©¨¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−¨®©¦¬©−§
ñ :òåâì¦§«Ÿ©

i"yx£'B‚Â ·¯w‰ ·¯w‰ Ïk∑ואחד מֹועד, אהל לחצר להּכנס רּׁשאין ּכּלנּו ,ּבכ זהירין להיֹות יכֹולין אנּו אין …«»≈«»≈¿ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
ימּות מֹועד, אהל לתֹו ויּכנס מחבריו יֹותר עצמֹו ÚB‚Ï.ׁשּיקריב e�Óz Ì‡‰∑למיתה הפקרנּו .ׁשּמא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ«ƒ«¿ƒ¿«ְְְִֶַָָֻ

çé(à)éðáe äzà ïøäà-ìà ýåýé øîàiåéáà-úéáe EE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ©À̈¨¤³¥«¨¦̧Æ
éðáe äzàå Lc÷nä ïåò-úà eàNz CzàeàNz Czà E ¦½̈¦§−¤£´Ÿ©¦§¨®§©¨Æ¨¤´¦½̈¦§−

:íëúpäk ïåò-úà¤£¬Ÿ§ª©§¤«
i"yx£Ô¯‰‡ŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(ספרי)לּמקּדׁש יּכנסּו ׁשּלא יׂשראל ּתּקנת על להזהירֹו לאהרן, ׁשּיאמר אמר, .למׁשה «…∆∆«¬…ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

EÈ·‡Œ˙È·e EÈ�·e ‰z‡∑עמרם אבי קהת ּבני ‰Lc˜n.הם ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz∑הּזרים ענׁש מּטיל אני עליכם «»»∆≈»ƒְְְֲִֵֵַָָƒ¿∆¬«ƒ¿»ֲֲִִִֵֶֶַַָֹ
ותזהירּו ּתׁשבּו אּתם – הּקדׁש ּוכלי והּׁשלחן והארֹון האהל הּוא לכם, המסּורים המקּדׁשים הּדברים ּבעסקי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻׁשּיחטאּו

לּגע הּבא זר ּכל EÈ�·e.על ‰z‡Â∑הּכהנים.ÌÎ˙p‰k ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz∑הּלוּים ותזהירּו ללוּים מסּורה ׁשאינּה ִַַַָָָ¿«»»∆ֲִַֹƒ¿∆¬¿À«¿∆ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
ּבעבֹודתכם אליכם יּגעּו ׁשּלא .הּׁשֹוגגים, ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַֹ

(á)éçà-úà íâåéáà èáL éåì ähî Eeåléå Czà áø÷ä E §©´¤©¤ÁÁ©¥̧¥¦¹¥³¤¨¦̧Æ©§¥´¦½̈§¦¨¬
éìòéðáe äzàå EeúøLéå E:úãòä ìäà éðôì Czà E ¨¤−¦¨«§®§©¨Æ¨¤´¦½̈¦§¥−¬Ÿ¤¨«¥ª«

i"yx£EÈÁ‡Œ˙‡ Ì‚Â∑מררי ּובני ּגרׁשֹון אליהם∑eÂlÈÂ.ּבני מּלהתקרב הּזרים את ּגם להזהיר אליכם .ויתחּברּו ¿«∆«∆ְְְְִֵֵֵָ¿ƒ»ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
Ee˙¯LÈÂ∑ואמרּכלין ּגזּברין מהם ּולמּנֹות הּׁשערים כז)ּבׁשמירת .(זבחים ƒ»¿ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָ

(â)éìk-ìà Cà ìäàä-ìk úøîLîe EzøîLî eøîLå§¨«§Æ¦§©§§½¦§¤−¤¨¨®Ÿ¤©Á¤§¥̧
-íb íä-íâ eúîé-àìå eáø÷é àì çaænä-ìàå Lãwä©³Ÿ¤§¤©¦§¥̧©Æ´Ÿ¦§½̈§«Ÿ¨ª¬©¥−©

:ízà©¤«

(ã)éìò eåìðåìëì ãòBî ìäà úøîLî-úà eøîLå E §¦§´¨¤½§¨«§À¤¦§¤̧¤Æ´Ÿ¤¥½§−Ÿ
:íëéìà áø÷é-àì øæå ìäàä úãáò£Ÿ©´¨®Ÿ¤§−̈«Ÿ¦§©¬£¥¤«

i"yx£ÌÎÈÏ‡ ·¯˜ÈŒ‡Ï ¯ÊÂ∑ּכ על מזהיר אני .אתכם ¿»…ƒ¿«¬≈∆ְְֲִִֶֶַַָ

Ôkכו d˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈≈
:„·Ú¬»

‰‡כז ¯ÓÈÓÏ ‰LÓÏ Ï‡¯NÈ È�a e¯Ó‡Â«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…∆¿≈»»
‡Ú¯‡ ˙ÚÏa ‡�pÓ ‡‰ ‡a¯Á ˙ÏË˜ ‡�pÓƒ»»¿»««¿»»ƒ»»¿«««¿»

:‡�˙BÓ· e˙ÈÓc ‡�pÓ ‡‰Â¿»ƒ»»¿ƒ¿»»

‰‡כח ˙È‡Ó ÈÈ„ ‡�kLÓÏ ·¯˜Ó ·¯˜c Ïk…¿»≈ƒ¿«¿«¿¿»«¿»»ƒ»
:˙ÓÓÏ ÔÈÙÈÒ ‡�Á�‡¬«¿»«¿ƒƒ¿»

‡·Ceא ˙È·e CÈ�·e z‡ Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…«¿¿»≈»
CÈ�·e z‡Â ‡Lc˜Ó È·BÁ ÏÚ ÔeÁlÒz CnÚƒ»¿«¿«≈«¿¿»¿«¿¿»

:ÔBÎ˙pe‰Î È·BÁ ÏÚ ÔeÁlÒz CnÚƒ»¿«¿«≈¿«¿

„‡·Ceב ‡Ë·L ÈÂÏ„ ‡Ë·L CÈÁ‡ ˙È Û‡Â¿«»«»ƒ¿»¿≈ƒƒ¿»¿»
z‡Â CpLnLÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ C˙ÂÏ ·¯»̃≈¿»»¿ƒ¿¬»ƒ«¿À»¿«¿

:‡˙e„‰Ò„ ‡�kLÓ Ì„˜ CnÚ CÈ�·e¿»ƒ»√»«¿¿»¿«¬»

Ì¯aג ‡�kLÓ Ïk ˙¯hÓe Cz¯hÓ Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿««¿»«¿«»«¿¿»¿«
‡ÏÂ Ôe·¯˜È ‡Ï ‡Áa„ÓÏe ‡L„e˜ È�ÓÏ¿»≈¿»¿«¿¿»»ƒ¿¿¿»

:Ôez‡ Û‡ Ôep‡ Û‡ Ôe˙eÓÈ¿«ƒ««

ÔkLÓד ˙¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ¿ƒ¿¬»¿ƒ¿»«¿««¿«
·¯˜È ‡Ï È�BlÁÂ ‡�kLÓ ÔÁÏt ÏÎÏ ‡�ÓÊƒ¿»¿»»¿««¿¿»¿ƒ«»ƒ¿«

:ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לאהרן ׁשּבחרּתי לזּכרֹון לאֹות. למׁשמרת ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹ(כה)

לׁשֹון הּכהנה, על עֹוד יּלינּו ולא ְְְִֵַַַַָָֹֻלכהן,

לוי מּטה על רק אֹות הּזה הּמּטה ואין ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַרׁש"י.

ׁשּתהיה אהרן על לא הּׁשבטים, מּׁשאר ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנבחר

הּכהּנה: ְַָֻלֹו

,˙B‡Ï ˙¯ÓLÓÏ ,ÔBÎp‰Âּתמּורי לוי ׁשבט על ¿«»¿ƒ¿∆∆¿ְִֵֵֵֶַ

והּפרח הּכהּנה על אֹות הּׂשרפה ּכי ְְְְִֵֶַַַַַַָָֻהּבכֹורֹות,

טעם וזה ו). (בפסוק ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הלוּיה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָעל

(‚Î ˜ÂÒÙ) ÈÂÏ ˙È·Ï Ô¯‰‡ ‰hÓ Á¯tלכל ּכי , »««≈«¬…¿≈≈ƒְִָ

ּובזכּותם: ּפרח לוי ְִִֵֵַָָּבית

¯LÙ‡Âחפץ הּׁשם ׁשאין ּבּמּטה ׁשּנֹודע ׁשּכיון ¿∆¿»ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשּתהיה לוי, ּבׁשבט חפץ והּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָּבּבכֹורֹות

הּנכּבד הּוא ּכי ּתרעֹומת, ּבלא לאהרן ְְְְְֲִִֶַַַַָָֹֹֻהּכהּנה

ׂשררת ּתאֹות ולֹו ּבּמּטה ּבהם והּנׂשיא ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּׁשבט

ּגרׁשֹון ּכי ּבעיני, נכֹון ואינֹו ההּוא. ְְְִֵֵֵֵֶַַַָהּׁשבט

לוי: ְִֵּבכֹור
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(é)Lã÷ Búà ìëàé øëæ-ìk epìëàz íéLãwä Lã÷a§¬Ÿ¤©¢¨¦−«Ÿ§¤®¨¨¨ÆŸ©´Ÿ½−Ÿ¤
:Cl-äéäé¦«§¤¨«

i"yx£'B‚Â epÏÎ‡z ÌÈL„w‰ L„˜a∑ּכהּנה ּולזכרי ּבעזרה אּלא נאכלין ׁשאין קדׁשים, קדׁשי על רמב"ן.לּמד ¿…∆«√»ƒ…¿∆¿ְְְְֱֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ

(àé)Eì ìàøNé éða úôeðz-ìëì íðzî úîeøz El-äæå§¤§º§©´©¨À̈§¨§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼§´
éðáìe íézúðéúðáìå EøBäè-ìk íìBò-÷çì Ezà E §©¦À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®¨¨¬

:Búà ìëàé Eúéáa§¥«§−Ÿ©¬Ÿ«
i"yx£�zÓ ˙Óe¯zÌ∑נזיר ואיל ּומהּׁשלמים הּתֹודה מן Ùe�z˙.הּמּורם ÏÎÏ∑ּתנּופה טעּונין אּלּו ∑B‰ËŒÏk¯.ׁשהרי ¿««»»ְְִִִֵֵַַַָָָָ¿»¿…ְְֲִֵֵֶָ»»

אׁשּתֹו(ספרי) לרּבֹות ּכלֿטהֹור, אחר: ּדבר טמאים. .ולא ְְְְִִֵֵַַָָָָֹ

(áé)íúéLàø ïâãå LBøéz áìç-ìëå øäöé áìç ìkµŸ¥´¤¦§½̈§¨¥−¤¦´§¨®̈¥«¦¨²
:íézúð Eì ýåýéì eðzé-øLà£¤¦§¬©«Ÿ̈−§¬§©¦«

i"yx£Ì˙ÈL‡¯∑ּגדֹולה ּתרּומה .היא ≈ƒ»ְְִָָ

(âé)äéäé Eì ýåýéì eàéáé-øLà íöøàa øLà-ìk éøeka¦¥º¨£¤¯§©§¨²£¤¨¦¬©«Ÿ̈−§´¦«§¤®
:epìëàé Eúéáa øBäè-ìk̈¨¬§¥«§−«Ÿ§¤«

(ãé):äéäé Eì ìàøNéa íøç-ìk̈¥¬¤§¦§¨¥−§¬¦«§¤«

(åè)íãàa ýåýéì eáéø÷é-øLà øNa-ìëì íçø øèt-ìk̈¤´¤Â¤¤§¨¨º̈£¤©§¦¯©«Ÿ̈²¨«¨¨¬
Cà Cl-äéäé äîäaáe|íãàä øBëa úà äcôú äãt ©§¥−̈¦«§¤¨®©´¨´Ÿ¦§¤À¥µ§´¨«¨½̈

:äcôz äàîhä äîäaä-øBëa úàå§¥²§«©§¥¨¬©§¥−̈¦§¤«

(æè)íéì÷L úLîç óñk Ekøòa äcôz Lãç-ïaî åéeãôe§¨Æ¦¤´Ÿ¤¦§¤½§¤̧§§½¤²¤£¥¬¤§¨¦−
:àeä äøb íéøNò Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥¨−«

(æé)äcôú àì æò øBëá-Bà áNk øBëá-Bà øBL-øBëa Cà©´§«¿«§¸¤¹¤«§¬¥²¬Ÿ¦§¤−
øéè÷z íaìç-úàå çaænä-ìò ÷øæz íîc-úà íä Lã÷́Ÿ¤¥®¤¨º̈¦§³Ÿ©©¦§¥̧©Æ§¤¤§¨´©§¦½

:ýåýéì ççéð çéøì äMà¦¤²§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ÏeÎÈÈי ‡¯eÎc Ïk dpÏÎz ÔÈL„e˜ L„˜a¿…∆¿ƒ≈¿À≈»¿»≈
:CÏ È‰È ‡L„e˜ d˙È»≈¿»¿≈»

‡¯ÂÓ˙יא ÏÎÏ ÔB‰˙�zÓ ˙eL¯Ù‡ CÏ ÔÈ„Â¿≈»«¿»«¿«¿¿»¬«¿«
CÈ˙�·ÏÂ CÈ�·ÏÂ Ôepz·‰È CÏ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»
ÏeÎÈÈ C˙È·a ÈÎ„c Ïk ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CÓÚƒ»ƒ¿«√»»ƒ¿≈¿≈»≈

:d˙È»≈

eaÚÂ¯יב ¯ÓÁ ·eË ÏÎÂ ÁLÓ ·eË Ïk»¿«¿»¬«¿ƒ
:Ôepz·‰È CÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe�zÈ Èc ÔB‰˙ÈL‡≈̄ƒ¿ƒƒ¿√»¿»»¿«¿ƒ

ÈÈיג Ì„˜ Ôe˙ÈÈ Èc ÔB‰Ú¯‡· Èc Ïk È¯ekaƒ≈»ƒ¿«¿¬ƒ«¿√»¿»
:dpÏÎÈÈ C˙È·a ÈÎ„c Ïk È‰È CÏ Ècƒ»¿≈»ƒ¿≈¿≈»≈¿À≈

È‰È:יד CÏ Èc Ï‡¯NÈ· ‡Ó¯Á Ïk»∆¿»¿ƒ¿»≈ƒ»¿≈

Ôe·¯˜Èטו Èc ‡¯Na ÏÎÏ ‡cÏÂ Á˙t Ïk»»««¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿
Ì¯a CÏ È‰È ‡¯ÈÚ··e ‡L�‡a ÈÈ Ì„√̃»¿»∆¡»»ƒ¿ƒ»¿≈»¿«
‡¯Îea ˙ÈÂ ‡L�‡„ ‡¯Îea ˙È ˜e¯Ùz ˜¯ÙÓƒ¿«ƒ¿»¿»∆¡»»¿»¿»

:˜e¯Ùz ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»¿«¬»ƒ¿

ÛÒkטז d�Ò¯Ùa ˜e¯Ùz ‡Á¯È ¯aÓ d�˜¯ÙeÀ¿»≈ƒ««¿»ƒ¿¿À¿»≈¿«
ÔÈÚÓ ÔÈ¯NÚ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ LÓÁ¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ»ƒ

:‡e‰

‡Bיז ‡¯Ó‡„ ‡¯Îe· B‡ ‡¯B˙„ ‡¯Îea Ì¯a¿«¿»¿»¿»¿ƒ¿»
˙È Ôep‡ ‡L„e˜ ˜e¯Ù˙ ‡Ï ‡fÚ„ ‡¯Îe·¿»¿ƒ»»ƒ¿¿»ƒ»
˜qz ÔB‰Èa¯z ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜e¯Êz ÔB‰Ócƒ¿ƒ¿««¿¿»¿»«¿≈«≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

קדׁשי על לּמד ּתאכלּנּו. הּקדׁשים ּבקדׁש ְְְֳִִֵֵֶֶַַָָֹֹ(י)

ּולזכרי ּבעזרה אּלא נאכלין ׁשאינן ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָקדׁשים

קדׁש ּכי זה, הבינֹותי ולא רׁש"י. לׁשֹון ְְֲִִִִֶֶַָָֹֹֻכהּנה,

ּכי הּקרּבנֹות, אכילת מקֹום אינֹו ְֲֳִִִֵַַַָָָָהּקדׁשים

קדֹוׁש ּבמקֹום יט) ו (ויקרא אֹומר ְֵַָָָהּכתּוב

הּוא הּקדׁשים וקדׁש מֹועד, אהל ּבחצר ְֲֳִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּתאכל

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּפרכת, מן לפנים הארֹון ְְְִִִֶֶַָָָָָֹּבמקֹום

ּבין לכם הּפרכת והבּדילה לג) כו ְְִִֵֶֶַָָָֹ(שמות

פסוק (שם ּוכתיב הּקדׁשים, קדׁש ּובין ְֳִִֵֶֶַַָֹֹהּקדׁש

ּבקדׁש העדּות ארֹון על הּכּפרת את ונתּת ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלד)

נכנס ׁשאין ּוׁשתיה אכילה ׁשם ואין ְְְֲֳִִִִֵֵֶַַָָָָהּקדׁשים,

הּכּפּורים: ּביֹום ּגדֹול ּכהן אּלא ְִִֵֶַָָָֹׁשם

È˙È‡¯Â,אֹומר ּבתירא ּבן יהּודה רּבי ּבספרי, ¿»ƒƒְְְְִִִֵֵֶַָָ

מּנין העזרה את ׁשהקיפּו ּגֹוים ֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָהרי

ּתלמּוד ּבהיכל, אפּלּו ׁשּנאכלין קדׁשים ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָלקדׁשי

epÏÎ‡z.לֹומר ÌÈL„w‰ L„˜aרּבי והּנה ַ¿…∆«√»ƒ…¿∆ְִִֵַ

והעמיד ּבזה נתעֹורר ּבתירא ּבן ְְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָיהּודה

ּבאימה, והזּכירֹו האֹונס, ּבמקֹום ְְְְִִֵֶַָָָָהּכתּוב

ׁשּיאמר והראּוי ּבהיכל" "נאכלין ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאמר

א הקיפּו אם ולפנים לפני אפּלּו תׁשּנאכלין ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַָ

ֵַָההיכל:

ÏÚÂנפרׁש הּפׁשט ּדרÌÈL„w‰ L„˜a" ¿«ְְֵֶֶַָָ¿…∆«√»ƒ

,"epÏÎ‡zקדׁש ּבקּדּׁשת ׁשּתאכלּנּו …¿∆ְְִֶֶֶַֹֹֻ

קדׁש ט) (פסוק ּתחּלה אמר ּכי ְֳִִִֶַַָָָֹהּקדׁשים,

ּבהם ּתנהגּו ׁשּלא ,ּולבני הּוא ל ְְְֲִִֶֶֶָָָָֹקדׁשים

קדׁש ּבידכם יהיּו אבל קּלים קדׁשים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹמנהג

ּופרׁש וחזר epÏÎ‡z"קדׁשים, ÌÈL„w‰ L„˜a" ְִֵַַָָָ«…∆«√»ƒ…¿∆

ּולפי חמּורה. ּבקדּׁשה ּבהם אכילת ְְְְֲֲִִִִֶֶֶָָָָֻׁשּתהיה

ׁשּיׁש החמר את ּובחּטאת ּבמנחה ּפרׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּכבר

ּובזמּנן, ּבמקֹומן קּלים מּקדׁשים יֹותר ְְֲֳִִִִִִֵַַַָָָָָּבאכילתן

כּלן ׁשּיהּו לֹומר אּלא ּכאן להארי הצר ְְְֲִֶֶַַַָָָֹֻֻלא

ּבהם אכילתן ׁשּתהיה ּבאכילתן, קדׁשים ְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹקדׁש

וׁשּמּוׁשי קּלים. ּכקדׁשים לא חמּורה ְְְֲִִִִֵַָָָָֹֻּבקדּׁשה

ּתחזיק ּכאׁשר הּכלי ּבי"ת ּכי רּבים, ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַהּבי"ת

ּבעּצבֹון וכן הענין, ּתחזיק ּכן והּזמן ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהּמקֹום

יז): ג (בראשית ֲֶָֹּתאכלּנה

gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'a iyiy meil inei xeriy

(ä)çaænä úøîLî úàå Lãwä úøîLî úà ízøîLe§©§¤À¥µ¦§¤´¤©½Ÿ¤§¥−¦§¤´¤©¦§¥®©
:ìàøNé éða-ìò óö÷ ãBò äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤¬²¤−¤©§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ûˆ˜ „BÚ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑(ספרי)ׁשּנאמר ּכבר, ׁשהיה יז)ּכמֹו הּקצף"(במדבר "ּכיֿיצא :. ¿…ƒ¿∆∆∆ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(å)ìàøNé éða CBzî íiåìä íëéçà-úà ézç÷ì äpä éðàå©«£¦À¦¥³¨©̧§¦Æ¤£¥¤´©«§¦¦½¦−§¥´¦§¨¥®
:ãòBî ìäà úãáò-úà ãáòì ýåýéì íéðúð äðzî íëì̈¤º©¨¨³§ª¦Æ©«Ÿ̈½©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌÈ�˙� ‰�zÓ ÌÎÏ∑מׁשמרת לׁשמר למעלה, ׁשּמפרׁש ּכמֹו "לה'", לֹומר: ּתלמּוד הדיֹוט? ׁשל לעבֹודתכם יכֹול »∆«»»¿Àƒְְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
ו .אמרּכליןּגזּברין ְְְֲִִִַַָ

(æ)éðáe äzàåøác-ìëì íëúpäk-úà eøîLz Ezà E §©¨´¨¤´Â¦§Â¦§§¸¤§ª©§¤¹§¨§©¯
ïzà äðzî úãáò ízãáòå úëøtì úéaîìe çaænä©¦§¥²©§¦¥¬©¨−Ÿ¤©«£©§¤®£Ÿ©´©¨À̈¤¥Æ

ô :úîeé áøwä øfäå íëúpäk-úà¤§ª©§¤½§©¨¬©¨¥−¨«
i"yx£‰�zÓ ˙„·Ú∑לכם נתּתיה .ּבמּתנה ¬…««»»ְְִֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(233 'nr fl mgpn zxez)

ּכהּנתכם את אּתן מּתנה ז)עבדת לא(יח, ותּו מקּבל רק הּוא ׁשהאדם ּבאפן זה אין - מּתנה ּבתֹורת מּלמעלה ׁשּבא ּדבר ּגם ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

") עבֹודתֹו ּדרּוׁשה ּבזה ּגם אּלא ּבפנימּיּות.עבדתמידי, הּדבר את להמׁשיְך – היא העבֹודה רמב"ןמּתנה"). ְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(ç)úøîLî-úà Eì ézúð äpä éðàå ïøäà-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈»¤©«£Ÿ¼©«£¦Æ¦¥´¨©´¦§½¤¦§¤−¤
äçLîì íézúð Eì ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì éúîeøz§«Ÿ¨®§¨¨§¥´§¥«Â¦§¨¥Â§Æ§©¦¯§¨§¨²

éðáìe:íìBò-÷çì E §¨¤−§¨¨«
i"yx£EÏ Èz˙� ‰p‰ È�‡Â∑(ספרי)ּכמֹו זה, הּוא ׂשמחה לׁשֹון ד)ּבׂשמחה. וׂשמח(שמות ורא לקראת יֹוצא הּוא "הּנה : «¬ƒƒ≈»«ƒ¿ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

על (עליו) וערער אחד ּבא ּבערּכאין. העלה ולא חתם ולא ּכתב ולא לאֹוהבֹו, ׂשדה ׁשּנתן למל מׁשל ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹּבלּבֹו".
ּכאן, אף ּבערּכאין. ּומעלה ל וחֹותם ּכֹותב הריני ?לנגּד ויערער יבא ׁשּירצה מי ּכל :הּמל לֹו אמר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּׂשדה,

לֹו ונתן הּכתּוב ּבא הּכהּנה, על אהרן ּכנגד וערער קרח ׁשּבא קלג)לפי עֹולם,(חולין מלח ּבברית ּכהּנה מּתנֹות כ"ד ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻ
לכאן זֹו ּפרׁשה נסמכה ּולכ.È˙Óe¯z ˙¯ÓLÓ∑ּבטהרה לׁשמרן צרי .(ספרי)לגדּלה∑ÁLÓÏ‰.ׁשאּתה ְְְְִָָָָָָƒ¿∆∆¿…»ְְְֳִֶַָָָָָָ¿»¿»ְִָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(219 'nr gi zegiy ihewl)

ּתרּומתי מׁשמרת את לָך נתּתי הּנה ח)ואני ואּלּו(יח, ּבקדּׁשה, רק ועסּוקים מהעֹולם מנּתקים הּכהנים היתה: קרח ׁשל טענתֹו ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻֻ

יׂשראל? על הּכהנים הׁשּפעת את צריכים מּדּוע ּכן, ואם לאלקּות. ּכלים מהם לעׂשֹות מנת על העֹולם עניני עם עֹוסקים העדה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּכל

יהּודי לּכהנים: יׂשראל ׁשּבין הּקׁשר את מבּטאֹות הן ּכי קרח, מחלקת לאחר ּכהּנה מּתנֹות נּתנּו לפיכְך מהעֹולם. יתעּלּו הם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּגם

זה. רכּוׁש מרֹומם ּובזה לּכהן, הּגׁשמי מרכּוׁשֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹמפריׁש

(è)íðaø÷-ìk Làä-ïî íéLãwä Lãwî Eì äéäé äæ¤´¦«§¤¬§²¦¬Ÿ¤©¢¨¦−¦¨¥®¨Â¨§¨Â̈
éì eáéLé øLà íîLà-ìëìe íúàhç-ìëìe íúçðî-ìëì§¨¦§¨º̈§¨©¨À̈§¨£¨¨Æ£¤´¨¦´¦½

éðáìe àeä Eì íéLã÷ Lã÷:E ´Ÿ¤¨«¨¦¬§²−§¨¤«
i"yx£L‡‰ŒÔÓ∑האּׁשים הקטרת צּבּור∑Ì�a¯˜ŒÏk.לאחר ׁשלמי זבחי ÌÓL‡Â.ּכגֹון Ì˙‡hÁ Ì˙Á�Ó∑ ƒ»≈ְְִִַַַַָָ»»¿»»ְְְִִֵֵַƒ¿»»«»»«¬»»

ÈÏ.ּכמׁשמעֹו e·ÈLÈ ¯L‡∑הּגר ּגזל .זה ְְַָ¬∆»ƒƒֵֶֶֶַ

hÓ¯˙ה ˙ÈÂ ‡L„e˜ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿«¿»¿»«¿«
:Ï‡¯NÈ È�a ÏÚ ‡Ê‚¯ „BÚ È‰È ‡ÏÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿≈»¿»«¿≈ƒ¿»≈

È�aו BbÓ È‡ÂÏ ÔBÎÈÁ‡ ˙È ˙È·È¯˜ ‡‰ ‡�‡Â«¬»»»≈ƒ»¬≈≈»≈ƒ¿≈
ÁÏÙÓÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ·È‰È ‡�zÓ ÔBÎÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿»¿ƒƒ√»¿»¿ƒ¿«

:‡�ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È»»¿««¿«ƒ¿»

ÏÎÏז ÔBÎ˙pe‰k ˙È Ôe¯hz CnÚ CÈ�·e z‡Â¿«¿¿»ƒ»ƒ¿»¿«¿¿»
ÔeÁÏÙ˙Â ‡zÎe¯ÙÏ ÂbÓÏe ‡Áa„Ó Ìb˙tƒ¿««¿¿»¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿¿
È�BlÁÂ ÔBÎ˙pe‰k ˙È ·‰È‡ ‡�zÓ ÔÁÏt»¿««¿»≈«»¿«¿¿ƒ«

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿¿»

CÏח ˙È·‰È ‡‰ ‡�‡Â Ô¯‰‡ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ«¬…«¬»»¿»ƒ»
È�·„ ‡iL„e˜ ÏÎÏ È˙eL¯Ù‡ ˙¯hÓ ˙È»«¿««¿»»¿»¿«»ƒ¿≈
ÌÈ˜Ï CÈ�·ÏÂ e·¯Ï Ôepz·‰È CÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«

:ÌÏÚ√»

ÔÓט ¯˙BÓ ‡iL„e˜ L„BwÓ CÏ È‰È ÔÈc≈¿≈»ƒ∆¿«»«ƒ
ÏÎÏe ÔB‰˙Á�Ó ÏÎÏ ÔB‰È�a¯˜ Ïk ‡˙M‡∆»»»À¿»≈¿»ƒ¿«¿¿»
ÈÓ„˜ Ôe·È˙È Èc ÔB‰ÓL‡ ÏÎÏe ÔB‰˙ÂËÁ«¿«¿¿»¬«¿ƒ¿ƒ√»«

:CÈ�·ÏÂ ‡e‰ CÏ Èc ÔÈL„e˜ L„B˜∆¿ƒƒ»¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבמּתנה ּכהּנתכם. את אּתן מּתנה עבדת ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ(ז)

לכם ׁשהיא לֹומר רׁש"י. לׁשֹון לכם, ְִִִֶֶֶֶַַָָָּתהיה

מיתה. חּיב יהיה הּקרב ׁשהּזר עד גמּורה ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָמּתנה

ּכהּנה, עבֹודת ועבדּתם ׁשּיאמר ּבעיני, ְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָֹֻוהּנכֹון

עבדי ּכעבֹודת ׁשעּבּוד עבֹודת לכם ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָואינּנה

נתּתי ּגדֹולה מּתנה, עבֹודת אבל ְְֲֲִִַַַַָָָָָָהּמלכים,

ׁשּדרׁשּו ּכענין מאּתי. ּולתפארת לכבֹוד ּבּה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָלכם

ׁשהּמלכים ּכדר לגדּלה, למׁשחה, טו.) ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֻ(סוטה

ְִאֹוכלין:
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(é)Lã÷ Búà ìëàé øëæ-ìk epìëàz íéLãwä Lã÷a§¬Ÿ¤©¢¨¦−«Ÿ§¤®¨¨¨ÆŸ©´Ÿ½−Ÿ¤
:Cl-äéäé¦«§¤¨«

i"yx£'B‚Â epÏÎ‡z ÌÈL„w‰ L„˜a∑ּכהּנה ּולזכרי ּבעזרה אּלא נאכלין ׁשאין קדׁשים, קדׁשי על רמב"ן.לּמד ¿…∆«√»ƒ…¿∆¿ְְְְֱֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ

(àé)Eì ìàøNé éða úôeðz-ìëì íðzî úîeøz El-äæå§¤§º§©´©¨À̈§¨§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼§´
éðáìe íézúðéúðáìå EøBäè-ìk íìBò-÷çì Ezà E §©¦À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®¨¨¬

:Búà ìëàé Eúéáa§¥«§−Ÿ©¬Ÿ«
i"yx£�zÓ ˙Óe¯zÌ∑נזיר ואיל ּומהּׁשלמים הּתֹודה מן Ùe�z˙.הּמּורם ÏÎÏ∑ּתנּופה טעּונין אּלּו ∑B‰ËŒÏk¯.ׁשהרי ¿««»»ְְִִִֵֵַַַָָָָ¿»¿…ְְֲִֵֵֶָ»»

אׁשּתֹו(ספרי) לרּבֹות ּכלֿטהֹור, אחר: ּדבר טמאים. .ולא ְְְְִִֵֵַַָָָָֹ

(áé)íúéLàø ïâãå LBøéz áìç-ìëå øäöé áìç ìkµŸ¥´¤¦§½̈§¨¥−¤¦´§¨®̈¥«¦¨²
:íézúð Eì ýåýéì eðzé-øLà£¤¦§¬©«Ÿ̈−§¬§©¦«

i"yx£Ì˙ÈL‡¯∑ּגדֹולה ּתרּומה .היא ≈ƒ»ְְִָָ

(âé)äéäé Eì ýåýéì eàéáé-øLà íöøàa øLà-ìk éøeka¦¥º¨£¤¯§©§¨²£¤¨¦¬©«Ÿ̈−§´¦«§¤®
:epìëàé Eúéáa øBäè-ìk̈¨¬§¥«§−«Ÿ§¤«

(ãé):äéäé Eì ìàøNéa íøç-ìk̈¥¬¤§¦§¨¥−§¬¦«§¤«

(åè)íãàa ýåýéì eáéø÷é-øLà øNa-ìëì íçø øèt-ìk̈¤´¤Â¤¤§¨¨º̈£¤©§¦¯©«Ÿ̈²¨«¨¨¬
Cà Cl-äéäé äîäaáe|íãàä øBëa úà äcôú äãt ©§¥−̈¦«§¤¨®©´¨´Ÿ¦§¤À¥µ§´¨«¨½̈

:äcôz äàîhä äîäaä-øBëa úàå§¥²§«©§¥¨¬©§¥−̈¦§¤«

(æè)íéì÷L úLîç óñk Ekøòa äcôz Lãç-ïaî åéeãôe§¨Æ¦¤´Ÿ¤¦§¤½§¤̧§§½¤²¤£¥¬¤§¨¦−
:àeä äøb íéøNò Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥¨−«

(æé)äcôú àì æò øBëá-Bà áNk øBëá-Bà øBL-øBëa Cà©´§«¿«§¸¤¹¤«§¬¥²¬Ÿ¦§¤−
øéè÷z íaìç-úàå çaænä-ìò ÷øæz íîc-úà íä Lã÷́Ÿ¤¥®¤¨º̈¦§³Ÿ©©¦§¥̧©Æ§¤¤§¨´©§¦½

:ýåýéì ççéð çéøì äMà¦¤²§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ÏeÎÈÈי ‡¯eÎc Ïk dpÏÎz ÔÈL„e˜ L„˜a¿…∆¿ƒ≈¿À≈»¿»≈
:CÏ È‰È ‡L„e˜ d˙È»≈¿»¿≈»

‡¯ÂÓ˙יא ÏÎÏ ÔB‰˙�zÓ ˙eL¯Ù‡ CÏ ÔÈ„Â¿≈»«¿»«¿«¿¿»¬«¿«
CÈ˙�·ÏÂ CÈ�·ÏÂ Ôepz·‰È CÏ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»
ÏeÎÈÈ C˙È·a ÈÎ„c Ïk ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CÓÚƒ»ƒ¿«√»»ƒ¿≈¿≈»≈

:d˙È»≈

eaÚÂ¯יב ¯ÓÁ ·eË ÏÎÂ ÁLÓ ·eË Ïk»¿«¿»¬«¿ƒ
:Ôepz·‰È CÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe�zÈ Èc ÔB‰˙ÈL‡≈̄ƒ¿ƒƒ¿√»¿»»¿«¿ƒ

ÈÈיג Ì„˜ Ôe˙ÈÈ Èc ÔB‰Ú¯‡· Èc Ïk È¯ekaƒ≈»ƒ¿«¿¬ƒ«¿√»¿»
:dpÏÎÈÈ C˙È·a ÈÎ„c Ïk È‰È CÏ Ècƒ»¿≈»ƒ¿≈¿≈»≈¿À≈

È‰È:יד CÏ Èc Ï‡¯NÈ· ‡Ó¯Á Ïk»∆¿»¿ƒ¿»≈ƒ»¿≈

Ôe·¯˜Èטו Èc ‡¯Na ÏÎÏ ‡cÏÂ Á˙t Ïk»»««¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿
Ì¯a CÏ È‰È ‡¯ÈÚ··e ‡L�‡a ÈÈ Ì„√̃»¿»∆¡»»ƒ¿ƒ»¿≈»¿«
‡¯Îea ˙ÈÂ ‡L�‡„ ‡¯Îea ˙È ˜e¯Ùz ˜¯ÙÓƒ¿«ƒ¿»¿»∆¡»»¿»¿»

:˜e¯Ùz ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»¿«¬»ƒ¿

ÛÒkטז d�Ò¯Ùa ˜e¯Ùz ‡Á¯È ¯aÓ d�˜¯ÙeÀ¿»≈ƒ««¿»ƒ¿¿À¿»≈¿«
ÔÈÚÓ ÔÈ¯NÚ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ LÓÁ¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ»ƒ

:‡e‰

‡Bיז ‡¯Ó‡„ ‡¯Îe· B‡ ‡¯B˙„ ‡¯Îea Ì¯a¿«¿»¿»¿»¿ƒ¿»
˙È Ôep‡ ‡L„e˜ ˜e¯Ù˙ ‡Ï ‡fÚ„ ‡¯Îe·¿»¿ƒ»»ƒ¿¿»ƒ»
˜qz ÔB‰Èa¯z ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜e¯Êz ÔB‰Ócƒ¿ƒ¿««¿¿»¿»«¿≈«≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

קדׁשי על לּמד ּתאכלּנּו. הּקדׁשים ּבקדׁש ְְְֳִִֵֵֶֶַַָָֹֹ(י)

ּולזכרי ּבעזרה אּלא נאכלין ׁשאינן ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָקדׁשים

קדׁש ּכי זה, הבינֹותי ולא רׁש"י. לׁשֹון ְְֲִִִִֶֶַָָֹֹֻכהּנה,

ּכי הּקרּבנֹות, אכילת מקֹום אינֹו ְֲֳִִִֵַַַָָָָהּקדׁשים

קדֹוׁש ּבמקֹום יט) ו (ויקרא אֹומר ְֵַָָָהּכתּוב

הּוא הּקדׁשים וקדׁש מֹועד, אהל ּבחצר ְֲֳִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּתאכל

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּפרכת, מן לפנים הארֹון ְְְִִִֶֶַָָָָָֹּבמקֹום

ּבין לכם הּפרכת והבּדילה לג) כו ְְִִֵֶֶַָָָֹ(שמות

פסוק (שם ּוכתיב הּקדׁשים, קדׁש ּובין ְֳִִֵֶֶַַָֹֹהּקדׁש

ּבקדׁש העדּות ארֹון על הּכּפרת את ונתּת ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלד)

נכנס ׁשאין ּוׁשתיה אכילה ׁשם ואין ְְְֲֳִִִִֵֵֶַַָָָָהּקדׁשים,

הּכּפּורים: ּביֹום ּגדֹול ּכהן אּלא ְִִֵֶַָָָֹׁשם

È˙È‡¯Â,אֹומר ּבתירא ּבן יהּודה רּבי ּבספרי, ¿»ƒƒְְְְִִִֵֵֶַָָ

מּנין העזרה את ׁשהקיפּו ּגֹוים ֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָהרי

ּתלמּוד ּבהיכל, אפּלּו ׁשּנאכלין קדׁשים ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָלקדׁשי

epÏÎ‡z.לֹומר ÌÈL„w‰ L„˜aרּבי והּנה ַ¿…∆«√»ƒ…¿∆ְִִֵַ

והעמיד ּבזה נתעֹורר ּבתירא ּבן ְְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָיהּודה

ּבאימה, והזּכירֹו האֹונס, ּבמקֹום ְְְְִִֵֶַָָָָהּכתּוב

ׁשּיאמר והראּוי ּבהיכל" "נאכלין ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאמר

א הקיפּו אם ולפנים לפני אפּלּו תׁשּנאכלין ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַָ

ֵַָההיכל:

ÏÚÂנפרׁש הּפׁשט ּדרÌÈL„w‰ L„˜a" ¿«ְְֵֶֶַָָ¿…∆«√»ƒ

,"epÏÎ‡zקדׁש ּבקּדּׁשת ׁשּתאכלּנּו …¿∆ְְִֶֶֶַֹֹֻ

קדׁש ט) (פסוק ּתחּלה אמר ּכי ְֳִִִֶַַָָָֹהּקדׁשים,

ּבהם ּתנהגּו ׁשּלא ,ּולבני הּוא ל ְְְֲִִֶֶֶָָָָֹקדׁשים

קדׁש ּבידכם יהיּו אבל קּלים קדׁשים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹמנהג

ּופרׁש וחזר epÏÎ‡z"קדׁשים, ÌÈL„w‰ L„˜a" ְִֵַַָָָ«…∆«√»ƒ…¿∆

ּולפי חמּורה. ּבקדּׁשה ּבהם אכילת ְְְְֲֲִִִִֶֶֶָָָָֻׁשּתהיה

ׁשּיׁש החמר את ּובחּטאת ּבמנחה ּפרׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּכבר

ּובזמּנן, ּבמקֹומן קּלים מּקדׁשים יֹותר ְְֲֳִִִִִִֵַַַָָָָָּבאכילתן

כּלן ׁשּיהּו לֹומר אּלא ּכאן להארי הצר ְְְֲִֶֶַַַָָָֹֻֻלא

ּבהם אכילתן ׁשּתהיה ּבאכילתן, קדׁשים ְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹקדׁש

וׁשּמּוׁשי קּלים. ּכקדׁשים לא חמּורה ְְְֲִִִִֵַָָָָֹֻּבקדּׁשה

ּתחזיק ּכאׁשר הּכלי ּבי"ת ּכי רּבים, ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַהּבי"ת

ּבעּצבֹון וכן הענין, ּתחזיק ּכן והּזמן ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהּמקֹום

יז): ג (בראשית ֲֶָֹּתאכלּנה
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(äë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(åë)úàî eç÷ú-ék íäìà zøîàå øaãz íiåìä-ìàå§¤©«§¦¦´§©¥»§¨«©§¨´£¥¤¼¦«Â¦§Â¥¥̧
ízàî íëì ézúð øLà øNònä-úà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥¹¤©©«£¥À£¤̧¨©¯¦¨¤²¥«¦−̈
-ïî øNòî ýåýé úîeøz epnî íúîøäå íëúìçða§©«£©§¤®©«£¥«Ÿ¤³¦¤̧Æ§©´§Ÿ̈½©«£¥−¦

:øNònä©©«£¥«

(æë)äàìîëå ïøbä-ïî ïâck íëúîeøz íëì áLçðå§¤§©¬¨¤−§«©§¤®©¨¨Æ¦©½Ÿ¤§©«§¥−̈
:á÷iä-ïî¦©¨«¤

i"yx£Ô¯b‰ŒÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óe¯z ÌÎÏ ·LÁ�Â∑מיתה עליה וחּיבין ולטמאין, לזרים אסּורה ׁשּלכם מעׂשר ּתרּומת ¿∆¿«»∆¿«¿∆«»»ƒ«…∆ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּגרן מן ּדגן" "ראׁשית ׁשּנקראת ּגדֹולה ּכתרּומה i‰ŒÔÓ˜·.וחמׁש ‰‡ÏÓÎÂ∑מן הּנּטלת ויצהר ּתירֹוׁש ּכתרּומת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ¿«¿≈»ƒ«»∆ְְְִִִִִֶֶַַָ

ׁשּנתמּלאת∑ÏÓ‡‰.היקבים ּתבּואה ּבּׁשּול, לׁשֹון∑È˜·.לׁשֹון וכל לתֹוכֹו. יֹורד ׁשהּיין הּגת, ׁשּלפני הּבֹור הּוא ְִַָ¿≈»ְְְִִֵֶַָ∆∆ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָ
וכן הּוא, קרקע חפירת יד)יקב עֹולם(זכריה ׁשל מלּכֹו ׁשחפר חפירה אֹוקינֹוס – ים" הּוא הּמל "יקּבי :. ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(63 'nr gl zegiy ihewl)

ּתרּומתכם לכם כז)ונחׁשב מֹועלת(יח, ּבמחׁשבה, ּתרּומה ׁשאין לדעֹות וגם ּתרּומה". ּתהיה ּבלבד ׁש"ּבמחׁשבה חז"ל למדּו מּכאן ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ליּזהר יׁש ּכּמה עד הֹוראה ּומּכאן מ"ונחׁשב"). נלמד זה (וגם זה ּבצד ואֹוכל זה ּבצד עיניו ּדנֹותן הּטבל, את להּתיר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּמחׁשבה

לחׁשב טֹובה, מחׁשבה ׁשל הּנחיצּות ּגדל - וכן ׁשּמּסביב. לעֹולם נזק ּבֹו יׁש עצמֹו, מּצד הּדבר חמר על נֹוסף ּכי רעה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹמּמחׁשבה

הרּבה. מֹועילה טֹובה מחׁשבה ּגם ּכי הּזּולת, על ְֲִִֵַַַַַַָָָָטֹוב

(çë)íëéúøNòî ìkî ýåýé úîeøz ízà-íâ eîéøz ïk¥´¨¦³©©¤Æ§©´§Ÿ̈½¦ŸÆ©§§´Ÿ¥¤½
úîeøz-úà epnî ízúðe ìàøNé éða úàî eç÷z øLà£¤´¦§½¥¥−§¥´¦§¨¥®§©¤³¦¤̧Æ¤§©´

:ïäkä ïøäàì ýåýé§Ÿ̈½§©«£−Ÿ©Ÿ¥«
i"yx£Ìz‡ŒÌb eÓÈ¯z Ôk∑הּוא ּכי ׁשּלכם, מּמעׂשר אּתם ּגם ּתרימּו ּומּיקּביהם, מּגרנם מרימים ׁשּיׂשראל ּכמֹו ≈»ƒ««∆ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

.נחלתכם ְֲֶַַ

(èë)-ìkî ýåýé úîeøz-ìk úà eîéøz íëéúðzî ìkî¦ŸÆ©§´Ÿ¥¤½¨¦¾¥−¨§©´§Ÿ̈®¦¨̧
:epnî BLc÷î-úà Baìç¤§½¤¦§§−¦¤«

i"yx£z ÌÎÈ˙�zÓ ÏkÓ'‰ ˙Óe¯zŒÏk ˙‡ eÓÈ¯∑ּבּכרי הּכהן את לוי הקּדים ׁשאם מדּבר, הּכתּוב ּגדֹולה ּבתרּומה ƒ…«¿…≈∆»ƒ≈»¿«ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
מחמּׁשים אחד ּתחּלה הּמעׂשר מן הּלוי להפריׁש צרי הּכרי, מן ּגדֹולה ּתרּומה ּכהן ׁשּיּטל קדם מעׂשרֹותיו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹוקּבל

מעׂשר ּתרּומת ויפריׁש ויחזר ּגדֹולה, .לתרּומה ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָֹ

(ì)áLçðå epnî Baìç-úà íëîéøäa íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ¦¤½§¤§©Æ
:á÷é úàeáúëå ïøb úàeáúk íiåìì©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬¨«¤

i"yx£epnÓ BaÏÁŒ˙‡ ÌÎÓÈ¯‰a∑מּמּנּו מעׂשר ּתרּומת ׁשּתרימּו ּגמּורין∑LÁ�Â·.לאחר חּלין ללוּים .הּמֹותר «¬ƒ¿∆∆∆¿ƒ∆ְְֲִִֵֶֶַַַַָ¿∆¿«ְְִִִִַַָֻ
Ô¯b ˙‡·˙k∑אׁשר ּבניֿיׂשראל אתֿמעׂשר "ּכי ׁשּנאמר: "ּתרּומה", הּכתּוב ּוקראֹו הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא ליׂשראל, ƒ¿À«…∆ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

אף חּלין, יׂשראל ּׁשל מה ּגרן". ּכתבּואת ללוּים "ונחׁשב לֹומר ּתלמּוד אסּור? ּכּלֹו יהא יכֹול ּתרּומה". לה' ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻֻירימּו
חּלין לוי .ׁשל ִִֵֶֻ

(àì)øëN-ék íëúéáe ízà íB÷î-ìëa Búà ízìëàå©«£©§¤³ŸÆ§¨¨½©¤−¥«§¤®¦«¨¨¬
:ãòBî ìäàa íëúãáò óìç íëì àeäÆ¨¤½¥¬¤£«Ÿ©§¤−§¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌB˜ÓŒÏÎa∑הּקברֹות ּבבית .אפּלּו ¿»»ְְֲִֵַָ

ÓÈÓÏ¯:כה ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÓכו Ôe·q˙ È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â ÏlÓ˙ È‡ÂÏÏe¿≈»≈¿«≈¿≈«¿¬≈ƒ¿ƒ
ÔBÎÏ ˙È·‰È Èc ‡¯NÚÓ ˙È Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈»««¿»ƒ¿»ƒ¿
dpÓ ÔeL¯Ù˙Â ÔBÎz�ÒÁ‡a ÔB‰pÓƒ¿¿«¬«¿¿¿«¿¿ƒ≈
:‡¯NÚÓ ÔÓ ‡¯NÚÓ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»««¿»ƒ««¿»

ÔÓכז ‡¯eaÚk ÔBÎ˙eL¯Ù‡ ÔBÎÏ ·MÁ˙˙Â¿ƒ¿««¿«¿»¿¿ƒ»ƒ
:‡z¯ˆÚÓ ÔÓ ‡˙‡ÏnÎÂ ‡¯„‡ƒ¿»¿«¿≈»»ƒ«¿«¿»

ÈÈכח Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ Ôez‡ Û‡ ÔeL¯Ùz Ôk≈«¿¿«««¿»»√»¿»
Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ Ôe·q˙ Èc ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ÏkÓƒ…««¿»≈ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ô¯‰‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È dpÓ Ôe�z˙Â¿ƒ¿ƒ≈»«¿»»√»¿»¿«¬…

:‡�‰k«¬»

‡eL¯Ù˙‡כט Ïk ˙È ÔeL¯Ùz ÔBÎ˙�zÓ ÏkÓƒ…«¿«¿«¿¿»»«¿»»
:dpÓ dLc˜Ó ˙È d¯ÙeL ÏkÓ ÈÈ„«¿»ƒ»¿≈»«¿¿≈ƒ≈

dpÓל d¯ÙeL ˙È ÔBÎ˙eL¯Ù‡a ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿¿«¿»¿»¿≈ƒ≈
˙ÏÏÚÎÂ ‡¯„‡ ˙ÏÏÚk È‡ÂÏÏ ·MÁ˙ÈÂ¿ƒ¿««¿≈»≈«¬»«ƒ¿»¿«¬»«

:‡z¯ˆÚÓ«¿«¿»

L�‡Âלא Ôez‡ ¯˙‡ ÏÎa d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»≈¿»¬««∆¡«
ÔBÎ�ÁÏt ÛÏÁ ÔBÎÏ ‡e‰ ‡¯‚‡ È¯‡ ÔBÎÈza»≈¬≈«¿»¿¬«»¿«¿

:‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b ycew zayl inei xeriy

(çé)Eì ïéîiä ÷BLëe äôeðzä äæçk Cl-äéäé íøNáe§¨¨−¦«§¤¨®©«£¥¯©§¨²§¬©¨¦−§¬
:äéäé¦«§¤«

i"yx£ÔÈÓi‰ ˜BLÎe ‰Ùe�z‰ ‰ÊÁk∑(נז לׁשני(זבחים ּולעבדיהם ולבניהם לנׁשיהם לּכהנים ׁשּנאכלים ׁשלמים ׁשל «¬≈«¿»¿«»ƒְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
אחד ולילה ימים לׁשני נאכל הּבכֹור אף אחד, ולילה È‰È‰.ימים EÏ∑(ספרי)ל הֹוסיף ולּמד: עקיבא רּבי ּבא ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ¿ƒ¿∆ְְֲִִִִֵַָָ

ולילה ליֹום אּלא נאכל ׁשאינֹו ּתֹודה, ׁשל וׁשֹוק ּכחזה ּתאמר: ׁשּלא אחרת, "הויה" .הּכתּוב ְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(èé)ìk|ýåýéì ìàøNé-éðá eîéøé øLà íéLãwä úîeøz ´Ÿ§´Ÿ©¢¨¦À£¤̧¨¦¬§¥«¦§¨¥»©«Ÿ̈¼
éðáìe Eì ézúðéúðáìå Eçìî úéøa íìBò-÷çì Ezà E ¨©´¦§À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®§¦Á¤̧©

:Czà Eòøæìe Eì ýåýé éðôì àåä íìBò¨¬¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½§−§©§£¬¦¨«
i"yx£ÌÈL„w‰ ˙Óe¯z Ïk∑ּבאמצע ּופרט ּבּסֹוף ּוכללּה ּבּתחּלה ּכללּה זֹו ּפרׁשה ׁשל ÌÏBÚ.מחּבתּה ÁÏÓ ˙È¯a∑ …¿…«√»ƒְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ¿ƒ∆«»

אחרים את ּומבריא ּומתקּים הּבריא ּבדבר אהרן עם ּברית ÁÏÓ.ּכרת ˙È¯a∑ׁשאינֹו לּמלח, הּכרּותה ּכּברית ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ¿ƒ∆«ְְִֵֶֶַַַַָ
לעֹולם .מסריח ְְִַַָ

(ë)÷ìçå ìçðú àì íöøàa ïøäà-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤©«£ÀŸ§©§¨Æ´Ÿ¦§½̈§¥¾¤
éða CBúa Eúìçðå E÷ìç éðà íëBúa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§−§¨®£¦³¤§§Æ§©«£¨´§½§−§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£ÌÎB˙a EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï ˜ÏÁÂ∑(ספרי)ּבּבּזה רמב"ן.אף ¿≈∆…ƒ¿∆¿¿»ִַַָ

ß fenz 'b ycew zay ß

(àë)äìçðì ìàøNéa øNòî-ìk ézúð äpä éåì éðáìå§¦§¥´¥¦½¦¥¬¨©²¦¨©«£¥¬§¦§¨¥−§©«£¨®
:ãòBî ìäà úãáò-úà íéãáò íä-øLà íúãáò óìç¥³¤£«Ÿ̈¨Æ£¤¥´«Ÿ§¦½¤£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«

(áë)úàNì ãòBî ìäà-ìà ìàøNé éða ãBò eáø÷é-àìå§«Ÿ¦§§¬²§¥¬¦§¨¥−¤´Ÿ¤¥®¨¥¬
:úeîì àèç¥−§¨«

(âë)eàNé íäå ãòBî ìäà úãáò-úà àeä éålä ãáòå§¨©̧©¥¦¹À¤£Ÿ©Æ´Ÿ¤¥½§¥−¦§´
eìçðé àì ìàøNé éða CBúáe íëéúøãì íìBò úwç íðåò£Ÿ¨®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¦§£−

:äìçð©«£¨«
i"yx£Ì‰Â∑אליהם מּגׁשת הּזרים להזהיר ׁשעליהם יׂשראל, ׁשל עֹונם יׂשאּו .הּלוּים ¿≈ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(ãë)äîeøz ýåýéì eîéøé øLà ìàøNé-éða øNòî-úà ék¦º¤©§©´§¥«¦§¨¥À£¤̧¨¦³©«Ÿ̈Æ§½̈
ìàøNé éða CBúa íäì ézøîà ïk-ìò äìçðì íiåìì ézúð̈©¬¦©«§¦¦−§©«£¨®©¥Æ¨©´§¦¨¤½§Æ§¥´¦§¨¥½

ô :äìçð eìçðé àì¬Ÿ¦§£−©«£¨«
i"yx£‰Óe¯z '‰Ï eÓÈ¯È ¯L‡∑(ספרי)מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ׁשּיפריׁש עד "ּתרּומה" קראֹו .הּכתּוב ¬∆»ƒ«¿»ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

„‡¯eÓ˙‡יח ‡È„Ák CÏ È‰È ÔB‰¯N·eƒ¿¿¿≈»¿«¿»«¬»»
:È‰È CÏ ‡�ÈnÈ„ ‡˜BLÎe¿»¿«ƒ»»¿≈

È�aיט ÔeL¯ÙÈ Èc ‡iL„e˜ ˙eL¯Ù‡ Ïk…«¿»¿«»ƒƒ¿¿¿≈
CÈ˙�·ÏÂ CÈ�·ÏÂ CÏ ˙È·‰È ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈√»¿»¿»ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»»
Ì„˜ ‡e‰ ÌÏÚ ÁÏÓ ÌÈ˜ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚƒ»ƒ¿«√»¿«∆«√»√»

:CnÚ CÈ�·ÏÂ CÏ ÈÈ¿»»¿ƒ¿»ƒ»

˙ÔÈÒÁכ ‡Ï ÔB‰Ú¯‡a Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¿«¿¬»«¬ƒ
˙È·‰È Èc Ô�zÓ ÔB‰È�Èa CÏ È‰È ‡Ï ˜ÏÁÂ»√«»¿≈»≈≈«¿«ƒ¿»ƒ
:Ï‡¯NÈ È�a B‚a Cz�ÒÁ‡Â C˜ÏÁ Ôep‡ CÏ»ƒ»¿»¿«¬«¿»¿¿≈ƒ¿»≈

NÚÓ¯‡כא Ïk ˙È·‰È ‡‰ ÈÂÏ È�·ÏÂ¿ƒ¿≈≈ƒ»¿»ƒ»««¿»
Ôep‡ Èc ÔB‰�ÁÏt ÛÏÁ ‡�ÒÁ‡Ï Ï‡¯NÈ·¿ƒ¿»≈¿«¬»»¬«»¿«¿ƒƒ

:‡�ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È ÔÈÁÏt»¿ƒ»»¿««¿«ƒ¿»

ÔkLÓÏכב Ï‡¯NÈ È�a „BÚ Ôe·¯˜È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«
:˙ÓÓÏ ‡·BÁ ‡Ïa˜Ï ‡�ÓÊƒ¿»¿«»»»ƒ¿»

ÓÊ�‡כג ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È Ôep‡ È‡ÂÏ ÔeÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿≈»≈ƒ»»¿««¿«ƒ¿»
ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È·BÁ ÔeÏa˜È Ôep‡Â¿ƒ¿«¿≈¿«√»¿»≈
:‡�ÒÁ‡ Ôe�ÒÁÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ È�a B‚·e¿¿≈ƒ¿»≈»«¿¿«¬»»

ÔeL¯ÙÈכד Èc Ï‡¯NÈ È�·„ ‡¯NÚÓ ˙È È¯‡¬≈»««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿¿
‡�ÒÁ‡Ï È‡ÂÏÏ ˙È·‰È ‡˙eL¯Ù‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»«¿»»¿»ƒ¿≈»≈¿«¬»»
‡Ï Ï‡¯NÈ È�a B‚a ÔB‰Ï ˙È¯Ó‡ Ôk ÏÚ«≈¬»ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»

:‡�ÒÁ‡ Ôe�ÒÁÈ«¿¿«¬»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

חלק נֹוחל ׁשּתהיה תנחל. לא ּבארצם ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָֹ(כ)

יׂשראל,ּכאחד ׁשבטי קטןÏÁÂ˜,מּכל ְְְִִִֵֵֶָָָ¿≈∆ָָ

אׁשר הערים ּכי ּכלל, ּבארצם ל יהיה ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָֹלא

יׂשראל ּולצר היּו מקלט ערי להם ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹנּתנּו

הזּכיר כן ואחרי ּבכהנים, הּזֹו האזהרה ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָֹהן.

�ÏÁ‰ּבלוּים eÏÁ�È ‡Ï Ï‡¯NÈ È�a CB˙a ְִִִ¿¿≈ƒ¿»≈…ƒ¿¬«¬»

(„Î ˜ÂÒÙ):ּבכהנים ּכּמזהר ,ְְֲִַָֹֻ

e�È˙Ba¯Â(מה קרח (ספרי Ï‡ּדרׁשּו Ìˆ¯‡a ¿«≈ְָ¿«¿»…

,ÏÁ�˙,הארץ חּלּוק È‰È‰ּבׁשעת ‡Ï ˜ÏÁÂ ƒ¿»ְִִֶַָָ¿≈∆…ƒ¿∆

,ÌÎB˙a EÏ,ּבּבּזה,E˜ÏÁ È�‡אּתה ׁשלחני על ¿¿»ִַָ¬ƒ∆¿¿ְִַַָָֻ

ֵאֹוכל:



סז gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b ycew zayl inei xeriy

(äë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(åë)úàî eç÷ú-ék íäìà zøîàå øaãz íiåìä-ìàå§¤©«§¦¦´§©¥»§¨«©§¨´£¥¤¼¦«Â¦§Â¥¥̧
ízàî íëì ézúð øLà øNònä-úà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥¹¤©©«£¥À£¤̧¨©¯¦¨¤²¥«¦−̈
-ïî øNòî ýåýé úîeøz epnî íúîøäå íëúìçða§©«£©§¤®©«£¥«Ÿ¤³¦¤̧Æ§©´§Ÿ̈½©«£¥−¦

:øNònä©©«£¥«

(æë)äàìîëå ïøbä-ïî ïâck íëúîeøz íëì áLçðå§¤§©¬¨¤−§«©§¤®©¨¨Æ¦©½Ÿ¤§©«§¥−̈
:á÷iä-ïî¦©¨«¤

i"yx£Ô¯b‰ŒÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óe¯z ÌÎÏ ·LÁ�Â∑מיתה עליה וחּיבין ולטמאין, לזרים אסּורה ׁשּלכם מעׂשר ּתרּומת ¿∆¿«»∆¿«¿∆«»»ƒ«…∆ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּגרן מן ּדגן" "ראׁשית ׁשּנקראת ּגדֹולה ּכתרּומה i‰ŒÔÓ˜·.וחמׁש ‰‡ÏÓÎÂ∑מן הּנּטלת ויצהר ּתירֹוׁש ּכתרּומת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ¿«¿≈»ƒ«»∆ְְְִִִִִֶֶַַָ

ׁשּנתמּלאת∑ÏÓ‡‰.היקבים ּתבּואה ּבּׁשּול, לׁשֹון∑È˜·.לׁשֹון וכל לתֹוכֹו. יֹורד ׁשהּיין הּגת, ׁשּלפני הּבֹור הּוא ְִַָ¿≈»ְְְִִֵֶַָ∆∆ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָ
וכן הּוא, קרקע חפירת יד)יקב עֹולם(זכריה ׁשל מלּכֹו ׁשחפר חפירה אֹוקינֹוס – ים" הּוא הּמל "יקּבי :. ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(63 'nr gl zegiy ihewl)

ּתרּומתכם לכם כז)ונחׁשב מֹועלת(יח, ּבמחׁשבה, ּתרּומה ׁשאין לדעֹות וגם ּתרּומה". ּתהיה ּבלבד ׁש"ּבמחׁשבה חז"ל למדּו מּכאן ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ליּזהר יׁש ּכּמה עד הֹוראה ּומּכאן מ"ונחׁשב"). נלמד זה (וגם זה ּבצד ואֹוכל זה ּבצד עיניו ּדנֹותן הּטבל, את להּתיר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּמחׁשבה

לחׁשב טֹובה, מחׁשבה ׁשל הּנחיצּות ּגדל - וכן ׁשּמּסביב. לעֹולם נזק ּבֹו יׁש עצמֹו, מּצד הּדבר חמר על נֹוסף ּכי רעה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹמּמחׁשבה

הרּבה. מֹועילה טֹובה מחׁשבה ּגם ּכי הּזּולת, על ְֲִִֵַַַַַַָָָָטֹוב

(çë)íëéúøNòî ìkî ýåýé úîeøz ízà-íâ eîéøz ïk¥´¨¦³©©¤Æ§©´§Ÿ̈½¦ŸÆ©§§´Ÿ¥¤½
úîeøz-úà epnî ízúðe ìàøNé éða úàî eç÷z øLà£¤´¦§½¥¥−§¥´¦§¨¥®§©¤³¦¤̧Æ¤§©´

:ïäkä ïøäàì ýåýé§Ÿ̈½§©«£−Ÿ©Ÿ¥«
i"yx£Ìz‡ŒÌb eÓÈ¯z Ôk∑הּוא ּכי ׁשּלכם, מּמעׂשר אּתם ּגם ּתרימּו ּומּיקּביהם, מּגרנם מרימים ׁשּיׂשראל ּכמֹו ≈»ƒ««∆ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

.נחלתכם ְֲֶַַ

(èë)-ìkî ýåýé úîeøz-ìk úà eîéøz íëéúðzî ìkî¦ŸÆ©§´Ÿ¥¤½¨¦¾¥−¨§©´§Ÿ̈®¦¨̧
:epnî BLc÷î-úà Baìç¤§½¤¦§§−¦¤«

i"yx£z ÌÎÈ˙�zÓ ÏkÓ'‰ ˙Óe¯zŒÏk ˙‡ eÓÈ¯∑ּבּכרי הּכהן את לוי הקּדים ׁשאם מדּבר, הּכתּוב ּגדֹולה ּבתרּומה ƒ…«¿…≈∆»ƒ≈»¿«ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
מחמּׁשים אחד ּתחּלה הּמעׂשר מן הּלוי להפריׁש צרי הּכרי, מן ּגדֹולה ּתרּומה ּכהן ׁשּיּטל קדם מעׂשרֹותיו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹוקּבל

מעׂשר ּתרּומת ויפריׁש ויחזר ּגדֹולה, .לתרּומה ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָֹ

(ì)áLçðå epnî Baìç-úà íëîéøäa íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ¦¤½§¤§©Æ
:á÷é úàeáúëå ïøb úàeáúk íiåìì©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬¨«¤

i"yx£epnÓ BaÏÁŒ˙‡ ÌÎÓÈ¯‰a∑מּמּנּו מעׂשר ּתרּומת ׁשּתרימּו ּגמּורין∑LÁ�Â·.לאחר חּלין ללוּים .הּמֹותר «¬ƒ¿∆∆∆¿ƒ∆ְְֲִִֵֶֶַַַַָ¿∆¿«ְְִִִִַַָֻ
Ô¯b ˙‡·˙k∑אׁשר ּבניֿיׂשראל אתֿמעׂשר "ּכי ׁשּנאמר: "ּתרּומה", הּכתּוב ּוקראֹו הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא ליׂשראל, ƒ¿À«…∆ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

אף חּלין, יׂשראל ּׁשל מה ּגרן". ּכתבּואת ללוּים "ונחׁשב לֹומר ּתלמּוד אסּור? ּכּלֹו יהא יכֹול ּתרּומה". לה' ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻֻירימּו
חּלין לוי .ׁשל ִִֵֶֻ

(àì)øëN-ék íëúéáe ízà íB÷î-ìëa Búà ízìëàå©«£©§¤³ŸÆ§¨¨½©¤−¥«§¤®¦«¨¨¬
:ãòBî ìäàa íëúãáò óìç íëì àeäÆ¨¤½¥¬¤£«Ÿ©§¤−§¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌB˜ÓŒÏÎa∑הּקברֹות ּבבית .אפּלּו ¿»»ְְֲִֵַָ

ÓÈÓÏ¯:כה ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÓכו Ôe·q˙ È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â ÏlÓ˙ È‡ÂÏÏe¿≈»≈¿«≈¿≈«¿¬≈ƒ¿ƒ
ÔBÎÏ ˙È·‰È Èc ‡¯NÚÓ ˙È Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈»««¿»ƒ¿»ƒ¿
dpÓ ÔeL¯Ù˙Â ÔBÎz�ÒÁ‡a ÔB‰pÓƒ¿¿«¬«¿¿¿«¿¿ƒ≈
:‡¯NÚÓ ÔÓ ‡¯NÚÓ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»««¿»ƒ««¿»

ÔÓכז ‡¯eaÚk ÔBÎ˙eL¯Ù‡ ÔBÎÏ ·MÁ˙˙Â¿ƒ¿««¿«¿»¿¿ƒ»ƒ
:‡z¯ˆÚÓ ÔÓ ‡˙‡ÏnÎÂ ‡¯„‡ƒ¿»¿«¿≈»»ƒ«¿«¿»

ÈÈכח Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ Ôez‡ Û‡ ÔeL¯Ùz Ôk≈«¿¿«««¿»»√»¿»
Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ Ôe·q˙ Èc ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ÏkÓƒ…««¿»≈ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ô¯‰‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È dpÓ Ôe�z˙Â¿ƒ¿ƒ≈»«¿»»√»¿»¿«¬…

:‡�‰k«¬»

‡eL¯Ù˙‡כט Ïk ˙È ÔeL¯Ùz ÔBÎ˙�zÓ ÏkÓƒ…«¿«¿«¿¿»»«¿»»
:dpÓ dLc˜Ó ˙È d¯ÙeL ÏkÓ ÈÈ„«¿»ƒ»¿≈»«¿¿≈ƒ≈

dpÓל d¯ÙeL ˙È ÔBÎ˙eL¯Ù‡a ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿¿«¿»¿»¿≈ƒ≈
˙ÏÏÚÎÂ ‡¯„‡ ˙ÏÏÚk È‡ÂÏÏ ·MÁ˙ÈÂ¿ƒ¿««¿≈»≈«¬»«ƒ¿»¿«¬»«

:‡z¯ˆÚÓ«¿«¿»

L�‡Âלא Ôez‡ ¯˙‡ ÏÎa d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»≈¿»¬««∆¡«
ÔBÎ�ÁÏt ÛÏÁ ÔBÎÏ ‡e‰ ‡¯‚‡ È¯‡ ÔBÎÈza»≈¬≈«¿»¿¬«»¿«¿

:‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»



gxwסח zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b ycew zayl inei xeriy

(áì)epnî Baìç-úà íëîéøäa àèç åéìò eàNú-àìå§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§©«£¦«§¤¬¤¤§−¦¤®
:eúeîú àìå eìlçú àì ìàøNé-éðá éLã÷-úàå§¤¨§¥¯§¥«¦§¨¥²¬Ÿ§©§−§¬Ÿ¨«

i"yx£'B‚Â ‡ËÁ ÂÈÏÚ e‡N˙Œ‡ÏÂ∑(פט חטא(יבמות ּתׂשאּו ּתרימּו, לא אם ˙e˙eÓ.הא ‡ÏÂ∑(נו ּתחּללּו,(בכורות אם הא ¿…ƒ¿»»≈¿¿ְְִִִֵָָֹ¿…»ְְִַָ
ָּתמּותּו:

סימן. דניא"ל פסוקים, קרחצ"ה פרשת חסלת

ÔBÎ˙eL¯Ù‡aלב ‡·BÁ È‰BÏÚ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿¬ƒ»¿«¿»¿
Ï‡¯NÈ È�·„ ‡iL„e˜ ˙ÈÂ dpÓ d¯ÙeL ˙È»¿≈ƒ≈¿»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ù Ù Ù :Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ˙ ‡Ï»«¬¿»¿

çø÷ úùøôì äøèôäíåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå øåáéöá äàéø÷ìáò÷ 'îòá äñôãð

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc - dcp(iyily meil)

åéòãö.egvn icivay zewxd -,øîBà òLBäé éaø íeMî ïðç àaà §¨¨©¨¨¨¦©¦§ª©¥
Bzçct àöiMî.egvn -BLàø éðø÷ eàøiMî ,íéøîBà Léåxak - ¦¤¥¥©©§§¥§¦¦¤¥¨©§¥Ÿ

.clepk aygp `ed sxerl jenqy ey`x daeb d`xiyn

äðùî
elit` mini zray d`nh xkf zcleiy (d-a ai `xwie) dxeza xn`p
d`xzy mincd lke .zxdhpe zlaeh iriayd seqae ,mc zii`x `la
d`nh dawp zcleie .mixedh dzcill mirax`d mei cre f`n
mincd lke .zxdhpe zlaeh xyr drax` seqae ,mei xyr drax`
dy`a dpc epzpyn .mixedh dzcill mipenyd mei cre f`n d`xzy

dn zrcei dpi`e dlitdyd`nehd ini oipra bdpz cvik ,dlitd
:zcleid ly dxdhde,eäî òeãé ïéàå úìtnäj` ,dawp e` xkf ©©¤¤§¥¨©©
,cle df didy xexaáLzdxn`py `xnegk wtqn bdpzeìiab ¥¥§

zclei,øëæ,xdeh ini mirax` wx dl yiyådxn`py `xnegk mb ¨¨§
ìzclei iab,äá÷ð.[miireay d`nhy §§¥¨

m` la`,åàì íà äéä ãìå íà òeãé ïéàgex wx df did ile`y ¥¨©¦¨¨¨¨¦¨
,cle ly zeynn epi`yáLzdxn`py `xnegk wtqn bdpzeìiab ¥¥§

zcleiå ,øëædxn`py `xnegk mbìiabzcleiäcðìe ,[äá÷ðmbe - ¨¨§§§¥¨§¦¨
minc lke ,xdeh ini dl oi`y ,llk dcli `ly in ly `xnegk

.zecip meyn mi`nh mini mze`a d`xzy

àøîâ
:epzpynn eilr dywne iel oa ryedi iax ly epic z` d`ian `xnbd

,éåì ïa òLBäé éaø øîày dy`äìétäå øäð äøáòdpi`e ,ekezl ¨©©¦§ª©¤¥¦¨§¨¨¨§¦¦¨
,gex e` cle m` zrceiïaø÷ äàéáîzcleiìëàðåmipdkl dpaxw §¦¨¨§¨§¤¡¨

mixne`y iptn ,i`ce cle zltnd oickCläwtqd zrxkdaøçà ©¥©©
àélòî ãìå íéLð áBøå ,íéLð áBø[xenb-],ïãìé,zelitnyk oke ¨¦§¨¦¨¨§©§¨¨§¨
.xenb cle dlitdy migipn ok lre

:`xnbd dywnäá÷ðìå øëæì áLz ,äéä ãìå íà òeãé ïéà ,ïðz§©¥¨©¦¨¨¨¨¥¥§¨¨§¦§¥¨
,äcðìely xdeh ini dl oi` okle gex dcli `ny miyyegy ,epiidc §¦¨
.zclei,iel oa ryedi iax itleäcðì áLz éànàrecn -dl oi` ©©¥¥§¦¨

,xdeh iniïãìé àélòî ãìå íéLð áBøå íéLð áBø øçà Clä àîéì¥¨©¥©©¨¦§¨¦¨¨§©§¨¨§¨
dlitdy gippe,clezcleid ly xdehd inia d`xzyk dze` xdhpe

:`xnbd zvxzn .xkfïéúéðúîzwqeräøaeò ä÷æçeä àlLa- ©§¦¦§¤Ÿ§§¨¨¨
,gex dlitd ile` miwtzqn okle ,zxaernïa òLBäé éaø øîà÷ éëå§¦¨¨©©¦§ª©¤

éåì'ocli `ilrn cle miyp aex'.äøaeò ä÷æçeäLk ¥¦§¤§§¨¨¨
xeka ipica zwqerd `ziixan iel oa ryedi iax lr dywn `xnbd

:dndaäàöiL äîäa ,òîL àz`idyk eg`a zerxläàìî- ¨§©§¥¨¤¨§¨§¥¨
,zxaernäàáe`idyk mei eze`a dxfgaåéøçà àaä ,úéð÷éø- ¨¨¥¨¦©¨©£¨

aygi ,[xkf didi m`] okn xg`l cleiy cledàîù ,÷ôqî øBëa§¦¨¥
å .äøåëáä ïî äøèôð àìå çåø äãìé äúòiel oa ryedi iax itl §

,dywéànàxnel yi ixd ,jkl miyyeg recn -áBø øçà Clä ©©©¥©©
,ïãìé àélòî ãìå úBîäa áBøå úBîäacle dcli dzry gipdle §¥§§¥¨¨§©§¨¨§¨

,xenbå`linnéàäeixg` cleiy cleàeä èeLtdidie ,xeka epi`e §©¨
:`xnbd zvxzn .men ea letiy ila mb elke`l xyt`,àðéáø øîà̈©©¦¨

øîéîì àkéàc íeMîzecil mzqa ixdy ,aexd xg` jlil oi` o`ky ¦§¦¨§¥©
áBødøèBtä øác úBãìBé úBîäa`ad cled z`,äøBëaîepiidc §¥§¨¨©¥¦§¨

,xenb cle,äøBëaî øèBt BðéàL øác úBãìBé ïèeòîeepiidc ¦¨§¨¨¤¥¥¦§¨
,xeka `ed eixg` clepde cle aygp epi`y ltp zelitnåmzqa ok ¥¤§

zecilìkzendadúBãìBiäxenb cleúBôpèîdgil zeyixtn - ¨©§§©§
,dcild iptl mei otebnBæå,`ziixaayäôpè àìå ìéàBämeia §¦§Ÿ¦§¨

eg`l dz`ivi iptlyàaeø dì òøzàaexd ly egk diabl ylgp - ¦§©¨¨
.wtqa xacd x`ype ,xenb cle dcliy xnel

:`xnbd dywnìk éàzendadúBãìBiäxenb cle,úBôpèîdid ¦¨©§§©§
,xnel epläôpèî àìcî àämcew ef dnda dtpih `ly dnn - ¨¦§Ÿ§©§¨

eixg` `ad ok m`e ,gex dcliy gken eg`a dzcilàélòî øBëa§§©§¨
[i`ce-],àeä:`xnbd zvxzn .xeka wtq `le'áBø' ,àîéà àlà¤¨¥¨

dúBãìBéxenb cle,úBôpèî,zetphn `ly herin yi j`ìéàBä ,Bæå §§©§§¦
àaeø dì òøzà äôpè àìåxazqny oeik ,xenb cle dcliy xnel §Ÿ¦§¨¦§©¨¨

.xeka wtq eixg` `ad okle ,gex dcliy xzei
:iel oa ryedi iax lr ztqep `iyew d`ian `xnbdàúà ék¦£¨

[`ayk-]ïéáølaal l`xyi ux`néaøa éñBé éaø áéúî ,øîà ¨¦¨©¥¦©¦¥§©¦
àðéðçdy`a dpcy `ziixan iel oa ryedi iax lr,'äòBè',epiidc £¦¨¨

,dcli izn zxkef dpi`yàðòãé àìårcei ipi`e -,àúáeéz éàî §Ÿ¨©§¨©§§¨
:`iyewd z` `xnbd zx`an .uexiz jkl yi ixdyéàîefi` -àéä ©¦

,`ziixad,àéðúc§©§¨
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המשך ביאור למס' נדה ליום שלישי עמ' א



סט

לשבוע פרשת קרח תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ז סיון
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד 

יום רביעי - ל' סיון
פרק כ

מפרק קמה
עד סוף פרק קנ

יום שני - כ"ח סיון
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום חמישי - א' תמוז
פרק כ

מפרק א
עד סוף פרק ט

יום שלישי - כ"ט סיון
מפרק קמ

עד סוף פרק קמד

יום שישי - ב' תמוז
מפרק י

עד סוף פרק יז

שבת קודש - ג' תמוז
פרק כ 

מפרק יח עד סוף פרק כב

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 



oeiqע g"k ipy mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון כ"ח שני יום
פרקט ,et 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éáâì ìáà è ÷øô,et 'nr cr.õ÷ ïéà

äæ,`ed ±íãàä Lôða ¤§¤¤¨¨¨
ìëaL íéàeøaä ìk Lôðå§¤¤¨©§¦¤§¨
íéðBéìò úBîìBòä̈¨¤§¦
ílëaL ,íéðBzçúå§©§¦¤§ª¨
úéLàø àéä äîëçä©¨§¨¦¥¦

:úeiçä øB÷îeeli`e - §©©
owfd epax xiaqi ± d"awd

jk lk `ed ± `ad wxta

eiabl `idy ,dnkgn dlrp

.ynn diyrk

àéäL ,äîëçä úâøãî ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì ìáà .è ÷øt¤¤£¨§©¥©¨¨©§¥©©¨§¨¤¦
,dúéLàøå äáLçî úlçz,dxewne -,Bìöà äNòî óBñ àéä §¦©©£¨¨§¥¦¨¦©£¤¤§

éaâì äiNò úâøãîe úðéça àéä elàk úáLçpL eðéäc§©§¤¤¡¤¤§¦¦§¦©©§¥©£¦¨§©¥
:áéúëãk ,àeä-Ceøa-LBãwäaezky enk -1:äîëça ílk" ©¨¨§¦§¦ª¨§¨§¨

éNò."údid ,dxe`kly ± ¨¦¨
iabl ynzydl mi`zn

"zlkyd" dlna ,dnkg

e` (zlkyd dnkga mlek)

± lky ly zxg` oeyla

" weqtd xne` recnziyr"

± ?dnkg zece` xaecnyk

dnkgy ,`id dpeekd `l`

,d"awd iabl diyrk `id

CøòkL ,øîBì eðéäå§©§©¤§¤¤
úéðôeb äiNòaL úeiçä©©¤©£¦¨¨¦
úeiç Cøòì úéîLâå§©§¦§¤¤©

àéäL ,äîëçä,dnkgd ± ©¨§¨¤¦
úeiçä øB÷îe úéLàø¥¦§©©
íéàeøaä ìëå íãàä¨¨§¨©§¦

,íéiîLb,dnkg iably - ©§¦¦
oi` ,dzligze zeigd xewn

ly zeigl llk jxr mey

dkenpd zeigd `idy ,diyr

,xzeiaàeäLly zeigd ± ¤
`id ,diyrúeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©

àeäL ,øeacä úBiúBàaL¤§¦©¦¤
zeize` ly zeigd ±

`id ,xeaicdàeäL ,äáLçnä úBiúBàaL úeiçä éaâì ïéàk± §©¦§©¥©©¤§¦©©£¨¨¤
`id ,daygnd zeize`ny zeigdúBcnä úìòîe úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©©£©©¦

Bæ äáLçî äëLîð ïänLzeize`d lky ,lirl xaqedy itk ± ¤¥¤¦§§¨©£¨¨
xdxdz ytpdy znxebd `idy dcn efi`n ze`a daygnay

zeize` ly zeigdy ,xacd xexa ixd .el` daygn zeize`a

,zecnd ly zeigd iabl qt`k `id ,daygnddpnnyze`a

daygn zeize`el`,àeäL`id ,zecnd ly zeigd ±éaâì ïéàk ¤§©¦§©¥
úBcnä øB÷î úòãå äðéa äîëçä úâøãîe úìòîe úeiç± ©©£©©§¥©©¨§¨¦¨¨©©§©¦

lky ,zebixcn yng opyi ,dnkgd zepeilrl cr diyrny ,ixd

iabl oi`k `id odn zg`

± dpnn dlrnly dbixcnd

dnke dnk zg` lr ixd

(diyr) xzeia oezgzdny

,(dnkg) xzeia oeilrd iabl

iabl diyr oiay jxrke

- dnkgCøò Lnî ïk¥©¨¤¤
,äîëçä úìòîe úâøãî©§¥©©£©©¨§¨
øB÷îe úéLàø àéäL¤¦¥¦§
,úBîìBòä ìëaL úeiçä©©¤§¨¨¨
zece` xaecn o`k ,oky -

mler ly dnkgd zxitq

xewnd `idy ,zeliv`d

`edy ,zeliv`d mlerl

,xzeia oeilrd mlerd

x`y xewn `linne

mlern dhnly zenlerd

oi` ef dnkgl ± zeliv`d

,jxr lk-LBãwä éaâì§©¥©¨
BãBáëa àeä-Ceøä¦§
íîBøîä ,Bîöòáe§©§©§¨
úBááø àBaø àOðúnäå§©¦§©¥¦¦§
øúBé ,úeîîBø úBâøãî©§§§¥
àéäL ,äiNòaL úeiç úðéça ìò äîëçä úâøãî úeîîBøî¥§©§¥©©¨§¨©§¦©©¤¨£¦¨¤¦

`id ,diyr iabl dnkgd zennex ±úeîîBø,ly ±úBâøãî Lîç §¨¥©§¥
.ìëNå úBcîe äáLçîe øeaãå äiNò úðéça úBâøãî ïäL ,ãáì§©¤¥©§§§¦©£¦¨§¦©£¨¨¦§¥¤
úBááø äîëçä úâøãnî àOðúîe íø àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨¨¦§©¥¦©§¥©©¨§¨¦§

.õ÷ ïéà ãò elàk úBâøãî©§¥¨¥©¥¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

íìåëáù íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìëáù íéàåøáä
:úåéçä øå÷îå úéùàø àéä äîëçä

ìáà è ÷øôúâøãî àåä êåøá ùåã÷ä éáâì
äáùçî úìçú àéäù äîëçä
úáùçðù åðééäã åìöà äùòî óåñ àéä äúéùàøå
ä"á ùåã÷ä éáâì äééùò úâøãîå 'éçá àéä åìéàë
êøòëù øîåì åðééäå úéùò äîëçá íìåë áéúëãë
äîëçä úåéç êøòì úééîùâå úéðôåâ äéùòáù úåéçä
íéàåøáä ìëå íãàá úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù
øåáãä úåéúåàáù úåéç éáâì ïéàë àåäù íééîùâ
àåäù äáùçîä úåéúåàáù úåéçä éáâì ïéàë àåäù
äëùîð ïäîù úåãîä úìòîå úåéç éáâì ïéàë
úâøãîå úìòîå úåéç éáâì ïéàë àåäù åæ äáùçî
êøò ùîî ïë úåãîä øå÷î úòãå äðéá äîëçä
úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù äîëçä úìòîå úâøãî
åîöòáå åãåáëá ä"á ùåã÷ä éáâì úåîìåòä ìëáù
úåîîåø úåâøãî úåááø àåáéø àùðúîäå íîåøîä
äééùòáù úåéç 'éçá ìò äîëçä úâøãî úåîîåøî øúåé
'éçá úåâøãî ïäù ãáì úåâøãî ùîç úåîîåø àéäù
ä"á ùåã÷ä ìáà ìëùå úåãîå äáùçîå øåáãå äééùò
åìàë úåâøãî úåááø äîëçä úâøãîî àùðúîå íø
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כד.1. קד, תהלים

oeiq f"k oey`x mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון כ"ז ראשון יום
פרקח

,170 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äâøãîå äìòîä éë,et 'nr cr:úåéçä øå÷îå

,äîëçä àéä íéàøápä ìöà äðBLàøä äâøãîe äìònä ék¦©©£¨©§¥¨¨¦¨¥¤©¦§¨¦¦©¨§¨
úàø÷ð ïëlL,dnkgd ±,"úéLàø""dnkg ziy`x" -6lre , ¤¨¥¦§¥¥¦

zernyn ± "`znkga" :ozpei mebxz xne` "(miwl` `xa) ziy`xa"

xewnde xzeia zilrpd ± `l` ,dpey`x wx `l `id "ziy`x" dlnd

jk llbae ,x`yd lk ly

,"ziy`x" dnkg z`xwpék¦
àéä úîàa,dnkg ± ¤¡¤¦

úeiçä ìk øB÷îe úéLàø¥¦§¨©©
äîëçäî ék ,íéàøápa©¦§¨¦¦¥©¨§¨
ïäîe ,úòãå äðéa úBëLîð¦§¨¦¨¨©©¥¤
,zrce dpia (dnkg)n ±

úBcnä ìk úBëLîð¦§¨¨©¦
Bîk ,úìkNnä LôpaL¤©¤¤©©§¤¤§
íéîçøå ãñçå äáäà©£¨¨¤¤§©£¦

,ïäa àöBiëåzecnd lk - §©¥¨¤
dpia ,dnkg ± lkydn ze`a

.zrceäàøpëåitk ± §©¦§¤
,mi`exyïèwäL ,Leça§¤©¨¨

ñòëa àeä úòc Ba ïéàL¤¥©©§©©
Búáäà íâå ,éøæëàå ãéîz̈¦§©§¨¦§©©£¨
ïéàL íépè÷ íéøáãì àéä¦¦§¨¦§©¦¤¥

,íáäàì éeàøjk lke ¨§©£¨
?dnlúòc Ba ïéàL éðtî¦§¥¤¥©©

íééeàøä íéøác áäàì¤¡Ÿ§¨¦¨§¦
éôk äáäàäL ,íáäàì§©£¨¤¨©£¨§¦

.úòcäxzei mc`l yiyk ± ©©©
ezad` mb z`hazn ,zrc

m`e ;xzei jxr ixwi mixacl

t ezrcezad` mb ,dzeg

.jxr izegt mixacl `id

zeielz zecnd ,xnelk

ody iptn ± zrca ,lkya

.zrce lkyn zekynp

LôpaL úBcnäîe¥©¦¤©¤¤
,äáLçnä úBiúBàå úBáz da úBëLîðzexvep zecnd on - ¦§¨¨¥§¦©©£¨¨

,daygnd ly milnde zeize`d ytpaøáãa úáMçî LôpäL¤©¤¤§©¤¤§¨¨
éà Bà ,úáäBàL.úBcî øàLa ïëå ,íéîçøå ãñçä ìòôì C± ¤¤¤¥¦§Ÿ©¤¤§©£¦§¥¦§¨¦

dxeyw mc` ly ezaygne ,daygnay zeize`d ze`a odny

.zecnaäcî Bæéà da úLaìî ¯ íìBòaL äáLçî ìëáe§¨©£¨¨¤¨¨§ª¤¤¨¥¦¨
äáLçî ìL dúeiç àéä Bæ äcîe ,Bæ äáLçî áLçì äàéánä©§¦¨©£Ÿ©£¨¨¦¨¦©¨¤©£¨¨

.Bæ,dze` dignd `id efd daygnd z` d`iady dcnd ±

äáLçnä úBiúBàîe,ayeg mc`dy ±,øeacä úBiúBà úBëLîð ¥¦©©£¨¨¦§¨¦©¦
,xacn mc`dy -ïäå,daygnay zeize`d ±.Lnî ïúeiçly ± §¥©¨©¨

.xaec mc`dy xeacd zeize`ä÷ãvä äNòî éãéì àéáî øeacäå§©¦¥¦¦¥©£¥©§¨¨

.ïzéì åéãáòì äeönL Cìnä ïBâk ,ãñçå,cqge aeh ly xac ± ¨¤¤§©¤¤¤§©¤©£¨¨¦¥
exeaic ici lr `eaz jlnd zaygny "lret" jlnd ieeivy ,df ixd

,lreta dyrnaøác äæéà Bîöòa äNBò íãàäLk íâådn z` ± §©§¤¨¨¨¤§©§¥¤¨¨
jxc xearl dxe`kl jixv df oi` df dxwnay ± zeyrl ayeg `edy

cin daygnn `l` ,xeaicd

zeyrl ayeg `ed :dyrnl

,eze` dyer `ede dyrn

mby ,oldl cin xaqen

gekdy ick ,dfk dxwna

daygnn e`eai zeigde

mdy gxkdd on ,dyrnl

dcixie zelylzyd exari

dpyiy dcixid znbeca efk

xacn `edyk ,xeaica

,zzl zlefl deevneéøä£¥
dúeiçå Lôpä çkŸ©©¤¤§©¨

,Bæ äiNòa Laìúnä- ©¦§©¥©£¦¨
,xacd ziiyraïéàk àeä§©¦

Lôpä çk éaâì Lnî©¨§©¥Ÿ©©¤¤
øeaãa Laìúnä dúeiçå§©¨©¦§©¥§¦
óebä ìLîe Cøòëe ,íãàä̈¨¨§¤¤§©©

,äîLpìmey oi`y myk - ©§¨¨
,dnypl sebd oia zeezyd

z` zeeydl jiiy `l jk

ytpd ly zeigde gekd

iabl ,dyrna miyalznd

mi`haznd zeigde gekd

zeige gekdyke ;xeaica

ziiyrl cr ecxi ytpd

xak xar ,dyrna xacd

daxda lecb mevnv gekd

;xeaicay gekd xy`nïëå§¥
øeacä úBiúBà Cøò¤¤¦©¦

,äáLçnä úBiúBàì- §¦©©£¨¨
myk ,llk jxr odl oi` ,daygnd zeize` iabl xeaicd zeize`

,daygnd zeize` iabl xeaicd zeize`l jxr mey oi`yCøò ïëå§¥¤¤
,dúBà äiçîe da úLaìîä äcnä úeäîì äáLçnä úBiúBà¦©©£¨¨§¨©¦¨©§ª¤¤¨§©¨¨
jk ,ayeg `edy daygnd ly zeigd `id dcndy ,lirl xen`k -

,dcnd iabl llk jxr mey daygnl oi`yúeiçå úeäî Cøò ïëå§¥¤¤¨§©
epnnL ìëOä àeä ïúeììkL ,úòãå äðéáe äîëçä éaâì äcnä©¦¨§©¥©¨§¨¦¨¨©©¤§¨¨©¥¤¤¦¤

Bæ äcî äëLîðdlrnln zebixcnd zcixi xcq lkay ,ixd ± ¦§§¨¦¨
dbixcnd iabl llk jxr mey dpezgzd dbixcnl oi` ,dhnl

jxr mey oi` daygnl ,lky iabl jxr mey oi` zecnl :dilrny

.xeaic iabl dyrnle ,daygnd iabl xeaicl jke ,dcnd iablìëå§¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
àéä íéàøáðä ìöà äðåùàøä äâøãîå äìòîä éë
úéùàø àéä úîàá éë úéùàø úàø÷ð ïëìù äîëçä
úåëùîð äîëçäî éë íéàøáðá úåéçä ìë øå÷îå
ùôðáù úåãîä ìë úåëùîð ïäîå úòãå äðéá
ïäá àöåéëå íéîçøå ãñçå äáäà åîë úìëùîä
ñòëá àåä úòã åá ïéàù ïè÷äù ùåçá äàøðëå
ïéàù íéðè÷ íéøáãì àéä åúáäà íâå éøæëàå ãéîú
íéøáã áåäàì úòã åá ïéàù éðôî íáäàì éåàø
úåãîäîå úòãä éôë äáäàäù íáäàì íééåàøä
äáùçîä úåéúåàå úåáéú äá úåëùîð ùôðáù
ìåòôì êéà åà úáäåàù øáãá úáùçî ùôðäù
äáùçî ìëáå úåãî øàùá ïëå íéîçøå ãñçä
áåùçì äàéáîä äãî åæéà äá úùáåìî íìåòáù
åæ äáùçî ìù äúåéç àéä åæ äãîå åæ äáùçî
ïäå øåáãä úåéúåà úåëùîð äáùçîä úåéúåàîå
ãñçå ä÷ãöä äùòî éãéì àéáî øåáãäå ùîî ïúåéç
äùåò íãàäùë íâå ïúéì åéãáòì äåöîù êìîä ïåâë
ùáìúîä äúåéçå ùôðä çë éøä øáã äæéà åîöòá
äúåéçå ùôðä çë éáâì ùîî ïéàë àåä åæ äéùòá
äîùðì óåâä ìùîå êøòëå íãàä øåáãá ùáìúîä
êøò ïëå äáùçîä úåéúåàì øåáãä úåéúåà êøò ïëå
äá úùáåìîä äãîä úåäîì äáùçîä úåéúåà
éáâì äãîä úåéçå úåäî êøò ïëå äúåà äéçîå
åðîîù ìëùä àåä ïúåììëù úòãå äðéáå äîëçä
ìë ùôðå íãàä ùôðá äæ ìëå åæ äãî äëùîð
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א.6. קיא, תהלים



עי oeiq g"k ipy mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון כ"ח שני יום
פרקט ,et 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éáâì ìáà è ÷øô,et 'nr cr.õ÷ ïéà

äæ,`ed ±íãàä Lôða ¤§¤¤¨¨¨
ìëaL íéàeøaä ìk Lôðå§¤¤¨©§¦¤§¨
íéðBéìò úBîìBòä̈¨¤§¦
ílëaL ,íéðBzçúå§©§¦¤§ª¨
úéLàø àéä äîëçä©¨§¨¦¥¦

:úeiçä øB÷îeeli`e - §©©
owfd epax xiaqi ± d"awd

jk lk `ed ± `ad wxta

eiabl `idy ,dnkgn dlrp

.ynn diyrk

àéäL ,äîëçä úâøãî ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì ìáà .è ÷øt¤¤£¨§©¥©¨¨©§¥©©¨§¨¤¦
,dúéLàøå äáLçî úlçz,dxewne -,Bìöà äNòî óBñ àéä §¦©©£¨¨§¥¦¨¦©£¤¤§

éaâì äiNò úâøãîe úðéça àéä elàk úáLçpL eðéäc§©§¤¤¡¤¤§¦¦§¦©©§¥©£¦¨§©¥
:áéúëãk ,àeä-Ceøa-LBãwäaezky enk -1:äîëça ílk" ©¨¨§¦§¦ª¨§¨§¨

éNò."údid ,dxe`kly ± ¨¦¨
iabl ynzydl mi`zn

"zlkyd" dlna ,dnkg

e` (zlkyd dnkga mlek)

± lky ly zxg` oeyla

" weqtd xne` recnziyr"

± ?dnkg zece` xaecnyk

dnkgy ,`id dpeekd `l`

,d"awd iabl diyrk `id

CøòkL ,øîBì eðéäå§©§©¤§¤¤
úéðôeb äiNòaL úeiçä©©¤©£¦¨¨¦
úeiç Cøòì úéîLâå§©§¦§¤¤©

àéäL ,äîëçä,dnkgd ± ©¨§¨¤¦
úeiçä øB÷îe úéLàø¥¦§©©
íéàeøaä ìëå íãàä¨¨§¨©§¦

,íéiîLb,dnkg iably - ©§¦¦
oi` ,dzligze zeigd xewn

ly zeigl llk jxr mey

dkenpd zeigd `idy ,diyr

,xzeiaàeäLly zeigd ± ¤
`id ,diyrúeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©

àeäL ,øeacä úBiúBàaL¤§¦©¦¤
zeize` ly zeigd ±

`id ,xeaicdàeäL ,äáLçnä úBiúBàaL úeiçä éaâì ïéàk± §©¦§©¥©©¤§¦©©£¨¨¤
`id ,daygnd zeize`ny zeigdúBcnä úìòîe úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©©£©©¦

Bæ äáLçî äëLîð ïänLzeize`d lky ,lirl xaqedy itk ± ¤¥¤¦§§¨©£¨¨
xdxdz ytpdy znxebd `idy dcn efi`n ze`a daygnay

zeize` ly zeigdy ,xacd xexa ixd .el` daygn zeize`a

,zecnd ly zeigd iabl qt`k `id ,daygnddpnnyze`a

daygn zeize`el`,àeäL`id ,zecnd ly zeigd ±éaâì ïéàk ¤§©¦§©¥
úBcnä øB÷î úòãå äðéa äîëçä úâøãîe úìòîe úeiç± ©©£©©§¥©©¨§¨¦¨¨©©§©¦

lky ,zebixcn yng opyi ,dnkgd zepeilrl cr diyrny ,ixd

iabl oi`k `id odn zg`

± dpnn dlrnly dbixcnd

dnke dnk zg` lr ixd

(diyr) xzeia oezgzdny

,(dnkg) xzeia oeilrd iabl

iabl diyr oiay jxrke

- dnkgCøò Lnî ïk¥©¨¤¤
,äîëçä úìòîe úâøãî©§¥©©£©©¨§¨
øB÷îe úéLàø àéäL¤¦¥¦§
,úBîìBòä ìëaL úeiçä©©¤§¨¨¨
zece` xaecn o`k ,oky -

mler ly dnkgd zxitq

xewnd `idy ,zeliv`d

`edy ,zeliv`d mlerl

,xzeia oeilrd mlerd

x`y xewn `linne

mlern dhnly zenlerd

oi` ef dnkgl ± zeliv`d

,jxr lk-LBãwä éaâì§©¥©¨
BãBáëa àeä-Ceøä¦§
íîBøîä ,Bîöòáe§©§©§¨
úBááø àBaø àOðúnäå§©¦§©¥¦¦§
øúBé ,úeîîBø úBâøãî©§§§¥
àéäL ,äiNòaL úeiç úðéça ìò äîëçä úâøãî úeîîBøî¥§©§¥©©¨§¨©§¦©©¤¨£¦¨¤¦

`id ,diyr iabl dnkgd zennex ±úeîîBø,ly ±úBâøãî Lîç §¨¥©§¥
.ìëNå úBcîe äáLçîe øeaãå äiNò úðéça úBâøãî ïäL ,ãáì§©¤¥©§§§¦©£¦¨§¦©£¨¨¦§¥¤
úBááø äîëçä úâøãnî àOðúîe íø àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨¨¦§©¥¦©§¥©©¨§¨¦§

.õ÷ ïéà ãò elàk úBâøãî©§¥¨¥©¥¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

íìåëáù íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìëáù íéàåøáä
:úåéçä øå÷îå úéùàø àéä äîëçä

ìáà è ÷øôúâøãî àåä êåøá ùåã÷ä éáâì
äáùçî úìçú àéäù äîëçä
úáùçðù åðééäã åìöà äùòî óåñ àéä äúéùàøå
ä"á ùåã÷ä éáâì äééùò úâøãîå 'éçá àéä åìéàë
êøòëù øîåì åðééäå úéùò äîëçá íìåë áéúëãë
äîëçä úåéç êøòì úééîùâå úéðôåâ äéùòáù úåéçä
íéàåøáä ìëå íãàá úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù
øåáãä úåéúåàáù úåéç éáâì ïéàë àåäù íééîùâ
àåäù äáùçîä úåéúåàáù úåéçä éáâì ïéàë àåäù
äëùîð ïäîù úåãîä úìòîå úåéç éáâì ïéàë
úâøãîå úìòîå úåéç éáâì ïéàë àåäù åæ äáùçî
êøò ùîî ïë úåãîä øå÷î úòãå äðéá äîëçä
úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù äîëçä úìòîå úâøãî
åîöòáå åãåáëá ä"á ùåã÷ä éáâì úåîìåòä ìëáù
úåîîåø úåâøãî úåááø àåáéø àùðúîäå íîåøîä
äééùòáù úåéç 'éçá ìò äîëçä úâøãî úåîîåøî øúåé
'éçá úåâøãî ïäù ãáì úåâøãî ùîç úåîîåø àéäù
ä"á ùåã÷ä ìáà ìëùå úåãîå äáùçîå øåáãå äééùò
åìàë úåâøãî úåááø äîëçä úâøãîî àùðúîå íø
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כד.1. קד, תהלים



oeiqעב 'l iriax mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון ל' רביעי יום

,ft 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íåöîöä ãåñ) ä"äâä,ft 'nr cr:ìëùä ïî

ä"äâä
íåöîöå ä"á ñ"à øåàá íåöîöä ãåñ)
íéîåöîöä ìë ãåñù àð÷éãä ãåñå ÷"à

ñ"éã íéìë 'éçáá ùáìúéù øåàä íöîöì
'éçáá ñ"à øåà ùáìúðù øçà äðäå
í"áîøä ù"î øîåì êééù æà ã"áçã íéìë

òåãéä àåäå òãîä àåäå òãåéä àåä
íéìë 'éçáù éôì 'åëå åîöò úòéãéáå
ò"éáì úåéçå äîùð íéùòð úåìéöàã

íåöîö éìá ìáà íäá øùà ìëìå
àåä øîåì ììë êééù àì ì"ðä äùáìäå
'éçáá åðéà éë 'åëå òãîä àåäå òãåéä

äìòîì àìà å"ç ììë òãîå úòã øãâå
'éçáî 'éôà õ÷ ïéà ãò áø éåìéò äìòî
úáùçð äîëç 'éçáù ãò äîëç øãâå

:(úéîùâ äéùò 'éçáë 'úé åìöà

oipr jynpy ixg` mb s`e ,zecne dnkgn ixnbl dlrnl

,jxazi ez` cg` xac od ,zecnde dnkgdéàClv`pe jynp ± ¥
,zecne dnkgn ixnbl dlrnly "seq oi`"n zecnde dnkgd oipr

äîee` dnkg ly oipr dzeiday ,o`k dlv`p zedn efi` ± ©
df xac dpd ,jxazi ez` cg` xac `id ,zecnòeãé̈©

íéìékNnì2. ©©§¦¦

miyxcp eidy minevnvd oipr xeviwa xaqen ef "ddbd"a - :ddbd)

:zecne dnkg ly oipr lv`ii ,seq oi` xe`ny ickíeöîvä ãBñ©¦§
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàailad xe`d xi`d mevnvd iptly - §¥¨

,seq oi` xe`ay leabd gek dlbziy lrt mevnvde ,leabíeöîöå§¦§
,ïBîã÷ íãàepiid - ¨¨©§

dpey`xd daygnd

xcq lk zllekd

xak dyrp ± zelylzydd

la` ,daygn ly oipr o`k

lk zllekd efk daygn

,zelylzydd xcqãBñå± §
ly mevnvd,àð÷écäowf - ©¦§¨

ly oipr mdy ,zexrye

dxryay myk :minevnv

cr ,xzeia znvnevn zeigd

dxryd z` mikzegyk mby

jk ,a`ka yg mc`d oi`

ote` "`pwicd ceq" deedn

minevnva sqep3,ìk ãBqL¤¨
íéîeöîvä,`ed ±íöîöì ©¦§¦§©§¥

øBàä,lkeiy ick ± ¨
íéìk úBðéçáa LaìúiL¤¦§©¥¦§¦¥¦

.úBøéôñ 'écmleray ± §§¦
,heyt `ed "xe`" eli`e ,cqge dnkg ly oipr md "milk" .zeliv`d

envr z` mvnvn `edy drya dpd ;cqge dnkg ly xeiv ila

,xe`d qgiizne yalzn mda ,cqge dnkg ly ,milk ly oipr dyrpe

.jxazi ez` cg` xac mdy ote`ae cqgde dnkgd oipr deedzn f`

-äîëçc íéìk úðéçáa óBñ-ïéà-øBà LaìúpL øçà ,äpäå§¦¥©©¤¦§©¥¥¦§¦©¥¦§¨§¨
iL æà ,úòc-äðéa:í"aîøä áúkM äî øîBì Czrcdy - ¦¨©©¨©¨©©¤¨©¨©§©

y ote`a od dlrnly dricideàeäå ,òcnä àeäå ,òãBiä àeä"©¥©§©©¨§
,òeãiä,jxazi `ed ,"`ed" df lkd -,"'eëå Bîöò úòéãéáercei - ©¨©¦¦©©§§

.mi`xapd lkúeiçå äîLð íéNòð úeìéöàc íéìk úðéçaL éôì§¦¤§¦©¥¦©£¦©£¦§¨¨§©
ìzenler -.íäa øLà ìëìe äiNò-äøéöé-äàéøálkl ± §§¦¨§¦¨£¦¨§¨£¤¨¤

rcei `ed ,zeliv`c milkay "envr zrici"ae .zenleray mi`xapd

,j` .mdn mzeig milawnd diyr - dxivi - d`ixa ly mi`xapd lk

cr ,mipey minevnv ici lr mvnhvn xe`dy ixg` jiiy df lk

lkeiyyalzdl xe`dmilka.zeliv`ayíeöîö éìa ìáà£¨§¦¦§

ìéòì økæpä äLaìäå,milka xe`d ly ,lirl xen`k ±iL àìC §©§¨¨©¦§¨§¥Ÿ©¨
,"'eëå òcnä àeäå ,òãBiä àeä" øîBì ììkjiiy `l ,xnelk - §¨©©¥©§©©¨§

`ed rceid `ed" ly ote`a `l mb ,drici ly oipr ea xnel llk

,"'eke rcndék,d"awd ±ñç ììk òcîe úòc øãâå úðéçáa Bðéà ¦¥¦§¦©§¤¤©©©¨§¨©
àlà ,íBìLå,`ed ± §¨¤¨

ãò áø éelò äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦©©
úðéçaî elôà õ÷ ïéà¥¥£¦¦§¦©

,äîëç øãâåote`d mby - §¤¤¨§¨
rcnd `ede rceid `ed" ly

ly ihxt xcb `ed "'ek

dnkg edf ,xnelk ,dnkg

`ed dpd ± cqg ly oipr `le

ixnbl dlrn dlrnl jxazi

,jknäîëç úðéçaL ãò©¤§¦©¨§¨
Cøaúé Bìöà úáLçð¤§¤¤¤§¦§¨¥
:(úéîLb äiNò úðéçák¦§¦©£¦¨©§¦
,xn` ixd mipt lk lr

jynp cvik ote`de jxcdy

oipr seq oi` xe`n lv`pe

z`f lkae ,zecne dnkg ly

xe` mr cg` xac dpiidz

rcnd `ed"y cr ,seq oi`

reci df xac ± "'eke

:xne`e jiynn owfd epaxe ,milikynl÷ñò eðì ïéà ,äpäå§¦¥¥¨¥¤
,úBøzñpa,seq oi` xe`n zexitqd elv`p cvik -df ote`aeody ©¦§¨

.seq oi` xe` mr cg` xac,"eðì úBìâpä" Cà,`ed -ïéîàäì ©©¦§¨§©£¦
,ãç éäBîøâe eäéàc äîìL äðeîàmilkd "idenxb"e jxazi `ed - ¡¨§¥¨§¦§¨¦©

,cg` xac md ely zexitqdeàeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBcî eðéäc§©§¦¨¤©¨¨
Bzòãå Búðéáe Búîëçå BðBöøecg` xac md ±Búeäî íò §§¨§¨¦¨§©§¦¨

ìëNå äîëç úðéçaî õ÷ ïéà úeîîBø Bcáì íîBøîä ,Búeîöòå§©§©§¨§©§¥¥¦§¦©¨§¨§¥¤
,ïëìå .äâOäå,dbyde lky ly oiprn ixnbl dlrnl `edy iptn - §©¨¨§¨¥

ïk íb ,Cøaúé Bzàî ìéöàäL åéúBcî íò ãçéúnL Bãeçé íb©¦¤¦§©¥¦¦¨¤¤¡¦¥¦¦§¨¥©¥
äâOä úðéçáa Bðéàelkeiy ±éà âéOäì.ïäa ãçéúî Cdf `l` ± ¥¦§¦©©¨¨§©¦¥¦§©¥¨¤

.dpen`a "ezgwl" yiy oipr-LBãwä ìL åéúBcî eàø÷ð ïëìå§¨¥¦§§¦¨¤©¨
,"àúeðîéäîc àæø" :LBãwä øäfa ¯ úBøéôqä ïäL ¯ àeä-Ceøä¤¥©§¦©Ÿ©©¨¨¨¦§¥§¨

,dpen`d ceq -:ìëOä ïî äìòîlL äðeîàä àéäLoi` ,oky - ¤¦¨¡¨¤§©§¨¦©¥¤
.dpen`a wx "elawl" xyt`e ,z`f biydl leki lkyd
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äðåîàäå ãåçéä øòù
åðì ïéà äðäå *
úåìâðä êà 'åøúñðá ÷ñò
äîéìù äðåîà ïéîàäì åðì
åðééäã ãç éäåîøâå åäéàã
ä"á ùåã÷ä ìù åéúåãî

åðåöøååúîëçååúðéáååúòãå
íòåúåäîåúåîöòåíîåøîä

'éçáî õ÷ ïéà úåîîåø åãáì
ïëìå äâùäå ìëùå äîëç
íò ãçééúîù åãåçé íâ
'úé åúàî ìéöàäù åéúåãî
äâùä 'éçáá åðéà ë"â
ïäá ãçééúî êéà âéùäì
ìù åéúåãî åàø÷ð ïëìå

àúåðîéäîã àæø ÷"äæá úåøéôñä ïäù ä"á ùåã÷ä
:ìëùä ïî äìòîìù äðåîàä àéäù
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.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰גם למצוא אפשר זה בענין מראיֿמקומות וכו'". אלקות האמנת מצות לדוגמא – בדא"ח בכ"מ יותר "בבי' :

ציורם". או פשיטותם – דספירות "אורות ערך ד', כרך חב"ד", – הערכים ˘ËÈÏ"‡3.ב"ספר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בדא"ח בכ"מ יותר "בבי' :

אור"). ותורה מצוה "נר (בספר האמצעי לאדמו"ר היחוד" "שער – וכו' היחוד ש' לדוגמא

oeiq h"k iyily mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון כ"ט שלישי יום
פרקט ,et 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéàù éðôî ÷ø,ft 'nr cr.íéìéëùîì òåãé

÷ø`id d"awd iabl dnkgy wx mixne` ep` recn ,xacd jk m` ± ©
daxda dlrn dlrnl `ed "mvr"d ixd ,dnkg iabl diyr enk

df ixd ± ?dnkg iabl diyr xy`nçk íéàøápa ïéàL éðtî¦§¥¤¥©¦§¨¦Ÿ©
ìzLää ÷ø âéOäì,íúéLàø àéäL ,äîëç úâøãnî úeìL- §©¦©©¦§©§§¦©§¥©¨§¨¤¦¥¦¨

zcxei `idy ji`úâøãîì§©§¥©
eðà Cëì ,äìôMä äiNò£¦¨©§¨¨§¨¨
-LBãwä éaâlL íéøîBà§¦¤§©¥©¨
úâøãî úáLçð àeä-Ceøä¤¡¤¤©§¥©
äiNò úâøãîk äîëçä©¨§¨§©§¥©£¦¨

,Lnîcr dnkgny - ©¨
dcixid `id mi`xapa diyr

zebixcn ly xzeia dlecbd

,biydl mzexyt`ayeðéäc§©§
øîBì,xnelk ±àeäL± ©¤

,jxaziäìòðå àOðå íø̈§¦¨§©£¤
ãàî ãàî áø éelò¦©§Ÿ§Ÿ
àìå .äîëçä úâøãnî¦©§¥©©¨§¨§Ÿ

iLíeL Bìöà ñçéì ììk C ©¨§¨§©¥¤§
,äîëçì ñçéúnä ïéðò¦§¨©¦§©¥§¨§¨

elôà`l ±äìòî Cøãa £¦§¤¤©£¨
,áø éelòåelit` - §¦©

oiivl ick dnkgl zeqgiizd

dlrnl `edÎjexa `ed ji`

epi` df mb ± dnkgn

,mi`znåéìò øîBì ïBâk± §©¨¨
,d"awd lrøLôà éàL¤¦¤§¨

ìíéðBéìò àøáð íeL §¦§¨¤§¦
Búîëç âéOäì íéðBzçúå§©§¦§©¦¨§¨

,Búeäî Bàixd o`k - ¨
dpadd oipra miynzyn

,zepeilre dlily ly ote`a

z` oiadl xyt` i`y

jiiy `l z`f lkae ± d"awd

,d"awd zece` jk xnelék¦
ìôBðå ñçéúî äâOää ïéðò¦§©©©¨¨¦§©¥§¥

wx ±äîëç øác ìò©§©¨§¨
øLôàL øîBì ,ìëNå̈¥¤©¤¤§¨

ìáà ;âOnä ÷îò éðtî BâéOäì øLôà éà Bà ,BâéOäì§©¦¦¤§¨§©¦¦§¥Ÿ¤©ª¨£¨
L àì ¯ äîëçäå ìëOä ïî äìòîì àeäL àeä-Ceøa-LBãwäiC ©¨¨¤§©§¨¦©¥¤§©¨§¨Ÿ©¨

,âOnä ÷îò éðtî BâéOäì øLôà éàL Ba øîBì ììkz`fe - §¨©¤¦¤§¨§©¦¦§¥Ÿ¤©ª¨
iptnék,d"awd ±åéìò øîBàäå ,ììk äâOä úðéçáa Bðéàlr ± ¦¥¦§¦©©¨¨§¨§¨¥¨¨

,d"awdäîø äîëç Bæéà ìò øîBàk àeä ¯ BâéOäì øLôà éàL¤¦¤§¨§©¦§¥©¥¨§¨¨¨
ìkL ,âOnä ÷îò éðtî íéãia dLMîì øLôà éàL ,äwîòå©£ª¨¤¦¤§¨§©§¨©¨©¦¦§¥Ÿ¤©ª¨¤¨

òîBMä,dl` mixac ±Bðéà LeMnä LeçL éôì ,Bì ÷çöé ©¥©¦§©§¦¤©¦¥
,íéãia úñtúpä úéîLb äiNò ìò àlà ìôBðå ñçéúîxac - ¦§©¥§¥¤¨©£¦¨©§¦©¦§¤¤©¨©¦

eyynl milekiy ,eilr xnel mi`zn ,micia gwlpe dyrpd ,inyb

mi`zn `l ,cala lkya "lawzn"d ,lky ly oipr eli`e ,micia

dze` yynl xyt` i`y ,dwenr jk lk `id dnkgdy xnel llk

micia.úâøãî àeä-Ceøa-LBãwä éaâì úáLçð Lnî äëëå§¨¨©¨¤¡¤¤§©¥©¨¨©§¥©
íéìëN úâOä elôàå ,Lnî úéîLb äiNòk äâOääå ìëOä± ©¥¤§©©¨¨©£¦¨©§¦©¨©£¦©¨©§¨¦

,dlecb dpad ilra mi`vnp

,íéðBéìò úBîìBòaL¤§¨¤§¦
äîëç úâøãî elôàå©£¦©§¥©¨§¨

äàlò,dpeilrd dnkgd ± ¦¨¨
,zeliv`d mlerayäiçîä©§©¨

,ílk úàmi`xapd lk - ¤ª¨
,lky ipipr lke:áéúëãk- §¦§¦

aezky enk1:äîëça ílk"ª¨§¨§¨
."úéNò±lk zeedzdy ¨¦¨

`id mzeige mi`xapd

dnkg epiid ,"dnkg"n

ok it lr s` ,zeliv`c

d`lir dnkg mb zaygp

diyrk zeliv`ay (dpeilr)

d"awd ,oky ,d"awd iabl

dlrnl jxra `ly `ed

`linn ± zeliv`aydnkgn

i`y ,xnel llk mi`zn `l

,lkye dnkga epiadl xyt`

lkyde dnkgd oipry oeeik

eci lry llk "yeg"d epi`

`ed ik ,ebiydl xyt`

.jkn ixnbl dlrnläîe©
àø÷ð àeä-Ceøa-LBãwäM¤©¨¨¦§¨

,áeúka "íëç"oky ixd - ¨¨©¨
,dnkgd oipr el miqgiiníâå§©

äëøáì íðBøëæ eðéîëç£¨¥¦§¨¦§¨¨
kúìòîe úâøãî Bì ep ¦©§¥©©£©

,äîëçäjxazi `edy - ©¨§¨
,mkgàeäL íeMî eðéä©§¦¤

epnnL ,äîëçä øB÷î§©¨§¨¤¦¤
ìöàðå CLîð Cøaúéiabl ± ¦§¨¥¦§¨§¤¡¨

oeyld xn`p mi`xap

`ed oeyld ,zeliv`d mlerny dbixcn iable ,xvepy xac ,"`xap"

dbixcn jxazi epnn yxtpe lv`py ,"lv`p"eflv`pedf,úeäî̈
äàlò äîëç úâøãî,dpeilr ±ïëå .úeìéöàä íìBòaLdn ± ©§¥©¨§¨¦¨¨¤§¨¨£¦§¥
:mya d"awl mi`xewy,"ãéñç"å "íeçø"dlrnl `edy zexnl - ©§¨¦

iptn df ixd ,cqge mingx zecnn ixnbløB÷î àeäL íL ìò©¥¤§
,úBcnä øàL ïëå .íéãñçäå íéîçøäz` mipiivny dny - ¨©£¦§©£¨¦§¥§¨©¦

,el` zecnl xewn `edy iptn df ixd ,zexg`d zecna d"awdïlkL¤ª¨
,zecnd lk ±äëLîää ïéðòå Cøãå .Cøaúé epnî eìöàðå eëLîð¦§§§¤¤§¦¤¦§¨¥§¤¤§¦§©©©§¨¨
,úeìéöàäå`edy ,d"awdn zecne dnkg elv`pe ekynp cvik - §¨£¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù
÷ø âéùäì çë íéàøáðá ïéàù éðôî ÷ø
úâøãîì íúéùàø àéäù äîëç úâøãîî úåìùìúùää
ä"á ùåã÷ä éáâìù íéøîåà åðà êëì äìôùä äéùò
åðééäã ùîî äéùò úâøãîë äîëçä úâøãî úáùçð
ãàî ãàî áø éåìéò äìòðå àùðå íø àåäù øîåì
íåù åìöà ñçééì ììë êééù àìå äîëçä úâøãîî
éåìéòå äìòî êøãá åìéôà äîëçì ñçééúîä ïéðò
íéðåéìò àøáð íåùì à"àù åéìò øîåì ïåâë áø
äâùää ïéðò éë åúåäî åà åúîëç âéùäì íéðåúçúå
øùôàù øîåì ìëùå äîëç øáã ìò ìôåðå ñçééúî
âùåîä ÷îåò éðôî åâéùäì øùôà éà åà åâéùäì
ìëùä ïî äìòîì àåäù àåä êåøá ùåã÷ä ìáà
åâéùäì øùôà éàù åá øîåì ììë êééù àì äîëçäå
øîåàäå ììë äâùä 'éçáá åðéà éë âùåîä ÷îåò éðôî
äîëç åæéà ìò øîåàë àåä åâéùäì øùôà éàù åéìò
÷îåò éðôî íéãéá äùùîì øùôà éàù ä÷åîòå äîø
ùåùéîä ùåçù éôì åì ÷çöé òîåùä ìëù âùåîä
úñôúðä úéîùâ äééùò ìò àìà ìôåðå ñçééúî åðéà
úâøãî ä"á÷ä éáâì úáùçð ùîî äëëå íéãéá
úâùä åìéôàå ùîî úéîùâ äééùòë äâùääå ìëùä
äîëç úâøãî åìéôàå íéðåéìò úåîìåòáù íéìëù
äîëçá íìåë áéúëãë íìåë úà äéçîä äàìéò
áåúëá íëç àø÷ð àåä êåøá ùåã÷äù äîå .úéùò
íåùî åðééä äîëçä úìòîå úâøãî åì åðéë ì"æç íâå
úåäî ìöàðå êùîð 'úé åðîîù äîëçä øå÷î àåäù
íåçø ïëå úåìéöàä íìåòáù äàìéò äîëç úâøãî
ïëå íéãñçäå íéîçøä øå÷î àåäù íù ìò ãéñçå
êøáúé åðîî åìöàðå åëùîð ïìåëù úåãîä øàù
òåãé äîå êéà úåìéöàäå äëùîää ïéðòå êøãå
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עג oeiq 'l iriax mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון ל' רביעי יום

,ft 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íåöîöä ãåñ) ä"äâä,ft 'nr cr:ìëùä ïî

ä"äâä
íåöîöå ä"á ñ"à øåàá íåöîöä ãåñ)
íéîåöîöä ìë ãåñù àð÷éãä ãåñå ÷"à

ñ"éã íéìë 'éçáá ùáìúéù øåàä íöîöì
'éçáá ñ"à øåà ùáìúðù øçà äðäå
í"áîøä ù"î øîåì êééù æà ã"áçã íéìë

òåãéä àåäå òãîä àåäå òãåéä àåä
íéìë 'éçáù éôì 'åëå åîöò úòéãéáå
ò"éáì úåéçå äîùð íéùòð úåìéöàã

íåöîö éìá ìáà íäá øùà ìëìå
àåä øîåì ììë êééù àì ì"ðä äùáìäå
'éçáá åðéà éë 'åëå òãîä àåäå òãåéä

äìòîì àìà å"ç ììë òãîå úòã øãâå
'éçáî 'éôà õ÷ ïéà ãò áø éåìéò äìòî
úáùçð äîëç 'éçáù ãò äîëç øãâå

:(úéîùâ äéùò 'éçáë 'úé åìöà

oipr jynpy ixg` mb s`e ,zecne dnkgn ixnbl dlrnl

,jxazi ez` cg` xac od ,zecnde dnkgdéàClv`pe jynp ± ¥
,zecne dnkgn ixnbl dlrnly "seq oi`"n zecnde dnkgd oipr

äîee` dnkg ly oipr dzeiday ,o`k dlv`p zedn efi` ± ©
df xac dpd ,jxazi ez` cg` xac `id ,zecnòeãé̈©

íéìékNnì2. ©©§¦¦

miyxcp eidy minevnvd oipr xeviwa xaqen ef "ddbd"a - :ddbd)

:zecne dnkg ly oipr lv`ii ,seq oi` xe`ny ickíeöîvä ãBñ©¦§
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàailad xe`d xi`d mevnvd iptly - §¥¨

,seq oi` xe`ay leabd gek dlbziy lrt mevnvde ,leabíeöîöå§¦§
,ïBîã÷ íãàepiid - ¨¨©§

dpey`xd daygnd

xcq lk zllekd

xak dyrp ± zelylzydd

la` ,daygn ly oipr o`k

lk zllekd efk daygn

,zelylzydd xcqãBñå± §
ly mevnvd,àð÷écäowf - ©¦§¨

ly oipr mdy ,zexrye

dxryay myk :minevnv

cr ,xzeia znvnevn zeigd

dxryd z` mikzegyk mby

jk ,a`ka yg mc`d oi`

ote` "`pwicd ceq" deedn

minevnva sqep3,ìk ãBqL¤¨
íéîeöîvä,`ed ±íöîöì ©¦§¦§©§¥

øBàä,lkeiy ick ± ¨
íéìk úBðéçáa LaìúiL¤¦§©¥¦§¦¥¦

.úBøéôñ 'écmleray ± §§¦
,heyt `ed "xe`" eli`e ,cqge dnkg ly oipr md "milk" .zeliv`d

envr z` mvnvn `edy drya dpd ;cqge dnkg ly xeiv ila

,xe`d qgiizne yalzn mda ,cqge dnkg ly ,milk ly oipr dyrpe

.jxazi ez` cg` xac mdy ote`ae cqgde dnkgd oipr deedzn f`

-äîëçc íéìk úðéçáa óBñ-ïéà-øBà LaìúpL øçà ,äpäå§¦¥©©¤¦§©¥¥¦§¦©¥¦§¨§¨
iL æà ,úòc-äðéa:í"aîøä áúkM äî øîBì Czrcdy - ¦¨©©¨©¨©©¤¨©¨©§©

y ote`a od dlrnly dricideàeäå ,òcnä àeäå ,òãBiä àeä"©¥©§©©¨§
,òeãiä,jxazi `ed ,"`ed" df lkd -,"'eëå Bîöò úòéãéáercei - ©¨©¦¦©©§§

.mi`xapd lkúeiçå äîLð íéNòð úeìéöàc íéìk úðéçaL éôì§¦¤§¦©¥¦©£¦©£¦§¨¨§©
ìzenler -.íäa øLà ìëìe äiNò-äøéöé-äàéøálkl ± §§¦¨§¦¨£¦¨§¨£¤¨¤

rcei `ed ,zeliv`c milkay "envr zrici"ae .zenleray mi`xapd

,j` .mdn mzeig milawnd diyr - dxivi - d`ixa ly mi`xapd lk

cr ,mipey minevnv ici lr mvnhvn xe`dy ixg` jiiy df lk

lkeiyyalzdl xe`dmilka.zeliv`ayíeöîö éìa ìáà£¨§¦¦§

ìéòì økæpä äLaìäå,milka xe`d ly ,lirl xen`k ±iL àìC §©§¨¨©¦§¨§¥Ÿ©¨
,"'eëå òcnä àeäå ,òãBiä àeä" øîBì ììkjiiy `l ,xnelk - §¨©©¥©§©©¨§

`ed rceid `ed" ly ote`a `l mb ,drici ly oipr ea xnel llk

,"'eke rcndék,d"awd ±ñç ììk òcîe úòc øãâå úðéçáa Bðéà ¦¥¦§¦©§¤¤©©©¨§¨©
àlà ,íBìLå,`ed ± §¨¤¨

ãò áø éelò äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦©©
úðéçaî elôà õ÷ ïéà¥¥£¦¦§¦©

,äîëç øãâåote`d mby - §¤¤¨§¨
rcnd `ede rceid `ed" ly

ly ihxt xcb `ed "'ek

dnkg edf ,xnelk ,dnkg

`ed dpd ± cqg ly oipr `le

ixnbl dlrn dlrnl jxazi

,jknäîëç úðéçaL ãò©¤§¦©¨§¨
Cøaúé Bìöà úáLçð¤§¤¤¤§¦§¨¥
:(úéîLb äiNò úðéçák¦§¦©£¦¨©§¦
,xn` ixd mipt lk lr

jynp cvik ote`de jxcdy

oipr seq oi` xe`n lv`pe

z`f lkae ,zecne dnkg ly

xe` mr cg` xac dpiidz

rcnd `ed"y cr ,seq oi`

reci df xac ± "'eke

:xne`e jiynn owfd epaxe ,milikynl÷ñò eðì ïéà ,äpäå§¦¥¥¨¥¤
,úBøzñpa,seq oi` xe`n zexitqd elv`p cvik -df ote`aeody ©¦§¨

.seq oi` xe` mr cg` xac,"eðì úBìâpä" Cà,`ed -ïéîàäì ©©¦§¨§©£¦
,ãç éäBîøâe eäéàc äîìL äðeîàmilkd "idenxb"e jxazi `ed - ¡¨§¥¨§¦§¨¦©

,cg` xac md ely zexitqdeàeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBcî eðéäc§©§¦¨¤©¨¨
Bzòãå Búðéáe Búîëçå BðBöøecg` xac md ±Búeäî íò §§¨§¨¦¨§©§¦¨

ìëNå äîëç úðéçaî õ÷ ïéà úeîîBø Bcáì íîBøîä ,Búeîöòå§©§©§¨§©§¥¥¦§¦©¨§¨§¥¤
,ïëìå .äâOäå,dbyde lky ly oiprn ixnbl dlrnl `edy iptn - §©¨¨§¨¥

ïk íb ,Cøaúé Bzàî ìéöàäL åéúBcî íò ãçéúnL Bãeçé íb©¦¤¦§©¥¦¦¨¤¤¡¦¥¦¦§¨¥©¥
äâOä úðéçáa Bðéàelkeiy ±éà âéOäì.ïäa ãçéúî Cdf `l` ± ¥¦§¦©©¨¨§©¦¥¦§©¥¨¤

.dpen`a "ezgwl" yiy oipr-LBãwä ìL åéúBcî eàø÷ð ïëìå§¨¥¦§§¦¨¤©¨
,"àúeðîéäîc àæø" :LBãwä øäfa ¯ úBøéôqä ïäL ¯ àeä-Ceøä¤¥©§¦©Ÿ©©¨¨¨¦§¥§¨

,dpen`d ceq -:ìëOä ïî äìòîlL äðeîàä àéäLoi` ,oky - ¤¦¨¡¨¤§©§¨¦©¥¤
.dpen`a wx "elawl" xyt`e ,z`f biydl leki lkyd
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äðåîàäå ãåçéä øòù
åðì ïéà äðäå *
úåìâðä êà 'åøúñðá ÷ñò
äîéìù äðåîà ïéîàäì åðì
åðééäã ãç éäåîøâå åäéàã
ä"á ùåã÷ä ìù åéúåãî

åðåöøååúîëçååúðéáååúòãå
íòåúåäîåúåîöòåíîåøîä

'éçáî õ÷ ïéà úåîîåø åãáì
ïëìå äâùäå ìëùå äîëç
íò ãçééúîù åãåçé íâ
'úé åúàî ìéöàäù åéúåãî
äâùä 'éçáá åðéà ë"â
ïäá ãçééúî êéà âéùäì
ìù åéúåãî åàø÷ð ïëìå

àúåðîéäîã àæø ÷"äæá úåøéôñä ïäù ä"á ùåã÷ä
:ìëùä ïî äìòîìù äðåîàä àéäù
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.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰גם למצוא אפשר זה בענין מראיֿמקומות וכו'". אלקות האמנת מצות לדוגמא – בדא"ח בכ"מ יותר "בבי' :

ציורם". או פשיטותם – דספירות "אורות ערך ד', כרך חב"ד", – הערכים ˘ËÈÏ"‡3.ב"ספר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בדא"ח בכ"מ יותר "בבי' :

אור"). ותורה מצוה "נר (בספר האמצעי לאדמו"ר היחוד" "שער – וכו' היחוד ש' לדוגמא



fenzעד 'a iyiy mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז ב' שישי יום

,174 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïåùàø íåéá î"ãò,gt 'nr cr:ììë úåãî

Ck ¯ Bcáì øB÷nä íL ÷ø Bîöò éðôa,mb ±ìL åéúBcî ìk ¦§¥©§©¥©¨§©¨¨¦¨¤
úBàø÷ðå úBìBò ïðéà ,Búîëçå BðBöøe àeä-Ceøa-LBãwäiabl ± ©¨¨§§¨§¨¥¨§¦§¨

,d"awdelà úBîLa,dnkge oevx ,zecn ly ±éaâì àlà ììk §¥¥§¨¤¨§©¥
íéàøápä,cala ±`"hily x"enc` w"k zxrddhnl mdy" : ©¦§¨¦

dxivi d`ixaa ± 'iv`n

,"epiide ± 'iyreíéðBéìò¤§¦
,íéðBzçúåmi`xapd - §©§¦

mi`xapde mipeilrd

,mipezgzdíúéåäL¤£¨¨¨
,íúâäðäå íúeiçå§©¨§©§¨¨¨
äeäî àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨§©¤
,íâéäðîe íúBà äiçîe§©¤¨©§¦¨

àeä,ici lr ±BðBöøa¦§
Bzòãå Búðéáe Búîëçå± §¨§¨¦¨§©§

,d"awd lyúBLaìúnä± ©¦§©§
ezrce ezpia ,eznkg ,epevx

zeyalzn ,d"awd ly

,úBLBãwä åéúBcîa- §¦¨©§
iabl ixd ,'eke zx`tz ,dxeab ,cqgmi`xapdmilawn ,mieedznd ,

ezpia ,eznkg ,epevx zeyalzd ici lr d"awdn mibdpene mzeig

cna ± ezrce,dpia ,dnkg zenya zecnde zexitqd mi`xwp ,eize

.zecne zrcàúéàãkepivny enk ±Løãna5íéøác äøNòa" : ¦§¦¨©¦§¨©£¨¨§¨¦

:áéúëc ,'eëå úòãáe äðeáúa ,äîëça :íìBòä àøáðaezkk -6: ¦§¨¨¨§¨§¨¦§¨§©©§¦§¦
úBîBäz Bzòãa ,äðeáúa íéîL ïðBk ,õøà ãñé äîëça 'ä§¨§¨¨©¨¤¥¨©¦¦§¨§©§§

."'Bâå eò÷áðyxcna ixd aezk ±7dxyr"a `id mlerd zeedzdy , ¦§¨§
,"zexitq"d xyr mdy ,"mixac:eäiìà øîàîëe"edil` gzt"a - §©£©¥¦¨

:xdf ipewiz zncwday

,ïéðewz øNò ú÷étàc"§©¦©£©¦¦
,ïøéôñ øNò ïBäì ïðéø÷å- §¨¦¨§£©§¦¨

(mler ly epeaix) dz`

mde "oipewiz" dxyr z`ved

,"zexitq xyr" mi`xwp

ïéîìò ïBäa àâäðàì§©§¨¨§¨§¦
ïéìbúà àìc ïéîéúñ§¦¦§¨¦§©§¨

,ïéìbúàc ïéîìòåick - §¨§¦§¦§©§¨
xyra) oda bidpdl

zenler"d z` (zexitqd

zenlerd) "minezqd

z`e ,(dbydn dlrnly

mdy) "miielbd zenler"d

,(mc`d zbydl miielb."'eë úàéñkúà ïBäáe(mci lre) mdae ± §¦§§¦©
zeigd z` ielba e`xi `ly ,mi`xapdn xzzqne dqkzn dz`

cvik `nbec oldl `ian owfd epax .mze` digne deednd ziwl`d

:zexitqde zecndn mi`xapd eedzp

úcî úéìâð ¯ úéLàøa éîé úLMî ïBLàø íBéa :ìLî Cøc ìò©¤¤¨¨§¦¦¥¤§¥§¥¦¦§¥¦©
,ãñçä,`idy itk -BðBöøe ,úBLBãwä åéúBcî ìkî äìeìk ©¤¤§¨¦¨¦¨©§§

Bzòãå Búðéáe Búîëçå,d"awd ly ±,da ïéLaìîzcna - §¨§¨¦¨§©§§ª¨¦¨
,cqgdda àøáezcna ± ¨¨¨
,cqgdøîàîa øBàä úà¤¨§©£©

,"øBà éäé"xe`d oipr ,ik - §¦
d`ad zeedzd `ed

,cqgd zcn zelbzdn

"xe`" oiay zekiiyde

:jka `id ,"cqg"làéäL¤¦
úeèMtúä úðéça§¦©¦§©§
íìBòì øBàä úëLîäå§©§¨©¨¨¨
BúeèMtúäå ,äìòîlî± ¦§©§¨§¦§©§

,xe`d lyóBqî íìBòä¨¦
àéäL ,BôBñ ãò íìBòä̈¨©¤¦

;ãñç úcî úðéçaixdy - §¦©¦©¤¤
.ielibe zehytzd :`ed cqg ly dpipräìeìkL éðtî ÷øzcn ± ©¦§¥¤§¨

,cqgd,äøeáb úcnî íbmleray) zexitqe zecn ixdy - ©¦¦©§¨
mb da zllek cqgd zcne ,dipya zg` zellkzda od (zeliv`d

,dxeabd zcnäéä àì ïëì,cqgd zcnn xvepy xe`d ±éðçeø ¨¥Ÿ¨¨¨¦
øBàkLaìúð íâå ,Lnî äìòî ìL,df xe` ±àeäL äfä íìBòa §¤©§¨©¨§©¦§©¥¨¨©¤¤

÷"ú Cìäî àeäL ,úéìëúå ìeáb úðéçáa,ze`n yng ±äðL ¦§¦©§§©§¦¤©£©¨¨
çøænîe òé÷øì õøàäî¥¨¨¤¨¨¦©¦¦§¨

áøòîì8zelabdd lk ± . §©£¨
eli` zeniiw eid `l elld

zcnn dzid mlerd zeedzd

cqg ixdy ,dnvr cqgd

;dlabd ila zehytzd `ed

`id zeedzddy iptn ,`l`

mb dlelk `idy itk cqgn

ly mevnvd cvne ± dxeabn

ze`a ,dxeabd zcn

,j` ± .zexen`d zelabdd

zyy ly oey`x meiay oeeik

dlrte dzlbzp ziy`xa ini

,cqgd zcnl zekiiy mdl yiy mi`xapd f` eedzp ,cqgd zcn

.'eke xe` ly ze`ivndéðL íBéa ïëå,ziy`xa ini zyy ly ± §¥§¥¦
äøeáb úcî úéìâð`idy itk ±,'eë BðBöøe ,úBcî øàMî äìeìk ¦§¥¦©§¨§¨¦§¨¦§
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

úåìåò ïðéà åúîëçå åðåöøå ä"á ùåã÷ä ìù åéúåãî
íéðåéìò íéàøáðä éáâì àìà ììë åìà úåîùá úåàø÷ðå
äåäî ä"á÷äù íúâäðäå íúåéçå íúééååäù íéðåúçúå
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøá àåä íâéäðîå íúåà äéçîå
äøùòá ùøãîá àúéàãë úåùåã÷ä åéúåãîá úåùáìúîä
áéúëã 'åëå úòãáå äðåáúá äîëçá íìåòä àøáð íéøáã
úåîåäú åúòãá äðåáúá íéîù ïðåë õøà ãñé äîëçá 'ä

ëå 'åâå åò÷áðïðéø÷å ïéðå÷éú øùò ú÷éôàã åäéìà øîàî
àìã ïéîéúñ ïéîìò ïåäá àâäðàì ïøéôñ øùò ïåäì

'åë úàéñëúà ïåäáå ïééìâúàã ïéîìòå ïééìâúà

íåéá î"ãò
äìåìë ãñçä úãî úéìâð úéùàøá éîé úùùî ïåùàø
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøå úåùåã÷ä åéúåãî ìëî
àéäù øåà éäé øîàîá øåàä úà äá àøáå äá ïéùáåìî
äìòîìî íìåòì øåàä úëùîäå úåèùôúä 'éçá
'éçá àéäù åôåñ ãò íìåòä óåñî íìåòá åúåèùôúäå
àì ïëì äøåáâ úãîî íâ äìåìëù éðôî ÷ø ãñç úãî
æä"òá ùáìúð íâå ùîî äìòî ìù øåàë éðçåø äéä
õøàäî äðù ÷"ú êìäî àåäù úéìëúå ìåáâ 'éçáá àåäù
äøåáâ úãî úéìâð éðù íåéá ïëå áøòîì çøæîîå òé÷øì
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"מדרש".5. נקראות שבגמרא ה"אגדות" גם כידוע, – א. יב, כ.6.חגיגה – יט ג, ˘ËÈÏ"‡7.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הול"ל "לכאורה :

‰�˘Óהמפורשת‰¯˘Ú·'המל מצד מדבר שבמשנה אלא – נבה"ע חכ'ÈÂÏÈ‚‰Âמאמרות על צ"ל הראי' וכאן ספירה שבכל כנ"ל) – (מאמר

כו'". א.8.בינה יג, חגיגה ראה

fenz '` iying mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז א' חמישי יום
פרקי ,ft 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íå÷î ìëî êà é ÷øô,174 'nr cr.'åë úàéñëúà

.i wxRd"awdy oeeiky ,owfd epax xiaqd ,'h wxt ,mcewd wxtd seqa ¤¤

`edÎjexa `edy - cegid mb okl ,dbyde lky ,dnkgn uw oi` dlrnl

ly oipr mdy zexnly) zeliv`d mleray zecnde zexitqd mr cge`n

jexa seq oi` xe` mr zecge`n z`f lka md - cqgd zcne dnkgd zcn

`ed - ("cg" ly ote`a `ed

okle .yep` zbydn dlrnl

eizecn ,yecwd xdfa ze`xwp

,"zexitq"d ody ,d"awd ly

ceq ,"`zepnidnc `fx" mya

"zexitq"d oipr ixdy ,dpen`d

dlrnl `idy ,dpen`a xeyw

.dbyde lkyn

,íB÷î ìkî êàzexnl - ©¦¨¨
dlrnl od "zexitq"dy

,dbyde lkynìéàBä¦
ìk äøBz äøaãåéða ïBL §¦§¨¨¦§§¥

ì ,íãàäî ïæàä úà CkL ¨¨§©¥¤¨Ÿ¤©
ì äìBëé àéäMCëì ,òîL ¤¦§¨¦§Ÿ©§¨

,okl ±éîëçì úeLø ïzð¦¨§§©§¥
úîàäzxez inkg ± ¨¡¤
,dlawdúBøéôña øaãì§©¥¦§¦

,ìLî Cøãa-w"k xe`ia §¤¤¨¨
`"hily x"enc`:

df ixd "lyn" mixne`yk"

mpi`y yibcnoiprd eze`

yiy m` ik ,(lynpd)

`nbeczekiiyaihxtc

- mdipia lyndzekiiydl

lk oi` lynpde lynd ihxtc s` ,lynpd ihxt oiazekiiye jxr

mr ynye xe`l llk jxr oi` ocicÎoecipa df jxc lr) mdipia

lr `ed lynd m` ik - mxewne zexitqdmcegixe`dc (mzekiiy)

dpadd liwny ynydecegida."('ek mxewna zexitqdceàø÷å± §¨§
,milaewndïúBàmya ,"zexitq"d z` ±,"úBøBà"oiprn lyn - ¨
,ielibe xe`äfä ìLnä éãé ìòL éãk,xe`n ±ïéðò úö÷ eðì ïáeé §¥¤©§¥©¨¨©¤¨¨§¨¦§©

,ote`e ±,åéúBcîe àeä-Ceøa-LBãwä ìL ãeçiä,"zexitq"a - ©¦¤©¨¨¦¨
øeck óeb CBúaL LîMä øBà ãeçé ïéòk ìLî Cøãa àeäL¤§¤¤¨¨§¥¦©¤¤¤§©

LîMäcg`zn ynyd xeck seb jeza `vnpd ynyd xe`y enk ± ©¤¤
,'øBàî' àø÷pL LîMä óeb íò"xe`n" mb `l` ,"yny" wx `l - ¦©¤¤¤¦§¨¨

.xe` dkezn dpixwn `id ±áeúkL Bîk1ìãbä øBànä úà" : §¤¨¤©¨©¨Ÿ
,"'Bâå`idy ,"xe`n" z`xwpd ,ynyd z` `xa d"awd :xnelk - §

,dpnn `ad xe`l zekiiyde xewndèMtúnä õBöépäå åéfäå§©¦§©¦©¦§©¥
epnî øéàîe,"yny"dn ±áeúkL Bîk ,"øBà" àø÷ð2àø÷iå" : ¥¦¦¤¦§¨§¤¨©¦§¨

àeä ¯ LîMä óeâa BøB÷îa àeä øBàäLëe ,"íBé øBàì íéäìà¡Ÿ¦¨§¤¨¦§§©¤¤

Bnò ãçéî,ynyd mr ±íL ïéà ék ,ãeçiä úéìëúaseba ± §ª¨¦§©§¦©¦¦¥¨
,ynyd,øéànä øBànä óeb àeäL ãçà íöò ÷ømewn oi` - ©¤¤¤¨¤©¨©¥¦

on `ad "xe`"de ,envr "xe`n"d ± mixac ipy my mpyiy ,xnel

`l` ,xe`nd,"xe`n"d `ede ± cala cg` xac miiw myåéfä ék¦©¦
øBàäå,md ±íLseba ± §¨¨
,ynydLnî ãçà íöò¤¤¤¨©¨

,øéànä øBànä óeb íò¦©¨©¥¦
Bì ïéàå,eifl ±íeL §¥

.Bîöò éðôa ììk úeàéöî§¦§¨¦§¥©§
zexnl ,dxe`kl :xnelk ±

sebay ,`ed xexa xacy

xe` i`cea epyi ynyd

xe`y oeeik ixdy ± ynyd

ax wgxnl hytzn ynyd

z` xi`n `edy cr dfk

`edy xacd i`ce ,dnc`d

± dnvr ynya mb `vnp

ote`a `ed my ecegi ,`l`

mr cge`n elek `edy

xyt` i`e ,envr "xe`n"d

"xe`" mya my eze` oiivl

`ed oi` my ,oky ,"eif"e

my ± llk envrl ze`ivn

"xe`n"d wx ze`ivna miiw

xe`d ly xewnde3.

,Lnî älàä íéøácëå- §©§¨¦¨¥¤©¨
ynyd xe` ly ecegi zece`

,envr xe`na `vnp `edyk

,äfî øúBéåxe` cegi`e cegil xywa xaqed xy`n xzei :xnelk - §¥¦¤
,"xe`n"d mr ynydBðBöøe àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBcî ïä¥¦¨¤©¨¨§

úeìéöàä íìBòa Búîëçå,mcegia zeliv`d mler "zexitq" ±íò §¨§¨§¨¨£¦¦
Búeîöòå Búeäî,d"awd ly ±íëBúa Laìúnä ,ìBëéák± ¨§©§¦§¨©¦§©¥§¨

,"zexitq"d jeza yalznd lekiak ezenvre ezednãçéúîe¦§©¥
,ãeçiä úéìëúa íänòly ecegi lynl `ed ± jkn xzeie jky - ¦¨¤§©§¦©¦

,ynyd seba `vnp xe`dy drya ,ynyd mr ynyd xe`øçàî¥©©
eìöàðå eëLîpL,"zexitq"d ±ìLî Cøc ìò ,Cøaúé Bzàî ¤¦§§§¤¤§¥¦¦§¨¥©¤¤¨¨

Cà .LîMäî øBàä úeèMtúä Cøãk"zexitq"l qgia ± §¤¤¦§©§¨¥©¤¤©
df ixd ,`ed jexa oliv`nle,äæ Cøãa Lnî àìxacdy itk - Ÿ©¨§¤¤¤

,ynydn hytznd xe`a `edäàìôðå ä÷Bçø Cøãa ÷ø©§¤¤§¨§¦§¨¨
åéëøc eäáb ék ,eðúâOäî,d"awd ly ±eðéëøcî4,íB÷î ìkîe . ¥©¨¨¥¦¨§§¨¨¦©§¥¦¨¨

ick ,z`f lka ,mc`d lv` xy`n xzeia dlrp ote`a dfy zexnl -

ììèáe ãçéîä ,LîMä øBà ìLnî ïðBaúðå òîLð ,ïæàä CkL §©¥¨Ÿ¤¦§©§¦§¥¦§©©¤¤©§ª¨¨¥
äìBò Bðéàå ,BøB÷îa,dnvr ynya ezeida xe`d ±ììk íLa ¦§§¥¤§¥§¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
êà é ÷øôïåùìë äøåú äøáãå ìéàåä íå÷î ìëî

àéäù äî ïæàä úà êëùì íãà éðá
øáãì úîàä éîëçì úåùø ïúéð êëì òåîùì äìåëé
éãé ìòù éãë úåøåà ïúåà åàø÷å ìùî êøãá úåøéôñá
ä"á ùåã÷ä ìù ãåçéä ïéðò úö÷ åðì ïáåé äæä ìùîä
êåúáù ùîùä øåà ãåçé ïéòë ìùî êøãá àåäù åéúåãîå
ù"îë øåàî àø÷ðù ùîùä óåâ íò ùîùä øåãë óåâ
åðîî øéàîå èùôúîä õåöéðäå åéæäå 'åâå ìåãâä øåàîä úà
àåä øåàäùëå íåé øåàì íéäìà àø÷éå ù"îë øåà àø÷ð
éë ãåçéä úéìëúá åîò ãçåéî àåä ùîùä óåâá åøå÷îá
åéæä éë øéàîä øåàîä óåâ àåäù ãçà íöò ÷ø íù ïéà
åì ïéàå øéàîä øåàîä óåâ íò ùîî ãçà íöò íù øåàäå
øúåéå ùîî äìàä íéøáãëå åîöò éðôá ììë úåàéöî íåù
íìåòá åúîëçå åðåöøå ä"á÷ä ìù åéúåãî ïä äæî
íëåúá ùáìúîä ìåëéáë åúåîöòå åúåäî íò úåìéöàä
åìöàðå åëùîðù øçàî ãåçéä úéìëúá íäîò ãçééúîå
ùîùäî øåàä úåèùôúä êøãë ìùî ã"ò 'úé åúàî
äàìôðå ä÷åçø êøãá ÷ø äæ êøãá ùîî àì êà
ïæàä êëùì î"îå åðéëøãî åéëøã åäáâ éë åðéúâùäî
åøå÷îá ìèáå ãçåéîä ùîùä øåà ìùîî ïðåáúðå òîùð
ìë êë åãáì øå÷îä íù ÷ø ò"ôá ììë íùá äìåò åðéàå
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עה fenz 'a iyiy mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז ב' שישי יום

,174 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïåùàø íåéá î"ãò,gt 'nr cr:ììë úåãî

Ck ¯ Bcáì øB÷nä íL ÷ø Bîöò éðôa,mb ±ìL åéúBcî ìk ¦§¥©§©¥©¨§©¨¨¦¨¤
úBàø÷ðå úBìBò ïðéà ,Búîëçå BðBöøe àeä-Ceøa-LBãwäiabl ± ©¨¨§§¨§¨¥¨§¦§¨

,d"awdelà úBîLa,dnkge oevx ,zecn ly ±éaâì àlà ììk §¥¥§¨¤¨§©¥
íéàøápä,cala ±`"hily x"enc` w"k zxrddhnl mdy" : ©¦§¨¦

dxivi d`ixaa ± 'iv`n

,"epiide ± 'iyreíéðBéìò¤§¦
,íéðBzçúåmi`xapd - §©§¦

mi`xapde mipeilrd

,mipezgzdíúéåäL¤£¨¨¨
,íúâäðäå íúeiçå§©¨§©§¨¨¨
äeäî àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨§©¤
,íâéäðîe íúBà äiçîe§©¤¨©§¦¨

àeä,ici lr ±BðBöøa¦§
Bzòãå Búðéáe Búîëçå± §¨§¨¦¨§©§

,d"awd lyúBLaìúnä± ©¦§©§
ezrce ezpia ,eznkg ,epevx

zeyalzn ,d"awd ly

,úBLBãwä åéúBcîa- §¦¨©§
iabl ixd ,'eke zx`tz ,dxeab ,cqgmi`xapdmilawn ,mieedznd ,

ezpia ,eznkg ,epevx zeyalzd ici lr d"awdn mibdpene mzeig

cna ± ezrce,dpia ,dnkg zenya zecnde zexitqd mi`xwp ,eize

.zecne zrcàúéàãkepivny enk ±Løãna5íéøác äøNòa" : ¦§¦¨©¦§¨©£¨¨§¨¦

:áéúëc ,'eëå úòãáe äðeáúa ,äîëça :íìBòä àøáðaezkk -6: ¦§¨¨¨§¨§¨¦§¨§©©§¦§¦
úBîBäz Bzòãa ,äðeáúa íéîL ïðBk ,õøà ãñé äîëça 'ä§¨§¨¨©¨¤¥¨©¦¦§¨§©§§

."'Bâå eò÷áðyxcna ixd aezk ±7dxyr"a `id mlerd zeedzdy , ¦§¨§
,"zexitq"d xyr mdy ,"mixac:eäiìà øîàîëe"edil` gzt"a - §©£©¥¦¨

:xdf ipewiz zncwday

,ïéðewz øNò ú÷étàc"§©¦©£©¦¦
,ïøéôñ øNò ïBäì ïðéø÷å- §¨¦¨§£©§¦¨

(mler ly epeaix) dz`

mde "oipewiz" dxyr z`ved

,"zexitq xyr" mi`xwp

ïéîìò ïBäa àâäðàì§©§¨¨§¨§¦
ïéìbúà àìc ïéîéúñ§¦¦§¨¦§©§¨

,ïéìbúàc ïéîìòåick - §¨§¦§¦§©§¨
xyra) oda bidpdl

zenler"d z` (zexitqd

zenlerd) "minezqd

z`e ,(dbydn dlrnly

mdy) "miielbd zenler"d

,(mc`d zbydl miielb."'eë úàéñkúà ïBäáe(mci lre) mdae ± §¦§§¦©
zeigd z` ielba e`xi `ly ,mi`xapdn xzzqne dqkzn dz`

cvik `nbec oldl `ian owfd epax .mze` digne deednd ziwl`d

:zexitqde zecndn mi`xapd eedzp

úcî úéìâð ¯ úéLàøa éîé úLMî ïBLàø íBéa :ìLî Cøc ìò©¤¤¨¨§¦¦¥¤§¥§¥¦¦§¥¦©
,ãñçä,`idy itk -BðBöøe ,úBLBãwä åéúBcî ìkî äìeìk ©¤¤§¨¦¨¦¨©§§

Bzòãå Búðéáe Búîëçå,d"awd ly ±,da ïéLaìîzcna - §¨§¨¦¨§©§§ª¨¦¨
,cqgdda àøáezcna ± ¨¨¨
,cqgdøîàîa øBàä úà¤¨§©£©

,"øBà éäé"xe`d oipr ,ik - §¦
d`ad zeedzd `ed

,cqgd zcn zelbzdn

"xe`" oiay zekiiyde

:jka `id ,"cqg"làéäL¤¦
úeèMtúä úðéça§¦©¦§©§
íìBòì øBàä úëLîäå§©§¨©¨¨¨
BúeèMtúäå ,äìòîlî± ¦§©§¨§¦§©§

,xe`d lyóBqî íìBòä¨¦
àéäL ,BôBñ ãò íìBòä̈¨©¤¦

;ãñç úcî úðéçaixdy - §¦©¦©¤¤
.ielibe zehytzd :`ed cqg ly dpipräìeìkL éðtî ÷øzcn ± ©¦§¥¤§¨

,cqgd,äøeáb úcnî íbmleray) zexitqe zecn ixdy - ©¦¦©§¨
mb da zllek cqgd zcne ,dipya zg` zellkzda od (zeliv`d

,dxeabd zcnäéä àì ïëì,cqgd zcnn xvepy xe`d ±éðçeø ¨¥Ÿ¨¨¨¦
øBàkLaìúð íâå ,Lnî äìòî ìL,df xe` ±àeäL äfä íìBòa §¤©§¨©¨§©¦§©¥¨¨©¤¤

÷"ú Cìäî àeäL ,úéìëúå ìeáb úðéçáa,ze`n yng ±äðL ¦§¦©§§©§¦¤©£©¨¨
çøænîe òé÷øì õøàäî¥¨¨¤¨¨¦©¦¦§¨

áøòîì8zelabdd lk ± . §©£¨
eli` zeniiw eid `l elld

zcnn dzid mlerd zeedzd

cqg ixdy ,dnvr cqgd

;dlabd ila zehytzd `ed

`id zeedzddy iptn ,`l`

mb dlelk `idy itk cqgn

ly mevnvd cvne ± dxeabn

ze`a ,dxeabd zcn

,j` ± .zexen`d zelabdd

zyy ly oey`x meiay oeeik

dlrte dzlbzp ziy`xa ini

,cqgd zcnl zekiiy mdl yiy mi`xapd f` eedzp ,cqgd zcn

.'eke xe` ly ze`ivndéðL íBéa ïëå,ziy`xa ini zyy ly ± §¥§¥¦
äøeáb úcî úéìâð`idy itk ±,'eë BðBöøe ,úBcî øàMî äìeìk ¦§¥¦©§¨§¨¦§¨¦§
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

úåìåò ïðéà åúîëçå åðåöøå ä"á ùåã÷ä ìù åéúåãî
íéðåéìò íéàøáðä éáâì àìà ììë åìà úåîùá úåàø÷ðå
äåäî ä"á÷äù íúâäðäå íúåéçå íúééååäù íéðåúçúå
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøá àåä íâéäðîå íúåà äéçîå
äøùòá ùøãîá àúéàãë úåùåã÷ä åéúåãîá úåùáìúîä
áéúëã 'åëå úòãáå äðåáúá äîëçá íìåòä àøáð íéøáã
úåîåäú åúòãá äðåáúá íéîù ïðåë õøà ãñé äîëçá 'ä

ëå 'åâå åò÷áðïðéø÷å ïéðå÷éú øùò ú÷éôàã åäéìà øîàî
àìã ïéîéúñ ïéîìò ïåäá àâäðàì ïøéôñ øùò ïåäì

'åë úàéñëúà ïåäáå ïééìâúàã ïéîìòå ïééìâúà

íåéá î"ãò
äìåìë ãñçä úãî úéìâð úéùàøá éîé úùùî ïåùàø
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøå úåùåã÷ä åéúåãî ìëî
àéäù øåà éäé øîàîá øåàä úà äá àøáå äá ïéùáåìî
äìòîìî íìåòì øåàä úëùîäå úåèùôúä 'éçá
'éçá àéäù åôåñ ãò íìåòä óåñî íìåòá åúåèùôúäå
àì ïëì äøåáâ úãîî íâ äìåìëù éðôî ÷ø ãñç úãî
æä"òá ùáìúð íâå ùîî äìòî ìù øåàë éðçåø äéä
õøàäî äðù ÷"ú êìäî àåäù úéìëúå ìåáâ 'éçáá àåäù
äøåáâ úãî úéìâð éðù íåéá ïëå áøòîì çøæîîå òé÷øì
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fenzעו 'b ycew zay mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,Cìnä Bîk ,úBNòì,zeyrl mixg`l deevnd -úLaìúî éæà ©£§©¤¤£©¦§©¤¤
ïëå] øeacä úBiúBàa äáLçnä úBiúBà íâå ãñçä úcî¦©©¤¤§©¦©©£¨¨§¦©¦§¥

[eäòøì íéîçøå ãñç éøác øaãnLkzecn zeyalzn f` mby ± §¤§©¥¦§¥¤¤§©£¦§¥¥
ixd .xeaicd zeize`a ,daygnd zeize` mr cgi mingxe cqg

zecnde zegekd zelbzdy

ici lr `wec `id ,ytpd ly

daygnd zeize` ± zeize`

.xeaicd zeize` e`ìò Ck̈©
ìL åéúBcî ,ìLî Cøc¤¤¨¨¦¨¤

,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
úelbúä úðéçáì úBàaLk§¤¨¦§¦©¦§©
àø÷ð ,íéðBzçza ïúlòt§ª¨¨©©§¦¦§¨
Bæ älòt úëLîäå äæ éelb¦¤§©§¨©§ª¨
óeøö"å "øîàî" íLa§¥©£¨§¥
øLôà éà éøäL ,"úBiúBà¦¤£¥¦¤§¨
älòt íeL äéäzL¤¦§¤§ª¨
åéúBcnî úëLîð¦§¤¤¦¦¨
íéôeøö éìa úBLBãwä©§§¦¥¦
."úBiúBà" íLa íéàø÷pä©¦§¨¦§¥¦
ly zelbzd didzy ick ±

eizecnn d`ad "dlert"

`wec df ixd ,zeyecwd

zelbzd ly ote`azegek

`ed makxdy ,miihxt

d`a dpnny zelbzdd

."dlert"dúàéøáì ïBâk§¦§¦©
¯ ãñçä úcnî øBàä̈¦¦©©¤¤

äpnî CLîðzcnn ± ¦§¨¦¤¨
,cqgdçëå älòt úëLîä©§¨©§ª¨§Ÿ©

Ba àøáìå ìòôìeze`a ± ¦§Ÿ§¦§Ÿ
,gek,øBàä úàitk ,oky - ¤¨

zeidl zeleki ,oldl xiaqiy

zepey zelert cqgd zcnn

ixd ,zepey zeieedzd ibeqe

`le xe` dpnn deedziy ick

ihxt geke zelbzd cqgd zcnn jynidl jixv did ,xg` xac

,xe` `xaii epnny dfk ote`a akxendBæ úeiçå äæ çk úëLîäå§©§¨©Ÿ©¤§©
ïðéàL óà ék ."øBà éäé" úBiúBàå øîàî íLa úàø÷ðoipr ± ¦§¥§¥©£©§¦§¦¦©¤¥¨

,ynn zeize` ly,íBìLå ñç eðlL äáLçî úBiúBàke`iada - §¦©£¨¨¤¨©§¨
ici lr `wec `id mc`a ytpd zelbzdy myky ,xen`d lynd

`id zeyecwd eizecn zelbzdy ,dlrnl mb jk ,daygnd zeize`

zeize` od ytpay zexnly :o`k ybcen ± zeize` ly oipr ici lr

qg jk xacd oi` dlrnl ixd ,zeize`l yiy zelabdd lk mr ,ynn

,melyeíä íB÷î ìkî,ody zeize`l dneca ±ìò äøBnä ïéðò ¦¨¨¥¦§¨©¤©

,Léì ïéàî øBàä úeeäúä,xe`d z`ixal ihxtd gekd dfy - ¦§©¨¥©¦§¥
íéøác epnî eàøáð àìå ,äæ çk úëLîäî øBàä àøáð ïëlL¤¨¥¦§¨¨¥©§¨©Ÿ©¤§Ÿ¦§§¦¤§¨¦
,íäa àöBiëå íéî Bîk ,ãñç úcnî ïk íb eàøápL íéøçà- £¥¦¤¦§§©¥¦¦©¤¤§©¦§©¥¨¤

okle ,`wec xe`d z` `xea `edy ote`a `ed gek eze` akxdy ,ixd

idi xn`n"k df gek dpekn

dze`ny dcaerd ."xe`

min mieedzn cqg zcn

ixd ,xe` `le ± mda `veike

,dfíäa eLaìúpL éðtî¦§¥¤¦§©§¨¤
íéôeøö úBðéçáa úBçkŸ¦§¦¥¦
ìò íéøBnä ,íéøçà£¥¦©¦©
.àöBiëå íénä úeeäúä¦§©©©¦§©¥
úeiç ìk ék ,àöîðå§¦§¨¦¨©
úBëLîpä úBçëå§Ÿ©¦§¨
úBLBãwä åéúBcnî¦¦¨©§
ïéàî íàøáì íéðBzçzì©©§¦§¨§¨¥©¦
¯ íîi÷ìe íúBéçäìe Léì§¥§©£¨§©§¨

úBàø÷ðly zekyndd ± ¦§¨
zegeke zeigúBiúBà" íLa§¥¦

úðéça ïäL ,"úBLBãwä©§¤¥§¦©
BðBöøî úeiçä úëLîä©§¨©©©¥§
åéúBcîe Búîëçå§¨§¨¦¨
úBîìBò úeeäúäì§¦§©¨

íäå .íúBéçäìezenlerd ± §©£¨§¥
,zeize`dn mixvepdéðL§¥

ïéîìò :úBîìBò éðéî¦¥¨¨§¦
,ïééìbúà àìc ïéîéúñ- §¦¦§¨¦§©§¨

mpi`y minezq zenler

,milbzníéeäúnä íä¥©¦§©¦
úBçkî íéîi÷å íéiçå§©¦§©¨¦¦Ÿ
Bîk ,úBîìòð úBëLîäå§©§¨¤§¨§
äáLçnä úBiúBà¦©©£¨¨
Cøc ìò íãàä úîLðaL¤§¦§©¨¨¨©¤¤

;ìLîzeize`y myky - ¨¨
,zlefdn zeienq daygnd

,minezqd zenlerd mieedzn mdne ,mi`xapdn miienq zegekd jk

,ïééìbúàc ïéîìòå,miielb zenler -úelbúäî íéiçå eàøáð §¨§¦§¦§©§¨¦§§§©¦¥¦§©
úBiúBà" íLa úBàø÷pä ,úBîìòpä úBëLîäå úBçk elbúpL¤¦§©Ÿ§©§¨©¤§¨©¦§¨§¥¦

ïäLëe ,"äáLçnä,daygnd zeize` ,mifepbd zegekd ±úðéçáa ©©£¨¨§¤¥¦§¦©
ïééìbúàc ïéîìò úBéçäì úelbúä,miielbd zenlerd ±úBàø÷ð ¦§©§©£¨§¦§¦§©§¨¦§¨

Bîk ,"åét çeø"å "'ä øáã"e "úBøîàî" íLa,lynl ±úBiúBà §¥©£¨§©§©¦§¦
äéäM äî íéòîBMì úBlâî ïäL ,ìLî Cøc ìò íãàa øeacä©¦¨¨¨©¤¤¨¨¤¥§©©§¦©¤¨¨

.Baìa íeúñå ïeôözelbzd od zekyndde zeize`d jk ± ¨§¨§¦
."oiilbz`c oinlr" zpigaay mi`xapl zeig ritydl ,mi`xapl
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äðåîàäå ãåçéä øòù
ãñçä úãî úùáìúî éæà êìîä åîë úåùòì íéøçàì

åéúåà íâåøáãîùë ïëå] øåáãä úåéúåàá äáùçîä ú
ä"á÷ä ìù åéúåãî î"ãò êë [åäòøì íéîçøå ãñç éøáã
äæ éåìéâ àø÷ð 'éðåúçúá ïúìåòô úåìâúä 'éçáì úåàáùë
à"à éøäù 'åéúåà óåøéöå øîàî íùá åæ äìåòô úëùîäå
éìá úåùåã÷ä åéúåãîî úëùîð äìåòô íåù äéäúù
úãîî øåàä úàéøáì ïåâë úåéúåà íùá 'éàø÷ðä íéôåøéö
àåøáìå ìåòôì çëå äìåòô úëùîä äðîî êùîð ãñçä
íùá úàø÷ð åæ úåéçå äæ çë úëùîäå øåàä úà åá
äáùçî úåéúåàë ïðéàù óà éë øåà éäé úåéúåàå øîàî
ïéàî øåàä 'ååäúä ìò äøåîä ïéðò íä î"î å"ç åðìù
åàøáð àìå äæ çë úëùîäî øåàä àøáð ïëìù ùéì
íéî åîë ãñç úãîî ë"â åàøáðù íéøçà íéøáã åðîî
íéôåøéö 'éçáá úåçë íäá åùáìúðù éðôî íäá àöåéëå
ìë éë àöîðå àöåéëå íéîä úååäúä ìò íéøåîä íéøçà
íéðåúçúì úåùåã÷ä åéúåãîî úåëùîðä úåçëå úåéç
'åéúåà íùá 'åàø÷ð íîéé÷ìå 'úåéçäìå ùéì ïéàî íàøáì
åúîëçå åðåöøî úåéçä úëùîä 'éçá ïäù úåùåã÷ä
éðéî éðù íäå íúåéçäìå úåîìåò úååäúäì åéúåãîå
íééçå íéåäúîä íä ïééìâúà àìã ïéîéúñ ïéîìò úåîìåò
äáùçîä 'åéúåà åîë úåîìòð úåëùîäå úåçëî íéîéé÷å
íééçå åàøáð ïééìâúàã ïéîìòå î"ãò íãàä úîùðáù
úåàø÷ðä úåîìòðä úåëùîäå úåçë åìâúðù úåìâúäî
ïéîìò 'åéçäì úåìâúä 'éçáá ïäùëå 'áùçîä 'åéúåà íùá
åîë åéô çåøå 'ä øáãå úåøîàî íùá úåàø÷ð ïééìâúàã
äî íéòîåùì úåìâî ïäù î"ãò íãàá øåáãä úåéúåà

åáìá íåúñå ïåôö äéäù
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fenz 'b ycew zay mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז ג' קודש שבת יום
פרקיא ,gt 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íâ äðäå àé ÷øô,176 'nr cr.åáìá íåúñå

,da miyaeln ,zrc ,dpia ,dnkg ,oevx oke -da àøáed"awde ± ¨¨¨
z` dxeabd zcna `xa,íénä CBúa òé÷ø éäé" øîàîa òé÷øä̈¨¦©§©£©§¦¨¦©§©¨¦

,"íéîì íéî ïéa ìécáî éäéådeedzpy `xapde xn`ndy ,jk - ¦¦©§¦¥©¦¨¨¦
,dxeabd zcnl zekiiy mdl yi ± riwxd ± epnnàéäLdlcadd ± ¤¦

,riwxayíeöîö úðéça§¦©¦§
íéî íéìòäì úBøeáâe§§©§¦©¦
íénî íéiðçeøä íéðBéìòä̈¤§¦¨£¦¦¦©¦
äæ éãé ìòå ,íéðBzçzä©©§¦§©§¥¤

eîMbúðmind ±íéðBzçzä ¦§©§©©§¦
î íìãaäamind ± §¦¨§¨¥

;íéðBéìòäok m` dzyrp - ¨¤§¦
mevnv ici lr dnybdd

zcnn mi`ad ,mlrde

dlrte dzlbzpy dxeabd

ini zyyn ipy meia

,ziy`xaãñç úcîe¦©¤¤
,da äìeìkzcna - §¨¨

,dxeabdãñç íìBò" ék¦¨¤¤
"äðaé9- ,`"hily x"enc` w"k zxrdmvr :xnelk ."cqg ly oipr" : ¦¨¤

mewna mby ,ixd .ielibe cqg ly iehia `ed mlerd ly "dpai"d

,cqgd zcn mb my zlret ,dxeabd zcn zlretyìkäLlk ± ¤©Ÿ
`ed xen`d.'ä ãáòì äéìò íãàå äLaiä äàøzL éãkdf ixd ± §¥¤¥¨¤©©¨¨§¨¨¨¤¨©£Ÿ

,cqg ly oipr.ïlk ïëåe`xap mci lry ,zecnd x`y lk ± §¥ª¨
.dly meia zg` lk ,mi`xapdíéðewza eäiìà øîàL eäæå± §¤¤¨©¥¦¨©¦¦

,"xdf ipewiz"aéà äàæçàì" :íLètLîe ÷ãöa àîìò âéäðúà C ¨§©£¨¨¥¦§©¦¨§¨§¤¤¦§¨
,'eë"zexitq"dy ± 'eke htyne wcva mlerd bdpen cvik ze`xdl -

,'eke htyne wcva mlerd zbdpd oipr liaya elv`p,ïéc eäéà ÷ãö¤¤¦¦
,dxeabde oicd zcn `ed "wcv" -,'eë éîçø eäéà ètLî- ¦§¨¦©£¥

ingx `ed "htyn",'ek m

éà äàæçàì àlkâéäðúà C ª¨§©£¨¨¥¦§©¦
,àîìòlk ,z`f lk - ¨§¨

ick od ,zexitqde zecnd

bdpen cvik ze`xdl

,mlerdCì úéàc åàì ìáà£¨¨§¦¨
,ïéc eäéàc àòéãé ÷ãö- ¤¤§¦¨§¦¦

yi ,d"awd ,dz`y `l la`

,mi`xapl ,recid "wcv" jl

,oic edfyètLî àìå§¨¦§¨
,éîçø eäéàc àòéãé,`le - §¦¨§¦©£¥

"htyn"d oipr ,jl yiy

`edy ,mi`xapl ,recid

,mingxïeðéà ìkî åàìå§¨¦¨¦
:"ììk úBcî"htyn"e "wcv" ,xnelk .llk el` zecn lkn `le - ¦§¨

iabl eli`e ,mi`xapde zenlerd iabl wx el` zecnk mipiievn

wcv jiiy `l jxazi elv` - "jl zi`c e`l" ixd ,d"awddfhtyne

dflilk zecge`n od ,llk mnvrl xac el` zecn oi` eiabl ,oky ,

my ,dnvr ynyd xe`na ezeida ynyd xe` enk ,envr d"awda

dnvr ynya cge`ne ixnbl lha `ed `l` ,llk "ze`ivn" `ed oi`.

.àé ÷øteizecn) ,zexitqdy ,owfd epax xiaqd ,c"ei wxt ,mcewd wxta ¤¤
,cala mi`xapd iabl ,odizenya ze`xwp (epevxe eznkge d"awd ly

,`ed jexa yecwd iabl eli`e .oci lr mibdpene mzeig milawn ,mieedznd

zecge`n ozeid iptn ,"oevx"e "dnkg" ,"zecn" zenya ze`xwp od oi`

okl xy` ,jxazi ez` zilkza

mya oze` `exwl jiiy `l

eife xe`a xacdy enk - onvrl

xe`n - mxewna mzeida ynyd

mya miler mpi`y - ynyd

mdy iptn ,"xe`" `xwidl

.xe`nd mr my micge`n

epax xiaqi ,`i wxt ,df wxta

zexitqde zecnd wx `ly ,owfd

iabl odizenya ze`xwp

zecnd zelbzn mci lry ,"zexn`n dxyr" mb `l` ,cala mi`xapd

"zexn`n" mi`xwp md mb - mi`xapd z` bidpdle zeigdl ,zeedl zexitqde

zecnd mr micge`n mdy oeeik ,dlrnl iabl `l la` ,cala mi`xapd iabl

.`ed jexa yecwd mr zilkza zecge`nd zexitqde

âì "úBøîàî" íLa eàø÷ð ïk íb ,úBøîàî äøNò íb ,äpäåéa §¦¥©£¨¨©£¨©¥¦§§§¥©£¨§©¥
.ãáìa íéàøápäowfd epaxy itk ,zelbzd ly oipr `ed "xn`n" ± ©¦§¨¦¦§©
,oldl cin yxtnúBàaLk ,íãàä úîLðaL úBcnäL Bîk ék¦§¤©¦¤§¦§©¨¨¨§¤¨

,äNòîa úBlbúäìdlerta -,dcn dze`n zxvepdúBàa ïä §¦§©§©£¤¥¨
úBiúBàa úBLaìî§ª¨§¦

,äáLçnädcndy iptl - ©©£¨¨
d`a `id ,dyrna d`a

zeize`a zeyalzda

.daygndãñç úcî ïBâk§¦©¤¤
éà ,äîLpaL íéîçøå§©£¦¤©§¨¨¦
úelbúä éãéì àáì øLôà¤§¨¨Ÿ¦¥¦§©

,Lnî ìòtazeyrl - §Ÿ©©¨
,mingxe cqg ly dlerték¦
áMçnL éãé ìò íà± ¦©§¥¤§©¥

,dligzaìòôa dúBNòì ãñçå ä÷ãvä äNòî øäøäîe Bzòãa§©§§©§¥©£¥©§¨¨¨¤¤©£¨§Ÿ©
úBNòì øLôà éà ék ,Lnî,dlert mey ±,äáLçî éìaepyie - ©¨¦¦¤§¨©£§¦©£¨¨

wx `l yalzdl dilr ,dyrna dcnd zelbzd iptly ,ote`

.oldl xaqeiy itk ± xeaica mb `l` ,daygnaíéøçàì äeöî íàå§¦§©¤©£¥¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

øîàîá òé÷øä äá àøáå 'åë åðåöøå úåãî øàùî äìåìë
àéäù íéîì íéî ïéá ìéãáî éäéå íéîä êåúá òé÷ø éäé
íééðçåøä íéðåéìòä íéî íéìòäì úåøåáâå íåöîö 'éçá
íìãáäá íéðåúçúä åîùâúð äæ éãé ìòå íéðåúçúä íéîî
äðáé ãñç íìåò éë äá äìåìë ãñç úãîå íéðåéìòäî
ïëå 'ä ãåáòì äéìò íãàå äùáéä äàøúù éãë ìëäù
âéäðúà êéà äàæçàì íù íéðå÷éúá åäéìà ù"æå ïìåë
åäéà èôùî ïéã åäéà ÷ãö 'åë èôùîå ÷ãöá àîìò
åàì ìáà àîìò âéäðúà êéà äàæçàì àìåë 'åë éîçø
åäéàã àòéãé èôùî àìå ïéã åäéàã àòéãé ÷ãö êì úéàã

:ììë úåãî ïåðéà ìëî åàìå éîçø

äðäå àé ÷øôíùá åàø÷ð ë"â úåøîàî äøùò íâ
åîë éë ãáìá 'éàøáðä éáâì 'åøîàî
äùòîá 'åìâúäì úåàáùë íãàä úîùðáù úåãîäù
ãñç úãî ïåâë äáùçîä úåéúåàá úåùáåìî úåàá ïä
ùîî ìòåôá úåìâúä éãéì àáì à"à äîùðáù íéîçøå
ãñçå ä÷ãöä äùòî øäøäîå åúòãá áùçîù é"ò à"ë
äåöî íàå äáùçî éìá úåùòì à"à éë î"ôá äúåùòì
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ג.9. פט, תהלים



עז fenz 'b ycew zay mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,Cìnä Bîk ,úBNòì,zeyrl mixg`l deevnd -úLaìúî éæà ©£§©¤¤£©¦§©¤¤
ïëå] øeacä úBiúBàa äáLçnä úBiúBà íâå ãñçä úcî¦©©¤¤§©¦©©£¨¨§¦©¦§¥

[eäòøì íéîçøå ãñç éøác øaãnLkzecn zeyalzn f` mby ± §¤§©¥¦§¥¤¤§©£¦§¥¥
ixd .xeaicd zeize`a ,daygnd zeize` mr cgi mingxe cqg

zecnde zegekd zelbzdy

ici lr `wec `id ,ytpd ly

daygnd zeize` ± zeize`

.xeaicd zeize` e`ìò Ck̈©
ìL åéúBcî ,ìLî Cøc¤¤¨¨¦¨¤

,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
úelbúä úðéçáì úBàaLk§¤¨¦§¦©¦§©
àø÷ð ,íéðBzçza ïúlòt§ª¨¨©©§¦¦§¨
Bæ älòt úëLîäå äæ éelb¦¤§©§¨©§ª¨
óeøö"å "øîàî" íLa§¥©£¨§¥
øLôà éà éøäL ,"úBiúBà¦¤£¥¦¤§¨
älòt íeL äéäzL¤¦§¤§ª¨
åéúBcnî úëLîð¦§¤¤¦¦¨
íéôeøö éìa úBLBãwä©§§¦¥¦
."úBiúBà" íLa íéàø÷pä©¦§¨¦§¥¦
ly zelbzd didzy ick ±

eizecnn d`ad "dlert"

`wec df ixd ,zeyecwd

zelbzd ly ote`azegek

`ed makxdy ,miihxt

d`a dpnny zelbzdd

."dlert"dúàéøáì ïBâk§¦§¦©
¯ ãñçä úcnî øBàä̈¦¦©©¤¤

äpnî CLîðzcnn ± ¦§¨¦¤¨
,cqgdçëå älòt úëLîä©§¨©§ª¨§Ÿ©

Ba àøáìå ìòôìeze`a ± ¦§Ÿ§¦§Ÿ
,gek,øBàä úàitk ,oky - ¤¨

zeidl zeleki ,oldl xiaqiy

zepey zelert cqgd zcnn

ixd ,zepey zeieedzd ibeqe

`le xe` dpnn deedziy ick

ihxt geke zelbzd cqgd zcnn jynidl jixv did ,xg` xac

,xe` `xaii epnny dfk ote`a akxendBæ úeiçå äæ çk úëLîäå§©§¨©Ÿ©¤§©
ïðéàL óà ék ."øBà éäé" úBiúBàå øîàî íLa úàø÷ðoipr ± ¦§¥§¥©£©§¦§¦¦©¤¥¨

,ynn zeize` ly,íBìLå ñç eðlL äáLçî úBiúBàke`iada - §¦©£¨¨¤¨©§¨
ici lr `wec `id mc`a ytpd zelbzdy myky ,xen`d lynd

`id zeyecwd eizecn zelbzdy ,dlrnl mb jk ,daygnd zeize`

zeize` od ytpay zexnly :o`k ybcen ± zeize` ly oipr ici lr

qg jk xacd oi` dlrnl ixd ,zeize`l yiy zelabdd lk mr ,ynn

,melyeíä íB÷î ìkî,ody zeize`l dneca ±ìò äøBnä ïéðò ¦¨¨¥¦§¨©¤©

,Léì ïéàî øBàä úeeäúä,xe`d z`ixal ihxtd gekd dfy - ¦§©¨¥©¦§¥
íéøác epnî eàøáð àìå ,äæ çk úëLîäî øBàä àøáð ïëlL¤¨¥¦§¨¨¥©§¨©Ÿ©¤§Ÿ¦§§¦¤§¨¦
,íäa àöBiëå íéî Bîk ,ãñç úcnî ïk íb eàøápL íéøçà- £¥¦¤¦§§©¥¦¦©¤¤§©¦§©¥¨¤

okle ,`wec xe`d z` `xea `edy ote`a `ed gek eze` akxdy ,ixd

idi xn`n"k df gek dpekn

dze`ny dcaerd ."xe`

min mieedzn cqg zcn

ixd ,xe` `le ± mda `veike

,dfíäa eLaìúpL éðtî¦§¥¤¦§©§¨¤
íéôeøö úBðéçáa úBçkŸ¦§¦¥¦
ìò íéøBnä ,íéøçà£¥¦©¦©
.àöBiëå íénä úeeäúä¦§©©©¦§©¥
úeiç ìk ék ,àöîðå§¦§¨¦¨©
úBëLîpä úBçëå§Ÿ©¦§¨
úBLBãwä åéúBcnî¦¦¨©§
ïéàî íàøáì íéðBzçzì©©§¦§¨§¨¥©¦
¯ íîi÷ìe íúBéçäìe Léì§¥§©£¨§©§¨

úBàø÷ðly zekyndd ± ¦§¨
zegeke zeigúBiúBà" íLa§¥¦

úðéça ïäL ,"úBLBãwä©§¤¥§¦©
BðBöøî úeiçä úëLîä©§¨©©©¥§
åéúBcîe Búîëçå§¨§¨¦¨
úBîìBò úeeäúäì§¦§©¨

íäå .íúBéçäìezenlerd ± §©£¨§¥
,zeize`dn mixvepdéðL§¥
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היום יום . . . עח

ה'תש"גכז סיוןיום רביעי

חומש: קרח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: וממלא . . . ־פד־ ותכלית.

ְלַפְרָנָסתֹו,  ִלי  ּכְ ַלֲעׂשֹות  ַרק  ָעָליו  ָהָאָדם,  ה".  ֲעׂשֶ ּתַ ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּבְ ֱאֹלֶקיָך  ה'  "ּוֵבַרְכָך  ִתיב  ּכְ
ְהֶיה ַהּכֹל ַעל  ּיִ אֹוָנָאה כּו', ַהְינּו ׁשֶ ל ִסיג ּוְפֹסֶלת ּדְ ִלי ִיְהֶיה ָטהֹור ִמּכָ ר ַהּכְ ָכל ּכֹחֹו ֲאׁשֶ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ
ְרָנָסה  ר ַהּפַ ֶרַוח, ַוֲאׁשֶ ְרָנָסה ּבְ ַנִים: ּפַ ׁשְ ִלי ָראּוי ִלְבָרָכה ָהֶעְליֹוָנה ּבִ ר ָאז הּוא ּכְ יֵני ַהּתֹוָרה, ֲאׁשֶ י ּדִ ּפִ

קֹום ָהָראּוי. ֵלְך ַלּמָ ּתֵ

ה'תש"גכח סיוןיום חמישי

חומש: קרח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: כי מקור . . . ־168־ מדותיו.

הצ"צ בספרו לבנו אאזמו"ר מאורע מחייו, סיים: מיט דעם ווָאס מען העלפט א אידען 
אין פרנסה, אפילו פַארדינען זיבעציג קָאּפיקעס )מטבע קטנה ברוסיא( אין א קעלבעל, 

איז אלע שערי היכלות העליונים זיינען פאר איהם ָאפען.
כעבור כמה שנים סיפר אאזמו"ר כל הנ"ל לאאמו"ר והוסיף: מ'באדארף אפילו וויסען 
די וועג צו די היכלות העליונים, נָאר דָאס מַאכט ניט אויס, עס דארף זיין דער עיקר, 

העלפען בלבב שלם מיט א געפיל, הָאבען א געשמַאק אין א אידען טָאן א טובה.

ֶזה  ּבָ ם:  ִסּיֵ יו,  ֵמַחּיָ ְמֹאָרע  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלְבנֹו  רֹו  ַסּפְ ּבְ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ַסַחר  ּבְ רּוְסָיא(  ּבְ ה  ְקַטּנָ ַע  )ַמְטּבֵ יקֶעס"  "קָאּפִ ְבִעים  ׁשִ ְלַהְרִויַח  ֲאִפּלּו  ַפְרָנָסתֹו,  ּבְ ִליהּוִדי  ִעים  ַסּיְ ּמְ ׁשֶ

תּוִחים ֲעבּורֹו. ֲעֵרי ַהֵהיָכלֹות ָהֶעְליֹוִנים ּפְ ל ׁשַ ֲעָגִלים, ּכָ
ר ְלֵעיל ַלֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי  ְזּכָ ל ַהּנִ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּכָ ר ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ִנים ִסּפֵ ה ׁשָ ּמָ ֲעבֹור ּכַ ּכַ
ה, ָצִריְך  ּנֶ ֶרְך ַלֵהיָכלֹות ָהֶעְליֹוִנים, ַאְך ֵאין ֶזה ְמׁשַ ם ָלַדַעת ֶאת ַהּדֶ "ּב[, ְוהֹוִסיף: ָצִריְך ּגַ י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ

ת טֹוָבה ִליהּוִדי. ּיַ ֲעׂשִ ֲענּוג ּבַ ְהֶיה ּתַ ּיִ ֶרֶגׁש, ׁשֶ ֵלם ּבְ ֵלָבב ׁשָ ַע ּבְ ר ְלַסּיֵ ְהֶיה ָהִעּקָ ּיִ ׁשֶ

ה'תש"גכט סיוןיום שישי

חומש: קרח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: והחשבון . . . האותיות עצמן.

ָרִטית, ֵאיְך  ָחה ּפְ ּגָ יל ֶאת ַעְצמֹו ִלְראֹות ִעְנַין ַהׁשְ י ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות, ְלַהְרּגִ ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ַעל ּפִ
ר ֶזה ַאְך ֶזה  ָרִטית, ֲאׁשֶ ָחתֹו ַהּפְ ּגָ ַהׁשְ ָכל ֶרַגע ּבְ ְבָרִאים ּבְ ׁש ֶאת ָהעֹוָלם ְוַהּנִ ֵרְך ְמַחּדֵ טּובֹו ִיְתּבָ י ּבְ ּכִ

ְבָרִאים ַחּיּוָתם ְוִקּיּוָמם. הּוא ְמִציאּות ַהּנִ

ה'תש"גל סיון, שר"חשבת

חומש: קרח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: פרק ח. והנה . . . ומקור החיות.

העברת הפרשה שמו"ת  - פסוק פסוק. וקורין גם ההפטרה, או שתי ההפטרות אם הוא 
שבת ר"ח, או פרשיות מחוברות וכיוצא בזה.

מענה רבינו הזקן לאברך עילוי מצוין ובעל כשרון מפורסם כשנכנס ליחידות שלו 
הראשונה - בשנת תקנ"ה בליאזנא: רוחניות וגשמיות זיינען הפכים בעצם מהותם. דָאס 

ווָאס עס איז א מעלה אין גשמיות, איז א חסרון אין רוחניות.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



עט היום יום . . . 
אין גשמיות איז א שמח בחלקו דער גרעסטער בעל מעלה. און דורך עבודה וועט אזא 
איינער צוקומען צו די העכסטע מדריגות. אין רוחניות ָאבער איז א שמח בחלקו דער 

גרעסטער חסרון, און ער ווערט, ר"ל, א יורד ונופל.

י  ּתֵ ׁשְ אֹו  ַהַהְפָטָרה,  ם  ּגַ ְוקֹוִרין  סּוק.  ּפָ סּוק  ּפָ  – ְרּגּום  ּתַ ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ַנִים  ׁשְ ה  ָרׁשָ ַהּפָ ַהֲעָבַרת 
ֶזה. רֹות ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ּיֹות ְמֻחּבָ ָרׁשִ ת ֹראׁש ֹחֶדׁש, אֹו ּפָ ּבָ ַהַהְפָטרֹות ִאם הּוא ׁשַ

ּלֹו ָהִראׁשֹוָנה –  ְכַנס ִליִחידּות ׁשֶ ּנִ ׁשֶ רֹון ְמֻפְרָסם, ּכְ ׁשָ ן ּוַבַעל ּכִ ֵקן ְלַאְבֵרְך ִעּלּוי ְמֻצּיָ נּו ַהּזָ ַמֲעֶנה ַרּבֵ
ִמּיּות,  ׁשְ ּגַ הּוא ַמֲעָלה ּבַ ֶעֶצם ַמהּוָתם. ַמה ּשֶׁ ִמּיּות ֵהם ֲהָפִכים ּבְ ִליָאְזָנא: רּוָחִנּיּות ְוַגׁשְ ַנת תקנ"ה ּבְ ׁשְ ּבִ

רּוָחִנּיּות. רֹון ּבָ הּוא ִחּסָ
ֶזה  יַע ֶאָחד ּכָ יֹוֵתר, ְוַעל ְיֵדי 'ֲעבֹוָדה' ַיּגִ דֹוָלה ּבְ ַעל ַמֲעָלה ַהּגְ ֶחְלקֹו הּוא ּבַ ֵמַח ּבְ ִמּיּות – ַהּשָׂ ַגׁשְ ּבְ
ְוהּוא  יֹוֵתר,  ּבְ דֹול  ַהּגָ רֹון  ַהִחּסָ הּוא  ֶחְלקֹו  ּבְ ֵמַח  ַהּשָׂ  – רּוָחִנּיּות  ּבְ ֲאָבל  יֹוֵתר.  ּבְ ֹבהֹות  ַהּגְ ְדֵרגֹות  ַלּמַ

ָלן, יֹוֵרד ְונֹוֵפל. ִנְהָיה, ַרֲחָמָנא ִלּצְ

ה'תש"גא תמוז, ב דר"חיום ראשון

חומש: חוקת, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק ט. אבל . . . אין קץ.

ל  ֹאֶהל", ְלָהִמית ֶאת ּכָ י ָימּות ּבְ ת ַרַז"ל "ָאָדם ּכִ ְדָרׁשַ ְמִסירּות ֶנֶפׁש ָהְראּוָיה ִלְבֵני ּתֹוָרה הּוא ּכִ
ְהיֹות ָמסּור  ה ִמּלִ ַתֲענּוֵגי עֹוָלם, מֹוְנִעים ֵהּמָ י ָהֶעֶרְך ּבְ ָבִרים ַקּלֵ י ֲאִפּלּו ּדְ ִעְנְיֵני עֹוָלם. ּכִ ֲענּוִגים ּבְ ַהּתַ

ל ּתֹוָרה. ָאֳהָלּה ׁשֶ ְוָנתּון ּבְ

ה'תש"גב תמוזיום שני

חומש: חוקת, שני עם פירש"ישיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: רק מפני . . . למשכילים.

ל ְוָאַהְבּתָ  ה ׁשֶ ל ָעַלי ִמְצַות ֲעׂשֵ ה "ֲהֵריִני ְמַקּבֵ ִפּלָ ִסּדּורֹו: ָנכֹון לֹוַמר ֹקֶדם ַהּתְ ֵקן ּכֹוֵתב ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
מֹוָך". ְלֵרֲעָך ּכָ

ֶרְך ּבֹו ָיכֹול ָהָאָדם ָלבֹוא  ר ּדֶ ִניָסה, ֲאׁשֶ ַער ַהּכְ ָרֵאל ִהיא ׁשַ ר ִמְצַות ַאֲהַבת ִיׂשְ ֹזאת אֹוֶמֶרת, ֲאׁשֶ
ל. ּלֵ ְתּפַ ת ַהּמִ ִפּלַ ל ּתְ ֻקּבַ ְזכּוָתּה ּתְ ל, ּבִ ּלֵ ַלֲעֹמד ִלְפֵני ה' ֱאֹלִקים ְלִהְתּפַ

ה'תש"גג תמוזיום שלישי

חומש: חוקת, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: הגהה. סוד . . . מן השכל.

אאזמו"ר אמר: א אידישער קרעכץ ווָאס קומט ח"ו בסבה פון א ניט גוט גשמי איז 
אויך א תשובה גדולה, בפרט א קרעכץ בסבה פון א ניט גוט רוחני איז אודאי און אודאי 
א תשובה מעליתא. דער קרעכץ שלעּפט ארויס פון עומק רע, און שטעלט אנידער אין 

א מעמד טוב.

ת ֹלא טֹוב  ִסּבַ ּבְ לֹום  ְוׁשָ ָאה ַחס  י ]ַמֲהַר"ׁש[ ָאַמר: ֲאָנָחה ְיהּוִדית ַהּבָ ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ֲאֹדִני ָאִבי 
ׁשּוָבה  אי ּתְ אי ּוַוּדַ ִעְקבֹות ֹלא טֹוב רּוָחִני – ִהיא ַוּדַ ְמיּוָחד ֲאָנָחה ּבְ דֹוָלה, ּבִ ׁשּוָבה ּגְ ם ִהיא ּתְ ִמי – ּגַ ׁשְ ּגַ

ַמֲעָמד טֹוב. יָבה ּבְ ֶצת ֵמֹעֶמק ַרע, ּוַמּצִ ה. ָהֲאָנָחה ְמַחּלֶ ְמֻעּלָ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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והנכסים הנדר" נתקיים כבר מפקיר' 'הריני בעלמא "בדיבור

עוד". הנכסים עם לבניו ו"מה הפקר נעשו

השלחן' ד)וה'ערוך רעג, מסתלק(סי' אכן שהמפקיר כתב

לחזור עליו אוסר שהנדר בגלל ולא שמפקיר אמירתו ע"י מנכסיו

אדם שיסתלק דוגמא רק היא לנדר הרמב"ם של וההשוואה בו.

ולכן אחרת. לרשות שיכנס מבלי גם בעלמא, בדיבור משלו

מנכסיו יהנה שלא "שכשנדר נדר: מדין בדוגמא השתמש

נכנסו". לא אחר ולרשות פיו, בדבור מהם מסתלק

" הרמב"ם בלשון לדייק יש זה, לפי הרי`xeqאך בו", לחזור

מרשותו יצא lekiהדבר epi`e?בו לחזור

הסמ"ע סק"ד)ופירש שבא(שם במי ולמחות לחזור שאסור

אפרים' וב'מחנה ח)(הל'לזכות. סו"ס מהפקר לחזורזכיה שגם כתב,

לבעל לפרוע או ההפקר מן זכיה בתורת שלא לעצמו ולקחת

להוציאו יכולים אנו שאין – בלבד איסור אלא "ליכא חובו

תובעים". לו שאין ממון דהוי ידו מתחת

ה'תשע"ב סיון ל' רביעי יום מותר? גורם' וזה 'זה מדוע

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈ¯„� ˙ÂÎÏ‰...Bøáç ìò åéúBøt øñBàä̈¥¥¨©£¥

.elà úBøô éìecâa øeñà Bøáç£¥¨§¦¥¥¥

הרמב"ם כתב הראב"ד: ע"זוהקשה הי"ד)(הל' שדברפ"ז "כל

מדוע כן, ואם מותר". זה הרי – לו גורמין מותר ודבר אסור

לזרעים בנוסף הרי בנדר, עליו שנאסרו הפירות גידולי אסורים

לגידולם, גורמת היתר שהיא הקרקע גם האסורים, הפירות של

אמרו זה ב)ומטעם מח, בפירותיה"?(ע"ז מותר ערלה של "אגוז

הרדב"ז: ותירץ

יכול כי מתירין", לו "שיש איסור הוא בנדר הנאסר דבר

נדרו על מתיריןהי"ב)(לעיללהישאל לו שיש שדבר ומאחר ,

מותר". - גורם וזה "זה בו אומרים אין בטל, לא באלף אפילו

מילואים' ה'אבני בסוה"ס)ומבאר ו סי' :(בשו"ת

הר"ן כדעת סובר הרי"ף)הרמב"ם בדפי א, כא, ההיתר(ע"ז שיסוד ,

בעין שאיסור וכשם ברוב, ביטול מדין הוא גורם" וזה "זה של

– יחד והיתר איסור ידי על הנולד דבר כך היתר, ברוב בטל

לפחות הוא ביטול שכל ואף המותר. בגורם בטל האסור הגורם

גורם אלא איסור ממשות כאן שאין גורם", וזה ב"זה ברוב,

הרי ביטול, משום הוא שההיתר וכיון בטל. באחד אחד בלבד,

בטל. לא האסור ה'גורם' בטל, ואינו מתירין לו שיש בדבר

חסד' ה'תורת כתב הר"ן שיטת פי כא)ועל סי' :(או"ח

אברהם' ה'מגן ה)לדעת ס"ק תמ"ה סי' מבשל(א"ח או האופה ,

גם בהנאה, אסור שהחמץ כיון בחמץ, שהסיקוהו בתנור בפסח

"זה משום מותר אינו ומדוע בהנאה. אסורים והתבשיל המאפה

- ולבישול? לאפיה מצטרפים והחמץ העצים שהרי גורם" וזה

מדין הוא גורם" וזה "זה שהיתר כהר"ן סובר אברהם' ה'מגן כי

הגורם בטל, ואינו במשהו אסור בפסח שחמץ וכיון ביטול,

מתבטל. אינו האסור

ה'תשע"ב תמוז א' חמישי יום בדבר כשנוגע נדר התרת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈ¯„� ˙ÂÎÏ‰éða úéðä Bîöò ìò øñà̈©©©§£¨©§¥

.àéää øéòä dúBà éðaî íëçì Bøãð ìò ìàMäì øeñà ¯ øéòä̈¦¨§¦¨¥©¦§§¨¨¦§¥¨¨¦©¦

למלך': ה'משנה והקשה

חז"ל א)אמרו לב, ה'(ברכות פני את משה "ויחל הפסוק על

נדרו לו שהתיר מלמד – אמר רב חכמים: בו שנחלקו אלוקיו",

רש"י] - 'ואכלם'" שאמר הקב"ה של עצמו["דבורו שמסר אמר ושמואל ,

השאלה: ונשאלת מספרך. נא מחני אין ואם שנאמר למיתה,

שכן בדבר, נוגע היה והרי הנדר את משה התיר איך רב, לדעת

ואם ישראל" בשביל אלא גדולה לך נתתי "כלום למשה אמר ה'

גדולה? לו אין ח"ו ישראל אין

משה': ה'ישמח בעל ומבאר

מחני אין ואם חטאתם תשא "אם משה: דברי דיוק זהו אכן,

ואם חטאתם תשא "אם כך: הפסוק את לקרוא ויש מספרך". נא

הנדר את להתיר רצה משה כלומר, מספרך". נא מחני – אין

לסלק וכדי "נוגע" מלהיות לחדול עליו זאת לעשות שיוכל וכדי

תמחל אם בין – אין ואם חטאתם תשא אם אמר: נגיעתו את

הוא מצב שבכל וכיון מספרך. נא מחני – לאו אם ובין להם

התרה. התרתו שררתו, על מוותר

אמר רב זו: את זו משלימות בגמרא הדעות שתי זה ולפי

היה והרי הכיצד, יוקשה שלא וכדי נדרו". לו שהתיר "מלמד

כך בין למיתה" עצמו "שמסר – שמואל מסביר בדבר? נוגע

בדבר. נוגע איננו ושוב כך, ובין

אחר: באופן מבארים ויש

שצב)בילקוט בגמרא(רמז ואילו הנדר" לו "שהתיר היא הגרסה

הרמב"ם פסק והנה, נדרו". לו "שהפיר נאמר (שבועותשלפנינו

ה"ה) ואםפ"ו, הפרה. בלשון והבעל התרה בלשון מתיר שהחכם

'בעל'. של דין לו היה הנדר, את הפר שמשה הגמרא לגרסת כן

א) לג, (דברים האלוקים' 'איש נקרא שמשה הוא וההסבר

בזוהר ב)ככתוב רלו, ומעתה(ח"א דמטרנותא". "בעלה הוא שמשה

אינו בדבר שהנוגע הדין כי הנדר, את משה הפר איך לתמוה אין

שבינו בדברים גם מתיר הבעל אבל בחכם רק אמור להתיר, יכול

לבינה.

(285 'nr g"i wlg dxezd lr dle`be giyn hewli)

ה'תשע"ב תמוז ב' שישי יום ה'אמיתי' אדר

:Â ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈ¯„� ˙ÂÎÏ‰,úøaòî äðMäL òãé íàå§¦¨©¤©¨¨§ª¤¤

.éðL øãà Lãç Làø ãò øeñà ¯ øãà Lãç Làø ãò øãðå§¨©©ŸŸ¤£¨¨©ŸŸ¤£¨¥¦

בגמרא במחלוקת שנוי זה א)דין סג, מאיר,(נדרים רבי לדעת .

ואילו ראשון' 'אדר כותבים בשטרות א' אדר את לציין כשרוצים

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב סיון כ"ז ראשון יום הפקדון שבועת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰Bøáç ìL BøBL áðBbä©¥¤£¥

zçáèå éøBL záðb' :Bì øîàå øBMä ìòa Bòáúe ,Bøëî Bà Bçáèe§¨§¨§¨©©©§¨©¨©§¨¦§¨©§¨

,'ézøëî àìå ézçáè àì ìáà ,åézáðb' :øîBà àeäå ,'zøëî Bà¨©§¨§¥§©§¦£¨Ÿ¨©§¦§Ÿ¨©§¦

çáhL Bîöòî äãBä elàL ;ïBãwtä úòeáMî øeèt äæ éøä ¯ òaLðå§¦§©£¥¤¨¦§©©¦¨¤¦¨¥©§¤¨©

àeäL éðtî ,äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî äéä àì ¯ øëî Bà¨©Ÿ¨¨§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨¦§¥¤

.ñð÷§¨

במשנה ב)מבואר לו, חל(שבועות הפיקדון שבועת חיוב כי

העמדה אחרי רק הוא החיוב שבקנס מפני אם בקנס, ולא בממון

שאף הכתוב גזירת משום ואם פטור, בקנס מודה (שהרי בדין

נשבעין אין פוטרת) אינה ההודאה (כאשר דין גמר לאחר

בקנס הפיקדון א)שבועת מב, כתובות .(ראה

לתביעת או 'בעין' תביעה בין מחלק אינו הרמב"ם והנה,

גזילה בהלכות וכן למשל). (כהלוואה, ה"ב)'שיעבוד' קבע(פ"ז,

או שהלוהו או הגונב או העושק או הגוזל "אחד כללי: באופן

ביניהן שהיתה או בה וכחש אבדה מצא או אצלו שהפקיד

נתן ולא מלאכה לו שעלה או ממון, אצלו לו ונשאר שותפות

שכרו". לו

מפורשת: גמרא סותרים הדברים ולכאורה

הגמרא מציעאמסוגיית א)(בבא ורישבמחלוקתמח, יוחנן ר'

(מדברי עולה קונה, משיכה או קונות מעות התורה מן אם לקיש

שעבודים כפירת על הפיקדון שבועת לחייב שכדי חסדא) רב

בשבועות. המשניות לפשטות בניגוד וזאת כלי, לייחד יש

התוספות כתבו הסתירה א)וביישוב לח, שסוגיית(שבועות

שבכל הלכה וקבעו לאורה, המשנה את ופירשו עיקר, הגמרא

כלי ייחוד היה בשעבודים הפיקדון שבועת מוזכרת בו מקום

רש"י מדברי עולה גם וכך המשביע. תובע שם)אותו :(ב"מ

הואיל שבועה, קרבן מיחייב לא גרידתא בהלוואה כפר "דאילו

להוצאה". וניתנה

לקבוע הכוונה שאין הגמרא את ביאר הרמב"ן לעומתם,

שבועה "דקרבן וביאר: והוסיף הפסוק, את לפרש אלא הלכה

כלי לו שייחד כגון חסדא רב אוקמא להכי והכא חייב, לעולם

או גזל אשר הגזלה את 'והשיב דכתיב משום ולעשקו להלואתו

והדר שנתייחד לומר הידוע, דמשמע עשק', אשר העשק ֹאת

ללא אף חייב הפיקדון בשבועת הכופר בעצם, כלומר, בעיניה".

אף כתב זה ומעין הפסוק. מדבר בכך שלא אלא כלי ייחוד

היתה שלא פי על שאף מחדש חסדא שרב והוסיף הריטב"א

הרי לגבייתו, כמיוחד זה כלי במעמד אלא החוב בעיקר כפירה

החיוב. בעצם כפר הנתבע אם שכן וכל ממון, כפירת זו

ה'תשע"ב סיון כ"ח שני יום המלך עדות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰,Cìî åéãòî ãçà äéä̈¨¤¨¥¥¨¤¤

.úeãòä úòeáMî ïéøeèt ...ãéòäì éàMø BðéàL¤¥©©§¨¦§¦¦§©¨¥

בסנהדרין א)שנינו אותו".(יח, מעידין ולא מעיד לא "המלך :

עליך, אימתו שתהא – מלך עליך תשים "שום שנאמר משום

לו" הוא בזיון ודרך הדיין, לפני לעמוד צריך להעיד (רש"יוהבא

א) לא, .שבועות

יו"ט' ה'תוספות מ"ה)והקשה פ"ב שגגות(הוריות בהלכות (פ"י:

שבועתה"ז) על קרבנם מביאין משיח וכהן "המלך הרמב"ם פסק

התובע כאשר העיד ולא שגג המלך אם כלומר, העדות".

ול העדות'. שבועת 'קרבן להביא עליו כאןהשביעו, דבריו פי

והרי העדות' שבועת 'קרבן להביא המלך צריך מדוע לתמוה, יש

מעיד"? לא "המלך

חביב: מהר"ם ומבאר

כאשר אך המלכות, בכבוד זלזול זהו כי מעיד אינו המלך

זלזול בכך אין במעמדו, אליו השווה אחר למלך היא העדות

שעל שגגות בהל' הרמב"ם כתב בו המקרה וזהו להעיד, וחייב

העדות' שבועת 'קרבן להביא א)המלך עב, יומא יוה"כ .(תוספות

חינוך' קפ"ג)וה'מנחת מיישב:(מצווה

בית בפני להעיד שניהם צריכים עדים, שני בה שצריך בעדות

כבודו. משום להעיד חייב אינו מהם אחד הוא המלך ואם דין,

אבל להעיד", רשאי "אינו כאן) הרמב"ם (כלשון מזו ויתירה

טומאה) או איסור לענין (כגון בה נאמן אחד שעד בעדות

עד', מפי ב'עד גם כשרה העדות הרי האחד, העד הוא והמלך

אכן זה, ובמקרה דין. בית בפני בעצמו לעמוד צריך המלך ואין

ב'קרבן חייב העיד ולא השביעוהו ואם להעיד עליו חובה

העדות'. שבועת

מבאר: אברמסקי והגר"י

שבועת ב'קרבן התחייב שהמלך מדובר שגגות בהלכות

ולא להעיד, חייב היה כן כאשר למלוך, שעלה לפני העדות'

את להביא ועליו למלכות שנתמנה עד קרבנו את להביא הספיק

למלוך עלה שבינתיים למרות יחזקאלקרבנו ה"ד)(חזון פ"א .שבועות

ה'תשע"ב סיון כ"ט שלישי יום בעלים? מרשות מפקיע הפקר האם

:„È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ¯„� ˙ÂÎÏ‰BðéàL ét ìò óà ,ø÷ôää©¤§¥©©¦¤¥

.Ba øæçì Bì øeñàL ,øãð Bîk àeä éøä ¯ øãð¤¤£¥§¤¤¤¨©£Ÿ

החושן' סק"א)ה'קצות רעג נחשב(סי' הפקר שאין מכאן למד

לאחר גם אלא הבעלים, מרשות הדבר את המפקיע לקנין

לחזור הבעלים על האיסור לכן, ברשותו. הדבר נשאר ההפקר

עושה "דאי – דיבורו את לחלל רשאי שאינו נדר, מדין הוא בו

מרשותו". יצאה דכבר ליה תיפוק הא לכאן, נדר ענין מאי קנין,

שהפקיר הדבר יישאר ומת הפקיר שאם לומר צידד זה, ולפי

אין ומת והנודר נדר, משום אלא שאינו "כיון היורשים ברשות

סופר' ה'חתם אבל כו'". נדרו לקיים מחויבין יו"דהיורשין (שו"ת

שטז) לקיימוסי' מחויבין היורשין אין ומת שהנודר לחלק כתב

כאן ואילו ידועים", נכסים על חל ולא הנדר נתקיים שלא "מפני
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והנכסים הנדר" נתקיים כבר מפקיר' 'הריני בעלמא "בדיבור

עוד". הנכסים עם לבניו ו"מה הפקר נעשו

השלחן' ד)וה'ערוך רעג, מסתלק(סי' אכן שהמפקיר כתב

לחזור עליו אוסר שהנדר בגלל ולא שמפקיר אמירתו ע"י מנכסיו

אדם שיסתלק דוגמא רק היא לנדר הרמב"ם של וההשוואה בו.

ולכן אחרת. לרשות שיכנס מבלי גם בעלמא, בדיבור משלו

מנכסיו יהנה שלא "שכשנדר נדר: מדין בדוגמא השתמש

נכנסו". לא אחר ולרשות פיו, בדבור מהם מסתלק

" הרמב"ם בלשון לדייק יש זה, לפי הרי`xeqאך בו", לחזור

מרשותו יצא lekiהדבר epi`e?בו לחזור

הסמ"ע סק"ד)ופירש שבא(שם במי ולמחות לחזור שאסור

אפרים' וב'מחנה ח)(הל'לזכות. סו"ס מהפקר לחזורזכיה שגם כתב,

לבעל לפרוע או ההפקר מן זכיה בתורת שלא לעצמו ולקחת

להוציאו יכולים אנו שאין – בלבד איסור אלא "ליכא חובו

תובעים". לו שאין ממון דהוי ידו מתחת

ה'תשע"ב סיון ל' רביעי יום מותר? גורם' וזה 'זה מדוע

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈ¯„� ˙ÂÎÏ‰...Bøáç ìò åéúBøt øñBàä̈¥¥¨©£¥
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הרמב"ם כתב הראב"ד: ע"זוהקשה הי"ד)(הל' שדברפ"ז "כל

מדוע כן, ואם מותר". זה הרי – לו גורמין מותר ודבר אסור

לזרעים בנוסף הרי בנדר, עליו שנאסרו הפירות גידולי אסורים

לגידולם, גורמת היתר שהיא הקרקע גם האסורים, הפירות של

אמרו זה ב)ומטעם מח, בפירותיה"?(ע"ז מותר ערלה של "אגוז

הרדב"ז: ותירץ

יכול כי מתירין", לו "שיש איסור הוא בנדר הנאסר דבר

נדרו על מתיריןהי"ב)(לעיללהישאל לו שיש שדבר ומאחר ,

מותר". - גורם וזה "זה בו אומרים אין בטל, לא באלף אפילו

מילואים' ה'אבני בסוה"ס)ומבאר ו סי' :(בשו"ת

הר"ן כדעת סובר הרי"ף)הרמב"ם בדפי א, כא, ההיתר(ע"ז שיסוד ,

בעין שאיסור וכשם ברוב, ביטול מדין הוא גורם" וזה "זה של

– יחד והיתר איסור ידי על הנולד דבר כך היתר, ברוב בטל

לפחות הוא ביטול שכל ואף המותר. בגורם בטל האסור הגורם

גורם אלא איסור ממשות כאן שאין גורם", וזה ב"זה ברוב,

הרי ביטול, משום הוא שההיתר וכיון בטל. באחד אחד בלבד,

בטל. לא האסור ה'גורם' בטל, ואינו מתירין לו שיש בדבר

חסד' ה'תורת כתב הר"ן שיטת פי כא)ועל סי' :(או"ח

אברהם' ה'מגן ה)לדעת ס"ק תמ"ה סי' מבשל(א"ח או האופה ,

גם בהנאה, אסור שהחמץ כיון בחמץ, שהסיקוהו בתנור בפסח

"זה משום מותר אינו ומדוע בהנאה. אסורים והתבשיל המאפה

- ולבישול? לאפיה מצטרפים והחמץ העצים שהרי גורם" וזה

מדין הוא גורם" וזה "זה שהיתר כהר"ן סובר אברהם' ה'מגן כי

הגורם בטל, ואינו במשהו אסור בפסח שחמץ וכיון ביטול,

מתבטל. אינו האסור

ה'תשע"ב תמוז א' חמישי יום בדבר כשנוגע נדר התרת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈ¯„� ˙ÂÎÏ‰éða úéðä Bîöò ìò øñà̈©©©§£¨©§¥
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למלך': ה'משנה והקשה

חז"ל א)אמרו לב, ה'(ברכות פני את משה "ויחל הפסוק על

נדרו לו שהתיר מלמד – אמר רב חכמים: בו שנחלקו אלוקיו",

רש"י] - 'ואכלם'" שאמר הקב"ה של עצמו["דבורו שמסר אמר ושמואל ,

השאלה: ונשאלת מספרך. נא מחני אין ואם שנאמר למיתה,

שכן בדבר, נוגע היה והרי הנדר את משה התיר איך רב, לדעת

ואם ישראל" בשביל אלא גדולה לך נתתי "כלום למשה אמר ה'

גדולה? לו אין ח"ו ישראל אין

משה': ה'ישמח בעל ומבאר

מחני אין ואם חטאתם תשא "אם משה: דברי דיוק זהו אכן,

ואם חטאתם תשא "אם כך: הפסוק את לקרוא ויש מספרך". נא

הנדר את להתיר רצה משה כלומר, מספרך". נא מחני – אין

לסלק וכדי "נוגע" מלהיות לחדול עליו זאת לעשות שיוכל וכדי

תמחל אם בין – אין ואם חטאתם תשא אם אמר: נגיעתו את

הוא מצב שבכל וכיון מספרך. נא מחני – לאו אם ובין להם

התרה. התרתו שררתו, על מוותר

אמר רב זו: את זו משלימות בגמרא הדעות שתי זה ולפי

היה והרי הכיצד, יוקשה שלא וכדי נדרו". לו שהתיר "מלמד

כך בין למיתה" עצמו "שמסר – שמואל מסביר בדבר? נוגע

בדבר. נוגע איננו ושוב כך, ובין

אחר: באופן מבארים ויש

שצב)בילקוט בגמרא(רמז ואילו הנדר" לו "שהתיר היא הגרסה

הרמב"ם פסק והנה, נדרו". לו "שהפיר נאמר (שבועותשלפנינו

ה"ה) ואםפ"ו, הפרה. בלשון והבעל התרה בלשון מתיר שהחכם

'בעל'. של דין לו היה הנדר, את הפר שמשה הגמרא לגרסת כן

א) לג, (דברים האלוקים' 'איש נקרא שמשה הוא וההסבר

בזוהר ב)ככתוב רלו, ומעתה(ח"א דמטרנותא". "בעלה הוא שמשה

אינו בדבר שהנוגע הדין כי הנדר, את משה הפר איך לתמוה אין

שבינו בדברים גם מתיר הבעל אבל בחכם רק אמור להתיר, יכול

לבינה.

(285 'nr g"i wlg dxezd lr dle`be giyn hewli)

ה'תשע"ב תמוז ב' שישי יום ה'אמיתי' אדר

:Â ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈ¯„� ˙ÂÎÏ‰,úøaòî äðMäL òãé íàå§¦¨©¤©¨¨§ª¤¤
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בגמרא במחלוקת שנוי זה א)דין סג, מאיר,(נדרים רבי לדעת .

ואילו ראשון' 'אדר כותבים בשטרות א' אדר את לציין כשרוצים
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ּ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 ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ
אחת ּכל על ּכֹופר והּוא ּפעמים, וחמּׁשה ארּבעה ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָהּתֹובע
קרּבן חּיב זה הרי - ּדין ּבבית ׁשּלא ּבין ּדין ּבבית ּבין ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹואחת,

אח הֹודה ׁשאּלּו ּוׁשבּועה; ׁשבּועה ּכל על -אׁשם ׁשּכפר ר ְְִֶֶַַַַָָָָָָָ

ּפֹוטר ונמצא ּדין, ּבבית ׁשּכפר ּפי על אף לׁשּלם, חּיב ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה
על חּיב ּולפיכ הּתׁשלּומין, מן ּוכפירה ּכפירה ּבכל ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָעצמֹו

ּוׁשבּועה. ׁשבּועה ְְָָָּכל
.Èּתֹובעין חמּׁשה ׁשּיׁשהיּו ּפּקדֹון לנּו 'ּתן לֹו: ואֹומרין אֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָ

קרּבן אּלא חּיב אינֹו - ּבידי' לכם ׁשאין 'ׁשבּועה ,'ּביד ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָלנּו
,ל ולא ,ל ולא ,ל לא ּבידי, ל ׁשאין 'ׁשבּועה ְְְְְְְְִֵֶֶָָָֹֹֹאחד;

ואחת. אחת ּכל על חּיב - 'ל ְְְַַַַַַָָֹולא
.‡Èחברֹו לֹו ואבדהאמר וגזל יד ּותׂשּומת ּפּקדֹון לי 'ּתן : ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

אּלא חּיב אינֹו - ּבידי' ל ׁשאין 'ׁשבּועה ,'ּביד לי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיׁש
אּלּו הרי מּכּלן, אחת ּפרּוטה ּבידֹו לֹו היה ואפּלּו ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻאחת;

וחּיב. ְְְִִַָָמצטרפין
.·Èל ׁשאין ואבדה','ׁשבּועה וגזל יד ּותׂשּומת ּפּקדֹון ּבידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ואחת. אחת ּכל על ְַַַַַַָָחּיב
.‚È'ּביד לי ׁשּיׁש וכּסמין ּוׂשעֹורין חּטין לי 'ׁשבּועה'ּתן , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָֻ

ל ׁשאין 'ׁשבּועה אחת; אּלא חּיב אינֹו - ּבידי' ל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין
ואחת. אחת ּכל על חּיב - וכּסמין' ּוׂשעֹורין חּטין ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָֻּבידי

.„Èאֹותֹו ּתֹובעין חמּׁשה ּפּקדֹוןהיּו לנּו 'ּתן לֹו: ואֹומרין ְְְֲִִִִֵָָָָ
מהן: לאחד ואמר ,'ּביד לנּו ׁשּיׁש יד ּותׂשּומת ואבדה ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּגזל
ולא יד, ּותׂשּומת ואבדה וגזל ּפּקדֹון ּבידי ל ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ'ׁשבּועה
טענה ּכל על חּיב זה הרי - 'ל ולא ,ל ולא ,ל ולא ,ְְְְְְְֲֲֵֶַַַָָָֹֹֹל

א לכל אׁשם.וטענה, עׂשרים חּיב זה ונמצא ואחד; חד ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
.ÂËהּפּקדֹון ׁשאבד ּכטען ואחר ונׁשּבע, ּבֹו, ּכפר אֹו , ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָ

הּקרן מׁשּלם - והֹודה וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען וחזר ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהֹודה,
ׁשּנאמר: ּוׁשבּועה, ׁשבּועה ּכל על אחד וחמׁש ְְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָֹהראׁשֹון,
אחת. קרן על הרּבה חמׁשין רּבתה הּתֹורה ְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ"וחמׁשתיו",
וטען וחזר והֹודה, ונׁשּבע וכפר ארּבעה הּקרן היה ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּכיצד?
- והֹודה ונׁשּבע ׁשאבד וטען וחזר והֹודה, ונׁשּבע ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָׁשאבד

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשבעה. ְְְִֵֵֵֶַַָָֹמׁשּלם
.ÊËממֹון אינֹו מּפרּוטה, חברֹוּפחֹות הּתֹובע ,לפיכ ; ְְֲִִֵֵֵַַָָָָ

- ונׁשּבע וכפר ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות אֹו מּפרּוטה, ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָּבפחֹות
ּבּטּוי. ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ְְְִִִִַַַַָָָּפטּור

חּפרק ¤¤

מכרֹו‡. אֹו ּוטבחֹו חברֹו ׁשל ׁשֹורֹו ּבעלהּגֹונב ּותבעֹו , ְְְֲֵֵֶַַַָָָ
אֹומר: והּוא מכרּת', אֹו וטבחּת ׁשֹורי 'ּגנבּת לֹו: ואמר ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָהּׁשֹור
זה הרי - ונׁשּבע מכרּתי', ולא טבחּתי לא אבל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֹ'ּגנבּתיו,
אֹו ׁשּטבח מעצמֹו הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּפטּור
ׁשהּוא מּפני וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומֹו מׁשּלם היה לא - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמכר

ונ ּגנבה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּכפרקנס, ׁשּלא ּכמי זה מצא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּבּטּוי ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור ּולפיכ ְְְְִִִִִַַַַָָָָָממֹון,

טבח. והּוא טבח, ׁשּלא ׁשקר על נׁשּבע ׁשהרי -ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
לחברֹו·. האֹומר וכפרוכן עבּדי', את ׁשֹור 'המית : ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ

וסּמית ׁשּני 'הּפלּת לֹו: ואמר רּבֹו ׁשּתבע והעבד ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָונׁשּבע,
הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור - ונׁשּבע וכפר ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָעיני',
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אדר הוא א' אדר יהודה רבי ולדעת סתם 'אדר' הוא ב' אדר

שני'. כ'אדר לציין יש ב' אדר ואת סתם

התוספות כתבו וכן מאיר, רבי כדעת פוסק שםהרמב"ם (נדרים

הואסע"ב) ראשון אדר שהרי והראיה שני, אדר הוא סתם שאדר

הוא אדר החודשים סדר ולפי יום, כ"ט שני ואדר יום שלושים

שהרי ועוד, ה'אמיתי'. אדר הוא ב' שאדר אלא חסר, לעולם

ב'. באדר נחוג פורים

ראשון, אדר הוא סתם שאדר יהודה כרבי פוסק הראב"ד אך

הדשן' ה'תרומת פסק וכן הראשונים. רוב דעת רצד)וכן ולפי(סי' .

חל פשוטה, בשנה באדר, הנפטר של הזיכרון שיום כתב זה

ה'תרומת מוכיח שני באדר פורים ומקביעות ראשון. באדר

בגמרא שהרי התוספות, היפך ב)הדשן' ו, שפורים(מגילה מבואר

בניסן פסח לגאולת פורים גאולת לסמוך כדי שני באדר נקבע

העיקר. הוא ראשון אדר זה טעם שלולא ומשמע

מהרי"ל לא)ובשו"ת ב'(סי' שאדר יתכן כי זאת ראיה דוחה

א' באדר פורים את לקבוע ראוי היה מקום ומכל העיקרי הוא

בהזדמנות המצוה את לקיים ויש המצוות' על מעבירין 'אין כי

כדי ב' באדר פורים שקבעו אמרו זה טעם וכנגד הראשונה,

'אין בו שייך שאין זיכרון ביום זה, ולפי לגאולה. גאולה לסמוך

העיקר. שהוא ב' באדר לקובעו יש המצוות' על מעבירין

ערוך' ס"ח)וב'שלחן רכ סי' שאם(יו"ד יהודה כרבי הלכה נפסקה

אדר הוא כי ראשון, אדר עד אסור חודש' ראש 'עד אמר

אך ראשון. באדר היא הזיכרון יום קביעות זה ולפי העיקרי.

פוסק מצוה בר ובביאורלגבי ס"ט נה סי' או"ח שם)(ראה שהיאהגר"א

נדרים לגבי רק היא המחלוקת שלדעתו ונראה השני. באדר חלה

אדר על דעתם אם ונחלקו אדם, בני דעת קובעת בהם ושטרות,

העיקר הוא שני אדר ואיסורים דינים לגבי אך שני, או ראשון

קסג) סי' או"ח חת"ס .(ראה

ה'תשע"ב תמוז ג' קודש שבת אחת בבת והפרה קיום

:·Î ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÌÈ¯„� ˙ÂÎÏ‰,øôeîe íi÷' :dì øîà̈©¨©¨¨

.íi÷ äæ éøä ¯ 'úçà úáa§©©©£¥¤©¨

ב)הגמרא סט, "המקדש(נדרים המשנה לדין זו הלכה מדמה

מקודשת" לא מהן אחת אפילו – אחת בבת אחיות (קדושיןשתי

ב) גנ, חל אינו זה אחר בזה לחול יכול שאינו כל אחת,כי בבת ם

קידושי חלים לא אחותה את קידש כך ואחר אישה המקדש והרי

אחת כל כי חלים אינם אחת בבת בקידושין גם וכך האחות,

אחותה. קידושי את מונעת

הר"ן שם)ופירש אחת(נדרים אף אחיות שבקידושי כשם :

גם בתו, או אשתו נדר את ומפר המקיים גם כך מקודשת אינה

ואין הקמה אחר הפרה אין כי חלים אינם ההפרה וגם ההקמה

את להקים או להפר יכול הבעל או והאב הפרה, אחר הקמה

כרצונו. הנדר

ומפר שהמקיים כאן הרמב"ם דברי על הר"ן הקשה זה ולפי

כיון חלה אינה שההפרה כשם הרי – קיים" זה "הרי אחת בבת

ההפרה כי ההקמה תחול לא גם כך אותה, סותרת שההקמה

אותה! סותרת

הפרה ולא הקמה לא כאן שאין כיון משנה': ה'כסף ופירש

הנדר שותק, האב או הבעל כאשר כי קיום, כאן יש ממילא

קיים.

אברהם' א)וה'דבר מלואים טז, סי' של(ח"א ביאורו את הביא

מקוטנא: הגר"י

מצד אבל הפרה ולא הקמה לא כאן אין אכן הדיבור מצד

רק לחול צריכה להפר, והן לקיים הן שחשב הלב מחשבת

קיים" זה הרי בלבו "המקיים כי ואילוהי"ט)(לעילההקמה, ,

הפרה אינה בלב ה"ז)ההפרה .(לעיל

ביאר: מבריסק והגר"ח

לחול יכולה הקמה לאחר נדר,ze`ivnaההפרה ישנו שהרי ,

לחול יכולה אינה oicdאך cvnאין הנדר את שהקים לאחר כי

כי חלה אינה הפרה לאחר הקמה אבל להפר. רשות ze`ivnaלו

אבל להקים, מה ואין נדר oicdאין cvnנדר היה (אילו

שההפרה ומאחר ההפרה. לאחר תחול שההקמה יתכן במציאות)

אחר בזה שאינו "כל הרי הדין) (מצד ההקמה אחר חלה אינה

לחול יכולה היתה ההקמה אבל אינו" אחת בבת אפילו – זה

כאן יש אחת', 'בבת הם כאשר ולכן הדין) (מצד ההפרה אחר

וההפרה ההקמה) לפני היתה לא ההפרה (שהרי להקים נדר

ליך ומופר "קיים הרמב"ם פסק ולכן ההקמה, את סותרת אינה

קיים" זה הרי אחת הלוי)(חידושיבבת חיים .רבינו
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ּ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 ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ
אחת ּכל על ּכֹופר והּוא ּפעמים, וחמּׁשה ארּבעה ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָהּתֹובע
קרּבן חּיב זה הרי - ּדין ּבבית ׁשּלא ּבין ּדין ּבבית ּבין ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹואחת,

אח הֹודה ׁשאּלּו ּוׁשבּועה; ׁשבּועה ּכל על -אׁשם ׁשּכפר ר ְְִֶֶַַַַָָָָָָָ

ּפֹוטר ונמצא ּדין, ּבבית ׁשּכפר ּפי על אף לׁשּלם, חּיב ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה
על חּיב ּולפיכ הּתׁשלּומין, מן ּוכפירה ּכפירה ּבכל ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָעצמֹו

ּוׁשבּועה. ׁשבּועה ְְָָָּכל
.Èּתֹובעין חמּׁשה ׁשּיׁשהיּו ּפּקדֹון לנּו 'ּתן לֹו: ואֹומרין אֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָ

קרּבן אּלא חּיב אינֹו - ּבידי' לכם ׁשאין 'ׁשבּועה ,'ּביד ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָלנּו
,ל ולא ,ל ולא ,ל לא ּבידי, ל ׁשאין 'ׁשבּועה ְְְְְְְְִֵֶֶָָָֹֹֹאחד;

ואחת. אחת ּכל על חּיב - 'ל ְְְַַַַַַָָֹולא
.‡Èחברֹו לֹו ואבדהאמר וגזל יד ּותׂשּומת ּפּקדֹון לי 'ּתן : ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

אּלא חּיב אינֹו - ּבידי' ל ׁשאין 'ׁשבּועה ,'ּביד לי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיׁש
אּלּו הרי מּכּלן, אחת ּפרּוטה ּבידֹו לֹו היה ואפּלּו ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻאחת;

וחּיב. ְְְִִַָָמצטרפין
.·Èל ׁשאין ואבדה','ׁשבּועה וגזל יד ּותׂשּומת ּפּקדֹון ּבידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ואחת. אחת ּכל על ְַַַַַַָָחּיב
.‚È'ּביד לי ׁשּיׁש וכּסמין ּוׂשעֹורין חּטין לי 'ׁשבּועה'ּתן , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָֻ

ל ׁשאין 'ׁשבּועה אחת; אּלא חּיב אינֹו - ּבידי' ל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין
ואחת. אחת ּכל על חּיב - וכּסמין' ּוׂשעֹורין חּטין ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָֻּבידי

.„Èאֹותֹו ּתֹובעין חמּׁשה ּפּקדֹוןהיּו לנּו 'ּתן לֹו: ואֹומרין ְְְֲִִִִֵָָָָ
מהן: לאחד ואמר ,'ּביד לנּו ׁשּיׁש יד ּותׂשּומת ואבדה ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּגזל
ולא יד, ּותׂשּומת ואבדה וגזל ּפּקדֹון ּבידי ל ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ'ׁשבּועה
טענה ּכל על חּיב זה הרי - 'ל ולא ,ל ולא ,ל ולא ,ְְְְְְְֲֲֵֶַַַָָָֹֹֹל

א לכל אׁשם.וטענה, עׂשרים חּיב זה ונמצא ואחד; חד ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
.ÂËהּפּקדֹון ׁשאבד ּכטען ואחר ונׁשּבע, ּבֹו, ּכפר אֹו , ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָ

הּקרן מׁשּלם - והֹודה וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען וחזר ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהֹודה,
ׁשּנאמר: ּוׁשבּועה, ׁשבּועה ּכל על אחד וחמׁש ְְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָֹהראׁשֹון,
אחת. קרן על הרּבה חמׁשין רּבתה הּתֹורה ְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ"וחמׁשתיו",
וטען וחזר והֹודה, ונׁשּבע וכפר ארּבעה הּקרן היה ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּכיצד?
- והֹודה ונׁשּבע ׁשאבד וטען וחזר והֹודה, ונׁשּבע ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָׁשאבד

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשבעה. ְְְִֵֵֵֶַַָָֹמׁשּלם
.ÊËממֹון אינֹו מּפרּוטה, חברֹוּפחֹות הּתֹובע ,לפיכ ; ְְֲִִֵֵֵַַָָָָ

- ונׁשּבע וכפר ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות אֹו מּפרּוטה, ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָּבפחֹות
ּבּטּוי. ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ְְְִִִִַַַַָָָּפטּור

חּפרק ¤¤

מכרֹו‡. אֹו ּוטבחֹו חברֹו ׁשל ׁשֹורֹו ּבעלהּגֹונב ּותבעֹו , ְְְֲֵֵֶַַַָָָ
אֹומר: והּוא מכרּת', אֹו וטבחּת ׁשֹורי 'ּגנבּת לֹו: ואמר ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָהּׁשֹור
זה הרי - ונׁשּבע מכרּתי', ולא טבחּתי לא אבל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֹ'ּגנבּתיו,
אֹו ׁשּטבח מעצמֹו הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּפטּור
ׁשהּוא מּפני וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומֹו מׁשּלם היה לא - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמכר

ונ ּגנבה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּכפרקנס, ׁשּלא ּכמי זה מצא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּבּטּוי ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור ּולפיכ ְְְְִִִִִַַַַָָָָָממֹון,

טבח. והּוא טבח, ׁשּלא ׁשקר על נׁשּבע ׁשהרי -ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
לחברֹו·. האֹומר וכפרוכן עבּדי', את ׁשֹור 'המית : ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ

וסּמית ׁשּני 'הּפלּת לֹו: ואמר רּבֹו ׁשּתבע והעבד ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָונׁשּבע,
הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור - ונׁשּבע וכפר ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָעיני',
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ממֹון‚. מחּיבת ׁשאינּה ּבעדּות קרקעֹות,ּתבען ּבעדּות אֹו , ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו ׁשטרֹות, אֹו עבדים, ְְְְְְְְֲִִִִַָָָאֹו
ׁשּדֹומה ממֹון עדּות ּכפירת על אּלא חּיבין ׁשאינן ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהעדּות;
ּבּפרׁשה, הּכתּוב ׁשּפרטן ואבדה וגזל יד ּותׂשּומת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָלפּקדֹון

זה. יּתן לזה, ּוכׁשּיעידּו ממֹון; ׁשּגּופן מּטלטלין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהן
וכפרּו„. קנס, עדי הּמׁשּביע העדּות;וכן מּׁשבּועת ּפטּורין - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָ

ואף מּלׁשּלם, יּפטר - ּבּקנס והֹודה הּנתּבע קדם ׁשאם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמּפני
ׁשּלא העדים נמצאּו והעידּו. ּכן אחר העדים ׁשּבאּו ּפי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹעל
היא הּנתּבע ּכפירת עם עדּותן אּלא לבּדּה, ּבעדּותן זה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחּיבּו
אם - עדּותן ּתֹועיל לא הֹודה, ואם והֹואיל אֹותֹו; ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹהמחּיבת

ּפטּורין. ונׁשּבעּו, ּבּה ְְְְְִִָָּכפרּו
אני‰. ּפלֹוני'מׁשּביעכם ּביד לי ׁשּיׁש לי ותעידּו ׁשּתבֹואּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָ

חּיבין - וכפרּו וחמּׁשה', ארּבעה ותׁשלּומי ּכפל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּתׁשלּומי
הּכפל מּפני לא ממֹון, ׁשהּוא הּקרן מּפני העדּות, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשבּועת
ּפּתה אֹו ּפלֹוני ׁשאנס לֹו ׁשּיעידּו הׁשּביען אם וכן קנס. ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהּוא
והּפגם, הּבׁשת מּפני העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין - וכפרּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבּתֹו,
ּכל וכן הּקנס. מּפני לא מׁשּלם, הּנתּבע ּבהן הֹודה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשאם

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Âהעדּות ּבׁשבּועת חּיבין העדים ויּׁשבעּואין ׁשּיכּפרּו עד , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

קדמּו אם אבל ׁשלּוחֹו; אֹו עצמֹו הּדין ּבעל ּתביעת ְְְְֲִִִַַַַַַַָָאחר
העדּות. מּׁשבּועת ּפטּורין ׁשּיתּבעם, קדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹונׁשּבעּו

.Êאחריהן הֹול הּתֹובע ראּו אּתהּכיצד? 'לּמה לֹו: אמרּו , ְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
אּלּו הרי - עדּות' ל יֹודעין אנּו ׁשאין ׁשבּועה אחרינּו? ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָּבא
הן אּלא הּתֹובע, ּתבען ׁשּלא מּפני העדּות; מּׁשבּועת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּפטּורין
הּנתּבע, הׁשּביען אם וכן עצמם. ּבתביעת ונׁשּבעּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָקדמּו
לֹו', ותעידּו ׁשּתבֹואּו עדּות, אֹותי ׁשּתֹובע לזה ּתדעּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ'ׁשאם
ׁשּיׁשּביעם עד העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָוכפרּו
ׁשּיׁש ויעידּו ׁשּיבֹואּו הׁשּביעם אם לֹומר צרי ואין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתֹובע.
זה ׁשאין ּפטּורין, ׁשהם - וכפרּו ממֹון, ּפלֹוני ּביד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָלפלֹוני

ּדין הרי[של]ּתֹובע - לעדּות ׁשבּועה קדמה אם וכן עצמֹו. ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָ
אלה, קֹול "וׁשמעה ׁשּנאמר: העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָאּלּו

עד" ׁשּקדמה[-מכבר]והּוא לא לּׁשבּועה, עדּות ׁשּקדמה - ְְְְֵֵֶֶַָָָָָֹ
לעדּות. ְֵָָׁשבּועה

.Áעליכם אני 'מׁשּביע ׁשּתבֹואּוּכיצד? עדּות לי ּכׁשּתדעּון , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
ּותבעם כן, אחרי עדּות לֹו וידעּו 'אמן', ואמרּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָּותעידּוני',

העדּות. מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - ּבֹו וכפרּו ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָלהעיד
.Ëׁשּייחד עד העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין העדים אֹותםאין ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ואמר: הּכנסת ּבבית עמד ּכיצד? יּׁשבעּו. אֹו ויׁשּביעם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּתֹובע
וענּו לי', ויעיד ׁשּיבֹוא עדּות לי ׁשּידע מי ּכל אני, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ'מׁשּביע
- ּבֹו וכפרּו עדיו, ּתבע ּכ ואחר ּבכללם, ועדיו 'אמן', ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֻּכּלם
עדיו יחד ׁשּלא מּפני העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹהרי
ּכל אני 'מׁשּביע אמר: אם אבל עצמם. ּבפני ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָּבׁשבּועה
והיּו לי', ויעידּו ׁשּיבֹואּו עדּות לי ידעּו ׁשאם ּכאן, ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָהעֹומדים
ׁשהרי העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין אּלּו הרי - וכפרּו ּבכללם, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָעדיו

ּבכל אחרים.יחדן ל ְֲֲִִִֵַָ
.Èלעדים אמר אם ּבידוכן מנה לי ׁשּיׁש לי והעידּו 'ּבֹואֹו : ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּידע מי 'ּכל והׁשּביע: הּכנסת ּבבית עמד ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּפלֹוני',

חּיבין, אּלּו הרי - העידּו ולא ּבאּו ולא ויעיד', יבֹוא עדּות ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹלי
ּתבען ויהיהׁשהרי הּכנסת, ּבבית ׁשם ׁשּיהיּו והּוא, ּתחּלה; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ענּו אם - ּדין ּבית ּבפני היּו לא אם אבל ּדין. ּבית ְֲִִִִִֵֵֵָָָָֹׁשם
ּדין; ּבבית ּבעדּותן ּכׁשּיכּפרּו העדּות ּבׁשבּועת חּיבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ'אמן',

חּיבין. אינן 'אמן', ענּו לא ְִִֵֵַָָָָֹואם
.‡Èּבׁשבּועה עדיו הּמׁשּביע 'מצּוהאחד להם: ׁשאמר אֹו , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

אּלּו הרי - ּבׁשבּועה' אני 'אֹוסרכם ּבׁשבּועה', עליכם ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָאני
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבכּנּוי, אֹו ּבּׁשם ׁשּיׁשּביעם והּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָחּיבין;

.·Èמּכירין ׁשהן ּבלׁשֹון ׁשּיׁשּביעם עד חּיבין, העדים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואין
.אֹותּה ָ

.‚Èאּלא העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין העדים ׁשאין למדּת, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנה
דברים עׂשרה ּפי וׁשּתהיהעל הּתֹובע, ׁשּיתּבעם הן: ואּלּו ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הּנתּבע וׁשּיתחּיב הּמּטלטל, ממֹון וׁשּיהיה ממֹון, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעדּות
ׁשּתבען אחר וׁשּיכּפרּו העידּו, אם לבּדּה ּבעדּותן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלׁשּלם
אֹו ּבּׁשם ׁשבּועה ׁשם וׁשּתהיה ּדין, ּבבית וׁשּיכּפרּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּתֹובע,

העדּות ידיעת וׁשּתקּדם ּבעתּבכּנּוי, עדיו וׁשּייחד לּׁשבּועה, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשהן ּבלׁשֹון הּׁשבּועה וׁשּתהיה הּתביעה, ּבעת אֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשבּועה

אֹותּה. ִִַָמּכירין
.„È'ּפטּור' ׁשאמרנּו מקֹום אבלּכל העדּות; מּׁשבּועת [עם- ְְֲִֵֶַַָָָָָָ

ּבּטּוי.זאת,] ּבׁשבּועת 'אמן'חּיב ׁשענה אֹו ׁשּנׁשּבע, והּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
המחּיב אבל ׁשקר. על נׁשּבע ׁשהרי אחר, הׁשּביעֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻאם
ואף ׁשקר, על נׁשּבע ׁשהּוא ּפי על אף - העדּות ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּבׁשבּועת
אּלא ּבּטּוי, ׁשבּועת מּׁשּום חּיב אינֹו - מזיד ׁשהּוא ּפי ְִִִִֵֵֶֶַַַָָעל
ׁשבּועת הֹוציא הּכתּוב ׁשהרי ּבלבד; העדּות ׁשבּועת ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָמּׁשּום
ּבקרּבן, ּכּׁשֹוגג ּבּה הּמזיד לחּיב ּבּטּוי, ׁשבּועת מּכלל ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהעדּות
מּמיני אחד ּבמין - מאּלה" "לאחת ׁשּנאמר: ּבמלקּות, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹלא
מינין, ּבׁשני מחּיבֹו אּתה ואין הּנׁשּבע, מחּיב אּתה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָׁשבּועֹות

ׁשבּועת[-כדי]עד ּובדין העדּות ׁשבּועת ּבדין חּיב ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
ִּבּטּוי.

.ÂËלי ׁשּיׁש לי, ותעידּו תבֹואּו לא אם עליכם, אני ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ'מׁשּביע
ׁשאין 'ׁשבּועה ואבדה', ּגזל יד ּותׂשּומת ּפּקדֹון ּפלֹוני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּביד
ׁשאין 'ׁשבּועה אחת; אּלא חּיבין אינן - עדּות' ל יֹודעין ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאנּו
יד ּותׂשּומת ּפּקדֹון ּפלֹוני ּביד ל ׁשּיׁש עדּות ל יֹודעין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָאנּו

ואבדה' ואחת.ּגזל אחת ּכל על חּיבין , ְֲִֵֵַַַַַַַָָָָ
.ÊËלי ׁשּיׁש לי, ותעידּו תבֹואּו לא אם עליכם, אני ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ'מׁשּביע

וכּסמין' ּוׂשעֹורין חּטין ּפלֹוני יֹודעיןּביד אנּו ׁשאין 'ׁשבּועה , ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָֻ
יֹודעין אנּו ׁשאין 'ׁשבּועה אחת; אּלא חּיבין אינן - עדּות' ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָל
חּיבין וכּסמין', ּוׂשעֹורין חּטין ּפלֹוני ּביד ל ׁשּיׁש עדּות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֻל

ואחת. אחת ּכל ְַַַַַָעל
.ÊÈלהם להעיד רּבים אֹותם ּתבעּו אם 'ׁשבּועהוכן ואמרּו: , ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָ

'לא אחת; אּלא חּיבין אינם - עדּות' לכם יֹודעין אנּו ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ּכדר ואחת, אחת ּכל על חּיבין - 'ל ולא ,ל ולא ,ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָֹֹל

הּפּקדֹון. ּבׁשבּועת ְְִִֵֶַַַָׁשּבארנּו
.ÁÈעדּות לֹו יֹודע ׁשהּוא לחברֹו יֹודעהּנׁשּבע ׁשאינֹו ונמצא , ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ולא העדּות ׁשבּועת לא ּכאן ואין ּפטּור, זה הרי - עדּות ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָֹֹלֹו
ׁשּיׁש ּבדבר אּלא אינּה ּבּטּוי ׁשּׁשבּועת מּפני ּבּטּוי; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשבּועת
אין עדּות', ל יֹודע ׁשאיני 'ׁשבּועה יאמר: ואם והן, לאו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּבֹו
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ּבׁשבּועת חּיב אבל קנס. ׁשהּוא מּפני מׁשּלם, היה לא -ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָֹּבּטּוי.

קנס‚. ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר חברֹו את אֹותֹוהּתֹובע מׁשּלם ׁשאינֹו , ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
אֹותֹו מׁשּלם ׁשהּוא ממֹון ּבֹו ויׁש ׁשּבארנּו, ּכמֹו עצמֹו ּפי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָעל
מּׁשּום חּיב זה הרי - ונׁשּבע הּדבר ּבכל וכפר עצמֹו, ּפי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָעל
ּפּתית אֹו 'אנסּת לֹו: ואמר ּתבעֹו ּכיצד? הּפּקדֹון. ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָׁשבּועת
חּיב - ונׁשּבע ּפּתיתי', ולא אנסּתי 'לא אֹומר: והּוא ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָֹֹּבּתי',
ּפי על קנס מׁשּלם ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף הּפּקדֹון; ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבׁשבּועת

ּופגם ּבׁשת מׁשּלם היה - לֹו הֹודה אּלּו ערך]עצמֹו, [ירידת ְְְִֵֶַַָָָָֹ
אֹומר: והּוא ׁשֹורי', 'ּגנבּת לחברֹו: האֹומר וכן עצמֹו. ּפי ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָעל
ּפי על ׁשאף הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע ּגנבּתי', ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָֹ'לא
הּקרן את הּוא מׁשּלם ּבהֹודאתֹו, ּכפל מׁשּלם ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשאינֹו

ְָָּבהֹודאתֹו.
חּבּורה'„. ּבי 'עׂשית לחברֹו: 'לאהאֹומר אֹומר: והּוא , ְֲִִֵֵֵַַָָָָֹ

המית', 'לא אֹומר: והּוא ׁשֹורי', את ׁשֹור 'המית ְְִִִִִֵֵֵֶָֹעׂשיתי';
חּיב היה לֹו, הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָונׁשּבע

ְֵַלׁשּלם.
חּנם‰. לׁשֹומר ׁשֹורֹו לֹו:נתן ואמר ּתבעֹו - הּׁשֹור ּומת , ְְְִֵֵַַַָָָָ

אצלי הפקדּת 'לא לֹו: אמר ?'אצל ׁשהפקדּתי ׁשֹורי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ'היכן
- ונׁשּבע 'אבד', אֹו ונגנב', 'הפקדּת לֹו: ׁשאמר אֹו ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָּכלּום',
הּדבר ואמר הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור זה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהרי
חּנם. ׁשֹומר ׁשהּוא מּפני ממֹון, לׁשּלם חּיב היה לא - ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכׁשהיה
ׁשקר. על נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ׁשבּועת מּׁשּום הּוא חּיב ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָאבל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Âלחברֹו ׁשֹורֹו ׁשֹוריהׁשאיל 'היכן לֹו: ואמר ּותבעֹו , ְְְֲִִִֵֵַַָָָ

'נגנב' הּׁשֹואל: לֹו ואמר מת, הּׁשֹור והרי מּמּני'? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּׁשאלּת
הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - זה על ונׁשּבע 'אבד', ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאֹו
מקֹום ּומּכל ּבכפירתֹו, הּתׁשלּומין מן עצמֹו ּפטר לא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשהרי
- נׁשּבה אֹו אבד אֹו נגנב אֹו ׁשּמת ּבין לׁשּלם, הּוא ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָחּיב
הּוא חּיב אבל ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשֹואל, ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָמּפני
ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשקר. על נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ׁשבּועת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹמּׁשּום

ֶָּבזה.
.Êהּכלל אּלאזה הּתׁשלּומין מן עצמֹו ּפֹוטר ׁשאינֹו ּכל : ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּתֹובע ׁשהׁשּביעֹו ּבין עצמֹו, מּפי ּבין - ונׁשּבע זֹו, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָּבכפירה
ענה ׁשּלא ּפי על אף הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת חּיב זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוכפר

מּפיו. ׁשבּועה הֹוציא ולא ְְִִִֵָָֹ'אמן'
.Áחברֹו ׁשֹור והּואהּגֹונב ׁשֹורי', 'ּגנבּת לֹו: ואמר ּותבעֹו , ְְְְֲִֵֵַַַָָָָ

ּטיבֹו 'מה ּגנבּתי', 'לא זה][=אֹומר: 'אּתהכיצד ?'אצל ְְְִִֵֶַַַָָֹ
ׁשאּלּו הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע אצלי', ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָהפקדּתֹו
ועכׁשו מקֹום, מּכל הּׁשֹור ּדמי לׁשּלם חּיב היה ׁשּגנבֹו, ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהֹודה
הּגנבה מן זֹו ּבכפירה עצמֹו ּפטר הרי הּוא', 'ּפּקדֹון ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשאמר
היה זֹו, הֹודאה אחר אבד אֹו הּׁשֹור נגנב ׁשאם האבדה, ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּומן

מּלׁשּלם. ְִֵַָּפטּור
.Ëׁשּׂשכרֹו טען אם הּפּקדֹון;וכן ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע , ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

טען אם וכן הּמתה. ּומן הּׁשבּורה מן עצמֹו ּפטר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהרי
הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע לי', 'הׁשאלּתהּו ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָואמר:

ׁשּיתּבאר ּכמֹו מלאכה, ּבׁשעת הּמתה מן עצמֹו ּפטר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהרי
ׁשאלה. ְְְִֵָּבהלכֹות

.Èּגנבּתי 'לא לֹו: אמר אם ,הפקדּתֹולפיכ אּתה אּלא , ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹ
ׁשֹור והרי לי, 'הׁשאלּתהּו אֹו לׁשמרֹו', 'ׂשכרּתני אֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָאצלי',
מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - זה על ונׁשּבע קחהּו', ,ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָלפני
זֹו ּבכפירה עצמֹו ּפטר ולא ּבּקרן, הֹודה ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּפּקדֹון;

ְִמּכלּום.
.‡Èלי מכרּתֹו 'אּתה לֹו: אמר אם ּדמיווכן נתּתי לא ועדין , ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ

לֹו: ׁשאמר אֹו ;'לפני ׁשֹור הרי אֹו ּדמיו, קח ּתרצה אם -ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּתרצה אם - ל ׁשאעׂשה מלאכה ּבׂשכר לי נתּתֹו ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָ'אּתה
ולא מצאתיו, ּבּדר 'ּתֹועה ;'ול קחּנּו אֹו ,ל ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשאעׂשה
ׁשאמר: אֹו ,'ול קחּנּו ׁשּידעּתי, עכׁשו ,ׁשּל ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָידעּתי
טענה ּכל על ונׁשּבע ,'לפני הּוא והרי רץ, ּפרתי ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָ'אחר

ּפטּור - עצמֹומאּלּו ּפטר לא ׁשהרי הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
וח ׁשקר.מּכלּום; על נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ּבׁשבּועת ּיב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָ

.·Èׁשּתפין לׁשני ממֹון חּיב ׁשהיה מהן,מי אחד ּותבעֹו , ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
ממֹון. ּכפר ׁשהרי הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע ּבֹו, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָוכפר
לויתי 'לא ואמר: מהן לאחד ּבּכל והֹודה ׁשניהם, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּתבעּוהּו
ׁשהרי הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ּפטּור - ונׁשּבע לבּדֹו', מּזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאּלא

ּבּטּוי. ּבׁשבּועת חּיב אבל מּכלּום; עצמֹו ּפטר ְְְֲִִִַַַַָָָֹלא
.‚Èּבׁשטר מלוה עליו ׁשהיתה מי -וכן ונׁשּבע ּבּה וכפר , ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

הּקרקע, נׁשּתעּבד ּבּׁשטר ׁשהרי הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּפטּור
ּבקרקע ׁשהּכֹופר ּבארנּו ּוכבר ּבקרקע, ּככֹופר זה ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָונמצא
נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּפטּור

ׁשקר. ֶֶַעל
.„Èּבלבד ּבעדים מלוה עליו חּיבהיתה - ונׁשּבע וכפר , ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָ

עּתה. מּלׁשּלם ּבכפירתֹו עצמֹו ּפטר ׁשהרי הּפּקדֹון, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבׁשבּועת
ׁשּלא ונמצא לׁשּלם, יתחּיב העדים, ׁשּכׁשּיבֹואּו ּפי על ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹואף
יבֹואּו לא וׁשּמא ּבעּתּה; הֹועילה הרי - ּכפירתֹו לֹו ְְְֲִִִִֵֶָָָָָָֹהֹועילה

עדּותן ּתתקּים ולא יבֹואּו אֹו הדיינים]עדים, אֹו[בחקירת , ְְִִֵֵֵַָָֹ
חּיב. ּולפיכ ְְִִַָָָיּפסלּו,

טּפרק ¤¤

ּבעדּותן‡. הּנתּבע ׁשּיתחּיב עדּות לֹו להעיד עדיו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּתֹובע
ּבעדּותן וכפרּו הּמּטלטל, ממֹון זה לתֹובע לּתן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָלבּדּה
לבית חּוץ ׁשּנׁשּבעּו ּבין ּדין, ּבבית ׁשּנׁשּבעּו ּבין - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶונׁשּבעּו
ׁשהרי העדּות, ׁשבּועת מּׁשּום חּיבין אּלּו הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָּדין
וכפרּו הּתֹובע, הׁשּביען אם וכן ּבכפירתן. ממֹון ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָהפסידּוהּו
אחר 'אמן' ענּו ולא הן, נׁשּבעּו ׁשּלא ּפי על אף - ְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹּבֹו
ׁשּיׁשּביעם והּוא, חּיבין; אּלּו הרי ׁשּכפרּו, ּכיון - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשבּועתֹו

ּדין. ְִֵּבבית
העדּות·. ּבׁשבּועת חּיבין העדים ּבעדּותןאין ׁשּיכּפרּו עד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּנׁשּבעּו ּבין ּדין, ּבבית הׁשּביען אֹו ׁשּנׁשּבעּו ּבין ּדין; ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָּבבית
ּדין לבית חּוץ הׁשּביען אמן]אֹו ּדין[וענו ּבבית הּכפירה - ְְְְִִִִִֵֵַָָ

ׁשּיּגיד מקֹום - עֹונֹו" ונׂשא יּגיד, לא "אם ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּבלבד,
יתחּיב. ׁשם יּגיד לא ׁשאם הּוא ְְִִִִֵֶַַָֹויֹועיל,
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ממֹון‚. מחּיבת ׁשאינּה ּבעדּות קרקעֹות,ּתבען ּבעדּות אֹו , ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו ׁשטרֹות, אֹו עבדים, ְְְְְְְְֲִִִִַָָָאֹו
ׁשּדֹומה ממֹון עדּות ּכפירת על אּלא חּיבין ׁשאינן ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהעדּות;
ּבּפרׁשה, הּכתּוב ׁשּפרטן ואבדה וגזל יד ּותׂשּומת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָלפּקדֹון

זה. יּתן לזה, ּוכׁשּיעידּו ממֹון; ׁשּגּופן מּטלטלין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהן
וכפרּו„. קנס, עדי הּמׁשּביע העדּות;וכן מּׁשבּועת ּפטּורין - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָ

ואף מּלׁשּלם, יּפטר - ּבּקנס והֹודה הּנתּבע קדם ׁשאם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמּפני
ׁשּלא העדים נמצאּו והעידּו. ּכן אחר העדים ׁשּבאּו ּפי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹעל
היא הּנתּבע ּכפירת עם עדּותן אּלא לבּדּה, ּבעדּותן זה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחּיבּו
אם - עדּותן ּתֹועיל לא הֹודה, ואם והֹואיל אֹותֹו; ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹהמחּיבת

ּפטּורין. ונׁשּבעּו, ּבּה ְְְְְִִָָּכפרּו
אני‰. ּפלֹוני'מׁשּביעכם ּביד לי ׁשּיׁש לי ותעידּו ׁשּתבֹואּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָ

חּיבין - וכפרּו וחמּׁשה', ארּבעה ותׁשלּומי ּכפל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּתׁשלּומי
הּכפל מּפני לא ממֹון, ׁשהּוא הּקרן מּפני העדּות, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשבּועת
ּפּתה אֹו ּפלֹוני ׁשאנס לֹו ׁשּיעידּו הׁשּביען אם וכן קנס. ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהּוא
והּפגם, הּבׁשת מּפני העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין - וכפרּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבּתֹו,
ּכל וכן הּקנס. מּפני לא מׁשּלם, הּנתּבע ּבהן הֹודה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשאם

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Âהעדּות ּבׁשבּועת חּיבין העדים ויּׁשבעּואין ׁשּיכּפרּו עד , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

קדמּו אם אבל ׁשלּוחֹו; אֹו עצמֹו הּדין ּבעל ּתביעת ְְְְֲִִִַַַַַַַָָאחר
העדּות. מּׁשבּועת ּפטּורין ׁשּיתּבעם, קדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹונׁשּבעּו

.Êאחריהן הֹול הּתֹובע ראּו אּתהּכיצד? 'לּמה לֹו: אמרּו , ְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
אּלּו הרי - עדּות' ל יֹודעין אנּו ׁשאין ׁשבּועה אחרינּו? ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָּבא
הן אּלא הּתֹובע, ּתבען ׁשּלא מּפני העדּות; מּׁשבּועת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּפטּורין
הּנתּבע, הׁשּביען אם וכן עצמם. ּבתביעת ונׁשּבעּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָקדמּו
לֹו', ותעידּו ׁשּתבֹואּו עדּות, אֹותי ׁשּתֹובע לזה ּתדעּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ'ׁשאם
ׁשּיׁשּביעם עד העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָוכפרּו
ׁשּיׁש ויעידּו ׁשּיבֹואּו הׁשּביעם אם לֹומר צרי ואין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתֹובע.
זה ׁשאין ּפטּורין, ׁשהם - וכפרּו ממֹון, ּפלֹוני ּביד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָלפלֹוני

ּדין הרי[של]ּתֹובע - לעדּות ׁשבּועה קדמה אם וכן עצמֹו. ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָ
אלה, קֹול "וׁשמעה ׁשּנאמר: העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָאּלּו

עד" ׁשּקדמה[-מכבר]והּוא לא לּׁשבּועה, עדּות ׁשּקדמה - ְְְְֵֵֶֶַָָָָָֹ
לעדּות. ְֵָָׁשבּועה

.Áעליכם אני 'מׁשּביע ׁשּתבֹואּוּכיצד? עדּות לי ּכׁשּתדעּון , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
ּותבעם כן, אחרי עדּות לֹו וידעּו 'אמן', ואמרּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָּותעידּוני',

העדּות. מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - ּבֹו וכפרּו ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָלהעיד
.Ëׁשּייחד עד העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין העדים אֹותםאין ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ואמר: הּכנסת ּבבית עמד ּכיצד? יּׁשבעּו. אֹו ויׁשּביעם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּתֹובע
וענּו לי', ויעיד ׁשּיבֹוא עדּות לי ׁשּידע מי ּכל אני, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ'מׁשּביע
- ּבֹו וכפרּו עדיו, ּתבע ּכ ואחר ּבכללם, ועדיו 'אמן', ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֻּכּלם
עדיו יחד ׁשּלא מּפני העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹהרי
ּכל אני 'מׁשּביע אמר: אם אבל עצמם. ּבפני ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָּבׁשבּועה
והיּו לי', ויעידּו ׁשּיבֹואּו עדּות לי ידעּו ׁשאם ּכאן, ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָהעֹומדים
ׁשהרי העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין אּלּו הרי - וכפרּו ּבכללם, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָעדיו

ּבכל אחרים.יחדן ל ְֲֲִִִֵַָ
.Èלעדים אמר אם ּבידוכן מנה לי ׁשּיׁש לי והעידּו 'ּבֹואֹו : ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּידע מי 'ּכל והׁשּביע: הּכנסת ּבבית עמד ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּפלֹוני',

חּיבין, אּלּו הרי - העידּו ולא ּבאּו ולא ויעיד', יבֹוא עדּות ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹלי
ּתבען ויהיהׁשהרי הּכנסת, ּבבית ׁשם ׁשּיהיּו והּוא, ּתחּלה; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ענּו אם - ּדין ּבית ּבפני היּו לא אם אבל ּדין. ּבית ְֲִִִִִֵֵֵָָָָֹׁשם
ּדין; ּבבית ּבעדּותן ּכׁשּיכּפרּו העדּות ּבׁשבּועת חּיבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ'אמן',

חּיבין. אינן 'אמן', ענּו לא ְִִֵֵַָָָָֹואם
.‡Èּבׁשבּועה עדיו הּמׁשּביע 'מצּוהאחד להם: ׁשאמר אֹו , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

אּלּו הרי - ּבׁשבּועה' אני 'אֹוסרכם ּבׁשבּועה', עליכם ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָאני
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבכּנּוי, אֹו ּבּׁשם ׁשּיׁשּביעם והּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָחּיבין;

.·Èמּכירין ׁשהן ּבלׁשֹון ׁשּיׁשּביעם עד חּיבין, העדים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואין
.אֹותּה ָ

.‚Èאּלא העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין העדים ׁשאין למדּת, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנה
דברים עׂשרה ּפי וׁשּתהיהעל הּתֹובע, ׁשּיתּבעם הן: ואּלּו ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הּנתּבע וׁשּיתחּיב הּמּטלטל, ממֹון וׁשּיהיה ממֹון, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעדּות
ׁשּתבען אחר וׁשּיכּפרּו העידּו, אם לבּדּה ּבעדּותן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלׁשּלם
אֹו ּבּׁשם ׁשבּועה ׁשם וׁשּתהיה ּדין, ּבבית וׁשּיכּפרּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּתֹובע,

העדּות ידיעת וׁשּתקּדם ּבעתּבכּנּוי, עדיו וׁשּייחד לּׁשבּועה, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשהן ּבלׁשֹון הּׁשבּועה וׁשּתהיה הּתביעה, ּבעת אֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשבּועה

אֹותּה. ִִַָמּכירין
.„È'ּפטּור' ׁשאמרנּו מקֹום אבלּכל העדּות; מּׁשבּועת [עם- ְְֲִֵֶַַָָָָָָ

ּבּטּוי.זאת,] ּבׁשבּועת 'אמן'חּיב ׁשענה אֹו ׁשּנׁשּבע, והּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
המחּיב אבל ׁשקר. על נׁשּבע ׁשהרי אחר, הׁשּביעֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻאם
ואף ׁשקר, על נׁשּבע ׁשהּוא ּפי על אף - העדּות ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּבׁשבּועת
אּלא ּבּטּוי, ׁשבּועת מּׁשּום חּיב אינֹו - מזיד ׁשהּוא ּפי ְִִִִֵֵֶֶַַַָָעל
ׁשבּועת הֹוציא הּכתּוב ׁשהרי ּבלבד; העדּות ׁשבּועת ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָמּׁשּום
ּבקרּבן, ּכּׁשֹוגג ּבּה הּמזיד לחּיב ּבּטּוי, ׁשבּועת מּכלל ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהעדּות
מּמיני אחד ּבמין - מאּלה" "לאחת ׁשּנאמר: ּבמלקּות, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹלא
מינין, ּבׁשני מחּיבֹו אּתה ואין הּנׁשּבע, מחּיב אּתה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָׁשבּועֹות

ׁשבּועת[-כדי]עד ּובדין העדּות ׁשבּועת ּבדין חּיב ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
ִּבּטּוי.

.ÂËלי ׁשּיׁש לי, ותעידּו תבֹואּו לא אם עליכם, אני ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ'מׁשּביע
ׁשאין 'ׁשבּועה ואבדה', ּגזל יד ּותׂשּומת ּפּקדֹון ּפלֹוני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּביד
ׁשאין 'ׁשבּועה אחת; אּלא חּיבין אינן - עדּות' ל יֹודעין ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאנּו
יד ּותׂשּומת ּפּקדֹון ּפלֹוני ּביד ל ׁשּיׁש עדּות ל יֹודעין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָאנּו

ואבדה' ואחת.ּגזל אחת ּכל על חּיבין , ְֲִֵֵַַַַַַַָָָָ
.ÊËלי ׁשּיׁש לי, ותעידּו תבֹואּו לא אם עליכם, אני ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ'מׁשּביע

וכּסמין' ּוׂשעֹורין חּטין ּפלֹוני יֹודעיןּביד אנּו ׁשאין 'ׁשבּועה , ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָֻ
יֹודעין אנּו ׁשאין 'ׁשבּועה אחת; אּלא חּיבין אינן - עדּות' ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָל
חּיבין וכּסמין', ּוׂשעֹורין חּטין ּפלֹוני ּביד ל ׁשּיׁש עדּות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֻל

ואחת. אחת ּכל ְַַַַַָעל
.ÊÈלהם להעיד רּבים אֹותם ּתבעּו אם 'ׁשבּועהוכן ואמרּו: , ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָ

'לא אחת; אּלא חּיבין אינם - עדּות' לכם יֹודעין אנּו ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ּכדר ואחת, אחת ּכל על חּיבין - 'ל ולא ,ל ולא ,ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָֹֹל

הּפּקדֹון. ּבׁשבּועת ְְִִֵֶַַַָׁשּבארנּו
.ÁÈעדּות לֹו יֹודע ׁשהּוא לחברֹו יֹודעהּנׁשּבע ׁשאינֹו ונמצא , ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ולא העדּות ׁשבּועת לא ּכאן ואין ּפטּור, זה הרי - עדּות ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָֹֹלֹו
ׁשּיׁש ּבדבר אּלא אינּה ּבּטּוי ׁשּׁשבּועת מּפני ּבּטּוי; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשבּועת
אין עדּות', ל יֹודע ׁשאיני 'ׁשבּועה יאמר: ואם והן, לאו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּבֹו
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ׁשּנׁשּבעּו אֹו 'אמן', ענּו ואפּלּו ּדין, ּבית ּבפני ּבין ּדין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָלבית
ׁשבּועת מּׁשּום חּיבין אינן - ּפעם אחר ּפעם עצמן ְְִִִִֵַַַַַַַַַָָָמּפי
חזרּו אם - ּדין ּבבית ׁשּכפרּו ׁשאחר מּפני אחת; אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהעדּות

ּכלּום. מֹועלת עדּותן אין ְְֵֵֶֶָוהֹודּו,
.ËÈׁשּכפרּו אחר ׁשּנׁשּבעּו הּׁשבּועֹות ׁשּכל למד, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנמצאת

ׁשהן ממֹון, מחּיבת ׁשאינּה עדּות ּכפירת על - ּדין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבבית
ּכמֹו ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיבין העדּות; מּׁשבּועת עליה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּפטּורין

.ׁשּבארנּו ְֵֶַ

יאּפרק ¤¤

עׂשה‡. מצות ּכ - תעׂשה ּבלא וׁשקר ׁשוא ׁשּׁשבּועת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכׁשם
ּבּׁשם ּדין ּבבית ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ׁשּנאמר:ׁשּיּׁשבע , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּגדֹול ּבׁשמֹו ׁשהּׁשבּועה עׂשה; מצות זֹו - ּתּׁשבע" ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ"ּובׁשמֹו
הּוא ּגדֹול וקּדּוׁש והּדּור היא, העבֹודה מּדרכי ְְְְֲִִִִֵַַָָָָוהּקדֹוׁש,

ּבׁשמֹו. ְְִִַָלהּׁשבע
ׁשמֹו·. עם אחר ּבדבר להּׁשבע ּדברואסּור המׁשּתף וכל . ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָ

העֹולם; מן נעקר - ּבׁשבּועה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשם עם ְֱִִִֵֵֶַַָָָָָָאחר
אּלא ּבׁשמֹו, ׁשּנׁשּבעין ּכבֹוד לֹו לחלק ׁשראּוי מי ׁשם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאין

הּוא. ּברּו ֶָָָהאחד
את‚. לזרז ּכדי לעׂשֹותּה, הּמצוה על להּׁשבע לאדם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּומּתר

ׁשּנאמר:עצמֹו סיני; מהר עליה מׁשּבע ׁשהּוא ּפי על ואף , ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ
."צדק מׁשּפטי לׁשמר ואקּימה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹ"נׁשּבעּתי

ׁשבּועה„. ׁשּנתחּיב למי הּדּינין ׁשּמׁשּביעין זֹו היאׁשבּועה , ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
מן זֹו ּבׁשבּועה חּיב ׁשהיה ּבין הּדּינין', 'ׁשבּועת ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּנקראת

סֹופרים. מּדברי ּבּה חּיב ׁשהיה ּבין ְְִִִֵֵֶַַָָָָָהּתֹורה,
ואּלּו‰. הּתֹורה, מן ּבהן ׁשחּיבין הן ׁשבּועֹות מיני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה

וכפר ּבמקצתן והֹודה מּטלטלין, חברֹו ׁשּטענֹו מי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהן:
מעידּבמקצתן אחד ועד ׁשּטענֹו, הּמּטלטלין ּבכל ׁשּכפר ּומי , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּומכחיׁשֹו וּדאיעליו טענת ידי על ׁשבּועֹות אּלּו, הרי - ְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַָָ
אֹו אצלֹו, ׁשהפקידּו ּדבר ׁשאבד ׁשּטען ׁשֹומר וכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּוכפירה.
ּבעל ׁשאין מּספק; נׁשּבע זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא מת אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָנגנב
נׁשּבע והּוא ׁשקר. אֹו הּׁשֹומר, זה טען אמת אם יֹודע ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּפּקדֹון

ׁשניהם". ּבין ּתהיה ה' "ׁשבּועת ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָמן
.Âמיני מּׁשלׁשה חּוץ הּדּינין, אֹותּה ׁשּמׁשּביעין ׁשבּועה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּכל

נקראת היא וגם סֹופרים, מּדברי היא הרי - אּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַׁשבּועֹות
הּדּינין' מיני'ׁשבּועת ׁשני ּדבריהם, ׁשל אּלּו ׁשבּועֹות וגם . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

- ּוכפירה וּדאי טענת ידי על ׁשבּועֹות מהן יׁש הן: ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָׁשבּועֹות
ׂשכיר ׁשבּועת שכרו]ּכגֹון קיבל שלא ׁשטרֹו[שנשבע ּופֹוגם , ְְְִֵַָָ

שבידו] בשטר מהנקוב פחות לו חייב שהלווה שמודה ,[מלוה

ׁשבּועת ּכגֹון - ספק ּבטענת ׁשבּועֹות מהן ויׁש ּבהן; ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
ּבהן כּיֹוצא והאריסין, ולקחוהּׁשּתפין, מעלו שלא [שנשבעים ְֲִִִֵֶַַָָָֻ

מחלקם] ואחתיותר אחת ּכל חּיּוב יתּבאר ממֹונֹות ּובדיני .ְְְִִִֵֵַַַַָָָ
ודיניהן. הּׁשבּועֹות ְְִֵֵֵֶַמאּלּו

.Êאחרת ׁשבּועה ׁשם תלמּודיׁש חכמי ּתּקנת והיא , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשּבית[=אמוראים] ּפי על ואף הּסת'; 'ׁשבּועת הּנקראת והיא ,ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַ

הּדּינין'. 'ׁשבּועת נקראת אינּה הּיֹום, אֹותּה מׁשּביעין ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָּדין
.Áׁשל אֹו ּתֹורה ׁשל ׁשהיתה ּבין - הּדּינין ּדבריׁשבּועת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

היא: ּכ - ספק טענת על ּבין וּדאי טענת על ּבין ְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָסֹופרים,
ּבזרֹועֹו ּתֹורה ספר אֹוחז ּבּׁשםהּנׁשּבע ונׁשּבע עֹומד; והּוא , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ואין הּדּינין. מּפי אֹו מּפיו ּבאלה, אֹו ּבׁשבּועה ּבכּנּוי, ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָאֹו
הּקדׁש. ּבלׁשֹון אּלא הּדּינין, ׁשבּועת ְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹמׁשּביעין

.Ëאלהי ּבה' נׁשּבע 'הריני ׁשּיאמר: ּכגֹון מּפיו? ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹּכיצד
ׁשּׁשמֹו 'ּבמי אֹו חּנּון', ׁשּׁשמֹו ּבמי נׁשּבע 'הריני אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָיׂשראל',

הּוארחּום 'הרי אמר: אם וכן ּכלּום'; לזה חּיב אני ׁשאין , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
יׁש אם חּנּון, ׁשּׁשמֹו למי 'ארּור אֹו יׂשראל', אלהי לה' ְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָֹארּור

ּכלּום'. אצלי ְְִֶֶָלזה
.Èהּדּינין מּפי אֹותוכיצד אנּו 'מׁשּביעין לֹו: ׁשאמרּו ּכגֹון ? ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

ּביד לזה ׁשאין חּנּון, ׁשּׁשמֹו 'ּבמי אֹו יׂשראל', אלהי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבה'
ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני 'הרי ׁשאמרּו: אֹו 'אמן'; עֹונה והּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָּכלּום',
לפלֹוני יׁש אם חּנּון, ׁשּׁשמֹו 'למי אֹו יׂשראל', אלהי לה' ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַָָֹארּור
ׁשבּועת היא זֹו 'אמן'. עֹונה והּוא לֹו', יֹודה ולא ממֹון ְְְְִֵֶֶֶַָָֹאצלֹו

ִַַָהּדּינין.
.‡Èחפץ נקיטת ּבלא ׁשהׁשּביעּו תורה]הּדּינין -[ספר ּבידֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

אחז ואם ּבידֹו. ּתֹורה וספר ונׁשּבע וחֹוזר טֹועין, אּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָהרי
אחז ׁשהרי ונׁשּבע; חֹוזר אינֹו - והׁשּביעּוהּו ּבידֹו, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָּתפּלין

מי הׁשּביעּוהּו הן. ספר ּוכמֹו ּבידֹו, חֹוזרּתֹורה אינֹו ּׁשב, ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָֻ
ְְִָונׁשּבע.

.·Èיֹוׁשב והּוא אֹותֹו מׁשּביעין לכּתחּלה - חכמים ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָּתלמיד
ּבכּפֹו ּתפּלין אּלא ּתֹורה, ספר לּטל צרי ואינֹו ּבידֹו; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּותפּלין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּקדׁש, ּבלׁשֹון ונׁשּבע היא. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹחפץ
.‚Èהּדּינין לׁשבּועת הּסת ׁשבּועת ּבין חפץאין נקיטת אּלא , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

מׁשּביעין אבל ּתֹורה; ספר אֹוחז הּסת ׁשבּועת הּנׁשּבע ׁשאין -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבית מּפי אֹו מּפיו ּבאלה, אֹו ּבׁשבּועה ּבכּנּוי, אֹו ּבּׁשם ְְְִִִִִִֵֵַָָָאֹותֹו
ּתֹורה ספר להיֹות הּכל נהגּו ּוכבר הּדּינין. ׁשבּועת ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּדין,

חּזן ׁשּמׁשּביעין[=שמש]ּביד ּבעת העם, ׁשאר אֹו הּכנסת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
עליו. לאּים ּכדי - הּסת ְְְֵֵֵֶַַָָׁשבּועת

.„Èמּכירּה ׁשהּוא לׁשֹון ּבכל הּנׁשּבע את ׁשהׁשּביעּו ,הּדּינין ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשאין הֹורּו, רּבֹותי אבל הּגאֹונים. הֹורּו וכן ּכמצותּה; זֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָהרי
זֹו. הֹוריה על לסמ ראּוי ואין הּקדׁש; ּבלׁשֹון אּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמׁשּביעין
- הּקדׁש ּבלׁשֹון להׁשּביע דינין ּבּתי ּכל ׁשּנהגּו ּפי על ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹואף

הּנׁשּבע את להֹודיע השבועה]צרי את לו ׁשּיהיה[=לבאר עד , ְְְִִִִֶֶֶַַַָָ
הּפּקדֹון ׁשבּועת היא הּדּינין, ׁשּׁשבּועת הּׁשבּועה; לׁשֹון ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָמּכיר

פטור]ּבעצמּה מבין כשאינו בה נהגּו[שגם הּסת, ׁשבּועת ואף . ְְְְֲֵֶַַַָָ
הּקדׁש. ּבלׁשֹון אֹותּה להׁשּביע העם ְְְִִֶַַַָָָָֹּכל

.ÂËוּדאי טענת ידי על ׁשהיא הּדּינין ׁשבּועת ׁשּיתחּיב מי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָּכל
-ּוכפירה סֹופרים מּדברי ׁשהיתה ּבין הּתֹורה מן ׁשהיתה ּבין , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ספק, ּבטענת ּבּה ׁשּנתחּיב מי וכל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו עליו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמאּימין
אּיּום. צרי אינֹו - סֹופרים מּדברי ּבין הּתֹורה מן ְְִִִִִִֵֵֵֵַָָּבין

.ÊËהּנׁשּבע על מאּימין ׁשּכלוכיצד יֹודע, 'הוי לֹו: אֹומרין ? ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
"לא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר ּבׁשעה נזּדעזע ּכּלֹו ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹֻהעֹולם
נאמר ׁשּבּתֹורה עברֹות וכל לּׁשוא". אלהי ה' ׁשם את ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹתּׂשא
ׁשּבּתֹורה, עברֹות ּכל ינּקה". "לא נאמר וכאן "ונּקה", ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבהן

מּמּנּו עליו.[-בלבד]נפרעין ׁשּמחּפין ּומּמׁשּפחּתֹו מּמּנּו וכאן , ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָ
יׂשראל ׁשל ׂשֹונאיהם מּכל להּפרע ּגֹורם אּלא עֹוד, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹולא
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ׁשּיׁש זה ולאו והֹואיל העדּות; ׁשבּועת אּלא ּבּטּוי ׁשבּועת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָזֹו
ׁשּיֹודע הּנׁשּבע ׁשהּוא ׁשּבּה, הן ּכ ּבּטּוי, ׁשבּועת אינּה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבּה

ּבּטּוי. ׁשבּועת אינּה עדּות, ְִֵֵַָלֹו
.ËÈלֹו ׁשהעיד לחברֹו ׁשהּנׁשּבע הּוא, ּברּור לאּדבר והּוא , ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

מּׁשּום חּיב זה הרי - העיד והּוא לֹו, העיד ׁשּלא אֹו לֹו, ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהעיד
ּכלל. עדּות ׁשבּועת ּכאן ואין ּבּטּוי, ְְְְִֵֵַַָָׁשבּועת

ה'תשע"ב סיון כ"ח שני יום

יּפרק ¤¤

מּפסּולי‡. ואפּלּו לֹו, קרֹוב אֹו ּפסּול מהן אחד אֹו עדיו ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָהיּו
רּׁשאי ׁשאינֹו ,מל מעדיו אחד ׁשהיה אֹו ּדבריהם, ׁשל ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָעדּות

עד מּפי עד ׁשהיּו אֹו מאחר]להעיד, שמעו וכפרּו[שרק , ְְְִִִֵֵֶָָָ
לא והעידּו, הֹודּו ׁשאּלּו העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָֹונׁשּבעּו

ממֹון. ּבעדּותן מחּיבין ְְְִֵַָָָהיּו
לי·. ותעידּו ׁשּתבֹואּו עליכם, אני איׁש'מׁשּביע ׁשאמר , ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

אּלּו הרי - וכפרּו נתן', ולא זּוז מאתים לי ׁשּיּתן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּפלֹוני
יתחּיב לא זה, ּבדבר העידּו ׁשאם העדּות; מּׁשבּועת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפטּורין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבאמירתֹו. ממֹון ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהּנתּבע
לֹו‚. להעיד ּגרּוׁשהּתבען ּבן ׁשאינֹו אֹו לוי, אֹו ּכהן ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו חלּוצה, ּבן ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָאֹו
ממֹון. ּבעדּותן מחּיבין היּו לא והעידּו, הֹודּו ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹׁשאּלּו

לֹו„. ׁשּיעידּו ּגדיׁשֹוּתבען ּפלֹוני וׁשהדליק ּבנֹו, ּבֹו ׁשחבל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָ
תבואה] ּבּתֹו[ערימת ּפּתה אֹו ּפלֹוני וׁשאנס ְְְִִִֶַַָָָּבׁשּבת,

ׁשאם העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹהמארׂשה,
חּיב ואינֹו ּדין, ּבית מיתת הּנתּבע יתחּיב זֹו, עדּות ְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָהעידּו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נערה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּתׁשלּומין,

וכפר‰. והׁשּביעֹו אחד, עד העדּות,היה מּׁשבּועת ּפטּור - ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ממֹון. מחּיבת אחד עד עדּות ְֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשאין

.Âאׁשּתֹו ׁשּזּנתה לֹו ׁשּיעידּו עדיו ׁשני את וכפרּוּתבע , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
- העידּו ׁשאּלּו העדּות; ּבׁשבּועת חּיבין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָונׁשּבעּו
ּכפרּו והרי ׁשּתבען; זה ויּפטר ּכתּבתּה, לּה מפסידין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻהיּו

ממֹון. ְֵָּבעדּות
.Êקּנּוי עדי עםּתבע אשתו תסתתר שלא בפניהם [שהזהיר ִֵֵַָ

סתירהפלוני] עדי שהוזהרה]אֹו מי עם שהסתתרה ,[שראו ְִֵֵָ
העידּו, ׁשאפּלּו העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָוכפרּו

להׁשקֹותּה אּלא ממֹון, חּיּוב ּכאן המרים]אין ּבלבד;[-מי ְְְִִֵֶַַָָָָ
לא אם ּכתּבתּה ׁשּתפסיד לּה ּגֹורמת זֹו ׁשעדּות ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻואף
אפׁשר ׁשהרי - ּכממֹון אינֹו לממֹון ׁשּגֹורם ּדבר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָתׁשּתה,

ּתׁשּבר ולא ּכתּבתּה.[=תפסיד]ׁשּתׁשּתה, ְְְְִִֶֶָָֹֹֻ
.Áּבעדים ונסּתרה לאׁשּתֹו ׁשּקּנא אחדהרי ּבעד וזנתה , ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

- וכפר ויעיד, ׁשּיבֹוא זה עד והׁשּביע והּסתירה, הּקּנּוי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאחר
אּלּו - אחד עד ׁשהּוא ּפי על ׁשאף העדּות; ּבׁשבּועת ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָחּיב
ׁשּבארנּו ּכמֹו כתּבה, ּבלא יֹוצאה היתה זֹו, עדּות ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָֹֻהעיד

סֹוטה. ְְִָּבהלכֹות
.Ëּבעדּותֹו ממֹון ׁשּמחּיב אחד עד ּכל ונׁשּבע,וכן ּכפר אם - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

העדּות. ׁשבּועת מּׁשּום חּיב - וכפר ּדין ּבבית ׁשהׁשּביעֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו

.Èהּׁשבּועה על חׁשּודין והּנתּבע הּתֹובע ׁשהיה ּכגֹון ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָּכיצד?
ׁשּיבֹוא[לשקר,] אחד לעד והׁשּביע אֹותם, מׁשּביעין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאין

מּׁשּום חּיב זה הרי - וכפר מנה, זה ּביד לֹו ׁשּיׁש לֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָויעיד
מׁשּלם הּזה הּנתּבע היה - העיד ׁשאּלּו העדּות; ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשבּועת
ּכּיֹוצא ּכל וכן טֹוען. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבעדּותֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָֹממֹון

ֶָּבזה.
.‡Èּבעלּה ּבמיתת לּה ׁשּיעיד אחד עד ׁשהׁשּביעה ,האּׁשה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

נּׂשאת היתה לּה, העיד ׁשאּלּו העדּות; ּבׁשבּועת חּיב - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָוכפר
ּכתּבתּה. ְְֶֶָָֻונֹוטלת

.·Èמן ּכתּבתּה לגּבֹות לּה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָֻּבּמה
הריהּמּטלטלין הּקרקע, מן אּלא ּכתּבה לּה אין אם אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

ׁשהּמׁשּביע ׁשנים; היּו אם וכן העדּות; מּׁשבּועת ּפטּור ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָזה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּורין, - קרקע ְְְְִֵֵֵֶַַַעדי

.‚Èּכאחת ׁשניהם וכפרּו ּדין, ּבבית עדיו ּכגֹוןהּמׁשּביע - ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ׁשניהן - חברֹו ׁשל דּבּורֹו ּכדי ּבתֹו לכּפר הּׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹׁשּיתחיל
ע חּטאתֹו מביא ואחד אחד וכל העדּות, ּבׁשבּועת לחּיבין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
דּבּור, מּכדי יֹותר הּׁשני העד וׁשהה הראׁשֹון, ּכפר ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָׁשבּועתֹו.
ּפטּור והּׁשני העדּות, ּבׁשבּועת חּיב הראׁשֹון - ּכפר ּכ ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָואחר
עדּותֹו היתה לא הּׁשני, זה הֹודה ׁשאּלּו העדּות; ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמּׁשבּועת

ממֹון. ְֶֶַָמחּיבת
.„Èאחד וכפר אחד ּבּתחּלההֹודה ׁשּכפר ּבין חּיב, הּכֹופר - ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

והֹודה האחד וקדם ּכאחד, ׁשניהם ּכפרּו ּבּסֹוף. ׁשּכפר ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבין
חּיב ּבכפירתֹו, והעֹומד ּפטּור; זה הרי - דּבּור ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּבתֹו

העדּות. ְִֵַָּבׁשבּועת
.ÂËלהעיד ראּויֹות ּוׁשּתיהן עדים, כּתי ׁשּתי וכפרההׁשּביע , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ּפטּורה הראׁשֹונה - ׁשנּיה ּכת ּכפרה ּכ ואחר ראׁשֹונה, ְְְְִִִַַַַָָָָָָָָּכת
ׁשנּיה, עדּות על סֹומכין ׁשהם מּפני העדּות, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָמּׁשבּועת
זה ונמצא האחרת, הּכת ּבעדּות הּממֹון להֹוציא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָואפׁשר
היתה לבּדּה. ׁשּכפרּו אּלּו ּבעדּות לׁשּלם חּיב אינֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּנתּבע
הן והרי ּבנׁשֹותיהן, לּנתּבע אֹו לּתֹובע קרֹובין הּׁשנּיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהּכת
ּכפירת ּבעת הּׁשנּיה ׁשהרי חּיבת; הראׁשֹונה אף - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגֹוססֹות
ׁשּבמהרה ּפי על ואף להעיד, ראּויה היתה לא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹהראׁשֹונה,
ּכפרה ואם הּגֹוססֹות; אּלּו ּכׁשּימּותּו ראּויין, עּתה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָיהיּו

העדּות.הּׁשנּיה ּבׁשבּועת חּיבין נׁשֹותיהן, ׁשּמתּו אחרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
.ÊËלֹו להעיד העדים את ארּבעההּתֹובע והׁשּביען וכפרּו , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

חּוץ ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל אחר עֹונין והן ּפעמים, ְְְְֲִִִֵַַָָָָָחמּׁשה
והעידּו הֹודּו ּדין לבית ּוכׁשּבאּו ּדין, אּלּולבית הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָ

ּדין לבית ּבאּו ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו העדּות, מּׁשבּועת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָּפטּורין
מאֹותן ואחת אחת ּכל על חּיבין - ּבכפירתן ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָועמדּו

ּדין. לבית ׁשחּוץ ְְִֵֶַהּׁשבּועֹות
.ÊÈענּו לא אם אבל 'אמן'; ּבׁשענּו אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹּבּמה

ולא הֹואיל - ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל על ּכפרּו אּלא ְְְְִֵֶַָָָָָָֹ'אמן',
ּפטּורים, אּלּו הרי 'אמן', ענּו ולא מּפיהם ׁשבּועה ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָֹהֹוציאּו

ׁשם ּבֹו ויכּפרּו ּדין ּבבית ׁשּיׁשּביען ּכמֹועד ּדין, ּבבית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.ÁÈוכפרּו ּדין ּבבית ארּבעההׁשּביען והׁשּביען וחזר , ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
חּוץ ּבין ואחת, אחת ּכל על ּכֹופרין והם ּפעמים, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָחמּׁשה
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ׁשּנׁשּבעּו אֹו 'אמן', ענּו ואפּלּו ּדין, ּבית ּבפני ּבין ּדין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָלבית
ׁשבּועת מּׁשּום חּיבין אינן - ּפעם אחר ּפעם עצמן ְְִִִִֵַַַַַַַַַָָָמּפי
חזרּו אם - ּדין ּבבית ׁשּכפרּו ׁשאחר מּפני אחת; אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהעדּות

ּכלּום. מֹועלת עדּותן אין ְְֵֵֶֶָוהֹודּו,
.ËÈׁשּכפרּו אחר ׁשּנׁשּבעּו הּׁשבּועֹות ׁשּכל למד, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנמצאת

ׁשהן ממֹון, מחּיבת ׁשאינּה עדּות ּכפירת על - ּדין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבבית
ּכמֹו ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיבין העדּות; מּׁשבּועת עליה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּפטּורין

.ׁשּבארנּו ְֵֶַ

יאּפרק ¤¤

עׂשה‡. מצות ּכ - תעׂשה ּבלא וׁשקר ׁשוא ׁשּׁשבּועת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכׁשם
ּבּׁשם ּדין ּבבית ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ׁשּנאמר:ׁשּיּׁשבע , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּגדֹול ּבׁשמֹו ׁשהּׁשבּועה עׂשה; מצות זֹו - ּתּׁשבע" ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ"ּובׁשמֹו
הּוא ּגדֹול וקּדּוׁש והּדּור היא, העבֹודה מּדרכי ְְְְֲִִִִֵַַָָָָוהּקדֹוׁש,

ּבׁשמֹו. ְְִִַָלהּׁשבע
ׁשמֹו·. עם אחר ּבדבר להּׁשבע ּדברואסּור המׁשּתף וכל . ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָ

העֹולם; מן נעקר - ּבׁשבּועה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשם עם ְֱִִִֵֵֶַַָָָָָָאחר
אּלא ּבׁשמֹו, ׁשּנׁשּבעין ּכבֹוד לֹו לחלק ׁשראּוי מי ׁשם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאין

הּוא. ּברּו ֶָָָהאחד
את‚. לזרז ּכדי לעׂשֹותּה, הּמצוה על להּׁשבע לאדם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּומּתר

ׁשּנאמר:עצמֹו סיני; מהר עליה מׁשּבע ׁשהּוא ּפי על ואף , ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ
."צדק מׁשּפטי לׁשמר ואקּימה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹ"נׁשּבעּתי

ׁשבּועה„. ׁשּנתחּיב למי הּדּינין ׁשּמׁשּביעין זֹו היאׁשבּועה , ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
מן זֹו ּבׁשבּועה חּיב ׁשהיה ּבין הּדּינין', 'ׁשבּועת ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּנקראת

סֹופרים. מּדברי ּבּה חּיב ׁשהיה ּבין ְְִִִֵֵֶַַָָָָָהּתֹורה,
ואּלּו‰. הּתֹורה, מן ּבהן ׁשחּיבין הן ׁשבּועֹות מיני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה

וכפר ּבמקצתן והֹודה מּטלטלין, חברֹו ׁשּטענֹו מי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהן:
מעידּבמקצתן אחד ועד ׁשּטענֹו, הּמּטלטלין ּבכל ׁשּכפר ּומי , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּומכחיׁשֹו וּדאיעליו טענת ידי על ׁשבּועֹות אּלּו, הרי - ְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַָָ
אֹו אצלֹו, ׁשהפקידּו ּדבר ׁשאבד ׁשּטען ׁשֹומר וכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּוכפירה.
ּבעל ׁשאין מּספק; נׁשּבע זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא מת אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָנגנב
נׁשּבע והּוא ׁשקר. אֹו הּׁשֹומר, זה טען אמת אם יֹודע ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּפּקדֹון

ׁשניהם". ּבין ּתהיה ה' "ׁשבּועת ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָמן
.Âמיני מּׁשלׁשה חּוץ הּדּינין, אֹותּה ׁשּמׁשּביעין ׁשבּועה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּכל

נקראת היא וגם סֹופרים, מּדברי היא הרי - אּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַׁשבּועֹות
הּדּינין' מיני'ׁשבּועת ׁשני ּדבריהם, ׁשל אּלּו ׁשבּועֹות וגם . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

- ּוכפירה וּדאי טענת ידי על ׁשבּועֹות מהן יׁש הן: ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָׁשבּועֹות
ׂשכיר ׁשבּועת שכרו]ּכגֹון קיבל שלא ׁשטרֹו[שנשבע ּופֹוגם , ְְְִֵַָָ

שבידו] בשטר מהנקוב פחות לו חייב שהלווה שמודה ,[מלוה

ׁשבּועת ּכגֹון - ספק ּבטענת ׁשבּועֹות מהן ויׁש ּבהן; ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
ּבהן כּיֹוצא והאריסין, ולקחוהּׁשּתפין, מעלו שלא [שנשבעים ְֲִִִֵֶַַָָָֻ

מחלקם] ואחתיותר אחת ּכל חּיּוב יתּבאר ממֹונֹות ּובדיני .ְְְִִִֵֵַַַַָָָ
ודיניהן. הּׁשבּועֹות ְְִֵֵֵֶַמאּלּו

.Êאחרת ׁשבּועה ׁשם תלמּודיׁש חכמי ּתּקנת והיא , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשּבית[=אמוראים] ּפי על ואף הּסת'; 'ׁשבּועת הּנקראת והיא ,ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַ

הּדּינין'. 'ׁשבּועת נקראת אינּה הּיֹום, אֹותּה מׁשּביעין ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָּדין
.Áׁשל אֹו ּתֹורה ׁשל ׁשהיתה ּבין - הּדּינין ּדבריׁשבּועת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

היא: ּכ - ספק טענת על ּבין וּדאי טענת על ּבין ְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָסֹופרים,
ּבזרֹועֹו ּתֹורה ספר אֹוחז ּבּׁשםהּנׁשּבע ונׁשּבע עֹומד; והּוא , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ואין הּדּינין. מּפי אֹו מּפיו ּבאלה, אֹו ּבׁשבּועה ּבכּנּוי, ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָאֹו
הּקדׁש. ּבלׁשֹון אּלא הּדּינין, ׁשבּועת ְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹמׁשּביעין

.Ëאלהי ּבה' נׁשּבע 'הריני ׁשּיאמר: ּכגֹון מּפיו? ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹּכיצד
ׁשּׁשמֹו 'ּבמי אֹו חּנּון', ׁשּׁשמֹו ּבמי נׁשּבע 'הריני אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָיׂשראל',

הּוארחּום 'הרי אמר: אם וכן ּכלּום'; לזה חּיב אני ׁשאין , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
יׁש אם חּנּון, ׁשּׁשמֹו למי 'ארּור אֹו יׂשראל', אלהי לה' ְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָֹארּור

ּכלּום'. אצלי ְְִֶֶָלזה
.Èהּדּינין מּפי אֹותוכיצד אנּו 'מׁשּביעין לֹו: ׁשאמרּו ּכגֹון ? ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

ּביד לזה ׁשאין חּנּון, ׁשּׁשמֹו 'ּבמי אֹו יׂשראל', אלהי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבה'
ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני 'הרי ׁשאמרּו: אֹו 'אמן'; עֹונה והּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָּכלּום',
לפלֹוני יׁש אם חּנּון, ׁשּׁשמֹו 'למי אֹו יׂשראל', אלהי לה' ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַָָֹארּור
ׁשבּועת היא זֹו 'אמן'. עֹונה והּוא לֹו', יֹודה ולא ממֹון ְְְְִֵֶֶֶַָָֹאצלֹו

ִַַָהּדּינין.
.‡Èחפץ נקיטת ּבלא ׁשהׁשּביעּו תורה]הּדּינין -[ספר ּבידֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

אחז ואם ּבידֹו. ּתֹורה וספר ונׁשּבע וחֹוזר טֹועין, אּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָהרי
אחז ׁשהרי ונׁשּבע; חֹוזר אינֹו - והׁשּביעּוהּו ּבידֹו, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָּתפּלין

מי הׁשּביעּוהּו הן. ספר ּוכמֹו ּבידֹו, חֹוזרּתֹורה אינֹו ּׁשב, ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָֻ
ְְִָונׁשּבע.

.·Èיֹוׁשב והּוא אֹותֹו מׁשּביעין לכּתחּלה - חכמים ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָּתלמיד
ּבכּפֹו ּתפּלין אּלא ּתֹורה, ספר לּטל צרי ואינֹו ּבידֹו; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּותפּלין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּקדׁש, ּבלׁשֹון ונׁשּבע היא. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹחפץ
.‚Èהּדּינין לׁשבּועת הּסת ׁשבּועת ּבין חפץאין נקיטת אּלא , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

מׁשּביעין אבל ּתֹורה; ספר אֹוחז הּסת ׁשבּועת הּנׁשּבע ׁשאין -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבית מּפי אֹו מּפיו ּבאלה, אֹו ּבׁשבּועה ּבכּנּוי, אֹו ּבּׁשם ְְְִִִִִִֵֵַָָָאֹותֹו
ּתֹורה ספר להיֹות הּכל נהגּו ּוכבר הּדּינין. ׁשבּועת ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּדין,

חּזן ׁשּמׁשּביעין[=שמש]ּביד ּבעת העם, ׁשאר אֹו הּכנסת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
עליו. לאּים ּכדי - הּסת ְְְֵֵֵֶַַָָׁשבּועת

.„Èמּכירּה ׁשהּוא לׁשֹון ּבכל הּנׁשּבע את ׁשהׁשּביעּו ,הּדּינין ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשאין הֹורּו, רּבֹותי אבל הּגאֹונים. הֹורּו וכן ּכמצותּה; זֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָהרי
זֹו. הֹוריה על לסמ ראּוי ואין הּקדׁש; ּבלׁשֹון אּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמׁשּביעין
- הּקדׁש ּבלׁשֹון להׁשּביע דינין ּבּתי ּכל ׁשּנהגּו ּפי על ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹואף

הּנׁשּבע את להֹודיע השבועה]צרי את לו ׁשּיהיה[=לבאר עד , ְְְִִִִֶֶֶַַַָָ
הּפּקדֹון ׁשבּועת היא הּדּינין, ׁשּׁשבּועת הּׁשבּועה; לׁשֹון ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָמּכיר

פטור]ּבעצמּה מבין כשאינו בה נהגּו[שגם הּסת, ׁשבּועת ואף . ְְְְֲֵֶַַַָָ
הּקדׁש. ּבלׁשֹון אֹותּה להׁשּביע העם ְְְִִֶַַַָָָָֹּכל

.ÂËוּדאי טענת ידי על ׁשהיא הּדּינין ׁשבּועת ׁשּיתחּיב מי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָּכל
-ּוכפירה סֹופרים מּדברי ׁשהיתה ּבין הּתֹורה מן ׁשהיתה ּבין , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ספק, ּבטענת ּבּה ׁשּנתחּיב מי וכל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו עליו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמאּימין
אּיּום. צרי אינֹו - סֹופרים מּדברי ּבין הּתֹורה מן ְְִִִִִִֵֵֵֵַָָּבין

.ÊËהּנׁשּבע על מאּימין ׁשּכלוכיצד יֹודע, 'הוי לֹו: אֹומרין ? ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
"לא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר ּבׁשעה נזּדעזע ּכּלֹו ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹֻהעֹולם
נאמר ׁשּבּתֹורה עברֹות וכל לּׁשוא". אלהי ה' ׁשם את ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹתּׂשא
ׁשּבּתֹורה, עברֹות ּכל ינּקה". "לא נאמר וכאן "ונּקה", ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבהן

מּמּנּו עליו.[-בלבד]נפרעין ׁשּמחּפין ּומּמׁשּפחּתֹו מּמּנּו וכאן , ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָ
יׂשראל ׁשל ׂשֹונאיהם מּכל להּפרע ּגֹורם אּלא עֹוד, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹולא
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.·Èלהּׁשאל ׁשּמּתר ּפי על ּכמֹו[להתיר]אף הּׁשבּועה, על ְְְִִֵֶַַַַָָָֻ
ּדפי ּבזה ואין נֹוקפֹו[פגם]ׁשאמרנּו, ׁשּלּבֹו ּומי [=שמהסס], ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹ

להּזהר ראּוי כן, ּפי על אף - מינּות ׁשמץ אּלא אינֹו זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבדבר
מּפני אֹו מצוה, ּדבר מּפני אּלא להּתר נזקקין ואין זה; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבדבר
ואם ּכלל; יּׁשבע ׁשּלא לאדם היא ּגדֹולה וטֹובה ּגדֹול. ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹצר
"נׁשּבע ׁשּנאמר: - ּבׁשבּועתֹו יעמד ׁשּיצטער, ונׁשּבע ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹעבר
יּמֹוט לא - אּלה "עׂשה אחריו: וכתּוב ימר", ולא ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹלהרע,

ְָלעֹולם".

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב סיון כ"ט שלישי יום
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מצות ואחת עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹיׁש
ׂשפתיו מֹוצא ׁשּיׁשמר (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִֶֶֶַָָָָָֹֹלא

ה ׁשּיּופר (ג) ּדברֹו; יחל ׁשּלא (ב) ׁשּנדר; ּכמֹו ּנדרויעׂשה ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ּבּתֹורה המפרׁש נדרים הפר ּדין הּוא וזה הּׁשבּועה, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹאֹו

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִִֵֵֵֶָָׁשּבכתב.

אּפרק ¤¤

הּוא‡. - הראׁשֹון החלק מחלקֹות. לׁשּתי נחלק ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנדר
ׁשּיאמר: ּכגֹון לֹו, הּמּתרים ּדברים עצמֹו על אדם ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשּיאסר
'לעֹולם', אֹו יֹום', ׁשלׁשים עלי אסּורין ּפלֹונית מדינה ְְְְֲִִִִֵַָָָֹ'ּפרֹות
עלי', אסּורין אּלּו 'ּפרֹות אֹו העֹולם', מּפרֹות ּפלֹוני 'מין ְֲִִִִֵֵֵַָָָאֹו
ׁשאין ּפי על ואף ּבהן, נאסר זה הרי - ׁשּיאסר לׁשֹון ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבכל
נאמר זה ועל ּכּנּוי. ולא ׁשם הזּכרת ולא ּכלל, ׁשבּועה ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשם
ּדברים עצמֹו על ׁשּיאסר נפׁשֹו", על אּסר "לאסר ְְְֱֱִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבּתֹורה:
אסּורין. אּלּו הרי אּסר', עלי הן 'הרי אמר: אם וכן ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻהּמּתרין.

אּסר'. 'נדרי אֹותֹו קֹורא ׁשאני הּוא זה, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָוחלק
ּבֹו,·. חּיב ׁשאינֹו ּבקרּבן עצמֹו ׁשּיחּיב הּוא - הּׁשני ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהחלק

להביא עלי 'הרי אֹו עֹולה', להביא עלי 'הרי ׁשּיאמר: ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכגֹון
'מנחה' אֹו אֹוׁשלמים', עֹולה', זֹו ּבהמה 'הרי אֹו: ; ְְְֲִִֵֵָָָָ

'ה והאֹומר 'נדר', הּנקרא הּוא 'עלי', והאֹומר רי'ׁשלמים'. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
אּלא הן, אחד מּמין והּנדר והּנדבה 'נדבה'. הּנקרא הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָזֹו',

ּבאחריּותן חּיב - חייבׁשהּנדרים תאבד או תמות [אם ְְֲִֶַַַָָָָ
נאמרבאחרת] זה ועל ּבאחריּותן. חּיב אינֹו - ּונדבֹות ,ְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָ

הּוא זה, וחלק וגֹו'. "ונדבֹותי ּתּדר, אׁשר ּונדרי" ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּבּתֹורה:
הקּדׁש'. 'נדרי אֹותֹו קֹורא ְְֲִִֵֵֵֶֶׁשאני

ּבהלכֹות‚. מבארים ׁשאנּו הם - וענינֹו הראׁשֹון החלק ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָודיני
יתּבארּו ּכּלם - ּומׁשּפטיהם הקּדׁש נדרי ּדיני אבל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֻאּלּו;

הּקרּבנֹות מעׂשה ּבהלכֹות .ּבמקֹומם, ְְְְֲִִֵַַָָָ
.„- נדרֹו אֹו ׁשבּועתֹו אדם ׁשּיקּים ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָמצות

ׁשּנאמר: הקּדׁש, מּנדרי ׁשהיה ּבין אּסר, מּנדרי ׁשהיה ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבין
הּיצא "ּככל ונאמר: וגֹו', ועׂשית" ּתׁשמר ,ׂשפתי ְְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ"מֹוצא

יעׂשה". ֲִִֶַמּפיו,
'ּתאנים‰. ׁשאמר: ּכגֹון מאכל, מּמיני מין עצמֹו על ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהאֹוסר

עליו', אסּורים ּפלֹונית מדינה ׁשל 'ּתאנים אֹו: עליו', ְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָאסּורין
הּתֹורה, מן לֹוקה - ׁשהּוא ּכל מהן ואכל ּבאּלּו, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא

ׁשעּור לּנדרים ׁשאין ּדברֹו"; יחל "לא -[-כמותי]ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ׁשהּוא ּכל ּכמפרׁש זה הרי מּדבר, הּנֹודר 'אכילהׁשּכל אמר: . ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

אּלּו' מּפרֹות 'אכילה אֹו עלי', אסּורין ּפלֹונית מדינה ְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָמּפרֹות
ּכּזית. ׁשּיאכל עד לֹוקה אינֹו -ִֵֶֶַַַַֹ

.Â- הענבים מן ואכילה הּתאנים מן אכילה עצמֹו על ְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָאסר
לכּזית מצטרפין אּלּו הרי - נדרים ּבׁשני ּבין אחד, ּבנדר .ּבין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Ê'קרּבן עלי אּלּו 'ּפרֹות הןהאֹומר: 'הרי ׁשאמר: אֹו , ְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ל ּׁשאכל מה 'ּכל לחברֹו: ׁשאמר אֹו עלי[=ממך]ּכקרּבן', ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
אּלּו הרי - קרּבן' עלי הן 'הרי אֹו 'ּכקרּבן', אֹו ְְְְֲֲֵֵֵֵַָָָָָָָקרּבן',
ּבהמה ויעׂשה קרּבן, אדם ׁשּיּדר ׁשאפׁשר מּפני עליו; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאסּורין

ותאסר. קרּבן, - חל ְְְֵֵֶָָָָָֹׁשהיתה
.Áאֹו עלי', ּפלֹוני 'מין אֹו עלי', אּלּו 'ּפרֹות האֹומר: ְֲִִֵֵֵַַָָָָאבל

ּכבׂשר עלי ּפלֹוני עם ּׁשאכל זרה','מה 'ּכעבֹודה אֹו חזיר', ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֹ
ּבאּלּו וכּיֹוצא ּוטרפֹות', 'ּכנבלֹות ואיןאֹו מּתרין, אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָֻ

ּכבׂשר חזיר ּבׂשר ׁשאינֹו ּדבר ׁשּיעׂשה אפׁשר ׁשאי נדר; ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּכאן
ֲִחזיר.

.Ëהאסּורין ּכדברים הּמּתרים ּדברים הּמׂשים ּכל הּכלל: ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻזה
אּלּו הרי ּבנדר, לעׂשֹותֹו יכֹול האסּור ּדבר אֹותֹו אם -ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ
מּתרין אּלּו הרי ּבנדר, לעׂשֹותֹו יכֹול אינֹו ואם .אסּורים; ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָֻ

.Èּונדבה,הח ּבנדר ּבאין ׁשאינן ּפי על אף - והאׁשם ּטאת ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר מחמתּכמֹו אֹותם להביא לנֹודר אפׁשר - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

אׁשם, מביא נטמא, ואם חּטאת; מביא ּבנזיר, ׁשהּנֹודר ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָנדרֹו;
אֹו ּכחּטאת', עלי אּלּו 'ּפרֹות האֹומר: ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכמֹו
- אׁשם' הן 'הרי אֹו חּטאת', הן 'הרי ׁשאמר: אֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָָָ'ּכאׁשם',
עֹולה', הן 'הרי ּבאֹומר: לֹומר צרי ואין אסּורין. אּלּו ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵַָָהרי
ׁשּכל - אסּורין ׁשהן 'ּתֹודה', אֹו 'מנחה', אֹו 'ׁשלמים', ְְֲִִִֵֶֶָָָָאֹו

ּונדבה. ּבנדר ּבאין ְְִֵֶֶָָָאּלּו
.‡È'אהרן ּכחּלת עלי אּלּו 'ּפרֹות האֹומר: [כחלהאבל ְֲֲֵֵֵַַַַָָָֹ

אהרן] לזרע ׁשאיןהניתנת מּתרין, אּלּו הרי - 'ּכתרּומתֹו' אֹו ,ְֲִִֵֵֵֶָָֻ
ּונדבה. ּבנדר אּלּו להביא ּדר ְְְִֵֶֶֶֶָָָָׁשם

.·È'ּכנֹותר עלי האּלּו הּפרֹות 'הרי קרבןהאֹומר: [מבשר ְֲֵֵֵֵַַָָָָ
אכילתו] זמן 'ּכפּגּול'לאחר פסול], במחשבת שהוקרב ,[קרבן ְִ

עׂשאן ׁשהרי אסּורין, אּלּו הרי - קדׁשים' ׁשל טמא ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ'ּכבׂשר
מקֹום. מּכל קרּבן ְְִִַָָָָּכבׂשר

.‚È'ּבהמה ּכמעׂשר עלי הן 'הרי אּלּוהאֹומר: הרי - ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵַַַָָָ
ּביד ּוקדּׁשתֹו הֹואיל של]אסּורים, עלי[מנינו הן 'הרי אדם. ְְֲֲִִֵֵַַָָָָֻ

מּת אּלּו הרי - ואינֹוּכבכֹור' אדם, ּבידי קדּׁשתֹו ׁשאין רין; ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֻֻ
אתֹו". איׁש יקּדיׁש "לא ּבֹו: ׁשּנאמר ּבנדר, להתּפיסֹו ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹיכֹול

.„È'ׁשמים ּכחרמי עלי הן 'הרי לשמים]אמר: שמוחרם [דבר ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ
עלי הן 'הרי הּבית. לבדק ׁשמים ׁשחרמי אסּורין, הן הרי -ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּלׁשּכה' קרבנות]ּכתרּומת לקניית המורם שבלשכה ,[הכסף ְְִִַַָ
תמיד]'ּכּתמידים' 'ּכּדירים'[קרבנות לקרבנות], ,[רפתות ְִִִִַַ

הּמזּבח', מּמׁשּמׁשי 'ּכאחד אֹו 'ּכּמזּבח', 'ּכאּׁשים', ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ'ּכעצים',
ּכּיעים' עלי הן 'הרי ׁשאמר: אפר]ּכגֹון לפינוי אֹו[כלי , ְֲִֵֵֶַַַָָָ
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סגינהור] בלשון ּבזה,[=ישראל, זה ערבין יׂשראל ׁשּכל -ְֲִִֵֵֶֶֶָָָ
ּכן "על אחריו: וכתּוב וגֹו', ורצח" וכחׁש "אלה ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:

ּבּה" יֹוׁשב ּכל ואמלל הארץ, |ּתאבל .- ׁשּבּתֹורה עברֹות ּכל ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
נפרעין - וכאן זכּות, לֹו יׁש אם ּדֹורֹות, ּוׁשלׁשה ׁשנים לֹו ְְְְְִִִִִֵַָָָֹּתֹולין
אל ּובאה צבאֹות, ה' נאם "הֹוצאתיה, ׁשּנאמר: מּיד, ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻמּמּנּו
מּיד; "הֹוצאתיה", לּׁשקר"; ּבׁשמי הּנׁשּבע ּבית ואל הּגּנב ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבית
ממֹון לֹו ואין הּברּיֹות, ּדעת הּגֹונב זה הּגּנב", ּבית אל ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ"ּובאה
ּבׁשמי הּנׁשּבע ּבית "ואל ּומׁשּביעֹו; ּבחּנם וטֹוענֹו חברֹו, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָעל
ּדברים - אבניו" ואת עציו ואת "וכּלּתּו ּכמׁשמעֹו. ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלּׁשקר",
אֹותן'. מכּלה ׁשקר ׁשבּועת אֹותן, מכּלין ּומים אׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאין

.ÊÈלהן אֹומרין מּכירין ׁשהן ּבלׁשֹון - ּכּלֹו הּזה האּיּום ,וענין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
נׁשּבע' 'איני אמר: למּוטב. החֹוטא ויחזר ּבּדברים ׁשּיבינּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכדי
הּטֹוען: אמר אם וכן חברֹו; ּׁשּטענֹו מה ונֹותן אֹותֹו, ּפֹוטרין -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ

להן. הֹולכין - ּופטרֹו מׁשּביעֹו', ְְְִִִֵֶַָָ'איני
.ÁÈּתֹובעֹו וחברֹו נׁשּבע', 'הריני ׁשםאמר: העֹומדים - ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ

הרׁשעים האנׁשים אהלי מעל נא "סּורּו לזה: זה ְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאֹומרין
ּדעּת על 'לא לֹו: ואֹומרין רוצההאּלה"; שאתה הפירוש [לפי ְְְְִֵֶַַָֹ

לשבועה] ּדעתלתת ועל ּדעּתנּו, על אּלא ,אֹות מׁשּביעין ְְְְִִֵֶַַַַַַָָאנּו
ּדין'. ִֵּבית

.ËÈספק טענת ּבׁשבּועת זה אּיּום מאּימין ׁשאין ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָאף
ׁשּבארנּו צרּכמֹו - הּסת ּבׁשבּועת ולא לפצר, הּדּינין יכין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ

ׁשבּועה ׁשם ּתהיה ׁשּלא עד ּבהם, יחזרּו אּולי ּדינין; ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבבעלי
ְָּכלל.

.Îׁשבּועת אֹו הּדּינין ׁשבּועת הּנׁשּבע ׁשּכל וגלּוי, ּברּור ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָּדבר
ׁשּכבר הּפּקדֹון, ׁשבּועת מּׁשּום חּיב ׁשהּוא - ּבׁשקר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּסת

מׁשּפטיה מזיד.נתּבארּו ׁשהּוא ּפי על ואף לֹוקה, ואינֹו ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשהּוא - חמׁש ּבתֹוספת עליו, ּׁשּנׁשּבע מה לׁשּלם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹונתחּיב
קרּבן ּומביא חמּׁשה; וחמׁשֹו הּוא ׁשּיהיה עד הּקרן, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻרביע

ּבית ׁשם יׁש אם ׁשּבארנּו.[-המקדש]אׁשם, ּכמֹו , ְְִִֵֵֶַַָָָ

יבּפרק ¤¤

ׁשקר‡. על אֹו לּׁשוא הּנׁשּבע ׁשּלֹוקה ּפי על הּנׁשּבעאף וכן , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
אין - קרּבן ּומביא הּפּקדֹון, ׁשבּועת אֹו העדּות ְְְִִֵֵֵַַַָָָָׁשבּועת
אין - ה'" ינּקה "לא ׁשּנאמר: ּכּלֹו, הּׁשבּועה עֹון להן ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻמתּכּפר
הּגדֹול הּׁשם על מּמּנּו ׁשּיּפרע עד ׁשמים, מּדין נּקיֹון ִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלזה
לפיכ ה'". אני ,אלהי ׁשם את "וחּללּת ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשחּלל,

העברֹות. מּכל יֹותר זה מעֹון להּזהר אדם ְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָצרי
הּוא·. החמּורֹות מן זה ּתׁשּובה;עֹון ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָ

ּבֹו יׁש - ּדין ּבית מיתת ולא ּכרת לא ּבֹו ׁשאין ּפי על ְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹאף
העֹונֹות. מּכל ּגדֹול ׁשהּוא המקּדׁש, הּׁשם ְֲִִֵֶַַָָָָֻחּלּול

ּבהן‚. וכּיֹוצא ּובּׁשמׁש ּובארץ ּבּׁשמים ׁשּנׁשּבע עלמי אף - ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
וכן ׁשבּועה; זֹו אין ׁשּבראם, למי אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּפי
אף - הּקדׁש מּכתבי ּבכתב אֹו הּנביאים, מן ּבנביא ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּנׁשּבע
ׁשּצּוה למי אֹו זה נביא ׁשּׁשלח למי אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ּפי ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעל
ׁשבּועֹות, אּלּו ׁשאין ּפי על ואף ׁשבּועה. זֹו אין זה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָּבכתב

עליהן אותם]מאּימין ׁשּלא[=מזהירים העם את ּומלּמדין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשבּועה, ׁשּזֹו ּבעיניהן ּומראין ;ּבכ ראׁש קּלּות ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹינהגּו
להן. ּומּתירין ּפתח להן ְִִִֶֶֶַַָָּופֹותחין

הּנׁשּבע„. אבל הּקדׁש. ּכתבי ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבּמה
ההזּכרֹות;ּבּתֹורה על ּדעּתֹו ּבּה, ּׁשּכתּוב ּבמה נׁשּבע אם - ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ

ׁשבּועה. ּכאן ואין הּגויל, על ּדעּתֹו סתם, ּבּה נׁשּבע ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָואם
ּׁשּכתּוב ּבמה ׁשּנׁשּבע ּכמי זה הרי - ּבּה ונׁשּבע ּבידֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנטלּה

ואסּור. ְָָּבּה,
סתם‰. ּבּתֹורה אינֹווהּנׁשּבע הּוא, חכמים ּתלמיד אם - ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ

לחכם, ׁשאלה צרי הּוא, הארץ עם ואם לחכם; ׁשאלה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָצרי
ּבׁשבּועֹות. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ְְְֲִִֵֶַֹֹּכדי

.Âלכּפֹותֹו צרי רּבֹו אין - ׁשּנׁשּבע לבטלעבד [להכריחו ְְִִִֵֶֶֶַַָ
ׁשאיןהשבועה] לפי ׁשּנׁשּבע; ּכקדם ׁשּנׁשּבע אחר הּוא והרי ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹ

ּבּׁשבּועֹות: ונאמר ׁשבּועתֹו; עליו ׁשּתחּול ּכדי לֹו, קנּוי ְְְְֱֵֶֶַַָָָָָּגּופֹו
עבד, יצא - ּברׁשּותֹו ׁשּנפׁשֹו מי נפׁשֹו", על אּסר ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ"לאסר
אחר. נכסי על ׁשּנׁשּבע ּכמֹו זה ונמצא אחרים, ּברׁשּות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהּוא

.Êיֹודעיןקטּנים והן ו]ׁשּנׁשּבעּו, למושג טעם[מודעים ְְְְְִִִֵֶַַַ
לעמד אֹותן ּכֹופין - חּיבין ׁשאינן ּפי על אף - ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּׁשבּועה

עליהן ּולאּים לחּנכן ּכדי ׁשּלא[=להזהירם]ּבדבריהן ּכדי , ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
עליו, ׁשּנׁשּבעּו הּדבר היה ואם ּבׁשבּועֹות. ראׁש קּלּות ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹינהגּו
ּכגֹון - נּזק ּכן אם אּלא ּבֹו לעמד יכֹול הּקטן ׁשאין ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּדבר
אֹותֹו מּכה - מרּבה זמן ּבׂשר יאכל ׁשּלא אֹו ׁשּיצּום, ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשּנׁשּבע
ּכדי ׁשבּועתֹו, ׁשהּתרה לֹו ּומראין ּבֹו, וגֹוערין רּבֹו, אֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻאביו

ּבׁשבּועֹות. ראׁש להקל רגיל יהיה ְְְִִִֵֶֶָָֹֹׁשּלא
.Áהרּבה ּבּקטּנים להּזהר אמתצרי ּדברי לׁשֹונם ּוללּמד , ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּכגֹויים; ּתמיד, להּׁשבע רגילין יהיּו ׁשּלא ּכדי - ׁשבּועה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֹּבלא
תינֹוקֹות מלּמדי ועל אבֹותיהם על חֹובה ּכמֹו הּדבר .וזה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

.Ëלּׁשוא חברֹו מּפי הּׁשם הזּכרת לפניוהּׁשֹומע ׁשּנׁשּבע אֹו , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
מּׁשּום עֹובר ׁשהּוא צריכה, ׁשאינּה ּברכה ׁשּבר אֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלּׁשקר,
זה הרי - ּברכֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לּׁשוא, ה' ׁשם ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָנֹוׂשא
וצרי ּבנּדּוי. יהא ּבעצמֹו הּוא נּדהּו, לא ואם לנּדֹותֹו; ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹחּיב
ׁשהרי - לאחרים מכׁשֹול יהיה ׁשּלא ּכדי מּיד, אֹותֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹלהּתיר
העֹולם ּכל נמצאּו יֹודיעֹו, ּתאמר ואם ׁשּנּדּוהּו. יֹודע ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹאינֹו

מעוה לׁשֹונם לּמדּו ׁשהרי - נקיה]ּבנּדּוי לא ּוׁשבּועה[לשון ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָ
ִָּתמיד.

.Èהמבר אֹו הּזה הּנׁשּבע ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמה
מזיד -להּבּטלה אסּור ׁשּזה ידע ולא ׁשֹוגג, היה אם אבל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ענׁש ׁשּלא לנּדֹותֹו, ׁשאסּור אֹומר ואני לנּדֹותֹו. חּיב ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאינֹו
יחזר. ׁשּלא ּבֹו ּומתרה מזהירֹו אּלא ׁשֹוגג; ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּכתּוב

.‡Èהאסּורה היא ּבלבד לּׁשוא ׁשבּועה אפּלּוולא אּלא , ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹ
על ואף אסּור, - לבּטלה המיחדין הּׁשמֹות מן ׁשם ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֻלהזּכיר
הּׁשם את "ליראה ואֹומר: מצּוה הּכתּוב הרי נׁשּבע. ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּפי
לבּטלה. יזּכירֹו ׁשּלא יראתֹו, ּובכלל והּנֹורא"; ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹהּנכּבד
מּיד, ימהר - לבּטלה ׁשם והֹוציא הּלׁשֹון טעה אם ,ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָלפיכ
ּכיצד? לבּטלה. יּזכר ׁשּלא ּכדי לֹו, ויהּדר ויפאר ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹויׁשּבח

אֹו ועד', לעֹולם הּוא ּברּו' אֹומר: - 'ה'' הּואאמר: 'ּגדֹול : ְֵֶַָָָָָ
לבּטלה. יהא ׁשּלא ּכדי ּבזה, וכּיֹוצא מאד', ְְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻּומהּלל
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.·Èלהּׁשאל ׁשּמּתר ּפי על ּכמֹו[להתיר]אף הּׁשבּועה, על ְְְִִֵֶַַַַָָָֻ
ּדפי ּבזה ואין נֹוקפֹו[פגם]ׁשאמרנּו, ׁשּלּבֹו ּומי [=שמהסס], ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹ

להּזהר ראּוי כן, ּפי על אף - מינּות ׁשמץ אּלא אינֹו זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבדבר
מּפני אֹו מצוה, ּדבר מּפני אּלא להּתר נזקקין ואין זה; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבדבר
ואם ּכלל; יּׁשבע ׁשּלא לאדם היא ּגדֹולה וטֹובה ּגדֹול. ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹצר
"נׁשּבע ׁשּנאמר: - ּבׁשבּועתֹו יעמד ׁשּיצטער, ונׁשּבע ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹעבר
יּמֹוט לא - אּלה "עׂשה אחריו: וכתּוב ימר", ולא ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹלהרע,

ְָלעֹולם".

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב סיון כ"ט שלישי יום

mixcp zFkld¦§§¨¦
מצות ואחת עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹיׁש
ׂשפתיו מֹוצא ׁשּיׁשמר (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִֶֶֶַָָָָָֹֹלא

ה ׁשּיּופר (ג) ּדברֹו; יחל ׁשּלא (ב) ׁשּנדר; ּכמֹו ּנדרויעׂשה ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ּבּתֹורה המפרׁש נדרים הפר ּדין הּוא וזה הּׁשבּועה, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹאֹו

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִִֵֵֵֶָָׁשּבכתב.

אּפרק ¤¤

הּוא‡. - הראׁשֹון החלק מחלקֹות. לׁשּתי נחלק ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנדר
ׁשּיאמר: ּכגֹון לֹו, הּמּתרים ּדברים עצמֹו על אדם ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשּיאסר
'לעֹולם', אֹו יֹום', ׁשלׁשים עלי אסּורין ּפלֹונית מדינה ְְְְֲִִִִֵַָָָֹ'ּפרֹות
עלי', אסּורין אּלּו 'ּפרֹות אֹו העֹולם', מּפרֹות ּפלֹוני 'מין ְֲִִִִֵֵֵַָָָאֹו
ׁשאין ּפי על ואף ּבהן, נאסר זה הרי - ׁשּיאסר לׁשֹון ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבכל
נאמר זה ועל ּכּנּוי. ולא ׁשם הזּכרת ולא ּכלל, ׁשבּועה ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשם
ּדברים עצמֹו על ׁשּיאסר נפׁשֹו", על אּסר "לאסר ְְְֱֱִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבּתֹורה:
אסּורין. אּלּו הרי אּסר', עלי הן 'הרי אמר: אם וכן ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻהּמּתרין.

אּסר'. 'נדרי אֹותֹו קֹורא ׁשאני הּוא זה, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָוחלק
ּבֹו,·. חּיב ׁשאינֹו ּבקרּבן עצמֹו ׁשּיחּיב הּוא - הּׁשני ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהחלק

להביא עלי 'הרי אֹו עֹולה', להביא עלי 'הרי ׁשּיאמר: ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכגֹון
'מנחה' אֹו אֹוׁשלמים', עֹולה', זֹו ּבהמה 'הרי אֹו: ; ְְְֲִִֵֵָָָָ

'ה והאֹומר 'נדר', הּנקרא הּוא 'עלי', והאֹומר רי'ׁשלמים'. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
אּלא הן, אחד מּמין והּנדר והּנדבה 'נדבה'. הּנקרא הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָזֹו',

ּבאחריּותן חּיב - חייבׁשהּנדרים תאבד או תמות [אם ְְֲִֶַַַָָָָ
נאמרבאחרת] זה ועל ּבאחריּותן. חּיב אינֹו - ּונדבֹות ,ְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָ

הּוא זה, וחלק וגֹו'. "ונדבֹותי ּתּדר, אׁשר ּונדרי" ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּבּתֹורה:
הקּדׁש'. 'נדרי אֹותֹו קֹורא ְְֲִִֵֵֵֶֶׁשאני

ּבהלכֹות‚. מבארים ׁשאנּו הם - וענינֹו הראׁשֹון החלק ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָודיני
יתּבארּו ּכּלם - ּומׁשּפטיהם הקּדׁש נדרי ּדיני אבל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֻאּלּו;

הּקרּבנֹות מעׂשה ּבהלכֹות .ּבמקֹומם, ְְְְֲִִֵַַָָָ
.„- נדרֹו אֹו ׁשבּועתֹו אדם ׁשּיקּים ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָמצות

ׁשּנאמר: הקּדׁש, מּנדרי ׁשהיה ּבין אּסר, מּנדרי ׁשהיה ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבין
הּיצא "ּככל ונאמר: וגֹו', ועׂשית" ּתׁשמר ,ׂשפתי ְְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ"מֹוצא

יעׂשה". ֲִִֶַמּפיו,
'ּתאנים‰. ׁשאמר: ּכגֹון מאכל, מּמיני מין עצמֹו על ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהאֹוסר

עליו', אסּורים ּפלֹונית מדינה ׁשל 'ּתאנים אֹו: עליו', ְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָאסּורין
הּתֹורה, מן לֹוקה - ׁשהּוא ּכל מהן ואכל ּבאּלּו, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא

ׁשעּור לּנדרים ׁשאין ּדברֹו"; יחל "לא -[-כמותי]ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ׁשהּוא ּכל ּכמפרׁש זה הרי מּדבר, הּנֹודר 'אכילהׁשּכל אמר: . ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

אּלּו' מּפרֹות 'אכילה אֹו עלי', אסּורין ּפלֹונית מדינה ְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָמּפרֹות
ּכּזית. ׁשּיאכל עד לֹוקה אינֹו -ִֵֶֶַַַַֹ

.Â- הענבים מן ואכילה הּתאנים מן אכילה עצמֹו על ְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָאסר
לכּזית מצטרפין אּלּו הרי - נדרים ּבׁשני ּבין אחד, ּבנדר .ּבין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Ê'קרּבן עלי אּלּו 'ּפרֹות הןהאֹומר: 'הרי ׁשאמר: אֹו , ְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ל ּׁשאכל מה 'ּכל לחברֹו: ׁשאמר אֹו עלי[=ממך]ּכקרּבן', ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
אּלּו הרי - קרּבן' עלי הן 'הרי אֹו 'ּכקרּבן', אֹו ְְְְֲֲֵֵֵֵַָָָָָָָקרּבן',
ּבהמה ויעׂשה קרּבן, אדם ׁשּיּדר ׁשאפׁשר מּפני עליו; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאסּורין

ותאסר. קרּבן, - חל ְְְֵֵֶָָָָָֹׁשהיתה
.Áאֹו עלי', ּפלֹוני 'מין אֹו עלי', אּלּו 'ּפרֹות האֹומר: ְֲִִֵֵֵַַָָָָאבל

ּכבׂשר עלי ּפלֹוני עם ּׁשאכל זרה','מה 'ּכעבֹודה אֹו חזיר', ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֹ
ּבאּלּו וכּיֹוצא ּוטרפֹות', 'ּכנבלֹות ואיןאֹו מּתרין, אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָֻ

ּכבׂשר חזיר ּבׂשר ׁשאינֹו ּדבר ׁשּיעׂשה אפׁשר ׁשאי נדר; ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּכאן
ֲִחזיר.

.Ëהאסּורין ּכדברים הּמּתרים ּדברים הּמׂשים ּכל הּכלל: ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻזה
אּלּו הרי ּבנדר, לעׂשֹותֹו יכֹול האסּור ּדבר אֹותֹו אם -ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ
מּתרין אּלּו הרי ּבנדר, לעׂשֹותֹו יכֹול אינֹו ואם .אסּורים; ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָֻ

.Èּונדבה,הח ּבנדר ּבאין ׁשאינן ּפי על אף - והאׁשם ּטאת ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר מחמתּכמֹו אֹותם להביא לנֹודר אפׁשר - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

אׁשם, מביא נטמא, ואם חּטאת; מביא ּבנזיר, ׁשהּנֹודר ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָנדרֹו;
אֹו ּכחּטאת', עלי אּלּו 'ּפרֹות האֹומר: ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכמֹו
- אׁשם' הן 'הרי אֹו חּטאת', הן 'הרי ׁשאמר: אֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָָָ'ּכאׁשם',
עֹולה', הן 'הרי ּבאֹומר: לֹומר צרי ואין אסּורין. אּלּו ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵַָָהרי
ׁשּכל - אסּורין ׁשהן 'ּתֹודה', אֹו 'מנחה', אֹו 'ׁשלמים', ְְֲִִִֵֶֶָָָָאֹו

ּונדבה. ּבנדר ּבאין ְְִֵֶֶָָָאּלּו
.‡È'אהרן ּכחּלת עלי אּלּו 'ּפרֹות האֹומר: [כחלהאבל ְֲֲֵֵֵַַַַָָָֹ

אהרן] לזרע ׁשאיןהניתנת מּתרין, אּלּו הרי - 'ּכתרּומתֹו' אֹו ,ְֲִִֵֵֵֶָָֻ
ּונדבה. ּבנדר אּלּו להביא ּדר ְְְִֵֶֶֶֶָָָָׁשם

.·È'ּכנֹותר עלי האּלּו הּפרֹות 'הרי קרבןהאֹומר: [מבשר ְֲֵֵֵֵַַָָָָ
אכילתו] זמן 'ּכפּגּול'לאחר פסול], במחשבת שהוקרב ,[קרבן ְִ

עׂשאן ׁשהרי אסּורין, אּלּו הרי - קדׁשים' ׁשל טמא ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ'ּכבׂשר
מקֹום. מּכל קרּבן ְְִִַָָָָּכבׂשר

.‚È'ּבהמה ּכמעׂשר עלי הן 'הרי אּלּוהאֹומר: הרי - ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵַַַָָָ
ּביד ּוקדּׁשתֹו הֹואיל של]אסּורים, עלי[מנינו הן 'הרי אדם. ְְֲֲִִֵֵַַָָָָֻ

מּת אּלּו הרי - ואינֹוּכבכֹור' אדם, ּבידי קדּׁשתֹו ׁשאין רין; ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֻֻ
אתֹו". איׁש יקּדיׁש "לא ּבֹו: ׁשּנאמר ּבנדר, להתּפיסֹו ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹיכֹול

.„È'ׁשמים ּכחרמי עלי הן 'הרי לשמים]אמר: שמוחרם [דבר ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ
עלי הן 'הרי הּבית. לבדק ׁשמים ׁשחרמי אסּורין, הן הרי -ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּלׁשּכה' קרבנות]ּכתרּומת לקניית המורם שבלשכה ,[הכסף ְְִִַַָ
תמיד]'ּכּתמידים' 'ּכּדירים'[קרבנות לקרבנות], ,[רפתות ְִִִִַַ

הּמזּבח', מּמׁשּמׁשי 'ּכאחד אֹו 'ּכּמזּבח', 'ּכאּׁשים', ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ'ּכעצים',
ּכּיעים' עלי הן 'הרי ׁשאמר: אפר]ּכגֹון לפינוי אֹו[כלי , ְֲִֵֵֶַַַָָָ
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דּבּור ּכדי ּבתֹו ּבֹו וחזר הּנֹודר ּכדיוכן ּבתֹו ּבֹו ׁשּמחּו אֹו , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָ
ּבנדרים, הּדברים אּלּו ּכל ודין מּתר. זה הרי - וקּבל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻדּבּור

ּבׁשבּועֹות. ְְִִָּכדינן
ׁשּיּדר„. קדם ׁשהתנה ועדמי מּכאן ׁשאּדר נדר 'ּכל ואמר: , ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

וכּיֹוצא ּבטלין', הן 'הרי אֹו ּבהם', חֹוזר הריני ׁשנים, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעׂשר
ּבׁשעה הּתנאי זֹוכר היה אם - נדר ּכ ואחר אּלּו, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָּבדברים

ה - לאׁשּנדר ואם זה. ּבנדר הּתנאי ּבּטל ׁשהרי קּים, נדרֹו רי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבלּבֹו הּתנאי ׁשּקּבל ּפי על אף - ׁשּנדר אחר אּלא הּתנאי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָזכר

בשפתיו] הוציאו על[ולא ואף ּבטל; הּנדר הרי הּתנאי, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָוקּים
לּנדר החזרה הקּדים ּכבר ּבפיו, החזרה עּתה הֹוציא ׁשּלא ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּפי
והּוא ואֹומר: להחמיר, ׁשּמֹורה ויׁש מּקדם. ּבפיו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹוהֹוציאּה

דּבּור. ּכדי ּבתֹו ׁשּנדר אחר הּתנאי ְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹׁשּיזּכר
ׁשהקּדים‰. שנדר]מי הּתנאי[לפני מבוטלאת [שהנדר ְְִִִֶֶַַ

[- זמן כעבור ונזּכרמראש נדר, ּכ ואחר לעׂשר, אֹו ְְְְְִֶֶַַַַָָָָלׁשנה
התנה ּדבר איזה על וׁשכח ּתנאי, לֹו ׁשּיׁש ׁשּנדר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבׁשעה
עֹוׂשה' אני ראׁשֹונה ּדעת 'על אמר: אם הּתנאי, היה ְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָוכיצד
ּדעת 'על אמר לא ואם ּבּטלֹו. ׁשהרי נדר, נדרֹו אין -ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
ׁשהרי הּנדר; וקּים הּתנאי, ּבּטל ּכבר - עֹוׂשה' אני ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָראׁשֹונה
נדר. כן ּפי על ואף ּתנאי, ׁשם ׁשּיׁש הּנדר ּבׁשעת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָזכר

.Âנֹוהגין האּלּו הּדברים ּכל אין ׁשאמר: הּגאֹונים מן ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיׁש
ּבׁשבּועֹות לא ּבלבד, ּבנדרים ׁשּדיןאּלא ׁשּמֹורה מי ויׁש ; ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ

לֹו יׁש וכי הם, אחד אּלּו ּבענינֹות והּׁשבּועֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָהּנדרים
ּבנדרים. ׁשאמרּו ּכדר לׁשבּועתֹו ּתנאי ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָלהקּדים

.Ê.ּולהחמיר להקל ּבֹו יׁש ּופרּוׁשן להחמיר, נדרים ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָסתם
ּוכיין מליח ּכבׂשר עלי האּלּו הּפרֹות 'הרי האֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָּכיצד?
ואמר: ּפרׁש אם ?'ּבלּב היה 'מה לֹו: אֹומרין - 'ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָנס
היה הּמזּבח ּגּבי על ׁשּנתנּס ּוכיין קרּבן, ׁשל מליח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ'ּכבׂשר

הרי - אּלאּבלּבי' ּבלּבי היה 'לא אמר: ואם אסּור; זה ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ואם מּתר; זה הרי - לּה' ׁשּנתנּס ויין זרה, עבֹודה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּתקרבת

אסּור. זה הרי סתם, ְֲֵֶַָָָנדר
.Áּכחרם אם - חרם' עלי האּלּו הּפרֹות 'הרי האֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן

הּבית ּבדק -]ׁשל המקדש בית של לתחזוקה אסּור;[שמקדיש , ִֶֶֶַַָ
ּכהנים ּכחרמי לכהן]ואם כמתנה ׁשהן[שמקדיש מּפני מּתר, , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָֹֻ

אסּור. סתם, ואם אּסּור; ּבּה ואין ׁשּלהן, ְְְִִֵֶֶָָָָָממֹון
.Ëאסּור ּבהמה, ּכמעׂשר אם - ּכמעׂשר' עלי הן מּפני'הרי ; ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ

ּכמעׂשר ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבידֹו, ׁשהקּדיׁשֹו קרּבן ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
אסּור. סתם, ואם מּתר; ְְִָָָָָֻּדגן,

.È'ּכתרּומה עלי הם נתּכּון,'הרי הּלׁשּכה לתרּומת אם - ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
סתם, ואם מּתר; נתּכּון, הּגרן לתרּומת ואם אסּור; זה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻהרי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָֹאסּור.
.‡Èמאּלּו אחד ּכל ׁשּמׁשמע ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּמה

'חרם' קֹוראין ׁשאין ׁשּדרּכן ּבמקֹום אבל ענינֹות. ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשם
ּבלבד הּבית ּבדק לחרמי אּלא עליסתם הן 'הרי ׁשם ואמר , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

קֹוראין ׁשאין ּדרּכן היה אם וכן אסּור; זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָחרם'
ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. זה הרי ּכהנים, לחרמי אּלא סתם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻ'חרם'
אֹותֹו אנׁשי לׁשֹון אחר אּלא ּבנדרים הֹולכין ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבזה.

זמן. ּבאֹותֹו ְְַָמקֹום

.·Èים ׁשל חרמֹו אּלא ּבלּבי היה 'לא ואמר: ּבחרם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּנֹודר
הּמכמרת' דייגים]ׁשהיא היה[=רשת 'לא ואמר: ּבקרּבן נדר , ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ

הּמלכים' ּבקרּבנֹות אּלא כדיּבלּבי למלך הניתנות [מתנות ְְְְְִִִֶַָָָ
אליו] ואמר:להתקרב קרּבן', עלי עצמי 'הרי לחברֹו: אמר ,ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָ

נֹודר להיֹות לי ׁשהּנחּתי ּבעצם לאסרֹו אּלא ּבלּבי היה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ'לא
היה 'לא ואמר: אׁשּתֹו, לֹו ּתהנה ׁשּלא נדר ׂשחֹוק', ּדר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבֹו
ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן - ׁשּגרׁשּתיה' ראׁשֹונה אׁשּתי אּלא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבלּבי
'לא אֹומר: והּוא אּסּור, העם לכל ׁשּמׁשמען ְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹמּדברים
חכמים, ּתלמיד הּנֹודר היה אם - 'ּולכ לכ אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָנתּכּונּתי
הארץ, עם היה ואם לחכם; ׁשאלה צרי ואין מּתר זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻהרי
ּפתח לֹו ּופֹותחין אסּור, וׁשהּוא נדר ׁשּזה ּבעיניו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָמראין

ּתלמיד[-היתר] ׁשהיה ּובין לֹו. ּומּתירין אחר, ְִִִִֵֵֶַַַָָָמּמקֹום
ׁשּלא אֹותן ּומלּמדין ּבהן, ּגֹוערין - הארץ עם אֹו ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹחכמים
והתל. ׂשחֹוק ּדר נֹודרין יהיּו ולא ּבנדרים, זה מנהג ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָֹינהגּו

.‚Èאּלּו 'ּפרֹות אֹו ּכאּמי', עלי אּת 'הרי לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָוכן
נדר ּכאן ׁשאין חזיר', ּכבׂשר היהעלי אם - ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

היה ואם לחכם; ׁשאלה צרי אינֹו חכמים, ּתלמיד ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָהּנֹודר
ׁשאׁשּתֹו ּבעיניו ּומראין לחכם, ׁשאלה צרי הארץ, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעם
מּמקֹום ּפתח לֹו ּופֹותחין אסּורין, הּפרֹות וׁשאֹותן ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָאסּורה
ּבנדרים. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי נדרֹו, לֹו ּומּתירין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹֹאחר

.„Èנדר ּכמֹו הּוא הרי - נדר ׁשאינֹו ּפי על אף ,ההפקר, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַ
אדם: ׁשּיאמר הּוא ההפקר? הּוא ּומה ּבֹו. לחזר לֹו ְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשאסּור
ּבקרקעֹות. ּבין ּבמּטלטלין ּבין לּכל', הפקר אּלּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ'נכסים
לעצמֹו, קנהּו - ּבֹו וזכה הּקֹודם ּכל ההפקר? ּדין ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָוכיצד
- אדם ּכל ּכדין ּבֹו ּדינֹו ׁשהפקיר, זה ואפּלּו ׁשּלֹו; ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָונעׂשה

קנהּו. ּבֹו, וזכה קדם ְִַָָָָָאם
.ÂËלעׁשירים לא אבל לענּיים עדהּמפקיר - הפקר אינֹו , ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

קנּו הּגדֹולים, עבדיו והּמפקיר ּכּׁשמּטה. לּכל, ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹׁשּיפקיר
ּכל ּכׁשאר זכה, ּבהן הּקֹודם ּכל - והּקטּנים ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָעצמן;

ְְִִַַהּמּטלטלין.
.ÊËזכה ּבּה, והחזיק הּקֹודם ּכל - הּקרקע את ּדיןהּמפקיר . ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

מן ונפטר הפקר, זה הרי אחד, ּבפני הפקיר אפּלּו - ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּתֹורה
- סֹופרים מּדברי אבל ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהּמעׂשרֹות,
זֹוכה אחד ׁשּיהיה ּכדי ׁשלׁשה, ּבפני ׁשּיפקיר עד הפקר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאינֹו
- וזה' הפקר, זה 'הרי האֹומר: מעידין. והּׁשנים רצה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאם
ׁשאמר: אֹו זה', ּכמֹו 'וזה אמר: ואם הפקר; ספק הּׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרי

וּדאי. הפקר ויהיה הּׁשני, התּפיס הרי - זה' ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ'וגם
.ÊÈימים ׁשלׁשה ּכל - אדם ּבּה זכה ולא ׂשדהּו, את ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹֹהּמפקיר

ּבֹו לחזר אםיכֹול אּלא חֹוזר; אינֹו - ימים ׁשלׁשה אחר ; ְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
ּבין הּוא ּבין ההפקר, מן ּכזֹוכה הּוא הרי ּבּה, וזכה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָקדם

ֵַאחר.
.ÁÈ,'אחת 'לׁשּבת אחד', ליֹום מפקרת זֹו 'ׂשדה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהאֹומר:

אחד' 'לׁשבּוע אחת', 'לׁשנה אחד', שנים]'לחדׁש -[שבע ְְְֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּבּה ּומּׁשּזכה ּבֹו; לחזר יכֹול אחר, אֹו הּוא ּבּה זכה ׁשּלא ֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹעד
לֹו יׁש מה ּומּפני ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו אחר, ּבין הּוא ְֲִֵֵֵֵֵֵַַָָֹּבין
הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה מּפני ּבּה? ׁשּיזּכּו עד ּכאן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלחזר

קצּוב. לזמן מפקיר אדם ְְִִֵֶַַָָָׁשאין
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וזריקתו]'ּכּמזרקֹות' דם לקבלת 'ּכּמזלגֹות'[כלי אֹו , ְְִִַַָָ
המזבח] על הקרבן את בו וכן[שהופכים ּבהן, וכּיֹוצא ,ְְֵֵֶַָ

אּלּו הרי - 'ּכירּוׁשלים' ּכהיכל', עלי הן 'הרי ֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָהאֹומר:
ּדברים ׁשּכל קרּבן; ׁשם הזּכיר ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹאסּורין,

קרּבן'. עלי הן 'הרי ּכאֹומר: ענינם ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָאּלּו,
.ÂËאחר ׁשלמים ּבׂשר היה אפּלּו קדׁש, ּבׂשר לפניו ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֹהיה

ּכבׂשר עלי הן 'הרי ואמר: לזרים, מּתר ׁשהּוא ּדמים, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻזריקת
אסּורין אּלּו הרי - ׁשהיהזה' ּבעּקרֹו, אּלא התּפיס ׁשּלא ; ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ

ּדמים, זריקת לפני אם - ּבכֹור ּבׂשר היה אם אבל ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָאסּור.
מּתר. זה הרי ּדמים, זריקת לאחר ואם אסּור; זה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהרי

.ÊËּומפסידין עּלגים, ׁשאנׁשיהם מקֹומֹות [=משבשים]יׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַ
אחר ׁשם הֹולכין - אחר ּבדבר ּדבר על ּומכּנין הּלׁשֹון, ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָאת
עלי הן 'הרי האֹומר: ּכקרּבן; קרּבן, ּכּנּויי ּכל ּכיצד? ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָהּכּנּוי.
'חרף', 'חרק', לקרּבן. ּכּנּויין אּלּו הרי - 'קֹונז' 'קֹונח', ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָקֹונם',
הֹולכין - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן לחרם. ּכּנּויין אּלּו הרי - 'חר'ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ

זמן. ּובאֹותֹו מקֹום ּבאֹותֹו העם ּכלל לׁשֹון ְְְְְַַַַָָָאחר
.ÊÈ,ּבכּנּויין הקּדיׁש אם ּכ - ּבכּנּויין עצמֹו ׁשאֹוסר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָּוכׁשם

הקּדׁש זה ּביןהרי אּסר ּבנדרי ּבין מּתרין, הּכּנּויין וכּנּויי ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻ
הקּדׁש. ְְְִֵֵֶּבנדרי

.ÁÈ,'חּלין יהא לא ,עּמ ּׁשאכל מה 'ּכל לחברֹו: ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֻהאֹומר
דכי' יהא 'לא אֹו כׁשר', יהא 'לא יהא[טהור]אֹו 'לא אֹו , ְְְְֵֵֵֵֵָֹֹֹ

יהא עּמ ּׁשאכל מה 'ּכל לֹו: ׁשאמר ּכמי זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹטהֹור'
עּמ ּׁשאכל מה 'ּכל לֹו: אמר אם וכן אסּור. ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹקרּבן',

אסּור. זה הרי - 'ּפּגּול' אֹו 'נֹותר', אֹו ֲִֵֵֶָָָטמא',
.ËÈ'ל אכל לא חּלין 'לא לחברֹו: ּכמיהאֹומר זה הרי - ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹֻ

וכן קרּבן'; אּלא חּלין, יהא לא ל ּׁשאכל 'מה לֹו: ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשאמר
'ּכקרּב ,'ל ׁשאכל 'קרּבן ,'ל ׁשאכל 'הּקרּבן אמר: ןאם ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
אכל לא 'הּקרּבן האֹומר: אבל אסּור. זה הרי - 'ל ְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשאכל
אֹו ,'ל אכל לא 'לקרּבן אֹו ,'ל אכל לא 'ּכקרּבן אֹו ,'ְְְְַַָָָָָָָֹֹֹֹל
אּלּו ּכל - 'ל אכל לא קרּבן 'לא אֹו ,'ל אכל לא ְְֵַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ'קרּבן
ׁשּלא ּבקרּבן ׁשּנׁשּבע אּלא אּלּו, ּדברים מׁשמע ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּתרין;
ׁשּלא ׁשּנדר אֹו - ּכלּום אינֹו ּבקרּבן והּנׁשּבע - לזה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹיאכל

קרּבן. לֹו ְַָָֹיאכל
.Î,'ל ׁשאכל 'ּכחּלין ,'ל ׁשאכל 'החּלין ,'ל ׁשאכל ְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻֻֻ'חּלין

ׁשּלא 'ּכחּלין ,'ל אכל ׁשּלא 'החּלין ,'ל אכל ׁשּלא ְִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹֻֻֻ'חּלין
מּתר זה הרי - 'ל .אכל ֲֵֶַָָֹֻ

.‡Îׁשאכל נֹותר 'לא ,'ל ׁשאכל טמא 'לא האֹומר: ֲֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹאבל
אסּור זה הרי - 'ל ׁשאכל ּפּגּול 'לא ,'ׁשּמׁשמעֹו:ל ; ְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

לא לפיכ טמא, אֹו ּפּגּול ׁשּיהיה הּוא ל ׁשאכל ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ'ׁשּדבר
.'ל ַָֹאכל

.·Îׁשאכל היכל 'לא ,'ל ׁשאכל 'היכל ,'ל ׁשאכל ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹ'ּכהיכל
אסּור - 'ל,'ל אכל ׁשּלא 'ּכהיכל ,'ל אכל ׁשּלא 'היכל ; ְֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹ

ּבהיכל ׁשּנׁשּבע ּכמי ׁשּזה מּתר, - 'ל אכל ׁשּלא היכל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ'לא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יאכל. ְֵֵֶֶַַָֹֹֹׁשּלא

.‚Îׁשּלא זה, ּדבר מׁשמע - 'מּמ אני 'מּדר לחברֹו: ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻהאֹומר
עּמֹו יּׂשאידּבר ׁשּלא זה, ּדבר מׁשמע - 'מּמ אני 'מפרׁש ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

עּמֹו יׁשב ׁשּלא מׁשמעֹו - 'מּמ אני 'מרחק עּמֹו. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹֻויּתן

אּמֹות אֹוּבארּבע ,'ל אני 'מנּדה לֹו: אמר אם וכן ; ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֻ
בארמית]'מׁשּמתנא לֹו:[מנודה אמר אם אבל .'מּמ אני ְְְֲֲִִִַַַָָָ

אכל ׁשּלא מּמ אני ׁשּלא'מּדר מּמ אני 'מפרׁש אֹו ,'ל ְְְֲֲִִִִֶֶַָָָֹֹֹֻֻ
זה הרי - 'ל אכל ׁשּלא מּמ אני 'מרחק אֹו ,'ל ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֻאכל
מּׁשּום לֹוקה נכסיו, מּכל ּכּזית אכל ואם לֹו; לאכל ְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָֹאסּור

ּדברֹו". יחל ְֵַָֹ"לא
.„Îאֹוכל אינֹו - 'ל אכל ׁשּלא ל אני 'מנּדה לֹו: ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹֻאמר
לֹוקהלֹו אינֹו אכל, ואם נידוי; או נדר פירושו אם [שספק ְִֵֶַָ

פיזי] להנֹותוריחוק אסּור זה הרי ,'מּמ 'נדינא לֹו: אמר .ֲִֵֵֵֶַָָָָָָ
לֹו.

.‰Î,ל אכל אם רׁשעים ּכנדרי עלי 'הרי לחברֹו: ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהאֹומר
ּבכּלן חּיב - ואכל ּוׁשבּועה', וקרּבן נזיר וכןׁשּמּנדריהם . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

וקרּבן' נזיר ׁשּמּנדבֹותם ּכׁשרים, ּכנדבֹות עלי 'הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָהאֹומר:
חּיב. זה הרי -ֲֵֶַָ

.ÂÎ,'ּכׁשרים 'ּכנדבֹות אֹו רׁשעים', ּכנדרי עלי 'הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָאמר:
אסּור זה הרי - 'ל אכל 'אם אֹו ,'ל ּפי'ׁשאכל על אף , ֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ּפרׁש כקרבן]ׁשּלא במפורש אסר ּכׁשרים'[לא 'ּכנדרי אמר: . ְְְִִֵֵֵֵֶַָֹ
ּכל נתחּיב לא וכעס.- אּסּור ּבדר נֹודרין הּכׁשרים ׁשאין ּום, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

חּיב - לפניו עֹובר נזיר והיה הריני', רׁשעים 'ּכנדרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָאמר:
רׁשעים 'ּכנדרי קרּבן; חּיב עלי', רׁשעים 'ּכנדרי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָּבנזירּות;

מּמּנּו' אכל זה]ׁשּלא ּכנֹודר.[מככר ּבׁשבּועה חּיב , ְְִִֵֶֶַַָָֹֹ
.ÊÎלא - ּכזֹו' עלי אּלּו 'ּפרֹות ׁשאמר: ּכגֹון ּבּתֹורה, ְֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּנֹודר

ּכלּום עםאמר היה ּכן אם אּלא לחכם, ׁשאלה צרי ואינֹו ; ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
ּבנדרים. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי - ְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹֹהארץ

.ÁÎאסּור זה הרי - ּבּה ּׁשּכתּוב ּבמה ּבּהנדר ּכתּוב ׁשהרי , ְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבמה ׁשּנדר ּכמֹו זה הרי - ּבּה ונדר ּבידֹו נטלּה ונדר. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּסר

ּבּה. ֶָָּׁשּכתּוב
.ËÎלהׁשּכים עליו - ּפרק' ונׁשנה 'נׁשּכים לחברֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהאֹומר

הֹוציאֹוולׁשנֹות ׁשּלא ּפי על ואף הּוא, נדר ּכמֹו ׁשּזה ; ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַֹ
נדר. ְִֶֶּבלׁשֹון

.Ïאֹו 'ּכאחֹותי', אֹו ּכאּמי', עלי אּת 'הרי לאׁשּתֹו: ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָהאֹומר
הּפרֹות: על ּכאֹומר זה הרי - הּכרם' 'ּככלאי אֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ'ּכערלה',
ּכמֹו לאכלן, מּתר ׁשהּוא ּכׁשם חזיר'; ּכבׂשר אּלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָֻ'הרי

מּדרׁשּבארנּו 'הריני לּה: אמר אם אבל ּבאׁשּתֹו. מּתר ּכ , ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻ
זֹו הרי - עלי' אסּורה ּתׁשמיׁש 'הנאת אֹו הנאה', ְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָמּמ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עליו, ְְֲִֵֶָָָָאסּורה

בּפרק ¤¤

'אמן'‡. ואמר חברֹו ׁשהּדירֹו אֹו עצמֹו, מּפי הּנֹודר ,אחד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּדברים. קּבלת ׁשהּוא אמן, ּכענין ׁשענינֹו ּדבר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָאֹו

עצמֹו·. על ׁשאסר ּבּדבר נאסר הּנֹודר ׁשּיֹוציאאין עד , ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
אבל ּבׁשבּועֹות. ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשוין, ולּבֹו ּפיו ויהיה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָּבׂשפתיו
ּבנזיר, ונדר ּבקרּבן ּבקרּבן, ונדר ּבנזיר לנּדר ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹהּמתּכּון
לֹומר ׁשּנתּכּון אֹו ונׁשּבע, לנּדר ׁשּנתּכּון אֹו ונדר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבׁשבּועה
ּכאן ואין ּבׁשניהם, מּתר זה הרי - 'ענבים' ואמר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ'ּתאנים'

ֶֶנדר.
אחרים;‚. ּדעת על ּכנׁשּבע זה הרי אחרים, ּדעת על ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָהּנֹודר
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דּבּור ּכדי ּבתֹו ּבֹו וחזר הּנֹודר ּכדיוכן ּבתֹו ּבֹו ׁשּמחּו אֹו , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָ
ּבנדרים, הּדברים אּלּו ּכל ודין מּתר. זה הרי - וקּבל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻדּבּור

ּבׁשבּועֹות. ְְִִָּכדינן
ׁשּיּדר„. קדם ׁשהתנה ועדמי מּכאן ׁשאּדר נדר 'ּכל ואמר: , ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

וכּיֹוצא ּבטלין', הן 'הרי אֹו ּבהם', חֹוזר הריני ׁשנים, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעׂשר
ּבׁשעה הּתנאי זֹוכר היה אם - נדר ּכ ואחר אּלּו, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָּבדברים

ה - לאׁשּנדר ואם זה. ּבנדר הּתנאי ּבּטל ׁשהרי קּים, נדרֹו רי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבלּבֹו הּתנאי ׁשּקּבל ּפי על אף - ׁשּנדר אחר אּלא הּתנאי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָזכר

בשפתיו] הוציאו על[ולא ואף ּבטל; הּנדר הרי הּתנאי, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָוקּים
לּנדר החזרה הקּדים ּכבר ּבפיו, החזרה עּתה הֹוציא ׁשּלא ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּפי
והּוא ואֹומר: להחמיר, ׁשּמֹורה ויׁש מּקדם. ּבפיו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹוהֹוציאּה

דּבּור. ּכדי ּבתֹו ׁשּנדר אחר הּתנאי ְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹׁשּיזּכר
ׁשהקּדים‰. שנדר]מי הּתנאי[לפני מבוטלאת [שהנדר ְְִִִֶֶַַ

[- זמן כעבור ונזּכרמראש נדר, ּכ ואחר לעׂשר, אֹו ְְְְְִֶֶַַַַָָָָלׁשנה
התנה ּדבר איזה על וׁשכח ּתנאי, לֹו ׁשּיׁש ׁשּנדר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבׁשעה
עֹוׂשה' אני ראׁשֹונה ּדעת 'על אמר: אם הּתנאי, היה ְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָוכיצד
ּדעת 'על אמר לא ואם ּבּטלֹו. ׁשהרי נדר, נדרֹו אין -ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
ׁשהרי הּנדר; וקּים הּתנאי, ּבּטל ּכבר - עֹוׂשה' אני ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָראׁשֹונה
נדר. כן ּפי על ואף ּתנאי, ׁשם ׁשּיׁש הּנדר ּבׁשעת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָזכר

.Âנֹוהגין האּלּו הּדברים ּכל אין ׁשאמר: הּגאֹונים מן ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיׁש
ּבׁשבּועֹות לא ּבלבד, ּבנדרים ׁשּדיןאּלא ׁשּמֹורה מי ויׁש ; ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ

לֹו יׁש וכי הם, אחד אּלּו ּבענינֹות והּׁשבּועֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָהּנדרים
ּבנדרים. ׁשאמרּו ּכדר לׁשבּועתֹו ּתנאי ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָלהקּדים

.Ê.ּולהחמיר להקל ּבֹו יׁש ּופרּוׁשן להחמיר, נדרים ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָסתם
ּוכיין מליח ּכבׂשר עלי האּלּו הּפרֹות 'הרי האֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָּכיצד?
ואמר: ּפרׁש אם ?'ּבלּב היה 'מה לֹו: אֹומרין - 'ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָנס
היה הּמזּבח ּגּבי על ׁשּנתנּס ּוכיין קרּבן, ׁשל מליח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ'ּכבׂשר

הרי - אּלאּבלּבי' ּבלּבי היה 'לא אמר: ואם אסּור; זה ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ואם מּתר; זה הרי - לּה' ׁשּנתנּס ויין זרה, עבֹודה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּתקרבת

אסּור. זה הרי סתם, ְֲֵֶַָָָנדר
.Áּכחרם אם - חרם' עלי האּלּו הּפרֹות 'הרי האֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן

הּבית ּבדק -]ׁשל המקדש בית של לתחזוקה אסּור;[שמקדיש , ִֶֶֶַַָ
ּכהנים ּכחרמי לכהן]ואם כמתנה ׁשהן[שמקדיש מּפני מּתר, , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָֹֻ

אסּור. סתם, ואם אּסּור; ּבּה ואין ׁשּלהן, ְְְִִֵֶֶָָָָָממֹון
.Ëאסּור ּבהמה, ּכמעׂשר אם - ּכמעׂשר' עלי הן מּפני'הרי ; ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ

ּכמעׂשר ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבידֹו, ׁשהקּדיׁשֹו קרּבן ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
אסּור. סתם, ואם מּתר; ְְִָָָָָֻּדגן,

.È'ּכתרּומה עלי הם נתּכּון,'הרי הּלׁשּכה לתרּומת אם - ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
סתם, ואם מּתר; נתּכּון, הּגרן לתרּומת ואם אסּור; זה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻהרי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָֹאסּור.
.‡Èמאּלּו אחד ּכל ׁשּמׁשמע ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּמה

'חרם' קֹוראין ׁשאין ׁשּדרּכן ּבמקֹום אבל ענינֹות. ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשם
ּבלבד הּבית ּבדק לחרמי אּלא עליסתם הן 'הרי ׁשם ואמר , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

קֹוראין ׁשאין ּדרּכן היה אם וכן אסּור; זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָחרם'
ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. זה הרי ּכהנים, לחרמי אּלא סתם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻ'חרם'
אֹותֹו אנׁשי לׁשֹון אחר אּלא ּבנדרים הֹולכין ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבזה.

זמן. ּבאֹותֹו ְְַָמקֹום

.·Èים ׁשל חרמֹו אּלא ּבלּבי היה 'לא ואמר: ּבחרם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּנֹודר
הּמכמרת' דייגים]ׁשהיא היה[=רשת 'לא ואמר: ּבקרּבן נדר , ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ

הּמלכים' ּבקרּבנֹות אּלא כדיּבלּבי למלך הניתנות [מתנות ְְְְְִִִֶַָָָ
אליו] ואמר:להתקרב קרּבן', עלי עצמי 'הרי לחברֹו: אמר ,ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָ

נֹודר להיֹות לי ׁשהּנחּתי ּבעצם לאסרֹו אּלא ּבלּבי היה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ'לא
היה 'לא ואמר: אׁשּתֹו, לֹו ּתהנה ׁשּלא נדר ׂשחֹוק', ּדר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבֹו
ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן - ׁשּגרׁשּתיה' ראׁשֹונה אׁשּתי אּלא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבלּבי
'לא אֹומר: והּוא אּסּור, העם לכל ׁשּמׁשמען ְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹמּדברים
חכמים, ּתלמיד הּנֹודר היה אם - 'ּולכ לכ אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָנתּכּונּתי
הארץ, עם היה ואם לחכם; ׁשאלה צרי ואין מּתר זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻהרי
ּפתח לֹו ּופֹותחין אסּור, וׁשהּוא נדר ׁשּזה ּבעיניו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָמראין

ּתלמיד[-היתר] ׁשהיה ּובין לֹו. ּומּתירין אחר, ְִִִִֵֵֶַַַָָָמּמקֹום
ׁשּלא אֹותן ּומלּמדין ּבהן, ּגֹוערין - הארץ עם אֹו ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹחכמים
והתל. ׂשחֹוק ּדר נֹודרין יהיּו ולא ּבנדרים, זה מנהג ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָֹינהגּו

.‚Èאּלּו 'ּפרֹות אֹו ּכאּמי', עלי אּת 'הרי לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָוכן
נדר ּכאן ׁשאין חזיר', ּכבׂשר היהעלי אם - ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

היה ואם לחכם; ׁשאלה צרי אינֹו חכמים, ּתלמיד ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָהּנֹודר
ׁשאׁשּתֹו ּבעיניו ּומראין לחכם, ׁשאלה צרי הארץ, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעם
מּמקֹום ּפתח לֹו ּופֹותחין אסּורין, הּפרֹות וׁשאֹותן ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָאסּורה
ּבנדרים. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי נדרֹו, לֹו ּומּתירין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹֹאחר

.„Èנדר ּכמֹו הּוא הרי - נדר ׁשאינֹו ּפי על אף ,ההפקר, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַ
אדם: ׁשּיאמר הּוא ההפקר? הּוא ּומה ּבֹו. לחזר לֹו ְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשאסּור
ּבקרקעֹות. ּבין ּבמּטלטלין ּבין לּכל', הפקר אּלּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ'נכסים
לעצמֹו, קנהּו - ּבֹו וזכה הּקֹודם ּכל ההפקר? ּדין ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָוכיצד
- אדם ּכל ּכדין ּבֹו ּדינֹו ׁשהפקיר, זה ואפּלּו ׁשּלֹו; ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָונעׂשה

קנהּו. ּבֹו, וזכה קדם ְִַָָָָָאם
.ÂËלעׁשירים לא אבל לענּיים עדהּמפקיר - הפקר אינֹו , ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

קנּו הּגדֹולים, עבדיו והּמפקיר ּכּׁשמּטה. לּכל, ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹׁשּיפקיר
ּכל ּכׁשאר זכה, ּבהן הּקֹודם ּכל - והּקטּנים ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָעצמן;

ְְִִַַהּמּטלטלין.
.ÊËזכה ּבּה, והחזיק הּקֹודם ּכל - הּקרקע את ּדיןהּמפקיר . ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

מן ונפטר הפקר, זה הרי אחד, ּבפני הפקיר אפּלּו - ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּתֹורה
- סֹופרים מּדברי אבל ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהּמעׂשרֹות,
זֹוכה אחד ׁשּיהיה ּכדי ׁשלׁשה, ּבפני ׁשּיפקיר עד הפקר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאינֹו
- וזה' הפקר, זה 'הרי האֹומר: מעידין. והּׁשנים רצה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאם
ׁשאמר: אֹו זה', ּכמֹו 'וזה אמר: ואם הפקר; ספק הּׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרי

וּדאי. הפקר ויהיה הּׁשני, התּפיס הרי - זה' ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ'וגם
.ÊÈימים ׁשלׁשה ּכל - אדם ּבּה זכה ולא ׂשדהּו, את ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹֹהּמפקיר

ּבֹו לחזר אםיכֹול אּלא חֹוזר; אינֹו - ימים ׁשלׁשה אחר ; ְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
ּבין הּוא ּבין ההפקר, מן ּכזֹוכה הּוא הרי ּבּה, וזכה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָקדם

ֵַאחר.
.ÁÈ,'אחת 'לׁשּבת אחד', ליֹום מפקרת זֹו 'ׂשדה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהאֹומר:

אחד' 'לׁשבּוע אחת', 'לׁשנה אחד', שנים]'לחדׁש -[שבע ְְְֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּבּה ּומּׁשּזכה ּבֹו; לחזר יכֹול אחר, אֹו הּוא ּבּה זכה ׁשּלא ֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹעד
לֹו יׁש מה ּומּפני ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו אחר, ּבין הּוא ְֲִֵֵֵֵֵֵַַָָֹּבין
הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה מּפני ּבּה? ׁשּיזּכּו עד ּכאן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלחזר

קצּוב. לזמן מפקיר אדם ְְִִֵֶַַָָָׁשאין
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אֹו ּבלבד, הּיֹום אֹותֹו עליו אסּורין ׁשּיהיּו ּבלּבֹו ׁשּיׂשים ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָּכגֹון
הֹואיל ׁשּבלּבֹו, ּדברים על וסֹומ ּבזה; וכּיֹוצא ׁשעה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָאֹותּה
ׁשּיּדר ּבׁשעה ונמצא ּבׂשפתיו, להֹוציא יכֹול ואינֹו אנּוס ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹוהּוא

ּבׁשבּועֹות. ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשוין, ולּבֹו ּפיו אין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָלהן
מּתרין‚. זרּוזין, נדרי ׁשּיאכלוכן חברֹו ׁשהּדיר ּכגֹון ּכיצד? . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹֻ

עליו להטריח רֹוצה ׁשאינֹו מּפני יאכל ׁשּלא זה ונדר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאצלֹו,
הּמֹוכר וכן ּפטּורין. ׁשניהן אכל, ׁשּלא ּבין ׁשאכל ּבין -ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבסלע אּלא זה חפץ ימּכר ׁשּלא דינרין]ׁשּנדר ,[=ארבעה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
ּבׁשקל אּלא יּקחּנּו ׁשּלא נדר דינרין]והּלֹוקח ורצּו[=שני , ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

לפי ּבזה; ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּורין, ׁשניהן - דינרין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹּבׁשלׁשה
לז ּכדי אּלא נדר ולא ּבלּבֹו ּגמר לא מהן אחד אתׁשּכל רז ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ּבלּבֹו. ּגמר ולא ְְֲִֵַָֹחברֹו,
מּתרין„. ׁשהן אּלּו נדרים מיני ארּבעה ׁשאפּלּו ,ּומּנין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

ּתלמּוד לבּטלן? מנת על ּבהן נֹודר להיֹות לאדם לֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאסּור
חּלין. ּדבריו יעׂשה לא ּדברֹו", יחל "לא ְְֲִֵֶַַַָָָֹֹֻלֹומר:

ּומּתירֹו.‰. לחכם, נׁשאל זה הרי - נדרֹו על ונחם ׁשּנדר, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמי
אּלא מּתיר ׁשאין - ׁשבּועֹות הּתר ּכדין נדרים, הּתר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָודין

מבהק הדיֹוטֹות[=מומחה]חכם ׁשלׁשה אֹו פשוטים], [אנשים ְְְֶָָָָֹֻ
מּתירין הּׁשבּועה, ׁשּמּתירין ּובּלׁשֹון חכם. ׁשאין ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבמקֹום
ּבנדרים ּכּלן ּבׁשבּועֹות, ׁשּפרׁשנּו הענינֹות ׁשאר וכן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּנדר;

ּבׁשבּועֹות. ׁשהן ְְִֵֶֶֶּכדר
.Âּכּׁשבּועה ׁשּיחּול, עד הּנדר מּתירין .ואין ְְִִֵֶֶֶַַַַָָ
.Êאֹותֹו ּומּתירין האּסר נדרי על ׁשּנׁשאלין ּכּוכׁשם , ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבדק קדׁשי נדרי ּבין - אֹותֹו ּומּתירין הקּדׁש נדרי על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָנׁשאלין
מזּבח קדׁשי ּבין הּתמּורה[קרבנות]הּבית, על נׁשאלין ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ

בקרבן] חולין בהמת .[המיר

.Áנדרי מפר ּכ אּסר, נדרי מפר הּבעל אֹו ׁשהאב ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּוכׁשם
האּסר לנדרי הּדֹומין .הקּדׁשֹות ְְְִִִֵֵֶַָָ

.Ëואמר ׁשליׁשי וׁשמע 'ואני', ואמר חברֹו וׁשמע ׁשּנדר, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָמי
ּכּלן הּתרּו - והּתר נדרֹו על הראׁשֹון ונׁשאל נׁשאל'ואני', ; ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָֻֻֻ

הּׁשני נׁשאל אסּורין; וכּלן מּתר, האחרֹון - והּתר ְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָֻֻֻהאחרֹון
אסּור. והראׁשֹון מּתרין, אחריו וׁשל הּׁשני - ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻֻוהּתר

.Èהּפת על ׁשּנדר ּכגֹון ּבּנדר, הרּבה ּדברים הּמתּפיס ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָוכן
ּבּבׂשר; הּתר - ּבּה והּתר הּפת על ונׁשאל הּבׂשר, ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָֻֻוהתּפיס

ּבּפת הּתר לא ּבֹו, והּתר הּבׂשר על .נׁשאל ְְִַַַַַַַָָֹֻֻ
.‡Èעל ונׁשאל לכּלכם', נהנה 'ׁשאיני הּנֹודר אֹו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻהּנׁשּבע

ּכּלם הּתרּו - והּתירֹו מהם, אחד על ׁשבּועתֹו על אֹו ;נדרֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻֻ
ׁשהּתר נהנה[פרט-]ׁשהּנדר 'ׁשאיני אמר: ּכּלֹו. הּתר מּכללֹו, ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻֻ

האחרֹון הּתר ּכּלם; הּתרּו - הראׁשֹון הּתר ולזה', ולזה ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֻֻֻֻלזה
לזה', לזה, לזה, נהנה 'ׁשאיני אסּורין. וכּלם מּתר, האחרֹון -ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻֻ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ואחד. אחד לכל ּפתח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹצריכין
.·Èּובקרּב ּבנזיר ּבאיזהנדר ידּוע ואין ׁשּנדר אֹו ּובׁשבּועה, ן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

לכּלן אחד ּפתח - נדר .מהן ְֵֶֶֶַַָָָֻ
.‚Èׁשּנדר אֹו ׁשּבעיר, לחכם ונׁשאל העיר, מאנׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנֹודר

נדרֹו הרי - ׁשּביׂשראל לחכם נׁשאל הּוא והרי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמּיׂשראל,
.מּתר ָֻ

.„Èלמקֹום אל אם הּיֹום, עלי אסּורין אּלּו 'ּפרֹות ְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָהאֹומר:

הּיֹום אֹותן לאכל אסּור זה הרי - למחר' ׁשּמאּפלֹוני ּגזרה, ; ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
למחר, והל הּיֹום ואכלן עבר ואם מקֹום. לאֹותֹו למחר ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָיל

לֹוקה. אינֹו ,הל לא ואם ְִֵֶֶַָֹלֹוקה;
.ÂËהּיֹום אל אם למחר, עלי אסּורין הן 'הרי ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָאמר:

מקֹום, לאֹותֹו הּיֹום ליל לֹו מּתר זה הרי - ּפלֹוני' ְְְֲִֵֵֵֶַָָָֻלמקֹום
למחר הּפרֹות אֹותן עליו מּפניויאסרּו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

ּבּתנאי זהיר ואינֹו לעׂשֹותֹו, ׁשּלא האסּור ּבדבר זהיר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשאדם
הּמּתר. ּדבר לאסר ֱֵֶֶַָָָֹֻׁשּגֹורם

.ÊËוהיה ׁשּירצה, יֹום ּבאיזה ימים, עׂשרה לצּום ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהּנֹודר
כבֹוד מּפני אֹו מצוה, לדבר והצר מהן, אחד ּביֹום ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמתעּנה
קבע לא ׁשהרי אחר; יֹום ּופֹורע אֹוכל, זה הרי - ּגדֹול ֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאדם

הּנדר ּבתחּלת -הּימים ואכל וׁשכח הּיֹום, ׁשּיצּום נדר . ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּוכׁשהתחיל ׁשנים, אֹו אחד יֹום ׁשּיצּום נדר לצּום; ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָמׁשלים
אחר. יֹום לצּום וחּיב ּתעניתֹו, אּבד - ואכל ׁשכח ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָלצּום

ה ¤¤ּפרק

אּת‡. 'הרי אֹו חרם', עלי 'הריני לׁשמעֹון: ׁשאמר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָראּובן
ּבראּובן ׁשּיהנה ׁשמעֹון על נאסר - ּבהניתי' עבראסּור ואם ; ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּומּתר ּכלּום. ׁשמעֹון אמר לא ׁשהרי - לֹוקה אינֹו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֻונהנה,
ּבהניתֹו. עצמֹו אסר לא ׁשהרי ּבׁשמעֹון, להנֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלראּובן

אסּור·. 'הריני אֹו חרם', עלי אּת 'הרי לׁשמעֹון: ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָאמר
- נהנה ואם ּבׁשמעֹון; מּלהנֹות ראּובן נאסר הרי - 'ְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבהנית

אמרלֹוקה ראּובן. ּבהנית מּתר וׁשמעֹון ּדברֹו. חּלל ׁשהרי , ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ּבהנית אסּור 'הריני אֹו עלי', ואּתה חרם עלי 'הריני ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלֹו:
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבזה. זה אסּורין ׁשניהן - ּבהניתי' אסּור ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואּתה

ֶָּבזה.
.‚,'עלי אסּורין ּפלֹוני ּפרֹות 'הרי לׁשמעֹון: ׁשאמר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָראּובן

אדם ׁשאין ּכלּום; זה אין - ּפלֹוני' ּבהנית אסּור אּת 'הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
ׁשּלֹו ׁשאינֹו ּבדבר חברֹו ׁשמעֹוןאֹוסר ענה ּכן אם אּלא , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֵֶַָ'אמן',
ּפי„. על אף - 'עלי אסּורה זֹו 'ּכּכרי לחברֹו: ֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָהאֹומר

עליו אסּורה זֹו הרי ּבמּתנה, לֹו לֹוׁשּנתנּה ונפלה מת ; ְְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָָָ
ׁשּלא מּתרת; זֹו הרי - ּבמּתנה אחר לֹו ׁשּנתנּה אֹו ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻֻּבירּׁשה,

ׁשּלֹו עּתה אינּה והרי 'ּכּכרי', אּלא לֹו הגיעהאמר [ולא ֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
.מכוחו]

.‰- 'ּפרֹותי' אמר ולא ,'עלי אסּורין אּלּו 'ּפרֹות לֹו: ְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹאמר
אסּורין אּלּו הרי לאחר, ונפלּו ׁשּמת אֹו ׁשּמכרן ּפי על ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאף

ׁשּיצאעליו ּפי על אף - חברֹו על ׁשּלֹו ׁשהּוא ּדבר ׁשהאֹוסר ; ֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
'נכסי' אמר ּכן אם אּלא עֹומד, ּבאּסּורֹו הּוא הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָמרׁשּותֹו,
אסרן לא ׁשהרי אּלּו, ּבלׁשֹונֹות וכּיֹוצא 'ּביתי' אֹו 'ּפרֹותי' ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹאֹו

ּברׁשּותֹו. ׁשהם זמן ּכל ְְִֵֶֶַָָאּלא
.Âׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו ּבהניתי', אסּור אּת 'הרי לבנֹו: ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהאֹומר

עלי 'נכסי ּכאֹומר: ׁשּזה יירׁשּנּו; מת, אם - ּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָיהנה
-אסּורין' ּבמֹותי' ּבין ּבחּיי 'ּבין ּופרׁש: עליו, הניתֹו אסר . ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

עלי אּלּו 'נכסים לֹו: ׁשאמר ּכמי ׁשּזה יירׁשּנּו; לא מת, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאם
ֲִאסּורין'.

.Êּתלמיד זה ּבני ּבן היה 'ואם ואמר: ּבהניתֹו, ּבנֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָאסר
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.ËÈּוׁשמרֹו אחד ׁשּבא הּמפקר ׁשּלאּדבר ּבֹו מּביט והיה , ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ
היה אם ׁשּיגּביהֹו עד אּלא ּבהּבטה; קנהּו לא - אדם ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹיּטלּנּו
הּלקֹוחֹות. ׁשּקֹונין ּכדר ּבקרקע, יחזיק אֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָמּטלטלין,

גּפרק ¤¤

ׁשּׁשבּועת‡. ּבּטּוי: לׁשבּועת נדרים ּבין יׁש דברים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָארּבעה
ׁשבּועה אין - ׁשבּועה[-שניה]ּבּטּוי על ,[-ראשונה]חלה ְְִֵַָָָָ

ּפטּור, - ּבׁשבּועה הּמתּפיס נדר. על נדר יחּול - ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּובנדרים
ּדברי על אּלא חלה ּבּטּוי ׁשבּועת אין חּיב. - ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּובנדרים

הרׁשּות.הרׁשּות ּכדברי מצוה ּדברי על חלֹות ּונדרים , ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָ
ׁשאין ּדבר ועל מּמׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על חלה ּבּטּוי ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשבּועת
מּמׁש. ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על אּלא חלֹות אינן ּונדרים מּמׁש, ְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבֹו

נדר·. על נדר יחּול אםּכיצד קרּבן עלי 'הרי האֹומר: ? ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
קרּבן עלי הרי אכלּנה אם קרּבן עלי הרי זֹו, ּכּכר ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹאכלּתי
ּכּיֹוצא ּכל וכן ואחת. אחת ּכל על חּיב - ואכלּה אכלּנה', ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹאם

ֶָּבזה.
חּיב‚. ּבנדרים הּמתּפיס ואמר:ּכיצד ׁשּנדר, חברֹו ׁשמע ? ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

ּׁשּנאסר ּבמה אסּור זה הרי - דּבּור ּכדי ּבתֹו 'ּכמֹות ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ'ואני
'ואני', ואמר: 'ואני', ׁשאמר זה הּׁשליׁשי ׁשמע חברֹו; ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבֹו
דּבּורֹו ּכדי ּבתֹו 'ואני' אֹומר: מהן אחד וכל מאה היּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאפּלּו

אסּורין. ּכּלן הרי - חברֹו ֲֲֲִֵֵֶָֻׁשל
אסּור'„. עלי הּזה 'הּבׂשר האֹומר: אפּלּווכן ואמר וחזר , ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

הּפת הרי - הּזה' ּכּבׂשר הּזאת 'והּפת ימים: ּכּמה ְֲִֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹאחר
זה ויין הּזאת, ּכּפת זה 'ּודבׁש ואמר: חזר ונאסרה; ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹנתּפסה

אסּורין. ּכּלן מאה, הן אפּלּו - זה' ְֲֲִִִֵֵֶַָָֻּכדבׁש
הּיֹום,‰. אֹותֹו ׁשּיצּום ונדר הּיֹום, רּבֹו אֹו אביו ׁשּמת ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָהרי

ּבֹו ׁשּמת ּכּיֹום עליו זה יֹום 'הרי אמר: ׁשנים ּולאחר ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָוצם,
ּכלּום ּבֹו לאכל אסּור זה הרי - רּבֹו' אֹו התּפיאביו ׁשהרי ס; ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. האסּור ּכּיֹום ואסרֹו זה, ְֲֵֵֵֶַַַָָָָֹיֹום
.Âהרׁשּות ּכדברי מצוה ּדברי על הּנדרים חלֹות ?ּכיצד ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ

'הרי עליו', אסּורה הּפסח ּבלילי הּמּצה 'הרי ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהאֹומר:
אסּורֹות הּתפּלין ו'הרי עליו', אסּורה ּבחג הּסּכה ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻיׁשיבת
יׁשב אֹו אכל ואם עליו; אסּורין אּלּו הרי - עליו' ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָּבנטילה
ּבמי לֹומר צרי ואין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹוקה. נטל, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאֹו
ׁשהּוא הּפסח', ּבלילי מּצה אכל אם קרּבן עלי 'הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשאמר:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבקרּבן. ְְְֵֵֶַַָָָָֹחּיב
.Êמצוה ּדברי על חלֹות נדרים מה אינןּומּפני ּוׁשבּועֹות , ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ

ּדבר על עצמֹו אֹוסר ׁשהּנׁשּבע מצוה? ּדברי על ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָחלֹות
נמצא עצמֹו; על הּנדּור הּדבר אֹוסר והּנֹודר עליו, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשּנׁשּבע
מהר מׁשּבע עצמֹו ּוכבר עצמֹו, אֹוסר מצוה, לבּטל ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֻהּנׁשּבע

המצוה]סיני ׁשבּועה;[-לקיים על חלה ׁשבּועה ואין , ְְְִֵַַָָָָ
הּדבר ואֹותֹו ׁשּנאסר, הּוא הּדבר זה ּבנדר, זה ּדבר ְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָוהאֹוסר

סיני. מהר מׁשּבע ְִֵֵַַָֻאינֹו
.Áּכמֹו ּכן מראין ׁשהּדברים ּתמצא ּבּכתּוב, מתּבֹונן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכׁשאּתה

ּבׁשבּועת אֹומר הּוא ׁשהרי הּׁשמּועה; מּפי החכמים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּקּבלּו
להיטיב" אֹו "להרע ׁשּבארנּו,ּבּטּוי: ּכמֹו הרׁשּות ּדברי , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

הּוא ּובנדרים ּבהן; וכּיֹוצא ׁשּיצּום, אֹו הּיֹום ויׁשּתה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיאכל

יעׂשה" מּפיו הּיצא "ּככל מצוהאֹומר: ּדברי ּבין חלק ולא , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
הרׁשּות. ְְְִֵָלדברי

.Ëלצּום חּיב - טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת, ׁשּיצּום ,הּנֹודר ְְֵֶַַַָָָָ
הּנֹודר וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו מצוה, ּדברי על חלֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּנדרים
זה יֹום ּבֹו ּופגע ימיו, ּכל ׁשליׁשי יֹום אֹו ראׁשֹון יֹום ְִִִֶֶַָָָָָׁשּיצּום
חּיב זה הרי - הּכּפּורים יֹום ערב אֹו טֹוב יֹום הּוא ֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָוהרי
ּופּורים, חנּכה ּבֹו ּפגע חדׁש. ראׁש לֹומר צרי ואין ְֲִִֵֶַַָָָָֹֹֻלצּום;
ּבהם הּצֹום ואּסּור הֹואיל - האּלּו הּימים מּפני נדרֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָיּדחה
מּפני נדרֹו ויּדחה חּזּוק; צריכין הן הרי סֹופרים, ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶָמּדברי

חכמים. ְֲִֵַָּגזרת
.È?מּמׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על אּלא חלֹות הּנדרים אין ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיצד

עּמֹו, מּלדּבר אסּור אינֹו - קרּבן' עלי 'ּדּבּורי ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר:
מּמׁש ּבֹו אין אסּורׁשהּדּבּור 'ּדּבּורי לֹו: אמר אם וכן ; ְִִִִֵֵֶַַַָָָ

'ּפרֹותי אֹו ,'עלי אסּורין 'ּפרֹותי ּכאֹומר זה אין ;'ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָעלי
לחברֹו: האֹומר ,לפיכ עליו. אסּורין ׁשהן ,'עלי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָקרּבן
אֹו ,'עּמ עֹוׂשה 'ׁשאיני אֹו ,'עּמ מדּבר ׁשאיני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ'קרּבן
'ׁשאיני יׁשן', ׁשאיני 'קרּבן ׁשאמר: אֹו ,'עּמ מהּל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ'ׁשאיני
ׁשאיני 'קרּבן לאּׁשה: ׁשאמר אֹו ,'מהּל 'ׁשאיני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמדּבר',
'ּדּבּורי ּכאֹומר: זה והרי אּלּו; ּבכל חל הּנדר אין - 'ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמׁשּמׁש
ּבהן ׁשאין ּדברים ׁשהן קרּבן', וׁשּמּוׁשי ועׂשּיתי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָוהּלּוכי

ַָמּמׁש.
.‡Èורגלי למעׂשיהן, וידי לדּבּורֹו, ּפי 'יאסר האֹומר: ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאבל

עליהן חל הּנדר הרי - לׁשנתן' ועיני לפיכ,להּלּוכן, ; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
,עּמ מּלעׂשֹות וידי ,עּמ מּלדּבר ּפי 'קרּבן לחברֹו: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהאֹומר
עלי 'הרי האֹומר: וכן אסּור. זה הרי - 'עּמ מּלהּל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָורגלי
ועבר עּמֹו', אדּבר לא 'אם אֹו ּפלֹוני', עם אדּבר אם ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֹקרּבן,
ּדּברּתי' ו'לא 'ּדּברּתי' נדר אם וכן ּבקרּבן; חּיב - ּדבריו ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹעל
מבארין ׁשאנּו אּסר נדרי אּלּו ׁשאין - ּבהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוכּיֹוצא

הקּדׁש. נדרי אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָמׁשּפטיהם,
.·Èּפי על אף - ואסרן מּמׁש, ּבהן ׁשאין ּבדברים ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּנֹודר

הּתר, ּבהם ׁשּינהג לֹו מֹורין אין עליהן, חל הּנדר ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשאין
עליהן; חל ׁשהּנדר ּובדעּתֹו ּבהן עצמֹו ואסר אּלאהֹואיל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּפי על ואף נדרֹו, לֹו ּומּתירין אחר, מּמקֹום ּפתח לֹו ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָּפֹותחין
ּבנדרים. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי נאסר, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹׁשּלא

ה'תשע"ב סיון ל' רביעי יום

ד ¤¤ּפרק

מּתרין,‡. אּלּו הרי - הבאי ונדרי ׁשגגֹות, ונדרי אנסין, ְְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֵַָָָֻנדרי
ׁש הרי ּבׁשבּועֹות. ׁשּבארנּו אֹוּכדר האּנסין הּדירּוהּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

יׁש אם עלי אסּור ׁשהּבׂשר לנּו 'נדר לֹו: ואמרּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּמֹוכסין
והּפת הּבׂשר 'הרי ואמר: ונדר ּבמכס', ׁשחּיב ּדבר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָעּמ
ׁשהֹוסיף ּפי על ואף ּבּכל, מּתר זה הרי - עלי' אסּורין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻוהּיין
ּתהנה ׁשּלא ׁשּיּדר ּבּקׁשּו אם וכן מּמּנּו. ּׁשּבּקׁשּו מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹעל
ּכּלן - ואחיו ּובניו אׁשּתֹו לֹו ּתהנה ׁשּלא ונדר לֹו, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאׁשּתֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָָֹֻמּתרין.
הּמּתר·. לּדבר ּבלּבֹו ׁשּיתּכּון צרי האּלּו, הּנדרים -ּובכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
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אֹו ּבלבד, הּיֹום אֹותֹו עליו אסּורין ׁשּיהיּו ּבלּבֹו ׁשּיׂשים ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָּכגֹון
הֹואיל ׁשּבלּבֹו, ּדברים על וסֹומ ּבזה; וכּיֹוצא ׁשעה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָאֹותּה
ׁשּיּדר ּבׁשעה ונמצא ּבׂשפתיו, להֹוציא יכֹול ואינֹו אנּוס ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹוהּוא

ּבׁשבּועֹות. ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשוין, ולּבֹו ּפיו אין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָלהן
מּתרין‚. זרּוזין, נדרי ׁשּיאכלוכן חברֹו ׁשהּדיר ּכגֹון ּכיצד? . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹֻ

עליו להטריח רֹוצה ׁשאינֹו מּפני יאכל ׁשּלא זה ונדר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאצלֹו,
הּמֹוכר וכן ּפטּורין. ׁשניהן אכל, ׁשּלא ּבין ׁשאכל ּבין -ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבסלע אּלא זה חפץ ימּכר ׁשּלא דינרין]ׁשּנדר ,[=ארבעה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
ּבׁשקל אּלא יּקחּנּו ׁשּלא נדר דינרין]והּלֹוקח ורצּו[=שני , ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

לפי ּבזה; ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּורין, ׁשניהן - דינרין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹּבׁשלׁשה
לז ּכדי אּלא נדר ולא ּבלּבֹו ּגמר לא מהן אחד אתׁשּכל רז ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ּבלּבֹו. ּגמר ולא ְְֲִֵַָֹחברֹו,
מּתרין„. ׁשהן אּלּו נדרים מיני ארּבעה ׁשאפּלּו ,ּומּנין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

ּתלמּוד לבּטלן? מנת על ּבהן נֹודר להיֹות לאדם לֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאסּור
חּלין. ּדבריו יעׂשה לא ּדברֹו", יחל "לא ְְֲִֵֶַַַָָָֹֹֻלֹומר:

ּומּתירֹו.‰. לחכם, נׁשאל זה הרי - נדרֹו על ונחם ׁשּנדר, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמי
אּלא מּתיר ׁשאין - ׁשבּועֹות הּתר ּכדין נדרים, הּתר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָודין

מבהק הדיֹוטֹות[=מומחה]חכם ׁשלׁשה אֹו פשוטים], [אנשים ְְְֶָָָָֹֻ
מּתירין הּׁשבּועה, ׁשּמּתירין ּובּלׁשֹון חכם. ׁשאין ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבמקֹום
ּבנדרים ּכּלן ּבׁשבּועֹות, ׁשּפרׁשנּו הענינֹות ׁשאר וכן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּנדר;

ּבׁשבּועֹות. ׁשהן ְְִֵֶֶֶּכדר
.Âּכּׁשבּועה ׁשּיחּול, עד הּנדר מּתירין .ואין ְְִִֵֶֶֶַַַַָָ
.Êאֹותֹו ּומּתירין האּסר נדרי על ׁשּנׁשאלין ּכּוכׁשם , ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבדק קדׁשי נדרי ּבין - אֹותֹו ּומּתירין הקּדׁש נדרי על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָנׁשאלין
מזּבח קדׁשי ּבין הּתמּורה[קרבנות]הּבית, על נׁשאלין ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ

בקרבן] חולין בהמת .[המיר

.Áנדרי מפר ּכ אּסר, נדרי מפר הּבעל אֹו ׁשהאב ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּוכׁשם
האּסר לנדרי הּדֹומין .הקּדׁשֹות ְְְִִִֵֵֶַָָ

.Ëואמר ׁשליׁשי וׁשמע 'ואני', ואמר חברֹו וׁשמע ׁשּנדר, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָמי
ּכּלן הּתרּו - והּתר נדרֹו על הראׁשֹון ונׁשאל נׁשאל'ואני', ; ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָֻֻֻ

הּׁשני נׁשאל אסּורין; וכּלן מּתר, האחרֹון - והּתר ְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָֻֻֻהאחרֹון
אסּור. והראׁשֹון מּתרין, אחריו וׁשל הּׁשני - ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻֻוהּתר

.Èהּפת על ׁשּנדר ּכגֹון ּבּנדר, הרּבה ּדברים הּמתּפיס ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָוכן
ּבּבׂשר; הּתר - ּבּה והּתר הּפת על ונׁשאל הּבׂשר, ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָֻֻוהתּפיס

ּבּפת הּתר לא ּבֹו, והּתר הּבׂשר על .נׁשאל ְְִַַַַַַַָָֹֻֻ
.‡Èעל ונׁשאל לכּלכם', נהנה 'ׁשאיני הּנֹודר אֹו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻהּנׁשּבע

ּכּלם הּתרּו - והּתירֹו מהם, אחד על ׁשבּועתֹו על אֹו ;נדרֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻֻ
ׁשהּתר נהנה[פרט-]ׁשהּנדר 'ׁשאיני אמר: ּכּלֹו. הּתר מּכללֹו, ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻֻ

האחרֹון הּתר ּכּלם; הּתרּו - הראׁשֹון הּתר ולזה', ולזה ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֻֻֻֻלזה
לזה', לזה, לזה, נהנה 'ׁשאיני אסּורין. וכּלם מּתר, האחרֹון -ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻֻ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ואחד. אחד לכל ּפתח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹצריכין
.·Èּובקרּב ּבנזיר ּבאיזהנדר ידּוע ואין ׁשּנדר אֹו ּובׁשבּועה, ן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

לכּלן אחד ּפתח - נדר .מהן ְֵֶֶֶַַָָָֻ
.‚Èׁשּנדר אֹו ׁשּבעיר, לחכם ונׁשאל העיר, מאנׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנֹודר

נדרֹו הרי - ׁשּביׂשראל לחכם נׁשאל הּוא והרי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמּיׂשראל,
.מּתר ָֻ

.„Èלמקֹום אל אם הּיֹום, עלי אסּורין אּלּו 'ּפרֹות ְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָהאֹומר:

הּיֹום אֹותן לאכל אסּור זה הרי - למחר' ׁשּמאּפלֹוני ּגזרה, ; ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
למחר, והל הּיֹום ואכלן עבר ואם מקֹום. לאֹותֹו למחר ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָיל

לֹוקה. אינֹו ,הל לא ואם ְִֵֶֶַָֹלֹוקה;
.ÂËהּיֹום אל אם למחר, עלי אסּורין הן 'הרי ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָאמר:

מקֹום, לאֹותֹו הּיֹום ליל לֹו מּתר זה הרי - ּפלֹוני' ְְְֲִֵֵֵֶַָָָֻלמקֹום
למחר הּפרֹות אֹותן עליו מּפניויאסרּו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

ּבּתנאי זהיר ואינֹו לעׂשֹותֹו, ׁשּלא האסּור ּבדבר זהיר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשאדם
הּמּתר. ּדבר לאסר ֱֵֶֶַָָָֹֻׁשּגֹורם

.ÊËוהיה ׁשּירצה, יֹום ּבאיזה ימים, עׂשרה לצּום ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהּנֹודר
כבֹוד מּפני אֹו מצוה, לדבר והצר מהן, אחד ּביֹום ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמתעּנה
קבע לא ׁשהרי אחר; יֹום ּופֹורע אֹוכל, זה הרי - ּגדֹול ֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאדם

הּנדר ּבתחּלת -הּימים ואכל וׁשכח הּיֹום, ׁשּיצּום נדר . ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּוכׁשהתחיל ׁשנים, אֹו אחד יֹום ׁשּיצּום נדר לצּום; ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָמׁשלים
אחר. יֹום לצּום וחּיב ּתעניתֹו, אּבד - ואכל ׁשכח ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָלצּום

ה ¤¤ּפרק

אּת‡. 'הרי אֹו חרם', עלי 'הריני לׁשמעֹון: ׁשאמר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָראּובן
ּבראּובן ׁשּיהנה ׁשמעֹון על נאסר - ּבהניתי' עבראסּור ואם ; ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּומּתר ּכלּום. ׁשמעֹון אמר לא ׁשהרי - לֹוקה אינֹו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֻונהנה,
ּבהניתֹו. עצמֹו אסר לא ׁשהרי ּבׁשמעֹון, להנֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלראּובן

אסּור·. 'הריני אֹו חרם', עלי אּת 'הרי לׁשמעֹון: ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָאמר
- נהנה ואם ּבׁשמעֹון; מּלהנֹות ראּובן נאסר הרי - 'ְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבהנית

אמרלֹוקה ראּובן. ּבהנית מּתר וׁשמעֹון ּדברֹו. חּלל ׁשהרי , ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ּבהנית אסּור 'הריני אֹו עלי', ואּתה חרם עלי 'הריני ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלֹו:
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבזה. זה אסּורין ׁשניהן - ּבהניתי' אסּור ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואּתה

ֶָּבזה.
.‚,'עלי אסּורין ּפלֹוני ּפרֹות 'הרי לׁשמעֹון: ׁשאמר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָראּובן

אדם ׁשאין ּכלּום; זה אין - ּפלֹוני' ּבהנית אסּור אּת 'הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
ׁשּלֹו ׁשאינֹו ּבדבר חברֹו ׁשמעֹוןאֹוסר ענה ּכן אם אּלא , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֵֶַָ'אמן',
ּפי„. על אף - 'עלי אסּורה זֹו 'ּכּכרי לחברֹו: ֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָהאֹומר

עליו אסּורה זֹו הרי ּבמּתנה, לֹו לֹוׁשּנתנּה ונפלה מת ; ְְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָָָ
ׁשּלא מּתרת; זֹו הרי - ּבמּתנה אחר לֹו ׁשּנתנּה אֹו ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻֻּבירּׁשה,

ׁשּלֹו עּתה אינּה והרי 'ּכּכרי', אּלא לֹו הגיעהאמר [ולא ֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
.מכוחו]

.‰- 'ּפרֹותי' אמר ולא ,'עלי אסּורין אּלּו 'ּפרֹות לֹו: ְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹאמר
אסּורין אּלּו הרי לאחר, ונפלּו ׁשּמת אֹו ׁשּמכרן ּפי על ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאף

ׁשּיצאעליו ּפי על אף - חברֹו על ׁשּלֹו ׁשהּוא ּדבר ׁשהאֹוסר ; ֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
'נכסי' אמר ּכן אם אּלא עֹומד, ּבאּסּורֹו הּוא הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָמרׁשּותֹו,
אסרן לא ׁשהרי אּלּו, ּבלׁשֹונֹות וכּיֹוצא 'ּביתי' אֹו 'ּפרֹותי' ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹאֹו

ּברׁשּותֹו. ׁשהם זמן ּכל ְְִֵֶֶַָָאּלא
.Âׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו ּבהניתי', אסּור אּת 'הרי לבנֹו: ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהאֹומר

עלי 'נכסי ּכאֹומר: ׁשּזה יירׁשּנּו; מת, אם - ּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָיהנה
-אסּורין' ּבמֹותי' ּבין ּבחּיי 'ּבין ּופרׁש: עליו, הניתֹו אסר . ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

עלי אּלּו 'נכסים לֹו: ׁשאמר ּכמי ׁשּזה יירׁשּנּו; לא מת, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאם
ֲִאסּורין'.

.Êּתלמיד זה ּבני ּבן היה 'ואם ואמר: ּבהניתֹו, ּבנֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָאסר
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מּפני הּגׁשמים, ּבימֹות לא אבל החּמה, ּבימֹות ּבּמּטה ְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹעּמֹו
אחד, ׁשלחן על ואֹוכלין הּמּטה. על עּמֹו ּומסב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻׁשּמחּממֹו.

מאבּוס ולא אחת, מּקערה לא מרכזית]אבל אכילה [קערת ְְֲִֵֵַַָָָֹֹ
ולא טֹובה אחת חתיכה ׁשמעֹון יּניח ׁשּמא - הּפֹועלין ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּלפני
לפניו, אֹותּה יקרב אֹו ראּובן, אֹותּה ׁשּיאכל ּכדי אֹותּה, ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹיאכל
ׁשמעֹון אכל אם אבל ׁשּבאבּוס. ּבּפרֹות וכן מהּנהּו; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָונמצא
ּבעל יחזר הּבית לבעל ׁשּכׁשּיחזירּנה יֹודע ׁשהּוא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹמּקערה,
חֹוׁשׁשין ואין מּתר, זה הרי - ראּובן לפני ויּניחּנה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻהּבית

ּבׁשבילֹו. טֹוב נתח הּניח ְִִִִֵֶַַָׁשּמא
.Èׁשל ּכֹוס לׁשּתֹות ראּובן ׁשמעֹוןּומּתר ׁשל מּידֹו נחּומין ְְְִִִִִֵֶֶָָֻ

הניה ּבזה ׁשאין - הּמרחץ ּבית ׁשל ּכֹוס וכן ראּובן, .מּׁשל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
.‡Èׁשּלֹו ּבׁשלהבת ּומּתר ׁשמעֹון, ׁשל ּבגחלּתֹו ראּובן .ואסּור ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֻ
.·Èאם - ּבעיר מׂשּכרין הּבד ּבית אֹו מרחץ לׁשמעֹון ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻהיה

ׁשהּוא ּכל מהן ׁשהּניח ּכגֹון יד, ּתפּוסת ּבהן לׁשמעֹון ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהיה
ׂשכרֹו ולא אמּבטי[=השכירו]לעצמֹו ּבּמרחץ הּניח אפּלּו , ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹ

עקל הּבד ּובבית זיתים]אחת, לסחיטת אסּור[כלי - אחד ְֵֵֶֶַַַַָָ
ּבּגת ולדר הּמרחץ, לאֹותּה להּכנס ;[=בית-הבד]לראּובן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ׂשכר אּלא ּכלּום, לעצמֹו הּניח לא הרי[=השכיר]ואם - הּכל ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹ
מּתר. ֶָֻזה

.‚Èואפּלּו ׁשמעֹון, ׂשדה מּפרֹות לאכל לראּובן ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָֹואסּור
נדר ׁשביעית לפני ׁשהרי - הפקר ׁשהּכל אםּבּׁשביעית אבל . ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

אבל לּׂשדה; חּוץ הּנֹוטֹות הּפרֹות מן אֹוכל ּבּׁשביעית, ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָנדר
ׁשּמא ּגזרה - הפקר ּכּלֹו ׁשהּקרקע ּפי על אף לּׂשדה, יּכנס ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻלא
ּכל אּלא ּתֹורה אֹותּה הפקירה ולא ׁשּיאכל, אחר ׁשם ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹיׁשהה

ּבתֹוכּה. ׁשהּפרֹות ְְֵֶַַָזמן
.„Èהאּלּו הּנכסים 'הנית לֹו: ּבׁשאמר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבּמה

'עלי נכסאסּורין 'הנית לֹו: אמר אם אבל .,'עלי אסּורין י ְֲֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָ
ׁשהּגיעה ּכיון - ׁשמעֹון מּנכסי נדר אֹו ראּובן ׁשּנׁשּבע ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹו
ׁשמעֹון; מרׁשּות יצאּו ׁשהרי ׂשדהּו, ּפרֹות מן אֹוכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָׁשביעית,

ׁשּבארנּו. הּטעם מן לׂשדהּו, יּכנס לא ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹאבל
.ÂËלפני אם - ּבלבד ׁשמעֹון מאכל הנית ראּובן על ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָנאסרה

לתֹו יֹורד זה הרי - ּבׁשבּועה ּבין ּבנדר ּבין נאסרה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשביעית
מּפרֹותיו אֹוכל אינֹו אבל -ׂשדהּו, נאסרה ּבּׁשביעית ואם ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

הפקר. הן הרי אּלא ׁשמעֹון, ׁשל אּלּו ּפרֹות ׁשאין ואֹוכל, ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָיֹורד
.ÊËיׁשאל ׁשּמא ּגזרה - לׁשמעֹון להׁשאיל לראּובן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָואסּור
ּגזרהמּמּנּו - להלוֹותֹו אסּור וכן ּבהנאתֹו; אסּור הּוא והרי , ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ

מּמּנּו. יּקח ׁשּמא ּגזרה - לֹו ימּכר ולא מּמּנּו; ילוה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּמא
.ÊÈעּמֹו מלאכה לֹו -נזּדּמנה ּכאחד קֹוצרין ׁשהיּו ּכגֹון , ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָ

מּפני ּבנֹו את הּמּדיר יסּיעּנּו. ׁשּמא ּגזרה מּמּנּו; ּברחּוק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעֹוׂשה
מּתר האב הרי - אביו ּבהנית ונאסר ּבּתֹורה, עֹוסק ְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשאינֹו
לֹו ולצלֹות הּנר, את לֹו ּולהדליק מים, ׁשל חבית לֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹלמּלאת
לגּבי אּלּו ּודברים ּגדֹולה, להנאה אּלא ּכּונתֹו ׁשאין קטן; ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּדג

חׁשּובין. אינן ֲִֵֵַָהּבן
.ÁÈזה הרי - חברֹו עם ידּבר ׁשּלא ׁשּנדר אֹו ׁשּנׁשּבע ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמי

הענין ׁשֹומע והּוא אחר עם ּולדּבר ּבכתב, לכּתב לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻמּתר
להׁשמיעֹו הּגאֹונים.ׁשּירצה הֹורּו וכזה ; ְְְְְִִִֶֶֶַַָ

ה'תשע"ב תמוז א' חמישי יום

זּפרק ¤¤

ּבנדר‡. ּבין חברֹו, על מהן אחד ּכל הנאת ׁשּנאסרה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשנים
מּפני לזה, זה אבדה להחזיר מּתרין אּלּו הרי - ּבׁשבּועה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻּבין

מצוה אתׁשהיא הּמחזיר ׂשכר ׁשּנֹוטל ׁשּדרּכן ּובמקֹום . ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
נהנה; נמצא ׂשכר, יּטל ׁשאם - להקּדׁש הּׂשכר יּפל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֹהאבדה,

מהּנה נמצא ׂשכר, יּטל לא .[-בויתורו]ואם ְְְִִִֶַָָָֹֹ
יׂשראל·. ּכל ּבׁשּתפּות ׁשהן ּבדברים הרּומּתרין ּכגֹון , ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻֻ

ּבדברים ואסּורין ;הּדר ׁשּבאמצע והּבאר והעזרֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּבית
והּמרחץ ׁשּבעיר הרחבה ּכגֹון העיר, אנׁשי ּכל ּבׁשּתפּות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻׁשהן

והּספרים. והּתבה הּכנסת ְְְְִֵֵֶֶַַַָָּובית
אּלּו‚. ּבדברים מּתרין ׁשּיהיּו ּכדי יעׂשּו, אחדוכיצד ּכל ? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

ּומזּכה העם, מּׁשאר לאחד אֹו לּנׂשיא, חלקֹו ּכֹותב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּׁשניהן
ּכׁשּיּכנס מהן אחד ּכל ונמצא אחר. ידי על ּבחלקֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלֹו
אינֹו - הּכנסת לבית אֹו העיר, אנׁשי לכל ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלּמרחץ
אחד ּכל ׁשהרי אחרים; לרׁשּות אּלא חברֹו, לרׁשּות ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָנכנס

ּבמּתנה. ּונתנֹו זה, ּבמקֹום מחלקֹו נסּתּלק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמהן
ּבחצר„. ׁשּתפין ׁשניהן אםהיּו חלּקה- ּדין ּבּה [ארבעיׁש ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֻֻ

אחד] לכל ׁשּיחלקּואמות עד לּה, להּכנס אסּורין אּלּו הרי ,ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹ
ּכל - חלּקה ּדין ּבּה אין ואם לחלקֹו; ואחד אחד ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֻויּכנס
ּובין נכנס. ׁשּלֹו ּבתֹו אֹומר והּוא לביתֹו, נכנס ואחד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָאחד
ּולגּדל ותּנּור רחים להעמיד אסּורין ׁשניהן ,ּכ ּובין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּכ

זֹו. ּבחצר ְְְִֵַָּתרנגֹולין
ּבחצר‰. ׁשּתפין ׁשהיּו חלוקה]ׁשנים דין בה ונדר[-שאין , ְְְִִֵֶַַָָָָֻ

למּכר הּנֹודר את ּכֹופין - הּׁשני ּבֹו יהנה ׁשּלא מהן ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹאחד
להּכנס מּתר זה הרי - ּבּׁשני הּוא יהנה ׁשּלא נדר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻחלקֹו.
יכֹול אינֹו אבל נכנס; הּוא ׁשּברׁשּותֹו מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָלביתֹו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבחצר, ְְְְִֵֵֵֶֶַַָלהׁשּתּמׁש
.Âזה הרי מּׁשניהן, אחד ּבהנית אסּור הּׁשּוק מן אחד ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהיה

זֹו לחצר להּכנס ׁשלמּתר לתֹו' לֹו: אֹומר ׁשהּוא מּפני - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֻ
.'ׁשּל לתֹו נכנס ואיני נכנס, אני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָחבר

.Êמּתר זה הרי - עצמֹו על האּמֹות מן אּמה הנית ׁשאסר ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻֻמי
ּביֹותר מהן ּבפחֹות[=ביוקר]לּקח להן ולמּכר .[=בזול], ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹ

ּבפחֹות מהן ׁשּיּקח לֹו ׁשֹומעין אם - עליהן הניתֹו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאסר
ׁשּמא ּגזרה ימּכר, ׁשּלא ּכאן ּגֹוזרין ואין מּתר; ּביֹותר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹֻוימּכר

ׁשּנג ּכדי אחד מאיׁש נדר לא ׁשהרי - אּלאיּקח עליו, זר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ׁשאם ּכּלּה, זה,[ששם]מאּמה עם ולּתן לּׂשא לֹו אפׁשר אי ְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֻֻ

זה הרי - עליו הניתן אסר אם ,לפיכ אחר. עם ויּתן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָיּׂשא
מהן. ילוה ולא מהן, יׁשאל לא אבל אֹותן; ּומלוה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמׁשאילן

.Á;עּמהן ויּתן יּׂשא לא - עליו והניתן עליהן הניתֹו ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹאסר
יׁשאיל ולא יׁשאל ולא עּמֹו, יּתנּו ולא יּׂשאּו לא הם ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַֹֹֹֹוכן

אֹותן ילוה ולא מהן, ילוה ולא .להן, ְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹֹ
.Ëנדרֹו על להּׁשאל אסּור - העיר ּבני הנית עצמֹו על ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָאסר

הרי לֹו, והּתיר נׁשאל ואם ההיא; העיר אֹותּה מּבני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָלחכם
מּתר ׁשּבארנּו.נדרֹו ּכמֹו , ְְְִֵֶַָֻ
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זה הרי - לבנֹו' להקנֹותן ּכדי נכסי, זה ּבני יקנה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָחכמים,
אםמּתר ּבהם מּתר הּבן ּובן האב, ּבנכסי אסּור הּבן ויהיה . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻ

ׁשהתנה. ּכמֹו חכמים ּתלמיד ְְְְֲִִִִֶֶַָָיהיה
.Áלאחיו אביו ירּׁשת נתן אם אביו, ּבירּׁשת האסּור הּבן ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻֻזה

מּתר זה הרי - לבניו ּבכתּבתאֹו אֹו ּבחֹובֹו ּפרעּה אם וכן ; ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֻֻ
עלי. ׁשאסרן אבי נכסי ׁשאּלּו להֹודיען וצרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאׁשּתֹו.

ּבֹו יהנה ׁשּלא ּכמֹוׁשהּנׁשּבע חֹובֹו, את לפרע לֹו מּתר חברֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

.Ëּבין ּבנדר ּבין מאכל, מּמיני מין עליו ׁשּנאסר ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמי
הרי - עּמהן נתערב אֹו אחרים, מינים עם ונתּבּׁשל ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבׁשבּועה,

הּמּתרין ּבּמינים מּתר הּמיןזה טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף , ִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻ
יׁש אם - ּבאחרים ונתערבּו אּלּו, ּבפרֹות נאסר ואם ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהאסּור.

מּתרין. לאו, ואם אסּורין; האסּור, הּמין טעם ְֲִִִִֶַַַָָָָָֻּבהן
.Èמרק לאכל מּתר זה הרי - ּביין אֹו ּבבׂשר נאסר ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכיצד?

הּיין ועם הּבׂשר עם ׁשּנתּבּׁשלּו ׁשּיׁשוירקֹות ּפי על ואף , ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
ּבאכילת אּלא אסּור ואינֹו הּיין, טעם אֹו הּבׂשר טעם ְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָּבהן

עצמֹו. ּבפני יין לׁשּתֹות אֹו עצמֹו, ּבפני ְְְְְִִִִֵֵַַַָָּבׂשר
.‡Èאם - הּירק עם ונתּבּׁשל זה, ּביין אֹו זה ּבבׂשר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנאסר

אסּורין הּיין, טעם אֹו הּבׂשר טעם ּבירקֹות לאו,יׁש ואם ; ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָ
נבלֹות ּבׂשר ּכמֹו נעׂשה הּיין וזה הּבׂשר ׁשּזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמּתרין;
האֹומר: ,לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּוׁשקצים
ׁשּלֹו, ּובּמרק ּבֹו, אסּור זה הרי - עלי' אסּור זה ֲֵֶֶֶַַָָָָָָָ'ּבׂשר

ׁשּבֹו. ְִֶַַּובּתבלין
.·Èטּפה אפּלּו אחר, ּביין עצמֹו על ׁשאסרֹו זה יין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנתערב

הּכל נאסר - להּׁשאלּבחבית לֹו ׁשּיׁש מּפני נעׂשה; נדרֹו, על ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמינֹו, ּבטל ׁשאינֹו מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכדבר

אסּורֹות. מאכלֹות ְְֲֲִַָּבהלכֹות
.‚Èאֹו לפי', הן 'קרּבן אֹו עלי', קרּבן האּלּו 'ּפרֹות ְְְִֵֵֵֵַָָָָָָָהאֹומר:

ּבחּלּופיהן אסּור זה הרי - ּפי' על הן התמורה'קרּבן [גם ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ
החליפם] אם ּבּמׁשקיןשקיבל - לֹומר צרי ואין ְְְִִִֵֵֶַַַָּובגּדּוליהן;

מהן. ְִֵֶַהּיֹוצאין
.„Èטֹועם 'ׁשאיני אֹו אֹותן', אֹוכל 'ׁשאיני נׁשּבע אֹו ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָנדר

חּטה ּכגֹון ּכׁשּיּזרע, ּכלה ׁשּזרעֹו ּדבר היה אם - ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָאֹותן'
ּובגּדּוליהן ּבחּלּופיהן מּתר זה הרי ּדברּוׂשעֹורה, היה ואם ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻ

אפּלּו וׁשּומים, ּבצלים ּכגֹון ּכׁשּיּזרע, ּבארץ ּכלה זרעֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאין
מהן הּיֹוצאין מׁשקין ,ּכ ּובין ּכ ּובין אסּורין. גּדּולין ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּגּדּולי

לֹוקה. אינֹו מהן, ׁשתה אם לפיכ ְִִֵֵֵֶֶָָָָספק;
.ÂËקרּבן' אֹו קרּבן', עלי ידי 'מעׂשה לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָוכן

ּובגּדּוליהן ּבחּלּופיהן אסּור - ּפי' על הן 'קרּבן אֹו לפי', .הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ידיה מעׂשה ּפרֹות היּו אם - אֹוכל' 'ׁשאיני טֹועם', ֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ'ׁשאיני
ּדבר היה ואם ּובגּדּוליהן; ּבחּלּופיהן מּתר ּכלה, ׁשּזרעֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻּדבר
יבטל לא ולּמה אסּורין. גּדּולין ּגּדּולי אפּלּו ּכלה, זרעֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשאין
לֹו ׁשּיׁש ּדבר הן ׁשהרי עליו? ׁשרּבּו ּבגּדּוליו האסּור ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהעּקר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּברב ּבטל ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹמּתירין,
.ÊË,חברֹו על ּפרֹותיו הריהאֹוסר - ּבׁשבּועה ּבין ּבנדר ּבין ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

ספק וחּלּופיהן פרֹותּגּדּוליהן ּבגּדּולי אסּור חברֹו ,לפיכ . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ
נהנה. ונהנה, עבר ואם ּובחּלּופיהן; ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַָָָאּלּו,

וּפרק ¤¤

אסּורה‡. מאכל לידי הּמביאה 'הנאה לחברֹו: ְְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר
הריעלי' - 'עלי אסּורה מאכלי לידי הּמביאה 'הנאה אֹו , ְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ּוכברה נפה האסּור מן יׁשאל לא הּנאסר לברירתזה [כלי ְְֱִִֶֶַַָָָָָָָֹ
אבלגרגירים] נפׁש, אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ּדבר וכל ותּנּור ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹורחים

נפׁש. אכל ּבהן עֹוׂשין ׁשאין וכלים וטּבעֹות נזמים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמׁשאילֹו
עליו להביא וחמֹור ּפרֹות, ּבֹו להביא ׂשק מּמּנּו לׁשאל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹואסּור

ֵּפרֹות.
אסּור·. ּבׂשכר, אּלא ּכלים מׁשאילין ׁשאין ׁשּדרּכן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמקֹום

נפׁש אכל ּבהן עֹוׂשין ׁשאין ּכלים אף מּמּנּו הרילׁשאל ; ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
ׁשאין ּכלים מּמּנּו וׁשאל ׂשכר, נֹוטלין ׁשאין ּבמקֹום ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהיּו
אחרים ּבפני ּבהן להראֹות ּכדי נפׁש אכל ּבהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹעֹוׂשין

ּכדי[ולהרשימם] ּבארצֹו לעבר ׁשּבּקׁש אֹו מהן, ׁשּיהנה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעד
אם לפיכ מּספק; אסּור זה הרי - ּבֹו ׁשּיהנה למקֹום ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּיל

לֹוקה. אינֹו ֵֶַָעבר,
.‚- מאכל הנית מּמּנּו למּדר מחברֹו, הנאה מּדר ּבין ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻֻאין

הרגל ּדריסת נפׁש,אּלא אכל ּבהן עֹוׂשין ׁשאין וכלים ; ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
ׁשּמׁשאילי ּבחּנם.ּבמקֹום ׁשם אֹותן ן ְְְִִִֶַָָָָ

ּבין„. ּבנדר ּבין ׁשמעֹון, הנית עליו ׁשּנאסרה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָראּובן
הּׁשקל מחצית ידֹו על ׁשמעֹון ׁשּיּתן לֹו מּתר - ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻּבׁשבּועה

ּבּה חּיב הּגיעׁשראּובן לא ׁשהרי ׁשעליו; חֹוב ּפֹורע וכן , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּומניעת הּתביעה, מּמּנּו מנע אּלא ּכלּום, ראּובן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָליד
את לזּון לֹו מּתר לפיכ הניה. אּסּור ּבכלל אינּה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֻהּתביעה,
ׁשהּוא ּפי על אף - הּכנענּיים אפּלּו ועבדיו ּבניו, ואת ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָאׁשּתֹו,
ּבין טמאה ּבין ּבהמּתֹו, את יזּון לא אבל ּבמזֹונֹותם; ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹחּיב
ליד ׁשהּגיעה הניה היא ּבבׂשרּה, ׁשּמֹוסיף ׁשּכל - ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹטהֹורה

ְֵראּובן.
ראּובן‰. קרּבנֹות להקריב מּתר זה הרי ּכהן, ׁשמעֹון -היה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֻ

ּומּׂשיא הּקרּבן. ּבעל ׁשלּוחי אינן הן, ׁשמים ׁשלּוחי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹׁשהּכהנים
נערה, היתה אם אבל מּדעּתּה; לראּובן, הּבֹוגרת ּבּתֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשמעֹון
לׁשּמׁשֹו. ׁשפחה לֹו ּכמֹוסר ׁשּזה אסּור, - ּברׁשּותֹו היא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָׁשעדין

.Â,מעׂשרֹותיו לֹו ּומפריׁש ראּובן ּתרּומת ׁשמעֹון ְְְְְְִִֵֵַַַַָותֹורם
הרֹוצהמּדעּתֹו 'ּכל ראּובן: ׁשאמר ּכגֹון מּדעּתֹו? ּכיצד . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

- לֹו לתרם לׁשמעֹון יאמר לא אבל ויתרם'; יבֹוא ְְְְְְֲִִִִַָָֹֹֹֹֹלתרם,
לֹו. הניה וזה ׁשליח, עֹוׂשהּו ְֲֲִֵֵֶֶַָָָׁשהרי

.Êׂשכר עליה לּטל אסּור ׁשהרי ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ;ּומלּמדֹו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּדרּכם אין ואם ׂשכר. עליה ׁשּנֹוטלין ׁשּבכתב, ּתֹורה לא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאבל
ּובין ּכ ּובין מּתר. זה הרי ׁשּבכתב, ּתֹורה על ׂשכר לּטל ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻׁשם

ּבנֹו. את ללּמד מּתר ,ְְֵֶַָָֻּכ
.Áּומבּקרֹו ׁשמעֹון נכנס ראּובן, ׂשכרחלה ׁשּנֹוטל ּובמקֹום ; ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

לֹו לצוֹות החֹולה עם ׁשּיׁשב בצוותא]מי עמו לא[להיות - ְִִִֵֵֶֶַֹ
ׁשּזֹו ּבידֹו, לרּפאֹותֹו ּומּתר עֹומד. מבּקרֹו אּלא ׁשמעֹון, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻיׁשב

היא. ְִִָמצוה
.Ëאֹומר אבל ׁשמעֹון; אֹותּה ירּפא לא ראּובן, ּבהמת ְְְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָָֹחלתה

לא אבל ּגדֹולה, ּבאמּבטי עּמֹו ורֹוחץ .'וכ ּכ לּה 'עׂשה ְְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָֹלֹו:
הּמים עליו ׁשּמגּביּה ּבׁשעה ׁשּמהּנהּו מּפני ויׁשןּבקטּנה, . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
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מּפני הּגׁשמים, ּבימֹות לא אבל החּמה, ּבימֹות ּבּמּטה ְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹעּמֹו
אחד, ׁשלחן על ואֹוכלין הּמּטה. על עּמֹו ּומסב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻׁשּמחּממֹו.

מאבּוס ולא אחת, מּקערה לא מרכזית]אבל אכילה [קערת ְְֲִֵֵַַָָָֹֹ
ולא טֹובה אחת חתיכה ׁשמעֹון יּניח ׁשּמא - הּפֹועלין ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּלפני
לפניו, אֹותּה יקרב אֹו ראּובן, אֹותּה ׁשּיאכל ּכדי אֹותּה, ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹיאכל
ׁשמעֹון אכל אם אבל ׁשּבאבּוס. ּבּפרֹות וכן מהּנהּו; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָונמצא
ּבעל יחזר הּבית לבעל ׁשּכׁשּיחזירּנה יֹודע ׁשהּוא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹמּקערה,
חֹוׁשׁשין ואין מּתר, זה הרי - ראּובן לפני ויּניחּנה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻהּבית

ּבׁשבילֹו. טֹוב נתח הּניח ְִִִִֵֶַַָׁשּמא
.Èׁשל ּכֹוס לׁשּתֹות ראּובן ׁשמעֹוןּומּתר ׁשל מּידֹו נחּומין ְְְִִִִִֵֶֶָָֻ

הניה ּבזה ׁשאין - הּמרחץ ּבית ׁשל ּכֹוס וכן ראּובן, .מּׁשל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
.‡Èׁשּלֹו ּבׁשלהבת ּומּתר ׁשמעֹון, ׁשל ּבגחלּתֹו ראּובן .ואסּור ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֻ
.·Èאם - ּבעיר מׂשּכרין הּבד ּבית אֹו מרחץ לׁשמעֹון ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻהיה

ׁשהּוא ּכל מהן ׁשהּניח ּכגֹון יד, ּתפּוסת ּבהן לׁשמעֹון ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהיה
ׂשכרֹו ולא אמּבטי[=השכירו]לעצמֹו ּבּמרחץ הּניח אפּלּו , ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹ

עקל הּבד ּובבית זיתים]אחת, לסחיטת אסּור[כלי - אחד ְֵֵֶֶַַַַָָ
ּבּגת ולדר הּמרחץ, לאֹותּה להּכנס ;[=בית-הבד]לראּובן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ׂשכר אּלא ּכלּום, לעצמֹו הּניח לא הרי[=השכיר]ואם - הּכל ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹ
מּתר. ֶָֻזה

.‚Èואפּלּו ׁשמעֹון, ׂשדה מּפרֹות לאכל לראּובן ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָֹואסּור
נדר ׁשביעית לפני ׁשהרי - הפקר ׁשהּכל אםּבּׁשביעית אבל . ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

אבל לּׂשדה; חּוץ הּנֹוטֹות הּפרֹות מן אֹוכל ּבּׁשביעית, ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָנדר
ׁשּמא ּגזרה - הפקר ּכּלֹו ׁשהּקרקע ּפי על אף לּׂשדה, יּכנס ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻלא
ּכל אּלא ּתֹורה אֹותּה הפקירה ולא ׁשּיאכל, אחר ׁשם ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹיׁשהה

ּבתֹוכּה. ׁשהּפרֹות ְְֵֶַַָזמן
.„Èהאּלּו הּנכסים 'הנית לֹו: ּבׁשאמר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבּמה

'עלי נכסאסּורין 'הנית לֹו: אמר אם אבל .,'עלי אסּורין י ְֲֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָ
ׁשהּגיעה ּכיון - ׁשמעֹון מּנכסי נדר אֹו ראּובן ׁשּנׁשּבע ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹו
ׁשמעֹון; מרׁשּות יצאּו ׁשהרי ׂשדהּו, ּפרֹות מן אֹוכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָׁשביעית,

ׁשּבארנּו. הּטעם מן לׂשדהּו, יּכנס לא ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹאבל
.ÂËלפני אם - ּבלבד ׁשמעֹון מאכל הנית ראּובן על ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָנאסרה

לתֹו יֹורד זה הרי - ּבׁשבּועה ּבין ּבנדר ּבין נאסרה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשביעית
מּפרֹותיו אֹוכל אינֹו אבל -ׂשדהּו, נאסרה ּבּׁשביעית ואם ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

הפקר. הן הרי אּלא ׁשמעֹון, ׁשל אּלּו ּפרֹות ׁשאין ואֹוכל, ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָיֹורד
.ÊËיׁשאל ׁשּמא ּגזרה - לׁשמעֹון להׁשאיל לראּובן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָואסּור
ּגזרהמּמּנּו - להלוֹותֹו אסּור וכן ּבהנאתֹו; אסּור הּוא והרי , ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ

מּמּנּו. יּקח ׁשּמא ּגזרה - לֹו ימּכר ולא מּמּנּו; ילוה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּמא
.ÊÈעּמֹו מלאכה לֹו -נזּדּמנה ּכאחד קֹוצרין ׁשהיּו ּכגֹון , ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָ

מּפני ּבנֹו את הּמּדיר יסּיעּנּו. ׁשּמא ּגזרה מּמּנּו; ּברחּוק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעֹוׂשה
מּתר האב הרי - אביו ּבהנית ונאסר ּבּתֹורה, עֹוסק ְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשאינֹו
לֹו ולצלֹות הּנר, את לֹו ּולהדליק מים, ׁשל חבית לֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹלמּלאת
לגּבי אּלּו ּודברים ּגדֹולה, להנאה אּלא ּכּונתֹו ׁשאין קטן; ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּדג

חׁשּובין. אינן ֲִֵֵַָהּבן
.ÁÈזה הרי - חברֹו עם ידּבר ׁשּלא ׁשּנדר אֹו ׁשּנׁשּבע ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמי

הענין ׁשֹומע והּוא אחר עם ּולדּבר ּבכתב, לכּתב לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻמּתר
להׁשמיעֹו הּגאֹונים.ׁשּירצה הֹורּו וכזה ; ְְְְְִִִֶֶֶַַָ

ה'תשע"ב תמוז א' חמישי יום

זּפרק ¤¤

ּבנדר‡. ּבין חברֹו, על מהן אחד ּכל הנאת ׁשּנאסרה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשנים
מּפני לזה, זה אבדה להחזיר מּתרין אּלּו הרי - ּבׁשבּועה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻּבין

מצוה אתׁשהיא הּמחזיר ׂשכר ׁשּנֹוטל ׁשּדרּכן ּובמקֹום . ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
נהנה; נמצא ׂשכר, יּטל ׁשאם - להקּדׁש הּׂשכר יּפל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֹהאבדה,

מהּנה נמצא ׂשכר, יּטל לא .[-בויתורו]ואם ְְְִִִֶַָָָֹֹ
יׂשראל·. ּכל ּבׁשּתפּות ׁשהן ּבדברים הרּומּתרין ּכגֹון , ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻֻ

ּבדברים ואסּורין ;הּדר ׁשּבאמצע והּבאר והעזרֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּבית
והּמרחץ ׁשּבעיר הרחבה ּכגֹון העיר, אנׁשי ּכל ּבׁשּתפּות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻׁשהן

והּספרים. והּתבה הּכנסת ְְְְִֵֵֶֶַַַָָּובית
אּלּו‚. ּבדברים מּתרין ׁשּיהיּו ּכדי יעׂשּו, אחדוכיצד ּכל ? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

ּומזּכה העם, מּׁשאר לאחד אֹו לּנׂשיא, חלקֹו ּכֹותב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּׁשניהן
ּכׁשּיּכנס מהן אחד ּכל ונמצא אחר. ידי על ּבחלקֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלֹו
אינֹו - הּכנסת לבית אֹו העיר, אנׁשי לכל ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלּמרחץ
אחד ּכל ׁשהרי אחרים; לרׁשּות אּלא חברֹו, לרׁשּות ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָנכנס

ּבמּתנה. ּונתנֹו זה, ּבמקֹום מחלקֹו נסּתּלק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמהן
ּבחצר„. ׁשּתפין ׁשניהן אםהיּו חלּקה- ּדין ּבּה [ארבעיׁש ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֻֻ

אחד] לכל ׁשּיחלקּואמות עד לּה, להּכנס אסּורין אּלּו הרי ,ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹ
ּכל - חלּקה ּדין ּבּה אין ואם לחלקֹו; ואחד אחד ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֻויּכנס
ּובין נכנס. ׁשּלֹו ּבתֹו אֹומר והּוא לביתֹו, נכנס ואחד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָאחד
ּולגּדל ותּנּור רחים להעמיד אסּורין ׁשניהן ,ּכ ּובין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּכ

זֹו. ּבחצר ְְְִֵַָּתרנגֹולין
ּבחצר‰. ׁשּתפין ׁשהיּו חלוקה]ׁשנים דין בה ונדר[-שאין , ְְְִִֵֶַַָָָָֻ

למּכר הּנֹודר את ּכֹופין - הּׁשני ּבֹו יהנה ׁשּלא מהן ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹאחד
להּכנס מּתר זה הרי - ּבּׁשני הּוא יהנה ׁשּלא נדר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻחלקֹו.
יכֹול אינֹו אבל נכנס; הּוא ׁשּברׁשּותֹו מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָלביתֹו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבחצר, ְְְְִֵֵֵֶֶַַָלהׁשּתּמׁש
.Âזה הרי מּׁשניהן, אחד ּבהנית אסּור הּׁשּוק מן אחד ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהיה

זֹו לחצר להּכנס ׁשלמּתר לתֹו' לֹו: אֹומר ׁשהּוא מּפני - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֻ
.'ׁשּל לתֹו נכנס ואיני נכנס, אני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָחבר

.Êמּתר זה הרי - עצמֹו על האּמֹות מן אּמה הנית ׁשאסר ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻֻמי
ּביֹותר מהן ּבפחֹות[=ביוקר]לּקח להן ולמּכר .[=בזול], ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹ

ּבפחֹות מהן ׁשּיּקח לֹו ׁשֹומעין אם - עליהן הניתֹו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאסר
ׁשּמא ּגזרה ימּכר, ׁשּלא ּכאן ּגֹוזרין ואין מּתר; ּביֹותר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹֻוימּכר

ׁשּנג ּכדי אחד מאיׁש נדר לא ׁשהרי - אּלאיּקח עליו, זר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ׁשאם ּכּלּה, זה,[ששם]מאּמה עם ולּתן לּׂשא לֹו אפׁשר אי ְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֻֻ

זה הרי - עליו הניתן אסר אם ,לפיכ אחר. עם ויּתן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָיּׂשא
מהן. ילוה ולא מהן, יׁשאל לא אבל אֹותן; ּומלוה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמׁשאילן

.Á;עּמהן ויּתן יּׂשא לא - עליו והניתן עליהן הניתֹו ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹאסר
יׁשאיל ולא יׁשאל ולא עּמֹו, יּתנּו ולא יּׂשאּו לא הם ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַֹֹֹֹוכן

אֹותן ילוה ולא מהן, ילוה ולא .להן, ְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹֹ
.Ëנדרֹו על להּׁשאל אסּור - העיר ּבני הנית עצמֹו על ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָאסר

הרי לֹו, והּתיר נׁשאל ואם ההיא; העיר אֹותּה מּבני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָלחכם
מּתר ׁשּבארנּו.נדרֹו ּכמֹו , ְְְִֵֶַָֻ
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אבל ּובחדׁש; ּבּיׁשן מּתר - מּתר' והּיׁשן אסּור החדׁש ְֲֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָֻֻאֹומר:
אסּורֹות הּיינֹות ּכל אֹומר: הייתי יֹודע, הייתי 'אּלּו אמר: ֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָאם
ּכל וכן ּבלבד. ּבמיּׁשן מּתר זה הרי - המיּׁשן' מן חּוץ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻֻֻעלי

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Áאֹו נׁשּבע ׁשּבגללן ּדברים רֹואין הּנׁשּבע, אֹו הּנֹודר ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל

הענין אחר והֹולכין נתּכּון; ּדבר לאיזה מהן ולֹומדין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנדר,
טעּון[=הנסיבות] היה ּכיצד? הּדּבּור. מׁשמע ּכל אחר לא ,ְִֵַַַַַַָָָָֹ

קׁשה, ריחֹו והיה והּזיע ּפׁשּתים, ׁשל אֹו צמר ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּׂשא
הרי - לעֹולם ּופׁשּתים צמר עליו יעלה ׁשּלא נדר אֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹונׁשּבע

ּולכּסֹותן ּפׁשּתים אֹו צמר ּבגדי ללּבׁש מּתר [להתכסותזה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹֻ
ּבגדבהם] לבּוׁש היה לאחֹוריו. להפׁשילן אּלא אסּור ואינֹו ,ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

עליו יעלה ׁשּלא נדר אֹו ונׁשּבע ּבלביׁשתֹו, ונצטער ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹצמר
ּומּתר עליו; לטען ּומּתר ללּבׁש, אסּור - לעֹולם ְְְִִֶֶָָָָָָֹֹֻֻצמר
וכן צמר. לבגד אּלא זה נתּכּון ׁשּלא צמר, ּבגּזי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹלהתּכּסֹות

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Ëממאן והּוא קרֹובתֹו, ׁשּיּׂשא מּמּנּו מבּקׁשין ,[=מסרב]היּו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

המגרׁש וכן לעֹולם, ּבֹו ּתהנה ׁשּלא נׁשּבע אֹו ונדר ּבֹו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּופצרּו
אּלּו הרי - לעֹולם ּבֹו ּתהנה ׁשּלא נדר אֹו ונׁשּבע אׁשּתֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאת

איׁשּות לׁשם אּלא ּכּונתֹו ׁשאין לֹו, להנֹות .מּתרֹות ְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
.Èנדר אֹו ונׁשּבע ּומאן, אצלֹו, ׁשּיסעד לחברֹו הּקֹורא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוכן

מּתר זה הרי - צֹונן טּפת לֹו יׁשּתה ולא לביתֹו, יּכנס ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻׁשּלא
ׁשּלא אּלא זה נתּכּון ׁשּלא צֹונן; לֹו ולׁשּתֹות לביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹלהּכנס

זֹו ּבסעּודה עּמֹו ויׁשּתה ּבזה.יאכל ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
.‡È,'לֹוקח איני וׂשד נכנס, איני לבית' לחברֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָהאֹומר

מּתר זה הרי - לאחר מכרן אֹו ּומת ּבׁשבּועה, ּבין ּבנדר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻּבין
הּלֹוקח מן אֹו הּיֹורׁש מן הּׂשדה ולּקח לּבית, ׁשּלאלהּכנס ; ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

'לבית אמר: אם אבל ּברׁשּותֹו. ׁשהן זמן ּכל אּלא זה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנתּכּון
לאחר מכרן אֹו ּומת לֹוקח', איני זֹו וׂשדה נכנס, איני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּזה

אסּור. זה הרי -ֲֵֶָ
.·È'ּפנּויה 'אינּה לֹו: אמר ,'ּפרת 'הׁשאילני לחברֹו: ,אמר ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

אם - לעֹולם' ּבּה חֹורׁש איני 'ׂשדי ואמר: נדר אֹו ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָנׁשּבע
לחרׁש מּתרין אדם וכל אסּור הּוא ּבידֹו, לחרׁש ּדרּכֹו ְְְֲֲִַַַָָָָָָָָֹֹֻהיה
אסּורין. אדם וכל הּוא ּבידֹו, לחרׁש ּדרּכֹו אין ואם ּבּה; ְְְְֲֲִִֵַַָָָָָֹלֹו

אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל ְְִִֵֵֵַָֹוכן
.‚Èאֹו ּבית, ׁשּיקנה אֹו אּׁשה, ׁשּיּׂשא נדר אֹו ׁשּנׁשּבע ְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָמי

ּבׁשּירה ארוכה]ׁשּיצא יפרׁש[לדרך אֹו אין[=יפליג], - ּבּים ְְִֵֵֵֶַַָָָֹ
עד אּלא מּיד, לצאת אֹו לקנֹות אֹו לּׂשא אֹותֹו ְְְִִִִֵֶַַָָָָמחּיבין

ההגּון ּדבר ׁשּנדרהלֹו[=מתאים]ׁשּימצא ּבאּׁשה ּומעׂשה . ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָ
אדם ּבני עליה וקפצּו לֹו, ּתּנׂשא אֹותּה ׁשּיתּבע מי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּכל
לכל אּלא זֹו נתּכּונה 'לא חכמים: ואמרּו לּה; הגּונין ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹׁשאינן
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לּה'. ההגּונין מן אֹותּה ׁשּיתּבע ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמי

.„Èותּטל 'ׁשּתבֹוא לֹו: ואמר ׁשּנׁשּבע, אֹו חברֹו, את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּמּדיר
זה הרי - יין' ׁשל חבּיֹות ׁשּתי אֹו חּטים, אחד ּכר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלבני
'ּכלּום לֹו: ויאמר לחכם, ׁשאלה ּבלא נדרֹו להּתיר ְְְְְְְִִֵַַָָָָֹֹיכֹול
אלי הּגיע ּוכבר אּטל, ׁשּלא ּכבֹודי לכּבדני, אּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹנתּכּונּת

ּבׁשבילֹו' ׁשּנדרּת אּתהּכבֹוד 'ׁשאין הּנׁשּבע אֹו הּנֹודר וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
חבּיֹות ּוׁשּתי חּטים ׁשל ּכֹור לבני נֹותן אּתה אין אם לי, ְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָנהנה

חכם, ּבׁשאלת ׁשּלא נדרֹו להּתיר יכֹול זה הרי - יין' ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשל
ּכּיֹוצא ּכל וכן לידי'. והּגיעּו נתקּבלּתי ּכאּלּו 'הריני ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָֹֹויאמר:

ֶָּבזה.

טּפרק ¤¤

מקֹום,‡. ּבאֹותֹו אדם ּבני לׁשֹון אחר הלֹו - ְְְְִִֵַַָָָָָּבנדרים
נדר ּכיצד? ּבֹו. נׁשּבע אֹו ׁשּנדר זמן ּובאֹותֹו לׁשֹון, ְְְְִֵֶַַַַַָָָָּובאֹותּה
לׁשֹון ּבאֹותּה מקֹום אֹותֹו ּדר אם - המבּׁשל מן נׁשּבע ְְְִִִֶֶַַָָָָֻאֹו

ּולׁשלּוק לצלי אפּלּו 'מבּׁשל' ׁשּקֹוראין זמן [שנתבשלּבאֹותֹו ְְְְְְֲִִִֶַָָָֻ
מהראוי] לקרֹותיותר ּדרּכן אין ואם ּבּכל; אסּור זה הרי ,ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ

מּתר זה הרי ּובתבלין, ּבמים ׁשּנתּבּׁשל לבׂשר אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻ'מבּׁשל'
וכּיֹוצא טבריה, ּבחּמי והמבּׁשל המעּׁשן, וכן ּובׁשלּוק. ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻֻּבצלי

א ּבֹו הֹולכין - העיר.ּבהן ּבני ׁשל הּלׁשֹון חר ְְִִֵֶֶַַַָָָ
לכל·. 'מליח' לקרֹות ּדרּכן אם - הּמליח מן נׁשּבע אֹו ְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָנדר

ׁשאין ּדרּכן ואם הּמלּוחין; ּבכל אסּור זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמלּוחין,
ּבדג אּלא אסּור אינֹו ּבלבד, מליח לדג אּלא 'מליח' ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָקֹוראין

.מליח ִַָ
לכל‚. 'ּכבּוׁש' לקרֹות ּדרּכן אם - הּכבּוׁש מן נׁשּבע אֹו ְְְְִִִִַַַַָָָָָנדר

'ּכבּוׁש' לקרֹות ּדרּכן אין ואם ּבּכל; אסּור זה הרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹהּכבּוׁשין,
ירק ׁשל ּבכבּוׁש אּלא אסּור אינֹו ּבלבד, ּכבּוׁש לירק .אּלא ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
קֹורין„. אין ּומקצתן ,ּכ לֹו קֹורין הּמקֹום ּבני מקצת ְְְִִִִֵֵַָָָָָָהיּו

ספק וכל נדרים, ספק זה הרי אּלא הרב; אחר הֹולכין אין -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
לֹוקה. אינֹו עבר, ואם להחמיר. ְְְְִִִֵֶַַָָנדרים

ׁשּמסּתּפקין‰. ּבמקֹום הּׁשמן מן נדר [=משתמשים]ּכיצד? ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
קֹורין אין הּמקֹום אנׁשי ורב ׁשמׁשמין, ּובׁשמן זית ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻּבׁשמן
'ׁשמן ׁשמׁשמין לׁשמן וקֹורין זית, לׁשמן אּלא סתם ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֻ'ׁשמן'
- סתם 'ׁשמן' ׁשמׁשמין לׁשמן אף קֹורין ּומעּוטן ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֻֻׁשמׁשמין',
וכן ׁשמׁשמין. ׁשמן על לֹוקה ואינֹו ּבׁשניהם; אסּור זה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻהרי

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Âמקֹו ּבאֹותֹו הּׁשליח ׁשּדר ּדבר להּמלּכל [=לברר]ם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּכיצד? סתם. לּׁשליח ׁשּנאמר הּמין ּבכלל הּוא הרי ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעליו,
סתם, ּבׂשר לֹו לקנֹות ׁשליח אדם יׁשלח אם ׁשּדרּכן ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָמקֹום
אֹו זה ּבמקֹום נׁשּבע אם - ּדגים' אּלא מצאתי 'לא ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹואמר:
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדגים. ּבבׂשר אף נאסר הּבׂשר, מן ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹנדר
עֹופֹות ּבבׂשר אסּור הּבׂשר מן הּנֹודר - מקֹום ְְִִֵַַַָָָָָּובכל

הּדברים מראין ואם ּבחגבים. ּומּתר [=הנסיבות]ּובקרבים, ְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָֻ
אֹו ּבלבד, ּבהמה לבׂשר אּלא זה נתּכּון ׁשּלא ׁשּנדר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבעת
ואפּלּו ּדגים, ּבבׂשר מּתר זה הרי - ּבלבד ּובהמה עֹוף ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻלבׂשר

עליהן. נמל ׁשהּׁשליח ְְֲִִֵֶֶַַָָָּבמקֹום
.Êעד נתּבּׁשלה ׁשּלא ּבביצה מּתר - המבּׁשל מן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻהּנֹודר

נתּגלּגלה[התקשתה]ׁשקפתה אּלא ּבלבד.[=התחממה], ְְְְְִִֶֶַַָָָָ
קדרה מּמעׂשה מּדברים[=סיר]הּנֹודר אּלא אסּור אינֹו - ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ריפֹות ּכגֹון ּבקדרה, אֹותן ּולביבֹות[=גריסים]ׁשּמרּתיחין ְְְְִִִִִֵֶַָָ
אסּור זה הרי לקדרה, הּיֹורד מּכל עצמֹו אסר ּבהן; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוכּיֹוצא

ּבקדרה הּמתּבּׁשלין אוּבכל נאפים הבישול שאחרי [אפילו ְְְְִִִֵַַָָ
.מיטגנים]
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.Èּבלקט להנֹות מּתר זה הרי - עליו הּברּיֹות הנית ׁשאסר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמי
ּופאה ׁשּבתֹוׁשכחה לא אבל ּבּגרנֹות, הּמתחּלק עני ּומעׂשר ְְְְֲֲֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ִַַהּבית.
.‡Èאּלּו הרי - הּלוּיים ועל הּכהנים על הניתֹו ׁשאסר ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹמי

ּכרחֹו על מּתנֹותיהן ונֹוטלין אּלּוּבאין 'ּכהנים אמר: ואם ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּומעׂשרֹותיו ּתרּומֹותיו ויּתן אסּורין, אּלּו הרי - אּלּו' ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָּולוּיים
עם ענּיים, ּבמּתנֹות הּדין והּוא אחרים. ּולוּיים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַֹלכהנים

ֲִִָהענּיים.
.·Èמה לחברֹו ואין חברֹו, על אסּורה הניתֹו ׁשהיתה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָמי
אסּורּיאכל ּפלֹוני 'איׁש ואֹומר: החנוני אצל הֹול ּבהניתי- ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ונטל ּובא לֹו, ונתן החנוני הל אם אעׂשה'; מה יֹודע ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָואיני
מּתר. זה הרי - ֲִֵֶֶָֻמּזה

.‚Èאצל והל לקצר, ׂשדהּו לגּדר, ּגדרֹו לבנֹות, ּביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹהיה
מה יֹודע ואיני ּבהניתי אסּור ּפלֹוני 'איׁש ואמר: ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָהּפֹועלים
- ׂשכרן להן ונתן לזה ּובאּו עּמֹו, ועׂשּו הן והלכּו ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאעׂשה',

מּתר זה ׁשּזההרי ּבארנּו ּוכבר חֹובֹו, לֹו ׁשּפרע זה ׁשּנמצא ; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
חֹובֹו. לפרע ְִַָֹֻמּתר

.„Èלאחר נֹותן - ּיאכל מה לֹו ואין ,ּבּדר מהּלכין ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהיּו
ּבּה מּתר והּלה מּתנה, מּניחמּׁשּום אחר, עּמהן אין ואם ; ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ

והּלה ׁשּיחּפץ', מי לכל מפקרין הן 'הרי ואֹומר: הּסלע ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻעל
ואֹוכל. ְֵֵנֹוטל

.ÂËנתּונה הּזֹו הּסעּודה 'הרי לֹו: ואמר מּתנה לאחד ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָנתן
עּמנּו' ויאכל ּבהניתי, אסּור ׁשהּוא ּפלֹוני ויבֹוא מּתנה, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹל

אסּור זה הרי ואמר- וחזר סתם, לֹו נתן אם אּלא עֹוד, ולא . ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
סֹופֹו הֹוכיח אם - עּמנּו'? ויאכל ּפלֹוני ׁשּיבֹוא רצֹונ' ְְְְִִִִֶַַָָֹלֹו:
ויאכל ּפלֹוני ׁשּיבֹוא מנת על אּלא לֹו נתן ׁשּלא ּתחּלתֹו, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעל
רֹוצה והּוא ּגדֹולה, סעּודה ׁשהיתה ּכגֹון אסּור; זה הרי -ְְְְְֲֵֶֶֶָָָָָ
ׁשהרי זֹו, מּסעּודה לאכל ּבהם וכּיֹוצא רּבֹו אֹו אביו ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיבֹוא
ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. להקנֹות ּגמר ׁשּלא עליו מּוכחת ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָֹֹסעּודתֹו

ֶָּבזה.
.ÊËהקּדיׁשּה ׁשאם מּתנה מקּדׁשת[המקבל]ּכל תהיה לא ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻ

אינ להקנֹותּה- מנת על מּתנה לזה הּנֹותן וכל מּתנה. ּה ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
ואם הראׁשֹון; לֹו ׁשּיקנה ּבעת קנה האחר זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלאחר,
ולא ראׁשֹון לא קנה לא האחר, לאֹותֹו הראׁשֹון לֹו הקנה ְְְִִִֵַָָָָָֹֹֹֹלא

ִֵׁשני.
.ÊÈלבּתֹו לתת רֹוצה והּוא ּבּתֹו, ּבעל על הניתֹו ׁשּנאסרה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמי

ּבחפציה אֹותן ּומֹוציאה מהן נהנית ׁשּתהיה ּכדי ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמעֹות,
ורצונותיה] 'הרי[צרכיה לּה: ואֹומר לּה נֹותן זה הרי -ְֲֲֵֵֵֵֶָָ

לבעלי יהא ׁשּלא ּובלבד ּבמּתנה, ל נתּונין האּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּמעֹות
'למה אֹו ,'לפי נֹותנת ּׁשאּת למה יהיּו אּלא רׁשּות, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָּבהן
ׁשאין מנת 'על לּה: אמר ואפּלּו ּבזה. וכּיֹוצא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּׁשּתלּבׁשי',
קנם לא - ּבהן' עׂשי ּׁשּתרצי מה אּלא רׁשּות, ּבהן ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹלבעלי
מּתנה לּה נתן אם אבל ּבהן. ּתעׂשה ּׁשּתרצה ּומה ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּבעל,
ּפרׁש ולא רׁשּות', ּבהן לבעלי ׁשאין מנת 'על לּה: ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואמר
ּתעׂשה ּׁשּתרצה למה אֹו ,ּולכ לכ הּזאת הּמּתנה ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּתהיה
אסּור, זה ודבר ּפרֹותיה; לאכל הּבעל אֹותּה קנה הרי - ְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבּה

חֹותנֹו. ּבהנית אסּור הּוא ְֲֲֵֶַַָָׁשהרי

חּפרק ¤¤

אֹו‡. ׁשּנדר ּדבר נדרֹו ּבׁשעת ּופרׁש נׁשּבע, אֹו ׁשּנדר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמי
ּבגללֹו ּבאֹותֹונׁשּבע ׁשבּועתֹו אֹו נדרֹו ׁשּתלה ּכמי זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ

זהּדבר הרי ּבגללֹו, ׁשּנׁשּבע ּדבר אֹותֹו נתקּים לא ואם ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ָֻמּתר.

ׁשאביה·. ּפלֹונית אּׁשה נֹוׂשא ׁשאינֹו נׁשּבע אֹו נדר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?
אֹו מתּו, - ּבתֹוכֹו רע ׁשּכלב זה לבית נכנס ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָרע,

מּתר זה הרי - ּתׁשּובה האב אֹוׁשעׂשה ׁשּנדר ּכמי ׁשּזה ; ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
אּלא זה, לבית אּכנס ולא ּפלֹונית אּׂשא 'ׁשּלא ואמר: ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹנׁשּבע

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ההּזק'. נסּתּלק ּכן ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹאם
הּכעּורה,‚. ּפלֹונית נֹוׂשא ׁשאינֹו הּנׁשּבע אֹו הּנֹודר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָאבל

קצרה לבנה, ונמצאת ׁשחרה נאה, [=נמוכה]ונמצאת ְְְְְְְִִָָָָָָָָָֹ
ארּכה את[=גבוהה]ונמצאת ׁשּגנבה לי נהנית אׁשּתי 'ׁשאין , ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻ

זה הרי - הּכת ולא ּגנבה ׁשּלא ונֹודע ּבני' את וׁשהּכת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּכיסי
ׁשהן ׁשגגֹות נדרי ּבכלל והּוא טעּות, נדר ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻמּתר;
- הּדבר נתקּים ולא ּבדבר נדרֹו ּכתֹולה זה ואין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמּתרין;

מצּויה היתה לא נדר ׁשּבגללּה הּסּבה ,[-מלכתחילה]ׁשהרי ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
היה. ְָָָוטעּות

ּתאנים„. אֹוכלים מרחֹוק אנׁשים ׁשראה מי אּלא עֹוד, ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֹולא
אליהם ׁשּקרב ּכיון קרּבן', עליכם הן 'הרי להם: אמר ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּלֹו,

מּתרין אּלּו הרי - ואחיו אביו הם והרי ּפיוהּביט, על אף ; ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
- ׁשּפרׁש ּכמי זה הרי ּבגללּה, ׁשהּדירן הּסּבה ּפרׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּלא

ׁשהי[=הנסיבות]ׁשהּדבר אּלא עליהן, אסר ׁשּלא המֹוכיח ֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זרים. ׁשהן ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹּבדעּתֹו

לֹו‰. ונֹולד נׁשּבע, אֹו ׁשּנדר אצלו]מי ׁשּלא[=נתחדש ּדבר ְְִִֶֶַַַָָָֹ
אסּור, זה הרי - הּנדר ּבׁשעת אֹו הּׁשבּועה ּבׁשעת ּבלּבֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהיה
עצמֹו את אסר ּכיצד? נדרֹו. את ויּתיר לחכם ׁשּיּׁשאל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעד
אֹותֹו ונעׂשה ּפלֹוני, למקֹום יּכנס ׁשּלא אֹו ּפלֹוני, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹּבהנית
ׁשהּוא ּפי על אף - הּכנסת ּבית מקֹום ואֹותֹו סֹופר, ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָהאיׁש
יעׂשה זה ּומקֹום סֹופר נעׂשה ׁשּזה יֹודע הייתי 'אּלּו ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאֹומר:
אסּור זה הרי - נׁשּבע' אֹו נֹודר הייתי לא הּכנסת, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבית
ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו נדרֹו ׁשּיּתיר עד ּולהּכנס, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹלהנֹות

ֶָּבזה.
.Âּכּלֹו הּתר מקצתֹו, ׁשהּתר נדר ּבׁשבּועה.ּכל הּדין והּוא ; ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֻֻֻ

הן 'הרי ואמר: ּפרֹותיו, אֹוכלין מרחֹוק אנׁשים ראה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָּכיצד?
ואנׁשים אביו הם והּנה אליהם, ּוכׁשהּגיע קרּבן', ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָעליכם
'אּלּו אמר: ואפּלּו מּתרין; ּכּלן מּתר, ואביו הֹואיל - ְֲִִִִִִַַָָָָָָֻֻֻזרים
מּתר' ואבי אסּורין ּופלֹוני ּפלֹוני אֹומר: הייתי יֹודע, ְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָָָֻהייתי
'אּלּו אליהם: ּכׁשהּגיע אמר אם אבל מּתרין. ּכּלן הרי -ְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻ
חּוץ אסּורין ּכּלכם אֹומר: הייתי ּביניכם, ׁשאבי יֹודע ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻהייתי
ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי מאביו; חּוץ אסּורין ּכּלן הרי - ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻמאבי'
ּומתנה נֹודר היה ׁשּנדר ּכמֹו אּלא הּנדר, מקצת הּתיר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

אביו. ִַָעל
.Êלּמע רע ׁשהּיין מּפני עלי, קרּבן 'הּיין האֹומר: ים',וכן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

הייתי 'אּלּו אמר: אם - לּמעים' יפה המיּׁשן 'והרי לֹו: ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻאמרּו
נֹודר' הייתי לא הייתייֹודע, יֹודע, הייתי 'אּלּו אמר: ואפּלּו , ֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
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אבל ּובחדׁש; ּבּיׁשן מּתר - מּתר' והּיׁשן אסּור החדׁש ְֲֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָֻֻאֹומר:
אסּורֹות הּיינֹות ּכל אֹומר: הייתי יֹודע, הייתי 'אּלּו אמר: ֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָאם
ּכל וכן ּבלבד. ּבמיּׁשן מּתר זה הרי - המיּׁשן' מן חּוץ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻֻֻעלי

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Áאֹו נׁשּבע ׁשּבגללן ּדברים רֹואין הּנׁשּבע, אֹו הּנֹודר ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל

הענין אחר והֹולכין נתּכּון; ּדבר לאיזה מהן ולֹומדין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנדר,
טעּון[=הנסיבות] היה ּכיצד? הּדּבּור. מׁשמע ּכל אחר לא ,ְִֵַַַַַַָָָָֹ

קׁשה, ריחֹו והיה והּזיע ּפׁשּתים, ׁשל אֹו צמר ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּׂשא
הרי - לעֹולם ּופׁשּתים צמר עליו יעלה ׁשּלא נדר אֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹונׁשּבע

ּולכּסֹותן ּפׁשּתים אֹו צמר ּבגדי ללּבׁש מּתר [להתכסותזה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹֻ
ּבגדבהם] לבּוׁש היה לאחֹוריו. להפׁשילן אּלא אסּור ואינֹו ,ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

עליו יעלה ׁשּלא נדר אֹו ונׁשּבע ּבלביׁשתֹו, ונצטער ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹצמר
ּומּתר עליו; לטען ּומּתר ללּבׁש, אסּור - לעֹולם ְְְִִֶֶָָָָָָֹֹֻֻצמר
וכן צמר. לבגד אּלא זה נתּכּון ׁשּלא צמר, ּבגּזי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹלהתּכּסֹות

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Ëממאן והּוא קרֹובתֹו, ׁשּיּׂשא מּמּנּו מבּקׁשין ,[=מסרב]היּו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

המגרׁש וכן לעֹולם, ּבֹו ּתהנה ׁשּלא נׁשּבע אֹו ונדר ּבֹו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּופצרּו
אּלּו הרי - לעֹולם ּבֹו ּתהנה ׁשּלא נדר אֹו ונׁשּבע אׁשּתֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאת

איׁשּות לׁשם אּלא ּכּונתֹו ׁשאין לֹו, להנֹות .מּתרֹות ְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
.Èנדר אֹו ונׁשּבע ּומאן, אצלֹו, ׁשּיסעד לחברֹו הּקֹורא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוכן

מּתר זה הרי - צֹונן טּפת לֹו יׁשּתה ולא לביתֹו, יּכנס ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻׁשּלא
ׁשּלא אּלא זה נתּכּון ׁשּלא צֹונן; לֹו ולׁשּתֹות לביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹלהּכנס

זֹו ּבסעּודה עּמֹו ויׁשּתה ּבזה.יאכל ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
.‡È,'לֹוקח איני וׂשד נכנס, איני לבית' לחברֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָהאֹומר

מּתר זה הרי - לאחר מכרן אֹו ּומת ּבׁשבּועה, ּבין ּבנדר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻּבין
הּלֹוקח מן אֹו הּיֹורׁש מן הּׂשדה ולּקח לּבית, ׁשּלאלהּכנס ; ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

'לבית אמר: אם אבל ּברׁשּותֹו. ׁשהן זמן ּכל אּלא זה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנתּכּון
לאחר מכרן אֹו ּומת לֹוקח', איני זֹו וׂשדה נכנס, איני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּזה

אסּור. זה הרי -ֲֵֶָ
.·È'ּפנּויה 'אינּה לֹו: אמר ,'ּפרת 'הׁשאילני לחברֹו: ,אמר ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

אם - לעֹולם' ּבּה חֹורׁש איני 'ׂשדי ואמר: נדר אֹו ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָנׁשּבע
לחרׁש מּתרין אדם וכל אסּור הּוא ּבידֹו, לחרׁש ּדרּכֹו ְְְֲֲִַַַָָָָָָָָֹֹֻהיה
אסּורין. אדם וכל הּוא ּבידֹו, לחרׁש ּדרּכֹו אין ואם ּבּה; ְְְְֲֲִִֵַַָָָָָֹלֹו

אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל ְְִִֵֵֵַָֹוכן
.‚Èאֹו ּבית, ׁשּיקנה אֹו אּׁשה, ׁשּיּׂשא נדר אֹו ׁשּנׁשּבע ְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָמי

ּבׁשּירה ארוכה]ׁשּיצא יפרׁש[לדרך אֹו אין[=יפליג], - ּבּים ְְִֵֵֵֶַַָָָֹ
עד אּלא מּיד, לצאת אֹו לקנֹות אֹו לּׂשא אֹותֹו ְְְִִִִֵֶַַָָָָמחּיבין

ההגּון ּדבר ׁשּנדרהלֹו[=מתאים]ׁשּימצא ּבאּׁשה ּומעׂשה . ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָ
אדם ּבני עליה וקפצּו לֹו, ּתּנׂשא אֹותּה ׁשּיתּבע מי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּכל
לכל אּלא זֹו נתּכּונה 'לא חכמים: ואמרּו לּה; הגּונין ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹׁשאינן
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לּה'. ההגּונין מן אֹותּה ׁשּיתּבע ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמי

.„Èותּטל 'ׁשּתבֹוא לֹו: ואמר ׁשּנׁשּבע, אֹו חברֹו, את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּמּדיר
זה הרי - יין' ׁשל חבּיֹות ׁשּתי אֹו חּטים, אחד ּכר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלבני
'ּכלּום לֹו: ויאמר לחכם, ׁשאלה ּבלא נדרֹו להּתיר ְְְְְְְִִֵַַָָָָֹֹיכֹול
אלי הּגיע ּוכבר אּטל, ׁשּלא ּכבֹודי לכּבדני, אּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹנתּכּונּת

ּבׁשבילֹו' ׁשּנדרּת אּתהּכבֹוד 'ׁשאין הּנׁשּבע אֹו הּנֹודר וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
חבּיֹות ּוׁשּתי חּטים ׁשל ּכֹור לבני נֹותן אּתה אין אם לי, ְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָנהנה

חכם, ּבׁשאלת ׁשּלא נדרֹו להּתיר יכֹול זה הרי - יין' ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשל
ּכּיֹוצא ּכל וכן לידי'. והּגיעּו נתקּבלּתי ּכאּלּו 'הריני ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָֹֹויאמר:

ֶָּבזה.

טּפרק ¤¤

מקֹום,‡. ּבאֹותֹו אדם ּבני לׁשֹון אחר הלֹו - ְְְְִִֵַַָָָָָּבנדרים
נדר ּכיצד? ּבֹו. נׁשּבע אֹו ׁשּנדר זמן ּובאֹותֹו לׁשֹון, ְְְְִֵֶַַַַַָָָָּובאֹותּה
לׁשֹון ּבאֹותּה מקֹום אֹותֹו ּדר אם - המבּׁשל מן נׁשּבע ְְְִִִֶֶַַָָָָֻאֹו

ּולׁשלּוק לצלי אפּלּו 'מבּׁשל' ׁשּקֹוראין זמן [שנתבשלּבאֹותֹו ְְְְְְֲִִִֶַָָָֻ
מהראוי] לקרֹותיותר ּדרּכן אין ואם ּבּכל; אסּור זה הרי ,ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ

מּתר זה הרי ּובתבלין, ּבמים ׁשּנתּבּׁשל לבׂשר אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻ'מבּׁשל'
וכּיֹוצא טבריה, ּבחּמי והמבּׁשל המעּׁשן, וכן ּובׁשלּוק. ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻֻּבצלי

א ּבֹו הֹולכין - העיר.ּבהן ּבני ׁשל הּלׁשֹון חר ְְִִֵֶֶַַַָָָ
לכל·. 'מליח' לקרֹות ּדרּכן אם - הּמליח מן נׁשּבע אֹו ְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָנדר

ׁשאין ּדרּכן ואם הּמלּוחין; ּבכל אסּור זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמלּוחין,
ּבדג אּלא אסּור אינֹו ּבלבד, מליח לדג אּלא 'מליח' ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָקֹוראין

.מליח ִַָ
לכל‚. 'ּכבּוׁש' לקרֹות ּדרּכן אם - הּכבּוׁש מן נׁשּבע אֹו ְְְְִִִִַַַַָָָָָנדר

'ּכבּוׁש' לקרֹות ּדרּכן אין ואם ּבּכל; אסּור זה הרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹהּכבּוׁשין,
ירק ׁשל ּבכבּוׁש אּלא אסּור אינֹו ּבלבד, ּכבּוׁש לירק .אּלא ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
קֹורין„. אין ּומקצתן ,ּכ לֹו קֹורין הּמקֹום ּבני מקצת ְְְִִִִֵֵַָָָָָָהיּו

ספק וכל נדרים, ספק זה הרי אּלא הרב; אחר הֹולכין אין -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
לֹוקה. אינֹו עבר, ואם להחמיר. ְְְְִִִֵֶַַָָנדרים

ׁשּמסּתּפקין‰. ּבמקֹום הּׁשמן מן נדר [=משתמשים]ּכיצד? ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
קֹורין אין הּמקֹום אנׁשי ורב ׁשמׁשמין, ּובׁשמן זית ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻּבׁשמן
'ׁשמן ׁשמׁשמין לׁשמן וקֹורין זית, לׁשמן אּלא סתם ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֻ'ׁשמן'
- סתם 'ׁשמן' ׁשמׁשמין לׁשמן אף קֹורין ּומעּוטן ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֻֻׁשמׁשמין',
וכן ׁשמׁשמין. ׁשמן על לֹוקה ואינֹו ּבׁשניהם; אסּור זה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻהרי

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Âמקֹו ּבאֹותֹו הּׁשליח ׁשּדר ּדבר להּמלּכל [=לברר]ם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּכיצד? סתם. לּׁשליח ׁשּנאמר הּמין ּבכלל הּוא הרי ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעליו,
סתם, ּבׂשר לֹו לקנֹות ׁשליח אדם יׁשלח אם ׁשּדרּכן ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָמקֹום
אֹו זה ּבמקֹום נׁשּבע אם - ּדגים' אּלא מצאתי 'לא ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹואמר:
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדגים. ּבבׂשר אף נאסר הּבׂשר, מן ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹנדר
עֹופֹות ּבבׂשר אסּור הּבׂשר מן הּנֹודר - מקֹום ְְִִֵַַַָָָָָּובכל

הּדברים מראין ואם ּבחגבים. ּומּתר [=הנסיבות]ּובקרבים, ְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָֻ
אֹו ּבלבד, ּבהמה לבׂשר אּלא זה נתּכּון ׁשּלא ׁשּנדר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבעת
ואפּלּו ּדגים, ּבבׂשר מּתר זה הרי - ּבלבד ּובהמה עֹוף ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻלבׂשר

עליהן. נמל ׁשהּׁשליח ְְֲִִֵֶֶַַָָָּבמקֹום
.Êעד נתּבּׁשלה ׁשּלא ּבביצה מּתר - המבּׁשל מן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻהּנֹודר

נתּגלּגלה[התקשתה]ׁשקפתה אּלא ּבלבד.[=התחממה], ְְְְְִִֶֶַַָָָָ
קדרה מּמעׂשה מּדברים[=סיר]הּנֹודר אּלא אסּור אינֹו - ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ריפֹות ּכגֹון ּבקדרה, אֹותן ּולביבֹות[=גריסים]ׁשּמרּתיחין ְְְְִִִִִֵֶַָָ
אסּור זה הרי לקדרה, הּיֹורד מּכל עצמֹו אסר ּבהן; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוכּיֹוצא

ּבקדרה הּמתּבּׁשלין אוּבכל נאפים הבישול שאחרי [אפילו ְְְְִִִֵַַָָ
.מיטגנים]
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ׁשּתחׁש הלילה]עד אסּור[=עד אחד', יֹום טֹועם 'ׁשאיני ; ְִֵֵֶֶֶֶַַָָ
הּיֹום' טֹועם 'ׁשאיני הּנֹודר ,לפיכ נדרֹו. מּׁשעת לעת ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָמעת
עד מּׁשּתחׁש יאכל לא ,מּׁשּתחׁש מּתר ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֻ
אחד' 'יֹום אחרת ּפעם יּׁשבע ׁשּמא ּגזרה לחכם; ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּיּׁשאל
ׁשּבין הפרׁש יֹודעין העם ּכל אין ׁשהרי ,מּׁשּתחׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹויאכל

לזה. ֶֶָזה
ספק·. זה הרי - יֹום' טֹועם 'ׁשאיני לעתנדר מעת ואסּור , ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

לֹוקה. אינֹו ׁשחׁשכה, אחר אכל ואם אחד'; 'יֹום ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכאֹומר
הּׁשּבת ימי ּבׁשאר אסּור זה הרי - זֹו' ׁשּבת טֹועם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ'ׁשאיני
טֹועם 'ׁשאיני ּבׁשּבת; מאחד מּתר הּוא והרי הּׁשּבת, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּוביֹום
אמר לעת. מעת ימים, ׁשבעת אסּור זה הרי - אחת' ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשּבת
ספק, זה הרי - זֹו ולא אחת לא ּפרׁש ולא סתם, ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹ'ׁשּבת'
אינֹו - הּׁשּבת אחר אכל ואם לעת; מעת ימים ׁשבעת ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָואסּור

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶֶַלֹוקה,
החדׁש‚. ּבׁשאר אסּור - זה' חדׁש ׁשֹותה ּביֹום'ׁשאיני אבל ; ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

חסר חדׁש ׁשהיה ּפי על אף מּתר, יהיה חדׁש 'ׁשאיניראׁש . ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻ
לעת. מעת ּגמּורים, יֹום ׁשלׁשים אסּור - אחד' חדׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹטֹועם
מּספק. לעת, מעת יֹום ׁשלׁשים אסּור - סתם 'חדׁש' ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹנדר

הּׁשנה„. מן נׁשאר לא אפּלּו - זֹו' ׁשנה ּבׂשר אֹוכל ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ'ׁשאיני
הּיֹום אֹותֹו אּלא אסּור אין אחד, יֹום ראׁשאּלא ּוביֹום ; ְֵֶֶֶַָָָָֹ

חדׁש ראׁש יֹום הּוא לנדרים, הּׁשנה וראׁש מּתר. ְְִִֶַַָָָָָָֹֹֹֻהּׁשנה,
ׁשנה אסּור זה הרי - אחת' ׁשנה אֹוכל 'ׁשאיני ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתׁשרי.
ּבּה אסּור הּׁשנה, נתעּברה ואם ליֹום; מּיֹום ְְְְְִִִִַַָָָָָָּתמימה,
ליֹום מּיֹום אסּור זה הרי - ׁשנה' אֹוכל 'ׁשאיני ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָּובעּבּורּה.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֵֶַָמּספק,
הּׁשבּוע,‰. ׁשני ּבׁשאר אסּור - זה' ׁשבּוע יין ׁשֹותה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ'ׁשאיני

מֹוצאי ׁשל הּׁשנה מראׁש אּלא מּתר ואינֹו הּׁשמּטה; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּובׁשנת
ׁשניםׁשביעית ׁשבע אסּור - אחד' ׁשבּוע יין ׁשֹותה 'ׁשאיני . ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשני ּבׁשאר אסּור - זה' 'יֹובל אמר ליֹום. מּיֹום ְְְְִִֵֵֶַָָָּגמּורֹות,
עצמּה. החמּׁשים ּובׁשנת ְְֲִִִֵַַַַָהּיֹובל,

.Âׁשנה היתה אם - אדר' חדׁש ראׁש עד יין ׁשֹותה ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ'ׁשאיני
אּלא אסּור אינֹו - ּכׁשּנדר מעּברת ׁשהיא ידע ולא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻמעּברת,
זה הרי אדר, סֹוף עד נדר ואם ראׁשֹון; אדר חדׁש ראׁש ְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹעד
עד ונדר מעּברת, ׁשהּׁשנה ידע ואם ׁשני. אדר סֹוף עד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאסּור

ׁשני אדר חדׁש ראׁש עד אסּור - אדר חדׁש .ראׁש ֲֲִֵֶֶַָָָֹֹֹֹ
.Êלפני 'עד ׁשאמר ּבין - הּפסח עד ּבדבר עצמֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהאֹוסר

ׁשּיּגיע עד אּלא אסּור אינֹו - הּפסח' 'עד ׁשאמר ּבין ִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּפסח',
עדּבלבד אסּור זה הרי - הּפסח' ׁשּיהיה 'עד אמר: ואם ; ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ׁשאמר אֹו הּבציר', 'עד אֹו הּקציר' 'עד אמר הּפסח. ִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּיצא
עד אּלא אסּור אינֹו - 'הּבציר' אֹו הּקציר' ׁשּיהיה ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ'עד

ִֶַַׁשּיּגיע.
.Áאּלא אסּור אינֹו עדיו, ונדר קבּוע ׁשּזמּנֹו ּכל הּכלל: ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָזה

ׁשּיצא. עד אסּור זה הרי ׁשּיהיה, עד נדר ואם ׁשּיּגיע; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָעד
ּבין - והּבציר הּקציר זמן ּכגֹון קבּוע, זמן לֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָוכל
עד אּלא אסּור אינֹו ׁשּיהיה, עד ׁשּנדר ּבין עדיו, ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנדר

.ׁשּיּגיע ִֶַַ
.Ëעד אסּור זה הרי - הּקיץ עד ּבדבר עצמֹו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָהאֹוסר

ּכלּכּלֹות להכניס ּבֹו ׁשּנדר הּמקֹום אנׁשי [=סלי]ׁשּיתחילּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָ
חּטים, קציר לקצר העם ׁשּיתחילּו עד - הּקציר' 'עד ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹּתאנים;
- הּקיץ' ׁשּיעבר 'עד ואמר: ּפרׁש ׂשעֹורים. קציר לא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹאבל

ׁשּיכּפלּו עד אסּור זה הּמחצלאֹות[=יקפלו]הרי רב העם ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹ
תאנים]ׁשּבּמקצה של יבוש ּתאנים[שטח עליהן ׁשּמיּבׁשין , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַֻ

ּגרֹוגרֹות לעׂשֹותן יבשות]וענבים לפיוצּמּוק[תאנים הּכל ים; ְְְֲֲִִִִַַַָָָֹ
נֹודר. ׁשל נדרֹו ְְִֵֶמקֹום

.È,הּקיץ עד ּבדבר עצמֹו ואסר ּבּבקעה ׁשּנדר הרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּכיצד?
עּתה, ּבֹו ׁשהּוא מקֹום ׁשל ּבּקיץ מסּתּכל אינֹו - להר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָועלה
ּבֹו, ׁשּנדר מקֹום ׁשל ּבּקיץ אּלא הּגיע, לא אם הּגיע ִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹאם

סֹומ הּוא ּבזה.ועליו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֵֵֵֶַָָָֹ
.‡Èזמן עד אסּור זה הרי - הּגׁשם עד ּבדבר עצמֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהאֹוסר

זמןהּגׁשמים הּגיע ּכסלו. חדׁש ראׁש יׂשראל ּבארץ ׁשהּוא , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ואם ירדּו; לא ּבין ּגׁשמים ירדּו ּבין מּתר, זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻהּגׁשמים
ואם מּתר. זה הרי ּבמרחׁשון, עׂשר מּׁשבעה ּגׁשמים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻירדּו

הּגׁשמים' 'עד הגשמיםאמר בזמן די לא אזי רבים, [לשון ְִַַַָָ
ׁשּירדּואלא] והּוא, הּגׁשמים; ׁשּירדּו עד אסּור זה הרי -ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ

רביעה המטר]מּזמן לירידת השני המועד כלומר - למטר [כינוי ְְִִַָ
מּׁשלׁשה לּה, הּסמּוכין ּומקֹומֹות יׂשראל ּבארץ ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשנּיה,
ׁשּיפסקּו 'עד ואמר: ּפרׁש ואם .ואיל ּבמרחׁשון ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָועׂשרים
יׂשראל ּבארץ הּפסח, ׁשּיעבר עד אסּור זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּגׁשמים'

ּכמֹותּה. ׁשהן ְְֵֶַָּובּמקֹומֹות
.·Èאּת 'ׁשאין לּה: ואמר ּבמרחׁשון אׁשּתֹו את ׁשהּדיר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמי

מהּיֹום אבי לבית ּתלכי אם הּפסח, ועד מּכאן לי ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָנהנית
סּכֹות' ּתל.ועד ׁשּמא ּגזרה מּיד, לֹו להנֹות אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻ

הּפסח לפני אֹותּה מהּנה הּוא והרי הּפסח, לפני הלכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואם
הּפסח עבר לֹוקה. זה הרי ממנו]- נהנית ּפי[וכבר על אף , ֲִֵֶֶֶַַַַַָ

זמן]ׁשהל החולף]הּתנאי[=שעבר לזמן זה[שהתייחס הרי - ְֲֵֶֶַַַָ
נֹוהג אּלא ותהנה; ׁשּתל ּולהּניחּה ּבנדרֹו, חּלין לנהג ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻאסּור
הּנדר ׁשּתלה ּפי על ואף ׁשּנדר, ּכמֹו החג עד אּסּור ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבּה
אחר הלכה ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשעבר. זמן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבאּסּור

לפסח]הּפסח קודם ממנו נהנית לא אסּורה[אבל אינּה , ֲֵֶַַָָ
לֹו. ִֵָמּלהנֹות

.‚Èלבית ּתלכי אם החג, עד לי נהנית אּת 'ׁשאין לּה: ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאמר
הּפסח' עד לפניאבי הלכה ואם מּיד. להנֹות אסּורה - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבהניתֹו ואסּורה לֹוקה; זה הרי - אֹותּה מהּנה ונמצא ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּפסח,
הּפסח. מּׁשהּגיע אביה לבית ליל ּומּתרת החג, ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻעד

יאּפרק ¤¤

אחת‡. ּבת ּוקטּנה אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבן ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָקטן
ּבין אּסר נדרי ּבין ׁשּנדרּו, אֹו ׁשּנׁשּבעּו ויֹום, ׁשנה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָעׂשרה
לׁשם ידעּו אם אֹותן: וׁשֹואלין אֹותן ּבֹודקין - הקּדׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָנדרי
והקּדׁשן קּימין נדריהן - ונׁשּבעּו הקּדיׁשּו מי ּולׁשם נדרּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָמי

- ידעּו לא ואם ּכלּוםהקּדׁש; ּדבריהם ּבדיקהאין ּוצריכין . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹ
ּוׁשנת לקטּנה, עׂשרה ׁשּתים ׁשנת ׁשהיא - ּכּלּה הּׁשנה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּכל

לקטן. עׂשרה ְְְֵֶָָֹׁשלׁש
וׁשאלּו·. זֹו, ׁשנה ּבתחּלת ׁשהקּדיׁשּו אֹו ׁשּנדרּו הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכיצד?
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.Áּבציר מּתר הּדגים, מן הדג]הּנֹודר [שומןּובמריס[רוטב ְְְִִִֵַַָָָֻֻ
הּמיםדגים] והּוא ּבקֹוס, מּתר - החלב מן הּנֹודר ּדגים. ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשל

מן נדר ּבחלב. מּתר הּקֹוס, מן נדר החלב; מן ְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָֻהּנבּדלין
ּתפלה. ּבין מליחה ּבין ּבּה אסּור ְְְִִֵֵֵַָָָָָהּגבינה,

.Ëמבּׁשלים ּבין חּיין ּבין ּבהן אסּור החּטים, מן .הּנֹודר ְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
ּפת; ּבין קמח ּבין ּבהן אסּור טֹועם', ׁשאיני חּטים ִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ'חּטה

ּבאפּויה ּבּה אסּור טֹועם', ׁשאיני יחיד,'חּטה בלשון ['חטה', ֲִִֵֵֶַָָָָ
לפת] לכסמתייחסת חיטה]ּומּתר ׁשאיני[-גרגרי 'חּטים ; ִִִֵֶָָֹֻ

טֹועם', ׁשאיני חּטים 'חּטה לכס; ואסּור ּבאפּוי מּתר ְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻטֹועם',
הּתבּואה, מן אֹו הּדגן מן והּנֹודר לכס. ּבין ּבאפּוי ּבין ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֹאסּור

הּמינין מחמׁשת אּלא אסּור דגן]אינֹו .[מיני ֲִִֵֵֵֶֶַָָ
.Èּבדלּועין מּתר הּירק, מן הּכריׁשיןהּנֹודר מן ,[=כרתי]. ְְִִִִִֵֵַַַָָָֻ

ּבקפלֹוטֹות בארץ]מּתר שמקורו כרתי של מן[סוג הּנֹודר . ְְִֵַַָֻ
מי ׁשהרי הּכרּוב, ּבֹו ׁשּנתּבּׁשל ּבּמים אסּור - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּכרּוב
עצמן. ּבּׁשלקֹות מּתר הּׁשלקֹות, מּמי נדר ּכׁשלקֹות. ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָֻהּׁשלקֹות
מּתר הּתבלין, מן ׁשּבֹו; ּבּתבלין מּתר הרטב, מן ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻהּנֹודר

ּבמקּפה אסּור הּגריסין, מן הּנֹודר סמיך]ּברטב. [=תבשיל ְְְִִִִֵֶַַָָָֹ
ּגריסין. ְִִֶׁשל

.‡Èּומּתרהּנֹו הארץ, ּבפרֹות אסּור - הארץ מּפרֹות דר ְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ
האדמה]ּבכמהין שבתוך פטריות אמר:[סוג ואם ּופטרּיֹות; ְְְִִִִִֵַָ

על אף ּופטרּיֹות; ּבכמהין אף אסּור - עלי' קרקע ּגּדּולי ְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ'ּכל
ּבּקרקע. הן ּגדלין הּקרקע, מן יֹונקין ׁשאינן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָּפי

.·Èּומּתר הּׁשנה, ּפרֹות ּבכל אסּור - ׁשנה מּפרֹות ְִֵֵֵַַָָָָָָָֻהּנֹודר
ּובגֹוזלֹות ּובביצים ּובחלב ּוטלאים אמר:ּבגדיים ואם ; ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָ

אין הּקיץ, מּפרֹות הּנֹודר ּבכּלן. אסּור עלי', ׁשנה ְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻ'ּגּדּולי
ּבּתאנים. אּלא ְִֵֶַָָאסּור

.‚Èּבהן וכּיֹוצא האּלּו הּדברים הּגדֹול,ּובכל ּבעּקר הּזהר - ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
מקֹום, ׁשּבאֹותֹו אדם ּבני לׁשֹון אחר הלֹו - ּבנדרים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשהּוא:
ותאמר: ּתֹורה זה העּקר ּפי ועל זמן. ּובאֹותֹו לׁשֹון, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹּבאֹותּה

ּפלֹוני'. ּבדבר ּומּתר ּפלֹוני, ּבדבר אסּור הּנֹודר ְְְְִִֵֶַָָָָָָֻ'זה
.„Èּביין מּתר הענבים, מן הּזיתים,הּנֹודר מן החדׁש; ואפּלּו ְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ

הּסתונּיֹות מן ּתמרים; ּבדבׁש מּתר הּתמרים, מן ּבׁשמן; ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻמּתר
חמוצים] ּביין[ענבים מּתר הּיין, מן סתונּיֹות. ּבחמץ מּתר ,ְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻֻ

מּתר הּדבׁש, מן ׁשמׁשמין; ּבׁשמן מּתר הּׁשמן, מן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֻֻֻּתּפּוחים;
החמץ מן ּתמרים; הּירק,ּבדבׁש מן סתונּיֹות; ּבחמץ מּתר , ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

ׂשדה ּבירקֹות בשדה]מּתר מעצמם אּלּו,[שצמחו ׁשּכל מּפני - ְְְִֵֵֶֶַָָָֻ
ּבאֹותֹו לוי ׁשאינֹו מּׁשם אּלא נדר לא והּוא הם, לוי ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשם

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָֹמקֹום.
.ÂËהּכסּות מן מּתר[=בגד]הּנֹודר שאינם, גסים [באריגים ְִֵַַָֻ

ללבישה] ּובחמילהראויים ּוביריעה להגנהּבׂשק [יריעה ְֲִִִַַָָ
ּבכללמגשם] ׁשהעלּיה ּבעלּיה, אסּור - הּבית מן הּנֹודר .ְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

אסּור - הּמּטה מן הּנֹודר ּבבית. מּתר העלּיה, מן נדר ְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָֻהּבית;
מּתר הּדרּגׁש, מן נדר קטּנה; מּטה ּכמֹו ׁשהּוא ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻּבדרּגׁש,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַָָֹּבמּטה.
.ÊËהאגף מן אסּור זה הרי זה, לבית יּכנס ׁשּלא ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּנֹודר

הדלת] הגפת מּתר[מקום - זֹו לעיר יּכנס ׁשּלא נדר ְְְִִִִֵֶַָָָֹֻולפנים;

לתחּומּה תחוםֿשבת]להּכנס - אמה להּכנס[אלפיים ואסּור , ְְְְִִִֵֵָָָָ
העיר]לעּבּורּה של שליש ושני אמה שבעים בתוך הנמצא .[בית ְִָ

.ÊÈׁשנים ׁשם ונׁשּתהה אדם ּובא העיר, מּבני הניה ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָהּנֹודר
מּמּנּו להנֹות אסּור זה הרי - חדׁש מּתר.עׂשר מּכאן, ּפחֹות ; ֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻ

אסּור יֹום, ׁשלׁשים ׁשם ׁשּׁשהה ּכל - העיר מּיֹוׁשבי ְְִִִֵֶַָָָָָָָֹנדר
מּתר. מּכאן, ּפחֹות מּמּנּו; ִִֵֶָָָָֻלהנֹות

.ÁÈּפלֹוני מּמעין הּנמׁשכין הּמים מן ּבכלהּנֹודר אסּור - ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ
מּמּנּו הּיֹונקֹות לֹומר[בעקיפין]הּנהרֹות צרי ואין , ְְְִִֵֶַַַָָ

קֹוראין[ישירות]הּנמׁשכֹות ואין ׁשמם, ׁשּנׁשּתּנה ּפי על אף ; ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
אֹותן מלּוין ואין ּפלֹונית', ּו'באר ּפלֹוני' 'נהר אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָאֹותם

עּקרן והּוא הֹואיל - הּנדּור הּמעין אסּור[=מקורם]לׁשם , ְְְִִֵַַַָָָָָ
אסּור אינֹו - ּפלֹוני מּמעין אֹו ּפלֹוני מּנהר נדר אם אבל ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹּבּכל.

ׁשמֹו. על הּנקראֹות הּנהרֹות ּבכל ְְְְִֶַַַָָָָאּלא
.ËÈהּיּבׁשה ּביֹוׁשבי מּתר - הּים מּיֹורדי מּיֹוׁשביהּנֹודר ; ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻ

מפרׁשים ׁשהם ּפי על אף הּים, ּביֹורדי אסּור - ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּיּבׁשה
יֹוׁשבי[=מפליגים] ּבכלל הּים ׁשּיֹורדי הּגדֹול; הּים ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָּבאמצע

נתּכּון ׁשּלא ּבסּומין, אסּור - החּמה מרֹואי הּנֹודר ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּיּבׁשה.
אסּור - הראׁש מּׁשחֹורי נדר אֹותן. רֹואה ׁשהחּמה מּמי ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאּלא

ּבנׁשים ּומּתר ׂשיבֹות, ּובבעלי 'מכוסותּבקרחים [שכינויים ְְְְֲִִֵֵֵַָָֻ
הראש']ּובקטּניםהראש'] 'גלויי לקרֹות[שכינויים ּדרּכן ואם ; ְְְְִִִִַַָ

ּבּכל. אסּור לּכל, הראׁש ְֵַַָָֹֹֹֹׁשחרי
.Îּובכּותּיים ּביׂשראל אסּור - ׁשּבת מּׁשֹובתי ְְְְִִִִֵֵַַָָָָנדר

ּומּתר[=שומרונים] ּביׂשראל, אסּור - ירּוׁשלים מעֹולי נדר .ְְְִִֵֵֵַַָָָָָֻ
עליו ׁשּמצוה למי אּלא זה נתּכּון ׁשּלא לעלֹותּבכּותּיים; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

נקראין ׁשאין ּביׂשראל; מּתר - נח מּבני הּנֹודר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻלירּוׁשלים.
האּמֹות. ׁשאר אּלא נח' ְְֵֶַָָָֹֻ'ּבני

.‡Îעׂשו ּובבני יׁשמעאל ּבבני מּתר - אברהם מּזרע ,נדר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ
ל יּקרא ביצחק "ּכי ׁשּנאמר: ּביׂשראל, אּלא אסּור ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואינֹו
ּברּכת את ל "ויּתן ליעקב: אמר יצחק והרי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹזרע",

ְַָָאברהם".
.·Îּבמּולי ואסּור יׂשראל, ּבערלי מּתר - הערלים מן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻנדר

העֹולם ּומּתראּמֹות יׂשראל, ּבערלי אסּור - הּמּולים מן נדר ; ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻ
ּגֹויים, לׁשם אּלא קרּויה הערלה ׁשאין העֹולם; אּמֹות ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָֻּבמּולי
אּלא זה ׁשל ּכּונתֹו ואין ערלים"; הּגֹויים כל "ּכי ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
עליה. מצּוה ׁשאינֹו ּולמי הּמילה, על מצּוה ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻלמי

.‚Îּבגרים אסּור מּיׂשראל, מּתרהּנֹודר הּגרים, מן ; ְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֻ
מן ּובלוּיים; ּבכהנים אסּור מּיׂשראל, הּנֹודר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַָָָֹּביׂשראל.
מּתר הּכהנים, מן הּנֹודר ּביׂשראל. מּתר הּלוּיים, ּומן ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹֻֻהּכהנים
ּבבני מּתר מּבניו, הּנֹודר ּבכהנים. מּתר הּלוּיים, מן ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַָָָָֹֻֻּבלוּיים;
והּנׁשּבע הּנֹודר ּדין ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּובכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָבניו.

הּוא. ֶָאחד

ה'תשע"ב תמוז ב' שישי יום

יּפרק ¤¤

אּלא‡. אסּור אינֹו הּיֹום', טֹועם 'ׁשאיני הּנׁשּבע אֹו ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּנֹודר
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ׁשּתחׁש הלילה]עד אסּור[=עד אחד', יֹום טֹועם 'ׁשאיני ; ְִֵֵֶֶֶֶַַָָ
הּיֹום' טֹועם 'ׁשאיני הּנֹודר ,לפיכ נדרֹו. מּׁשעת לעת ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָמעת
עד מּׁשּתחׁש יאכל לא ,מּׁשּתחׁש מּתר ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֻ
אחד' 'יֹום אחרת ּפעם יּׁשבע ׁשּמא ּגזרה לחכם; ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּיּׁשאל
ׁשּבין הפרׁש יֹודעין העם ּכל אין ׁשהרי ,מּׁשּתחׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹויאכל

לזה. ֶֶָזה
ספק·. זה הרי - יֹום' טֹועם 'ׁשאיני לעתנדר מעת ואסּור , ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

לֹוקה. אינֹו ׁשחׁשכה, אחר אכל ואם אחד'; 'יֹום ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכאֹומר
הּׁשּבת ימי ּבׁשאר אסּור זה הרי - זֹו' ׁשּבת טֹועם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ'ׁשאיני
טֹועם 'ׁשאיני ּבׁשּבת; מאחד מּתר הּוא והרי הּׁשּבת, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּוביֹום
אמר לעת. מעת ימים, ׁשבעת אסּור זה הרי - אחת' ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשּבת
ספק, זה הרי - זֹו ולא אחת לא ּפרׁש ולא סתם, ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹ'ׁשּבת'
אינֹו - הּׁשּבת אחר אכל ואם לעת; מעת ימים ׁשבעת ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָואסּור

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶֶַלֹוקה,
החדׁש‚. ּבׁשאר אסּור - זה' חדׁש ׁשֹותה ּביֹום'ׁשאיני אבל ; ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

חסר חדׁש ׁשהיה ּפי על אף מּתר, יהיה חדׁש 'ׁשאיניראׁש . ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻ
לעת. מעת ּגמּורים, יֹום ׁשלׁשים אסּור - אחד' חדׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹטֹועם
מּספק. לעת, מעת יֹום ׁשלׁשים אסּור - סתם 'חדׁש' ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹנדר

הּׁשנה„. מן נׁשאר לא אפּלּו - זֹו' ׁשנה ּבׂשר אֹוכל ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ'ׁשאיני
הּיֹום אֹותֹו אּלא אסּור אין אחד, יֹום ראׁשאּלא ּוביֹום ; ְֵֶֶֶַָָָָֹ

חדׁש ראׁש יֹום הּוא לנדרים, הּׁשנה וראׁש מּתר. ְְִִֶַַָָָָָָֹֹֹֻהּׁשנה,
ׁשנה אסּור זה הרי - אחת' ׁשנה אֹוכל 'ׁשאיני ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתׁשרי.
ּבּה אסּור הּׁשנה, נתעּברה ואם ליֹום; מּיֹום ְְְְְִִִִַַָָָָָָּתמימה,
ליֹום מּיֹום אסּור זה הרי - ׁשנה' אֹוכל 'ׁשאיני ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָּובעּבּורּה.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֵֶַָמּספק,
הּׁשבּוע,‰. ׁשני ּבׁשאר אסּור - זה' ׁשבּוע יין ׁשֹותה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ'ׁשאיני

מֹוצאי ׁשל הּׁשנה מראׁש אּלא מּתר ואינֹו הּׁשמּטה; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּובׁשנת
ׁשניםׁשביעית ׁשבע אסּור - אחד' ׁשבּוע יין ׁשֹותה 'ׁשאיני . ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשני ּבׁשאר אסּור - זה' 'יֹובל אמר ליֹום. מּיֹום ְְְְִִֵֵֶַָָָּגמּורֹות,
עצמּה. החמּׁשים ּובׁשנת ְְֲִִִֵַַַַָהּיֹובל,

.Âׁשנה היתה אם - אדר' חדׁש ראׁש עד יין ׁשֹותה ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ'ׁשאיני
אּלא אסּור אינֹו - ּכׁשּנדר מעּברת ׁשהיא ידע ולא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻמעּברת,
זה הרי אדר, סֹוף עד נדר ואם ראׁשֹון; אדר חדׁש ראׁש ְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹעד
עד ונדר מעּברת, ׁשהּׁשנה ידע ואם ׁשני. אדר סֹוף עד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאסּור

ׁשני אדר חדׁש ראׁש עד אסּור - אדר חדׁש .ראׁש ֲֲִֵֶֶַָָָֹֹֹֹ
.Êלפני 'עד ׁשאמר ּבין - הּפסח עד ּבדבר עצמֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהאֹוסר

ׁשּיּגיע עד אּלא אסּור אינֹו - הּפסח' 'עד ׁשאמר ּבין ִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּפסח',
עדּבלבד אסּור זה הרי - הּפסח' ׁשּיהיה 'עד אמר: ואם ; ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ׁשאמר אֹו הּבציר', 'עד אֹו הּקציר' 'עד אמר הּפסח. ִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּיצא
עד אּלא אסּור אינֹו - 'הּבציר' אֹו הּקציר' ׁשּיהיה ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ'עד

ִֶַַׁשּיּגיע.
.Áאּלא אסּור אינֹו עדיו, ונדר קבּוע ׁשּזמּנֹו ּכל הּכלל: ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָזה

ׁשּיצא. עד אסּור זה הרי ׁשּיהיה, עד נדר ואם ׁשּיּגיע; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָעד
ּבין - והּבציר הּקציר זמן ּכגֹון קבּוע, זמן לֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָוכל
עד אּלא אסּור אינֹו ׁשּיהיה, עד ׁשּנדר ּבין עדיו, ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנדר

.ׁשּיּגיע ִֶַַ
.Ëעד אסּור זה הרי - הּקיץ עד ּבדבר עצמֹו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָהאֹוסר

ּכלּכּלֹות להכניס ּבֹו ׁשּנדר הּמקֹום אנׁשי [=סלי]ׁשּיתחילּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָ
חּטים, קציר לקצר העם ׁשּיתחילּו עד - הּקציר' 'עד ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹּתאנים;
- הּקיץ' ׁשּיעבר 'עד ואמר: ּפרׁש ׂשעֹורים. קציר לא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹאבל

ׁשּיכּפלּו עד אסּור זה הּמחצלאֹות[=יקפלו]הרי רב העם ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹ
תאנים]ׁשּבּמקצה של יבוש ּתאנים[שטח עליהן ׁשּמיּבׁשין , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַֻ

ּגרֹוגרֹות לעׂשֹותן יבשות]וענבים לפיוצּמּוק[תאנים הּכל ים; ְְְֲֲִִִִַַַָָָֹ
נֹודר. ׁשל נדרֹו ְְִֵֶמקֹום

.È,הּקיץ עד ּבדבר עצמֹו ואסר ּבּבקעה ׁשּנדר הרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּכיצד?
עּתה, ּבֹו ׁשהּוא מקֹום ׁשל ּבּקיץ מסּתּכל אינֹו - להר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָועלה
ּבֹו, ׁשּנדר מקֹום ׁשל ּבּקיץ אּלא הּגיע, לא אם הּגיע ִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹאם

סֹומ הּוא ּבזה.ועליו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֵֵֵֶַָָָֹ
.‡Èזמן עד אסּור זה הרי - הּגׁשם עד ּבדבר עצמֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהאֹוסר

זמןהּגׁשמים הּגיע ּכסלו. חדׁש ראׁש יׂשראל ּבארץ ׁשהּוא , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ואם ירדּו; לא ּבין ּגׁשמים ירדּו ּבין מּתר, זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻהּגׁשמים
ואם מּתר. זה הרי ּבמרחׁשון, עׂשר מּׁשבעה ּגׁשמים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻירדּו

הּגׁשמים' 'עד הגשמיםאמר בזמן די לא אזי רבים, [לשון ְִַַַָָ
ׁשּירדּואלא] והּוא, הּגׁשמים; ׁשּירדּו עד אסּור זה הרי -ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ

רביעה המטר]מּזמן לירידת השני המועד כלומר - למטר [כינוי ְְִִַָ
מּׁשלׁשה לּה, הּסמּוכין ּומקֹומֹות יׂשראל ּבארץ ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשנּיה,
ׁשּיפסקּו 'עד ואמר: ּפרׁש ואם .ואיל ּבמרחׁשון ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָועׂשרים
יׂשראל ּבארץ הּפסח, ׁשּיעבר עד אסּור זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּגׁשמים'

ּכמֹותּה. ׁשהן ְְֵֶַָּובּמקֹומֹות
.·Èאּת 'ׁשאין לּה: ואמר ּבמרחׁשון אׁשּתֹו את ׁשהּדיר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמי

מהּיֹום אבי לבית ּתלכי אם הּפסח, ועד מּכאן לי ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָנהנית
סּכֹות' ּתל.ועד ׁשּמא ּגזרה מּיד, לֹו להנֹות אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻ

הּפסח לפני אֹותּה מהּנה הּוא והרי הּפסח, לפני הלכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואם
הּפסח עבר לֹוקה. זה הרי ממנו]- נהנית ּפי[וכבר על אף , ֲִֵֶֶֶַַַַַָ

זמן]ׁשהל החולף]הּתנאי[=שעבר לזמן זה[שהתייחס הרי - ְֲֵֶֶַַַָ
נֹוהג אּלא ותהנה; ׁשּתל ּולהּניחּה ּבנדרֹו, חּלין לנהג ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻאסּור
הּנדר ׁשּתלה ּפי על ואף ׁשּנדר, ּכמֹו החג עד אּסּור ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבּה
אחר הלכה ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשעבר. זמן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבאּסּור

לפסח]הּפסח קודם ממנו נהנית לא אסּורה[אבל אינּה , ֲֵֶַַָָ
לֹו. ִֵָמּלהנֹות

.‚Èלבית ּתלכי אם החג, עד לי נהנית אּת 'ׁשאין לּה: ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאמר
הּפסח' עד לפניאבי הלכה ואם מּיד. להנֹות אסּורה - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבהניתֹו ואסּורה לֹוקה; זה הרי - אֹותּה מהּנה ונמצא ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּפסח,
הּפסח. מּׁשהּגיע אביה לבית ליל ּומּתרת החג, ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻעד

יאּפרק ¤¤

אחת‡. ּבת ּוקטּנה אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבן ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָקטן
ּבין אּסר נדרי ּבין ׁשּנדרּו, אֹו ׁשּנׁשּבעּו ויֹום, ׁשנה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָעׂשרה
לׁשם ידעּו אם אֹותן: וׁשֹואלין אֹותן ּבֹודקין - הקּדׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָנדרי
והקּדׁשן קּימין נדריהן - ונׁשּבעּו הקּדיׁשּו מי ּולׁשם נדרּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָמי

- ידעּו לא ואם ּכלּוםהקּדׁש; ּדבריהם ּבדיקהאין ּוצריכין . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹ
ּוׁשנת לקטּנה, עׂשרה ׁשּתים ׁשנת ׁשהיא - ּכּלּה הּׁשנה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּכל

לקטן. עׂשרה ְְְֵֶָָֹׁשלׁש
וׁשאלּו·. זֹו, ׁשנה ּבתחּלת ׁשהקּדיׁשּו אֹו ׁשּנדרּו הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכיצד?
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נדריה מפרין ּובעלּה אביה עדין - הּבעל ׁשלּוחי מסרעם . ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
הּבעל לׁשלּוחי האב ׁשלּוחי ׁשּמסרּו אֹו הּבעל, לׁשלּוחי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהאב
הּבעל ולא מרׁשּותֹו, יצאת ׁשהרי להפר, יכֹול האב אין -ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּקֹודמין, מפר הּבעל ׁשאין להפר, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָיכֹול

.‚Îמאמר יבמּה ּבּה עׂשה אפּלּו - יבם [קידושיׁשֹומרת ְֲֲִֶֶַָָָָָָָָ
נדרייבמה] מפר אינֹו - אחת ליבמה אחד יבם ואפּלּו ,ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
התורה-]יבמּתֹו מן אותה קונה אינו עליה.[כי ׁשּיבֹוא עד , ְְִֶֶַָָָ
.„Îאין - קּים ואביה לאחיו, מארׂשה נערה יבמּתֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָֹהיתה

הּוא לבּדֹו האב אּלא ּכאחת, נדריה מפרין האב עם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהּיבם
ׁשּתּדר ּכל אינּהׁשּמפר מאמר, הּיבם בּה עׂשה ואפּלּו ; ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ּגמּור קנין ּביבמה קֹונה הּמאמר ׁשאין - מארׂשה ,ּכנערה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.‰Îמן נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה אביה, ׁשהּׂשיאּה ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָנערה
מפר האב ואין האב, ּבחּיי ּכיתֹומה זֹו הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהּנּׂשּואין

נערה היא ׁשעדין ּפי על ואף .נדריה, ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָ
.ÂÎּובעלּה אביה נדרּה ׁשמעּו ולא ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָָֹֹנערה

נדריה הרי - האב ּבחּיי יתֹומה ׁשּנעׂשית עד אֹו ׁשּבגרה, ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעד
להפר יכֹול הּבעל ואין יצאת[כשבגרה]קּימין; ׁשהרי - ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

נכנסה לא ועדין ּבׁשּתפּות, עּמֹו מפר ׁשהּוא אביה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻמרׁשּות
הּבעל לחופה]לרׁשּות שתכנס .[עד ְִַַַ

יבּפרק ¤¤

ׁשמעֹו,‡. ּביֹום מפר האב - והּׁשבּועֹות הּנדרים ְְְְְִֵֵַַָָָָָּכל
אּלא מפר אינֹו הּבעל אבל ואסריה". נדריה "ּכל ְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
ּבדברים ׁשהן אֹו נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש ּוׁשבּועֹות נדרים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָּכל

תכחל ׁשּלא ׁשּנדרה אֹו ׁשּנׁשּבעה ּכגֹון לבינּה, [איפורׁשּבינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
לאׁשּתֹו".לעיניים] איׁש "ּבין ׁשּנאמר: - תתקּׁשט ׁשּלא אֹו ,ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַֹ

ׁשּבינֹו·. לדברים נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש נדרים ּבין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּומה
ׁשהּנ לעצמֹולבינּה? מפר - נפׁש עּנּוי ּבהם ׁשּיׁש דרים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

מפר אינֹו לאחרים מפר, לעצמֹו - לבינּה וׁשּבינֹו .ולאחרים; ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָ
מּתרת‚. ותהיה לּה מפר ּבׂשר, לאכל ׁשּלא נדרה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּכיצד?

לעֹולם אדם ּכל עם איׁשלאכל ּכל ּתׁשמיׁש עליה אסרה . ְְְֱִִִֶֶַָָָָָָָָָֹ
אֹו ּוכׁשּימּות מׁשּמׁשּתּו; ותהיה חלקֹו יפר ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבעֹולם,
ּכּיֹוצא ּכל וכן אדם. ּכל ּבתׁשמיׁש אסּורה היא הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹיגרׁשּנה,

ֶָּבזה.
לזמן„. ׁשהּוא עּנּוי ואחד קטן, עּנּוי ואחד ּגדֹול, עּנּוי ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָאחד

הּבעל מפר הּכל - ׁשעה לפי אֹו .מרּבה, ְְִֵֵֶַַַַָָֹֻ
הּיֹום‰. תרחץ ׁשּלא נׁשּבעה אֹו נדרה ׁשּלאּכיצד? אֹו , ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ

נדרה אם וכן הּיֹום, ּדבׁש תאכל ׁשּלא אֹו הּיֹום, יין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹתׁשּתה
רקמה תלּבׁש ׁשּלא אֹו הּיֹום, תכחל מפואר]ׁשּלא [=בגד ְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ

רע, מּמאכל נדרה אפּלּו ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן מפר. - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹהּיֹום
יפר. זה הרי - מּימיה אֹותֹו טעמה ׁשּלא מּמין ֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹאֹו

.Âלּה אין ּובאחת עּנּוי, לּה יׁש ּבאחת כּכרֹות, מּׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָנדרה
עּנּוי מסיבהּבּה לאוכלה מתכוונת אינה מקרה בכל [כי ִָ
ּבּה,כלשהי] ׁשּמתעּנה לזֹו מפר ּבּה- ׁשאין לזֹו מפר ואינֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

ִעּנּוי.
.Êּדברים מּׁשּום יפר זֹו, מדינה ׁשל ּתאנים תאכל ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹנדרה

ׁשעסק - לבינּה להּטּפל[=טירחה]ׁשּבינֹו לֹו הּוא ּגדֹול ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
אֹו ּגרׁשה, אֹו מת אם לפיכ אחרת. מּמדינה לּה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּולהביא
אּלּו הרי - מדינה אֹותּה מּפרֹות אחר איׁש לּה ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָׁשהביא
לבינּה. ׁשּבינֹו ּבדברים לאחרים מפר ׁשאינֹו עליה; ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאסּורין

.Áׁשאין ּפי על אף - לּברּיֹות להנֹות ׁשּלא נדרה אם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוכן
ׁשּלא לבינּה, ׁשּבינֹו ּדברים מּׁשּום להפר לֹו יׁש ּבּכלל, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּבעל

ּבלבד מּׁשּלֹו להאכילּה זקּוק עליהיה הניתּה אסרה אם וכן . ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
זה הרי - הּיׁשמעאלים ּכל אֹו הּיהּודים ּכל ּכגֹון ּכּלּה, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻֻאּמה

ֵָיפר.
.Ë'עלי אסּורה ּתׁשמיׁשי 'הנאת לבעלּה: ׁשאמרה ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה

להפר צרי אינֹו חברֹו- ּפרֹות לאֹוסר ּדֹומה? זה למה הא ; ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ
ּתׁשמיׁשי 'הנאת לּה: ׁשאמר הּוא וכן הּפרֹות. ּבעל ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָעל
לּה מׁשעּבד ׁשהּוא מּפני ּכלּום; אמר לא - 'עלי ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֻאסּורה
אם אבל איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ועֹונה, ּכסּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָּבׁשאר
ואם להפר; צרי - עלי' אסּורה ּתׁשמיׁש 'הנאת לֹו: ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָאמרה
האדם את מאכילין ׁשאין לׁשּמׁשּה, אסּור זה הרי - הפר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלא

לֹו. האסּור ָָָָּדבר
.È'לעֹוׂשיהן ידי 'יקּדׁשּו ׁשּלא[לקב"ה]אמרה: ׁשּנדרה אֹו , ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּידיה מּפני ידיה, ּבמעׂשה נאסר אינֹו - ידיה ּבמעׂשה ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָיהנה
'הּׁשחרּור ׁשאמרּו: ּפי על אף לֹו; עבד]מׁשעּבדין [של ְְְְִִִֶַַַָָֻ

איסורו]והחמץ חכמים[בזמן הּׁשעּבּוד', מפקיעין וההקּדׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ
מּפני להפקיעֹו, יכֹולה ׁשאינּה הּבעל, לׁשעּבּוד חּזּוק ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָעׂשּו
יגרׁשּנה ׁשּמא להפר, הּוא צרי אבל מּדבריהם. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהּוא

לֹו. לחזר אסּורה ְְֲֲִֶַָֹותהיה
.‡Èולא ּבעלּה אבי לא ּבּה יהנה ׁשּלא נדרה אֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹנׁשּבעה

להפר יכֹול אינֹו - קרֹוביו ּוׁשאר 'ׁשּלאאחיו נדרה אם וכן ; ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹ
ּבדברים וכּיֹוצא ,'ּבקר לפני ותבן ,ּבהמּת לפני מים ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאּתן
ואינן לבינּה, ׁשּבינֹו מּדברים ואינן עּנּוי, ּבהן ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאּלּו
להפר. יכֹול אינֹו זה הרי - ּבהן חּיבת ׁשהיא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמּמלאכֹות

.·Èולא חלּו, לא ׁשעדין נדרים להפר ולאב לּבעל ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹיׁש
ּבהן אלנאסרה אם עלי, אסּור 'הּיין ׁשאמרה: ּכגֹון ּכיצד? . ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הלכה לא ׁשעדין ּפי על אף מפר, זה הרי - ּפלֹוני' ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלמקֹום
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נאסרה. ְְְֵֵֶֶֶַָָֹֹולא

.‚Èׁש הּבעל אֹו ּפיהאב על אף מפרין, אינן - ׁשֹומעין אינן ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
הראּוי ׁשמען; ׁשּלא נדרים מפר לׁשמע,[=המסוגל]ׁשהּבעל ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ּבֹו. מעּכבת הּׁשמיעה ְְִֵֶֶַַָאין
.„Èּבעל ּבין אב ּבין מפר, אינֹו לֹוהּׁשֹוטה אין הּקטן . ֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

נׁשיו ׁשּתי נדרי מפר והּבעל מפר. אינֹו לפיכ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָאיׁשּות,
ּכאחת. בנֹותיו ׁשּתי נדרי מפר האב וכן ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָּכאחת;

.ÂËלעת מעת ואינּה הּיֹום, ּכל נדרים נדרההפרת ּכיצד? . ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ
ׁשני; יֹום וכל הּלילה, אֹותֹו מפר זה הרי ׁשני, ליל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָּבתחּלת
נדרה הּיֹום. אֹותֹו ּכל מפר הּיֹום, ּבתחּלת ׁשני ּביֹום ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָנדרה
,ּתחׁש ׁשּלא עד לּה הפר אם - חׁשכה עם הּיֹום ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבסֹוף
להפר. יכֹול אינֹו ׁשחׁשכה, עד לּה הפר לא ואם ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹמּופר;

.ÊËּבּתֹורה ׁשּכתּוב זה הּוא ללּמדּומה יֹום"? אל "מּיֹום , ְִֵֶֶֶַַַָָ
הּיֹום ּכל מפר וכן ּבּלילה; נדרה אם ּבּלילה, [כלומרׁשּמפר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

למחרתו] ונמשך מהלילה וׁשהתמתחיל נדרה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,ְְְְֵֶַָָָָ
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אפּלּו אחר, נדר ונדרּו נדרם, ונתקּים יֹודעין, ונמצאּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָאֹותם
יתקּים ּכ ואחר ּבדיקה, צריכין - זֹו ׁשנה ואיןּבסֹוף ; ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

צריכין אין הּׁשנה, ּבתחּלת יֹודעין ונמצאּו 'הֹואיל ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָאֹומרין:
ּכּלּה. הּזֹו הּׁשנה ּכל ּבֹודקין אּלא ְְִִֶַַָָָָָָֻּבדיקה',

לׁשם‚. אנּו 'יֹודעין ׁשאמרּו: ּפי על אף - הּזה הּזמן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹקדם
ואין נדרים, נדריהם אין - הקּדׁשנּו' מי ּולׁשם נדרנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי

הקּדׁש ׁשלׁשהקּדׁשן ּבן הּבן ׁשּנמצא הּזה, הּזמן ואחר . ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת והּבת אחד, ויֹום ׁשנה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעׂשרה
נדרנּו מי לׁשם יֹודעין אנּו 'אין ׁשאמרּו: ּפי על אף - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאחד
הקּדׁש והקּדׁשם קּימין, ּדבריהן - הקּדׁשנּו' מי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּולׁשם
וזֹו ׂשערֹות. ׁשּתי הביאּו ׁשּלא ּפי על אף נדרים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹונדריהם

מקֹום. ּבכל האמּורה הּנדרים' 'עֹונת ְְֲִִַַָָָָָהיא
על„. אף קּימין, נדריהם - הּגדֹולים לׁשני והּגיעּו ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָהֹואיל

ּדבר לכל ּגדֹולים נעׂשּו לא ועדין סימנין, הביאּו ׁשּלא ;ּפי ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
ׁשהּמפלא ּתֹורה, מּדברי זה להפלותודבר כבר היודע [קטן ְְְִִֵֶֶַָָָָֻ
פיו] למוצא ברצינות הקּדׁשֹוולהתייחס - לאיׁש ְְִֵֶַָהּסמּו

נדרים ּונדריו חּללּוהקּדׁש אם קּימין, ׁשּנדריהם ּפי על אף . ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ויביאּו ׁשּיגּדילּו עד לֹוקין, אינן - והחליפּו נׁשּבעּו אֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָנדרן,

ׂשערֹות. ְְֵָׁשּתי
.‰- ׁשהקּדיׁשּו ההקּדׁש מן ונהנה הּגדֹול ּובא ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָהקּדיׁשּו,

ׁשּבארנּו.לֹוקה ּכמֹו הּתֹורה, מן נדרים ׁשּנדריהן מּפני ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
.Âאחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ׁשּבת אמּורים, ּדברים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

הּבעל; ּברׁשּות אֹו האב ּברׁשּות היתה ּבׁשּלא קּימין? ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹנדריה
היא והרי הגּדילה, אפּלּו - האב ּברׁשּות היתה אם ְְְֲֲֲִִִִִִֵַָָָָָָאבל
ּביֹום ׁשּתּׁשבע ׁשבּועֹות וכל נדריה ּכל מפר אביה - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָנערה

אביהׁשמעֹו הניא ּכי וגֹו' ואסריה נדריה "ּכל ׁשּנאמר: , ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ
ָֹאתּה".

.Êׁשּתבּגר עד מפר? האב מתי חדשים]ועד וששה י"ב .[בת ְְִֵֵֶַַַָָָֹ
ּכנדר ּוׁשבּועֹותיה נדריה ּכל והרי לּה, מפר אינֹו - ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּבגרה
נפׁשּה, על אסרה אׁשר "ּכל ּבהן: ׁשּנאמר ּוגרּוׁשה, ְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאלמנה

עליה". ֶָָָיקּום
.Áּוׁשבּועֹותיּומאימתי אׁשּתֹו נדרי הּבעל מּׁשּתּכנסמפר ה? ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

לידּה. הּגט ויּגיע ׁשּיגרׁשּנה עד לעֹולם, מפר והּוא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻלחּפה.
אֹו ּתנאי על ּגט לּה נתן לּה; יפר לא מּספק, מגרׁשת ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהיתה
ׁשּמת ׁשּׁשמעה מי וכן ׁשּבינתים. ּבּימים יפר לא זמן, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלאחר
הּבעל אין - ּבּה ּכּיֹוצא וכל קּים, ּבעלּה והרי ונּׂשאת, ְְֲֲֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָּבעלּה,
לאוין, מחּיבי היתה נדריה; מפרין האחרֹון ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹהראׁשֹון
אּלּו הרי - נדריה והפר עׂשה, מחּיבי לֹומר צרי ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָואין

ִָמּופרין.
.Ëהּבעל עם האב אּלא נדריה, מפר אין - מארׂשה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹנערה

מּופר אינֹו לבּדֹו, האחד הפר ואם לבּדֹו,ּכאחד; הּבעל הפר . ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
לֹוקה. אינּה - האב ׁשּיפר קדם נדרּה על ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹועברה

.Èהאב - ׁשּתּדר וכל אביה, לרׁשּות חזרה - הארּוס ְְְִִִֵֶָָָָָָָָָֹמת
ׁשּנתארסה אחר האב מת ׁשּתארס. קדם ּכׁשהיה ,מפר, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

הּבעל[אפילו-]ונדרה ׁשאין מפר; הּבעל אין - מֹותֹו אחר ְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָ
לחּפה. ׁשּתּכנס עד אׁשּתֹו נדרי ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֻמפר

.‡È,ארּוסּה ׁשמע ולא אביה וׁשמע ׁשּנדרה, ארּוסה ְְְֲֲֲִֶַַַָָָָָָָָָֹנערה

למאה אפּלּו ּבּיֹום, ּבֹו לאחר ונתארׂשה ּבּיֹום, ּבֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָונתּגרׁשה
ארּוס ּבפני ׁשּנדרה נדריה מפרין האחרֹון ּובעלּה אביה -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ׁשעדראׁשֹון אחת, ׁשעה עצמּה לרׁשּות יצאת ׁשּלא מּפני ין; ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
נערה. ׁשהיא מּפני האב ּברׁשּות ְְֲִִִִֵֶַָָָהיא

.·È,ּבעלּה לּה הפר ולא ׁשּנדרה, הּנׂשּואה האּׁשה ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֹאבל
להפר יכֹול אינֹו - ּבּיֹום ּבֹו והחזירּה ּבּיֹום, ּבֹו ׁשהריוגרׁשה ; ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּנדרה ּפי על אף ׁשּנדרה. אחר עצמּה לרׁשּות ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָיצאת
עצמּה לרׁשּות ויצאת הֹואיל - ּברׁשּותֹו עּתה והיא ְְְְְְִִִִִַַָָָָּברׁשּותֹו,

נדריה. נתקּימּו ְְְְִִֵֶַַָָּבינתים,
.‚È,ּבעלּה ולא אביה ׁשמע ולא ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹנערה

- ימים ּכּמה לאחר אפּלּו לאחרים, ונתארסה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָונתּגרׁשה
ּבפני ׁשּנדרה נדריה מפרין - האחרֹון והארּוס האב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּכׁשּיׁשמע

הראׁשֹון הראׁשֹון.ארּוס הארּוס אֹותם ׁשמע ולא הֹואיל , ְִִִַָָָָָָָֹ
.„È,לּה והפר לבּדֹו אביה וׁשמע ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹנערה

למאה אפּלּו ּבּיֹום, ּבֹו ונתארסה ׁשּיׁשמע, קדם הארּוס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּומת
ארּוס ּבפני ׁשּנדרה נדריה מפרין האחרֹון וארּוסּה אביה -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ׁשּיׁשמע קדם ׁשּמת .ראׁשֹון ְִִֵֶֶֶַֹ
.ÂË,האב ׁשמע ּכ ואחר ומת, והפר ראׁשֹון, ארּוס ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָׁשמע

מפרין האחרֹון הארּוס עם אביה - ּבּיֹום ּבֹו לאחר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָונתארסה
.נדריה ְֶָָ

.ÊË,הארּוס ּבּיֹום ּבֹו ּומת הארּוס, ׁשמע ולא אביה ְִֵַַַָָָָָָָָֹׁשמע
- ּבּיֹום ּבֹו ּומת ׁשתק, אֹו והפר הארּוס ּגם ׁשּׁשמע ְֵֵֵֶַַַַָָָָאֹו

ועברה-]נתרֹוקנה להפר;[-מהבעל יכֹול והאב לאב, רׁשּות ְְְְְִֵָָָָָָָ
ּומת וׁשתק, ׁשּׁשמע אֹו ּבּיֹום, ּבֹו ּומת וקּים, הארּוס ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשמע

להפר. יכֹול האב אין - ׁשּלאחריו ְְֲֵֵֶַַָָָָָּבּיֹום
.ÊÈספק זה הרי - ׁשּׁשמע אחר הארּוס הּגרּוׁשיןּגרׁשּה אם , ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

אֹו ּבּיֹום, ּבֹו ׁשּיארס האחרֹון הּבעל עם האב ויפר ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכׁשתיקה,
הּנדרים. נתקּימּו ׁשּכבר ראׁשֹון, ארּוס ׁשּקּים ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּגרּוׁשין

.ÁÈהּבעל ׁשמע ּכ ואחר האב, ּומת לּה והפר האב ְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָׁשמע
רׁשּות נתרֹוקנה לא האב, ׁשּימּות קדם הּבעל ׁשמע אפּלּו -ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ׁשאין האב; מֹות אחר לעֹולם להפר יכֹול ואינֹו ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָלּבעל,

ּבׁשּתפּות אּלא מפר .הארּוס ְֵֵֶָָָָֻ
.ËÈהאב ׁשמע ּכ ואחר ּומת, לּה והפר ארּוס אֹוׁשמע , ְְֵֵֵַַַַָָָָָָָ

האב אין - ׁשּיׁשמע קדם הּבעל ּומת לּה, והפר האב ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּׁשמע
אּלא ראׁשֹון, לארּוס ׁשּנראּו אּלּו נדרים להפר יכֹול ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלבּדֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּיֹום, ּבֹו נתארסה אם אחרֹון, ארּוס ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻּבׁשּתפּות

.Îעד הארּוס ׁשמע ולא לבּדֹו, אביה לּה והפר ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֹנדרה
להפר יכֹול אינֹו - לרׁשּותֹו נדריׁשּנכנסה מפר הּבעל ׁשאין ; ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּוא לרׁשּותֹו, ׁשּתּכנס קדם אּלא ׁשּנּׂשאת; אחר ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹארּוסתֹו
- חכמים ּתלמידי ּדר היה לפיכ האב. ּבׁשּתפּות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּמפר
ׁשּנד נדרים 'ּכל לּה: אֹומר מרׁשּותֹו, ּבּתֹו ּתצא ׁשּלא רּתעד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

מּופרין'. הן הרי ּביתי, ְֲִִֵֵֵָּבתֹו
.‡Îּכל' לּה: אֹומר לרׁשּותֹו, ּתּכנס ׁשּלא עד - הּבעל ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוכן

הרי ּביתי, ּבתֹו ּתּכנסי ׁשּלא עד מּׁשארסּתי ׁשּנדרּת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנדרים
מּופרין' ׁשמעהן ׁשּלא ּפי על אף אׁשּתֹו, נדרי מפר ׁשהּבעל ; ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

ָאֹותם.
.·Îהאב ׁשלּוחי ׁשהלכּו אֹו הּבעל, ׁשלּוחי עם האב ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָהל
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נדריה מפרין ּובעלּה אביה עדין - הּבעל ׁשלּוחי מסרעם . ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
הּבעל לׁשלּוחי האב ׁשלּוחי ׁשּמסרּו אֹו הּבעל, לׁשלּוחי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהאב
הּבעל ולא מרׁשּותֹו, יצאת ׁשהרי להפר, יכֹול האב אין -ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּקֹודמין, מפר הּבעל ׁשאין להפר, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָיכֹול

.‚Îמאמר יבמּה ּבּה עׂשה אפּלּו - יבם [קידושיׁשֹומרת ְֲֲִֶֶַָָָָָָָָ
נדרייבמה] מפר אינֹו - אחת ליבמה אחד יבם ואפּלּו ,ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
התורה-]יבמּתֹו מן אותה קונה אינו עליה.[כי ׁשּיבֹוא עד , ְְִֶֶַָָָ
.„Îאין - קּים ואביה לאחיו, מארׂשה נערה יבמּתֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָֹהיתה

הּוא לבּדֹו האב אּלא ּכאחת, נדריה מפרין האב עם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהּיבם
ׁשּתּדר ּכל אינּהׁשּמפר מאמר, הּיבם בּה עׂשה ואפּלּו ; ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ּגמּור קנין ּביבמה קֹונה הּמאמר ׁשאין - מארׂשה ,ּכנערה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.‰Îמן נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה אביה, ׁשהּׂשיאּה ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָנערה
מפר האב ואין האב, ּבחּיי ּכיתֹומה זֹו הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהּנּׂשּואין

נערה היא ׁשעדין ּפי על ואף .נדריה, ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָ
.ÂÎּובעלּה אביה נדרּה ׁשמעּו ולא ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָָֹֹנערה

נדריה הרי - האב ּבחּיי יתֹומה ׁשּנעׂשית עד אֹו ׁשּבגרה, ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעד
להפר יכֹול הּבעל ואין יצאת[כשבגרה]קּימין; ׁשהרי - ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

נכנסה לא ועדין ּבׁשּתפּות, עּמֹו מפר ׁשהּוא אביה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻמרׁשּות
הּבעל לחופה]לרׁשּות שתכנס .[עד ְִַַַ

יבּפרק ¤¤

ׁשמעֹו,‡. ּביֹום מפר האב - והּׁשבּועֹות הּנדרים ְְְְְִֵֵַַָָָָָּכל
אּלא מפר אינֹו הּבעל אבל ואסריה". נדריה "ּכל ְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
ּבדברים ׁשהן אֹו נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש ּוׁשבּועֹות נדרים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָּכל

תכחל ׁשּלא ׁשּנדרה אֹו ׁשּנׁשּבעה ּכגֹון לבינּה, [איפורׁשּבינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
לאׁשּתֹו".לעיניים] איׁש "ּבין ׁשּנאמר: - תתקּׁשט ׁשּלא אֹו ,ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַֹ

ׁשּבינֹו·. לדברים נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש נדרים ּבין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּומה
ׁשהּנ לעצמֹולבינּה? מפר - נפׁש עּנּוי ּבהם ׁשּיׁש דרים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

מפר אינֹו לאחרים מפר, לעצמֹו - לבינּה וׁשּבינֹו .ולאחרים; ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָ
מּתרת‚. ותהיה לּה מפר ּבׂשר, לאכל ׁשּלא נדרה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּכיצד?

לעֹולם אדם ּכל עם איׁשלאכל ּכל ּתׁשמיׁש עליה אסרה . ְְְֱִִִֶֶַָָָָָָָָָֹ
אֹו ּוכׁשּימּות מׁשּמׁשּתּו; ותהיה חלקֹו יפר ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבעֹולם,
ּכּיֹוצא ּכל וכן אדם. ּכל ּבתׁשמיׁש אסּורה היא הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹיגרׁשּנה,

ֶָּבזה.
לזמן„. ׁשהּוא עּנּוי ואחד קטן, עּנּוי ואחד ּגדֹול, עּנּוי ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָאחד

הּבעל מפר הּכל - ׁשעה לפי אֹו .מרּבה, ְְִֵֵֶַַַַָָֹֻ
הּיֹום‰. תרחץ ׁשּלא נׁשּבעה אֹו נדרה ׁשּלאּכיצד? אֹו , ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ

נדרה אם וכן הּיֹום, ּדבׁש תאכל ׁשּלא אֹו הּיֹום, יין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹתׁשּתה
רקמה תלּבׁש ׁשּלא אֹו הּיֹום, תכחל מפואר]ׁשּלא [=בגד ְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ

רע, מּמאכל נדרה אפּלּו ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן מפר. - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹהּיֹום
יפר. זה הרי - מּימיה אֹותֹו טעמה ׁשּלא מּמין ֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹאֹו

.Âלּה אין ּובאחת עּנּוי, לּה יׁש ּבאחת כּכרֹות, מּׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָנדרה
עּנּוי מסיבהּבּה לאוכלה מתכוונת אינה מקרה בכל [כי ִָ
ּבּה,כלשהי] ׁשּמתעּנה לזֹו מפר ּבּה- ׁשאין לזֹו מפר ואינֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

ִעּנּוי.
.Êּדברים מּׁשּום יפר זֹו, מדינה ׁשל ּתאנים תאכל ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹנדרה

ׁשעסק - לבינּה להּטּפל[=טירחה]ׁשּבינֹו לֹו הּוא ּגדֹול ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
אֹו ּגרׁשה, אֹו מת אם לפיכ אחרת. מּמדינה לּה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּולהביא
אּלּו הרי - מדינה אֹותּה מּפרֹות אחר איׁש לּה ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָׁשהביא
לבינּה. ׁשּבינֹו ּבדברים לאחרים מפר ׁשאינֹו עליה; ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאסּורין

.Áׁשאין ּפי על אף - לּברּיֹות להנֹות ׁשּלא נדרה אם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוכן
ׁשּלא לבינּה, ׁשּבינֹו ּדברים מּׁשּום להפר לֹו יׁש ּבּכלל, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּבעל

ּבלבד מּׁשּלֹו להאכילּה זקּוק עליהיה הניתּה אסרה אם וכן . ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
זה הרי - הּיׁשמעאלים ּכל אֹו הּיהּודים ּכל ּכגֹון ּכּלּה, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻֻאּמה

ֵָיפר.
.Ë'עלי אסּורה ּתׁשמיׁשי 'הנאת לבעלּה: ׁשאמרה ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה

להפר צרי אינֹו חברֹו- ּפרֹות לאֹוסר ּדֹומה? זה למה הא ; ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ
ּתׁשמיׁשי 'הנאת לּה: ׁשאמר הּוא וכן הּפרֹות. ּבעל ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָעל
לּה מׁשעּבד ׁשהּוא מּפני ּכלּום; אמר לא - 'עלי ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֻאסּורה
אם אבל איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ועֹונה, ּכסּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָּבׁשאר
ואם להפר; צרי - עלי' אסּורה ּתׁשמיׁש 'הנאת לֹו: ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָאמרה
האדם את מאכילין ׁשאין לׁשּמׁשּה, אסּור זה הרי - הפר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלא

לֹו. האסּור ָָָָּדבר
.È'לעֹוׂשיהן ידי 'יקּדׁשּו ׁשּלא[לקב"ה]אמרה: ׁשּנדרה אֹו , ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּידיה מּפני ידיה, ּבמעׂשה נאסר אינֹו - ידיה ּבמעׂשה ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָיהנה
'הּׁשחרּור ׁשאמרּו: ּפי על אף לֹו; עבד]מׁשעּבדין [של ְְְְִִִֶַַַָָֻ

איסורו]והחמץ חכמים[בזמן הּׁשעּבּוד', מפקיעין וההקּדׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ
מּפני להפקיעֹו, יכֹולה ׁשאינּה הּבעל, לׁשעּבּוד חּזּוק ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָעׂשּו
יגרׁשּנה ׁשּמא להפר, הּוא צרי אבל מּדבריהם. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהּוא

לֹו. לחזר אסּורה ְְֲֲִֶַָֹותהיה
.‡Èולא ּבעלּה אבי לא ּבּה יהנה ׁשּלא נדרה אֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹנׁשּבעה

להפר יכֹול אינֹו - קרֹוביו ּוׁשאר 'ׁשּלאאחיו נדרה אם וכן ; ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹ
ּבדברים וכּיֹוצא ,'ּבקר לפני ותבן ,ּבהמּת לפני מים ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאּתן
ואינן לבינּה, ׁשּבינֹו מּדברים ואינן עּנּוי, ּבהן ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאּלּו
להפר. יכֹול אינֹו זה הרי - ּבהן חּיבת ׁשהיא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמּמלאכֹות

.·Èולא חלּו, לא ׁשעדין נדרים להפר ולאב לּבעל ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹיׁש
ּבהן אלנאסרה אם עלי, אסּור 'הּיין ׁשאמרה: ּכגֹון ּכיצד? . ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הלכה לא ׁשעדין ּפי על אף מפר, זה הרי - ּפלֹוני' ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלמקֹום
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נאסרה. ְְְֵֵֶֶֶַָָֹֹולא

.‚Èׁש הּבעל אֹו ּפיהאב על אף מפרין, אינן - ׁשֹומעין אינן ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
הראּוי ׁשמען; ׁשּלא נדרים מפר לׁשמע,[=המסוגל]ׁשהּבעל ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ּבֹו. מעּכבת הּׁשמיעה ְְִֵֶֶַַָאין
.„Èּבעל ּבין אב ּבין מפר, אינֹו לֹוהּׁשֹוטה אין הּקטן . ֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

נׁשיו ׁשּתי נדרי מפר והּבעל מפר. אינֹו לפיכ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָאיׁשּות,
ּכאחת. בנֹותיו ׁשּתי נדרי מפר האב וכן ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָּכאחת;

.ÂËלעת מעת ואינּה הּיֹום, ּכל נדרים נדרההפרת ּכיצד? . ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ
ׁשני; יֹום וכל הּלילה, אֹותֹו מפר זה הרי ׁשני, ליל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָּבתחּלת
נדרה הּיֹום. אֹותֹו ּכל מפר הּיֹום, ּבתחּלת ׁשני ּביֹום ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָנדרה
,ּתחׁש ׁשּלא עד לּה הפר אם - חׁשכה עם הּיֹום ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבסֹוף
להפר. יכֹול אינֹו ׁשחׁשכה, עד לּה הפר לא ואם ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹמּופר;

.ÊËּבּתֹורה ׁשּכתּוב זה הּוא ללּמדּומה יֹום"? אל "מּיֹום , ְִֵֶֶֶַַַָָ
הּיֹום ּכל מפר וכן ּבּלילה; נדרה אם ּבּלילה, [כלומרׁשּמפר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

למחרתו] ונמשך מהלילה וׁשהתמתחיל נדרה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,ְְְְֵֶַָָָָ
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להפר יכֹול אינֹו זה הרי - 'אמן' והּדירּהואמרה נדר ואם ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
ּבנדר 'התרצי לּה: ׁשאמר ּכמי ּבלּבּה, מה לידע ׁשאלה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדר
לּה. מפר זה הרי - 'אמן' ואמרה לא'? אֹו ּכמֹותי להיֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹזה

.„Èנזירה 'ואּת ּכלֹומר: ואּת', נזיר, 'הריני לּה: אמר ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּכיצד?
לּה להפר יכֹול אינֹו - 'אמן' ואמרה לּה:ּכמֹותי', אמר ; ְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָ

'אמן' ואמרה ּכמֹותי'? נזירה האּת ּתאמרי, ּומה נזיר; ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ'הריני
ׁשּתלה ּכמי ׁשּזה ּבטל, ׁשּלֹו - לּה הפר ואם יפר. זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ
'אמן' ואמר ואּתה', נזירה, 'הריני לֹו: אמרה ּבנדרּה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָנדרֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן להפר. יכֹול אינֹו -ְְֵֵֵֵֶַָָָֹ
.ÂËּבנדרּה עצמֹו והתּפיס אחר וׁשמע ׁשּנדרה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהאּׁשה

מּופר, ׁשּלּה - לּה והפר ּבעלּה אֹו אביה וׁשמע 'ואני', ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָואמר:
חּיב - עצמֹו ׁשהתּפיס .וזה ְְְִִֶֶַַָ

.ÊËהרי' ואמרה: אב, ּברׁשּות ואינּה ּבעל לּה ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה
ׁשלׁשים ּבתֹו ונּׂשאת יֹום', ׁשלׁשים לאחר עלי אסּור ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹֹהּבׂשר
ּברׁשּות היא הרי הּנדר ׁשחל ׁשּבׁשעה ּפי על אף - ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָיֹום

להפר יכֹול אינֹו ּברׁשּותֹו;הּבעל, היתה לא הּנדר ׁשּבׁשעת , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
היתה ואפּלּו וגֹו'; ּוגרּוׁשה" אלמנה "ונדר נאמר: זה ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָועל
ּכמֹו ּבּקֹודמין, מפר הּבעל ׁשאין - הּנדר ּבׁשעת לֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹמארסת

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÊÈלאחר עליה אסּור הּבׂשר ׁשּיהיה ּבעלּה ּתחת ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָנדרה

נזירה ׁשּתהיה אֹו יֹום, לּהׁשלׁשים והפר יֹום, ׁשלׁשים לאחר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
ּפי על אף - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּגרׁשּה אֹו ומת ְְְֲִִֵֵַַַָָָֹּבעלּה,
- אלמנה אֹו ּגרּוׁשה היא הרי לחּול, לּנדר ׁשהיה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּבׁשעה

זה נדר לּה הפר ׁשּכבר מּתרת, זֹו .הרי ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ
.ÁÈה' ׁשאמרה: ּוגרּוׁשה ּבייןאלמנה אסּורה ריני ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָ

להפר יכֹול הּבעל אין - ונּׂשאת והיאּכׁשאּנׂשא', אמרה ; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּבעל הרי - ּכׁשאתּגרׁש' ּבבׂשר אסּורה 'הריני ּבעלּה: ְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּתחת

מּתרת. ּתהיה ּוכׁשּתתּגרׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָֻמפר,
.ËÈקּים זה הרי - ּבלּבֹו אינֹוהמקּים - ּבלּבֹו והּמפר . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ

יכֹול זה הרי - ּבלּבֹו הפר אם :לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמּופר,
ּולהפר, לחזר יכֹול אינֹו - ּבלּבֹו קּים ואם ּולקּים; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹלחזר
ּדברים ּכח יהא ׁשּלא דּבּור; ּכדי ּבתֹו חזר אם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹאּלא

ּבׂשפתיו מֹוציא מּכח ּגדֹול יכולׁשּבלּבֹו בשפתיו [שמוציא ְְִִִִֶַָָָֹ
דבור] כדי בתוך בו .לחזור

.Îונחם אׁשּתֹו, אֹו בּתֹו נדרי זה[=התחרט]המקּים הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַ
ּבּיֹום; ּבֹו לּה ּומפר וחֹוזר הקמתֹו, לֹו ּומּתיר לחכם ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָנׁשאל
ּכדי לחכם להּׁשאל יכֹול אינֹו - ונחם לּה, הפר אם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָאבל

ויקּים. ֲִֵֶַַֹׁשּיחזר
.‡Îּבעלּה אֹו לבּדֹו אביה לּה וקּים ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹנערה

והּתיר לחכם ׁשּנׁשאל ּפי על אף - האחר לּה והפר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלבּדֹו,
לּה הפר ׁשּכבר האחר עם לּה ּומפר חֹוזר אינֹו הקמתֹו, ;לֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ

ּכאחד. ׁשניהם אּלא להפר להם ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָׁשאין
.·Îונׁשאל ,'לי קּים ,לי 'קּים לאׁשּתֹו: אֹו לבּתֹו ְְְְְִִִִִַַַַָָָאמר
עליוע חלה הּׁשנּיה הרי - ראׁשֹונה הקמה לּה:ל אמר . ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָ

חלה ּכן אם אּלא הקמה תחּול ולא ,לי ּומּופר לי ְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹ'קּים
אחר מֹועלת ההקמה ׁשאין מּופר; זה הרי - ֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהפרה'
קּים. זה הרי - אחת' ּבבת ּומּופר, 'קּים לּה: אמר ְֲֲֵֶַַַַַַַָָָָָָָההפרה.

לּה: אמר לעֹולם. קּים זה הרי - הּיֹום' לי 'קּים לּה: ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָאמר
ּולמחר הּיֹום, קּימֹו ׁשהרי מּופר; אינֹו - למחר' לי ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ'מּופר
ועבר אחת', ׁשעה לי 'קּים לּה: אמר להפר. יכֹול ְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָאינֹו
ּכמי ׁשּזה אֹומרין ואין קּים; זה הרי - לּה הפר ולא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּיֹום
הֹוציא לא ׁשהרי ׁשעה', לאחר לי מּופר 'הרי לּה ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאמר
ּוכׁשעברה אחת', ׁשעה לי 'קּים לּה: אמר מּפיו. ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָהפרה
אסּורה ּולפיכ ספק, זה הרי - 'לי 'מּופר לּה אמר ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָהּׁשעה

לֹוקה. אינּה - נדרּה על עברה ואם ְְְְְִִִֵַָָָָָָּבנדרּה,
.‚Îּדעֹותיו לכֹונן ּכדי נדרים ׁשּנדר מדותיו]מי [=ליישר ְְְִִֵֵֵֶַָָָ

ׁשהיה מי ּכגֹון ּכיצד? ּומׁשּבח. נאה זה הרי - מעׂשיו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּולתּקן
ׁשֹוגה ׁשהיה מי אֹו ׁשּתים, אֹו ׁשנה עליו הּבׂשר ואסר ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָזֹולל,

ליין]ּביין אֹו[='מכור' מרּבה, זמן עצמֹו על הּיין ואסר , ְְְְְִִֶַַַַַַַָֻ
ׁשלמֹונים רֹודף ׁשהיה מי וכן לעֹולם; הּׁשכרּות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאסר
אנׁשי הנית אֹו הּמּתנֹות, עצמֹו על ואסר להֹון, ְְְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָונבהל
וכּיֹוצא ּבנזיר, ונדר ּביפיֹו, מתּגאה ׁשהיה מי וכן זֹו; ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמדינה
אּלּו ּובנדרים הן; לּׁשם עבֹודה ּדר ּכּלן - אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻּבנדרים

נדרים'. לּפריׁשּות, 'סיג חכמים: אמרּו ּבהן, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָוכּיֹוצא
.„Î,אּסּור ּבנדרי אדם ירּבה לא - עבֹודה ׁשהן ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹואף

ּבהן עצמֹו ירּגיל לפרׁשולא ׁשראּוי מּדברים יפרׁש אּלא ; ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
נדר. ּבלא ְֵֶֶֶֹמהן,

.‰Îּבמה ּבנה ּכאּלּו הּנֹודר, ּכל חכמים: [מזבחאמרּו ְְֲִִֵַָָָָָָָ
המקדש] לבית מחוץ להּׁשאללקרבן מצוה - ונדר עבר ואם ;ְְְְִִִֵַַָָָָ

ּדברים ּבּמה לפניו. מכׁשֹול יהא ׁשּלא ּכדי נדרֹו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹעל
לקּימן, מצוה - הקּדׁש נדרי אבל אּסר. ּבנדרי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָאמּורים?
אׁשּלם". לה' "נדרי ׁשּנאמר: מּדחק, אּלא עליהן יּׁשאל ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹולא

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

zExifp zFkld¦§§¦
מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות עׂשר ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָיׁש

ּפרע הּנזיר ׁשּיגּדל (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; [=שערלא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
יׁשּתהארוך] ׁשּלא (ג) נזרֹו; ימי ּכל ׂשערֹו יגּלח ׁשּלא (ב) ;ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

ׁשּלא (ד) ׁשּלהן; חמץ ואפּלּו יין, ּתערבת ולא יין ְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹהּנזיר
יאכ ׁשּלא (ה) לחים; ענבים יאכליאכל ׁשּלא (ו) צּמּוקין; ל ֲִִִִֶֶַַַַָֹֹֹֹֹ

זּוגין יאכל ׁשּלא (ז) ענבים]חרצּנים; ׁשּלא[=קליפת (ח) ; ְִִֶֶַַַֹֹֹ
על ׁשּיגּלח (י) לּמתים; יּטּמא ׁשּלא (ט) הּמת; לאהל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹיּכנס
מצוֹות ּובאּור ּכׁשּיּטּמא. אֹו נזירּותֹו ּכׁשּיׁשלים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָהּקרּבנֹות,

אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָאּלּו

אּפרק ¤¤

אּסר‡. נדרי מּכלל נדר היא - יפליאהּנזירּות "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
ׂשער הּנזיר ׁשּיגּדל עׂשה ּומצות לה'". להּזיר נזיר נדר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹלנּדר
ּבימי ּגּלח ואם ראׁשֹו"; ׂשער ּפרע "ּגּדל ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹראׁשֹו,
על יעבר לא "ּתער ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עבר - ְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹנזרֹו
ׁשאסרן ּדברים לאכל אֹו למתים להּטּמא אסּור וכן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹראׁשֹו".

נזרֹו. ימי ּכל הּיין, מּגפן עליו ְְִִִֵֶֶַַַָָָָהּכתּוב
לֹוקה·. זה הרי - הּיין מּגפן אכל אֹו נטמא, אֹו וגּלח, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעבר
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הרי[וחלפו] - הּבעל אֹו האב ׁשמע ּכ ואחר ימים, ְֲִֵַַַַַַַָָָָָָּכּמה
ׁשּנאמר: ׁשּׁשמע, ּבעת נדרה ּוכאּלּו ׁשמעֹו, ּביֹום מפר ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָזה

ּבלבד. נדרּה ּביֹום לא ׁשמעֹו", ְְְְְִִַָָֹ"ּביֹום
.ÊÈּולאחר לּה, והפר אביה וׁשמע ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹנערה

מּופר זה אין - ׁשמעֹו ּביֹום והפר הארּוס, ׁשמע ,ימים ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָ
היֹו ואם וגֹו', ׁשמעֹו ּביֹום אתּה אביה הניא "ואם ְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשמעֹו" ּביֹום איׁשּה וׁשמע וגֹו', עליה ּונדריה לאיׁש, ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָתהיה
זה הרי הארּוס, וׁשמע האב ׁשהפר ׁשאחר למדּת, הא - ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוגֹו'
והפר, ארּוס ׁשמע אם הּדין והּוא האב. ׁשמֹוע ּביֹום ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָמפר
ׁשאינֹו - ׁשמעֹו ּביֹום והפר האב ׁשמע ימים ּכּמה ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָואחר
הּוא ׁשהרי מדּבר? הּכתּוב מארׂשה ׁשּבנערה ּומּנין ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמּופר.
איׁשּה וׁשמע וגֹו' נדרה איׁשּה ּבית "ואם למּטה: ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָאֹומר

מּכלל, - וגֹו' לּה" -והחריׁש למעלה האמּור ׁש"איׁשּה" ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָארּוס,

.ÁÈּפי על אף - לצערּה ּכדי וׁשתק הּבעל, אֹו האב ְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָָׁשמע
הפר ולא הּיֹום ועבר הֹואיל - נדרּה לקּים ּבלּבֹו היה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

נדריה נתקּימּו ּבּטל, הּבעל,ולא אֹו האב לּה והפר נדרה, . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשבּועתּה על אֹו נדרּה על ועברה ׁשהפר, ידעה לא ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוהיא
הֹואיל לאּסּור, ׁשּנתּכּונה ּפי על ואף ּפטּורה. זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּבזדֹון

נאמר זה ועל ּפטּורה; - ההּתר ּכיונעׂשה לּה, יסלח "וה' : ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
מרּדּות מּכת אֹותּה ּומּכין אתּה". אביה [מלקותהניא ְִִִֵַַַַָָָָֹ

לאּסּור.מדרבנן] ׁשּנתּכּונה מּפני ,ְְְְִִִֵֶַָ
.ËÈּבעלּה אֹו אביה לּה ׁשּיפר קדם נדרּה על ועברה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹנדרה

ּדבר על חּיבת זֹו הרי לּה, והפר ּבּיֹום ּבֹו ׁשּׁשמע ּפי על אף -ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּבֹו קרּבן.ׁשעברה - קרּבן ואם מלקּות, - מלקּות אם , ְְְְְְִִֶַַָָָָָָ

.Îאֹו לאב ׁשּיׁש יֹודע היה ׁשּלא מּפני וׁשתק נדרּה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשמע
ׁשּנדר ידע לא אבל להפר, להן ׁשּיׁש ׁשּידע אֹו להפר, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלּבעל

יפר זה הרי - ידע זמן ּולאחר הפרה, צרי ּוׁשעתזה ; ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּכל ויפר ׁשמיעתֹו, ׁשעת אֹו הּנדר ׁשעת היא ּכאּלּו - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָידיעתֹו

ַהּיֹום.
.‡Îּדעת על לּה והפר ּבּתֹו ׁשהיא וסבּור אׁשּתֹו, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָנדרה

והפר ּבקרּבן ׁשּנדרה וסבּור ּבנזיר, נדרה אם וכן ּבּתֹו; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָׁשהיא
וסבּור ּבתאנים, עצמּה אסרה קרּבן; ׁשּנדרה ּדעת על ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָָלּה
צרי - הענבים לאסר ׁשהּנדר ּדעת על לּה והפר ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּבענבים,
הּזאת הּנֹודרת לׁשם והּנֹודרת, הּנדר ּכׁשּידע ּולהפר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹלחזר

הּזה הּנדר עצמּה;ּולׁשם לּנֹודרת אתּה", הניא "לא ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
נדרה. נדר איזה ׁשּידע עד נדרּה", את אביה "וׁשמע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואֹומר:

הידיעה. יֹום ּכל אֹותֹו להפר לֹו ְְְִֵֵַָָָויׁש

ה'תשע"ב תמוז ג' קודש שבת יום

יגּפרק ¤¤

לׁשֹון‡. ּבכל בּתֹו אֹו אׁשּתֹו נדרי מקּים אֹו אדם ואףמפר , ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ
ההפרה לׁשמע צריכה האּׁשה ׁשאין - מּכרת ׁשאינּה ּפי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹעל

הּקּיּום. ִַאֹו
זה·. נדר 'אין אֹו 'ּבטל', אֹו 'מּופר', אֹומר: מפר? ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָוכיצד

מעּקרֹו הּנדר עקירת ׁשענינם ּבדברים וכּיֹוצא ּביןּכלּום', - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
אפׁשי 'אי לּה: אמר אם אבל ּבפניה. ׁשּלא ּבין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבפניה,
האֹומר וכן הפר; לא זה הרי - נדר' ּכאן 'אין אֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹׁשּתּדרי',
'ׁשרּוי אֹו ,'לי 'מּתר אֹו ,'לי 'מחּול לבּתֹו: אֹו ְְְִִִִָָָֻלאׁשּתֹו
האב ׁשאין ּכלּום; אמר לא - זה ּבענין ּכּיֹוצא וכל ,'ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלי

מּתיר חרטה]והּבעל סמך הּנדר[על עֹוקר אּלא החכם, ּכמֹו ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
עצמו]מּתחּלתֹו ּומפרֹו.[=מצד ְְִִֵָ

ליכי'‚. 'קּים לּה: ׁשּיאמר ּכגֹון מקּים? 'יפהוכיצד אֹו , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
,'מּדיר הייתי נדרּת, לא 'אּלּו אֹו ,'ּכמֹות 'אין אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹנדרּת',

זה. ּבנדר ׁשרצה ׁשּמׁשמען ּבדברים ּכּיֹוצא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוכל
ּכלּום,„. לֹומר צרי אינֹו - בּתֹו אֹו אׁשּתֹו נדרי ְְְְִִִִֵֵֵַַַָהמבּטל

הּנדרים ּכל .ונתּבּטלּו ְְְְִִַַָָ
ׁש‰. הּבּטּול? הּוא ׁשאסרהּומה ּדבר לעׂשֹות אֹותּה ּיכף ְֲִֶֶַַַָָָָָָֹ

ּומּניחּהאֹותֹו לּה מפר אּלא אֹותּה, ּכֹופה אינֹו ההפרה, אבל .ֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
עֹוׂשה. אינּה רצת ואם עֹוׂשה, רצת אם -ְִִֵָָָָָָָ

.Â,תׁשּתה ׁשּלא אֹו תאכל ׁשּלא נׁשּבעה אֹו נדרה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹּכיצד?
לאכל ּומּתרת הפר, זה הרי - 'לי 'מּופר לּה: ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻואמר

ׁשתי'ולׁשּתֹות 'טלי אכלי', 'טלי לּה: ואמר לּה ונתן נטל ; ְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָ
מאליו. ּבטל והּנדר וׁשֹותה, אֹוכלת זֹו הרי -ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

.Êּבׂשפתיו להֹוציא צרי אׁשּתֹו, אֹו בּתֹו נדרי ואםהּמפר ; ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָ
להֹוציא צרי אינֹו המבּטל, אבל מּופר. אינֹו ּבלּבֹו, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָהפר
- לעׂשֹות אֹותּה וכֹופה ּבלבד, ּבלּבֹו מבּטל אּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבׂשפתיו,

הּנדר. ּבטל עׂשת, לא ּבין עׂשת ֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבין
.Áלצר ׁשּלא ּבין הּׁשּבת לצר ּבין ּבׁשּבת, הּנדרים ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹמפרין

ׁשּיאמרהּׁשּבת ּכדר ,'לי 'מּופר ּבׁשּבת: לּה יאמר ולא ; ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
'טלי אכלי', 'טלי לּה: ואֹומר ּבלּבֹו, מבּטל אּלא - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹּבחל

ּבזה. וכּיֹוצא ְְִֵֶַָׁשתי',
.Ëועד מּכאן ׁשּתּדרי נדרים 'ּכל לבּתֹו: אֹו לאׁשּתֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹהאֹומר

מּופרין' הן 'הרי אֹו קּימין', הן הרי ּפלֹוני, מּמקֹום ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשאבֹוא
ּכלּום אמר לא -- לּה להקים אֹו לּה, להפר ׁשליח עׂשה . ְְְִִֵַַָָָָָָָָֹ

וכ יפרּנּו"; ואיׁשּה יקימּנּו, "איׁשּה ׁשּנאמר: כלּום, ןאינֹו ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּבׁשלּוחֹו. לא ּבעצמֹו, - ְְְִַָָֹהאב

.È,ּבׁשבּועה ּבין ּבנדר ּבין וענבים, ּבתאנים עצמּה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאסרה
וענבים 'ּתאנים ׁשאמרה ּבין הּמין, ּבכל עצמּה ׁשאסרה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבין
והפר לענבים ׁשּקּים אֹו לענבים, והפר לּתאנים וקּים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָאּלּו',

מּופר ּׁשהפר ּומה קּים, ּׁשּקּים מה - ּכּיֹוצאלּתאנים ּכל וכן ; ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ּכּלֹו', הּופר מקצתֹו ׁשהּופר 'נדר ּבהפרה, אֹומרין ואין ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבזה.

ּבהּתרה. ׁשאֹומרין ְְְִֶֶֶַָָּכדר
.‡Èאינֹו - ּבנדרּה עצמֹו והתּפיס וׁשמע אׁשּתֹו, ׁשּנדרה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמי

להפר עצמּהיכֹול והתּפיסה הּוא, נדר לּה; קּים ׁשהרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
קּים. וׁשּלֹו ׁשּלּה, את מפר - ְְְִֵֵֶֶֶַָָּבנדרֹו

.·È,'נזירה 'הריני אֹומרת: ּבּתֹו אֹו אׁשּתֹו ׁשמע ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָּכיצד?
נזירים ּוׁשניהם להפר, יכֹול אינֹו - 'ואני' הּוא:ואמר: אמר ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

וׁשּלֹו לּה, מפר - 'ואני' ואמרה: היא וׁשמעה נזיר', ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ'הריני
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹקּים.

.‚È,להּדירּה ּבלּבֹו וגמר ּכמֹותֹו, והּדירּה לעצמֹו, ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָנדר
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להפר יכֹול אינֹו זה הרי - 'אמן' והּדירּהואמרה נדר ואם ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
ּבנדר 'התרצי לּה: ׁשאמר ּכמי ּבלּבּה, מה לידע ׁשאלה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדר
לּה. מפר זה הרי - 'אמן' ואמרה לא'? אֹו ּכמֹותי להיֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹזה

.„Èנזירה 'ואּת ּכלֹומר: ואּת', נזיר, 'הריני לּה: אמר ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּכיצד?
לּה להפר יכֹול אינֹו - 'אמן' ואמרה לּה:ּכמֹותי', אמר ; ְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָ

'אמן' ואמרה ּכמֹותי'? נזירה האּת ּתאמרי, ּומה נזיר; ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ'הריני
ׁשּתלה ּכמי ׁשּזה ּבטל, ׁשּלֹו - לּה הפר ואם יפר. זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ
'אמן' ואמר ואּתה', נזירה, 'הריני לֹו: אמרה ּבנדרּה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָנדרֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן להפר. יכֹול אינֹו -ְְֵֵֵֵֶַָָָֹ
.ÂËּבנדרּה עצמֹו והתּפיס אחר וׁשמע ׁשּנדרה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהאּׁשה

מּופר, ׁשּלּה - לּה והפר ּבעלּה אֹו אביה וׁשמע 'ואני', ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָואמר:
חּיב - עצמֹו ׁשהתּפיס .וזה ְְְִִֶֶַַָ

.ÊËהרי' ואמרה: אב, ּברׁשּות ואינּה ּבעל לּה ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה
ׁשלׁשים ּבתֹו ונּׂשאת יֹום', ׁשלׁשים לאחר עלי אסּור ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹֹהּבׂשר
ּברׁשּות היא הרי הּנדר ׁשחל ׁשּבׁשעה ּפי על אף - ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָיֹום

להפר יכֹול אינֹו ּברׁשּותֹו;הּבעל, היתה לא הּנדר ׁשּבׁשעת , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
היתה ואפּלּו וגֹו'; ּוגרּוׁשה" אלמנה "ונדר נאמר: זה ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָועל
ּכמֹו ּבּקֹודמין, מפר הּבעל ׁשאין - הּנדר ּבׁשעת לֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹמארסת

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÊÈלאחר עליה אסּור הּבׂשר ׁשּיהיה ּבעלּה ּתחת ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָנדרה

נזירה ׁשּתהיה אֹו יֹום, לּהׁשלׁשים והפר יֹום, ׁשלׁשים לאחר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
ּפי על אף - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּגרׁשּה אֹו ומת ְְְֲִִֵֵַַַָָָֹּבעלּה,
- אלמנה אֹו ּגרּוׁשה היא הרי לחּול, לּנדר ׁשהיה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּבׁשעה

זה נדר לּה הפר ׁשּכבר מּתרת, זֹו .הרי ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ
.ÁÈה' ׁשאמרה: ּוגרּוׁשה ּבייןאלמנה אסּורה ריני ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָ

להפר יכֹול הּבעל אין - ונּׂשאת והיאּכׁשאּנׂשא', אמרה ; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּבעל הרי - ּכׁשאתּגרׁש' ּבבׂשר אסּורה 'הריני ּבעלּה: ְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּתחת

מּתרת. ּתהיה ּוכׁשּתתּגרׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָֻמפר,
.ËÈקּים זה הרי - ּבלּבֹו אינֹוהמקּים - ּבלּבֹו והּמפר . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ

יכֹול זה הרי - ּבלּבֹו הפר אם :לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמּופר,
ּולהפר, לחזר יכֹול אינֹו - ּבלּבֹו קּים ואם ּולקּים; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹלחזר
ּדברים ּכח יהא ׁשּלא דּבּור; ּכדי ּבתֹו חזר אם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹאּלא

ּבׂשפתיו מֹוציא מּכח ּגדֹול יכולׁשּבלּבֹו בשפתיו [שמוציא ְְִִִִֶַָָָֹ
דבור] כדי בתוך בו .לחזור

.Îונחם אׁשּתֹו, אֹו בּתֹו נדרי זה[=התחרט]המקּים הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַ
ּבּיֹום; ּבֹו לּה ּומפר וחֹוזר הקמתֹו, לֹו ּומּתיר לחכם ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָנׁשאל
ּכדי לחכם להּׁשאל יכֹול אינֹו - ונחם לּה, הפר אם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָאבל

ויקּים. ֲִֵֶַַֹׁשּיחזר
.‡Îּבעלּה אֹו לבּדֹו אביה לּה וקּים ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹנערה

והּתיר לחכם ׁשּנׁשאל ּפי על אף - האחר לּה והפר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלבּדֹו,
לּה הפר ׁשּכבר האחר עם לּה ּומפר חֹוזר אינֹו הקמתֹו, ;לֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ

ּכאחד. ׁשניהם אּלא להפר להם ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָׁשאין
.·Îונׁשאל ,'לי קּים ,לי 'קּים לאׁשּתֹו: אֹו לבּתֹו ְְְְְִִִִִַַַַָָָאמר
עליוע חלה הּׁשנּיה הרי - ראׁשֹונה הקמה לּה:ל אמר . ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָ

חלה ּכן אם אּלא הקמה תחּול ולא ,לי ּומּופר לי ְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹ'קּים
אחר מֹועלת ההקמה ׁשאין מּופר; זה הרי - ֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהפרה'
קּים. זה הרי - אחת' ּבבת ּומּופר, 'קּים לּה: אמר ְֲֲֵֶַַַַַַַָָָָָָָההפרה.

לּה: אמר לעֹולם. קּים זה הרי - הּיֹום' לי 'קּים לּה: ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָאמר
ּולמחר הּיֹום, קּימֹו ׁשהרי מּופר; אינֹו - למחר' לי ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ'מּופר
ועבר אחת', ׁשעה לי 'קּים לּה: אמר להפר. יכֹול ְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָאינֹו
ּכמי ׁשּזה אֹומרין ואין קּים; זה הרי - לּה הפר ולא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּיֹום
הֹוציא לא ׁשהרי ׁשעה', לאחר לי מּופר 'הרי לּה ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאמר
ּוכׁשעברה אחת', ׁשעה לי 'קּים לּה: אמר מּפיו. ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָהפרה
אסּורה ּולפיכ ספק, זה הרי - 'לי 'מּופר לּה אמר ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָהּׁשעה

לֹוקה. אינּה - נדרּה על עברה ואם ְְְְְִִִֵַָָָָָָּבנדרּה,
.‚Îּדעֹותיו לכֹונן ּכדי נדרים ׁשּנדר מדותיו]מי [=ליישר ְְְִִֵֵֵֶַָָָ

ׁשהיה מי ּכגֹון ּכיצד? ּומׁשּבח. נאה זה הרי - מעׂשיו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּולתּקן
ׁשֹוגה ׁשהיה מי אֹו ׁשּתים, אֹו ׁשנה עליו הּבׂשר ואסר ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָזֹולל,

ליין]ּביין אֹו[='מכור' מרּבה, זמן עצמֹו על הּיין ואסר , ְְְְְִִֶַַַַַַַָֻ
ׁשלמֹונים רֹודף ׁשהיה מי וכן לעֹולם; הּׁשכרּות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאסר
אנׁשי הנית אֹו הּמּתנֹות, עצמֹו על ואסר להֹון, ְְְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָונבהל
וכּיֹוצא ּבנזיר, ונדר ּביפיֹו, מתּגאה ׁשהיה מי וכן זֹו; ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמדינה
אּלּו ּובנדרים הן; לּׁשם עבֹודה ּדר ּכּלן - אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻּבנדרים

נדרים'. לּפריׁשּות, 'סיג חכמים: אמרּו ּבהן, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָוכּיֹוצא
.„Î,אּסּור ּבנדרי אדם ירּבה לא - עבֹודה ׁשהן ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹואף

ּבהן עצמֹו ירּגיל לפרׁשולא ׁשראּוי מּדברים יפרׁש אּלא ; ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
נדר. ּבלא ְֵֶֶֶֹמהן,

.‰Îּבמה ּבנה ּכאּלּו הּנֹודר, ּכל חכמים: [מזבחאמרּו ְְֲִִֵַָָָָָָָ
המקדש] לבית מחוץ להּׁשאללקרבן מצוה - ונדר עבר ואם ;ְְְְִִִֵַַָָָָ

ּדברים ּבּמה לפניו. מכׁשֹול יהא ׁשּלא ּכדי נדרֹו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹעל
לקּימן, מצוה - הקּדׁש נדרי אבל אּסר. ּבנדרי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָאמּורים?
אׁשּלם". לה' "נדרי ׁשּנאמר: מּדחק, אּלא עליהן יּׁשאל ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹולא

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

zExifp zFkld¦§§¦
מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות עׂשר ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָיׁש

ּפרע הּנזיר ׁשּיגּדל (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; [=שערלא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
יׁשּתהארוך] ׁשּלא (ג) נזרֹו; ימי ּכל ׂשערֹו יגּלח ׁשּלא (ב) ;ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

ׁשּלא (ד) ׁשּלהן; חמץ ואפּלּו יין, ּתערבת ולא יין ְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹהּנזיר
יאכ ׁשּלא (ה) לחים; ענבים יאכליאכל ׁשּלא (ו) צּמּוקין; ל ֲִִִִֶֶַַַַָֹֹֹֹֹ

זּוגין יאכל ׁשּלא (ז) ענבים]חרצּנים; ׁשּלא[=קליפת (ח) ; ְִִֶֶַַַֹֹֹ
על ׁשּיגּלח (י) לּמתים; יּטּמא ׁשּלא (ט) הּמת; לאהל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹיּכנס
מצוֹות ּובאּור ּכׁשּיּטּמא. אֹו נזירּותֹו ּכׁשּיׁשלים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָהּקרּבנֹות,

אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָאּלּו

אּפרק ¤¤

אּסר‡. נדרי מּכלל נדר היא - יפליאהּנזירּות "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
ׂשער הּנזיר ׁשּיגּדל עׂשה ּומצות לה'". להּזיר נזיר נדר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹלנּדר
ּבימי ּגּלח ואם ראׁשֹו"; ׂשער ּפרע "ּגּדל ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹראׁשֹו,
על יעבר לא "ּתער ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עבר - ְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹנזרֹו
ׁשאסרן ּדברים לאכל אֹו למתים להּטּמא אסּור וכן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹראׁשֹו".

נזרֹו. ימי ּכל הּיין, מּגפן עליו ְְִִִֵֶֶַַַָָָָהּכתּוב
לֹוקה·. זה הרי - הּיין מּגפן אכל אֹו נטמא, אֹו וגּלח, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעבר
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הן ואפּלּו 'ואני', ואמר ׁשני, ׁשל דּבּור ּכדי ּבתֹו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָׁשליׁשי
נזירים. ּכּלן - ְִִֵָָֻמאה

ואמר‰. חברֹו וׁשמע ּבן', לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹומר:
מּיד נזיר חברֹו הרי - .'ואני' ֲֲֲִִִֵֵַָָ

.Âחברֹו וׁשמע ּבן', ל ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני לחברֹו: ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהאֹומר
נזיר זה אין - 'ואני' אּלאואמר: האחרֹון, זה נתּכּון ׁשּלא ; ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

הּוא ׁשהרי זה', ּכמֹו ּבן ל ׁשּיהיה אֹוהב 'ׁשאני לֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַלֹומר
מּמּנּו זאת]ּבׁש אמר הנימוס .[ומפאת ִֶֹ

.Êפלוני']האֹומר' בנוכחות ּכׁשּיהיה[שלא נזיר 'הריני : ְְֲִִִֵֵֶֶָָ
ׁשּמא ספק; זה הרי - 'ואני' ואמר: חברֹו וׁשמע ּבן', ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלפלֹוני
אֹוהב 'ׁשאני לֹומר אֹו ּכמֹותֹו, נזיר להיֹות אּלא נתּכּון ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹלא

להקל. נזירּות, ּוספק ;'ּכמֹות ְְְְְִֵֵָאֹותֹו
.Áואמרׁש ּכנגּדן, ּבא אחד וראּו ,ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו נים ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ואמר הּוא', ׁשמעֹון לקראתנּו ההֹול 'זה הּׁשנים: מן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחד
ראּובן', יהיה אם נזיר 'הריני זה: ואמר הּוא', 'ראּובן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָחברֹו:
אליהם הּגיע - ׁשמעֹון' יהיה אם נזיר 'הריני האחר: ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָואמר
חברֹו הרי ׁשמעֹון, היה ואם נזיר; זה הרי ראּובן, הּוא ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָוהרי

ׁשּנדרּו ּכמֹו אּלאנזיר; אליהם, הּגיע לא ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
אחד אין - הּוא מי ידעּו ולא מעיניהם, ונעלם לאחֹוריו ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחזר

נזיר. ִֵֶָמהן
.Ëּבכרי היה אם נזיר 'הריני האֹומר: תבואה]וכן [בערימת ְְֲִִִִִֵֵֵָָָָ

ּכֹור' מאה מידה]זה אֹו[שם ׁשּנגנב מצאֹו למדדֹו, והל , ְְְְְִֵֶֶַַָָָָ
להקל. נזירּות ׁשּספק ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן נזיר, אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאבד

.Èהּכֹוי את וראּו ,ּבּדר מהּלכין ספקהיּו חיה ספק [שהוא ְְְִֶֶֶַַַָָ
חּיה',בהמה] ׁשּזה נזיר 'הריני מהן: אחד ואמר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמרחֹוק,

'הריני אחר: ואמר ּבהמה', ׁשּזה נזיר 'הריני אחד: ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָואמר
זה ׁשאין נזיר 'הריני אחר: ואמר חּיה', זה ׁשאין ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנזיר
ולא חּיה לא זה ׁשאין נזיר 'הריני אחר: ואמר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבהמה',
הרי - ּובהמה' חּיה ׁשּזה נזיר 'הריני אחר: ואמר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבהמה',

ּדרכים ּבֹו יׁש - ׁשהּכֹוי מּפני נזירים; ׁשוה[=הלכות]ּכּלם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻ
ּדרכים ּבֹו ויׁש לבהמה, ּבהן ׁשוה ּדרכים ּבֹו ויׁש לחּיה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהן
ּבהן ׁשוה ׁשאינֹו ּדרכים ּבֹו ויׁש ולבהמה, לחּיה ּבהן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשוה
אנּדרֹוגינֹוס, ראּו אם הּדין והּוא לבהמה. ולא לחּיה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹֹלא
ׁשּנדרּו ּדר על ונדרּו אּׁשה, אֹו איׁש הּוא אם ּבֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָונחלקּו
ּדרכים ּבֹו יׁש - ׁשהאנּדרֹוגינֹוס נזירים; ּכּלן הרי - ּבּכֹוי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻאּלּו
ׁשאינֹו ּודרכים לאּׁשה, ּבהן ׁשוה ּודרכים לאיׁש, ּבהן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשוה
ּבהן ׁשוה ׁשהּוא ּודרכים לאּׁשה, ולא לאיׁש לא ּבהן ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשוה

ּולאּׁשה. ְְִִָלאיׁש
.‡Èותֹולדּתֹו ּבטבעֹו לא הּמצוה, ּבעניני האּלּו הּדרכים ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹוכל

ּדמֹו[=תכונותיו] ּכיצד? שחיטתו]. ּכחּיה,[דם ּכּסּוי טעּון ְִֵַַָָָ
עם וכן הּבהמה עם ּכלאים הּוא והרי ּכבהמה; אסּור ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוחלּבֹו
ּכחּיה ׁשחיטה, וטעּון ּבהמה; ואינֹו חּיה אינֹו ּכאּלּו ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָהחּיה,
יתּבאר מהן אחד וכל אחרים, ּדינים ּבֹו ויׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָוכבהמה.

ּבלבן מטּמא האנּדרֹוגינֹוס וכן וקרי]ּבמקֹומֹו. ּכאנׁשים,[זוב ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ
ּבאדם נדה]ּומטּמא עברי,[דם ּבעבד נמּכר ואינֹו ּכנׁשים; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ּכאנׁשים עליו, נהרג וההֹורגֹו ּכנׁשים; ולא ּכאנׁשים ְְְְֱֲֲִִִֶַַַָָָָָָֹֹלא

יתּבאר מהן אחד וכל אחרים, ּדינים ּבֹו ויׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּוכנׁשים.
ְִּבמקֹומֹו.

.·Èּפּקחין מהן ּכנגּדן, ּבאּו אנׁשים ראּו אם [מסוגליםוכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
סּומיןלראות] ׁשאּלּו[עיורים]ּומהן נזיר 'הריני אחד: אמר - ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

אחר ואמר אמרּפּקחין', ּפּקחין', אּלּו ׁשאין נזיר 'הריני : ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
נזיר 'הריני אחר: ואמר סּומין', ׁשאּלּו נזיר 'הריני ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאחר:
ּפּקחין ׁשאּלּו נזיר 'הריני אחר: ואמר סּומין', אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשאין
ולא ּפּקחין לא אּלּו ׁשאין נזיר 'הריני אחר: ואמר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹוסּומין',

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נזירים. ּכּלם הרי - ְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֻסּומין'
.‚È,נזיר זה הרי - ּבנזיר ונדר נדרים, לעֹונת ׁשהּגיע ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָקטן

ׂשערֹות, ׁשּתי הביא לא ׁשעדין ּפי על ואף קרּבנֹותיו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומביא
הּנֹודרים עלּכׁשאר אף ּבנזיר, הּקטן ּבנֹו את מּדיר והאיׁש . ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ

ּבנּה את מּדרת האּׁשה ואין הּנדרים; לעֹונת ּבא ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּפי
הּקּבלה מּפי הלכה - זה ודבר ואינֹו[ממשה]ּבנזיר. הּוא, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
נדרים. ּבׁשאר ְְִִֵָָנֹוהג

.„Èאֹו נזיר', אּתה 'הרי הּקטן: לבנֹו ׁשאמר האב ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּכיצד?
- הּבן וׁשתק נזיר', זה 'הרי אֹו נזיר', ּפלֹוני 'ּבני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאמר:
ואם נזירּות, ּדקּדּוקי ּכל ּבֹו לנהג האב וחּיב נזיר, זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹהרי

טמאה קרּבן מביא - מביאנטמא - נזירּותֹו ּוכׁשּיׁשלים , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
הּגדֹולים. הּנזירים ּכׁשאר טהרה, ְְְְֳִִִִַַַָָָָקרּבן

.ÂËאֹו קרֹוביו, ׁשּמחּו אֹו זה, ּבדבר ּומחה הּבן רצה ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹלא
מעׂשה נעׂשה ׁשהרי - קרֹוביו ׁשּגּלחּוהּו אֹו ׂשערֹו, ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּגּלח
זה הרי - זֹו ּבנזירּות קרֹוביו אֹו הּוא רצה ׁשּלא ּדעּתן, ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּגּלה

נזיר ואינֹו איׁש.. ויעׂשה ׁשּיגּדיל עד להּדירֹו? לֹו יׁש מתי עד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
.ÊËנזירּות להם אין - ּבניהּגֹויים אל "ּדּבר ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ְִֵָיׂשראל".
.ÊÈנזירּות להם יׁש - ועבדים מפרנׁשים הּבעל אֹו והאב . ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

יׁש - העבד אבל הּנדרים. ּכׁשאר רצה, אם האּׁשה, ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָנזירּות
ּכפה לא ואם למתים; ּולהּטּמא לׁשּתֹות, אֹותֹו לכף ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹלרּבֹו

ּבנזירּות. נֹוהג ְִִֵאֹותֹו,
.ÁÈאֹו נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש נדרים ׁשאר העבד ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָנדר

רּבֹו[=מגבילים]ׁשּמעּכבין אין - ׁשהערי אֹו הּמלאכה, את ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ
נדר; עליו יחּול לא לֹו, קנּויה נפׁשֹו ׁשאין מּפני לכּפֹו; ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻצרי

ּפרֹות לאֹוסר ּדֹומה? הּדבר אבל[של-]למה עליהם. אחרים ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
יכֹול אינֹו - מלאכה ׁשּמעּכב ּדבר ולא עּנּוי, ׁשם אין ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאם
יצא - 'ל 'מּופר לֹו: ואמר ּבנזירּות, עבּדֹו נדר ְְְְְִִִַַַָָָָָלכּפֹותֹו.
ואין אֹותֹו, ּכֹופין ׁשהעבד נזירּותֹו; להׁשלים וחּיב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָלחרּות,

לחרּות יצא הפר, ואם לֹו; כגילוימפרין נחשבת [שההפרה ְְְִִֵֵֵֵָָ
לשחרור] .דעת

.ËÈזה הרי - רּבֹו ׁשהל אֹו ּוברח, ּבנזירּות ׁשּנדר ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעבד
רּבֹו לרׁשּות ויחזר ׁשּיצטער ּכדי יין, לׁשּתֹות נזראסּור . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

לחרּותוהׁש יצא ּכ ואחר רּבֹו, ידע ולא וגּלח נזירּותֹו, לים ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹ
ויצא ּגּלח, ולא נדר, אם אבל נדרֹו; ידי יצא זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
- לחרּות יצא ּכ ואחר נטמא, נדרֹו. ידי יצא לא - ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹלחרּות

חדשה]מֹונה בנזירות ׁשּנטמא[ומתחיל לאמּׁשעה [=כשנטהר. ְִִֶֶָָָ
קרבן] הבאת .מיום
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הּנדרים,ׁשּתים ּכל ׁשּכֹולל ּדברֹו", יחל "לא מּׁשּום אחת : ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
מיחד אּסּור ׁשאּסּורן מּדברים עליו ׁשעבר ּדבר מּׁשּום ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻואחת

הּנזיר. ִַַָעל
מצֹות‚. ׁשלׁש עׂשה זה הרי - ּכמצותֹו נדרֹו וקּים ּבנזיר, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹנדר

יעׂשה" מּפיו הּיצא "ּככל - האחת עׂשה;עׂשה: והרי , ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
- והּׁשליׁשית ּגּדל; והרי ראׁשֹו", ׂשער ּפרע "ּגּדל - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹוהּׁשנּיה
ּפתח הּנזיר "וגּלח ׁשּנאמר: קרּבנֹותיו, הבאת עם ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָּתגלחּתֹו

מֹועד". ֵֶֹאהל
הרי„. - נזיר' ׁשאהיה עד העֹולם, מן אּפטר 'לא ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהאֹומר:

מּיד נזיר זהזה הרי נזירּותֹו, אחר ואם עּתה. ימּות ׁשּמא , ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
זה לאו על לֹוקין ואין לׁשּלמֹו"; תאחר ּב"לא [שאיןעֹובר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָֹ

מעשה] .בו

ּדבר‰. ּבׂשפתיו ׁשּיֹוציא 'עד ּבנזירּות: אֹומרין ְְְִִִִִֵֶַָָָָאין
ׁשּגמר ּכיון אּלא ׁשּבלּבֹו'; ּכענין העם ּכל אצל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּמׁשמעֹו

ׁשענינם[=החליט] ּדברים ּבׂשפתיו והֹוציא [שפירושם]ּבלּבֹו, ְְְְְִִִִִֶָָָָָ
רחֹוקֹות ענינֹות ׁשהן ּפי על אף - נזיר לאׁשּיהיה [פירושים ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

ּבמׁשמעןמוכרחים] ׁשאין ּפי על ואף נזירּות[הפשוט], לׁשֹון ְְְְְִִִֵֶַַָָ
נזיר. זה הרי -ֲִֵֶָ

.Â'אהיה' ואמר: לפניו, עֹובר נזיר ׁשהיה הרי הריּכיצד? - ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּלא ּפי על ואף זה, ּכמֹו ׁשּיהיה היה ּובלּבֹו הֹואיל נזיר, ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹזה
ואמר: ּבׂשערֹו, אחז אם וכן זה'. ּכמֹו 'אהיה ואמר ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּפרׁש

נוה' בשיער']'אהא התלויה במצוה יפה 'אהיה ,[במשמעות: ֱֵֶָ
מכלּכל' 'אהא ואסדרו']אֹו שיער 'אגדל אֹו[שמשמעותו. , ְְֱֵֵַ

מסלסל' אֹו[בשערי]'אהא מסלסל', 'הריני ׁשאמר: אֹו , ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַָ
נזיר; זה הרי - ּפרע' לׁשּלח עלי 'הרי אֹו מכלּכל', ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ'הריני

להּזיר. ּבלּבֹו ׁשּיגמר ְְְְִִִֶַֹוהּוא,
.Êעֹובר נזיר ׁשהיה ּפי על אף - צּפרים' עלי 'הרי ֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאמר:

נזיר אינֹו - להּזיר ּבלּבֹו ׁשהיה ּפי על ואף זהלפניו, והרי , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבׂשפתיו הֹוציא ׁשּלא ּכלּום.ּכמי ְְְִִִֶָָֹ

.Áּכנזירּות נזירּות, ּכּנּויי העּלגיםּכל מקֹומֹות ּכיצד? . ְְְְִִִִִִֵֵַָָ
'ּפזיח' 'נזיח', נזיק', 'הריני ׁשם: ואמר הּדּבּור, את ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּמׁשּנין

נזיר. זה הרי -ֲִֵֶָ
.Ëהּזּוגין 'מן אֹו ּבלבד', החרצּנים מן נזיר 'הריני ְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָהאֹומר:

מן נזיר 'הריני אֹו הּתגלחת', מן נזיר 'הריני אֹו ְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָּבלבד',
ּגמּור נזיר זה הרי - ּבלבד' נזירּותהּטמאה ּדקּדּוקי וכל , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

ּבלבד, זה מּדבר אּלא להּזיר ּבלּבֹו היה ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעליו;
מּמּנּו ׁשּנזר ודבר ּגמּור.הֹואיל נזיר זה הרי הּנזיר, על אסּור ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

.È'הּגרֹוגרֹות מן נזיר 'הריני האֹומר: מיובשות]אבל ,[תאנים ְֲֲִִִֵֵַָָָָ
הּדבלה' 'מן מיובשות]אֹו תאנים זה[גוש הרי - ּבהן וכּיֹוצא , ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבהן נזיר.[בנדר]אסּור ואינֹו , ְִֵֶָָָ
.‡Èהריני' ואמר: לׁשּתֹות, לֹו ונתנּו יין, ׁשל ּכֹוס לֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָמזגּו

ּגמּור נזיר זה הרי - מּמּנּו' ּכֹועס,נזיר אֹו נפׁש, מר היה ואם . ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
עמלֹו לׁשּכח ּכדי ׁשּיׁשּתה מּמּנּו מבּקׁשין והיּו מתאּבל, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאֹו

ּבאֹותֹו[=צערו] אסּור זה הרי - מּמּנּו' נזיר 'הריני ואמר: ,ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָ
יׁשּתה ׁשּלא אּלא זה, נתּכּון ׁשּלא נזיר; ואינֹו ּבלבד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּכֹוס

זה. ֶּכֹוס
.·Èלרּוֹותֹו ּכדי ּכֹוס לֹו ׁשּנתנּו ׁשּכֹור ואמר:[=לשכרו]וכן , ְְְְְִֵֵֶַַָָ

ואינֹו ּבלבד, הּכֹוס ּבאֹותֹו אסּור זה הרי - מּמּנּו' נזיר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ'הריני
יֹותר אֹותֹו יׁשּכרּו ׁשּלא אּלא זה, נתּכּון ׁשּלא ּבנזירּות; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹחּיב
ואינֹו ּכלּום, ּדבריו אין - לֹוט ׁשל לׁשכרּותֹו הּגיע ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָמּדי.
לֹוט, ׁשל לׁשכרּותֹו ׁשּמּׁשהּגיע ׁשּיעׂשה; עברה ּכל על ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָחּיב

חּיּוב. ּבן ִֵֶאינֹו
.‚Èאֹו יין', ׁשֹותה ׁשאהיה מנת על נזיר 'הריני ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהאֹומר:

למתים', ואסּור'מּטּמא נזיר, זה הרי - ׂשערֹו' 'מגּלח אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשהתנהּבכּלן מּפני וכל[לשנות]; ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב מה על ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

ּבטל. ּתנאֹו - ּבּתֹורה הּכתּוב על ְְֵֶַַַַַָָָָהּמתנה
.„È,ּביין אסּור ׁשהּנזיר יֹודע הייתי 'לא ואמר: ּבנזיר, ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנדר

הייתי לא ּכן, יֹודע הייתי ואּלּו ּבתגלחת, אֹו ּבטמאה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹֻאֹו
ּבכּלן וחּיב נזיר, זה הרי - ׁשאסרנֹודר' יֹודע היה הּוא ׁשהרי ; ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

נזר לא ׁשאפּלּו ּבארנּו, ּוכבר מינין; מּׁשלׁשה ּבאחד ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹעצמֹו
ּבכּלן. אסּור מהן, מאחד ְֵֵֶֶֶָָָָֻאּלא

.ÂËהיה אבל אּלּו, ּבכל אסּור ׁשהּנזיר אני 'יֹודע ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאמר:
לחיֹות יכֹול ׁשאיני מּפני הּיין, לׁשּתֹות אני לי ׁשּמּתר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּבדעּתי

הּמתים' את קֹובר ׁשאני מּפני אֹו יין, מותרּבלא אהיה [ולכן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַֹ
ׁשגגֹות,להטמא] נדרי ּבכלל ׁשאּלּו מּפני נזיר; אינֹו זה הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לחכם, ׁשאלה צריכין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשאינן
.ÊËאמר לא - נזירה' רגלי 'הרי נזירה', ידי 'הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהאֹומר:
זהּכלּום נזיר. זה הרי - נזירה' 'ּכבדי נזיר', ראׁשי 'הרי ; ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ

'הרי אמר אם - ימּות החי, מן יּנטל ׁשאם אבר ּכל ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּכלל:
נזיר. זה הרי נזיר', ֲִִֵֶָָהּוא

.ÊÈּבן לֹו נֹולד אם - ּבן' לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהאֹומר:
לֹו נֹולדה אם אבל נזיר; זה הרי טמטּוםזכר, אֹו [איןּבת, ְְֲֲִִֵֶַָָָָָֻ

נקבה] או זכר אם אנּדרֹוגינֹוסידוע אֹו וספק, עצמו בפני [מין ְְִַ
נקבה] ספק ליזכר ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני אמר: נזיר. זה אין -ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

הרי - אנּדרֹוגינֹוס אֹו טמטּום, אֹו ּבת, לֹו נֹולד אפּלּו - ְְְֲֲִִֵַַַָָֻולד'
וילדה, ונתעּברה חזרה נזיר; אינֹו אׁשּתֹו, הּפילה נזיר. ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָָזה

נזיר. זה ֲִֵֶָהרי

בּפרק ¤¤

אֹו‡. חברֹו, לזרז ׁשּנדר אֹו ּבאנס, אֹו ּבׁשֹוגג ּבנזיר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּנֹודר
נדרים ּכׁשאר ּפטּור, זה הרי - הבאי ּבנזיר,ּדר ׁשּנדר ּומי ; ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

נזירּותֹו לֹו ּומּתיר לחכם, נׁשאל זה הרי - נדרֹו על ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָונחם
הּנדרים. ׁשאר ׁשּמּתירין ְְְִִִֶֶֶַַָָּכדר

ּדעת·. על ׁשּנזר קרּבנֹותיו להביא והל ּבנזיר, ׁשּנדר ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָמי
ּבהמה נגנבה אֹו ׁשּנגנבּו, מצאן נזרֹו, ימי ּבמלאת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשּיביאם
ואם נזיר; זה הרי - נזר הּבהמה נגנבה ׁשּלא עד אם - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמהן
נזר ׁשּזה נזיר, אינֹו - נזר ׁשּמתה אֹו אבדה אֹו ׁשּנגנבה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאחר

.ּבטעּות ְָ
נז[חבירו]ּבנזירּות[נזירותו]הּמתּפיס‚. זה הרי ּכמֹו- יר, ְְְֲִִִִֵֶַַָ

ּבנדר. הּמתּפיס ּכל ּבדין ְְְְִִֵֶֶֶַַַָׁשּבארנּו
נזיר„. זה הרי - ּכזה' 'הריני ואמר: לפניו, עֹובר נזיר .היה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

ׁשאמר: אֹו מּיין', ּכפיו 'ּפי הּוא: ואמר ּבנזיר, חברֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָנדר
ׁשמע אם וכן נזיר. זה הרי - מּלהּגזז' ּכׂשערֹו [-את'ׂשערי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

בנזירות] נודר וׁשמעחבירו דּבּור, ּכדי ּבתֹו 'ואני' ְְְְֲִִֵַַַָָואמר
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הן ואפּלּו 'ואני', ואמר ׁשני, ׁשל דּבּור ּכדי ּבתֹו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָׁשליׁשי
נזירים. ּכּלן - ְִִֵָָֻמאה

ואמר‰. חברֹו וׁשמע ּבן', לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹומר:
מּיד נזיר חברֹו הרי - .'ואני' ֲֲֲִִִֵֵַָָ

.Âחברֹו וׁשמע ּבן', ל ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני לחברֹו: ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהאֹומר
נזיר זה אין - 'ואני' אּלאואמר: האחרֹון, זה נתּכּון ׁשּלא ; ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

הּוא ׁשהרי זה', ּכמֹו ּבן ל ׁשּיהיה אֹוהב 'ׁשאני לֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַלֹומר
מּמּנּו זאת]ּבׁש אמר הנימוס .[ומפאת ִֶֹ

.Êפלוני']האֹומר' בנוכחות ּכׁשּיהיה[שלא נזיר 'הריני : ְְֲִִִֵֵֶֶָָ
ׁשּמא ספק; זה הרי - 'ואני' ואמר: חברֹו וׁשמע ּבן', ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלפלֹוני
אֹוהב 'ׁשאני לֹומר אֹו ּכמֹותֹו, נזיר להיֹות אּלא נתּכּון ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹלא

להקל. נזירּות, ּוספק ;'ּכמֹות ְְְְְִֵֵָאֹותֹו
.Áואמרׁש ּכנגּדן, ּבא אחד וראּו ,ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו נים ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ואמר הּוא', ׁשמעֹון לקראתנּו ההֹול 'זה הּׁשנים: מן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחד
ראּובן', יהיה אם נזיר 'הריני זה: ואמר הּוא', 'ראּובן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָחברֹו:
אליהם הּגיע - ׁשמעֹון' יהיה אם נזיר 'הריני האחר: ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָואמר
חברֹו הרי ׁשמעֹון, היה ואם נזיר; זה הרי ראּובן, הּוא ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָוהרי

ׁשּנדרּו ּכמֹו אּלאנזיר; אליהם, הּגיע לא ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
אחד אין - הּוא מי ידעּו ולא מעיניהם, ונעלם לאחֹוריו ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחזר

נזיר. ִֵֶָמהן
.Ëּבכרי היה אם נזיר 'הריני האֹומר: תבואה]וכן [בערימת ְְֲִִִִִֵֵֵָָָָ

ּכֹור' מאה מידה]זה אֹו[שם ׁשּנגנב מצאֹו למדדֹו, והל , ְְְְְִֵֶֶַַָָָָ
להקל. נזירּות ׁשּספק ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן נזיר, אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאבד

.Èהּכֹוי את וראּו ,ּבּדר מהּלכין ספקהיּו חיה ספק [שהוא ְְְִֶֶֶַַַָָ
חּיה',בהמה] ׁשּזה נזיר 'הריני מהן: אחד ואמר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמרחֹוק,

'הריני אחר: ואמר ּבהמה', ׁשּזה נזיר 'הריני אחד: ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָואמר
זה ׁשאין נזיר 'הריני אחר: ואמר חּיה', זה ׁשאין ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנזיר
ולא חּיה לא זה ׁשאין נזיר 'הריני אחר: ואמר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבהמה',
הרי - ּובהמה' חּיה ׁשּזה נזיר 'הריני אחר: ואמר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבהמה',

ּדרכים ּבֹו יׁש - ׁשהּכֹוי מּפני נזירים; ׁשוה[=הלכות]ּכּלם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻ
ּדרכים ּבֹו ויׁש לבהמה, ּבהן ׁשוה ּדרכים ּבֹו ויׁש לחּיה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהן
ּבהן ׁשוה ׁשאינֹו ּדרכים ּבֹו ויׁש ולבהמה, לחּיה ּבהן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשוה
אנּדרֹוגינֹוס, ראּו אם הּדין והּוא לבהמה. ולא לחּיה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹֹלא
ׁשּנדרּו ּדר על ונדרּו אּׁשה, אֹו איׁש הּוא אם ּבֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָונחלקּו
ּדרכים ּבֹו יׁש - ׁשהאנּדרֹוגינֹוס נזירים; ּכּלן הרי - ּבּכֹוי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻאּלּו
ׁשאינֹו ּודרכים לאּׁשה, ּבהן ׁשוה ּודרכים לאיׁש, ּבהן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשוה
ּבהן ׁשוה ׁשהּוא ּודרכים לאּׁשה, ולא לאיׁש לא ּבהן ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשוה

ּולאּׁשה. ְְִִָלאיׁש
.‡Èותֹולדּתֹו ּבטבעֹו לא הּמצוה, ּבעניני האּלּו הּדרכים ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹוכל

ּדמֹו[=תכונותיו] ּכיצד? שחיטתו]. ּכחּיה,[דם ּכּסּוי טעּון ְִֵַַָָָ
עם וכן הּבהמה עם ּכלאים הּוא והרי ּכבהמה; אסּור ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוחלּבֹו
ּכחּיה ׁשחיטה, וטעּון ּבהמה; ואינֹו חּיה אינֹו ּכאּלּו ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָהחּיה,
יתּבאר מהן אחד וכל אחרים, ּדינים ּבֹו ויׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָוכבהמה.

ּבלבן מטּמא האנּדרֹוגינֹוס וכן וקרי]ּבמקֹומֹו. ּכאנׁשים,[זוב ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ
ּבאדם נדה]ּומטּמא עברי,[דם ּבעבד נמּכר ואינֹו ּכנׁשים; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ּכאנׁשים עליו, נהרג וההֹורגֹו ּכנׁשים; ולא ּכאנׁשים ְְְְֱֲֲִִִֶַַַָָָָָָֹֹלא

יתּבאר מהן אחד וכל אחרים, ּדינים ּבֹו ויׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּוכנׁשים.
ְִּבמקֹומֹו.

.·Èּפּקחין מהן ּכנגּדן, ּבאּו אנׁשים ראּו אם [מסוגליםוכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
סּומיןלראות] ׁשאּלּו[עיורים]ּומהן נזיר 'הריני אחד: אמר - ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

אחר ואמר אמרּפּקחין', ּפּקחין', אּלּו ׁשאין נזיר 'הריני : ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
נזיר 'הריני אחר: ואמר סּומין', ׁשאּלּו נזיר 'הריני ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאחר:
ּפּקחין ׁשאּלּו נזיר 'הריני אחר: ואמר סּומין', אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשאין
ולא ּפּקחין לא אּלּו ׁשאין נזיר 'הריני אחר: ואמר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹוסּומין',

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נזירים. ּכּלם הרי - ְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֻסּומין'
.‚È,נזיר זה הרי - ּבנזיר ונדר נדרים, לעֹונת ׁשהּגיע ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָקטן

ׂשערֹות, ׁשּתי הביא לא ׁשעדין ּפי על ואף קרּבנֹותיו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומביא
הּנֹודרים עלּכׁשאר אף ּבנזיר, הּקטן ּבנֹו את מּדיר והאיׁש . ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ

ּבנּה את מּדרת האּׁשה ואין הּנדרים; לעֹונת ּבא ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּפי
הּקּבלה מּפי הלכה - זה ודבר ואינֹו[ממשה]ּבנזיר. הּוא, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
נדרים. ּבׁשאר ְְִִֵָָנֹוהג

.„Èאֹו נזיר', אּתה 'הרי הּקטן: לבנֹו ׁשאמר האב ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּכיצד?
- הּבן וׁשתק נזיר', זה 'הרי אֹו נזיר', ּפלֹוני 'ּבני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאמר:
ואם נזירּות, ּדקּדּוקי ּכל ּבֹו לנהג האב וחּיב נזיר, זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹהרי

טמאה קרּבן מביא - מביאנטמא - נזירּותֹו ּוכׁשּיׁשלים , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
הּגדֹולים. הּנזירים ּכׁשאר טהרה, ְְְְֳִִִִַַַָָָָקרּבן

.ÂËאֹו קרֹוביו, ׁשּמחּו אֹו זה, ּבדבר ּומחה הּבן רצה ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹלא
מעׂשה נעׂשה ׁשהרי - קרֹוביו ׁשּגּלחּוהּו אֹו ׂשערֹו, ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּגּלח
זה הרי - זֹו ּבנזירּות קרֹוביו אֹו הּוא רצה ׁשּלא ּדעּתן, ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּגּלה

נזיר ואינֹו איׁש.. ויעׂשה ׁשּיגּדיל עד להּדירֹו? לֹו יׁש מתי עד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
.ÊËנזירּות להם אין - ּבניהּגֹויים אל "ּדּבר ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ְִֵָיׂשראל".
.ÊÈנזירּות להם יׁש - ועבדים מפרנׁשים הּבעל אֹו והאב . ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

יׁש - העבד אבל הּנדרים. ּכׁשאר רצה, אם האּׁשה, ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָנזירּות
ּכפה לא ואם למתים; ּולהּטּמא לׁשּתֹות, אֹותֹו לכף ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹלרּבֹו

ּבנזירּות. נֹוהג ְִִֵאֹותֹו,
.ÁÈאֹו נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש נדרים ׁשאר העבד ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָנדר

רּבֹו[=מגבילים]ׁשּמעּכבין אין - ׁשהערי אֹו הּמלאכה, את ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ
נדר; עליו יחּול לא לֹו, קנּויה נפׁשֹו ׁשאין מּפני לכּפֹו; ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻצרי

ּפרֹות לאֹוסר ּדֹומה? הּדבר אבל[של-]למה עליהם. אחרים ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
יכֹול אינֹו - מלאכה ׁשּמעּכב ּדבר ולא עּנּוי, ׁשם אין ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאם
יצא - 'ל 'מּופר לֹו: ואמר ּבנזירּות, עבּדֹו נדר ְְְְְִִִַַַָָָָָלכּפֹותֹו.
ואין אֹותֹו, ּכֹופין ׁשהעבד נזירּותֹו; להׁשלים וחּיב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָלחרּות,

לחרּות יצא הפר, ואם לֹו; כגילוימפרין נחשבת [שההפרה ְְְִִֵֵֵֵָָ
לשחרור] .דעת

.ËÈזה הרי - רּבֹו ׁשהל אֹו ּוברח, ּבנזירּות ׁשּנדר ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעבד
רּבֹו לרׁשּות ויחזר ׁשּיצטער ּכדי יין, לׁשּתֹות נזראסּור . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

לחרּותוהׁש יצא ּכ ואחר רּבֹו, ידע ולא וגּלח נזירּותֹו, לים ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹ
ויצא ּגּלח, ולא נדר, אם אבל נדרֹו; ידי יצא זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
- לחרּות יצא ּכ ואחר נטמא, נדרֹו. ידי יצא לא - ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹלחרּות

חדשה]מֹונה בנזירות ׁשּנטמא[ומתחיל לאמּׁשעה [=כשנטהר. ְִִֶֶָָָ
קרבן] הבאת .מיום
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יֹום מּוספי ואת ּכהלכתן, ּומּוספין ּכסדרן ּתמידין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָחֹובֹותינּו,
ּבאהבה לפני ונקריב נעׂשה הּזה, החדׁש ראׁש ויֹום ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּמנֹוח
מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת ּכמֹו ,רצֹונ ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכמצות
אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' מּלפני רצֹון יהי .ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹעבּד
לחן לברכה, לטֹובה הּזה החדׁש ראׁש את עלינּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּתחּדׁש
סֹוף הּזה החדׁש ראׁש ויהי ּולׁשלֹום; לחּיים ּולרחמים, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹלחסד
נפׁשנּו. לפדּות וראׁש ּתחּלה וצרֹותינּו, חּטאתינּו לכל ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָֹֹוקץ
אֹוהבי יׂשראל ּכל בם וינּוחּו עד וכּו' ּבמנּוחתנּו נא ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָּורצה
חדׁשים. וראׁשי ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש ה', אּתה ּברּו .ְְְְְֳִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשמ
וׁשחרית ּבערבית ּפסח, ׁשל טֹוב יֹום ׁשל אמצעית ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּברכה
מּכל ּבנּו ורצית העּמים, מּכל בחרּתנּו אּתה ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָָּומנחה:
,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ,ּבמצֹותי וקּדׁשּתנּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלׁשֹונֹות,
אלהינּו, ה' לנּו וּתּתן קראת. עלינּו והּקדֹוׁש הּגדֹול ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוׁשמ
מקרא טֹוב יֹום את לׂשׂשֹון, ּוזמּנים חּגים לׂשמחה, ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָמֹועדים
ּבאהבה, חרּותנּו זמן הּזה, הּמּצֹות חג יֹום את הּזה, ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹקדׁש
ויבֹוא, יעלה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו מצרים. ליציאת ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹזכר
זכרֹון זכרֹוננּו, לפני יּזכר יּפקד, יּׁשמע, ירצה, יראה, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיּגיע,
,עבּד ּדוד ּבן מׁשיח זכרֹון ,עיר ירּוׁשלים זכרֹון ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָאבֹותינּו,
לחן לטֹובה לפלטה ,לפני יׂשראל ּבית עּמ ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָזכרֹון
חג ּביֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב ּביֹום - ּולרחמים ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹלחסד
אלהינּו ה' זכרנּו ּולהֹוׁשיענּו. עלינּו ּבֹו לרחם הּזה, ְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּמּצֹות
ּבדבר לחּיים, בֹו הֹוׁשיענּו לברכה, בֹו ּפקדנּו לטֹובה, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבֹו
מּכל בֹו ּומּלטנּו עלינּו, ורחם וחּננּו חּוס ורחמים ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָיׁשּועה
רחּום מל אל ּכי ׁשלמה, ׂשמחה בֹו וׂשּמחנּו ויגֹון, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָצרה
לחּיים ,מֹועדי ּברּכת את אלהינּו ה' והּׂשיאנּו אּתה. ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוחּנּון
ּתברכנּו, ּכן לברכנּו ואמרּת רצית ּכאׁשר ּולׁשלֹום, ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּולׂשמחה
יׂשראל מקּדׁש ה', אּתה ּברּו וכּו' ּבמצֹותי וקּדׁשנּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָסלה.

ְְִַַוהּזמּנים.
העּמים מּכל בחרּתנּו אּתה הּפסח: מּוסף ׁשל אמצעית ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּברכה
מארצנּו ּגלינּו חטאינּו ּומּפני מצרים. ליציאת זכר עד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָוכּו'
להראֹות לעלֹות יכֹולין אנּו ואין אדמתנּו; מעל ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָוּנתרחק
הּגדֹול ּבּבית ,הדר ּבנוה ,ּבחירת ּבבית לפני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלהׁשּתחוֹות
ׁשּנׁשּתּלחה הּיד מּפני - עליו ׁשמ ׁשּנקרא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָוהּקדֹוׁש
ּותרחם ׁשּתׁשּוב אלהינּו, ה' מּלפני רצֹון יהי .ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבמקּדׁש
הּגֹוים, מּבין ּפזּורינּו ּותקּבץ הרּבים, ּברחמי ועלינּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָעליו
ּברּנה, עיר לצּיֹון והביאנּו ארץ, מּירּכתי ּכּנס ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּונפּוצֹותינּו
לפני נעׂשה וׁשם עֹולם. ּבׂשמחת מקּדׁש ּבית ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָולירּוׁשלים
ואת ּכהלכתן, ּומּוספין ּכסדרן ּתמידין חֹובֹותינּו, קרּבנֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָאת
הּזה, הּמּצֹות חג יֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום ְְִֵֶֶֶַַַַַָֹמּוספי
עלינּו ּׁשּכתבּת ּכמה ,רצֹונ ּכמצות לפני ונקריב ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָנעׂשה
טֹוב עלינּו; רחם רחמן, מל .עבּד מׁשה ידי על ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבתֹורת
ּבגלל ,רחמי ּבהמֹון עלינּו ׁשּובה לנּו; הּדרׁש ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומטיב,
מקּדׁש וכֹונן ּכבּתחּלה, בית ּבנה .רצֹונ ׁשעׂשּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָאבֹותינּו
יׂשראל והׁשב ּבתּקּונֹו; וׂשּמחנּו ּבבנינֹו, והראנּו מכֹונֹו, ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָעל
למעמדן, ויׂשראל לדּוכנן, ּולוּיים לעבֹודתם, ּכהנים - ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹלנוהּו
ּבׁשלׁש לפני ונראה נעלה וׁשם יׁשב. מׁשּפטֹו על ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוארמֹון
יראה ּבּׁשנה ּפעמים ׁשלׁש :ּבתֹורת ּכּכתּוב רגלינּו, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּפעמי

ּבחג - יבחר אׁשר ּבּמקֹום ,אלהי ה' ּפני את זכּור ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָֹכל
ּפני את יראה ולא הּסּכֹות; ּובחג הּׁשבּועֹות, ּובחג ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻהּמּצֹות,
.ל נתן אׁשר אלהי ה' ּכברּכת ידֹו, ּכמּתנת איׁש ריקם. ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹה'
ה', אּתה ּברּו וכּו'. מֹועדי ּברּכת את אלהינּו, ה' ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹוהּׂשיאנּו
ּבחג מתּפּלל הּוא זה ּוכנסח והּזמּנים. יׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹמקּדׁש
ׁשּבח אּלא יתר; ּבלא חסרֹון ּבלא הּסּכֹות, ּובחג גהּׁשבּועֹות ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ
את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום 'את אֹומר: הּוא ְִֵֶֶֶֶַַָָֹהּׁשבּועֹות
זכר - ּבאהבה ּתֹורתנּו מּתן זמן הּזה, הּׁשבּועֹות חג ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָיֹום
קדׁש מקרא טֹוב 'ּביֹום אֹומר: הּוא וכן מצרים'. ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹליציאת
וכּו'. עלינּו' ּבֹו לרחם הּזה, הּׁשבּועֹות חג ּביֹום ְְְֵֵֶֶַַַַַָָהּזה,
הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום מּוספי 'ואת אֹומר: הּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹּובמּוסף
טֹוב 'יֹום אֹומר: הּסּכֹות ּבחג וכן הּזה'. הּׁשבּועֹות חג ְְֵֵֶַַַַַָֻיֹום
ׂשמחתנּו' זמן הּזה, הּסּכֹות חג יֹום את הּזה, קדׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻמקרא
קדׁש מקרא טֹוב יֹום 'את אֹומר: עצרת ּבׁשמיני וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָֹוכּו'.
וכן וכּו'; ׂשמחתנּו' זמן הּזה, עצרת ׁשמיני חג יֹום את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהּזה,
יֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום מּוספי 'ואת אֹומר: ְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹּבמּוסף
יֹום חל ואם .'לפני ונקריב נעׂשה הּזה, עצרת ׁשמיני ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָחג
ה' לנּו וּתּתן וכּו' בחרּתנּו 'אּתה אֹומר: ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָטֹוב
ּוזמּנים וחּגים לׂשמחה מֹועדים למנּוחה, ׁשּבתֹות ְְְְְֱֲִִִִִֵַַַָָָֹאלהינּו
את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום הּזה, הּמנֹוח יֹום את ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלׂשׂשֹון,
יֹום מּוספי 'ואת אֹומר: ּבמּוסף וכן וכּו'; הּזה' ּפלֹוני חג ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָיֹום
וכּו'. ּפלֹוני' חג יֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום הּזה, ְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹהּמנֹוח
ּוביֹום הּׁשנה, ּבראׁש הּׁשּבת מזּכיר הּוא זֹו ּדר ְְְְִֶֶַַַַַָָָֹועל
ּבין ּתפּלֹות ּבׁשאר ּבין ּבׁשּבת, להיֹות חלּו אם ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָהּכּפּורים,
'מקּדׁש רגלים: ׁשלׁשה ׁשל הּתפּלֹות ּבכל וחֹותם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹּבמּוסף.
מל חֹותם: הּוא הּׁשנה ּובראׁש והּזמּנים'; ויׂשראל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשּבת
ּובצֹום הּזּכרֹון. ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש הארץ, ּכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָעל
הּׁשּבת מקּדׁש הארץ, ּכל על מל' חֹותם: הּוא ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּכּפּורים,
ועד הּׁשנה מראׁש העם רב נהגּו הּכּפּורים'. ויֹום ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹויׂשראל
ּברכה הּימים. ּבעׂשרת ּתפּלה ּבכל להֹוסיף הּכּפּורים, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָיֹום

אל לחּיים 'זכרנּו מֹוסיפין: ּבחּיים,ראׁשֹונה, חפץ מל ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּומֹוׁשיע רחמן, מל חּיים, אלהים למענ חּיים ּבספר ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכתבנּו
ׁשנּיה: ּבברכה ּומֹוסיפין אברהם'. מגן ה', אּתה ּברּו ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָָּומגן;
ונאמן לחּיים, ּברחמים יצּוריו זֹוכר הרחמן, אב כמֹו ְְְְֱֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָ'מי
הּמתים'. מחּיה ה', אּתה ּברּו מתים. להחיֹות ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָאּתה
,ּכעס ּוכבׁש אלהינּו, ה' רחמי 'זכר י"ח: ּבברכה ְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָֹֹֹּומֹוסיפין
ּול ׁשמ הּטֹוב ה', אּתה ּברּו .ברית ּבני ּכל לחּיים ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹּוכתב
חּיים 'ּובספר אחרֹונה: ּבברכה ּומֹוסיפין להֹודֹות'. ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָנאה
יׂשראל, ּבית עּמ וכל אנּו ,לפני ונּכתב נּזכר וׁשלֹום, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָּברכה
יׂשראל עּמֹו את המבר ה', אּתה ּברּו ּולׁשלֹום. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָלחּיים
אּלּו ּבברכֹות אֹומר הּצֹום, יֹום נעילה ּובתפּלת ְְְִִִִֵֵַַַָָָּבּׁשלֹום'.
האּלּו, הּתֹוספֹות וכל לחּיים'. 'חתמנּו לחּיים', 'זכרנּו ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָמקֹום
מנהג ּדבר. יֹוסיפּו ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש מקֹומֹות; ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹמנהג
ׁשל ימים ּבׁשני זה, ּבנסח ׁשליׁשית ּברכה ׁשּמברכין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּפׁשּוט,
מקצת נהגּו וכן הּתפּלֹות; מארּבע ּתפּלה ּבכל הּׁשנה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹראׁש
מחמׁש ּותפּלה ּתפּלה ּבכל זה ּבנסח אֹותּה לבר ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹהעם,
קדֹוׁש, אּתה נסחּה: הּוא וזה הּכּפּורים; יֹום ׁשל ְְְִִִֶֶַַָָָֻּתפּלֹות
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.Îהּבית ּבפני נֹוהגת הּבית;[המקדש]נזירּות ּבפני וׁשּלא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
לעֹולם, נזיר זה הרי - הּזה ּבּזמן ּבנזיר ׁשּנדר מי ,ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלפיכ
נזרֹו. ימי ּבמלאת קרּבנֹותיו ׁשּיביא ּכדי ּבית לנּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשאין

.‡Îיׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת, הּנזירּות ׁשּנזראין ּומי ; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
לארץ לעלֹות אֹותֹו ּומחּיבין אֹותֹו קֹונסין - לארץ ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָּבחּוצה
ׁשּנדר. הּימים ּכמנין יׂשראל ּבארץ נזיר ולהיֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיׂשראל,
אֹותֹו ּכֹופין - לארץ ּבחּוצה הּזה ּבּזמן ׁשּנדר מי ,ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָלפיכ

ׁשּימּות, עד ׁשם נזירּות נֹוהג ויהיה יׂשראל, לארץ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלעלֹות
ימי ּבמלאת קרּבנֹותיו ויקריב הּמקּדׁש, ׁשּיּבנה עד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹו

ְִנזרֹו.
.·Îלׁשּתֹות אסּור זה הרי לארץ, ּבחּוצה ׁשהּוא זמן ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָוכל

ואף - עליו נזירּות ּדקּדּוקי וכל ּולגּלח, למתים ּולהּטּמא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָיין
לֹו עֹולין אּלּו ימים ׁשאין ּפי נזירות]על ימי ואם[במנין ; ְִִִִֵֵֶַָ

ו לֹוקה.עבר - ּבנגיעה וכּיֹוצא ּבמת נגע אֹו ּגּלח, אֹו ׁשתה, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
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ׁשל אמצעית ּברכה האמצעּיֹות: הּברכֹות ּכל נּסח הּוא ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻוזה
ּתכלית ,לׁשמ הּׁשביעי יֹום את קּדׁשּת אּתה ׁשּבת: ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלילי
מּכל וקּדׁשּתֹו הּימים, מּכל ּוברכּתֹו וארץ, ׁשמים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמעׂשה
ויקּדׁש הּׁשביעי, יֹום את אלהים ויבר ּכאמּור: ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּזמּנים,
לעׂשֹות. אלהים ּברא אׁשר מלאכּתֹו מּכל ׁשבת בֹו ּכי ְְֱֲֲִִִֶַַַָָָָֹאֹותֹו,
וקּדׁשנּו ּבמנּוחתנּו, נא רצה אבֹותינּו, ואלהי ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹאלהינּו
,ּביׁשּועת נפׁשנּו וׂשּמח ,ּבתֹורת חלקנּו ותן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבמצֹותי
והנחילנּו ּבאמת; לעבּד לּבנּו וטהר ,מּטּוב ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוׂשּבענּו
אֹוהבי יׂשראל ּכל בם וינּוחּו ,קדׁש ׁשּבתֹות ּוברצֹון ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָּבאהבה

הּׁשּבת. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו .ׁשמ
סדרתפילותכלהשנה

ְְֵֶַַַַָָָ
ּבמּתנת מׁשה יׂשמח ׁשּבת: ׁשחרית ׁשל אמצעית ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּברכה
נתּת ּבראׁשֹו ּתפארת ּכליל לֹו, קראת נאמן עבד ּכי ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹחלקֹו,
ּבידֹו, הֹוריד אבנים לּוחֹות ׁשני סיני, הר על לפני ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּבעמדֹו
בני וׁשמרּו :ּבתֹורת ּכתּוב וכן ׁשּבת, ׁשמירת ּבהן ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָוכתּוב
עֹולם. ּברית לדרתם, הּׁשּבת את לעׂשֹות הּׁשּבת, את ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹיׂשראל
עׂשה ימים ׁשׁשת ּכי לעלם, היא אֹות יׂשראל ּבני ּובין ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָֹּביני
וּיּנפׁש. ׁשבת הּׁשביעי ּובּיֹום הארץ, ואת הּׁשמים את ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָה'
מקּדׁשי עם ענג, וקֹוראי ׁשּבת ׁשֹומרי ּבמלכּות ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹיׂשמחּו
ּבמנּוחתנּו, נא רצה - אבֹותינּו ואלהי אלהינּו ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵָָֹֹׁשביעי.
הּׁשּבת. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו עד וכּו', ּבמצֹותי ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָוקּדׁשנּו
סיני הר על צּוית למׁשה ׁשּבת: מּוסף ׁשל אמצעית ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּברכה

ׁשּב להקריבמצות אלהינּו, ה' צּויתנּו ּובֹו וׁשמֹור, זכֹור ת, ְְְְֱִִִִֵַַַָָָָֹ
ׁשּתעלנּו אלהינּו, ה' מּלפני רצֹון יהי ּכראּוי. מּוסף קרּבן ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹל
קרּבנֹות את לפני נעׂשה וׁשם ּבגבּולנּו, ותּטענּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלארצנּו
יֹום מּוספי ואת ּכהלכתן, ּומּוספין ּכסדרן ּתמידין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָחֹובֹותינּו,
,רצֹונ ּכמצות ּבאהבה לפני ונקריב נעׂשה הּזה ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמנֹוח
נתּתֹו לא .עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּכמה
פסילים, לעֹובדי מלּכנּו הנחלּתֹו ולא הארצֹות, לגֹויי ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַָָֹֹאלהינּו
זרע נתּתֹו, יׂשראל לבית ערלים; יׁשּכנּו לא ּבמנּוחתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּגם
אלהינּו קראת. אֹותֹו ימים' 'חמּדת ּבחרּת; ּבם אׁשר ְְְֱֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻיׁשרּון
ה', אּתה ּברּו עד וכּו' ּבמנּוחתנּו נא רצה אבֹותינּו, ְְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָָֹואלהי

הּׁשּבת. ְֵַַַָמקּדׁש
ּומי אחד, וׁשמ אחד אּתה ׁשּבת: מנחת ׁשל אמצעית ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּברכה

ותפארת ּתהּלה עטרת ּבארץ. אחד ּגֹוי יׂשראל, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּכעּמ
ּובניו יעקב ירּנן, יצחק יגל, אברהם נתּת; לעּמ ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹיׁשּועה
וידעּו, בני יּכירּו בּה. רֹוצה ׁשאּתה ׁשלמה מנּוחה בֹו, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָינּוחּו
ויגֹון צרה ּתהי אל אבינּו, לנּו הנח מנּוחתם. היא מאּת ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָּכי
ּבמנּוחתנּו נא רצה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו מנּוחתנּו. ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵָָָֹֹּביֹום

הּׁשּבת. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו ְְֵַַַַָָָוכּו'.
לעּמ חדׁשים ראׁשי חדׁש: ראׁש מּוסף ׁשל אמצעית ְְְְֳִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּברכה
לפני מקריבין להיֹותם ּתֹולדֹותם, לכל ּכּפרה זמן ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָנתּת,
יהיה, לכּלם זּכרֹון ּבעדם; לכּפר חּטאת ּוׂשעירי רצֹון, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻזבחי
ועֹולת ּתכין, ּבצּיֹון חדׁש מזּבח ׂשֹונא. מּיד נפׁשם ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָּתׁשּועת
האמּורים ,ּבעיר נׁשמע ּדוד ׁשירי עליו; נעלה חדׁש ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹראׁש
אבֹות ּוברית להם, ּתביא עֹולם אהבת לרצֹון. מזּבח ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָלפני
ּגלינּו חטאינּו מּפני אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ּתזּכר. ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹלּבנים

אד מעל וּנתרחק ה'מארצנּו, מּלפני רצֹון יהי מתנּו. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
נעׂשה וׁשם ּבגבּולנּו, ותּטענּו לארצנּו ׁשּתעלנּו ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאלהינּו,
ּומּוספין ּכסדרן ּתמידין חֹובֹותינּו, קרּבנֹות את ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָלפני
ונקריב נעׂשה הּזה החדׁש ראׁש יֹום מּוספי ואת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכהלכתן,
ּבתֹורת עלינּו ּׁשּכתבּת ּכמה ,רצֹונ ּכמצות ּבאהבה ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָלפני
ואלהי אלהינּו ה' מּלפני רצֹון יהי .עבּד מׁשה ידי ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹעל
לטֹובה הּזה החדׁש ראׁש את עלינּו ׁשּתחּדׁש ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאבֹותינּו,
ראׁש ויהי ּולׁשלֹום; לחּיים ּולרחמים, לחסד לחן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹלברכה,
וראׁש ּתחּלה וצרֹותינּו, חּטאתינּו לכל וקץ סֹוף הּזה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹהחדׁש
וראׁשי ּבחרּת, האּמֹות מּכל יׂשראל בעּמ ּכי נפׁשנּו; ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻלפדּות
וראׁשי יׂשראל מקּדׁש ה', אּתה ּברּו נתּת. להם ְְְֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָחדׁשים

ֳִָחדׁשים.
אּתה ּבׁשּבת: ׁשחל חדׁש ראׁש מּוסף ׁשל אמצעית ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּברכה
ּובחרּת הּׁשביעי; ּבּיֹום מלאכּת ּכּלית מּקדם, עֹולמ ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָיצרּת
וקּדׁשּתנּו הּלׁשֹונֹות, מּכל ּבנּו ורצית העּמים, מּכל ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָּבנּו
והּקדֹוׁש הּגדֹול וׁשמ ,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ,ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבמצֹותי
ויֹום למנּוחה, ׁשּבתֹות אלהינּו ה' לנּו וּתּתן קראת. ְְֱִִֵֵֶַַָָָָָָָֹעלינּו
מארצנּו, ּגלינּו חטאינּו ּומּפני ּבעדנּו. לכּפר הּזה החדׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹראׁש
לפני לעׂשֹות יכֹולין אנּו ואין אדמתנּו, מעל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוּנתרחק
ׁשּתעלנּו אלהינּו, ה' מּלפני רצֹון יהי חֹובתנּו. ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹקרּבנֹות
קרּבנֹות את לפני נעׂשה וׁשם ּבגבּולנּו; ותּטענּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלארצנּו
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יֹום מּוספי ואת ּכהלכתן, ּומּוספין ּכסדרן ּתמידין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָחֹובֹותינּו,
ּבאהבה לפני ונקריב נעׂשה הּזה, החדׁש ראׁש ויֹום ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּמנֹוח
מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת ּכמֹו ,רצֹונ ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכמצות
אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' מּלפני רצֹון יהי .ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹעבּד
לחן לברכה, לטֹובה הּזה החדׁש ראׁש את עלינּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּתחּדׁש
סֹוף הּזה החדׁש ראׁש ויהי ּולׁשלֹום; לחּיים ּולרחמים, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹלחסד
נפׁשנּו. לפדּות וראׁש ּתחּלה וצרֹותינּו, חּטאתינּו לכל ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָֹֹוקץ
אֹוהבי יׂשראל ּכל בם וינּוחּו עד וכּו' ּבמנּוחתנּו נא ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָּורצה
חדׁשים. וראׁשי ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש ה', אּתה ּברּו .ְְְְְֳִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשמ
וׁשחרית ּבערבית ּפסח, ׁשל טֹוב יֹום ׁשל אמצעית ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּברכה
מּכל ּבנּו ורצית העּמים, מּכל בחרּתנּו אּתה ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָָּומנחה:
,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ,ּבמצֹותי וקּדׁשּתנּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלׁשֹונֹות,
אלהינּו, ה' לנּו וּתּתן קראת. עלינּו והּקדֹוׁש הּגדֹול ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוׁשמ
מקרא טֹוב יֹום את לׂשׂשֹון, ּוזמּנים חּגים לׂשמחה, ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָמֹועדים
ּבאהבה, חרּותנּו זמן הּזה, הּמּצֹות חג יֹום את הּזה, ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹקדׁש
ויבֹוא, יעלה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו מצרים. ליציאת ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹזכר
זכרֹון זכרֹוננּו, לפני יּזכר יּפקד, יּׁשמע, ירצה, יראה, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיּגיע,
,עבּד ּדוד ּבן מׁשיח זכרֹון ,עיר ירּוׁשלים זכרֹון ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָאבֹותינּו,
לחן לטֹובה לפלטה ,לפני יׂשראל ּבית עּמ ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָזכרֹון
חג ּביֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב ּביֹום - ּולרחמים ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹלחסד
אלהינּו ה' זכרנּו ּולהֹוׁשיענּו. עלינּו ּבֹו לרחם הּזה, ְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּמּצֹות
ּבדבר לחּיים, בֹו הֹוׁשיענּו לברכה, בֹו ּפקדנּו לטֹובה, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבֹו
מּכל בֹו ּומּלטנּו עלינּו, ורחם וחּננּו חּוס ורחמים ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָיׁשּועה
רחּום מל אל ּכי ׁשלמה, ׂשמחה בֹו וׂשּמחנּו ויגֹון, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָצרה
לחּיים ,מֹועדי ּברּכת את אלהינּו ה' והּׂשיאנּו אּתה. ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוחּנּון
ּתברכנּו, ּכן לברכנּו ואמרּת רצית ּכאׁשר ּולׁשלֹום, ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּולׂשמחה
יׂשראל מקּדׁש ה', אּתה ּברּו וכּו' ּבמצֹותי וקּדׁשנּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָסלה.

ְְִַַוהּזמּנים.
העּמים מּכל בחרּתנּו אּתה הּפסח: מּוסף ׁשל אמצעית ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּברכה
מארצנּו ּגלינּו חטאינּו ּומּפני מצרים. ליציאת זכר עד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָוכּו'
להראֹות לעלֹות יכֹולין אנּו ואין אדמתנּו; מעל ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָוּנתרחק
הּגדֹול ּבּבית ,הדר ּבנוה ,ּבחירת ּבבית לפני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלהׁשּתחוֹות
ׁשּנׁשּתּלחה הּיד מּפני - עליו ׁשמ ׁשּנקרא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָוהּקדֹוׁש
ּותרחם ׁשּתׁשּוב אלהינּו, ה' מּלפני רצֹון יהי .ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבמקּדׁש
הּגֹוים, מּבין ּפזּורינּו ּותקּבץ הרּבים, ּברחמי ועלינּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָעליו
ּברּנה, עיר לצּיֹון והביאנּו ארץ, מּירּכתי ּכּנס ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּונפּוצֹותינּו
לפני נעׂשה וׁשם עֹולם. ּבׂשמחת מקּדׁש ּבית ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָולירּוׁשלים
ואת ּכהלכתן, ּומּוספין ּכסדרן ּתמידין חֹובֹותינּו, קרּבנֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָאת
הּזה, הּמּצֹות חג יֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום ְְִֵֶֶֶַַַַַָֹמּוספי
עלינּו ּׁשּכתבּת ּכמה ,רצֹונ ּכמצות לפני ונקריב ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָנעׂשה
טֹוב עלינּו; רחם רחמן, מל .עבּד מׁשה ידי על ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבתֹורת
ּבגלל ,רחמי ּבהמֹון עלינּו ׁשּובה לנּו; הּדרׁש ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומטיב,
מקּדׁש וכֹונן ּכבּתחּלה, בית ּבנה .רצֹונ ׁשעׂשּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָאבֹותינּו
יׂשראל והׁשב ּבתּקּונֹו; וׂשּמחנּו ּבבנינֹו, והראנּו מכֹונֹו, ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָעל
למעמדן, ויׂשראל לדּוכנן, ּולוּיים לעבֹודתם, ּכהנים - ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹלנוהּו
ּבׁשלׁש לפני ונראה נעלה וׁשם יׁשב. מׁשּפטֹו על ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוארמֹון
יראה ּבּׁשנה ּפעמים ׁשלׁש :ּבתֹורת ּכּכתּוב רגלינּו, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּפעמי

ּבחג - יבחר אׁשר ּבּמקֹום ,אלהי ה' ּפני את זכּור ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָֹכל
ּפני את יראה ולא הּסּכֹות; ּובחג הּׁשבּועֹות, ּובחג ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻהּמּצֹות,
.ל נתן אׁשר אלהי ה' ּכברּכת ידֹו, ּכמּתנת איׁש ריקם. ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹה'
ה', אּתה ּברּו וכּו'. מֹועדי ּברּכת את אלהינּו, ה' ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹוהּׂשיאנּו
ּבחג מתּפּלל הּוא זה ּוכנסח והּזמּנים. יׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹמקּדׁש
ׁשּבח אּלא יתר; ּבלא חסרֹון ּבלא הּסּכֹות, ּובחג גהּׁשבּועֹות ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ
את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום 'את אֹומר: הּוא ְִֵֶֶֶֶַַָָֹהּׁשבּועֹות
זכר - ּבאהבה ּתֹורתנּו מּתן זמן הּזה, הּׁשבּועֹות חג ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָיֹום
קדׁש מקרא טֹוב 'ּביֹום אֹומר: הּוא וכן מצרים'. ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹליציאת
וכּו'. עלינּו' ּבֹו לרחם הּזה, הּׁשבּועֹות חג ּביֹום ְְְֵֵֶֶַַַַַָָהּזה,
הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום מּוספי 'ואת אֹומר: הּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹּובמּוסף
טֹוב 'יֹום אֹומר: הּסּכֹות ּבחג וכן הּזה'. הּׁשבּועֹות חג ְְֵֵֶַַַַַָֻיֹום
ׂשמחתנּו' זמן הּזה, הּסּכֹות חג יֹום את הּזה, קדׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻמקרא
קדׁש מקרא טֹוב יֹום 'את אֹומר: עצרת ּבׁשמיני וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָֹוכּו'.
וכן וכּו'; ׂשמחתנּו' זמן הּזה, עצרת ׁשמיני חג יֹום את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהּזה,
יֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום מּוספי 'ואת אֹומר: ְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹּבמּוסף
יֹום חל ואם .'לפני ונקריב נעׂשה הּזה, עצרת ׁשמיני ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָחג
ה' לנּו וּתּתן וכּו' בחרּתנּו 'אּתה אֹומר: ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָטֹוב
ּוזמּנים וחּגים לׂשמחה מֹועדים למנּוחה, ׁשּבתֹות ְְְְְֱֲִִִִִֵַַַָָָֹאלהינּו
את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום הּזה, הּמנֹוח יֹום את ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלׂשׂשֹון,
יֹום מּוספי 'ואת אֹומר: ּבמּוסף וכן וכּו'; הּזה' ּפלֹוני חג ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָיֹום
וכּו'. ּפלֹוני' חג יֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום הּזה, ְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹהּמנֹוח
ּוביֹום הּׁשנה, ּבראׁש הּׁשּבת מזּכיר הּוא זֹו ּדר ְְְְִֶֶַַַַַָָָֹועל
ּבין ּתפּלֹות ּבׁשאר ּבין ּבׁשּבת, להיֹות חלּו אם ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָהּכּפּורים,
'מקּדׁש רגלים: ׁשלׁשה ׁשל הּתפּלֹות ּבכל וחֹותם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹּבמּוסף.
מל חֹותם: הּוא הּׁשנה ּובראׁש והּזמּנים'; ויׂשראל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשּבת
ּובצֹום הּזּכרֹון. ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש הארץ, ּכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָעל
הּׁשּבת מקּדׁש הארץ, ּכל על מל' חֹותם: הּוא ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּכּפּורים,
ועד הּׁשנה מראׁש העם רב נהגּו הּכּפּורים'. ויֹום ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹויׂשראל
ּברכה הּימים. ּבעׂשרת ּתפּלה ּבכל להֹוסיף הּכּפּורים, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָיֹום

אל לחּיים 'זכרנּו מֹוסיפין: ּבחּיים,ראׁשֹונה, חפץ מל ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּומֹוׁשיע רחמן, מל חּיים, אלהים למענ חּיים ּבספר ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכתבנּו
ׁשנּיה: ּבברכה ּומֹוסיפין אברהם'. מגן ה', אּתה ּברּו ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָָּומגן;
ונאמן לחּיים, ּברחמים יצּוריו זֹוכר הרחמן, אב כמֹו ְְְְֱֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָ'מי
הּמתים'. מחּיה ה', אּתה ּברּו מתים. להחיֹות ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָאּתה
,ּכעס ּוכבׁש אלהינּו, ה' רחמי 'זכר י"ח: ּבברכה ְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָֹֹֹּומֹוסיפין
ּול ׁשמ הּטֹוב ה', אּתה ּברּו .ברית ּבני ּכל לחּיים ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹּוכתב
חּיים 'ּובספר אחרֹונה: ּבברכה ּומֹוסיפין להֹודֹות'. ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָנאה
יׂשראל, ּבית עּמ וכל אנּו ,לפני ונּכתב נּזכר וׁשלֹום, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָּברכה
יׂשראל עּמֹו את המבר ה', אּתה ּברּו ּולׁשלֹום. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָלחּיים
אּלּו ּבברכֹות אֹומר הּצֹום, יֹום נעילה ּובתפּלת ְְְִִִִֵֵַַַָָָּבּׁשלֹום'.
האּלּו, הּתֹוספֹות וכל לחּיים'. 'חתמנּו לחּיים', 'זכרנּו ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָמקֹום
מנהג ּדבר. יֹוסיפּו ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש מקֹומֹות; ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹמנהג
ׁשל ימים ּבׁשני זה, ּבנסח ׁשליׁשית ּברכה ׁשּמברכין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּפׁשּוט,
מקצת נהגּו וכן הּתפּלֹות; מארּבע ּתפּלה ּבכל הּׁשנה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹראׁש
מחמׁש ּותפּלה ּתפּלה ּבכל זה ּבנסח אֹותּה לבר ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹהעם,
קדֹוׁש, אּתה נסחּה: הּוא וזה הּכּפּורים; יֹום ׁשל ְְְִִִֶֶַַָָָֻּתפּלֹות
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מחׁשבֹות גבר, מצעדי ועלילֹות ּופקּדתֹו, איׁש מעׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֻּבא:
ׁשּלא איׁש אׁשרי איׁש. מעללי ּכל ויצרי ותחּבּולֹותיו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאדם
יּכׁשלּו, לא לעֹולם דֹורׁשי ּכי ;ּב יתאּמץ אדם ּובן ,ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹיׁשּכח
ּבאהבה נח את הלא .ּב החֹוסים ּכל לנצח ּתכלים לא ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹוגם
הּמּבּול מי את ּבהביא ,רחמי ּבהמֹון וּתפקדהּו ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָזכרּת,
לפני ּבא זכרֹונֹו ּכן על מעלליהם. רע מּפני ּבׂשר ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלׁשחת
ּכחֹול וצאצאיו ּתבל, ּכעפרֹות זרעֹו להרּבֹות אלהינּו, ְְְְְְְֱֱֵֵֵֶַַַָָֹה'
החּיה ּכל ואת נח, את אלהים וּיזּכר :ּבתֹורת ּכּכתּוב ְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹהּים.
על רּוח אלהים וּיעבר ּבּתבה; אּתֹו אׁשר הּבהמה ּכל ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹואת
נאקתם, את אלהים וּיׁשמע וכתּוב: הּמים. וּיׁשּכּו ְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהארץ,
יעקב. ואת יצחק את אברהם את ּבריתֹו, את אלהים ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹוּיזּכר
ואף יצחק, ּבריתי את ואף יעקֹוב; ּבריתי את וזכרּתי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָוכתּוב:
ּכתּוב קדׁש ּובדברי אזּכר. והארץ אזּכר, אברהם ּבריתי ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹאת
נתן טרף ה'. ורחּום חּנּון לנפלאתיו, עׂשה זכר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאמר:
ּדבר ּבריתֹו, לעֹולם זכר ונאמר: ּבריתֹו. לעֹולם יזּכר ְְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָֹליראיו,
ּכרב וּיּנחם ּבריתֹו, להם וּיזּכר ונאמר: ּדֹור. לאלף ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹצּוה
וקראת הלֹו לאמר: ּכתּוב הּנביאים עבדי ידי ועל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹחסדיו.
,נעּורי חסד ל זכרּתי ה': אמר ּכה - לאמר ירּוׁשלים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹבאזני
זרּועה. לא ּבארץ ּבּמדּבר, אחרי לכּת ;ּכלּולֹותי ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאהבת
והקימֹותי ,נעּורי ּבימי אֹות ּבריתי את אני וזכרּתי ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָוכתּוב:
ילד אם אפרים, לי יּקיר הבן וכתּוב: עֹולם. ּברית ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָל
המּו ּכן על עֹוד; אזּכרּנּו זכֹור בֹו, דּברי מּדי ּכי - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשעׁשּועים
אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה'. נאם ארחמּנּו, רחם לֹו, ְֱֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַֹֹֻמעי
וחּנּון רחּום מל אל ּכי עד וכּו' יראה יּגיע, ויבֹוא, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָיעלה
יׁשּועה ּבפקּדת ּופקדנּו ,מּלפני טֹוב ּבזּכרֹון וזכרנּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻאּתה.
הּברית את אלהינּו, ה' לנּו ּוזכר קדם. ׁשמי מּׁשמי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹורחמים
ּבהר אבינּו לאברהם נׁשּבעּת אׁשר הּׁשבּועה ואת החסד ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָואת
ּגּבי על ּבנֹו יצחק את ׁשעקד העקדה לפני ותראה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמֹורּיה.
יכּבׁשּו ּכן ׁשלם. ּבלבב רצֹונ לעׂשֹות רחמיו וכבׁש ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּמזּבח,

עּמנּורח ותתנהג ,מּדֹותי על רחמי ויּגלּו ,ּכעס את מי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ
ׁשמ ּובעבּור הּדין. ּבמּדת עּמנּו ּתתנהג ואל רחמים, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַָּבמּדת
וקּים .ּומּנחלת ,ּומעיר יׂשראל, מעּמ אּפ יׁשּוב ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּגדֹול,
מׁשה ידי על ּבתֹורת ׁשהבטחּתנּו הּדבר את אלהינּו, ה' ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלנּו
אֹותם הֹוצאתי אׁשר ראׁשֹונים, ּברית להם וזכרּתי :ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָעבּד
ּכי ה'. אני לאלהים, להם להיֹות הּגֹוים לעיני מצרים ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹמארץ
כּסא לפני ׁשכחה אין ּכי מעֹולם, אּתה הּנׁשּכחֹות ּכל ְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָזֹוכר
אּתה ּברּו ּתזּכר. הּיֹום לזרעֹו אבינּו יצחק ועקדת ,ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹכבֹוד
ּכל ּבּמׁשּפט יעמיד הּיֹום עֹולם, הרת הּיֹום הּברית. זֹוכר ְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָה',
רחמנּו - ּכבנים אם ּכעבדים: אֹו ּכבנים, אם עֹולמים, ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָיצּורי
עד תלּויֹות, ל עינינּו - ּכעבדים ואם ּבנים; על אב ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָּכרחם

קדֹוׁש. מׁשּפטנּו, לאֹור ותֹוציא ְְְִִֵֵֶָָָָׁשּתחּננּו
,קדׁש עם על ּכבֹוד ּבענן נגלית אּתה ׁשליׁשית: ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָּברכה
עליהם ונגלית ,קֹול הׁשמעּתם הּׁשמים מן עּמהם; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלדּבר
ּוברּיֹות ,מּלפני חל ּכּלֹו העֹולם ּכל ּגם טהר. ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻּבערּפלי
ללּמד סיני, הר על מלּכנּו ּבהּגלֹות מּמּך, חרדּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבראׁשית
ודּברֹות ,קֹול הֹוד את וּתׁשמיעם ּומצוֹות. ּתֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָלעּמ
ּובקֹול נגלית, עליהם ּוברקים ּבקֹולֹות אׁש; מּלהבי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָקדׁש

הּׁשליׁשי בּיֹום ויהי :ּבתֹורת ּכּכתּוב הֹופעּת. עליהם ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשֹופר
וקֹול ההר, על ּכבד וענן ּוברקים קֹולֹות ויהי הּבקר, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹּבהיֹות
ויהי וכתּוב: ּבּמחנה. אׁשר העם ּכל וּיחרד מאד; חזק ְְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשֹופר
יענּנּו והאלהים ידּבר, מׁשה מאד; וחזק הֹול [ה]ּׁשֹופר, ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹקֹול
הּלּפידם ואת הּקֹולֹות את רֹואים העם וכל וכתּוב: ְְְְִִִֶֶַַַָָָָבקֹול.
וּיעמדּו וּינעּו, העם וּירא עׁשן; ההר ואת הּׁשֹופר, קֹול ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻואת

ּבתרּועה;מרחק אלהים עלה לאמר: ּכתּוב קדׁש ּובדברי . ְְְְְֱִִִֵֵֵָָָָָָֹֹֹ
לפני הריעּו ׁשֹופר, וקֹול ּבחצֹוצרֹות וכתּוב: ׁשֹופר. ּבקֹול ְְְְְֲִִֵַָָָָה',
הללּוהּו ּבקדׁשֹו, אל הללּו - יּה הללּו וכתּוב: ה'. ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָהּמל
הללּוהּו ּגדלֹו. ּכרב הללּוהּו ּבגבּורֹותיו, הללּוהּו עּזֹו. ְְְְְְְִִִַַַַָֹֻֻּברקיע
ּומחֹול, ּבתף הללּוהּו וכּנֹור. ּבנבל הללּוהּו ׁשֹופר, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָֹּבתקע
הללּוהּו ׁשמע, ּבצלצלי הללּוהּו ועּגב. ּבמּנים ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָֻהללּוהּו
ידי ועל יּה. הללּו יּה, ּתהּלל הּנׁשמה ּכל תרּועה. ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָֹּבצלצלי
ּכנׂשא - ארץ וׁשכני תבל יׁשבי ּכל נאמר: הּנביאים ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹעבדי
ּבּיֹום והיה וכתּוב: ּתׁשמעּו. ׁשֹופר וכתקֹוע ּתראּו, הרים ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָנס
אּׁשּור ּבארץ האבדים ּובאּו ּגדֹול, ּבׁשֹופר יּתקע ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹההּוא,
הּקדׁש, ּבהר לה' והׁשּתחוּו מצרים; ּבארץ ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹוהּנּדחים
וה' חּצֹו; כּברק ויצא יראה, עליהם וה' וכתּוב: ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבירּוׁשלים.
יגן צבאֹות ה' ּתימן. ּבסערֹות והל יתקע, ּבּׁשֹופר ְְְְֱֲִִֵֵַַַָָָָָָֹאלהים
ּגדֹול ּבׁשֹופר ּתקע .ּבׁשלֹומ עּמ על ּתגן ּכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָעליהם,
ּפזּורינּו וקרב ּגלּיֹותינּו, ּכל את לקּבץ נס וׂשא ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֻלחרּותנּו,
לצּיֹון והביאנּו ארץ; מּירּכתי ּכּנס ּונפּוצֹותינּו הּגֹוים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָמּבין
וׁשם עֹולם. ּבׂשמחת מקּדׁש ּבית ולירּוׁשלים ּברּנה, ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָעיר
:עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ּכמצּוה ,לפני ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻנעׂשה
ּותקעּתם חדׁשיכם, ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּוביֹום
לזּכרֹון לכם והיּו ׁשלמיכם; זבחי ועל עלתיכם על ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּבחצצרת
אּתה ׁשֹופר קֹול ׁשֹומע ּכי אלהיכם. ה' אני אלהיכם, ְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹלפני
ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו .ּל ּדֹומה ואין ּתרּועה ּומאזין ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָמעֹולם,

ּת עֹולם,קֹול הרת הּיֹום ּברחמים. הּיֹום יׂשראל עּמֹו רּועת ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָ
אֹו ּכבנים, אם עֹולמים, יצּורי ּכל ּבּמׁשּפט יעמיד ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָהּיֹום
ואם ּבנים; על אב ּכרחם רחמנּו - ּכבנים אם ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָּכעבדים:
לאֹור ותֹוציא ׁשּתחּננּו עד תלּויֹות, ל עינינּו - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָּכעבדים

קדֹוׁש. ְִֵָָמׁשּפטנּו,
וׁשחרית ּבערבית הּכּפּורים, צֹום יֹום ׁשל אמצעית ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָּברכה
מּכל ּבנּו ורצית העּמים מּכל בחרּתנּו אּתה ּונעילה: ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָָָָּומנחה
,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ּבמצֹותי וקּדׁשּתנּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלׁשֹונֹות,
אלהינּו, ה' לנּו וּתּתן קראת. עלינּו והּקדֹוׁש הּגדֹול ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוׁשמ
למחילה הּזה, הּכּפּורים יֹום את הּזה, קדׁש מקרא יֹום ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹאת
ליציאת זכר - ּבאהבה עֹונֹותינּו ּכל על ּבֹו ּולכּפר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָולסליחה
ּכי עד וכּו', ויבֹוא יעלה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹמצרים.
מחֹול אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו אּתה. וחּנּון רחּום מל ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹאל
ּפׁשעינּו והעבר מחה הּזה, הּכּפּורים צֹום ּביֹום ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָלעֹונֹותינּו
למעני, פׁשעי מֹוחה הּוא אנכי אנכי ּכאמּור: ,עיני ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמּנגד
וכענן ,ּפׁשעי כעב מחיתי ונאמר: אזּכר. לא ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹוחּטאתי
הּזה בּיֹום ּכי וכתּוב: .גאלּתי ּכי אלי, ׁשּובה ;ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹחּטאתי
ה' לפני חּטאתיכם, מּכל אתכם; לטהר עליכם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹיכּפר
לׁשבטי ּומחלן העֹולם, מן ליׂשראל סלחן אּתה ּכי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָּתטהרּו.
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ּתן ּובכן ּסלה. ,יהללּו יֹום ּבכל ּוקדֹוׁשים קדֹוׁש, ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָוׁשמ
ׁשּבראת; ּכל על ואימת ,מעׂשי ּכל על אלהינּו ה' ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּפחּד
ויעׂשּו הּברּואים, ּכל לפני ויׁשּתחוּו הּמעׂשים, ּכל ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָוייראּו
ׁשּידענּו ּכמֹו - ׁשלם ּבלבב רצֹונ לעׂשֹות אחת, אגּדה ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻכּלם
,ּבימינ ּוגבּורה ּביד עז ,מּלפני ׁשהּׁשלטֹון אלהינּו, ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹה'
ּתהּלה ,לעּמ ּכבֹוד ּתן ּובכן ּׁשּבראת. מה ּכל על נֹורא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוׁשמ
ׂשמחה ;ל למיחלים ּפה ּפתחֹון ,לדֹורׁשי ּתקוה ,ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָליראי
נר ועריכת עבּד לדוד קרן צמיחת ,לעיר ׂשׂשֹון ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלארצ
יעלזּו, ויׁשרים ויׂשמחּו יראּו צּדיקים ואז .מׁשיח יׁשי ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָֹלבן
ּכּלּה הרׁשעה וכל ּפיה; ּתקּפץ ועֹולתה יגילּו ּברּנה ְְְְְֲִִִִִִִַָָָָָָָָָָֻוחסידים
ּומלכּות הארץ. מן זדֹון ממׁשלת תעביר ּכי ּתכלה, ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּכעׁשן
אלהינּו ה' הּוא אּתה - ותמל ותׁשּבר, ּתעקר מהרה ְְְְְֱֲִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹֹהעּליזה
מׁשּכן צּיֹון ּובהר ,עיר ּבירּוׁשלים ,מעׂשי ּכל על מהרה -ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּובׁשה הּלבנה, וחפרה ּכּכתּוב: ּכבֹוד, זקני ונגד .ְְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּכבֹוד
זקניו ונגד ּובירּוׁשלים, צּיֹון ּבהר צבאֹות ה' מל ּכי - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהחּמה
ה' וּיגּבּה ונאמר: ועד. לעֹולם ימל ה' ונאמר: ְְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַָָָֹכבֹוד.
אּתה ּברּו ּבצדקה. נקּדׁש הּקדֹוׁש והאל ּבּמׁשּפט, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָצבאֹות

הּקדֹוׁש. הּמל ֶֶַַָה',
ּומנחה: וׁשחרית ּבערבית הּׁשנה, ראׁש ׁשל אמצעית ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּברכה
הּלׁשֹונֹות, מּכל ּבנּו ורצית העּמים, מּכל בחרּתנּו ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָאּתה
הּגדֹול וׁשמ ,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ּבמצֹותי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוקּדׁשּתנּו
טֹוב יֹום את אלהינּו, ה' לנּו וּתּתן קראת. עלינּו ְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוהּקדֹוׁש
ּבאהבה ּתרּועה זכרֹון הּזה, הּזּכרֹון יֹום את הּזה, קדׁש ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹמקרא
ויבֹוא, יעלה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו מצרים. ליציאת זכר -ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
אּתה. וחּנּון רחּום מל אל ּכי עד וכּו' ירצה יראה, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָיּגיע,
,ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם ּכל על מל אבֹותינּו, ואלהי ְְֱֲִֵֵֵֵַָָָָֹֹֹֻאלהינּו
ּכל על עּז ּגאֹון ּבהדר והֹופע ,ּביקר הארץ ּכל על ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻוהּנׂשא
ּכל ויבין פעלּתֹו, אּתה ּכי ּפעּול ּכל וידע ;ארצ ּתבל ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָיֹוׁשבי
ה' - באּפֹו הּנׁשמה אׁשר ּכל ויאמרּו יצרּתֹו, אּתה ּכי ְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָֹיצּור
ּבמצֹותי קּדׁשנּו מׁשלה. ּבּכל ּומלכּותֹו ,מל יׂשראל ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאלהי
ּכל על מל ה', אּתה ּברּו לעד. וקּים אמת ּודבר ְְְְֱֶֶֶַַַַָָָָָָוכּו'

הּזּכרֹון. ויֹום יׂשראל מקּדׁש ְְְִִֵֵֶַַָָָָהארץ,
ראׁש מּוסף ׁשל אמצעּיֹות ּברכֹות מּׁשלׁש ראׁשֹונה ְְְִִִֶֶַָָָָָָֹֹּברכה

ליציאתהּׁש זכר עד וכּו' העּמים מּכל בחרּתנּו אּתה נה: ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ
ּכסדרן ּתמידין עד וכּו' מארצנּו ּגלינּו חטאינּו ּומּפני ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָמצרים.
יֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום מּוספי את ּכהלכתן, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹּומּוספין
ּכמה ,רצֹונ ּכמצות לפני ונקריב נעׂשה הּזה, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּזּכרֹון
לׁשּבח עלינּו .עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּכתבּת
ּכגֹויי עׂשנּו ׁשּלא ּבראׁשית, ליֹוצר ּגדּלה לתת הּכל, ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻלאדֹון
ׂשם ׁשּלא האדמה, מׁשּפחֹות ּככל ׂשמנּו ולא ְְְְֲֲִֶָָָָָָָָָֹֹהארצֹות,
מׁשּתחוים ׁשהם - המֹונם ּככל גֹורלנּו ולא ּכהם, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹחלקנּו
לפני מׁשּתחוים אנּו יֹוׁשיע. לא לאל ּומתּפללים וריק, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹלהבל
ויֹוסד ׁשמים נֹוטה ׁשהּוא הּוא, ּברּו הּמלכים מלכי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמל
ּבגבהי עּזֹו ּוׁשכינת מּמעל, ּבּׁשמים יקרֹו מֹוׁשב ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻארץ,
זּולתֹו, ואין מלּכנּו אמת עֹוד, ואין אלהינּו הּוא ְְְְֱֱִֵֵֵֵֶַָֹמרֹומים.
הּוא ה' ּכי ,לבב אל והׁשבֹות הּיֹום, וידעּת ּבתֹורתֹו: ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּכּכתּוב
אֹוחילה עֹוד. אין מּתחת, הארץ ועל מּמעל ּבּׁשמים ְֱִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהאלהים

ּבקהל אׁשר לׁשֹון, מענה מּמּנּו אׁשאלה פניו, אחּלה ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאל
מערכי לאדם מפעליו. ּבעד רננֹות אּביעה עּזֹו, אׁשיר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָֻעם
.ּתהּלת יּגיד ּופי ּתפּתח, ׂשפתי אדני, לׁשֹון. מענה ּומה' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלב,
אלהינּו, ה' ל נקּוה ּכן על .חּקי לּמדני ה', אּתה ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻּברּו
הארץ מן ּגּלּולים להעביר ,עּז ּבתפארת מהרה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻלראֹות
ּבני וכל ׁשּדי, ּבמלכּות עֹולם לתּכן יּכרתּון, ּכרֹות ְְְְְְֱִִִֵֵֵַַַַָָָָָוהאלילים
יּכירּו ארץ; רׁשעי ּכל אלי להפנֹות ,בׁשמ יקראּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָבׂשר
ּכל ּתּׁשבע ,ּבר ּכל ּתכרע ל ּכי תבל, יֹוׁשבי ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוידעּו
הּגדֹול ׁשמ ולכבֹוד ויּפלּו, יכרעּו אלהינּו ה' לפני ְְְְְְְֱִִִִֵֶַָָָֹֹלׁשֹון.
לעֹולם עליהם ותמל ,מלכּות על כּלם ויקּבלּו יּתנּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻיקר

ּבכבֹוד,ועד ּתמל עד ּולעֹולמי היא, ׁשּל הּמלכּות ּכי . ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
הּביט לא וכתּוב: ועד. לעֹולם ימל ה' :ּבתֹורת ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹֹּכּכתּוב
עּמֹו, אלהיו ה' ּביׂשראל; עמל ראה ולא ּביעקב, ְְְְֱֲִִֵֶַָָָָָָָֹֹֹאון
ראׁשי ּבהתאּסף ,מל ביׁשרּון ויהי וכתּוב: ּבֹו. מל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּותרּועת
לה' ּכי לאמר: ּכתּוב קדׁש ּובדברי יׂשראל. ׁשבטי יחד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹעם,
לבׁש לבׁש; ּגאּות ,מל ה' וכתּוב: ּבּגֹוים. ּומׁשל ְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹהּמלּוכה,
ה' ימל וכתּוב: ּתּמֹוט. ּבל ּתבל ּתּכֹון אף התאּזר, עֹוז ְְְִִִִֵֵַַַָָֹה',
ׂשאּו וכתּוב: יּה. הללּו ודֹור; לדֹור צּיֹון אלהי ְְְְְֱִִַַָָָָֹלעֹולם,
הּכבֹוד. מל ויבֹוא עֹולם, ּפתחי והּנׂשאּו ראׁשיכם, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשערים
ׂשאּו מלחמה. ּגּבֹור ה' וגּבֹור, עּזּוז ה' - הּכבֹוד מל זה ְְְִִִִִֶֶֶַָָָמי
מי הּכבֹוד. מל ויבֹוא עֹולם, ּפתחי ּוׂשאּו ראׁשיכם, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשערים
סלה. הּכבֹוד, מל הּוא צבאֹות, ה' - הּכבֹוד מל זה ְֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּוא
יׂשראל מל ה' אמר ּכה נאמר: הּנביאים עבדי ידי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹועל
אין ּומּבלעדי אחרֹון, ואני ראׁשֹון אני צבאֹות: ה' ְְְֲֲֲֲִִִִֵַַַַָָוגֹואלֹו,
הר את לׁשּפט צּיֹון, ּבהר מֹוׁשעים ועלּו וכתּוב: ְְְְֱִִִִִֶַַָָֹֹאלהים.
ּכל על למל ה' והיה וכתּוב: הּמלּוכה. לה', והיתה ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָעׂשו;
ה', ּובתֹורת אחד. ּוׁשמֹו אחד, ה' יהיה ההּוא ּבּיֹום ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָהארץ,
אלהינּו אחד. ה' אלהינּו, ה' יׂשראל; ׁשמע, לאמר: ְְֱֱִֵֵֵֵֶַָָָֹֹֹּכתּוב
עד וכּו' ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם ּכל על מל אבֹותינּו, ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻואלהי
ּודבר עד וכּו' ּבמצֹותי וקּדׁשנּו מׁשלה. ּבּכל ְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹּומלכּותֹו

וקּי מקּדׁשאמת הארץ, ּכל על מל ה', אּתה ּברּו לעד. ם ְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּבּמׁשּפט יעמיד הּיֹום עֹולם, הרת הּיֹום הּזּכרֹון. ויֹום ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָיׂשראל
- ּכבנים אם ּכעבדים: אֹו ּכבנים, אם עֹולמים, יצּורי ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָּכל
ל עינינּו - ּכעבדים ואם ּבנים; על אב ּכרחם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָרחמנּו

קדֹוׁש. מׁשּפטנּו, לאֹור ותֹוציא ׁשּתחּננּו עד ְְְְִִֵֵֶַָָָָתלּויֹות,
קדם; יצּורי ּכל ּופֹוקד עֹולם, מעׂשה זֹוכר אּתה ׁשנּיה: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּברכה
ּכי ׁשּמּבראׁשית; נסּתרֹות והמֹון ּתעלּומֹות, ּכל נגלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָלפני
אּתה ;עיני מּנגד נסּתר ואין ,כבֹוד כּסא לפני ׁשכחה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאין
הּכל מּמּך. נכחד לא הּיצּור ּכל וגם הּמפעל, ּכל את ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹזֹוכר
הּדֹורֹות; ּכל סֹוף עד ּומּביט צֹופה אלהינּו, ה' לפני ְֱִֵֶֶַַַָָָֹּגלּוי
ּולהּזכר ונפׁש, רּוח ּכל ּבֹו להּפקד זּכרֹון חק תביא ְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹּכי
ּכזאת מראׁשית, ּתכלית. לאין ּברּיֹות והמֹון רּבים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָֹמעׂשים
,מעׂשי ּתחּלת הּיֹום זה ּגּלית. אֹותּה ּומּלפנים, ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָהֹודעּת;
לאלהי מׁשּפט הּוא, ליׂשראל חק ּכי ראׁשֹון; ליֹום ְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹזּכרֹון
איזֹו לּׁשלֹום, איזֹו לחרב איזֹו יאמר, ּבֹו הּמדינֹות ועל ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹיעקב.
לחּיים להזּכירם יּפקדּו, ּבֹו ּוברּיֹות לׂשבע. איזֹו ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹלרעב
לפני הּיצּור ּכל זכר ּכי הּזה, ּבּיֹום נפקד לא מי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹולּמות.
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מחׁשבֹות גבר, מצעדי ועלילֹות ּופקּדתֹו, איׁש מעׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֻּבא:
ׁשּלא איׁש אׁשרי איׁש. מעללי ּכל ויצרי ותחּבּולֹותיו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאדם
יּכׁשלּו, לא לעֹולם דֹורׁשי ּכי ;ּב יתאּמץ אדם ּובן ,ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹיׁשּכח
ּבאהבה נח את הלא .ּב החֹוסים ּכל לנצח ּתכלים לא ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹוגם
הּמּבּול מי את ּבהביא ,רחמי ּבהמֹון וּתפקדהּו ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָזכרּת,
לפני ּבא זכרֹונֹו ּכן על מעלליהם. רע מּפני ּבׂשר ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלׁשחת
ּכחֹול וצאצאיו ּתבל, ּכעפרֹות זרעֹו להרּבֹות אלהינּו, ְְְְְְְֱֱֵֵֵֶַַַָָֹה'
החּיה ּכל ואת נח, את אלהים וּיזּכר :ּבתֹורת ּכּכתּוב ְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹהּים.
על רּוח אלהים וּיעבר ּבּתבה; אּתֹו אׁשר הּבהמה ּכל ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹואת
נאקתם, את אלהים וּיׁשמע וכתּוב: הּמים. וּיׁשּכּו ְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהארץ,
יעקב. ואת יצחק את אברהם את ּבריתֹו, את אלהים ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹוּיזּכר
ואף יצחק, ּבריתי את ואף יעקֹוב; ּבריתי את וזכרּתי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָוכתּוב:
ּכתּוב קדׁש ּובדברי אזּכר. והארץ אזּכר, אברהם ּבריתי ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹאת
נתן טרף ה'. ורחּום חּנּון לנפלאתיו, עׂשה זכר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאמר:
ּדבר ּבריתֹו, לעֹולם זכר ונאמר: ּבריתֹו. לעֹולם יזּכר ְְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָֹליראיו,
ּכרב וּיּנחם ּבריתֹו, להם וּיזּכר ונאמר: ּדֹור. לאלף ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹצּוה
וקראת הלֹו לאמר: ּכתּוב הּנביאים עבדי ידי ועל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹחסדיו.
,נעּורי חסד ל זכרּתי ה': אמר ּכה - לאמר ירּוׁשלים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹבאזני
זרּועה. לא ּבארץ ּבּמדּבר, אחרי לכּת ;ּכלּולֹותי ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאהבת
והקימֹותי ,נעּורי ּבימי אֹות ּבריתי את אני וזכרּתי ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָוכתּוב:
ילד אם אפרים, לי יּקיר הבן וכתּוב: עֹולם. ּברית ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָל
המּו ּכן על עֹוד; אזּכרּנּו זכֹור בֹו, דּברי מּדי ּכי - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשעׁשּועים
אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה'. נאם ארחמּנּו, רחם לֹו, ְֱֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַֹֹֻמעי
וחּנּון רחּום מל אל ּכי עד וכּו' יראה יּגיע, ויבֹוא, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָיעלה
יׁשּועה ּבפקּדת ּופקדנּו ,מּלפני טֹוב ּבזּכרֹון וזכרנּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻאּתה.
הּברית את אלהינּו, ה' לנּו ּוזכר קדם. ׁשמי מּׁשמי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹורחמים
ּבהר אבינּו לאברהם נׁשּבעּת אׁשר הּׁשבּועה ואת החסד ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָואת
ּגּבי על ּבנֹו יצחק את ׁשעקד העקדה לפני ותראה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמֹורּיה.
יכּבׁשּו ּכן ׁשלם. ּבלבב רצֹונ לעׂשֹות רחמיו וכבׁש ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּמזּבח,

עּמנּורח ותתנהג ,מּדֹותי על רחמי ויּגלּו ,ּכעס את מי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ
ׁשמ ּובעבּור הּדין. ּבמּדת עּמנּו ּתתנהג ואל רחמים, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַָּבמּדת
וקּים .ּומּנחלת ,ּומעיר יׂשראל, מעּמ אּפ יׁשּוב ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּגדֹול,
מׁשה ידי על ּבתֹורת ׁשהבטחּתנּו הּדבר את אלהינּו, ה' ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלנּו
אֹותם הֹוצאתי אׁשר ראׁשֹונים, ּברית להם וזכרּתי :ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָעבּד
ּכי ה'. אני לאלהים, להם להיֹות הּגֹוים לעיני מצרים ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹמארץ
כּסא לפני ׁשכחה אין ּכי מעֹולם, אּתה הּנׁשּכחֹות ּכל ְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָזֹוכר
אּתה ּברּו ּתזּכר. הּיֹום לזרעֹו אבינּו יצחק ועקדת ,ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹכבֹוד
ּכל ּבּמׁשּפט יעמיד הּיֹום עֹולם, הרת הּיֹום הּברית. זֹוכר ְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָה',
רחמנּו - ּכבנים אם ּכעבדים: אֹו ּכבנים, אם עֹולמים, ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָיצּורי
עד תלּויֹות, ל עינינּו - ּכעבדים ואם ּבנים; על אב ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָּכרחם

קדֹוׁש. מׁשּפטנּו, לאֹור ותֹוציא ְְְִִֵֵֶָָָָׁשּתחּננּו
,קדׁש עם על ּכבֹוד ּבענן נגלית אּתה ׁשליׁשית: ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָּברכה
עליהם ונגלית ,קֹול הׁשמעּתם הּׁשמים מן עּמהם; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלדּבר
ּוברּיֹות ,מּלפני חל ּכּלֹו העֹולם ּכל ּגם טהר. ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻּבערּפלי
ללּמד סיני, הר על מלּכנּו ּבהּגלֹות מּמּך, חרדּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבראׁשית
ודּברֹות ,קֹול הֹוד את וּתׁשמיעם ּומצוֹות. ּתֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָלעּמ
ּובקֹול נגלית, עליהם ּוברקים ּבקֹולֹות אׁש; מּלהבי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָקדׁש

הּׁשליׁשי בּיֹום ויהי :ּבתֹורת ּכּכתּוב הֹופעּת. עליהם ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשֹופר
וקֹול ההר, על ּכבד וענן ּוברקים קֹולֹות ויהי הּבקר, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹּבהיֹות
ויהי וכתּוב: ּבּמחנה. אׁשר העם ּכל וּיחרד מאד; חזק ְְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשֹופר
יענּנּו והאלהים ידּבר, מׁשה מאד; וחזק הֹול [ה]ּׁשֹופר, ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹקֹול
הּלּפידם ואת הּקֹולֹות את רֹואים העם וכל וכתּוב: ְְְְִִִֶֶַַַָָָָבקֹול.
וּיעמדּו וּינעּו, העם וּירא עׁשן; ההר ואת הּׁשֹופר, קֹול ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻואת

ּבתרּועה;מרחק אלהים עלה לאמר: ּכתּוב קדׁש ּובדברי . ְְְְְֱִִִֵֵֵָָָָָָֹֹֹ
לפני הריעּו ׁשֹופר, וקֹול ּבחצֹוצרֹות וכתּוב: ׁשֹופר. ּבקֹול ְְְְְֲִִֵַָָָָה',
הללּוהּו ּבקדׁשֹו, אל הללּו - יּה הללּו וכתּוב: ה'. ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָהּמל
הללּוהּו ּגדלֹו. ּכרב הללּוהּו ּבגבּורֹותיו, הללּוהּו עּזֹו. ְְְְְְְִִִַַַַָֹֻֻּברקיע
ּומחֹול, ּבתף הללּוהּו וכּנֹור. ּבנבל הללּוהּו ׁשֹופר, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָֹּבתקע
הללּוהּו ׁשמע, ּבצלצלי הללּוהּו ועּגב. ּבמּנים ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָֻהללּוהּו
ידי ועל יּה. הללּו יּה, ּתהּלל הּנׁשמה ּכל תרּועה. ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָֹּבצלצלי
ּכנׂשא - ארץ וׁשכני תבל יׁשבי ּכל נאמר: הּנביאים ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹעבדי
ּבּיֹום והיה וכתּוב: ּתׁשמעּו. ׁשֹופר וכתקֹוע ּתראּו, הרים ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָנס
אּׁשּור ּבארץ האבדים ּובאּו ּגדֹול, ּבׁשֹופר יּתקע ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹההּוא,
הּקדׁש, ּבהר לה' והׁשּתחוּו מצרים; ּבארץ ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹוהּנּדחים
וה' חּצֹו; כּברק ויצא יראה, עליהם וה' וכתּוב: ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבירּוׁשלים.
יגן צבאֹות ה' ּתימן. ּבסערֹות והל יתקע, ּבּׁשֹופר ְְְְֱֲִִֵֵַַַָָָָָָֹאלהים
ּגדֹול ּבׁשֹופר ּתקע .ּבׁשלֹומ עּמ על ּתגן ּכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָעליהם,
ּפזּורינּו וקרב ּגלּיֹותינּו, ּכל את לקּבץ נס וׂשא ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֻלחרּותנּו,
לצּיֹון והביאנּו ארץ; מּירּכתי ּכּנס ּונפּוצֹותינּו הּגֹוים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָמּבין
וׁשם עֹולם. ּבׂשמחת מקּדׁש ּבית ולירּוׁשלים ּברּנה, ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָעיר
:עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ּכמצּוה ,לפני ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻנעׂשה
ּותקעּתם חדׁשיכם, ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּוביֹום
לזּכרֹון לכם והיּו ׁשלמיכם; זבחי ועל עלתיכם על ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּבחצצרת
אּתה ׁשֹופר קֹול ׁשֹומע ּכי אלהיכם. ה' אני אלהיכם, ְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹלפני
ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו .ּל ּדֹומה ואין ּתרּועה ּומאזין ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָמעֹולם,

ּת עֹולם,קֹול הרת הּיֹום ּברחמים. הּיֹום יׂשראל עּמֹו רּועת ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָ
אֹו ּכבנים, אם עֹולמים, יצּורי ּכל ּבּמׁשּפט יעמיד ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָהּיֹום
ואם ּבנים; על אב ּכרחם רחמנּו - ּכבנים אם ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָּכעבדים:
לאֹור ותֹוציא ׁשּתחּננּו עד תלּויֹות, ל עינינּו - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָּכעבדים

קדֹוׁש. ְִֵָָמׁשּפטנּו,
וׁשחרית ּבערבית הּכּפּורים, צֹום יֹום ׁשל אמצעית ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָּברכה
מּכל ּבנּו ורצית העּמים מּכל בחרּתנּו אּתה ּונעילה: ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָָָָּומנחה
,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ּבמצֹותי וקּדׁשּתנּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלׁשֹונֹות,
אלהינּו, ה' לנּו וּתּתן קראת. עלינּו והּקדֹוׁש הּגדֹול ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוׁשמ
למחילה הּזה, הּכּפּורים יֹום את הּזה, קדׁש מקרא יֹום ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹאת
ליציאת זכר - ּבאהבה עֹונֹותינּו ּכל על ּבֹו ּולכּפר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָולסליחה
ּכי עד וכּו', ויבֹוא יעלה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹמצרים.
מחֹול אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו אּתה. וחּנּון רחּום מל ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹאל
ּפׁשעינּו והעבר מחה הּזה, הּכּפּורים צֹום ּביֹום ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָלעֹונֹותינּו
למעני, פׁשעי מֹוחה הּוא אנכי אנכי ּכאמּור: ,עיני ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמּנגד
וכענן ,ּפׁשעי כעב מחיתי ונאמר: אזּכר. לא ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹוחּטאתי
הּזה בּיֹום ּכי וכתּוב: .גאלּתי ּכי אלי, ׁשּובה ;ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹחּטאתי
ה' לפני חּטאתיכם, מּכל אתכם; לטהר עליכם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹיכּפר
לׁשבטי ּומחלן העֹולם, מן ליׂשראל סלחן אּתה ּכי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָּתטהרּו.
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ׁשּלּמדּתנּו, ּתֹורת על עבדים, מּבית ּופדיתנּו מצרים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמארץ
מֹודים אנּו אלהינּו, ה' ּכּלם ועל ׁשהֹודעּתנּו. רצֹונ חּקי ְְְֱִֵֵֶַַַָָָָֹֻֻעל
ּוברכּת וׂשבעּת; "ואכלּת, ּכאמּור: - ׁשמ את ּומברכים ְְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָָל
אּתה ּברּו ."ל נתן אׁשר הּטבה הארץ על ,אלהי ה' ֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאת
,עּמ יׂשראל על אלהינּו, ה' רחם הּמזֹון. ועל הארץ על ְְֱִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹה',
הּבית ועל ,ּכבֹוד מׁשּכן צּיֹון ועל עיר ירּוׁשלים ְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָועל
מׁשיח ּדוד ּבית ּומלכּות עליו, ׁשמ ׁשּנקרא והּקדֹוׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּגדֹול
ּכאׁשר ּבקרֹוב, ירּוׁשלים את ּובנה ּבימינּו. למקֹומּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתחזיר
אמן. ירּוׁשלים. את ּברחמיו ּבֹונה ה', אּתה ּברּו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּדּברּת.
מלּכנּו, אבינּו, האל, העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּברּו
הּטֹוב הּמל יעקב, קדֹוׁש קדֹוׁשנּו, ּבֹוראנּו, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַֹאּדירנּו,
טּוב. וכל ורחמים וחסד חן ּגֹומלנּו הּוא יֹום ׁשּבכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוהּמטיב,
נצחים. לנצח יתּפאר הרחמן דֹורים. לדֹורי יׁשּתּבח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהרחמן
ּולבנין הּמׁשיח, לימֹות יזּכנּו הרחמן ּבכבֹוד. יפרנסנּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָהרחמן
מלּכֹו, יׁשּועֹות מגּדֹול הּבא. העֹולם ּולחּיי הּמקּדׁש, ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּבית
רׁשּו ּכפירים עֹולם. עד ּולזרעֹו לדוד למׁשיחֹו חסד ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹועׂשה
ּכי טֹוב, ּכי לה' הֹודּו טֹוב. כל יחסרּו לא ה' ודרׁשי ְְְְְִִֵֵַַָָֹֹורעבּו,

חסּדֹו. ְְַָלעֹולם
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו לפניה: מבר ּבנביא, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמפטיר

ּבנביא ּבחר אׁשר ּבדבריהםהעֹולם, ורצה טֹובים, ים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ
ּובמׁשה ּבּתֹורה, הּבֹוחר ה', אּתה ּברּו ּבאמת. ְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּנאמרים

והּצדק. האמת ּובנביאי עּמֹו, ּוביׂשראל ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָעבּדֹו,
צּור העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו לאחריה: ְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּומבר
האֹומר הּנאמן, האל הּדֹורֹות. ּבכל הּצּדיק העֹולמים, ְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּכל
נאמן והּצדק; האמת ּדבריו ּכל אׁשר ּומקּים, מדּבר ְְְְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹועׂשה,
לא אחֹור מּדברי ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו, הּוא ְְְְֱֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹאּתה
הּנאמן האל ה', אּתה ּברּו אּתה. נאמן אל ּכי ריקם, ֱֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָיׁשּוב
נפׁש לעגּומת חּיינּו, בית היא ּכי צּיֹון, על רחם ּדבריו. ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבכל
ה', אּתה ּברּו מהרה. ותּבנה ּבימינּו, ּבמהרה נקם ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹּתנקם
ּתרּום וקרנֹו תצמיח, מהרה ּדוד צמח את ירּוׁשלים. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבֹונה
ועל הּתֹורה על ּדוד. מגן ה', אּתה ּברּו .ְִִֵֶַַַַָָָָָָּביׁשּועת
לקדּׁשה אלהינּו ה' לנּו ׁשּנתּת הּזה הּמנֹוח יֹום ועל ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻהּנביאים,
ּברּו .ׁשמ את מברכין אנּו הּכל, על - ּולתפארת ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹלכבֹוד
יֹום ועל אֹומר: הּוא טֹוב, ּוביֹום הּׁשּבת. מקּדׁש ה', ְְְֵֵַַַַַָָאּתה
ּברּו ּולׂשמחה. לׂשׂשֹון לנּו ׁשּנתּת הּזה קדׁש מקרא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹטֹוב

והּזמּנים. יׂשראל מקּדׁש ה', ְְְְִִֵֵַַַַָָאּתה
מקּדׁש וחֹותם: ׁשניהן ּכֹולל טֹוב, ויֹום ׁשּבת היה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָואם
ּבברכה ּבּתפּלה חֹותם ׁשהּוא ּבּנסח והּזמּנים. ויׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּׁשּבת
זֹו. אחרֹונה ּבברכה חֹותם הּוא ּכ הּיֹום, ּבאֹותֹו ְְְֲִִֵֶַַָָָָָאמצעית
ׁשּבת, ּבכל הּנביאים מן לקרֹות העם רב ׁשּנהגּו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹהענינֹות

הן: ואּלּו ּבהן; ְְִִֵֵֶַָּומפטירין
הּדברים, "אּלה עד ּבֹו", אתמ עבּדי "הן - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבראׁשית
אזנכם "הּטּו עד עקרה", "רּני - נח עזבּתים"; ולא ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹֹעׂשיתים
יׂשראל "אלהי עד תדּמיּוני", מי "ואל - ל ל אלי"; ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּולכּו
אחת", "ואּׁשה - וּירא ּביׁשעיה; הּׁשלׁש אּלּו אעזבם", ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלא
-] ׂשרה חּיי וּיהיּו ּבמלכים; וּתצא", ּבנּה, את "וּתּׂשא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָעד
ּתחּלת לעֹולם", ּדוד הּמל אדֹוני "יחי עד - ּדוד"] והּמל"ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

"וערבה עד ה'", ּדבר "מּׂשא - יצחק ּתֹולדת אּלה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹמלכים;
עד תלּואים", "ועּמי - יעקב וּיצא עׂשר; ּבתרי ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָֹלה'",
"חזֹון - יעקב וּיׁשלח עׂשר; ּבתרי ה'", העלה ְְְֱֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹ"ּובנביא
אמר "ּכה - יעקב וּיׁשב עׂשר; ּבתרי ספרֹו, סֹוף עד ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֹעבדיה",
ּבתרי ׁשאג", "אריה עד יׂשראל", ּפׁשעי ׁשלׁשה על ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹה',
ׁשלמה", הּמל "ויהי עד ׁשלמה", "וּייקץ - מּקץ ויהי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹעׂשר;
"וידעּו עד עץ", ל קח אדם, בן "ואּתה - וּיּגׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָּבמלכים;
ימי "וּיקרבּו - יעקב ויחי ּביחזקאל; ה'", אני ּכי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַֹהּגֹוים,

ּבמלכים. ּדוד", ּכּסא על יׁשב "ּוׁשלמה עד ְְִִִִִֵַַַָָָָֹֹּדוד",
ּבּגֹוים", ׁשם ל "וּיצא עד הֹודע", אדם, "ּבן - ׁשמֹות ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואּלה
עד יׂשראל", לבית עֹוד יהיה "ולא - וארא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּביחזקאל;

-"אצמיח ּפרעה אל ּבא ּביחזקאל; יׂשראל", לבית קרן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
ּבׁשּלח ויהי ּביׁשעיה; ה'", ּברכֹו "אׁשר עד מצרים", ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָ"מּׂשא
הארץ", "וּתׁשקט עד "וּיכנע", מן ּדבֹורה, ׁשירת -ְְְִִִֶַַַַַַָָָֹ
עד עזּיהּו", הּמל מֹות "ּבׁשנת - יתרֹו וּיׁשמע ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֻּבׁשֹופטים;
"הּדבר - הּמׁשּפטים ואּלה ּביׁשעיה; הּמׂשרה", ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ"לםרּבה
ליֹונדב", איׁש יּכרת "לא עד ירמיהּו", אל היה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹאׁשר
עד לׁשלמה", חכמה נתן "וה' - ּתרּומה לי ויקחּו ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָָֹֹּבירמיה;
"הּגד - ּתצּוה ואּתה ּבמלכים; יׂשראל", ּבני ּבתֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"וׁשכנּתי
תּׂשא ּכי ּביחזקאל; אתכם", "ורציתי עד יׂשראל", ּבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאת
יזרעאלה", וּיל" עד אלּיהּו", אל היה ה' "ּודבר -ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
"וּתּתם עד וּיּקח", ׁשלמה, הּמל "וּיׁשלח - וּיקהל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹֹּבמלכים;
את חירֹום "וּיעׂש - פקּודי אּלה ּבמלכים; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמלאכת",

ּבמלכים. הּפנימי", הּבית "לדלתֹות עד ְְְְִִִִִִַַַַַַָֹהּכּירֹות",
יׂשראל", מל ה' אמר "ּכה עד לי", יצרּתי זּו "עם - ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוּיקרא
באּלה "ּכי עד ספּו", "עלֹותיכם - אהרן את צו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּביׁשעיה;
עֹוד "וּיסף - הּׁשמיני ּבּיֹום ויהי ּבירמיה; ה'", נאם ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹֻחפצּתי,
ּכי אּׁשה ּבׁשמּואל; עׂשה", ל ,ּבלבב אׁשר "ּכל עד ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹּדוד",
ארץ", "ּכברת עד ׁשליׁשה", מּבעל ּבא "ואיׁש - ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָתזריע
"וארּבעה אליׁשע", "וּיאמר - ּתהיה זאת ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָֹֹּבמלכים;
ּבמלכים; ּפניו", מעל הׁשליכם "ולא עד ּומדּלג ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹאנׁשים",
ּגֹויים", לעיני ּב "ונחלּת עד "התׁשּפט", - מֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָֹאחרי
"צבי עד יׂשראל", מּזקני אנׁשים "ּבאּו - קדׁשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹּביחזקאל;
הלוּים", "והּכהנים - אמר ּביחזקאל; הארצֹות", לכל ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַָָָֹֹהיא
"ה' - סיני ּבהר ּביחזקאל; העֹוף", מן ּוטרפה "נבלה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָעד
ּבחּקתי אם ּבירמיה; וארפא", ה' "רפאני עד ּומעּזי", ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֻֻֻעּזי
העֹובדים מּיד "והּצלּתים עד יׂשראל", רֹועי על "הּנבא -ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ

ּביחזקאל. ְִֵֶֶָּבהם",
לי וארׂשּתי" עד יׂשראל", ּבני מסּפר "והיה - סיני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָּבמדּבר
עד מּצרעה", אחד איׁש "ויהי - נׂשא עׂשר; ּבתרי ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּבאמּונה",
עד וׂשמחי", "רּני - ּבהעלת ּבׁשֹופטים; הּנער", ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָֹ"וּיגּדל
יהֹוׁשע "וּיׁשלח - ל ׁשלח עׂשר; ּבתרי יּסדּו", זרּבבל ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻֻ"ידי
הארץ", יֹוׁשבי ּכל נמגּו [וגם] "(וכי) עד הּׁשּטים", מן נּון ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבן
יּטׁש לא "ּכי עד ׁשמּואל", "וּיאמר - קרח וּיּקח ְִִִִֵֶַַַַַַֹֹֹֹֻּביהֹוׁשע;

הּגלעד "ויפּתח - חּקת זאת ּבׁשמּואל; עּמֹו", את עדה' י", ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֻ
ׁשארית "והיה - ּבלק וּירא ּבׁשֹופטים; ימימה", ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָ"מּימים
- ּפינחס עׂשר; ּבתרי ,"אלהי עם לכת "והצנע עד ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹיעקב",
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אלהינּו וסֹולח. מֹוחל מל לנּו אין ,ּומּבלעדי ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻיׁשרּון;
עד וכּו', ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם ּכל על מל אבֹותינּו, ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻואלהי
,ּבתֹורת חלקנּו ותן ּבמצֹותי קּדׁשנּו מׁשלה. ּבּכל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּומלכּותֹו
לעבד לּבנּו וטהר ;ּביׁשּועת נפׁשנּו וׂשּמח מּטּוב ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוׂשּבענּו
ּכל על מל ה', אּתה ּברּו לעד. וקּים אמת ּודבר ְְְֱֱֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבאמת,
מקּדׁש יׂשראל, ּבית עּמֹו לעוֹונֹות וסֹולח מֹוחל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהארץ,

הּכּפּורים. ויֹום ְְִִִֵַָיׂשראל
וכּו', העּמים מּכל בחרּתנּו אּתה מּוסף: ׁשל אמצעית ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָּברכה
ּתמידין עד וכּו', חטאינּו ּומּפני מצרים. ליציאת זכר ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָעד
הּזה, קדׁש מקרא יֹום מּוספי ואת ּכהלכתן, ּומּוספין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּכסדרן
,רצֹונ ּכמצות לפני ונקריב נעׂשה הּזה, הּכּפּורים צֹום ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָיֹום
אלהינּו .עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכמֹו
עד וכּו', הּזה ּבּיֹום לעוֹונֹותינּו מחֹול אבֹותינּו, ְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַֹואלהי
ואלהי אלהינּו וסֹולח. מֹוחל מל לנּו אין ,ְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּומּבלעדי
מׁשלה. ּבּכל ּומלכּותֹו עד וכּו', העֹולם ּכל על מל ְְְֲֵַַַַָָָָָָֹֹאבֹותינּו,
הּכּפּורים. ויֹום יׂשראל מקּדׁש עד וכּו', ּבמצֹותי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָקּדׁשנּו
'ּכמֹו אֹומר: ּכׁשהּוא הּמּוספין, ּתפּלֹות ּבכל העם ְְְְֲִִֵֶַָָָָָנהגּו
קרּבנֹות מזּכיר ,'עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּכתבּת
הּפסּוקים; אֹותן וקֹורא ּבּתֹורה, ּכתּובין ׁשהן ּכמֹו הּיֹום ְְְְִִֵֵֶַַַָָאֹותֹו
,'ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת 'ּכמֹו ׁשאמר ּכיון הזּכיר, לא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹואם

.צרי אינֹו ִֵָׁשּוב

ה'תשע"ב סיון כ"ח שני יום

לפני ּתבא - אבֹותינּו ואלהי אלהינּו אּנא הּוּדּוי: ְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹֹנסח
פנים עּזי אנּו ׁשאין מּתחּנתנּו; מלּכנּו ּתתעּלם ואל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּתפּלתנּו,
חטאנּו'. ולא אנחנּו, 'צּדיקים :לפני ׁשּנאמר ערף, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּוקׁשי
ּדּברנּו ּגזלנּו, ּבגדנּו, אׁשמנּו, ואבֹותינּו: אנחנּו חטאנּו ְְְְְֲֲֲִֵַַַַַַָָָָָָאבל
רע, יעצנּו ׁשקר, טפלנּו חמסנּו, זדנּו, והרׁשענּו, העוינּו, ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּדפי,
צררנּו, ּפׁשענּו, עוינּו, סררנּו, נאצנּו, מרדנּו, לצנּו, ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָּכּזבנּו,
סרנּו ּתעּתענּו; ּתעבנּו, ּתעינּו, ׁשחתנּו, רׁשענּו, ערף, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹקּׁשינּו

הּטֹובי ּומּמׁשּפטי צּדיקמּמצֹותי ואּתה לנּו. ׁשוה ולא ם, ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
מה הרׁשענּו. ואנחנּו עׂשית, אמת ּכי עלינּו, הּבא ּכל ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָעל
ׁשחקים. ׁשֹוכן ,לפני ּנסּפר ּומה מרֹום; יֹוׁשב ,לפני ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּנאמר
עֹולם, רזי יֹודע אּתה יֹודע. אּתה והּנגלֹות הּנסּתרֹות ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹהלא
ורֹואה בטן, חדרי ּכל חֹופׁש אּתה חי; כל סתרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָותעלּומֹות
.עיני מּנגד נסּתר ואין מּמּך, נעלם ּדבר ּכל אין ולב. ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָכליֹות
לנּו ׁשּתמחל אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' מּלפני רצֹון ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹֹיהי
לכל ותסלח עֹונֹותינּו, ּכל על לנּו ּותכּפר חּטאתינּו, ּכל ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָֹעל
חטא ועל ּבׁשגגה, לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּפׁשעינּו:
ועל ּבּסתר, לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ּבזדֹון, לפני ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחטאנּו
לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ּבגלּוי, לפני ׁשחטאנּו ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָחטא
ׁשאנּו חטאים ועל ּברצֹון; לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבאנס,
לא עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל עׂשה, עליהן ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחּיבין
לא עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל לעׂשה, ׁשּנּתק ְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹתעׂשה
חטאים ועל קרּבן, עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָתעׂשה,
ׁשאנּו חטאים ועל ארּבעים, מלקּות עליהן חּיבין ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאנּו
חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל ׁשמים, ּבידי מיתה עליהן ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּיבין

מיתֹות ארּבע עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל ּכרת, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעליהן
ועל לנּו, הּגלּויים על ּוסקילה. ׂשרפה והרג, חנק - ּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבית
ה' לפני אמרנּום ּכבר - לנּו הּגלּויים לנּו; ּגלּויין ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשאינן
יֹודע ואּתה ּכּלם. על חטאנּו - לנּו ּגלּויין וׁשאינן ְְְֱִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻאלהינּו;
לנּו והּנגלת, אלהינּו; לה' "הּנסּתרת, ּכּכתּוב: הּנסּתרֹות, ְְְְֱִִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹּכל
ּכי הּזאת". הּתֹורה ּדברי ּכל את לעׂשֹות עֹולם, עד ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּולבנינּו

ליׂשר סלחן יׁשרּון,אּתה לׁשבטי ּומחלן העֹולם, מן אל ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻ
ׁשּלא עד אלהי, וסֹולח. מֹוחל מל לנּו אין ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּומּבלעדי
עפר נֹוצרּתי. לא ּכאּלּו ׁשּנֹוצרּתי, ועכׁשו כדאי; איני ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹנֹוצרּתי,
ּככלי אלהי, ה' לפני אני הרי ּבמיתתי. וחמר קל ּבחּיי, ְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹאני
ׁשּלא אלהי, ה' מּלפני רצֹון יהי ּוכלּמה. בּוׁשה ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹֹמלא
ידי על לא הרּבים, ּברחמי מחק - ּׁשחטאתי ּומה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאחטא,
מתוּדה הּזה ּכּסדר וכּו'. פי אמרי לרצֹון יהיּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָיּסּורין.
צּבּור. ׁשליח ּבין יחיד, ּבין ּומנחה, ּומּוסף וׁשחרית ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָּבערבית
'ׂשים ׁשּגֹומר אחר ּתפּלתֹו, אחר זה וּדּוי אֹומר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוהּיחיד
אֹומרֹו צּבּור ּוׁשליח ּפסיעֹות, ׁשלׁש ׁשּיפסע קדם ְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹׁשלֹום',
ואלהי 'אלהינּו ׁשּיאמר קדם אמצעית; ּברכה ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹּבאמצע
ּכ ואחר הּזה, ּכּסדר מתוּדה וכּו', לעֹונֹותינּו' מחל ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹאבֹותינּו,

וכּו'. הּכּפּורים' צֹום ּביֹום לעֹונֹותינּו 'מחל ְְְֲִִֵֵַַֹאֹומר:
מרֹום; יֹוׁשב ,לפני ּנאמר מה הּזה: ּכּסדר מתוּדה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבּנעילה
מּלמנֹות, רּבּו עֹונֹותינּו ּכי ׁשחקים. ׁשֹוכן ,לפני ּנסּפר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמה
חסּדנּו, מה חּיינּו, מה אנּו, מה מּלסּפר: עצמּו ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹוחּטאתינּו
הלא אלהינּו. ה' ,לפני ּנאמר מה ּמעׂשינּו, מה ּצדקנּו, ְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹמה
וחכמים היּו, ּכלא - הּׁשם ואנׁשי ,לפני ּכאין - הּגּבֹורים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּכל
ּתהּו, מעׂשינּו ּכל ּכי הׂשּכל. ּכבלי - ּונבֹונים מּדע, ּכבלי -ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹ
"ּומֹותר :קדׁש ּבדברי ּכּכתּוב ;לפני הבל חּיינּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוימי
הבּדלּת אּתה אבל הבל". הּכל ּכי אין, - הּבהמה מן ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹהאדם
מה ל יאמר מי ּכי ;לפני לעמד וּתּכירהּו מראׁש, ְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֹאנֹוׁש

יֹוםּתעׂשה; את אלהינּו, לנּו וּתּתן .ל ּיּתן מה יצּדק, ואם ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
נחּדל למען חּטאתינּו, לכל מחילה קץ הּזה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּכּפּורים
ּכּדבר - ׁשלם ּבלבב רצֹונ חּקי לעׂשֹות ונׁשּוב ידינּו, ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻמעׁשק
יעזב קרֹוב. ּבהיֹותֹו קראהּו ּבהּמצאֹו, ה' ּדרׁשּו ְְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָֹֻׁשּנאמר:
וירחמהּו, ה' אל ויׁשֹוב מחׁשבֹותיו; און ואיׁש ּדרּכֹו, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָרׁשע
טֹוב סליחֹות, אלֹוּה ואּתה לסלח. ירּבה ּכי אלהינּו ְְְְְֱֱִִִֵֶֶַַַַָֹֹואל
להׁשיב, מרּבה חסד; ורב אּפים אר ורחּום, חּנּון ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּומטיב,
ּבמיתתן, חפץ אּתה ואין רׁשעים, ׁשל ּבתׁשּובתן ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָרֹוצה
הרׁשע, ּבמֹות אחּפץ אם אלהים, ה' נאם אני, חי ְְְֱֱֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּנאמר:
מּדרכיכם ׁשּובּו ׁשּובּו וחיה; מּדרּכֹו רׁשע ּבׁשּוב אם ְְְְִִִִֵֶַַָָָָּכי
ּומחל וקּבלנּו, הׁשיבנּו יׂשראל. ּבית תמּותּו, ולּמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹהרעים,

וכּו'. פי אמרי לרצֹון יהיּו .חסּד ּכגדל ּוסלח ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹלנּו
הּזן העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו הּמזֹון: ּברּכת ְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹנסח

הּגדֹול וטּובֹו ּוברחמים. ּבחסד ּבטֹוב ּכּלֹו העֹולם לאאת ְְְְֲִֶֶֶַַָָָֹֻ
לּכל ּומפרנס זן הּוא ּכי ועד, לעֹולם לנּו יחסר ואל לנּו, ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹחסר
ּומכין רצֹון", חי לכל ּומׂשּביע ,יד את "ּפֹותח ּכאמּור: -ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הּכל. את הּזן ה', אּתה ּברּו ּברא. אׁשר ּברּיֹותיו לכל ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָֹמזֹון
אבֹותינּו את הנחלּת ּכי מלּכנּו, ּונברכ אלהינּו, ה' ל ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹנֹודה
ׁשהֹוצאתנּו על ותֹורה; ּברית ּורחבה, טֹובה חמּדה ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָארץ
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ׁשּלּמדּתנּו, ּתֹורת על עבדים, מּבית ּופדיתנּו מצרים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמארץ
מֹודים אנּו אלהינּו, ה' ּכּלם ועל ׁשהֹודעּתנּו. רצֹונ חּקי ְְְֱִֵֵֶַַַָָָָֹֻֻעל
ּוברכּת וׂשבעּת; "ואכלּת, ּכאמּור: - ׁשמ את ּומברכים ְְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָָל
אּתה ּברּו ."ל נתן אׁשר הּטבה הארץ על ,אלהי ה' ֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאת
,עּמ יׂשראל על אלהינּו, ה' רחם הּמזֹון. ועל הארץ על ְְֱִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹה',
הּבית ועל ,ּכבֹוד מׁשּכן צּיֹון ועל עיר ירּוׁשלים ְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָועל
מׁשיח ּדוד ּבית ּומלכּות עליו, ׁשמ ׁשּנקרא והּקדֹוׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּגדֹול
ּכאׁשר ּבקרֹוב, ירּוׁשלים את ּובנה ּבימינּו. למקֹומּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתחזיר
אמן. ירּוׁשלים. את ּברחמיו ּבֹונה ה', אּתה ּברּו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּדּברּת.
מלּכנּו, אבינּו, האל, העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּברּו
הּטֹוב הּמל יעקב, קדֹוׁש קדֹוׁשנּו, ּבֹוראנּו, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַֹאּדירנּו,
טּוב. וכל ורחמים וחסד חן ּגֹומלנּו הּוא יֹום ׁשּבכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוהּמטיב,
נצחים. לנצח יתּפאר הרחמן דֹורים. לדֹורי יׁשּתּבח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהרחמן
ּולבנין הּמׁשיח, לימֹות יזּכנּו הרחמן ּבכבֹוד. יפרנסנּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָהרחמן
מלּכֹו, יׁשּועֹות מגּדֹול הּבא. העֹולם ּולחּיי הּמקּדׁש, ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּבית
רׁשּו ּכפירים עֹולם. עד ּולזרעֹו לדוד למׁשיחֹו חסד ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹועׂשה
ּכי טֹוב, ּכי לה' הֹודּו טֹוב. כל יחסרּו לא ה' ודרׁשי ְְְְְִִֵֵַַָָֹֹורעבּו,

חסּדֹו. ְְַָלעֹולם
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו לפניה: מבר ּבנביא, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמפטיר

ּבנביא ּבחר אׁשר ּבדבריהםהעֹולם, ורצה טֹובים, ים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ
ּובמׁשה ּבּתֹורה, הּבֹוחר ה', אּתה ּברּו ּבאמת. ְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּנאמרים

והּצדק. האמת ּובנביאי עּמֹו, ּוביׂשראל ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָעבּדֹו,
צּור העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו לאחריה: ְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּומבר
האֹומר הּנאמן, האל הּדֹורֹות. ּבכל הּצּדיק העֹולמים, ְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּכל
נאמן והּצדק; האמת ּדבריו ּכל אׁשר ּומקּים, מדּבר ְְְְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹועׂשה,
לא אחֹור מּדברי ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו, הּוא ְְְְֱֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹאּתה
הּנאמן האל ה', אּתה ּברּו אּתה. נאמן אל ּכי ריקם, ֱֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָיׁשּוב
נפׁש לעגּומת חּיינּו, בית היא ּכי צּיֹון, על רחם ּדבריו. ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבכל
ה', אּתה ּברּו מהרה. ותּבנה ּבימינּו, ּבמהרה נקם ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹּתנקם
ּתרּום וקרנֹו תצמיח, מהרה ּדוד צמח את ירּוׁשלים. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבֹונה
ועל הּתֹורה על ּדוד. מגן ה', אּתה ּברּו .ְִִֵֶַַַַָָָָָָּביׁשּועת
לקדּׁשה אלהינּו ה' לנּו ׁשּנתּת הּזה הּמנֹוח יֹום ועל ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻהּנביאים,
ּברּו .ׁשמ את מברכין אנּו הּכל, על - ּולתפארת ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹלכבֹוד
יֹום ועל אֹומר: הּוא טֹוב, ּוביֹום הּׁשּבת. מקּדׁש ה', ְְְֵֵַַַַַָָאּתה
ּברּו ּולׂשמחה. לׂשׂשֹון לנּו ׁשּנתּת הּזה קדׁש מקרא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹטֹוב

והּזמּנים. יׂשראל מקּדׁש ה', ְְְְִִֵֵַַַַָָאּתה
מקּדׁש וחֹותם: ׁשניהן ּכֹולל טֹוב, ויֹום ׁשּבת היה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָואם
ּבברכה ּבּתפּלה חֹותם ׁשהּוא ּבּנסח והּזמּנים. ויׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּׁשּבת
זֹו. אחרֹונה ּבברכה חֹותם הּוא ּכ הּיֹום, ּבאֹותֹו ְְְֲִִֵֶַַָָָָָאמצעית
ׁשּבת, ּבכל הּנביאים מן לקרֹות העם רב ׁשּנהגּו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹהענינֹות

הן: ואּלּו ּבהן; ְְִִֵֵֶַָּומפטירין
הּדברים, "אּלה עד ּבֹו", אתמ עבּדי "הן - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבראׁשית
אזנכם "הּטּו עד עקרה", "רּני - נח עזבּתים"; ולא ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹֹעׂשיתים
יׂשראל "אלהי עד תדּמיּוני", מי "ואל - ל ל אלי"; ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּולכּו
אחת", "ואּׁשה - וּירא ּביׁשעיה; הּׁשלׁש אּלּו אעזבם", ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלא
-] ׂשרה חּיי וּיהיּו ּבמלכים; וּתצא", ּבנּה, את "וּתּׂשא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָעד
ּתחּלת לעֹולם", ּדוד הּמל אדֹוני "יחי עד - ּדוד"] והּמל"ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

"וערבה עד ה'", ּדבר "מּׂשא - יצחק ּתֹולדת אּלה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹמלכים;
עד תלּואים", "ועּמי - יעקב וּיצא עׂשר; ּבתרי ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָֹלה'",
"חזֹון - יעקב וּיׁשלח עׂשר; ּבתרי ה'", העלה ְְְֱֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹ"ּובנביא
אמר "ּכה - יעקב וּיׁשב עׂשר; ּבתרי ספרֹו, סֹוף עד ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֹעבדיה",
ּבתרי ׁשאג", "אריה עד יׂשראל", ּפׁשעי ׁשלׁשה על ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹה',
ׁשלמה", הּמל "ויהי עד ׁשלמה", "וּייקץ - מּקץ ויהי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹעׂשר;
"וידעּו עד עץ", ל קח אדם, בן "ואּתה - וּיּגׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָּבמלכים;
ימי "וּיקרבּו - יעקב ויחי ּביחזקאל; ה'", אני ּכי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַֹהּגֹוים,

ּבמלכים. ּדוד", ּכּסא על יׁשב "ּוׁשלמה עד ְְִִִִִֵַַַָָָָֹֹּדוד",
ּבּגֹוים", ׁשם ל "וּיצא עד הֹודע", אדם, "ּבן - ׁשמֹות ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואּלה
עד יׂשראל", לבית עֹוד יהיה "ולא - וארא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּביחזקאל;

-"אצמיח ּפרעה אל ּבא ּביחזקאל; יׂשראל", לבית קרן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
ּבׁשּלח ויהי ּביׁשעיה; ה'", ּברכֹו "אׁשר עד מצרים", ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָ"מּׂשא
הארץ", "וּתׁשקט עד "וּיכנע", מן ּדבֹורה, ׁשירת -ְְְִִִֶַַַַַַָָָֹ
עד עזּיהּו", הּמל מֹות "ּבׁשנת - יתרֹו וּיׁשמע ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֻּבׁשֹופטים;
"הּדבר - הּמׁשּפטים ואּלה ּביׁשעיה; הּמׂשרה", ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ"לםרּבה
ליֹונדב", איׁש יּכרת "לא עד ירמיהּו", אל היה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹאׁשר
עד לׁשלמה", חכמה נתן "וה' - ּתרּומה לי ויקחּו ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָָֹֹּבירמיה;
"הּגד - ּתצּוה ואּתה ּבמלכים; יׂשראל", ּבני ּבתֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"וׁשכנּתי
תּׂשא ּכי ּביחזקאל; אתכם", "ורציתי עד יׂשראל", ּבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאת
יזרעאלה", וּיל" עד אלּיהּו", אל היה ה' "ּודבר -ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
"וּתּתם עד וּיּקח", ׁשלמה, הּמל "וּיׁשלח - וּיקהל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹֹּבמלכים;
את חירֹום "וּיעׂש - פקּודי אּלה ּבמלכים; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמלאכת",

ּבמלכים. הּפנימי", הּבית "לדלתֹות עד ְְְְִִִִִִַַַַַַָֹהּכּירֹות",
יׂשראל", מל ה' אמר "ּכה עד לי", יצרּתי זּו "עם - ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוּיקרא
באּלה "ּכי עד ספּו", "עלֹותיכם - אהרן את צו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּביׁשעיה;
עֹוד "וּיסף - הּׁשמיני ּבּיֹום ויהי ּבירמיה; ה'", נאם ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹֻחפצּתי,
ּכי אּׁשה ּבׁשמּואל; עׂשה", ל ,ּבלבב אׁשר "ּכל עד ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹּדוד",
ארץ", "ּכברת עד ׁשליׁשה", מּבעל ּבא "ואיׁש - ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָתזריע
"וארּבעה אליׁשע", "וּיאמר - ּתהיה זאת ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָֹֹּבמלכים;
ּבמלכים; ּפניו", מעל הׁשליכם "ולא עד ּומדּלג ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹאנׁשים",
ּגֹויים", לעיני ּב "ונחלּת עד "התׁשּפט", - מֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָֹאחרי
"צבי עד יׂשראל", מּזקני אנׁשים "ּבאּו - קדׁשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹּביחזקאל;
הלוּים", "והּכהנים - אמר ּביחזקאל; הארצֹות", לכל ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַָָָֹֹהיא
"ה' - סיני ּבהר ּביחזקאל; העֹוף", מן ּוטרפה "נבלה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָעד
ּבחּקתי אם ּבירמיה; וארפא", ה' "רפאני עד ּומעּזי", ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֻֻֻעּזי
העֹובדים מּיד "והּצלּתים עד יׂשראל", רֹועי על "הּנבא -ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ

ּביחזקאל. ְִֵֶֶָּבהם",
לי וארׂשּתי" עד יׂשראל", ּבני מסּפר "והיה - סיני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָּבמדּבר
עד מּצרעה", אחד איׁש "ויהי - נׂשא עׂשר; ּבתרי ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּבאמּונה",
עד וׂשמחי", "רּני - ּבהעלת ּבׁשֹופטים; הּנער", ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָֹ"וּיגּדל
יהֹוׁשע "וּיׁשלח - ל ׁשלח עׂשר; ּבתרי יּסדּו", זרּבבל ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻֻ"ידי
הארץ", יֹוׁשבי ּכל נמגּו [וגם] "(וכי) עד הּׁשּטים", מן נּון ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבן
יּטׁש לא "ּכי עד ׁשמּואל", "וּיאמר - קרח וּיּקח ְִִִִֵֶַַַַַַֹֹֹֹֻּביהֹוׁשע;

הּגלעד "ויפּתח - חּקת זאת ּבׁשמּואל; עּמֹו", את עדה' י", ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֻ
ׁשארית "והיה - ּבלק וּירא ּבׁשֹופטים; ימימה", ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָ"מּימים
- ּפינחס עׂשר; ּבתרי ,"אלהי עם לכת "והצנע עד ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹיעקב",
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נרצרי ׁשל חרׂש יּׂשרף ׁשּלא ּכדי אֹו יאבד, ׁשּלא ּכדי לּׁשמן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
על ואף לכּבֹות; נתּכּון והרי מלאכה, ׁשהּכּבּוי מּפני חּיב; -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
אֹו הּׁשמן מּפני אּלא ּכּבה ולא הּכּבּוי, לגּוף צרי ׁשאינֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּפי
ארּבע הּקֹוץ את הּמעביר וכן חּיב. זה הרי - החרׂש ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָמּפני
יּזקּו ׁשּלא ּכדי הּגחלת, את המכּבה אֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֻאּמֹות
אֹו הּכּבּוי, לגּוף צרי ׁשאינֹו ּפי על אף חּיב; - רּבים ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבהן
ּכל וכן חּיב. זה הרי - ההּזק להרחיק אּלא ההעברה, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלגּוף

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Áאחרת מלאכה לֹו ונעׂשת מלאכה, לעׂשֹות הּמתּכּון ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל

מחׁשבּתֹו נעׂשת ׁשּלא לפי עליה, ּפטּור - לּה נתּכּון .ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
והל להרגן, ּכדי ּבבהמה אֹו ּבחברֹו חץ אֹו אבן זרק ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?
אם וחמר קל ּפטּור. זה הרי - הרג ולא ּבהליכתֹו, אילן ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹועקר
לזרק ׁשּנתּכּון ּכגֹון חמּור, אּסּור ונעׂשה קל לאּסּור ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹנתּכּון

רה"ר]ּבכרמלית ואינו רה"י שאינו האבן[מקום ועברה , ְְְְְִֶֶַָָָ
נתּכּון ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. ׁשהּוא - הרּבים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלרׁשּות

ּכ - מלאכה ונעׂשת הּמּתר, ּדבר אתלעׂשֹות לחּת ׁשּנתּכּון גֹון ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכלּום. חּיב אינֹו - המחּבר את וחת ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻהּתלּוׁש,

ֶָּבזה.
.Ëלבנֹות ולּקט ׁשחרֹות, ּתאנים ללקט ׁשּנתּכּוןנתּכּון אֹו , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹ

הּתאנים ולּקט הּדבר ונהּפ ּתאנים, ּכ ואחר ענבים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹללקט
ּכל ׁשּלּקט ּפי על אף ּפטּור. - ענבים ּכ ואחר ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּתחּלה
אסרה ׁשּלא ּפטּור; ׁשחׁשב, ּכּסדר לּקט ולא הֹואיל - ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשחׁשב

מלאכת אּלא מחׁשבת.ּתֹורה ְֲֶֶֶֶֶַָָ
.Èונתּכּון ּכבֹות, אֹו ּדֹולקֹות, נרֹות ׁשּתי לפניו זֹוהיּו לכּבֹות ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָ

ׁשהרי חּיב; - זֹו את והדליק זֹו להדליק אֹו זֹו, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָוכּבה
ּדֹומה? זה למה הא לעׂשֹותּה. ׁשחׁשב הּמלאכה מין ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָעׂשה
למי אֹו אחרת, ּתאנה ולּקט זֹו, ּתאנה ללקט ׁשּנתּכּון ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלמי
ׁשהרי - חּיב ׁשהּוא זה, את והרג זה, את להרג ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנתּכּון

לעׂשֹותּה ׁשחׁשב מלאכה .נעׂשת ְֲֲֶַַַָָָָָ
.‡È,אחריה ׁשנּיה ּולכּבֹות ראׁשֹונה להדליק נתּכּון אם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָאבל

אחריה ׁשנּיה הדליק ּכ ואחר ראׁשֹונה וכּבה הּדבר ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָונהּפך
ּפטּור על- ׁשאף - חּיב אחת, ּבנׁשימה זֹו והדליק זֹו ּכּבה . ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

ׁשּתיהן אּלא אֹותּה, אחר לא הרי ההדלקה, הקּדים ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּפי
העֹוׂשהּכ וכל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. ּולפיכ אחת, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּכמתעּסק אחר]מלאכה מעשה לעשות לּה[התכוון נתּכּון ולא , ְְְְְִִֵֵַַָָָֹ
ּפטּור. -ָ

.·È- ּכּונתֹו על ּביֹותר ונעׂשת מלאכה, לעׂשֹות הּמתּכּון ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָּכל
ּפטּור מּכּונתֹו, ּבפחּות להֹוציאחּיב; ׁשּנתּכּון הרי ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לׁשמירה נתּכּון ׁשהרי - חּיב לפניו, לֹו ּובא לאחריו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמּׂשא
להֹוציא נתּכּון אם אבל מעּלה. ׁשמירה ונעׂשת ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָֻּפחּותה,
להֹוציא נתּכּון ׁשהרי - ּפטּור לאחריו, לֹו ּובא ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָלפניו
ּכּיֹוצא ּכל וכן מעּוטה. ּבׁשמירה והֹוציא מעּלה, ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָֹֻּבׁשמירה

ֶָּבזה.
.‚Èוהׁשלי ּבסּנר, חגּור ּבׂשרֹו[-תחב]היה ּבין הּמּׂשא ְְְְִִִֵַַָָָָָָ

הּזאת ּבּדר להֹוציאֹו ׁשּדרּכֹו הּמּׂשא זה ׁשּבא ּבין - ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹוחלּוקֹו
חֹוזר להיֹות ּדרּכֹו ׁשּכן חּיב; - לאחריו ׁשּבא ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלפניו,

והפוך] לאחור .[מקדימה

.„Èועׂשה ּבּה, והתחיל ּבׁשּבת, מלאכה לעׂשֹות הּמתּכּון ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָּכל
ׁשּנתּכּון הּמלאכה ּכל הׁשלים ׁשּלא ּפי על אף חּיב, - ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּכּׁשעּור

ּבׁשּבתלהׁשלימּה ׁשטר אֹו אּגרת לכּתב ׁשּנתּכּון הרי ּכיצד? . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּכל ויכּתב חפצֹו ׁשּיׁשלים עד זה, יתחּיב 'לא אֹומרין: אין -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
יתחּיב. אֹותֹות, ׁשּתי מּׁשּיכּתב אּלא הּׁשטר'; ּכל אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאּגרת,
חּוטין, ׁשני מּׁשּיארג - ׁשלם ּבגד לארג נתּכּון אם ְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹוכן
ּכּׁשעּור ועׂשה הֹואיל להׁשלים, ׁשּכּונתֹו ּפי על ואף ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָיתחּיב;

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - .ּבכּונה ְְֵֵֶַַַָָָָֹ
.ÂËועׂשּו לבּדֹו, אֹותּה לעׂשֹות יכֹול ׁשהּיחיד מלאכה ְְְֲִֶַַַָָָָָָָּכל

מקצתּה, וזה מקצתּה זה ׁשעׂשה ּבין - ּבׁשּתפּות ׁשנים ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻאֹותּה
ּברׁשּות הּׁשני והּניחֹו זֹו מרׁשּות החפץ זה ׁשעקר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּכגֹון
סֹוף, ועד מּתחּלה ּכאחד ׁשניהם אֹותּה ׁשעׂשּו ּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחרת,
והֹוציאּוהּו ּכּכר אחזּו אֹו וכתבּו ּבקלמֹוס ׁשניהם ׁשאחזּו ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶָָָָֻּכגֹון

ּפטּורין אּלּו הרי - לרׁשּות .מרׁשּות ְְְֲִִֵֵֵ
.ÊË,ׁשּיצטרפּו עד לבּדֹו לעׂשֹותּה יכֹול מהן אחד אין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואם

הֹואיל - הרּבים לרׁשּות והֹוציאּוה קֹורה ׁשאחזּו ׁשנים ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָּכגֹון
ּבׁשּתפּות אֹותּה ועׂשּו לבּדֹו, לעׂשֹותּה מהן ּבאחד ּכח ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻואין

חּיבין ׁשניהן - סֹוף ועד היהמּתחּלה לׁשניהן. אחד וׁשעּור , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
להֹוציאּה יכֹול אינֹו והּׁשני לבּדֹו, זֹו קֹורה להֹוציא ּבאחד ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּכח
ׁשּיכֹול, הראׁשֹון זה - והֹוציאּוה ׁשניהם ונׁשּתּתפּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָלבּדֹו,
ּכל וכן ּכלּום. חּיב אינֹו ּומסּיע הּוא, מסּיע והּׁשני ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָֹחּיב;

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÊÈאֹו ּבחברֹו ׁשחבל הרי ּכיצד? ּפטּורין. המקלקלין ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָּכל

ׁשּבר אֹו ׂשרפן אֹו ּבגדים קרע אם וכן הׁשחתה, ּדר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבבהמה
ח ּפטּור; זה הרי - הׁשחתה ּדר צריּכלים ואינֹו ּגּמה פר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

ׁשעׂשּו ּפי על אף ּופטּור. מקלקל זה הרי לעפרּה, ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
ּפטּורין. לקלקל, וכּונתם הֹואיל ְְְְְִִֵַַָָָָָמלאכה,

.ÁÈחּיב לתּקן, מנת על המקלקל ׁשּסתרּכל הרי ּכיצד? . ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ׁשּמחק, ּבּמקֹום לכּתב ּכדי ׁשּמחק אֹו ּבמקֹומֹו, לבנֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכדי
ּבזה ּכּיֹוצא וכל יסֹודֹות, ּבתֹוכּה לבנֹות ּכדי ּגּמה ׁשחפר ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֻאֹו

המתּקן. ּכׁשעּור וׁשעּורֹו, חּיב. -ְְְִִֵַַַָ
.ËÈּומקצתּה ּבׁשֹוגג מקצתּה ּבׁשּבת, מלאכה העֹוׂשה ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָּכל

הזיד ּולבּסֹוף ׁשּׁשגג ּבין ׁשגג, ּולבּסֹוף ׁשהזיד ּבין - ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבזדֹון
סֹוף ועד מּתחּלה ּכּלּה הּמלאכה ׁשעּור ׁשּיעׂשה עד ּפטּור; -ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכּלֹו יעׂשהּו אֹו ּוסקילה; ּכרת חּיב יהיה ּכ ואחר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּבזדֹון,
חּטאת חּיב יהיה ּכ ואחר סֹוף, ועד מּתחּלה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָּבׁשגגה

.קבּועה ְָ

ה'תשע"ב סיון ל' רביעי יום

ב ¤¤ּפרק

הּמצוֹות;‡. ּכל ּכׁשאר נפׁשֹות, סּכנת אצל ׁשּבת היא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּדחּויה
ּבׁשּבת, צרכיו ּכל לֹו עֹוׂשין - סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה ,ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָלפיכ
לחּלל צרי ׁשהּוא ספק מקֹום. אֹותֹו ׁשל אּמן רֹופא ּפי ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻעל
רֹופא אמר אם וכן ,צרי ׁשאינֹו ספק הּׁשּבת, את ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעליו
- 'צרי 'אינֹו אֹומר: אחר ורֹופא הּׁשּבת, את עליו ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָלחּלל
הּׁשּבת. את ּדֹוחה נפׁשֹות ׁשּספק הּׁשּבת; את עליו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמחּללין
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אלּיהּו", אחרי וּיל "וּיקם, עד אלּיהּו", אל היתה ה' ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ"ויד
ראּובן", בני למּטה מׁשה "וּיּתן - הּמּטֹות ראׁשי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבמלכים;
"אּלה - מסעי אּלה ּביהֹוׁשע; הארץ", את "וּיחלקּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻעד

ּביהֹוׁשע. ללוּים", יׂשראל בני "וּיּתנּו עד ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָֻהּנחלֹות",
יׂשראל", אל ה' ּדּבר אׁשר הּדברים "ואּלה - הּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאּלה
ה', אל "ואתּפּלל - ואתחּנן ּבירמיה; לעם", לי "והייתם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעד
- עקב והיה ּבירמיה; יקנּו", ּבּכסף "ׂשדֹות עד תּתי", ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאחרי
ּבירמיה; ּגֹוים", ּבֹו "והתּברכּו עד ּבאזני", וקראת הל"ְְְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹ
איׁש יּסתר "אם עד ּבאים", ימים "הּנה - אנכי ְִִִִִִִֵֵֵַָָָָֹראה
ׁשמּואל", זקן ּכאׁשר "ויהי - ׁשֹופטים ּבירמיה; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּבּמסּתרים",
תצא ּכי ּבׁשמּואל; יׂשראל", אנׁשי אל ׁשמּואל "וּיאמר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹעד
ּדרכיו לכל ּדוד "ויהי עד מחניהם", את פלׁשּתים "וּיאספּו -ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
יהֹוׁשע יבנה "אז - תבֹוא ּכי והיה ּבׁשמּואל; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻמׂשּכיל",
נּצבים אּתם ּביהֹוׁשע; ההּוא", ּכּיֹום היה "ולא עד ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻמזּבח",
אׁשר וזיתים "ּכרמים עד ׁשבטי", ּכל את יהֹוׁשע "וּיאסף -ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ

האזינּו ּביהֹוׁשע; נטעּתם", עדלא מּצּמרת", אני "ולקחּתי - ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹֻ
מֹות אחרי "ויהי - הּברכה וזאת ּביחזקאל; וחיּו", ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ"והׁשיבּו,

יהֹוׁשע". את ה' "ויהי עד ּומדּלג ְְְִֵֶֶַַַַֹֻמׁשה",
ּפרׁשה מענין מפטירין ּפרׁשּיֹות, ׁשּתי ּבּה ׁשּקֹורין ׁשּבת ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּכל
העם, רב נהגּו וכן הּמקֹומֹות. ּברב הּמנהג הּוא וזה ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹֹאחרֹונה;
ּתׁשעה מאחר אמֹוץ, ּבן יׁשעיהּו ּבנחמֹות מפטירין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָלהיֹות
"נחמּו - ּבאב ּתׁשעה ׁשאחר ּבּׁשּבת הּׁשנה: ראׁש עד ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָֹּבאב
צּיֹון, "וּתאמר - ּבּׁשנּיה ינהל"; "עלֹות עד עּמי", ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹנחמּו,
"ענּיה - ּבּׁשליׁשית יעקב"; אביר ,וגאל" עד ה'", ְְֲֲֲֲֲִִִִִֵַַַַָָֹֹעזבני
הּוא אנכי "אנכי - ּברביעית ;"פאר "ּכי עד ְֲֲִִִִִֵַָָָָָֹֹֹסערה",
עקרה, "רּני - ּבחמיׁשית צּיֹון"; ּבת "ׁשבּיה עד ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָמנחמכם",
בא ּכי אֹורי, "קּומי - ּבּׁשּׁשית ה'"; ,ּגאל" עד ילדה", ֲִִִִִֵַַָָָָֹֹלא
אׂשיׂש "ׂשֹוׂש - ּבּׁשביעית אחיׁשּנה"; "ּבעּתּה עד ,"ְְֲִִִִִֵֶַַָָָאֹור

עֹולם"]. ימי ּכל ["וינּׂשאם עד ְְְֵֵַַַַָָּבה'",

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב סיון כ"ט שלישי יום
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הלכֹות ׁשּבת, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה עׂשר, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָהלכֹותיו
טֹוב, יֹום ׁשביתת הלכֹות עׂשֹור, ׁשביתת הלכֹות ְְְְִִִִִֵַַָערּובין,
הלכֹות ולּולב, וסּכה ׁשֹופר הלכֹות ּומּצה, חמץ ְְְְְִִִֵַָָָָָֻהלכֹות
מגּלה הלכֹות ּתענּיֹות, הלכֹות החדׁש, קּדּוׁש הלכֹות ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָֹׁשקלים,

ֲַָֻוחנּכה.

zAW zFkld¦§©¨
מצוֹות וׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש

ׁשּלא (ב) ּבּׁשביעי; לׁשּבֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹלא
לצאת ׁשּלא (ד) ּבׁשּבת; לענׁש ׁשּלא (ג) מלאכה; ּבֹו ְְֲֲֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלעׂשֹות
מצוֹות ּובאּור ּבזכירה. הּיֹום לקּדׁש (ה) ּבׁשּבת; לּגבּול ְְְְְִִִֵֵַַַַָָחּוץ

אּלּו. ּבפרקים ְִִֵֵָאּלּו

א ¤¤ּפרק

"ּובּיֹום‡. ׁשּנאמר: עׂשה, מצות - מּמלאכה ּבּׁשביעי ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשביתה
מצות ּבּטל - מלאכה ּבֹו העֹוׂשה וכל ּתׁשּבת". ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹהּׁשביעי
כל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר ְֱֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹעׂשה,
ּברצֹונֹו עׂשה אם מלאכה? עׂשּית על חּיב הּוא ּומה ְְְֲִִִַַַַָָָָָָָמלאכה".
ואם נסקל; והתראה, עדים ׁשם היּו ואם ּכרת; חּיב ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָּבזדֹון,

קבּועה חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשגגה, עשירעׂשה בין עני בין -] ְְְִַַַָָָָָָָָ
בהמה] .מביא

'חּיב'·. זה ּדבר ׁשהעֹוׂשה ׁשּבת ּבהלכֹות ׁשּנאמר מקֹום ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכל
חּיב והתראה, עדים ׁשם היּו ואם ּכרת, חּיב זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

חּטאת חּיב ׁשֹוגג, היה ואם .סקילה; ְְִִֵַַָָָָָ
זה‚. הרי - 'ּפטּור' זה ּדבר ׁשהעֹוׂשה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוכל

אסּור אבל הּקרּבן; ּומן הּסקילה, ּומן הּכרת, מן ְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָּפטּור
הרחקה סֹופרים, מּדברי ואּסּורֹו ּבׁשּבת; דבר אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָלעׂשֹות

הּמלאכה מרּדּותמן מּכת אֹותֹו מּכין ּבזדֹון, אֹותֹו והעֹוׂשה ; ְְְְִִֶַַַַַָָָָ
מדרבנן] וכ',[מלקות ּכ עֹוׂשין 'אין ׁשּנאמר מקֹום ּכל וכן .ְֱִֵֵֶֶַָָָָָ

ּבזדֹון, ּדבר אֹותֹו העֹוׂשה - ּבׁשּבת' וכ ּכ לעׂשֹות 'אסּור ְְֲֶַַָָָָָָָָָאֹו
מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין

מּתר„. זה הרי ,'וכ ּכ לעׂשֹות 'מּתר ׁשּנאמר: מקֹום ְֲֲֵֶֶַַָָָָָָָֹֻֻוכל
מקֹום ּכל וכן 'ּפטּורלכּתחּלה. אֹו ּכלּום', חּיב 'אינֹו ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּכלל אֹותֹו מּכין אין - .מּכלּום' ְְִִֵַָ
אפׁשר‰. עׂשּיתן ּובׁשעת ּבׁשּבת, לעׂשֹותן הּמּתרין ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֻּדברים

נתּכּון לא אם - תעׂשה ׁשּלא ואפׁשר מלאכה ּבגללן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּתעׂשה
מּתר זה הרי מלאכה, וכּסאלאֹותּה מּטה אדם ּגֹורר ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻ

חריץ לחּפר יתּכּון ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּומגּדל
אינֹו - הּקרקע חפרּו אם ,ּולפיכ ּגרירתן; ּבׁשעת ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָּבּקרקע
עׂשבים ּגּבי על אדם מהּל וכן נתּכּון. ׁשּלא לפי ,ּבכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹחֹוׁשׁש
נעקרּו אם ,לפיכ אֹותן; לעקר יתּכּון ׁשּלא ּובלבד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבׁשּבת,
ּובלבד ּבהן, וכּיֹוצא הּפרֹות מעפר ידיו ורֹוחץ חֹוׁשׁש. אינֹו -ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

הּׂשער את להּׁשיר יתּכּון אם[שבזרועותיו]ׁשּלא ,לפיכ ; ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ּבׁשּבת, לּה להּכנס מּתר - ּדחּוקה ּפרצה חֹוׁשׁש. אינֹו - ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֻנׁשר

צרֹורֹות ׁשּמּׁשיר ּפי על אדמה]אף ׁשאינֹו[רגבי ּדבר ּכל וכן . ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
מּתר. - זה ּכגֹון ְְִֵֶַָֻמתּכּון

.Âּבׁשביל ּתעׂשה ׁשּוּדאי מלאכה ּבגללֹו ונעׂשת מעׂשה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעׂשה
ׁשהּדבר חּיב; לּה, נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - מעׂשה ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאֹותֹו

מלאכה אֹותּה תעׂשה ׁשּלא אפׁשר ׁשאי הריידּוע, ּכיצד? . ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
אף - ּבׁשּבת ראׁשֹו וחת לקטן, ּבֹו לׂשחק עֹוף לראׁש ְְְְְֵֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּצר
ׁשהּדבר חּיב; ּבלבד, העֹוף להריגת מגּמתֹו סֹוף ׁשאין ּפי ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָעל
ּבא והּמות אּלא החי ראׁש ׁשּיחת אפׁשר ׁשאי ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹידּוע,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִִֵֵֶַָֹּבׁשבילֹו.
.Êלגּוף צרי ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבׁשּבת מלאכה העֹוׂשה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּכל

ׁשהּוא מּפני הּנר את ׁשּכּבה הרי ּכיצד? עליה. חּיב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּמלאכה,
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נרצרי ׁשל חרׂש יּׂשרף ׁשּלא ּכדי אֹו יאבד, ׁשּלא ּכדי לּׁשמן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
על ואף לכּבֹות; נתּכּון והרי מלאכה, ׁשהּכּבּוי מּפני חּיב; -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
אֹו הּׁשמן מּפני אּלא ּכּבה ולא הּכּבּוי, לגּוף צרי ׁשאינֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּפי
ארּבע הּקֹוץ את הּמעביר וכן חּיב. זה הרי - החרׂש ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָמּפני
יּזקּו ׁשּלא ּכדי הּגחלת, את המכּבה אֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֻאּמֹות
אֹו הּכּבּוי, לגּוף צרי ׁשאינֹו ּפי על אף חּיב; - רּבים ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבהן
ּכל וכן חּיב. זה הרי - ההּזק להרחיק אּלא ההעברה, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלגּוף

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Áאחרת מלאכה לֹו ונעׂשת מלאכה, לעׂשֹות הּמתּכּון ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל

מחׁשבּתֹו נעׂשת ׁשּלא לפי עליה, ּפטּור - לּה נתּכּון .ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
והל להרגן, ּכדי ּבבהמה אֹו ּבחברֹו חץ אֹו אבן זרק ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?
אם וחמר קל ּפטּור. זה הרי - הרג ולא ּבהליכתֹו, אילן ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹועקר
לזרק ׁשּנתּכּון ּכגֹון חמּור, אּסּור ונעׂשה קל לאּסּור ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹנתּכּון

רה"ר]ּבכרמלית ואינו רה"י שאינו האבן[מקום ועברה , ְְְְְִֶֶַָָָ
נתּכּון ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. ׁשהּוא - הרּבים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלרׁשּות

ּכ - מלאכה ונעׂשת הּמּתר, ּדבר אתלעׂשֹות לחּת ׁשּנתּכּון גֹון ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכלּום. חּיב אינֹו - המחּבר את וחת ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻהּתלּוׁש,

ֶָּבזה.
.Ëלבנֹות ולּקט ׁשחרֹות, ּתאנים ללקט ׁשּנתּכּוןנתּכּון אֹו , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹ

הּתאנים ולּקט הּדבר ונהּפ ּתאנים, ּכ ואחר ענבים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹללקט
ּכל ׁשּלּקט ּפי על אף ּפטּור. - ענבים ּכ ואחר ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּתחּלה
אסרה ׁשּלא ּפטּור; ׁשחׁשב, ּכּסדר לּקט ולא הֹואיל - ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשחׁשב

מלאכת אּלא מחׁשבת.ּתֹורה ְֲֶֶֶֶֶַָָ
.Èונתּכּון ּכבֹות, אֹו ּדֹולקֹות, נרֹות ׁשּתי לפניו זֹוהיּו לכּבֹות ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָ

ׁשהרי חּיב; - זֹו את והדליק זֹו להדליק אֹו זֹו, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָוכּבה
ּדֹומה? זה למה הא לעׂשֹותּה. ׁשחׁשב הּמלאכה מין ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָעׂשה
למי אֹו אחרת, ּתאנה ולּקט זֹו, ּתאנה ללקט ׁשּנתּכּון ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלמי
ׁשהרי - חּיב ׁשהּוא זה, את והרג זה, את להרג ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנתּכּון

לעׂשֹותּה ׁשחׁשב מלאכה .נעׂשת ְֲֲֶַַַָָָָָ
.‡È,אחריה ׁשנּיה ּולכּבֹות ראׁשֹונה להדליק נתּכּון אם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָאבל

אחריה ׁשנּיה הדליק ּכ ואחר ראׁשֹונה וכּבה הּדבר ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָונהּפך
ּפטּור על- ׁשאף - חּיב אחת, ּבנׁשימה זֹו והדליק זֹו ּכּבה . ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

ׁשּתיהן אּלא אֹותּה, אחר לא הרי ההדלקה, הקּדים ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּפי
העֹוׂשהּכ וכל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. ּולפיכ אחת, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּכמתעּסק אחר]מלאכה מעשה לעשות לּה[התכוון נתּכּון ולא , ְְְְְִִֵֵַַָָָֹ
ּפטּור. -ָ

.·È- ּכּונתֹו על ּביֹותר ונעׂשת מלאכה, לעׂשֹות הּמתּכּון ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָּכל
ּפטּור מּכּונתֹו, ּבפחּות להֹוציאחּיב; ׁשּנתּכּון הרי ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לׁשמירה נתּכּון ׁשהרי - חּיב לפניו, לֹו ּובא לאחריו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמּׂשא
להֹוציא נתּכּון אם אבל מעּלה. ׁשמירה ונעׂשת ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָֻּפחּותה,
להֹוציא נתּכּון ׁשהרי - ּפטּור לאחריו, לֹו ּובא ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָלפניו
ּכּיֹוצא ּכל וכן מעּוטה. ּבׁשמירה והֹוציא מעּלה, ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָֹֻּבׁשמירה

ֶָּבזה.
.‚Èוהׁשלי ּבסּנר, חגּור ּבׂשרֹו[-תחב]היה ּבין הּמּׂשא ְְְְִִִֵַַָָָָָָ

הּזאת ּבּדר להֹוציאֹו ׁשּדרּכֹו הּמּׂשא זה ׁשּבא ּבין - ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹוחלּוקֹו
חֹוזר להיֹות ּדרּכֹו ׁשּכן חּיב; - לאחריו ׁשּבא ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלפניו,

והפוך] לאחור .[מקדימה

.„Èועׂשה ּבּה, והתחיל ּבׁשּבת, מלאכה לעׂשֹות הּמתּכּון ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָּכל
ׁשּנתּכּון הּמלאכה ּכל הׁשלים ׁשּלא ּפי על אף חּיב, - ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּכּׁשעּור

ּבׁשּבתלהׁשלימּה ׁשטר אֹו אּגרת לכּתב ׁשּנתּכּון הרי ּכיצד? . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּכל ויכּתב חפצֹו ׁשּיׁשלים עד זה, יתחּיב 'לא אֹומרין: אין -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
יתחּיב. אֹותֹות, ׁשּתי מּׁשּיכּתב אּלא הּׁשטר'; ּכל אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאּגרת,
חּוטין, ׁשני מּׁשּיארג - ׁשלם ּבגד לארג נתּכּון אם ְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹוכן
ּכּׁשעּור ועׂשה הֹואיל להׁשלים, ׁשּכּונתֹו ּפי על ואף ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָיתחּיב;

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - .ּבכּונה ְְֵֵֶַַַָָָָֹ
.ÂËועׂשּו לבּדֹו, אֹותּה לעׂשֹות יכֹול ׁשהּיחיד מלאכה ְְְֲִֶַַַָָָָָָָּכל

מקצתּה, וזה מקצתּה זה ׁשעׂשה ּבין - ּבׁשּתפּות ׁשנים ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻאֹותּה
ּברׁשּות הּׁשני והּניחֹו זֹו מרׁשּות החפץ זה ׁשעקר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּכגֹון
סֹוף, ועד מּתחּלה ּכאחד ׁשניהם אֹותּה ׁשעׂשּו ּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחרת,
והֹוציאּוהּו ּכּכר אחזּו אֹו וכתבּו ּבקלמֹוס ׁשניהם ׁשאחזּו ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶָָָָֻּכגֹון

ּפטּורין אּלּו הרי - לרׁשּות .מרׁשּות ְְְֲִִֵֵֵ
.ÊË,ׁשּיצטרפּו עד לבּדֹו לעׂשֹותּה יכֹול מהן אחד אין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואם

הֹואיל - הרּבים לרׁשּות והֹוציאּוה קֹורה ׁשאחזּו ׁשנים ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָּכגֹון
ּבׁשּתפּות אֹותּה ועׂשּו לבּדֹו, לעׂשֹותּה מהן ּבאחד ּכח ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻואין

חּיבין ׁשניהן - סֹוף ועד היהמּתחּלה לׁשניהן. אחד וׁשעּור , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
להֹוציאּה יכֹול אינֹו והּׁשני לבּדֹו, זֹו קֹורה להֹוציא ּבאחד ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּכח
ׁשּיכֹול, הראׁשֹון זה - והֹוציאּוה ׁשניהם ונׁשּתּתפּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָלבּדֹו,
ּכל וכן ּכלּום. חּיב אינֹו ּומסּיע הּוא, מסּיע והּׁשני ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָֹחּיב;

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÊÈאֹו ּבחברֹו ׁשחבל הרי ּכיצד? ּפטּורין. המקלקלין ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָּכל

ׁשּבר אֹו ׂשרפן אֹו ּבגדים קרע אם וכן הׁשחתה, ּדר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבבהמה
ח ּפטּור; זה הרי - הׁשחתה ּדר צריּכלים ואינֹו ּגּמה פר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

ׁשעׂשּו ּפי על אף ּופטּור. מקלקל זה הרי לעפרּה, ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
ּפטּורין. לקלקל, וכּונתם הֹואיל ְְְְְִִֵַַָָָָָמלאכה,

.ÁÈחּיב לתּקן, מנת על המקלקל ׁשּסתרּכל הרי ּכיצד? . ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ׁשּמחק, ּבּמקֹום לכּתב ּכדי ׁשּמחק אֹו ּבמקֹומֹו, לבנֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכדי
ּבזה ּכּיֹוצא וכל יסֹודֹות, ּבתֹוכּה לבנֹות ּכדי ּגּמה ׁשחפר ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֻאֹו

המתּקן. ּכׁשעּור וׁשעּורֹו, חּיב. -ְְְִִֵַַַָ
.ËÈּומקצתּה ּבׁשֹוגג מקצתּה ּבׁשּבת, מלאכה העֹוׂשה ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָּכל

הזיד ּולבּסֹוף ׁשּׁשגג ּבין ׁשגג, ּולבּסֹוף ׁשהזיד ּבין - ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבזדֹון
סֹוף ועד מּתחּלה ּכּלּה הּמלאכה ׁשעּור ׁשּיעׂשה עד ּפטּור; -ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכּלֹו יעׂשהּו אֹו ּוסקילה; ּכרת חּיב יהיה ּכ ואחר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּבזדֹון,
חּטאת חּיב יהיה ּכ ואחר סֹוף, ועד מּתחּלה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָּבׁשגגה

.קבּועה ְָ

ה'תשע"ב סיון ל' רביעי יום

ב ¤¤ּפרק

הּמצוֹות;‡. ּכל ּכׁשאר נפׁשֹות, סּכנת אצל ׁשּבת היא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּדחּויה
ּבׁשּבת, צרכיו ּכל לֹו עֹוׂשין - סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה ,ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָלפיכ
לחּלל צרי ׁשהּוא ספק מקֹום. אֹותֹו ׁשל אּמן רֹופא ּפי ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻעל
רֹופא אמר אם וכן ,צרי ׁשאינֹו ספק הּׁשּבת, את ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעליו
- 'צרי 'אינֹו אֹומר: אחר ורֹופא הּׁשּבת, את עליו ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָלחּלל
הּׁשּבת. את ּדֹוחה נפׁשֹות ׁשּספק הּׁשּבת; את עליו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמחּללין
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.ÂËהּמׁשּבר על ׁשּיׁשבה הלידה]האּׁשה -[מקום ומתה ְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
את וקֹורעין הרּבים, רׁשּות ּדר אפּלּו ּבׁשּבת סּכין ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָמביאין
נפׁשֹות ׁשּספק - חי יּמצא ׁשּמא הּולד, את ּומֹוציאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכרסּה

חי. חזקתֹו ׁשאין לזה ואפּלּו הּׁשּבת, את ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּדֹוחה
.ÊËרׁשּות לּטל צרי ואין ּבׁשּבת, נפׁשֹות ּפּקּוח ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹמפּקחין

מׁשּבח זה הרי הּנפׁש, להּציל והּמקּדים ּדין; ּכיצד?מּבית . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻ
ּפי על ואף ּומעלהּו, מצֹודה ּפֹורׂש - לּים ׁשּנפל ּתינֹוק ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָראה

הּד צד ּופרׂשׁשהּוא ּבּים, ּתינֹוק ׁשּטבע ׁשמע עּמֹו. גים ִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
נתּכּון מּכלּום. ּפטּור - ּבלבד ּדגים והעלה להעלֹותֹו, ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָמצֹודה
ׁשמע לא אפּלּו ּפטּור, - ותינֹוק ּדגים והעלה ּדגים, ְְְֱֲֲִִִִֶַַָָָָָֹלהעלֹות

ּפטּור. הּדגים, עם ּתינֹוק והעלה הֹואיל ְֱִִִִֶֶַַָָָָׁשּטבע;
.ÊÈחליה עֹוקר - לבֹור ּתינֹוק הבור]נפל שבשפת [עפר ְְִֵַָָֻ

ּבׁשעת מדרגה ּבּה מתּקן ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָּומעלהּו,
ּומֹוציאֹו, הּדלת את ׁשֹובר - תינֹוק ּבפני ּדלת ננעלה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָעקירתּה.
למלאכה; ׁשראּויין עצים אֹותּה מפּצל ׁשהּוא ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָואף

יּבעת ׁשם[יבהל]ׁשּמא ויׁש ּדלקה, נפלה וימּות. הּתינֹוק, ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
האׁש, מן להּצילֹו אֹותּה מכּבין - יּׂשרף ׁשּמא ׁשחֹוׁשׁשין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאדם
וכל ּכּבּוי. ּבׁשעת ּומתּקנּה ּדר ּכֹובׁש ׁשהּוא ּפי על ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָואף
מּבית רׁשּות לּטל צרי ואינֹו מׁשּבח; זה הרי להּציל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻהּקֹודם

סּכנה. ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּבכל ְִֵֶַָָָָָּדין
.ÁÈׁשם אינֹו ספק ׁשם, הּוא ספק - מּפלת עליו ׁשּנפלה ְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹמי

עליו מפּקחין האבנים]- ּפי[מפנים על אף - חי מצאּוהּו ; ְְְִִַַַַָָָ
אֹותֹו, ּומֹוציאין עליו מפּקחין ׁשּיבריא, אפׁשר ואי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּנתרֹוצץ,

ׁשעה. אֹותּה ְֵַָָָלחּיי
.ËÈנׁשמה בֹו מצאּו ולא חטמֹו, עד מּניחין[נשימה]ּבדקּו - ְְְְְִִַַָָָָָֹ

עליֹונים ּומצאּו ּבדקּו מת. ׁשּכבר בראשאֹותֹו; [אנשים ְְְְִֵֶֶָָָ
אּלאהמפולת] ּתחּתֹונים', מתּו 'ּכבר יאמרּו: לא - ְְְִִֵֵֶַָָֹֹמתים

ויחיה העליֹון ׁשּימּות ּבמּפלת, ׁשאפׁשר הּכל; על ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמפּקחין
ְַַהּתחּתֹון.

.Îאחד יׂשראלי אפּלּו ויׂשראל, ּגֹוים ּבּה ׁשּיׁש חצר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָהיתה
מּפני הּכל, על מפּקחין - מּפלת עליהם ונפלה ּגֹוים, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹואלף
אֹותּה עליו ונפלה אחרת, לחצר מהן אחד ּפרׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּיׂשראלי.
הּיׂשראלי, הּוא ׁשּפרׁש זה ׁשּמא עליו; מפּקחין - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחצר

ּגֹוים. ְְִִִַָוהּנׁשארים
.‡Îעקירתן ּובעת אחרת, לחצר ליל זֹו מחצר ּכּלן ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻנעקרּו

ידּוע ואין עליו, ונפלה אחרת, לחצר ונכנס מהן אחד ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּפרׁש
ּכאן אין ּכּלם, ׁשּנעקרּו ׁשּכיון עליו; מפּקחין אין - הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמי
הּוא הרי מהּלכין, ּכׁשהן מהן הּפֹורׁש וכל קבּוע, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיׂשראל
אף - יׂשראל הרב היה אם ,לפיכ הרב. מן ׁשּפרׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבחזקת
- עליו ונפלה לחצר, מהם אחד ּופרׁש ּכּלם, ׁשּנעקרּו ּפי ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻעל

עליו .מפּקחין ְְִַָָ
.·Îמֹונה - ׁשּבת יֹום הּוא מתי ידע ולא ּבּמדּבר, ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹהמהּל

הּיֹום, ּברּכת ּבֹו ּומבר ׁשביעי, ּומקּדׁש ׁשּׁשה, ׁשּטעה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָמּיֹום
זה ּביֹום ואפּלּו ויֹום, יֹום ּובכל ּכׁשּבת. ּבמֹוצאֹו ְְְְְֲִִֶַַַָָָָּומבּדיל
ּפרנסתֹו ּכדי לעׂשֹות לֹו מּתר ּומקּדׁש, ּבֹו מבּדיל ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻׁשהּוא
ּפרנס על יֹותר לעׂשֹות לֹו ואסּור ימּות. ׁשּלא ּכדי תֹו,ּבלבד, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשמיני ׁשהּיֹום ידע ואם הּוא; ׁשּבת ספק ויֹום יֹום ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּכל

זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא ליציאתֹו, עׂשר חמּׁשה אֹו ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָליציאתֹו,
וּדאי הּדבר ׁשהרי הּיֹום, ּבאֹותֹו מלאכה ּכל לעׂשֹות ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָֻמּתר
עֹוׂשה זה, מּיֹום חּוץ הּימים ּוׁשאר ּבׁשּבת; ּבׁשּירה יצא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא

ּבלבד ּפרנסה .ּכדי ְְְִֵַַָָ
.‚Îממֹון עסקי על ּבאּו אם - יׂשראל עירֹות על ׁשּצרּו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּגֹוים

מלחמה; עּמהן עֹוׂשין ואין הּׁשּבת, את עליהן מחּללין אין -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לּספר הּסמּוכה גבול]ּובעיר עסקי[- על אּלא ּבאּו לא אפּלּו , ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ

את עליהן ּומחּללין זין, ּבכלי עליהן יֹוצאין וקׁש, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָתבן
ׁשערכּו אֹו נפׁשֹות, עסקי על ּבאּו אם מקֹום, ּובכל ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָהּׁשּבת.
ּומחּללין זין, ּבכלי עליהן יֹוצאין - סתם ׁשּצרּו אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמלחמה,
לבֹוא, ׁשּיכֹולין יׂשראל ּכל על ּומצוה הּׁשּבת. את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליהן
ּבׁשּבת; הּגֹוים מּיד ּולהּצילם ׁשּבּמצֹור לאחיהם ולעזר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלצאת
אחיהן, את ּוכׁשּיּצילּו ׁשּבת. למֹוצאי להתמהמּה להן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָואסּור
ׁשּלא ּכדי ּבׁשּבת, למקֹומם ׁשּלהם זין ּבכלי לחזר להם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻמּתר

לבֹוא לעתיד מלהביא]להכׁשילן .[שימנעו ְְִִֶַָָָ
.„Îהמטרפת ספינה ׁשהּקיפּה[מיטלטלת]וכן עיר אֹו ּבּים, ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּיכֹולין ּדבר ּבכל להּצילן, ּבׁשּבת לצאת מצוה - ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָנהר
יחיד ואפּלּו הּגֹויםלהּצילן. מּפני שלאהּנרּדף ואפילו [רבים, ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָ

כוונתם] ׁשהּואברורה מּפני אֹו אחריו[יחיד], [בכוונה]רֹודף ְֲִֵֵֶַָ
ּבׁשּבת; מלאכֹות ּכּמה ּבעׂשּית ואפּלּו להּצילֹו, מצוה - ְְְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָָלהרגֹו
ּומתחּננים עליהן וזֹועקין מּתר. להּצילֹו, זין ּכלי לתּקן ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֻואפּלּו

עליהן ּומתריעין ואין[בתקיעה]ּבׁשּבת, אֹותן; לעזר ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹ
ּבׁשּבת. הּדבר על זֹועקין ולא ְְְְֲִִִֶֶַַַַָֹמתחּננים

.‰Î;לׁשּבת קדם ימים ׁשלׁשה הּגֹוים עירֹות על ְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹצרין
עד ּבׁשּבת, ואפּלּו ויֹום, יֹום ּבכל מלחמה עּמהן ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָועֹוׂשין

אֹותּה מּפיׁשּכֹובׁשין הרׁשּות; מלחמת ׁשהיא ּפי על ואף , ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָ
צרי ואין ּבׁשּבת. ואפּלּו רדּתּה", "עד למדּו: ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָהּׁשמּועה
אּלא יריחֹו, יהֹוׁשע ּכבׁש ולא מצוה; ּבמלחמת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֻלֹומר

ְַָּבׁשּבת.

ה'תשע"ב תמוז א' חמישי יום

ג ¤¤ּפרק

ׁשהיא‡. ּפי על אף ׁשּבת, ּבערב ּבמלאכה להתחיל ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻמּתר
לעׂשֹות אּלא עלינּו, נאסר ׁשּלא ּבׁשּבת; מאליה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנגמרת
מעצמּה הּמלאכה ׁשּתעׂשה אבל יֹום; ׁשל ּבעצמֹו ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמלאכה

מאליו ּבׁשּבת ּׁשּנעׂשה ּבמה להנֹות לנּו מּתר .ּבׁשּבת, ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ּפֹותקין·. ׁשּבת[מצינור]מים[פותחים]ּכיצד? ערב לגּנה ְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּכּלֹו.[לפני]עם הּיֹום ּכל והֹולכת מתמּלאה והיא חׁשכה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻ

מגמר הּכלים[בשמים]ּומּניחין מתּגמרין[בגדים]ּתחת והן , ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָֻ
קילֹור[נספגים] ּומּניחים ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל [משחה]והֹולכין ְְִִִִַַַָָָֻ

ואסּפלנית העין, ּגּבי ּומתרּפין[תחבושת]על הּמּכה, ּגּבי על ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָ
וסממנין ּדיֹו וׁשֹורין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל עם[צבע]והֹולכין ְְְְְְִִִִַַַָָָָֻ

צמר ונֹותנין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין נׁשרין והן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻחׁשכה,
וצבע]לּיֹורה מים עם ואּונין[דוד לּתּנּור,[אגודות], ּפׁשּתן ׁשל ְְִִֶַַַָָ

מצֹודֹות ּופֹורׂשין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין מׁשּתּנין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֻוהם
ּכל והֹולכין צדין והן חׁשכה, עם ּולדגים ּולעֹופֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָלחּיה
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.·וכ לכ צרי ׁשהּוא הּׁשּבת ּביֹום [רפואהאמדּוהּו ְְֲִֶַַָָָָָָ
ּכדימסוימת] הערב, עד 'נמּתין אֹומרים: אין - ימים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשמֹונה

מהּיֹום מתחילין אּלא ׁשּבתֹות'; ׁשּתי עליו לחּלל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
זמן ּכל ׁשּבתֹות; מאה אפּלּו עליו ּומחּללין ׁשּבת, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָׁשהּוא
מחּללין; - סּכנה ספק אֹו סּכנה ּבֹו ויׁש צרי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהּוא
לֹו, וׁשֹוחטין הּנר, את מּלפניו ּומכּבין הּנר, את לֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּומדליקין
ּבין להׁשקֹותֹו ּבין חּמין לֹו ּומחּמין ּומבּׁשלין, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַואֹופין
ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה לגּבי ׁשּבת ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּגּופֹו. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלרחיצת
להן. צרי ׁשהּוא הּדברים לכל ּכחל, הּוא הרי - ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹסּכנה

גֹוים,‚. ידי על לא אֹותן עֹוׂשין אין אּלּו, ּדברים ְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹּכׁשעֹוׂשים
נׁשים ידי על ולא עבדים, ידי על ולא קטּנים, ידי על ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֹֹֹולא
גדֹולי ידי על אּלא ּבעיניהם; קּלה ׁשּבת ּתהא ׁשּלא ּכדי -ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

וחכמיהם לחֹולהיׂשראל ׁשּבת ּבחּלּול להתמהמּה ואסּור . ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
וחי האדם אתם יעׂשה "אׁשר ׁשּנאמר: סּכנה, ּבֹו ֱֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּיׁש

ּבהם ׁשּימּות ולא הּתֹורהּבהם", מׁשּפטי ׁשאין למדּת, הא . ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ואּלּו ּבעֹולם. וׁשלֹום וחסד רחמים אּלא ּבעֹולם, ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָנקמה
אֹומר: הּכתּוב עליהם ואסּור, חּלּול ׁשּזה ׁשאֹומרים ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּמינים
יחיּו לא ּומׁשּפטים טֹובים, לא חּקים להם נתּתי אני ְְְֲִִִִִִִֶַַָָָֹֹֻ"וגם

ֶָּבהם".
ּבעיניו„. כאבים]החֹוׁשׁש אֹו[חש ּבׁשּתיהן ׁשּיהיה והּוא - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ

ציר מהן מרב[ריר]ּבאחת ׁשֹותתֹות דמעֹות ׁשהיּו אֹו , ְְְִֵֵֶֶַַָָֹ
קדח בהן ׁשהיה אֹו מהן, ׁשֹותת דם ׁשהיה אֹו ,[חום]הּכאב, ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבהן ׁשּיׁש חֹולים ּבכלל זה הרי - אּלּו ּבחלאים ְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוכּיֹוצא
צרכי ּכל לֹו ועֹוׂשין הּׁשּבת, את עליו ּומחּללין ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָסּכנה,

ְָרפּואה.
ּבין‰. - ולפנים הּׂשפה מן ּגּופֹו ּבחלל מּכה ׁשּיׁש ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוכן

ׁשּיׁש ּכל ּבׁשאר אֹו ּוטחֹולֹו ּבכבדֹו ּבין ּבמעיו, ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָּבפיו,
סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה זה הרי - אמד,ּבחללֹו צרי ואינֹו . ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

אמידה ּבלא מּיד, עליו מחּללין לפיכ הּוא; ּכבד ְְְְֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָֹׁשחלי
ּכמּכה[הערכה] זֹו הרי - הרגל וגב הּיד ּבגב ׁשהיא ּומּכה .ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
חלל את[הגוף]ׁשל עליה ּומחּללין אמד, צריכה ואינּה , ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשּמצּמר והחם חלל[מכווץ]הּׁשּבת. ׁשל ּכמּכה - הּבׂשר את ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשהרֹופאים חלי ּכל וכן הּׁשּבת. את עליו ּומחּללין ְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָהּוא,
הּבׂשר ּבעֹור ׁשהּוא ּפי על אף - סּכנה ּבֹו יׁש ׁשּזה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָאֹומרין

עליו מחּללין ּפיהם.מּבחּוץ, על הּׁשּבת את ְְִִִֶֶַַַַַָָָ
.Âנימא ּבׁשּבת,[עלוקה]הּבֹולע חּמין לֹו מחּמין - מים ׁשל ְְִִִִֵֶַַַַַַָָ

וכן נפׁשֹות. סּכנת ׁשהיא מּפני רפּואה, צרכי ּכל לֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָועֹוׂשין
- ׁשּממיתין עפר מּזֹוחלי אחד אֹו ׁשֹוטה, ּכלב ׁשּנׁשכֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָמי
ּכל לֹו עֹוׂשין - ממיתין אין ספק ממיתין ספק היּו ְְֲִִִִִִֵֵֵָָָָאפּלּו

להּצילֹו. רפּואה ְְְִֵַָָצרכי
.Êורצּו אחת, ּגרֹוגרת לֹו להביא רֹופאים ׁשאמדּוהּו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָחֹולה

ּכּלן - אחת ּבבת ּגרֹוגרֹות עׂשר לֹו והביאּו אדם בני ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻעׂשרה
הבריא ואפּלּו זה, אחר ּבזה הביאּו ואפּלּו מּכלּום, ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָּפטּורין

הביאּו ּברׁשּות ּכּלם ׁשהרי .ּבראׁשֹונה; ְֲִִִֵֵֶָָָֻ
.Áׁשּתי אּלא מצאּו ולא גרֹוגרֹות, לׁשּתי צרי ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹחֹולה

עקצין ּבׁשני לעץ]גרֹוגרֹות התאנים שבין החיבורים וׁשלׁש[- ְְְֳִִֵָָָֹ
על אף ׁשלׁש, ּבֹו ׁשּיׁש העקץ ּכֹורתין - אחד ּבעקץ ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹּגרֹוגרֹות

אּלא ּבבצירה, ירּבּו ׁשּלא ּכדי לׁשּתים, אּלא צריכין ׁשאין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּפי
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשנים. יכרתּו ולא אחד עקץ ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹיכרתּו

.Ëואכ ּבׁשּבת, לחֹולה אסּורהמבּׁשל - והֹותיר החֹולה ל ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ
ירּבה ׁשּמא ּגזרה, הּמֹותר; מן לאכל התבשיל]לבריא [כמות ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

לאכל לבריא מּתר ּבׁשּבת, לחֹולה הּׁשֹוחט אבל ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּבׁשבילֹו.
ירּבה ׁשּמא ׁשּנגזר ּכדי ּתֹוספת, ּבּדבר ׁשאין - חי ּבׂשר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּמּנּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִִֵֵֶַָֹּבׁשבילֹו.
.Èגֹוי ידי על צרכיו ּכל לֹו עֹוׂשין סּכנה, ּבֹו ׁשאין .חֹולה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

לֹו לבּׁשל - עֹוׂשה והּוא לֹו, לעׂשֹות לגֹוי אֹומרין ְְְְֲִֵֵֶַַַּכיצד?
וכן ּבאּלּו. וכּיֹוצא לרׁשּות, מרׁשּות רפּואה ּולהביא ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָולאפֹות,

עיניו רפואה]ּכֹוחל ׁשאין[בסם ּפי על אף ּבׁשּבת, הּגֹוי מן ְִִֵֵֵֶַַַַָָ
אֹותן עֹוׂשין - מלאכה ּבהן אין צרכיו, היּו ואם סּכנה. ְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָׁשם

מעלין לפיכ יׂשראל; ה-]אפּלּו ּומעלין[גידי ּבׁשּבת, אזנים ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָ
הלב]אנקלי שכנגד הּׁשבר[תנוך את ּומחזירין [בעצם, ְְִִֵֶֶֶַַָֻ

מּתר.שנשברה] ּבהן, ּכּיֹוצא ּכל וכן .ְֵֵֶַָָֹֻ
.‡È,נפׁשֹות ּבסּכנת היא הרי - לילד ּכׁשּכֹורעת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּיֹולדת,

חכמה לּה קֹוראין הּׁשּבת: את עליה [מילדת]ּומחּללין ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ
ואם אֹותֹו. וקֹוׁשרין הּטּבּור, את וחֹותכים למקֹום, ְְְְְְִִִִֶַַָָמּמקֹום
מדליקין - ּבחבליה מצעקת ׁשהיא ּבׁשעה לנר צריכה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיתה

סּומה היתה ואפּלּו הּנר, את ׁשּדע[עוורת]לּה מּפני ּתּה, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
היתה ואם רֹואה. ׁשאינּה ּפי על ואף ּבנר, עליה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמתיּׁשבת
לׁשּנֹות, ׁשאפׁשר וכל לּה. מביאין ּבֹו, וכּיֹוצא לׁשמן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹצריכה
ּתלּוי ּכלי חברּתּה לּה ׁשּתביא ּכגֹון הבאה, ּבׁשעת ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָמׁשּנין

ּכדרּכּה. מביאה אפׁשר, אי ואם ְְְְְְִִִִֶַָָָָָּבׂשערּה;
.·Èואין ּבׂשכר; ואפּלּו ּבׁשּבת, הּגֹויה את מיּלדין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָאין

לאיבה חּלּול[שנאה]חֹוׁשׁשין ׁשם ׁשאין ּפי על ואף .[שבת], ְְְִִִֵֵֶַַָָ
ּתֹוׁשב ּגר ּבת את מיּלדין מצוות]אבל ז' שקיבל מּפני[גוי , ְְְֲִִֵֵֶַַָָ

הּׁשּבת. את עליה מחּללין ואין להחיֹותֹו; מצּוין ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאנּו
.‚Èׁשּתלד,[יולדת]חּיה עד ׁשֹותת להיֹות הּדם מּׁשּיתחיל - ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

הּׁשּבת, את עליה מחּללין - ימים ׁשלׁשה עד ׁשּתלד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹואחר
ּבין אני', 'צריכה ׁשאמרה ּבין צרכיה, ּכל לּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָועֹוׂשין
אמרה אם - ׁשבעה ועד ּומּׁשלׁשה צריכה'. 'איני ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹׁשאמרה
צרי ואין ׁשתקה, ואם עליה; מחּללין אין צריכה', ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ'איני
הּׁשּבת. את עליה מחּללין - אני' 'צריכה אמרה אם ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָלֹומר
סּכנה; ּבֹו ׁשאין ּכחֹולה היא הרי יֹום, ׁשלׁשים ועד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּומּׁשבעה
על אּלא מלאכה לּה עֹוׂשין אין אני', 'צריכה אמרה ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָואפּלּו

גֹוי. ְֵידי
.„Èׁשהּצּנה מּפני החּמה, ּבימֹות ואפּלּו לחּיה, מדּורה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָעֹוׂשין

הּקר ּבמקֹומֹות הרּבה לחּיה מדּורהקׁשה עֹוׂשין אין אבל ; ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹ
מדּורה, לֹו עֹוׂשין - ונצטּנן ּדם הּקיז ּבּה. להתחּמם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָלחֹולה
ּבּיֹום ּבׁשּבת הּולד את ּומרחיצין ּתּמּוז. ּבתקּופת ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָאפּלּו
ׁשהּוחּמּו ּבחּמין אפּלּו טּבּורֹו, את ׁשחֹותכין אחר ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַׁשּנֹולד,

אֹותֹו ּומֹולחין בשמים]ּבׁשּבת; מיני עליו ּומלּפפין[מפזרים ְְְְִִַַָ
יעׂשּו[בבגדים]אֹותֹו[כורכים] לא אם לֹו היא ׁשּסּכנה מּפני ,ְֲִִִֵֶַַָָֹ

ּולאחר הּמילה, לפני אֹותֹו מרחיצים וכן אּלה. ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָלֹו
- ּבׁשּבת ׁשהּוחּמּו ּבחּמין לּמילה, הּׁשליׁשי ּובּיֹום ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָהּמילה,

הּסּכנה. ְִֵַַָָמּפני
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.ÂËהּמׁשּבר על ׁשּיׁשבה הלידה]האּׁשה -[מקום ומתה ְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
את וקֹורעין הרּבים, רׁשּות ּדר אפּלּו ּבׁשּבת סּכין ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָמביאין
נפׁשֹות ׁשּספק - חי יּמצא ׁשּמא הּולד, את ּומֹוציאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכרסּה

חי. חזקתֹו ׁשאין לזה ואפּלּו הּׁשּבת, את ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּדֹוחה
.ÊËרׁשּות לּטל צרי ואין ּבׁשּבת, נפׁשֹות ּפּקּוח ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹמפּקחין

מׁשּבח זה הרי הּנפׁש, להּציל והּמקּדים ּדין; ּכיצד?מּבית . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻ
ּפי על ואף ּומעלהּו, מצֹודה ּפֹורׂש - לּים ׁשּנפל ּתינֹוק ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָראה

הּד צד ּופרׂשׁשהּוא ּבּים, ּתינֹוק ׁשּטבע ׁשמע עּמֹו. גים ִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
נתּכּון מּכלּום. ּפטּור - ּבלבד ּדגים והעלה להעלֹותֹו, ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָמצֹודה
ׁשמע לא אפּלּו ּפטּור, - ותינֹוק ּדגים והעלה ּדגים, ְְְֱֲֲִִִִֶַַָָָָָֹלהעלֹות

ּפטּור. הּדגים, עם ּתינֹוק והעלה הֹואיל ְֱִִִִֶֶַַָָָָׁשּטבע;
.ÊÈחליה עֹוקר - לבֹור ּתינֹוק הבור]נפל שבשפת [עפר ְְִֵַָָֻ

ּבׁשעת מדרגה ּבּה מתּקן ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָּומעלהּו,
ּומֹוציאֹו, הּדלת את ׁשֹובר - תינֹוק ּבפני ּדלת ננעלה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָעקירתּה.
למלאכה; ׁשראּויין עצים אֹותּה מפּצל ׁשהּוא ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָואף

יּבעת ׁשם[יבהל]ׁשּמא ויׁש ּדלקה, נפלה וימּות. הּתינֹוק, ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
האׁש, מן להּצילֹו אֹותּה מכּבין - יּׂשרף ׁשּמא ׁשחֹוׁשׁשין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאדם
וכל ּכּבּוי. ּבׁשעת ּומתּקנּה ּדר ּכֹובׁש ׁשהּוא ּפי על ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָואף
מּבית רׁשּות לּטל צרי ואינֹו מׁשּבח; זה הרי להּציל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻהּקֹודם

סּכנה. ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּבכל ְִֵֶַָָָָָּדין
.ÁÈׁשם אינֹו ספק ׁשם, הּוא ספק - מּפלת עליו ׁשּנפלה ְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹמי

עליו מפּקחין האבנים]- ּפי[מפנים על אף - חי מצאּוהּו ; ְְְִִַַַַָָָ
אֹותֹו, ּומֹוציאין עליו מפּקחין ׁשּיבריא, אפׁשר ואי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּנתרֹוצץ,

ׁשעה. אֹותּה ְֵַָָָלחּיי
.ËÈנׁשמה בֹו מצאּו ולא חטמֹו, עד מּניחין[נשימה]ּבדקּו - ְְְְְִִַַָָָָָֹ

עליֹונים ּומצאּו ּבדקּו מת. ׁשּכבר בראשאֹותֹו; [אנשים ְְְְִֵֶֶָָָ
אּלאהמפולת] ּתחּתֹונים', מתּו 'ּכבר יאמרּו: לא - ְְְִִֵֵֶַָָֹֹמתים

ויחיה העליֹון ׁשּימּות ּבמּפלת, ׁשאפׁשר הּכל; על ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמפּקחין
ְַַהּתחּתֹון.

.Îאחד יׂשראלי אפּלּו ויׂשראל, ּגֹוים ּבּה ׁשּיׁש חצר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָהיתה
מּפני הּכל, על מפּקחין - מּפלת עליהם ונפלה ּגֹוים, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹואלף
אֹותּה עליו ונפלה אחרת, לחצר מהן אחד ּפרׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּיׂשראלי.
הּיׂשראלי, הּוא ׁשּפרׁש זה ׁשּמא עליו; מפּקחין - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחצר

ּגֹוים. ְְִִִַָוהּנׁשארים
.‡Îעקירתן ּובעת אחרת, לחצר ליל זֹו מחצר ּכּלן ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻנעקרּו

ידּוע ואין עליו, ונפלה אחרת, לחצר ונכנס מהן אחד ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּפרׁש
ּכאן אין ּכּלם, ׁשּנעקרּו ׁשּכיון עליו; מפּקחין אין - הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמי
הּוא הרי מהּלכין, ּכׁשהן מהן הּפֹורׁש וכל קבּוע, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיׂשראל
אף - יׂשראל הרב היה אם ,לפיכ הרב. מן ׁשּפרׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבחזקת
- עליו ונפלה לחצר, מהם אחד ּופרׁש ּכּלם, ׁשּנעקרּו ּפי ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻעל

עליו .מפּקחין ְְִַָָ
.·Îמֹונה - ׁשּבת יֹום הּוא מתי ידע ולא ּבּמדּבר, ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹהמהּל

הּיֹום, ּברּכת ּבֹו ּומבר ׁשביעי, ּומקּדׁש ׁשּׁשה, ׁשּטעה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָמּיֹום
זה ּביֹום ואפּלּו ויֹום, יֹום ּובכל ּכׁשּבת. ּבמֹוצאֹו ְְְְְֲִִֶַַַָָָָּומבּדיל
ּפרנסתֹו ּכדי לעׂשֹות לֹו מּתר ּומקּדׁש, ּבֹו מבּדיל ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻׁשהּוא
ּפרנס על יֹותר לעׂשֹות לֹו ואסּור ימּות. ׁשּלא ּכדי תֹו,ּבלבד, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשמיני ׁשהּיֹום ידע ואם הּוא; ׁשּבת ספק ויֹום יֹום ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּכל

זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא ליציאתֹו, עׂשר חמּׁשה אֹו ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָליציאתֹו,
וּדאי הּדבר ׁשהרי הּיֹום, ּבאֹותֹו מלאכה ּכל לעׂשֹות ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָֻמּתר
עֹוׂשה זה, מּיֹום חּוץ הּימים ּוׁשאר ּבׁשּבת; ּבׁשּירה יצא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא

ּבלבד ּפרנסה .ּכדי ְְְִֵַַָָ
.‚Îממֹון עסקי על ּבאּו אם - יׂשראל עירֹות על ׁשּצרּו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּגֹוים

מלחמה; עּמהן עֹוׂשין ואין הּׁשּבת, את עליהן מחּללין אין -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לּספר הּסמּוכה גבול]ּובעיר עסקי[- על אּלא ּבאּו לא אפּלּו , ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ

את עליהן ּומחּללין זין, ּבכלי עליהן יֹוצאין וקׁש, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָתבן
ׁשערכּו אֹו נפׁשֹות, עסקי על ּבאּו אם מקֹום, ּובכל ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָהּׁשּבת.
ּומחּללין זין, ּבכלי עליהן יֹוצאין - סתם ׁשּצרּו אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמלחמה,
לבֹוא, ׁשּיכֹולין יׂשראל ּכל על ּומצוה הּׁשּבת. את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליהן
ּבׁשּבת; הּגֹוים מּיד ּולהּצילם ׁשּבּמצֹור לאחיהם ולעזר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלצאת
אחיהן, את ּוכׁשּיּצילּו ׁשּבת. למֹוצאי להתמהמּה להן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָואסּור
ׁשּלא ּכדי ּבׁשּבת, למקֹומם ׁשּלהם זין ּבכלי לחזר להם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻמּתר

לבֹוא לעתיד מלהביא]להכׁשילן .[שימנעו ְְִִֶַָָָ
.„Îהמטרפת ספינה ׁשהּקיפּה[מיטלטלת]וכן עיר אֹו ּבּים, ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּיכֹולין ּדבר ּבכל להּצילן, ּבׁשּבת לצאת מצוה - ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָנהר
יחיד ואפּלּו הּגֹויםלהּצילן. מּפני שלאהּנרּדף ואפילו [רבים, ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָ

כוונתם] ׁשהּואברורה מּפני אֹו אחריו[יחיד], [בכוונה]רֹודף ְֲִֵֵֶַָ
ּבׁשּבת; מלאכֹות ּכּמה ּבעׂשּית ואפּלּו להּצילֹו, מצוה - ְְְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָָלהרגֹו
ּומתחּננים עליהן וזֹועקין מּתר. להּצילֹו, זין ּכלי לתּקן ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֻואפּלּו

עליהן ּומתריעין ואין[בתקיעה]ּבׁשּבת, אֹותן; לעזר ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹ
ּבׁשּבת. הּדבר על זֹועקין ולא ְְְְֲִִִֶֶַַַַָֹמתחּננים

.‰Î;לׁשּבת קדם ימים ׁשלׁשה הּגֹוים עירֹות על ְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹצרין
עד ּבׁשּבת, ואפּלּו ויֹום, יֹום ּבכל מלחמה עּמהן ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָועֹוׂשין

אֹותּה מּפיׁשּכֹובׁשין הרׁשּות; מלחמת ׁשהיא ּפי על ואף , ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָ
צרי ואין ּבׁשּבת. ואפּלּו רדּתּה", "עד למדּו: ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָהּׁשמּועה
אּלא יריחֹו, יהֹוׁשע ּכבׁש ולא מצוה; ּבמלחמת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֻלֹומר

ְַָּבׁשּבת.

ה'תשע"ב תמוז א' חמישי יום
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ׁשהיא‡. ּפי על אף ׁשּבת, ּבערב ּבמלאכה להתחיל ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻמּתר
לעׂשֹות אּלא עלינּו, נאסר ׁשּלא ּבׁשּבת; מאליה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנגמרת
מעצמּה הּמלאכה ׁשּתעׂשה אבל יֹום; ׁשל ּבעצמֹו ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמלאכה

מאליו ּבׁשּבת ּׁשּנעׂשה ּבמה להנֹות לנּו מּתר .ּבׁשּבת, ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ּפֹותקין·. ׁשּבת[מצינור]מים[פותחים]ּכיצד? ערב לגּנה ְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּכּלֹו.[לפני]עם הּיֹום ּכל והֹולכת מתמּלאה והיא חׁשכה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻ

מגמר הּכלים[בשמים]ּומּניחין מתּגמרין[בגדים]ּתחת והן , ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָֻ
קילֹור[נספגים] ּומּניחים ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל [משחה]והֹולכין ְְִִִִַַַָָָֻ

ואסּפלנית העין, ּגּבי ּומתרּפין[תחבושת]על הּמּכה, ּגּבי על ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָ
וסממנין ּדיֹו וׁשֹורין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל עם[צבע]והֹולכין ְְְְְְִִִִַַַָָָָֻ

צמר ונֹותנין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין נׁשרין והן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻחׁשכה,
וצבע]לּיֹורה מים עם ואּונין[דוד לּתּנּור,[אגודות], ּפׁשּתן ׁשל ְְִִֶַַַָָ

מצֹודֹות ּופֹורׂשין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין מׁשּתּנין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֻוהם
ּכל והֹולכין צדין והן חׁשכה, עם ּולדגים ּולעֹופֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָלחּיה
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יחר - חתה ׁשאם לֹו; ורע מעט]ּכמצטּמק אֹותן,[ישרוף ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ
הּמגמר מּניחין זה ּומּפני הם. האׁש ּגּוף ּתחת[בשמים]ׁשעל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ

יּׂשרףחׁשכה,עם[בגדים]הּכלים - ּבּגחלים חתה ׁשאם ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
הּכלים ויעּׁשן בבגדים]הּמגמר עשן .[יעלה ְִִֵֵַַַָֻ

.ÊÈאסּור אינֹו זה, ּבענין אֹוסרין ׁשאנּו ּדבר ׁשּכל למדּת, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָהא
יחּתה ׁשּמא - ּגזרה אּלא ּבׁשּבת, נעׂשה ׁשהּוא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּׁשּום

לּיֹורה צמר נֹותנין אין ,לפיכ אם[לצובעו]ּבּגחלים. אּלא , ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
עקּורה היתה יחּתה[מוגבהת]ּכן ׁשּמא - האׁש מעל ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָ

טּוח ּפיה ׁשּיהיה והּוא יגיס[סגור]ּבּגחלים; ׁשּמא - ּבטיט ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
מּׁשחׁשכה. ֲִֵֶָָּבּה

.ÁÈהררה ולא חׁשכה, עם ּבּתּנּור הּפת את נֹותנין [עוגהאין ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּיקרמּודקה] ּכדי אּלא - הּגחלים ּגּבי ּפנים[ישחימו]על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבאׁש אֹו ּבּתּנּור מדּבקים העליון]ׁשאינן נׁשארּו[חלקה ואם . ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻ
יפסיד יחּתה, ׁשאם מּתר; - אפּיתן ׁשּיגמר עד כן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאחרי
פניה קרמּו לא ועדין וחׁשכה לחׁשכה, סמּו נתן ואם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹאֹותן.
וימּתין ׁשּבת, מֹוצאי עד מהן לאכל אסּור - ּבמזיד אם -ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

לרּדֹות לֹו מּתר - ּבׁשֹוגג ואם ׁשּיעׂשּו. מןּבכדי להוציא -] ְְְְִִִֵֵֵֶָָֻ
-התנור] רֹודה ּוכׁשהּוא ּבׁשּבת; סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון ְְְְִֶֶֶַָָָֹמּמּנה

ּבמרּדה ירּדה לכך]לא מיוחד כלי עֹוׂשה[- ׁשהּוא ּכדר ְְְְִֶֶֶֶֶֶַֹ
ּבּה. וכּיֹוצא ּבסּכין אּלא ְְְִֵֶַַָָֹּבחל,

.ËÈׁשּירצה ּדבר מּכל מדּורה אדם קרקעעֹוׂשה ּגּבי על ּבין , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
לאֹורּה ּומׁשּתּמׁש יֹום, מּבעֹוד ּומדליקּה מנֹורה, ּגּבי על ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּבין
קדם הּמדּורה רב ׁשּידליק וצרי ּבׁשּבת. ּכנגּדּה מתחּמם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאֹו
ואם הּׁשּבת; קדם מאליה עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא עד ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹחׁשכה,
ׁשּמא ּגזרה, - ּבׁשּבת ּבּה להנֹות אסּור רּבּה, הדליק ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹֻלא
הדליק ואם הּׁשלהבת. ׁשּתעלה ּכדי העצים ויניד ּבּה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיחּתה
יֹום. מּבעֹוד הּקפֹו ורב עביֹו רב להדליק צרי יחידי, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹעץ

.Îּבּגבּולין אמּורים? ּדברים מקומות]ּבּמה אבל[בשאר ; ְְֲֲִִִֶַַָָ
עם הּמֹוקד ּבית ּבמדּורת ּבעצים האּור את מאחיזין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבּמקּדׁש,

לפני] חֹוׁשׁשין[- ואין זריזיןחׁשכה, ׁשהּכהנים יחּתה, ׁשּמא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ֵהן.[זהירים]

.‡Îּגרעינים ׁשל אֹו קנים ׁשל מדּורה צריהיתה אינֹו - ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
הּׁשּבת, קדם האׁש ּבּה ׁשהתחיל ּכיון אּלא הרב; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלהדליק
ואינֹו ּבמהרה, ּבהן נתלית ׁשהאׁש מּפני ּבּה, להׁשּתּמׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻמּתר
הּגרעינין הּניח אֹו קנים, אגד אם ,לפיכ לחּתֹות. ְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָצרי

ּבהן[סלים]ּבחֹותלֹות ׁשּתעלה וצרי ּכעצים, הן הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
הּׁשּבת. קדם מאליה ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּׁשלהבת

.·Îרבב ׁשל אֹו ּגפרית, ׁשל אֹו זפת, ׁשל דברמדּורה [כל ְְְִֶֶֶֶֶָָָ
קירהשמנוני] ׁשל אֹו ּגבבה[שעוה], ׁשל אֹו קׁש, ׁשל אֹו , ְִֶֶֶַָָָ

דקים] מּפני[עצים הּׁשּבת, קדם רּבּה להדליק צרי אינֹו -ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ
ּבמהרה. אֹותם מדלקת ְְִֵֵֶֶֶַָָָׁשהאׁש

ה'תשע"ב תמוז ב' שישי יום
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מתחּמם,‡. הּוא - הּתבׁשיל ּבהן טמן ׁשאם ּדברים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיׁש
ּגפת ּכגֹון: האׁש, ּכעין ּבבּׁשּולֹו זיתים]ּומֹוסיפין ,[פסולת ְְְִִִֵֵֶֶָ

זּוגין[שדות]וזבל אֹו וחל, וסיד, ּומלח, ענבים], [קליפות ְְְִִֶֶֶַֹ
צמר]ּומּוכין ׁשּׁשלׁשּתן[אגודות ּבזמן [האחרונים]ועׂשבים ְְְֲִִִֶַַָָָ

הּמֹוסיף'. 'ּדבר נקראין אּלּו, ּודברים עצמן; מחמת ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָלחין
ּבחמימּותֹו יּׁשאר - הּתבׁשיל ּבהן טמן ׁשאם ּדברים, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָויׁש
אֹותֹו מֹונעין אּלא ּבּׁשּול, לֹו מֹוסיפין ואינן ְְְִִִִִֵֶַָָּבלבד,
ּוכסּות, יבׁשים, ועׂשבים ּומּוכין זּוגין ּכגֹון: ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָמּלהצטּנן,

וכנפי נוצות]ּופרֹות, ּונערת[- פירורי]יֹונה, הּפׁשּתן,[- ְְְְִֵֵֶַַָָֹ
חרׁשים ּוׁשלחין[נגרים]ּונסרת בשערותיה], בהמה וגּזי[עור , ְְְִִִֵֶָָָֹ

מֹוסיף'. ׁשאינֹו 'ּדבר נקראין אּלּו, ּודברים ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָצמר;
יֹום,·. מּבעֹוד הּמֹוסיף ּבדבר ׁשּטֹומנין היה, הּדין ְְְִִִִִֶַַָָָָמן

האׁש ּגּבי על מׁשהין ׁשהרי ּבׁשּבת, טמּון הּתבׁשיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָויּׁשאר
מּבעֹוד הּמֹוסיף, ּבדבר להטמין חכמים אסרּו אבל ְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָּבׁשּבת;
עד לגּלֹותּה ויצטר ּבׁשּבת, הּקדרה ּתרּתח ׁשּמא ּגזרה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיֹום,
ּבדבר טֹומן ונמצא ּבׁשּבת, ויכּסה ויחזר הרתיחה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּתנּוח
ּבדבר להטמין מּתר ,לפיכ אסּור. ׁשהּוא ּבׁשּבת, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻהּמֹוסיף

הּׁשמׁשֹות ּבין לילה]הּמֹוסיף, ספק יום קדרֹות[ספק ׁשּסתם - ְְְִֵֵֶַַָָ
ׁשּוב ׁשּנחּו, וכיון מּבעּבּוען, ונחּו רתחּו ּכבר הּׁשמׁשֹות, ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָּבין

רֹותחין. ְִֵָאינן
מֹוסיף,‚. ׁשאינֹו ּבדבר הּתבׁשיל לטמן היה, הּדין מן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹוכן

ּג - זה ּדבר חכמים אסרּו אבל עצמּה; ׁשּמאּבׁשּבת זרה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ּברמץ חם]יטמין ונמצא[אפר אׁש, ׁשל ניצֹוצֹות ּבֹו ויהיה , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָ

חם[גורף]חֹותה ּדבר להטמין אסרּו ,לפיכ ּבּגחלים; ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
מֹוסיף. ׁשאינֹו ּבדבר ואפּלּו ְְֲִִֵֶַַָָָּבׁשּבת,

חׁשכה„. לא ספק חׁשכה השמשות]ספק בין לטמן[- מּתר , ְֲֲִֵֵֵֵָָָָָֹֹֻ
ׁשאינֹו ּבדבר ּבׁשּבת, הּצֹונן ּדבר לטמן ּומּתר חם. ּדבר ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻאת

ׁשּתפּוג ּכדי אֹו ּביֹותר, יצטּנן ׁשּלא צּנתֹו.[תחלש]מֹוסיף, ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
לכּסֹותן, מּתר - ּבׁשּבת ונתּגּלּו ׁשּבת, מערב ׁשּטמנן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻחּמין
נֹוטל ּכיצד? ּבׁשּבת. הּכּסּוי להחליף ּומּתר מֹוסיף; אינֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻׁשהרי
הּכסּות. ּומּניח יֹונה ּכנפי נֹוטל אֹו יֹונה, ּכנפי ּומּניח ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָּכסּות

מּתר‰. - אחר לכלי מּכלי החּמין, הּמים אֹו הּתבׁשיל ְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָָֻּפּנה
הּדבר ּכמֹו מֹוסיף, ׁשאינֹו ּבדבר ּבׁשּבת האחר הּכלי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלהטמין
ׁשהּוא חם ּדבר אּלא ּבׁשּבת, להטמין אסרּו ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּצֹונן;

מּתר ּפּנהּו, אם אבל ּבֹו; ׁשּנתּבּׁשל ראׁשֹון .ּבכלי ְְֲִִִִִִֵֶַָָָֻ
.Âמחם מים]מּניחין על[דוד ּוקדרה ּבׁשּבת, מחם ּגּבי על ְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָ

קד ּגּבי על ּומחם מחם, ּגּבי על ּוקדרה קדרה, וטחּגּבי - רה ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָ
ּבׁשביל[סותם] אּלא ׁשּיּוחּמּו, ּבׁשביל לא ּבבצק; ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹּפיהם

אבל ּבׁשּבת, להטמין אּלא אסרּו ׁשּלא חּמם; על ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּיעמדּו
עֹומדין ׁשּיהיּו ּכדי חם, ּכלי ּגּבי על חם ּכלי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַלהּניח
צֹונן ּדבר ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי מּניחין אין אבל מּתר. - ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּבחמימּותן
ואם ּבׁשּבת; חם ּבֹו מֹוליד ׁשהרי ּבׁשּבת, חם ּכלי ּגּבי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹעל

יום]הּניחֹו בעוד ּבדבר[- ּכטֹומן ואינֹו מּתר, - מּבערב ְְְִִִֵֵֶֶָָָָֻ
הּמֹוסיף.
יוםשישיֿשבתקודשב'ֿג'תמוז
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וטֹוענין ּכּלּה. הּבד[משאות]הּׁשּבת ּבית עלּבקֹורת [להכביד ְְֲִֵַַַַַָָֻ
הּגתהזיתים] היין]ּובעּגּולי הסוחטות חׁשכה,[אבנים עם ְֲִִֵֵַַָ

הּנר את ּומדליקין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין זבין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻוהּמׁשקין
הּׁשּבת ּכל והֹולכת ּדֹולקת והיא מּבערב, הּמדּורה את ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹו

ָֻּכּלּה.
ּגּבי‚. על אֹו ּבּתּנּור ּבׂשר אֹו האׁש, ּגּבי על קדרה ְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָמּניחין

מתּבּׁש והן ואֹוכליןגחלים, ּכּלּה, הּׁשּבת ּכל והֹולכין לין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻ
ּגזרה, - אסּורין ׁשהן ּדרכים זה ּבדבר ויׁש ּבׁשּבת. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאֹותן

יחּתה ּבׁשּבת.[יגרוף]ׁשּמא ּבּגחלים ְְִֶֶֶַַַָָָ
ׁשּלא„. וחּמין צרּכֹו, ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל הּוחּמּוּכיצד? ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ׁשּמצטּמק זמן וכל צרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל ּתבׁשיל אֹו צרּכן, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכל
יפה האׁש[משובח]הּוא ּגּבי על אֹותֹו מׁשהין אין - לֹו ְִֵֵֵֶַַַָָ

יחּתה ׁשּמא ּגזרה, יֹום; מּבעֹוד ׁשהּנח ּפי על אף ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבׁשּבת,
אם ,לפיכ לצּמקֹו. ּכדי אֹו ּבּׁשּולֹו, להׁשלים ּכדי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבּגחלים

ּבנערת אֹו ּבאפר הּכירה אׁש ׁשּכּסה אֹו האׁש, [פירורי]ּגרף ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּגחלים ׁשעממּו אֹו הּדּקה, האש]ּפׁשּתן הן[ונפסק ׁשהרי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבגבבה אֹו ּבקׁש ׁשהּסיקּוה אֹו ּבאפר, דקים]ּכמכּסֹות [ענפים ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻ
הרי - ּבֹוערֹות ּגחלים ׁשם אין ׁשהרי דּקה בהמה ּבגללי ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
הּתבׁשיל, מּזה ּדעּתֹו הּסיח ׁשהרי עליה; לׁשהֹות מּתר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻזה

ּבאׁש. יחּתה ׁשּמא ּגֹוזרין ְְְִֵֵֶֶַָָואין
מּועט‰. ׁשהבלּה ּבכירה, אמּורים? ּדברים אבלּבּמה . ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָ

אֹו ּבאפר, חּפה אֹו האׁש, ׁשּגרף ּפי על אף - ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתּנּור
על ולא ּבתֹוכֹו, מׁשהין אין - ּבגבבה אֹו ּבקׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹׁשהּסיקּוהּו

לֹו סֹומכין ולא לו]ּגּביו, צרּכֹו,[צמוד ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל ְְְְִִֶַַַָָָָֹֹ
חם והבלֹו הֹואיל לֹו; ויפה ּומצטּמק צרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹו
האׁש ּבזֹו יחּתה ׁשּמא וחֹוׁשׁשים ּדעּתֹו, מּסיח אינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָּביֹותר,
מכּסה. אֹו ּוגבבה קׁש אׁש ׁשהיא ּפי על אף ְְְִִֵֶַַַַָָָָֻהּמעּוטה,

.Âמּפני ׁשּגרף? ּפי על אף ּבּתּנּור, לׁשהֹות אסרּו ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָולּמה
לגרף אפׁשר ואי ועצמּה, האׁש רב אּלא ּגֹורף אינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשהּגֹורף
חם, ׁשהבלֹו ּומּפני אחת; ניצֹוצה ּתּׁשאר ׁשּלא עד האׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכל

לנער ּכדי יחּתה הּנׁשארֹות.[ולהבעיר]ׁשּמא הּניצֹוצֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
.Êקטנה]הּכּפח כירה ּומּועט[- הּכירה, מהבל רב הבלֹו - ְִֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּבגפת הּסיקֹו אם ,לפיכ הּתּנּור. זיתים]מהבל אֹו[פסולת ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָ
ּגּביו, על ולא ּבתֹוכֹו מׁשהין ואין ּכתּנּור, הּוא הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָֹּבעצים
מצטּמק אֹו צרּכֹו, ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל לֹו סֹומכין ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹולא
הּסיקּוהּו ואם ּבאפר. ּכּסה אֹו ׁשּגרף ּפי על אף לֹו, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָויפה
ּובגבבה, ּבקׁש ׁשהּסקה ּככירה הּוא הרי - ּבגבבה אֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻּבקׁש

על אף מּבערב, לּכירה לסמ ּומּתר עליו. ּפיּומׁשהין ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ּכירה, ּכּפח? הּוא ואיזה ּכירה, היא ואיזֹו ּגרּופה. ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻׁשאינּה

ׁשפיתת הנחת]מקֹום ׁשפיתת[- מקֹום וכּפח, קדרֹות; ׁשּתי ְְְְְְְִִֵֵַַָֻ
אחת. ְֵַַָקדרה

.Áצרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל אֹו ּכלל, ּבׁשל ׁשּלא חי ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹּתבׁשיל
לֹו ורע לטעמו]ּומצטּמק מזיקה לׁשהֹותֹו[ההצטמקות מּתר - ְְְִֵַַַָֻ

ּתבׁשיל וכן ּבתּנּור. ּבין וכּפח ּבכירה ּבין האׁש, ּגּבי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֻעל
ויפה ּומצטּמק צרּכֹו ּכל ּבׁשל אֹו צרּכֹו, ּכל ּבׁשל ולא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּבׁשל
נעׂשה הּׁשמׁשֹות, לבין סמּו חי אבר לתֹוכֹו הׁשלי אם - ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָלֹו
ׁשּלא ּפי על אף האׁש על לׁשהֹותֹו ּומּתר חי, ּכתבׁשיל ְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹֹֻהּכל

ּבא ואינֹו מּמּנּו, ּדעּתֹו הּסיח ׁשּכבר מּפני ּכּסה; ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹגרף
ּבּגחלים. ְִֶַַָלחּתֹות

.Ë- אֹותֹו וׁשהה עבר אם - לׁשהֹותֹו ׁשאסּור ּתבׁשיל ְְְִִִֶַַַָָָָּכל
ׁשּבת מֹוצאי עד לאכלֹו ׁשּיעׂשהאסּור ּבכדי וימּתין [שיעור, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

בישול] אותו לבשל שיוכל ּתבׁשילזמן אם - ׁשכחֹו ואם .ְְְִִִַָ
ואם ׁשּבת; מֹוצאי עד אסּור הּוא, צרּכֹו ּכל ּבׁשל ְְִֵֶַַַָָָָָָֹׁשּלא

ׁשּבׁשל לאכלֹוּתבׁשיל מּתר לֹו, ויפה ּומצטּמק הּוא צרּכֹו ּכל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ְַָּבׁשּבת.

.Èׁשּמּת אֹותֹוּכל ּכׁשּנֹוטלין - האׁש ּגּבי על לׁשהֹותֹו ר ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻ
למקֹומֹו להחזירֹו אסּור אּלאּבׁשּבת, לעֹולם, מחזירין ואין . ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

ׁשהּסקּו וכּפח ּבכירה אֹו מכּסה, אֹו ּגרּופה ּכירה ּגּבי ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻֻֻעל
אבל קרקע; ּגּבי על הּקדרה הּניח ׁשּלא והּוא, ּוגבבה; ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּבקׁש
על ואפּלּו אֹותּה, מחזירין אין הּקרקע, ּגּבי על ְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָמּׁשהּניחּה
לכּפח ולא לתּנּור מחזירין ואין מכּסה. אֹו ּגרּופה, ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹֻֻּגּבי
מּפני ּכּסה, אֹו ׁשּגרף ּפי על אף ּבעצים, אֹו ּבגפת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשהּסקּו
לֹו סֹומכין אין עליו, מחזירין ׁשאין וכל ּביֹותר. חם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהבלן

לו] ְַָּבׁשּבת.[צמוד
.‡Èמגרפה להכניס האׁש,[כף]אסּור על והיא לקדרה, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

ׁשּמגיס מּפני ּבׁשּבת; מּמּנה וזה[מערבב]להֹוציא ּבּה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
להחזיר ּומּתר ּבׁשּבת. ּכמבּׁשל ונמצא הּוא, הּבּׁשּול ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֻמּצרכי
ׁשהבלּה לכירה מּועט ׁשהבלּה מּכירה אפּלּו לכירה, ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָמּכירה

לטמינה מּכירה לא אבל חומה]מרּבה; לשמור ולא[בתנור , ְְְֲִִִִֶָָָֹֹֻ
לכירה. ְְִִִָָמּטמינה

.·Èעססּיֹות קדרה אדם ימּלא כתושים]לא תבואה [גרגירי ְְֲִֵֵַָָָָֹ
קטנית]ותרמֹוסין הּתּנּור[מין לתֹו ויּתן מים, ׁשל חבית אֹו , ְְְְִִִִֵֶַַַָֻ

ויׁש חׁשכה, עם ׁשּבת ּבהן,ערב ּכּיֹוצא וכל ׁשאּלּו - אֹותן הה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּכתבׁשיל עּקר, ּכל ּבׁשלּו ׁשּלא ּפי על ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹאף
עליהן ודעּתֹו הרּבה, ּבּׁשּול צריכין ׁשאינן מּפני הן, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָצרּכֹו
עבר ואם ּבתּנּור. לׁשהֹותן אסּור ּולפיכ לאלּתר, ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָלאכלן
ׁשּיעׂשּו. ּבכדי וימּתין ׁשּבת, מֹוצאי עד אסּורין - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוׁשהה

.‚Èּבׁשּבת אֹותֹו וׁשהה יֹום, מּבעֹוד ּבׂשר לתֹוכֹו ׁשּנתן ְְְְִִֶַַַָָָָָּתּנּור
ּבּגחלים, יחּתה ׁשאם מּתר; ּבֹו, וכּיֹוצא הּוא ּגדי ּבׂשר אם -ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

מעט]יתחר האׁש[ישרף חמימּות אּלא צרי ׁשאינֹו הּבׂשר, ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
יחּתה ׁשּמא אסּור, הּוא, ׁשֹור אֹו עז ּבׂשר ואם ְְְְִִֵֶֶַַַָָּבלבד;
ּבא ׁשאם מּתר, - ּבטיט הּתּנּור ּפי טח ואם לבּׁשלֹו. ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֻּבּגחלים
ויּפסד, הּבׂשר ויתקּׁשה הרּוח, ּתּכנס ולחּתֹות, הּתּנּור ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹלפּתח

הּתּנּור. ְְִֵַַַויצטּנן
.„Èעליו ּגֹוזרין אין אֹותֹו, מפסדת ׁשהרּוח ּדבר ּכל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוכן

ויחּתה יגּלהּו לתֹוׁשּמא ּפׁשּתן ׁשל אּונין נֹותנין זה ּומּפני ; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
יּפסד. - ּגּלהּו ׁשאם חׁשכה, עם ֲִִִִֵֵֶַַָָָהּתּנּור

.ÂËאֹו העז ּכבׂשר הּוא הרי - הּתּנּור לתֹו ׁשלם ּגדי ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָנתן
אם אּלא ּבּגחלים, יחּתה ׁשּמא לׁשהֹותֹו, ואסּור ׁשֹור, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבׂשר

הּתּנּור טח חׁשכה,ּכן עם לּתּנּור הּפסח ּכבׂש לׁשלׁשל ּומּתר . ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻ
זריזין חבּורה ׁשּבני מּפני טח, ׁשאינֹו ּפי על הן.[זהירים]אף ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

.ÊËּב צֹולין ּכדיאין אּלא האׁש, ּגּבי על ּוביצה ּבצל ׂשר ְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ
יֹום מּבעֹוד אחרׁשּיּצלּו נׁשארּו ואם לאכילה. ראּויין ויהיּו , ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָ

ׁשהן מּפני מּתר, - הרּבה ׁשּיּצלּו עד ּבׁשּבת האׁש על ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכן
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יחר - חתה ׁשאם לֹו; ורע מעט]ּכמצטּמק אֹותן,[ישרוף ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ
הּמגמר מּניחין זה ּומּפני הם. האׁש ּגּוף ּתחת[בשמים]ׁשעל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ

יּׂשרףחׁשכה,עם[בגדים]הּכלים - ּבּגחלים חתה ׁשאם ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
הּכלים ויעּׁשן בבגדים]הּמגמר עשן .[יעלה ְִִֵֵַַַָֻ

.ÊÈאסּור אינֹו זה, ּבענין אֹוסרין ׁשאנּו ּדבר ׁשּכל למדּת, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָהא
יחּתה ׁשּמא - ּגזרה אּלא ּבׁשּבת, נעׂשה ׁשהּוא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּׁשּום

לּיֹורה צמר נֹותנין אין ,לפיכ אם[לצובעו]ּבּגחלים. אּלא , ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
עקּורה היתה יחּתה[מוגבהת]ּכן ׁשּמא - האׁש מעל ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָ

טּוח ּפיה ׁשּיהיה והּוא יגיס[סגור]ּבּגחלים; ׁשּמא - ּבטיט ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
מּׁשחׁשכה. ֲִֵֶָָּבּה

.ÁÈהררה ולא חׁשכה, עם ּבּתּנּור הּפת את נֹותנין [עוגהאין ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּיקרמּודקה] ּכדי אּלא - הּגחלים ּגּבי ּפנים[ישחימו]על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבאׁש אֹו ּבּתּנּור מדּבקים העליון]ׁשאינן נׁשארּו[חלקה ואם . ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻ
יפסיד יחּתה, ׁשאם מּתר; - אפּיתן ׁשּיגמר עד כן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאחרי
פניה קרמּו לא ועדין וחׁשכה לחׁשכה, סמּו נתן ואם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹאֹותן.
וימּתין ׁשּבת, מֹוצאי עד מהן לאכל אסּור - ּבמזיד אם -ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

לרּדֹות לֹו מּתר - ּבׁשֹוגג ואם ׁשּיעׂשּו. מןּבכדי להוציא -] ְְְְִִִֵֵֵֶָָֻ
-התנור] רֹודה ּוכׁשהּוא ּבׁשּבת; סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון ְְְְִֶֶֶַָָָֹמּמּנה

ּבמרּדה ירּדה לכך]לא מיוחד כלי עֹוׂשה[- ׁשהּוא ּכדר ְְְְִֶֶֶֶֶֶַֹ
ּבּה. וכּיֹוצא ּבסּכין אּלא ְְְִֵֶַַָָֹּבחל,

.ËÈׁשּירצה ּדבר מּכל מדּורה אדם קרקעעֹוׂשה ּגּבי על ּבין , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
לאֹורּה ּומׁשּתּמׁש יֹום, מּבעֹוד ּומדליקּה מנֹורה, ּגּבי על ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּבין
קדם הּמדּורה רב ׁשּידליק וצרי ּבׁשּבת. ּכנגּדּה מתחּמם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאֹו
ואם הּׁשּבת; קדם מאליה עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא עד ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹחׁשכה,
ׁשּמא ּגזרה, - ּבׁשּבת ּבּה להנֹות אסּור רּבּה, הדליק ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹֻלא
הדליק ואם הּׁשלהבת. ׁשּתעלה ּכדי העצים ויניד ּבּה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיחּתה
יֹום. מּבעֹוד הּקפֹו ורב עביֹו רב להדליק צרי יחידי, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹעץ

.Îּבּגבּולין אמּורים? ּדברים מקומות]ּבּמה אבל[בשאר ; ְְֲֲִִִֶַַָָ
עם הּמֹוקד ּבית ּבמדּורת ּבעצים האּור את מאחיזין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבּמקּדׁש,

לפני] חֹוׁשׁשין[- ואין זריזיןחׁשכה, ׁשהּכהנים יחּתה, ׁשּמא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ֵהן.[זהירים]

.‡Îּגרעינים ׁשל אֹו קנים ׁשל מדּורה צריהיתה אינֹו - ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
הּׁשּבת, קדם האׁש ּבּה ׁשהתחיל ּכיון אּלא הרב; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלהדליק
ואינֹו ּבמהרה, ּבהן נתלית ׁשהאׁש מּפני ּבּה, להׁשּתּמׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻמּתר
הּגרעינין הּניח אֹו קנים, אגד אם ,לפיכ לחּתֹות. ְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָצרי

ּבהן[סלים]ּבחֹותלֹות ׁשּתעלה וצרי ּכעצים, הן הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
הּׁשּבת. קדם מאליה ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּׁשלהבת

.·Îרבב ׁשל אֹו ּגפרית, ׁשל אֹו זפת, ׁשל דברמדּורה [כל ְְְִֶֶֶֶֶָָָ
קירהשמנוני] ׁשל אֹו ּגבבה[שעוה], ׁשל אֹו קׁש, ׁשל אֹו , ְִֶֶֶַָָָ

דקים] מּפני[עצים הּׁשּבת, קדם רּבּה להדליק צרי אינֹו -ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ
ּבמהרה. אֹותם מדלקת ְְִֵֵֶֶֶַָָָׁשהאׁש

ה'תשע"ב תמוז ב' שישי יום

ד ¤¤ּפרק

מתחּמם,‡. הּוא - הּתבׁשיל ּבהן טמן ׁשאם ּדברים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיׁש
ּגפת ּכגֹון: האׁש, ּכעין ּבבּׁשּולֹו זיתים]ּומֹוסיפין ,[פסולת ְְְִִִֵֵֶֶָ

זּוגין[שדות]וזבל אֹו וחל, וסיד, ּומלח, ענבים], [קליפות ְְְִִֶֶֶַֹ
צמר]ּומּוכין ׁשּׁשלׁשּתן[אגודות ּבזמן [האחרונים]ועׂשבים ְְְֲִִִֶַַָָָ

הּמֹוסיף'. 'ּדבר נקראין אּלּו, ּודברים עצמן; מחמת ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָלחין
ּבחמימּותֹו יּׁשאר - הּתבׁשיל ּבהן טמן ׁשאם ּדברים, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָויׁש
אֹותֹו מֹונעין אּלא ּבּׁשּול, לֹו מֹוסיפין ואינן ְְְִִִִִֵֶַָָּבלבד,
ּוכסּות, יבׁשים, ועׂשבים ּומּוכין זּוגין ּכגֹון: ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָמּלהצטּנן,

וכנפי נוצות]ּופרֹות, ּונערת[- פירורי]יֹונה, הּפׁשּתן,[- ְְְְִֵֵֶַַָָֹ
חרׁשים ּוׁשלחין[נגרים]ּונסרת בשערותיה], בהמה וגּזי[עור , ְְְִִִֵֶָָָֹ

מֹוסיף'. ׁשאינֹו 'ּדבר נקראין אּלּו, ּודברים ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָצמר;
יֹום,·. מּבעֹוד הּמֹוסיף ּבדבר ׁשּטֹומנין היה, הּדין ְְְִִִִִֶַַָָָָמן

האׁש ּגּבי על מׁשהין ׁשהרי ּבׁשּבת, טמּון הּתבׁשיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָויּׁשאר
מּבעֹוד הּמֹוסיף, ּבדבר להטמין חכמים אסרּו אבל ְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָּבׁשּבת;
עד לגּלֹותּה ויצטר ּבׁשּבת, הּקדרה ּתרּתח ׁשּמא ּגזרה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיֹום,
ּבדבר טֹומן ונמצא ּבׁשּבת, ויכּסה ויחזר הרתיחה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּתנּוח
ּבדבר להטמין מּתר ,לפיכ אסּור. ׁשהּוא ּבׁשּבת, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻהּמֹוסיף

הּׁשמׁשֹות ּבין לילה]הּמֹוסיף, ספק יום קדרֹות[ספק ׁשּסתם - ְְְִֵֵֶַַָָ
ׁשּוב ׁשּנחּו, וכיון מּבעּבּוען, ונחּו רתחּו ּכבר הּׁשמׁשֹות, ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָּבין

רֹותחין. ְִֵָאינן
מֹוסיף,‚. ׁשאינֹו ּבדבר הּתבׁשיל לטמן היה, הּדין מן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹוכן

ּג - זה ּדבר חכמים אסרּו אבל עצמּה; ׁשּמאּבׁשּבת זרה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ּברמץ חם]יטמין ונמצא[אפר אׁש, ׁשל ניצֹוצֹות ּבֹו ויהיה , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָ

חם[גורף]חֹותה ּדבר להטמין אסרּו ,לפיכ ּבּגחלים; ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
מֹוסיף. ׁשאינֹו ּבדבר ואפּלּו ְְֲִִֵֶַַָָָּבׁשּבת,

חׁשכה„. לא ספק חׁשכה השמשות]ספק בין לטמן[- מּתר , ְֲֲִֵֵֵֵָָָָָֹֹֻ
ׁשאינֹו ּבדבר ּבׁשּבת, הּצֹונן ּדבר לטמן ּומּתר חם. ּדבר ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻאת

ׁשּתפּוג ּכדי אֹו ּביֹותר, יצטּנן ׁשּלא צּנתֹו.[תחלש]מֹוסיף, ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
לכּסֹותן, מּתר - ּבׁשּבת ונתּגּלּו ׁשּבת, מערב ׁשּטמנן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻחּמין
נֹוטל ּכיצד? ּבׁשּבת. הּכּסּוי להחליף ּומּתר מֹוסיף; אינֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻׁשהרי
הּכסּות. ּומּניח יֹונה ּכנפי נֹוטל אֹו יֹונה, ּכנפי ּומּניח ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָּכסּות

מּתר‰. - אחר לכלי מּכלי החּמין, הּמים אֹו הּתבׁשיל ְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָָֻּפּנה
הּדבר ּכמֹו מֹוסיף, ׁשאינֹו ּבדבר ּבׁשּבת האחר הּכלי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלהטמין
ׁשהּוא חם ּדבר אּלא ּבׁשּבת, להטמין אסרּו ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּצֹונן;

מּתר ּפּנהּו, אם אבל ּבֹו; ׁשּנתּבּׁשל ראׁשֹון .ּבכלי ְְֲִִִִִִֵֶַָָָֻ
.Âמחם מים]מּניחין על[דוד ּוקדרה ּבׁשּבת, מחם ּגּבי על ְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָ

קד ּגּבי על ּומחם מחם, ּגּבי על ּוקדרה קדרה, וטחּגּבי - רה ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָ
ּבׁשביל[סותם] אּלא ׁשּיּוחּמּו, ּבׁשביל לא ּבבצק; ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹּפיהם

אבל ּבׁשּבת, להטמין אּלא אסרּו ׁשּלא חּמם; על ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּיעמדּו
עֹומדין ׁשּיהיּו ּכדי חם, ּכלי ּגּבי על חם ּכלי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַלהּניח
צֹונן ּדבר ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי מּניחין אין אבל מּתר. - ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּבחמימּותן
ואם ּבׁשּבת; חם ּבֹו מֹוליד ׁשהרי ּבׁשּבת, חם ּכלי ּגּבי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹעל

יום]הּניחֹו בעוד ּבדבר[- ּכטֹומן ואינֹו מּתר, - מּבערב ְְְִִִֵֵֶֶָָָָֻ
הּמֹוסיף.
יוםשישיֿשבתקודשב'ֿג'תמוז

ִַ
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רצה‡. ואם מדליק רצה אם רׁשּות, אינּה ּבׁשּבת נר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָהדלקת
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ואף לבּדק, לֹו מֹורין אין - זית ׁשמן ׁשל נר היה ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהרּבה.
יסּתּפק ׁשּמא ּגזרה, מּתר; ׁשהּוא ּפי מּמּנּו.[יקח]על ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

.ÊÈ,ּכדרּכֹו ולנעל הּדלת לפּתח אסּור - הּדלת ׁשאחֹורי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנר
ּובׁשעה ׁשּפֹותח ּבׁשעה יּזהר אּלא מכּבהּו; ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּפני

ּכדיׁשּנֹועל ּבׁשּבת הּמדּורה ּכנגד הּדלת את לפּתח ואסּור . ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
רּוח אּלא ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ּבּה, מנּׁשבת הרּוח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּתהא
לּקרקע, המחּבר אילן ּגּבי על ׁשּבת ׁשל הּנר ּומּניחין ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֻמצּויה.

חֹוׁשׁש. ְֵֵואינֹו
.ÁÈׁשׁש ּבהן ּתֹוקעין יׂשראל, ׁשל ועירֹות מדינֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּכל

ׁשּבת ּבערב ּכדיּתקיעֹות ּתֹוקעין, היּו ּגבֹוּה ּובמקֹום ; ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
הּמדינה אנׁשי ּכל ׁשּלּה[העיר]להׁשמיע הּמגרׁש אנׁשי וכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

.[סביבותיה]

.ËÈמּלחרׁש ּבּׂשדֹות העֹומדים נמנעּו - ראׁשֹונה ְְְְְִִִִִַַָָָָֹּתקיעה
הּקרֹובין ואין ׁשּבּׂשדה; מלאכה ּומּלעׂשֹות [לעיר]ּומּלעדר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּבבת ּכּלם ויּכנסּו רחֹוקים ׁשּיבֹואּו עד לעיר, לּכנס ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻרּׁשאין
והּתריסין ּפתּוחֹות, החנּיֹות ועדין גםאחת; [המשמשים ְְְֲֲִִִַַַַַַֻ

הּתריסין,כדוכן] נסּתּלקּו - ׁשנּיה לתקע התחיל ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָֹֻמּנחין.
ּגּבי על מּנחֹות והּקדרֹות החּמין ועדין החנּיֹות; ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַָֻֻוננעלּו

המסּלק סּלק - ׁשליׁשית ּתקיעה לתקע התחיל [אתּכירה. ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָֹ
מהכירה] הּנרֹות.הקדרות את והדליקּו הּמטמין, ְְְְְִִִִִֵֶַַַוהטמין

להדּביק ּכדי אֹו ּדג, לצלֹות ּכדי ּבּתּנּור,[להכניס]וׁשֹוהה ּפת ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
וׁשֹובת. ותֹוקע, ּומריע ְְְִֵֵֵֵַַַותֹוקע

.Îקדם והּׁשליׁשית, ּבמנחה; אֹותּה ּתֹוקע ראׁשֹונה, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּתקיעה
החּמה צאתלׁשקיעת אחר ׁשּבת ּבמֹוצאי ּתֹוקעין וכן . ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָ

למעׂשיהן. העם להּתיר ְְֲִִֵֶַַַָָָהּכֹוכבים,
.‡Îהיּו לא ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְִִִֶֶֶַַָָָֹיֹום

מבּדילין ולא ּתֹוקעין לא ׁשּבת, ּבמֹוצאי להיֹות חל .ּתֹוקעין; ְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹֹ
מבּדילין; ולא ּתֹוקעין ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹיֹום

לאח להיֹות ּתֹוקעין.חל ולא מבּדילין הּׁשּבת, ר ְְְְְִִִִַַַַַָָֹ

�
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ה'תשע"ב סיון כ"ז ראשון יום

.ËÓ¯ .ÁÓ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרמ"ח ּבחֹובֹותהּמצוה מּלכּפֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

אמרֹו: והּוא אצלנּו, ׁשהפקדּו ּובּפקדֹונֹות חּיבים ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻׁשאנּו
i`)"ולאֿתכחׁשּו" ,hi `xwie)הּכתּוב ׁשּבממֹון ונתּבאר , ְְְְְֲִֵֶַַָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון my)מדּבר. miyecw)וכחׁש" ׁשּנאמר: "לפי : ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ
עלֿׁשקר" ונׁשּבע ak)ּבּה ,d my)?מּנין אזהרה ענׁש, למדנּו ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּבפּקדֹון ׁשהּכֹופר ידעּת ּוכבר תכחׁשּו". "לא לֹומר: ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹּתלמּוד
אמרֹו על ׁשעבר לפי נׁשּבע, ׁשּלא אףֿעלּֿפי לעדּות ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּפסּול
זֹו מצוה ּדיני ׁשם נתּבארּו ּוכבר תכחׁשּו". "לא ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹיתעּלה:

ׁשבּועֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ְְְְֶֶַַָּבכּמה

― הרמ"ט ׁשקרהּמצוה מּׁשבּועת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
והּוא עלינּו, הּקבּוע חֹוב לכּפֹור אֹותּה נׁשּבעים ְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשאנּו

ּבעמיתֹו" איׁש "ולאֿתׁשּקרּו i`)אמרֹו: ,hi my)אם ּכגֹון , ְְְְְֲִִִַַָֹ
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו על עבר הרי ― ּבפּקדֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹּכפר
אמרֹו: על עבר ― ּכפירתֹו על נׁשּבע ואם ְְְְְֲִִִַַַַַָָָתכחׁשּו";

ּובספרא my)"לאֿתׁשּקרּו". miyecw zyxt)"ולאֿתׁשּקרּו" : ְְְְְְְִַַָֹֹ
למדנּו עלֿׁשקר" "ונׁשּבע ׁשּנאמר: לפי לֹומר? ּתלמּוד ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָָמה
ּוכבר "לאֿתׁשּקרּו". לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָֹֹענׁש,

מּׁשבּועֹות ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני וׁשם(eh:)נתּבארּו . ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
עֹובר ― ממֹון ּכפירת על ׁשקר ׁשבּועת ׁשהּנׁשּבע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנתּבאר

לּׁשקר" בׁשמי "לאֿתּׁשבעּו מּׁשּום לאוין: ai)ּבׁשני ,my) ְְְִִִִִִֵֶַָָָ
ּבעמיתֹו". איׁש "לאֿתׁשּקרּו ְְֲִִִַַֹּומּׁשּום

ה'תשע"ב סיון כ"ח שני יום

.Ê ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הּׁשביעית ּבׁשמֹוהּמצוה להּׁשבע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָ

לׁשללֹו, אֹו ּדבר איזה לקּים לכ ׁשּנצטר ּבזמן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָיתעּלה
והּוא ּוגדּלה, וכבֹוד יתעּלה לֹו רֹוממּות ּבזה ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֻלפי

ּתּׁשבע" "ּובׁשמֹו יתעּלה: k)אמרֹו ,i mixac)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
(:dl zereay)ּתֹורה ואמרה ּבׁשמֹו', 'הּׁשבע ּתֹורה "אמרה :ְְְְִִַָָָָָָָ

צריכה ׁשאינּה ׁשהּׁשבּועה ּכמֹו ּכלֹומר: ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ'אלּֿתּׁשבע'",
ּבעת הּׁשבּועה ּכ לאֿתעׂשה, מצות והיא עליה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻמזהרים
להּׁשבע אסּור לפיכ עׂשה. מצות והיא עליה מצּוים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻהצר
והּכֹוכבים הּמלאכים ּכגֹון: מּכלֿהּנבראים, ּדבר ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָּבׁשּום
ּכגֹון הּנׂשּוא, הׁשמטת ׁשל ּבנסח זאת אמר ּכן אם ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹאּלא
אלֹוקי "ּבאמּתּות וכּונתֹו הּׁשמׁש", "ּבאמּתּות ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיאמר
ּכדי רּבנּו מׁשה ּבׁשם אּמתנּו נׁשּבעת זֹו ּדר ועל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֻהּׁשמׁש".
"ּבמי מׁשה", "ּבאלקי הּנׁשּבע אֹומר ּכאּלּו ּבׁשמֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹלהתכּבד

אתֿמׁשה" efׁשּׁשלח oi` j` `hazdl xzen df oepbqae) ֶֶֶַָֹ
(dreayּבאחד ונׁשּבע לכ מכּון הּנׁשּבע ּכׁשאין אבל .ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבעצמֹו אמּתּות הּדבר לאֹותֹו ׁשּיׁש אמּונה מּתֹו ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָהּנבראים
ע אחר ּדבר וׁשּתף עבר זה הרי ― ּבֹו ׁשּיּׁשבע ׁשםעד ם ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּקּבלה ּבא זה ועל dn:)ׁשמים. dkeq)ׁשם "ּכלֿהמׁשּתף : ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
זה ּולענין מןֿהעֹולם". נעקר ― אחר ּדבר עם ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשמים
ּבלבד לֹו ּכלֹומר: ּתּׁשבע", "ּובׁשמֹו ּבאמרֹו הּכתּוב ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָנתּכּון
ּוכבר ּבּה. להּׁשבע ׁשראּוי אתֿהאמּתּות, ּותיחס ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּתאמין

ּתמּורה ּבריׁש אתֿהּמצוה?(b:)אמרּו לקּים ׁשּנׁשּבעין מּנין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּתּׁשבע. ּובׁשמֹו ְֱִִֵֶֶַַָׁשּנאמר:

ה'תשע"ב סיון כ"ט שלישי יום

ה'תשע"ב סיון ל' רביעי יום

.„ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםראשוןֿרביעיכ"זֿל'סיון
― הצ"ד מהּֿׁשהּטלנּוהּמצוה ּכל לקּים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹ
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מדליק עדאינֹו אחריה לרּדף חּיב ׁשאינֹו מצוה ולא ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
אּלא לאכילה; ידים נטילת אֹו חצרֹות ערּובי ּכגֹון ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיעׂשּנה,
נר ּבבּתיהן להיֹות חּיבין נׁשים, ואחד אנׁשים ואחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָחֹובה.
הּפתחים, על ׁשֹואל - ּיאכל מה לֹו אין אפּלּו ּבׁשּבת. ְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹּדלּוק
וחּיב ׁשּבת. ענג ּבכלל ׁשּזה הּנר; את ּומדליק ׁשמן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹולֹוקח
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הדלקה: קדם ְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹלבר
ּכדר - ׁשּבת' ׁשל נר להדליק וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאׁשר
סֹופרים. מּדברי ּבהם חּיב ׁשהּוא הּדברים ּכל על ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמבר

הּׁשּבת·. לנר להׁשּתּמׁש יהיה[באורו]מּתר ׁשּלא והּוא , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ּבראּיתֹו, לדקּדק ׁשּצרי ּדבר אבל הרּבה; עּיּון צרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהּדבר

יּטה ׁשּמא ּגזרה - הּנר לאֹור להבחינֹו השמןאסּור לקרב [הנר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
.לפתילה]
יוםשבתקודשג'תמוז

החּמה‚. ׁשקיעת קדם יֹום, מּבעֹוד להדליק צרי .הּמדליק ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹ
ׁשהן לפי האנׁשים, מן יֹותר זה ּדבר על מצּוֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻונׁשים
ּפי על ואף הּבית; ּבמלאכת העסּוקֹות והן ּבּבּתים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָמצּויֹות
לאנׁשי ולֹומר ,ּכ על אֹותן ולבּדק להזהירן האיׁש צרי ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹכן,
ספק הּנר'. את 'הדליקּו :ׁשּתחׁש קדם ׁשּבת ערב ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹביתֹו

מדליקין. אין - נכנס לא ספק הּׁשּבת, ונכנס ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹחׁשכה
.„- ּבינֹונּיים ּכֹוכבים ׁשלׁשה ׁשּיראּו עד החּמה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּׁשּתׁשקע

מן ספק והּוא מקֹום, ּבכל הּׁשמׁשֹות' 'ּבין הּנקרא הּזמן ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָהּוא
מקֹום ּבכל להחמיר ּבֹו ודנין הּלילה; מן ספק .הּיֹום, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ
הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה והעֹוׂשה ּבֹו, מדליקין אין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּולפיכ
חּיב - ּבׁשֹוגג ׁשּבת, ּבמֹוצאי הּׁשמׁשֹות ּובין ׁשּבת ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָערב

ּגד לא - אּלּו וכֹוכבים מקֹום. מּכל הּנראיםחּטאת ֹולים ְְְִִִִִֵַַָָָָֹ
ּומּׁשּיראּו ּבּלילה; אּלא נראין ׁשאינן קטּנים ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבּיֹום,

וּדאי. לילה זה הרי הּבינֹונּיים, אּלּו ּכֹוכבים ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשלׁשה
מּדבר‰. אֹותּה עֹוׂשין אין לׁשּבת, ּבּה ׁשּמדליקין ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָּפתילה

מסכסכת ּומׁשי,[קופצת]ׁשהאּור וׂשער, צמר, ּכגֹון - ּבֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָ
נּפץ ׁשּלא ּופׁשּתן הארז, ּומיני[נוקה]וצמר ּדקל, ׁשל וסיב , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֻ

- ּבֹו נתלית ׁשהאּור מּדבר אּלא ּבהן; וכּיֹוצא הרּכים, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהעץ
נפּוצה ּפׁשּתה וכּיֹוצא[נקיה]ּכגֹון ּגפן, וצמר ׁשׁש, ּובגדי , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

ּברב ׁשּידליק צרי - והּמדליק ּבֹו. נתלית ׁשהאּור מּדבר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבהן
הּפתילה. מן ְִִֵַַָהּיֹוצא

.Â- ּבֹו מדליקין ׁשאין ּדבר על ּבֹו ׁשּמדליקין ּדבר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּכֹור
אסּור אֹורה, להֹוסיף ּכדי הּפתילה להעבֹות ואםאם ; ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ

ּתׁשּתלׁשל ולא עֹומדת ׁשּתהא ּכדי הּפתילה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלהקׁשֹות
מּתר.[תיפול] ְַָָֻלמּטה,

.Êּוגריס מלח ׁשל ּגרּגר הּנר[גרגר]נֹותנין ּפי על ּפֹול ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַ
ּדֹולק ׁשּיהא ּכדי ׁשּבת, רב]ּבערב ׁשּבת[זמן וכלּבלילי . ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבין - מדּורה מהן עֹוׂשין ּבהן, מדליקין ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּפתילֹות
מנֹורה, ּגּבי על ּבין לאֹורּה, להׁשּתּמׁש ּבין ּכנגּדּה, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָלהתחּמם
לנר, ּפתילה לעׂשֹותן אּלא אסרּו ולא קרקע; ּגּבי על ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבין

ְִַּבלבד.
.Áאחר נמׁש ׁשּיהא צרי לׁשּבת, ּבֹו ׁשּמדליקין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשמן

ּכגֹוןהּפתילה - הּפתילה אחר נמׁשכין ׁשאין ׁשמנין אבל ; ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
קיק וׁשמן וׁשעוה, הקקיון]זפת, ואליה[מעץ הכבש], ,[זנב ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָ

ּבפתילֹות מדליקין אין זה ּומּפני ּבהן. מדליקין אין - ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוחלב

אחר נמׁשכים ׁשאין ּבׁשמנים ולא ּבהן, נתלית האּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאין
אפל הּנר אֹור יהיה ׁשּמא ּגזרה, - ויּטה[חלש]הּפתילה , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לאֹורּה. ׁשּיׁשּתּמׁש ּבׁשעה ְְְִֵֶַָָָָאֹותּה

.Ëׁשמן לתֹוכן נֹותן - ׁשּנּמֹוחּו דגים וקרבי ׁשהּתיכֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָחלב
ּומדליק ׁשהּוא, אפּלּוּכל - ּבהן מדליקין ׁשאין ׁשמנין אבל ; ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשאין מּפני ידליק, לא - ּבהן ׁשּמדליקין ּבׁשמנים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹערבן
דליקים] הלא הפתילה]נמׁשכין[השמנים .[אחר ְִִָ

.Èּבעטרן מדליקין הזפת]אין -[פסולת רע ׁשריחֹו מּפני , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ
ּבצרי ולא הּנר. לאֹור ליׁשב עליו וחֹובה ויצא, יּניחּנּו ְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמא

עץ] הּנר;[שרף מן מּמּנּו יּקח ׁשּמא - טֹוב ׁשריחֹו מּפני ,ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
עף ׁשהּוא מּפני דליקה]ועֹוד, לגרום ויכול ולא[באויר . ְְְִֵֶָֹ

סּכנה. לידי ויבֹוא עף, ׁשהּוא מּפני - ּבחל ואפּלּו לבן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבנפט
.‡È,צנֹון ׁשמן ּכגֹון - ׁשמנים ּבׁשאר לכּתחּלה להדליק ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻמּתר

ׁשּמנּו אּלּו אּלא אסּור אין ּבהן; ּכּיֹוצא וכל ולפת, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻוׁשמׁשמין,
ּבלבד .חכמים ְֲִִַָ

.·Èּבׁשביל הּנר, ּפי על ׁשמן מלא מנּקב ּכלי אדם יּתן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלא
מנּטף ויּתןׁשּיהא הּנר ּבצד ויּתנּנה ׁשמן קערה ימּלא ולא , ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּמא ּגזרה, - ׁשֹואבת ׁשּתהא ּבׁשביל לתֹוכּה, הּפתילה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹראׁש
להנֹות ואסּור ּבּנר, נמאס לא ׁשהרי ׁשּבּכלי, הּׁשמן מן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹיּקח
נטף ואפּלּו הּנר, ּכבתה ואפּלּו ּבֹו, ׁשהדלק הּׁשמן מן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻּבׁשּבת

אּסּור מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני - הּנר ומיוחדמן מיועד -] ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַֻ
איסור] הּנרלמלאכת אל הּׁשמן ּבֹו ׁשּיׁש הּכלי חּבר ואם .ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַ

מּתר. - ּבהן וכּיֹוצא ּובחרׂשית ְְְְִִֵֶַַָָֻּבסיד
.‚Èּבׁשּבת ׁשמן ּבֹו לקּבל הּנר ּתחת ּכלי נֹותנין ׁשהריאין , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

מהכנֹו הּכלי בו]מבּטל להעשות מוכן שהיה נתנֹו[ממה ואם ; ְְְְֲִִֵֵֵַַָ
לקּבל ּבׁשּבת הּנר ּתחת ּכלי ונֹותנין מּתר. יֹום, ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֻמּבעֹוד

מהאש]ניצֹוצֹות לא[המינתזין והרי מּמׁש, ּבהן ׁשאין מּפני - ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשּבת מערב ואפּלּו מים, לתֹוכֹו לּתן ואסּור מּלטלטלֹו; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבּטלֹו

הּניצֹוצֹות. ּכּבּוי את מקרב ׁשהּוא מּפני -ְְִִִֵֵֶֶַָ
.„Èּפֹולין מכינים]אין בגד קֹורין[-בדיקת ולא הּנר, לאֹור ְְִִֵֵַֹ

ּבּתים עׂשרה ואפּלּו קֹומֹות; ׁשּתי ּגבֹוּה ואפּלּו הּנר, ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָלאֹור
לאֹורֹו יפלה ולא יקרא לא - ּבעליֹונה והּנר זה, ּגב על ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹזה
ּבענין קֹורין ׁשנים היּו ואם ויּטה. יׁשּכח ׁשּמא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָּבּתחּתֹונה,
חברֹו מזּכיר מהן אחד ׁשּכל הּנר; לפני לקרֹות מּתרין - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
טרּוד מהן אחד ׁשּכל ענינֹות, ּבׁשני לא אבל ׁשכח; ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאם

ְְִָּבענינֹו.
.ÂËׁשהרב מּפני הּנר, לאֹור רּבן לפני קֹורין - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּתינֹוקֹות

עליו אימתן ׁשאין מּפני יקרא, לא הּוא אבל ויׁשמׁשּמרן; . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹ
ׁשהּוא הּפרׁשה ראׁש ׁשּיראה עד הּנר, לאֹור ּבספר לראֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלֹו
קֹוראין והן ּבידן, הּספר נֹותן ּכ ואחר להקרֹותן, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָצרי

ְָָלפניו.
.ÊË- הרּבה ּבעּיּון אּלא נּכרין ואינן לזה, זה הּדֹומין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכלים

יׁשּכח, ׁשּמא ּביניהן; ּולהבחין הּנר לאֹור להקריבן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאסּור
ּכֹוסֹותויּטה לבּדק לֹו אסּור - קבּוע ׁשאינֹו ׁשּמׁש ,לפיכ . ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשמן, ׁשל ּבנר ּבין מּכירן, ׁשאינֹו מּפני הּנר, לאֹור ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּוקערֹות
לֹו מּתר - קבּוע ׁשּמׁש אבל רב; ׁשאֹורֹו נפט ׁשל ּבנר ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבין
עּיּון צרי ׁשאינֹו מּפני ּוקערֹות, ּכֹוסֹות הּנר לאֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹלבּדק
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ואף לבּדק, לֹו מֹורין אין - זית ׁשמן ׁשל נר היה ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהרּבה.
יסּתּפק ׁשּמא ּגזרה, מּתר; ׁשהּוא ּפי מּמּנּו.[יקח]על ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

.ÊÈ,ּכדרּכֹו ולנעל הּדלת לפּתח אסּור - הּדלת ׁשאחֹורי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנר
ּובׁשעה ׁשּפֹותח ּבׁשעה יּזהר אּלא מכּבהּו; ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּפני

ּכדיׁשּנֹועל ּבׁשּבת הּמדּורה ּכנגד הּדלת את לפּתח ואסּור . ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
רּוח אּלא ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ּבּה, מנּׁשבת הרּוח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּתהא
לּקרקע, המחּבר אילן ּגּבי על ׁשּבת ׁשל הּנר ּומּניחין ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֻמצּויה.

חֹוׁשׁש. ְֵֵואינֹו
.ÁÈׁשׁש ּבהן ּתֹוקעין יׂשראל, ׁשל ועירֹות מדינֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּכל

ׁשּבת ּבערב ּכדיּתקיעֹות ּתֹוקעין, היּו ּגבֹוּה ּובמקֹום ; ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
הּמדינה אנׁשי ּכל ׁשּלּה[העיר]להׁשמיע הּמגרׁש אנׁשי וכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

.[סביבותיה]

.ËÈמּלחרׁש ּבּׂשדֹות העֹומדים נמנעּו - ראׁשֹונה ְְְְְִִִִִַַָָָָֹּתקיעה
הּקרֹובין ואין ׁשּבּׂשדה; מלאכה ּומּלעׂשֹות [לעיר]ּומּלעדר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּבבת ּכּלם ויּכנסּו רחֹוקים ׁשּיבֹואּו עד לעיר, לּכנס ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻרּׁשאין
והּתריסין ּפתּוחֹות, החנּיֹות ועדין גםאחת; [המשמשים ְְְֲֲִִִַַַַַַֻ

הּתריסין,כדוכן] נסּתּלקּו - ׁשנּיה לתקע התחיל ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָֹֻמּנחין.
ּגּבי על מּנחֹות והּקדרֹות החּמין ועדין החנּיֹות; ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַָֻֻוננעלּו

המסּלק סּלק - ׁשליׁשית ּתקיעה לתקע התחיל [אתּכירה. ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָֹ
מהכירה] הּנרֹות.הקדרות את והדליקּו הּמטמין, ְְְְְִִִִִֵֶַַַוהטמין

להדּביק ּכדי אֹו ּדג, לצלֹות ּכדי ּבּתּנּור,[להכניס]וׁשֹוהה ּפת ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
וׁשֹובת. ותֹוקע, ּומריע ְְְִֵֵֵֵַַַותֹוקע

.Îקדם והּׁשליׁשית, ּבמנחה; אֹותּה ּתֹוקע ראׁשֹונה, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּתקיעה
החּמה צאתלׁשקיעת אחר ׁשּבת ּבמֹוצאי ּתֹוקעין וכן . ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָ

למעׂשיהן. העם להּתיר ְְֲִִֵֶַַַָָָהּכֹוכבים,
.‡Îהיּו לא ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְִִִֶֶֶַַָָָֹיֹום

מבּדילין ולא ּתֹוקעין לא ׁשּבת, ּבמֹוצאי להיֹות חל .ּתֹוקעין; ְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹֹ
מבּדילין; ולא ּתֹוקעין ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹיֹום

לאח להיֹות ּתֹוקעין.חל ולא מבּדילין הּׁשּבת, ר ְְְְְִִִִַַַַַָָֹ

�

zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd fenz 'bÎoeiq f"k -

ה'תשע"ב סיון כ"ז ראשון יום

.ËÓ¯ .ÁÓ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרמ"ח ּבחֹובֹותהּמצוה מּלכּפֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

אמרֹו: והּוא אצלנּו, ׁשהפקדּו ּובּפקדֹונֹות חּיבים ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻׁשאנּו
i`)"ולאֿתכחׁשּו" ,hi `xwie)הּכתּוב ׁשּבממֹון ונתּבאר , ְְְְְֲִֵֶַַָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון my)מדּבר. miyecw)וכחׁש" ׁשּנאמר: "לפי : ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ
עלֿׁשקר" ונׁשּבע ak)ּבּה ,d my)?מּנין אזהרה ענׁש, למדנּו ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּבפּקדֹון ׁשהּכֹופר ידעּת ּוכבר תכחׁשּו". "לא לֹומר: ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹּתלמּוד
אמרֹו על ׁשעבר לפי נׁשּבע, ׁשּלא אףֿעלּֿפי לעדּות ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּפסּול
זֹו מצוה ּדיני ׁשם נתּבארּו ּוכבר תכחׁשּו". "לא ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹיתעּלה:

ׁשבּועֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ְְְְֶֶַַָּבכּמה

― הרמ"ט ׁשקרהּמצוה מּׁשבּועת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
והּוא עלינּו, הּקבּוע חֹוב לכּפֹור אֹותּה נׁשּבעים ְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשאנּו

ּבעמיתֹו" איׁש "ולאֿתׁשּקרּו i`)אמרֹו: ,hi my)אם ּכגֹון , ְְְְְֲִִִַַָֹ
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו על עבר הרי ― ּבפּקדֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹּכפר
אמרֹו: על עבר ― ּכפירתֹו על נׁשּבע ואם ְְְְְֲִִִַַַַַָָָתכחׁשּו";

ּובספרא my)"לאֿתׁשּקרּו". miyecw zyxt)"ולאֿתׁשּקרּו" : ְְְְְְְִַַָֹֹ
למדנּו עלֿׁשקר" "ונׁשּבע ׁשּנאמר: לפי לֹומר? ּתלמּוד ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָָמה
ּוכבר "לאֿתׁשּקרּו". לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָֹֹענׁש,

מּׁשבּועֹות ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני וׁשם(eh:)נתּבארּו . ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
עֹובר ― ממֹון ּכפירת על ׁשקר ׁשבּועת ׁשהּנׁשּבע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנתּבאר

לּׁשקר" בׁשמי "לאֿתּׁשבעּו מּׁשּום לאוין: ai)ּבׁשני ,my) ְְְִִִִִִֵֶַָָָ
ּבעמיתֹו". איׁש "לאֿתׁשּקרּו ְְֲִִִַַֹּומּׁשּום

ה'תשע"ב סיון כ"ח שני יום

.Ê ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הּׁשביעית ּבׁשמֹוהּמצוה להּׁשבע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָ

לׁשללֹו, אֹו ּדבר איזה לקּים לכ ׁשּנצטר ּבזמן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָיתעּלה
והּוא ּוגדּלה, וכבֹוד יתעּלה לֹו רֹוממּות ּבזה ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֻלפי

ּתּׁשבע" "ּובׁשמֹו יתעּלה: k)אמרֹו ,i mixac)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
(:dl zereay)ּתֹורה ואמרה ּבׁשמֹו', 'הּׁשבע ּתֹורה "אמרה :ְְְְִִַָָָָָָָ

צריכה ׁשאינּה ׁשהּׁשבּועה ּכמֹו ּכלֹומר: ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ'אלּֿתּׁשבע'",
ּבעת הּׁשבּועה ּכ לאֿתעׂשה, מצות והיא עליה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻמזהרים
להּׁשבע אסּור לפיכ עׂשה. מצות והיא עליה מצּוים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻהצר
והּכֹוכבים הּמלאכים ּכגֹון: מּכלֿהּנבראים, ּדבר ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָּבׁשּום
ּכגֹון הּנׂשּוא, הׁשמטת ׁשל ּבנסח זאת אמר ּכן אם ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹאּלא
אלֹוקי "ּבאמּתּות וכּונתֹו הּׁשמׁש", "ּבאמּתּות ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיאמר
ּכדי רּבנּו מׁשה ּבׁשם אּמתנּו נׁשּבעת זֹו ּדר ועל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֻהּׁשמׁש".
"ּבמי מׁשה", "ּבאלקי הּנׁשּבע אֹומר ּכאּלּו ּבׁשמֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹלהתכּבד

אתֿמׁשה" efׁשּׁשלח oi` j` `hazdl xzen df oepbqae) ֶֶֶַָֹ
(dreayּבאחד ונׁשּבע לכ מכּון הּנׁשּבע ּכׁשאין אבל .ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבעצמֹו אמּתּות הּדבר לאֹותֹו ׁשּיׁש אמּונה מּתֹו ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָהּנבראים
ע אחר ּדבר וׁשּתף עבר זה הרי ― ּבֹו ׁשּיּׁשבע ׁשםעד ם ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּקּבלה ּבא זה ועל dn:)ׁשמים. dkeq)ׁשם "ּכלֿהמׁשּתף : ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
זה ּולענין מןֿהעֹולם". נעקר ― אחר ּדבר עם ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשמים
ּבלבד לֹו ּכלֹומר: ּתּׁשבע", "ּובׁשמֹו ּבאמרֹו הּכתּוב ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָנתּכּון
ּוכבר ּבּה. להּׁשבע ׁשראּוי אתֿהאמּתּות, ּותיחס ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּתאמין

ּתמּורה ּבריׁש אתֿהּמצוה?(b:)אמרּו לקּים ׁשּנׁשּבעין מּנין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּתּׁשבע. ּובׁשמֹו ְֱִִֵֶֶַַָׁשּנאמר:

ה'תשע"ב סיון כ"ט שלישי יום

ה'תשע"ב סיון ל' רביעי יום

.„ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםראשוןֿרביעיכ"זֿל'סיון
― הצ"ד מהּֿׁשהּטלנּוהּמצוה ּכל לקּים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹ
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(‡).ÂÏ ÌÁÈ ‡ÏÂרבותינו ב)אמרו סב כל(ברכות :

את שקרע לפי לסוף, מהם נהנה אינו בגדים, המבזה

בר שמואל רב אמר אגדה: ומדרש לשאול. המעיל כנף

וחרבו בירושלים עומד המלאך את דוד כשראה נחמני:

מיראתו דמו נצטנן מג):בידו, פרק אליעזר דרבי פרקי (ראה

(·).‰ÏÂ˙·:בשרה את מחממין ÎÂÒ�˙.בתוליה
וכן ט)מחממת, י בם:(קהלת יסכן עצים ובוקע :(„)‡Ï

.‰Ú„Èורבותינו הבעולה. מן לחמם יפה שהבתולה

א)אמרו כב נשים(סנהדרין לו ירבה לא יז)משום יז ,(דברים

עשר שמונה לו היו שם)וכבר Ó˙�˘‡.(‰):(רש''י
‡È˘.מתפאר: ÌÈ˘ÓÁÂכפות וחקוקי טחול נטולי

ב)רגלים כא Â·ˆÚ.(Â):(שם ‡ÏÂלמדך הכעיסו, לא

מיתה: לידי מביאו מבנו, תוכחה ‰Â‡שהמונע Ì‚Â
.¯‡Â˙ ·ÂËשנאמר כה)כאבשלום, יד ב :(שמואל

שנתגאו: להם גרמה היא יפה, איש היה לא וכאבשלום

.‰„ÏÈ Â˙Â‡Â:אמו.ÌÂÏ˘·‡ È¯Á‡אחר גדלתו כלומר

אבשלום: של אמו שגדלה ·Ô(Ê)תרבות ·‡ÂÈ ÌÚ
.‰ÈÂ¯ˆשהרג על עליו, דוד של שבלבו יודע שהיה לפי

בנו את שיצוה וסופו ואבשלום, ועמשא אבנר את

על זה שימלוך רוצה היה לפיכך עליו, תחתיו המולך

ויאהבנו: ‰Ô‰Î.ידו, ¯˙È·‡ ÌÚÂהכהונה מן שנסתלק

באורים ששאל אבשלום, מפני מירושלים דוד משברח

שנאמר לו, עלתה ולא כד)ותומים טו ב ויעל(שמואל :

בימי ישמש שלא וידע עלי, של בניו מבני והיה אביתר,

לעלי נאמר שהרי לה)שלמה, ב א לי(שמואל והקימותי :

זה שיעמוד חפץ והיה משיחי, לפני והתהלך נאמן כהן

ידו: ‰�·È‡.(Á)על Ô˙�Â;ימלוך ששלמה לדוד שנבא

הימים בדברי שנאמר ט)כמו כב שמו:(א יהיה ושלמה :

cec zcevn
(‡).ÌÈÓÈ· ‡· Ô˜Êהמוחש על אדם בני בלשון יאמר זקן כי

תקדים ולפעמים הפנים, והקמטת השער מלובן באדם, הנראה
בא הזקנה כאומר בימים, בא ואמר פירש ולזה עת, בלא לבוא

הימים: לפי מתחמם:Â‰ÒÎÈÂ.בזמנו בשרו היה לא מקום מכל בבגדים, אותו מכסים שהיו È�ÙÏ(·)עם ‰„ÓÚÂ ‰ÏÂ˙· ‰¯Ú�
.ÍÏÓ‰:לו מוכנת ÙÈ‰.(‚)להיות ‰¯Ú�:החום רב המוליד הדם, רבוי על יורה היופי החמום:Â‰˙¯˘˙Â.(„)כי Ï‡בדבר
.‰Ú„Èאמרו ז''ל ורבותינו כבתולה, עוד תחמם לא הבעולה א)כי כב שנאמר(סנהדדין משום עליו, אסורה יז)שהיתה יז לא(דברים :

נשים: לו Â‚Â'.(‰)ירבה ¯Ó‡Ï ‡˘�˙Óמראה שהיה הגדולה כי אמלוך. אני אמר וכאילו וגדולה, נשיאות בעצמו מראה היה
למלוך: שמעותד למי אלא תתכן לא בו:¯Î·.בעצמו, ÂÎÂ'.(Â)לרכוב Â·ˆÚ ‡ÏÂמה דבר עשה כי עם מעודו, לומר: רוצה

למלוכה: הוא וראוי הגונים, מעשיו שכל חשב זה ובעבור כזאת עשית למה לומר מעציבו אביו היה לא כהוגן, ‰Â‡שלא Ì‚Â
.¯‡Â˙ ·ÂË:למלכות הוא שהגון חשב היופי בעבור גם לומר ÏÈ„‰.רוצה Â˙Â‡Â,אבשלום שנולד אחר מיד אותו ילדה אמו

משפט לו אשר כן גם חשב זה ובעבור מתו, כבר ממנו הגדולים ואבשלום ודניאל אמנון כי האחים, גדול עתה היה כן ואם
„·¯ÂÈ.(Ê)המלוכה: ÂÈ‰ÈÂאת לדעת והשכיל ועמשא, אבנר בדבר דוד בעיני שנבאש בעצמו ידע כי על יואב, עם היה עצתו

למטה שכתוב וכמו עליו צוה באמת וכאשר ינקהו, לבל עליו שלמה את יצוה ו)אשר בחשבו(ב אדניה, אחר נוטה היה לזה ,

יחזירו: שאדניה וחשב שלמה, בימי גדול כהן עוד מלהיות דוד ידי על נסתלק אביתר וגם זה. בעבור אותו יאהב שהוא
(Á).ÈÚÓ˘Â:גרא בן שמעי הוא המלך:ÈÚ¯Â.אולי ריע הנקרא הארכי, חושי שהוא Â„Ï„.יתכן ¯˘‡ ÌÈ¯Â·‚‰Âעדינו הם

דוד עם בתמידות היו אשר ושמה, ב)ואלעזר שמואל בסוף שנאמר :(כמו

oeiv zcevn
(‡).ÌÁÈ:חמימות כמוÎÒ�˙.(·)מלשון ימחממת, (קהלת

בה:ט) יסכן עצים למשכב:Ú„È‰.(„)בוקע כינוי הוא

fenz 'bÎ'` ycew zayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(eplawy)וקרּבן ּוצדקה ונדר ׁשבּועה ― ּבדּבּור עצמנּו ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָעל
(el` zepeyln zg`a zeaiigzdd dzidyk)― ּבזה ְֵֶַָוכּיֹוצא

ועׂשית" ּתׁשמר ׂשפתי "מֹוצא יתעּלה: אמרֹו (mixacוהּוא ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ
(ck ,bkזה ּפסּוק ׁשל אתֿהּמּלֹות חּלקּו ׁשּכבר ואףֿעלּֿפי .ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָ

ּבענין מּמּנּו ּכלֿמּלה הּכּונה(envrl)ּופרׁשּו מּכלֿמקֹום , ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָ
מהֿ ּכל ׁשּקּיּום היא: ,ל מהּֿׁשהזּכירּו מּכל ְְִִִִִֵֶֶַַַֹֹהּיֹוצאת
מצות הּוא ּדבר איזה עצמֹו על הּמּטיל האדם ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּׁשיבּטא
אתֿזה ּונבאר לאֿתעׂשה, מצות ּכ על והעברה ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעׂשה,

לאֿתעׂשה מצות fpw)ּכׁשּנזּכיר dyrz `l)ספרי ּולׁשֹון . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַֹֹ
(`vzÎik zyxt)ואּתה עׂשה". מצות ― ׂשפתי "מֹוצא :ְְְֲִֵֶַַָָָ

לבּדּה "ׂשפתי "מֹוצא מּמּלת יֹוצא ענין ׁשּום ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיֹודע,
("jizty `ven"n cgein oipr mey epcnl `l)היא הּכּונה אּלא ,ִֶַַָָָ
ּדקרא ּפׁשטי ּבהבנת ל ּׁשהזּכרּתי weqtd)מה yexit)ׁשחּיב , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ּבׂשפתיו. מהּֿׁשהֹוציא ּכל ְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹלעׂשֹות
יעׂשה" מּפיו "ּככלֿהּיֹוצא יתעּלה: אמרֹו והּוא זֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבמצוה

(b ,l xacna)מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִֵַָָָָ
קּנים ּבמּסכת וגם מנחֹות ּובסֹוף ּונדרים bּבׁשבּועֹות wxt) ְְְְְְִִִִֶֶַַָָ

(e dpynׁשּיעׂשה לדקּדק, ׁשּיׁש הּדין ׁשּנתּבאר ּכלֹומר: .ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
אם עצמֹו, יפטֹור ואי עצמֹו, על ׁשהּטיל אתֿהּדבר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהאדם

ּבמהּֿׁשאמר. ספק לֹו ְֵֵֶַַָָיׁש

ה'תשע"ב תמוז א' חמישי יום

.Ê�˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקנ"ז מההּמצוה על מּלעבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָֻ

― ׁשבּועה ּבלי ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ּבדּבּור, עצמנּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָּׁשחּיבנּו
,וכ ּכ יקרה אם אדם: ׁשּיאמר ּכגֹון הּנדרים, הם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹואּלּו
ּפרֹות אֹו עלי אסּורין העֹולם ּפרֹות ― ּכ אעׂשה אם ֱֲִִֵֵֶֶַָָָָאֹו
הּיין עלי יאסר ׁשאמר: ּכגֹון מסּים, מאכל איזה אֹו זֹו; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻעיר
אמר: אם וכן ּבזה. וכּיֹוצא הּדגים אֹו החלב עלי יאסר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאֹו
מןֿהחּיּובים לזה וכלֿהּדֹומה עלי אסּורה אׁשּתי ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהנאת
אֹותֹו לקּים חּיב זה הרי ― ּבנדרים ּדגמֹותיהם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשּנתּבארּו
והּוא הּדּבּור, אֹותֹו על מּלעבֹור האזהרה ּובאה ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָהּנדר.
יעׂשה" מּפיו ּככלֿהּיצא ּדברֹו יחל "לא יתעּלה: ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאמרֹו

(b ,l xacna)הּפרּוׁש ּובא ,(my ixtqa)― ּדברֹו" יחל "לא : ְֵֵַַָָֹ
ולא ּדבר עצמֹו ׁשּיחּיב ּכלֹומר חּלין, ּדבריו יעׂשה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻלא

ׁשבּועֹות ּגמרא ּולׁשֹון קֹונמֹות(dk:)יקּימּנּו. אמרּו: ,mpew") ְְְְְְֶַָָָָ
(xcp oeyl Ð "ilrּובספרי ּדברֹו". יחל ּב"לא עֹובר ―ְְְְִֵֵֵַָֹ

(my xacna)ּבל' על עֹובר ׁשהּוא מּגיד ― יחל "לא ְִֵֵֶַַַַָֹאמרּו:
ולא קרּבן נדר ׁשאם ּכלֹומר: ּתאחר'", 'ּבל ועל ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹיחל'
מּׁשּום חּיב זה הרי ― רגלים ׁשלׁשה עליו ועברּו ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹהקריבֹו
ּכלֿהּדֹומה וכן חּלין. ּדבריו יעׂשה לא ּומּׁשּום ּתאחר" ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻ"לא

ּכגֹו הּכנסתלקרּבן, לבית אֹו לצדקה אֹו הּבית לבדק ׁשּנדר ן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
לעׂשתֹו עצמֹו על מהּֿׁשאסר ועֹוׂשה והעֹובר ּבזה. ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוכּיֹוצא
ּבמּסכת ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ―ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

ְִָנדרים.

ה'תשע"ב תמוז ב' שישי יום

.‰ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ה ּכלֹומר:הּמצוה נדרים, ּבהפרת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָ

הענין, אין א הּדינים: ּבאֹותם לדּון לנּו ׁשּנּתן ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשהֹורנּו
הענין ּבדּיּוק ׁשּזה והבן ׁשּנפר. חֹובה ּכלּֿפנים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשעל

הּדינין מן ּדין מֹונה ׁשּתׁשמעני zenieqnּבכלּֿפעם zeevn) ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָ
(cere mixney ,d`neh enkלעׂשֹות צּוּוי ּבהכרח זה ׁשאין ,ְְֲִֵֵֶֶֶַַ

ּבענין לדּון מצּוים ׁשאנּו היא הּמצוה אּלא מסּים, ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָֻֻּדבר
ּפרׁשֹו הרי מפרים, והאב ׁשהּבעל ואמנם הּזה. ּכּדין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָההּוא
החכם ׁשּגם נמסר ּובּקּבלה אתֿמׁשּפטיו. וקבע ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּכתּוב
אמרֹו: הּוא ּכ על והרמז הּׁשבּועה, וכן לּכל הּנדר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹיּתיר

ּדברֹו" יחל my)"לא my)אחרים אבל מֹוחל אינֹו "הּוא ― ְֲֲִֵֵֵֵַָָֹ
ּוכבר הּכתּוב, מן ּכ על ראיה אין ּובכלל לֹו". ְְְֲִִִֵַַָָָָָָמֹוחלין

i.)אמרּו dbibg)נדרים "הּתר :mkgdy minkg exn`y dn) ְְִֵֶָָ
(xcpd xiznּבאויר xwna`ּפֹורחין fnx hrn xy`n xzei oi`) ְֲִִָ

(jkÎlrהאמּתית הּקּבלה אּלא מהּֿׁשּיסמכּו", על להם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹואין
,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּבלבד.

נדרים. מּסכת ְְִֶֶַַָּכלֹומר:

ה'תשע"ב תמוז ג' קודש שבת יום

.·ˆ .‰ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםחמישיֿשבתקודשא'ֿג'תמוז
.Ë¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� ‰"ˆ‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
― הצ"ב והּואהּמצוה ׂשערֹו, לגּדל הּנזיר ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

ראׁשֹו" ׂשער ּפרע "ּגּדל יתעּלה: d)אמרֹו ,e xacna)ּולׁשֹון , ְְְְִֵֶֶַַַַָֹ
― ּפרע ּגּדל ּבקדּׁשה, ּגּדּול ― יהיה "קדֹוׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּמכלּתא:
לאֿ ּתער לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ּומּנין עׂשה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַֹֹמצות
עׂשה מצות ּׁשּירּתי מה "הא נאמר: וׁשם עלֿראׁשֹו". ְְְֱֲֲִִִֵֶַַַַַַָָֹֹיעבר
dn jxevl :xnelk x`yp dn ,e`l llka lkdy oeik ,xnelk)

(?dyra eilr xearl miweqtdn cgeina epyxcהחֹופף ,(ey`x) ֵַ
xry)ּבאדמה dxiynd),ׁשהּנזיר ּכלֹומר: סּמנין". והּנֹותן , ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ

עֹובר יהא לא אתֿהּׂשער, הּמּׁשיר סם ראׁשֹו על נתן ְִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹאם
העביר לא ׁשהרי לאֿתעׂשה, מצות edy`)על ,ilk)ּכעין ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַֹֹ

"ּגּדל אמרֹו: והּוא עׂשה, מצות על עֹובר יהא אבל ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָּתער;
― עׂשה מכלל הּבא לאו והרי ּגּדל; לא וזה ― ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּפרע"
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אצלנּו. הּכללים לפי הּוא, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָעׂשה

נזירּות ּבמּסכת ּבמקֹומם .(hl.)זֹו ְְְִִֶֶַָ

― הר"ט והּואהּמצוה מּלגּלח, הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
עלֿראׁשֹו" יעבר לא "ּתער יתעּלה: וגם(my)אמרֹו . ְְְֲִֶַַַַַַָֹֹֹ

ּכמתּגּלח. ׁשּמגּלח לפי לֹוקה, ― הּנזיר ראׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹהמגּלח
ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― אחת ׂשערה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומּׁשּיגּלח

.לכ ׁשחּברה ּבּמּסכּתא ְְְִֶֶַַַָָָָֻהּנזיר
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àà:Bì íçé àìå íéãâaa eäqëéå íéîia àa ï÷æ ãåc Cìnäåáéðãàì eL÷áé åéãáò Bì eøîàiå §©¤³¤¨¦Æ¨¥½−̈©¨¦®©§©ªÆÆ©§¨¦½§¬Ÿ¦©−«©Ÿ̄§´£¨À̈§©§º©Ÿ¦³
:Cìnä éðãàì íçå E÷éçá äáëLå úðëñ Bì-éäúe Cìnä éðôì äãîòå äìeúá äøòð CìnäâeL÷áéå ©¤Æ¤Æ©£¨´§½̈§¨«§¨Æ¦§¥´©¤½¤§¦−Ÿ¤®¤§¨§¨´§¥¤½§©−©Ÿ¦¬©¤«¤©§©§Æ

:Cìnì dúà eàáiå úénðeMä âLéáà-úà eàöîiå ìàøNé ìeáb ìëa äôé äøòðããàî-ãò äôé äøòpäå ©£¨´¨½̈§−Ÿ§´¦§¨¥®©¦§§À¤£¦©Æ©´©¦½©¨¦¬Ÿ−̈©¤«¤§©©£−̈¨¨´©§®Ÿ
:dòãé àì Cìnäå eäúøLzå úðëñ Cìnì éäzåäNòiå Cìîà éðà øîàì àOðúî úébç-ïá äiðãàå ©§¦̧©¤³¤Ÿ¤Æ¤Æ©§¨´§¥½§©¤−¤¬Ÿ§¨¨«©£Ÿ¦¨¯¤©¦²¦§©¥¬¥−Ÿ£¦´¤§®Ÿ©©©́

:åéðôì íéöø Léà íéMîçå íéLøôe áëø Bìåàeä-íâå úéNò äëk òecî øîàì åéîiî åéáà Báöò-àìå À¤µ¤¨´̈¦½©£¦¦¬¦−¨¦¬§¨¨«§«Ÿ£¨¸¨¦³¦¨¨Æ¥½Ÿ©−©¨´¨¨¦®¨§©³
:íBìLáà éøçà äãìé Búàå ãàî øàz-áBèæeøæòiå ïäkä øúéáà íòå äéeøö-ïa áàBé íò åéøáã eéäiå «Ÿ Æ©Æ§½Ÿ§Ÿ¬¨§−̈©£¥¬©§¨«©¦§´§¨½̈¦µ¨´¤§½̈§¦−¤§¨¨´©Ÿ¥®©©§§½

:äiðãà éøçàçeéä àì ãåãì øLà íéøBabäå éòøå éòîLå àéápä ïúðå òãéBäé-ïá eäéðáe ïäkä ÷Bãöå ©£¥−£Ÿ¦¨«§¨´©ÂŸ¥§¨¨̧¤§¨¹̈§¨¨³©¨¦Æ§¦§¦´§¥¦½§©¦¦−£¤´§¨¦®¬Ÿ¨−
:eäiðãà-íò¦£Ÿ¦¨«

i"yx

(‡).ÂÏ ÌÁÈ ‡ÏÂרבותינו ב)אמרו סב כל(ברכות :

את שקרע לפי לסוף, מהם נהנה אינו בגדים, המבזה

בר שמואל רב אמר אגדה: ומדרש לשאול. המעיל כנף

וחרבו בירושלים עומד המלאך את דוד כשראה נחמני:

מיראתו דמו נצטנן מג):בידו, פרק אליעזר דרבי פרקי (ראה

(·).‰ÏÂ˙·:בשרה את מחממין ÎÂÒ�˙.בתוליה
וכן ט)מחממת, י בם:(קהלת יסכן עצים ובוקע :(„)‡Ï

.‰Ú„Èורבותינו הבעולה. מן לחמם יפה שהבתולה

א)אמרו כב נשים(סנהדרין לו ירבה לא יז)משום יז ,(דברים

עשר שמונה לו היו שם)וכבר Ó˙�˘‡.(‰):(רש''י
‡È˘.מתפאר: ÌÈ˘ÓÁÂכפות וחקוקי טחול נטולי

ב)רגלים כא Â·ˆÚ.(Â):(שם ‡ÏÂלמדך הכעיסו, לא

מיתה: לידי מביאו מבנו, תוכחה ‰Â‡שהמונע Ì‚Â
.¯‡Â˙ ·ÂËשנאמר כה)כאבשלום, יד ב :(שמואל

שנתגאו: להם גרמה היא יפה, איש היה לא וכאבשלום

.‰„ÏÈ Â˙Â‡Â:אמו.ÌÂÏ˘·‡ È¯Á‡אחר גדלתו כלומר

אבשלום: של אמו שגדלה ·Ô(Ê)תרבות ·‡ÂÈ ÌÚ
.‰ÈÂ¯ˆשהרג על עליו, דוד של שבלבו יודע שהיה לפי

בנו את שיצוה וסופו ואבשלום, ועמשא אבנר את

על זה שימלוך רוצה היה לפיכך עליו, תחתיו המולך

ויאהבנו: ‰Ô‰Î.ידו, ¯˙È·‡ ÌÚÂהכהונה מן שנסתלק

באורים ששאל אבשלום, מפני מירושלים דוד משברח

שנאמר לו, עלתה ולא כד)ותומים טו ב ויעל(שמואל :

בימי ישמש שלא וידע עלי, של בניו מבני והיה אביתר,

לעלי נאמר שהרי לה)שלמה, ב א לי(שמואל והקימותי :

זה שיעמוד חפץ והיה משיחי, לפני והתהלך נאמן כהן

ידו: ‰�·È‡.(Á)על Ô˙�Â;ימלוך ששלמה לדוד שנבא

הימים בדברי שנאמר ט)כמו כב שמו:(א יהיה ושלמה :

cec zcevn
(‡).ÌÈÓÈ· ‡· Ô˜Êהמוחש על אדם בני בלשון יאמר זקן כי

תקדים ולפעמים הפנים, והקמטת השער מלובן באדם, הנראה
בא הזקנה כאומר בימים, בא ואמר פירש ולזה עת, בלא לבוא

הימים: לפי מתחמם:Â‰ÒÎÈÂ.בזמנו בשרו היה לא מקום מכל בבגדים, אותו מכסים שהיו È�ÙÏ(·)עם ‰„ÓÚÂ ‰ÏÂ˙· ‰¯Ú�
.ÍÏÓ‰:לו מוכנת ÙÈ‰.(‚)להיות ‰¯Ú�:החום רב המוליד הדם, רבוי על יורה היופי החמום:Â‰˙¯˘˙Â.(„)כי Ï‡בדבר
.‰Ú„Èאמרו ז''ל ורבותינו כבתולה, עוד תחמם לא הבעולה א)כי כב שנאמר(סנהדדין משום עליו, אסורה יז)שהיתה יז לא(דברים :

נשים: לו Â‚Â'.(‰)ירבה ¯Ó‡Ï ‡˘�˙Óמראה שהיה הגדולה כי אמלוך. אני אמר וכאילו וגדולה, נשיאות בעצמו מראה היה
למלוך: שמעותד למי אלא תתכן לא בו:¯Î·.בעצמו, ÂÎÂ'.(Â)לרכוב Â·ˆÚ ‡ÏÂמה דבר עשה כי עם מעודו, לומר: רוצה

למלוכה: הוא וראוי הגונים, מעשיו שכל חשב זה ובעבור כזאת עשית למה לומר מעציבו אביו היה לא כהוגן, ‰Â‡שלא Ì‚Â
.¯‡Â˙ ·ÂË:למלכות הוא שהגון חשב היופי בעבור גם לומר ÏÈ„‰.רוצה Â˙Â‡Â,אבשלום שנולד אחר מיד אותו ילדה אמו

משפט לו אשר כן גם חשב זה ובעבור מתו, כבר ממנו הגדולים ואבשלום ודניאל אמנון כי האחים, גדול עתה היה כן ואם
„·¯ÂÈ.(Ê)המלוכה: ÂÈ‰ÈÂאת לדעת והשכיל ועמשא, אבנר בדבר דוד בעיני שנבאש בעצמו ידע כי על יואב, עם היה עצתו

למטה שכתוב וכמו עליו צוה באמת וכאשר ינקהו, לבל עליו שלמה את יצוה ו)אשר בחשבו(ב אדניה, אחר נוטה היה לזה ,
יחזירו: שאדניה וחשב שלמה, בימי גדול כהן עוד מלהיות דוד ידי על נסתלק אביתר וגם זה. בעבור אותו יאהב שהוא

(Á).ÈÚÓ˘Â:גרא בן שמעי הוא המלך:ÈÚ¯Â.אולי ריע הנקרא הארכי, חושי שהוא Â„Ï„.יתכן ¯˘‡ ÌÈ¯Â·‚‰Âעדינו הם
דוד עם בתמידות היו אשר ושמה, ב)ואלעזר שמואל בסוף שנאמר :(כמו

oeiv zcevn
(‡).ÌÁÈ:חמימות כמוÎÒ�˙.(·)מלשון ימחממת, (קהלת

בה:ט) יסכן עצים למשכב:Ú„È‰.(„)בוקע כינוי הוא
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ãLéàa úðàîîä–äéúBáBø÷a øzî àeä,åéáBø÷a úøzî àéäå,äpäkä ïî dìñt àGå.èb dì ïúð–øeñà àeä ©§¨¤¤¨¦ª¨¦§¤¨§¦ª¤¤¦§¨§§¨¨¦©§ª¨¨©¨¥¨
åéáBø÷a äøeñà àéäå äéúBáBø÷a,äpäkä ïî dìñôe.døéæçäå èb dì ïúð,øçàì úàOðå Ba äðàî,Bà äìîøàúðå ¦§¤¨§¦£¨¦§¨§¨¨¦©§ª¨¨©¨¥§¤¡¦¨¥£¨§¦¥§©¥§¦§©§§¨

äLøbúð–Bì øBæçì úøzî.døéæçäå Ba äðàî,øçàì úàOðå èb dì ïúð,äLøbúð Bà äìîøàúðå–øBæçì äøeñà ¦§¨§¨ª¤¤©£¥£¨§¤¡¦¨¨©¨¥§¦¥§©¥§¦§©§§¨¦§¨§¨£¨©£
Bì.ììkä äæ:ïeàî øçà èb–Bì øBæçì äøeñà;èb øçà ïeàî–Bì øBæçì úøzî. ¤©§¨¥©©¥£¨©£¥©©¥ª¤¤©£
äLéàa úðàîîä,øçàì úàOðå,dLøâå;øçàì,Ba äðàîe;øçàì,dLøâå;Ba äðàîe øçàì;L ìkèâa epîéä úàöi ©§¨¤¤¨¦§¦¥§©¥§¥§¨§©¥¥£¨§©¥§¥§¨§©¥¥£¨¨¤¨¨¥¤§¥
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ד ה נ ש מ ר ו א ב

ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ ‡È‰Â ,‰È˙B·B¯˜a ¯zÓ ‡e‰ ,LÈ‡a ˙�‡ÓÓ‰«¿»∆∆»ƒÀ»ƒ¿∆»¿ƒÀ∆∆ƒ¿»
מעול�, קידשה לא כאילו שדינה –‰p‰k‰ ÔÓ dÏÒt ‡GÂ�שאי – ¿¿»»ƒ«¿À»

כגט. נחשב Ëbהמיאו� dÏ Ô˙�,קטנה בעודה –¯eÒ‡ ‡e‰ »«»≈»
‰p‰k‰ ÔÓ dÏÒÙe ,ÂÈ·B¯˜a ‰¯eÒ‡ ‡È‰Â ‰È˙B·B¯˜aשהואיל – ƒ¿∆»¿ƒ¬»ƒ¿»¿»»ƒ«¿À»

המגורשת כאשתו חשובה הריהי בגט, ממנו ויצאה בו מיאנה ולא

d¯ÈÊÁ‰Âממנו. Ëb dÏ Ô˙�,קטנה כשהיא –Ba ‰�‡Óלאחר – »«»≈¿∆¡ƒ»≈¬»
Á‡Ï¯שהחזירה, ˙‡O�Â,מיאונה אחרי –‰L¯b˙� B‡ ‰ÏÓ¯‡˙�Â ¿ƒ≈¿«≈¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»

השני, מבעלה –BÏ ¯BÊÁÏ ˙¯zÓפי על שא� הראשו�, לבעלה – À∆∆«¬
שכתוב כמו לאחר, שנישאה גרושתו להחזיר לאד� כד,שאסור (דברי�

לוד): להיות לקחתה לשוב שלחה אשר הראשו� בעלה יוכל "לא

ומיאנה שהואיל למגרש, לחזור היא מותרת כא� מקו� מכל לאשה",

נתגרשה לא וכאילו הגט, את ביטל המיאו� הרי שהחזירה, לאחר בו

מעול�. בגט Baממנו ‰�‡Ó,בתחילה בו מיאנה א� אבל –d¯ÈÊÁ‰Â ≈¬»¿∆¡ƒ»
שהחזירה ולאחר –B‡ ‰ÏÓ¯‡˙�Â ,¯Á‡Ï ˙‡O�Â Ëb dÏ Ô˙�»«»≈¿ƒ≈¿«≈¿ƒ¿«¿¿»

‰L¯b˙�,ממנו –BÏ ¯BÊÁÏ ‰¯eÒ‡שהואיל הראשו�, לבעלה – ƒ¿»¿»¬»«¬
שאסור לאחר, שנישאה כגרושתו דינה בגט, ממנו יצאה ובאחרונה

Ôe‡Óלהחזירה. ¯Á‡ Ëb :ÏÏk‰ ‰Êומיאנה והחזירה גירשה – ∆«¿»≈««≈
לאחר נישאה א� הרבה, פעמי� אפילו hb,בו, jezn,ממנו ונתארמלה

BÏ ¯BÊÁÏ ‰¯eÒ‡;גרושתו כדי� –Ëb ¯Á‡ Ôe‡Óשנישאה – ¬»«¬≈««≈
oe`in,לאחר jezn,ממנו נתגרשה או BÏונתארמלה ¯BÊÁÏ ˙¯zÓ– À∆∆«¬

מיאו� אלא גירושי� כא� ואי� הגט, את ביטל הגט לאחר שבא שהמיאו�

בלבד.

ה ה נ ש מ ר ו א ב

dL¯‚Â ,¯Á‡Ï ˙‡O�Â ,LÈ‡a ˙�‡ÓÓ‰;השני –‰�‡Óe ,¯Á‡Ï «¿»∆∆»ƒ¿ƒ≈¿«≈¿≈¿»¿«≈≈¬»
Ba;בו ומיאנה לשלישי ונישאה שחזרה כלומר –dL¯‚Â ,¯Á‡Ï– ¿«≈¿≈¿»

בגט; גירשה והוא לרביעי, ונישאה Baוחזרה ‰�‡Óe ¯Á‡Ïוחזרה – ¿«≈≈¬»
בו; ומיאנה לחמישי, Ë‚aונישאה epÓÈ‰ ˙‡ˆiL Ïkהשני – »∆»»≈∆¿≈

BÏוהרביעי, ¯BÊÁÏ ‰¯eÒ‡.לאחר שנישאה גרושתו היא שהרי – ¬»«¬
הקודמת, במשנה למדנו והרי במיאו�, שלאחריו מזה שיצאה פי על וא�

שאי� לפי למגרש, לחזור אסורה מקו� מכל הגט, את מבטל שמיאו�

זה; של גיטו את מבטל בזה שמיאנה כלÔe‡Óaהמיאו� אבל – ¿≈
והשלישי, הראשו� היינו במיאו�, ממנו BÏשיצאה ¯BÊÁÏ ˙¯zÓ– À∆∆«¬

גירושי�. מתו� ולא מיאו� מתו� מחזירה הוא שהרי

שבארנו df,בעני� ly hbd z` lhan df ly oe`ind oi`y�שא בגמרא, הטע� מבואר

שמא חוששי�, אנו הראשו�, של גיטו את מבטל השני של שהמיאו� נאמר

שכבר מאחר אליו, ותחזור השני בבעלה שתמא� הקטנה את יפתה המגרש

שלו במיאו� כ� שאי� מה וברמיזותיו. בקריצותיו מכירה והיא אשתו היתה

והחזירה, גט לה "נת� הקודמת: במשנה ששנינו בעני� היינו שלו, הגט לאחר

לחזור ומותרת הגט את מבטל המיאו� זה שבכגו� לאחר", ונישאת בו מיאנה

וכבר שהואיל אליו, ותחזור בשני שתמא� לפתותה יבוא שמא חוששי� ואי� לו,

דעתה גילתה הרי מיאו�, מתו� ממנו ויצאה וחזרה שגירשה לאחר פע� החזירה

כשנישאה אבל בחברו. ותמא� לו שתתפתה חשש אי� ולכ� בו, רוצה שאינה

וכיו� הגירושי�, על הוא שמתחרט ולפייסה, לבוא הוא יכול גט, מתו� לאחר

לפיכ� בחבירו. ולמא� לו להתפתות אמנ� היא עלולה כורחה, על ממנו שיצאה

השני מ� שיצאה א� אליו, לחזור אסורה בגט, ממנו שיצאה שכיו� אמרו,

הרמב"�: פוסק וכ� שלו. הגט את מבטל חבירו של המיאו� שאי� במיאו�,

לראשו�, לחזור אסורה בו, ומיאנה לאחר ונישאה בגט הקטנה את "המגרש

במיאו�" האחרו� מ� שיצאה פי על א� בגט, ממנו שיצאה ld'מפני m"anx)

(fh ,`i oiyexib.

והחזירה, בו "מיאנה בה: שנינו שהרי כ�, משמע לא הקודמת מהמשנה אבל

לאחר, ונישאת גט לה dyxbzpנת� e` dlnx`zpeומשמע לו", לחזור אסורה –

מיאנה א� אבל לראשו�, לחזור אסורה מהשני, נתגרשה או כשנתארמלה דווקא

ומשיבי�: זו, קושיה מקשי� בגמרא ואמנ� – לראשו�. לחזור מותרת בשני

,"ef dpy `l ef dpyy in"אלא אחד, תנא דעת אינ� הללו המשניות ששתי כלומר

זה על זה החולקי� שוני� תנאי� שני `xbi)של `aiwr iax zetqez oiire).

ו ה נ ש מ ר ו א ב

d¯ÈÊÁ‰Â ,‰M‡‰ ˙‡ L¯‚Ó‰,�בני בלא ומת –Ì·iÏ ˙¯zÓ «¿»≈∆»ƒ»¿∆¡ƒ»À∆∆«»»
גרושת משו� היב� על נאסרה אחיו, שגירשה שבשעה פי על א� –

לייבו�, הזקוקה אח אשת היא מיתתו ובשעת הואיל מקו� מכל אחיו,

נופלת הראשוני� נישואי� מכוח אומרי�: שאי� ליב�, מותרת היא הרי

היב� על אסורה היא הרי אחיו שגירשה ומשעה היב�, לפני היבמה

היבמה את מפילה הבעל שמיתת אומרי�, אלא אחיו, גרושת משו�

‡ÒB¯לייבו�; ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯Âיתומה מגזירת היב�, על היבמה את – ¿«ƒ¡ƒ∆∆≈
להל�. שנבאר כמו האב, ‰ÓB˙È‰בחיי ˙‡ L¯‚Ó‰ ÔÎÂקטנה – ¿≈«¿»≈∆«¿»

ה�, סופרי� מדברי שקידושיה אחיה, או אמה «d¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒשהשיאוה
משגדלה בי� קטנה כשהיא בי� בני�,(רש"י),– בלא Ì·iÏומת ˙¯zÓÀ∆∆«»»

שעה ומאותה אחיו, של אשתו היתה מיתתו שבשעת דלעיל, מהטע� –

לייבו�; לו ‡ÒB¯נזקקה ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯Â,לעיל שהזכרנו מהטע� – ¿«ƒ¡ƒ∆∆≈
קטנה. בעודה שנתגרשה פי על L¯b˙�Â‰א� ‰È·‡ d‡ÈO‰L ‰pË¿̃«»∆ƒƒ»»ƒ»¿ƒ¿»¿»
היא הרי קטנה, כשהיא מבעלה –·‡‰ ÈiÁa ‰ÓB˙Èkעל שא� – ƒ»¿«≈»»

izdw - zex`ean zeipyn

bpÎap wxt mildz - miaezk

mildzap`iÎ`

.áðà:ãåãì ìékNî çvðîìáì ãbiå éîãàä âàBc | àBáa:Cìîéçà úéa-ìà ãåã àa Bì øîàiå ìeàL ©«§©¥À©©§¦¬§¨¦«§³¥´¨«£Ÿ¦»©©¥¶§Å̈¬©¬Ÿ¤®¨¬¹̈¦À¤¥¬£¦¤«¤
â:íBiä-ìk ìà ãñç øBabä äòøa ìläúz-äîãì áLçz úBeäðBL:äiîø äNò Lhìî øòúk E ©¦§©¥´−§¨¨©¦®¤¬¤¥¹À¨©«−©©§´Ÿ§¤®§©¬©§¹ªÀ̈Ÿ¥¬§¦¨«
ä:äìñ ÷ãö øacî | ø÷L áBhî òø záäàåì òìá-éøác-ìë záäà:äîøî ïBLæEözé ìà-íb ¨©´§¨¨´¦®¤Ã¤¦©¥−¤¤́¤«¨¨©¬§¨¨¦§¥À̈©§´¦§¨«©¥»¦¨§¶

:äìñ íéiç õøàî ELøLå ìäàî Eçqéå Ezçé çöðìç:e÷çNé åéìòå eàøééå íé÷écö eàøéåèäpä Å̈¤¬©©§§´§¦¨«£´¥®Ÿ¤§¥«¤§Æ¥¤−¤©¦´¤«¨§¦§−©¦¦¬§¦À̈§¨¨¬¦§¨«¦¥³
:Búeäa æòé BøLò áøa çèáiå Bfeòî íéäìà íéNé àì øábäéézçèa íéäìà úéáa ïðòø úéæk | éðàå ©¤À¤³Ÿ¨¦¬¡Ÿ¦À¨Å¬−©¦§©§´Ÿ¨§®¹̈ÀŸ§©¨«©«£¦³§©¦́−©«£¨§¥´¡Ÿ¦®¨©¬§¦

:ãòå íìBò íéäìà-ãñçáàééãéñç ãâð áBè-éë EîL äe÷àå úéNò ék íìBòì EãBà:E §¤«¤¡¹Ÿ¦À¨¬¨¤««§´−§¨¦´¨¦®¨©«£©¤−¦§¬¦¹À¤¤́£¦¤«

mildzbpcÎ`

.âðàìékNî úìçî-ìò çvðîì:ãåãìáïéà ìåò eáéòúäå eúéçLä íéäìà ïéà Baìa ìáð øîà ©«§©¥¬©©©«£©À©§¦¬§¨¦«»̈©³¨¨´−§¦¥´¡Ÿ¦®¦§¦−§¦«§¦¬¹̈À¤¥´
:áBè-äNòâé÷Lä íéîMî íéäìà:íéäìà-úà Løc ìékNî Léä úBàøì íãà-éða-ìò óãâñ Blk «Ÿ¥«¡Ÿ¦À¦¨©¦»¦§¦¶©§¥Å¨¨¬−¦§£¥´©§¦®¹Ÿ¥À¤¡Ÿ¦«ª¬¨»

:ãçà-íb ïéà áBè-äNò ïéà eçìàð åcçé©§¨¶¤« Å¡¨¬¥³«Ÿ¥®¹¥À©¤¨«

i"yx

(‚).ÏÏ‰˙˙ ‰Óאתה עושה שאתה ברעה ותתפאר

בתורה: ‰ÌÂÈ.הגבור ÏÎ Ï‡ „ÒÁהנרדףלה את ציל

לי נתן לא אילו היום כל אל חסד ד"א ידך, על

חסד יש בערב, שאמות אתה מדומה לחם אחימלך

לי יתנו לי נתן לא ואם היום כל ישראל על בהקב"ה

¯ÈÓ‰.מחודד:ËÂÏÓ˘.(„)אחרים: ‰˘ÂÚחותך

השער: עם נתיצה:Íˆ˙È.(Ê)הבשר לשוןÍ˙ÁÈ.ל'

אחריךÍ˘¯˘Â.ויעקרך:ÍÁÒÈÂ.שבירה: ישרש

בלע"ז: דיראריצינע"ר השרשים כל ÂÈÏÚÂ(Á)לעקור
.Â˜Á˘Èאשר הגבר זה הנה עליו שיאמרו השחוק וזה

בו: עלתה מה ראו בהקב"ה מבטחו שם ÊÚÈ(Ë)לא

.Â˙ÂÂ‰·:ברשעו היה עתהÈ�‡Â.(È)מתגבר הנרדף

הקב"ה: בבית בנים ובבני בבנים רענן כזית אהיה בידך

(‡È).˙È˘Ú ÈÎאמר הקב"ה וכלפי זאת לי כשתעשה

זה: מקרא

(‡).˙ÏÁÓ ÏÚשל מחלתן על ד"א שיר, כלי שם

דוגמת אחר מזמור אמר וכבר הבית כשיחריב ישראל

יד)זה על(לעיל הא' וגו', אלהים אין בלבו נבל אמר

שני: בית על וזה ראשון בית �·Ï(·)חרבן ¯Ó‡
.Â·Ï·וחרבו הפרוכת את כשגידר טיטוס על זה

עצמו: את הרג אמר דם Ò‚.(„)מטפטף ÂÏÎלשון

‡Á„.סיגים: Ì‚ ÔÈ‡:בידו שימחה חייליו מכל

cec zcevn
(‡).ÏÈÎ˘Ó:הרע מלשון להזהיר העם את ישכיל בו
(‚).¯Â·‚‰בתורה הגבור דואג בהרעאתה עצמך תשתבח מה

ואהיה צידה לי מלתת ימנעו הכל שמעתה בחושבך לי שעשית
שאול: ביד עתÒÁ„.נלכד בכל הוא אל שחסד ידעת לא וכי

מרחמים: לי Í�Â˘Ï.(„)וימצאו ·Â˘Á˙תגלה שהלשון לפי
לשונך: תחשוב אמר הלב ¯ÈÓ‰.מחשבת ‰˘Úהבשר שחותך

נוב: לכהני האבדת משנאתך כי אתה וכן השער עם
(‰).·ÂËÓ:טוב לומר˘˜¯.מלעשות אהבת מלת על מוסב

לעולם: המתקיים דבר שהוא צדק מלדבר שקר לדבר אהבת
(Â).ÚÏ· È¯·„:ובחשאי בבליעה הנאמר הרע לשון הם
(Ê).Ï‡ Ì‚:האל יתצך אותך גם כן נוב כהני שאול נתץ ידך שעל ÌÈÈÁ.מביתך:Ï‰‡Ó.כמו ı¯‡Ó Í˘¯˘Âמבלי עולם ועד

ה':Â‡¯ÈÈÂ.(Á)חזרה: יראת ילעגו:ÂÈÏÚÂ.יוסיפו דואג ‰‚·¯.(Ë)על את‰�‰ שם לא אשר הגבר זה הנה בלעגם יאמרו
בו: עלתה מה ראו ובטחונו חזקו ·‰Â˙Â.אלהים ÊÂÚÈבעיני חן מצא בזה כי נוב כהני על הוות שדבר במה עצמו מחזק היה

כדואג:È�‡Â.(È)שאול: ואינני ועד עולם אלהים בחסד בטחתי אני כי רענן כזית אלהים בבית נשרש אהיה אני È˘Ú˙.(È‡)אבל
שאלתי: ˘ÍÓ.כאשר ‰Â˜‡Â:בחסדך לי תטיב גם אשר אקוה ולזה חסידיך נגד אתה טוב הלא כי חסד עוד עמדי תעשה אשר

(‡).ÏÈÎ˘Ó:רב בהשכל �·Ï.(·)האמור ¯Ó‡עבר בל' ואמר המקרה לפי הכל אלהים אין בלבו אמר הבית את המחריב
רבות: במקומות הנבואה טוב:‰˘Â˙ÈÁ.כדרך שיעשה מי בהם ואין תעוב עול ועשו השחיתו ועמו לראות‰˘˜ÛÈ.(‚)הוא

ההוא: העם ÏÈÎ˘Ó.מעשה ˘È‰:בדבר בכל:„Â¯˘.למחות השגחתו אשר לדעת אלהים ולחקור Ò‚.(„)לדרוש ÂÏÂÎכל
מעשיהם: קלקלו ר"ל נבאשו ויחדיו הטוב מדרך ופרשו לאחור חזרו העם

oeiv zcevn
(·).ÈÓÂ„‡‰:באדום היה שבר:‰ÂÂ˙.(„)מתגורר דברי

.¯Ú˙Î:בה שמגלחין וןמלשÍˆ˙È.(Ê)מחודד:ËÂÏÓ˘.סכין
והריסה: כמוÍ˙ÁÈ.לעולם:Áˆ�Ï.נתיצה ושבר חתת מלשון

תחת א')ואל גאיםÍÁÒÈÂ.:(יהושע בית כמו ועקירה הריסה ענין
ה' טו)יסח ורטובה:¯Ô�Ú.(È)תחזק:ÊÂÚÈ.(Ë):(משלי לחה
(‡).˙ÏÁÓ:נגון כלי ונבזה:�·Ï.(·)שם פחות אדם
(‚).ÛÈ˜˘‰:הלב בכוונת הבטה חזרהÒ‚.(„)ענין ענין

משפט אחור והוסג כמו נט)לאחור כמו�‡ÂÁÏ.:(ישעיה נבאשו
ונאלח טו)נתעב :(איוב



קכג e dpyn xyr dyely wxt zenai zkqn

ãLéàa úðàîîä–äéúBáBø÷a øzî àeä,åéáBø÷a úøzî àéäå,äpäkä ïî dìñt àGå.èb dì ïúð–øeñà àeä ©§¨¤¤¨¦ª¨¦§¤¨§¦ª¤¤¦§¨§§¨¨¦©§ª¨¨©¨¥¨
åéáBø÷a äøeñà àéäå äéúBáBø÷a,äpäkä ïî dìñôe.døéæçäå èb dì ïúð,øçàì úàOðå Ba äðàî,Bà äìîøàúðå ¦§¤¨§¦£¨¦§¨§¨¨¦©§ª¨¨©¨¥§¤¡¦¨¥£¨§¦¥§©¥§¦§©§§¨

äLøbúð–Bì øBæçì úøzî.døéæçäå Ba äðàî,øçàì úàOðå èb dì ïúð,äLøbúð Bà äìîøàúðå–øBæçì äøeñà ¦§¨§¨ª¤¤©£¥£¨§¤¡¦¨¨©¨¥§¦¥§©¥§¦§©§§¨¦§¨§¨£¨©£
Bì.ììkä äæ:ïeàî øçà èb–Bì øBæçì äøeñà;èb øçà ïeàî–Bì øBæçì úøzî. ¤©§¨¥©©¥£¨©£¥©©¥ª¤¤©£
äLéàa úðàîîä,øçàì úàOðå,dLøâå;øçàì,Ba äðàîe;øçàì,dLøâå;Ba äðàîe øçàì;L ìkèâa epîéä úàöi ©§¨¤¤¨¦§¦¥§©¥§¥§¨§©¥¥£¨§©¥§¥§¨§©¥¥£¨¨¤¨¨¥¤§¥
–Bì øBæçì äøeñà;ïeàîa–Bì øBæçì úøzî. £¨©£§¥ª¤¤©£
åäMàä úà Løâîä,døéæçäå–íáiì úøzî;øæòéìà éaøåøñBà.äîBúéä úà Løâîä ïëå,døéæçäå–íáiì úøzî; ©§¨¥¤¨¦¨§¤¡¦¨ª¤¤©¨¨§©¦¡¦¤¤¥§¥©§¨¥¤©§¨§¤¡¦¨ª¤¤©¨¨

øæòéìà éaøåøñBà.äéáà dàéOäL äpè÷äLøbúðå–áàä éiça äîBúék;døéæçä–íáiì äøeñà ìkä éøác. §©¦¡¦¤¤¥§©¨¤¦¦¨¨¦¨§¦§¨§¨¦¨§©¥¨¨¤¡¦¨¦§¥©Ÿ£¨©¨¨

c.el xefgl zxzenäðè÷ã äìò éìâå ïåàéî éúà åá äðàéîå äøéæçä éë éëä åìéôà ,ïåùàøì äøåñà ,äìîøàúðå ïéùåøâä êåúî øçàì úàùéðå äøéæçä àì íàã â"òà
:øçàì úàùéðùî åúùåøâ øéæçîë äéðù äøæçá éåä àìå ,àèâì äéìèáå àéä.llkd dfêåúî øçàì úàùéð íà ,åá äðàéîå äøéæçäå äùøâ äáøä íéîòô åìéôà øîåìë

:åì øåæçì úøúåî ïåàéî êåúîå ,åì øåæçì äøåñà èâ
d.ea dp`ine xg`l:åá äðàéîå éùéìùì úàùéðå äøæç øîåìë.el xefgl dxeq` hba epnn dzviy lkàèéâì äéìèá àì ïåàéîá åéøçà ìùî äúöéù ô"òà

:äéãéã
e.mail zxzen:åéçà úùåøâ äì àéåäã çà úùà øåñéàá äéìò àîéé÷ åéçà äùøéâù äòùîå íáéä éðôì äîáéä ïéìéôî íéðåùàøä ïéàåùéð ïðéøîà àìåxfril` iax

.xqe`:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .ïðáøì åìéôà äùåøâë àéä éøä äúøæç øçàìã ïéúéðúîá ïî÷ì ïðéøîàã áàä ééçá äîåúé åèà éðä ìë øæâã.a`d iiga dnezik

`xephxa yexit

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ ‡È‰Â ,‰È˙B·B¯˜a ¯zÓ ‡e‰ ,LÈ‡a ˙�‡ÓÓ‰«¿»∆∆»ƒÀ»ƒ¿∆»¿ƒÀ∆∆ƒ¿»
מעול�, קידשה לא כאילו שדינה –‰p‰k‰ ÔÓ dÏÒt ‡GÂ�שאי – ¿¿»»ƒ«¿À»

כגט. נחשב Ëbהמיאו� dÏ Ô˙�,קטנה בעודה –¯eÒ‡ ‡e‰ »«»≈»
‰p‰k‰ ÔÓ dÏÒÙe ,ÂÈ·B¯˜a ‰¯eÒ‡ ‡È‰Â ‰È˙B·B¯˜aשהואיל – ƒ¿∆»¿ƒ¬»ƒ¿»¿»»ƒ«¿À»

המגורשת כאשתו חשובה הריהי בגט, ממנו ויצאה בו מיאנה ולא

d¯ÈÊÁ‰Âממנו. Ëb dÏ Ô˙�,קטנה כשהיא –Ba ‰�‡Óלאחר – »«»≈¿∆¡ƒ»≈¬»
Á‡Ï¯שהחזירה, ˙‡O�Â,מיאונה אחרי –‰L¯b˙� B‡ ‰ÏÓ¯‡˙�Â ¿ƒ≈¿«≈¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»

השני, מבעלה –BÏ ¯BÊÁÏ ˙¯zÓפי על שא� הראשו�, לבעלה – À∆∆«¬
שכתוב כמו לאחר, שנישאה גרושתו להחזיר לאד� כד,שאסור (דברי�

לוד): להיות לקחתה לשוב שלחה אשר הראשו� בעלה יוכל "לא

ומיאנה שהואיל למגרש, לחזור היא מותרת כא� מקו� מכל לאשה",

נתגרשה לא וכאילו הגט, את ביטל המיאו� הרי שהחזירה, לאחר בו

מעול�. בגט Baממנו ‰�‡Ó,בתחילה בו מיאנה א� אבל –d¯ÈÊÁ‰Â ≈¬»¿∆¡ƒ»
שהחזירה ולאחר –B‡ ‰ÏÓ¯‡˙�Â ,¯Á‡Ï ˙‡O�Â Ëb dÏ Ô˙�»«»≈¿ƒ≈¿«≈¿ƒ¿«¿¿»

‰L¯b˙�,ממנו –BÏ ¯BÊÁÏ ‰¯eÒ‡שהואיל הראשו�, לבעלה – ƒ¿»¿»¬»«¬
שאסור לאחר, שנישאה כגרושתו דינה בגט, ממנו יצאה ובאחרונה

Ôe‡Óלהחזירה. ¯Á‡ Ëb :ÏÏk‰ ‰Êומיאנה והחזירה גירשה – ∆«¿»≈««≈
לאחר נישאה א� הרבה, פעמי� אפילו hb,בו, jezn,ממנו ונתארמלה

BÏ ¯BÊÁÏ ‰¯eÒ‡;גרושתו כדי� –Ëb ¯Á‡ Ôe‡Óשנישאה – ¬»«¬≈««≈
oe`in,לאחר jezn,ממנו נתגרשה או BÏונתארמלה ¯BÊÁÏ ˙¯zÓ– À∆∆«¬

מיאו� אלא גירושי� כא� ואי� הגט, את ביטל הגט לאחר שבא שהמיאו�

בלבד.

ה ה נ ש מ ר ו א ב

dL¯‚Â ,¯Á‡Ï ˙‡O�Â ,LÈ‡a ˙�‡ÓÓ‰;השני –‰�‡Óe ,¯Á‡Ï «¿»∆∆»ƒ¿ƒ≈¿«≈¿≈¿»¿«≈≈¬»
Ba;בו ומיאנה לשלישי ונישאה שחזרה כלומר –dL¯‚Â ,¯Á‡Ï– ¿«≈¿≈¿»

בגט; גירשה והוא לרביעי, ונישאה Baוחזרה ‰�‡Óe ¯Á‡Ïוחזרה – ¿«≈≈¬»
בו; ומיאנה לחמישי, Ë‚aונישאה epÓÈ‰ ˙‡ˆiL Ïkהשני – »∆»»≈∆¿≈

BÏוהרביעי, ¯BÊÁÏ ‰¯eÒ‡.לאחר שנישאה גרושתו היא שהרי – ¬»«¬
הקודמת, במשנה למדנו והרי במיאו�, שלאחריו מזה שיצאה פי על וא�

שאי� לפי למגרש, לחזור אסורה מקו� מכל הגט, את מבטל שמיאו�

זה; של גיטו את מבטל בזה שמיאנה כלÔe‡Óaהמיאו� אבל – ¿≈
והשלישי, הראשו� היינו במיאו�, ממנו BÏשיצאה ¯BÊÁÏ ˙¯zÓ– À∆∆«¬

גירושי�. מתו� ולא מיאו� מתו� מחזירה הוא שהרי

שבארנו df,בעני� ly hbd z` lhan df ly oe`ind oi`y�שא בגמרא, הטע� מבואר

שמא חוששי�, אנו הראשו�, של גיטו את מבטל השני של שהמיאו� נאמר

שכבר מאחר אליו, ותחזור השני בבעלה שתמא� הקטנה את יפתה המגרש

שלו במיאו� כ� שאי� מה וברמיזותיו. בקריצותיו מכירה והיא אשתו היתה

והחזירה, גט לה "נת� הקודמת: במשנה ששנינו בעני� היינו שלו, הגט לאחר

לחזור ומותרת הגט את מבטל המיאו� זה שבכגו� לאחר", ונישאת בו מיאנה

וכבר שהואיל אליו, ותחזור בשני שתמא� לפתותה יבוא שמא חוששי� ואי� לו,

דעתה גילתה הרי מיאו�, מתו� ממנו ויצאה וחזרה שגירשה לאחר פע� החזירה

כשנישאה אבל בחברו. ותמא� לו שתתפתה חשש אי� ולכ� בו, רוצה שאינה

וכיו� הגירושי�, על הוא שמתחרט ולפייסה, לבוא הוא יכול גט, מתו� לאחר

לפיכ� בחבירו. ולמא� לו להתפתות אמנ� היא עלולה כורחה, על ממנו שיצאה

השני מ� שיצאה א� אליו, לחזור אסורה בגט, ממנו שיצאה שכיו� אמרו,

הרמב"�: פוסק וכ� שלו. הגט את מבטל חבירו של המיאו� שאי� במיאו�,

לראשו�, לחזור אסורה בו, ומיאנה לאחר ונישאה בגט הקטנה את "המגרש

במיאו�" האחרו� מ� שיצאה פי על א� בגט, ממנו שיצאה ld'מפני m"anx)

(fh ,`i oiyexib.

והחזירה, בו "מיאנה בה: שנינו שהרי כ�, משמע לא הקודמת מהמשנה אבל

לאחר, ונישאת גט לה dyxbzpנת� e` dlnx`zpeומשמע לו", לחזור אסורה –

מיאנה א� אבל לראשו�, לחזור אסורה מהשני, נתגרשה או כשנתארמלה דווקא

ומשיבי�: זו, קושיה מקשי� בגמרא ואמנ� – לראשו�. לחזור מותרת בשני

,"ef dpy `l ef dpyy in"אלא אחד, תנא דעת אינ� הללו המשניות ששתי כלומר

זה על זה החולקי� שוני� תנאי� שני `xbi)של `aiwr iax zetqez oiire).

ו ה נ ש מ ר ו א ב

d¯ÈÊÁ‰Â ,‰M‡‰ ˙‡ L¯‚Ó‰,�בני בלא ומת –Ì·iÏ ˙¯zÓ «¿»≈∆»ƒ»¿∆¡ƒ»À∆∆«»»
גרושת משו� היב� על נאסרה אחיו, שגירשה שבשעה פי על א� –

לייבו�, הזקוקה אח אשת היא מיתתו ובשעת הואיל מקו� מכל אחיו,

נופלת הראשוני� נישואי� מכוח אומרי�: שאי� ליב�, מותרת היא הרי

היב� על אסורה היא הרי אחיו שגירשה ומשעה היב�, לפני היבמה

היבמה את מפילה הבעל שמיתת אומרי�, אלא אחיו, גרושת משו�

‡ÒB¯לייבו�; ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯Âיתומה מגזירת היב�, על היבמה את – ¿«ƒ¡ƒ∆∆≈
להל�. שנבאר כמו האב, ‰ÓB˙È‰בחיי ˙‡ L¯‚Ó‰ ÔÎÂקטנה – ¿≈«¿»≈∆«¿»

ה�, סופרי� מדברי שקידושיה אחיה, או אמה «d¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒשהשיאוה
משגדלה בי� קטנה כשהיא בי� בני�,(רש"י),– בלא Ì·iÏומת ˙¯zÓÀ∆∆«»»

שעה ומאותה אחיו, של אשתו היתה מיתתו שבשעת דלעיל, מהטע� –

לייבו�; לו ‡ÒB¯נזקקה ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯Â,לעיל שהזכרנו מהטע� – ¿«ƒ¡ƒ∆∆≈
קטנה. בעודה שנתגרשה פי על L¯b˙�Â‰א� ‰È·‡ d‡ÈO‰L ‰pË¿̃«»∆ƒƒ»»ƒ»¿ƒ¿»¿»
היא הרי קטנה, כשהיא מבעלה –·‡‰ ÈiÁa ‰ÓB˙Èkעל שא� – ƒ»¿«≈»»

izdw - zex`ean zeipyn



i`קכד dpyn xyr dyely wxt zenai zkqn

úçwtä úà úøèBt úLøçä.äpè÷e äìBãb–äpèwä úà úøèBt äìBãbä úàéa,úà úøèBt äpèwä úàéa ïéàå ©¥¤¤¤¤¤©¦©©§¨§©¨¦©©§¨¤¤¤©§©¨§¥¦©©§©¨¤¤¤
äìBãbä. ©§¨

èì éeNð äéäL éîúBpè÷ úBîBúé ézL,úîå:äðBLàøä ìò íáé àa,äiðMä ìò àáe øæçå,äiðMä ìò åéçà àaL Bà ¦¤¨¨¨¦§¥§§©¨¥¨¨¨©¨¦¨§¨©¨©©§¦¨¤¨¨¦©©§¦¨
–äðBLàøä úà ìñt àG;úBLøç ézL ïëå.úLøçå äpè÷:äpèwä ìò íáé àa,úLøçä ìò àáe øæçå,àaL Bà ¨©¤¨¦¨§¥§¥¥§§©¨§¥¤¤¨¨¨©©§©¨§¨©¨©©¥¤¤¤¨

úLøçä ìò åéçà–äpèwä úà ìñt àG;úLøçä ìò íáé àa,äpèwä ìò àáe øæçå,äpèwä ìò åéçà àaL Bà– ¨¦©©¥¤¤¨©¤©§©¨¨¨¨©©¥¤¤§¨©¨©©§©¨¤¨¨¦©©§©¨
úLøçä úà ìñt. ¨©¤©¥¤¤

éúLøçå úçwt:úçwtä ìò íáé àa,úLøçä ìò àáe øæçå,úLøçä ìò åéçà àaL Bà–úçwtä úà ìñt àG; ¦©©§¥¤¤¨¨¨©©¦©©§¨©¨©©¥¤¤¤¨¨¦©©¥¤¤¨©¤©¦©©
úLøçä ìò íáé àa,úçwtä ìò àáe øæçå,úçwtä ìò åéçà àaL Bà–úLøçä úà ìñt. ¨¨¨©©¥¤¤§¨©¨©©¦©©¤¨¨¦©©¦©©¨©¤©¥¤¤

àéäpè÷e äìBãb:äìBãbä ìò íáé àa,åäpèwä ìò àáe øæç,äpèwä ìò åéçà àaL Bà–äìBãbä úà ìñt àG; §¨§©¨¨¨¨©©§¨§¨©¨©©§©¨¤¨¨¦©©§©¨¨©¤©§¨

.àéä äöéìç úá åàìã úùøçá øîéîì àëéì äöéìç.zyxg zg`e dphw zg`àçéð åäééðéî éäá ïðéòãé àì íå÷î ìëî ,ïéøåîâ ïéàåùéð ïäéàåùéð ïéà ïäéúùã â"òà
:éôè åúùà àáéùç àéäå äéì.dphwd z` zxhet dlecbd z`ia:àì àëôéà ìáà .ïéøåîâ äéàåùð ïéàù äúåà úøèåô ïéøåîâ ïéàåùð äéàåùðù éî úàéáã

h.dpey`xd z` lqt `låìöà úåéøëð ïäéúù éøä àéä äéåð÷ åàì éàå .úåðæ úìéòá äðåøçàä úàéáå åúùà àéä éøä àéä äéåð÷ äðåùàø éàå .äåù ïúàéá éøäù
êàéä àîéé÷ äðåùàøä ìò àáùîå ååä úåéåð÷ àîìéã ,àì äðåøçà ìáà ,åéìò äìñôð àìù äðåùàøä úà íéé÷îå ,åéçàì úåéåð÷ åéä àìù:íéúá éðù øåñàá äéìòlqt

.zyxgd z`äàéáì äéåàøå ìéàåä éøîâì äéåð÷ àéä íà ÷ôñ äðè÷ã àøîâá ïðé÷ñî éëäã ,íéúá éðù äéì äåäå ,øééåùî úùøçä ïéð÷å äìåë äéåð÷ äðè÷ àîùã
àì äðè÷ä ìò àáù øçà úùøçä ìò àá íà éëä åìéôàå .øåîâ ïéð÷ äéåð÷ äðéàå úö÷îá äéåð÷ øîåìë ,úøééåùîå äéåð÷ úùøçå .ììë äéåð÷ äðéà íà ÷ôñ ,ïîæ øçàì
.àéä úéøëðå äéåð÷ äúéä àì åéçàì óà ,ììë äéåð÷ äðéà éàå ,àéä íåìë åàì ïë øçàù úùøçä úàéáå äàð÷ éøä éøîâì äéåð÷ äðè÷ éà ,êùôð äîî ,äðè÷ä úà ìñô
,éñøâã íéøôñ úéàå .øééåùî ïéð÷ àåäù úùøçä ïéð÷ ìñôå ,àåä øåîâ ïéð÷ äðè÷ä ïéð÷ àîùã úùøçä úà ìñô ,äðè÷ä ìò êë øçàå úùøçä ìò äìçú àá íà ìáà

:äðè÷ä ìò àáå øæçå úùøçä ìò àáùë åèà ïðéøæâã ,äðè÷ä úà ìñô úùøçä ìò àáå øæçå äðè÷ä ìò àá íà

`xephxa yexit

אי� מקו� מכל גמורי�, נישואי� נישואיה� אי� ששתיה� פי על א� –

שתגדל משו� הקטנה, א� יותר, כאשתו לו נחשבת מי יודעי�, אנו

ייבומה אי� הלכ� היא, ביאה שבת משו� החרשת, א� דעת, בת ותהיה

חברתה. את פוטרת מה� אחת L¯ÁÂ˙של ˙Áwt,לפיקחת נשוי היה – ƒ««¿≈∆∆
ומת, ולחרשת, חרשת, שאינה ‡˙היינו ˙¯ËBt ˙Áwt‰ ˙‡Èaƒ««ƒ««∆∆∆

˙L¯Á‰את פוטרת גמורי� נישואי� שנישואיה האשה שביאת – «≈∆∆
חליצתה, הדי� והוא גמורי�; נישואיה שאי� Èa‡˙חברתה ÔÈ‡Â¿≈ƒ«

˙Áwt‰ ˙‡ ˙¯ËBt ˙L¯Á‰נישואיה אי� והחרשת שהואיל – «≈∆∆∆∆∆«ƒ««
גמורי�. נישואי� שנישואיה הפיקחת את פוטרת ביאתה אי� גמורי�,

‰pË˜e ‰ÏB„b,ומת ולקטנה, לגדולה נשוי היה –‰ÏB„b‰ ˙‡Èa ¿»¿«»ƒ««¿»
‰ÏB„b‰ ˙‡ ˙¯ËBt ‰pËw‰ ˙‡Èa ÔÈ‡Â ,‰pËw‰ ˙‡ ˙¯ËBt∆∆∆«¿«»¿≈ƒ««¿«»∆∆∆«¿»
מדברי שנישואיה האשה שביאת וחרשת, בפיקחת שבארנו מהטע� –

התורה. מ� שנישואיה האשה את פוטרת אינה סופרי�,

ט ה נ ש מ ר ו א ב

˙BpË˜ ˙BÓB˙È ÈzLÏ ÈeN� ‰È‰L ÈÓ,לזו זו קרובות שאינ� – ƒ∆»»»ƒ¿≈¿¿«
במשנה שבארנו כמו סופרי�, מדברי אלא אינ� שנישואיה� וכגו�

בני�:ÓÂ˙הקודמת, בלא –‰�BL‡¯‰ ÏÚ Ì·È ‡aעל כלומר – »≈»»»«»ƒ»
מה�, ‰i�M‰אחת ÏÚ ÂÈÁ‡ ‡aL B‡ ,‰i�M‰ ÏÚ ‡·e ¯ÊÁÂ– ¿»«»««¿ƒ»∆»»ƒ««¿ƒ»

השנייה, היבמה ‰¯‡BL�‰על ˙‡ ÏÒt ‡G,לקיימה רשאי והוא – »«∆»ƒ»
יתומות ששתיה� וכיו� לאו, א� קניי� היא קטנה יתומה ביאת א� שספק

הקטנה ביאת שא� נפש�, ממה הראשונה את לקיי� לו מותר קטנות,

אינה וא� היא; זנות ביאת שנייה וביאת הראשונה, את קנה הרי קניי�,

ולא כלל לאחיו קנויות היו שלא לפי לו, ה� נכריות שתיה� הרי קניי�,

את קנה שמא השנייה, את יקיי� לא מקו� ומכל לייבו�. לו נזקקו

BL¯Á˙הראשונה; ÈzL ÔÎÂ:ומת חרשות לשתי נשוי שהיה מי – ¿≈¿≈≈¿
השנייה, על אחיו שבא או השנייה על ובא וחזר מה� אחת על יב� בא

שהואיל קטנות, ביתומות שבארנו מהטע� הראשונה, את פסל לא

הראשונה. בביאת השנייה שנפטרה נמצא שווה, ביאת� «»̃¿pË‰ושתיה�
˙L¯ÁÂ:�לייבו ונפלו ומת, ולחרשת, לקטנה נשוי שהיה מי –‡a ¿≈∆∆»

ÏÚ ÂÈÁ‡ ‡aL B‡ ,˙L¯Á‰ ÏÚ ‡·e ¯ÊÁÂ ,‰pËw‰ ÏÚ Ì·È»»««¿«»¿»«»««≈∆∆∆»»ƒ«
‰pËw‰ ˙‡ ÏÒt ‡G ,˙L¯Á‰�שא ברישא, שבארנו מהטע� – «≈∆∆»«∆«¿«»

אינה החרשת וביאת לו, היא קנויה הרי קניי�, היא הקטנה של ביאתה

שלא לו, היא נכרית הרי קניי�, אינה קטנה ביאת וא� זנות. ביאת אלא

כלל. לאחיו קנויה הקטנהוהרמב"�היתה שביאת לפי הטע�, מבאר

את יקיי� הלכ� זמ�, לאחר ראוייה שהקטנה החרשת, מביאת מעולה

גט צריכה והחרשת תחילה, שנבעלה כז).הקטנה ה, וחליצה ייבו� (הל'

גורסי�: dphwdויש z` lqt(רש"י)שמא שחוששי� לפי הוא, והטע� ,

פוסל הוא זה שבכגו� הקטנה, על כ� ואחר החרשת על תחילה יבוא

בסיפא. שנישנה כמו הראשונה, ÊÁÂ¯את ,˙L¯Á‰ ÏÚ Ì·È ‡a»»»««≈∆∆¿»«
˙L¯Á‰ ˙‡ ÏÒt ,‰pËw‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ ‡aL B‡ ,‰pËw‰ ÏÚ ‡·e»««¿«»∆»»ƒ««¿«»»«∆«≈∆∆
הואיל לגמרי, לו קנוייה ספק שהקטנה לפי הטע�, מבואר בגמרא –

הקניי� ואילו כלל, לו קנוייה אינה ספק זמ�, לאחר לביאה וראוייה

שהיא היינו משוייר", "קניי� שהוא אלא קונה ודאי בחרשת שעשה

על תחילה בא א� הלכ� גמור, קניי� קנוייה ואינה במקצת קנוייה

שאסור היינו החרשת, את פסל הקטנה, על בא כ� ואחר החרשת

קניי� את פוסל ונמצא הוא, גמור קניי� הקטנה קניי� שמא לקיימה,

משוייר. קניי� אלא שאינו החרשת,

י ה נ ש מ ר ו א ב

˙L¯ÁÂ ˙Áwt,חרשת שאינה היינו לפיקחת, נשוי שהיה מי – ƒ««¿≈∆∆
בני�: בלא ומת ÏÚולחרשת, ‡·e ¯ÊÁÂ ,˙Áwt‰ ÏÚ Ì·È ‡a»»»««ƒ««¿»«»«

˙Áwt‰ ˙‡ ÏÒt ‡G ,˙L¯Á‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ ‡aL B‡ ,˙L¯Á‰«≈∆∆∆»»ƒ««≈∆∆»«∆«ƒ««
זנות ביאת שאחריה החרשת וביאת גמור, קניי� בביאתו קנאה שהרי –

וכותב גטהרמב"�היא; צריכה "מגידשהחרשת ועיי� כט; ה, ייבו� (הל'

ש�). ‰L¯Á˙משנה" ÏÚ Ì·È ‡a,תחילה –,˙Áwt‰ ÏÚ ‡·e ¯ÊÁÂ »»»««≈∆∆¿»«»««ƒ««
˙Áwt‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ ‡aL B‡�קניי הוא החרשת וקניי� הואיל – ∆»»ƒ««ƒ««

גמור, קניי� שאחריה הפיקחת וקניי� גמור, ‰L¯Á˙שאינו ˙‡ ÏÒt»«∆«≈∆∆
וכותב (ש�)– ובחליצההרמב"� בגט והפיקחת בגט, יוצאה שהחרשת ,

כט) ה, ייבו� מבואר(הל' הטע� (ש�); משנה" יוצאהב"מגיד שהחרשת ,

והפיקחת בגט; לה ומספיק היתה כשרה ביאה שביאתה לפי בגט,

פסולה. ביאה היתה שביאתה מפני וחליצה, גט צריכה

א י ה נ ש מ ר ו א ב

‰pË˜e ‰ÏB„b:ומת אחד לאיש נשואות שהיו –ÏÚ Ì·È ‡a ¿»¿«»»»»«
,‰pËw‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ ‡aL B‡ ,‰pËw‰ ÏÚ ‡·e ¯ÊÁÂ ,‰ÏB„b‰«¿»¿»«»««¿«»∆»»ƒ««¿«»

izdw - zex`ean zeipyn

g dpyn xyr dyely wxt zenai zkqn

æì ïéàeNð ïéçà éðLúBpè÷ úBîBúé úBéçà ézL,ïäî úçà ìL dìòa úîe–äMà úBçà íeMî àöz;ézL ïëå §¥©¦§¦¦§¥£¨§§©¥©£¨¤©©¥¤¥¥¦£¦¨§¥§¥
úBLøç.äpè÷e äìBãb,äpè÷ ìL dìòa úî–äMà úBçà íeMî äpèwä àöz;äìBãb ìL dìòa úî–øæòéìà éaø ¥§§¨§©¨¥©£¨¤§©¨¥¥©§©¨¦£¦¨¥©£¨¤§¨©¦¡¦¤¤
øîBà:Ba ïàîzL äpèwä úà ïéãnìî.ìàéìîb ïaøøîBà:äðàî íà–äðàî;åàì íàå–ìécâzL ãò ïézîz,àöúå ¥§©§¦¤©§©¨¤§¨¥©¨©§¦¥¥¦¥£¨¥£¨§¦¨©§¦©¤©§¦§¥¥

äMà úBçà íeMî eælä.òLBäé éaøøîBà:BzLà ìò Bì éà,åéçà úLà ìò Bì éàå–èâa BzLà úà àéöBî,úLàå ©¥¦£¦¨©¦§ª©¥¦©¦§§¦©¥¤¨¦¦¤¦§§¥§¥¤
ìça åéçàäöé. ¨¦©£¦¨

çì éeNð äéäL éîúBpè÷ úBîBúé ézL,úîå–dúøö úøèBt ïäî úçà ìL dúöéìç Bà dúàéa;úBLøç ézL ïëå. ¦¤¨¨¨¦§¥§§©¨¥¦¨¨£¦¨¨¤©©¥¤¤¤¨¨¨§¥§¥¥§
úLøçå äpè÷–dúøö úøèBt ïäî úçà úàéa ïéà.úLøçå úçwt–úLøçä úà úøèBt úçwtä úàéa,úàéa ïéàå §©¨§¥¤¤¥¦©©©¥¤¤¤¨¨¨¦©©§¥¤¤¦©©¦©©¤¤¤©¥¤¤§¥¦©

ïðéà äøæç éùåã÷ã ,äúåðè÷á úî íà íáéì äøåñà ,äúåðè÷á äøéæçä íàå .äéùåã÷ ìá÷ì çë áàì ïéà áåùã ,ïéùåã÷ ïéðòì äîåúéë àéä éøä éç áàäù éô ìò óà
:úãîåòå äùåøâë àéåäå ,ãé äì ïéà àéäå äðéî áà úåùø ò÷ôå ìéàåä íåìë

f.dy` zeg` meyn `vz:íåáéä ïîå äöéìçä ïî äøåèôå.dlecb ly dlra znäðè÷ úøñåà ,äøåúä ïî àéäù äìåãâ ìù äú÷éæ ,äðè÷ä ìòá éðôì äìôðå
:åùòé äîå .åú÷å÷æ úåçà äì àéåäå ,ïðáøã äéàåùéðã íåùî åéìò.ea o`nzy dphwd micnln xne` xfril` iax.äìåãâä úà íáéî àäéå ,äéàåùð øå÷òúå

:äéúåë àúëìäå.xne` l`ilnb oaxáèåî äðàéî íà êëìä ,åéìò åúùà úà øåñàì ä÷éæ àîéìà àìã ìàéìîâ ïáø øáñã ,äðè÷ä úà úøñåà äìåãâ ú÷éæ ïéà
úà ìñôã ,àì äìåãâì õåìçì ìáà .äùà úåçà íåùî äìåãâä àöú êë øçàå àúééøåàã äéàåùéð åéäéå ìéãâúù ãò åìöà äðè÷ä ïéúîú ,åàì íàå ,äìåãâä íáéúúå

:äöåìç úåçà íåùî åéìò äðåùàøä.el i`:íéðåàéîä ïî íãà ÷çøúéù ïðéøîàã ,ïàîì äúåà ïéãîìî ïéàå ,èâá åúùà úà àéöåîù .åì éåà
g.zenezi izyl:úåéøëð.dzvilg e`:ìéãâúù øçàì.zeyxg izy okeìáà .úåùøç éúùá êë ,äúøö úøèåô ïäî úçà úàéá úåðè÷ éúùù íùë øîåìë

`xephxa yexit

וא� בה; רשות לאביה עוד שאי� לפי כיתומה, דינה חי שאביה פי

שגירשה קטנה,‰d¯ÈÊÁבעלה היא ועדיי� בני�, בלא ומת –È¯·c ∆¡ƒ»ƒ¿≈
Ì·iÏ ‰¯eÒ‡ Ïk‰,התורה מ� גמורי� גירושי� היו שגירושיה לפי – «…¬»«»»

מדברי אלא אינ� שהחזירה בשעה קידושיה ואילו השיאה, אביה שהרי

של בכוח� ואי� האב, מרשות כבר ויצאה היא קטנה שהרי סופרי�,

משו� היב� על היא אסורה הלכ� הגירושי�, את לבטל אלו קידושי�

נישנה ולא וברור הוא פשוט זה שדי� מבואר, בגמרא אחיו. גרושת

טעמו להשמיענו כדי אלא האשהכא� את במגרש אליעזר רבי של

מגזירת ליב� אוסר� שהוא והחזירה, היתומה את ובמגרש והחזירה,

"מודי� מובא: בגמרא בברייתא לעיל. שהזכרנו כמו האב, בחיי יתומה

היא הרי – ונתגרשה אביה שהשיאה בקטנה אליעזר לרבי חכמי�

גירושי� שגירושיה מפני ליב�, שאסורה והחזירה, – האב בחיי כיתומה

שגירשה אמורי�? דברי� במה גמורה. חזרה חזרתה ואי� גמורי�,

והחזירה קטנה כשהיא גירשה אבל קטנה; כשהיא והחזירה קטנה כשהיא

– ומת אצלו, וגדלה קטנה כשהיא החזירה אפילו או גדולה, כשהיא

ואינה חולצת אמרו: אליעזר רבי משו� מתייבמת. או חולצת או

טוב"),מתייבמת" יו� "תוספות ועיי� א; קט, `xfril.(יבמות iaxk dkld oi`e

ז ה נ ש מ ר ו א ב

˙BpË˜ ˙BÓB˙È ˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eN� ÔÈÁ‡ È�L�אות שהשיאו – ¿≈«ƒ¿ƒƒ¿≈¬»¿¿«
אחיה�, או Ô‰Óאמותיה� ˙Á‡ ÏL dÏÚa ˙Óe,�בני בלא –‡ˆz ≈«¬»∆««≈∆≈≈
‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ�סופרי מדברי אלא נישואיה שאי� פי על א� – ƒ¬ƒ»

של אשתו אחות שהיא משו� החליצה ומ� הייבו� מ� היא פטורה

BL¯Á˙היב�; ÈzL ÔÎÂ�שא מדברות, ואינ� שומעות שאינ� – ¿≈¿≈≈¿
ומת אחי�, לשני נשואות היו א� סופרי�, מדברי אלא אינ� נישואיה�

משו� החליצה ומ� הייבו� מ� אשתו פטורה בני�, בלא מה� אחד

אשה. pË˜e‰אחות ‰ÏB„b,יתומות אחיות לשתי נשואי� אחי� שני – ¿»¿«»
סופרי�, מדברי שנישואיה קטנה ואחת התורה מ� שנישואיה גדולה אחת

‰pË˜ ÏL dÏÚa ˙Ó.�לייבו הגדולה בעל לפני ונפלה –‡ˆz ≈«¬»∆¿«»≈≈
‰pËw‰,חליצה ובלא ייבו� בלא –‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓמפני – «¿«»ƒ¬ƒ»

היב�; של אשתו אחות ÏB„b‰שהיא ÏL dÏÚa ˙Óלפני ונפלה – ≈«¬»∆¿»
לייבו�, הקטנה ‰pËw‰בעל ˙‡ ÔÈ„nÏÓ :¯ÓB‡ ¯ÊÚÈÏ‡ Èa«̄ƒ¡ƒ∆∆≈¿«¿ƒ∆«¿«»

Ba Ô‡ÓzLאת ייב� כ� ואחר לגמרי, נישואיה ותעקור ביב�, – ∆¿»≈
התורה מ� שהיא הגדולה יבמתו שזיקת סובר, אליעזר רבי הגדולה.

אלא נישואיה שאי� לפי לו, הנשואה הקטנה אחותה את עליו אוסרת

שתמא� הקטנה את ללמד אלא אחרת תקנה אי� הלכ� סופרי�. מדברי

משו� הגדולה את לייב� יוכל לא הקטנה, את יגרש א� שהרי בו,

משו� הקטנה את לקיי� יוכל לא לגדולה, יחלו� וא� גרושה; אחות

חלוצה. Ó‡�‰אחות ,‰�‡Ó Ì‡ :¯ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa¯�וייב – «»«¿ƒ≈≈ƒ≈¬»≈¬»
הגדולה; Â‡Ïאת Ì‡Â,�למא רוצה אינה וא� –ÏÈc‚zL „Ú ÔÈzÓz ¿ƒ»«¿ƒ«∆«¿ƒ

מ� נישואיה ויהיו עליה, ויבוא שתגדל, עד אצלו הקטנה תשהה –

‰eÊlהתורה, ‡ˆ˙Â,הגדולה היבמה –‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ�רב – ¿≈≈«≈ƒ¬ƒ»
לאסור יבמתו בזיקת כוח שאי� וסובר, אליעזר רבי על חולק גמליאל

יכול ממאנת אינה א� הלכ� אשתו, שהיא הקטנה אחותה את עליו

שתגדל. עד אצלו להשהותה BÏהוא È‡ :¯ÓB‡ ÚLB‰È Èa¯אוי – «ƒ¿À«≈ƒ
– ‡ÂÈÁלו ˙L‡ ÏÚ BÏ È‡Â ,BzL‡ ÏÚ,�שתיה את שמפסיד – «ƒ¿¿ƒ«≈∆»ƒ

Ë‚a BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓאליעזר כרבי סובר יהושע רבי שא� – ƒ∆ƒ¿¿≈
שלדעתו אלא הגדולה, יבמתו זיקת משו� עליו נאסרה הקטנה שאשתו

מל מ�אי� אד� יתרחק לעול� חכמי�: שאמרו לפי למא�, אותה מדי�

כשתגדל בה תתחרט שמא אשתו(גמרא),המיאו�, את מוציא הוא הלכ�

ÈÏÁaˆ‰בגט, ÂÈÁ‡ ˙L‡Âאבל בחליצה, מוציא הוא יבמתו ואת – ¿≈∆»ƒ«¬ƒ»
שא� סובר, אליעזר רבי בר� היא. גרושתו שאחות מפני מייבמה אינו

מקו� מכל המיאוני�, מ� אד� יתרחק לעול� חכמי�: שאמרו פי על

למא�. אותה מלמדי� ייבו�, מצוות משו� בענייננו כגו� מצוה, משו�

.xfril` iaxk dklde

ח ה נ ש מ ר ו א ב

אחדי� אחי� לפני אחד מאח יבמות כמה נפלו שא� למסכתנו) (בפתיחה הזכרנו כבר

בי� השאר כל את בזה ופוטר מהיבמות לאחת חול� או מייב� מהאחי� אחד לייבו�,

שנישואיה� בנשי� ג� נוהג זה שדי� ללמד, באה משנתנו החליצה. מ� בי� הייבו� מ�

גמורי� נישואי� נישואיה� מה� אחדות א� אבל דרגה. באותה ה� כול� א� סופרי�, מדברי

גמורי� שנישואיה זו סופרי�, מדברי היינו גמורי�, אינ� נישואיה� ואחדות התורה, מ�

נישואי� שנישואיה� אות� פוטרת אינה גמורי� אינ� שנישואיה זו אבל כול�, את פוטרת

גמורי�.

˙BpË˜ ˙BÓB˙È ÈzLÏ ÈeN� ‰È‰L ÈÓ,לזו זו קרובות שאינ� – ƒ∆»»»ƒ¿≈¿¿«
סופרי�, מדברי שנישואיה� אחיה�, או אמותיה� אות� שהשיאו וכגו�

˙ÓÂ,�בני בלא –d˙‡Èa,ייבומה היינו –d˙ˆÈÏÁ B‡לאחר – »≈ƒ»»¬ƒ»»
ד),שתגדיל יב, לעיל ועיי� Ô‰Ó(רש"י; ˙Á‡ ÏL,היבמות משתי – ∆««≈∆

d˙¯ˆ ˙¯ËBt;החליצה ומ� הייבו� מ� חברתה את פוטרת –ÔÎÂ ∆∆»»»¿≈
˙BL¯Á ÈzLמאח לייבו� שנפלו חרשות לשתי הדי� הוא כלומר – ¿≈≈¿

שחרשת חליצתה, לא אבל חברתה; את פוטרת מה� אחת שביאת אחד,

ד). (יב, לעיל ששנינו כמו כלל, חליצה בת L¯ÁÂ˙אינה ‰pË˜– ¿«»¿≈∆∆
ומת, ולחרשת לקטנה נשוי ˆ¯˙dהיה ˙¯ËBt Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡Èa ÔÈ‡≈ƒ«««≈∆∆∆»»»

izdw - zex`ean zeipyn
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úçwtä úà úøèBt úLøçä.äpè÷e äìBãb–äpèwä úà úøèBt äìBãbä úàéa,úà úøèBt äpèwä úàéa ïéàå ©¥¤¤¤¤¤©¦©©§¨§©¨¦©©§¨¤¤¤©§©¨§¥¦©©§©¨¤¤¤
äìBãbä. ©§¨

èì éeNð äéäL éîúBpè÷ úBîBúé ézL,úîå:äðBLàøä ìò íáé àa,äiðMä ìò àáe øæçå,äiðMä ìò åéçà àaL Bà ¦¤¨¨¨¦§¥§§©¨¥¨¨¨©¨¦¨§¨©¨©©§¦¨¤¨¨¦©©§¦¨
–äðBLàøä úà ìñt àG;úBLøç ézL ïëå.úLøçå äpè÷:äpèwä ìò íáé àa,úLøçä ìò àáe øæçå,àaL Bà ¨©¤¨¦¨§¥§¥¥§§©¨§¥¤¤¨¨¨©©§©¨§¨©¨©©¥¤¤¤¨

úLøçä ìò åéçà–äpèwä úà ìñt àG;úLøçä ìò íáé àa,äpèwä ìò àáe øæçå,äpèwä ìò åéçà àaL Bà– ¨¦©©¥¤¤¨©¤©§©¨¨¨¨©©¥¤¤§¨©¨©©§©¨¤¨¨¦©©§©¨
úLøçä úà ìñt. ¨©¤©¥¤¤

éúLøçå úçwt:úçwtä ìò íáé àa,úLøçä ìò àáe øæçå,úLøçä ìò åéçà àaL Bà–úçwtä úà ìñt àG; ¦©©§¥¤¤¨¨¨©©¦©©§¨©¨©©¥¤¤¤¨¨¦©©¥¤¤¨©¤©¦©©
úLøçä ìò íáé àa,úçwtä ìò àáe øæçå,úçwtä ìò åéçà àaL Bà–úLøçä úà ìñt. ¨¨¨©©¥¤¤§¨©¨©©¦©©¤¨¨¦©©¦©©¨©¤©¥¤¤

àéäpè÷e äìBãb:äìBãbä ìò íáé àa,åäpèwä ìò àáe øæç,äpèwä ìò åéçà àaL Bà–äìBãbä úà ìñt àG; §¨§©¨¨¨¨©©§¨§¨©¨©©§©¨¤¨¨¦©©§©¨¨©¤©§¨

.àéä äöéìç úá åàìã úùøçá øîéîì àëéì äöéìç.zyxg zg`e dphw zg`àçéð åäééðéî éäá ïðéòãé àì íå÷î ìëî ,ïéøåîâ ïéàåùéð ïäéàåùéð ïéà ïäéúùã â"òà
:éôè åúùà àáéùç àéäå äéì.dphwd z` zxhet dlecbd z`ia:àì àëôéà ìáà .ïéøåîâ äéàåùð ïéàù äúåà úøèåô ïéøåîâ ïéàåùð äéàåùðù éî úàéáã

h.dpey`xd z` lqt `låìöà úåéøëð ïäéúù éøä àéä äéåð÷ åàì éàå .úåðæ úìéòá äðåøçàä úàéáå åúùà àéä éøä àéä äéåð÷ äðåùàø éàå .äåù ïúàéá éøäù
êàéä àîéé÷ äðåùàøä ìò àáùîå ååä úåéåð÷ àîìéã ,àì äðåøçà ìáà ,åéìò äìñôð àìù äðåùàøä úà íéé÷îå ,åéçàì úåéåð÷ åéä àìù:íéúá éðù øåñàá äéìòlqt

.zyxgd z`äàéáì äéåàøå ìéàåä éøîâì äéåð÷ àéä íà ÷ôñ äðè÷ã àøîâá ïðé÷ñî éëäã ,íéúá éðù äéì äåäå ,øééåùî úùøçä ïéð÷å äìåë äéåð÷ äðè÷ àîùã
àì äðè÷ä ìò àáù øçà úùøçä ìò àá íà éëä åìéôàå .øåîâ ïéð÷ äéåð÷ äðéàå úö÷îá äéåð÷ øîåìë ,úøééåùîå äéåð÷ úùøçå .ììë äéåð÷ äðéà íà ÷ôñ ,ïîæ øçàì
.àéä úéøëðå äéåð÷ äúéä àì åéçàì óà ,ììë äéåð÷ äðéà éàå ,àéä íåìë åàì ïë øçàù úùøçä úàéáå äàð÷ éøä éøîâì äéåð÷ äðè÷ éà ,êùôð äîî ,äðè÷ä úà ìñô
,éñøâã íéøôñ úéàå .øééåùî ïéð÷ àåäù úùøçä ïéð÷ ìñôå ,àåä øåîâ ïéð÷ äðè÷ä ïéð÷ àîùã úùøçä úà ìñô ,äðè÷ä ìò êë øçàå úùøçä ìò äìçú àá íà ìáà

:äðè÷ä ìò àáå øæçå úùøçä ìò àáùë åèà ïðéøæâã ,äðè÷ä úà ìñô úùøçä ìò àáå øæçå äðè÷ä ìò àá íà

`xephxa yexit

אי� מקו� מכל גמורי�, נישואי� נישואיה� אי� ששתיה� פי על א� –

שתגדל משו� הקטנה, א� יותר, כאשתו לו נחשבת מי יודעי�, אנו

ייבומה אי� הלכ� היא, ביאה שבת משו� החרשת, א� דעת, בת ותהיה

חברתה. את פוטרת מה� אחת L¯ÁÂ˙של ˙Áwt,לפיקחת נשוי היה – ƒ««¿≈∆∆
ומת, ולחרשת, חרשת, שאינה ‡˙היינו ˙¯ËBt ˙Áwt‰ ˙‡Èaƒ««ƒ««∆∆∆

˙L¯Á‰את פוטרת גמורי� נישואי� שנישואיה האשה שביאת – «≈∆∆
חליצתה, הדי� והוא גמורי�; נישואיה שאי� Èa‡˙חברתה ÔÈ‡Â¿≈ƒ«

˙Áwt‰ ˙‡ ˙¯ËBt ˙L¯Á‰נישואיה אי� והחרשת שהואיל – «≈∆∆∆∆∆«ƒ««
גמורי�. נישואי� שנישואיה הפיקחת את פוטרת ביאתה אי� גמורי�,

‰pË˜e ‰ÏB„b,ומת ולקטנה, לגדולה נשוי היה –‰ÏB„b‰ ˙‡Èa ¿»¿«»ƒ««¿»
‰ÏB„b‰ ˙‡ ˙¯ËBt ‰pËw‰ ˙‡Èa ÔÈ‡Â ,‰pËw‰ ˙‡ ˙¯ËBt∆∆∆«¿«»¿≈ƒ««¿«»∆∆∆«¿»
מדברי שנישואיה האשה שביאת וחרשת, בפיקחת שבארנו מהטע� –

התורה. מ� שנישואיה האשה את פוטרת אינה סופרי�,

ט ה נ ש מ ר ו א ב

˙BpË˜ ˙BÓB˙È ÈzLÏ ÈeN� ‰È‰L ÈÓ,לזו זו קרובות שאינ� – ƒ∆»»»ƒ¿≈¿¿«
במשנה שבארנו כמו סופרי�, מדברי אלא אינ� שנישואיה� וכגו�

בני�:ÓÂ˙הקודמת, בלא –‰�BL‡¯‰ ÏÚ Ì·È ‡aעל כלומר – »≈»»»«»ƒ»
מה�, ‰i�M‰אחת ÏÚ ÂÈÁ‡ ‡aL B‡ ,‰i�M‰ ÏÚ ‡·e ¯ÊÁÂ– ¿»«»««¿ƒ»∆»»ƒ««¿ƒ»

השנייה, היבמה ‰¯‡BL�‰על ˙‡ ÏÒt ‡G,לקיימה רשאי והוא – »«∆»ƒ»
יתומות ששתיה� וכיו� לאו, א� קניי� היא קטנה יתומה ביאת א� שספק

הקטנה ביאת שא� נפש�, ממה הראשונה את לקיי� לו מותר קטנות,

אינה וא� היא; זנות ביאת שנייה וביאת הראשונה, את קנה הרי קניי�,

ולא כלל לאחיו קנויות היו שלא לפי לו, ה� נכריות שתיה� הרי קניי�,

את קנה שמא השנייה, את יקיי� לא מקו� ומכל לייבו�. לו נזקקו

BL¯Á˙הראשונה; ÈzL ÔÎÂ:ומת חרשות לשתי נשוי שהיה מי – ¿≈¿≈≈¿
השנייה, על אחיו שבא או השנייה על ובא וחזר מה� אחת על יב� בא

שהואיל קטנות, ביתומות שבארנו מהטע� הראשונה, את פסל לא

הראשונה. בביאת השנייה שנפטרה נמצא שווה, ביאת� «»̃¿pË‰ושתיה�
˙L¯ÁÂ:�לייבו ונפלו ומת, ולחרשת, לקטנה נשוי שהיה מי –‡a ¿≈∆∆»

ÏÚ ÂÈÁ‡ ‡aL B‡ ,˙L¯Á‰ ÏÚ ‡·e ¯ÊÁÂ ,‰pËw‰ ÏÚ Ì·È»»««¿«»¿»«»««≈∆∆∆»»ƒ«
‰pËw‰ ˙‡ ÏÒt ‡G ,˙L¯Á‰�שא ברישא, שבארנו מהטע� – «≈∆∆»«∆«¿«»

אינה החרשת וביאת לו, היא קנויה הרי קניי�, היא הקטנה של ביאתה

שלא לו, היא נכרית הרי קניי�, אינה קטנה ביאת וא� זנות. ביאת אלא

כלל. לאחיו קנויה הקטנהוהרמב"�היתה שביאת לפי הטע�, מבאר

את יקיי� הלכ� זמ�, לאחר ראוייה שהקטנה החרשת, מביאת מעולה

גט צריכה והחרשת תחילה, שנבעלה כז).הקטנה ה, וחליצה ייבו� (הל'

גורסי�: dphwdויש z` lqt(רש"י)שמא שחוששי� לפי הוא, והטע� ,

פוסל הוא זה שבכגו� הקטנה, על כ� ואחר החרשת על תחילה יבוא

בסיפא. שנישנה כמו הראשונה, ÊÁÂ¯את ,˙L¯Á‰ ÏÚ Ì·È ‡a»»»««≈∆∆¿»«
˙L¯Á‰ ˙‡ ÏÒt ,‰pËw‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ ‡aL B‡ ,‰pËw‰ ÏÚ ‡·e»««¿«»∆»»ƒ««¿«»»«∆«≈∆∆
הואיל לגמרי, לו קנוייה ספק שהקטנה לפי הטע�, מבואר בגמרא –

הקניי� ואילו כלל, לו קנוייה אינה ספק זמ�, לאחר לביאה וראוייה

שהיא היינו משוייר", "קניי� שהוא אלא קונה ודאי בחרשת שעשה

על תחילה בא א� הלכ� גמור, קניי� קנוייה ואינה במקצת קנוייה

שאסור היינו החרשת, את פסל הקטנה, על בא כ� ואחר החרשת

קניי� את פוסל ונמצא הוא, גמור קניי� הקטנה קניי� שמא לקיימה,

משוייר. קניי� אלא שאינו החרשת,

י ה נ ש מ ר ו א ב

˙L¯ÁÂ ˙Áwt,חרשת שאינה היינו לפיקחת, נשוי שהיה מי – ƒ««¿≈∆∆
בני�: בלא ומת ÏÚולחרשת, ‡·e ¯ÊÁÂ ,˙Áwt‰ ÏÚ Ì·È ‡a»»»««ƒ««¿»«»«

˙Áwt‰ ˙‡ ÏÒt ‡G ,˙L¯Á‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ ‡aL B‡ ,˙L¯Á‰«≈∆∆∆»»ƒ««≈∆∆»«∆«ƒ««
זנות ביאת שאחריה החרשת וביאת גמור, קניי� בביאתו קנאה שהרי –

וכותב גטהרמב"�היא; צריכה "מגידשהחרשת ועיי� כט; ה, ייבו� (הל'

ש�). ‰L¯Á˙משנה" ÏÚ Ì·È ‡a,תחילה –,˙Áwt‰ ÏÚ ‡·e ¯ÊÁÂ »»»««≈∆∆¿»«»««ƒ««
˙Áwt‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ ‡aL B‡�קניי הוא החרשת וקניי� הואיל – ∆»»ƒ««ƒ««

גמור, קניי� שאחריה הפיקחת וקניי� גמור, ‰L¯Á˙שאינו ˙‡ ÏÒt»«∆«≈∆∆
וכותב (ש�)– ובחליצההרמב"� בגט והפיקחת בגט, יוצאה שהחרשת ,

כט) ה, ייבו� מבואר(הל' הטע� (ש�); משנה" יוצאהב"מגיד שהחרשת ,

והפיקחת בגט; לה ומספיק היתה כשרה ביאה שביאתה לפי בגט,

פסולה. ביאה היתה שביאתה מפני וחליצה, גט צריכה

א י ה נ ש מ ר ו א ב

‰pË˜e ‰ÏB„b:ומת אחד לאיש נשואות שהיו –ÏÚ Ì·È ‡a ¿»¿«»»»»«
,‰pËw‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ ‡aL B‡ ,‰pËw‰ ÏÚ ‡·e ¯ÊÁÂ ,‰ÏB„b‰«¿»¿»«»««¿«»∆»»ƒ««¿«»

izdw - zex`ean zeipyn



bקכו dpyn xyr drax` wxt zenai zkqn

ø ù ò ä ò á ø à ÷ ø ô

àúçwt àNpL Løç,úLøç àNpL çwôe,äöø íà–àéöBé,äöø íàå–íi÷é;äæéîøa ñðBk àeäL íLk,àeä Ck ¥¥¤¨¨¦©©¦¥©¤¨¨¥¤¤¦¨¨¦§¦¨¨§©¥§¥¤¥¦§¦¨¨
äæéîøa àéöBî.úçwt àNpL çwt,äLøçúðå,äöø íà–àéöBé,äöø íàå–íi÷é.úéhzLð–àéöBé àG.Løçúð ¦¦§¦¨¦¥©¤¨¨¦©©§¦§¨§¨¦¨¨¦§¦¨¨§©¥¦§©¥¦¦§¨©

àeä,ähzLð Bà–úéîìBò àéöBî Bðéà.øîàéøeð ïa ïðçBé éaø:äàöBé äLøçúpL äMàä äî éðtî,LøçúpL Léàäå ¦§©¨¥¦¨¦¨©©¦¨¨¤¦¦§¥¨¨¦¨¤¦§¨§¨§¨§¨¦¤¦§¨©
àéöBî Bðéà?Bì eøîà:úLøbúnä äMàì Løâîä Léàä äîBc Bðéà,dðBöøì àHLå dðBöøì äàöBé äMàäL,Léàäå ¥¦¨§¥¤¨¦©§¨¥¨¦¨©¦§¨¤¤¤¨¦¨§¨¦§¨§¤¦§¨§¨¦

BðBöøì àlà àéöBî Bðéà. ¥¦¤¨¦§
áãéòääãbãb ïa ïðçBé éaøäéáà dàéOäL úLøçä ìò,èâa äàöBé àéäL.Bì eøîà:dá àöBik Bæ óà. ¥¦©¦¨¨¤ª§§¨©©¥¤¤¤¦¦¨¨¦¨¤¦§¨§¥¨§©©¥¨
âì íéàeNð íéLøç íéçà éðLúBLøç úBéçà ézL,ì BàúBç÷t úBéçà ézL,ì BàúBéçà ézL,úçàå úLøç úçà §¥©¦¥§¦§¦¦§¥£¨¥§¦§¥£¨¦§¦§¥£¨©©¥¤¤§©©

úçwt;úBLøç úBéçà ézL Bà,ì úBàeNðíéç÷t íéçà éðL,ì BàïéLøç íéçà éðL,ì Bàïéçà éðL,ãçàå Løç ãçà ¦©©§¥£¨¥§§¦§¥©¦¦§¦¦§¥©¦¥§¦¦§¥©¦¤¨¥¥§¤¨
çwt–íeaiä ïîe äöéìçä ïî úBøeèt elà éøä.úBiøëð eéä íàå–eñðëé,àéöBäì eöø íàå–eàéöBé. ¦¥©£¥¥§¦©£¦¨¦©¦§¦¨¨§¦¦§Ÿ§¦¨§¦¦

.dlra:íáé úøîåù ìò ãøî úøâà ïéáúåë ïì àîéé÷å ,úãøåî àéåä.uelgl epnn miywaneäàáå åá úãøåî àéäå õåìçì äöø àì íàå ,äöøé íà äúáåúë ïúéå
:õåìçì åúåà ïéôåë ,äúáåúë ãéñôäì

ci`.dfinxa qpeky myk .yxg:àéöåäì äöø íà àéöåé äæéîøáå åì úéöøúðù ãò äì æîøù ñðë äæéîøá úùøçá ç÷ô ïëå .ïéùåøâ êë ïéùåãé÷ë øîåìë
.dyxgzpe:ïîæ åúåàá äúéä úç÷ôù åéä íéøåîâ ïéùåã÷ù ô"òà.`ivei `ivedl dvx m`:äùàä úòã ïðéòá àìã.`ivei `l zihzypøåîùì úòãåéù ô"òàå

:ø÷ôä âäðî äá åâäðé àìù éãë äðùøâé àìù íéîëç åð÷ú ,äøåúä ïî úùøâúîå äèéâ.`ed yxgzpàéöåé àì íéøåîâ ïéùåã÷ åéùåã÷ åéäå ìéàåä ,ïéùåã÷ øçàì
:íéøåîâ ïéùåã÷ ïéòé÷ôî íéøåîâ ïðéàù ïéùåøâ ïéàù ,úéîìåò
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b.zexeht el` ixdäðéà éøäù åúîáé ú÷éæ éò÷ôîå íéøåîâ ïðéàù ô"òà åúùàã ïéùåã÷ åúàå ,åæ éùåã÷ êë åæ éùåã÷ë ,úåùøç ïäéúù åà íéùøç ïäéðùå ìéàåäã
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לה לחלו� אותו כופי� כתובתה, על מוותרת והיא לה, לחלו� רצה

ברטנורא). CÎÏ(רמב"�; ‰�ek˙� Ì‡Âשנתכוונה הוכחה יש א� – ¿ƒƒ¿«¿»¿»
הייבו�, מצוות לבטל ·dÏÚבנדרה, ÈiÁa elÙ‡בחיי נדרה אפילו – ¬ƒ¿«≈«¬»

אלא היב�, את כופי� אי� dÏבעלה, ıGÁiL epÓÈ‰ ÔÈL˜·Ó– ¿«¿ƒ≈∆∆«¬»
לעיל. שבארנו כמו

א ה נ ש מ ר ו א ב

שאי� הקוד�, בפרק הזכרנו וכבר וייבו�. גט לעני� חרשת או חרש בנישואי ד� זה פרק

קידושיה� אי� דעת בני ואינ� שהואיל סופרי�, מדברי אלא חרשת או חרש נישואי

קידושי�. לה� תיקנו שחכמי� אלא התורה, מ� קידושי�

L¯Á,מדבר ואינו שומע שאינו –˙Áwt ‡NpLשאינה היינו – ≈≈∆»»ƒ««
L¯Á˙חרשת, ‡NpL ÁwÙe,חרשת שנשא חרש שאינו מי או – ƒ≈«∆»»≈∆∆

‡ÈˆBÈ ,‰ˆ¯ Ì‡יג בגט,– אשתו את Ìi˜Èרש ,‰ˆ¯ Ì‡Â– ƒ»»ƒ¿ƒ»»¿«≈
ÊÈÓ¯a‰אותה; ‡ÈˆBÓ ‡e‰ Ck ,‰ÊÈÓ¯a Ò�Bk ‡e‰L ÌLk– ¿≈∆≈ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿ƒ»

כש� כנישואי�, ה� שהגירושי� לפי לגרש, יכול שחרש הטע� כלומר

בפיקח שכ� וכל ברמיזה. מגרשה הוא כ� ברמיזה, אשה נושא שהוא

בגירושי� האשה בדעת צור� אי� שהרי לגרשה, שיכול חרשת שנשא

ÈˆBÈ‡(המאירי). ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰L¯Á˙�Â ,˙Áwt ‡NpL Áwt�א – ƒ≈«∆»»ƒ««¿ƒ¿»¿»ƒ»»ƒ
היתה שנשאה בשעה שהרי תורה, נישואי היו שנישואיה� פי על

שאי� לפי שנתחרשה, לאחר לגרשה הוא יכול מקו� מכל פיקחת,

ה�. תורה גירושי הגירושי� שא� ונמצא בגירושי�, האשה דעת צריכי�

Ìi˜È ,‰ˆ¯ Ì‡Â.מקיימה לקיימה, רצה שא� שכ� וכל –˙ÈhzL� ¿ƒ»»¿«≈ƒ¿«≈
מדעתה, יצאה –‡ÈˆBÈ ‡Gלשמור יודעת שהיא פי על וא� אותה; – ƒ

ש חכמי� תיקנו מקו� מכל התורה, מ� מתגרשת והיא יגרשנה,גיטה, לא

הפקר. מנהג בה ינהגו �hzL‰שמא B‡ ,‡e‰ L¯Á˙�שנשא – ƒ¿»«ƒ¿«»
היו ונישואיו הואיל נשתטה, או נתחרש כ� ואחר פיקח כשהיה אשה

גמורי�, ÈÓÏBÚ˙נישואי� ‡ÈˆBÓ B�È‡את לגרש עכשיו יכול אינו – ≈ƒ»ƒ
להפקיע יכולי� גמורי� שאינ� גירושיו ואי� דעת, ב� אינו שהרי אשתו,

הגמורי�. נישואיו ‰‡M‰את ‰Ó È�tÓ :È¯e� Ôa Ô�ÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»»∆ƒƒ¿≈»»ƒ»
‡ÈˆBÓ B�È‡ L¯Á˙pL LÈ‡‰Â ,‰‡ˆBÈ ‰L¯Á˙pLבגמרא – ∆ƒ¿»¿»¿»¿»ƒ∆ƒ¿»«≈ƒ

שהאיש שכש� וסובר, חכמי� על חולק נורי ב� יוחנ� שרבי מבואר,

אלא להתגרש, יכולה אינה שנתחרשה האשה כ� מוציא, אינו שנתחרש

ובי� האיש בי� מבדילי� את� טע� מה החכמי�: את שאל שהוא

BÏהאשה? e¯Ó‡:נורי ב� יוחנ� לרבי חכמי� –LÈ‡‰ ‰ÓBc B�È‡ »¿≈∆»ƒ
‡HLÂ d�Bˆ¯Ï ‰‡ˆBÈ ‰M‡‰L ,˙L¯b˙n‰ ‰M‡Ï L¯‚Ó‰«¿»≈»ƒ»«ƒ¿»∆∆∆»ƒ»¿»ƒ¿»¿∆

d�Bˆ¯Ï�א הלכ� לרצונה, שלא א� אשתו את לגרש אד� שיכול – ƒ¿»
להתגרש, יכולה שנתחרשה B�Bˆ¯Ïהאשה ‡l‡ ‡ÈˆBÓ B�È‡ LÈ‡‰Â¿»ƒ≈ƒ∆»ƒ¿

שקידשה אשתו את להוציא יכול אינו דעת, ב� ואינו שנתחרש וכיו� –

פיקח. כשהיה גמורי� בקידושי�

ב ה נ ש מ ר ו א ב

‰È·‡ d‡ÈO‰L ˙L¯Á‰ ÏÚ ‰„b„b Ôa Ô�ÁBÈ Èa¯ „ÈÚ‰– ≈ƒ«ƒ»»∆À¿¿»««≈∆∆∆ƒƒ»»ƒ»
היא והרי והשיאה, קטנה כשהיתה בשבילה קידושי� כס� אביה שקיבל

גמורה, איש Ë‚aאשת ‰‡ˆBÈ ‡È‰Lאת מקבלת עצמה שהיא – ∆ƒ¿»¿≈
מתגרשת ואשה הואיל דעת, בת ואינה חרשת שהיא פי על וא� גיטה;

דעתה. צריכי� אי� לרצונה, שלא BÏא� e¯Ó‡�יוחנ לרבי חכמי� – »¿
במשנה עליה� שנחלק נורי, BÊהקודמת:ב� Û‡הפיקחת א� – «

גמורי�, נישואי� היו שנישואיה ·dשנתחרשה, ‡ˆBikכחרשת דינה – «≈»
לפי מתגרשת, היא גמורי�, שנישואיה פי על שא� אביה, שהשיאה

עדותו את ג� הביאו שחכמי� זו, משנה כוונת – בדעתה. צור� שאי�

נורי. ב� יוחנ� רבי דברי על להשיב כדי גודגדה ב� יוחנ� רבי של

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ÈzLÏ B‡ ,˙BL¯Á ˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÌÈ‡eN� ÌÈL¯Á ÌÈÁ‡ È�L¿≈«ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿≈¬»≈¿ƒ¿≈
˙BÈÁ‡ ÈzLÏ B‡ ,˙BÁ˜t ˙BÈÁ‡�שמה˙Á‡Â ˙L¯Á ˙Á‡ ¬»ƒ¿ƒ¿≈¬»««≈∆∆¿««

,ÌÈÁ˜t ÌÈÁ‡ È�LÏ ˙B‡eN� ,˙BL¯Á ˙BÈÁ‡ ÈzL B‡ ;˙Áwtƒ««¿≈¬»≈¿¿ƒ¿≈«ƒƒ¿ƒ
ÔÈL¯Á ÌÈÁ‡ È�LÏ B‡:שברישא הדוגמה היא זו –mig` ipy ƒ¿≈«ƒ≈¿ƒ

,zeyxg zeig` izyl mi`eyp miyxgכל להשלי� כדי שנית ונשנתה

ברישא, כמו בסיפא ‡ÔÈÁהדוגמות È�LÏ B‡�שמהL¯Á „Á‡ ƒ¿≈«ƒ∆»≈≈
Áwt „Á‡Â,�בני בלא מת האחי� אחד א� הללו, המקרי� בכל – ¿∆»ƒ≈«

Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ˙B¯eËt el‡ È¯‰�האחי ושני שהואיל – ¬≈≈¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ
שאינ� שווי�, שניה� נישואי הרי חרשות, האחיות שתי או חרשי�

ומפקיעי� היב� של אשתו נישואי באי� הלכ� סופרי�, מדברי אלא

izdw - zex`ean zeipyn

bi dpyn xyr dyely wxt zenai zkqn

äpèwä ìò íáé àa,äìBãbä ìò àáe øæçå,äìBãbä ìò åéçà àaL Bà–äpèwä úà ìñt.øæòìà éaøøîBà:ïéãnìî ¨¨¨©©§©¨§¨©¨©©§¨¤¨¨¦©©§¨¨©¤©§©¨©¦¤§¨¨¥§©§¦
Ba ïàîzL äpèwä úà. ¤©§©¨¤§¨¥

áéäpè÷ äîáé ìò àaL ïè÷ íáé–äæ íò äæ eìcâé;äìBãb äîáé ìò àa–epìcâz.GL CBúa äøîàL äîáéäíéL ¨¨¨¨¤¨©§¨¨§©¨¦§§¤¦¤¨©§¨¨§¨§©§¤©§¨¨¤¨§¨§§¦
íBé:ézìòáð àG–dì õGçiL BúBà ïéôBk;GL øçàìíBé íéL–dì õGçiL epîéä íéL÷áî.äãBî àeäL ïîæáe, ¦§©§¦¦¤©£¨§©©§¦§©§¦¥¤¤©£¨¦§©¤¤

Lãç øNò íéðL øçàì elôà–dì õGçiL BúBà ïéôBk. £¦§©©§¥¨¨Ÿ¤¦¤©£¨
âédîáéî äàðä úøãBpä,dìòá éiça–dì õGçiL BúBà ïéôBk;dìòa úúéî øçàì–dì õGçiL epîéä ïéL÷áî. ©¤¤£¨¨¦¨¨§©¥©£¨¦¤©£¨§©©¦©©£¨§©§¦¥¤¤©£¨

Cëì äðekúð íàå,dìòá éiça elôà–dì õGçiL epîéä ïéL÷áî. §¦¦§©§¨§¨£¦§©¥©£¨§©§¦¥¤¤©£¨

`i.oicnln oleka xne` xfril` 'x:øæòéìà 'øë äëìäå
ai.df mr df elcbi:èâ åðéà ïè÷ èâã ìéãâéù ãò äùøâì ìåëé åðéàå.mei miyly jeza dxn`y dnaidêéúìòá øîåà àåäå ,íáéì éúìòáð àì ,íáéä äñðëù

:ìéòá àìå äéùôð ùðéà é÷åî ïéîåé ïéúìú ãòã ,úðîàð àéäã õåìçì åúåà ïéôåë ,èâá êééãå.mei miyly xg`løúåé ìåòáìî äéùôð ùéðéà é÷åî àìã ,ïîàð àåä
ïéôåëã àäå .ìòáù øîåà àåä àäã ,ïéôåë àì ìáà ,õåìçéù åðîî íéù÷áîå ,äöéìç àéòáå àøåñéàã äëéúç äùôðà äúéåùã ,àéøúùî àì éäéà åäéîå .íåé íéùìùî
,åéìò äìñôð åú÷éæì èâ ïúðù ïåéëù ,äãé úçúî àöåé èâù ïåâë àøîâá é÷åî ,íáééì íéù÷áîå ïéôåë ïéàå íåé 'ì øçàì õåìçì åúåà ïéù÷áîå íåé 'ì êåú õåìçì åúåà

òá åäéîå:äöéìç àéòá àìå åéøáãì íéùùåç ïéà ,éúìòá àì øîåà àåäå éúìòáð àéä äøîà éàå .àîìòì äééøùîì äöéìç àé
bi.dl uelgiy eze` oitek dlra iiga dnain d`pd zxcepd:äúáåúë úìèåðå ,íåáéì åéðôì ìåôúå äìòá úåîéù äúòã à÷ñà àìãzzin xg`l la`

`xephxa yexit

‰ÏB„b‰ ˙‡ ÏÒt ‡Gוביאת לגמרי, בביאתו אותה קנה שכבר – »«∆«¿»
זנות. ביאת אלא אינה ‰pËw‰הקטנה ÏÚ Ì·È ‡a,תחילה –¯ÊÁÂ »»»««¿«»¿»«

‰pËw‰ ˙‡ ÏÒt ,‰ÏB„b‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ ‡aL B‡ ,‰ÏB„b‰ ÏÚ ‡·e»««¿»∆»»ƒ««¿»»«∆«¿«»
עליו. שתיה� ונאסרו קניי�; קניינה א� שספק –:¯ÓB‡ ¯ÊÚÏ‡ Èa«̄ƒ∆¿»»≈

Ba Ô‡ÓzL ‰pËw‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓ�ייבו מצוות שיקיי� כדי ביב�, – ¿«¿ƒ∆«¿«»∆¿»≈
בגדולה.

היא: הגירסה `xfrlכא� iax;(עקיבא רבי (מתלמידי שמוע ב� אלעזר רבי היינו ,

גורסי�: ז) (משנה `xfril"ולעיל iax,"ea o`nzy dphwd z` oicnln :xne`והוא

זכאי ב� יוחנ� רב� של תלמידו הורקנוס, ב� אליעזר i"yx;רבי ;` ,g dcip `xnb)

.("aeh mei zetqez"

אלעזר: רבי בדברי כא� גורסי� olיש eka;`"ayxd ;s"ixd) ea o`nzy dphwd oicnln

(`xephxa ;o"anxdהקטנה את מלמדי� וקטנה בחרשת שא� הדברי� ופירוש ,

ו וחזר החרשת על היב� בא שא� הרשב"א, וכותב ביב�; אושתמא� הוא בא

שהרי עמו, החרשת ותישאר בו, שתמא� הקטנה את מלמדי� הקטנה, על אחיו

פי על וא� כלל. צרתה היתה לא וכאילו לגמרי במיאונה נעקרת הקטנה זיקת

יב� של למאמרו אלא ממאנת אינה שקטנה א), קז, (יבמות בגמרא דעה שיש

,(exn`nl hb dkixv `dz `ly ezxwere zp`nn xn`n da dyr m`y)לזיקתו לא אבל

,(meaiil dzwif z` xwer oe`ind oi`y),קז (ש� שסובר כמי היא ההלכה מקו� מכל

נישואיה את עוקרת היא ביב� במיאונה שכ� לזיקתו, א� ממאנת שהיא ב),

זיקה. כא� אי� ושוב הראשוני�,

תחילה היב� "בא כח): ה, ייבו� (הל' וחרשת קטנה בדי� כותב הרמב"� אבל

החרשת, את פסל הקטנה, על אחיו או הוא ובא וחזר החרשת, oicnlneעל

hba d`vei zyxgde o`nzy dphwd�"הרמב דברי הרשב"א, לדעת ואמנ� ."zyxgde")

("hba d`vei...שמיאנה אחר לגמרי זיקתה הקטנה עקרה שהרי ה�, (oiirתמוהי�

(my "dpyn sqk".

שלדעתו למא�, הקטנה את שמלמדי� הרמב"� שכותב מה על ג� משיג הראב"ד

כדי וקטנה, בגדולה אלא בו" שתמא� הקטנה "מלמדי� אלעזר רבי אמר לא

שתיה� שקידושי וקטנה בחרשת לא אבל התורה, מ� ייבו� מצוות שתתקיי�

כותב – ואמנ� המיאוני�; מ� אד� יתרחק שלעול� אמרו והרי מדרבנ�, ה�

תיבת אלעזר רבי בדברי גורסי� אי� שלנו הנוסח לפי – אבל"oleka"הראב"ד .

ומוסב התוספתא, גירסת היא וכ� "בכול�", בנוסחאות שנמצא כותב, הרמב"�

יתרחק "לעול� שאמרו: מה שכ� למא�, אותה שמלמדי� וקטנה, חרשת על ג�

כא� אבל בה, תתחרט שתגדל לאחר שמא הוא הטע� הרי המיאוני�", מ� אד�

צריכה היא הרי למא�, יכולה אינה א� שהרי פני�, כל על יוצאת הקטנה הרי

ותיפסל ותחלו� שתגדיל עד ותמתי� תתעג� ולמה ותחלו�, שתגדיל עד להמתי�

בהיתר?! שכנסה בעלה על חרשת ותיאסר הכהונה, "zetqezמ� oiire ;"zekfd xtq")

.("aeh mei

ב י ה נ ש מ ר ו א ב

‰pË˜ ‰Ó·È ÏÚ ‡aL ÔË˜ Ì·È�שביאת וקטנה קט� היינו – »»»»∆»«¿»»¿«»
שלש מבת היא והיבמה ולמעלה, שני� תשע מב� הוא שהיב� ביאה

Ê‰(המאירי),ולמעלה ÌÚ ‰Ê eÏc‚È,שיגדיל עד לגרשה יכול ואינו – ƒ¿¿∆ƒ∆
שתהא עד גט לקבל יכולה אינה הקטנה וכ� גט; אינו קט� של שגיטו

עליו. לשמור ÏB„b‰יודעת ‰Ó·È ÏÚ ‡aיבמה על שבא קט� יב� – »«¿»»¿»
לאepÏc‚zגדולה, ממנו לצאת יכולה שאינה שיגדיל, עד תמתי� – ¿«¿∆

גדול. שיהיה עד בחליצה ולא GLבגט CB˙a ‰¯Ó‡L ‰Ó·È‰ÌÈL «¿»»∆»¿»¿¿ƒ
ÌBÈ:�היב משכנסה –ÈzÏÚ·� ‡G;לי לחלו� הוא וצרי� ליב�, – ƒ¿«¿ƒ

שאינו ונמצא ממנו, גט בידה שיש בכגו� כא� שמדובר מבואר בגמרא

ואי� ליב�, כלל נבעלה שלא היבמה וטוענת עליה, לבוא עוד רשאי

"בעלתי� טוע�: והיב� לה; שיחלו� עד לאחר להינשא מתירה הגט

מזה הוא מתבייש כי לה, לחלו� רוצה ואינו ל�", שנתתי בגט ודיי�

די� בבית לפניו טוב"),שתירוק יו� "תוספות ועיי� ‡B˙B(תוספות; ÔÈÙBkƒ
dÏ ıGÁiLשלא לומר יו� שלושי� בתו� נאמנת שהיבמה לפי – ∆«¬»

מעמיד היב� יו� שלושי� שעד אמרו, ביבמה שכ� עליה, היב� בא

אותה לבעול שלא לפעמי� עדיי�,(גמרא).עצמו גירשה לא א� בר�,

לה. לחלו� או לייבמה אותו GLכופי� ¯Á‡ÏÌBÈ ÌÈLבאה א� – ¿««¿ƒ
נבעלתי", "לא ואמרה: היב�, משכנסה יו� שלושי� לאחר היבמה

וגירשה, שייבמה טוע� dÏוהיב� ıGÁiL epÓÈ‰ ÌÈL˜·Óמפני – ¿«¿ƒ≈∆∆«¬»
שלאח לחלו�, אותו כופי� אי� אבל שבעלטענתה. חזקה יו� שלושי� ר

היא אסורה דבריה ולפי הואיל אבל בדבריה, נאמנת היא ואי� אותה

מבקשי� לפיכ� היא, נאמנת עצמה לגבי שהרי לה, שיחלו� עד לאחר

לה. שיחלו� BÓ„‰ממנו ‡e‰L ÔÓÊ·e,עליה בא שלא –elÙ‡ ƒ¿«∆∆¬ƒ
dÏ ıGÁiL B˙B‡ ÔÈÙBk ,L„Á ¯NÚ ÌÈ�L ¯Á‡Ïלהתירה כדי – ¿««¿≈»»…∆ƒ∆«¬»

לאחר. להינשא

ג י ה נ ש מ ר ו א ב

dÏÚ· ÈiÁa dÓ·ÈÓ ‰‡�‰ ˙¯„Bp‰בנדר עצמה על שאסרה – «∆∆¬»»ƒ»»¿«≈«¬»
להתייב� היא אסורה בעלה שמת שלאחר ונמצא בעלה, מאחי הנאה

dÏלו, ıGÁiL B˙B‡ ÔÈÙBkשנדרה בשעה דעתה על העלתה שלא – ƒ∆«¬»
את להפקיע נתכוונה שלא והרי לייבו�, לפניו ותיפול בעלה שימות

לה, שיחלו� יבמה את די� בית כופי� הלכ� הייבו�, ממצוות עצמה

כתובתה; את היא dÏÚaונוטלת ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ïהנאה הנודרת אבל – ¿««ƒ««¬»
לייבו�, לפניו נפלה שכבר בעלה, מיתת לאחר ‰epÓÈמיבמה ÔÈL˜·Ó¿«¿ƒ≈∆

dÏ ıGÁiLאת להפקיע ונתכוונה הואיל אותו, כופי� אי� אבל – ∆«¬»
לא וא� כתובתה. לה ית� לה, לחלו� וכשיתרצה הייבו�. מ� עצמה

izdw - zex`ean zeipyn
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ø ù ò ä ò á ø à ÷ ø ô

àúçwt àNpL Løç,úLøç àNpL çwôe,äöø íà–àéöBé,äöø íàå–íi÷é;äæéîøa ñðBk àeäL íLk,àeä Ck ¥¥¤¨¨¦©©¦¥©¤¨¨¥¤¤¦¨¨¦§¦¨¨§©¥§¥¤¥¦§¦¨¨
äæéîøa àéöBî.úçwt àNpL çwt,äLøçúðå,äöø íà–àéöBé,äöø íàå–íi÷é.úéhzLð–àéöBé àG.Løçúð ¦¦§¦¨¦¥©¤¨¨¦©©§¦§¨§¨¦¨¨¦§¦¨¨§©¥¦§©¥¦¦§¨©

àeä,ähzLð Bà–úéîìBò àéöBî Bðéà.øîàéøeð ïa ïðçBé éaø:äàöBé äLøçúpL äMàä äî éðtî,LøçúpL Léàäå ¦§©¨¥¦¨¦¨©©¦¨¨¤¦¦§¥¨¨¦¨¤¦§¨§¨§¨§¨¦¤¦§¨©
àéöBî Bðéà?Bì eøîà:úLøbúnä äMàì Løâîä Léàä äîBc Bðéà,dðBöøì àHLå dðBöøì äàöBé äMàäL,Léàäå ¥¦¨§¥¤¨¦©§¨¥¨¦¨©¦§¨¤¤¤¨¦¨§¨¦§¨§¤¦§¨§¨¦

BðBöøì àlà àéöBî Bðéà. ¥¦¤¨¦§
áãéòääãbãb ïa ïðçBé éaøäéáà dàéOäL úLøçä ìò,èâa äàöBé àéäL.Bì eøîà:dá àöBik Bæ óà. ¥¦©¦¨¨¤ª§§¨©©¥¤¤¤¦¦¨¨¦¨¤¦§¨§¥¨§©©¥¨
âì íéàeNð íéLøç íéçà éðLúBLøç úBéçà ézL,ì BàúBç÷t úBéçà ézL,ì BàúBéçà ézL,úçàå úLøç úçà §¥©¦¥§¦§¦¦§¥£¨¥§¦§¥£¨¦§¦§¥£¨©©¥¤¤§©©

úçwt;úBLøç úBéçà ézL Bà,ì úBàeNðíéç÷t íéçà éðL,ì BàïéLøç íéçà éðL,ì Bàïéçà éðL,ãçàå Løç ãçà ¦©©§¥£¨¥§§¦§¥©¦¦§¦¦§¥©¦¥§¦¦§¥©¦¤¨¥¥§¤¨
çwt–íeaiä ïîe äöéìçä ïî úBøeèt elà éøä.úBiøëð eéä íàå–eñðëé,àéöBäì eöø íàå–eàéöBé. ¦¥©£¥¥§¦©£¦¨¦©¦§¦¨¨§¦¦§Ÿ§¦¨§¦¦

.dlra:íáé úøîåù ìò ãøî úøâà ïéáúåë ïì àîéé÷å ,úãøåî àéåä.uelgl epnn miywaneäàáå åá úãøåî àéäå õåìçì äöø àì íàå ,äöøé íà äúáåúë ïúéå
:õåìçì åúåà ïéôåë ,äúáåúë ãéñôäì

ci`.dfinxa qpeky myk .yxg:àéöåäì äöø íà àéöåé äæéîøáå åì úéöøúðù ãò äì æîøù ñðë äæéîøá úùøçá ç÷ô ïëå .ïéùåøâ êë ïéùåãé÷ë øîåìë
.dyxgzpe:ïîæ åúåàá äúéä úç÷ôù åéä íéøåîâ ïéùåã÷ù ô"òà.`ivei `ivedl dvx m`:äùàä úòã ïðéòá àìã.`ivei `l zihzypøåîùì úòãåéù ô"òàå

:ø÷ôä âäðî äá åâäðé àìù éãë äðùøâé àìù íéîëç åð÷ú ,äøåúä ïî úùøâúîå äèéâ.`ed yxgzpàéöåé àì íéøåîâ ïéùåã÷ åéùåã÷ åéäå ìéàåä ,ïéùåã÷ øçàì
:íéøåîâ ïéùåã÷ ïéòé÷ôî íéøåîâ ïðéàù ïéùåøâ ïéàù ,úéîìåò

a.dia` d`iydy:äúòã ìò àìå äùã÷úð äéáà úòã ìòù ,úùøç àéäù ô"òà ,íéøåîâ ïéùåã÷ åéäå äéùåãé÷ ìáé÷å äúåðè÷á.hba d`veiäìãâù øçàì åìéôà
:äèéâ úà àéä úìá÷î áà çë ò÷ôå.ef s`:äá àöåéë ,äùøçúðù úç÷ô

b.zexeht el` ixdäðéà éøäù åúîáé ú÷éæ éò÷ôîå íéøåîâ ïðéàù ô"òà åúùàã ïéùåã÷ åúàå ,åæ éùåã÷ êë åæ éùåã÷ë ,úåùøç ïäéúù åà íéùøç ïäéðùå ìéàåäã

`xephxa yexit

לה לחלו� אותו כופי� כתובתה, על מוותרת והיא לה, לחלו� רצה

ברטנורא). CÎÏ(רמב"�; ‰�ek˙� Ì‡Âשנתכוונה הוכחה יש א� – ¿ƒƒ¿«¿»¿»
הייבו�, מצוות לבטל ·dÏÚבנדרה, ÈiÁa elÙ‡בחיי נדרה אפילו – ¬ƒ¿«≈«¬»

אלא היב�, את כופי� אי� dÏבעלה, ıGÁiL epÓÈ‰ ÔÈL˜·Ó– ¿«¿ƒ≈∆∆«¬»
לעיל. שבארנו כמו

א ה נ ש מ ר ו א ב

שאי� הקוד�, בפרק הזכרנו וכבר וייבו�. גט לעני� חרשת או חרש בנישואי ד� זה פרק

קידושיה� אי� דעת בני ואינ� שהואיל סופרי�, מדברי אלא חרשת או חרש נישואי

קידושי�. לה� תיקנו שחכמי� אלא התורה, מ� קידושי�

L¯Á,מדבר ואינו שומע שאינו –˙Áwt ‡NpLשאינה היינו – ≈≈∆»»ƒ««
L¯Á˙חרשת, ‡NpL ÁwÙe,חרשת שנשא חרש שאינו מי או – ƒ≈«∆»»≈∆∆

‡ÈˆBÈ ,‰ˆ¯ Ì‡יג בגט,– אשתו את Ìi˜Èרש ,‰ˆ¯ Ì‡Â– ƒ»»ƒ¿ƒ»»¿«≈
ÊÈÓ¯a‰אותה; ‡ÈˆBÓ ‡e‰ Ck ,‰ÊÈÓ¯a Ò�Bk ‡e‰L ÌLk– ¿≈∆≈ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿ƒ»

כש� כנישואי�, ה� שהגירושי� לפי לגרש, יכול שחרש הטע� כלומר

בפיקח שכ� וכל ברמיזה. מגרשה הוא כ� ברמיזה, אשה נושא שהוא

בגירושי� האשה בדעת צור� אי� שהרי לגרשה, שיכול חרשת שנשא

ÈˆBÈ‡(המאירי). ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰L¯Á˙�Â ,˙Áwt ‡NpL Áwt�א – ƒ≈«∆»»ƒ««¿ƒ¿»¿»ƒ»»ƒ
היתה שנשאה בשעה שהרי תורה, נישואי היו שנישואיה� פי על

שאי� לפי שנתחרשה, לאחר לגרשה הוא יכול מקו� מכל פיקחת,

ה�. תורה גירושי הגירושי� שא� ונמצא בגירושי�, האשה דעת צריכי�

Ìi˜È ,‰ˆ¯ Ì‡Â.מקיימה לקיימה, רצה שא� שכ� וכל –˙ÈhzL� ¿ƒ»»¿«≈ƒ¿«≈
מדעתה, יצאה –‡ÈˆBÈ ‡Gלשמור יודעת שהיא פי על וא� אותה; – ƒ

ש חכמי� תיקנו מקו� מכל התורה, מ� מתגרשת והיא יגרשנה,גיטה, לא

הפקר. מנהג בה ינהגו �hzL‰שמא B‡ ,‡e‰ L¯Á˙�שנשא – ƒ¿»«ƒ¿«»
היו ונישואיו הואיל נשתטה, או נתחרש כ� ואחר פיקח כשהיה אשה

גמורי�, ÈÓÏBÚ˙נישואי� ‡ÈˆBÓ B�È‡את לגרש עכשיו יכול אינו – ≈ƒ»ƒ
להפקיע יכולי� גמורי� שאינ� גירושיו ואי� דעת, ב� אינו שהרי אשתו,

הגמורי�. נישואיו ‰‡M‰את ‰Ó È�tÓ :È¯e� Ôa Ô�ÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»»∆ƒƒ¿≈»»ƒ»
‡ÈˆBÓ B�È‡ L¯Á˙pL LÈ‡‰Â ,‰‡ˆBÈ ‰L¯Á˙pLבגמרא – ∆ƒ¿»¿»¿»¿»ƒ∆ƒ¿»«≈ƒ

שהאיש שכש� וסובר, חכמי� על חולק נורי ב� יוחנ� שרבי מבואר,

אלא להתגרש, יכולה אינה שנתחרשה האשה כ� מוציא, אינו שנתחרש

ובי� האיש בי� מבדילי� את� טע� מה החכמי�: את שאל שהוא

BÏהאשה? e¯Ó‡:נורי ב� יוחנ� לרבי חכמי� –LÈ‡‰ ‰ÓBc B�È‡ »¿≈∆»ƒ
‡HLÂ d�Bˆ¯Ï ‰‡ˆBÈ ‰M‡‰L ,˙L¯b˙n‰ ‰M‡Ï L¯‚Ó‰«¿»≈»ƒ»«ƒ¿»∆∆∆»ƒ»¿»ƒ¿»¿∆

d�Bˆ¯Ï�א הלכ� לרצונה, שלא א� אשתו את לגרש אד� שיכול – ƒ¿»
להתגרש, יכולה שנתחרשה B�Bˆ¯Ïהאשה ‡l‡ ‡ÈˆBÓ B�È‡ LÈ‡‰Â¿»ƒ≈ƒ∆»ƒ¿

שקידשה אשתו את להוציא יכול אינו דעת, ב� ואינו שנתחרש וכיו� –

פיקח. כשהיה גמורי� בקידושי�

ב ה נ ש מ ר ו א ב

‰È·‡ d‡ÈO‰L ˙L¯Á‰ ÏÚ ‰„b„b Ôa Ô�ÁBÈ Èa¯ „ÈÚ‰– ≈ƒ«ƒ»»∆À¿¿»««≈∆∆∆ƒƒ»»ƒ»
היא והרי והשיאה, קטנה כשהיתה בשבילה קידושי� כס� אביה שקיבל

גמורה, איש Ë‚aאשת ‰‡ˆBÈ ‡È‰Lאת מקבלת עצמה שהיא – ∆ƒ¿»¿≈
מתגרשת ואשה הואיל דעת, בת ואינה חרשת שהיא פי על וא� גיטה;

דעתה. צריכי� אי� לרצונה, שלא BÏא� e¯Ó‡�יוחנ לרבי חכמי� – »¿
במשנה עליה� שנחלק נורי, BÊהקודמת:ב� Û‡הפיקחת א� – «

גמורי�, נישואי� היו שנישואיה ·dשנתחרשה, ‡ˆBikכחרשת דינה – «≈»
לפי מתגרשת, היא גמורי�, שנישואיה פי על שא� אביה, שהשיאה

עדותו את ג� הביאו שחכמי� זו, משנה כוונת – בדעתה. צור� שאי�

נורי. ב� יוחנ� רבי דברי על להשיב כדי גודגדה ב� יוחנ� רבי של

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ÈzLÏ B‡ ,˙BL¯Á ˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÌÈ‡eN� ÌÈL¯Á ÌÈÁ‡ È�L¿≈«ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿≈¬»≈¿ƒ¿≈
˙BÈÁ‡ ÈzLÏ B‡ ,˙BÁ˜t ˙BÈÁ‡�שמה˙Á‡Â ˙L¯Á ˙Á‡ ¬»ƒ¿ƒ¿≈¬»««≈∆∆¿««

,ÌÈÁ˜t ÌÈÁ‡ È�LÏ ˙B‡eN� ,˙BL¯Á ˙BÈÁ‡ ÈzL B‡ ;˙Áwtƒ««¿≈¬»≈¿¿ƒ¿≈«ƒƒ¿ƒ
ÔÈL¯Á ÌÈÁ‡ È�LÏ B‡:שברישא הדוגמה היא זו –mig` ipy ƒ¿≈«ƒ≈¿ƒ

,zeyxg zeig` izyl mi`eyp miyxgכל להשלי� כדי שנית ונשנתה

ברישא, כמו בסיפא ‡ÔÈÁהדוגמות È�LÏ B‡�שמהL¯Á „Á‡ ƒ¿≈«ƒ∆»≈≈
Áwt „Á‡Â,�בני בלא מת האחי� אחד א� הללו, המקרי� בכל – ¿∆»ƒ≈«

Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ˙B¯eËt el‡ È¯‰�האחי ושני שהואיל – ¬≈≈¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ
שאינ� שווי�, שניה� נישואי הרי חרשות, האחיות שתי או חרשי�

ומפקיעי� היב� של אשתו נישואי באי� הלכ� סופרי�, מדברי אלא

izdw - zex`ean zeipyn
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א: עמ' לח הפנים.גמראדף לחם מעשה על ללמד רצו לא גרמו בית של במשנה: שנינו

ּב ּבקיאין היּו ּגרמּו ּבית רּבנן, ואפיית]מעׂשהאומנותּתנּו הּפנים,[-רדיית לחם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ללּמד רצּו לפיכךולא להענישם, חכמים רצו לאחרים. והביאּוזאת חכמים ׁשלחּו ְְְְֲִִֵֵַָָָֹ

באפיהאּוּמנין מומחים שהיו ואחרים מצרים, ׁשל יֹודעיןהםמאלּכסנדרּיא היּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
ּכמֹותן גרמו,לאפֹות כבית לרּדֹות- יֹודעין היּו מהתנור]ולא הלחם את [-להוציא ְְְְֱִִֶָָֹ

הלחמים,ּכמֹותן ישתברו גרמו,שלא מבית אחר באופן הלחם את אפו ׁשהּללּוולפיכך ְֶַָָ
אלכסנדריא] התנורמּסיקין[-אנשי ואֹופיןאת הלחםמּבחּוץ שלאמּבחּוץ,את כדי ְִִִִִַַַ

מהתנור, אותו כשמוציאים גרמו]והּללּוישבר התנורמּסיקין[-בית מּבפניםאת ְְִִִִִַַָ
הלחםואֹופין ואת ביניהם,מּבפנים. היה אלכסנדריא]הּללּושעוד ּפיּתן[-אנשי ְְְִִִִִַָָ

הלחם,מתעּפׁשת גרמו]והּללּומעובי מתעּפׁשת[-בית ּפיּתן ּכׁשּׁשמעּו.אין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּבּדבר בלחם,חכמים חסרון שיש הּוא- ּברּוְך הּקדֹוׁש ּׁשּברא מה ּכל אמרּו, ְֲִֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר ּבראֹו, ז)לכבֹודֹו מג ּבראתיו',(ישעיה ולכבֹודי בׁשמי הּנקרא 'ּכל ְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶַַָָָֹ
בכך, מומחים יותר גרמו בית שאומני למקֹומן.וכיון ּגרמּו ּבית [יחזרּו] ְְְְִֵַַָ(וחזרו)

חכמים להם האפייה,ׁשלחּו למלאכת ּבאּו,להחזירם שכרם.ולא להעלות שרצו לפי ְְֲִֶָָָָֹ
ׂשכרן להם הלשכה,ּכפלּו ש.ּובאּומתרומת להם, כפלו יֹוםוכך שסילקוּבכל עד - ְְְֶָָָָָָ

מנהאותם עׂשר ׁשנים נֹוטלין נוטליםוהּיֹוםלשנה,היּו שחזרו עׂשריםאחר ְְְְִִֵֶֶַָָָָ
ארּבעיםמנה.וארּבעה והּיֹום וארּבעה, עׂשרים יֹום ּבכל אֹומר, יהּודה רּבי ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

ְָּוׁשמֹונה.
חכמים להם גרמו,אמרּו ללּמדלבית ׁשּלא ראיתם להם,אומנותכם.מה אמרּו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

היּו זהמשפחתויֹודעין ׁשּבית אּבא, ּבית המקדש]ׁשל ליחרב,[-בית עתיד ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
מהּוּגןוחששו ׁשאינֹו אדם ילמֹוד האפייה,ׁשּמא אומנות ויעבֹודאת וילְך ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבכְך ּכֹוכבים לגלותה.עבֹודת רצו לא ולכן זו, באפייה - ְֲִַָָ
הברייתא: לׁשבח,מסיימת אֹותן מזּכירין זה ּדבר נמצאתשועל לא מעֹולם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּבניהם, ּביד נקּיה יאמרּוכדיּפת הּפניםהבריות,ׁשּלא לחם זהמּמעׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
כדיניּזֹונין. כך ּומּיׂשראל'.ועשו מה' נקּים 'והייתם ּׁשּנאמר מה לקּיים ְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

במשנה: ּתנּושנינו הּקטֹורת. מעׂשה על ללּמד רצּו לא אבטינס ּבית ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשל
ּב ּבקיאין היּו אבטינס ּבית ללּמדמעׂשאומנותרּבנן, רצּו ולא הּקטֹורת, ה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

לפיכך אּוּמניןלאחרים. והביאּו חכמים לפּטםאחריםׁשלחּו יֹודעין והיּו מצרים, ׁשל הסמניםמאלּכסנדרּיא [-לכתוש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
יפה] אבטינס,ּכמֹותםולערבם כבית עׁשן- להעלֹות יֹודעין היּו הּללּויפהולא ׁשל העשןּכמֹותן. היה אבטינס] מּתּמר[-בית ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ

הּללּוו,ּכמּקלזקוףועֹולה אלכסנדריא]ׁשל העשןמפציע[-אומני מתפזר ּולכאן,- אתלכאן המעלה העשב מהו ידעו שלא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָ
כמקל. זקוף שיהיה ׁשּנאמרהעשן ּבראֹו, לכבֹודֹו הּוא, ּברּוְך הּקדֹוׁש ּׁשּברא מה ּכל אמרּו, ּבּדבר, חכמים ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָּוכׁשּׁשמעּו

ד) טז למענהּו',(משלי ה' ּפעל בכך,'ּכל מומחים יותר אבטינס שבית ׁשלחּווכיון למקֹומן. אבטינס ּבית [יחזרּו] (וחזרו) ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹ
חכמים להחזירם,להם ּובאּו.שליחים ׂשכרן להם ּכפלּו ּבאּו. שולא להם, כפלו עׂשרוכך ׁשנים נֹוטלין היּו יֹום ּבכל ְְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָָָָָֹ

אֹומלשנה,מנה יהּודה רּבי וארּבעה, עׂשרים ּוׁשמֹונה.והּיֹום ארּבעים והּיֹום וארּבעה, עׂשרים יֹום ּבכל ר, ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
חכמים להם אבטינס,אמרּו ללּמדלבית ׁשּלא ראיתם עשן.מה מעלה העשב לחכמים,אמרּומהו אבטינס היּובית יֹודעין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

זהמשפחתו ׁשּבית אּבא ּבית המקדש]ׁשל אמרּו,[-בית ליחרב, חששעתיד וילְךיש מהּוּגן, ׁשאינֹו אדם ילמֹוד ׁשּמא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּבכְך, ּכֹוכבים עבֹודת לגלותה.ויעבֹוד רצו לא ולכן ְְֲֲִַַָָ

הברייתא: לׁשבח,מסיימת אֹותן מזּכירין זה ּדבר מּבּתיהןשועל מבּוׂשמת ּכּלה יצאת לא אבטינס.מעֹולם בית של ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּתתּבּסם, ׁשּלא עּמּה מתנין אחר, מּמקֹום אּׁשה יאמרּוכדיּוכׁשּנֹוׂשאין מתּבּסמיןהבריותׁשּלא הּקטֹורת מּמעׂשה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

ּומּיׂשראל'.אלו, מה' נקּיים 'והייתם ּׁשּנאמר מה ְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָלקּיים
בניהם מּבני אחד ּומצאתי ּבּדרְך מהּלְך הייתי אחת ּפעם יׁשמעאל, רּבי אמר אלו.ּתניא, ממשפחות אחד אמרּתישל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

אבֹותיָך אומנותם,לֹו, גילו הּמקֹוםשלא ּכבֹוד למעט ורצּו ּכבֹודן, להרּבֹות המקדש,עכׁשיואולם,ּבּקׁשּו ּכבֹודשנחרב ְְְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָ
ּבמקֹומֹו ּכבֹודם,מקֹום ּומיעט בהם., צורך אין שהיום ְְִִֵָָ
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

א: עמ' לח הפנים.גמראדף לחם מעשה על ללמד רצו לא גרמו בית של במשנה: שנינו

ּב ּבקיאין היּו ּגרמּו ּבית רּבנן, ואפיית]מעׂשהאומנותּתנּו הּפנים,[-רדיית לחם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ללּמד רצּו לפיכךולא להענישם, חכמים רצו לאחרים. והביאּוזאת חכמים ׁשלחּו ְְְְֲִִֵֵַָָָֹ

באפיהאּוּמנין מומחים שהיו ואחרים מצרים, ׁשל יֹודעיןהםמאלּכסנדרּיא היּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
ּכמֹותן גרמו,לאפֹות כבית לרּדֹות- יֹודעין היּו מהתנור]ולא הלחם את [-להוציא ְְְְֱִִֶָָֹ

הלחמים,ּכמֹותן ישתברו גרמו,שלא מבית אחר באופן הלחם את אפו ׁשהּללּוולפיכך ְֶַָָ
אלכסנדריא] התנורמּסיקין[-אנשי ואֹופיןאת הלחםמּבחּוץ שלאמּבחּוץ,את כדי ְִִִִִַַַ

מהתנור, אותו כשמוציאים גרמו]והּללּוישבר התנורמּסיקין[-בית מּבפניםאת ְְִִִִִַַָ
הלחםואֹופין ואת ביניהם,מּבפנים. היה אלכסנדריא]הּללּושעוד ּפיּתן[-אנשי ְְְִִִִִַָָ

הלחם,מתעּפׁשת גרמו]והּללּומעובי מתעּפׁשת[-בית ּפיּתן ּכׁשּׁשמעּו.אין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּבּדבר בלחם,חכמים חסרון שיש הּוא- ּברּוְך הּקדֹוׁש ּׁשּברא מה ּכל אמרּו, ְֲִֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר ּבראֹו, ז)לכבֹודֹו מג ּבראתיו',(ישעיה ולכבֹודי בׁשמי הּנקרא 'ּכל ְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶַַָָָֹ
בכך, מומחים יותר גרמו בית שאומני למקֹומן.וכיון ּגרמּו ּבית [יחזרּו] ְְְְִֵַַָ(וחזרו)

חכמים להם האפייה,ׁשלחּו למלאכת ּבאּו,להחזירם שכרם.ולא להעלות שרצו לפי ְְֲִֶָָָָֹ
ׂשכרן להם הלשכה,ּכפלּו ש.ּובאּומתרומת להם, כפלו יֹוםוכך שסילקוּבכל עד - ְְְֶָָָָָָ

מנהאותם עׂשר ׁשנים נֹוטלין נוטליםוהּיֹוםלשנה,היּו שחזרו עׂשריםאחר ְְְְִִֵֶֶַָָָָ
ארּבעיםמנה.וארּבעה והּיֹום וארּבעה, עׂשרים יֹום ּבכל אֹומר, יהּודה רּבי ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

ְָּוׁשמֹונה.
חכמים להם גרמו,אמרּו ללּמדלבית ׁשּלא ראיתם להם,אומנותכם.מה אמרּו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

היּו זהמשפחתויֹודעין ׁשּבית אּבא, ּבית המקדש]ׁשל ליחרב,[-בית עתיד ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
מהּוּגןוחששו ׁשאינֹו אדם ילמֹוד האפייה,ׁשּמא אומנות ויעבֹודאת וילְך ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבכְך ּכֹוכבים לגלותה.עבֹודת רצו לא ולכן זו, באפייה - ְֲִַָָ
הברייתא: לׁשבח,מסיימת אֹותן מזּכירין זה ּדבר נמצאתשועל לא מעֹולם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּבניהם, ּביד נקּיה יאמרּוכדיּפת הּפניםהבריות,ׁשּלא לחם זהמּמעׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
כדיניּזֹונין. כך ּומּיׂשראל'.ועשו מה' נקּים 'והייתם ּׁשּנאמר מה לקּיים ְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

במשנה: ּתנּושנינו הּקטֹורת. מעׂשה על ללּמד רצּו לא אבטינס ּבית ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשל
ּב ּבקיאין היּו אבטינס ּבית ללּמדמעׂשאומנותרּבנן, רצּו ולא הּקטֹורת, ה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

לפיכך אּוּמניןלאחרים. והביאּו חכמים לפּטםאחריםׁשלחּו יֹודעין והיּו מצרים, ׁשל הסמניםמאלּכסנדרּיא [-לכתוש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
יפה] אבטינס,ּכמֹותםולערבם כבית עׁשן- להעלֹות יֹודעין היּו הּללּויפהולא ׁשל העשןּכמֹותן. היה אבטינס] מּתּמר[-בית ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ

הּללּוו,ּכמּקלזקוףועֹולה אלכסנדריא]ׁשל העשןמפציע[-אומני מתפזר ּולכאן,- אתלכאן המעלה העשב מהו ידעו שלא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָ
כמקל. זקוף שיהיה ׁשּנאמרהעשן ּבראֹו, לכבֹודֹו הּוא, ּברּוְך הּקדֹוׁש ּׁשּברא מה ּכל אמרּו, ּבּדבר, חכמים ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָּוכׁשּׁשמעּו

ד) טז למענהּו',(משלי ה' ּפעל בכך,'ּכל מומחים יותר אבטינס שבית ׁשלחּווכיון למקֹומן. אבטינס ּבית [יחזרּו] (וחזרו) ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹ
חכמים להחזירם,להם ּובאּו.שליחים ׂשכרן להם ּכפלּו ּבאּו. שולא להם, כפלו עׂשרוכך ׁשנים נֹוטלין היּו יֹום ּבכל ְְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָָָָָֹ

אֹומלשנה,מנה יהּודה רּבי וארּבעה, עׂשרים ּוׁשמֹונה.והּיֹום ארּבעים והּיֹום וארּבעה, עׂשרים יֹום ּבכל ר, ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
חכמים להם אבטינס,אמרּו ללּמדלבית ׁשּלא ראיתם עשן.מה מעלה העשב לחכמים,אמרּומהו אבטינס היּובית יֹודעין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

זהמשפחתו ׁשּבית אּבא ּבית המקדש]ׁשל אמרּו,[-בית ליחרב, חששעתיד וילְךיש מהּוּגן, ׁשאינֹו אדם ילמֹוד ׁשּמא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּבכְך, ּכֹוכבים עבֹודת לגלותה.ויעבֹוד רצו לא ולכן ְְֲֲִַַָָ

הברייתא: לׁשבח,מסיימת אֹותן מזּכירין זה ּדבר מּבּתיהןשועל מבּוׂשמת ּכּלה יצאת לא אבטינס.מעֹולם בית של ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּתתּבּסם, ׁשּלא עּמּה מתנין אחר, מּמקֹום אּׁשה יאמרּוכדיּוכׁשּנֹוׂשאין מתּבּסמיןהבריותׁשּלא הּקטֹורת מּמעׂשה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

ּומּיׂשראל'.אלו, מה' נקּיים 'והייתם ּׁשּנאמר מה ְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָלקּיים
בניהם מּבני אחד ּומצאתי ּבּדרְך מהּלְך הייתי אחת ּפעם יׁשמעאל, רּבי אמר אלו.ּתניא, ממשפחות אחד אמרּתישל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

אבֹותיָך אומנותם,לֹו, גילו הּמקֹוםשלא ּכבֹוד למעט ורצּו ּכבֹודן, להרּבֹות המקדש,עכׁשיואולם,ּבּקׁשּו ּכבֹודשנחרב ְְְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָ
ּבמקֹומֹו ּכבֹודם,מקֹום ּומיעט בהם., צורך אין שהיום ְְִִֵָָ

i"yx

úåúìã àéáäìly gxfnd xryl .

:eid zyegp lye dxfrdìåùçð:dxrq .

íéì äåìéèäå:dpitql lwdl .äëøëå.

:dwagäìîðìmewn e''hxet .

:dyail my zekynp zepitqdy

åðèéäøux lrepe ux `edy zlc oeyl .

:gzeteíé úéøá àìàezxk eli`k .

:mi ziixa mixne` yie ef mr ef zixa

åðúùð:exiyrdyk .àúéðì÷zwwefn .

:llw zyegp `ede zyegp oin my oke

éåì ïá 'éðúî:mield on xnelk .÷øô.

:dnirp lew zrxkdáúëä äùòî ìò.

eizerav` 'ca oiqenlew 'c xyew

:cg`k zeize` rax` oa my azeke'îâ
úåãøì:xepzd on .åììäùon e`ay .

zecxl mircei `ly itl `ixcpqkl`

`edy itl xayp `di `ly xepzd on

dpitq oink dvext daiz oink ieyr

xepzl miptan mwacl mi`xi eid

:uegan oze` oite`eíøëù íäì åìôë.

df xac lre :dkyld znexzn

:'ek mlerny gayl mze` mixikfn

íèôìdti maxrle oipnqd yezkl .

:glenn (l zeny) xn`py enk

ïùò úåìòäìayra oixikn eid `ly .

xnzne swef oyrd z` dlrn `edy

:lwnkíãåáë èòéî:ezia oaxega .



xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc - dcp(oey`x meil)

øîBçzclei ly,úBãìå éðL,dndad zenc mbe `ilyd ly cle mb ¤§¥§¨
meynBà éðàLøéôL çBnð ànL ,øî[cle-],zniiwd `ilW lW ¤£¦¥¤¨¦©¨¦¤¦§¨

,dgnpe `ilya xg` cle xvep `ny miyyeg xnelkåokäçBnð §¦¨
øéôL ìL àéìLzenc m` jkitl ,dndad zenca clepd cled ly - ¦§¨¤¨¦

,dawp `ed genpy `ilyd cle `ny miyyeg ,xkf `ed dndad
mle` ,dawp ly dcil z`neh ini zayl mzlitdy ef dy` dkixve
xg` cle did m` wtq wx `ed ik ,xkf ly `l` xdeh ini dl oi`
.xkf oin `ed ixde dnda zenc eze` ly `id `ilyd `nye `ilya
xyt`y gken 'odnr dxeyw `ilydy onfa' `ziixaa epipyy dnne
`edy xn`y iax lr dywe ,ser zenca dxeyw `ily `dzy xacd

:`xnbd dwiqn .xyt` i`y xacàúáeéziax lr dyw ok` - §§¨
.`ziixadn

:clea `ily oilez izn cr oecl day `xnbdàìéL øa äaø øîà̈©©¨©¦¨
äNòî ,ìàeîL øîà äðúî áø øîàdideìúåminkgàéìMä úà ¨©©©§¨¨©§¥©£¤§¨¤©¦§¨

,cled xg` d`viyãìea,clepdíéîé äøNò ãò`le ,clepy onfn ©¨¨©£¨¨¨¦
,l`eny siqen .xg` clel eyygeøîà àìåminkgyïéìBz`ilyd §Ÿ¨§¦

,clea,ãìeä øçà äàaä àéìLa àlàmcew `ilyd d`vi m` la` ¤¨§¦§¨©¨¨©©©¨¨
.xg` clel miyyeg ,cled

:clea `ily ziilz oipra sqep dyrn d`ian `xnbdøa äaø øîà̈©©¨©
äNòî ,ïðçBé éaø øîà äpç øadidãò ãìåa àéìMä úà eìúå ©©¨¨©©¦¨¨©£¤§¨¤©¦§¨§¨¨©

ìLe íéøNòóñBé áø déì øîà .íéîé äL,dpg xa xa daxlãò ¤§¦§Ÿ¨¨¦¨©¥©¥©
ïì zøîà äòaøàå íéøNòz` elzy ,epl zxn` zxg` mrta - ¤§¦§©§¨¨£©§§¨

.mei c"k cr `ilyd
:dfn df onf yxtda zecle ipy eclepy dyrn d`ian `xnbdøîà̈©

äNòî ,[ïðçBé] (÷çöé) éaø øîà àøéåò áøc déøa àçà áø©£¨§¥§©£¦¨¨©©¦¨¨©£¤
øçà ãìeä ääzLðåzcilìL BøéáçìLe íéLdéì øîà .íBé äL §¦§©¨©¨¨©©£¥§Ÿ¦§Ÿ¨¨©¥

óñBé áø,`xier axc dixa `g` axlìLïì zøîà äòaøàå íéL- ©¥§Ÿ¦§©§¨¨£©§§¨
.mei c"l ipyd cled ddzypy epl zxn` zxg` mrta

:opgei iax lr dywn `xnbdøîàc ïàîì àçéðädy`ydúãìBé ¨¦¨§©§¨©¤¤
äòLúìmiycg dryz `lnzy aiegn df oi` ,dpeixdl miycg §¦§¨

`l` ,iriyzd ycegd seql clze ,mei miyly ly minlyúãìBé¤¤
ïéòhe÷îì,minly mpi`y miycgl elit` -ezhiyledì úçkLî ¦§¨¦©§©©¨

y oebk ,mei b"l zecle ipy zcil oia yxtd `vniy xyt` -ãçà¤¨
äòáL óBñì Búøeö äøîâðseqa miinei e` mei ,oeixdl miycg ¦§§¨¨§¦§¨

,iriayd ycegdçàåì Búøeö äøîâð ãa oey`xd meiäòLz úlçú §¤¨¦§§¨¨§§¦©¦§¨
,mei b"l mdipia ixde ,oeixdl miycgøîàc ïàîì àlàyúãìBé ¤¨§©§¨©¤¤

,ïéòhe÷îì úãìBé dðéà äòLúìmiyly ly minly miycgl wx §¦§¨¥¨¤¤¦§¨¦
,meiøîéîì àkéà éàî-mdixac z` yxtle xnel xyt` dn ©¦¨§¥©

xnel oi`y ,oey`xd zciln c"l e` b"l meil ipyd z` dcliy
b"l jex`y yceg oi` ixdy ,iriayd ycega mdipy z` dcliy
yceg seql dfe iriayd yceg seql clep dfy xn`p m`e ,mini
dfy yxtl ozip `l mbe ,mini b"ln xzei daxd md ixd ,iriyzd
,ig epi` ipiny ycega clepd oky ,ipinyd seql dfe iriayd seql
xa `edy rnyn ,'ltp' `le 'cle' mya edepik drenyd ilray dnne

.`niiw
:`xnbd zvxznàúzòîL Ceôéàzerenyd izy z` jetdl yi - ¥§©§¨¨

,clea `ily elzy dpey`xd drenya qexble ,opgei iax lyìLíéL §Ÿ¦
ìLeì äLàéìL,eixg` mei b"l d`viyk ea `ilyd z` elz - §Ÿ¨§¦§¨

,qexbl yi ,eig` xg` ddzypy cle oipra ,dipyd drenyaeíéøNò¤§¦
ìLe,ãìåì äLdfe ezligza df ,iriayd ycega eclep mdipyy epiid §Ÿ¨§¨¨

.oirhewnl zclei lkd ixacl ,iriay ycega zcleid oky ,eteqa
:exiag xg` cle ddzypy sqep dyrn d`ian `xnbdïéáà áø øîà̈©©¨¦

áø øadì éøîàå ,íéøòL øôk Léà íçðî áø øîà àcàyie - ©©©¨¨©©§©¥¦§©§¨¦§¨§¦¨
exir myy exn`yøçà ãçà ãìå ääzLðå äNòî ,íéøòL úéa¥§¨¦©£¤§¦§©¨¨¨¤¨©©

ìL Bøéáçíä éøäå ,íéLãç äL,f` eclepy el` ipy -íéáLBé £¥§Ÿ¨¢¨¦©£¥¥§¦
eäðéð ïàîe ,Løãnä úéáa eðéðôì,md ine -éaø éða äi÷æçå äãeäé §¨¥§¥©¦§¨©¦§§¨§¦§¦¨§¥©¦

.àéiç¦¨
df xg` df zecle ipy ecleeiy xyt` i`y dzr dxaq `xnbd

.envr ipta cg` lkn dxarzp m` `l` ,miycg dyly ly yxtda
:`xnbd dywnøî øîà àäåcg` mya dreny dxn`p `lde - §¨¨©©

,minkgdúøaòúîe úøæBçå úøaòúî äMà ïéàxeaird ini jeza ¥¦¨¦§©¤¤§¤¤¦§©¤¤
df xg` df mdipy eclepy xacd okzi cvike ,oey`xd xaerd ly

.miycg dyly ly yxtda:`xnbd zvxzn,ééaà øîà`l ¨©©©¥
`l` ,miinrt dxarzpyì ä÷lçúðå ,äúéä úçà ätéè,íézLcle ¦¨©©¨§¨§¦§©§¨¦§©¦

ãçàå ,äòáL úlçúa Búøeö äøîâð ãçàezxev dxnbpóBña ¤¨¦§§¨¨¦§¦©¦§¨§¤¨§
.äòLz¦§¨

:dpyna epipyàéìLz`vnpdàîè úéaä ,úéaa.znd ld` meyn ¦§¨©©¦©©¦¨¥
mgxd on `viy iptl cled wenipy zelzl yi ,xne` oerny iax

.ziad z` `nhn epi`e ,dcil mca lhazpe
oipra mi`pzd oia ozne `ynd z` d`iand `ziixa d`ian `xnbd

:dfïðaø eðziixaa,`zàéìMäL àì ,àîè úéaä úéaa àéìL ¨©¨¨¦§¨©©¦©©¦¨¥Ÿ¤©¦§¨
`id dnvrãìå,genipy,dnò ãìå ïéàL àéìL ïéàL àlàclede ¨¨¤¨¤¥¦§¨¤¥¨¨¦¨

,znd lr lid`n meyn `nh ziade ,genip da didyéaø éøác¦§¥©¦
Bì eøîà .ïéøäèî ïBòîL éaøå äãeäé éaøå éñBé éaø ,øéàîel`y - ¥¦©¦¥§©¦§¨§©¦¦§§©£¦¨§

miwlegd minkgd,øéàî éaøìikeeäeàéöBä íàL äãBî äzà éà §©¦¥¦¦©¨¤¤¦¦
zgpen `idyk `ilyd z`ïBöéçä úéaì ,ìôña,xg` zial - §¥¤©©¦©¦
ïäì øîà .øBäè àeäL,minkgl xi`n iaxìáàedel`y .od - ¤¨¨©¨¤£¨

,minkgdänìåipyd ziad dpzyp dnae ,my xdhn dz` zn`a §¨¨
.oey`xdn,xi`n iax mdl aiydBðéàL éôì,ipyd ziaa epira §¦¤¥

.edelhlhy ici lr dgnpyBì eøîà,xi`n iaxl minkgdíLk ¨§§¥
dcen dz`yïBöéçä úéaa BðéàL,genipy iptnúéaa Bðéà Ck ¤¥©©¦©¦¨¥©©¦

,éîéðtä.mlerd xie`l `viy mcew genipy iptnïäì øîàiax ©§¦¦¨©¨¤
,minkgl xi`näîBc Bðéày oey`x zia÷Bnðwx eaúçà íòtlr ¥¤¦©©©©

,ixnbl dgnp `le ,dcild ici,íéîòô ézL ÷Bnðìziaa `edyk §¦§¥§¨¦
ici lre ,oevigd ziaa mbe iniptd ziaa mb ,miinrt lhlehy ,oevigd

.my `nhn epi` okle ,elek dgnp jk
:xdhny oerny iax ly enrh z` zx`an `xnbdáéúé[ayi-]áø §¦©

dén÷ ,éáéa áøc éøBçà àtt[iptl-]øîà÷å áéúéå ,àðeðîä áøc ¨¨£¥§©¥©©¥§©©§¨¦¦§¨¨©
,xn`e `tt ax ayie -ïBòîL éaøc àîòè éàîiax ly enrh dn - ©©£¨§©¦¦§

,xedh ziady xn`y oernydf ixde ,o`k znd ly eteb lk seq seq
,`pepnd ax eaiyd .mi`nhny zn ly lvpke awxkøáñ÷iax-] ¨¨©

[xaeq oernyøçà ïénî da áøòúpL äàîeè ìkoin `ed elit`e ¨§¨¤¦§¨¥¨¦¦©¥
`id ixd ,dcil mc enk ,d`neh ly,äìèaoklely xityd oi` §¥¨

.ea lhazpe dcild mc ea axrzp ik ,`nhn genipy `ily
eäì øîà[mdl-]àtt áøok m` ,`pepnd axe iaia axlénð eðééä ¨©§©¨¨©§©¦
eäééîòè[mnrh mb edf-]éñBé éaøå äãeäé éaøcezhiya mikledy ©§©§§©¦§¨§©¦¥

.ziad z` mixdhne oerny iax lydéìò eëéçàiax eilr ewgy - £¦£¥
`pepnd axe iaia,el exn`e ,z`f mrinydy dn lr,àðL éàîike ©§¨

,enrhl mnrh oia wlgl yi mewn dnàèéLtxac `ed heyt `ld - §¦¨
zkxved dne ,oerny iax mr zg` dhiya md mikled ixdy ,df

.z`f eprinydl
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,jegib icil `iany dfdéaø dén÷ ÷BzLð àìå Léðéà àîéìxn`i - ¥¨¦¦§Ÿ¦§©¥©¥
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zwzy m`e ,`ypzdl jteq ,dxez ixac lr,dt lr ci meyl jteq ,
.mil`eyl aiydl rcz `ly
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:xg` mewna ezhiyl jled ,dcildàãæàå[jlede-]ïBòîL éaø §¨§¨©¦¦§
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המשך בעמוד קמא



קלי oifge` mipy` cenr fk sc ± oey`x wxtzereay

úåãìå éðù øîåçayze ,`ilyc `edd ded dawp `nlc opiyiig Ð xkf df m` Ð

i`da `ki` `xneg i`n ,cle epi` Ð sere dig zltnd :ixn`c opaxle .dawple xkfl

cle?,dilic `xneg epiide ,xdeh mc dl oi`e ,cle mey `kil :xninl dlr opixngn

.mireay dl opinhn `ily meyneøîåà éðàùxity genipe `ilyd mr ded cle Ð

.`ily ly= øéôù.ãìåäçåîéð àîùå
øéôù ìù åúééìùdf ly eziilye xnelk Ð

dpi`e li`ed ely dpi` efe ,genip epiptly

dxeywy onfa" `din ipzw .ea dxeyw

."odnréáøã àúáåéúepi`y xac" :xn`c Ð

."zl`yãìåä øçà`ily dzvi la` Ð

.xg`l oiyyeg Ð mcewøîàã ïàîì àçéðä
'åë"mizek zepa" wxta onwl ediizbelt Ð

.(a,gl)äòáù óåñìjeza minei e` mei Ð

.iigc ,eteqa iriay ycgúìçúì ãçàå
äòùú`l "edl eedc" .ycga cg` mei Ð

.opiqxbúãìåé äðéà øîàã ïàîì àìà
äì úçëùî éëéä íéòèå÷îìediiexz Ð

ilek ycgc ,xninl `kil Ð iriayd ycga

seql dfe dray seql df m`e .ied `l i`d

dfe draya df m`e .`ki` ith Ð dryz

`le "cle" edl ixwcne .iig `l Ð dpenya

dpip `niiw ipac llkn Ð "ltp".eêåôéàÐ

.opgei iaxc `zrnyäùìùå íéøùò,clel Ð

zlgzl ezxev dxnbp cg`c dl zgkyn

`nlr ileklc ,dryz seql cg`e dray

.oirhewnl zclei Ð drayl zcleiøîàä
'åë øîmiycg dylya :jzrc `wlq `w Ð

df dxarzp ok m` `l` ,dl zgkyn `l

.df xg`ïåöéçä úéáìziady ,xg` zial Ð

.xedh= ìáà.ïääîì åì åøîà`py i`n Ð

dil zinhnc oey`x zia?éôì :åäì øîà
.÷åîð åäåìèìèå ìéàåä ,åðéàùàîòè éàî

ïåòîù éáøãlk mewn lkn ,wenpc idp Ð

,lvpke awxk dil dede ,ded o`k zn ly eteb

.[dgexq dgil dyrpe genipy znd xya]

øçà ïéîîdpi` m` ,d`neh oinn elit` Ð

.dlha Ð dl deyäéìò åëéçà:dil exn` Ð

dlek ,dinrhn ediinrh `py i`n ,`hiyt

!ixn` `zlin `cgàúìéî éàä éë åìéôàÐ

.`keg icil `iz`cùéðéà àîéì`nlc Ð

.`nrh dil ixn` eixac jezn÷åúùéì àìå
.dil `pxaqn :`nile Ðúìáð íàjnvr Ð

.`ypzdl jteq ,dxez ixac lrúåîæ íàåÐ

rcz `ly Ð dt lr ci meyl jteq ,zwzye

.oil`eyl aiydl= ãåøú àìî.óëá÷øÐ

ld`a `nhl exeriy dfe .zn ly ziaeawx

.ipiqn dynl dkldøùôà éàab lr s` Ð

xtrd ltpy mewnl xyt` i` ,awx `aexc

ly mixbxb ipy oia awx ly xbxb `dz `ly

.cexzc `xeriy el xivae ,awxd lhae ,xtr
äãéøô

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

øîåçied ,dcil d`nh sere digac ,xi`n iaxl :qxhpewd yxit Ð zecle ipy

opiwtqnc ,`ily xneg dl opiadi Ð xkf md sere dig m` .zecle ipy xneg

:xi`n iaxl dywe .`ilya cle oi` `nyc ,dxdhl sere dig xnege .d`nehl dawpa

oi` `nyc :`witq wtq ied `d ?dawpa `ily `wtqn i`n` ,xkf sere dig i`

!`ed xkf `ny Ð yi elit`e ,cle `ilya

,xn`wc "zecle ipy xneg" :xnel yi jkle

dig xg` ipya `ily dlitdy oiprl epiid

diga dcil z`neh oi`c ixn`c opaxle .sere

oi` `nyc ,llk xdeh ini dl zil Ð sere

`xneg dl oipzep `ily meyne .`ilya cle

`ly `nip opaxl :xn`z m`e .dawpe xkfc

oi` :xeni`c ,dcil z`nehl dray wx ayz

?`ed xkf `ny Ð yi elit`e .`ilya cle

miyly meia d`xz m` ,ok m`c :xnel yie

,cg`e mirax` meia d`xze xefgze ,drax`e

,llk dcli `l xeni` :inp xninl `ki`

.mei cbpk mei zxney cg`e mirax`a `iede

izye ,`id dawp :xeni` ,cle `ki` elit`e

ediieexza xyt` i` ,`ed xdeh mc zei`x

opilf` ,iccd` exzqc ,`lewl lfinl

xnel jixv oke .`xnegl ediieexza

cle m` reci oi`e zltnd" ipzwc ,oizipzn`

ab lr s` ,"dcple dawple xkfl ayz `ed

elit`e ,dcli `l `ny :`witq wtq `ki`c

?dawpl ayz i`n`e ,`ed xkf `ny Ð dcli

.ziyixtck i`ce `l`àìàxn`c o`nl

Ð xninl `ki` i`n oirhewnl zclei dpi`

cr idzy`e ,ezxev xnbpc `nipe :xn`z m`e

wxta d`tqez daxl dil zi` ikdc .ipiny

dy`a `caer carc (a,t zenai) "lxrd"

xyr mipyl dclie mid zpicnl dlra jldy

mi`xen` aexc :xnel yie ?dixyk`e ,ycg

.d`tqez daxc edl zil

éàîmeyn Ð oerny iaxc `nrh

iax m` ik xikfn epi` oizipznac

yxit .oerny iaxc `nrh i`n xn`w ,oerny

sebd lk mewn lkn ,wenipc idp :qxhpewd

zn ly awxk dil dede ,o`k znd ly

d`neh lk :ipyn i`n ,ok m`c :dywe .lvpke

ira ikide ,dlha xg` oin da axrzpy

lhan dcild mcc meyn ,cled lhac xninl

.mzd iziinc cexz `ln enk cled on edyn

epnn lhazi ik ,mvnevn exeriyc i`ce

ik la` .cexzd on `xeriy dil xiva ,edyn

xzei x`yi izk` ,cled on hrn lhazi

epiaxl d`xp jkl !cexz `lnn e` zifkn

lvp zxez eilr oi` `ilyay ltpc :wgvi

`nhl xya epi`e .xnbp epi`y oeik ,awxe

:eyexit ikde .mly zn mrhn `l` ,zifka

zn o`k yi ixd ,oerny iaxc `nrh i`n

.'ek daxrzpy ze`neh lk :ipyne ?mly

Ð edyn epnn lhazp ik `nrh i`dne

,awx cexz `lnn xity iziin `zyde .xedh

lhan xityd inp ikde ,'ek daxc` :jixte

meyn :opgei iax ipyne !xg` oin ly edyn

dgilde dcild mcy .da erbp aexa leha

lha Ð elek lhayne ,xityd lk lr dax

inp yiwl yixcne .oey`xd ziaa s` oerny iaxl ezxev lalazpe einina sxhpy ,dxev leala meyn ,xedh Ð aexa leha `la elit`c :xaq yiwl yixe .oey`x ziaa s`

ibilt i`xen` x`ye .ezxeva mly yiwl yix inp irae .mly zn mrhn `nh i`ce `l` ,leala meyn opixdhn ded `l ,ok m`c .lvpe awx meyn `nhn `lc gikedl yi

ziaa epi`y myk" `ziixaa ipzw ikid ,edyn leha meyn ,iniptd ziaa s` xdhn oerny iaxc jzrc `wlqc i`nl :xn`z m`e .mly `diy ira j` ,dxev lealaa dilr

ikdc :xnel yie ?edyn leha meyn xdhnc `l` ,oevigd ziaa enk iniptd ziaa elek lhazp `l oerny iaxl mb `ld ,"edyn leha meyn iniptd ziaa epi` jk ,oevigd

o`k oi`c ,edyn leha meyn iniptd ziaa xdhl yi jk ,wenipy oevigd ziaa dcen dz`y myk ,xn`wznd lr :jixtc (`,p) "lecb odk" wxt xifpa :xn`z m`e .mly zn

:ipyn `l i`n` .oiciba eixa` exywzp `le ,xya zifk ea oi`y znl `l` dkxvp `l :ipyne !oky lk `l znd lr glbn ,znd on zifk lr glbn xifp ,znd on zifk lre

.mzd ipync `d epiid :inp i` ."zn" `ixwn `l `ilyc :xnel yie ?mly `l` `nhn dpi`y `ilya
oeliblb
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ìL øéôL çBnð ànL :øîBà éðàL ,úBãìå éðL øîBç¤§¥§¨¤£¦¥¤¨¦©¨¦¤
,àéìLçBnðåøa äaø øîà .àzáeéz !øéôL ìL àéìL ¦§¨§¦©¦§¨¤¨¦§§¨¨©©¨©

úà eìúå äNòî :ìàeîL øîà ,äðzî áø øîà ,àìéL¥¨¨©©©¨¨¨©§¥©£¤§¨¤
ïéìBz eøîà àìå ,íéîé äøNò ãò ãìåa àéìMä¯àlà ©¦§¨§¨¨©£¨¨¨¦§Ÿ¨§¦¤¨

àéìLaøîà ,äðç øa øa äaø øîà .ãìeä øçà äàaä §¦§¨©¨¨©©©¨¨¨©©¨©©¨¨¨©
íéøNò ãò ãìåa àéìMä úà eìúå äNòî :ïðçBé éaø©¦¨¨©£¤§¨¤©¦§¨§¨¨©¤§¦

ìLeóñBé áø déì øîà .íéîé äL¯äòaøàå íéøNò ãò §¨¨¦£©¥©¥©¤§¦§©§¨¨
éaø øîà ,àøéåò áøc déøa àçà áø øîà .ïì úøîà£©©§¨¨©©©¨§¥§©£¦¨¨©©¦

ìL Bøéáç øçà ãìeä ääzLðå äNòî :÷çöéíéL ¦§¨©£¤§¦§©¨©¨¨©©£¥§¦
ìLeìL :óñBé áø déì øîà .íBé äLúøîà äòaøàå íéL §¨£©¥©¥§¦§©§¨¨£©©§

ïéòhe÷îì úãìBé äòLúì úãìBé øîàc ïàîì àçéðä .ïì̈¨¦¨§©©£©¤¤§¦§¨¤¤¦§¨¦
¯ãçàå ,äòáL óBñì Búøeö äøîâð ãçà :dì úçkLî©§©©¨¤¨¦§§¨¨§¦§¨§¤¨

úãìBé øîàc ïàîì àlà .äòLz úlçúì Búøeö äøîâð¦§§¨¨¦§¦©¦§¨¤¨§©©£©¤¤
?øîéîì àkéà éàî ,ïéòhe÷îì úãìBé dðéà äòLúì§¦§¨¥¨¤¤¦§¨¦©¦¨§¥©

ìL :àúzòîL CetéàìLe íéLäL¯ìàéìLíéøNò , ¥§©§§¨§¦§¨§¦§¨¤§¦
ìLeäL¯áø øîà ,àcà áø øa ïéáà éaø øîà .ãìåì §¨§¨¨¨©©¦¨¦©©©¨¨©©

äNòî :íéøòL úéa dì éøîàå ,íéøòL øôk Léà íçðî§©¥¦§©§¨¦§¨§¦¨¥§¨¦©£¤
ìL Bøéáç øçà ãçà ãìå ääzLðåíä éøäå ,íéLãç äL §¦§©¨¨¨¤¨©©£¥§¨¢¨¦©£¥¥
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úøaòúîeäúéä úçà ätéè :ééaà øîà !ä÷lçúðå ¦§©¤¤¨©©©¥¦¨©©¨§¨§¦§©§¨

ìóBña ãçàå ,äòáL úlçúa Búøeö äøîâð ãçà ,íézL ¦§©¦¤¨¦§§¨¨¦§¦©¦§¨§¤¨§
úéaa àéìL :ïðaø eðz ."àîè úéaä úéaa àéìL" .äòLz¦§¨¦§¨©©¦©©¦¨¥¨©¨©¦§¨©©¦

¯ïéàL àéìL ïéàL àlà ,ãìå àéìMäL àì .àîè úéaä©©¦¨¥Ÿ¤©¦§¨¨¨¤¨¤¥¦§¨¤¥
éaøå äãeäé éaøå éñBé éaø .øéàî éaø éøác ,dnò ãìå̈¨¦¨¦§¥©¦¥¦©¦¥§©¦§¨§©¦
äãBî äzà éà :øéàî éaøì Bì eøîà .ïéøäèî ïBòîL¦§§©£¦¨§§©¦¥¦¦©¨¤

íàLeäeàéöBäøîà ?øBäè àeäL ïBöéçä úéaì ìôña ¤¦¦§¥¤©©¦©¦¤¨¨©
änìå !ìáà :ïäì¯BðéàL íLk :Bì eøîà .BðéàL éôì ¨¤£¨§¨¨§¦¤¥¨§§¥¤¥

ïBöéçä úéaa¯Bðéà :ïäì øîà !éîéðtä úéaa Bðéà Ck ©©¦©¦¨¥©©¦©§¦¦¨©¨¤¥
úçà íòt ÷Bnð äîBc÷Bnðìàtt áø áéúé .íéîòô ézL ¤¦©©©©§¦§¥§¨¦¨¥©©¨

éàî :øîà÷å áéúéå ,àðeðîä áøc dén÷ éáéa áøc éøBçà£¥§©¥¨©¥§©©§¨§¨¥§¨¨©©
ïBòîL éaøc àîòè¯äàîeè ìk øáñ÷áøòúpLda ©£¨§©¦¦§¨¨©¨§¨¤¦§¨¥¨

ïénîøçà¯éîð eðééä :àtt áø eäì øîà .äìèa ¦¦©¥¨§¨£©§©©¨©§©¦
?àðL éàî :déìò eëéçà .éñBé éaøå äãeäé éaøc eäééîòè©£©§§©¦§¨§©¦¥©¦£¥©§¨
àîéì àúléî àä ék eléôà :àtt áø øîà !àèéLt§¦¨£©©©¨£¦¦¨¦§¨¥¨
zìáð íà" øîàpL íeMî ,déaø dén÷ ÷BzLð àìå Léðéà¦¦§¨¦§©¥©¥¦¤¤¡©¦¨©§¨
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     רש"י                                                                                                                                   תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc - dcp(oey`x meil)

øîBçzclei ly,úBãìå éðL,dndad zenc mbe `ilyd ly cle mb ¤§¥§¨
meynBà éðàLøéôL çBnð ànL ,øî[cle-],zniiwd `ilW lW ¤£¦¥¤¨¦©¨¦¤¦§¨

,dgnpe `ilya xg` cle xvep `ny miyyeg xnelkåokäçBnð §¦¨
øéôL ìL àéìLzenc m` jkitl ,dndad zenca clepd cled ly - ¦§¨¤¨¦

,dawp `ed genpy `ilyd cle `ny miyyeg ,xkf `ed dndad
mle` ,dawp ly dcil z`neh ini zayl mzlitdy ef dy` dkixve
xg` cle did m` wtq wx `ed ik ,xkf ly `l` xdeh ini dl oi`
.xkf oin `ed ixde dnda zenc eze` ly `id `ilyd `nye `ilya
xyt`y gken 'odnr dxeyw `ilydy onfa' `ziixaa epipyy dnne
`edy xn`y iax lr dywe ,ser zenca dxeyw `ily `dzy xacd

:`xnbd dwiqn .xyt` i`y xacàúáeéziax lr dyw ok` - §§¨
.`ziixadn

:clea `ily oilez izn cr oecl day `xnbdàìéL øa äaø øîà̈©©¨©¦¨
äNòî ,ìàeîL øîà äðúî áø øîàdideìúåminkgàéìMä úà ¨©©©§¨¨©§¥©£¤§¨¤©¦§¨

,cled xg` d`viyãìea,clepdíéîé äøNò ãò`le ,clepy onfn ©¨¨©£¨¨¨¦
,l`eny siqen .xg` clel eyygeøîà àìåminkgyïéìBz`ilyd §Ÿ¨§¦

,clea,ãìeä øçà äàaä àéìLa àlàmcew `ilyd d`vi m` la` ¤¨§¦§¨©¨¨©©©¨¨
.xg` clel miyyeg ,cled

:clea `ily ziilz oipra sqep dyrn d`ian `xnbdøa äaø øîà̈©©¨©
äNòî ,ïðçBé éaø øîà äpç øadidãò ãìåa àéìMä úà eìúå ©©¨¨©©¦¨¨©£¤§¨¤©¦§¨§¨¨©

ìLe íéøNòóñBé áø déì øîà .íéîé äL,dpg xa xa daxlãò ¤§¦§Ÿ¨¨¦¨©¥©¥©
ïì zøîà äòaøàå íéøNòz` elzy ,epl zxn` zxg` mrta - ¤§¦§©§¨¨£©§§¨

.mei c"k cr `ilyd
:dfn df onf yxtda zecle ipy eclepy dyrn d`ian `xnbdøîà̈©

äNòî ,[ïðçBé] (÷çöé) éaø øîà àøéåò áøc déøa àçà áø©£¨§¥§©£¦¨¨©©¦¨¨©£¤
øçà ãìeä ääzLðåzcilìL BøéáçìLe íéLdéì øîà .íBé äL §¦§©¨©¨¨©©£¥§Ÿ¦§Ÿ¨¨©¥

óñBé áø,`xier axc dixa `g` axlìLïì zøîà äòaøàå íéL- ©¥§Ÿ¦§©§¨¨£©§§¨
.mei c"l ipyd cled ddzypy epl zxn` zxg` mrta

:opgei iax lr dywn `xnbdøîàc ïàîì àçéðädy`ydúãìBé ¨¦¨§©§¨©¤¤
äòLúìmiycg dryz `lnzy aiegn df oi` ,dpeixdl miycg §¦§¨

`l` ,iriyzd ycegd seql clze ,mei miyly ly minlyúãìBé¤¤
ïéòhe÷îì,minly mpi`y miycgl elit` -ezhiyledì úçkLî ¦§¨¦©§©©¨

y oebk ,mei b"l zecle ipy zcil oia yxtd `vniy xyt` -ãçà¤¨
äòáL óBñì Búøeö äøîâðseqa miinei e` mei ,oeixdl miycg ¦§§¨¨§¦§¨

,iriayd ycegdçàåì Búøeö äøîâð ãa oey`xd meiäòLz úlçú §¤¨¦§§¨¨§§¦©¦§¨
,mei b"l mdipia ixde ,oeixdl miycgøîàc ïàîì àlàyúãìBé ¤¨§©§¨©¤¤

,ïéòhe÷îì úãìBé dðéà äòLúìmiyly ly minly miycgl wx §¦§¨¥¨¤¤¦§¨¦
,meiøîéîì àkéà éàî-mdixac z` yxtle xnel xyt` dn ©¦¨§¥©

xnel oi`y ,oey`xd zciln c"l e` b"l meil ipyd z` dcliy
b"l jex`y yceg oi` ixdy ,iriayd ycega mdipy z` dcliy
yceg seql dfe iriayd yceg seql clep dfy xn`p m`e ,mini
dfy yxtl ozip `l mbe ,mini b"ln xzei daxd md ixd ,iriyzd
,ig epi` ipiny ycega clepd oky ,ipinyd seql dfe iriayd seql
xa `edy rnyn ,'ltp' `le 'cle' mya edepik drenyd ilray dnne

.`niiw
:`xnbd zvxznàúzòîL Ceôéàzerenyd izy z` jetdl yi - ¥§©§¨¨

,clea `ily elzy dpey`xd drenya qexble ,opgei iax lyìLíéL §Ÿ¦
ìLeì äLàéìL,eixg` mei b"l d`viyk ea `ilyd z` elz - §Ÿ¨§¦§¨

,qexbl yi ,eig` xg` ddzypy cle oipra ,dipyd drenyaeíéøNò¤§¦
ìLe,ãìåì äLdfe ezligza df ,iriayd ycega eclep mdipyy epiid §Ÿ¨§¨¨

.oirhewnl zclei lkd ixacl ,iriay ycega zcleid oky ,eteqa
:exiag xg` cle ddzypy sqep dyrn d`ian `xnbdïéáà áø øîà̈©©¨¦

áø øadì éøîàå ,íéøòL øôk Léà íçðî áø øîà àcàyie - ©©©¨¨©©§©¥¦§©§¨¦§¨§¦¨
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.àéiç¦¨
df xg` df zecle ipy ecleeiy xyt` i`y dzr dxaq `xnbd

.envr ipta cg` lkn dxarzp m` `l` ,miycg dyly ly yxtda
:`xnbd dywnøî øîà àäåcg` mya dreny dxn`p `lde - §¨¨©©

,minkgdúøaòúîe úøæBçå úøaòúî äMà ïéàxeaird ini jeza ¥¦¨¦§©¤¤§¤¤¦§©¤¤
df xg` df mdipy eclepy xacd okzi cvike ,oey`xd xaerd ly

.miycg dyly ly yxtda:`xnbd zvxzn,ééaà øîà`l ¨©©©¥
`l` ,miinrt dxarzpyì ä÷lçúðå ,äúéä úçà ätéè,íézLcle ¦¨©©¨§¨§¦§©§¨¦§©¦

ãçàå ,äòáL úlçúa Búøeö äøîâð ãçàezxev dxnbpóBña ¤¨¦§§¨¨¦§¦©¦§¨§¤¨§
.äòLz¦§¨

:dpyna epipyàéìLz`vnpdàîè úéaä ,úéaa.znd ld` meyn ¦§¨©©¦©©¦¨¥
mgxd on `viy iptl cled wenipy zelzl yi ,xne` oerny iax

.ziad z` `nhn epi`e ,dcil mca lhazpe
oipra mi`pzd oia ozne `ynd z` d`iand `ziixa d`ian `xnbd

:dfïðaø eðziixaa,`zàéìMäL àì ,àîè úéaä úéaa àéìL ¨©¨¨¦§¨©©¦©©¦¨¥Ÿ¤©¦§¨
`id dnvrãìå,genipy,dnò ãìå ïéàL àéìL ïéàL àlàclede ¨¨¤¨¤¥¦§¨¤¥¨¨¦¨

,znd lr lid`n meyn `nh ziade ,genip da didyéaø éøác¦§¥©¦
Bì eøîà .ïéøäèî ïBòîL éaøå äãeäé éaøå éñBé éaø ,øéàîel`y - ¥¦©¦¥§©¦§¨§©¦¦§§©£¦¨§
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zgpen `idyk `ilyd z`ïBöéçä úéaì ,ìôña,xg` zial - §¥¤©©¦©¦
ïäì øîà .øBäè àeäL,minkgl xi`n iaxìáàedel`y .od - ¤¨¨©¨¤£¨

,minkgdänìåipyd ziad dpzyp dnae ,my xdhn dz` zn`a §¨¨
.oey`xdn,xi`n iax mdl aiydBðéàL éôì,ipyd ziaa epira §¦¤¥

.edelhlhy ici lr dgnpyBì eøîà,xi`n iaxl minkgdíLk ¨§§¥
dcen dz`yïBöéçä úéaa BðéàL,genipy iptnúéaa Bðéà Ck ¤¥©©¦©¦¨¥©©¦

,éîéðtä.mlerd xie`l `viy mcew genipy iptnïäì øîàiax ©§¦¦¨©¨¤
,minkgl xi`näîBc Bðéày oey`x zia÷Bnðwx eaúçà íòtlr ¥¤¦©©©©

,ixnbl dgnp `le ,dcild ici,íéîòô ézL ÷Bnðìziaa `edyk §¦§¥§¨¦
ici lre ,oevigd ziaa mbe iniptd ziaa mb ,miinrt lhlehy ,oevigd

.my `nhn epi` okle ,elek dgnp jk
:xdhny oerny iax ly enrh z` zx`an `xnbdáéúé[ayi-]áø §¦©

dén÷ ,éáéa áøc éøBçà àtt[iptl-]øîà÷å áéúéå ,àðeðîä áøc ¨¨£¥§©¥©©¥§©©§¨¦¦§¨¨©
,xn`e `tt ax ayie -ïBòîL éaøc àîòè éàîiax ly enrh dn - ©©£¨§©¦¦§

,xedh ziady xn`y oernydf ixde ,o`k znd ly eteb lk seq seq
,`pepnd ax eaiyd .mi`nhny zn ly lvpke awxkøáñ÷iax-] ¨¨©

[xaeq oernyøçà ïénî da áøòúpL äàîeè ìkoin `ed elit`e ¨§¨¤¦§¨¥¨¦¦©¥
`id ixd ,dcil mc enk ,d`neh ly,äìèaoklely xityd oi` §¥¨

.ea lhazpe dcild mc ea axrzp ik ,`nhn genipy `ily
eäì øîà[mdl-]àtt áøok m` ,`pepnd axe iaia axlénð eðééä ¨©§©¨¨©§©¦
eäééîòè[mnrh mb edf-]éñBé éaøå äãeäé éaøcezhiya mikledy ©§©§§©¦§¨§©¦¥

.ziad z` mixdhne oerny iax lydéìò eëéçàiax eilr ewgy - £¦£¥
`pepnd axe iaia,el exn`e ,z`f mrinydy dn lr,àðL éàîike ©§¨

,enrhl mnrh oia wlgl yi mewn dnàèéLtxac `ed heyt `ld - §¦¨
zkxved dne ,oerny iax mr zg` dhiya md mikled ixdy ,df

.z`f eprinydl
àtt áø øîà,mzl`yl daeyzàúléî àä ék eléôàoirn xac - ¨©©¨¨£¦¦¨¦§¨

,jegib icil `iany dfdéaø dén÷ ÷BzLð àìå Léðéà àîéìxn`i - ¥¨¦¦§Ÿ¦§©¥©¥
jezn `ny ,izrcn z`f oia` xn`ie eax iptl wezyi `le ,mc`

,oipra minrh el yxtl etiqei eixac(áì ì éìùî) øîàpL íeMî¦¤¤¡©
'äôì ãé úBnæ íàå àOðúäá zìáð íà'm` -jnvr zltyde zlap ¦¨©§¨§¦§©¥§¦©¨¨§¤

zwzy m`e ,`ypzdl jteq ,dxez ixac lr,dt lr ci meyl jteq ,
.mil`eyl aiydl rcz `ly

dihy oerny iaxy zx`an `xnbdmca axrzpy xityd z` x
:xg` mewna ezhiyl jled ,dcildàãæàå[jlede-]ïBòîL éaø §¨§¨©¦¦§

déîòèì,[enrhl-]àéðúc,`ziixaaá÷ø ãåøz àìîyiy sk - §©§¥§©§¨§Ÿ©§¨¨¨
awx ly exeriy `ed dfy ,zn ly oeawix xtr miiptg `ln da

,`nhl,àîè ,eäL ìk øôò BëBúì ìôpLjka xqgp `ly itl ¤¨©§¨¨¨¤¨¥
.awxd xeriy.øäèî ïBòîL éaøå§©¦¦§§©¥

:`xnbd zxxan.ïBòîL éaøc àîòè éàî:`xnbd daiynøîà ©©£¨§©¦¦§¨©
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`oifgeקלב mipya cenr fk sc ± oey`x wxtzereay

äãéøô.xibxb =åôåñ.ezlgzk awx ly Ðåúìçú äîxac yi m` ,xawpyk Ð

n ly awx zeyrle awxil ie`xd.zïåìéâðâs` .elhan Ð xg` xac eze`y .leha Ð

oeyle .elhan ea zaxrznd xg` xac Ð ezkldk xawpyk awx dyrpy xg`l ,eteq

iaxc `nrhe li`ed :jixt onwle .elwlwle elhal ecbpk cnerd xac Ð "oelibpb"

`ily iab ,`zyd xn`ck awxa oerny

`nrh i`n ,ikd xninl `kilcàéä éàî ?Ð

.oelibpb el dyrp xg` xac Ð ezlgz :xn`c

á÷ø åì ïéàù.`nhn ely awx oi`y Ðíåøò
íéðáà ìù äôöø éáâ ìò åà ùéù ìù ïåøàá

.eziaeawxa zaexrz oi` `zydc Ðøá÷ð
åúåñëámexr elit` e` ,ziaeawx `ki`c Ð

.ziaeawx `ki`c ur ly oex`aéáâ ìò åà
íéðáì ìù äôöø.dgnp oxtry Ðåì ïéàù

á÷ø.ea axernd xg` xac iptn Ðé÷åôàì
àìã âåøäol `niiwe ,xqge enc `viy itl Ð

.awx el oi` Ð xqgy zn (`,`p) xifp zkqna

àîè [úéáä] úéáä êåúá øæôúðùmeyn Ð

.ld`ìéäàîå øæåçå ìéäàî ïéàãbb Ð

df cbpkye ,xeriy ivg lr lid`n df cbpky

oi`e ,od zeld` ipye ,xeriy ivg lr lid`n

.oitxhvnãåòå ãåøú àìî`lnn xzei Ð

awx :`pixg` `pyil .zexawd zia xtr cexz

e` ezeqka xawpy oebk `l` .zn ly ynn

`ln o`k yie ,yiy ly oex` `la rwxwa

awx oiaxern eedc ,xtr eze`n cere cexz

.xtreáåøá ìèálr daxzp dcild mcy Ð

.elhane ,cled ieginãçà øáã åøîàÐ

meyn awri oa xfrl` iaxc opinwen onwle

.aexa lehaäñâ äîäácle dl did `ly Ð

.mlernøá÷úly iegin `edy ,dxxgd Ð

.xekaäøåëáä ïî äøåèôåcer clz m`y Ð

.odkl dcle oi` Ðäàîèî äðéàdze` Ð

.dxxgäàîèî äðéàã øçàîå`l ,`nl` Ð

xawz i`n` ,clel opiyiigéãë éðùîå ?
äîñøôìerciy ,dxekad on dxhtpy Ð

.mgx xht dfy lkdïðéëøôåÐon dxehtcn

dpi` i`n` ,`id `ilrn cle `nl` ,dxekad

d`nhnáåøá ìåèá ?lha ltpd iegin Ð

.mcaïåòîù éáø äãåîå,`ilya oizipzna Ð

.dcil d`nh en` ,xedh ziady ab lr s`

äòéøæäù ïéòë.rxfk genipc ,xnelk Ð

åäåôøèùmivia :(`,cq oileg) enk Ð

.edelalae edewgny ,dxrwa zetexhåéîéîá
dcild ina :inp i` .oda edegicdy Ð

.enr `veiy sepihdeäìáìáúðùwgnp Ð

.zniiw ecly oi`e xftzpy sexy enk ,elek

úîéé÷ åãìùåxftzp `ly ,miiw eteb Ð

.mlyk d`xp oiicre ,xt`díéìåãâ íéçúôÐ

.migth drax` ly
åøäèå
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ïåìéâìâ.enr llbpd xac :jexra yxit Ðéèåòîì`de .mc xqegnc Ð bexd

on `al `l` ,znl awx oi` :(`,`p xifp) "lecb odk" wxta `ler xn`c

`a ok m` `l` ,`nh awx oi`c rnyn ok m` .zenvrd one oicibd on xyad

xawpy drya encn xqg m` mewn lkn !ira `l Ð mcn awx la` .cgi ozylyn

.awx oic el oi` Ðàìîyxit cere Ð cexz

d`xp oi`e .ezeqka xawpy oebk :qxhpewd

ilek ecen dlgzac ,xi`n oa l`eny epiaxl

d`xpe .oeliblb el dyrp xg` xacc `nlr

xawpa ixiin `kdc :xi`n oa l`eny epiaxl

oikek gehl did okxce .mexrcine ,ciqa

jk xg`e .`nh epnn cexzd did awxzpy

did xaky awxd mr daxrzpe ,ciqd on ltp

rnyn `wc ,`zekixv ciar `l jdne .`nh

awxn cexz `di `ly xyt` i`c meyn ol

.xtr ea axrzpy mcewéãëdnqxtl

"dywnd dnda" wxta opzc `d Ð dxehty

Ð `ily dlitdy zxkan :(`,fr oileg)

,meqxt jixv oi` mzd .mialkl dpkilyi

.`ilya cle yiy mircei lkdcíåùîleha

wxt zexekaac :xn`z m`e Ð da erbp aexa

dlha dlap iab (`,bk) "dnda gweld"

la` ,rbna d`nhn oi` :xn`we ,dhegya

`zi`c o`nk ,d`nehc `yna d`nhn

`l ,d`nhn dpi`c mc zxxgn jixte .`inc

`nl` .aexa leha meyn ,`yna `le rbna

dedc meyn :ipyne !`inc dizilc o`nkc

,`ct xal `gipd :jixte .dgexq d`neh dil

cr :yixcc iaxl `l` .xbl cr :yixcc

xityc ,jdn dywn `l i`n`e !`iyw ,alkl

`nl` ,aexa leha meyn ld`a `nhn epi`c

:iiepyl ivn `l `zyde !inc dizilc o`nk

gexq zn elit`c ,dgexq d`neh iedc meyn

igcnl `ki`c meyn :xnel yie !`nhn

,yiwl yixck ,dxev lealia meyn `nrhc

`nrhc oeik :inp i` .aexa leha meyn `le

d`nehc ab lr s` ,mly zn meyn xityc

oeik ,mly eaiygdl oi` ,inc dizi`c o`nk

.ixnbl aexa lhazpy

úîÐ xedhc olpn ezxev dlalazpy

xn`d ,opgei iax dil jixt i`n :dywe

yix ok m`e ,xfrl` iaxk opgei iaxc jenqa

zkqna ipzwc ,opaxk i`wc ,ith `gip yiwl

iaxc :xnel yie !mixdhn minkge :zeld`

yixc .ibilt opaxc `ail` ,yiwl yixe opgei

inp ikd ,raexa ixdhnc opaxlc xaq yiwl

zniiw ecly oi`ya mlya elit` ixdhnc

d`nh Ð zniiw ecly la` .ezxev lalazpe

iaxk i`c .opaxk `iz`c wgvi iaxcn

`dc ,`nh zniiw ecly oi` elit` xfril`

opixn`e .xt` ly raexa xfril` iax `nhn

meyn exdhn opaxc `d olpn :opgei iaxl dil

sxypykc opaxc `nrh `nlc ,dxev leala

mly elek elit` ,eilr zn my cer oi`

,`nhe eilr zn my xity la` .zniiw eclye

iaxc `zline .aexa lhac meyn e`l i`

xfril` iaxk `l` opaxk `iz` `l wgvi

hwp zniiw eclye xqge ,sexy zn `nhnc

jixv oi`y ,xity iz` `zyde .`nh Ð zniiw ecly oi` elit` ,mly xtrd m` la` .xqgc raexa `l` ixdhn `l opaxc opgei iax xaqw :inp i` .miphw migzt xdhl

yix ,`nh :xn` opgei iax ?edn ,ezxev lalazpy xity :`ki` inlyexiae .opgei iaxle yiwl yixl oiey mdipyc ,zniiw ecly oi`e sxypy znl `ilye xity oia wlgl

eceak iptn :yexit .eceak iptn ?`nh exn` dn iptn ,dxedh zniiw ecly elit` dxez xac :ipyne ,d`lcbn wgvi iaxn opgei iaxl yiwl yix diaizi` .xedh :xn` yiwl

.opaxk dl iwen mzde ,wgvi iaxc `zlin xfril` iaxk dl iwenc eply `xnbd lr wlege .dxez xac ,xedh zniiw eclya s`c ,oey`x yexitk edfe .lha `lc `ed zn ly
sxypy
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:`xnbd daiynda eòâð áBøa ìeha íeMî ,ïðçBé éaø øîà- ¨©©¦¨¨¦¦§¨§¨

dcild mcy iptn `l` ,oelibpb dyrpy meyn mrhd oi` zn`a
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øáwziegin `id `ny yeygl yiy ,d`pda dxeq` `id ik ,dxxgd ¦¨¥

,[dxekaa yecw `ed ixde ,wenipy xkf cle lyäøBëaä ïî äøeèôe§¨¦©§¨
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc - dcp(ipy meil)

íépè÷ íéçút Bì eøäèå,migth drax` lr drax`n mizegtd §¦£§¨¦§©¦
oecip `ed ixd zniiw ecliyy xg`ny ,ld`a `nhi `l mllgy
oeik ,milecb migzt `l` mi`nhn mpi`y minly mizn x`yk
opgei iax el xn`e .miphwa `le milecb migzta m`ivedl jxcy

,yiwl yixldpéî ú÷ééc à÷å-iaxe wgvi iax ixacn zwiice §¨¨§©¦¨
c ,zniiw ecliyy zna did dyrndy eyxity i`zayàîòè`edy ©£¨

meyn wx ,`nhéëä åàì àä ,úîéi÷ BcìLcixd ,jk `la mle` - §¦§©¤¤¨¨¨¦
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énð íépè÷ íéçút[mb-],ïéàîèmeyné÷etàì éæç ãçå ãç ìëc §¨¦§©¦©¦§¥¦§¨©§©£¦§©¥

øáà ãç ãç-,cg` xa` ea `ivedl ie`x mixrydn cg` lk ik ©©¥¤
jl oipn ok m` .`nh ,ezxev dlalazpy zny ,dler df weic it lre

.ezxev dlalazpy zn xdhl
dlalazpy zn `nhnd opgei iax xaeq `pz dfi`k zx`an `xnbd

:ezxevc ïðçBé éaø ,éMà áøì àðéáø déì øîàyiwl yix lr wlg ¨©¥©¦¨§©©¦©¦¨¨§
eøîà,`nh zniiw ezcly oi` m` elit`yïàîk`pz dfi` enk - ¨©§©

.[xaeq `edïðúc ,øæòéìà éaøk,(a"n a"t) zeld`a dpynaøôà §©¦¡¦¤¤¦§©¥¤
ïéôeøN,etxypy miyp`n -BøeòéL ,øîBà øæòéìà éaø`nhl §¦©¦¡¦¤¤¥¦
òáBøaiax ixacn rnyne .[zn zenvr z`neh xeriyk ,awd §©

minkg eli`e ,`nhn ezxev dlhae sxypy zn elit`y xfril`
opgei iaxe ,xedh mitexy xt`y mixaeqe eilr miwleg my dpyna

.xfril` iaxk xaeq
ezcly oiicre sxyp zn' ji` x`al mipte` dnk d`ian `xnbd

:'zniiwéîc éëéäa xaecn ji` -'úîéi÷ BcìLå óøNpL úî'xn`y ¥¦¨¥¥¤¦§©§¦§©¤¤
d`lcbn wgvi iax[.àìáè÷ éab ìò BôøOL ïBâk ,ééaà øîàxer - ¨©©©¥§¤§¨©©¥§¨§¨

leaiw zia el dide ,znd xt` mr axrzne sxyp epi`y ,dywe wely
.xftzi `l znd xt`yíéøãetà éab ìò BôøOL ïBâk ,øîà àáø̈¨¨©§¤§¨©©¥©¨¦

zia did el mbe ,znd xt` mr axrzne sxyp epi`y ,yiy oa` -
.zniiw ecly jkle ,xftzdl leki xt`d oi`y zevigne leaiwàðéáø©¦¨

éëeøçà éëøçéàc ïBâk ,øîà.xt` dyrp `l la` ,jxgp zndy - ¨©§§¦¨§¦¦£¥
m` ,dkezg lbx e` dkezg ci zltnd oipra oecl zxaer `xnbd

:dcil d`nhìâøå äëeúç ãé úìtnä ,ïðaø eðz[lbx e`-]äëeúç ¨©¨¨©©¤¤¨£¨§¤¤£¨
zerav` jeziga dzxeva zkzegn -,,äãéì äàîè Bnàiptn ¦§¥¨¥¨

clep xake mly cle o`k didy dcirn mikzegnd mixai`d zxevy,
ïéLLBç ïéàå,dcil d`nh en` oi`y xnele lwdlànLe` cid §¥§¦¤¨

lbxdóebîcle lyíeèà[mly epi`y-],eàaopi` miyp aexy itl ¦¨¨
:zx`ane `xnbd dtiqen .[meh` cle zecleiáø øa äaøå àcñç áø©¦§¨§©¨©©

eäééåøz éøîàc àðeä,cle o`k didy xexay s` lr ,exn` mdipy - ¨§¨§¦©§©§
dì ïéðúBð ïéàbedpl,øäBè éîémirax` jeza d`xzy minc xdhle ¥§¦¨§¥©
dzltdl mei.àîòè éàîc meyn ,xdeh ini dl oi`ä÷éçøä àîéà ©©£¨¥¨¦§¦¨

dúãéì,mixa`l cled aex `viy f`n mini dnke dnk exar `ny - ¥¨¨
xdeh ini eniizqp xak `nye ,dl zepnl ligzdl iznn mircei oi`e

.dly
:dpynn `ped ax xa daxe `cqg ax lr `xnbd dywnáø áéúî¥¦©

,óñBé[(.hk) oldl] dpyna epipy,äìétä äî òeãé ïéàå ,úìtnä ¥©©¤¤§¥¨©©¦¦¨
,dawp e` xkf m`äá÷ðìå øëæì áLzini zbdepe zyyeg `id ixd - ¥¥§¨¨§¦§¥¨

.dawp zcleik mbe xkf zcleik mb `xnegl dxdhe d`nehéàå§¦
Czòc à÷ìñayàðåeb éàäk ìë,xa` dcliy ,wtq ly df ote` - ¨§¨©§¨¨§©©§¨

àîéà`ny mixne` -äcðìe éðúì ,dúãéì ä÷éçøä`pzl did - ¥¨¦§¦¨¥¨¨¦§¥§¦¨
zepyld`xz m` dcpk zbdepy epiide ,'dcple dawple xkfl ayz'

.xdeh ini dl oi`y meyn ,mei mirax` jeza mc
:`xnbd zvxzn,ééaà øîàoky ,`iyew o`kn oi`àðz éàm` - ¨©©©¥¦¨¨
dpey `pzd didàðéîà äåä ,'äcðì'[xne` iziid-]ïaø÷ äàéáî §¦¨£¨¨¦¨§¦¨¨§¨

,ìëàð Bðéàåm` `ed wtqy rnyn ,'dcple' xnel siqede li`edy §¥¤¡¨
oi`e xdeh ini dl did ,i`cea cle did m` ixdy] `l e` cle o`k did
dpi`e ,wtqd lr d`ad serd z`hg d`iane ,[dcp mcl yeygl dl

,zlk`pïì òîLî à÷xkfl' wx 'dcple' `pzd dpy `l jkl - ¨©§©¨
eprinydl ick 'dawpleìëàðci`ce cle zclei ly oaxw d`iany - §¤¡¨

z` dwigxd `ny yygn xdeh ini dl oi`y `l` ,oaxwd lk`pe
.[dzcil

:dxifgde eci z` `ivedy xaer oipra dkld d`ian `xnbdáø øîà̈©©
,äãéì äàîè Bnà ,døéæçäå Bãé úà øaeò àéöBä ,àðeäiptn ¨¦¨¤¨§¤¡¦¨¦§¥¨¥¨

,dcil zaygp ci zcily(çë çì úéùàøá) øîàpLuxt zcil oipra ¤¤¡©
,dcedi ipa gxfe,'ãé ïziå dzãìá éäéå'z`ved dpkn dxezdy ixd ©§¦§¦§¨©¦¤¨

.'dcil' mya xaer ci
:`ped ax lr `xnbd dywn,äãeäé áø áéúî,`ziixaa epipy ¥¦©§¨

,øác ìëì úLLBç Bnà ïéà ,Bãé úà øaeò àéöBädpi`y rnyn ¦¨¤¨¥¦¤¤§¨¨¨
:`xnbd zvxzn .dcil z`neh d`nhéãéãì ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨§¦¦

àðeä áøc dépéî éì àLøtéîyxity ,`ped axn yexita izrny - ¦¨§¨¦¦¥§©¨
,jk `ziixad z`Leçì,dcil z`nehlúLLBç,[cid z`ivi zrn ¨¤¤

mle`dì ïðéáäé àì øäBè éîé,dl mipzep oi` -déaeø ÷éôðc ãò §¥©Ÿ¨£¦©¨©§¨¦¥
.cled aex `viy cr -

:ongp ax ly evexiz lr `xnbd dywnàäå[ixde-]Bnà ïéà' §¨¥¦
øîà÷ 'øác ìëì úLLBçzyyeg dpi` s`y rnyn ,epipy - ¤¤§¨¨¨¨¨©

:`xnbd zvxzn .dcil z`nehl,ééaà øîàepipyy dndðéà' ¨©©©¥¥¨
'øác ìëì úLLBçdpeekd,úLLBç ïðaøcî ìáà ,àúééøBàcî ¤¤§¨¨¨¦§©§¨£¨¦§©¨¨¤¤

:`xnbd dywn .dcil z`nh `dzy ci zcila exingd minkgyàäå§¨
øîà÷ àø÷z`vedy rnyn ,weqtn epic z` giked `ped ax ixd - §¨¨¨©

`l` dcil dpi` mlerl :`xnbd zvxzn .dxezdn dcil zaygp cid
àø÷e ,ïðaøcî`l` epi` `ped ax `iady weqtde -àzëîñà ¦§©¨¨§¨©§©§¨

àîìòafnx -.cala §¨§¨

äðùî
úìtnäcleíeèîeè,zeawp `le zexkf `l ea xkip oi`y - ©©¤¤§

ñBðéâBøcðàå,zeawp mbe zexkf mb el yiy cle dlitd e` -yiy oeik §©§§¦
wtq,dawp e` xkf `ed m`äá÷ðìå øëæì áLzdilr mixingn - ¥¥§¨¨§¦§¥¨

h ini dl yiy xkf zcleik,dzciln mirax`d mei cr wx dxd
dlitd m` oke .dzciln miireay jyn d`nhy dawp zcleike

mine`zøëæå íeèîeèe`,äá÷ðìå øëæì áLz ,øëæå ñBðéâBøcðà §§¨¨©§§¦§¨¨¥¥§¨¨§¦§¥¨
.dawp `ed qepibexcp`d e` mehnehd `ny wtq `ed oiicry iptn

dlitdäá÷ðe íeèîeèe`,ãáìa äá÷ðì áLz ,äá÷ðe ñBðéâBøcðà §§¥¨©§§¦§¥¨¥¥¦§¥¨¦§¨
iptn ,dxdh ini dyye miyiy mdixg`le d`neh ini xyr drax`

zxdhe z`neh ini ,xkf `ed wtqd m` elit`yjeza mirlaen xkf
.dawp ly

:clepk aeyg cle izni`n dpynd zx`anàöécledCzeçî- ¨¨§¨
,xa` xa` e`vie sebd jeza eixai` ekzgpyBà`l j` mly `viy

`l` ,ey`x jxc ekxckñøBñî,eilbx jxc [jtedn-]Baeø àöiMî §¨¦¤¨¨
eixai` aex -ãeìék àeä éøäm` j` .dcil z`neh d`nh en`eàöé £¥§¨¨¨

Bkøãkwitqn `l` cled aex `viy jixv oi` ,ey`x jxcàöiL ãò §©§©¤¥¥
BLàø áBø.celik aygi f`eBLàø áBø eäæéàåaex aeyg dn - Ÿ§¥¤Ÿ

,ey`xBzçct àöiMî.egvn - ¦¤¨¨©©§

àøîâ
xkfl ayz ,qepibexcp` e` mehneh zltnd ,oey`x oic :dpyna epipy
qepibexcp` e` xkfe mehneh ,mine`z dlitd m` ,ipy oice .dawple

:ipyd oicd lr dywn `xnbd .dawple xkfl ayz ,xkfeàzLä- ©§¨
dlitdyk m` ,dzrndéãeçì íeèîeè[envr ipta-]ñBðéâBøcðàå §§¥§©§§¦

øîà ,déãeçì`pzdy,äá÷ðìå øëæì áLz`ed xkf `ny wtqn §¥¨©¥¥§¨¨§¦§¥¨
,dawp e`dlitdøëæå íeèîeèe`àéòaéî øëæå ñBðéâBøcðàike - §§¨¨©§§¦§¨¨¦©§¨

df ote`a mby eprinydl `pzd jxvpoi` ixd ,dawple xkfl ayz
ezngn xingdl mikixvy ,i`ce xkf o`k yi oky ,yecig ztqez jka

.wtqd zngn dawpl mb yeygl yie ,xkfk
:`xnbd zvxznéøèöéàCs` lry iptn ,df oic eprinydl dpynd ¦§§¦

,dawp e` xkf wtq `ed ecal clepd mehnehymehneha mewn lkn
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קלה oifge` mipy` cenr gk sc ± oey`x wxtzereay

íéðè÷ íéçúô åì åøäèåmilecbdy minly mizn x`yk ,drax`n mizegtd Ð

migztd lk Ð ziaa `ed m` .drax`a egzt Ð zn :ol `niiwc .miphwd lr oilivn

la` ,migzt x`y z` livdl Ð ilin ipde .xedh Ð drax`n zegt gzt m`e ,mi`nh

zkqna opixn` ikde .ipy cvl d`nehd `iven gth gzet :opixn` `d Ð `ivedl

egzt Ð znd :(e dpyn b wxt) :zeld`

mixen` mixac dna .drax`a?z` livdl

Ð d`nehd z` `ivedl la` ,migztd

.gth gzetaïðçåé éáøyixc dilr biltc Ð

ezxev dlalazpy znc xninl irac ,yiwl

o`nk xn`c ,`nh Ð?.xfril` iaxkòáåøá
.awd raex == àìáè÷,äù÷å ÷åìù øåò

.úîä íò úôøùð äðéàåàøãåôàoa` =

leaiw zia zeieyry oebk ,ediiexze .yiiy

.xftzdl leki xtrd oi`y ,zevigneêøçéàã
éëåøçéà.xt` dyrp `le ,znd Ðïéðúåð ïéà

øäåè éîé äìclec ol `hiytc ab lr s`c Ð

.`edäúãéì ä÷éçøä øîéàmini dnk ixd Ð

ini exar xake ,mixa`l cled aex `viy

.ipnp zni`n opirci `le ,dly xdehéðúéð
äãðìå,mi`nh eidi d`xzy minc lky Ð

dil irai` ikde .xdeh ini dl eidi `ly

xnelk ,"dcple dawple xkfl ayz" :ipzinl

,dii`x mey `la d`nhn dawpc ,miireay

,dl didi `l xdeh inie .i`ed dawp `nlcc

,aexd `vie clil dligzdy mini dnk ixdy

(`,l) `wxit i`da onwle ."dcpl" epiide

seql d`xz m`y Ð xkf xkfed dnl yxtn

meil d`xze xefgze ,drax`e miyly

mei cr zlwlewn `dz Ð cg`e mirax`

.dpenye mirax`ïáø÷ äàéáî àðéîà äåä
ìëàð åðéàå:rnyn ,"dcpl" ipzc oeikc Ð

rnyn `wÐ `l i` `ed cle i` dil `wtqnc

"dawple xkfl" `l` ,"dcpl" ipz `lcn ol

oaxw d`iane ,`ed clec ol `hiyt i`cec

:xni` ,dl zil xdeh ini edine .lk`pe

.dzcil dwigxdãé ïúéåci zcil :`nl` Ð

.dcil diexwøîà÷ àø÷ àäå,`ped ax Ð

.dil ixw `ziixe`c dcil :`nl`äðùî
äá÷ðìå øëæìd`neh inie xkfl xdeh ini Ð

.dawpcãáìá äá÷ðì áùúied elit` Ð

ini lkc ,opilf` zeawp xza Ð xkf mehneh

jez mirlaen ,dxdhl oia d`nehl oia ,xkf

.dawp lyñøåñîoeyle ,eizelbxn jxc Ð

."edyxce `xwnd qxq" :enk ,`ed jetid

àøîâêéøèöéàmehnehc ab lr s` Ð

`kid ,dawpae xkfa opiwtqn dicegl

`gkenc ,`ed xkf :`nip dicda xkf cilizi`c

rnyn `w Ð dligz drixfd `idc `zlin

.olïáåì.ixwl dnec Ðíãåàmcl dnec Ð

.zecpùã÷î úàéá ìò ïéáééç ïéà`nlc Ð

xkf oi`c .dxfra oileg iziinwe ,`ed xedh

.oaela d`nhn dawp oi`e ,mce`a `nhnïéàå
äîåøú íäéìò ïéôøåùi`fg ik ,oilez `l` Ð

mce` oi`e ,`ed xkf :xninl `ki` Ð mce`

xninl `ki` Ð oael i`fg i`e .ea `nhn

.oilez jklid ,da `nhn oael oi`e ,`id dawp

ãçàë ïáåìå íãåà åàø,`nh jytp i`nnc Ð

Ð ycwn z`ia z`neh oiprl ikd elit`

.`nrh yxtnck ,oaxwn ixiht
åçìùú
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óøùðù,ezxeve mc` ly qetc xera did .wely xer :yexit Ð `lahw iab lr

.mixkip mixa` jezge ezxev Ð eilr sxyp inp ikcøîàxn` ongp ax

i`c .`ed dawp wtq xkf wtq qepibexcp`c ax xaqw Ð 'ek qepibexcp`e mehneh ax

wiqtc `de .`ed `wtq xaq i`ce `l` !mce`a `le oaela `l `nhi `l Ð `ed dixa

iqei iaxk (`,bt zenai) "lxrd" wxta ax

oizipznc iqei iaxk `l Ð qepibexcp`a

c ,weye dfga lik`n :xn`c ,mzdci`ce xkf

:mzd xn`wc `ziixac iqei iaxk `l` ,ied

`le ,`ed envr ipta dixa Ð qepibexcp`

.dawp m` xkf m` rcil minkg ea erixkd

.`wtq :xnelk `l` ,`ed `nlra dixa e`le

enk epiide ,"erixkd `l"c `pyil rnyn oke

`neic `xza wxtae oizrnya ax xaeqy

iek zeaxl Ð "alg lk" :xn`wc ,(`,cr)

iieaxl `xw jixhvi` :jixte .xeriy ivge

dixa" i`d .ied dixa Ð iekc :ipyne ?`wtq

epiax dywde .`wtq `le ,ynn dixa Ð "ied

zkqnc `ztqeza `ipzc :xega l`eny

e` yi` dfy xifp ipixd" :[ipy wxt] mixeka

:xne` iqei iax .xifp `ed ixd Ð "dy`

`le ,`ed envr ipta dixa Ð qepibexcp`

la` .dy` e` yi` m` rixkdl minkg elki

.dy` e` yi` wtq `l` ,ok epi` Ð mehneh

i`na ,wtq inp qepibexcp` iqei iaxl i`e

la`" i`n :cere ?`ede `nw `pz ibilt

wtq mlerlc :xnel yie ?"ok epi` mehneh

`l mehnehac ,mehneh wtql inc `le .`ed

Ð "minkg erixkd `le" dia ipzinl jiiy

xkf `vnp rxwpyk minrtlc ,oiey olek oi`c

.xxazdl leki ely wtqe ,dawp Ð minrtle

,dawp e` xkf e` Ð mlek qepibexcp` la`

:dpin `wtpe .edfi` minkg erixkd `l la`

.rxwpe ,dycwzp e` ,dy` mehneh yciw m`

:(` ,hk dpyd y`x) opixn` xtey oiprl mbe

Ð mehneh ,epin z` `iven Ð qepibexcp`

`le .epin epi`y `le epin `l `iven epi`

yxtn `l` ,`nw `pz` iqei iax bilt

.`id iqei iax dlek e` .`nw `pzc dizlin

erixkd `lc oeik :xn`we ,ibilt :inp i`

zeidl ezrca did `lc ,xifp epi` Ð minkg

dawp e` i`ce xkf ied ok m` `l` xifp

.wtq mlerl ied Ð erixkd `lc oeike ,zi`ce

øîàðùÐ 'ek i`ce xkf dawp cre xkfn

jixhvi` mehneh `nlya :dniz

yie xkf `edy mehneh yiy oeik ,ihernl

onf lk aezkd exhte ,dawp `edy mehneh

utwa dnda xyrna hrnnck ,wtq `edy

xn` i`ce ixiyr Ð ekezl oiepnd on cg`

wtq iab lirle .wtq ixiyr `le ,`pngx

i`xwn dl yixcc ,oal xryl dncw zxda

dnl ,qepibexcp` la` .(a,dq) xifp idlya

oleke ied wtqc ax xaqc oeik ,ihernl jixv

,dawp m` xkf m` `ilb `iny inw ,oiey

wxta zexekaa jixt ikde ?dil hrnn i`n`e

`d iab eteqa (mye a,`n) "oinen el` lr"

oi`y ,"xkfd" dhnl xne` `edyk :`ipzc

mehneh `ivedl Ð !?xnel cenlz

?`nw `pz `nili` ?ipn :jixte .qepibexcp`e

jixhv` Ð `ed `wtq qepibexcp` :xaqw

jixt mzdc :xnel yie ?`wtq ihernl `xw

m`e ?ihernl jixv i`n` Ð ied dawp m` `ilb `iny inwc oeikc ,`wtq ihernl `xw jixhv` :jixt ikdle ,dler iab aizkc `xizi "xkfd"n qepibexcp` hrnnc ,xity

`edy mrhn dl hrnnc xninl `ki` "dawp cre xkfn" :aizkc `kd la` .wtq `le ,`ed xkfc dpin rny ok m` .mixkf x`yn dpeync meyn ihernl `a Ð `ed xkf

cre xkfn" azknl ivn iedc ,edpip iherin ixzc :xnel d`xpe ?dawp iede ,dil hrnn "dawp"n e` ,xkf iede ,dil hrnn "xkf"n i` `prci `lc meyn ,wtq iede .dpeyn

cre dawpn" e` "mc`i`e .edpip iherin ixzc `nip `le ,mehneh inp opihrnn ,qepibexcp` opihrnnc `herin `iddn :inp i` .mehnehl cge qepibexcp`l cg `z`e ,"mc`

.`kti` e` ,`z` dawp ihernl "xkf" :`nip `lc Ð "dawp" azknl jixhvi` edl opihrnn "xkf"n
xn`
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åçìùú.ycwnn mi`nh geliy epiid Ðàéä øæòéìà éáød`neh oaxw oiprl irac Ð

,inhi` i`na rcic cr ze`neh x`ya era `lc ,opaxl la` .inhi` i`na rcic cr

."zi`ce dawp ,i`ce xkf" opiyxc `lc ,iaiign inp `kdíìòðå õøùäzlapa e`" Ð

."epnn mlrpe uxyõøù íìòä ìòepnn mlrp qpkpy dryae ,rcie `nhpy Ð

.aiig Ð d`nehùã÷î íìòä ìò áééç åðéàå
mlrpe ,d`nehl xekf ycwnl qpkpyk m` Ð

,ycwn dfy xeaq epi`y ,qpkpe ycwn epnn

.xeht Ð xkfp `viykeäìáðå õøù,eiptl Ð

dfi`a rcei epi`e ,mdn cg`a rbpy rcie

,eze` gky ycwnl `ayke ,rbp mdn

.xkfp `viyneøæòéìà éáømy xkf`c Ð

inhi` uxya m` rcic cr opirac :xaq ,uxy

.'ekäá÷ðìå øëæì åáåæ úà áæäyexcle Ð

`le ,daifa `nhn zi`ce dawp i`ce xkf :inp

.mehnehòøåöî úåáøì øëæìywen `edy Ð

`nhl d`nehd a` eizepirn zeidl ,afl

ike" :(eh `xwie) dia aizkc ,afk milke mc`

.'ebe "afd wexiàîè ñøç éìëì èøôoi`y Ð

.dxfrd on geliy oerhéìë àðéîà äåä
àì úåëúîipy ikdle ,geliy oerh Ð

bdepd oic el yiy lk :yxcnl dixeaica

.dewna dxdh epiidc ,dawpae xkfaìëåî
à÷ôð àîè,geliy ira zekzn ilk s`c Ð

`le ,dil ince mc` :opiyxc ded oigxk lre

.dxdh el oi`y qxg ilkäá÷ð ãò:rnyn Ð

yiy ,dawp cr xkfn `edy oic el yiy in lk

.dxdh odléëä éàxn`c oeik ,i`w lirl Ð

,mehneh `le i`ce xkf :geliy oiprl ax

`nhpy mehneh oebk inp ze`neh x`ya

.xhti Ð ycwnl qpkpe uxya e` znaøëæä
."xkfd jkxr dide" Ðøëæä øîåì ãåîìúÐ

.yixc `"däá÷ð íà.yixcw "m`" Ðàåää
äéì éòáéî."dawpe xkf" azknl Ð
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øîàiax :(a,bt zenai) "lxrd" idly opzc `de Ð `id xfril` iax ipn `d `ler

`l :mzd opixn` `d Ð xkfk dliwq eilr oiaiig qepibexcp` :xne` xfril`

:xn`w ikd `kdc xnel yi :inp i` .eilr oiaiig qepibexcp` xfril` iax xn` lkl

.xfril` iaxk "uxyd" yixc ,ycwn z`ia lr oiaiig oi` xn`c `pz i`dèøôilkl

el oi`y" qxb `le .`l eze Ð opiqxb qxg

"oilitz `vend" idlyac ,"dewna dxdh

epi`c meyn :xninl ira (a,cw oiaexir)

s`c ,ewgenl jixv oi`e .d`nehd a` dyrp

,cenlzd dihwp `ziixad on epi`c iab lr

lr s` ,uxy oicd `edc :mzd wiqnc meyn

xn`c :xn`z m`e .`ed d`nehd a`c ab

"mixac el`" wxtae (h) dheqc `nw wxta

dpgna qpkil xzen zn elit` :(`,fq migqt)

sqei zenvr z` dyn gwie" :xn`py ,diel

liw zn daxc` Ð "elit`" i`n ,'ebe "enr

dpgna elit`e ,dewna dxdh el oi`c ,ith

xn`c o`nl `ki`c :xnel yie !inp dpiky

uxy qipkn aiignc (a,cw) oiaexir idliy

,dewna dxdh el oi`c ab lr s` ,ycwnl

meyn ,ith aiign zn :inp i` .zn oicd `ede

.ig mc` oebk ,dewna dxdh epina yic

äåäivn ied Ð `l zekzn ilk `pin`

ilk" hwp `l` ,"shy ilk" hwpnl

.llgk `ed ixd axgc ,xingc meyn "zekzn

ãòoeyln Ð dewna dxdh el yiy xac lk

lk :rnync .qxhpewd yxitck ,yixc "cr"

yiy epiidc ,dawp cr xkfny oic el yiy in

`nh lk" :xn`z m`e .dewna dxdh el

yixac :xnel yie ?`z` i`nl ok m` "ytpl

.xity dil yixc (a,eq) migqta "mixac el`"

éàoeik :yexit Ð inp ze`neh x`ya ikd

el yiy inl "dawp cre xkfn" yixcc

x`ya mb `xw opinwen ok m` ,dewna dxdh

c mce`e oael e`lc ze`neh,milka ekiiy

eglyil `l inp uxye zn z`nehc ok m`e

.qepibexcp`e mehnehãåîìúÐ xkfd xnel

el` lr" wxtac :dnize .yixc "xkfd"c `"d

,`kd ip`y :opixn` (a,`n zexeka) "oinen

aizkc meyn :rnyn ,"mixkfd xkfd" :aizkc

xezi aiyg `l "xkfd"c `"d la` ,"mixkfd"

`yxc mey `ki` `nye ?qepibexcp` hrnl

.`"dn yixcc mzd

àä`ziixa jd Ð hrnn `l dicegl xkfn

zkqna gkenck ,dcedi iaxk `iz`

lr (a,elw) "dlinc xfrl` iax" wxta zay

dgec qepibexcp` :dcedi iax xn`wc `d

iax xn` lkl `l :`cqg ax xn`wc .zay

Ð ok xne` dz` m`y ,`ed xkf dcedi

mehneh `le Ð "xkfd" :`ipze ,jxri oikxra

:ipyne ?dlin iab `py i`n :jixte .dcedi iax ixac ,z`hg in yecwl leqt qepibexc` :`pipz inp op` s` :wgvi xa ongp ax xn`we .dcedi iax `xtq mzq :yexit .'ek

jixv daxc` dlin iabe ,"dawp"e "xkf" oeyln edl hrnn `le ,qepibexcp`e mehneh hrnl `xezi jixv oikxr iab `kdc :dniz `zyde ."xkf lk mkl lend" aizkc meyn

:xninl epivn dpde .dy` ihernl Ð "dpzpe" aizk `le "ozpe" aizkc meyn `l` ,qepibexcp`l `pixg` `xezi `kilc iab lr s` ,dil hrnn yecw iabe !zeaxl `xezi

ol zi` ithc meyn Ð dlinn yecw opitli `lc `de ."xkf lk"c `xw ilbc e`l i` ,opitli ded inp dline .oikxrn yecw opitli ,xkf llka ied `lc oikxra ilbc oeikc

ol zi` dlinn ,daxc`c Ð opitli oikxrnc iiepyl ivn `l ,'ek oikxr iab `de ?qepibexcp`e mehneh hrnl "xkf" aizkc `kid lke :jixtc `kde .`xnegl oikxrn slinl

`edyk :xn`wc ,qepibexcp`e mehneh hrnl `xizi `xw jixvnc (a,`n zexeka) "oinen el` lr" wxtae .`lewl oikxrn `le ,geliy epirhdl ick ,xkf llka iedc slinl

ef ixd" xn`y oebk ,dacp oaxwl `xw jixhv` mzd Ð xg` oaxw jixvdle dlerl exiykdl `ly `xnegl oikxrn opitli `le ,xnel cenlz oi`y dhnl "xkfd" xne`

dil liqt `lc rnyn (a,ar zenai) "lxrd" wxtac dyw j` .`xw jixhv` ikdle ,`xnegl dlinn `l` `lewl oikxrn opitli ded `lc ,yecw epi`y `lew iede ,"dler

dleqt dy`e ,dy` wtq `edy meyn ,oileqt eiyecw Ð ycwy qepibexcp` :xne` dcedi iax ,mzd opzc .dy` wtq yi` wtq iedc meyn `l` yecw oiprl dcedi iax

diwt`c :`pin` ded ,dicegl xkfc `herin ded i`e .dpeyn `edy itl ,dy`e yi` jxrn aezkd ehrnn ,dawp e` xkf `edc iab lr s` jxr iablc :xnel yie ?ycwl

dedc `yxc mey `ki` `ny ,`ed xkf i`e ,iieaxl `xw jixhvi` `d Ð `id dawp i` ,dlin iabe .`kti` oke ,xkf `ed elit` dawp jxra dinwe`e xkf jxrn `pngx

"c (a,`n) zexekac `idde .aezkd edaixc e`l i` ,dil opihrnnjixhv` `l `ed wtqc oeikc ,dcedi iaxk `iz` `lc xninl `ki` ,qepibexcp`e mehneh `le Ð "xkfd

.`id dcedi iax e`l jgxk lr `d la` `pixg` `nzqa epiid ,`id dcedi iax `xtq mzqc iab lr s`e .`wtq ihernl `xw
ikd
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קלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc - dcp(ipy meil)

eçlLzl`dazke dxzi dxezdy dfne ,'mEgNWY dpgOl uEgn §©¥¤¦©©£¤§©§
,mi`nhd lk z` glyl xn`p xaky xg` 'eglyz dawp cr xkfn'

a wxy ax yxecæéàcå øëeúéàcå äá÷ðmi`nh geliy oic yi ¨¨©©§¥¨©¨¦
,ycwndnàìåañBðéâBøcðàå íeèîeè.dawp wtqe xkf wtq mdy §Ÿ§§©§§¦

:axl di`x `iadl dvex `xnbddéì òéiñî àîéìreiq yiy xn`p - ¥¨§©©¥
,`ziixan axl,`ziixaa epipyyïáBì eàøL ñBðéâBøcðàå íeèîeè§§©§§¦¤¨¤

úà íäéìò ïéôøBN ïéàå ,Lc÷î úàéa ìò ïéáéiç ïéà íãBà Bà¤¥©¨¦©¦©¦§¨§¥§¦£¥¤¤
.äîeøzäm` s`eúàéa ìò ïéáéiç ïéà ,úçàk íãBàå ïáBì eàø ©§¨¨¤§¤§©©¥©¨¦©¦©

.äîeøzä úà íäéìò ïéôøBN ìáà ,Lc÷î:`xnbd zx`aneéàî ¦§¨£¨§¦£¥¤¤©§¨©
àîòè,ycwn z`ia lr oiaiig oi` mce` mbe oael mb e`xay epipy ©£¨
åàì`l m`d -,ycwndn mi`nh geliy oic mda oi`y exaqy llba ¨

'eçlLz äá÷ð ãòå øëfî' (íù) øîàpL íeMîmiyxeceéàcå øëæ ¦¤¤¡©¦¨¨§©§¥¨§©¥¨¨©©
eñBðéâBøcðàå íeèîeè àìå úéàcå äá÷ð.ax ly ezyxck §¥¨©¨¦§Ÿ§§©§§¦

:`xnbd dgecàì ,àleò øîà-`zxaeq `ziixady xn`z l ¨©¨Ÿ
,axk qepibexcp`e mehneha geliy oic oi`y weqtdn miyxecy`l`

épî àäzhiya ,`id in zhiya ef `ziixa -,àéä øæòéìà éaø ¨©¦©¦¡¦¤¤¦
gky jk xg`e `nhp dna rciy ina wx d`neh oaxw aiignd
m` mircei mpi`e e`nhpy qepibexcp`e mehneha j` ,ez`nehn
itk] d`neh oaxw aeig oi` mce`d e` oaeld zngn mz`neh

.[oldl x`aziyïðúcdpyna(:ãé úåòåáù)qpkpe bbyy `nh iabl , ¦§©
zlapA 'ebe rBY xW` Wtp F`' (a d `xwie) weqta xn`p ,ycwnl¤¤£¤¦©§¦§©
oaxw `iadl aiig df ixd ,'mW`e `nh `Ede EPOn mlrpe `nh uxW¤¤¨¥§¤§©¦¤§¨¥§¨¥

,cxeie dler,øîBà øæòéìà éaøzeaiz zekinqníìòðå õøMä' ©¦¡¦¤¤¥©¤¤§¤§©
'epnîwxy micnlõøL íìòä ìògkyy ote`a dzid ezbbyy - ¦¤©¤§¥¤¤

,ycwnd `ed eil` qpkpy mewndy rci j` uxya `nhpyáéiç àeä©¨
,oaxwáéiç BðéàåoaxwLc÷î íìòä ìò,uxya `nhpy xkf m` - §¥©¨©¤§¥¦§¨

.ycwnd `ed eil` qpkpy mewndy gky j`,øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥
aezkd jynday zeaizd zekinqn,'àîè àeäå epnî íìòðå'yi §¤§©¦¤§¨¥

y wiicle yexcläàîeè íìòä ìòqpkpe `nh `edy gkyy - ©¤§¥§¨
ycwnláéiç àeä,oaxwe .Lc÷î íìòä ìò áéiç Bðéàåxe`iaa ©¨§¥©¨©¤§¥¦§¨

mzwelgnïðéøîà,(:gi) zereaya `xnbaeäééðéa éàîedn - ¨§¦©©¥©§
,`aiwr iax ixacl xfril` iax ixac oia lcaddõøL ,äi÷æç øîàå§¨©¦§¦¨¤¤

eäééðéa àkéà äìáðeuxy eiptl eidy ote`a welig mdipia yi - §¥¨¦¨¥©§
llk `nhpy gkye ,rbp dna rcei epi`e mdn cg`a rbpe dlape

,`nh `edy xkfp ycwndn `viy xg`le ycwnl qpkpeéaøc§©¦
øæòéìà'epnn mlrpe uxy' xn`py dnn wiicndøáñickay ¡¦¤¤¨©

d`neha ycwn z`ia lr oaxw aiigzdlõøLa éà òãéc ãò ïðéòä¦©©§¨©¦§¤¤
énhéà äìéáða éà énhéàuxya `nhp m` dligza rciy jixv - ¦©¥¦¦§¥¨¦©¥

,`nhpy rciy witqn oi`e ,epnn mlrp dfe dliapa e`àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨
'`nh `ede epnn mlrpe' ly zekinqdn cneld,øáñcïðéòa àì- ¨©Ÿ¨¦©

mlrp dfe `nhpy rciy jka ic `l` ,`nhp dna rciy mikixv oi`
.epnn

dpyp qepibexcp`e mehneha lirl `ziixad oic cvik x`an `ler
:xfril` iax zrckåàì`l m`d -íúä øæòéìà éaø øîàdpyna - ¨¨©©¦¡¦¤¤¨¨

zereayacénhéà äìáða éà énhéà õøLa éà òãéc ïðéòaicky - ¨¦©§¨©¦§¤¤¦©¥¦¦§¥¨¦©¥
m` `nhp dna rciy jixv d`neha ycwn z`ia lr oaxw aiigzdl

,dlapa e` uxyaénð àëä,qepibexcp`e mehneh iabl o`k mb - ¨¨©¦
énhéà íãBàa éà énhéà ïáBìa éà òãéc ïðéòaaiigziy icka - ¨¦©§¨©¦§¤¦©¥¦§¤¦©¥

dawp `edy e` oael ici lr `nhpe xkf `ed m` rciy jixv oaxw
eqpkpe mce`e oael e`x m`y epipy df mrhne ,mce` ici lr `nhpe
iax zhiyke ,e`nhp dna mircei mpi` ixdy ,mixeht ycwnl

.xfril`áéiçéî äàîeè íeMî øîàc àáé÷ò éaøì ìáàm`y - £¨§©¦£¦¨§¨©¦§¨¦©©
efi`a rci `ly elit`e ,ycwn z`ia lr aiig `nh `edy rci

,`nhp d`nehénð àëäd`xy qepibexcp` e` mehneha o`k mb - ¨¨©¦
,mce`e oaeláéiçéî äàîeè íeMîd`neha ycwn z`ia lr aiig - ¦§¨¦©©

ax ixack `le .d`neh efi`a rci `ly s` ,`nh `edy rciy meyn
mehneha llk jiiy mi`nh geliy oic oi`y weqtdn yxecy

.qepibexcp`e

:ax ly ezhiy lr dywn `xnbdáøåmi`nh geliy oic oi`y xaeqd §©
,qepibexcp`e mehneha jiiy ycwndnàðL éàîxeqi`úàéa ©§¨¦©

Lc÷îd`nehaàìcmeyn ,mda jiiyáéúëcweqta xeziøëfî' ¦§¨§Ÿ¦§¦¦¨¨
,'eçlLz äá÷ð ãòå`weecy ax yxceéàcå øëæeúéàcå äá÷ðxeq` §©§¥¨§©¥¨¨©©§¥¨©¨¦

d`neha ycwnl qpkdl mdléëä éà ,ñBðéâBøcðàå íeèîeè àìå- §Ÿ§§©§§¦¦¨¦
,jk m`énð äîeøzdnexza erbp m` mb -óBøNð àì,dze`áéúëc §¨©¦Ÿ¦§¦§¦

d`nhl rxf zakW EPOn `vY xW`e aGd zxFY z`f' ,af z`neh iablŸ©©¨©£¤¥¥¦¤¦§©¤©§¨§¨
DzCpA deCde Da'äá÷pìå øëfì BáBæ úà áfäå,(bl-al eh `xwie) ¨§©¨¨§¦¨¨§©¨¤©¨¨§©§¥¨

`weecy ,'dawple xkfl' dazke dxezd dxziy dnn yexcpeøëæ̈¨
éàcåeúéàcå äá÷ð,mtebn z`veid d`neh ipic mda jiiyàìå ©©§¥¨©¨¦§Ÿ

añBðéâBøcðàå íeèîeè.mixedh eidi mce`e oael e`x m` elit`y §§©§§¦
:`xnbd zvxznàeääepi` 'dawpe xkf' daif iabl xn`py dn - ©

c ,xzeindéì éòaîeze` jixv -,÷çöé éaø øîàc ,÷çöé éaøãëì ¦¨¥¥§¦§©¦¦§¨§¨©©¦¦§¨
zaiz daif iabl xn`p'øëfì'ickòøBönä úà úBaøìafl eyiwdle ©¨¨§©¤©§¨

ìiab,åéúBðéòîoebk etebn mi`veid miwynd lk afy myk ,xnelk §©§§¨
mi`nhne d`nehd a` oic mdl yi eilbx ine ewex,mda rbepd z`

zaize ,d`nehd a` md ixd etebn mi`veid zepirn rxevn mb jk
'äá÷pìå'd`a daif iabl dxen`dúòøBönä úà úBaøì §©§¥¨§©¤©§©©

äéúBðéòîì.afk e`nhiy §©§§¤¨
mi`a daif iabl mixen`d 'dawpe xkf' zeaizy myk :`xnbd zl`ey

,qepibexcp`e mehneh hrnl `le ,zxg` dyxclénð éàämb - ©©¦
ycwndn mi`nh geliy iabl mixen`d 'dawp cr xkfn' zeaiz

déì éòaîdnn ,`ziixaa epipyy ,zxg` dyxcl mze` jixv - ¦¨¥¥
micnl ,'dawp cr xkfn' dazke mi`nh geliy iabl dxezd dxziy

`l` epi` mi`nh geliy oicyéîa,dawpe xkfk epicyBì LiL §¦¤¤
äøäèdliah ici lrñøç éìëì èøt ,äå÷nadxdh el oi`y ,`nh ¨¢¨©¦§¤§¨¦§¦¤¤

,ycwndn geliy oerh epi`y ,dxiaya ezxdh `l` ,dewnaéøác¦§¥
.éñBé éaø©¦¥

oiicr ,iqei iax ly ezyxcl weqtd jxvpy s` lr :`xnbd zvxzn
ixdy ,ax ly ezyxc z` epnn cenll lkepy weqta xezi yiïk íà¦¥

,qxg ilk hrnl wx `a weqtdy `edàðîçø áBzëð[dxezd-] ¦§©£¨¨
íãà''eglyzmc`y myky yexcpe ,'dawp cr xkfn' aezkz `le ¨¨

oic ea jiiy dewna dxdh el yiy xac lk jk ,dewna dxdh el yi
'dawp cr xkfn' dazky dfne ,qxg ilk hrnpe ,mi`nh geliy

.qepibexcp`e mehneh hrnl micnl
:uexizd z` zegcl `xnbd dqpnàîéz éëåzegcl dvxz m`e - §¦¥¨
'eglyz mc`' dxezd dazk `lyc meynàðîçø áúk éàíãà' ¦¨©©£¨¨¨¨

,'eglyzàðéîà äåäxne` iziid -,geliy oic jiiy mc`a `weecy £¨¨¦¨
a la`àì úBëzî éìk,icka ,'dawp cr xkfn' dxezd dazk okle §¥©¨Ÿ

.zekzn ilk daxp j` ,dewna dxdh el oi`y qxg ilk wx hrnpy
'eglyz mc`' weqta aezk did m` mb :uexizd z` `xnbd zayiin
mi`nh geliy zyxt zligza ixdy ,zekzn ilk mihrnn epiid `l
rExv lM dpgOd on EgNWie l`xUi ipA z` ev' (a d xacna) xn`p©¤§¥¦§¨¥¦©§¦©©£¤¨¨©

,'Wtpl `nh lke af lkeeîe' zeaizà÷ôð ,'Lôðì àîè ìëepiid - §¨¨§Ÿ¨¥¨¨¤¥§Ÿ¨¥¨¨¤¨§¨
epiid 'eglyz mc`' zeaizn epgxk lre ,zekzn ilk zeaxl micnl

zeaiz ok m`e .dewna dxdh mdl oi`y qxg ilk wx mihrnnøëæ'¨¨
'äá÷ðe,dxezd dazky,éì änìmdn yexcl ep` migxken `l` §¥¨¨¨¦
áøãëì.qepibexcp`e mehneh hrnl §¦§©

:`xnbd zl`eyàúàc àeä áøãëì délek àîéàådn lky xn`p - §¥¨¥§¦§©©£¨
'dawp cr xkfn' dxezd dazkymehneh hrnl wx jkn yexcl `a

.qxg ilk hrnl `le ,ax ly ezyxck qepibexcp`e
:`xnbd daiynïk íà,qxg ilk hrnl d`a `l dxezdy `ed ¦¥

äá÷ðe øëæ' áBzëð,'eglyz,'äá÷ð ãòå øëfî' éàîzaiz `l`'cr' ¦§¨¨§¥¨©¦¨¨§©§¥¨
`ede ,dawp cre xkfn jiiyy oic ea yiy xac lk zeaxl d`aãò©

,äå÷na äøäè Bì LiL øác ìk.qxg ilk hrnle ¨¨¨¤¤¨¢¨©¦§¤
:ax ixac lr dywn `xnbdéëä éàweqtdn yexcl yi ok` m` - ¦¨¦

dnl ,qepibexcp`e mehneha mi`nh geliy oic oi`y 'dawp cr xkfn'
mb ixd ,mce`e oael e`xyk `weec epic z` ax xn`énhéà ék¦¦©¥
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc - dcp(iyily meil)

,äMà Cøòì Léà Cøò ïéa ÷lçìjxrd z` yi cg` lkly xnele §©¥¥¥¤¦§¥¤¦¨
,weqta el aevwddxezd dtiqed ,xzein epi` weqtd seby oeike

.qepibexcp`e mehneh hrnl 'dawp m`e' 'xkfd' dazke
:dpyna epipy'åëå ñøBñî Bà Czeçî àöé`ed ixd eaex `viyn ¨¨§¨§¨

`viyn ey`x aex edfi`e ,ey`x aex `viy cr ekxck `vi ,celik
:`xnbd zx`an .ezgct,øæòìà éaø øîà`viay epipyy dn ¨©©¦¤§¨¨

pk aeyg epi` mixai` mixai` jzegndf ,eaex `viy cr cleeléôà£¦
m``viïänò Làøä,mixai`d x`y mr -`vi m`y mixne` oi`e ¨Ÿ¦¨¤

.eaex `vi `ly s` lr clepk aeyg `ed y`xdàì ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©Ÿ
eðLdf oicàlàote`aLàøä ïéàL`veiìáà ,ïänòm``vi ¨¤¨¤¥¨Ÿ¦¨¤£¨

øèBt Làøä) ïänò Làøä(.clepk aeyg `ed ixd ¨Ÿ¦¨¤¨Ÿ¥
:opgei iaxe xfrl` iax ewlgp dna zxxan `xnbdìàeîLãa àîéì¥¨§¦§¥

éâìôéî÷xnel yi m`d -,l`eny ly epica ewlgpyøîàc ¨¦§§¦§¨©
,íéìôða øèBt Làøä ïéà ,ìàeîLmine`z zxaern dzid ,xnelk §¥¥¨Ÿ¥¦§¨¦

ey`x z` `ived ltpd m` ,ezxev dxnbp `ly ltp mdn cg`y¤
z`ivi oi` ,ipyd cled clep jk xg`e ,dxifgde mgxd on dligz
on eixg` clepd z` zxhet dpi`e ,dcilk zaygp ltpd ly ey`x

.xekak aygp ipyd `l` ,dxekadxaeqd xfrl` iaxy yxtp ok m`e
iax eli`e ,l`enyk xaq clepk aeyg epi`y ey`x `viy jzegna

l`eny ly epic :`xnbd dgec .eilr wleg opgeiltpdy ote`a `ed
,jzegn epi`e mlyeéâéìt àì àîìò éleëc íìLampi` mlek - §¨¥§¥¨§¨Ÿ§¦¦

ixack `le clepk aeyg `ed ey`x `viyny mixaeq `l` ,miwelg
,l`enyéâéìt ék,ewlgp ote` dfi`a -altpøáñ øîc ,Czeçî- ¦§¦¦§§¨§©¨©

`weecy xaeq xfrl` iaxyacleáéLç÷c àeä íìLaeyg y`xd - §¨¥§¨¨¦
la` ,clepk df ixd y`xd `viyne ,sebd lkkáéLç÷ àì Czeçîa¦§¨Ÿ¨¨¦

.aeyg y`xd oi` -øáñ øîe,xaeq opgei iaxe -yénð Czeçîa ©¨©¦§¨©¦
áéLç.aeyg y`xd mb - ¨¦

àðéøçà àðLéì)ewlgpy dnn ,zwelgnd xe`iaa zxg` oeyl - ¦§¨©£¦¨
wiicl yi ,jzegna dxaicy epzpyn ixaca mi`xen`dcàîòè©£¨

`l e` clepk aygp ey`x z`ivia m` ewlgpyzngn `edàöéc§¨¨
Bð÷úk àä ,ñøBñî Bà Czeçî,ey`x jxce mly `vi m` j` - §¨§¨¨§¦§

miceny rnynyøèBt Làøäitl `vnpe .clepk aeyg `ed ixd - ¨Ÿ¥
c ,df weicìàeîLc eäì úéì eäééåøzlr miwleg mi`xen`d ipy - ©§©§¥§¦§¥
,l`enyíéìôða øèBt Làøä ïéà ìàeîL øîàc`viyk elit`e §¨©§¥¥¨Ÿ¥¦§¨¦

mly `viyky mixaeq opgei iaxe xfrl` iax eli`e ,ekxck mly
d ixd ey`x `viyncelik `e.(

:zwelgnd xe`iaa zxg` dhiy d`ian `xnbddì éðúîc àkéà¦¨§©§¥¨
dLôð étàa àúzòîL àäìiax ly mzwelgn z` epyy yi - §¨§©§§¨§©¥©§¨

.epzpyn xe`iaa ewlgpy `le ,envr ipta xn`nk opgei iaxe xfrl`
,epy jkeLàøä ïéà ,øæòìà éaø øîàaeyg ltp lyáBøk ¨©©¦¤§¨¨¥¨Ÿ§

d,íéøáà`vi m` ,clepk aeyg `ed mixai`d aex e`viay s` jkle ¥¨¦
.clepk aeyg epi` y`xd wxLàøä ,øîà ïðçBé éaøåaeygáBøk §©¦¨¨¨©¨Ÿ§

díéøáà.clepk aeyg `ed cala y`xd `viyk mb jkledhiy itle ¥¨¦
clea oia ewlgpy `vnp ,epzpyn lr dxn`p `l mzwelgny oeik ,ef

,jzegna oiae mlyéâìôéî÷åewlgpe -ìàeîLãaly epica - §¨¦§§¦§¦§¥
.eilr welg opgei iaxe l`enyk xaeq xfrl` iaxy ,l`eny

:opgei iax lr epzpynn dywn `xnbdïðz,epzpynaàöécled §©¨¨
Baeø àöiMî ,ñøBñî Bà Czeçîcled lyàeä éøäaeyg.ãeìék §¨§¨¦¤¨¨£¥§¨

:`xnbd zwiicnøîà÷cîipyd ote`a `pzdBà]ììkî ,ñøBñî [ ¦§¨¨©§¨¦§¨
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קלט oifge` mipy` cenr hk sc ± oey`x wxtzereay

÷ìçìdil dedcn ,`kd la` .mehneh hrnn `l Ð "m`e" `"d e`l i` ,jklid Ð

.`yxcl :dpin rny Ð "dawpe xkf" aizke ,"eglyz mc`" azknlùàøä åìéôàå
íäîòjzegn `vic `kidc ,i`w "jzegn"` Ð,cle aeyg oi` Ð y`xd `vi elit` ,

.eaex `viy críéìôðá øèåô ùàøä ïéàmine`z zclei oebk ,ltpd y`x `vi Ð

`l cg`e ,ezxev dxnbp cg` .drayl

,exifgde ,ltpd y`x `vie .ezxev dxnbp

oi`y .odkl xeka ied Ð eig` `vi jk xg`e

.dxekad on eixg` `ad z` xhet ltpd y`x

.l`enyc dil zi` xfrl` iaxeäéùôð éôðàá
ipznc o`n :ediipia `ki`e .oizipzn` `le Ð

`w "jzegn"`c rnyn Ð oizipzn` dl

elit` mlyac ,oxn`ck xninl `ki`e ,ibilt

o`ne .l`enyc dil zilc ,dcen xfrl` iax

inp mly`c :rnyn diytp itp`a dl ipznc

.l`enycae ,ibiltíéøáà áåøë ùàøä ïéà
i`c ,i`w ltpae .celik epi` Ð y`xd `vi Ð

`dc ,xn`c o`nl `kil Ð `niiw oaa

aex `viyn Ð ekxck `vi" :`id oizipzn

."ey`xåð÷úëxn`we ,dlgz `vi y`x Ð

.opgei iaxl `iywe ,`aex opiracøîà÷ éàî
jzrc `wlq ,"epwzk `viyn" iqei iax Ð

.`ed celi e`l `aexa qxeqncêúåçî
ñøåñîå.eizelbxn jxce jzegn =åð÷úë àä

.xhet y`xd Ð jzegn elit` ,ey`x jxc Ð

åð÷úë åáåø.jzegna opira ediiexz Ð

é÷úîãéáæ áø äì óopivxznc `vexizl Ð

.iqei iaxc `ail`éîð åáåø ñøåñîã ììëî
øèô àìe`l iqei iaxc oeik .dinza Ð

`vi" deeba ipzwck `l` ,i`w `weic`

i`w dlre ,"eaex `viyn qxeqne jzegn

Ð eaex witpc ab lr s` :xn`e iqei iaxc

`l inp eaex qxeqnc llkn ,epwzk inp opira

xht?.dinzaãéáæ áø øîà àìàiqei iax Ð

epwzk `d xn`c i`w `nw `pzc `weic`

iax xn`we jzegnc ab lr s`e xhet y`xd

epwzk `viy `l` xhet y`xd oi` iqei

jzegn la` miigl oi`veiy zecle x`yke

.xhet y`xd oi` epwzk elit`åð÷úëÐ

.xhet y`xd jzegn elit`åð÷úë àöéù éî
íééçì,jzegn la` .xhet y`xc `ed Ð

.eaex opira Ð epwzk elit`åéòãöÐ

.y"ltph= åùàø éðø÷ìöàù åùàø äáåâ
.óøåòääðùîåäî òåãé ïéàåxkf m` Ð

.cle `edy `id zrcei la` ,dawp m`øëæì
äá÷ðìåd`neh inie xkfc xdeh ini Ð

.dawpcáùú åàì íà äéä ãìå íà òåãé ïéà
äãðìå äá÷ðìå øëæìÐ d`xzyk ,xnelk Ð

e`l `nyc ,xdeh ini dl oi`y ,dcp `dz

xkf xkfed dnl yxtn `xnbae .`ed cle

z`neh meyn i`c ,xdeh mc dl oi`e li`ed

."dawp" ipzw `d Ð dcilàøîâäìéôäå
ixdy ,gex m` ,ltp m` :dn zrcei dpi`e Ð

.minl ltpäãðì áùú éàîàdl aizip Ð

.xkfc xdeh ini `dinäàìî äàöéùÐ

.xt`l dzvi zxaern dzidykäàáåea Ð

.zipwix meia÷ôñî øåëádid df `ny Ð

gex `ny e` ,xeka epi` eixg` `ade Ð cle

.`ed `ilrn xeka eixg` `ade Ð dlitd

`le milral enena lk`ie ,`ed wtq jklid

.di`xd eilr exiagn `ivendc ,odkléàäå
àåä èåùô.men `la lk`ie Ðúåôðèî.`"xiilb oirk ,dcil mcew cg` mei Ðéñåé éáø áéúî.iel oa ryedi iaxc` Ðäòåèdrci `ly dreh dy`a ixiinc `zipznn Ð

.dzcil zr
äùàä

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

éëä:opiqxbxn`oi`c Ð xn`w i`n 'ek qxeqn e` jzegn `vi i`pzk `tt ax

.celik iqei iaxl ied `l jzegne epwzk aexa e` qxeqne mly aexac `xaq

Ð epwzk `vie jzegn `d ,"qxeqne jzegn" `ziixaa opiqxbc `tt ax xn`we

.xfrl` iaxe opgei iaxc ediizbelt epiide ,xhet y`xd oi` iqei iaxle ,xhet y`xd

ììëîm`e Ð xhet `l inp eaex qxeqnac

elit`c xninl `z` iqei iax `nlce :xn`z

`ede ,xhet y`xd oi`e ,aex opira epwzk

m`c :xnel yie ?aexa ibq inp qxeqnac oicd

epwzk elit`" :xninl iqei iaxl dil ded ok

.xingdl `ay rnyn dede ,"eaex `viy cr

eaex `viyn" xn`wcn :ciaf ax ipyn jkl

rnyn Ð "`viy cr" xn`w `le ,"epwzk

jzegn `vi :xn`w ikde .lwdl `a iqei iaxc

Ð epwzk `d ,eaex `viy cr Ð qxeqn

cr e`) :xn`we liwn iqei iaxe .xhet y`xd

aeygy dn :yexit .miigl epwzk (`viy

`ziixaa yxtnck ,ey`x aex epiidc ,miig

.ey`x aex `viyn :xne` iqei iax ,jenqa

,`niiw xa Ð "miigl" :yxit l`ppg epiaxe

`l la` ,xhet y`xd `niiw xa `wecc

l`eny azezi` i`n` ,ok m` :dywe .miltpa

iqei iaxc oeik (a,fn zexeka) "xeka yi" wxt

.dizeek i`w

áùúab lr s` Ð dcple dawple xkfl

i`c ,dawpl ayz Ð `wtq wtq iedc

wtq meyn dawp z`nehn dl zxdhn

miyelya dz`x m` dpxdhp inp ikd .`wtq

`le ,`wtq wtqn cg`e mirax`e drax`e

,iccd` oxzqc ilew ixz iede ,xkfl yegip

`xnba dreha edine .(a,ck) lirl opiyxtck

.iwitq dnk `ki`c ab lr s` ,opixngn

åæådzdy `ly oebke Ð dtph `le li`ed

:xeni` ,dzdy m`c ,uega dndad

.dclie dtph
xni`
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xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc - dcp(iyily meil)

äúöiL äMà`idyk epiptln [d`viy-]äàìî,zxaern -äàáe ¦¨¤¨§¨§¥¨¨¨
`idyk ax onf xg`l,úéð÷éømiizqd ote` dfi`ae izn zrcei dpi`e ¥¨¦

,dpeixdäàéáäåd`ay mein dilr exare -ìL ,eðéðôìïéòeáL äL §¥¦¨§¨¥§Ÿ¨¨¦
mitevxïéøBäè,mc mda dz`x `ly -åokn xg`l,úBòeáL äøNò §¦§£¨¨¨

àîè ãçà,mei lk ea dz`xy -,øBäè ãçàåef ixd ,oibexiql ¤¨¨¥§¤¨¨
úLnLîwxøBàìmei lila -ìLLîçå íéLminid x`ye ,d`eal §©¤¤§§Ÿ¦§¨¥

.[` dlah d`x] mixeq`dúBà ïéìéaèîeel` miniaLîçå íéòLz ©§¦¦¨¦§¦§¨¥
.éànL úéa éøác ,úBìéáèmeyn mnrhedpnfa dliah'y mixaeqy §¦¦§¥¥©©

wtqa mbe ,dxdhd onf ribiyk cin leahl devn yiy ,epiidc ,'devn
wtq ciqtdl `l ick ,oiicr dxeq`y s` lr leahl dl yi ribd m`

devn.,íéøîBà ìlä úéáeleahzy dl icìLLîçå íéL.zeliah ¥¦¥§¦§Ÿ¦§¨¥
äðBøçàa àäzL äìéáhì dic ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø-ic ©¦¥§©¦§¨¥©¨©§¦¨¤§¥¨©£¨

dvexyk ,miwteqnd minid lk xg` zg` dliah leahl dl
.dpnfa dliah zeevn oi`y xaeqy ,xdhidl

:`pipg iaxa iqei iax ly eziiyew z` zx`an `xnbdàîìLa¦§¨¨
aòeáLdïBLàø`id [` dxey ` dlah d`x] dy`d ly d`ealàì ¨©¦Ÿ

,úLnLîikøîéày xnele yeygl yi -,àéä øëæ úãìBéeze`a §©¤¤¥©¤¤¨¨¦
a oke .mini zray d`nhe ,d`ay iptl epiptl d`ay meiòeáLdéðL ¨©¥¦

ik ,zynyn dpi` [a dxey ` dlah d`x]øîéàile`äá÷ð úãìBé ¥©¤¤§¥¨
,àéäa oke .dcildn miireay d`nhe ,epiptl d`ay mei eze`aòeáL ¦¨©

déLéìL,[b dxey ` dlah d`x]øîéàile`,àéä áBæa äá÷ð úãìBé §¦¦¥©¤¤§¥¨§¦
xg`l miiwp dray xetql dilre ,'dlecb daf' f` dzidy epiidc

oiicr dxeq` df reayae dz`neh ly miireayd.àlàaòeáL ¤¨¨©
déòéáø,[c dxey ` dlah d`x]iel oa ryedi iax itláb ìò óà §¦¦©©©

àéæç à÷c[d`exy-]àeä øBäè íc àäc ,LnLz ,ícezhiyl §¨¨§¨¨§©¥§¨¨¨
`linny oeik ,xenb cle zecleiy zexaern miyp aex xg` mikledy
dnc dcill mirax` mei cry xkf zcleik zegtd lkl daiygdl yi

`l` .xedhåàìdxeq`y ayiil oi` m`d -øúa ïðéìæà àìc íeMî ¨¦§Ÿ¨§¦©¨©
àaeødlitdy miyyeg `l` miypd aex xg` mikled oi`y -gex ¨

.'dxdh ini' llk dl oi`e
:`xnbd zl`eyéàî àlàoiax xn`y edn -éàî àðòãé àì' ¤¨©Ÿ¨©§¨©

.'àúáeézmeyn iriaxd reaya dxeq`y xaq `ed :`xnbd daiyn §§¨
cøîéàile`dúãéì ä÷éçøäxak df reayae ,d`ea iptl miax mini ¥©¦§¦¨¥¨¨

meyn `le ,wtqn d`nh mc d`exyk okle ,dzxdh ini eniizqd
dlitdy miyyegyxg` mikled ,zn`ae .'dxdh ini' dl oi`e gex

`ede zclei oaxw `iaz jkitle ,xenb cle dlitdy xnel miypd aex
.`pipg iaxa iqei iax ixack ,lk`i

x`ya drehd dy`d z` `ziixad dxq` recn zxxan `xnbd
l`ey .zereayd:`xnbd zéLéîç òeáL Cäd`eal,àeä øBäèc ©¨©£¦¦§¨

LnLz,[d dxey ` dlah d`x] ely oexg`d meia wx `le ,eleka §©¥
dzii`x zngn ixd ,eiptly reayd lka dz`xy it lr s`y
mpi` zei`xd x`ye ,reay eze` lk dcp ziyrp xak dpey`xd
cr zxzen zeidl dl yi eteqa zlaehyk ok m`e ,d`neh zetiqen

.d`xzy
:`xnbd zayiinóBña ïðé÷tñî àîBéå àîBé ìk ,éòéáø òeáL Cä©¨©§¦¦¨¨§¨§©§¦©§

äcð úlçúáe äãéìepnne xdehd ini xg`l oey`xd `ed `ny - ¥¨¦§¦©¦¨

,dcp ini ligzdl dkixvåmei mbàéðîúe ïéøNò[dpenye mixyr-] §¤§¦§©§¨
déôeb,[c dxey ` dlah d`x ,iriax reay seq `edy] envr -øîéà ¥¥©
ile`áúéîì àéòáe àéä äcð úlçzd`neha zayl dkixve - §¦©¦¨¦¨£¨§¥©
äòáLmini.dúcðìminid zyya zxq`p ezngnely mipey`xd ¦§¨§¦¨¨

dlah d`x] zxzipe zlaeh iriayd meid lila wxe ,iyingd reayd
.[d dxey `

:zl`eye `xnbd dtiqenameiãçå íéøNòd`ealseq `edy] §¤§¦§©
[b dxey ` dlah d`x ,iyilyd reayd,LnLzeze`y it lr s`y §©¥

meia ixd ,dl miyyegy daifl zxteqy miiwpd zrayl dler reay
`ziixad :`xnbd zayiin .ynyle leahl dleki xak iriayd

zhiyaïk úBNòì øeñà ,øîàc ,àéä ïBòîL éaø-meia ynyl ©¦¦§¦§¨©¨©£¥
dfànL`ly -÷ôñ éãéì àázdyeniy xg`l d`xz m`y ,xeqi` ¤¨¨Ÿ¦¥¨¥

.daf dzeida dyniyy `vnpe rxtnl dzxitq xzqiz
:`xnbd zl`eyàúøBàìcg`e mixyrd mei xg`ly dlila - §§¨

,LnLzdf dlil :`xnbd zayiin .miiwpd zray z` dniiq xaky §©¥
oey`xd `nhd reayd `edy] eleka dz`xy iriaxd reayl jiiy

xaecne ,[c dxey ` dlah d`x ,zereayd zxyr jeznäúàøLk§¤¨£¨
xak,áøòa.dxq`p cine ,dlild zligza epiidc ¨¤¤

:`ziixaa epipy,úBìéáè Lîçå íéòLz dúBà ïéìéaèîezia zrcl ©§¦¦¨¦§¦§¨¥§¦
a :zeliahd iaeig z` zx`an `xnbd .i`nyàn÷ òeáL[oey`xd-] ¨©©¨

àúåìéìa dúBà ïéìéaèî,zelild lka -c meynøîéàile`úãìBé ©§¦¦¨§¥§¨¨¥©¤¤
,àéä øëæzeliln cg` lkae ,d`ea iptly reayd inin cg`a ¨¨¦

ld z`neh ini eniizqd ea `ny wtzqdl yi oey`xd reayddci
dxey a dlah d`x] devn dpnfa dliahd ixde ,dliahd onf ribde

.[`
mbeaòeáLd,àúåìéìa dúBà ïéìéaèî éðLc meynøîéàile` ¨©¥¦©§¦¦¨§¥§¨¨¥©

,àéä äá÷ð úãìBécg` lkae ,d`ea iptly reayd inin cg`a ¤¤§¥¨¦
ly dcil z`neh ini eniizqd ea `ny wtzqdl yi df reay zeliln

.[a dxey a dlah d`x] dawp
[ipyd] df reaya dze` miliahn okeàîîéa,mei lk -meyn ¦¨¨

cøîéàile`,àéä áBæa øëæ úãìBé,d`ea iptly reayd inin cg`a ¥©¤¤¨¨§¦
dcild z`neh ini enz ea `ny wtqa oey`xd reaya mei lke
df reay inin mei lky `vnpe ,miiwp 'f zxitql dl zelrl ligzde
.[a dxey a dlah d`x] miiwp zxitql iriay `ed ile` wtqa [ipyd]

okeaòeáLd,àîîéa dì ïéìéaèî éLéìLcøîéàile`äá÷ð úãìBé ¨©§¦¦©§¦¦¨¦¨¨¥©¤¤§¥¨
,àéä áBæainin mei lk `linne ,d`ea iptly reayd inin cg`a §¦

,dly miiwpd zxitql iriayd `ed ile` wtqa [iyilyd] df reay
a dlah d`x] dcild z`neh ly miireay mez xg`l dligzdy

mb dze` miliahn reay eze`ae .[b dxeyàúåìéìazia zrcl §¥§¨¨
y ,i`nyeäééîòèì éànL úéamzhiyl -,(:àò ïî÷ì) éøîàc ¥©©§©§©§§¨§¦

,CBøà íBé úìeáèdxdhpe dz`neh ini xg`l dlahy zclei epiidc §©¨
,dzxdh ini seq cr dnexza lek`le zrbl dxeq` oiicr j` dlral

éòa[dkixv-]äìéáèdlild ixg` cre .dl` mini ly mneiqa ¨¥§¦¨
ribd dzr ile` wtzqdl yi dlil lk iabl ,d`ean cg`e mipenyd

.[ai-b zexey a dlah] mda zlaeh okle ,ef dliah ly dpnf
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oifge` mipya cenr hk sc ± oey`x wxtzereay

úéð÷éø äøæçå äàìî äàöéù äùàäzrcei dpi`e ,daexn onf seql Ðzni`

.dpeixd `viåðéðôì äàéáäåmireay dyly dl dayi epiptl d`ayn :xnelk Ð

`nyc ,`nh wtq df meic ,i`d ilek wc `le .d`ea mei mr ,lke lkn mixedh

o`kn` i`wc ,"xedh" dil ixw ikd elit`e ,epiptl dz`ay mcew meia ea dz`x

dz`ay :`zyd jzrc `wlq `wc .`adle

`l Ð epiptl dz`ayne ,meia epiptl

.dz`xãçàå àîè ãçà íéòåáù äøùòå
øåäèlka d`ex dzidy Ð `nh cg` Ð

eze` ly minid lky Ð xedh cg`e ,mei

.oixedh eid reayíéùìù øåàì úùîùî
ùîçå,iying reay seq lil `edy Ð

mei z`ivie ynge miyly zqipk lil `ede

.zynyn dpi` aeye ,drax`e miyely

ikd hwp i`n`e onwl yxtn olekc `nrhe

.mireay xyr dylyäúåà ïéìéáèîå
úåìéáè ùîçå íéòùúdliahc meyn Ð

meyne .onwl yxtn edleke .devn dpnfa

xyr dyly hwp zeliah ynge miryz ipd

cg` jeyn zeliahd onf wtqc ,mireay

icii`e ,xyr mipyc `blte ,mireay xyr

`pzc icii`e .dlek hwp `bltl jixvc

inp `pz ,xyr mipy epiidc ,"`nh reay"

yxtn ikde ."xedh xyr dyly reay"

.dinwléøáñ ììä úéáåùîçå íéùåìù
ixiaq ediiexze .onwl yxtn ediinrhe Ð

.devn dpnfa dliah :edläðåøçàáÐ

dliah dil zilc ,xdhze ixnbl weqtzyk

.devn dpnfa'åë ïåùàø òåáù àîìùá
.`zaeiz yxtn `zyd Ðúãìåé øîéà

øëæàéäoey`x reayc `neie `nei lke Ð

dcli dz`ay meia `nlc :iwetql `ki`

zray lke ,epiptl d`ay mcew zg` dry

.dcil ini zray eed el`d minidòåáù
ïåùàø.oey`x reay llka aiygw onwl `iz`c `nei Ðàéä äá÷ð úãìåé øîéà.ireay izxz jpd dcil ini ikyne ,dcli epiptl z`ay meiae ÐáåæáÐ

`azi `wc ab lr s`e .dzaifl miiwp dray `irae Ð dcill jenq itey dedc xrv `lae ,oitevx yly dz`xe ,dcli daif inic mei xyr cg` jezn `ny

.dzaif zxitql dl oiler oi` Ð oda d`ex dpi`y dcil ini :xaqwc .dl `wlq `l Ð dcil inia edpiwetql `ki`e li`ed ,miiwp xyr drax`éòéáø òåáù àìà
.dxaer dwfged ixdy ,`ed cle i`d ,ocli `ilrn cle miyp aex opixn` i` Ðùîùúmixaery mireayl `ed oey`x ixdy ,`ifg `w reay jdc ab lr s`e Ð

.xedh cg`e `nh cg` dilràåä øäåè íã éàä.xkfc mei mirax` ikyn izk`c Ðàáåø øúá ïðéìæà àìã íåùî åàìdl zile cle `la dl opiwtqne Ð

.iel oa ryedi iaxl dywe ,xdeh mcäúãéì ä÷éçøä øîéàmcew miax mini ixd :xni` `l` ,`ed cle e`lc wtq meyn e`l ,xdeh ini dl opiadi `lc i`d Ð

.`aex` opictwc xg`n ,`id oaxw za Ð dwigxd oiae daxw oia ,lk`pe oaxw d`ian oaxw oiprl la` .dzxdh ini dl elke ,dcli epiptl z`ayéùéîç òåáù
'åë ùîùú àåä øåäèãiriay lil cr zynyn `l i`n`e Ð?éòéáø òåáù ïðéðùîå,xnelk .xdeh ini seq dcil seql iwetql `ki` `nei lk ,mei lka dz`xy Ð

,mini dyy iying reayn ipnnl `irae .dcp zlgza dl opiwtqn ,iriax reay seq `edy ,dpenye mixyr mei jklid .dcp zlgz `id meide ,xdeh ini elk lenz`

reaydy Ð zynyn `l inp ,iyy reay zlgz `edy ,ipiny lile .epiptl z`ayn ynge miylyl xe` `edy ,zynyne zlaeh iriay lilae .zecp ini zray milydl

ixde ,daif inia iyyde ,`id dcp zlgz iriax reay `nlicc ,mlerl zynyn `l jli`e o`kn .dzii`x ini lka axran d`ex `idy onwl dl opinwenc ,`ed `nh iyy

zvwny ,iriay meia leahl dlekic ab lr s`e .zipiny reay zlgz lil zynyn dzid ,axran d`exy `l m`e .miiwpl xetqz ,xedh `edy iriay reaye .daf `id

dray dkixve ,daif inia edf :dly mi`nh mireay lka xnel yi mlerl oke .xq`c oerny iaxk dl opinwenc ,meia zynyn `l ikd elit` ,dxitq oiprl elekk meid

,mixedh mireay dyly dayi ef ixde ,zecp xg`l `l` daif oi`y ,daifa ewtql leki dz` oi` jytp i`nn Ð ziriax reay la` .miiwpl xetqz ,xedh reay lke .miiwp

zlgza dl opiwtqnc ,iriax ly oexg` mei wtq meyn mini dyy `l` iying reaya azinl `ira `le ,iwetql `ki`c `ed dcp zlgza jklid .dz`xc `ed iriaxde

.dcpãçå íéøùòá.dxitq ly miiwpl iriay meide ,d`neh ini elk xak Ð epiptl z`ay meia ea ,clil dzcil daxw elit` `dc .ynyz ziyily reay seq `edy Ð

.ynyz cg`e mixyr meia jklid .elekk meid zvwnc (`,e) `neic `nw wxta ,meia dafe af zliahc ol `niiweøîàã àéäynyl ,ok zeyrl xeq` :mipdk zxeza Ð

.dzliah meia daf÷ôñ éãéì àáú àîù.daf zynyn `vnpe ,dray lk miiwp eed `l `dc ,dpiipn lk dxzqy `vnpe ,yinyz xg`l d`xz `ny Ðùîùú àúøåàì
,`id dxedh izk` reay zlgz lila edin ,`ed `nh iriax reay i`dc iab lr s`e .meia `l` d`ex dpi`y ,`zyd jzrc `wlq `wc .ziriax reay zlgz lila Ð

.dlild ynyzeáøòáî äúàøùë éðùîå.axran `nh reay lka ze`xl dbedp `id oke Ðàúåìéìáseq `zyd [`ny] dl opiwtqn dlil lkac .dlile dlil lka Ð

.devn dpnfa dliahe ,`ed dzcill drayàéä áåæá øëæ úãìåé øîéàded oey`x reaye ,dcli epiptl z`ay mcew mini zray `ny :opixn` ipy reayc oey`x meie Ð

,dcil ini llka ied oey`x reayn zvw `nlc :iwetql `ki` `neie `nei lk ,ipy reay ini lk oke .dzaif zliah `dz ipy reay zlgz meia xgnle ,miiwpl dxitq

zray opirac meyn .dxitqd ini oilk `zyde ,dzcil dwigxd `ny iwetql `ki` mei lkac ab lr s`e ,meia dlah `l oey`x reay la` .dxitqd ini oilk `zyde

dxitqd ini oilk `zydc `wtq meyn ,dliah `ira ded `nw reayc oexg` meie .onwl yxtn ikde .eed `l wtq miiwp eed wtq okl mcewc ipde ,oi`ce epiptl miiwpd ini

.aiygw `l reaya `cg dliahc :oivxzn onwle .epiptl oixetq dray `ki`eéàåä äá÷ð úãìåé øåîéà àúåìéìálile ,mireay seq `pci`d :iwetql `ki` dlil lke Ð

.oilk `zyde ,dcli dz`ay meia `ny :opiwtqn oexg`àîîéá äì ïðéìáèî éùéìù òåáù.dxitq ini oilk `zyd :iwetql `ki` `nei lke ,`id aefa dawp zclei :xni` Ð

dz`ia mcew mini dyng :opixn` xgnle .`ed dxitq seqy ,cg`e mixyr ied meide ,mei mixyr ixd mireaye ,dcli epiptl z`ay mcew mini dyy `nlc Ð oey`x mei

.milk meide ,dcli dz`ay meia :xni` oexg` meie .milk meide ,dcliàúåìéìáeaya iwetql `kilc ab lr s`e ,dl oiliahn iyily reayc Ð.dawp zcil seqa iyily r

åäééîòèì éàîù úéázlke` dpi`e ,zlaeh `id mireay seql ixdy ,dyye miyy lk mei zleah `idy zclei epiidc ,jex` mei zleah :(a,`r dcp) oexg` wxta ixn`c Ð

:iwetql `ki` `ilil lk jklid .mipeny seq `edy ,cg`e mipeny xe`l leahl dkixvy i`ny zia ixn`we ."rbz `l ycw lka" :aizkck ,xdeh ini elkiy cr dnexza

.`ilil lka dlah `w `d seq seqc meyn Ð ol ztki` `l `l` ,ikda iwetql `ki` inp `nw reaye .epiptl z`ay mein mei mipeny (cr) milk `zyd
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øîéài`d dizrc` wiq` `l `pipg iaxa iqei iaxc :dniz Ð dzcil dwigxd

.xg` oipra llk yxtn `l `ziixae ,`iiepiy

éáø(a,fq dcp) `xza wxta ixq`c opaxk `iz`c oky lkc :dniz Ð `id oerny

`l` dliah xq` `l oerny iaxc rnyn `kdc :dyw cere !`ziixe`c ynyl

(a,fq my) `xza wxtae ,`wec yinyz

,dliahc :xnel yie !leahl dxeq`c rnyn

xeaic my) onwle .dexq` oi`xen`d

.'d zxfra yxtp ("la`" ligznd

äúàøùëoeik :xn`z m`e Ð axran

i`n` ,axran dz`xc

meyn `zelila i`ny zial dl opiliahn

`wec e`lc :xnel yie ?jex` mei zleah

dry ivga e` drya xnelk `l` ,axran

cin d`exe ,dlild zlgza zlaehe ,dlila

mcew ynyl d`a dzid m`e .dliahd xg`

.dcia zeyxd Ð dliah

òåáùáxeni` `zelila dl oiliahn `nw

zekix`d df Ð `id xkf zclei

i`ny zialc ,lld zial `l` jixv epi`

zleah meyn zelil mipeny lk dl oiliahn

epi` `zelilc `nw reay i`de .jex` mei

zelil dyy `l` ,`nnic mireay enk

reaye .dipy reay zlgz lile ,`nw reayn

zelil dyy epiid `zelila ,inp dipy

.iyily reay zlgz lile ,dipy reayn

.df oiprk epi` `nnia iyilye ipy reaye
mixyr

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

ìL eðéðôì äàéáäå ,úéð÷éø äàáe äàìî äúöiL äMàäL ¦¨¤¨§¨§¥¨¨¨¥¨¦§¥¦¨§¨¥§¨
øBäè ãçàå àîè ãçà úBòeáL äøNòå ,ïéøBäè ïéòeáL̈¦§¦©£¨¨¨¤¨¨¥§¤¨¨

¯ìL øBàì úLnLîíéòLz dúBà ïéìéaèîe ,Lîçå íéL §©¤¤§§¦§¨¥©§¦¦¨¦§¦
:íéøîBà ìlä úéáe .éànL úéá éøác ,úBìéáè Lîçå§¨¥§¦¦§¥¥©©¥¦¥§¦

ìLäìéáèì dic :øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø .Lîçå íéL §¦§¨¥©¦¥§©¦§¨¥©¨¦§¦¨
úLnLî àì ïBLàø òeáL àîìLa .äðBøçàa àäzL¯ ¤§¥¨©£¨¦§¨¨¨©¦Ÿ§©¤¤

éðL òeáL ,àéä øëæ úãìBé :øîéà¯äá÷ð úãìBé :øîéà ¥©¤¤¨¨¦¨©¥¦¥©¤¤§¥¨
éLéìL òeáL ,àéä¯àlà ,àéä áBæa äá÷ð úãìBé :øîéà ¦¨©§¦¦¥©¤¤§¥¨§¦¤¨

éòéáø òeáL¯íc àéæç à÷c áb ìò óà¯àäc ,LnLz ¨©§¦¦©©©§¨©§¨¨§©¥§¨
àlà ?àaeø øúa ïðéìæà àìc íeMî åàì !àeä øBäè íc̈¨¨¦§¨¨§¦©¨©¨¤¨
.dúãéì ä÷éçøä :øîéà ?"àzáeéz éàî àðòãé àì" éàî©¨¨©£¨©§§¨¥©¦§¦¨¥¨¨

!LnLz ,àeä øBäèc éLéîç òeáL Cä¯òeáL Cä ©¨©£¦¦§¨§©¥©¨©
.äcð úlçúáe äãéì óBña ïé÷tñî àîBéå àîBé ìk ,éòéáø§¦¦¨¨§¨§©§¦§¥¨¦§¦©¦¨
àéòáe ,àéä äcð úlçz :øîéà ,déôeb àéðîúe ïéøNòå§¤§¦§©§¨¥¥©§¦©¦¨¦¨£¨

.dúcðì äòáL áúéîì¯!LnLz ãçå íéøNòa¯éaø §¥©¦§¨§¦¨¨§¤§¦§©§©¥©¦
éãéì àáz ànL ,ïk úBNòì øeñà :øîàc ,àéä ïBòîL¦§¦©£©¨©£¥¤¨¨Ÿ¦¥

.÷ôñ¯!LnLz àúøBàì¯ïéìéaèîe" .áøòa äúàøLk ¨¥§§¨§©¥§¤¨£¨¨¤¤©§¦¦
ïéìéaèî àn÷ òeáL ."úBìéáè Lîçå íéòLz dúBà¨¦§¦§¨¥§¦¨©©¨©§¦¦

àúåìéìa dúBà¯àúåìéìa dúBà ïéìéaèî éðL òeáL .àéä øëæ úãìBé :øîéà¯úãìBé :øîéà ¨§¥§¨¨¥©¤¤¨¨¦¨©¥¦©§¦¦¨§¥§¨¨¥©¤¤
àîîéa ,àéä äá÷ð¯àîîéa dì ïéìéaèî éLéìL òeáL .àéä áBæa øëæ úãìBé :øîéà¯:øîéà §¥¨¦¦¨¨¥©¤¤¨¨§¦¨©§¦¦©§¦¦¨¦¨¨¥©

àúåìéìa ,àéä áBæa äá÷ð úãìBé¯.äìéáè éòa CBøà íBé úìeáè :éøîàc ,eäééîòèì éànL úéa ¤¤§¥¨§¦§¥§¨¨¥©©§©£©§§¨§¦§©¨¨¥§¦¨
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נדה.  פרק שלישי - המפלת חתיכה דף כט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc - dcp(oey`x meil)

,yxcndéøîà÷å éáúécoerny iax ly enrhy exn`e eayiy - §¨§¦§¨¨§¦
,awx eaexy s` ik ,`edøLôà éà,xtrd ltpy mewnaeaøé àlL ¦¤§¨¤Ÿ¦§

úBãéøt ézL[mixbxb-]ò ,øôòäãéøt ì[xbxb-],á÷ø ìL úçà §¥§¦¨¨©§¦¨©©¤¨¨
,xbxb eze` lhaeå`vnpdéì øéqçxeriy did ik ,exeriya xqg - §©¦¥

`ly cg` mewn didi `ly xyt` i` ,eppipra ok enke ,mvnevn skd

xityd z` lhan `ed ixde ,xityd lr dcild mc my daxzp
.xityd ly exeriy xqgpe ,mewn eze`ayeäì àðéîàåizxn`e - ©£¦¨§

,[ax iac opaxl dax] mdläaøcà-,xacd jtidàlL øLôà éà ©§©¨¦¤§¨¤Ÿ
ìò á÷ø úBãéøt ézL eaøé¦§§¥§¦¨¨©
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc - dcp(iyily meil)

äúöiL äMà`idyk epiptln [d`viy-]äàìî,zxaern -äàáe ¦¨¤¨§¨§¥¨¨¨
`idyk ax onf xg`l,úéð÷éømiizqd ote` dfi`ae izn zrcei dpi`e ¥¨¦

,dpeixdäàéáäåd`ay mein dilr exare -ìL ,eðéðôìïéòeáL äL §¥¦¨§¨¥§Ÿ¨¨¦
mitevxïéøBäè,mc mda dz`x `ly -åokn xg`l,úBòeáL äøNò §¦§£¨¨¨

àîè ãçà,mei lk ea dz`xy -,øBäè ãçàåef ixd ,oibexiql ¤¨¨¥§¤¨¨
úLnLîwxøBàìmei lila -ìLLîçå íéLminid x`ye ,d`eal §©¤¤§§Ÿ¦§¨¥

.[` dlah d`x] mixeq`dúBà ïéìéaèîeel` miniaLîçå íéòLz ©§¦¦¨¦§¦§¨¥
.éànL úéa éøác ,úBìéáèmeyn mnrhedpnfa dliah'y mixaeqy §¦¦§¥¥©©

wtqa mbe ,dxdhd onf ribiyk cin leahl devn yiy ,epiidc ,'devn
wtq ciqtdl `l ick ,oiicr dxeq`y s` lr leahl dl yi ribd m`

devn.,íéøîBà ìlä úéáeleahzy dl icìLLîçå íéL.zeliah ¥¦¥§¦§Ÿ¦§¨¥
äðBøçàa àäzL äìéáhì dic ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø-ic ©¦¥§©¦§¨¥©¨©§¦¨¤§¥¨©£¨

dvexyk ,miwteqnd minid lk xg` zg` dliah leahl dl
.dpnfa dliah zeevn oi`y xaeqy ,xdhidl

:`pipg iaxa iqei iax ly eziiyew z` zx`an `xnbdàîìLa¦§¨¨
aòeáLdïBLàø`id [` dxey ` dlah d`x] dy`d ly d`ealàì ¨©¦Ÿ

,úLnLîikøîéày xnele yeygl yi -,àéä øëæ úãìBéeze`a §©¤¤¥©¤¤¨¨¦
a oke .mini zray d`nhe ,d`ay iptl epiptl d`ay meiòeáLdéðL ¨©¥¦

ik ,zynyn dpi` [a dxey ` dlah d`x]øîéàile`äá÷ð úãìBé ¥©¤¤§¥¨
,àéäa oke .dcildn miireay d`nhe ,epiptl d`ay mei eze`aòeáL ¦¨©

déLéìL,[b dxey ` dlah d`x]øîéàile`,àéä áBæa äá÷ð úãìBé §¦¦¥©¤¤§¥¨§¦
xg`l miiwp dray xetql dilre ,'dlecb daf' f` dzidy epiidc

oiicr dxeq` df reayae dz`neh ly miireayd.àlàaòeáL ¤¨¨©
déòéáø,[c dxey ` dlah d`x]iel oa ryedi iax itláb ìò óà §¦¦©©©

àéæç à÷c[d`exy-]àeä øBäè íc àäc ,LnLz ,ícezhiyl §¨¨§¨¨§©¥§¨¨¨
`linny oeik ,xenb cle zecleiy zexaern miyp aex xg` mikledy
dnc dcill mirax` mei cry xkf zcleik zegtd lkl daiygdl yi

`l` .xedhåàìdxeq`y ayiil oi` m`d -øúa ïðéìæà àìc íeMî ¨¦§Ÿ¨§¦©¨©
àaeødlitdy miyyeg `l` miypd aex xg` mikled oi`y -gex ¨

.'dxdh ini' llk dl oi`e
:`xnbd zl`eyéàî àlàoiax xn`y edn -éàî àðòãé àì' ¤¨©Ÿ¨©§¨©

.'àúáeézmeyn iriaxd reaya dxeq`y xaq `ed :`xnbd daiyn §§¨
cøîéàile`dúãéì ä÷éçøäxak df reayae ,d`ea iptl miax mini ¥©¦§¦¨¥¨¨

meyn `le ,wtqn d`nh mc d`exyk okle ,dzxdh ini eniizqd
dlitdy miyyegyxg` mikled ,zn`ae .'dxdh ini' dl oi`e gex

`ede zclei oaxw `iaz jkitle ,xenb cle dlitdy xnel miypd aex
.`pipg iaxa iqei iax ixack ,lk`i

x`ya drehd dy`d z` `ziixad dxq` recn zxxan `xnbd
l`ey .zereayd:`xnbd zéLéîç òeáL Cäd`eal,àeä øBäèc ©¨©£¦¦§¨

LnLz,[d dxey ` dlah d`x] ely oexg`d meia wx `le ,eleka §©¥
dzii`x zngn ixd ,eiptly reayd lka dz`xy it lr s`y
mpi` zei`xd x`ye ,reay eze` lk dcp ziyrp xak dpey`xd
cr zxzen zeidl dl yi eteqa zlaehyk ok m`e ,d`neh zetiqen

.d`xzy
:`xnbd zayiinóBña ïðé÷tñî àîBéå àîBé ìk ,éòéáø òeáL Cä©¨©§¦¦¨¨§¨§©§¦©§

äcð úlçúáe äãéìepnne xdehd ini xg`l oey`xd `ed `ny - ¥¨¦§¦©¦¨

,dcp ini ligzdl dkixvåmei mbàéðîúe ïéøNò[dpenye mixyr-] §¤§¦§©§¨
déôeb,[c dxey ` dlah d`x ,iriax reay seq `edy] envr -øîéà ¥¥©
ile`áúéîì àéòáe àéä äcð úlçzd`neha zayl dkixve - §¦©¦¨¦¨£¨§¥©
äòáLmini.dúcðìminid zyya zxq`p ezngnely mipey`xd ¦§¨§¦¨¨

dlah d`x] zxzipe zlaeh iriayd meid lila wxe ,iyingd reayd
.[d dxey `

:zl`eye `xnbd dtiqenameiãçå íéøNòd`ealseq `edy] §¤§¦§©
[b dxey ` dlah d`x ,iyilyd reayd,LnLzeze`y it lr s`y §©¥

meia ixd ,dl miyyegy daifl zxteqy miiwpd zrayl dler reay
`ziixad :`xnbd zayiin .ynyle leahl dleki xak iriayd

zhiyaïk úBNòì øeñà ,øîàc ,àéä ïBòîL éaø-meia ynyl ©¦¦§¦§¨©¨©£¥
dfànL`ly -÷ôñ éãéì àázdyeniy xg`l d`xz m`y ,xeqi` ¤¨¨Ÿ¦¥¨¥

.daf dzeida dyniyy `vnpe rxtnl dzxitq xzqiz
:`xnbd zl`eyàúøBàìcg`e mixyrd mei xg`ly dlila - §§¨

,LnLzdf dlil :`xnbd zayiin .miiwpd zray z` dniiq xaky §©¥
oey`xd `nhd reayd `edy] eleka dz`xy iriaxd reayl jiiy

xaecne ,[c dxey ` dlah d`x ,zereayd zxyr jeznäúàøLk§¤¨£¨
xak,áøòa.dxq`p cine ,dlild zligza epiidc ¨¤¤

:`ziixaa epipy,úBìéáè Lîçå íéòLz dúBà ïéìéaèîezia zrcl ©§¦¦¨¦§¦§¨¥§¦
a :zeliahd iaeig z` zx`an `xnbd .i`nyàn÷ òeáL[oey`xd-] ¨©©¨

àúåìéìa dúBà ïéìéaèî,zelild lka -c meynøîéàile`úãìBé ©§¦¦¨§¥§¨¨¥©¤¤
,àéä øëæzeliln cg` lkae ,d`ea iptly reayd inin cg`a ¨¨¦

ld z`neh ini eniizqd ea `ny wtzqdl yi oey`xd reayddci
dxey a dlah d`x] devn dpnfa dliahd ixde ,dliahd onf ribde

.[`
mbeaòeáLd,àúåìéìa dúBà ïéìéaèî éðLc meynøîéàile` ¨©¥¦©§¦¦¨§¥§¨¨¥©

,àéä äá÷ð úãìBécg` lkae ,d`ea iptly reayd inin cg`a ¤¤§¥¨¦
ly dcil z`neh ini eniizqd ea `ny wtzqdl yi df reay zeliln

.[a dxey a dlah d`x] dawp
[ipyd] df reaya dze` miliahn okeàîîéa,mei lk -meyn ¦¨¨

cøîéàile`,àéä áBæa øëæ úãìBé,d`ea iptly reayd inin cg`a ¥©¤¤¨¨§¦
dcild z`neh ini enz ea `ny wtqa oey`xd reaya mei lke
df reay inin mei lky `vnpe ,miiwp 'f zxitql dl zelrl ligzde
.[a dxey a dlah d`x] miiwp zxitql iriay `ed ile` wtqa [ipyd]

okeaòeáLd,àîîéa dì ïéìéaèî éLéìLcøîéàile`äá÷ð úãìBé ¨©§¦¦©§¦¦¨¦¨¨¥©¤¤§¥¨
,àéä áBæainin mei lk `linne ,d`ea iptly reayd inin cg`a §¦

,dly miiwpd zxitql iriayd `ed ile` wtqa [iyilyd] df reay
a dlah d`x] dcild z`neh ly miireay mez xg`l dligzdy

mb dze` miliahn reay eze`ae .[b dxeyàúåìéìazia zrcl §¥§¨¨
y ,i`nyeäééîòèì éànL úéamzhiyl -,(:àò ïî÷ì) éøîàc ¥©©§©§©§§¨§¦

,CBøà íBé úìeáèdxdhpe dz`neh ini xg`l dlahy zclei epiidc §©¨
,dzxdh ini seq cr dnexza lek`le zrbl dxeq` oiicr j` dlral

éòa[dkixv-]äìéáèdlild ixg` cre .dl` mini ly mneiqa ¨¥§¦¨
ribd dzr ile` wtzqdl yi dlil lk iabl ,d`ean cg`e mipenyd

.[ai-b zexey a dlah] mda zlaeh okle ,ef dliah ly dpnf
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc - dcp(oey`x meil)

,yxcndéøîà÷å éáúécoerny iax ly enrhy exn`e eayiy - §¨§¦§¨¨§¦
,awx eaexy s` ik ,`edøLôà éà,xtrd ltpy mewnaeaøé àlL ¦¤§¨¤Ÿ¦§

úBãéøt ézL[mixbxb-]ò ,øôòäãéøt ì[xbxb-],á÷ø ìL úçà §¥§¦¨¨©§¦¨©©¤¨¨
,xbxb eze` lhaeå`vnpdéì øéqçxeriy did ik ,exeriya xqg - §©¦¥

`ly cg` mewn didi `ly xyt` i` ,eppipra ok enke ,mvnevn skd

xityd z` lhan `ed ixde ,xityd lr dcild mc my daxzp
.xityd ly exeriy xqgpe ,mewn eze`ayeäì àðéîàåizxn`e - ©£¦¨§

,[ax iac opaxl dax] mdläaøcà-,xacd jtidàlL øLôà éà ©§©¨¦¤§¨¤Ÿ
ìò á÷ø úBãéøt ézL eaøé¦§§¥§¦¨¨©
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`oifgeקמב mipy` cenr l sc ± oey`x wxtzereay

äîë øäåè éîé éãëîi`nw mireay xzal edcic `wtq dkyn Ðàúéùå ïéúù ?Ð

ilila ray odn dlah xak ,zeliah yye miyy ipdne .mipeny ixd Ð mireaye

.jex` mei zleahc `wtq jd meyn ,iyily reayéëð ïéúù åäì åùô òáù éðä ìã
àãçmiyelye ,mi`ad mireay dxyr jeza wtq jd meyn leahl dkixv oiicry Ð

mireayd zyely jeza dlahy ynge

mixyre dpey`xa dray ,mipey`xd

miyely ixd Ð zepexg` mizya dpenye

.rax`e miryz ixd Ð `cg ikp oizye ,ynge

àúøéúé äìéáèmiyy ded `zyd cr Ð

y`x meia oebk ,meia epiptl z`ac .rax`e

mipeny ekyne .`zxe`l delah`e ,oqip ycg

xii`c ryze mixyre oqipn miyely dlic

ixd Ð mei mipeny milk oeiqc cg`e mixyre

dxyr rax`e ,zelila zeliah mipeny

ixd Ð zepey`xd zereay ipy ly minia

z`ay opinwen `zyde .rax`e miryz

.ycg y`x `edy dlil zeynyd oia epiptl

seq wtq meyn `ilil `idda dlah`e

mixyr cr dly mipeny inp ikyne ,d`neh

,ycg y`x meia dz`a eli`k oeiqa cg`e

zeynyd oia eze`a `nlic iwetql `ki`c

lilc dliah `idde ycg y`xn `ede dcli

dpeny dl e`vnp .dl `tqezi` ycg y`x

dpenye mixyre ,dpey`x reaya zeliah

`iywe .yye miyely ixd Ð iyilye ipyc

dil ded ,zeynyd oia hwp i`n` :il

dlila epiptl z`ay `nwe`l?`xazqne

`pyila wcc ,zeynyd oia hwp ikdlc

,"mixedh mireay dyely" hwpc ,`zipznc

`ki` Ð zeynyd oia `ki` ik jklid

zeynyd oia `nyc ,xedh df mei ixwinl

dfd meide ,`ed xary meine ,`ed `nni

cr ikyn dizeliah edine .xedh elek

wtq zeynyd oiac meyn ,jdn cal mipeny

.`ililùîçå íéùåìùlld zia ixn`wc Ð

ediizciar i`n?.oiied `ipnze oixyr :ipyne

øîàãëxyr rax`e minia xyr rax` Ð

elila.d`neh ini seq wtq meyn oleke ,z

,ryze oixyr edl eed lld zialc oicd `ede

`ki` ,zeynyd oia d`ay opinwe`c oeikc

oia wtq meyn dlila zeliah dxyr yng

,dinwl dil opiazen `lc i`de .zeynyd

reaya cg :opipyne ,izixg` opiaze`c meyn

.`id reaya `cg inp jde ,ixiinw `léàä
éùéîç òåáù`nei lk ea d`ex dpi`y Ð

lka dl opilahne dcp seqa iwetql `ki`

meie mei lka dz`x iriax reayc zelil

seql zlaehe `id dcp zlgz `nlic oey`x

iying reay ly oey`x lil `edy dray

ly oey`x mei `nlic dlah inp ipy lile

i`ed ipy meie `ed xdeh inin iriax reay

`ede .zeliah dray edl eede ,edlek oke ,dzliah lil ied `pci`de dcp zlgz

`nh reay meyn dcp seq iwetql `ki` mixedh mireay ly zelil lkc inp oicd

`l yinyz lil `edc dynge miyely xg`lc zeliah lld zia `l` ,diptly

.onwl xn` ikde ,edpip yinyz mcew Ð lld ziac zeliah lkc .aiygwàéðîúá
àéâñ àâìôå.mireay dxyr ly iyiyz reay rvn`a `ede ,mipeny seqa dliah ini oilk `dc ,dxedhc zereay dylyd cal Ðòåáù.`ed `nh iriyz Ðúìéáè

äáæ.iriaxd cr melk dz`x `l efe ,zecp xg`l `l` daf oi`y ,lirl ziyixtck ,jka ewtql leki dz` i`y iriax reayn cal ,daifa iwetql `ki` `nh reay lkc Ð

.xedh reay lk ly iriay meia lahnl `irae ,dzaif zxitq inia iwetql `ki` xedh reay lkeàáé÷ò éáø.(`,hq dcp) oexg` wxtc Ðïåùàø òåáù óåñiriayd meia Ð

.epiptl mixetq dray `ki`e ,xedh epiptl dz`ay oey`x meie ,`ed mei zeynyd oia `nlic ,meia dlahiléøééî÷ àì òåáùá äìéáè àãçiaeze`l ol dedc oicd `ede Ð

`l jklid ,ixiinw `l reaya `cgc da zi` diteb `iepiy i`d `l` ,dz`a zeynyd oiae li`ed ,dcil wtq ly zelild zeliahl `zxizi dliah cer aeygilc lld zial

.jixtäðùîúìôîä.`ily Ðíéòáøà íåéì.dzliahl Ðãìåì úùùåç äðéà.mei mirax` lk elkiy cr ezxivi xnbp `ly Ðäãðìå`xnbae .cle `kil `nlic Ð

.xkf xkfed dnl yxtnøëæì áùú.cg`e mipenyl dawp zxiviy :`nrh ipzwck ,iwetql `kil dawpc mireay la` .`zyai dcila elit`e ,d`neh ini zray Ðàøîâ
äá÷ð éðú÷ àä.dpn miz`n llka yie ,mireay dl dedc Ðøäåè éîéì éà.xkfc xdeh ini `l` dl `di `ly xingdl Ð
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íéøùòoiac `zxizi dliah mr oiied ryze mixyrc ab lr s` Ð oxn`ck `ipnze

`iedc `zxizi dliah `iddc :qxhpewd yxit ,epiptl dz`ay zeynyd

aiyg `l i`ce `l` dl iayg i`ny zia `dc ,d`xp oi`e .aiygw `l reaya `cg

yxity enk d`xpe eiykr `l` epipta dzid `ly oeik reaya `cg `zxizi dliah

dliah aiyg `l lld ziac ezaeyza i"yx

`l ezc oeikc iyily reay zlgz lilc

reaya `cg `ixwin `l dcpdl opilahn

`l zelila dl oiliahnc i`ny zial la`

.reaya `cg ied

àëéàäåivn ded `ticr Ð daf zliah

mixedh mireay lkc :jxtinl

`l `zydc ,dcp meyn `zelila dl lahip

zqxibk d`xpe .reaya `cg `l` jixt

mireay lk ikd i`" :qixbc ,l`ppg epiax

:ipyne ,jixtc `kxit jd epiide ,"inp mixedh

.aiygw yinyz iptlcàîåé`iz`c `nw

m`e Ð `id mei zxney `nlic dlahp onwl

?ixiinw `l reaya cgc xn` `de :xn`z

`dc ,reaya cg `ied `l `zydc :xnel yie

meync :cere .reay seqa dliah inp `ki`

,ipy meia mb zlaeh mei zxneyc `yyg

:cere .epiptl z`ayk dz`x eiykr `nyc

,`nw reay lk dlahp mei zxneyc `nrhn

`wlq `le ,dcil seqa `wtqn `nei lkc

zxitq inil miler dcil ini oi`c ,xeniyl

lkn jxtinl ivn dedc :dyw edine .dzaif

`nein `l` jixt `le ,ziyixtck ,reay

.`nw

òîùrny :hwpinl ivn ded Ð zlz dpin

oi` oda d`ex dpi`y dcil inic dpin

:mz epiax xne` `l` .dzaif zxitql oiler

`niiwc ,oiler oi`y cenlzdl dil `hiytc

,(`,fl dcp) "mizek zepa" wxt seqa iia`k ol

zxfra yxtp onwle .m"bw l"rin c"nl `ede

i`ny zialc dxaq `ziixa jdc :dnize .'d

"mizek zepa" wxtae ,oiler oi` lld ziae

izy i` iele axc `zbelt iab (a,dl my)

`ziixa `ki` ,cg` oiirn e` od zepiirn

:xnel yie ?oiler lld ziale i`ny zialc

.ediiail` `ed i`pz ixzc

òîùåwqt jk Ð devn dpnfa dliah dpin

i`ny ziak dkldc l`ppg epiax

iaxa iqei iaxc `hiytc :dnize .lld ziae

i`ny zia dilr ibilt `lc xn`i dcedi

dy` jl oi`y mei lka miyrne ,lld ziae

zliah onfa `le dcp zliah onfa zlaeh

`xza wxtae .dafe mei cbpk mei zxney

edlek `pci`d ickn :xn` inp (a,fq dcp)

,iriayc `nnia edpilahip ,edpiey zeaf wtq

.mrt meya meia oilaeh eid `ly :rnyn

dliah zexdf`a cqiy owfd edil` epiaxe

xfril` iaxk cqi inp ikdc .`zklidk `lc cqi ,elek milicb drax` lr dpnfa

opiyxcc ol `niiwe ,herine ieaix yixcc ,oilzp oilwqp lk :xn`c (`,dn oixcdpq)

.zlfbp dpi` rwxwc ol `niiw `dc ,ihxte illk
xney
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CBøà íBé úìeáè éøîàc ìlä úéáìe¯,äìéáè éòa àì §¥¦¥§¨§¦§©¨¨¨¥§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc - dcp(iriax meil)

.i`ny zia itl ,zeliahd ly llekd oeaygd z` zx`an `xnbd
:`xnbd dywnäøäè éîé éãkîixd -eniizqdy okzi mda minid ¦§¦§¥¨¢¨

,dawp dcli m` ef dy` ly xdehd ini,eåä änkmiireaydn ueg ©¨£
,lirl epipn xaky mipey`xdàzéLå ïézL,dyye miyy -mez cr ¦¦§¦¨

cer dcliy oeik ,[ai dxey ` dlah d`x] epiptl d`eal mei mipeny
xtqnne .dcild xg`l mei mipeny miniizqn xdehd inie d`ea iptl

dfìcd ly zelild zray z` cxed -òeáLdéLéìLlirl xaky ©¨©§¦¦
(:èë)x`azddì ïðéìaèàcdlah d`x] mda dze` miliahny - §©§§¦©¨
xey `ok m`e ,[b deäì eLt[exzep-]àãç éëð ïézLzegt miyy - ©§¦¦§¦£¨

caln mda leahl dkixvy zelil dryze miying cer epiidc ,cg`
ixde ,mipey`xd zereayd zyely ly zeliahdàãç éëð ïézL¦¦§¦£¨

åcerLîçå ïéúìúzyely ly zeliahd [ynge miyely-] §§¨¦§¨¥
lkd jq ,mipey`xd zereayd,ïééåä òaøàå ïéòLz,dyw ok m`e ¦§¦§©§©¨§¨

Lîçå ïéòLz,`ziixad dhwpy zeliaheäéézãéáò éàîdn - ¦§¦§¨¥©£¦§©§
:`xnbd zayiin .dliah cer dtqep okidn ,xnelk ,o`k mdiyrn

,ézôcî äéîøé áø øîàxaecnúàaL ïBâk[d`ay-]ïéa eðéðôì ¨©©¦§§¨¦¦§¦§¤¨§¨¥¥
dì ïðéáäéc ,úBLîMäleahl dl mixeny -àúøéúé äìéáè- ©§¨§¨£¦©¨§¦¨§¥§¨

lk jq ribn jke ,[` dxey ` dlah d`x] d`ay dlil eze`a ,ztqep
.[oexg` xeh ` dlah d`x] ynge miryzl zeliahd

zl`ey .lld zia itl `ziixaa zeliahd oeayg z` zxxan `xnbd
:`xnbdéòa àì CBøà íBé úìeáè ,(:àò ïî÷ì) éøîàc ìlä úéáìe§¥¦¥§¨§¦§©¨Ÿ¨¥

Lîçå ïéúìz ,äìéáè,ehwpy zeliahdeäéézãéáò éàîdn - §¦¨§¨¦§¨¥©£¦§©§
zeliah dpenye mixyra dl ic `l recn ,xnelk ,o`k mdiyrn.

:`xnbd daiynàéðîúe íéøNòdekixvd odnïøîàãk,(:hk) lirl ¤§¦§©§¨§©£¨¨
aeéLéîç òeáL Cäd`ealïðéìaèî[dze` miliahn-]àéìéì ìk ©¨©£¦¦©§§¦©¨¥§¨

àéìéìå,[d-c zexey ` dlah d`x]cøîéàile`.àéä äcð óBñ §¥§¨¥©¦¨¦
dz`xy iriaxd reayd inin cg` lk iabl wtzqdl yiy ,xnelk
oey`xd `ede xdehd inin oiicr did el mcewd meid ile` ,mda
dkixv iyingd reayd zeliln cg` lka `linne ,dzcip zxitql
cer zlaehy `vnp .dzecip ini meiq onf dzr ile` wtqn leahl

.zeliah ynge miyely lkd jqae ,zeliah ray
:`xnbd zl`ey .`ziixad dhwp da `nbecd z` zxxan `xnbd

ïéòeáL øNò`ziixaa `aedyzyely xg`l dy`d lr exary ¤¤¨¦
,mipey`xd zereaydéì änìixd ,mhwepl jxved dnl -àéðîúa ¨¨¦¦§©§¨

àbìôe[ivge dpenya-]ébñ,witqn did -miniizqn f`y oeik ©§¨©¦
mdizelila leahl dekixvdy dawp zcil ly xdehd ini mipeny

jex` mei zleah wtq zngn.eprinydl `ziixad d`ay dn dfy ,
:`xnbd daiynòeáLc àbìt àðúc éãééàhewpl jxvedy oeik - ©§¥§¨¨©§¨§¨©

,zlaeh oiicr eay iriyzd reayd ly oey`xd eivg z`déì ÷éqî©¦¥
,elek z` xak `iad -òeáL àðúc éãééàå`edy dfàîèdz`xy - §©§¥§¨¨¨©¨¥

,elekaøBäè òeáL énð àðzly dey xtqnl ribdl ick ,eixg`y ¨¨©¦¨©¨
.mixedhe mi`nh zereay

dkixvy zeliah cer `ziixaa eayged `l recn zxxan `xnbd
:`xnbd dywn .leahl.äáæ úìéáè àkéàäåiyyd reaydn lgdy §¨¦¨§¦©¨¨

'f zxteqe ,daf ea ziyrp ile` wtzqdl yi `nh reay lka ,d`eal
,dzii`x zwqtdl iriayd meia zlaehe eixg`y reaya miiwp

.el` zeliah mb eaiygd `l recnezeliahd z` :`xnbd zayiin
éðôìcd xzid,LéîLz,[d dxey b dlah d`x] ynge miyely meia §¦§¥©§¦
áéLç÷`ziixaael` zeliah j` ,lld zialøçàìcxzid ¨¨¦¦§©©

d.áéLç÷ àì ,LéîLz©§¦Ÿ¨¨¦
:`xnbd dywnáéLçc ,éànL úéáìezeliah mb,LéîLz øçàìc §¥©©§¨¦¦§©©©§¦

,lirlc zeliahd oeaygn gkeny itk.äáæ úìéáè énð áBLçéð¦§©¦§¦©¨¨
:`xnbd zayiinadekixvdy zeliahzngnéøééî÷ äãéìzwqer - §¥¨¨©§¦

,`ziixadj`adekixvdy el`zngn.éøééî÷ àì äáéæ §¦¨Ÿ¨©§¦
:`xnbd dywnàkéàäåwtq zngny zeliaháBæa úãìBéepny §¨¦¨¤¤§

:`xnbd zayiin .`ziixaawtq ly zeliah,áéLç÷ áBæa úãìBéik ¤¤§¨¨¦
wtq ly zeliah la` ,dcil mr ze`a mewn lknàúãéøb äáéæ- ¦¨§¥§¨

,cala.áéLç÷ àìŸ¨¨¦
:`xnbd dywn .zetqep zeliah iabl xxal dtiqen `xnbd

ïn÷ì àéúàc àn÷ àúòeáLepiptl d`ay oey`xd reaya - ¨£¨©¨§¨§¨§©¨

àîBéa dìaèéìdcliy okzi ixdy .mei lk leahl dekixviy - ¦§§¨§¨
wtzqdl yie ,epiptl d`ay mcew xzei e` reay daf dzeidaàîìéc¦§¨

[`ny-]àîBéå àîBé ìk,df reay inindì eîéìL[enlyp-]ea ¨¨§¨§¦¨
draymiiwpdãéc íéøeôñz`neh ini xg`l dxtqy ,dly - §¦¦¨

.meia ,dzliah onf `ed dzre ,dzcilxnbd zayiin:`épî àä- ¨©¦
zhiya ef `ziixa,øîàc ,àéä àáé÷ò éaøelri miiwp miniy icky ©¦£¦¨¦§¨©

daf zxitqlïðéòaeidiy mikixv -íéøeôñmiwecae,eðéðôao`ke ¨¦©§¦§¨¥
.epiptl d`ay iptl dnvr dwca `l ixd

a ,mewn lkn :dywne day `xnbd,àn÷ òeáL óBñ,iriayd meia ¨©©¨
dìaèéìwecae xetq reay eze` lk ixdy ,[` dxey b dlah d`x] ¦§§¨

d`a ea zeynyd oia onfy xyt`y oeik ,oey`xd meid s`e ,epipta
.epipta xtqp eixg`y meide ,mcewd meidn aygp:`xnbd zayiin

oeik ef dliah dzpnp `l j` ,df meia leahl dkixv ok`dliahay
`idywxéøééî÷ àì òeáLa ãç.`ziixad ©§¨©Ÿ¨©§¦

:`xnbd dywnïn÷ì àéúàc àn÷ àîBéoey`xd meia -d`ay ¨©¨§¨§¨§©¨
epiptlàéä íBé ãâðk íBé úøîBL àîìéc ,dìaèéìxyt`y - ¦§§¨¦§¨¤¤§¤¤¦

`id ixde ,miinei e` mei jyna daif mc dz`x epiptl d`ay iptly
df mei dxtqy o`ke ,zlaehe zeiwpa cg` mei zxteqy 'dphw daf'

:`xnbd zayiin .[` dxey b dlah d`x] ea leahl dl yi epiptaok`
oeik ef dliah dzpnp `l j` ,leahl dkixvyazaiigzny zeliah §

oicnéøééî÷ äìBãb äáæj` ,`ziixadazaiigzny zeliahoicn ¨¨§¨¨©§¦§
.éøééî÷ àì ,äpè÷ äáæ̈¨§©¨Ÿ¨©§¦

:znkqn `xnbdúìz dpéî òîLmicnel `ziixad ixacn - §©¦¨§¨
.` :mipic dyelydpéî òîLzhiyayàéä àáé÷ò éaø,zkled §©¦¨©¦£¦¨¦

ïðéòa ,øîàceidiy mikixv -dafd zxitq iniíéøeôñmiwecae §¨©¨¦©§¦
eðéðôa.a .dl elriy ickdpéî òîLezhiya mbyàéä ïBòîL éaø §¨¥§©¦¨©¦¦§¦
,zkled,ïk úBNòì øeñà íéîëç eøîà ìáà ,øîàcmeia ynyl §¨©£¨¨§£¨¦¨©£¥

,dafd zxitql iriaydànL`ly -÷ôñ éãéì àázm` ,xeqi` ¤¨¨Ÿ¦¥¨¥
dyeniy xg`l mc d`xz.b .mei eze`adpîæa äìéáè dpéî òîLe§©¦¨§¦¨¦§©¨

,äåöî.lld ziae i`ny zia itl ¦§¨
:`ziixad meiq z` zx`an `xnbd,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaøå§©¦¥§©¦§¨¥

äðBøçàa äìéáhì dic-minid lk xg` zg` dliah leahl dl ic ©¨©§¦¨¨©£¨
,xdhidl dvexyk ,miwteqndåc xaeqdpîæa äìéáè ïðéøîà àì §Ÿ¨§¦©§¦¨¦§©¨

.äåöî¦§¨

äðùî
zx`ane ,zclei wtqa zncewd dpynd oirk oecl dtiqen epzpyn

:dxdhde d`nehd ini oipra bdpz cvikúìtnä`ilyíBéì ©©¤¤§
íéòaøà,dlahy f`n,ãìåì úLLBç dðéàd`neh ini zbdep dpi`e ©§¨¦¥¨¤¤§¨¨

dlitd m` j` .zclei ly dxdheíBéìdáLz ,ãçàå íéòaøà §©§¨¦§¤¨¥¥
xn`py oicl yeygzeìzcleiå ,øëæxn`py oicl mbìzclei,äá÷ð §¨¨§§§¥¨

oeik,cle my didy okziyäcðìeezxivi dxnbp `ly zyyeg mbe - §¦¨
.mc d`exyk dcpk z`nhp jkle ,llk xdeh ini dl oi`e

,øîBà ìàòîLé éaøl dlitd m`ãçàå íéòaøà íBézyyeg dpi` ©¦¦§¨¥¥©§¨¦§¤¨
`l` ,dawpláLzwx yeygzeäcðìe ,øëæìxdeh ini dl oi`y - ¥¥§¨¨§¦¨

.llkl dlitd m` la`äá÷ðìå øëæì áLz ,ãçàå íéðBîL íBé§¦§¤¨¥¥§¨¨§¦§¥¨
,äcðìe.dawpl mb yeygl dkixvy epiidc,`ed mrhdeøëfäL §¦¨¤©¨¨
øîâðezxevãçàå íéòaøàì,meiåeli`äá÷päwx dzxev zxnbp ¦§©§©§¨¦§¤¨§©§¥¨

ìãçàå íéðBîLwx zyyeg cg`e mirax` meil zltnd okle ,mei ¦§¦§¤¨
.xkfläá÷pä úéiøa ãçàå øëfä úéiøa ãçà ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¤¨§¦©©¨¨§¤¨§¦©©§¥¨

y ,mieyäæå äæl mzxev zxnbpãçàå íéòaøà,`nw `pzk oicde ,mei ¤¨¤©§¨¦§¤¨
xkfl od zyyeg dpexg`d dzliahl cg`e mirax` mein zltndy

.dawpl ode

àøîâ
.xkf zcill yygd epzpyna dpyp oipr dfi`l zxxan `xnbd

:`xnbd dywnøkæeä änìzcill zyyegy `yixaéà .øëæm` - ¨¨§©¨¨¦
ickìdray zbdepy eprinydäàîeè éîé,xkf zcleikéðz÷ àä §§¥§¨¨¨¨¥

zcleik d`neh ini miireay zbdepy,äá÷ðini mda milelk xake §¥¨
.xkfd ly d`nehdéàåick m`e -ìeprinydmiyely wx dl yiy §¦§

dylyeäøäè éîé,dawp zcleik dyye miyy `le ,xkf zcleik §¥¨¢¨
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קמג oifge` mipy` cenr l sc ± oey`x wxtzereay

äîë øäåè éîé éãëîi`nw mireay xzal edcic `wtq dkyn Ðàúéùå ïéúù ?Ð

ilila ray odn dlah xak ,zeliah yye miyy ipdne .mipeny ixd Ð mireaye

.jex` mei zleahc `wtq jd meyn ,iyily reayéëð ïéúù åäì åùô òáù éðä ìã
àãçmiyelye ,mi`ad mireay dxyr jeza wtq jd meyn leahl dkixv oiicry Ð

mireayd zyely jeza dlahy ynge

mixyre dpey`xa dray ,mipey`xd

miyely ixd Ð zepexg` mizya dpenye

.rax`e miryz ixd Ð `cg ikp oizye ,ynge

àúøéúé äìéáèmiyy ded `zyd cr Ð

y`x meia oebk ,meia epiptl z`ac .rax`e

mipeny ekyne .`zxe`l delah`e ,oqip ycg

xii`c ryze mixyre oqipn miyely dlic

ixd Ð mei mipeny milk oeiqc cg`e mixyre

dxyr rax`e ,zelila zeliah mipeny

ixd Ð zepey`xd zereay ipy ly minia

z`ay opinwen `zyde .rax`e miryz

.ycg y`x `edy dlil zeynyd oia epiptl

seq wtq meyn `ilil `idda dlah`e

mixyr cr dly mipeny inp ikyne ,d`neh

,ycg y`x meia dz`a eli`k oeiqa cg`e

zeynyd oia eze`a `nlic iwetql `ki`c

lilc dliah `idde ycg y`xn `ede dcli

dpeny dl e`vnp .dl `tqezi` ycg y`x

dpenye mixyre ,dpey`x reaya zeliah

`iywe .yye miyely ixd Ð iyilye ipyc

dil ded ,zeynyd oia hwp i`n` :il

dlila epiptl z`ay `nwe`l?`xazqne

`pyila wcc ,zeynyd oia hwp ikdlc

,"mixedh mireay dyely" hwpc ,`zipznc

`ki` Ð zeynyd oia `ki` ik jklid

zeynyd oia `nyc ,xedh df mei ixwinl

dfd meide ,`ed xary meine ,`ed `nni

cr ikyn dizeliah edine .xedh elek

wtq zeynyd oiac meyn ,jdn cal mipeny

.`ililùîçå íéùåìùlld zia ixn`wc Ð

ediizciar i`n?.oiied `ipnze oixyr :ipyne

øîàãëxyr rax`e minia xyr rax` Ð

elila.d`neh ini seq wtq meyn oleke ,z

,ryze oixyr edl eed lld zialc oicd `ede

`ki` ,zeynyd oia d`ay opinwe`c oeikc

oia wtq meyn dlila zeliah dxyr yng

,dinwl dil opiazen `lc i`de .zeynyd

reaya cg :opipyne ,izixg` opiaze`c meyn

.`id reaya `cg inp jde ,ixiinw `léàä
éùéîç òåáù`nei lk ea d`ex dpi`y Ð

lka dl opilahne dcp seqa iwetql `ki`

meie mei lka dz`x iriax reayc zelil

seql zlaehe `id dcp zlgz `nlic oey`x

iying reay ly oey`x lil `edy dray

ly oey`x mei `nlic dlah inp ipy lile

i`ed ipy meie `ed xdeh inin iriax reay

`ede .zeliah dray edl eede ,edlek oke ,dzliah lil ied `pci`de dcp zlgz

`nh reay meyn dcp seq iwetql `ki` mixedh mireay ly zelil lkc inp oicd

`l yinyz lil `edc dynge miyely xg`lc zeliah lld zia `l` ,diptly

.onwl xn` ikde ,edpip yinyz mcew Ð lld ziac zeliah lkc .aiygwàéðîúá
àéâñ àâìôå.mireay dxyr ly iyiyz reay rvn`a `ede ,mipeny seqa dliah ini oilk `dc ,dxedhc zereay dylyd cal Ðòåáù.`ed `nh iriyz Ðúìéáè

äáæ.iriaxd cr melk dz`x `l efe ,zecp xg`l `l` daf oi`y ,lirl ziyixtck ,jka ewtql leki dz` i`y iriax reayn cal ,daifa iwetql `ki` `nh reay lkc Ð

.xedh reay lk ly iriay meia lahnl `irae ,dzaif zxitq inia iwetql `ki` xedh reay lkeàáé÷ò éáø.(`,hq dcp) oexg` wxtc Ðïåùàø òåáù óåñiriayd meia Ð

.epiptl mixetq dray `ki`e ,xedh epiptl dz`ay oey`x meie ,`ed mei zeynyd oia `nlic ,meia dlahiléøééî÷ àì òåáùá äìéáè àãçiaeze`l ol dedc oicd `ede Ð

`l jklid ,ixiinw `l reaya `cgc da zi` diteb `iepiy i`d `l` ,dz`a zeynyd oiae li`ed ,dcil wtq ly zelild zeliahl `zxizi dliah cer aeygilc lld zial

.jixtäðùîúìôîä.`ily Ðíéòáøà íåéì.dzliahl Ðãìåì úùùåç äðéà.mei mirax` lk elkiy cr ezxivi xnbp `ly Ðäãðìå`xnbae .cle `kil `nlic Ð

.xkf xkfed dnl yxtnøëæì áùú.cg`e mipenyl dawp zxiviy :`nrh ipzwck ,iwetql `kil dawpc mireay la` .`zyai dcila elit`e ,d`neh ini zray Ðàøîâ
äá÷ð éðú÷ àä.dpn miz`n llka yie ,mireay dl dedc Ðøäåè éîéì éà.xkfc xdeh ini `l` dl `di `ly xingdl Ð
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íéøùòoiac `zxizi dliah mr oiied ryze mixyrc ab lr s` Ð oxn`ck `ipnze

`iedc `zxizi dliah `iddc :qxhpewd yxit ,epiptl dz`ay zeynyd

aiyg `l i`ce `l` dl iayg i`ny zia `dc ,d`xp oi`e .aiygw `l reaya `cg

yxity enk d`xpe eiykr `l` epipta dzid `ly oeik reaya `cg `zxizi dliah

dliah aiyg `l lld ziac ezaeyza i"yx

`l ezc oeikc iyily reay zlgz lilc

reaya `cg `ixwin `l dcpdl opilahn

`l zelila dl oiliahnc i`ny zial la`

.reaya `cg ied

àëéàäåivn ded `ticr Ð daf zliah

mixedh mireay lkc :jxtinl

`l `zydc ,dcp meyn `zelila dl lahip

zqxibk d`xpe .reaya `cg `l` jixt

mireay lk ikd i`" :qixbc ,l`ppg epiax

:ipyne ,jixtc `kxit jd epiide ,"inp mixedh

.aiygw yinyz iptlcàîåé`iz`c `nw

m`e Ð `id mei zxney `nlic dlahp onwl

?ixiinw `l reaya cgc xn` `de :xn`z

`dc ,reaya cg `ied `l `zydc :xnel yie

meync :cere .reay seqa dliah inp `ki`

,ipy meia mb zlaeh mei zxneyc `yyg

:cere .epiptl z`ayk dz`x eiykr `nyc

,`nw reay lk dlahp mei zxneyc `nrhn

`wlq `le ,dcil seqa `wtqn `nei lkc

zxitq inil miler dcil ini oi`c ,xeniyl

lkn jxtinl ivn dedc :dyw edine .dzaif

`nein `l` jixt `le ,ziyixtck ,reay

.`nw

òîùrny :hwpinl ivn ded Ð zlz dpin

oi` oda d`ex dpi`y dcil inic dpin

:mz epiax xne` `l` .dzaif zxitql oiler

`niiwc ,oiler oi`y cenlzdl dil `hiytc

,(`,fl dcp) "mizek zepa" wxt seqa iia`k ol

zxfra yxtp onwle .m"bw l"rin c"nl `ede

i`ny zialc dxaq `ziixa jdc :dnize .'d

"mizek zepa" wxtae ,oiler oi` lld ziae

izy i` iele axc `zbelt iab (a,dl my)

`ziixa `ki` ,cg` oiirn e` od zepiirn

:xnel yie ?oiler lld ziale i`ny zialc

.ediiail` `ed i`pz ixzc

òîùåwqt jk Ð devn dpnfa dliah dpin

i`ny ziak dkldc l`ppg epiax

iaxa iqei iaxc `hiytc :dnize .lld ziae

i`ny zia dilr ibilt `lc xn`i dcedi

dy` jl oi`y mei lka miyrne ,lld ziae

zliah onfa `le dcp zliah onfa zlaeh

`xza wxtae .dafe mei cbpk mei zxney

edlek `pci`d ickn :xn` inp (a,fq dcp)

,iriayc `nnia edpilahip ,edpiey zeaf wtq

.mrt meya meia oilaeh eid `ly :rnyn

dliah zexdf`a cqiy owfd edil` epiaxe

xfril` iaxk cqi inp ikdc .`zklidk `lc cqi ,elek milicb drax` lr dpnfa

opiyxcc ol `niiwe ,herine ieaix yixcc ,oilzp oilwqp lk :xn`c (`,dn oixcdpq)

.zlfbp dpi` rwxwc ol `niiw `dc ,ihxte illk
xney
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eåä änk äøäè éîé ,éãkî¯òeáL ìc ,àzéLå ïézL ¦§¦§¥¨¢¨©¨¨¦¦§¦¨©¨©
éLéìLïðéìaèàcdì¯ïézL ,àãç éëð ïézL eäì eLt §¦¦§©§§¦©¨¨§¦¦§¦£¨¦¦

Lîçå ïéúìúe àãç éëð¯ïéòLz ,ïééåä òaøàå ïéòLz §¦£¨§¨¦§¨¥¦§¦§©§©¨§¨¦§¦
ïBâk :ézôcî äéîøé áø øîà ?eäééúãéáò éàî Lîçå§¨¥©£¦§©§¨©©¦§§¨¦¦§¦§
.àzøéúé äìéáè dì ïðéáäéc ,úBLîMä ïéa eðéðôì úàaL¤¨§¨¥¥©§¨§¨£¦©¨§¦¨§¥§¨

CBøà íBé úìeáè éøîàc ìlä úéáìe¯,äìéáè éòa àì §¥¦¥§¨§¦§©¨¨¨¥§¦¨
àéðîúe íéøNò ?eäééúãéáò éàî Lîçå ïéúìú¯ §¨¦§¨¥©£¦§©§¤§¦§©§¨

éLéîç òeáL Cä ,ïøîàãkïðéìaèî,àéìéìå àéìéì ìk §©£¨©©¨©£¦¦©§§¦©¨¥§¨§¥§¨
àéðîúa ?éì änì ïéòeáL äøNò .àéä äcð óBñ øîéà¥©¦¨¦£¨¨¨¦¨¨¦¦§©§¨

àbìt àðúc éãééà !éâñ àbìôeòeáLc¯,déì ÷éñî ©§¨¨¥©§¥§¨¨©§¨§¨©¨¥¥
àîè òeáL àðúc éãééàå¯àkéàäå .øBäè òeáL éîð àðz §©§¥§¨¨¨©¨¥¨¨©¦¨©¨§¨¦¨

!äáæ úìéáè¯LéîLz éðôìc¯LéîLz øçàìc ,áéLç÷ §¦©¨¨§¦§¥©§¦¨¨¥¦§©©©§¦
¯LéîLz øçàìc áéLçc ,éànL úéáìe .áéLç÷ àì¯ ¨¨¨¥§¥©©§¨¥¦§©©©§¦

áBLçéð!äáæ úìéáè éîð¯äãéìa¯,éøééî÷äáéæa¯àì ¦£©¦§¦©¨¨§¥¨¨©§¦§¦¨¨
.éøééî÷¯!áBæa úãìBé àkéàäå¯áBæa úãìBé¯,áéLç÷ ¨©§¦§¨¦¨¤¤§¤¤§¨¨¥

àúãéøb äáéæ¯.áéLç÷ àìïn÷ì àéúàc àn÷ àúòeáL ¦¨§¥¨¨¨¨¨¥§£¨©¨§¨§¨§©¨
dìaèéìàîBéå àîBé ìk àîìéc ,àîBéaeîéìLdì ¦§§¨§¨¦§¨¨¨§¨§¦¨
íéøeôñ!dãéc¯éðî àä¯:øîàc ,àéä àáé÷ò éaø §¦¦¨¨¨¦©¦£¦¨¦©£©

.eðéðôa íéøeôñ ïðéòa¯àn÷ òeáL óBñdìaèéì!¯ãç ¨¥©§¦§¨¥¨©©¨¦§§¨©
.éøééî÷ àì òeáMa¯ïn÷ì àéúàc àn÷ àîBédìaèéì, ©¨©¨¨©§¦¨©¨§¨§¨§©¨¦§§¨

!àéä íBé ãâðk íBé úøîBL àîìéc¯äáæaäìBãb¯ ¦§¨¤¤§¤¤¦§¨¨§¨
äpè÷ äáæa ,éøééî÷¯òîL ,úìz dpéî òîL .éøééî÷ àì ¨©§¦§¨¨§©¨¨¨©§¦§©¦¨§¨§©

.eðéðôa íéøeôñ ïðéòa :øîàc ,àéä àáé÷ò éaø :dpéî¦¨©¦£¦¨¦©£©¨¥©§¦§¨¥
dpéî òîLe¯íéîëç eøîà ìáà :øîàc ,àéä ïBòîL éaø §©¦¨©¦¦§¦©£©£¨¨§£¨¦

:dpéî òîLe .÷ôñ éãéì àáz ànL ,ïk úBNòì øeñà̈©£¥¤¨¨Ÿ¦¥¨¥§©¦¨
dic :øîBà äãeäé éaøa éñBé éaøå .äåöî dpîæa äìéáè§¦¨¦§©¨¦§¨§©¦¥§©¦§¨¥©¨
.äåöî dpîæa äìéáè ïðéøîà àìå ,äðBøçàa äìéáèì¦§¦¨¨©£¨§¨¨§¦©§¦¨¦§©¨¦§¨

äðùîíéòaøà íBéì úìtnä¯,ãìåì úLLBç dðéà ©©¤¤§©§¨¦¥¨¤¤§¨¨
ãçàå íéòaøà íBéì¯éaø .äcðìe äá÷ðìå øëæì áLz §©§¨¦§¤¨¥¥§¨¨§¦§¥¨§¦¨©¦

ãçàå íéòaøà íBé :øîBà ìàòîLé¯,äcðìe øëæì áLz ¦§¨¥¥©§¨¦§¤¨¥¥§¨¨§¦¨
ãçàå íéðBîL íBé¯,äcðìe äá÷ðìå øëæì áLzøëfäL §¦§¤¨¥¥§¨¨§¦§¥¨§¦¨¤©¨¨

äá÷ðäå ãçàå íéòaøàì øîâðìíéðBîLíéîëçå .ãçàå ¦§©§©§¨¦§¤¨§©§¥¨¦§¦§¤¨©£¨¦
úéiøa ãçàå øëfä úéiøa ãçà :íéøîBàäá÷ðä¯äæå äæ §¦¤¨§¦©©¨¨§¤¨§¦©©§¥¨¤§¤

.ãçàå íéòaøààøîâänìøkæeäéîéì éà ?øëæ ©§¨¦§¤¨¨¨§¨¨¨¦¦¥
äàîeè¯àääøäè éîéì éàå ,äá÷ð éðú÷ §¨¨¨¨¥§¥¨§¦¦¥¨¢¨
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xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc - dcp(iriax meil)

éðz÷ àäk z`nhpyäcðzvxzn .dxdh ini llk dl oi`y jk ¨¨¨¥¦¨
eprinydl ick xkf zcleik zbdepy xkfed :`xnbdäàøz íàL¤¦¦§¤

aìL íBéäòaøàå íéLdltdläàøúå øBæçúåa,ãçàå íéòaøà íBé §Ÿ¦§©§¨¨§©£§¦§¤©§¨¦§¤¨
úì÷ìe÷î àäzxdhidle leahl lkez `l -ãòmeiíéòaøà §¥§§¤¤©©§¨¦

.äðBîLedcli `l `ny yygn dcpk d`nh c"l meia dzii`xay §¨
mei cr xdeh ini dl yie xkf dlitdy miyyegy oeik j` ,cle
meia dzii`xay dzxdh oiprl mixingn ,dxedh ef dii`xe mirax`

:`xnbd dtiqen .g"n meia wx zlaeh `linne ,dcp zaygp `"nïëå§¥
epivnïéðòìdlitdy miyyegy dnL ,äá÷ðok zngnäàøz íà §¦§©§¥¨¤¦¦§¤

aäàøúå øBæçúå äòaøàå íéòáL íBéaàäz ,ãçàå íéðBîL íBé ¦§¦§©§¨¨§©£§¦§¤§¦§¤¨§¥
ìe÷îãò úì÷mei.äðBîLe íéðBîLd`nh c"r meia dzii`xay §§¤¤©§¦§¨

jezn j` ,xdeh inia dpi` dawp dlitd `l m`y oeik dcpk wtqn
mixingn ,mipeny mei cr xdeh ini dl yie dawp dlitdy miyyegy
zlaeh `linne ,dcp zaygp `"t meiay dzii`xay dzxdh oiprl

.g"t meia wx
:dpyna epipy,øîBà ìàòîLé éaøa dlitdãçàå íéòaøà íBé ©¦¦§¨¥¥©§¨¦§¤¨

'åë äcðìe øëæì áLzayz cg`e mipeny meia dlitd ,dawpl `le ¥¥§¨¨§¦¨
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc - dcp(iriax meil)

éðz÷ àäk z`nhpyäcðzvxzn .dxdh ini llk dl oi`y jk ¨¨¨¥¦¨
eprinydl ick xkf zcleik zbdepy xkfed :`xnbdäàøz íàL¤¦¦§¤

aìL íBéäòaøàå íéLdltdläàøúå øBæçúåa,ãçàå íéòaøà íBé §Ÿ¦§©§¨¨§©£§¦§¤©§¨¦§¤¨
úì÷ìe÷î àäzxdhidle leahl lkez `l -ãòmeiíéòaøà §¥§§¤¤©©§¨¦

.äðBîLedcli `l `ny yygn dcpk d`nh c"l meia dzii`xay §¨
mei cr xdeh ini dl yie xkf dlitdy miyyegy oeik j` ,cle
meia dzii`xay dzxdh oiprl mixingn ,dxedh ef dii`xe mirax`

:`xnbd dtiqen .g"n meia wx zlaeh `linne ,dcp zaygp `"nïëå§¥
epivnïéðòìdlitdy miyyegy dnL ,äá÷ðok zngnäàøz íà §¦§©§¥¨¤¦¦§¤

aäàøúå øBæçúå äòaøàå íéòáL íBéaàäz ,ãçàå íéðBîL íBé ¦§¦§©§¨¨§©£§¦§¤§¦§¤¨§¥
ìe÷îãò úì÷mei.äðBîLe íéðBîLd`nh c"r meia dzii`xay §§¤¤©§¦§¨

jezn j` ,xdeh inia dpi` dawp dlitd `l m`y oeik dcpk wtqn
mixingn ,mipeny mei cr xdeh ini dl yie dawp dlitdy miyyegy
zlaeh `linne ,dcp zaygp `"t meiay dzii`xay dzxdh oiprl

.g"t meia wx
:dpyna epipy,øîBà ìàòîLé éaøa dlitdãçàå íéòaøà íBé ©¦¦§¨¥¥©§¨¦§¤¨

'åë äcðìe øëæì áLzayz cg`e mipeny meia dlitd ,dawpl `le ¥¥§¨¨§¦¨
mipenyl dawpde cg`e mirax`l xnbp xkfdy ,dcple dawple xkfl
dfe df ,dawpd ziixa cg`e xkfd ziixa cg` ,mixne` minkge .cg`e
iax ly mnrh z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd .cg`e mirax`

:minkge l`rnyi,øîBà ìàòîLé éaø ,àéðzaezkdànéèraw - ©§¨©¦¦§¨¥¥¦¥
zcleil,d`neh iniøäéèårawe -,dxdh ini dlazcilå ,øëæok §¦¥§¨¨§

a øäéèå ànéèzcil,äá÷ð,ok m`eäîy [enk-]øäéèå ànéhLk ¦¥§¦¥§§¥¨©§¤¦¥§¦¥
,øëæa,mei mirax` lkd jqaonfBúøéöéxenb cle aygiykàöBi §¨¨§¦¨©¥

Ba,mei mirax` `ed mby ,onf eze`l dey -øäéèå ànéhLk óà©§¤¦¥§¦¥
,äá÷ðaonf ,mei mipeny lkd jqa,da àöBik dúøéöé,mei mipeny ¦§¥¨§¦¨¨©¥¨

.dxenb dawpl zyyeg jli`e cg`e mipeny mein zltnd wx okle
Bì eøîà,minkgïéãîì ïéàd onf z`î äøéöéonfdäàîeh ¨§¥§¥¦§¦¨¦§¨

dxivid onf mipind ipya `l` ,dxdhde.mei mirax` `ed
:`ziixad dtiqenBì eøîàminkgäNòî ,ìàòîLé éaøì ¨§§©¦¦§¨¥©£¤

eáéiçúpL ñBøcðñkìà úkìî àøètBàéì÷an miizyäéúBçôL ¦§¥©§¨©§©£¤§¨§§¤¦§©§¦§¤¨
e ,úeëìnì äâéøä,odiign ztki` did `ly jeznï÷ãaewca - £¦¨©©§§¨¨

mieqn onfa d`ial mecgiiy ici lr cled ly dxivid onf z` olv`
,odizecle z` e`ivede merxw mei cg`e mirax` xg`le ,exarzpe

ïàöîey e`vne -äæ,zg` lv`y xkfd xaerd -äæåxaerd - §¨¨¤¨¤
mzxev dxnbp ,dipyd lv`y dawpdìmeiãçàå íéòaøà.d`ial §©§¨¦§¤¨

.minkg zhiyl dgked efeïî äééàø íëì àéáî éðà ,ïäì øîà̈©¨¤£¦¥¦¨¤§¨¨¦
,íéèBMä ïî äééàø éì ïéàéáî ízàå ,äøBzä,xnelkdl`y ©¨§©¤§¦¦¦§¨¨¦©¦

.dfn gikedl xyt`y aeygl mihey eid ewcay
zl`ey .`ziixaa minkge l`rnyi iax ixac z` zxxan `xnbd

:`xnbdéàîd [idn-]äøBzä ïî äéàø.l`rnyi iax xn`y ©§¨¨¦©¨
àîéìéày'åë äá÷ða øäéèå ànéèå øëæa øäéèå ànéèx`eank ¦¥¨¦¥§¦¥§¨¨§¦¥§¦¥¦§¥¨
,lirldéì éøîà÷ àäminkgy.äàîehî äøéöé ïéðc ïéàdper ¨¨¨§¦¥¥¨¦§¦¨¦§¨

c ezpeek :`xnbd(ä áé àø÷éå) äá÷ð úãìåé éáâì àø÷ øîàm`e' ¨©§¨§¦
dawp'ãìzy epcnll `l` ,zxzein ef daizeéñBäáeúkä dì ó §¥¨¥¥¦¨©¨

úøçà äãéì,xkfd ly df lr sqep dxivi onf -,äá÷ðaonfy jk ¥¨©¤¤¦§¥¨
.mei mipeny lkd jqa dzxivi

:`xnbd zl`eyéàîeezpeek dzid dne -exne`aïî äéàø' ©§¨¨¦
.'íéèBMämeyn ,myn di`x oi`y xnel ezpeek :`xnbd dper ©¦

càå íéã÷ äá÷ð ,øîéàøëæ én÷ ïéîBé ïéòaøà øeaòéokziy - ¥©§¥¨¨¦§¦©©§¨¦¦©¥¨¨
jk ,xkfd ly exeairl mei mirax` dawpd ly dxeair mcwy
exar xak cegidn mei mirax` xeark dze` e`ived xy`ky
ly mzaeyz z` d`ian `xnbd .dxeair zligzn mei mipeny

:minkg,ïðaøåd`ial zegtyd z` ecgiy iptly ,dzid mzaeyz §©¨¨
eäðé÷Là àöôðc ànñxeaird z` lwlwny mqa mewyd - ©¨§¨§¨©§¦§

`xnbd .exarzd d`ia dze`ny xexa `linne ,dry dze`ay
:l`rnyi iax ly ezaeyz z` d`ian,ìàòîLé éaøåezaeyz §©¦¦§¨¥

c oeiky ,dzidànñ ìa÷î àìc àôeb àkéàsebdy miyp yiy - ¦¨¨§Ÿ§©¥©¨

z` odl lwlwl gilvn epi`e xkfpd mqd z` lawn `l odly
z` mqd lwlw `l ,dawpd m` ,dgty dze`l mby okzi ,xeaird¥

.ok iptln dl didy xeaird
l`rnyi iax ly mzwelgna zwqerd ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:minkgeìàòîLé éaø íäì øîà,minkglàøètì÷a äNòî ¨©¨¤©¦¦§¨¥©£¤¦§¥©§¨
eáéiçúpL úéðååé úkìîn miizyï÷ãáe ,úeëìnì äâéøä äéúBçôL ©§©§¨¦¤¦§©§¦§¤¨£¦¨©©§§¨¨

onfa d`ial mecgiiy ici lr cled ly dxivid onf z` olv` ewcae -
,zecled z` e`ivede merxw onf xg`le ,exarzpe mieqnïàöîe- §¨¨

,zg` lv` e`vneøëæezxev dxnbpyãçàå íéòaøàìmeizligzn ¨¨§©§¨¦§¤¨
,xeairdå,dipyd lv`äá÷ðdzxev dxnbpyìãçàå íéðBîL.mei §§¥¨¦§¦§¤¨

.l`rnyi iax zhiyl dgked `eti` efeBì eøîà,minkgïéà ¨§¥
,íéèBMä ïî äéàø ïéàéáî,xnelkaeygl mihey eid ewcay dl`y §¦¦§¨¨¦©¦

.dfn gikedl xyt`y
:`xnbd zl`eyàîòè éàîgikedl oi`y minkg ly mzxaq idn - ©©£¨

c okziy :`xnbd dper .mynCädgtyäá÷ðc,dawpd dlitdy - ©¦§¥¨
äøzéià[dakrzd-]ïéîBé ïéòaøàd`ial decgiiy xg`løãäå ¦©§¨©§¨¦¦©£©
øaòéà-mei mipeny xearky jk ,dxarzde zipy dlrap jk xg`e ¦©©

dyrnl exar ,dawpd z` dpnn e`ivedyk ,d`ial decgiiy f`n
ly ezaeyz z` d`ian `xnbd .xeaird zligzn mei mirax` wx

:l`rnyi iax,ìàòîLé éaøå,dyrn eze`ay dzid ezaeyz §©¦¦§¨¥
ìøîBLxzei odilr e`eai `ly xnyyeäðéøñîz` exqn - §¥©§¦§

ligzd f`y xexa `linne ,d`ial mecgiiy meid f`n ,zegtyd
:minkg ly mzaeyz z` d`ian `xnbd .oxeair,ïðaøåmzaeyz §©¨¨

y ,dzidïéàzeidl leki mc`,úBéøòì ñeôBøèBtài`y ,xnelk ¥©§©£¨
oeik ,okn xg`l dgty dze` dlrap `ly xnele jenql xyt`

yàîéàdy okzi -déôeb øîBL][envr-äéìò àamirax` xg`l ¥¨¥¥¨¨¤¨
.dxarzd f`e ,d`ial decgiiy f`n mei

:dyrn eze`n dgkedd lr dywn `xnbdàîìéãå[`ny-]éà §¦§¨¦
Cäì eäeòø÷dgtyäá÷ðc,dawpd d`vnp dlv`y -amei ¨§§©¦§¥¨§

àçkzLî äåä ,ãçå ïéòaøàdxenb dzxevyk z`vnp dzid - ©§¨¦§©£¨¦§©§¨
keze`øëæ:`xnbd zayiin .dipyd lv`y,ééaà øîàxaecn §¨¨¨©©©¥

me`ivedyk mdipy e`vnpyïéåL ïBäéðîéña-milecb mdixa`yk §¦¨¥¨¦
.[mzxev dxnbp f` `weecy gkene ,dcn dze`a

:dpyna epipyäá÷ð úéiøa ãçàå øëæ úéiøa ãçà íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¤¨§¦©¨¨§¤¨§¦©§¥¨
'åëåz` letkl ekxved recn zxxan `xnbd .cg`e mirax` dfe df

:`xnbd dywn .`nw `pz ixac lr minkg ixacàpz eðééä íéîëç£¨¦©§©¨
,àn÷jixv xak d`iadn mei mirax` xg`ly edenk mixaeq ixdy ©¨

.dpyna mdixac z` iax `iad jxev dfi`l ok m`e ,dawpl yeygl
:ayiil `xnbd dqpnàîéz éëåe`aedy,àîzñîìicka §¦¥¨§¦§§¨

ay `nw `pzy eprinydlàLéøxaeqïðaøk,minkgd aexk - ¥¨§©¨¨
åy llkd itl `linníéaøå ãéçédf lr df miwlegddäëìä §¨¦§©¦£¨¨

íéaøk,:`xnbd dgec .edenk dklddàèéLtoeik ,heyt ixd df - ¨©¦§¦¨
mieqn `pz ep`vn `l mbe mieqn `pz mya `ly dazkp ezrcy

,ok ilel :`xnbd zayiin .[jk xaeqyàîéúc eäîziid `ny - ©§¥¨
y xne`ìàòîLé éaøc àîòè àøazñîli`edéàø÷ déì òéiñî÷c ¦§©§¨©£¨§©¦¦§¨¥§¨§©©¥§¨¥

,edenk dklde ,eixacl riiqn aezkdy -ïì òîLî à÷e`iada iax ¨©§©¨
.`nw `pzk dkldy ,minkg ixac z`

:ezcil mxh xaerd avn edn zcnln `xnbd,éàìîN éaø Løc̈©©¦¦§©
äîBc ãìeä äîì`edykñ÷ðôì ,Bnà éòîa[gel-]ìte÷nL §¨©¨¨¤¦§¥¦§¦§¨¤§¨

çpeîe,,ltewn `edyk mgxa gpen xaerd mbyåéãézegpenìò ¨¨¨©
åéòãö ézL,[gvnd iciv] eizewx -eåéìéöà ézLzgzy mewnd - §¥§¨¨§¥£¦¨

migpen ,[igyd zia] eizerexfåéúBaekøà ézL ìò,eikxa -ézLe ©§¥©§¨§¥
åéúBáâò ézL ìò åéá÷ò,ayei mc`d eilry xyad -çpeî BLàøå £¥¨©§¥©§¨§Ÿ¨

ïéa Bìizyå ,çeút Bøeaèå íeúñ åéôe .åékøaexeahay gztd jxc ¥¦§¨¦¨§©¨©§
å .äúBL BnàL änî äúBLå úìëBà BnàL änî ìëBàlke`y s` ¥¦©¤¦¤¤§¤¦©¤¦¨§

,dzeye,Bnà úà âBøäé ànL éòø àéöBî Bðéàxyt` i`y meyn ¥¦§¦¤¨©£¤¦
.zenze my sq`zie mgxd on z`vl irxlíìBòä øéåàì àöiL ïåéëå§¥¨¤¨¨©£¦¨¨

cin ,ezcilaçeútä ízñðå íeúqä çzôðmezq didy eit gztp - ¦§¨©¨§¦§¨©¨©
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המשך בעמוד קכח



xcde"קמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc - dcp(iying meil)

àø÷ éàî'éæBâ äzà énà éònî' ,'dl dcen cecy ,(e `r mildz) ©§¨¦§¥¦¦©¨¦
ipzrayd in` ohan xaky:`xnbd zxxan .'éæBb' éàäc òîLî éàî©©§©§©¦
àeä éòeazLàc àðLéì.dreay oeyl `ed 'ifeb' oeyldy oipn - ¦§¨§¦§©¥

:`xnbd zx`an,'éëéìLäå Cøæð éfb' (èë æ äéîøé) áéúëcoeike ¦§¦¨¦¦§¥§©§¦¦
gken ,dreayl dnecy xcp dfy zexifp oiprl dxn`p 'ifeb' oeyldy

.dreay oeyl `ed 'ifeb'y
:cle oipra xn` xfrl` iaxy sqep xacãìå äîì ,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨§¨¨¨

äîBc`edykæBâàì ,Bnà éòîad,íéî ìL ìôña çpeî,sv `edy ¤¦§¥¦¤¡¨§¥¤¤©¦
m`eåéìò Bòaöà ïúBð íãà`ed,ïàëìe ïàëì ò÷BLcled mb jke ¨¨¥¤§¨¨¨¥©§¨§¨

.[en` irna
:cled oipra cer,ïðaø eðzaìLäLdíéðBLàøä íéLãçly ¨©¨¨§Ÿ¨¢¨¦¨¦¦

d ,oeixddïBzçzä øBãna øc ãìå.mgxay xzeia jenpd wlga - ¨¨¨©¨©©§
miycegd zylyad,íéiòöîàdãìåe dlrnl hrn dlerøc ¤§¨¦¦¨¨¨
éòöîàä øBãnaae .mgxay,íéðBøçàdãìåe cer dlerøBãna øc ©¨¨¤§¨¦©£¦¨¨¨©¨

ïBéìòä.mgxayàöBéå Ctäúî ,úàöì Bpîæ òébäL ïåéëåick ¨¤§§¥¨¤¦¦©§©¨¥¦§©¥§¥
,dhnl didi y`xdyeäæåxwir `ed ,dfd jetidd -éìáçdcild §¤¤§¥

d lyàéðúc] (ïðúã) eðééäå .äMàéìáç ,[dcild xrv -äá÷ð ìL ¦¨§©§§©§¨¤§¥¤§¥¨
,øëæ ìMî ïéaeøîick zg` mrt `l` jtdzn epi` xkfdy itl §¦¦¤¨¨

,`veie jtdzn xaer lky `ziixaa epipyy enk dhnl didi y`xdy
.oldl x`eaiy itk dipta mb zktdzn dawpde,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨

àø÷ éàî,oezgzd xecna cled xeaird zligzay weqtd edn - ©§¨
'õøà úBizçúa ézîwø øúqá éúéOò øLà'cecy ,(eh hlw mildz) £¤ª¥¦©¥¤ª©§¦§©§¦¨¤

zligza mwxpy dne en` irna xvepy dn s` 'dn mlrp `ly xn`
y ,wiicl yie .mgxay oezgzd xecna xeaird,øîàð àì 'ézøc'©§¦Ÿ¤¡©

,'ézîwø' àlàxecna ddy f`y dxivid zligzl wx dpeekdy ¤¨ª©§¦
.oezgzd

:`xnbd zxxanàðL éàîy iepiy yi recn -éìáçly dcild ©§¨¤§¥
î ïéaeøî äá÷ðdcild ilag.øëæ ìMy meyn :`xnbd zx`anäæ §¥¨§¦¦¤¨¨¤

àamlerlBLéîLz Cøãk[dlrnl dipt]BLéîLz Cøãk àa äæå ¨§¤¤©§¦§¤¨§¤¤©§¦
jkle ,dhnl mdipt mdipy on` irna mpn` ,[dlrnl eipt]úëôBä Bæ¤¤

äéðteidi dipty ick dcild zrya jtdzdl dkixv dawpd - ¨¤¨
,z`veiyk dlrnläæå[xkfd-],åéðt CôBä ïéàmxeb dawpd jetide §¤¥¥¨¨

.miaexn dzcil ilagy
,ïðaø eðzaìLíéðBLàøä íéLãç äLd xeaird lyäL÷ LéîLz ¨©¨¨§Ÿ¨¢¨¦¨¦¦©§¦¨¤

,ãìeì äL÷ íâå äMàìici lr wgcpe oezgzd xecna `vnpy itl ¨¦¨§©¨¤©¨¨
,yinyzdd miycegd zylyaíéiòöîàyinyzdäMàì äL÷ ¤§¨¦¦¨¤¨¦¨
,ãìeì äôéåae,ãìeì äôéå äMàì äôé ,íéðBøçàclel dtiy mrhde §¨¤©¨¨©£¦¨¤¨¦¨§¨¤©¨¨

`edïaeìî ãìeä àöîð Ck CBznL[iwp-]æøBæîe.`ixae wfg - ¤¦¨¦§¨©¨¨§¨§¨
íéòLz íBéì Búhî LnLîä ,àðzzligzn miryzd meia - ¨¨©§©¥¦¨§¦§¦

aygp ,xeairdeléàk`ed,íéîc CôBL.clel dpkq dfy itl §¦¥¨¦
:`xnbd zl`eyòãé àðîmei weica df izn mc` rci oipn - §¨¨©

.[dxarzd mei dfi`a weica rcei epi` ixd ,miryzdøîà àlà¤¨¨©
LnLî ,ééaàekxck''ä íéàút øîBL'å CìBäåoi`e ,(e fhw mildz) ©©¥§©¥§¥§¥§¨¦

.dpkql yeygl
ìL ,ïðaø eðzíãàa Lé ïéôzeL äL,[mc`d zxivia-]LBãwä ¨©¨¨§Ÿ¨¨¦¥¨¨¨©¨

ïáBlä òéøæî åéáà ,Bnàå åéáàå àeä Ceøa[rxfd zaky-]epnnL ¨§¨¦§¦¨¦©§¦©©¤¤¦¤
miyrpBnà ,ïéòaL ïáBìå BLàøaL çBîe íéðøtöå íéãéâå úBîöò£¨§¦¦§¦¨§©¦©¤§Ÿ§¤¤¨©¦¦

íãBà úòøæî[dly rxf-]epnnLmiyrpúBøòNe [íãå] øNáe øBò ©§©©¤¤¦¤¨¨§©§¨
øzñì÷e äîLðe çeø Ba ïúBð àeä Ceøa LBãwäå .ïéòaL øBçLå§¨¤¨©¦§©¨¨¥©§¨¨§©§¥
[úòãå] íéìâø Celäå ät øeaãå ïæBàä úòéîLe ïéòä úéiàøe íéðẗ¦§¦©¨©¦§¦©¨¤§¦¤§¦©§©¦§©©

Bpîæ òébäL ïåéëå .ìkNäå äðéáemc`d ly,íìBòä ïî øètäì ¦¨§©§¥§¥¨¤¦¦©§©§¦¨¥¦¨¨
ìèBð àeä Ceøa LBãwäz` epnnB÷ìçdnypde gexd epiidc ©¨¨¥¤§
,mixai`ay gkde lkydeBnàå åéáà ÷ìçåsebd `edyçépî §¥¤¨¦§¦©¦©

.íäéðôì¦§¥¤
àøNa éãLe àçìî õet' ,éLðéà éøîàc eðééä ,àtt áø øîà̈©©¨¨©§§¨§¦¦§¥¦§¨§¦¦§¨

'àaìëìmyk xnelk .mialkl xyad z` wexfe glnd z` jlyd - §©§¨
`l` ie`x epi`e gixqn xyad ,lhipyke ,xyad z` miiwn glndy
sebd cin zlhipyke ,sebd z` zniiwnd `id dnypd jk ,mialkl

.gixqn
:oeixdd onfa miygxzny miqp lr zcnln `xnbdàðpéç áø Løc̈©©¦§¨

ø÷ç ïéà ãò úBìãâ äNò' (é è áåéà) áéúëc éàî ,àtt øa©¨¨©¦§¦Ÿ¤§Ÿ©¥¥¤
'øtñî ïéà ãò úBàìôðåúcîk àlL äàøe àa ,[zbdpd jxck-] §¦§¨©¥¦§¨Ÿ§¥¤Ÿ§¦©
úcî ,àeä Ceøa LBãwä[zbdpd jxc-]íãå øNa,[mc`l iepik] ©¨¨¦©¨¨¨¨

íãå øNa úcîy `idõôç ïúBð`edy lkäéôe äøeøö úîça ¦©¨¨¨¨¥¥¤§¥¤§¨¦¨
äìòîìgztdy s`e ,gztd z` xyewe dlrnl egzty ilk jeza - §©§¨

r ,xeywe dlrnloiic÷ôñutgd m`ønzLîmy÷ôñ`nyïéà ¨¥¦§©¥¨¥¥
øö àeä Ceøa LBãwä eléàå ,ønzLîz` [xvei-]éòîa øaeòä ¦§©¥§¦©¨¨¨¨¨¦§¥

äMà`id xy`äçeútdxeyw dpi`eäéôe[dgzt-]e ähîìlka ¦¨§¨¦¨§©¨
xaerd z`fønzLî.oeixdd onf lk my ¦§©¥
øçà øácdpi`y xaerd oipra `ed jexa yecwd ly ztqep dbdpd - ¨¨©¥

ixdy ,mce xya ly jxckíãàdïúBðz`ì åéöôçjez,íéðæàî óë ¨¨¥£¨¨§©Ÿ§©¦
y `id ze`ivndãéaënL ïîæ ìk`ed ,skd lr utgd,ähîì ãøBé ¨§©¤©§¦¥§©¨

eléàåydnaàeä Ceøa LBãwä,dyeräìBò ãìeä ãéaënL ïîæ ìk §¦©¨¨¨§©¤©§¦©¨¨¤
äìòîìx`azdy enk dlrnl xzei dler `ed lcb cledy lkk - §©§¨

,oezgzd xecna `ed mipey`xd miycegd zylyay ,lirl
.oeilrd xecnl dler mipexg`ae ,irvn`d xecnl dler miirvn`a

:oeixdd oipra `xead ze`ltpn ceréàî ,éìéìbä éñBé éaø Løc̈©©¦¥©§¦¦©
éúéìôð úBàøBð ék ìò ('ä) EãBà' (ãé èì÷ íéìäú) áéúëc¦§¦§©¦¨¦§¥¦

éNòî íéàìôðLBãwä úcîk àlL äàøe àa ,'ãàî úòãé éLôðå E ¦§¨¦©£¤§©§¦Ÿ©©§ŸŸ§¥¤Ÿ§¦©©¨
íãå øNa úcî ,íãå øNa úcî àeä Ceøam`y `idïúBð íãà ¨¦©¨¨¨¨¦©¨¨¨¨¨¨¥

ipin dnk [rxef-]äâeøòa íéðBòøæ,dcy zwlg -(úçàå úçà) ìk ¥§¦¨£¨¨
Bðéîa äìBò [ãçàå ãçà],epin z` lcbn rxfe rxf lk -eléàå ¤¨§¤¨¤§¦§¦

ãçà ïéîì ïéìBò íleëå äMà éòîa øaeòä øö àeä Ceøa LBãwä©¨¨¨¨¨¦§¥¦¨§¨¦§¦¤¨
mdipyn mewn lkn ,m`d rxf z` mbe a`d rxf z` mb yiy s` -

.cg` xaer xvep,øçà øácm`yïúBð òaöipin dnkïéðnñly ¨¨©¥©¨¥©¨¦
rav,äøBiì,xegy rav liaya jixvy mipnnq ipin dnk oebkïlek ©¨¨

,ãçà òáöì ïéìBòdze`a leki epi`e ,xegy didpe aaxrzn lkdy ¦§¤©¤¨
ravl dlere aaxrzn lkdy itl mixg` mirav mb ozil dxeid

,cg`úçà) ìk äMà éòîa øaeòä øö àeä Ceøa LBãwä eléàå§¦©¨¨¨¨¨¦§¥¦¨¨
,Bðéîì äìBò [ãçàå ãçà] (úçàåyi`dn oiray oald oebke ¤¨§¤¨¤§¦

cg` lk mix`ype clea mi`xp mdipye dy`dn oiray xegyde
.[zaexrz `la erava

:xg` oipra dyxc d`ian `xnbdáéúëc éàî ,óñBé áø Løc̈©©¥©¦§¦
,'éðîçðúe Età áBLé éa zôðà ék 'ä EãBà' (à áé äéòùé)epiidc §¦¨©§¨¦¨©§§©£¥¦

eqrk lr 'dl zecedl yiy.íãà éða éðLa ,øaãî áeúkä äna©¤©¨§©¥¦§¥§¥¨¨
,äøBçñì eàöiLe ,mia biltdl evxeïäî ãçàì õB÷ Bì áLé`le ¤¨§¦§¨¨©§¤¨¥¤

,biltdl lkiócâîe óøçî ìéçúä,x`yidl jxvedy lríéîéì- ¦§¦§¨¥§©¥§¨¦
,onf xg`líia Bøéáç ìL Búðéôñ äòáhL òîLeäãBî ìéçúä ¨©¤¨§¨§¦¨¤£¥©¨¦§¦¤
çaLîe,dzinn lvipyCëìote` dfk lr -Età áBLé' øîàð §©¥©§¨¤¡©¨©§

,'éðîçðúezecedl yi jkle ,dngp `dz qrkd miizqiyky epiidc §©£¥¦
.lvip ,uew el qpkiy eyiprde eilr qrky zekfa ixdy ,eqrk lr 'dl

:df oirk dyxc cer d`ian `xnbdéàî ,øæòìà éaø øîàc eðééäå§©§§¨©©¦¤§¨¨©
Ceøáe Bcáì (úBìBãb) úBàìôð äNò' (èé¯çé áò íéìäú) áéúëc¦§¦Ÿ¥¦§¨§§©¨

,'íìBòì BãBák íLy minrt yiy cnln 'ecal' oeyldyìòa eléôà ¥§§¨£¦©©
ñpä[qpd dyrp exearay in-]Bqða øékî Bðéàdyry rcei epi` - ©¥¥©¦§¦

.rcei ecal 'd wxe ,dcen epi` jkle qp el
:cled zxivia `xead ze`ltpl zxfeg `xnbdøa àðéðç éaø Léøc̈¦©¦£¦¨©

éëøc ìëå úéøæ éòáøå éçøà' (â èì÷ íéìäú) áéúëc éàî ,àtẗ¨©¦§¦¨§¦§¦§¦¥¦¨§¨§¨©
,'zðkñä,yinyzl dpeekd 'irax'e 'igx`'xexal yexitd 'zixf'e ¦§©§¨

dfe rxfd z` xxea `ed jexa yecwdy x`eane .dtpaàlL ãnìî§©¥¤Ÿ
äthä ìk ïî íãà øöBðrxfd lyïî àlàwlgd,daL øeøaä ©¨¨¦¨©¦¨¤¨¦©¨¤¨

.xzei gaeyn `edyäøBfL íãàì ìLî ,ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥¨¨§¨¨¤¤
[mixery e` mihg dlrn itlk wxef-]úBðøbä úéáaztiq` mewn - §¥©§¨

`idy zleqtd ,micxtp zleqtde lke`d ezwixf ici lry ,d`eazd
`ede ,ux`l ltep lke`de gexd ici lr wegxnl dtr dlwúà ìèBð¥¤

,úìBñtä úà çépîe ìëBàäon xxea `ed jexa yecwd mb jk ¨¤©¦©¤©§¤
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המשך בעמוד קסו



קמז oifge` mipy` cenr `l sc ± oey`x wxtzereay

àø÷ éàîdcild meia eze` oiriaync Ð?êøæðincc xcp epiidc ,zexifp oeyl Ð

.dreayläîì.dnec cle Ðéìáç.dxrv =éúî÷øaizke ,dpey`x dxivi epiid Ð

.oezgz xecn ,epiidc Ð "zeizgza"éîùú êøãïùclep xkf ok ,dhnl eipt yi`d Ð

`idyk `dc .jtdzdl dkixv dawp jklid ,dlrnl dipt Ð dawpe .dhnl eipt

lirl opixn`ck ,dhnl dipt dn` irna

jixv oi` Ð xkf la` ,["eikxa oia el ey`x"]

.jtdzdlãìåì äù÷å äùàì äù÷iptn Ð

`l Ð dy`l dyw .oezgzd xecna xcy

.i`nl `prciòøæcled z` oaln Ð

.eileribnæøåæî.`ixae wfg Ðíéòùú íåéì
.ezeig ied mini yilyl Ðòãé àðî`d Ð

dxarn zni` rci `l?øúñì÷.eif =äàøî
ïéòäa`d on oird z`xapy it lr s`y Ð

el yi znd ixdy rcz .d`ex epi` ,m`de

epi`e Ð mipf` el yie mizty el yie mipir

.xacn `le rney `le d`exàçìéî õåôÐ

`l` ie`x epi` aeye ,xyad on glnd jlyd

,eniiwl sebl gln `id dnypd jk .mialkl

.sebd gixqn f` ,dkldy oeikäìòîì äìåò
.oeilrd xecna xc ,mipexg` :lirl ipzck Ð

ãçà ïéîì ïéìåò ïéìåëm`de a`d rxf Ð

.zg` dixa oiyrpòáömiigix zpighe ,ur ztilw :xegy ravl jixv oipnnq dnk Ð

mipyn zg` dxeia eraevl leki epi`e .xegy oiyrp oleke ,mixac dnke ,migtp ly

.zenewn dylye mipya ,mipeeb dylyeåðéîì äìåò ãçàå ãçà ìëyi`d on oael Ð

.dy`d on xegyeéá úôðà éë.did izaehly ,jl dcen ip` ,ilr zqrky iptn Ð

åìâøá õå÷ åì áùéleki `le ,mdn cg`l Ð

.z`vlåãáì,qp `edy rcei ecal `ed Ð

.exikn epi` Ð qpd lra la`éçøàÐ

.(l ilyn) "dnlra xab jxc" enk ,yinyz

éòáøå."draxl" oeyl ,yinyz ÐúéøæÐ

(l ediryi) enk ,o"ee oixewy ,dtpa zxxia

."dxfnae zgxa"øåøáä.frla x"ilw Ð

éðøæúå."dxfn" oeyl ,'` xqg ÐéðøæàúåÐ

.mipzna gk zxibg oeyléðúéøéæon Ð

.ipzfxif jk xg`e ,xexadíäéúåéòéáø=

.oyinyz zperàåä`ed jixa `ycew Ð

,d`l ld`l awri ly exeng dhpy ,driiq

.did zexg`d ly dlild eze`eåùøéô àìå
.olpn xacd z` Ðúåá÷ðá íéøëæipa Ð

.d`líéøëæá úåá÷ð,"eza dpic z`e" Ð

zclei Ð dlgz rixfn yi` :dyxc jd meyn

.dawp
ïéäùîù
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"éæBâ" éàäc òîLî éàî ."éæBâ äzà énà éònî" àø÷ éàî©§¨¦§¥¦¦©¨¦©©§©§©¦
àðMéìéòeazLàc."éëéìLäå Cøæð éfb" :áéúëc ?àeä ¦¨¨§¦§©¦¦§¦¨¦¦§¥§©§¦¦

?Bnà éòîa äîBc ãìe äîì :øæòìà éaø øîàåæBâàì §¨©©¦¤§¨¨§¨¨¨¤¦§¥¦¤¡
åéìò Bòaöà ïúBð íãà ,íéî ìL ìôña çpeî¯ò÷BL ¨§¥¤¤©¦¨¨¥¤§¨¨¨¥©

.ïàëìe ïàëììL :ïðaø eðzíéðBLàøä íéLãç äL¯ãìå §¨§¨¨©¨©§¨¢¨¦¨¦¦¨¨
íéiòöîà ,ïBzçzä øBãna øc¯,éòöîàä øBãna øc ãìå ¨©¨©©§¤§¨¦¦¨¨¨©¨¨¤§¨¦

íéðBøçà¯Bpîæ òébäL ïåéëå .ïBéìòä øBãna øc ãìå ©£¦¨¨¨©¨¨¤§§¥¨¤¦¦©§©
úàöì¯:ïðúc eðééäå .äMà éìáç eäæå ,àöBéå Ctäúî ¨¥¦§©¥§¥§¤¤§¥¦¨§©§¦§©

éàî :øæòìà éaø øîàå .øëæ ìMî ïéaeøî äá÷ð ìL éìáç¤§¥¤§¥¨§¦¦¤¨¨§¨©©¦¤§¨¨©
?àø÷¯øúqá éúéOò øLà"ézîwøúBizçúa."õøà §¨£¤ª¥¦©¥¤ª©§¦§©§¦¨¤

?àðL éàî ,"ézîwø" àlà ,øîàð àì "ézøc"¯éìáç ©§¦Ÿ¤¡©¤¨ª©§¦©§¨¤§¥
Cøãk àa äæ .øëæ ìMî ïéaeøî äá÷ðBLéîLzàa äæå §¥¨§¦¦¤¨¨¤¨§¤¤©§¦§¤¨

Bæ ,BLéîLz CøãkúëôBä.åéðt CôBä ïéà äæå äéðteðz §¤¤©§¦¤¤¨¤¨§¤¥¥¨¨¨
ìL :ïðaøíéðBLàøä íéLãç äL¯äMàì äL÷ LéîLz ©¨©§¨¢¨¦¨¦¦©§¦¨¤¨¦¨
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ãìéìdcild xrv jezn÷÷fz àlL úòaLðå úöôB÷xzeidìòáì ¥¥¤¤§¦§©©¤Ÿ¦¨¥§©§¨

,dcila aey xrhvze xarzz `ly ick [yinyzl]äøîà Cëéôì§¦¨¨§¨
däøBz`idyïaø÷ àéáz.[ef dreay lr xtkl ¨¨¦¨§¨

é÷úîàéä äãéæî àäå ,óñBé áø dì ólr zxaer dy`d `lde - ©§¦¨©¥§¨§¦¨¦
,cere .bbeyl `l` liren epi` oaxwde ,cifna dzreayäèøçáe©£¨¨

àúléî àéìziptl hxgzzy jixv dreayd z` lhal ick `ld - ©§¨¦§¨
`le xwer `l oaxwd la` ,rxtnl dreayd z` xewri `ede mkg

dreayd z` xizn.ãBòå,dywééeúéà éòa äòeáL ïaø÷oaxwd - §¨§©§¨¨¦¦¥
e` dayk `edy 'dreay oaxw' `ed xwy zreay lr `iadl dkixvy

.[ser `ed zclei oaxw eli`e dxiry
.igei oa oerny iax z` el`yy zetqep zel`y d`ian `xnbd

:micinlzd edel`yäøîà äî éðtîedäøBzly dcil z`nehy ¦§¥¨¨§¨¨
zcleiøëæ`idìäòáLminiåzclei z`nehäá÷ð`idäòaøàì ¨¨§¦§¨§§¥¨§©§¨¨
øNò.mei ¨¨

:mdl aiyd,Ba íéçîN ìkäL øëæick yinyzl de`zn zcleid ¨¨¤©Ÿ§¥¦
e xkf aey xarzzyúèøçúî,dlral wwcfz `ly draypy dnn ¦§¨¤¤

xakìxg`äòáLeli`e ,miniúèøçúî ,da íéáöò ìkäL äá÷ð §¦§¨§¥¨¤©Ÿ£¥¦¨¦§¨¤¤
wxìxg`øNò äòaøàzxdhp f` wx jkitle ,mei. §©§¨¨¨¨

:edel`y ceräøBz äøîà äî éðtîezixayäìéî`idìäðBîL ¦§¥¨¨§¨¨¦¨¦§¨
ick :mdl aiyd .drayl `le miniíéçîN ílek eäé àlLzcerqa ¤Ÿ§¨§¥¦

zixadíéáöò Bnàå åéáàå`y itlzeyrl yi jkle .yinyza mixeq §¨¦§¦£¥¦
dray seql zlaehy xg`l ipinyd meia zixad z`.

:dcp oipra `ziixa d`ian `xnbd,øîBà øéàî éaø äéä ,àéðz©§¨¨¨©¦¥¦¥
äøBz äøîà äî éðtîyäcðdlral dxeq`ìäòáL,[miniéðtî ¦§¥¨¨§¨¨¦¨§¦§¨¦§¥

Ldlra did ok `lnl`da ìéâødvxiy zr lkaedid seqalõ÷ ¤¨¦¨¨
da,eilr zq`np dzidejkläøîàdäøBzdzcp zra dy` lky ¨¨§¨¨

äàîè àäzdlralL éãk ,íéîé äòáL,xdhzykäáéáç àäz §¥§¥¨¦§¨¨¦§¥¤§¥£¦¨
.äteçì dúñéðk úòLk dìòa ìò©©§¨¦§©§¦¨¨©¨

i`zqec iax z` eicinlz el`yy zel`y rax` d`ian `xnbd
:dy`l yi` oia yiy milcad oipra i`pi iaxaúà åéãéîìz eìàL̈£©§¦¨¤

pé éaøa éàzñBc éaøLéà äî éðtî ,éàieyp epi`yäMà ìò øfçî ©¦§©§©¦©©¦§¥¨¦§©¥©¦¨
dz`yl ick dy` ixg` -.Léà ìò úøfçî äMà ïéàå:mdl aiyde §¥¦¨§©¤¤©¦

ìò øfçî éî ,äãéáà Bì ãáàL íãàì ìLî[xg`-],éîi`cea ixd ¨¨§¨¨¤¨©£¥¨¦§©¥©¦
yBúãéáà ìò øéfçî äãéáà ìòas` xacd `ed jke ,jtidl `le ©©£¥¨§©¥©£¥¨

xfgn yi`de erlvn d`xap dy`d ixdy ,dy`e yi` oiprl
.epnn xqgpy dn z` envrl milydl

:el`y cerähîì åéðt Léà äî éðtîeyinyz zryaåeli`däMà ¦§¥¨¦¨¨§©¨§¦¨
.Léàä étìk äìòîì äéðt:mdl aiydeBæå àøápL íB÷nî äæ ¨¤¨§©§¨§©¥¨¦¤¦¨¤¦§¨§

úàøápL íB÷nîmewn lr yinyzd zrya lkzqn cg` lk - ¦¨¤¦§¥
dnc`dn `xapy yi`d ,`xap `ed epnnydy`de ,dhnl lkzqn
.eilr zlkzqn ,yi`d ly rlvdn d`xapy

:el`y cerñeit úìa÷î äMà ïéàå ñeit ìa÷î Léàä äî éðtîe¦§¥¨¨¦§©¥¦§¥¦¨§©¤¤¦
dgep dpi` `ide zevxzdle qiitzdl gep `edy yi`d jxc recn -

:mdl aiyde .qiitzdlúàøápL íB÷nî Bæå àøápL íB÷nî äæ- ¤¦¨¤¦§¨§¦¨¤¦§¥
ly zenvrne xyan d`xap dy`de jx `edy xtrn `xap yi`d

.miyw mdy rlvd
:el`y cer.áøò BìB÷ Léà ïéàå áøò dìB÷ äMà äî éðtîaiyde ¦§¥¨¦¨¨¨¥§¥¦¨¥

:mdlúàøápL íB÷nî Bæå àøápL íB÷nî äæ`xapy yi`d - ¤¦¨¤¦§¨§¦¨¤¦§¥
,axr elew oi` jkl ,lew drinyn dpi` dilr miknyky ,rwxwdn
dlew jkl ,lew rinyn `ed eilr miknyky ,mvrn d`xap dy`de

.axr(ãé á íéøéùä øéù) øîàpL.'äåàð Càøîe áøò CìB÷ ék' ¤¤¡©¦¥¨¥©§¥¨¤

äëéúç úìôîä êìò ïøãä

íéúåë úåðá ¯ éòéáø ÷øô
,zepey miyp ly mc ipic .` :mipiipr dylya xwira wqer df wxt
.dcild iyew llba `ad mc ipic .a .mixkpe miwecv ,mizek zepa oebk
zezqe ipice ,zqe zeriaw mda yi m`de ,'daifd ini' oipr xe`ia .b

.mitqep

äðùî
zenewnne 'dzek' xirdn xey` jln `iady mixkp md 'mizek'd
mda gly 'dy zeix`d zni`n exiibzde ,oexneya maiyede ,mitqep
mzexib m`d (:dr oiyeciw) mi`pz ewlgpe .(gk-ck fi 'a mikln)
mzexiby zxaeq epzpyn .zeix`d cgtn wx exiibzdy e` ,zizin`
miyxec mdy meyn ,dcp ipiipra mdilr exingd minkge ,zizin`
dnkl mi`a md jk jezne ,minkg yxcnk `le ,mheytk ze`xwnd
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xcde"קנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc - dcp(iyiy meil)

ici lr epizpyn :`xnbd daiynàéä øéàî éaøxaqy ,zipyp ©¦¥¦¦
.herinl miyyegy

,xaeq `ed jky `ziixaa epivne,àéðúcmaiäpè÷e ïè÷dnai e` - §©§¨¨¨§©¨
,dphwBì eøîà .øéàî éaø éøác ,[ïéîaéî àìå ïéöìBç àìminkg Ÿ§¦§Ÿ§©§¦¦§¥©¦¥¦¨§

,ïéöìBç ïéàL zøîà äôé ,øéàî éaøìixdyäLøta áeúk 'Léà' §©¦¥¦¨¤¨©§¨¤¥§¦¦¨©¨¨¨
e' (f dk mixac) xn`py ,dvilg lyrnyne ,'ebe 'Wi`d uRgi `l m` §¦Ÿ©§Ÿ¨¦

dpi` dphwy zxn`y dn mbe .ohw `le ,dvilga xhet 'yi`' wxy
li`ed ,oaen dvilga zxhtpLéàì äMà ïðéLwîedyiwn dxezd - ©§¦©¦¨§¦

,'dxrXd FYnai dzlre' weqtd jynda xn`py itk ,mail dnai§¨§¨§¦§©©§¨
epi` ohw maiy itk ,dvilga zxhtp dpi` dphw dnaiy jkn epcnle

la` :xi`n iax z` minkg mil`ey .xhetíòh äîezxn`y oicd ©©©
dphw e` ohwy,[ïéîaéî ïéà.[df herin xn`p `l meaii iabl ixd ¥§©§¦

ïäì øîà,xi`n iaxy mrhdïè÷yeygl yiy meyn ,maiin epi` ¨©¨¤¨¨
ànLlcbiykàöné`edyñéøñepi`y oeike ,ciledl ie`x epi`y ¤¨¦¨¥¨¦

a oke ,maiil deevn epi` my eig`l miwdl lekiäpè÷yeygl yi §©¨
ànLlcbzykúéðBìéà àönzzevn da oi`e ,ciledl die`x dpi`y ¤¨¦¨¥¥¦
,meaieipyadmipte`äåøòa ïéòâBt eàöîðg` zy` xeqi` ly ¦§§§¦¨¤§¨

äåöî íB÷îa àlLepi` ohw okle ,df xeqi` dxiznd meaii ly ¤Ÿ¦§¦§¨
e` qixq mpi`y xxazie elcbiy cr ,znaiizn dpi` dphwe maiin

.zipelii`
:minkg ly mnrh z` zx`an `xnbdïðaøåleki ohwy ,mixaeq §©¨¨

c meyn maiilàaeø øúa ìéæaex xg` zkll yi -áBøå ,íépè÷c ¦¨©¨¦§©¦§
eäðéð íéñéøñ åàì íépè÷maiizdl dleki dphw oke ,miqixq mpi` - §©¦¨¨¦¦¦§

c meyn.eäðéð úBiðBìéà åàì úBpè÷ áBøå ,úBpè÷c àaeø øúa ìéæ¦¨©¨¦§©§§©¨¥¦¦§
miqixq mdy zephwde miphwd herinl yyeg xi`n iaxy gxkdae
yyegy ,epizpyn ly `pzd `edy x`al yi ok m`e ,zeipelii`e

.mc ze`exy zephw herinl
:`xnbd dgecøéàî éaøì déì úòîLc øîéàzrnyy dn lk - ¥©§¨§©¥§©¦¥¦

l miyyegy ,`ed xi`n iax ixacnçéëLc àèeòéîherinl - ¦¨¦§¦©
,zeipelii`e miqixq herin enk ,ievndìáàaçéëL àìc àèeòéî £¨¦¨§Ÿ§¦©

,mc ze`exy zephw herin enkdéì úòîL éîeixacn zrny ike - ¦¨§©¥
nl yeygl oi` xi`n iaxl mb ok m`e ,df herinl yyeg `edyheri

.mc ze`exd zephw
:`xnbd daiynénð àämc ze`exy zephwd herin mb -àèeòéî ¨©¦¦¨
,àeä çéëLc,zexec dnka el`k miyrn dnk epivn ixdyàéðúc ¦§¦©§©§¨

,(e"d d"t) `ztqezaäNòî ,éñBé éaø øîàdidaenyy mewnïéò ¨©©¦¥©£¤§¥
,ìea,za dcli dy`yäeìéaèäåzad z` eliahde -,dnàì íãB÷ §¦§¦¨¤§¦¨

ai `xwie) dawp zclei oick ,dzciln miireay xg`l dlah m`dy
xg`l deliahde ,dclepy xg`l miinei e` mei mc dz`x zade ,(d

.dplqtze dnexza rbz `ny ,dzii`xn mini drayåok,éaø øîà §¨©©¦
äNòîdidå .dnàì íãB÷ äeìéaèäå ,íéøòL úéáaokáø øîà ©£¤§¥§¨¦§¦§¦¨¤§¦¨§¨©©

äNòî ,óñBédid.dnàì íãB÷ äeìéaèäå ,àúéãaîeôa ¥©£¤§§§¦¨§¦§¦¨¤§¦¨
:`xnbd zl`ey .el` zewepiz eliahd recn dpc `xnbdàîìLa¦§¨¨

miyrnaéaøãe éñBé éaøc,zewepizd z` eliahdy mrhd oaen §©¦¥§©¦
íeMîa rbzy eyyge ,l`xyi ux`a eid el` miyrnyõøà úîeøz ¦§©¤¤
ìàøNé,dplqtzeàlàdyrna,óñBé áøc`idy `zicaneta didy ¦§¨¥¤¨§©¥

oiadl yi ,ux`l uegéì änì,zwepizd z` liahdløîà àäå ¨¨¦§¨¨©
äøeñà õøàì äöeç úîeøz ïéà ,ìàeîL,d`neh meynéîa àlà §¥¥§©¨¨¨¤£¨¤¨§¦

inl -,Bôebî äàöBé äàîehL,l`eny siqene ,dcpe dafe af oebk ¤§¨§¨¦
äìéëàa éléî éðäå,dnexz lek`l wx xeq` mi`nh mze`l mbe - §¨¥¦¥©£¦¨

äòéâða ìáà,dnexza erbp wx mi`nh mze` m` -àì,dze` elqt £¨¦§¦¨Ÿ
.zwepizd z` liahdl ekxved recn ok m`e

:`xnbd daiyndëeñì àlà äëøöð àì ,àøèeæ øî øîàdn - ¨©©§¨Ÿ©§§¨¤¨§¨
a dze` jeql elkeiy ick wx `ed ,dze` leahl ekxvedyìL ïîL¤¤¤

,äîeøzlek`l dcpl xeq` ,xen`ke ,dlik`k dpic dkiqy meyn §¨
.ux`l ueg znexz

:dlik`k dkiqy xewn d`ian `xnbdàéðúcxen`) mipdk zxeza §©§¨
,(eh ak `xwie) dnexz zlik`a mi`nh xeqi` zyxta xn`p ,(e"t

,''äì eîéøé øLà [úà] ìàøNé éðá éLã÷ úà eìlçé àìå'dxe`kle §Ÿ§©§¤¨§¥§¥¦§¨¥¥£¤¨¦©
epnn yexcl yie ,xzein df weqtCqä úà úBaøì,dnexz ly onya §©¤©¨

äúBMä úàå(c ak my) ok iptl xn`pd lr xaer ok dyerdy ,epnn §¤©¤
.'xdhi xW` cr lk`i `l miWcTA'©¢¨¦ŸŸ©©£¤¦§¨

:`ziixad lr `xnbd zl`eyàø÷ éì änì äúBLjixv recn - ¤¨¨¦§¨
ixd ,dzey zeaxl weqt,äìéëà ììëa äiúLzxkfeny mewn lkay §¦¨¦§¨£¦¨

dizyl mb dpeekd ,dlik` dxeza:`xnbd daiyn .àlàdibdl yi ¤¨
`a aezkdy ,`ziixaaCqä úà úBaøìepicy.[äúBLk §©¤©¨§¤

:dizy llka dkiqy sqep xewnàëäî àîéà úéòaéàådvxz m`e - §¦¨¥¥¨¥¨¨
,ryxd eiyr lr (gi hw mildz) xn`pdn `ed xewndy xn`z

,'åéúBîöòa ïîMëå Baø÷a íénë àázå'dqpkp dllwd ,xnelk ©¨Ÿ©©¦§¦§§©¤¤§©§¨
mc`y ony enk eizenvr jezle ,dzey mc`y min enk eteb jezl

.[dizyl dkiq yiwn weqtdy x`eane ,ea jq
`xnbd ,ozqixrn zecp mizek zepay mrhd x`azdy xg`l
:`xnbd zl`ey .l`xyi zepal mizek zepa oia weligd dn zx`an

,éëä éàdzpyp ,ozqixrn zecp mizek zepay zxne`y epizpyny ¦¨¦
,herinl yyegy xi`n iax ici lrénð ïãécl`xyi zepa mb - ¦¨©¦

.[ze`nh ode mc e`x `ny ,ozqixrn zecp dpiidz zexykd
:`xnbd daiyn'äMàå' 'äMà' ïðéLøãc ïðàmiyxecy ep` - £©§¨§¦©¦¨§¦¨

,oldl x`eank ,dphw zeaxl 'dy`e' daizd ly e"`ednïééæç éëå§¦¨§¨
eäì éLøôîoze` miyixtn ep` mc ze`ex epizepa xy`k okle - ©§§¦§

jkitl ,miycw zribpnïðaø eäa eøæb àìlr minkg exfb `l - Ÿ¨§§©¨¨
la` ,d`neh epizepaeäðéà,mizekd ,md -éLøc àìcn'äMà' ¦§§Ÿ¨§¦¦¨

'äMàå',dphw zeaxleäì éLøôî àì ïééæç éëå,miycw zribpneøæb §¦¨§¦¨§¨Ÿ©§§¦§¨§
ïðaø eäa.ozqixrn zecp mdizepay §©¨¨

:`xnbd zxxanéàîdyxcd idn -.'äMàå' 'äMà':`xnbd daiyn ©¦¨§¦¨
àéðúcdxeza xn`p ,(c"t miafc `zlikn rxevn) mipdk zxeza §©§¨

mini zraW 'ebe daf didz iM dX`e' ,dcp zyxta (hi eh `xwie)§¦¨¦¦§¤¨¨¦§©¨¦
xn`pdne ,'DzCpa didYéì ïéà 'äMà'dcpa z`nhnyäMà àlà ¦§¤§¦¨¨¦¨¥¦¤¨¦¨

,dlecbì ãçà íBé úa ú÷Bðézz`nehøîBì ãeîìz ,ïépî äcð ¦¤©¤¨§¦¨¦©¦©§©
'äMàå'.mei za zeaxl ,e"`e ztqeza §¦¨

:`xnbd zwiicnàø÷ éaøî ék àîìàxy`ky `ziixaa x`ean - ©§¨¦§©¥§¨
elit` ,e"`ed ztqezn daxn aezkdeäðéîøe ,éaøî ãçà íBé úa©¤¨§©¥§¦§

dxeza xn`p ,(b"t my k"ez) zxg` `ziixan jk lr zeywdl yie -
`e' (gi eh my)miOa Evgxe rxf zakW Dz` Wi` aMWi xW` dX §¦¨£¤¦§©¦Ÿ¨¦§©¨©§¨£©©¦

,mc` z`iaa z`nhp dy`y aezkd zxifb `id efe ,'axrd cr E`nhe§¨§©¨¨¤
xn`pdneéì ïéà 'äMà'jka z`nhpyäMà àlà,dlecbú÷Bðéz ¦¨¥¦¤¨¦¨¦¤
ìL úaì ãçà íBéå íéðL Lz`nehøîBì ãeîìz ,ïépî äàéa ©¨Ÿ¨¦§¤¨§¦¨¦©¦©§©
'äMàå'recne ,yly za wx e"`edn miaxny x`eane .e"`e ztqeza §¦¨

.mei za elit` daxn zncewd `ziixad
:`xnbd zvxzneäðéð àúëìä ,àáø øîàz`nehy ,el` mipic - ¨©¨¨¦§§¨¦§

micnlp ,yly zaa zbdep d`ia z`nehe ,mei zaa zbdep dcp
,ipiqn dynl dkldnéàøwà ïðaø eäðéëîñàåminkgy `l` - §©§§¦§©¨¨©§¨¥

dklda cnlp mipicdn cg` ,xnelk .miweqtd lr mze` ekinqd
jynda x`azny itk] aezkd zernynn cnlp cg`e ,ipiqn dynl

.zeziixad oia dxizq oi` okle ,[[`xnbd
:`xnbd zxxanàúëìä éäå àø÷ éäcnlp mipicdn dfi` - ¥§¨§¥¦§§¨

.ipiqn dynl dkldn cnlp dfi`e ,aezkd zernynn
:`xnbd dpcàîéìéày oicdy xn`p m` -ãçà íBé úaz`nhn ¦¥¨©¤¨

n cnlp dcpaàúëìäy oicde ,ipiqn dynlìL úaíBéå íéðL L ¦§§¨©¨Ÿ¨¦§
çàãn cnlp d`iaa z`nhn,àø÷ixdy ,okzi df oi`àîúñ àø÷ ¤¨§¨§¨§¨¨

áéúkoeike ,dlecb dpi`y dy` elit` miaxny ,inzq `ed ieaixd - §¦
oi` ixdy ,mei za `idy xzeia dphwd zeaxl yi ,welig ea oi`y
dwiqn .rax` e` miizpy zan xzei yly za zeaxl zernyn

:`xnbdàlày oicdy gxkdaìL úaãçà íBéå íéðL Lz`nhn ¤¨©¨Ÿ¨¦§¤¨
n cnlp d`iaaàúëìä,y oicdeãçà íBé úacnlp dcpa z`nhn ¦§§¨©¤¨

n.àø÷§¨
:`xnbd zl`eyøçàîex`azdeàúëìäcyly zay oicdy - ¥©©§¦§§¨

,weqtdn `le ,ipiqn dynl dkldn cnlp d`iaa z`nhnänì àø÷§¨¨¨
éìdne ,e"`e ztqeza 'dy`e' d`ia z`neh iabl xn`p recn - ¦
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קני oifge` mipy` cenr al sc ± oey`x wxtzereay

äùøôá áåúë ùéà,dvilga dxhet yi` Ð "yi`d uetgi `l m`e" :(dk mixac) Ð

cgi elcbie ,oinain oi` mrh dn `l` .ohw `le?ñéøñ,`ed my znwd xa e`l Ð

,mpga eig` zy` `yep Ð devn `la maiinc oeike .zipeli` oke ,mail deevn epi`e

.zxkae ,`id dexreìåá ïéòá.mewn Ðäîàì íãå÷drax`l zlaeh dawp zclei Ð

,dclepy mineil e` meil dz`x dzae ,xyr

.dnexz rbn meyn dn`l mcew deliahde

ìàøùé õøàî íéøòù úéáå ìåá ïéòÐ

.ux`l ueg Ð `zicanetõøà úîåøú íåùî
ìàøùé.dribpa `lqtinc Ðåôåâî äàöåéÐ

.dcpe dafe af oebkäìéëàá éìéî éðäåÐ

gweld" wxta zexekaa ,dxn` l`eny dlek

dl ilqt `l dcpe af elit`e ,(`,fk) "dnda

.dribpaäîåøú ìù ïîù äëåñìdkiqc Ð

ueg znexzc opixn`w dlik`ae ,dlik`k

.dcpl dxeq` ux`làéðúãdkiqc Ð

.dlik`kåììçé àìåzxdf` zyxta Ð

.aizk dnexza mi`nhêñä úà úåáøìÐ

."xdhi xy` cr lk`i `l miycwa" llka

:(ci mixac) aizkc ,dlik` llka dizy

`xng Ð "yexiz" ,'ebe "jpbc xyrn zlk`e"

.dlik` dil ixwe ,`ed'åâå íéîë àáúåÐ

.i`w ryx iab dllwaéëä éàyiigc Ð

.`herinléîð ïãéãedlek enhil Ð

.ozqixrnäùàå äùà,dphw zeaxl Ð

.yxtnckåäì éùøôî.miycw rbnn Ð

'åâå äáæ äéäú éë äùàåirzyn dcpa Ð

didz mini zray" :(eh `xwie) aizkc ,`xw

."dzcpaäùà åäðéîøåakyi xy` dy`e" Ð

."rxf zaky dze` yi`äàéáìd`nhny Ð

."e`nhe" aizkc ,aezkd zxfbn mc` z`iaa

ixdy ,`ed rxf zakya zrbep meyn `le

.`nhn epi`e `ed mixzqd zia rbnàúëìä
åäðéðd`ia oiprle cg` mei za dcp oiprl Ð

ipiqn dynl dkld elld mixac .yly za

.`zkld ediipin `cgc lif`e yxtnck ,md

àúëìä éäå àø÷ éä`xw ickn ,xnelk Ð

rnzyn ediipin id ,rnzyn ediipin `cg

jixhv` ediipin ide `zkld `la `xwn

`zkld?áéúë àîúñ àø÷e"iec oeik Ð

mei za rnyn ,dy` `edy lk `z` iieaxl

ith dipin rnyn `l yly za la` .cg`

.rax` za e` mizy zanùìù úá àìàÐ

,rnzyn `l `xwnc ,`zkld d`ia oiprl

mei zae .deknq` `nlra `zknq` opaxe

.`xwn `rnzyn Ð dcpl cg`øçàîåÐ

,`id ipiqn dynl dkld yly za d`iac

`xizi e"iec `xw xwir ,rnzyn `l `xwne

`z` i`nl?
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éáø`l ozqixrn zecp mizek zepac (a,`l dcp) oizipznc rnync :dniz Ð `id xi`n

gkenck ,od zn` ixb mizekc xaqe ,`herinl yiigc xi`n iaxk `l` ,opaxk `iz`

`l Ð `herinl iyiig `lc ,opaxl la` .(a,gl `nw `aa) "dynge drax` gbpy xey" wxt

,(a,`q zenai) "dpnl`" wxta `herinl yiigc ab lr s` ,iqei iaxl `le .ozqixrn zecp eed

gkenck ,od zeix` ixb mizek xaqwc oeik

:xn`wc ,(a,eq) "l`rnyi iax" wxta zegpna

,ok m`e Ð mieb ly lr (l`xyi) lyn oinxez

zepa :onwl xn`ck ,zecpa e`nhn `l mizek

.daifa mi`nhn mieb oi`e ,daifa oi`nhn l`xyi

eed ,ozqixrn zecp eedc mizek zepa `de :dnize

(a,bi) zayc `nw wxtae ,xac xyr dpenyn

,xac xyr dpeny lr biltc o`n `kilc rnyn

xac xyr dpenyn iedc (a,fi) mzd rnyne

iyiig `lc opax elit`c :xnel yie !`nlr ilekl

lopax edpiey Ð od zeix` ixb elit`e ,`herin

`ly ick d`neh mdilr exfbe ,ozqixrn zecp

m` :xn`z m`e .ieb za lr exfby enk ,oda ernhi

yiigc meyne xi`n iaxk dl iwen i`n` ,ok

.renih meyne `nlr ilekk dinwel ,`herinl

xn`c ,renihc `nrh dil zi` inp xi`n iaxc

`qpw :(a,gl `nw `aa) "dynge drax`" wxta

!oda ernhi `ly ick Ð `penna xi`n iax qipwc

`nrh dil zil oizipzn lrc meyn :xnel yie

itl" ipzwck ,di`x yyg meyn `l` ,renihc

iqei iax xn`c `de ."mce mc lk lr zeayeiy

s` ,"dn`l mcew deliahde ,lea oira dyrn"

jxved Ð renih meyn iqei iaxc `nrhc ab lr

.ozephwa od ze`exy `ed gikyc di`x `iadl

oda xfbinl `lelhe `kegk ied ,ikd e`l i`c

,`herinl yiigc xi`n iaxl :xn`z m`e .zecp

zecp eed ok m` ,od zn` ixb mizekc xaqwe

xyr dpenyn dl ipn dnle ,dxezd on ozqixrn

xg` cin dz`x `l `nzqnc :xnel yie ?xac

`ly zwfga dnwe` ok m` ,cg` rbx dcledd

,dz`x `ly dwfgl efg `lc `aex jenqe ,dz`x

enhn `le `herinc `herin efgc jpd eede

mdilr exfbc `ed opaxcn `l` ,`ziixe`cn

ixbc iqei iaxle :xn`z m`e .xac xyr dpenyn

zecp eedc mizeka exfb i`n` ,od zeix`

,mipy yly za cr exfb `l ieb zaae ,ozqixrn

mizeka exingdc :xnel yie ?mzd opixn`ck

,ediipin l`xyi ilica `le ,zevn zvw icarc

.oda ernhile izil `lc Ð ozqixrn mdilr exfbe

cr ediilr exfb `le ,`aeh ilica eed miebn la`

.d`ial zeie`x iedilc

àîùmaizze :xn`z m`e Ð zipeli` `vnz

ied Ð `id zipeli` m`c ,jytp dnn

oleke :(a,a zenai) opzck ,zerh eig` iyeciw

meyn ,zexzen odizexv Ð zipeli` e`vnpy

`kdc :mz epiax uxize !dexr zxv `ied `lc

ipyn `peeb i`d ike .eig` dielr lawca ixii`

xn`c oipniq x`yn cg` e` ,oizynyk dtik dyer m` diwcaipe Ð qixq `vni `ny opiyiig i`n` ohwae :xn`z m`e .xzei o`k jix`dl oi`e ,(a,hq oixcdpq) "dxene xxeq oa" yixa

.mipya lecb `edy cr dwicad zlren oi`c :xnel yie !qixq ipniq lk ea ediy cr qixq ied `lc mzd xn`c o`nl `ki`e ,(a,t zenai) "lxrd"a

äåìéáèäådlg iab xn`wc (`,fk zexeka) "dnk cr" wxtae !oi`nh inp zecle lk ?opirny` i`n ok m` ,dcil d`nhy dn`a drbpy meyn i`c .dz`xy meyne Ð dn`l mcew

.`kd rnynck ,lahy lecb odkl oicd `ed Ð ohw odkl ezlik`ncäéúù?dzey zeaxl "ytp lk" il dnl ,alg iab (`,kw oileg) "ahexde xerd" wxta :xn`z m`e Ð dlik` llka¥¥

.alg diny jzedn algc opirny`c :xnel yie

ïîùëåxkf ,xacl di`x oi`y ab lr s` ,xeq` mixetkd meia dkiqc opz (`,et zay) "`aiwr iax" wxtac !?`zknq` iziin xcde ,dxezd on iziin `xwirnc :xn`z m`e Ð eizenvra

`nw wxtae ,dzina lahc dipin opiyxc (`,bt oixcdpq) "oitxypd" wxtac ,`ed `zknq` inp "ellgi `l"c `xwc :mz epiax xne`e ."eaxwa mink `aze" :xn`py Ð xacl

in :(a,fr) `neic `xza wxta inp xn`e .cala dzeye lke` `l` zxk oiaiig oi`c :rcze .mixetkd mei oiprl oke ,dzeyk jq ied `l `ziixe`cne .izixg` `yxcl yxcin (a,b) migafc

lk" wxtae .`ixy Ð alg lye xifg oney ly dkiq la` .opaxcn xeq`e ,`xw` opax deknq` ony zkiq `wecc :mz epiax xne` cere .yyeg epi`e ,ekxck jq Ð ey`xa oihhg el yiy¥¥

.`kil `xeqi` elit` Ð `nlrc alg la` :rnyn .d`pda xeq`c meyn ,`ed xeq` la` xeht Ð ezkn iab lr lwqpd xey ly alg gipnd :xn` (a,ck migqt) "dryéà`zkld qxb

i`wc meyn yxtl jixv oi`e ,miweqtd on cg` ,xnelk ,`zkld ide `xw id `ax yxit `ly itl ,epiid Ð "edpip" qxb mixtq aexa edine .`cg `l` `zkld ied `lc ,xity iz` Ð `ed

.`cg `l` `kilc ab lr s` ,"edpip `zkld" :xn`w ,miypd z` `ivedl "gxf`" iab (`,gk dkeq) "oyid" seqae .onwlc mixkfc `xw` inpjiiy][`ad cenrläá÷ðìoia `idy lk

`dc ,`xw i`dn irnzyn ediiexzc xninl `kilc .`pixg` `xwn dil witnc xnel jixv Ð zrxevne rxevnc zepiirne .`pixg` `yxcl iz` dafc "dy`e"c `xwe Ð dphw oia dlecb

.zepiirn zeaxl Ð "xkfl" xezii` ,ohw oia lecb oia Ð "afd zxez z`f" iqei iax xn`wcn :iia` xn` onwl
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äpè÷e ïè÷ ,àéðúc .àéä øéàî éaø¯àìå ïéöìBç àì ©¦¥¦¦§©§¨¨¨§©¨Ÿ§¦§Ÿ
zøîà äôé :øéàî éaøì Bì eøîà .øéàî éaø éøác ,ïéîaéî§©§¦¦§¥©¦¥¦¨§§©¦¥¦¨¤¨©§¨

ïéöìBç ïéàL¯äMà ïðéLwîe ,äLøta áeúk "Léà" ¤¥§¦¦¨©¨¨¨©§¦©¦¨
ïè÷ :ïäì øîà ?ïéîaéî ïéà íòh äîe ,Léàì¯ànL §¦©©©¥§©§¦¨©¨¤¨¨¤¨

äpè÷ ,ñéøñ àöné¯ïéòâBt eàöîðå ,úéðBìéà àönz ànL ¦¨¥¨¦§©¨¤¨¦¨¥©§¦§¦§§§¦
íépè÷c àaeø øúa ìéæ :ïðaøå .äåöî íB÷îa àlL äåøòä¤§¨¤Ÿ¦§¦§¨§©¨©¦¨©¨¦§©¦

¯àaeø øúa ìéæ ,eäðéð íéñéøñ åàì íépè÷ áBøåúBpè÷c §§©¦¨¨¦¦¦§¦¨©¨¦§©
¯.eäðéð úéðBìéà åàì úBpè÷ áBøå¯déì zòîLc øîéà §§©¨©§¦¦§¥©§¨§©§¥

éî çéëL àìc àèeòéî ìáà ,çéëLc àèeòéî øéàî éaøì§©¦¥¦¦¨¦§¦©£¨¦¨§¨§¦©¦
?déì zòîL¯øîà ,àéðúc .àeä çéëLc àèeòéî éîð àä ¨§©§¥¨©¦¦¨¦§¦©§©§¨¨©

ìea ïéòa äNòî :éñBé éaø¯äeìéaèäåíãB÷dnàì. ©¦¥©£¤§¥§¦§¦¨¤§¦¨
íéøòL úéáa äNòî :éaø øîàå¯.dnàì íãB÷ äeìéaèäå §¨©©¦©£¤§¥§¨¦§¦§¦¨¤§¦¨

àúéãaîeôa äNòî :óñBé áø øîàå¯íãB÷ äeìéaèäå §¨©©¥©£¤§§§¦¨§¦§¦¨¤
.dnàì¯éaøãe éñBé éaøc àîìLa¯õøà úîeøz íeMî §¦¨¦§¨¨§©¦¥§©¦¦§©¤¤

ïéà :ìàeîL øîà àäå ?éì änì óñBé áøc àlà ,ìàøNé¦§¨¥¤¨§©¥¨¨¦§¨¨©§¥¥
äøeñà õøàì õeç úîeøz¯äàöBé äàîehL éîa àlà §©¨¨¤£¨¤¨§¦¤§¨§¨

éléî éðäå ,Bôebî¯äòéâða ìáà ,äìéëàa¯øî øîà !àì ¦§¨¥¦¥©£¦¨£¨¦§¦¨¨¨©¨
àlà äëøöð àì :àøèeæ:àéðúc .äîeøz ìL ïîL äëBñì §¨Ÿ¦§§¨¤¨§¨¤¤¤§¨§©§¨

'äì eîéøé øLà ìàøNé éða éLã÷ úà eìlçé àìå""¯ §Ÿ§©§¤¨§¥§¥¦§¨¥£¤¨¦©
.äúBMä úàå Cqä úà úBaøì¯?àø÷ éì änì äúBL §©¤©¨§¤©¤¤¨¨¦§¨

!äìéëà ììëa äiúL¯Cqä úà úBaøì ,àlàäúBMk. §¦¨¦§©£¦¨¤¨§©¤©¨©¤
ïîMëå Baø÷a íénë àázå" :àëäî àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¥¨¨©¨Ÿ©©¦§¦§§©¤¤

."åéúBîöòa¯éëä éà¯!éîð ïãéc¯"äMà" ïðéLøãc ïðà §©§¨¦¨¦¦¨©¦£©§¨§¦©¦¨
eäì éLøôî ïééæç éëå ,"äMàå"¯eäðéà .ïðaø eäa eøæb àì §¦¨§¦©§¨©§§¦§¨¨§§©¨©¦§

eäì éLøôî àì ïééæç éëå ,"äMàå" "äMà" éLøc àìc¯ §¨¨§¦¦¨§¦¨§¦©§¨¨©§§¦§
ðaø eäa eøæb"äMà" :àéðúc ?"äMàå" "äMà" éàî .ï¯ ¨§§©¨©©¦¨§¦¨§©§¨¦¨

?ïépî äcðì ãçà íBé úa ú÷Bðéz ,äMà àlà éì ïéà¥¦¤¨¦¨¦¤©¤¨§¦¨¦©¦
àø÷ éaøî ék ,àîìà ."äMàå" :øîBì ãeîìz¯íBé úa ©§©§¦¨©§¨¦©§¦§¨©

"äMà" :eäðéîøe ,éaøî ãçà¯ú÷Bðéz ,äMà àlà éì ïéà ¤¨©§¦§¦§¦¨¥¦¤¨¦¨¦¤
ìL úa:øîBì ãeîìz ?ïépî äàéáì ãçà íBéå íéðL L ©¨¨¦§¤¨§¦¨¦©¦©§©

ïðaø eäðéëîñàå ,eäðéð àúëìä :àáø øîà !"äMàå"§¦¨£©¨¨¦§§¨¦§§©§§¦§©¨©
ãçà íBé úa àîéìéà ?àúëìä éäå àø÷ éä .éàøwà¯ ©§¨¥¥§¨§¥¦§§¨¦¥¨©¤¨

ìL úa ,àúëìäãçà íBéå íéðL L¯àîúñ àø÷ ,àø÷ ¦§§¨©¨¨¦§¤¨§¨§¨§¨¨
ìL úa ,àlà !áéúkãçà íBéå íéðL L¯íBé úa ,àúëìä §¦¤¨©¨¨¦§¤¨¦§§¨©

ãçà¯.àø÷¯?éì änì àø÷ ,àúëìäc øçàîe ¤¨§¨¥©©§¦§§¨§¨¨¨¦
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xcde"קנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc - dcp(iyiy meil)

:`xnbd daiyníãBàî Léà éèeòîì`nhp epi` yi`y cnll - §©¥¦¥¤
.[epnn `veid mec` d`xna

:`xnbd zl`eyàéðúc àäåiabl xen`d z` zyxecd ,`ziixaa §¨§©§¨
xn`pdny ,['miAx mini DnC aFf aEfi iM dX`e' (dk eh `xwie) daf§¦¨¦¨¨¨¨¦©¦

éì ïéà ,'äMà'daifa z`nhnyäMà àlàzwepiz mle` ,dlecbúa ¦¨¥¦¤¨¦¨©
äáéæì íéîé äøNò[daifa z`nhny-]'äMàå' øîBì ãeîìz ,ïépî £¨¨¨¦§¦¨¦©¦©§©§¦¨

,le`yl yie ,daif z`nehl mini dxyr za zeaxl ,e"`e ztqeza
éì änìepl did ,df ceniløîâéìz`f cenll -,äcpîzay myky ¨¨¦¦§©¦¦¨

z`nhn mini dxyr za jk ,da zkiiyy dcpa z`nhn cg` mei
.da zkiiyy daifa

:`xnbd daiynàëéøö,daifa z`nhn dphwy xewn jixv -éàc §¦¨§¦
àðîçø áúkwx df yecig zazek dzid dxezd m`y -äåä ,äcða ¨©©£¨¨§¦¨£¨

àðéîàa `weec edfy xnel leki iziid -íeMî ,äcð,`xneg da yiy ¨¦¨¦¨¦
äòáL áúéîì àéòa àîBé ãç éàæç éëcmei d`ex `id xy`ky - §¦£©©¨¨£¨§¥©¦§¨

,mini dray eilr zayl dkixv cg`,àîBé ãç éàæç éàc äáæ ìáà£¨¨¨§¦£©©¨
dì ébñ íBé ãâðk íBé úøîBLa,ecbpk xedh cg` mei xenyl dl ic - §¤¤§¤¤©¦¨

àîéàdf oicy xnel okzi -àì,dphwa bdepàëéøödkxved okle - ¥¨Ÿ§¦¨
.dphwa zbdep daify aezkl dxezd

:`xnbd dywnàðîçø áBzëéìådphwl ieaix aezkl dxezl did - §¦§©£¨¨
wxazyxtéòa àìå ,äáædzeaxl dkixv dzid `le -àðàå ,äcða §¨¨§Ÿ¨¥§¦¨©£¨

àðòãé,dphwa bdep dcp oicy rcei iziid `linne -cixdïéà ¨©§¨©¥
didzy zexyt`àìa äáædidzy,äcðini xg`l md daif iniy ¨¨§Ÿ¦¨

:`xnbd daiyn .dcpénð éëä ,ïéà,daf iabl cenila ic zn`a - ¦¨¦©¦
.dcpl mb epnn cenll

:`xnbd zl`eyéì änì àø÷ àlàådxezd dazk recn ok m` - §¤¨§¨¨¨¦
.dphw jkn zeaxl jxev oi` ixd ,e"`e ztqeza 'dy`e' dcp iabl

jxvp df cenil :`xnbd daiyníãBàî Léà éèeòîìyi`y cnll - §©¥¦¥¤
.epnn `veid mec` d`xna `nhp epi`

,df weqtn mce`n yi` hrnl jixv recn :`xnbd zl`eyàä̈
àðîéæ àãç dézèòéîweqtn ,zg` mrt z`f ephrin xak ixd - ¦©§¥£¨¦§¨

:`xnbd daiyn .lirl x`eank ,xg`òøæ úáëMî éèeòîì ãç- ©§©¥¦¦§©¤©
rxf zaky d`xy yi` hrnn ,[d`ia z`neha xn`pd] cg` weqt

,dnec`ícî éèeòîì ãçå,[dcp zyxta xn`pd] cg` weqte - §©§©¥¦¨
.daifa `nh epi`y ,dn`d itn mc el `viy yi` hrnn

:`xnbd zxne` .mixkfd ze`neha miphw oica oecl zxaer `xnbd
ïéðòì ïëåíéøëæz`neha epivny itk ,d`nehl cg` mei oa daxzd §¥§¦§©§¨¦
.zeawpdàéðúc(a eh `xwie) dxeza xn`p ,`ziixaaLéà Léà'iM §©§¨¦¦¦

,xxal yie ,['af didiøîBì ãeîìz äîexne`a aezkd epcnln dn - ¦§¤¨©©§©
miinrt.'Léà Léà',x`al yieL ,ãçà íBé ïa ÷Bðéz úBaøìmb ¦¦§©¦¤¤¨¤

éaø ìL Bða ìàòîLé éaø .äãeäé éaø éøác ,äáéæa ànèî àeä§©¥§¦¨¦§¥©¦§¨©¦¦§¨¥§¤©¦
éøö ïéà ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBéCy ,df weqtn z`f cenllàeä éøä ¨¨¤§¨¥¥¨¦£¥

[aezkd-],'äá÷pìå øëfì' (âì åè íù) øîBàn yexcl yie,'øëfì' ¥©¨¨§©§¥¨©¨¨
zeaxlìBãb àeäL ïéa ,øëæ àeäL ìke,ïè÷ àeäL ïéáyi oke ¨¤¨¨¥¤¨¥¤¨¨

n yexcl,'äá÷pìå'zeaxläìBãb ïéa ,äá÷ð àéäL ìke.äpè÷ ïéá §©§¥¨¨¤¦§¥¨¥§¨¥§©¨
:l`rnyi iax l`eyïk íà,xg` weqtn z`f micnelyãeîìz äî ¦¥©©§

à Léà' øîBì.'Léxac cnll `a aezkd oi` :l`rnyi iax aiyn ©¦¦
jky `l` ,ef zelitkaìk äøBz äøac,íãà éða ïBLminrty ¦§¨¨¦§§¥¨¨

.mxeaic miltek
:zeziixaa dxizq dywn `xnbdàø÷ éaøî ék àîìàx`azd - ©§¨¦§©¥§¨

elit` ,aezkd daxn xy`ky `ziixaaeäðéîøe ,éaøî ãçà íBé ïa¤¤¨§©¥§¦§
ixw z`neh oiprl xn`p ,zxg` `ziixan jk lr zeywdl yie -
lM z` miOA ugxe rxf zakW EPOn `vz iM Wi`e' (fh eh `xwie)§¦¦¥¥¦¤¦§©¨©§¨©©©¦¤¨

xn`pdne ,'axrd cr `nhe FxUAéì ïéà ,'Léà'jka `nhpyàlà §¨§¨¥©¨¨¤¦¥¦¤¨
Léà,lecb,ïépî ãçà íBéå íéðL òLz ïa,ixw z`neh zbdep ea mby ¦¤¥©¨¦§¤¨¦©¦

øîBì ãeîìzaezkd epcnln -'Léàå'oa ohw zeaxl ,e"`e ztqeza ©§©§¦

recne ,mipy ryz oa wx miaxny x`eane .df oiprl mipy ryz
.cg` mei oa elit` daxn zncewd `ziixad

:`xnbd daiyneäðéð àúëìä ,àáø øîàmixkfend el` mipic - ¨©¨¨¦§§¨¦§
,ipiqn dynl dkldn micnlp ,zeziixaaéàøwà ïðaø eäðéëîñàå§©§§¦§©¨¨©§¨¥

mipicdn cg`y epiide .miweqtd lr mze` ekinqd minkgy `l` -
x`aznk] aezkd zernynn cnlp cg`e ,ipiqn dynl dklda cnlp

.zeziixad oia dxizq oi` okle ,[`xnbd jynda
:`xnbd zxxanàø÷ éäå àúëìä éädklda cnlp mipicdn dfi` - ¥¦§§¨§¥§¨

.aezkd zernynn dfi`e ,ipiqn dynl
:`xnbd dpcàîéìéàm` -y oicdy xn`pãçà íBé ïadaifa `nhn ¦¥¨¤¤¨

n cnlpàúëìä,ipiqn dynlåoicdyãçà íBéå íéðL òLz ïa ¦§§¨§¤¥©¨¦§¤¨
n cnlp ixwa `nhnàø÷ixdy ,okzi df oi` ,aezkd zernynn - §¨
áéúk àîúñ àø÷elit` daxn e"`edy oeike ,mzqa xn`p weqtd - §¨§¨¨§¦

zernyn oi` ixdy ,cg` mei oa elit` zeaxl `ay rnyn ,ohw
:`xnbd dwiqn .xyr e` dpeny oan xzei ryz oa zeaxlàlà¤¨

y oicdy gxkdaãçà íBéå íéðL òLz ïacnlp ixwa `nhn ¤¥©¨¦§¤¨
nàúëìä,ipiqn dynlåy oicdãçà íBé ïacnlp daifa `nhn ¦§§¨§¤¤¨
n.àø÷§¨

:`xnbd zl`eyàéä àúëìäc øçàî éëåoicdy x`azdy oeik - §¦¥©©§¦§§¨¦
,ipiqn dynl dkldn cnlp ixwa `nhn ryz oayéì änì àø÷- §¨¨¨¦

micnel dne ,e"`e ztqeza 'yi`e' ixw z`neh iabl xn`p recn
d`a ef e"`e :`xnbd daiyn .ef ztqeznïáBlî äMà éèeòîì- §©¥¦¨¦¤

nn `viy dy` hrnl.[d`nh dpi`y ,oal d`xn dp
:`xnbd zl`eyíéøëæa ázëîì éì änìoa ohw zeaxl 'yi` yi`' ¨¨¦§¦§©¦§¨¦

,eneiúBá÷ða ázëîì éì änìå,dcpl cg` mei za zeaxl 'dy`e' §¨¨¦§¦§©¦§¥
mdn cg`a oicd z` aezkl xyt` ixd ,[daifl mini xyr zae

.epnn ipyd cenlle ,[zeawpa e` mixkfa]
:`xnbd daiynéëéøö,mikxvp micenild ipy -àðîçø áúk éàc §¦¦§¦¨©©£¨¨

wx df oic zazek dzid dxezd m`y -,íéøëæamicnel epiid `l ¦§¨¦
,zeawpl jkníeMî`xneg yi mixkfayúBiàøa eànhîc- ¦§¦©§¦§¦

,cg` meia zei`x yly e`x m` mi`nhpyíéîéákmdy itk - ¦§¨¦
,mitevx mini dylya zei`x yly e`x m` mi`nhpúBá÷ð ìáà£¨§¥

,íéîéák úBiàøa eànhî àìccg` meia zei`x yly e`x m`y §Ÿ¦©§¦§¦¦§¨¦
,ze`nh opi`àîéày xne` iziid -àìly ef `xneg oda zbdep ¥¨Ÿ

z`nhn dphw mby ycgl dxezd dkxved jkl ,zephwa d`neh
.daifae dcpaàðîçø áúk éàåwx df oic,úBá÷ðamicnel epiid `l §¦¨©©£¨¨¦§¥
,mixkfl jkníeMî`xneg yi zeawpayenhî÷cze`nhp ody - ¦§¨¦©

mc e`x m` mb,ñðBàaðBàa eànhî àìc íéøëæ ìáààîéà ,[ñ §¤£¨§¨¦§Ÿ¦©§§¤¥¨
.àì:`xnbd zniiqnàëéøö.micenild ipy mikxvp ok` - Ÿ§¦¨

e :dpyna epipy.ïBéìòk ïBzçz ákLî ïéànèî íéúekä©¦§©§¦¦§¨©§¨¤§
:`xnbd zxxanéàîoi`nhn' dpeekd dn -,'ïBéìòk ïBzçz ákLî ©¦§¨©§¨¤§

àîéìéà,`id dpeekdy xn`p m` -úBòvî øNò àkéà éàcm`y - ¦¥¨§¦¦¨¤¤©¨
,df lr df mirvn xyr migpeneäééìò áéúéålr izek ayeie - §¨¦£©§

,oeilrdeäì enèîyi ,oeilrd rvnd enk mi`nhp mirvnd lk - §©§
,zeywdlàèéLt,`ed heyt df oic `ld -eäì ñøc àäcixdy - §¦¨§¨¨©§

.erinydl dpynd dkxved recne ,mirvnd lk lr ayei izekd
:`xnbd daiynàlà,`id dpynd zpeekìòBa ìL BðBzçz àäiL ¤¨¤§¥©§¤¥

äcð,eilr qxec [izek oebk] dcp lreay xac ly epicy -BðBéìòk ¦¨§¤§
áæ ìL,[`yep afdy cba enk -ànèî Bðéà áæ ìL BðBéìò äîmc` ¤¨¨¤§¤¨¥§©¥
,milkeàlàwxBðéà ,äcð ìòBa ìL BðBzçz óà ,ïé÷Lîe ïéìëBà ¤¨¨¦©§¦©©§¤¥¦¨¥

ïé÷Lîe ïéìëBà àlà ànèî. §©¥¤¨¨¦©§¦
:`xnbd zxxanïìðî áæ ìL BðBéìò`l` `nhn epi`y oipn - ¤§¤¨§¨¨

n cnlp df xac :`xnbd daiyn .oiwyne oilke`áéúëc(i eh `xwie) ¦§¦
,'àîèé åézçú äéäé øLà ìëa òâBpä ìëå',xxal yieéàîdn - §¨©¥©§Ÿ£¤¦§¤©§¨¦§¨©

dpeekd,'åézçú'©§¨
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oifge` mipya cenr al sc ± oey`x wxtzereay

íãåàî ùéà éèåòîì`xwc oeik jigxk lr Ð ixiin mce`a e`l `xwc ab lr s`e Ð

ikde .ea yexc ,oiprl aexwd xac yexcl jl yiy dne .`z` `yxcl ,`ed `zxizi

xen`d xaca `nh yi` oi`e ,mce` epiidc ,da xen`d xaca d`nh dy` :xn`w

dcp iab dyxc jdl azkinl dil ded :`iyw i`e .dy`a?ikd oi`dcp iablc ,inp

onwl dl opiyxcc ,aizk `pixg` `xw inp

:onwl xn`wck ,ikixv ediiexz edine .ikd

,ynn mcn yi` ihernl Ð dcp iabc `edd

.daifa `nhn dn`d itn `veid mc oi`y

Ð i`d .mec` rxf zaky ihernl Ð i`de

irzyi`c i`na Ð i`de ,dia irzyi`c i`na

.diaäùà àéðúã àäå:aizk daf oiprl Ð

"mini" ."miax mini dnc aef aefi ik dy`e"

.dyly Ð "miax" ,mipy Ðíéîé äøùò úá
dcp ini zray :daif `kil ikdn xivac Ð

xg`l `l` daif oi`y ,daif ini dylye

`ziixza `zrnya yxtnck ,zecp

.oizlikncäãðî øîâìcg` mei zac oeik Ð

,daifa d`nhn inp dxyr za ,dcpa `nhn

xg`l `l` dpi`y ,dcp `la daif oi`c

.zecpàø÷ àìàå,dcp iab aizkc "dy`e" Ð

il dnl?íãåàî ùéà éèåòîìikdc Ð

.yi` `le ,dcpa d`nhn dy` :rnynàäå
äéúèòéî.lirl Ðòøæ úáëùî éèåòîì ãç

.mec` rxf zaky d`xi m` ,mec` Ðïëå
íéøëæ ïéðòì.cg` mei oa iaxn Ðùéà ùéà

."af didi ik" Ðùéà àìà éì ïéà ùéàÐ

inp ikd ."rxf zaky epnn `vz ik yi`e"

."il dnl `xw ,`zkldc xg`ne" :opiqxb

.xcdnw rxf zakyl dryz oA`eéì äîì §©¥

íéøëæá áúëéîìohw zeaxl "yi` yi`" Ð

"dy`e" zeawpa azkinl il dnle ,enei oa

daifl dxyr zae dcpl cg` mei za zeaxl?

íéîéáë úåéàøámeia yly d`exy oia Ð

oitevx mini dylya yly d`exy oia ,cg`

"cvik" wxta `nw `aaa opitlick ,af ied Ð

,minia dawp dn Ð "dawple xkfl" :(`,ck)

dpn ,aizk diteba zei`xe .minia xkf s`

daf la` ."`nh" e`xwe ,yly aezkd

.daf `ied `l Ð cg` meia yly dz`xyáæ
ñðåàá àîèéî àìÐ "exyan" :aizkc Ð

i`da ,qpe`a d`nhin daf .eqpe` zngn `le

aef aefi ik" xne` `edyk :(a,el dcp) `wxit

.xen` qpe` ixd Ð "dncäãðäå áæä áëùî
íãà àîèîyi`e" :(eh `xwie) aizkc Ð

rbepd lke" :(my) aizke ,"eakyna rbi xy`

.'ebe "dakynaáæ ìù åðåéìòë`le Ð

.mc` `nhny epezgzk
àîéìéà
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éèåòîìoiyxec `kde ,zeaxl e"ie oiyxec oizkec lkac ab lr s` Ð oaeln dy`

jklc `xwl iyxtin ,zeaxl jixhv` `lc oeik :i"yx yxit .ihernl

,jl izxn` dy` Ð dy` iab oke .dy` `le ,jl izxn` yi` `wecc :xnel ,xzii`

opihrnn `d ,oaeln dy` ihernl il dnl :ozp oa dcedi epiax axd dywd .yi` `le

"dinc" "dinc"n (`,hi) ipy wxta lirl

?`l eze ,dy`a mi`nh minc drax`c

lwa iz`c `pin` ded mewn lknc :uxize

`nhin Ð mce`a `nhin `lc ,yi`n xnege

ab lr s`e !oky lk `l Ð dy` .oaela

`nhin oky ,yi`l dn :jxtinl `ki`c

`zlin ielib :xninl `ki` !miniak zei`xa

.`ed `nlra

éëéøö:dniz Ð 'ek xkf `pngx azk i`c

xi`n oa l`eny epiax yxit `d

af ywzi`c (a,cp dcp) "dcpd mc" wxta

`nhl Ð 'ebe "dzcpa decde" aizkcn ,dcpl

dakyn `yip m` ,micba `nhl mc`

,qxg ilk iab jenqa yxit oke .dayene

"otec `vei"a rnyn oke .hqida `nhnc

d`nhinc dcp iab `xw jixvnc (a,`n dcp)

af iabe ."dxyaa" aizkcn ,uegak mipta

ik" ,uegak mipta `nhin `lc `xw jixv

,exyan `vzy cr Ð "exyan af didi

.dcpn xnbp `lc `xw jixhvi`c rnyn

åðåéìòzqxib dzid z`f Ð olpn af ly

xy` lka rbepd lke" aizkc :i"yx

`nili` ?"eizgz" i`n ."`nhi eizgz didi

!`wtp "eakyna rbi xy`"n Ð afc eizgz

aezk dide .eizgz afd didi xy` lk `l`

?`nrh i`n .`yep ?edip i`ne :mixtqa

xak `dc :i"yx qixb `le .aizk "`ypde"

,"`yepde" aizkc :cere ,"eizgz"n `wtp

.ef `qxibn i"yx ea xfge .micba qeak aizk

`d ?af ly epeilra `xw i`d iwen ikidc

:cere !akxna dl iwen mipdk zxeza `icda

akyna `d ,akyna inewe`l ira ded ikid

aizk `l `kde ,ea rbepa micba qeak aizk

`nw wxta opikxt `peb i`d ike !micba qeak

iwen ikid :cere ,"dcp in dfn" iab (`,h dcp)

oilke` `l` `nhn epi`c af ly epeilra dil

`xwe ,dewna dxdh mdl oi` `ld ,oiwyne

`l i"yxc d`xpe !"axrd cr `nhi" aizk

:qixb `l` ,'ek `nili` "eizgz" i`n :qxb

cr `nhi eizgz didi xy` lka rbepd lk"

.`yip ?edip i`ne ,`nhi inp `yepde ,"axrd

aezkd ewzp Ð aizk "`ypde" ?`nrh i`n

xy` lka rbepde" :eyexit ikde .'ek d`nehn

dl iwenck ,ixii` akxna Ð "eizgz didi

.aizk akxn xg` `xw i`dc ,mipdk zxeza

`nhn Ð erbnc ,e`ynl erbn oia wlge

qeak aizk `l `kdc ,micba `le mc`

,micba `nhl mc` `nhn Ð e`ynae .micba

,"eicba qaki mze` `yepde" `xw miiqnwck

`le ,"`nhi" dia aizkc ,akxnc `xwc `yix` i`w ,e"ie `la xqg "`ypde" aizkcn `kd opiyxc af ly epeilre .eayene ,eakxne ,eizepiirn :oipra aizkc dn lk lr i`we

i`w `xwc `yix` "`yipde" jgxk lrc .eixg`ly d`nehn aezkd ewzp af ly epeilr epiidc ,`yepd oke ,`nhi afd akxna rbepdc :xn`w ikde .micba qeak dia aizk

dxeng d`nehn ewzpc `ni` :jixte .`xwc `yix` i`w zxeqnde ,"`yep" opixwc i`n` i`w "mze`" `l` ."mze`" jiiy `l `yip iabe "mze`" aizk `dc ,`tiq` `le

`l` `nhn `l akxna rbpy cbae ,akxna rbepl jenq `yepdc ,rnyn dlw d`neh Ð "`nhi"c :ipyne !akxn enk `nhil micba e` mc` la` ,micba `nhl mc` `nhl

zxeza xn`c .eizgza `l` akxna ixii` `l "eizgz"c daiz mewn lkn ,akxna ixii` `xwc ab lr s`e ,"eizgz"n yixcc dpey`x `qxib ayiil yi edine .oiwyne oilke`

irac xn`w ikdle .ayen `l` akxn ixw` `l ,eizgzy dn `nl` .akxn `nh Ð qetzde ,ayen `nh Ð ske`d :(`,fk oiaexir) "oiaxrn lka" wxta dl iziine ,mipdk

aizk `l ikd meyn :inp i` .jixt dipin `ticrc `l` .aizk `l `kde ,micba qeak aizk akynac :jxtnl ivn dede .'ek "rbi xy`"n Ð akyna i` :ixiin i`na ,"eizgz"

axr z`nehe oiwyne oilke` `l` `nhn `lc af ly epeilr ,epiidc Ð "eizgz" afdy `l` :yxtne .micba qeak ira `lc ,aizk akxna `xw xwirc meyn Ð micba qeak

micea epiid `lc ,af ly epeilra opinwen ded `l `cixb "eizgzn"c ,aizk "`ypde" ?`nrh i`n :xity qxbe .micba e` mc` `nhn akxnc ,akxn meyn Ð `xwa aizkc

dede ,micba qeak dia aizkc oeik ,`ypa oiwyne oilke`c dlw d`nehl dil opinwen ded `l "`yep"n ,"eizgz" inp e`l i`e .akxna dl opinwen ded `l` ,epaln d`neh

lrc ,cere .dlw d`neh rnync "`nhi" dia aizke ,micba qeak `kilc akxn iab azkpe ,af ly epeilra ixii`c "eizgz" ol rnynw Ð micba e` mc` `nhl ewzpc `pin`

?"ewzp" xn`wc ,dxeng d`neh dia aizk `kid "?dxeng d`nehn ewzp `ni`" jixt ikid ,eizgzn `l` af ly epeilr opiyxc `l i`c .aizk "`ypde" :opiqxb jgxk
`ypde
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Léà éèeòîìíãBàî"äMà" :àéðúc àäå .¯éì ïéà §©¥¦¥¤§¨§©§¨¦¨¥¦
íéîé äøNò úa ,äMà àlàäáéæìïépî¯øîBì ãeîìz ¤¨¦¨©£¨¨¨¦§¦¨¦©¦©§©

."äMàå"¯!äcpî øîâéì ?éì änì¯áúk éàc ,àëéøö §¦¨¨¨¦¦§©¦¦¨§¦¨§¦§©
äcða àðîçø¯äcð :àðéîà äåä¯éàæç éëc íeMî ©£¨¨§¦¨£¨¨¦¨¦¨¦§¦£©

éàæç éàc ,äáæ ìáà .äòáL áúéîì àéòa ,àîBé ãç©¨¨£¨§¥©¦§¨£¨¨¨§¦£©
àîBé ãç¯,àì :àîéà ,dì ébñ íBé ãâðk íBé úøîBLa ©¨§¤¤§¤¤©¦¨¥¨¨
.àëéøö¯àðàå ,äcða éòa àìå ,äáæa àðîçø áBzëéìå §¦¨§¦§©£¨¨§¨¨§¨¨¥§¦¨©£¨

!äcð àìa äáæ ïéàc àðòãé¯.éîð éëä ïéà¯àø÷ àlàå ¨©§¨§¥¨¨§Ÿ¦¨¦¨¦©¦§¤¨§¨
.íãBàî Léà éèeòîì ?éì änì¯àädéúèòéîàãç ¨¨¦§©¥¦¥¤¨¦£§¥£¨

?àðîéæ¯ãç¯ãçå ,òøæ úáëMî éèeòîì¯éèeòîì ¦§¨©§©¥¦¦§©¤©§©§©¥
.ícîãeîìz äî ,"Léà Léà" :àéðúc .íéøëæ ïéðòì ïëå ¦¨§¥§¦§©§¨¦§©§¨¦¦©©§

?"Léà Léà" øîBì¯àeäL ,ãçà íBé ïa ÷Bðéz úBaøì ©¦¦§©¦¤¤¨¤
ìL Bða ìàòîLé éaø .äãeäé éaø éøác ,äáéæa ànèî§©¥§¦¨¦§¥©¦§¨©¦¦§¨¥§¤

éøö ïéà :øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø:øîBà àeä éøä ,C ©¦¨¨¤§¨¥¥¨¦£¥¥
"øëfì" ,"äá÷pìå øëfì"¯àeäL ïéa ,øëæ àeäL ìk ©¨¨§©§¥¨©¨¨¨¤¨¨¥¤

"äá÷pìå" .ïè÷ àeäL ïéa ìBãb¯ïéa ,äá÷ð àéäL ìk ¨¥¤¨¨§©§¥¨¨¤¦§¥¨¥
.äpè÷ ïéa äìBãbäî ïk íà?"Léà Léà" øîBì ãeîìz §¨¥§©¨¦¥©©§©¦¦
ìk äøBz äøacék ,àîìà .íãà éða ïBLàø÷ éaøî¯ ¦§¨¨¦§§¥¨¨©§¨¦§©¦§¨

"Léà" :eäðéîøe .éaøî ãçà íBé ïa¯,Léà àlà éì ïéà ¤¤¨§©¦§¦§¦¥¦¤¨¦
!"Léàå" :øîBì ãeîìz ?ïépî ãçà íBéå íéðL òLz ïa¯ ¤¥©¨¦§¤¨¦©¦©§©§¦

.éàøwà ïðaø eäðéëîñàå ,eäðéð àúëìä :àáø øîà¯éä £©¨¨¦§¨¨¦§§©§§¦§©¨©©§¨¥¥
ãçà íBé ïa àîéìéà ?àø÷ éäå àúëìä¯,àúëìä ¦§§¨§¥§¨¦¥¨¤¤¨¦§§¨

ãçà íBéå íéðL òLz ïáe¯!áéúk àîúñ àø÷ ,àø÷ ¤¥©¨¦§¤¨§¨§¨§¨¨§¦
ãçà íBéå íéðL òLz ïa àlà¯íBé ïáe ,àúëìä ¤¨¤¥©¨¦§¤¨¦§§¨¤

ãçà¯.àø÷¯änì àø÷ ,àéä àúëìäc øçàî éëå ¤¨§¨§¦¥©©§¦§§¨¦§¨¨¨
?éì¯äMà éèeòîìïáBlî,íéøëæa ázëîì éì änì . ¦§©¥¦¨¦¤¨¨¦§¦§©¦§¨¦

?úBá÷ða ázëîì éì änìå¯àðîçø áúk éàc ,éëéøö §¨¨¦§¦§©¦§¥§¦¦§¦§©©£¨¨
íéøëæa¯íeMîeànhîcúBiàøaúBá÷ð ìáà ,íéîéák ¦§¨¦¦§¦©§¦§¦¦§¨¦£¨§¥
àìceànhîíéîéák úBiàøa¯áúk éàå .àì àîéà §¨¦©§¦§¦¦§¨¦¥¨¨§¦§©

úBá÷ða àðîçø¯íeMîenhî÷cíéøëæ ìáà ,ñðBàa ©£¨¨¦§¥¦§¨¦©§¤£¨§¨¦
ñðBàa eànhî àìc¯.àëéøö ,àì :àîéàíéúekä" §¨¦©§§¤¥¨¨§¦¨©¦

ïBzçz ákLî" éàî ."ïBéìòk ïBzçz ákLî ïéànèî§©§¦¦§¨©§§¤§©¦§¨©§
áéúéå úBòvî äøNò àkéà éàc àîéìéà ?"ïBéìòk§¤§¦¥¨§¦¦¨£¨¨©¨§¨¥

eäééìò¯!eäì ñøc àäc ,àèéLt ,eäì enhî £©§¦©§§¦¨§¨¨©§
àäiL àlàBðBzçzäcð ìòBa ìLBðBéìòkäî ,áæ ìLBðBéìòáæ ìL¯ànèî Bðéà ¤¨¤§¥©§¤¥¦¨§¤§¤¨¨¤§¤¨¥§©¥

äcð ìòBa ìL BðBzçz óà ,ïé÷Lîe ïéìëBà àlà¯.ïé÷Lîe ïéìëBà àlà ànèî Bðéà ¤¨§¦©§¦©©§¤¥¦¨¥§©¥¤¨§¦©§¦
ìëå" áéúëc ?ïìðî áæ ìL BðBéìòòâpäøLà ìëaäéäéåézçú?"åézçú" éàî ,"àîèé ¤§¤¨§¨©¦§¦§¨©Ÿ¥©§Ÿ£¤¦§¤©§¨¦§¨©©§¨
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קנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc - dcp(iyiy meil)

:`xnbd daiyníãBàî Léà éèeòîì`nhp epi` yi`y cnll - §©¥¦¥¤
.[epnn `veid mec` d`xna

:`xnbd zl`eyàéðúc àäåiabl xen`d z` zyxecd ,`ziixaa §¨§©§¨
xn`pdny ,['miAx mini DnC aFf aEfi iM dX`e' (dk eh `xwie) daf§¦¨¦¨¨¨¨¦©¦

éì ïéà ,'äMà'daifa z`nhnyäMà àlàzwepiz mle` ,dlecbúa ¦¨¥¦¤¨¦¨©
äáéæì íéîé äøNò[daifa z`nhny-]'äMàå' øîBì ãeîìz ,ïépî £¨¨¨¦§¦¨¦©¦©§©§¦¨

,le`yl yie ,daif z`nehl mini dxyr za zeaxl ,e"`e ztqeza
éì änìepl did ,df ceniløîâéìz`f cenll -,äcpîzay myky ¨¨¦¦§©¦¦¨

z`nhn mini dxyr za jk ,da zkiiyy dcpa z`nhn cg` mei
.da zkiiyy daifa

:`xnbd daiynàëéøö,daifa z`nhn dphwy xewn jixv -éàc §¦¨§¦
àðîçø áúkwx df yecig zazek dzid dxezd m`y -äåä ,äcða ¨©©£¨¨§¦¨£¨

àðéîàa `weec edfy xnel leki iziid -íeMî ,äcð,`xneg da yiy ¨¦¨¦¨¦
äòáL áúéîì àéòa àîBé ãç éàæç éëcmei d`ex `id xy`ky - §¦£©©¨¨£¨§¥©¦§¨

,mini dray eilr zayl dkixv cg`,àîBé ãç éàæç éàc äáæ ìáà£¨¨¨§¦£©©¨
dì ébñ íBé ãâðk íBé úøîBLa,ecbpk xedh cg` mei xenyl dl ic - §¤¤§¤¤©¦¨

àîéàdf oicy xnel okzi -àì,dphwa bdepàëéøödkxved okle - ¥¨Ÿ§¦¨
.dphwa zbdep daify aezkl dxezd

:`xnbd dywnàðîçø áBzëéìådphwl ieaix aezkl dxezl did - §¦§©£¨¨
wxazyxtéòa àìå ,äáædzeaxl dkixv dzid `le -àðàå ,äcða §¨¨§Ÿ¨¥§¦¨©£¨

àðòãé,dphwa bdep dcp oicy rcei iziid `linne -cixdïéà ¨©§¨©¥
didzy zexyt`àìa äáædidzy,äcðini xg`l md daif iniy ¨¨§Ÿ¦¨

:`xnbd daiyn .dcpénð éëä ,ïéà,daf iabl cenila ic zn`a - ¦¨¦©¦
.dcpl mb epnn cenll

:`xnbd zl`eyéì änì àø÷ àlàådxezd dazk recn ok m` - §¤¨§¨¨¨¦
.dphw jkn zeaxl jxev oi` ixd ,e"`e ztqeza 'dy`e' dcp iabl

jxvp df cenil :`xnbd daiyníãBàî Léà éèeòîìyi`y cnll - §©¥¦¥¤
.epnn `veid mec` d`xna `nhp epi`

,df weqtn mce`n yi` hrnl jixv recn :`xnbd zl`eyàä̈
àðîéæ àãç dézèòéîweqtn ,zg` mrt z`f ephrin xak ixd - ¦©§¥£¨¦§¨

:`xnbd daiyn .lirl x`eank ,xg`òøæ úáëMî éèeòîì ãç- ©§©¥¦¦§©¤©
rxf zaky d`xy yi` hrnn ,[d`ia z`neha xn`pd] cg` weqt

,dnec`ícî éèeòîì ãçå,[dcp zyxta xn`pd] cg` weqte - §©§©¥¦¨
.daifa `nh epi`y ,dn`d itn mc el `viy yi` hrnn

:`xnbd zxne` .mixkfd ze`neha miphw oica oecl zxaer `xnbd
ïéðòì ïëåíéøëæz`neha epivny itk ,d`nehl cg` mei oa daxzd §¥§¦§©§¨¦
.zeawpdàéðúc(a eh `xwie) dxeza xn`p ,`ziixaaLéà Léà'iM §©§¨¦¦¦

,xxal yie ,['af didiøîBì ãeîìz äîexne`a aezkd epcnln dn - ¦§¤¨©©§©
miinrt.'Léà Léà',x`al yieL ,ãçà íBé ïa ÷Bðéz úBaøìmb ¦¦§©¦¤¤¨¤

éaø ìL Bða ìàòîLé éaø .äãeäé éaø éøác ,äáéæa ànèî àeä§©¥§¦¨¦§¥©¦§¨©¦¦§¨¥§¤©¦
éøö ïéà ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBéCy ,df weqtn z`f cenllàeä éøä ¨¨¤§¨¥¥¨¦£¥

[aezkd-],'äá÷pìå øëfì' (âì åè íù) øîBàn yexcl yie,'øëfì' ¥©¨¨§©§¥¨©¨¨
zeaxlìBãb àeäL ïéa ,øëæ àeäL ìke,ïè÷ àeäL ïéáyi oke ¨¤¨¨¥¤¨¥¤¨¨

n yexcl,'äá÷pìå'zeaxläìBãb ïéa ,äá÷ð àéäL ìke.äpè÷ ïéá §©§¥¨¨¤¦§¥¨¥§¨¥§©¨
:l`rnyi iax l`eyïk íà,xg` weqtn z`f micnelyãeîìz äî ¦¥©©§

à Léà' øîBì.'Léxac cnll `a aezkd oi` :l`rnyi iax aiyn ©¦¦
jky `l` ,ef zelitkaìk äøBz äøac,íãà éða ïBLminrty ¦§¨¨¦§§¥¨¨

.mxeaic miltek
:zeziixaa dxizq dywn `xnbdàø÷ éaøî ék àîìàx`azd - ©§¨¦§©¥§¨

elit` ,aezkd daxn xy`ky `ziixaaeäðéîøe ,éaøî ãçà íBé ïa¤¤¨§©¥§¦§
ixw z`neh oiprl xn`p ,zxg` `ziixan jk lr zeywdl yie -
lM z` miOA ugxe rxf zakW EPOn `vz iM Wi`e' (fh eh `xwie)§¦¦¥¥¦¤¦§©¨©§¨©©©¦¤¨

xn`pdne ,'axrd cr `nhe FxUAéì ïéà ,'Léà'jka `nhpyàlà §¨§¨¥©¨¨¤¦¥¦¤¨
Léà,lecb,ïépî ãçà íBéå íéðL òLz ïa,ixw z`neh zbdep ea mby ¦¤¥©¨¦§¤¨¦©¦

øîBì ãeîìzaezkd epcnln -'Léàå'oa ohw zeaxl ,e"`e ztqeza ©§©§¦

recne ,mipy ryz oa wx miaxny x`eane .df oiprl mipy ryz
.cg` mei oa elit` daxn zncewd `ziixad

:`xnbd daiyneäðéð àúëìä ,àáø øîàmixkfend el` mipic - ¨©¨¨¦§§¨¦§
,ipiqn dynl dkldn micnlp ,zeziixaaéàøwà ïðaø eäðéëîñàå§©§§¦§©¨¨©§¨¥

mipicdn cg`y epiide .miweqtd lr mze` ekinqd minkgy `l` -
x`aznk] aezkd zernynn cnlp cg`e ,ipiqn dynl dklda cnlp

.zeziixad oia dxizq oi` okle ,[`xnbd jynda
:`xnbd zxxanàø÷ éäå àúëìä éädklda cnlp mipicdn dfi` - ¥¦§§¨§¥§¨

.aezkd zernynn dfi`e ,ipiqn dynl
:`xnbd dpcàîéìéàm` -y oicdy xn`pãçà íBé ïadaifa `nhn ¦¥¨¤¤¨

n cnlpàúëìä,ipiqn dynlåoicdyãçà íBéå íéðL òLz ïa ¦§§¨§¤¥©¨¦§¤¨
n cnlp ixwa `nhnàø÷ixdy ,okzi df oi` ,aezkd zernynn - §¨
áéúk àîúñ àø÷elit` daxn e"`edy oeike ,mzqa xn`p weqtd - §¨§¨¨§¦

zernyn oi` ixdy ,cg` mei oa elit` zeaxl `ay rnyn ,ohw
:`xnbd dwiqn .xyr e` dpeny oan xzei ryz oa zeaxlàlà¤¨

y oicdy gxkdaãçà íBéå íéðL òLz ïacnlp ixwa `nhn ¤¥©¨¦§¤¨
nàúëìä,ipiqn dynlåy oicdãçà íBé ïacnlp daifa `nhn ¦§§¨§¤¤¨
n.àø÷§¨

:`xnbd zl`eyàéä àúëìäc øçàî éëåoicdy x`azdy oeik - §¦¥©©§¦§§¨¦
,ipiqn dynl dkldn cnlp ixwa `nhn ryz oayéì änì àø÷- §¨¨¨¦

micnel dne ,e"`e ztqeza 'yi`e' ixw z`neh iabl xn`p recn
d`a ef e"`e :`xnbd daiyn .ef ztqeznïáBlî äMà éèeòîì- §©¥¦¨¦¤

nn `viy dy` hrnl.[d`nh dpi`y ,oal d`xn dp
:`xnbd zl`eyíéøëæa ázëîì éì änìoa ohw zeaxl 'yi` yi`' ¨¨¦§¦§©¦§¨¦

,eneiúBá÷ða ázëîì éì änìå,dcpl cg` mei za zeaxl 'dy`e' §¨¨¦§¦§©¦§¥
mdn cg`a oicd z` aezkl xyt` ixd ,[daifl mini xyr zae

.epnn ipyd cenlle ,[zeawpa e` mixkfa]
:`xnbd daiynéëéøö,mikxvp micenild ipy -àðîçø áúk éàc §¦¦§¦¨©©£¨¨

wx df oic zazek dzid dxezd m`y -,íéøëæamicnel epiid `l ¦§¨¦
,zeawpl jkníeMî`xneg yi mixkfayúBiàøa eànhîc- ¦§¦©§¦§¦

,cg` meia zei`x yly e`x m` mi`nhpyíéîéákmdy itk - ¦§¨¦
,mitevx mini dylya zei`x yly e`x m` mi`nhpúBá÷ð ìáà£¨§¥

,íéîéák úBiàøa eànhî àìccg` meia zei`x yly e`x m`y §Ÿ¦©§¦§¦¦§¨¦
,ze`nh opi`àîéày xne` iziid -àìly ef `xneg oda zbdep ¥¨Ÿ

z`nhn dphw mby ycgl dxezd dkxved jkl ,zephwa d`neh
.daifae dcpaàðîçø áúk éàåwx df oic,úBá÷ðamicnel epiid `l §¦¨©©£¨¨¦§¥
,mixkfl jkníeMî`xneg yi zeawpayenhî÷cze`nhp ody - ¦§¨¦©

mc e`x m` mb,ñðBàaðBàa eànhî àìc íéøëæ ìáààîéà ,[ñ §¤£¨§¨¦§Ÿ¦©§§¤¥¨
.àì:`xnbd zniiqnàëéøö.micenild ipy mikxvp ok` - Ÿ§¦¨

e :dpyna epipy.ïBéìòk ïBzçz ákLî ïéànèî íéúekä©¦§©§¦¦§¨©§¨¤§
:`xnbd zxxanéàîoi`nhn' dpeekd dn -,'ïBéìòk ïBzçz ákLî ©¦§¨©§¨¤§

àîéìéà,`id dpeekdy xn`p m` -úBòvî øNò àkéà éàcm`y - ¦¥¨§¦¦¨¤¤©¨
,df lr df mirvn xyr migpeneäééìò áéúéålr izek ayeie - §¨¦£©§

,oeilrdeäì enèîyi ,oeilrd rvnd enk mi`nhp mirvnd lk - §©§
,zeywdlàèéLt,`ed heyt df oic `ld -eäì ñøc àäcixdy - §¦¨§¨¨©§

.erinydl dpynd dkxved recne ,mirvnd lk lr ayei izekd
:`xnbd daiynàlà,`id dpynd zpeekìòBa ìL BðBzçz àäiL ¤¨¤§¥©§¤¥

äcð,eilr qxec [izek oebk] dcp lreay xac ly epicy -BðBéìòk ¦¨§¤§
áæ ìL,[`yep afdy cba enk -ànèî Bðéà áæ ìL BðBéìò äîmc` ¤¨¨¤§¤¨¥§©¥
,milkeàlàwxBðéà ,äcð ìòBa ìL BðBzçz óà ,ïé÷Lîe ïéìëBà ¤¨¨¦©§¦©©§¤¥¦¨¥

ïé÷Lîe ïéìëBà àlà ànèî. §©¥¤¨¨¦©§¦
:`xnbd zxxanïìðî áæ ìL BðBéìò`l` `nhn epi`y oipn - ¤§¤¨§¨¨

n cnlp df xac :`xnbd daiyn .oiwyne oilke`áéúëc(i eh `xwie) ¦§¦
,'àîèé åézçú äéäé øLà ìëa òâBpä ìëå',xxal yieéàîdn - §¨©¥©§Ÿ£¤¦§¤©§¨¦§¨©

dpeekd,'åézçú'©§¨
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`oifgeקנד mipy` cenr bl sc ± oey`x wxtzereay

áæã åéúçú àîéìéà.afd qxcn `edc Ðàùéð åäéð éàîå,afd lr `yipd cba Ð

`nrh i`n?`edy ipira d`xpe ,`id i`n `prci `l .aizk "`yipde" Ð "`yepde"

.yaeyn yexitäøåîç äàîåèî áåúëä å÷úðxy` lka rbepd lke" aizkcn Ð

lke" aezkpe edpiaxr `lcne ."eicba qaki mze` `yepde `nhi eizgz didirbepd

lkaqaki mze` `yepde eizgz didi xy`

i`dc llkn Ð "`nhi"a edpiwqt`e ,"eicba

cbae mc`a e`l "`nhi"`l` ,ixiinw mi

yxcp "mze` `yepde" .oiwyne oilke`a

.af ly eayene eakyn `yepl mipdk zxeza

àîéà`nhi `lc :`xw edpiwqt` ikdl Ð

"`nhi" azk ikdl ,eilry micba `nhl mc`

Ð micba erbp m` e` .`nh dicegl mc`c Ð

.`ed `le ,mi`nh micba ediäìâøì äìòéÐ

Ð dly iyya dilr `a oebk dteql dlri

.dzenk zxgnd lila leahiíéîé äòáùÐ

.iriaya dilr `a elit`eäàîèî àéä äî
íéãâá àîèì íãàlwa iz`c ,eilry Ð

`nhl mc` `nhn `ed s` ,dakynn xnege

.eilry micbaèñéäá ñøç éìëålr s`e Ð

,exie`n `l` d`neh lawn qxg ilk oi`c ab

`xwie) aizkck ,`nhin Ð dafe af hqida

,"afd ea rbi xy` qxg [ilke] (ilk lk)" (eh

elekk `edy erbn edfi` :oizlikna opixn`e?
.ehqid df :xne` iedìëå øîåì ãåîìú ïéàù

àîèé åéìò áëùé øùà áëùîäixdy Ð

aizk dcicae ,"eilr dzcp idze" xn`p xak

."eicba qaki dakyna rbepd lke"äàîåèî
äøåîçdakynk xeng eakyn didi `ly Ð

.eilry micbae mc` `nhlíéãâáå íãà ìáà
rbz m` micba e` ,ea rbz m` mc` e` Ð

.mdaàì àðéøçà éãéîilke mc` oebk Ð

.qxgáëùîä ìëåe`le ,`ed `ieaix Ð

.`hxtàéäë àîéà`dc ,dzenk dlrea Ð

.`xw edpiyw`àøîåçìoi`nhn odipyy Ð

.micba `nhl mc`ïéá ÷åìçú àì àåä óà
åáëùîì åòâî`l mdipyy ,`lewle Ð

ewzpy ol `hiyt Ð eakyna `dc .e`nhi

,mc`a rbp m`y Ð inp erbna jkld ,aezkd

idze" aizk `dc .micba `nhl ep`nhi `l

.`xw i`da `ide `ed eywedc ,"eilr dzcp

åéìò.lwdl `le ,rnyn xingdl Ðåèà
åäðéð úåãð éìòåá åäìåë`ki` `de Ð

miiept?íãå íã ìë ìò úåáùåé ïä íàÐ

eilr zayei Ð xedh oia `nh oia ,ze`ex ody

dpzypyn dpipn ligzdy ,dzcp ini dray

.mini dray dpnze ,mc d`xnäìåãâ äð÷ú
íäì àéäzepen opi` ,ok zeyer opi` la` Ð

edfe .miyp x`yk dpey`x di`xn `l`

mcl eznilyne ,mec` mc d`exy :dlewlw

:`id dxeaq ,dlgz wexi dz`x oebk .wexi

.mini dray epnn dpene ,d`nh `idy

dpi` Ð mec` mc dly iyinga d`exyke

dray milydl ,mini ipy `l` zxnyn

zepnl dkixv `ide .dpey`xd dzii`xl

.dipy dii`xnåá ú÷ñåôù íåé`idyk Ð

,dcpd ini zray xg`l mitevx dyly d`ex

zxteq Ð meid rvn`a zwqete ,daf `iede

dray oipnl axrd cry meid zvw eze`

opira minly miiwp dray Ð op`e .miiwp

.daflïë íài`e ,(`,ak dcp) `ziinw `zrnya "zltnd"a ,`l eze meid eze` xzeqc ol `niiwe ixw d`xe ,xetql ligzde wqty af ,elekk meid zvwn miiwp oiprlc Ð

xzeq i`n Ð elekk meid zvwn?.`al meid zvw `ki` `d'åë àîåéã àâìôá éàæçã éà.dinza 'ek `xwl dil `nile :ipyne ,`id `iyew Ðäéúô÷úà éî÷åàì øãäî à÷å
éà'åë àø÷ì äé÷áù êéçøë ìò ï.dngd zriwyl jenqa diytp` miwene wigc edi` ,"elekk meid zvwn" izkec lka ol `niiwc oeikc Ðúèìåô,aefa dynyy oebk Ð

dpiipn xezqzy edn .dhlte ,zepnl dligzde ,dwqte?.dxzqe ,`id d`ex meyn ,d`nh Ð zhletc ol `niiwc `d
åà
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àùðäå`ed zxeqndy epivn edin ?`ln `ed zxeqnac :dniz ,e"ie xqg Ð aizk

,aizk "mxiarn" ilr ipa iab (a,dp) zay zkqna cenlzd lr wleg

.`ln "mixiarn" aizk eply ze`xwnae

äî`yep iab (a,h `xza `aa) "oitzeyd"ac meyn Ð qxg ilke mc` d`nhn `id

micba x`y `nhnc ab lr s` qxcne dlap

jkl qxg ilke mc` `nhn epi` eilry

.`kd edpihwp

ììëyxetn Ð dfn df oiwgexnd hxte

.(`,dt `nw `aa) "laegd" wxta

àéðúopgei iaxl Ð 'eke xi`n ax xn`

:(a,hi dcp) "cid lk" wxta xn`c

,l`lldn oa `iawr zhiyl xi`n iax cxi

Ð `kdc "wexi mc" yxti ,wexi mc `nihe

ddic `l` ,lirlc `idd ik ynn wexi e`l

wexi mc zizek d`nhn :`iawrl oke .epnn

yxit lirle .`nh `edy wexi mcn ,ddic

.xg` oipra

åúøôåñ:xn`z m`e Ð dray oipnl

zkqnae] "oilev cvik"a xn`ce

dlecb dafe ,elekk meid zvwn :(a,eh) [xifp

oia d`exa diail` zgkync mzd xn`

onwl jixt ikdc ?xaeq mizekk ike ,zeynyd

dler ea zwqety mei :xn`c ,axl (`,hq)

dxn` i`zekk ,axe" ,dray oipnl

dil zil iqei iaxc :xnel yie ."?dizrnyl

enk ,dxitq seqa `l` elekk meid zvwn

mixne`y enk ,dlgza la` .mei zxney

dywy dne .opixn` `lc dcen Ð mizek

seqa yxtp (`,i) dpyd y`xc `nw wxtn

.'d zxfra oizliknåäéàãiwene wigc

wxta jixtcn ,ok zn`d oi` Ð diytp`

dxn` i`zekk ,axe :(`,hq dcp) `xza

?dizrnyläàåøxne` Ð dxzqe `ied

xzida ,dynya zgkync :wgvi epiax

dyly zii`x xg` dhilt ici lr xezqzy

iax" wxta ,opaxk ol `niiwc Ð oitevx mini

zeper yy opirac (a,et zay) "`aiwr

oewiz xg`e ,zg` dii`x xg` :inp i` .zenly

mc ztih lr miiwp dray zxteqc `xif iax

,rxfn miiwp inp jixv `nzqnc .lcxgk

ewz `ziixe`c oirkc,dynyy dy` ,o`kne .o

miiwp xetql ligzdl dl oi` Ð cin dz`xe

.zenly zeper yy opirac ,iriax mei xg` cr

`kd biltc `ax elit`e .l`ppg epiax wqt oke

`lcn ,ea xfgc d`xp ,`ng xa inx`
eaiyd
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áæc åézçz àîéìéà¯Léàå"îòbé øLàBákLîa,à÷ôð " ¦¥¨©§¨§¨¦§¦£¤¦©§¦§¨¨§¨
eäéð éàîe ,åézçz áfä äéäé øLà ìëa òâBpä àlà¯ ¤¨©¥©§¨£¤¦§¤©¨©§¨©¦

eäéð éàîe ,àîèé éîð àNBpäå áæ ìL ïBéìò¯éàî ,àOéð ¤§¤¨§©¥©¦¦§¨©¦¦¨©
" ?àîòèàOpäåäøeîç äàîehî áeúkä B÷zð .áéúk " ©§¨§©¦¨§¦¦§©¨¦§¨£¨

àlà ànèî BðéàL Eì øîBì ,äl÷ äàîeè éãéì Bàéáäå§¥¦¦¥§¨©¨©§¤¥§©¥¤¨
.ïé÷Lîe ïéìëBà¯äøeîç äàîehî áeúkä B÷zð :øîéà ¨¦©§¦¥©¦§©¨¦§¨£¨

¯íéãâa Bà íãà ìáà ,íéãâa ànèì íãà ànèî àìc§¨§©¥¨¨§©¥§¨¦£¨¨¨§¨¦
!àîhéì¯"àîèé" àø÷ øîà¯.òîLî äl÷ äàîeè ¦¨¥¨©§¨¦§¨§¨©¨©§©
BðBzçúådúcð éäúe" àéðúc ?ïìðî ,äcð ìòBa ìL §©§¤¥¦¨§¨©§©§¨§¦¦¨¨

äìòé ìBëé ,"åéìòdìâøì¯úòáL àîèé" øîBì ãeîìz ¨¨¨©£¤§©§¨©§©¦§¨¦§©
ìBëiL ?"åéìò dúcð éäúe" øîBì ãeîìz äîe ."íéîé̈¦©©§©§¦¦¨¨¨¨¤¨
dúcð éäúe" øîBì ãeîìz ,ñøç éìëe íãà ànèé àìŸ§©¥¨¨§¥¤¤©§©§¦¦¨¨

ñøç éìëe íãà äànèî àéä äî ,"åéìò¯àeä óà ¨¨©¦§©§¨¨¨§¥¤¤©
ákLî äNBò àéä äî éà .ñøç éìëe íãà ànèî§©¥¨¨§¥¤¤¦©¦¨¦§¨
ákLî äNBò àeä óà ,íéãâa ànèì íãà ànèì áLBîe¨§©¥¨¨§©¥§¨¦©¤¦§¨

?íéãâa ànèì íãà ànèì áLBîe¯ìëå" :øîBì ãeîìz ¨§©¥¨¨§©¥§¨¦©§©§¨
ákLnäøîBì ãeîìz ïéàL ."àîèé åéìò ákLé øLà ©¦§¨£¤¦§©¨¨¦§¨¤¥©§©

ãeîìz äîe ,"àîèé åéìò ákLé øLà ákLnä ìëå"§¨©¦§¨£¤¦§©¨¨¦§¨©©§
"øLà ákLnä ìëå" øîBìåâå'¯äàîehî áeúkä B÷zð ©§¨©¦§¨£¤¦§©¨¦§¨

BðéàL Eì øîBì ,äl÷ äàîeè éãéì Bàéáäå äøeîç£¨§¥¦¦¥§¨©¨©§¤¥
éøt .ïé÷Lîe ïéìëBà àlà ànèîB÷zð àîéà :éàçà áø C §©¥¤¨¨¦©§¦¨¥©©©¥¨¦§

äl÷ äàîeèì Bàéáäå äøeîç äàîehî áeúkä¯àìc ©¨¦§¨£¨§¥¦§§¨©¨§¨
!àîhéì íéãâáe íãà ìáà ,íéãâa ééenèì íãà àîhéì¦¨¥¨¨§©¥§¨¦£¨¨¨§¨¦¦¨¥

¯"àîèé" :éñà áø øîà¯:àîéà .òîLî äl÷ äàîeè ¨©©©¦¦§¨§¨©¨©§©¥¨
"åéìò dúcð éäúe"¯"ákLnä ìëå" ,ììk¯ììk ,èøt §¦¦¨¨¨¨§¨§¨©¦§¨§¨§¨

èøôe¯áLBîe ákLî :èøtaM äî àlà ììka ïéà §¨¥©§¨¤¨©¤©§¨¦§¨¨
¯àðéøçà éãéî ,ïéà¯!àìúòáL àîèé" :ééaà øîà ¦¦¥©£¦¨¨¨©©©¥¦§¨¦§©

,äfî äæ ïé÷çeøîä èøôe ììk éåä ,ïéðòä ÷éñôî "íéîé̈¦©§¦¨¦§¨¨¥§¨§¨©§¨¦¤¦¤
äfî äæ ïé÷çeøîä èøôe ììk ìëå¯BúBà ïéðc ïéà §¨§¨§¨©§¨¦¤¦¤¥¨¦

"ìëå" ,ïéðc íìBòì :øîà àáø .èøôe ììëa¯àéeaéø ¦§¨§¨¨¨¨©§¨¨¦§¨¦¨
é÷úî .àeäàîéà :á÷òé éaø dì óàéäkàéä äî ,¯ ©§¦¨©¦©£Ÿ¥¨§¦©¦

dòbî ïéa da z÷ìç àìíãà ànèì dákLîìànèìe Ÿ¨©§¨¨¥©¨¨§¦§¨¨§©¥¨¨§©¥
àeä óà ,àøîeçì íéãâa¯ïéa Ba ÷Bìçz àìBòbîBákLîìíéãâa ànèìe íãà ànèì §¨¦§§¨©Ÿ©£¥©¨§¦§¨§©¥¨¨§©¥§¨¦
"åéìò" :àáø øîà !àle÷ì¯BðéòèäìïäL éðtî" .òîLîéìòBaéìòBa eälek ehà .'åëå "úBcð §¨¨©¨¨¨¨§©§¦©§©¦§¥¤¥£¥¦©§£¥

:äàìcâî ÷çöé éaø øîà ?eäðéð úBcðúBàeNðaøîà ,àéðz .'åëå "íc ìò úBáLBé ïäå" .eðL ¦¦§¨©©¦¦§¨¦§¨¨¨¦§¨§¥§©¨©§¨¨©
íãå íc ìk ìò úBáLBé ïä íà :øéàî éaø¯àlà ,ïäì àéä äìBãb äðwz¯úBàBøLíBãà íc ©¦¥¦¦¥§©¨¨§¨©¨¨§¨¦¨¤¤¨¤¨¨

úBîéìLîeíBé :øçà øác .÷Bøé íãì BúBàú÷ñBtL,BaBzøôBñé÷úî .äòáL ïéðîìéîø dì ó ©§¦§¨¨¨¨©¥¤¤¤©§§¦§©¦§¨©§¦¨¨¦
:àîç øaBpøtñúåéîð ïðàå ,déøtñéðúáëL ïk íà :àáø øîà !Bleëk íBiä úö÷î ïì àîéé÷c , ©¨¨§¦§§¤©£©©¦¦§§¥§©§¨¨¦§¨©§¨©¨¨¦¥¦§©

òøæøúñc!Bleëk íBiä úö÷î àäå ?dì úçkLî éëéä äáéæa¯àîBéc àbìôa éàæçc éà¯ ¤©§¨©§¦¨¥¦©§©©¨§¨¦§¨©§¦©£©§©§¨§¨
ïðé÷ñò éàîa àëä ,éîð éëä¯ì Ceîñ éàæçc.änçä úòé÷L¯ék :àø÷ì déì àîéìå íe÷éìå ¨¦©¦¨¨§©¨§¦©©£©¨¦§¦©©©¨§¥§¥¨¥¦§¨¦

ì Ceîñ àáéúk?àáéúk änçä úòé÷L¯é÷Bîe ÷éçc eäéàc ,àø÷ì dé÷áL Cçøk ìò ,ïéà §¦¨¨¦§¦©©©¨§¦¨¦©¨§¨§©¥¦§¨§¦¨¥¥
eäî ,òøæ úáëL úèìBt :àîç øa éîø éòa .déLôpàøBzñzLäúéä äàBø ?äáéæa¯,úøúBñå ©©§¥¨¥¨¦©¨¨¤¤¦§©¤©©¤¦§§¦¨¨¨§¨§¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc - dcp(ycew zay meil)

áæc åézçz àîéìéà,afd zgz didy xacl dpeekdy xn`p m` - ¦¥¨©§¨§¨
ixdy ,z`f aezkl jxev oi` ,'afd qxcn' `edyîeh `xwie) weqtd ¥

(dBákLîa òbé øLà Léàå''axrd cr `nhe miOA ugxe eicbA qAki §¦£¤¦©§¦§¨§©¥§¨¨§¨©©©¦§¨¥©¨¨¤
à÷ôð,df oic xak epcnl -àlày ,`id aezkd zpeek gxkdaòâBpä ¨§¨¤¨©¥©
ìëaxacåézçz áfä äéäé øLà,`nhieäéð éàîexacd edne - §Ÿ£¤¦§¤©¨©§¨©¦

d edf ,eizgz afdy'áæ ìL ïBéìò'`yep afdy cba -énð 'àNBðäå') ¤§¤¨§©¥©¦
áéúk 'àNðäå' ,àîòè éàî ,àNéð eäéð éàîe ,àîèé.(nejkxn`py ¦§¨©¦¦¨©©£¨§©Ÿ¥§¦

`UFPde axrd cr `nhi eiYgz didi xW` lkA rbPd lke' (i eh my)§¨©Ÿ¥©§Ÿ£¤¦§¤©§¨¦§¨©¨¨¤§©¥
zewiqtn 'axrd cr `nhi' zeaizdy ote`a ,'ebe 'eicbA qAki mzF`¨§©¥§¨¨
cenll yi ,'mze` `yepde' oiae 'eizgz didi xy` lka rbepd' oia

yáeúkä B÷úðaf ly epeilr z` wzip aezkd -äøeîç äàîehî §¨©¨¦§¨£¨
,weqtd jynda zxkfend,äl÷ äàîeè éãéì Bàéáäå`ay epiide ¤¡¦¦¥§¨©¨

aezkdànèî BðéàL ,Eì øîBì,weqtd jynda enk micbae mc` ©§¤¥§©¥
àlàwx `nhn.ïé÷Lîe ïéìëBà ¤¨¨¦©§¦

:`xnbd zl`eyøîéàmc` `nhn af ly epeilry xn`p ile` - ¥©
,weqtd iwlg oia dxezd dwiqtdy dne ,micbaeáeúkä B÷úð§¨©¨

af ly epeilrlíéãâa ànèì íãà ànèî àìc ,äøeîç äàîehî¦§¨£¨§Ÿ§©¥¨¨§©¥§¨¦
rbp m` oke] eilry micbad z` `nhn epi` mc` ea rbp m`y -

,[`nhp epi` mc`d ,mc`d lry micbaaíéãâa Bà íãà ìáà£¨¨¨§¨¦
,af ly epeilra mirbepdànèéì.mze` `nhi `ed - ¦©¥

y oeyldn :`xnbd daiynòîLî äl÷ äàîeè ,'àîèé' àø÷ øîà̈©§¨¦§¨§¨©¨©§©
.micbae mc` z`nhn dpi`y ,dlw d`neha wx `nhpy rnyn -

dcp lrea ly epezgzy ,`id dpynd zpeeky (:al) lirl x`azd
xg`l ,miwyne milk`n `l` `nhn epi`y ,af ly epeilrk epic
,miwyne milk`n `l` `nhn epi` af ly epeilry xewnd x`azdy

.dcp lrea ly epezgza oicd edfy oipn dpc `xnbd
:`xnbd zxxanïìðî ,äcð ìòBa ìL BðBzçúåmc` `nhn epi`y §©§¤¥¦¨§¨¨

.miwyne milk`n wx `l` ,micbae
:`xnbd zx`anàéðúc(ck eh `xwie) dcp lrea lr xn`p ,`ziixaa §©§¨

Dz` Wi` aMWi akW m`e'åéìò dúcð éäúe,'ebe 'mini zraW `nhe §¦¨Ÿ¦§©¦Ÿ¨§¦¦¨¨¨¨§¨¥¦§©¨¦
,eilr dzcp z`nehy ef oeylneìBëéy xnel iziidäìòéez`nehn ¨©£¤

dìâøìlkei ,dzcpl iyiyd meia dilr `a m`y ,dzcp onf seqa - §©§¨
,dzenk dlila zxgnl xdhidle leahløîBì ãeîìzepcnln - ©§©

(my) exne`a aezkd,'íéîé úòáL [àîèå'] (àîèé)rnyny §¨¥¦§©¨¦
.mini zray `nh ,dly iriayd meia dilr `a m` elit`y

:`ziixad zl`eyåm`ok.'åéìò dúcð éäúe' øîBì ãeîìz äî §©©§©§¦¦¨¨¨¨
:`ziixad daiynìBëiLdcp lreay xnel iziidíãà ànèé àì ¤¨Ÿ§©¥¨¨

àéä äî ,'åéìò dúcð éäúe' øîBì ãeîìz ,ñøç éìëedcpdy enk - §¦¤¤©§©§¦¦¨¨¨¨©¦
dnvríãà äànèî,[mi`nhp eicba elit`e] ea zrbepyñøç éìëe §©§¨¨¨§¦¤¤

,`nhp dhiqn `idyàeä óà,dcp lrea -íãà ànèîea rbepy ©§©¥¨¨
,[mi`nhp eicba elit`e]ñøç éìëe.`nhp hiqn `edy §¦¤¤

:`ziixad zl`eyéàyiwp ile` ,dcpl dcp lrea miyiwn ep` m` - ¦
,xn`pe sqep oiprl mze`áLBîe ákLî äNBò àéä äîz`nhn - ©¦¨¦§¨¨

,mdilr zayei e` zakey `idy mixacd z`ànèì íãà ànèì§©¥¨¨§©¥
íéãâamicbad z`e mda rbepy mc` mi`nhn mixac mze`y cr - §¨¦
,eilryàeä óà,dcp lrea -íãà ànèì áLBîe ákLî äNBò ©¤¦§¨¨§©¥¨¨

.íéãâa ànèì§©¥§¨¦
:`ziixad daiynøîBì ãeîìz(my)ákLé øLà ákLnä ìëå' ©§©§¨©¦§¨£¤¦§©

øîBì ãeîìz ïéàL ,'àîèé åéìòjixv aezkd did `l dxe`kly - ¨¨¦§¨¤¥©§©
xnel,'àîèé åéìò ákLé øLà ákLnä ìëå'idzE' xn`p xak ixdy §¨©¦§¨£¤¦§©¨¨¦§¨§¦

dnvr dcpae ,dcpk dcp lrea ly epicy jkn epcnle ,'eilr DzCp¦¨¨¨¨
`nhe miOA ugxe eicbA qAki DaMWnA rbPd lke' (`k eh my) xn`p§¨©Ÿ¥©§¦§¨¨§©¥§¨¨§¨©©©¦§¨¥

,'axrd cr'åâå øLà ákLnä ìëå' øîBì ãeîìz äîeaMWieilr ©¨¨¤©©§©§¨©¦§¨£¤¦§©¨¨
y gxkda ,'`nhiáeúkä B÷úðdcp lrea ly eakynläàîehî ¦§¨§¨©¨¦§¨

äøeîç,dcpd akyn ly,Eì øîBì ,äl÷ äàîeè éãéì Bàéáäå £¨¤¡¦¦¥§¨©¨©§
,ïé÷Lîe ïéìëBà àlà ànèî BðéàLdcpd akynk xeng epi`e ¤¥§©¥¤¨¨¦©§¦

.eilry micbae mc` mb `nhny
:`xnbd dywnéøtC[dywd-]àîéà ,éàçà áøyi dxe`kl - ¨¦©£©¥¨

,xnele xg` ote`a yexcláeúkä B÷úðdcp lrea ly eakynl §¨©¨
,äl÷ äàîeèì Bàéáäå äøeîç äàîehîoiprl wxànèéì àìc ¦§¨£¨¤¡¦§§¨©¨§Ÿ¦©¥

íéãâa ééenèì íãà,eilry micbad e`nhi `l mc` ea rbp m`y - ¨¨§©¥§¨¦
íãà ìáà,ea rbepdíéãâáe,ea mirbepdànèéìdaiyn .mze` £¨¨¨§¨¦¦©¥

:`xnbdòîLî äl÷ äàîeè 'àîèé' ,éqà áø øîàrnyn - ¨©©©¦¦§¨§¨©¨©§©
.micbae mc` z`nhn dpi`y ,dlw d`neha wx `nhpy

p idzE' xn`pdn dcnly ,`ziixad zligzl zxfeg `xnbdDzC §¦¦¨¨
epl oipn :`xnbd dywn .qxg ilke mc` `nhn dcp lreay ,'eilr̈¨

,qxg ilke mc` `nhn dcp lreayàîéàweqtd z` yexcl xen` - ¥¨
xn`py dn ,jk,'åéìò dúcð éäúe'edf,ììkdcpk epicy rnyny §¦¦¨¨¨¨§¨

okn xg`l xn`py dne ,oipr lklákLnä ìëå'edf ,'`nhi 'ebe,èøt §¨©¦§¨¦§¨§¨
zyxcp dxezdy zecndn zg`e ,`nh eakyny dhxit dxezdy

xn`p xy`ky ,`id mda,èøtaM äî àlà ììka ïéà ,èøôe ììk§¨§¨¥©§¨¤¨©¤©§¨
y `vnpeïéà áLBîe ákLîla` ,`nhn ok` `ed -àðéøçà éãéî- ¦§¨¨¦¦¦©£¦¨

,qxg ilke mc` oebk ,xg` xacàì.`nhn Ÿ
:`xnbd daiyn,ééaà øîàweqta xn`py dn[àîèå'] (àîèé) ¨©©©¥§¨¥

÷éñôî ,'íéîé úòáLz`ïéðòäc `vnpe ,hxtl llkd oiaììk éåä ¦§©¨¦©§¦¨¦§¨¨¥§¨
ìëå ,äfî äæ ïé÷çeøîä èøôeyiy mewnkäæ ïé÷çeøîä èøôe ìì §¨©§¨¦¤¦¤§¨§¨§¨©§¨¦¤

a BúBà ïéðc ïéà ,äfîzcn.'èøôe ììk' ¦¤¥¨¦§§¨§¨
:sqep aeyii d`ian `xnbdïéðc íìBòì ,øîà àáøllk zn`a - ¨¨¨©§¨¨¦

xn`py dn la` ,'hxte llk'k mze` mipc ,dfn df miwgexnd hxte
ìëå''[aMWOd]àeä àéeaéø`vnpe ,hxt oeyl `le ieaix oeyl `ed - §¨©¦§¨¦¨

,'eilr DzCp idzE' aezkdn cenll xyt`e ,hxte llk o`k oi`y§¦¦¨¨¨¨
.qxg ilke mc` `nhn dcp lreay

.dcpl ywed dcp lreay ,`ziixaa x`azdy dna dpc `xnbd
:`xnbd dywné÷úî,á÷òé éaø dì ó,dcpl dcp lrea ywedy oeik ©§¦¨©¦©£Ÿ
àéäk àîéà,xnele cer dil` eze` yiwdl epl did -àì àéä äî ¥¨§¦©¦Ÿ

,dákLîì dòbî ïéa da z÷ìçoiprl,íéãâa ànèìe íãà ànèì ¨©§¨¨¥©¨¨§¦§¨¨§©¥¨¨§©¥§¨¦
xacd jka `veie ,dey mz`neh mixwnd ipya `l`,àøîeçìoiay §§¨
,eilry micbae mc` mi`nhn dakyn oiae drbnàì àeä óà©Ÿ

,BákLîì Bòbî ïéa Ba ÷Bìçzoiprl,íéãâa ànèìe íãà ànèì ©£¥©¨§¦§¨§©¥¨¨§©¥§¨¦
xacd `vi dfae,àle÷ìiabl ixdy ,micba `nhl mc` `nhi `ly §¨

oicd `ed ok m`e ,micba `nhl mc` `nhn epi`y epcnl eakyn
daiyn .eilry micbad z` `nhi `l mc`a rbp m`y ,erbnl

:`xnbd,àáø øîàidzE' (my) zeaizdn `ed ywiddDzCp,'eilr ¨©¨¨§¦¦¨¨¨¨
zaizeBðéòèäì 'åéìò'eilr xingdl -,òîLî.lwdl `le ¨¨§©§¦©§©

,oeilrk oezgz akyn mi`nhn mizekde :dpyna epipyïäL éðtî¦§¥¤¥
.'åëå úBcð éìòBa£¥¦

:`xnbd dywneälek eèàmizekd lk ike -,eäðéð úBcð éìòBaixd ¨§£¥¦¦§
:`xnbd daiyn .milrea mpi`y miiept mwlg÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨

eðL ïéàeNða ,äàìcâî.mi`eypa `weec zwqer dpynd zn`a - ¦§§¨¨¦§¦¨
:dpyna epipy.'åëå íc ìk ìò úBáLBé ïäå§¥§©¨¨

:zeizekd zbdpday lewlwd z` zx`an `ziixadàéðz,`ziixaa ©§¨
ïä íà ,øéàî éaø øîàeidúBáLBéd`neh iniíãå íc ìk ìòody ¨©©¦¥¦¦¥§©¨¨¨¨

mcd dpzyn m`e ,eilr zeayei wexi mc ze`ex xy`ky ,ze`ex
wexi mc m` zewteqn wx ody meyn] aey zepnl zeligzn mec`l

,daxc`e ,dlwz jka oi` ,[`nhàlà ,ïäì àéä äìBãb äðwzopi`y ©¨¨§¨¦¨¤¤¨
meyn] miyp x`yk dpey`xd dii`xdn zepen `l` ,ok zeyer

olewliw edfe ,[mec` enk `nh wexi mcy odl heytyLminrtl ¤
íBãà íc úBàBø,`nh `edy÷Bøé íãì BúBà úBîéìLîe`edy ¨¨©§¦§¨¨

oebk ,xedh,mini dray dpene ,d`nh `idy dxeaqe wexi mc d`exy
mitqep mini ipy wx zepnl dkiynne ,mec` mc d`ex iyingd meiae
xetql dkixv zn`ae ,dpey`xd dzii`xn mini drayl milydl

.leahl dleki f` wxe ,dipyd dzii`xn mini dray
:`ziixad dtiqenøçà øácilreak miaygp mizekd ezngny ¨¨©¥

dz`xy] dlecb daf ziyrp xy`ky ,`ed obdpny meyn ,zecp
,miiwp dray xetql dkixve ,[zecpd ini zray xg`l mini dyly

`l` ,ie`xk minly mini dray zxteq dpi`Ba ú÷ñBtL íBé¤¤¤
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המשך בעמוד זט



קנה oifge` mipy` cenr bl sc ± oey`x wxtzereay

áæã åéúçú àîéìéà.afd qxcn `edc Ðàùéð åäéð éàîå,afd lr `yipd cba Ð

`nrh i`n?`edy ipira d`xpe ,`id i`n `prci `l .aizk "`yipde" Ð "`yepde"

.yaeyn yexitäøåîç äàîåèî áåúëä å÷úðxy` lka rbepd lke" aizkcn Ð

lke" aezkpe edpiaxr `lcne ."eicba qaki mze` `yepde `nhi eizgz didirbepd

lkaqaki mze` `yepde eizgz didi xy`

i`dc llkn Ð "`nhi"a edpiwqt`e ,"eicba

cbae mc`a e`l "`nhi"`l` ,ixiinw mi

yxcp "mze` `yepde" .oiwyne oilke`a

.af ly eayene eakyn `yepl mipdk zxeza

àîéà`nhi `lc :`xw edpiwqt` ikdl Ð

"`nhi" azk ikdl ,eilry micba `nhl mc`

Ð micba erbp m` e` .`nh dicegl mc`c Ð

.`ed `le ,mi`nh micba ediäìâøì äìòéÐ

Ð dly iyya dilr `a oebk dteql dlri

.dzenk zxgnd lila leahiíéîé äòáùÐ

.iriaya dilr `a elit`eäàîèî àéä äî
íéãâá àîèì íãàlwa iz`c ,eilry Ð

`nhl mc` `nhn `ed s` ,dakynn xnege

.eilry micbaèñéäá ñøç éìëålr s`e Ð

,exie`n `l` d`neh lawn qxg ilk oi`c ab

`xwie) aizkck ,`nhin Ð dafe af hqida

,"afd ea rbi xy` qxg [ilke] (ilk lk)" (eh

elekk `edy erbn edfi` :oizlikna opixn`e?
.ehqid df :xne` iedìëå øîåì ãåîìú ïéàù

àîèé åéìò áëùé øùà áëùîäixdy Ð

aizk dcicae ,"eilr dzcp idze" xn`p xak

."eicba qaki dakyna rbepd lke"äàîåèî
äøåîçdakynk xeng eakyn didi `ly Ð

.eilry micbae mc` `nhlíéãâáå íãà ìáà
rbz m` micba e` ,ea rbz m` mc` e` Ð

.mdaàì àðéøçà éãéîilke mc` oebk Ð

.qxgáëùîä ìëåe`le ,`ed `ieaix Ð

.`hxtàéäë àîéà`dc ,dzenk dlrea Ð

.`xw edpiyw`àøîåçìoi`nhn odipyy Ð

.micba `nhl mc`ïéá ÷åìçú àì àåä óà
åáëùîì åòâî`l mdipyy ,`lewle Ð

ewzpy ol `hiyt Ð eakyna `dc .e`nhi

,mc`a rbp m`y Ð inp erbna jkld ,aezkd

idze" aizk `dc .micba `nhl ep`nhi `l

.`xw i`da `ide `ed eywedc ,"eilr dzcp

åéìò.lwdl `le ,rnyn xingdl Ðåèà
åäðéð úåãð éìòåá åäìåë`ki` `de Ð

miiept?íãå íã ìë ìò úåáùåé ïä íàÐ

eilr zayei Ð xedh oia `nh oia ,ze`ex ody

dpzypyn dpipn ligzdy ,dzcp ini dray

.mini dray dpnze ,mc d`xnäìåãâ äð÷ú
íäì àéäzepen opi` ,ok zeyer opi` la` Ð

edfe .miyp x`yk dpey`x di`xn `l`

mcl eznilyne ,mec` mc d`exy :dlewlw

:`id dxeaq ,dlgz wexi dz`x oebk .wexi

.mini dray epnn dpene ,d`nh `idy

dpi` Ð mec` mc dly iyinga d`exyke

dray milydl ,mini ipy `l` zxnyn

zepnl dkixv `ide .dpey`xd dzii`xl

.dipy dii`xnåá ú÷ñåôù íåé`idyk Ð

,dcpd ini zray xg`l mitevx dyly d`ex

zxteq Ð meid rvn`a zwqete ,daf `iede

dray oipnl axrd cry meid zvw eze`

opira minly miiwp dray Ð op`e .miiwp

.daflïë íài`e ,(`,ak dcp) `ziinw `zrnya "zltnd"a ,`l eze meid eze` xzeqc ol `niiwe ixw d`xe ,xetql ligzde wqty af ,elekk meid zvwn miiwp oiprlc Ð

xzeq i`n Ð elekk meid zvwn?.`al meid zvw `ki` `d'åë àîåéã àâìôá éàæçã éà.dinza 'ek `xwl dil `nile :ipyne ,`id `iyew Ðäéúô÷úà éî÷åàì øãäî à÷å
éà'åë àø÷ì äé÷áù êéçøë ìò ï.dngd zriwyl jenqa diytp` miwene wigc edi` ,"elekk meid zvwn" izkec lka ol `niiwc oeikc Ðúèìåô,aefa dynyy oebk Ð

dpiipn xezqzy edn .dhlte ,zepnl dligzde ,dwqte?.dxzqe ,`id d`ex meyn ,d`nh Ð zhletc ol `niiwc `d
åà
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àùðäå`ed zxeqndy epivn edin ?`ln `ed zxeqnac :dniz ,e"ie xqg Ð aizk

,aizk "mxiarn" ilr ipa iab (a,dp) zay zkqna cenlzd lr wleg

.`ln "mixiarn" aizk eply ze`xwnae

äî`yep iab (a,h `xza `aa) "oitzeyd"ac meyn Ð qxg ilke mc` d`nhn `id

micba x`y `nhnc ab lr s` qxcne dlap

jkl qxg ilke mc` `nhn epi` eilry

.`kd edpihwp

ììëyxetn Ð dfn df oiwgexnd hxte

.(`,dt `nw `aa) "laegd" wxta

àéðúopgei iaxl Ð 'eke xi`n ax xn`

:(a,hi dcp) "cid lk" wxta xn`c

,l`lldn oa `iawr zhiyl xi`n iax cxi

Ð `kdc "wexi mc" yxti ,wexi mc `nihe

ddic `l` ,lirlc `idd ik ynn wexi e`l

wexi mc zizek d`nhn :`iawrl oke .epnn

yxit lirle .`nh `edy wexi mcn ,ddic

.xg` oipra

åúøôåñ:xn`z m`e Ð dray oipnl

zkqnae] "oilev cvik"a xn`ce

dlecb dafe ,elekk meid zvwn :(a,eh) [xifp

oia d`exa diail` zgkync mzd xn`

onwl jixt ikdc ?xaeq mizekk ike ,zeynyd

dler ea zwqety mei :xn`c ,axl (`,hq)

dxn` i`zekk ,axe" ,dray oipnl

dil zil iqei iaxc :xnel yie ."?dizrnyl

enk ,dxitq seqa `l` elekk meid zvwn

mixne`y enk ,dlgza la` .mei zxney

dywy dne .opixn` `lc dcen Ð mizek

seqa yxtp (`,i) dpyd y`xc `nw wxtn

.'d zxfra oizliknåäéàãiwene wigc

wxta jixtcn ,ok zn`d oi` Ð diytp`

dxn` i`zekk ,axe :(`,hq dcp) `xza

?dizrnyläàåøxne` Ð dxzqe `ied

xzida ,dynya zgkync :wgvi epiax

dyly zii`x xg` dhilt ici lr xezqzy

iax" wxta ,opaxk ol `niiwc Ð oitevx mini

zeper yy opirac (a,et zay) "`aiwr

oewiz xg`e ,zg` dii`x xg` :inp i` .zenly

mc ztih lr miiwp dray zxteqc `xif iax

,rxfn miiwp inp jixv `nzqnc .lcxgk

ewz `ziixe`c oirkc,dynyy dy` ,o`kne .o

miiwp xetql ligzdl dl oi` Ð cin dz`xe

.zenly zeper yy opirac ,iriax mei xg` cr

`kd biltc `ax elit`e .l`ppg epiax wqt oke

`lcn ,ea xfgc d`xp ,`ng xa inx`
eaiyd
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àlà ànèî BðéàL Eì øîBì ,äl÷ äàîeè éãéì Bàéáäå§¥¦¦¥§¨©¨©§¤¥§©¥¤¨
.ïé÷Lîe ïéìëBà¯äøeîç äàîehî áeúkä B÷zð :øîéà ¨¦©§¦¥©¦§©¨¦§¨£¨
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ñøç éìëe íãà äànèî àéä äî ,"åéìò¯àeä óà ¨¨©¦§©§¨¨¨§¥¤¤©
ákLî äNBò àéä äî éà .ñøç éìëe íãà ànèî§©¥¨¨§¥¤¤¦©¦¨¦§¨
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íãå íc ìk ìò úBáLBé ïä íà :øéàî éaø¯àlà ,ïäì àéä äìBãb äðwz¯úBàBøLíBãà íc ©¦¥¦¦¥§©¨¨§¨©¨¨§¨¦¨¤¤¨¤¨¨
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ì Ceîñ àáéúk?àáéúk änçä úòé÷L¯é÷Bîe ÷éçc eäéàc ,àø÷ì dé÷áL Cçøk ìò ,ïéà §¦¨¨¦§¦©©©¨§¦¨¦©¨§¨§©¥¦§¨§¦¨¥¥
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xcde"קנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc - dcp(ycew zay meil)

àîìéc Bày meyn d`nh zhletäúéä úòâBð,rxf zakyaådpic ¦§¨©©¨§¨§
y ze`nehd x`ya zrbepkäøúñ àì.dpipn Ÿ¨§¨

àáø øîà,`ng xa inxlàzLaL àôøeç íeôìjzetixg aexn - ¨©¨¨§§¨©¤§¨
ixdy ,jzl`ya zpiir `läøúñc énð éäð`idy xn`p m` mb - §¦©¦§¨§¨

,zxzeqe 'd`ex'änkmini,øBzñzy xnel oi` ixdøBzñzlk z` ©¨¦§¦§
däòáLixdy ,minidìòBák dic,dlrean xzei da xingdl oi` - ¦§¨©¨§£¨

xnel oi`e .cg` mei wx xzeq ,miiwpd oipn jeza ixw d`xy afe
yøBzñzwxãçà íBéixdy ,dlreakàðîçø øîà 'øäèz øçàå' ¦§¤¨§©©¦§¨¨©©£¨¨

mini zraW DN dxtqe' (gk eh `xwie) daf iabl zxne` dxezd -§¨§¨¨¦§©¨¦
xg`ezaizne ,'xdhY'øçà'`edy cg` onf didiy jixvy rnyn §©©¦§¨©©

ïleëì øçàeidi mini draydy epiide ,cgia minid zray xg`l - ©©§¨
,mitevxíäéðéa ú÷ñôî äàîeè àäz àlL,mei zxzeq `id m`e ¤Ÿ§¥§¨©§¤¤¥¥¤

.df ote`a zxzeq dpi`y gxkdae ,mitevx mpi` minidy `vnp ,cg`
:`axl `ng xa inx aiynéîòèéìåC,ok dywn dz`y jzhiyle - §¦©§¨
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ïäéðéá ú÷ñôî äáéæ úàîåè àäúm`y Ð

la` ,dpny dn lk z` xzeq Ð aef d`ex

.dwqtd ded `l Ð ixwêàåúì.mewn Ð

àøåú äéì àîøxey hgy l`eny ax Ð

.`tt ax ceaklõøàä íò éãâá ÷ôñ ìòÐ

Ð da erbp m` ux`d mr icba lr ,xnelk

izek i`de .did `nh `ny meyn ,ztxyp

Ð dnexza eakyn rbp m` dil wetiz ,inp
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ikxca zkll eyxt ,zeizekk el` ixd

Ð `nzq ,zil`xyik el` ixd Ð zil`xyi

i`n?åùøôéù ãòÐ `nzq la` Ð

Ð `nzq :`nw `pzlc llkn ,zil`xyik

.zeizekkåéðô å÷éøåäåe`nhpy el dxg Ð

iwecv ly ezy` lv` lecb odk mcwe ,eicba

.`l e` wexi mcl dnilyd m` dl`eyl

ïäá åðà ïéàé÷á,miwecv iypa xikn ip` Ð

.odl did okyyäéì ÷åôéúåmr elit`c Ð
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cg` mei `l` xzeq `lc ,ixw la` .zwqtn

.wiqtn `l Ð

åúøäèì`lc :xaq `axe Ð `pngx xn`

`dz `ly Ð "ezxdhl"n rnyn

.zwqtn d`neh

åäðéîøåz` oitxey zewtq dyy lr

izekc meyn Ð dnexzd

opiwtqncn :jixtw ,`ed ux`d mr oizipznc

mr icba wtq lrc ipzw `de ,dcp lreaa dil

iwtq `ki`c `hiyt la` .oitxey ux`d

oebk ,dnexzd z` mdilr oitxey oi`y `aeh

.ea `veike ,mce`a e` oaela mehneh

lrea wtq wegxa lrea wtq :xn`c `pwqnae

`l `ny Ð aexwa lrea elit`e ,aexwa

zeyrl jixv did `l ,wexi mcl eznilyd

d`xp `ny e` .epyxitck ,`witq wtq

jkl ,ux`d mr icba wtqa enk dfa xingdl

dn lr dyw o`kne .`witq wtq dia gkyn

jd lr (a,eh) zayc `nw wxta i"yx yxity
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!déúååk éåäúc àåòø àäé ,àúéðúî éðúå ,déîL ìàeîL§¥§¥§¨¥©§¦¨§¥©£¨§¤¡¥§¨¥

:øîàéëøáî÷cîdéåeâa éì¯íéîL àøé dpéî òîL ¨©¦§¨§¨§¦¦§©¥§©¦¨§¥¨©¦
ïéúéðúî déì àîø ,àøBz déì àîø .déaâì ìæà .àeä£©§©¥§¨¥¨§¨¥©§¦¦
ïéàå ,Lc÷î úàéa ìò ïäéìò ïéáéiç ïéà :ïðz .éããäà©£¨¥§©¥©¨¦£¥¤©¦©¦§¨§¥

éðtî ,äîeøzä úà ïäéìò ïéôøBNdúàîehL.÷ôñ §¦£¥¤¤©§¨¦§¥¤§¨¨¨¥
àîìà¯ìò :éäðéîøe ,äîeøz ïðéôøN àì à÷éôqî ©§¨¦§¥¨¨¨§¦©§¨§¦§¦©

íò éãâa ÷ôñ ìò ,äîeøzä úà ïéôøBN úB÷ôñ äML¦¨§¥§¦¤©§¨©§¥¦§¥©
àåòø àäé :àtt áø øîà !õøàäìéëàúìcàøBz éàä ¨¨¤£©©©¨§¥©£¨§¦§¨¥©¨

ì.øáç éúeëa ïðé÷ñò éàîa àëä ,àîìL¯øáç éúek ¦§¨¨¨¨§©¨§¦©§¦¨¥¦¨¥
áøc dén÷ì àúàå ,dé÷áL ?déì úéeLî äcð ìòBa¥¦¨§©¥¥§©¥©£¨§©¥§©

.éLà øa éîéLàì àîòè éàî :déì øîàúépLî;déì ¦¦©©¦£©¥©©§¨¨§©¥¥
éúeëaìáhL,øáç éãâa ìò ñøãå ,äìòåeìæàåéãâa §¦¤¨©§¨¨§¨©©¦§¥¨¥§¨§¦§¥
øáçeòâðåõøàä íò úàîeè íeMî éàc .äîeøúa¯ ¨¥§¨§¦§¨§¦¦§©©¨¨¤

äcð ìòBa íeMî éàå ,déì ìéáè àä¯áBø÷a ìòa ÷ôñ ¨¨¥¥§¦¦¥¦¨¨¥¨©§¨
áBø÷a ìòa øîBì éöîz íàå .áBø÷a ìòa àì ÷ôñ̈¥Ÿ¨©§¨§¦¦§¥©¨©§¨

¯÷ôñBúîéìLä÷ôñ éåäå ,BúîéìLä àì ÷ôñ ÷Bøé ¨¥¦§¦¨¨¨¥Ÿ¦§¦¨§¨¥§¥
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!ïéLeøôì ñøãî õøàä íò éãâa¯.íeøò éúeëa :déì øîàäðùîïîæa ,ïé÷Bãö úBðaeâäpL ¦§¥©¨¨¤¦§¨¦§¦£©¥§¦¨§§¦¦§©¤¨£
úëììéëøãaïäéúBáà¯ïä éøäúBiúeëkìàøNé éëøãa úëìì eLøt ,¯ïä éøäúéìàøLék. ¨¤¤§©§¥£¥¤£¥¥§¦¥§¨¤¤§©§¥¦§¨¥£¥¥§¦§§¥¦

ãò ,úéìàøLék ïä íìBòì :øîBà éñBé éaøeLøôiL.ïäéúBáà éëøãa úëììàøîâàéòaéà ©¦¥¥§¨¥§¦§§¥¦©¤¦§§¨¤¤§©§¥£¥¤¦©£¨
?éàî àîúñ :eäìïîæa ,ïé÷Bãö úBða :òîL àzúBâäBpLïäéúBáà éëøãa úëìì¯éøä §§¨¨©¨§©§§¦¦§©¤£¨¤¤§©§¥£¥¤£¥
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קנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc - dcp(ycew zay meil)

àîìéc Bày meyn d`nh zhletäúéä úòâBð,rxf zakyaådpic ¦§¨©©¨§¨§
y ze`nehd x`ya zrbepkäøúñ àì.dpipn Ÿ¨§¨

àáø øîà,`ng xa inxlàzLaL àôøeç íeôìjzetixg aexn - ¨©¨¨§§¨©¤§¨
ixdy ,jzl`ya zpiir `läøúñc énð éäð`idy xn`p m` mb - §¦©¦§¨§¨

,zxzeqe 'd`ex'änkmini,øBzñzy xnel oi` ixdøBzñzlk z` ©¨¦§¦§
däòáLixdy ,minidìòBák dic,dlrean xzei da xingdl oi` - ¦§¨©¨§£¨

xnel oi`e .cg` mei wx xzeq ,miiwpd oipn jeza ixw d`xy afe
yøBzñzwxãçà íBéixdy ,dlreakàðîçø øîà 'øäèz øçàå' ¦§¤¨§©©¦§¨¨©©£¨¨

mini zraW DN dxtqe' (gk eh `xwie) daf iabl zxne` dxezd -§¨§¨¨¦§©¨¦
xg`ezaizne ,'xdhY'øçà'`edy cg` onf didiy jixvy rnyn §©©¦§¨©©

ïleëì øçàeidi mini draydy epiide ,cgia minid zray xg`l - ©©§¨
,mitevxíäéðéa ú÷ñôî äàîeè àäz àlL,mei zxzeq `id m`e ¤Ÿ§¥§¨©§¤¤¥¥¤

.df ote`a zxzeq dpi`y gxkdae ,mitevx mpi` minidy `vnp ,cg`
:`axl `ng xa inx aiynéîòèéìåC,ok dywn dz`y jzhiyle - §¦©§¨

øúñ éëéä déôeb áæixd ,cg` mei xzeq ixw d`xy envr af ji` - ¨¥¥¦¨©
mini zraW Fl xtqe'àðîçø øîà 'Búøäèì,(bi eh my) af iabl §¨©¦§©¨¦§¨¢¨¨©©£¨¨

,zg` dxdh eidi minid lky rnyn 'ezxdhl' oeyldneàäz àlL¤Ÿ§¥
,ïäéðéa ú÷ñôî äàîeè,dtevx ezxdh oi` cg` mei xzeq m`eàlà §¨©§¤¤¥¥¤¤¨

gxkdaøîéîì Cì úéà éàîdcitwn dxezdy ,ayiil jl yi dn - ©¦¨§¥©
wx,ïäéðéa ú÷ñôî äáéæ úàîeè àäz àlLdaif d`ex m` ok`e ¤Ÿ§¥§©¦¨©§¤¤¥¥¤

aygp df oi` ,cg` mei xzeqy s` ixw d`ex m` la` ,epipn lk xzeq
ok m`e ,dwqtdénð àëärvn`a rxf zaky dhlty daf iabl ¨¨©¦

jka oexqg oi` mewn lkne ,cg` mei jka zxzeqy okzi ,dzxitq
wx dcitwn dxezdy meyn ,mitevx mpi` minidyàäz àlL¤Ÿ§¥

,ïäéðéa ú÷ñôî äáéæ úàîeè.wiqtdl dleki zxg` d`neh la` §©¦¨©§¤¤¥¥¤
:dpyna epipy.'åëå Lc÷î úàéa ìò ïäéìò ïéáéiç ïéàå§¥©¨¦£¥¤©¦©¦§¨

:`xnbd zxtqnòìwéà àtt áøoncfd -ìenyy mewn,Càåz ©¨¨¦§©§§¨
àëä ïðaøî àáøeö àkéà éà ,øîà,mkg cinlz o`k yi m` -ìéæéà ¨©¦¦¨§¨¥©¨¨¨¨¥¦

détà ìa÷à.eipt law`e jl` -àzáñ àéää déì äøîàdpwf-] ©§¦©¥¨§¨¥©¦©§¨
,[zg`déîL ìàeîL áøå ïðaøî àáøeö àëä àkéào`k yi - ¦¨¨¨§¨¥©¨¨§©§¥§¥

,'l`eny ax' enyy mkg cinlzàúéðúî éðúådpey `ede - §¨¥©§¦¨
,zeziixadéúååk éåäúc àåòø àäé.ezenk didzy oevx idie -øîà §¥©£¨§¤¡¥§¨¥¨©

,envrl `tt axdéåeâa éì éëøáî÷cîize` mikxany jkn - ¦§¨§¨§¦¦§©¥
,ezenk did`ydpéî òîLy gken -déaâì ìæà .àeä íéîL àøé- §©¦¨§¥¨©¦£©§©¥

,exwal `tt ax jldàøBz déì àîøceakl xey l`eny ax hgy - §¨¥¨
cine ,`tt axéããäà ïéúéðúî déì àîødxizq el dywd - §¨¥©§¦¦©£¨¥

.zeipyna
:l`eny ax dywd jkeïðz,epzpynaúàéa ìò ïäéìò ïéáéiç ïéà §©¥©¨¦£¥¤©¦©

Lc÷îaky izeky micbaa yeal `edyk ycwnd zial qpkpd - ¦§¨
,oaxw aiig epi` ,mdilräîeøzä úà ïäéìò ïéôøBN ïéàådrbpy §¥§¦£¥¤¤©§¨

,mdadúàîehL éðtîn wx `id izekd zy` ly,÷ôñoi` ixdy ¦§¥¤§¨¨¨¥
dcp `id m` mircei ep`,äîeøz ïðéôøN àì à÷éôqî àîìà- ©§¨¦§¥¨Ÿ¨§¦©§¨

,dnexz mitxey `l mi`nh wtq mdy mizek icba lry x`eane
éäðéîøe,zxne`y (d"n c"t zexdh) dpyndn jk lr zeywdl yie - §¦§¦

úB÷ôñ äML ìòd`neh ly,äîeøzä úà ïéôøBN`ed mdn cg`e ©¦¨§¥§¦¤©§¨
,õøàä íò éãâa ÷ôñ ìòmitxey dnexza erbp ux`d mr icba m`y ©§¥¦§¥©¨¨¤

,dyw ok m`e ,`nh did ux`d mr eze`y miyyegy meyn ,dze`
izek ixd ,izek eilr akyy cbaa drbpy dnexz mitxey oi` recn

.dnexz mitxey ux`d mr icba lre ,ux`d mr `ed
:`iyewd lr aiyde ,dxvw dlitz lltzd `tt ax,àtt áø øîà̈©©¨¨

ì àøBz éàä ìéëàúìc àåòø àäéàîìLlk`i df xeyy oevx idi - §¥©£¨§¦§£¦©¨¦§¨¨
,melyaïðé÷ñò éàîa àëä,xaecn dna ,epzpyna ,o`k -éúeëa ¨¨§©¨§¦©§¦
'øáç'.ux`d mr icba mpi` eicbae ,ux`d mr epi`y - ¨¥

a xaecn m` :dl`ya l`eny ax aiydúéeLî äcð ìòBa ,øáç éúeë¦¨¥¥¦¨§©¥
déìyeygl oi`y i`ce ixd ,dcp lreak eze` aiygn dz` ike - ¥

izeka zwqer dcp lreak eze` daiygny dpyndy gxkdae ,jkl
icba lr dnexz mitxeyy epipyy dnn `iyewd zxfege ,ux`d mr

.ux`d mr

:`xnbd zxtqndé÷áL,eze` yiiay egx`n z` `tt ax afr - ©§¥
dén÷ì àúàåiptl `ae -,éMà øa éîéL áøc.rxi`y dn el xtiqe ©£¨§©¥§©¦¦©©¦

déì øîà,`tt axl iniy axdéì úépLî àì àîòè éàîrecn - ¨©¥©©£¨Ÿ§©¥¥
dnexz mitxey `ly zxne`y] epzpyny ,xg` ote`a el zvxiz `l

zxacn ,[izekd qxcna drbpyäìòå ìáhL éúeëa,ezliahnåxg` §¦¤¨©§¨¨§
jkeìæàå ,øáç éãâa ìò ñøãmze` eklde -eòâðå øáç éãâa ¨©©¦§¥¨¥§¨§¦§¥¨¥§¨§

,äîeøúa.dnexzd z` mitxey oi` df ote`ae ¦§¨
:xacd mrh iniy ax x`anéàcdnexzd z` etxyiy xn`p m`y - §¦

déì ìéáè àä ,õøàä íò úàîeè íeMîzrk lah izek eze` ixd - ¦§©©¨¨¤¨§¦¥
,`nh epi`eéàådnexzd z` etxyiy xn`p m`e -íeMîyygd §¦¦

`ed izekdy,äcð ìòBadlired `le ez`neh ini zray jeza `ede ¥¦¨
.` ,zewitq ipy o`k yiy zegcl yi ,ezliaháBø÷a ìòa ÷ôñ- ¨¥¨©§¨
,ezy` z` dpexg`l lra izek eze`y okzi,áBø÷a ìòa àì ÷ôñ̈¥Ÿ¨©§¨

.a .eze` dxdih ef dliahe ,ez`neh ini exar xakeøîBì éöîz íàå§¦¦§¥©
y xn`p m` mbe -ezîéìLä ÷ôñ ,áBø÷a ìòamcl÷Bøéokzi - ¨©§¨¨¥¦§¦©¨

xg`e ,zepnl dligzde wexi mc dz`xy ,df dxwn ezy`l rxi`y
`l df cv itle ,oey`xd onfdn zepnl dkiynde mec` mc dz`x jk

,mi`nh dlrae `ide ,dzliah dliredezîéìLä àì ÷ôñmle` - ¨¥Ÿ¦§¦©
,mixedh dlrae `ide ,df dxwn dl dxw `ly okzi÷ôñ éåäå§¨¥§¥

äîeøz ïðéôøN àì à÷éôñ ÷ôqàå ,à÷éôñmiccv ipy yiyke - §¥¨§©§¥§¥¨Ÿ¨§¦©§¨
.dnexz mitxey `l xizdl
:iniy axl `tt ax dywndéì ÷etéúåzeyygd `la mb ixd - §¦¥

,dnexzd z` sexyl yi mixkfpdíeMîon izekd dlr xy`ky ¦
mdy eicban `nhp ,eicba z` yale dliahd,õøàä íò éãâaxfege ¦§¥©¨¨¤

,mdilr qxecy xagd icba z` `nhneøî øîàcepipy ixdy - §¨©©
,(:gi dbibg) dpynaïéLeøtì ñøãî õøàä íò éãâaqxcny enk - ¦§¥©¨¨¤¦§¨©§¦

miyext icba mi`nhn ux`d mr icba jk ,micbae mc` `nhn afd
.[dxdha oileg lek`l mnvr lr elaiwy el`]

déì øîàxaecn ,`tt axl iniy axéúeëaxagd icba lr qxcy ¨©¥§¦
`edyk,íBøò.eze` e`nih `l eicba oiicry ¨

äðùî
dxeza mixtek md mby ,miwecvd zepa oic z` zx`an dpynd

.mizekd enk dt lray
ïé÷Bãö úBða,dt lray dxeza mixtekdéëøãa úëìì eâäpL ïîæa §§¦¦§©¤¨£¨¤¤§©§¥

ïäéúBáà[oiwecvd]ïä éøäzecp zwfga,úBiúekkm` j`eLøt £¥¤£¥¥©¦¨§
elgde ,mdizea` ikxcnúBiìàøNik ïä éøä ,ìàøNé éëøãa úëìì̈¤¤§©§¥¦§¨¥£¥¥§¦§§¥¦

.zecp zwfga opi`e ,zexykk ïä íìBòì ,øîBà éñBé éaøzepa ©¦¥¥§¨¥¦
,ìàøNéeLøôiL ãòl`xyi ikxcn eyxty rcp ok m` `l` - ¦§¨¥©¤¦§§

.ïäéúBáà éëøãa úëìì̈¤¤§©§¥£¥¤

àøîâ
eäì àéòaéàzepaa wlgny `nw `pz zrcl ,daiyid ipa ewtzqp - ¦©§¨§

ikxca zekledde ,zeizekk opic odizea` ikxca zekleddy] miwecv
,[zeil`xyik opic l`xyiéàî àîúñ,miwecv za mzqa oicd dn - §¨¨©

.dizea` ikxca zkled m` mircei eppi`y
:wtqd z` heytl zywan `xnbdòîL àzepipyy dnn di`x ¨§©

,dpynaéøä ïäéúBáà éëøãa úëìì úBâäBpL ïîæa ,ïé÷Bãö úBða§§¦¦§©¤£¨¤¤§©§¥£¥¤£¥
,úBiúekk ïä,zeizekk opic df ote`a `weecy rnyneàîúñ àä- ¥©¦¨§¨¨

opic mzqa la`.úBiìàøNik©¦§§¥¦
:`xnbd dgecàôéñ àîéà,dpynd jynd z` xen` -úëìì eLøt ¥¨¥¨¨§¨¤¤

,úBiìàøNik ïä éøä ìàøNé éëøãaopic df ote`a `weecy rnyne §©§¥¦§¨¥£¥¥©¦§§¥¦
,zeil`xyikàîúñ àäopic.úBiúekk:`xnbd dwiqnàlà ¨§¨¨©¦¤¨

,gxkdadpéî òîLîì àkéì àäîoi` elld dpynd ixacn - ¥¨¥¨§¦§©¦¨
.wtqd z` heytl

:dpynd ixac jyndn wtqd z` zhyet `xnbdïðúc ,òîL àz̈§©¦§©
,dpynd jyndaeLøôiL ãò ìàøNék ïä íìBòì ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥§¨¥§¦§¨¥©¤¦§§

,ïäéúBáà éëøãa úëììopic mzqay cnll iqei iax `ay epiide ¨¤¤§©§¥£¥¤
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קנח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc - dcp(ipy meil)

[e`nhpyk-]úBàîeè øàLa,uxye zn z`neh oebkeçlLéì àì. ¦§¨§Ÿ¦©§
:`xnbd zvxzn'øëfî' àø÷ øîà,'xkfd on' enk ax z`f yxece ¨©§¨¦¨¨

wx `ed geliy oicn qepibexcp`e mehneh dxezd dhriny dny
ïî úLøBtä äàîehîly etebøëfä. ¦§¨©¤¤¦©¨¨

:ax ixac lr zeywdl `xnbd dtiqenáéúëc àëéä ìëålka ike - §¨¥¨¦§¦
xn`py mewn'äá÷ð ãò øëfî'àeä ñBðéâBøcðàå íeèîeè éèeòîì ¦¨¨©§¥¨§©¥§§©§§¦

àúàc,`a weqtd -ïéëøò éab àäåjxr e` ilr ikxr xne`a - ©£¨§¨©¥£¨¦
aevwd jxrd itk ycwdl mlyl eilry ,ilr ipelt,oikxr zyxta

áéúëczaiz ea,øëfäxn`py(ã¯á æë àø÷éå)xcp `lti iM Wi`' ¦§¦©¨¨¦¦©§¦¤¤
miXW oA cre dpW mixUr oAn xkGd LMxr dide 'dl zWtp LMxrA§¤§§§¨Ÿ©§¨¨¤§§©¨¨¦¤¤§¦¨¨§©¤¦¦
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ñBðéâBøcðàå.ycwdl melk mlyn epi` ilr mdn cg` jxr xne`dy §©§§¦

:zyxece `ziixad dkiynnìBëéyxtl ziidwx dxezd dhriny ¨
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,'äá÷ð`weecy epcnll zxzein 'm`' zaizylréàcå øëæeäá÷ð §¥¨¨¨©©§¥¨
úéàcå,ycwdl ekxr mlyn ilr mdn cg` jxr xne`dàìålr ©¨¦§Ÿ

.ñBðéâBøcðàå íeèîeè`ziixaa x`ean :`ziixadn `xnbd zwiicn §§©§§¦
càîòèmeyn qepibexcp`e mehneh zhrnnyíàå' 'øëfä' áéúëc ©£¨¦§¦©¨¨§¦

'äá÷ð,'dawpe xkf' dazk `le 'm`' zaize '`"d' ze` z` jka dxzie §¥¨
rnyneèòîî àì 'äá÷ðe øëf'î àämnvr 'dawpe xkf' zeaizny - ¨¥¨¨§¥¨Ÿ§©¥

.el` zeaizn ax hrin ji`e ,qepibexcp`e mehneh hrnl micnl oi`
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icka xezi jixv oikxr iably dne ,'dawpe xkf' zeaizn qepibexcp`e

c meyn ,mhrnlàeää'dawpe xkf'oikxr iabl xn`pydéì éòaî- ©¦¨¥¥
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המשך ביאור למס' נדה ליום שני עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc - dcp(ycew zay meil)

,l`xyikììkîjkn cenll yie -,øáñ àn÷ àpúcayàîúñopic ¦§¨§©¨©¨¨©§¨¨
,úBiúekkdwiqn .`nw `pz lr welgl `a iqei iaxy rnyn ixdy ©¦
:`xnbddpéî òîL.`nw `pz zrc idefy jkn gken ok` - §©¦¨

:miwecvd zepa oipra dyrn d`ian `xnbdeðzïðaø,`ziixaa ¨©¨¨
øtqL ãçà é÷Bãöa äNòîxaicy -äæzðå ,÷eMa ìBãb ïäk íò ©£¤¦§¦¤¨¤¦¥¦Ÿ¥¨©§¦§¨

àøBpöwex ztih -åétî,iwecvd ly,åéãâa ìò ìBãb ïäëì äìôðå ¦¨¦¦§¨§¨§Ÿ¥¨©§¨¨
e÷éøBäå[zewexi eyrpe-]ìL åéðtd,ìBãb ïäklr exrv aexn §¦¨¨¤Ÿ¥¨

,eicba e`nhpyíã÷å`ae lecb odkdBzLà ìöàl`ye ,iwecvd ly §¨©¥¤¦§
mc eilr dnilyde wexi mc dz`xy dyrn dl rxi` m` dze`
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úBàøéúî ,ïä íé÷BãöodúBàøîe ,íéLeøtä ïîd z`ícody §¦¥¦§¨§¦©§¦©§¨

ze`exíéîëçì. ©£¨¦
:`ziixad zniiqnìkä ïî øúBé ïäa eðà ïéàé÷a ,éñBé éaø øîà- ¨©©¦¥§¦¦¨¨¤¥¦©Ÿ

,mlekn xzei zeiwecvd bdpn z` xikn ip`åok`íc úBàøî ïä §¥©§¨

äMàî õeç ,íéîëçìziwecvàlL ,eðéúðeëLa äúéäL úçà ©£¨¦¥¦¨©©¤¨§¨¦§¨¥¤Ÿ
.äúîe ,íéîëçì íc úàøä¤§¨¨©£¨¦¥¨
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:xg` ote`a uxzne ,iia` ixac lr dywn `axàáø øîàm` ,iia`l ¨©¨¨
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yyg lecb odkdy oeike ,jkl yeygl oi`y i`ce ixd ,dcp lreak
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המשך ביאור למס' נדה ליום שבת קודש עמ' ב
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.„ÂÈÏÚ ÌÈL„˜Ó Ô·Ï ÔÈÈ[bi·"Ú˙ ÔÓÈqa ¯‡a˙iL BÓk20: ©¦¨¨§©§¦¨¨§¤¦§¨¥§¦¨

ד סעיף מקדשין יין איזה על ערב סימן ב חלק

1

`zax `zkld

åéìò ïéùã÷î [âéלכתחילה עליו מקדשין ימינו של לבן ויין אדום18- יין פני על עדיפות בו שיש ופעמים ,19.

zetqede mipeiv

היין18) ואינו טובה, באיכות תמיד הוא ימינו של לבן יין
גרועה באיכות רבות פעמים שהיה הפוסקים בו שהסתפקו
ומפי אדום), יין אחר תמיד לחזר שכתב י ס"ק כמשנ"ב (ודלא
(ס' לבן יין על לקדש אדמו"ר כ"ק נהג שנים שבכמה השמועה
אחת ולשמועה ,(746 עמ' ב' כרך ובחסידות בקבלה השבת
ע' ניסן חב"ד מנהגי (אוצר פסח בסדר אפילו לבן יין על קידש

ובשוה"ג). קלט
לפסח. לבן יין ליקח תו עמ' א מוהרש"ב. אדמו"ר אג"ק וראה

והחומרים19) המים כמות ברורה לא אדום שביין כיון

מאומה. להוסיף הדרך אין לבן ביין משא"כ ביין, שהוסיפו
משובח20) הלבן אין אם אדום יין אחר לחזור מצוה כו: סעיף

יין של שחשיבותו משמע יתאדם כי יין תרא אל שנאמר ממנו
טובים ימים שאר של שבקידוש פי על ואף אדום כשהוא
אם אדום יין אחר לחזור צריך שאין כהאומרים נוהגין ושבתות
בד' מקום מכל ער"ב בסי' שנתבאר כמו הלבן מן משובח אינו
זכר בו שיש לפי אחריו לחזור שצריך כהאומר לנהוג יש כוסות
לעלול שמצוים ועכשיו ישראל בני את שוחט פרעה שהיה לדם

לפסח. אדום יין מליקח נמנעו שקרים עלילות

•

zay zekld - jexr ogley

אנשים· אחד שלמות ככרות שתי על לבצוע אדם כל וחייב
וגו'. משנה לחם לקטו שנאמר לזה וסמך נשים ואחד

ויבצע בידו שתיהן שיאחז אלא משתיהן שיבצע צריך ואין
דהיינו בלקיטה אלא משנה לחם נאמר לא שהרי מהן מאחת
במה ודי הבציעה בשעת מידו השניה להשמיט (ורשאי אחיזה

המוציא). ברכת בשעת שתיהן שאחז

דברים במה המצות על מעבירין שאין העליונה מן לבצוע וצריך
נוהגין יש שבת בליל אבל יו"ט בליל או השבת ביום אמורים
על לעבור שלא וכדי התחתונה על לבצוע להם הידוע מטעם
ונמצא מהעליונה יותר אצלם קרוב התחתונה מניחין המצות
בשעת העליונה לוקחין או כלל המצוה על מעביר כאן שאין

עליה: ובוצעין למטה אותה ומניחים המוציא ברכת

הסעודה‚ לכל לו שתספיק גדולה פרוסה בשבת לבצוע מצוה
הרבה בה לאכול שחפץ שבת סעודת כמחבב שנראה מפני
מקום מכל כרעבתן שנראה מפני כן לעשות אין שבחול ואע"פ
ניכר בלבד בשבת אלא החול ימות כל כן עושה ואינו הואיל
השבת: כבוד בשביל אלא רעבתנות בשביל עושה שאינו הדבר

הם„ אם הבוצע שיטעום עד לטעום רשאים המסובין אין
אחד כל לפני משנה לחם להם שאין דהיינו לככרו זקוקים
המוציא ברכת ממנו ששומעים במה חובתם ידי יוצאים והם
יש אם אבל משנה לחם מאותו ואוכלים משנה לחם על שמברך
מלחם לטעום זקוקים שאינם מהם אחד כל לפני משנה לחם
הוא שטעם קודם שלפניהם ממה לטעום יכולים שלפניו משנה

שלפניו: ממה

הרבה‰ תבשילין ומיני מעדנים מיני כל אדם אכל אפילו
סעודות ג' חובת ידי יוצא אינו המינים מחמשת שהם אע"פ
עליו שמברכין לחם שיאכל עד בשבת לסעוד אדם שחייב
שעליו הלחם הוא סעודה שעיקר (ועוד המזון וברכת המוציא
סעודות ג' למדו שממנה המן אכילת שלגבי לפי האדם) יחיה
נתן אשר הלחם הוא משה אליהם ויאמר שנאמר לחם בה נאמר

גו':ו

Âכביצה אבל חובתו ידי יצא מכביצה מעט יתר שאכל וכיון
אומרים ויש בה יוצא ואינו עראי אכילת נקראת בלבד
שלישית שבסעודה אומרים ויש חובתו ידי יוצא בלבד שבכזית

רצ"א: בסימן הכל ויתבאר כלל לחם צריך אין

Êלילה של קידוש קודם הדס של אגודות ב' על לברך טוב
שלישית: סעודה ובתוך יום ושל

Áלדחות יכול בלילה לסעוד יוכל שלא אונס קצת יש אם
שיקדש ובלבד ביום סעודות ג' שיאכל למחר עד הסעודה
או המינים מחמשת כזית הקידוש אחר מיד ויאכל בלילה
אין אם אבל רע"ג בסימן שנתבאר כמו יין רביעית עוד שישתה
למנוע מצוה יום מבעוד אפילו שהרי כן לעשות אין אונס שם
בסימן שנתבאר כמו לתיאבון בלילה שיאכל כדי מלאכול

רמ"ט:

בֿח סעיפים בשבת הפת בציעת דיני עדר סימן ב חלק
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

... זה מזמן שנתתי אל לבי, מה זה עשה ה' ככה לעמנו בני ישראל, בהתבונן בהמצב הירוד בענין 

זהירות בדיני וחוקי טהרת המשפחה, וכמציין גם כת"ר לכ"מ, שאף שכשר הוא וכו' וביותר קשה בהנוגע 

לארצוה"ב, שכנראה במוחש השגחה העליונה הביאה לכאן רוב מנין ורוב בנין של בנ"י ותורה מתפשטת 

מכאן וכו', והרי פשיטא דאין להתנחם במרז"ל דבעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא ובן הנדה ה"ה )לחד מ"ד( 

עז פנים )כלה רבתי רפ"ב(.

דוקא  והרי  כלל,  כוונה  צריכה  אין  נדה  טבילת  אשר  הדיעות,  לכל  הברור  בדין  התבוננתי  אבל 

בארצוה"ב נפוץ ביותר וביותר הענין דרחיצה בנהרות ובימים, ולא רק בימות הקיץ, אלא לעתים תכופות 

גם בימות החורף, נוסף על הרחיצה מקום אסיפת מים רבים יותר מארבעים סאה פי כמה ובפרט שגם 

אמת המים מהנהר, לפעמים קרובות, מעורבת בהם או מי מעין.

ואף שפשוט שאין לפרסם הנ"ל ולא רק בפני עמי הארץ אלא גם לאלו שבדרגא עליונה מהם, אבל 

ביחד עם זה אין לדחות ח"ו כו"כ מבני ובנות ישראל משידוכין למשפחות יראי ה' וחרדים לדברו, אפילו 

באם היתה ידיעה ברורה שלא נזהרים בטהרת מקוה בפרסום, ועאכו"כ במקום שאין כאן אלא השערה, 

וק"ל.
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ד סעיף מקדשין יין איזה על ערב סימן ב חלק

1

`zax `zkld

åéìò ïéùã÷î [âéלכתחילה עליו מקדשין ימינו של לבן ויין אדום18- יין פני על עדיפות בו שיש ופעמים ,19.

zetqede mipeiv

היין18) ואינו טובה, באיכות תמיד הוא ימינו של לבן יין
גרועה באיכות רבות פעמים שהיה הפוסקים בו שהסתפקו
ומפי אדום), יין אחר תמיד לחזר שכתב י ס"ק כמשנ"ב (ודלא
(ס' לבן יין על לקדש אדמו"ר כ"ק נהג שנים שבכמה השמועה
אחת ולשמועה ,(746 עמ' ב' כרך ובחסידות בקבלה השבת
ע' ניסן חב"ד מנהגי (אוצר פסח בסדר אפילו לבן יין על קידש

ובשוה"ג). קלט
לפסח. לבן יין ליקח תו עמ' א מוהרש"ב. אדמו"ר אג"ק וראה

והחומרים19) המים כמות ברורה לא אדום שביין כיון

מאומה. להוסיף הדרך אין לבן ביין משא"כ ביין, שהוסיפו
משובח20) הלבן אין אם אדום יין אחר לחזור מצוה כו: סעיף

יין של שחשיבותו משמע יתאדם כי יין תרא אל שנאמר ממנו
טובים ימים שאר של שבקידוש פי על ואף אדום כשהוא
אם אדום יין אחר לחזור צריך שאין כהאומרים נוהגין ושבתות
בד' מקום מכל ער"ב בסי' שנתבאר כמו הלבן מן משובח אינו
זכר בו שיש לפי אחריו לחזור שצריך כהאומר לנהוג יש כוסות
לעלול שמצוים ועכשיו ישראל בני את שוחט פרעה שהיה לדם

לפסח. אדום יין מליקח נמנעו שקרים עלילות

•

zay zekld - jexr ogley

אנשים· אחד שלמות ככרות שתי על לבצוע אדם כל וחייב
וגו'. משנה לחם לקטו שנאמר לזה וסמך נשים ואחד

ויבצע בידו שתיהן שיאחז אלא משתיהן שיבצע צריך ואין
דהיינו בלקיטה אלא משנה לחם נאמר לא שהרי מהן מאחת
במה ודי הבציעה בשעת מידו השניה להשמיט (ורשאי אחיזה

המוציא). ברכת בשעת שתיהן שאחז

דברים במה המצות על מעבירין שאין העליונה מן לבצוע וצריך
נוהגין יש שבת בליל אבל יו"ט בליל או השבת ביום אמורים
על לעבור שלא וכדי התחתונה על לבצוע להם הידוע מטעם
ונמצא מהעליונה יותר אצלם קרוב התחתונה מניחין המצות
בשעת העליונה לוקחין או כלל המצוה על מעביר כאן שאין

עליה: ובוצעין למטה אותה ומניחים המוציא ברכת

הסעודה‚ לכל לו שתספיק גדולה פרוסה בשבת לבצוע מצוה
הרבה בה לאכול שחפץ שבת סעודת כמחבב שנראה מפני
מקום מכל כרעבתן שנראה מפני כן לעשות אין שבחול ואע"פ
ניכר בלבד בשבת אלא החול ימות כל כן עושה ואינו הואיל
השבת: כבוד בשביל אלא רעבתנות בשביל עושה שאינו הדבר

הם„ אם הבוצע שיטעום עד לטעום רשאים המסובין אין
אחד כל לפני משנה לחם להם שאין דהיינו לככרו זקוקים
המוציא ברכת ממנו ששומעים במה חובתם ידי יוצאים והם
יש אם אבל משנה לחם מאותו ואוכלים משנה לחם על שמברך
מלחם לטעום זקוקים שאינם מהם אחד כל לפני משנה לחם
הוא שטעם קודם שלפניהם ממה לטעום יכולים שלפניו משנה

שלפניו: ממה

הרבה‰ תבשילין ומיני מעדנים מיני כל אדם אכל אפילו
סעודות ג' חובת ידי יוצא אינו המינים מחמשת שהם אע"פ
עליו שמברכין לחם שיאכל עד בשבת לסעוד אדם שחייב
שעליו הלחם הוא סעודה שעיקר (ועוד המזון וברכת המוציא
סעודות ג' למדו שממנה המן אכילת שלגבי לפי האדם) יחיה
נתן אשר הלחם הוא משה אליהם ויאמר שנאמר לחם בה נאמר

גו':ו

Âכביצה אבל חובתו ידי יצא מכביצה מעט יתר שאכל וכיון
אומרים ויש בה יוצא ואינו עראי אכילת נקראת בלבד
שלישית שבסעודה אומרים ויש חובתו ידי יוצא בלבד שבכזית

רצ"א: בסימן הכל ויתבאר כלל לחם צריך אין

Êלילה של קידוש קודם הדס של אגודות ב' על לברך טוב
שלישית: סעודה ובתוך יום ושל

Áלדחות יכול בלילה לסעוד יוכל שלא אונס קצת יש אם
שיקדש ובלבד ביום סעודות ג' שיאכל למחר עד הסעודה
או המינים מחמשת כזית הקידוש אחר מיד ויאכל בלילה
אין אם אבל רע"ג בסימן שנתבאר כמו יין רביעית עוד שישתה
למנוע מצוה יום מבעוד אפילו שהרי כן לעשות אין אונס שם
בסימן שנתבאר כמו לתיאבון בלילה שיאכל כדי מלאכול

רמ"ט:

בֿח סעיפים בשבת הפת בציעת דיני עדר סימן ב חלק
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שיש ור"מ בזהר ידוע הנה אך כו' החכמה עם היראה שייך
מיני ב' יש הרי ודחילו רחימו ורחימו דחילו מדריגות ד'
ב' והן האהבה שאחר ויראה לאהבה הקודמת יראה יראה
באמצע רחימו מיני וב' עילאה ויראה תתאה דיראה מדרגות
שקודם עילאה ורחימו תתאה יראה שאחר תתאה רחימו
שזהו הכל על העולה היא עילאה ויראה עילאה ליראה
מ"ה כח חכמה היא ה' יראת הן שז"ש דחכמה יו"ד בחי'
יראה אין חכמה אין אם וז"ש ממש במציאות ביטול בחי'
הנה זה כל וביאור כידוע מכולן האחרונה היא תתאה ויראה
שהן ודחילו רחימו ורחימו דדחילו הללו מדריגות בד' ידוע
בחי' הוא היו"ד אדם שבנשמת הוי"ה דשם אותיות ד'
דוקא מקרוב דחכמה ראיה בחי' שהוא עילאה דחילו
מחיה שהוא כמו אלקות אמתת לאור השכל בעין לראות

ביטול לכלל בא שעי"ז וכה"ג ליש מאין העולמות כל את
לגמרי עצמו הרגשת בהעדר לגמרי ממקומו שניזוז עצמי
הטעם מן למעלה חיים לאלקים במציאות ביטול שנק'
בניצוץ גם בכאו"א ישנה כי גבוה מדרגה זו ואין כלל ודעת
רק שהיא גם שבנשמתו הוי"ה דשם ביוד מישראל קטן
ששייך וחטא עון ע"י יו"ד באו' פגם לא אם דעשי' נפש
וכה"ג שבת כחילול סקילה שחייב בעוונות כמו יו"ד לאות
שאנו מה והוא כו' דחכמה ביו"ד שהיא ת"ת בביטול וגם
כל ביטול בו יש וע"ה פשוט באיש שגם בחוש רואים
למס"נ כמו אחד ה' על בזכרו יהדותו בנקודת ממש עצמותו
ובכאו"א וכה"ג שלימה בתשובה לשוב או קדה"ש על
בביטול דראיה זה מ"ה דכח אור מאיר דיליה שיעורא לפום

דוקא: וההשגה הטעם מן למעלה בעצם המציאות

dkepgd xry
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈ�Ú‰Âלמשל דהנה זריעה בשם המצות שנק' דזהו הוא
והפרי מהאילן הציור בו אין אותו שזורעין הגרעין
כי ממנו הצומח וטעם ריח כלל בו אין וכן ממנו שצומח
וגם כלל נאכלין שאין גינה זרעונים הוא זריעה מיני רוב
ניתוסף הזריעה ע"י אעפ"כ הנאכלים תבואה זרעוני
כלל בה שאין אף המצוה וכמ"כ וכהנה כהנה התבואה
ממשיכים עי"ז אעפ"כ שלמעלה לדוגמתה וציור מענין

כמו הנ"ל המדרגה בה שמרומז מפני והוא זו ומדרגה בחי'
שלא זה הנה ובארות והנחלים הארץ כל בה שמציין המפה
כו', העולם בציור המבין ממנה מבינים ואעפ"כ כלל בערך
הגוף ציור בה אין הנה האב ממוח הנמשכת טפה וכמו
כו' והאם האב ממוח הנמשכת מטפה נתהוה ואעפ"כ כלל
ואינו כלל בערך שלא הם שהמצות אף למעלה יובן וכמ"כ

כו'. עי"ז ממשיכין אעפ"כ כלל שלמעלה ענין

'dl l`xyi ycw
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a"lxz - l`eny zxez

‰ÊÂשיהיו דבריאה בנשמות להמשיך יעקב עבודת הי'
צאני ואתנה ביחזקאל כמ"ש דאצי' נשמות במדריגות
ואדם בהמה, בכלל הוא צאן כי אתם, אדם מרעיתי צאן
רועים מז' א' הוא יעקב כי אדם, זרע למדריגת שיבוא אתם
טוב, במרעה ומפרנס שזן הרועה וכמו לנש"י המפרנסים
כ"ז ולהבין ראי'. לבחי' שיבואו לנש"י לפרנס הי' ועבודתו
כי גדולה ירידה שהיא בגוף הנשמה ירידת להבין צריך
ה' חי כמ"ש באהוי"ר תמיד עומדת היתה למעלה הנשמה
ואח"כ הוי', לפני כמ"ש הוא ולפניו לפניו, עמדתי אשר
באים הכל ולא סכנה בחזקת הדרכים וכל למטה ירדה
שהי' האהוי"ר לגבי ערוך אין לאהוי"ר וכשבא לאהוי"ר

שהירידה אלא מלפניו, כזאת היתה למה וא"כ מקודם, לה
עשי' תיקון מברודים שרשו הנה"א כי עלי', צורך היא
בירור וע"י דכללות יצי' מנקודים שרשו והנה"ב דכללות,
בכלי עקוד ותיקון שתהו לעקודים הנה"א מתעלה דנה"ב
א'. בכלי עקודים בחי' עקוד אל הצאן פני ויתן וזהו א',

ÔÈ·‰ÏÂכ"כ צריך הי' למה צ"ל מלבן שבירר הבירור מהו
שהבירור כתיב וישלח דבפ' לבן בבית זמן שיהוי
שנה. ך' לבן בבית נשתהה ולמה כ"כ, שיהוי בלי הי' דעשו
הרע ונגלה שנראה בהתגלות רע רע, מיני שני יש כי אלא
ראשונים שאמרו וע"ד אותו, לברר בנקל לכן כל לעין

הר אבל קיצם, נתגלה עוונם ונעלםשנתגלה מוסתר שהוא ע
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רוצה אינו שהאדם בכך ההפלאה גודל יבאר [ומעתה

במהותו לידבק ורוצה מאלקות וגילויים באורות להסתפק

האדם בטבע הוא כן הלא דלכאורה יתברך, ועצמותו

ועצמותו מהותו והרי ביותר, והטוב הנעלה הדבר שרוצה

(שהם והגילויים מהאורות בערך שלא למעלה הוא יתברך

בעלמא" )."הארה

אהבה כי בזה, ביותר גדול חידוש שיש שממשיך, וזהו

" היפך היא זו ורצוןרבה אהבה כל של טבעית :]גדרי "

ïéáùåé" êøã ìò úåéäì øùôà éà åæ äðéçááù íâäå
ìåèéá úðéçá ,äáøãà íà éë ,"åéæî ïéðäðå
,ä÷åáàá øðä úåììëúäå ìåèéáëå ,úåàéöîá
åúåäîá ìèáúäì äöôçå äðåöø äæ ë"ôòà

.'åë åéæî ÷ø ïéðäð úåéäìî åúåîöòå
רק הוא דבר לאיזה והרצון האהבה כלל, בדרך
חפץ כן ועל ממנו, והנאה תענוג לנפשו שיגיע לפי
דבר משא"כ ממנו, ויהנה שיתענג כדי אליו ומשתוקק
לא ממנו ליהנות יוכל לא סיבה שמצד מאד יקר
המבהיקים יקרות אבנים ולמשל, ההוא. לדבר ישתוקק
בהם מבינים ומלכים שרים כמו בהם הרגיל שרק לעין,
השגה להם שאין הכפרים בני משא"כ מהם, ומתענגים

אליהם. ורצון חשק להם אין יקרות באבנים כלל

מ"זיו רק הם האדם ועונג שהנאת בעניננו, וכך
משא"כ השגה, להיות יכולה זה באור כי השכינה",
מגדר לגמרי למעלה שהוא ובעצמו, בכבודו בהקב"ה

א אלא ועונג, השגה שום שייך לא רקהנבראים, דרבה,
לפני אדם בבוא דמיון דרך "על במציאות", "ביטול

בלי דומם כאבן ונשאר שמתבטל ונורא גדול מלך

כלל". חיות

ברצון הנפש שתתפעל רואים אנו מקום ומכל

יתברך, ועצמותו במהותו לדבקה נפלא וחפץ ותשוקה
ואדרבה, מאומה, ויתענג ויהנה ישיג שלא אע"פ

וכל. מכל לגמרי ממציאותו יתבטל

- אדם" נשמת ה' "נר בפירוש בתניא וכמבואר
למשל היא נשמתם אדם, הקרוים שישראל "פירוש,

שאור מפני בטבעו למעלה תמיד שמתנענע הנר כאור
בשרשו ולידבק מהפתילה ליפרד בטבע חפץ האש

וגם למטה כלום יאיר ולא יכבה שעי"ז ואף . . למעלה
אעפ"כ בשרשו, במציאות אורו יתבטל בשרשו למעלה

חפצה . . האדם נשמת כך בטבעו. חפץ הוא בכך
ולידבק הגוף מן ולצאת ליפרד בטבעה וחשקה

שם שתהי' הגם ב"ה, החיים חיי בה' ומקורה בשרשה
ישאר ולא לגמרי במציאות שם ותתבטל ואפס אין

זה אעפ"כ הראשון, ועצמותה ממהותה מאומה ממנה
כל זה וטבע זו אהבה (ומצד בטבעה" וחפצה רצונה

על נפשו ולמסור חייו את להפקיר מוכן מישראל אדם
השם). קידוש

באבוקה", נר "ביטול הוא זה לביטול משל עוד

גדולה, לאבוקה בסמיכות הנמצא קטן נר כמשל והוא
הנר שאור עד האבוקה אל בטבעו נמשך הנר שאור

ממנה. חלק ונעשה האבוקה באש נכלל

oey`x wxt yiy` yey d"c
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dxe` ixry

כמוÏÎ·Â(יג) ראי' בשם נק' שהחכמה הטעם יובן זה
נק' ראשית שנק' שהחכמה לו ראשית וירא
כידוע העדה עיני בשם נק' החכמים וע"כ ראיה בבחי'
שיהיה מה שרואה הנולד את הרואה חכם איזהו וכמאמר
דבר כל ממש הנר לאור שרואין כמו מהכל שנעלם לעתיד
בחכמתו החכם שיראה אור נק' החכמה כך העין מן הנעלם
אור לגלוי תמצא מאין החכמה שבשרשה לפי הנעלם כל
לפני כמו שרואה השכל עין ונק' הנעלם דבר כל לראות
מ"ה כח בחי' חכמה בבחי' הוא וכך בהבהקתו האור

אלקי אור לאמיתת השכל עין ראי' בבחי' שהוא שבנשמה
בינה שנק' השכל והבנת השגת מן למעלה שהוא כמו

הואוכ שהשמיעה כידוע לראיה שמיעה דומה אינו מאמר
השכל בעין בחכמה הוא והראיה שמרחוק והשגה בבינה
כו' בגשמיות לראיה שמיעה דומה שאינו כמו מקרוב
זך אור יראה כך צלילתו ערך שלפי השמן בענין (וכנ"ל
החכמה הרי חכמה היא ה' יראת הן כתיב והנה כו') בהיר
אותיות דראיה כו' ה' יראת חכמה ראשית וכן היראה היא
מה ולכאורה כו' יראה אין חכמה אין אם וכמאמר יראה
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שיש ור"מ בזהר ידוע הנה אך כו' החכמה עם היראה שייך
מיני ב' יש הרי ודחילו רחימו ורחימו דחילו מדריגות ד'
ב' והן האהבה שאחר ויראה לאהבה הקודמת יראה יראה
באמצע רחימו מיני וב' עילאה ויראה תתאה דיראה מדרגות
שקודם עילאה ורחימו תתאה יראה שאחר תתאה רחימו
שזהו הכל על העולה היא עילאה ויראה עילאה ליראה
מ"ה כח חכמה היא ה' יראת הן שז"ש דחכמה יו"ד בחי'
יראה אין חכמה אין אם וז"ש ממש במציאות ביטול בחי'
הנה זה כל וביאור כידוע מכולן האחרונה היא תתאה ויראה
שהן ודחילו רחימו ורחימו דדחילו הללו מדריגות בד' ידוע
בחי' הוא היו"ד אדם שבנשמת הוי"ה דשם אותיות ד'
דוקא מקרוב דחכמה ראיה בחי' שהוא עילאה דחילו
מחיה שהוא כמו אלקות אמתת לאור השכל בעין לראות

ביטול לכלל בא שעי"ז וכה"ג ליש מאין העולמות כל את
לגמרי עצמו הרגשת בהעדר לגמרי ממקומו שניזוז עצמי
הטעם מן למעלה חיים לאלקים במציאות ביטול שנק'
בניצוץ גם בכאו"א ישנה כי גבוה מדרגה זו ואין כלל ודעת
רק שהיא גם שבנשמתו הוי"ה דשם ביוד מישראל קטן
ששייך וחטא עון ע"י יו"ד באו' פגם לא אם דעשי' נפש
וכה"ג שבת כחילול סקילה שחייב בעוונות כמו יו"ד לאות
שאנו מה והוא כו' דחכמה ביו"ד שהיא ת"ת בביטול וגם
כל ביטול בו יש וע"ה פשוט באיש שגם בחוש רואים
למס"נ כמו אחד ה' על בזכרו יהדותו בנקודת ממש עצמותו
ובכאו"א וכה"ג שלימה בתשובה לשוב או קדה"ש על
בביטול דראיה זה מ"ה דכח אור מאיר דיליה שיעורא לפום

דוקא: וההשגה הטעם מן למעלה בעצם המציאות

dkepgd xry

•

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

.b

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�Ú‰Âלמשל דהנה זריעה בשם המצות שנק' דזהו הוא
והפרי מהאילן הציור בו אין אותו שזורעין הגרעין
כי ממנו הצומח וטעם ריח כלל בו אין וכן ממנו שצומח
וגם כלל נאכלין שאין גינה זרעונים הוא זריעה מיני רוב
ניתוסף הזריעה ע"י אעפ"כ הנאכלים תבואה זרעוני
כלל בה שאין אף המצוה וכמ"כ וכהנה כהנה התבואה
ממשיכים עי"ז אעפ"כ שלמעלה לדוגמתה וציור מענין

כמו הנ"ל המדרגה בה שמרומז מפני והוא זו ומדרגה בחי'
שלא זה הנה ובארות והנחלים הארץ כל בה שמציין המפה
כו', העולם בציור המבין ממנה מבינים ואעפ"כ כלל בערך
הגוף ציור בה אין הנה האב ממוח הנמשכת טפה וכמו
כו' והאם האב ממוח הנמשכת מטפה נתהוה ואעפ"כ כלל
ואינו כלל בערך שלא הם שהמצות אף למעלה יובן וכמ"כ

כו'. עי"ז ממשיכין אעפ"כ כלל שלמעלה ענין
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‰ÊÂשיהיו דבריאה בנשמות להמשיך יעקב עבודת הי'
צאני ואתנה ביחזקאל כמ"ש דאצי' נשמות במדריגות
ואדם בהמה, בכלל הוא צאן כי אתם, אדם מרעיתי צאן
רועים מז' א' הוא יעקב כי אדם, זרע למדריגת שיבוא אתם
טוב, במרעה ומפרנס שזן הרועה וכמו לנש"י המפרנסים
כ"ז ולהבין ראי'. לבחי' שיבואו לנש"י לפרנס הי' ועבודתו
כי גדולה ירידה שהיא בגוף הנשמה ירידת להבין צריך
ה' חי כמ"ש באהוי"ר תמיד עומדת היתה למעלה הנשמה
ואח"כ הוי', לפני כמ"ש הוא ולפניו לפניו, עמדתי אשר
באים הכל ולא סכנה בחזקת הדרכים וכל למטה ירדה
שהי' האהוי"ר לגבי ערוך אין לאהוי"ר וכשבא לאהוי"ר

שהירידה אלא מלפניו, כזאת היתה למה וא"כ מקודם, לה
עשי' תיקון מברודים שרשו הנה"א כי עלי', צורך היא
בירור וע"י דכללות יצי' מנקודים שרשו והנה"ב דכללות,
בכלי עקוד ותיקון שתהו לעקודים הנה"א מתעלה דנה"ב
א'. בכלי עקודים בחי' עקוד אל הצאן פני ויתן וזהו א',

ÔÈ·‰ÏÂכ"כ צריך הי' למה צ"ל מלבן שבירר הבירור מהו
שהבירור כתיב וישלח דבפ' לבן בבית זמן שיהוי
שנה. ך' לבן בבית נשתהה ולמה כ"כ, שיהוי בלי הי' דעשו
הרע ונגלה שנראה בהתגלות רע רע, מיני שני יש כי אלא
ראשונים שאמרו וע"ד אותו, לברר בנקל לכן כל לעין

הר אבל קיצם, נתגלה עוונם ונעלםשנתגלה מוסתר שהוא ע
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המאריך כל ה'. אחדות ניכרת ובזה העולם, את מחיה האלקי אחד,האור בה' להתבונן –

תעשיר. היא שרק ה' ברכת לקבל טהור כלי לעשות רק צריך הפרטית, ובהשגחתו

‰p‰Âּבכל ונּכר נראה הּוא יתּבר הּבֹורא אחדּות ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
ּבהעֹולם מתּבֹונן האדם ּכאׁשר והינּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָהּנבראים,
מה ּדזהּו האלקי, והחּיּות האֹור רֹואה הּוא ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָֹוהּנבראים,

העֹולם ּומחּיה "מּבׂשריּׁשּמהּוה ּכתיב ּדהּנה והּנבראים, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשהעּקר ּבעצמֹו ּומרּגיׁש יֹודע ׁשהאדם ּוכמֹו אלקּה", ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאחזה
מרּגיׁש הּוא עבֹודה ידי (ועל הּנפׁש וחּיּות אֹור ּבֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַָהּוא
ּכלל, ּדבר אינֹו ּבעצמֹו ּדהּגּוף אלקּות), הּוא ְְְְֱֵֶַַַַָָָֹׁשהחּיּות
האברים ּכל ׁשּיׁשנם הגם מהּגּוף, הּנפׁש ּדבצאת – ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָוהראיה
לדּבר יכֹול הּפה ואין רֹואה העין אין מקֹום ּומּכל ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבׁשלמּות,
הּנה ּבהאדם ׁשהּוא ּוכמֹו חּיּותֹו, הּוא ּבֹו העּקר הרי ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָוכּו',
האלקי והחּיּות האֹור הּוא ׁשהעּקר ּבעֹולם ּגם יבין ְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹמּזה
נתן ּדרּבי ּבאבֹות וכדאיתא והּנבראים, העֹולם את ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָהמחּיה
ּוכׁשם ּגדֹול, ּגּוף הּוא והעֹולם קטן עֹולם הּוא ְְְֵָָָָָָָָָּדהאדם
כן ּכמֹו הּנה והחּיּות, האֹור הּוא העּקר הרי קטן ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשּבהעֹולם
יתּבר הּבֹורא ּדאחדּות אחד", "הוי' וזהּו ּגדֹול, ּבהּגּוף ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָהּוא
ּבארּכה ׁשּמבאר ּכמֹו הּנבראים, ּבכל ּבמּוחׁש ונראה נּכר ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹֻהּוא
ׁשהּוא ּבאחד", הּמארי "ּכל וזהּו זה. ּבענין אחר ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבמקֹום
היֹות ּדעם אחד, ּדהוי' ההתּבֹוננּות ּבאריכּות ְְְְֱֲֲֲִִִִֶַַַַָָָלהארי

"החקר ׁשּכתּוב ּכמֹו עּיּונית, ׂשכלית הבנה היא זֹו ְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָּדידיעה
ּדאס זי הערט ּדער הּׂשגה נׁשמה אין אּבער ּתמצא", ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹאלקּה

אידן אלע ּפרטיגּבא ּבכל להתּבֹונן ּב"אחד", האריכּות וזהּו , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּומפרנס זן יתּבר הּוא ּכי ּפרטית, ההׁשגחה ּבענין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּנבראים
את להם נֹותן ואּתה יׂשּברּו, אלי כל "עיני ּדכתיב ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלּכל,
העליֹונה. מההׁשגחה ׁשהקצב ּכפי מאכל ׁשל ּבעּתֹו" ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻאכלם
מּקח ּבעסק ּתחּבּולֹותיו ּדכל ּבמּוחׁש האדם רֹואה ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָוכן

ו הֹועיל, לבלי הם הּואּוממּכר האדם עבֹודת ּכל הנה ּכן על ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָ
ּכלי לעׂשֹות אּלא צרי ּדאינֹו ,יתּבר לחסּדֹו לצּפֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָרק
על זמן לֹו להיֹות צרי ּובמילא ּתעׁשיר, היא הוי' ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָּוברּכת
להם נֹותן "ואּתה ּדזהּו לתֹורה, עּתים ּוקביעּות ּבצּבּור ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָּתפּלה
ּבעת ולא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבעּתֹו ּבעּתֹו", אכלם ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹאת
ּכל ועׂשית ּתעבד ימים "ׁשׁשת ּוכתיב רֹוצה, ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשהאדם
רק אּלא אינֹו אמנם מלאכה, עׂשּית ׁשּצריכים ,"ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמלאכּת
לא הּנה הּברכה, ּבּה ׁשּתׁשרה ּובכדי העליֹונה, לּברכה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּכלי
אּלא וכּו', ּדעת מּגנבת טהֹורה ּכלי להיֹות ׁשּצריכה ּבלבד ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָזֹו
ואז הּתֹורה, ּפי על ּכׁשרה ּפרנסתֹו ּכלי ׁשּתהיה זאת ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹעֹוד

הוי'. לברּכת ּכלי ְְְֲִִַָָהּוא
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אבות דתפלות מה שהוא בתפלה הב' ענין והנה

עצמו מצד האלקית דנפש הכוחות התגלות היינו תקנום,

מ"ש ענין אמיתת דזהו עצמו, בכל33בשביל ולעבדו

רז"ל ואמרו היינו34לבבכם, תפלה, זו שבלב עבודה איזו

עצמו, בשביל עצמו מצד האלקית דנפש הכוחות התגלות

את ולזכך לברר הוא הנה"א דעבודת זאת דלבד והיינו

כמ"ש ד', לאהבת יבוא הוא דגם בכל35הנה"ב כו' ואהבת

רז"ל ואמרו הרע,36לבבך, וביצר טוב ביצר יצריך בשני

שהם היצ"ט ידי על שזהו ד' לאהבת יבוא היצה"ר דגם

יבוא עצמו שהוא עצמו מצד דנה"א הכוחות התגלות

בהיותה להנשמה ניתנה האהבה מצות דעיקר ד', לאהבת

בהיותה דהנשמה והגם ונה"ט, בגוף בהתלבשותה למטה

עומדת היא בגוף להתלבש למטה ירידתה קודם למעלה

וכמ"ש לפניו,37באהבה, עמדתי אשר ישראל אלקי ה' חי

וכמאמר למטה, בואה קודם למעלה הנשמה על 38דקאי

מלכא קמי בדיוקנאה קאי הוה ונשמתא נשמתא כל

שם אשר דאצילות ז"א בחי' הוא קדישא ומלכא קדישא,

מכל בגוף, להתלבש למטה ירידתן קודם הנשמות מעמד

והיינו דוקא, למטה הוא האהבה מצות עיקר הנה מקום

עיקר הנה דוקא אז הטבעית ונפש בגוף בבואה דהנשמה

וזהו מצ"ע, דנה"א הכוחות בהתגלות והוא זו, מצוה

למטה, מלמעלה ההמשכה שזהו תקנום, אבות תפלות
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יג.33) יא, דברים

א.34) ב, תענית

א.35) יא, ה. ו, דברים

א.36) נד, ברכות

א.37) יז, א. מלכים

ב.38) קד, זח"ג ראה
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שאנו וע"ד אותו, לברר בכדי רב זמן וצריך לברר קשה
רצוף ותוכו שמים ירא כולו שהוא שנראה אדם שיש רואים
הוא ובתוכו לבן הי' שבחיצוני' הארמי לבן וכמ"כ מרמה,
אחרון, מגלות הניצוצות בירר ויעקב הרמאות, מקור
הגלות שבאריכות כח ונתן לבנים סימן אבות ומעשה
הרבה נשתהה לכן הניצוצות לברר נש"י שיוכלו האחרון
כי ברמאות כ"א ממנו לברר אפשר הי' לא אך לבן. בבית

יעקב עם החליף ולבן הנחש ערמומית ע"י הי' עה"ד חטא
עשה זה מפני לכן כו', עקודים יאמר כה אם מונים עשרת
עם וכמ"ש הניצוצות ממנו לברר בכדי ברמאות ג"כ יעקב
ערמה שיש ערמה שכנתי חכמה אני וכמ"ש תתפתל עקש
מגלה שאינו הוא ערמה כי לגבה שכן נקרא שהחכמה
חכמה ח"ס הוא למעלה והמשל שהוא, כמו הדבר

הנעלמה.
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òöåîî ¯ úåìéöàä íìåò
ìà ìéöàîä óåñ ïéà øåà ïéá òöåîî àåä úåìéöàã åäæå

,'åë íìåòá óåñ ïéà øåà éåìéâ úåéäì íéàøáðäעולם -

של התאחדות יש שבו הראשון העולם הוא האצילות

התהו לעולם בניגוד שלימה, בצורה הכלים עם האורות

מועטים" וכלים מרובים "אורות היה ששם לאצילות שקדם

בעולמות וכמה כמה אחת ועל נשברו, שם הכלים ולכן

ועולם קדמון' 'אדם עולם כמו התוהו, מעולם שלמעלה

ממש. כלים של התגלות כלל היה לא שם העקודים,

בצורה גוף בתוך שמתגלית נשמה של המושג כל ולכן

שבעולם והכלים בהאורות רק בנמשל שייך הוא שלימה

המשלהאצילות. מהאצילות שלמעלה בעולמות ואילו

הוולד יצירת של הראשוניים השלבים הוא לזה המתאים

בגוף. הנשמה של שלימה התלבשות עדיין אין שם והעיבור,

שלימה והתלבשות התאחדות יש האצילות שבעולם ובגלל

לעולמות ממוצע להיות יכול הוא לכן והכלים, האורות בין

של ההתהוות לעצם רק ולא יותר. הנמוכים הנבראים

יהיה שזה ההתהוות, לאופן גם אלא הנפרדים הנבראים

אור, של גילוי יהיה הנבראים שבתוך úéìëúבאופן åäæù
úå÷ìà éåìéâ äéäéù éãëá úåìéöàä úååäúäá äðååëä

,'åë úåîìåòá
úåàéöîä úååäúä úåéäì àåä úåìéöàä úéòöîàù íùëã

äéùò äøéöé äàéøáãבפועלäðååëä úéìëú ïë åîë ,
äàéøáá úå÷ìà éåìéâ äæ éãé ìò úåéäì úåìéöàã úéîéðôä

,'åë äéùò äøéöéהתאחדות ידי על נפעל שזה לעיל וכנזכר

שעל הנפש, כוחות של במשל שרואים וכפי הכלי, עם האור

יכול הגשמית העין עם מתאחד הרוחני הראיה שכח ידי

הנפשי, לכח בטל היה לא האבר ואם הראיה, ענין להיות

וכפי כלל, מתגלה היה ולא מתעלם היה הראיה כח הרי

וכך חי. בבעל הנפש מגלגול הענין של ההפוך לצד המשל

ידם שעל הוא דאצילות, בכלים האור גילוי מטרת בנמשל

בנבראים. אור גילוי יהיה

ììë íéòãåé åðééä àì úåìéöàä àìåìãהנבראים בעולמות

íéàøáðá úå÷ìà úâùäå úòéãé äéä àìå óåñ ïéà øåàä ïéðò
íé÷ìà úåçë úåìâúä äéä àìåשבטלים כוחות כלומר

כזה,ììëלאלוקות באופן העולם את לברוא יכל הבורא -

מאומה לתפוס מסוגלים יהיו שלא נבראים שיהיו

שהבורא אלא לזה, כלים היו לא שהם כיון מהאלוקות,

פנים כל על קצת שנוכל כזה באופן העולם את ברא בחסדו

ידי על נעשה וזה בתוכנו, האלוקות את ולגלות להרגיש

זה הרי ואז הכלים, עם דאצילות האור של ההתאחדות

הנבראים, לעולמות גם נמשך

של אנושי מוח שבין בהבדל נתבונן אם זה, לענין ומשל

המון במחשב שיש למרות הנה מחשב, לבין אדם

רק הם איתו, מתאחדים הם אין הרי ונתונים אינפורמציה

נשאר והמחשב שינוי, שום בו פועלים לא אך בו נמצאים

של האנושי המוח זאת לעומת ופסיבי. קר מתכת ככלי

כח הרי פיזיים, מחומרים מורכב הוא שגם למרות האדם

עצמו הגשמי שהמוח עד ממש בו ומתגלה בו מתאחד השכל

הוא אלא חי נעשה עצמו שהוא רק ולא חי. למשהו נעשה

י המגושמים לאברים גם חיות יותר.משפיע ונחותים ותר

הנבראים, על גם משפיעה בכלים האורות התאחדות וכך

באלוקות הרגשה לנבראים שיש מתבטא åîëוזה
äàøéå äáäà úåøøåòúäאו ה' את אוהב שיהודי שבשעה

ביניהם ויחס קשר שהוא איזה נוצר הרי ממנו, éàäëåירא
,àðååâ

.'åë íìåòá úå÷ìà éåìéâ ùéù àåä úåìéöàä éãé ìòåללא כי

ביטוי שום לו היה לא אך אלוקות גילוי היה האצילות עולם

להתלבשות מתאימים כלים היו לא כי נבראים. של בעולם

להרגיש הנברא של היכולת וכל בהם, האור ולהתגלות

האורות התלבשות ידי על רק הוא אלוקות בתוכו ולחוות

דאצילות. בכלים
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המאריך כל ה'. אחדות ניכרת ובזה העולם, את מחיה האלקי אחד,האור בה' להתבונן –

תעשיר. היא שרק ה' ברכת לקבל טהור כלי לעשות רק צריך הפרטית, ובהשגחתו

‰p‰Âּבכל ונּכר נראה הּוא יתּבר הּבֹורא אחדּות ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
ּבהעֹולם מתּבֹונן האדם ּכאׁשר והינּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָהּנבראים,
מה ּדזהּו האלקי, והחּיּות האֹור רֹואה הּוא ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָֹוהּנבראים,

העֹולם ּומחּיה "מּבׂשריּׁשּמהּוה ּכתיב ּדהּנה והּנבראים, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשהעּקר ּבעצמֹו ּומרּגיׁש יֹודע ׁשהאדם ּוכמֹו אלקּה", ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאחזה
מרּגיׁש הּוא עבֹודה ידי (ועל הּנפׁש וחּיּות אֹור ּבֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַָהּוא
ּכלל, ּדבר אינֹו ּבעצמֹו ּדהּגּוף אלקּות), הּוא ְְְְֱֵֶַַַַָָָֹׁשהחּיּות
האברים ּכל ׁשּיׁשנם הגם מהּגּוף, הּנפׁש ּדבצאת – ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָוהראיה
לדּבר יכֹול הּפה ואין רֹואה העין אין מקֹום ּומּכל ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבׁשלמּות,
הּנה ּבהאדם ׁשהּוא ּוכמֹו חּיּותֹו, הּוא ּבֹו העּקר הרי ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָוכּו',
האלקי והחּיּות האֹור הּוא ׁשהעּקר ּבעֹולם ּגם יבין ְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹמּזה
נתן ּדרּבי ּבאבֹות וכדאיתא והּנבראים, העֹולם את ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָהמחּיה
ּוכׁשם ּגדֹול, ּגּוף הּוא והעֹולם קטן עֹולם הּוא ְְְֵָָָָָָָָָּדהאדם
כן ּכמֹו הּנה והחּיּות, האֹור הּוא העּקר הרי קטן ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשּבהעֹולם
יתּבר הּבֹורא ּדאחדּות אחד", "הוי' וזהּו ּגדֹול, ּבהּגּוף ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָהּוא
ּבארּכה ׁשּמבאר ּכמֹו הּנבראים, ּבכל ּבמּוחׁש ונראה נּכר ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹֻהּוא
ׁשהּוא ּבאחד", הּמארי "ּכל וזהּו זה. ּבענין אחר ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבמקֹום
היֹות ּדעם אחד, ּדהוי' ההתּבֹוננּות ּבאריכּות ְְְְֱֲֲֲִִִִֶַַַַָָָלהארי

"החקר ׁשּכתּוב ּכמֹו עּיּונית, ׂשכלית הבנה היא זֹו ְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָּדידיעה
ּדאס זי הערט ּדער הּׂשגה נׁשמה אין אּבער ּתמצא", ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹאלקּה

אידן אלע ּפרטיגּבא ּבכל להתּבֹונן ּב"אחד", האריכּות וזהּו , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּומפרנס זן יתּבר הּוא ּכי ּפרטית, ההׁשגחה ּבענין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּנבראים
את להם נֹותן ואּתה יׂשּברּו, אלי כל "עיני ּדכתיב ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלּכל,
העליֹונה. מההׁשגחה ׁשהקצב ּכפי מאכל ׁשל ּבעּתֹו" ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻאכלם
מּקח ּבעסק ּתחּבּולֹותיו ּדכל ּבמּוחׁש האדם רֹואה ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָוכן

ו הֹועיל, לבלי הם הּואּוממּכר האדם עבֹודת ּכל הנה ּכן על ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָ
ּכלי לעׂשֹות אּלא צרי ּדאינֹו ,יתּבר לחסּדֹו לצּפֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָרק
על זמן לֹו להיֹות צרי ּובמילא ּתעׁשיר, היא הוי' ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָּוברּכת
להם נֹותן "ואּתה ּדזהּו לתֹורה, עּתים ּוקביעּות ּבצּבּור ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָּתפּלה
ּבעת ולא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבעּתֹו ּבעּתֹו", אכלם ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹאת
ּכל ועׂשית ּתעבד ימים "ׁשׁשת ּוכתיב רֹוצה, ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשהאדם
רק אּלא אינֹו אמנם מלאכה, עׂשּית ׁשּצריכים ,"ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמלאכּת
לא הּנה הּברכה, ּבּה ׁשּתׁשרה ּובכדי העליֹונה, לּברכה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּכלי
אּלא וכּו', ּדעת מּגנבת טהֹורה ּכלי להיֹות ׁשּצריכה ּבלבד ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָזֹו
ואז הּתֹורה, ּפי על ּכׁשרה ּפרנסתֹו ּכלי ׁשּתהיה זאת ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹעֹוד

הוי'. לברּכת ּכלי ְְְֲִִַָָהּוא
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אבות דתפלות מה שהוא בתפלה הב' ענין והנה

עצמו מצד האלקית דנפש הכוחות התגלות היינו תקנום,

מ"ש ענין אמיתת דזהו עצמו, בכל33בשביל ולעבדו

רז"ל ואמרו היינו34לבבכם, תפלה, זו שבלב עבודה איזו

עצמו, בשביל עצמו מצד האלקית דנפש הכוחות התגלות

את ולזכך לברר הוא הנה"א דעבודת זאת דלבד והיינו

כמ"ש ד', לאהבת יבוא הוא דגם בכל35הנה"ב כו' ואהבת

רז"ל ואמרו הרע,36לבבך, וביצר טוב ביצר יצריך בשני

שהם היצ"ט ידי על שזהו ד' לאהבת יבוא היצה"ר דגם

יבוא עצמו שהוא עצמו מצד דנה"א הכוחות התגלות

בהיותה להנשמה ניתנה האהבה מצות דעיקר ד', לאהבת

בהיותה דהנשמה והגם ונה"ט, בגוף בהתלבשותה למטה

עומדת היא בגוף להתלבש למטה ירידתה קודם למעלה

וכמ"ש לפניו,37באהבה, עמדתי אשר ישראל אלקי ה' חי

וכמאמר למטה, בואה קודם למעלה הנשמה על 38דקאי

מלכא קמי בדיוקנאה קאי הוה ונשמתא נשמתא כל

שם אשר דאצילות ז"א בחי' הוא קדישא ומלכא קדישא,

מכל בגוף, להתלבש למטה ירידתן קודם הנשמות מעמד

והיינו דוקא, למטה הוא האהבה מצות עיקר הנה מקום

עיקר הנה דוקא אז הטבעית ונפש בגוף בבואה דהנשמה

וזהו מצ"ע, דנה"א הכוחות בהתגלות והוא זו, מצוה

למטה, מלמעלה ההמשכה שזהו תקנום, אבות תפלות
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א.36) נד, ברכות

א.37) יז, א. מלכים

ב.38) קד, זח"ג ראה
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ההזדמנות שבאה זמן ובכל עת בכל הנה תלמידיהם ותלמידי המשכילים תלמידי ישראל סופרי כל

ערכם מיעוט על באצבע ולהראות נשיאיהם וכבוד החסידות תורת כבוד את להשפיל עליהם חביב לידם

והכלכלי. המוסרי ישראל כלל לטובת ועבודתם

באלאבאן מאיר צועק נורא ובזעם שפתיו על קצף הפראנקיסטים57ככרוכיא56בשצף בויכוח אשר ַַַַ

נ"ע הבעש"ט מורנו השתתף ביחוד58לא הוא זה וכל הבל, ובפלפולי עכביש קורי בראיות זה ומוכיח

(?) להראות נ"ע הבעש"ט מורנו של בכבודו למעט להזמינו59בכדי אתו התחשבו לא דורו בני אשר
ותורתו. ישראל לאמונת ביחוד הנוגע כזה לדבר

המשתתפים אשר לכל ומפורסם הידוע מדבר יתבדה כמוהו בבליוגראפי חכם אשר בזיון ַוכדאי

ובראשם ר"ח60בהויכוח נ"ע61הגאון הבעש"ט מורנו ממקושרי החסידות62היו ששנאת אלא זה ואין

גרונו. מתוך מדברת ונשיאיהם החסידים

סופריהם יהיו ישרים אנשים ידי על ונשיאיהם החסידות מתנגדי המשכילים ספרות כשתבקר

ועלילותם. שקריהם בעד עולם ודראון לחרפות
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תרל"זֿתש"ב. (56

ועוד. ואילך. 306 ע' הפראנקית" התנועה "תולדות (57

[ע, מה ע' ב חוברת ("התמים" החסידות אבות מאמר ראה (58

ע' ו חוברת "התמים" – הגניזה לכתבי שם ומציין (000 ע' לעיל א].

פ"ט. ח"א הזכרונות ספר .140 ע' תרצ"ו השיחות ספר ב]. [רעט, כד

בסו"ס הפרנקיטסטים נגד הויכוח ע"ד עמדין יעקב ר' מ"ש וראה

בפאדליע"(כט, נורא ב"מעשי תקכ"ט) (אלטונא, והפורקן" "הפדות

[הנבחרים?] הנבררים היו היהודים מן צד, מכל שלשה נבחרו "אז ב):

שם, בעל מעזיבוש ישראל ור' רפאפורט, ר"ח דלבוב מדינה הרב

וכו'". מיאזלוויטץ רב בער ור' רב, וראזליר

שתח"י. בהעתקה כ"ה (59

(קראקא, שם אנשי תולדות שם. והפורקן" "הפדות ראה (60

.69 ע' תרנ"ה)

הכהן חיים ר' שו"ת המחבר בעל רפאפארט. הכהן חיים ר' = (61

תמוז יג נפטר תרכ"ו). (לעמבערג, החיים זכר תרכ"א). (לעמבערג,

תקל"א.

ח"ד (לקו"ד תרנ"ו מנחםֿאב כז היומן רשימת גם ראה (62

ואילך). 000 ע' לעיל ואילך. א תקפד,

∑

ycew zexb`

תרצ"ו סיון כ"ז ב"ה

אטוואצק

המוסר תורת בין ההפרש מה השואל מכתבו על במענה

כי ומסביר מבאר המוסר לימוד גם הלא החסידות, לתורת

ומה ומצות, תורה הוא והעיקר, הבל, הוא הגשמי עולם

המוסר. תורת על החסידות בתורת היתרון

אמרם, אחד אל החסידות ותורת המוסר תורת תשובה.

אמנם ביניהם, ההבדל רב הנה זה ועם ניתנו, אחד ומרועה

אם כי הקיפם, בכל הדברים לפרש אבוא לא זה במכתבי

טובה. בהבנה להבינו יוכל אשר ואת אחד, בפרט

בדפוס בצלמנו, ופרש"י כדמותנו בצלמנו אדם נעשה כתיב

מה דלבד הוא בזה והכוונה ולהשכיל, להבין כדמותנו שלנו,

היצורים מכל האדם של ובריאתו יצירתו אופן שנשתנה

הנבראים מכל נבדל הוא האדם הרי זאת לבד הנה והברואים,

ודעת בינה חכמה בו שיש ובזה שלמעלה, בדוגמא שהוא בזה

יכולים אינם הנבראים ששאר מה ולידע, להבין להשכיל

ולידע. להבין להשכיל

דוגמא שהוא בצלם, שנברא אדם חביב רז"ל שאמרו וזהו

אותו - לו, שנודעת להאדם הוא יתירה חיבה מעלה, לשל

שנברא - בזה הנבראים שאר לגבי להאדם לו שיש היתרון

הרוחנים. ענינים לידע ויבין ישכיל מזה אשר בצלם,

שהוא הנבראים כל על מעלתו יתרון לבד הנה האדם

בידיעת ולידע להבין להשכיל רב וכחו מעלה, של ודמות בצלם

הרי זאת עוד הנה - געטליכקייט - אלקות והשגת התורה

העליונים הנבראים הכולל התיכונית בריאה הוא האדם

התחתונים. והנבראים

ישכיל ונפשו מבשרו דהאדם אלוקה, אחזה ומבשרי וכתיב

ואז ונפש מגוף מורכב הוא האדם כי אלקות, בעניני וידע ויבין

אדם, בשר נקרא לעצמו הגוף כי אדם, בתואר נקרא דוקא

אז יחדיו ונפש הגוף וכאשר אדם נשמת נקראת לעצמו והנפש

בעולם הקב"ה שברא מה דכל באדר"נ ואיתא אדם, נקרא

נקרא והעולם קטן עולם נקרא האדם הנה לכן באדם, ברא

גדול. גוף

טפל הגוף הנה ונפש, מגוף המורכב האדם כי יודעים הכל
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לבנים סימן אבות העבודה39דמעשה צנורי פתחו שהם ,

המרכבה הן הן דהאבות למטה, מלמעלה גילוי ,40בדרך

ממש, למעלה שהן כמו היו בגוף, מלובש למטה דבהיותם

דתפלה: שבעבודה ענינים השני וזהו בסש"ב, כמבואר

הכוחות התגלות הוא והב' הנה"ב. וזיכוך בירור הוא הא'

למטה, ירידתה קודם בהנה"א שהיו כמו מצ"ע, דנה"א

התגלות בו היו הרי למעלה בהיותו שהנה"א דכשם והיינו

בהתלבשותו עתה גם יהיה כן הנה ומדות, בשכל כוחותיו

הטבעית. ונפש בגוף

b"vxz ,zereayd bgc 'a
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א.39) לד, סוטה ו.40)ראה פב, ב"ר
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וואהלין ופולין בגליציא החסידות נשיאי עם תנופה מלחמת המשכילים ערכו – תקל"דֿל"ו – מאז
ס ונשיאיהם חב"ד חסידי ועדת פלסתר. וכתבי מלשינות בעלילות וליטא, לעומתואוקראינא בכפלים בלו ַ

כה למפלגותיהם, החסידים נשיאי המתנגדים.49שאר מן השני ומעבר המשכילים מן מזה מעבר סבלו

בידי נכתבה שברובה המתנגדים וספרות המשכילים ספרות את הקורא ראש שערות תסמרנה

ב"ה. ובבורא התורה בקדושת וכופרים ישראל דת ושונאי משכילים

עד נ"ע הבעש"ט ממורנו החסידות ימי לדברי בהגיעם הנה הימים דברי כותבי ההיסטוריונים גם
והיושר. בהאמת בוגדים הם האחרון דור

לפי יושר חקי להם יש וועלט, אונטער די – מטה דרי – והרוצחים הגנבים גם אמור, אומרין

ומהלך כחפצם הלבן, את וישחירו השחור את ילבינו בעטם אשר הימים דברי כותבי כן לא טעמם,
צור. כחלמיש חזקים דוקומנטים יסוד על והכל רוחם,

גרעטץ מר ההיסטוריונים חכמת50אבי את מבטל הנבואה טוהר את והמחלל התורה בקדושת הכופר

ארבו רעל את ישים וכצפעוני גמור בביטול והחסידות אדות51הקבלה על הקצר המאמר באותו המות בסם
ישראל. בחכמת היא ממארה צרעת חבורו כי קרעטץ בשם כנוהו ובצדק ספרו בסוף והחסידות הקבלה

דובנוב מר המשכילים בחנוטי ומחטט בדוקומנטים המדקדק שנאתו52ההיסטוריון הנה הוא גם
ושורה. שורה מכל מבצבצת וחסידים לחסידות

כבוד ועניני נפלאות ספורי של ערפל מתוך נ"ע, הבעש"ט מורנו בתולדות ספורו את הוא מתחיל

מי איש ויצרו בראו אשר להגיד שאפשר עד תהלות אבל53של דמיוני, במחזה אלא נברא ולא הי' לא
הסופר הנה רוחו למורת כי ישראל, ר' שמו אשר איש הי' הבעש"ט אשר להאמין הוא מוכרח לדאבונו

מימון שלמה עליו54והחוקר מעיד – הבעש"ט – להבדיל – של דורו בן שהוא –55.

והיושר בהאמת גסה בגידה זה דקדוקיהאין ע"פ ישראל ימי דברי לכותב גם ומה בינוני לאיש גם
מאושרות. תעודות
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כי. אוצ"ל: (49

תקע"חֿתרנ"א. גרעטץ. הירש צבי (50

ארסו. אוצ"ל: (51

תרכ"אֿתש"ב. דובנוב. שמעון (52

אשר. אוצ"ל: (53

(לערך)ֿתקס"א. תקי"ג (54

ואילך. 132 ע' תשל"ג) אביב (תל מימון שלמה חיי ראה (55
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ההזדמנות שבאה זמן ובכל עת בכל הנה תלמידיהם ותלמידי המשכילים תלמידי ישראל סופרי כל

ערכם מיעוט על באצבע ולהראות נשיאיהם וכבוד החסידות תורת כבוד את להשפיל עליהם חביב לידם

והכלכלי. המוסרי ישראל כלל לטובת ועבודתם

באלאבאן מאיר צועק נורא ובזעם שפתיו על קצף הפראנקיסטים57ככרוכיא56בשצף בויכוח אשר ַַַַ

נ"ע הבעש"ט מורנו השתתף ביחוד58לא הוא זה וכל הבל, ובפלפולי עכביש קורי בראיות זה ומוכיח

(?) להראות נ"ע הבעש"ט מורנו של בכבודו למעט להזמינו59בכדי אתו התחשבו לא דורו בני אשר
ותורתו. ישראל לאמונת ביחוד הנוגע כזה לדבר

המשתתפים אשר לכל ומפורסם הידוע מדבר יתבדה כמוהו בבליוגראפי חכם אשר בזיון ַוכדאי

ובראשם ר"ח60בהויכוח נ"ע61הגאון הבעש"ט מורנו ממקושרי החסידות62היו ששנאת אלא זה ואין

גרונו. מתוך מדברת ונשיאיהם החסידים

סופריהם יהיו ישרים אנשים ידי על ונשיאיהם החסידות מתנגדי המשכילים ספרות כשתבקר

ועלילותם. שקריהם בעד עולם ודראון לחרפות
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תרל"זֿתש"ב. (56

ועוד. ואילך. 306 ע' הפראנקית" התנועה "תולדות (57

[ע, מה ע' ב חוברת ("התמים" החסידות אבות מאמר ראה (58

ע' ו חוברת "התמים" – הגניזה לכתבי שם ומציין (000 ע' לעיל א].

פ"ט. ח"א הזכרונות ספר .140 ע' תרצ"ו השיחות ספר ב]. [רעט, כד

בסו"ס הפרנקיטסטים נגד הויכוח ע"ד עמדין יעקב ר' מ"ש וראה

בפאדליע"(כט, נורא ב"מעשי תקכ"ט) (אלטונא, והפורקן" "הפדות

[הנבחרים?] הנבררים היו היהודים מן צד, מכל שלשה נבחרו "אז ב):

שם, בעל מעזיבוש ישראל ור' רפאפורט, ר"ח דלבוב מדינה הרב

וכו'". מיאזלוויטץ רב בער ור' רב, וראזליר

שתח"י. בהעתקה כ"ה (59

(קראקא, שם אנשי תולדות שם. והפורקן" "הפדות ראה (60

.69 ע' תרנ"ה)

הכהן חיים ר' שו"ת המחבר בעל רפאפארט. הכהן חיים ר' = (61

תמוז יג נפטר תרכ"ו). (לעמבערג, החיים זכר תרכ"א). (לעמבערג,

תקל"א.

ח"ד (לקו"ד תרנ"ו מנחםֿאב כז היומן רשימת גם ראה (62

ואילך). 000 ע' לעיל ואילך. א תקפד,

∑

ycew zexb`

תרצ"ו סיון כ"ז ב"ה

אטוואצק

המוסר תורת בין ההפרש מה השואל מכתבו על במענה

כי ומסביר מבאר המוסר לימוד גם הלא החסידות, לתורת

ומה ומצות, תורה הוא והעיקר, הבל, הוא הגשמי עולם

המוסר. תורת על החסידות בתורת היתרון

אמרם, אחד אל החסידות ותורת המוסר תורת תשובה.

אמנם ביניהם, ההבדל רב הנה זה ועם ניתנו, אחד ומרועה

אם כי הקיפם, בכל הדברים לפרש אבוא לא זה במכתבי

טובה. בהבנה להבינו יוכל אשר ואת אחד, בפרט

בדפוס בצלמנו, ופרש"י כדמותנו בצלמנו אדם נעשה כתיב

מה דלבד הוא בזה והכוונה ולהשכיל, להבין כדמותנו שלנו,

היצורים מכל האדם של ובריאתו יצירתו אופן שנשתנה

הנבראים מכל נבדל הוא האדם הרי זאת לבד הנה והברואים,

ודעת בינה חכמה בו שיש ובזה שלמעלה, בדוגמא שהוא בזה

יכולים אינם הנבראים ששאר מה ולידע, להבין להשכיל

ולידע. להבין להשכיל

דוגמא שהוא בצלם, שנברא אדם חביב רז"ל שאמרו וזהו

אותו - לו, שנודעת להאדם הוא יתירה חיבה מעלה, לשל

שנברא - בזה הנבראים שאר לגבי להאדם לו שיש היתרון

הרוחנים. ענינים לידע ויבין ישכיל מזה אשר בצלם,

שהוא הנבראים כל על מעלתו יתרון לבד הנה האדם

בידיעת ולידע להבין להשכיל רב וכחו מעלה, של ודמות בצלם

הרי זאת עוד הנה - געטליכקייט - אלקות והשגת התורה

העליונים הנבראים הכולל התיכונית בריאה הוא האדם

התחתונים. והנבראים

ישכיל ונפשו מבשרו דהאדם אלוקה, אחזה ומבשרי וכתיב

ואז ונפש מגוף מורכב הוא האדם כי אלקות, בעניני וידע ויבין

אדם, בשר נקרא לעצמו הגוף כי אדם, בתואר נקרא דוקא

אז יחדיו ונפש הגוף וכאשר אדם נשמת נקראת לעצמו והנפש

בעולם הקב"ה שברא מה דכל באדר"נ ואיתא אדם, נקרא

נקרא והעולם קטן עולם נקרא האדם הנה לכן באדם, ברא

גדול. גוף

טפל הגוף הנה ונפש, מגוף המורכב האדם כי יודעים הכל

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



`zeaקסו iwxtl mixe`ia

e dpyn c wxt

ìò ìlçî Bôeâ ,äøBzä úà ìlçîä ìëå .úBiøaä ìò ãaëî Bôeb ,äøBzä úà ãaëîä ìk ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥¨©§©¥¤©¨§ª¨©©§¦§¨©§©¥¤©¨§ª¨©

:úBéøaä©§¦

ycew zegiyn zecewp

ולומדי' התורה את לכבד החיוב א. במשנתנו: השאלות
בשולחן להלכה (ונפסקו פסוקות הלכות הם לחללה והאיסור

"1ערוך הדיוק ב. דוקא. חסידות למדת ענין ואינם מכובדגופו),
. הגופו. על הדיוק ג. אדם"בריותמחולל". בני "על (ולא "

יוסי. רבי – המאמר לבעל הקשר ד. בזה). וכיוצא

והביאור:

במדרש מסופר יוסי רבי נוכרית)2על (שרית שמטרוניתא
לה עונה הי' יוסי ורבי שונות, שאלות לפניו מציעה היתה
לענות צריך הי' שלא לומר מקום יש כי ואם שכליים. בהסברים
בני מצוות שבע לקיום נוגעות היו לא ושאלותי' (מאחר לנכרית

להשיבה)) חייב הי' (שאז הי'3נח באם כי לה. ענה זאת בכל ,

מתקבלת התשובה היתה לא שכלי, הסבר לשאלתה שאין אומר
לתורה הכבוד היפך של יחס אצלה נוצר שרבי4והיה ומאחר .

לכן העולם, אומות בעיני גם מכובדת תהי' שהתורה רצה יוסי
שכלית תשובה תמיד לה .5השיב

אומרו: וזהו

äøBzä úà ãaëîä ìk'תהי שהתורה שמשתדל היינו – ¨©§©¥¤©¨

העולם. אומות אצל גם מכובדת

ãaëî Bôebשאין העולם, באומות גם שמדובר מכיון – §ª¨

שרק התנא מדייק יהודי, של לנשמתו קשר כל ,גופולהם

העולם" אומות לגופי בחומריותו עליהן.6"הנדמה המכובד הוא ,

úBiøaä ìò"בעלמא ל"בריות הכוונה היינו7– שאין, אלה ©©§¦

גם כולל וזה הקב"ה, של בריותיו להיותן פרט מעלה כל להם
העולם. אומות

הקודמת במשנה ששנינו למה זה מאמר של ההמשך וזהו
במאמר בה": לחתוך קרדום ולא בה להתגדל עטרה תעשי' "אל

דין פי על המותרים ו"קרדום" "עטרה" על מדובר אלא8זה ,

היפך היותם משום חסידות) (במדת עליהם מזהיר כבודשהתנא

יותר נעלית דרגה על יוסי רבי מלמדנו לזה ובהמשך התורה;
העמים. בעיני גם מכובדת שתהי' להשתדל – התורה בכבוד

על גם התורה את לכבד יוסי רבי שהשתדל מזה והנה,
לגבי בזה שהשתדל וחומר וקל שכן במכל מובן העולם, אומות
רז"ל שאמרו מה שהוא לומר ויש תלמידיו. – ישראל 9בני

למסור מקפיד שהי' היינו עמו", ש"נימוקו יוסי, רבי של בשבחו
והוא אתם. שלמד וענין ענין כל של ונימוקו טעמו לתלמידיו
ידיעת בלי גם (שהרי אצלם יתקבל שהענין בכדי לא כן עשה
זה ידי שעל משום אלא הענין), את מקבלים היו הדבר טעם
והשגה הבנה שענינה תורה, של כבודה אצלם והגדיל .10הוסיף

úBiøaä ìò ãaëî Bôeb ,äøBzä úà ãaëîä ìk̈©§©¥¤©¨§ª¨©©§¦

" הדיוק א. במשנתנו: "עלגופוהשאלות הדיוק ב. מכובד".
".הבריות

והביאור:

אומות כלפי גם תורה של כבודה על בגאון שומר כשאדם
בעניני11העולם קשיים הגוים לו יגרמו מכך שכתוצאה יתכן ,

בעלמא" "בריות אודות כשמדובר גם ומה בזה. וכיוצא ,12פרנסה

בענינים העוסקים צורה אנשי לסבול יכולים אינם שבטבעם
לגבי ואילו הגוף, עניני לגבי רק קיים זה חשש אולם רוחניים.

ממש ממעל אלקה חלק שהיא הנשמה, שאין13עניני כשם הרי ,

אחד לאף אין כן כמו ח"ו, הקב"ה על שליטה של אפשרות
יהודית. נשמה על שליטה

הת את מכבד יהודי שכאשר מחדש גופווהתנא גם ורה,
שכאשר במוחש, שרואים וכפי הבריות. על (אפילו) מכובד
על מוותר ואינו לתורה הקשור בכל בתוקף עומד יהודי
מצד גם והערצה כבוד של ליחס זוכה הוא עקרונותיו,

.14ה"בריות"

רפ"ב.1. רמ"ד. סי' יו"ד

ד.2. פס"ח, ב"ר

ה"י.3. פ"ח מלכים הלכות רמב"ם ראה

טעם4. מה . . ישראל את מונין העולם אומות חקת: ר"פ רש"י ראה

בה. יש

ומשובחת.5. נאה תורתכון לו אמרה שם: במדרש הסיפור וכסיום

פמ"ט.6. תניא

פל"ב.7. תניא ראה

הט"ו.8. פ"ד הזקן לאדמו"ר ת"ת הלכות ראה

א.9. סז, גיטין

השומעים10. רשימת פי על – תשל"ח קרח פ' מוצש"ק משיחת

בלבד.

הקודם.11. ביאור ראה

פל"ב.12. תניא ראה

רפ"ב.13. תניא

בלבד.14. השומעים רשימת פי על – תשד"מ אייר כ"ה משיחת

c"ag i`iyp epizeax zxezn

קטן עולם שנקרא באדם שהוא וכשם העיקרי, הוא והנפש

הוא כמו"כ הנה הטפל, הוא והגוף העיקר הוא שהנפש

שמחי' האלקי החיות הוא שהעיקר גדול, גוף שנקרא בהעולם

העולם וממשות הנבראים וגופי הברואים. וכל העולם את

לבד. טפל רק הוא וישותו

דברים רק הם העולם וכן שהגוף זה דבר ידיעת והנה

היא העיקר, הם שבעולם האלקי והחיות שבגוף והנפש טפלים

המוחש, מן ראיות בכמה שכלים הסברים עפ"י הבאה ידיעה

רז"ל. מאמרי וכמה כתובים כמה מתפרשים בזה אשר

האלקי החיות וכן שהנפש הזאת השכלית הידיעה אמנם

אחת השכלה זה אין הרי טפל, הם והעולם והגוף העיקר, הם

והעולם שהגוף דכשמבינים כלומר ושלילי, חיובי במובן הבאה

הם האלקי והחיות שהנפש ממילא בדרך מובן טפל הם

כי ומסביר מבאר אחד שכל שכל, מיני שני הם אלא העיקר,

הנפש כי ומסביר מבאר אחד ושכל טפלים, הם והעולם הגוף

העיקר. הם האלקי והחיות

כאחד שתיהם הנה החסידות ותורת המוסר תורת

הוא והעיקר הבל, הוא הגשמי העולם כי ומסבירים מבארים

ומצות. תורה

כי איך ומסביר מבאר דמוסר הוא, ביניהם ההפרש אמנם

כי איך ומסביר מבאר וחסידות טפל, דבר הם והעולם הגוף

הכוונה מסברת זה ועם עיקר, הם האלקי והחיות הנפש

לאלקות. כלים לעשותם הגשמיים דברים בבריאת העליונה

חובת היא העיקר הוא האלקי החיות כי זה דבר וידיעת

הכיר למען זו תורה ללמוד מחויב ואחד אחד כל אשר גברא,

השגחה יראה וצעד צעד כל ועל העולם, והי' שאמר מי את

לאהבה לבבו את יעורר עולם מעניני ודבר דבר וכל פרטית,

להשלים פנימי החשק בו ויתעורר ית' מפניו ולירא ה' את

כלי המטה את לעשות העולם בבריאת העליונה הכוונה

לאלקות.
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:úBéøaä©§¦

ycew zegiyn zecewp

ולומדי' התורה את לכבד החיוב א. במשנתנו: השאלות
בשולחן להלכה (ונפסקו פסוקות הלכות הם לחללה והאיסור

"1ערוך הדיוק ב. דוקא. חסידות למדת ענין ואינם מכובדגופו),
. הגופו. על הדיוק ג. אדם"בריותמחולל". בני "על (ולא "

יוסי. רבי – המאמר לבעל הקשר ד. בזה). וכיוצא

והביאור:

במדרש מסופר יוסי רבי נוכרית)2על (שרית שמטרוניתא
לה עונה הי' יוסי ורבי שונות, שאלות לפניו מציעה היתה
לענות צריך הי' שלא לומר מקום יש כי ואם שכליים. בהסברים
בני מצוות שבע לקיום נוגעות היו לא ושאלותי' (מאחר לנכרית

להשיבה)) חייב הי' (שאז הי'3נח באם כי לה. ענה זאת בכל ,

מתקבלת התשובה היתה לא שכלי, הסבר לשאלתה שאין אומר
לתורה הכבוד היפך של יחס אצלה נוצר שרבי4והיה ומאחר .

לכן העולם, אומות בעיני גם מכובדת תהי' שהתורה רצה יוסי
שכלית תשובה תמיד לה .5השיב

אומרו: וזהו

äøBzä úà ãaëîä ìk'תהי שהתורה שמשתדל היינו – ¨©§©¥¤©¨

העולם. אומות אצל גם מכובדת

ãaëî Bôebשאין העולם, באומות גם שמדובר מכיון – §ª¨

שרק התנא מדייק יהודי, של לנשמתו קשר כל ,גופולהם

העולם" אומות לגופי בחומריותו עליהן.6"הנדמה המכובד הוא ,

úBiøaä ìò"בעלמא ל"בריות הכוונה היינו7– שאין, אלה ©©§¦

גם כולל וזה הקב"ה, של בריותיו להיותן פרט מעלה כל להם
העולם. אומות

הקודמת במשנה ששנינו למה זה מאמר של ההמשך וזהו
במאמר בה": לחתוך קרדום ולא בה להתגדל עטרה תעשי' "אל

דין פי על המותרים ו"קרדום" "עטרה" על מדובר אלא8זה ,

היפך היותם משום חסידות) (במדת עליהם מזהיר כבודשהתנא

יותר נעלית דרגה על יוסי רבי מלמדנו לזה ובהמשך התורה;
העמים. בעיני גם מכובדת שתהי' להשתדל – התורה בכבוד

על גם התורה את לכבד יוסי רבי שהשתדל מזה והנה,
לגבי בזה שהשתדל וחומר וקל שכן במכל מובן העולם, אומות
רז"ל שאמרו מה שהוא לומר ויש תלמידיו. – ישראל 9בני

למסור מקפיד שהי' היינו עמו", ש"נימוקו יוסי, רבי של בשבחו
והוא אתם. שלמד וענין ענין כל של ונימוקו טעמו לתלמידיו
ידיעת בלי גם (שהרי אצלם יתקבל שהענין בכדי לא כן עשה
זה ידי שעל משום אלא הענין), את מקבלים היו הדבר טעם
והשגה הבנה שענינה תורה, של כבודה אצלם והגדיל .10הוסיף

úBiøaä ìò ãaëî Bôeb ,äøBzä úà ãaëîä ìk̈©§©¥¤©¨§ª¨©©§¦

" הדיוק א. במשנתנו: "עלגופוהשאלות הדיוק ב. מכובד".
".הבריות

והביאור:

אומות כלפי גם תורה של כבודה על בגאון שומר כשאדם
בעניני11העולם קשיים הגוים לו יגרמו מכך שכתוצאה יתכן ,

בעלמא" "בריות אודות כשמדובר גם ומה בזה. וכיוצא ,12פרנסה

בענינים העוסקים צורה אנשי לסבול יכולים אינם שבטבעם
לגבי ואילו הגוף, עניני לגבי רק קיים זה חשש אולם רוחניים.

ממש ממעל אלקה חלק שהיא הנשמה, שאין13עניני כשם הרי ,

אחד לאף אין כן כמו ח"ו, הקב"ה על שליטה של אפשרות
יהודית. נשמה על שליטה

הת את מכבד יהודי שכאשר מחדש גופווהתנא גם ורה,
שכאשר במוחש, שרואים וכפי הבריות. על (אפילו) מכובד
על מוותר ואינו לתורה הקשור בכל בתוקף עומד יהודי
מצד גם והערצה כבוד של ליחס זוכה הוא עקרונותיו,

.14ה"בריות"

רפ"ב.1. רמ"ד. סי' יו"ד

ד.2. פס"ח, ב"ר

ה"י.3. פ"ח מלכים הלכות רמב"ם ראה

טעם4. מה . . ישראל את מונין העולם אומות חקת: ר"פ רש"י ראה

בה. יש

ומשובחת.5. נאה תורתכון לו אמרה שם: במדרש הסיפור וכסיום

פמ"ט.6. תניא

פל"ב.7. תניא ראה

הט"ו.8. פ"ד הזקן לאדמו"ר ת"ת הלכות ראה

א.9. סז, גיטין

השומעים10. רשימת פי על – תשל"ח קרח פ' מוצש"ק משיחת

בלבד.

הקודם.11. ביאור ראה

פל"ב.12. תניא ראה

רפ"ב.13. תניא

בלבד.14. השומעים רשימת פי על – תשד"מ אייר כ"ה משיחת
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:ýåýé-úà älàä íéLðàä eöàð ék ízrãéå äìàL§®Ÿ¨¦«©§¤¾¦¯¦«£²¨«£¨¦¬¨¥−¤¤§Ÿ̈«
àìälàä íéøácä-ìk úà øaãì Búlëk éäéå©«§¦Æ§©Ÿ½§©¥¾¥¬¨©§¨¦−¨¥®¤

:íäézçz øLà äîãàä ò÷azåáìõøàä çzôzå ©¦¨©¬¨«£¨−̈£¤¬©§¥¤«©¦§©³¨¨̧¤Æ
íãàä-ìk úàå íäéza-úàå íúà òìázå äét-úà¤¦½¨©¦§©¬Ÿ−̈§¤¨«¥¤®§¥³¨¨«¨¨Æ

:Leëøä-ìk úàå çø÷ì øLàâì-ìëå íä eãøiå £¤´§½Ÿ©§¥−¨¨«§«©¥̧§¹¥´§¨
õøàä íäéìr ñëzå äìàL íéiç íäì øLà£¤¬¨¤²©¦−§®Ÿ¨©§©³£¥¤Æ¨½̈¤

:ìäwä CBzî eãáàiåãìøLà ìàøNé-ìëå ©«Ÿ§−¦¬©¨¨«§¨¦§¨¥À£¤²
:õøàä eðrìáz-ït eøîà ék íì÷ì eñð íäéúáéáñ§¦«Ÿ¥¤−¨´§Ÿ®̈¦´¨«§½¤¦§¨¥−¨¨«¤

äìíéMîçä úà ìëàzå ýåýé úàî äàöé Làå§¥¬¨«§−̈¥¥´§Ÿ̈®©ÀŸ©¥´©«£¦¦³
:úøèwä éáéø÷î Léà íéúàîeñæéàøaãéå ¨©̧¦Æ¦½©§¦¥−©§«Ÿ¤©§©¥¬

:øîàl äLî-ìà ýåýéáïøäà-ïa øærìà-ìà øîà §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¡¸Ÿ¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ
Làä-úàå äôøOä ïéaî úzçnä-úà íøéå ïäkä©Ÿ¥À§¨¥³¤©©§ŸÆ¦¥´©§¥½̈§¤¨¥−

:eLã÷ ék äàìä-äøæâíéàhçä úBzçî úà §¥¨®§¨¦−¨¥«¥¿©§Á©«©¨¦̧
éetö íéçô érwø íúà eNrå íúLôða älàä̈¥¹¤§©§ŸÀ̈§¨¸Ÿ¹̈¦ª¥³©¦Æ¦´

c÷iå ýåýé-éðôì íáéø÷ä-ék çaænìúBàì eéäéå eL ©¦§¥½©¦«¦§¦ª¬¦§¥«§Ÿ̈−©¦§¨®§¦«§¬§−
:ìàøNé éðáìãúBzçî úà ïäkä øærìà çwiå ¦§¥¬¦§¨¥«©¦©º¤§¨¨´©Ÿ¥À¥µ©§´

éetö íeòwøéå íéôøOä eáéø÷ä øLà úLçpä©§½¤£¤¬¦§¦−©§ª¦®©§©§−¦¬
:çaænìäáø÷é-àì øLà ïrîì ìàøNé éðáì ïBøkæ ©¦§¥«©¦¨º¦§¥´¦§¨¥ÀÂ§©Â©£¤̧«Ÿ¦§©¹

úøè÷ øéè÷äì àeä ïøäà òøfî àì øLà øæ Léà¦´À̈Â£¤Â´Ÿ¦¤³©©«£ŸÆ½§©§¦¬§−Ÿ¤
øac øLàk Búãrëå çø÷ë äéäé-àìå ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§Ÿ¦«§¤³§¸Ÿ©Æ§©´£¨½©«£¤̧¦¤¯

:Bì äLî-ãéa ýåýéôåìàøNé-éða úãr-ìk eðliå §Ÿ̈²§©¤−«©¦¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ
ízîä ízà øîàì ïøäà-ìrå äLî-ìr úøçnî¦¨´¢½̈©¤¬§©©«£−Ÿ¥®Ÿ©¤¬£¦¤−

:ýåýé ír-úàæäLî-ìr äãrä ìäwäa éäéå ¤©¬§Ÿ̈«©§¦À§¦¨¥³¨«¥¨Æ©¤´
ïðrä eäqë äpäå ãrBî ìäà-ìà eðôiå ïøäà-ìrå§©©«£½Ÿ©¦§Æ¤´Ÿ¤¥½§¦¥¬¦−̈¤«¨®̈

:ýåýé ãBák àøiåçìäà éðt-ìà ïøäàå äLî àáiå ©¥−̈§¬§Ÿ̈«©¨³Ÿ¤Æ§©«£½Ÿ¤§¥−¬Ÿ¤
:ãrBîñ ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'nr bi zegiy ihewl)

‰�È„Ó ˙ˆ˜Ó ÂÈÏÚ ‰Á¯qL Ì„Â ¯Na CÏÓ(כב טז, (רש"י ∆∆»»»»∆»¿»»»ƒ¿»¿ƒ»

ה', ּבעיני ּומאּוסה סרּוחה היתה יׂשראל ּבני ׁשהנהגת ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהיינּו

עד אֹותם ּופּתה הסית קרח ׁשהרי ּבֹו, למרד התּכּונּו לא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹאבל

הּוא זה, לסרחֹון אֹותם ׁשהביא קרח, ואּלּו זֹו. למחלקת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשהכניסם

מי יֹודע ׁשאינֹו ודם, ּבׂשר מל ּבּמלכּות. מֹורד מּמׁש, ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחֹוטא

הּיֹודע הּקּב"ה, אבל ׁשּסרחּו; מאּלּו ּגם מּכּלם, נפרע ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻהחֹוטא,

על יקצף ּומּדּוע החֹוטא, האחד האיׁש מיהּו יֹודע הרי ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹמחׁשבֹות,

העדה. ֵָָָּכל
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çøt äpäå úeãrä ìäà-ìà äLî àáiå úøçnî¦¨«¢À̈©¨³Ÿ¤Æ¤´Ÿ¤¨«¥½§¦¥²¨©¬
öiå éåì úéáì ïøäà-ähîìîâiå õéö õöiå çøô à ©¥©«£−Ÿ§¥´¥¦®©³Ÿ¥¤̧©Æ©¨¥́¦½©¦§−Ÿ

:íéã÷Lãëýåýé éðôlî úhnä-ìk-úà äLî àöiå §¥¦«©Ÿ¥̧¤³¤¨©©ŸÆ¦¦§¥´§Ÿ̈½
:eähî Léà eç÷iå eàøiå ìàøNé éða-ìk-ìàô ¤¨§¥−¦§¨¥®©¦§¬©¦§−¦¬©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr bl zegiy ihewl)

˙B¯t‰ ÏkÓ ÁÈ¯Ù‰Ï ¯‰ÓÓ‰ È¯t‰ ‡e‰ ,ÌÈ„˜L ‰nÏÂרש"י) ¿»»¿≈ƒ«¿ƒ«¿«≈¿«¿ƒ«ƒ»«≈

כג) יז,

ׁשּנמׁש עד הּמתעּכב חסד ׁשל ׁשפע ׁשּיׁש ּבחסידּות, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמבאר

זה. לׁשפע ראּוי הּוא אם האדם את ּדנים היכל ּבכל ּכי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלמּטה,

ּוכמֹו העֹולמֹות, ּכל ּדר ּבמהירּות הּׁשפע עֹובר ּכהנים ּבברּכת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹא

והעפר העצים ויׁשטף ּכמנהגֹו יל ׁש"הלֹו מאד, ּגדֹול ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹנהר

ּבֹוקעים הּמים ּכאׁשר האתהּפכא: ענין ּגם נרמז ּובזה ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָהמעּכבים".

iyily ,ipy ,oey`x - fh - gxw zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çø÷ úùøô

æèàçø÷ çwiåïåùàøïúãå éåì-ïa úä÷-ïa øäöé-ïa ©¦©´½Ÿ©¤¦§¨¬¤§−̈¤¥¦®§¨¨̧
:ïáeàø éða úìt-ïa ïBàå áàéìà éða íøéáàå©«£¦¹̈§¥¯¡¦¨²§¬¤¤−¤§¥¬§¥«

áíéMîç ìàøNé-éðaî íéLðàå äLî éðôì eî÷iå©¨ª̧Æ¦§¥´¤½©«£¨¦¬¦§¥«¦§¨¥−£¦¦´
:íL-éLðà ãrBî éàø÷ äãr éàéNð íéúàîe¨¨®¦§¦¥¬¥¨²§¦¥¬¥−©§¥¥«

â-áø íäìà eøîàiå ïøäà-ìrå äLî-ìr eìäwiå©¦¨«£º©¤´§©©«£ÀŸ©«Ÿ§´£¥¤»©
ýåýé íëBúáe íéLã÷ ílk äãrä-ìë ék íëì̈¤¼¦³¨¨«¥¨Æª¨´§¦½§−̈§Ÿ̈®

:ýåýé ìä÷-ìr eàOðúz recîe(éåì)ãäLî òîLiå ©¬©¦§©§−©§©¬§Ÿ̈«©¦§©´¤½
:åéðt-ìr ìtiåäBúãr-ìk-ìàå çø÷-ìà øaãéå ©¦−Ÿ©¨¨«©§©¥̧¤¹Ÿ©§¤¨£¨»

LBãwä-úàå Bì-øLà-úà ýåýé òãéå ø÷a øîàì¥Ÿ¼ÂŸ¤§Ÿ©¸§Ÿ̈¯¤£¤²§¤©¨−
:åéìà áéø÷é Ba-øçáé øLà úàå åéìà áéø÷äå§¦§¦´¥®̈§¥²£¤¬¦§©−©§¦¬¥¨«

å:Búãr-ìëå çø÷ úBzçî íëì-eç÷ eNr úàæ−Ÿ£®§«¨¤´©§½−Ÿ©§¨£¨«
æýåýé éðôì úøè÷ | ïäéìr eîéNå Là | ïäá-eðúe§´¨¥´¥¿§¦ÁÁ£¥¤̧§¹Ÿ¤¦§¥³§Ÿ̈Æ

LBãwä àeä ýåýé øçáé-øLà Léàä äéäå øçî̈½̈§¨À̈¨¦²£¤¦§©¬§Ÿ̈−´©¨®
:éåì éða íëì-áø(ìàøùé)ççø÷-ìà äLî øîàiå ©¨¤−§¥¬¥¦«©¬Ÿ¤¤−¤®Ÿ©
:éåì éða àð-eòîLèéäìà ìécáä-ék íkî èrîä ¦§−̈§¥¬¥¦«©«§©´¦¤À¦«¦§¦Á¡Ÿ¥̧
ãrî íëúà ìàøNéåéìà íëúà áéø÷äì ìàøNé ú ¦§¨¥³¤§¤Æ¥«£©´¦§¨¥½§©§¦¬¤§¤−¥®̈

äãrä éðôì ãîrìå ýåýé ïkLî úãár-úà ãárì©«£ÀŸ¤£Ÿ©Æ¦§©´§Ÿ̈½§©«£²Ÿ¦§¥¬¨«¥−̈
ì:íúøLééçà-ìk-úàå Eúà áø÷iåéåì-éðá E §¨«§¨«©©§¥Æ«Ÿ§½§¤¨©¤¬§¥«¥¦−

:äpäk-íb ízLwáe CzààéEúãr-ìëå äzà ïëì ¦®̈¦©§¤−©§ª¨«¨¥À©¨Æ§¨£¨´§½
ék àeä-äî ïøäàå ýåýé-ìr íéãrpäáéúëåðåìú ©«Ÿ¨¦−©§Ÿ̈®§©«£´Ÿ©½¦¬

éø÷:åéìr eðélúáéïúãì àø÷ì äLî çìLiå ©¦−¨¨«©¦§©´¤½¦§²Ÿ§¨¨¬
:äìrð àì eøîàiå áàéìà éða íøéáàìåâéèrîä §©«£¦−̈§¥´¡¦®̈©«Ÿ§−¬Ÿ©«£¤«©«§©À

eðúéîäì Láãe áìç úáæ õøàî eðúéìrä ék¦³¤«¡¦¨̧Æ¥¤̧¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¦¥−
:øøzNä-íb eðéìr øøzNú-ék øaãna©¦§®̈¦«¦§¨¥¬¨¥−©¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(290 'nr gi zegiy ihewl)

‰ÊeÊÓa ·iÁ ‡‰iL e‰Ó ÌÈ¯ÙÒ ‡ÏÓ ˙Èa(א טז, (רש"י «ƒ»≈¿»ƒ«∆¿≈«»ƒ¿»

לגּבי לא קרח, ׁשל אּלּו ׁשאלֹות על ענה ׁשּמׁשה מצינּו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלא

ה'". יברא ּבריאה "ואם אמר רק הּוא ציצית; לגּבי ולא ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹמזּוזה

וההלכה אהרן, אחי ּבהיֹותֹו ּבּדבר, נֹוגע היה ׁשּמׁשה לֹומר, ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹויׁש

מסמ אינֹו ּבּדבר, נֹוגע והּוא הֹוראה ׁשּמֹורה חכם ׁשּתלמיד ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהיא

קּבלּתי". ּכ" ְִִַַָלֹומר

,ïåùàø
éðùãéeðúàéáä Láãe áìç úáæ õøà-ìà àì óà©¿´Ÿ¤¤Á¤Á¨©̧¨¨³§©Æ£¦´Ÿ½̈

íää íéLðàä éðérä íøëå äãN úìçð eðì-ïzzå©¦̧¤½̈©«£©−¨¤´¨®̈¤©«¥¥º¨«£¨¦¬¨¥²
:äìrð àì øwðzåèøîàiå ãàî äLîì øçiå §©¥−¬Ÿ©«£¤«©¦³©§¤Æ§½Ÿ©¸Ÿ¤Æ

ãçà øBîç àì íúçðî-ìà ïôz-ìà ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½©¥−¤¤¦§¨®̈ÂŸ£¸¤¨³

éúàNð íäî:íäî ãçà-úà éúòøä àìåæèøîàiå ¥¤Æ¨½̈¦§¬Ÿ£¥−Ÿ¦¤©©¬¥¤«©³Ÿ¤
ýåýé éðôì eéä Eúãr-ìëå äzà çø÷-ìà äLî¤Æ¤½Ÿ©©¨Æ§¨£¨´§½¡−¦§¥´§Ÿ̈®

:øçî ïøäàå íäå äzàæéBúzçî Léà | eç÷e ©¨¬¨¥²§©«£−Ÿ¨¨«§´¦´©§¨À
Léà ýåýé éðôì ízáø÷äå úøè÷ íäéìr ízúðe§©¤³£¥¤Æ§½Ÿ¤§¦§©§¤º¦§¥³§Ÿ̈Æ¦´
Léà ïøäàå äzàå úzçî íéúàîe íéMîç Búzçî©§¨½£¦¦¬¨©−¦©§®Ÿ§©¨¬§©«£−Ÿ¦¬

:BúzçîçéLéà eç÷iåLà íäéìr eðziå Búzçî ©§¨«©¦§º¦´©§¨À©¦§³£¥¤Æ¥½
ãrBî ìäà çút eãîriå úøè÷ íäéìr eîéNiå©¨¦¬£¥¤−§®Ÿ¤©©«©§À¤²©¬Ÿ¤¥−

:ïøäàå äLîeèéäãrä-ìk-úà çø÷ íäéìr ìä÷iå ¤¬§©«£«Ÿ©©§¥̧£¥¤¬¸Ÿ©Æ¤¨¨´¥½̈
ýåýé-ãBáë àøiå ãrBî ìäà çút-ìà¤¤−©´Ÿ¤¥®©¥¨¬§«§Ÿ̈−

:äãrä-ìk-ìàñ ¤¨¨«¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr bl zegiy ihewl)

¯eaˆ È„ÈÓ˙a ˜ÏÁ Ì‰Ï LiL(טז טו, (רש"י ∆≈»∆≈∆ƒ¿ƒ≈ƒ

ּבאֹותּה "חלק נאמר: רׁש"יÁ�Ó‰ּבּמדרׁש אבל ׁשהקריבּו". ְְֱִֵֶֶַַָָƒ¿»ְֲִִִֶַָ

ּפרּוטה ׁשוה אינֹו ּבּמנחה קרח עדת ׁשל חלקם ׁשהרי ּכן, ּכתב ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלא

ּפרּוטה מּׁשוה ׁשּפחֹות לׁשיטתֹו, (ורׁש"י ׁשּלהם ּבזה ׁשּי אין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָולכן

ּכן ּׁשאין מה האזרח). כל ד"ה ב כז, סוכה - ׁשּלֹו נחׁשב ְֵֵֵֶֶֶַָאינֹו

ׁשל צּבּור ּבתמידי איׁש הר"ן ׁשל ‰M�‰חלקם Ïkּבמנחה (לא ְְִִִִֵֶֶֶָָ»«»»ְְִָֹ

ׁשל ּבתמיד ‰ÌBiאֹו B˙B‡.חלק לקרֹותֹו ׁשּי ׁשפיר – ( ְִֶָ«ְִִֵֶַָָ

éùéìùë:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
àë:òâøk íúà älëàå úàfä äãrä CBzî eìãaä¦¨´§½¦−¨«¥¨´©®Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§¨«©
áë-ìëì úçeøä éäìà ìà eøîàiå íäéðt-ìr eìtiå©¦§³©§¥¤Æ©Ÿ́§½¥¾¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ§¨

:óö÷z äãrä-ìk ìrå àèçé ãçà Léàä øNañ ¨¨®¨¦³¤¨Æ¤«¡½̈§©¬¨¨«¥−̈¦§«Ÿ
âë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåãëäãrä-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥¬¤¨«¥−̈

:íøéáàå ïúc çø÷-ïkLîì áéáqî eìrä øîàì¥®Ÿ¥«¨Æ¦¨¦½§¦§©−Ÿ©¨¨¬©«£¦¨«
äëåéøçà eëìiå íøéáàå ïúc-ìà Cìiå äLî í÷iå©¨´¨¤½©¥−¤¤¨¨´©«£¦¨®©¥«§¬©«£−̈

:ìàøNé éð÷æåëàð eøeñ øîàì äãrä-ìà øaãéå ¦§¥¬¦§¨¥«©§©¥̧¤¨«¥¹̈¥ÀŸ´¿̈
eòbz-ìàå älàä íérLøä íéLðàä éìäà ìrî¥©Á¨«¢¥̧¨«£¨¦³¨«§¨¦Æ¨¥½¤§©¦§−

:íúàhç-ìëa eôqz-ït íäì øLà-ìëaæëeìriå §¨£¤´¨¤®¤¦¨−§¨©Ÿ¨«©¥«¨À
íøéáàå ïúãå áéáqî íøéáàå ïúc çø÷-ïkLî ìrî¥©¯¦§©²Ÿ©¨¨¬©«£¦−̈¦¨¦®§¨¨̧©«£¦¹̈
:ítèå íäéðáe íäéLðe íäéìäà çút íéávð eàöé̈«§´¦¨¦À¤µ©¨«¢¥¤½§¥¤¬§¥¤−§©¨«

çëéðçìL ýåýé-ék ïeòãz úàæa äLî øîàiå©Ÿ»¤»¤¼§ŸÆ¥«§½¦«§Ÿ̈´§¨©½¦
ì:éalî àì-ék älàä íéNrnä-ìk úà úBNr©«£¾¥¬¨©©«£¦−¨¥®¤¦−Ÿ¦¦¦«
èë-ìk úc÷ôe älà ïeúîé íãàä-ìk úBîk-íà¦§³¨¨«¨¨Æ§ª´¥½¤§ª©Æ¨

:éðçìL ýåýé àì íäéìr ã÷té íãàäì-íàå ¨´¨½̈¦¨¥−£¥¤®¬Ÿ§Ÿ̈−§¨¨«¦§¦
äét-úà äîãàä äúöôe ýåýé àøáé äàéøa§¦º̈¦§¨´§Ÿ̈À¨«§¨̧¨«£¨¨³¤¦̧¨Æ
íéiç eãøéå íäì øLà-ìk-úàå íúà ärìáe¨«§¨³Ÿ¨Æ§¤¨£¤´¨¤½§¨«§¬©¦−
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:ýåýé-úà älàä íéLðàä eöàð ék ízrãéå äìàL§®Ÿ¨¦«©§¤¾¦¯¦«£²¨«£¨¦¬¨¥−¤¤§Ÿ̈«
àìälàä íéøácä-ìk úà øaãì Búlëk éäéå©«§¦Æ§©Ÿ½§©¥¾¥¬¨©§¨¦−¨¥®¤

:íäézçz øLà äîãàä ò÷azåáìõøàä çzôzå ©¦¨©¬¨«£¨−̈£¤¬©§¥¤«©¦§©³¨¨̧¤Æ
íãàä-ìk úàå íäéza-úàå íúà òìázå äét-úà¤¦½¨©¦§©¬Ÿ−̈§¤¨«¥¤®§¥³¨¨«¨¨Æ

:Leëøä-ìk úàå çø÷ì øLàâì-ìëå íä eãøiå £¤´§½Ÿ©§¥−¨¨«§«©¥̧§¹¥´§¨
õøàä íäéìr ñëzå äìàL íéiç íäì øLà£¤¬¨¤²©¦−§®Ÿ¨©§©³£¥¤Æ¨½̈¤

:ìäwä CBzî eãáàiåãìøLà ìàøNé-ìëå ©«Ÿ§−¦¬©¨¨«§¨¦§¨¥À£¤²
:õøàä eðrìáz-ït eøîà ék íì÷ì eñð íäéúáéáñ§¦«Ÿ¥¤−¨´§Ÿ®̈¦´¨«§½¤¦§¨¥−¨¨«¤

äìíéMîçä úà ìëàzå ýåýé úàî äàöé Làå§¥¬¨«§−̈¥¥´§Ÿ̈®©ÀŸ©¥´©«£¦¦³
:úøèwä éáéø÷î Léà íéúàîeñæéàøaãéå ¨©̧¦Æ¦½©§¦¥−©§«Ÿ¤©§©¥¬

:øîàl äLî-ìà ýåýéáïøäà-ïa øærìà-ìà øîà §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¡¸Ÿ¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ
Làä-úàå äôøOä ïéaî úzçnä-úà íøéå ïäkä©Ÿ¥À§¨¥³¤©©§ŸÆ¦¥´©§¥½̈§¤¨¥−

:eLã÷ ék äàìä-äøæâíéàhçä úBzçî úà §¥¨®§¨¦−¨¥«¥¿©§Á©«©¨¦̧
éetö íéçô érwø íúà eNrå íúLôða älàä̈¥¹¤§©§ŸÀ̈§¨¸Ÿ¹̈¦ª¥³©¦Æ¦´

c÷iå ýåýé-éðôì íáéø÷ä-ék çaænìúBàì eéäéå eL ©¦§¥½©¦«¦§¦ª¬¦§¥«§Ÿ̈−©¦§¨®§¦«§¬§−
:ìàøNé éðáìãúBzçî úà ïäkä øærìà çwiå ¦§¥¬¦§¨¥«©¦©º¤§¨¨´©Ÿ¥À¥µ©§´

éetö íeòwøéå íéôøOä eáéø÷ä øLà úLçpä©§½¤£¤¬¦§¦−©§ª¦®©§©§−¦¬
:çaænìäáø÷é-àì øLà ïrîì ìàøNé éðáì ïBøkæ ©¦§¥«©¦¨º¦§¥´¦§¨¥ÀÂ§©Â©£¤̧«Ÿ¦§©¹

úøè÷ øéè÷äì àeä ïøäà òøfî àì øLà øæ Léà¦´À̈Â£¤Â´Ÿ¦¤³©©«£ŸÆ½§©§¦¬§−Ÿ¤
øac øLàk Búãrëå çø÷ë äéäé-àìå ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§Ÿ¦«§¤³§¸Ÿ©Æ§©´£¨½©«£¤̧¦¤¯

:Bì äLî-ãéa ýåýéôåìàøNé-éða úãr-ìk eðliå §Ÿ̈²§©¤−«©¦¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ
ízîä ízà øîàì ïøäà-ìrå äLî-ìr úøçnî¦¨´¢½̈©¤¬§©©«£−Ÿ¥®Ÿ©¤¬£¦¤−

:ýåýé ír-úàæäLî-ìr äãrä ìäwäa éäéå ¤©¬§Ÿ̈«©§¦À§¦¨¥³¨«¥¨Æ©¤´
ïðrä eäqë äpäå ãrBî ìäà-ìà eðôiå ïøäà-ìrå§©©«£½Ÿ©¦§Æ¤´Ÿ¤¥½§¦¥¬¦−̈¤«¨®̈

:ýåýé ãBák àøiåçìäà éðt-ìà ïøäàå äLî àáiå ©¥−̈§¬§Ÿ̈«©¨³Ÿ¤Æ§©«£½Ÿ¤§¥−¬Ÿ¤
:ãrBîñ ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'nr bi zegiy ihewl)

‰�È„Ó ˙ˆ˜Ó ÂÈÏÚ ‰Á¯qL Ì„Â ¯Na CÏÓ(כב טז, (רש"י ∆∆»»»»∆»¿»»»ƒ¿»¿ƒ»

ה', ּבעיני ּומאּוסה סרּוחה היתה יׂשראל ּבני ׁשהנהגת ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהיינּו

עד אֹותם ּופּתה הסית קרח ׁשהרי ּבֹו, למרד התּכּונּו לא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹאבל

הּוא זה, לסרחֹון אֹותם ׁשהביא קרח, ואּלּו זֹו. למחלקת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשהכניסם

מי יֹודע ׁשאינֹו ודם, ּבׂשר מל ּבּמלכּות. מֹורד מּמׁש, ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחֹוטא
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על יקצף ּומּדּוע החֹוטא, האחד האיׁש מיהּו יֹודע הרי ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹמחׁשבֹות,
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˙B¯t‰ ÏkÓ ÁÈ¯Ù‰Ï ¯‰ÓÓ‰ È¯t‰ ‡e‰ ,ÌÈ„˜L ‰nÏÂרש"י) ¿»»¿≈ƒ«¿ƒ«¿«≈¿«¿ƒ«ƒ»«≈

כג) יז,

ׁשּנמׁש עד הּמתעּכב חסד ׁשל ׁשפע ׁשּיׁש ּבחסידּות, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמבאר

זה. לׁשפע ראּוי הּוא אם האדם את ּדנים היכל ּבכל ּכי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלמּטה,

ּוכמֹו העֹולמֹות, ּכל ּדר ּבמהירּות הּׁשפע עֹובר ּכהנים ּבברּכת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹא

והעפר העצים ויׁשטף ּכמנהגֹו יל ׁש"הלֹו מאד, ּגדֹול ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹנהר

ּבֹוקעים הּמים ּכאׁשר האתהּפכא: ענין ּגם נרמז ּובזה ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָהמעּכבים".
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‰Óe¯˙Ï . . LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ . . Ô‰k‰ ˙‡ ÈÂÏ ÌÈc˜‰ Ì‡L∆ƒƒ¿ƒ≈ƒ∆«…≈»ƒ¿«¿ƒƒ¿»

‰ÏB„b(כט יח, (רש"י ¿»

החּיּוב עצם ׁשּמּצד לֹומר מסּתּבר לא הּפׁשט ּדר על ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּבלּמּוד

(ׁשעתיד הּתרּומה חלק ּבטבל ּבפעל יׁשנֹו ּכבר ּתרּומה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלהפריׁש

הקּדים ׁשאם מיחד ּפסּוק צריכים מּדּוע מּובן זה ּולפי ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָֻלהפריׁש).

ּגדֹולה. ּתרּומה להפריׁש חּיב ּבּכרי הּכהן את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּלוי

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

øéèôîìepnî Baìç-úà íëîéøäa íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ¦¤½
:á÷é úàeáúëå ïøb úàeáúk íiåìì áLçðå§¤§©Æ©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬¨«¤

àì-ék íëúéáe ízà íB÷î-ìëa Búà ízìëàå©«£©§¤³ŸÆ§¨¨½©¤−¥«§¤®¦«
:ãrBî ìäàa íëúãár óìç íëì àeä øëN̈¨¬Æ¨¤½¥¬¤£«Ÿ©§¤−§¬Ÿ¤¥«

áìBaìç-úà íëîéøäa àèç åéìr eàNú-àìå§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§©«£¦«§¤¬¤¤§−
ìàøNé-éðá éLã÷-úàå epnîàìå eìlçú àì ¦¤®§¤¨§¥¯§¥«¦§¨¥²¬Ÿ§©§−§¬Ÿ
ôôô :eúeîú̈«

.ïîéñ ì"àéðã ,íé÷åñô ä"ö

.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

iriay ,iyy - gi - gxw zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ׁשהּמים עד ללכת, "ּוממהרת ּבּזרם נסחפת היא הּסתימה, ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָאת

".‡È¯Á‰נגררים ְִִָ«¬∆»
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eðzé-øLà íúéLàø ïâãå LBøéz áìç-ìëå øäöé¦§½̈§¨¥−¤¦´§¨®̈¥«¦¨²£¤¦§¬

íézúð Eì ýåýéì:âé-øLà íöøàa øLà-ìk éøeka ©«Ÿ̈−§¬§©¦«¦¥º¨£¤¯§©§¨²£¤
:epìëàé Eúéáa øBäè-ìk äéäé Eì ýåýéì eàéáé̈¦¬©«Ÿ̈−§´¦«§¤®¨¨¬§¥«§−«Ÿ§¤«

ãé:äéäé Eì ìàøNéa íøç-ìkåèíçø øèt-ìk ¨¥¬¤§¦§¨¥−§¬¦«§¤«¨¤´¤Â¤¤
äîäaáe íãàa ýåýéì eáéø÷é-øLà øNa-ìëì§¨¨º̈£¤©§¦¯©«Ÿ̈²¨«¨¨¬©§¥−̈
úàå íãàä øBëa úà äcôú äãt | Cà Cl-äéäé¦«§¤¨®©´¨´Ÿ¦§¤À¥µ§´¨«¨½̈§¥²

:äcôz äàîhä äîäaä-øBëaæèLãç-ïaî åéeãôe §«©§¥¨¬©§¥−̈¦§¤«§¨Æ¦¤´Ÿ¤
Lãwä ì÷La íéì÷L úLîç óñk Ekøra äcôz¦§¤½§¤̧§§½¤²¤£¥¬¤§¨¦−§¤´¤©®Ÿ¤

:àeä äøb íéøNræéáNk øBëá-Bà øBL-øBëa Cà ¤§¦¬¥−̈«©´§«¿«§¸¤¹¤
÷øæz íîc-úà íä Lã÷ äcôú àì ær øBëá-Bà«§¬¥²¬Ÿ¦§¤−´Ÿ¤¥®¤¨º̈¦§³Ÿ
ççéð çéøì äMà øéè÷z íaìç-úàå çaænä-ìr©©¦§¥̧©Æ§¤¤§¨´©§¦½¦¤²§¥¬©¦−Ÿ©

:ýåýéìçé÷BLëe äôeðzä äæçk Cl-äéäé íøNáe ©«Ÿ̈«§¨−̈¦«§¤¨®©«£¥¯©§¨²§¬
:äéäé Eì ïéîiäèéøLà íéLãwä úîeøz | ìk ©¨¦−§¬¦«§¤«´Ÿ§´Ÿ©¢¨¦À£¤̧

éðáìe Eì ézúð ýåýéì ìàøNé-éðá eîéøééúðáìå EE ¨¦¬§¥«¦§¨¥»©«Ÿ̈¼¨©´¦§À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²
ýåýé éðôì àåä íìBò çìî úéøa íìBò-÷çì Ezà¦§−§¨¨®§¦Á¤̧©¨¬¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½

:Czà Erøæìe Eìëíöøàa ïøäà-ìà ýåýé øîàiå §−§©§£¬¦¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤©«£ÀŸ§©§¨Æ
E÷ìç éðà íëBúa Eì äéäé-àì ÷ìçå ìçðú àì́Ÿ¦§½̈§¥¾¤Ÿ¦«§¤¬§−§¨®£¦³¤§§Æ

:ìàøNé éða CBúa Eúìçðåñ §©«£¨´§½§−§¥¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(63 'nr el zegiy ihewl)

‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ ¯BÎa ˙‡Â . . CÏ ‰È‰È . . ÌÁ¯ ¯Ët Ïk»∆∆∆∆ƒ¿∆»¿≈¿«¿≈»«¿≈»

‰cÙz(טו (יח, ƒ¿∆

החמֹור ּפדּית הּוא הּפדיֹון ׁשּגדר מּוכח הּכתּובים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָמּפׁשטּות

אּלא‰Ô‰kמּיד יהיה"), ל") הּכהן ׁשל הּוא מּׁשּנֹולד ּתכף ּכי , ִַ«…≈ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ

עליו הקּלה וגם הּכהן, מן לפּדֹותֹו ליׂשראל צּותה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשהּתֹורה

את לּכהן נתן ׁשאם אֹומרים יׁש והּנה, ּבׂשה. לפּדֹותֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּיכֹול

זֹו לׁשיטה ׁשּגם לֹומר, יׁש אבל הּמצוה. את קּים לא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהחמֹור

ּבררֹות, ׁשּתי רק נתּפרׁשּו ׁשּבּכתּוב אּלא הּכהן, מן היא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּפדּיה

החמֹור. נתינת לא ועריפה, ְְֲֲִִִַַַָָֹּפדּיה

éòéáùàëìàøNéa øNrî-ìk ézúð äpä éåì éðáìå§¦§¥´¥¦½¦¥¬¨©²¦¨©«£¥¬§¦§¨¥−
úãár-úà íéãár íä-øLà íúãár óìç äìçðì§©«£¨®¥³¤£«Ÿ̈¨Æ£¤¥´«Ÿ§¦½¤£Ÿ©−

:ãrBî ìäàáëìäà-ìà ìàøNé éða ãBò eáø÷é-àìå ¬Ÿ¤¥«§«Ÿ¦§§¬²§¥¬¦§¨¥−¤´Ÿ¤
àèç úàNì ãrBî:úeîìâëàeä éålä ãárå ¥®¨¥¬¥−§¨«§¨©̧©¥¦¹À

úwç íðår eàNé íäå ãrBî ìäà úãár-úà¤£Ÿ©Æ´Ÿ¤¥½§¥−¦§´£Ÿ¨®ª©³
eìçðé àì ìàøNé éða CBúáe íëéúøãì íìBò¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¦§£−

:äìçðãëeîéøé øLà ìàøNé-éða øNrî-úà ék ©«£¨«¦º¤©§©´§¥«¦§¨¥À£¤̧¨¦³
ïk-ìr äìçðì íiåìì ézúð äîeøz ýåýéì©«Ÿ̈Æ§½̈¨©¬¦©«§¦¦−§©«£¨®©¥Æ
eìçðé àì ìàøNé éða CBúa íäì ézøîà̈©´§¦¨¤½§Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¦§£−

:äìçðôäë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ©«£¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ



קעי xihtn - gi - gxw zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

åëúàî eç÷ú-ék íäìà zøîàå øaãz íiåìä-ìàå§¤©«§¦¦´§©¥»§¨«©§¨´£¥¤¼¦«Â¦§Â¥¥̧
ízàî íëì ézúð øLà øNrnä-úà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥¹¤©©«£¥À£¤̧¨©¯¦¨¤²¥«¦−̈
øNrî ýåýé úîeøz epnî íúîøäå íëúìçða§©«£©§¤®©«£¥«Ÿ¤³¦¤̧Æ§©´§Ÿ̈½©«£¥−

:øNrnä-ïîæë-ïî ïâck íëúîeøz íëì áLçðå ¦©©«£¥«§¤§©¬¨¤−§«©§¤®©¨¨Æ¦
:á÷iä-ïî äàìîëå ïøbäçëízà-íâ eîéøz ïk ©½Ÿ¤§©«§¥−̈¦©¨«¤¥´¨¦³©©¤Æ

úàî eç÷z øLà íëéúøNrî ìkî ýåýé úîeøz§©´§Ÿ̈½¦ŸÆ©§§´Ÿ¥¤½£¤´¦§½¥¥−
ïøäàì ýåýé úîeøz-úà epnî ízúðe ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®§©¤³¦¤̧Æ¤§©´§Ÿ̈½§©«£−Ÿ

:ïäkäèëúîeøz-ìk úà eîéøz íëéúðzî ìkî ©Ÿ¥«¦ŸÆ©§´Ÿ¥¤½¨¦¾¥−¨§©´
:epnî BLc÷î-úà Baìç-ìkî ýåýéìzøîàå §Ÿ̈®¦¨̧¤§½¤¦§§−¦¤«§¨«©§−̈

íiåìì áLçðå epnî Baìç-úà íëîéøäa íäìà£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ¦¤½§¤§©Æ©«§¦¦½
:á÷é úàeáúëå ïøb úàeáúkàìBúà ízìëàå ¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬¨«¤©«£©§¤³ŸÆ

óìç íëì àeä øëN-ék íëúéáe ízà íB÷î-ìëa§¨¨½©¤−¥«§¤®¦«¨¨¬Æ¨¤½¥¬¤
:ãrBî ìäàa íëúãáráìàèç åéìr eàNú-àìå £«Ÿ©§¤−§¬Ÿ¤¥«§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§

ìàøNé-éðá éLã÷-úàå epnî Baìç-úà íëîéøäa©«£¦«§¤¬¤¤§−¦¤®§¤¨§¥¯§¥«¦§¨¥²
ôôô :eúeîú àìå eìlçú àì¬Ÿ§©§−§¬Ÿ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(69 'nr gl zegiy ihewl)

‰Óe¯˙Ï . . LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ . . Ô‰k‰ ˙‡ ÈÂÏ ÌÈc˜‰ Ì‡L∆ƒƒ¿ƒ≈ƒ∆«…≈»ƒ¿«¿ƒƒ¿»

‰ÏB„b(כט יח, (רש"י ¿»

החּיּוב עצם ׁשּמּצד לֹומר מסּתּבר לא הּפׁשט ּדר על ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּבלּמּוד

(ׁשעתיד הּתרּומה חלק ּבטבל ּבפעל יׁשנֹו ּכבר ּתרּומה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלהפריׁש

הקּדים ׁשאם מיחד ּפסּוק צריכים מּדּוע מּובן זה ּולפי ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָֻלהפריׁש).

ּגדֹולה. ּתרּומה להפריׁש חּיב ּבּכרי הּכהן את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּלוי

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

øéèôîìepnî Baìç-úà íëîéøäa íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ¦¤½
:á÷é úàeáúëå ïøb úàeáúk íiåìì áLçðå§¤§©Æ©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬¨«¤

àì-ék íëúéáe ízà íB÷î-ìëa Búà ízìëàå©«£©§¤³ŸÆ§¨¨½©¤−¥«§¤®¦«
:ãrBî ìäàa íëúãár óìç íëì àeä øëN̈¨¬Æ¨¤½¥¬¤£«Ÿ©§¤−§¬Ÿ¤¥«

áìBaìç-úà íëîéøäa àèç åéìr eàNú-àìå§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§©«£¦«§¤¬¤¤§−
ìàøNé-éðá éLã÷-úàå epnîàìå eìlçú àì ¦¤®§¤¨§¥¯§¥«¦§¨¥²¬Ÿ§©§−§¬Ÿ
ôôô :eúeîú̈«

.ïîéñ ì"àéðã ,íé÷åñô ä"ö

.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



קעב
:íëéäìà ýåýé øçà íëéìr Cìî øLà Cìnä-íâå ízà-íb íúéäå ýåýéåèàì-íàå §Ÿ̈®¦«§¦¤´©©¤À§©©¤̧¤Æ£¤´¨©´£¥¤½©©−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«§¦³Ÿ
:íëéúBáàáe íëa ýåýé-ãé äúéäå ýåýé ét-úà íúéøîe ýåýé ìB÷a eòîLúæèäzr-íb ¦§§Æ§´§Ÿ̈½§¦¤−¤¦´§Ÿ̈®§¨«§¨¯©§Ÿ̈²¨¤−©«£«¥¤«©©¨Æ

:íëéðérì äNò ýåýé øLà äfä ìBãbä øácä-úà eàøe eávéúäæéíBiä íéhç-øéö÷ àBìä ¦§©§´§½¤©¨¨¬©¨−©¤®£¤´§Ÿ̈½Ÿ¤−§¥«¥¤«£³§¦«¦¦Æ©½
zéå ýåýé-ìà àø÷àýåýé éðéra íúéNr øLà äaø íëúrø-ék eàøe eòãe øèîe úBì÷ ï ¤§¨Æ¤§Ÿ̈½§¦¥¬Ÿ−¨¨®§´§À¦¨«©§¤³©¨Æ£¤³£¦¤Æ§¥¥´§Ÿ̈½

ì:Cìî íëì ìBàLçéàøéiå àeää íBia øèîe úì÷ ýåýé ïziå ýåýé-ìà ìàeîL àø÷iå ¦§¬¨¤−¤«¤©¦§¨³§¥Æ¤§Ÿ̈½©¦¥¯§Ÿ̈²Ÿ¬Ÿ¨−̈©´©®©¦¨¸
:ìàeîL-úàå ýåýé-úà ãàî írä-ìëèé-ãra ìltúä ìûeîL-ìà írä-ìë eøîàiå ¨¨¨¬§²Ÿ¤§Ÿ̈−§¤§¥«©«Ÿ§¸¨¨¹̈¤§¥À¦§©¥¯§©

éãáréäìà ýåýé-ìà Eì ärø eðéúàhç-ìk-ìr eðôñé-ék úeîð-ìàå E:Cìî eðì ìàL £¨¤²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©¨®¦«¨©³§©¨©Ÿ¥̧Æ¨½̈¦§¬Ÿ−̈¤«¤
ëeøeñz-ìà Cà úàfä ärøä-ìk úà íúéNr ízà eàøéz-ìà írä-ìà ìûeîL øîàiå©¸Ÿ¤§¥³¤¨¨Æ©¦½̈©¤´£¦¤½¥¬¨¨«¨−̈©®Ÿ©À©¨¸Æ

:íëááì-ìëa ýåýé-úà ízãárå ýåýé éøçàîàëøLà eäzä éøçà | ék eøeñz àìå ¥©«£¥´§Ÿ̈½©«£©§¤¬¤§Ÿ̈−§¨§©§¤«§−Ÿ¨®¦´©«£¥´©ÀŸ£¤¯
:änä eäú-ék eìévé àìå eìérBé-àìáëék ìBãbä BîL øeára Bnr-úà ýåýé Lhé-àì ék «Ÿ¦²§¬Ÿ©¦−¦¬Ÿ¥«¨¦Â«Ÿ¦³Ÿ§Ÿ̈Æ¤©½©«£−§´©¨®¦µ

:írì Bì íëúà úBNrì ýåýé ìéàBä¦´§Ÿ̈½©«£¬¤§¤²−§¨«

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©¨§¨§©¥©©¨

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

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå øåáéöá äàéø÷ì çø÷ úùøôì äøèôäáé-àé ÷øô à ìàåîùá

àéãé:äëeìnä íL Lcçðe ìbìbä äëìðå eëì írä-ìà ìàeîL øîàiååèírä-ìë eëìiå ©³Ÿ¤§¥Æ¤¨½̈§−§¥«§¨´©¦§¨®§©¥¬−̈©§¨«©¥«§¸¨¨¹̈
ýåýé éðôì íéîìL íéçáæ íL-eçaæiå ìbìba ýåýé éðôì ìeàL-úà íL eëìîiå ìbìbä©¦§À̈©©§¦ÁÁ¨̧¤¨¹¦§¥³§Ÿ̈Æ©¦§½̈©¦§§¨²§¨¦¬§¨¦−¦§¥´§Ÿ̈®

:ãàî-ãr ìûøNé éLðà-ìëå ìeàL íL çîNiåáéàäpä ìàøNé-ìk-ìà ìàeîL øîàiå ©¦§©̧¨¬¨²§¨©§¥¬¦§¨¥−©§«Ÿ©³Ÿ¤§¥Æ¤¨¦§¨¥½¦¥Æ
éìîàå éì ízøîà-øLà ìëì íëì÷á ézrîL:Cìî íëéìr Cá| Cìnä-äpä äzrå ¨©´§¦§«Ÿ§¤½§¬Ÿ£¤£©§¤−¦®¨«©§¦¬£¥¤−¤«¤§©º̈¦¥«©¤´¤

éørpî íëéðôì ézëläúä éðàå íëzà ípä éðáe ézáNå ézð÷æ éðàå íëéðôì Cläúî¦§©¥´¦§¥¤À©«£¦Æ¨©´§¦¨©½§¦¨©−¦¨´¦§¤®©«£¦Æ¦§©©´§¦¦§¥¤½¦§ª©−
:äfä íBiä-ãrâéî øBîçå ézç÷ì éî | øBL-úà BçéLî ãâðå ýåýé ãâð éá eðr éððä ©©¬©¤«¦«§¦´£´¦Á¤̧¤§Ÿ̈¹§¤¤́§¦À¤Á¦̧¨©¹§¦©«£¯¦´

:íëì áéLàå Ba éðér íéìràå øôë ézç÷ì éî-ãiîe éúBvø éî-úà éz÷Lr éî-úàå ézç÷ì̈©À§¦§¤¦³¨©̧§¦Æ¤¦´©½¦¦©¦Æ¨©´§¦½Ÿ¤§©§¦¬¥©−®§¨¦−¨¤«
ã:äîeàî Léà-ãiî zç÷ì-àìå eðúBvø àìå eðz÷Lr àì eøîàiåäãr íäéìà øîàiå ©´Ÿ§½¬Ÿ£©§−̈§´Ÿ©¨®§«Ÿ¨©¬§¨¦©¦−§«¨©¸Ÿ¤£¥¤¹¥¯

:ãr øîàiå äîeàî éãéa íúàöî àì ék äfä íBiä BçéLî ãrå íëa ýåýéåøîàiå §Ÿ̈´¨¤À§¥³§¦Æ©´©¤½¦´¯Ÿ§¨¤²§¨¦−§®¨©−Ÿ¤¥«©¬Ÿ¤
íëéúBáà-úà äìrä øLàå ïøäà-úàå äLî-úà äNr øLà ýåýé írä-ìà ìûeîL§¥−¤¨¨®§Ÿ̈À£¤³¨¨Æ¤Ÿ¤´§¤©«£½Ÿ©«£¤¯¤«¡¨²¤£«¥¤−

:íéøöî õøàîæýåýé úB÷ãö-ìk úà ýåýé éðôì íëzà äèôMàå eávéúä äzrå ¥¤¬¤¦§¨«¦§©À̈¦§©§²§¦¨«§¨¬¦§¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥µ¨¦§´§Ÿ̈½
à äNr-øLà:íëéúáà-úàå íëzçýåýé-ìà íëéúáà e÷ræiå íéøöî á÷ré àa-øLàk £¤¨¨¬¦§¤−§¤£«Ÿ¥¤«©«£¤¨¬©«£−Ÿ¦§¨®¦©¦§£³£«Ÿ¥¤Æ¤§Ÿ̈½

:äfä íB÷na íeáLiå íéøönî íëéúBáà-úà eàéöBiå ïøäà-úàå äLî-úà ýåýé çìLiå©¦§©̧§Ÿ̈¹¤Ÿ¤´§¤©«£ÀŸ©¦³¤£«¥¤Æ¦¦§©½¦©«Ÿ¦−©¨¬©¤«
èìt-ãéáe øBöç àáö-øN àøñéñ ãéa íúà økîiå íäéäìà ýåýé-úà eçkLiåãéáe íézL ©¦§§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®©¦§´ŸŸ¿̈§©´¦«§¨Á©§¨̧¨¹§©§¦§¦À§©Æ

:ía eîçliå áàBî Cìîéãárpå ýåýé-úà eðáær ék eðàèç eøîàiå ýåýé-ìà e÷ræiå ¤´¤½̈©¦¨«£−¨«©¦§£³¤§Ÿ̈Æ©«Ÿ§´¨½̈¦³¨©̧§Æ¤§Ÿ̈½©©«£¬Ÿ
:jãárðå eðéáéà ãiî eðìévä äzrå úBøzLrä-úàå íéìraä-úààéýåýé çìLiå ¤©§¨¦−§¤¨«©§¨®§©À̈©¦¥²¦©¬«Ÿ§¥−§©«©§¤«¨©¦§©³§Ÿ̈Æ

eáLzå áéáqî íëéáéà ãiî íëúà ìviå ìûeîL-úàå çzôé-úàå ïãa-úàå ìraøé-úà¤§ª©´©§¤§½̈§¤¦§−̈§¤§¥®©©¥̧¤§¤¹¦©³«Ÿ§¥¤Æ¦¨¦½©¥«§−
:çèaáéeðéìr Cìîé Cìî-ék àì éì eøîàzå íëéìr àa ïBnr-éða Cìî Lçð ék eàøzå ¤«©©¦§À¦´¨º̈¤´¤§¥«©»¨´£¥¤¼©´Ÿ§¦½¾Ÿ¦¤−¤¦§´Ÿ¨¥®

:íëkìî íëéäìà ýåýéåâéýåýé ïúð äpäå ízìàL øLà ízøça øLà Cìnä äpä äzrå ©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−©§§¤«§©À̈¦¥¬©¤²¤£¤¬§©§¤−£¤´§¤§¤®§¦¥̧¨©¯§Ÿ̈²
:Cìî íëéìrãéét-úà eøîú àìå BìB÷a ízrîLe Búà ízãárå ýåýé-úà eàøéz-íà £¥¤−¤«¤¦¦«§´¤§Ÿ̈À©«£©§¤³ŸÆ§©§¤´§½§¬Ÿ©§−¤¦´



קעג
:íëéäìà ýåýé øçà íëéìr Cìî øLà Cìnä-íâå ízà-íb íúéäå ýåýéåèàì-íàå §Ÿ̈®¦«§¦¤´©©¤À§©©¤̧¤Æ£¤´¨©´£¥¤½©©−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«§¦³Ÿ
:íëéúBáàáe íëa ýåýé-ãé äúéäå ýåýé ét-úà íúéøîe ýåýé ìB÷a eòîLúæèäzr-íb ¦§§Æ§´§Ÿ̈½§¦¤−¤¦´§Ÿ̈®§¨«§¨¯©§Ÿ̈²¨¤−©«£«¥¤«©©¨Æ

:íëéðérì äNò ýåýé øLà äfä ìBãbä øácä-úà eàøe eávéúäæéíBiä íéhç-øéö÷ àBìä ¦§©§´§½¤©¨¨¬©¨−©¤®£¤´§Ÿ̈½Ÿ¤−§¥«¥¤«£³§¦«¦¦Æ©½
zéå ýåýé-ìà àø÷àýåýé éðéra íúéNr øLà äaø íëúrø-ék eàøe eòãe øèîe úBì÷ ï ¤§¨Æ¤§Ÿ̈½§¦¥¬Ÿ−¨¨®§´§À¦¨«©§¤³©¨Æ£¤³£¦¤Æ§¥¥´§Ÿ̈½

ì:Cìî íëì ìBàLçéàøéiå àeää íBia øèîe úì÷ ýåýé ïziå ýåýé-ìà ìàeîL àø÷iå ¦§¬¨¤−¤«¤©¦§¨³§¥Æ¤§Ÿ̈½©¦¥¯§Ÿ̈²Ÿ¬Ÿ¨−̈©´©®©¦¨¸
:ìàeîL-úàå ýåýé-úà ãàî írä-ìëèé-ãra ìltúä ìûeîL-ìà írä-ìë eøîàiå ¨¨¨¬§²Ÿ¤§Ÿ̈−§¤§¥«©«Ÿ§¸¨¨¹̈¤§¥À¦§©¥¯§©

éãáréäìà ýåýé-ìà Eì ärø eðéúàhç-ìk-ìr eðôñé-ék úeîð-ìàå E:Cìî eðì ìàL £¨¤²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©¨®¦«¨©³§©¨©Ÿ¥̧Æ¨½̈¦§¬Ÿ−̈¤«¤
ëeøeñz-ìà Cà úàfä ärøä-ìk úà íúéNr ízà eàøéz-ìà írä-ìà ìûeîL øîàiå©¸Ÿ¤§¥³¤¨¨Æ©¦½̈©¤´£¦¤½¥¬¨¨«¨−̈©®Ÿ©À©¨¸Æ

:íëááì-ìëa ýåýé-úà ízãárå ýåýé éøçàîàëøLà eäzä éøçà | ék eøeñz àìå ¥©«£¥´§Ÿ̈½©«£©§¤¬¤§Ÿ̈−§¨§©§¤«§−Ÿ¨®¦´©«£¥´©ÀŸ£¤¯
:änä eäú-ék eìévé àìå eìérBé-àìáëék ìBãbä BîL øeára Bnr-úà ýåýé Lhé-àì ék «Ÿ¦²§¬Ÿ©¦−¦¬Ÿ¥«¨¦Â«Ÿ¦³Ÿ§Ÿ̈Æ¤©½©«£−§´©¨®¦µ

:írì Bì íëúà úBNrì ýåýé ìéàBä¦´§Ÿ̈½©«£¬¤§¤²−§¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



לוח זמנים לשבוע פרשת קרח בערים שונות בעולם קעד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:065:078:318:339:049:0510:2410:2621:0521:0621:4121:4320:4821:47מולדובה קישינב )ק(

6:506:529:429:4410:1210:1311:2111:2220:2520:2620:4920:5020:0820:54מקסיקו מ. סיטי )ק(

8:008:019:409:4210:1310:1410:5911:0017:0117:0217:3217:3316:4417:37ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ח(

5:015:038:008:028:318:329:429:4319:0819:0919:3419:3518:5119:39נפאל קטמנדו )ח(

6:576:589:279:289:5910:0111:0111:0319:1419:1519:3619:3818:5719:42סינגפור סינגפור )ח(

4:084:097:507:518:218:229:469:4721:0521:0721:5021:5120:4921:55פולין ורשא )ק(

6:246:268:428:439:159:1610:1310:1417:5417:5518:1718:1817:3718:22פרו לימה )ח(

5:465:479:109:119:429:4311:0211:0321:3721:3922:1322:1421:2122:33צרפת ליאון )ק(

5:425:439:139:149:459:4611:0711:0822:0122:0322:4022:4221:4523:04צרפת פריז )ק(

5:385:398:168:178:468:479:509:5118:1718:1818:3918:4018:0018:44קולומביה בוגוטה )ח(

5:315:328:518:529:239:2410:4110:4321:0621:0721:4021:4120:4921:58קנדה טורונטו )ק(

5:015:028:248:268:568:5710:1610:1720:5020:5121:2521:2620:3321:45קנדה מונטריאול )ק(

5:305:318:338:349:069:0710:2010:2120:0320:0420:3120:3219:4620:36קפריסין לרנקה )ק(

4:374:388:328:339:029:0310:3110:3222:2422:2523:1923:2022:070:01רוסיה מוסקבה )ח(

5:215:228:488:499:209:2110:4010:4221:2321:2422:0022:0121:0622:05רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

5:235:248:528:539:239:2410:4410:4521:3121:3222:0822:0921:1422:29שוייץ ציריך )ק(

5:485:498:298:309:019:0310:0710:0818:5018:5119:1319:1418:3319:18תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

לוח זמנים לשבוע פרשת קרח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:335:348:338:359:059:0710:1710:1919:5119:5220:1720:1919:3220:30באר שבע  )ק(

5:285:298:308:329:029:0410:1510:1619:5419:5520:2220:2319:2520:35חיפה )ק( 

5:285:298:318:329:029:0310:1510:1619:5219:5320:1920:2119:1320:30ירושלים )ק( 

5:325:338:328:349:059:0610:1710:1819:5219:5320:1920:2019:3320:33תל אביב )ק(

4:484:508:198:208:508:5110:1210:1321:0221:0421:4121:4220:4622:03אוסטריה וינה )ק(

7:317:329:229:239:549:5510:4310:4417:1117:1217:3917:4016:5417:52אוסטרליה מלבורן )ח(

5:005:028:258:268:578:5810:1710:1920:5520:5721:3221:3320:3921:37אוקראינה אודסה )ק(

4:244:257:537:558:258:269:479:4820:3520:3621:1321:1420:1821:18אוקראינה דונייצק )ק(

4:344:358:038:058:358:369:579:5820:4820:4921:2621:2720:3121:31אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

4:514:528:258:268:578:5810:2010:2121:2121:2222:0222:0321:0422:07אוק. ז׳יטומיר )ק(

4:424:438:178:188:488:4910:1210:1321:1621:1721:5721:5920:5922:03אוקראינה קייב )ק(

5:305:318:538:559:259:2610:4510:4621:1821:1921:5321:5521:0122:14איטליה מילאנו )ק(

6:036:058:378:399:079:0910:1010:1118:2618:2818:4918:5018:0918:54אקוואדור קיטו )ח(

7:577:589:519:5210:2410:2511:1411:1517:5217:5318:1918:2017:3518:32ארגנטינה ב. איירס )ח(

9:039:0410:5210:5311:2211:2412:1012:1218:2918:3018:5818:5918:1219:03ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

5:375:388:488:499:209:2110:3610:3720:3820:3921:0921:1020:2121:14ארה״ב בולטימור )ק(

5:205:218:358:369:079:0810:2310:2520:3420:3521:0521:0720:1721:22ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:215:228:358:369:079:0810:2410:2520:3320:3421:0521:0620:1621:22ארה״ב ג׳רסי )ק(

5:515:529:089:109:409:4110:5810:5921:1621:1721:4921:5020:5922:06ארה״ב דטרויט )ק(

6:186:199:169:179:489:4910:5911:0120:2720:2920:5420:5520:1021:06ארה״ב היוסטן )ק(

5:375:388:428:439:139:1510:2710:2820:1120:1220:3920:4019:5420:52ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:276:289:209:219:529:5411:0211:0320:1720:1820:4220:4420:0020:55ארה״ב מיאמי )ק(

5:165:178:308:319:029:0310:1910:2020:3020:3121:0121:0320:1321:20ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:095:108:278:298:589:0010:1610:1720:3420:3521:0621:0720:1721:22ארה״ב שיקאגו )ק(

6:496:519:119:129:399:4110:3710:3918:1818:1918:4118:4218:0118:46בוליביה לה פאס )ח(

5:235:248:599:009:319:3210:5510:5622:0322:0522:4622:4721:4723:16בלגיה אנטוורפן )ק(

5:245:259:009:019:329:3310:5610:5722:0322:0422:4522:4621:4623:13בלגיה בריסל )ק(

4:124:138:018:038:338:3410:0110:0221:4121:4322:3222:3421:2522:38בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:426:438:518:539:239:2410:1810:1917:3317:3417:5717:5917:1618:06ברזיל ס.פאולו )ח(

6:276:288:378:389:089:0910:0310:0517:2117:2217:4517:4617:0417:53ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

4:374:388:168:178:478:4810:1210:1321:2521:2722:0822:1021:0822:37בריטניה לונדון )ק(

4:354:368:198:208:508:5110:1710:1821:4521:4622:3222:3421:2823:07בריטניה מנצ׳סטר )ק(

4:394:408:198:218:518:5210:1610:1821:3621:3722:2122:2221:1922:26גרמניה ברלין )ק(

5:095:108:458:469:169:1710:3910:4021:4321:4522:2422:2521:2622:29גרמניה פרנקפורט )ק(

6:466:488:558:579:259:279:5810:0017:3117:3217:5617:5717:1418:01דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

5:596:008:458:469:179:1910:2510:2619:2019:2119:4419:4519:0319:49הודו בומביי )ח(

5:545:558:418:429:139:1410:2010:2219:1719:1819:4119:4219:0019:46הודו פונה )ח(

4:424:438:108:118:418:4310:0210:0420:4720:4921:2421:2620:3021:30הונגריה בודפשט )ק(

5:285:298:438:449:159:1610:3110:3320:4220:4321:1321:1520:2521:19טורקיה איסטנבול )ק(

5:596:009:089:109:409:4210:5610:5720:5320:5421:2321:2420:3621:28יוון אתונה )ק(



קעה לוח זמנים לשבוע פרשת קרח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:065:078:318:339:049:0510:2410:2621:0521:0621:4121:4320:4821:47מולדובה קישינב )ק(

6:506:529:429:4410:1210:1311:2111:2220:2520:2620:4920:5020:0820:54מקסיקו מ. סיטי )ק(

8:008:019:409:4210:1310:1410:5911:0017:0117:0217:3217:3316:4417:37ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ח(

5:015:038:008:028:318:329:429:4319:0819:0919:3419:3518:5119:39נפאל קטמנדו )ח(

6:576:589:279:289:5910:0111:0111:0319:1419:1519:3619:3818:5719:42סינגפור סינגפור )ח(

4:084:097:507:518:218:229:469:4721:0521:0721:5021:5120:4921:55פולין ורשא )ק(

6:246:268:428:439:159:1610:1310:1417:5417:5518:1718:1817:3718:22פרו לימה )ח(

5:465:479:109:119:429:4311:0211:0321:3721:3922:1322:1421:2122:33צרפת ליאון )ק(

5:425:439:139:149:459:4611:0711:0822:0122:0322:4022:4221:4523:04צרפת פריז )ק(

5:385:398:168:178:468:479:509:5118:1718:1818:3918:4018:0018:44קולומביה בוגוטה )ח(

5:315:328:518:529:239:2410:4110:4321:0621:0721:4021:4120:4921:58קנדה טורונטו )ק(

5:015:028:248:268:568:5710:1610:1720:5020:5121:2521:2620:3321:45קנדה מונטריאול )ק(

5:305:318:338:349:069:0710:2010:2120:0320:0420:3120:3219:4620:36קפריסין לרנקה )ק(

4:374:388:328:339:029:0310:3110:3222:2422:2523:1923:2022:070:01רוסיה מוסקבה )ח(

5:215:228:488:499:209:2110:4010:4221:2321:2422:0022:0121:0622:05רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

5:235:248:528:539:239:2410:4410:4521:3121:3222:0822:0921:1422:29שוייץ ציריך )ק(

5:485:498:298:309:019:0310:0710:0818:5018:5119:1319:1418:3319:18תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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